
النشاطاسم الشركةالرقم

أشهر (3)قرض لمدة 
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رقم الفاكسرقم الهاتفشهر (36)قرض لمدة 

------------55040585504057------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالشركة العلمية للحاسبات واألنظمة2
------------46244534624959------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(SMS)شركة اللوازم العلمية و الطبية 3
------------55330175533047 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(Office 1 Superstore)الشركة األولى للوازم المكاتب 4
--------------------40002005532939---- أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(مدى)شركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية و االنترنت 5
------------59367815936784------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(COMPUTE)شركة غرناطة لتقنيات الحاسوب 6

7
المناصير )الشركة األردنية الحديثة المتميزة لتكنولوجيا المعلومات 

(لتكنولوجيا المعلومات
------------58137005813709 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها

------------56571445668338 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاgtsم.م.شركة الرفعة لخدمات التكنولوجيا ذ8
----------------5150485/07888515465540010 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة بوابة الكمبيوتر9
--------7766026552132333------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(معان )شركة مركز الزهراء لصيانة أجهزة الحاسوب واالنترنت10
--------------------58295045829405 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(I System)شركة الحديثة للنظم وتجارة الكمبيوتر 11
------------0788671316/0796929260------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة عيسى ابو عرار لتجارة الكمبيوتر12
------------/0796713089/32061114 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر13
--------78649610153754294------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة الكامل لخدمات االنترنت14
----------------785054899 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامؤسسة البساط للكمبيوتر15
--------------------56911805691181 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة األقمار الدولية لتجارة الكمبيوتر16
--------2154044------------ أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاشركة علي الحمادين وشركاه17
------------4777777أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمجموعة حيدر عيسى مراد و أوالده لإلستثمار18
----------------55616465561649أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة نسيم الدادا وشركاه19
----------------58570705811771----أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(الكترو سيتي )شركة لؤلؤة االردن لالستيراد والتصدير20
--------------------5826042/5826043أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة عبر األردن لاللكترونيات21
----------------55161715516117------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة المدار العصرية للتقنيات اإللكترونية22
----------------51656325165636------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة زكي الغول و أوالده23
--------------------55276305527540أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(AEG)الشركة األردنية للتجهيزات المنزلية 24
--------------------56655055682386----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة حنا زنانيري و أوالده25
----------------49117774888856----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةم.م.شركة بور سعيد لبيع األجهزة الكهربائية و الخلوية ذ26

27
 MUNDOشركة العالم االبيض للتجارة و االستيراد و التصدير 

BLANCO
--------------------53302095355597أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

--------------------7955747875345457أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(مروان عوض لألجهزة الكهربائية)شركة مروان و عنان عوض 28

29
 New)شركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات واالجهزة الكهربائية 

Vision)
--------50044005679206------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

--------53333325344533أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(مركز ليدرز )شركة القيادية للتسويق 30

31
وكالء ساميكس و جنرال ) شركة سامي نجيب الخوري وشركاه 

(اليكتريك
--------58249704206810------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

--------------------56775335657947أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الشنار للتكييف32
------------795530564------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمركز عبد اهلل هارون للستااليت33
----------------795340046------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(الوحدات )شركة مؤسسة داوود غنام لألجهزة الكهربائية34

35
المحالت الحرة للقطع واالكترونيات  )شركة الخطيب وقاقيش والغفوري 

(العقبة)
----------------3203487132033966----أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

------------796194888------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(مادبا )شركة معرض هدى العطيات لألجهزة الكهربائية 36
----------------788704027أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(العقبة )مؤسسة الوسائط المتعددة للخلويات37
------------56581675695236----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة حاتم العيسوي38

39
شركة عبد القادر اسماعيل المالحيم  )شركة الشوبكي للتكييف والتبريد

(وشركاه
------------032013599/079572057132033599------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

------------7955915555538015------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة سمير الغصين لاللكترونيات40
--------5333823------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة الرؤيا االردنية للتجارة واالستثمار41
------------50055005005514أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةE-Martشركة التنفيذية للمستلزمات المنزلية 42

------------0795312232 / 0796699812------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة سلطان أبو السمن لألجهزة الكهربائية43

------------06-4640015أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(رومو )محالت ميشيل دحدل 44
--------5365002253651893------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة صناعة األجهزة المنزلية45

46
 Smart)(سمارت باي)شركة األردنية السعودية لتجارة اإللكترونيات 

Buy)
------------58099995809988أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

------------53334445333033------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمجموعة أحمد عيسى مراد وأوالده47
--------39777603977760------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(الزرقاء )مؤسسة ميدان الحرية لألجهزة الكهربائية وااللكترونية48
------------5542111 07777797935562521أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر49
--------799492581------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمؤسسة عبده كلبونة لتجارة األجهزة الكهربائية50

------------------------58510555525653----الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة(بصريات الرائد)شركة عامر و رائد إبراهيم 51

--------------------41666994160377بيع االطارات واللوازم الصناعيةشركة الغدير لتجارة االدوات واللوازم الصناعية52
----------------798899819------------بيع االطارات واللوازم الصناعيةشركة المتكاملة لتجارة االطارات53
----------------416189227276934------------بيع االطارات واللوازم الصناعية(مؤسسة يثرب لإلطارات )شركة طه عبد اهلل نشوان وشريكه54
--------------------58055805805591----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها(MABCO)المؤسسة العربية الحديثة لألعمال التجارية 56
--------------------7773933385331506----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاشركة المصري وحالوة57
----------------58227265822723------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها(Telco Village)شركة القرية لالتصاالت58
--------------------58614445852888----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها(وكالء هاواوي )شركة الشروق لتركيب الخدمات الرقمية59
------------795777109------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهامؤسسة أحمد الشراونة لتجارة الهواتف المتنقلة61
------------796177701------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها(زيد لينك )شركة زيد شحدة عبد ربه الوحواح62
----------------55075505532992------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة سبتر األردن للتجارة63
--------5053000------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(Ritello)شركة اللبنانية للتسويق 64
----------------42097984207260------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة مدينة السيراميك65
----------------58159625816788----واالثاث المفروشات تجارةشركة القيروان66
795716607----------------------------بيع الدراجات النارية ومستلزماتهاشركة الماتورات األردنية67
--------48984444659130------------بيع الدراجات النارية ومستلزماتهامؤسسة الملكاوي للدراجات النارية68
------------------------(06)48728994872933بيع الفرشات الزنبركية(فرشات ريتشموند )شركة أطلس لصناعة األثاث 69
----------------42090944209095------------بيع الفرشات الزنبركية(فرشات الحرباوي)شركة أبناء يعقوب الطباخي 70
------------55226865532220واالثاث المفروشات تجارةشركة ميداس األردنية للتجارة الدولية71
--------------------55283275528326واالثاث المفروشات تجارة(استقبال للمفروشات )شركة المجموعة االردنية للتجارة العامة72
--------------------55415505536789واالثاث المفروشات تجارة(هوم سنتر )شركة الند مارك االردن73
----------------51570405157030واالثاث المفروشات تجارةشركة مفروشات فتح اهلل74
------------53411665347649------------واالثاث المفروشات تجارة(سوفت هاوس ) شركة الهدف للمفروشات 75

(تمويل السلع  )المؤسسات المعتمدة لمنح قروض األفراد / قائمة الشركات 

االتصالنسبة الخصم من الشركة



----------------42021014202101واالثاث المفروشات تجارة(Kids Home )شركة مفروشات أحمد الجنيدي76
------------0795110090/077788999632033637------------واالثاث المفروشات تجارة(العقبة )شركة وسط المدينة لمراكز التسوق77
----------------03201824032018242------------واالثاث المفروشات تجارة(العقبة )شركة سالم الكسواني وشركاه 78
----07955510032131680--------------------واالثاث المفروشات تجارة(معان )شركة مفروشات أبو صالح 79
------------0795228666/0785016661------------واالثاث المفروشات تجارةشركة مفروشات قصر الشرق80
--------------------46203054620306واالثاث المفروشات تجارة(The One )شركة تطوير األفكار التجارية لعرض وبيع األثاث81
--------0786655555------------واالثاث المفروشات تجارةمؤسسة عصام ياسين حسين غنيم82
------------5533736واالثاث المفروشات تجارةشركة أبناء زهران للصناعة83
--------053244918/0777741970------------واالثاث المفروشات تجارةشركة يعقوب الحوراني للمفروشات مادبا84
------------0785587379/0799663956واالثاث المفروشات تجارةالداللي للمفروشات الزرقاء85
----------------46566584657605------------بيع األقمشة والبرادي ولوازمهاشركة استيتيه أبناء عم86

----------------53377665370708------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةمجموعة غسان درويش الخليلي التجارية87

------------7957253765818336------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة(EMECO)شركة الصيانة و التدريب على الكهرباء الحية الدولية 88

--------------------58555335813753----الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة(ملينيوم انيرجي اندستريز )الشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة 89

----------------3002250/07974033444202043------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةشركة الرياض لألنظمة الشمسية90

----------------777350772------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة(شركة الكايد وزريقات)شركة االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء91

----------------5311149/079993046------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةشركة أنظمة الطاقة الخضراء المتطورة لالستيراد والتصدير92

----------------796630997------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةشركة سمكرية المهدي93

94
معرض سافانا للمطابخ  ) شركة اسماعيل ابو رياش وشركاه

(والمفروشات
------------42097814209781------------تصنيع وتركيب مطابخ

------------079716992/07883602014تصنيع وتركيب مطابخمؤسسة حي الدستور لأللمنيوم والحدادة95

96
االتقان العمال الوساطة في التامين )شركة عبد الكريم العتيبي وشريكه

)
----------------46488844645256------------تقسيط بوالص التأمين الشامل

--------------------56611365606768----معهد دورات تدريبية وتعليميةشركة الصوت والصورة للتعليم97
--------------------55396605538660وكالء سياحة وسفر(برونز سكاي )شركة السماء البرونزية للسياحة والسفر98
------------------------56332335653719وكالء سياحة وسفرشركة الجزيرة للسياحة والسفر99
--------------------56772215677992وكالء سياحة وسفرشركة العميد للسياحة والسفر100
--------------------55405545511971----وكالء سياحة وسفر(مؤسسة اليوم المقدس للسياحة )شركة هوليدي للسياحة101
------------796082525------------استقدام العاملين في المنازلشركة أيام الستقدام الخادمات102
------------0799788151/0786510326------------صيانة و بيع و شراء فالتر المياهمؤسسة الخالد لفالتر المياه103
----------------777705555االسنان طب(Dental Lounge)واألسنان الفم ومعالجة لطب السنية الواحة104

--------5859559------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةااللكتروميكانيكية المعدات وتركيب لتشغيل ميجنا شركة105

------------4610088خدمات جراحة التجميلالدكتور حسين الطراونة106
------------5517557واالثاث المفروشات تجارة(مفروشات زنك)شركة ابناء الحاج عبد اهلل العريان107
--------------------065666420 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهامجموعة اطلس108
----------------4890010 لتجارة السيارات وقطع الغيارشركة غداف109
--------------------65811900وكالء سياحة وسفرالتقني المرسى110

------------65666909أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةفن لمسة111

------------795550047بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهااالتزان مؤسسة112

------------777850555أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالرباعي االتحاد شركة113

--------------------65527640أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالمنزلية للتجهيزات االردنية الشركة/شركاه و قطان محمد مجموعة114

 ----------------799991020أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشريكه و الهيجاوي جمال شركة115

------------775809746بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللكمبيوتر اليعقوب معاذ مؤسسة116

 ------------64644066العيون لطب مركز للعيون التخصصي الشريف مركز117

------------64636464أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(ITX) األعمال لتجمعات االوائل شركة 118

------------796078766االسنان طباالسنان و للفم سلمان"   محمود سليمان"  عمار مركز119

----------------065541241/0795810838االسنان طبلالسنان الموناليزا نظرة مركز120

--------------------0798748813/0795547246الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالمتجددة الطاقة النظمة المشرقة االراضي شركة121

------------064207602/0797247777واالثاث المفروشات تجارةالتجارية مؤتة اسواق122

------------796356694بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهالينك طارق و رائد شركة123

------------65856465التجميل مواد تجارة(سواقد ذيب جبرائيل ذيب شركة)\الطبية العيادات لتجهيز اللور124

--------------------798501600----واالثاث المفروشات تجارةاألثاث لصناعة المتطورة الشركة125

------------795573290واالثاث المفروشات تجارةوالمفروشات الكهربائية األجهزة لتجارة الهباهبه حسين محمود محالت126

------------779225252 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاللحاسبات الشوبك سحر مركز127

------------795554342واالثاث المفروشات تجارةالكهربائية األجهزة لتجارة الناصر هاشم مؤسسة128

------------796272117أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالتجارية للوكاالت واحد إثنان واحد شركة129

------------777950599واالثاث المفروشات تجارةللمفروشات بكليزي شركة130

------------797717717بدنية لياقةاللياقة بيت شركة131

----------------65600290أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(سيفوي)  والتموين لالستثمارات األردنية شركة132

----------------786964686استقدام العاملين في المنازلالعامالت الستقدام المنزل ادارة133

------------775518248أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالكهربائية لألجهزة وريناس عدنان مؤسسة134

--------------------796554040الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالفنية العربية المجموعة شركة135

----------------796810000------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةواوالده مراد عيسى زهير شركة136

--------------------795602602أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةوالتكييف للكهرباء حجازي مؤسسة137

--------------------4201171واالثاث المفروشات تجارةجوايكو/  الخشبية للصناعات االردنية شركة138

----------------786399785------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاTelemax-  وشريكته احمد منذر شركة139

------------795942544.المنيوم اكسسوارات بيع اباجورات، تجارةوهبه انور مؤسسة140

والغاز النفط لتكنولوجيا االمنة البيئة شركة141
 (المسال) الغاز منظومة وتوزيع تركيب

.االنابيب بواسطة البترولي
------------795942544

------------795990722أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةوالكهربائيه الخلويه لالجهزه سلواد جبال مؤسسة142

السيارات لتجارة العالميه االردنيه شركة143
 أنواعها اختالف على المركبات صيانة

.(هوندا)
------------65868409

------------791416807أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةللكهربائيات المتكاملة االدارة شركة144

------------796309721االسنان طباالسنان لطب االوروبي المركز شركة145

------------799980652وكالء سياحة وسفروالسفر والسياحة والعمرة للحج االضحى/ والعمرة للحج الجود شركة146

------------779252565 مكتبية تجهيزات المكتبية لتجهيزات الفهد مؤسسة148

--------53595355338387------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة أبناء حكمت ياسين وشركاهم149
--------------------6551663265516674تقنيات المعلومات واالتصاالتشركة بي سي اي لالتصاالت والتكنواوجيا المتطورة االردن150
----------------796607717بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات الحراحشة مؤسسة151



--------------------779002950أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(هوم الراشد) المنزلية االدوات لتجارة العفوري ايهاب محل152

----------------799994266االسنان طباالسنان لطب نوفل محمد الدكتور عيادات153

------------795640433أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةااللكهربائية االجهزة لتجارة بغداد ركن شركة154

------------795440029بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتها"ستارز موبايل"للخلويات قندح نبيل محل شركة155

------------795946969واالثاث المفروشات تجارةاالمريكي االثاث بيت شركة156

------------795946969واالثاث المفروشات تجارةلألثاث المتجر شركة157

----------------5924244الشعر تساقط وعالج زراعةالبرغوثي ثروت طالب الدكتور عيادة158

--------------------799999248بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاشركائه و حمدية ابو فراس شركة159

------------799142015أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالكهربائية لالجهزة اخوان درويش شركة160

----------------787835555واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و لالثاث الماركات مركز161

----------------787835555واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و االثاث لتجارة المدينة مركز162

----------------787835555واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و االثاث لتجارة الجسور163

------------796804000أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةللتجارة العقبة عميد شركة164

------------079 599 3800 / 078 599 3800الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةواوالده االدهم سليمان شركة165

الكيالني زيد سامي شركة166
 و الديكور واعمال البناء مواد تجارة

المنزلية االدوات
----------------797041910

------------787082010السيارات زينةالسيارات لزينة الخامس المسرب مؤسسة167

------------65866326 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالتجارية للخدمات ايار شركة168

------------795291410االسنان طب"الطبي االثير روعة مركز" الرشدان منهل الدكتور عيادة169

التسويقية للحلول لنفوز نسوق شركة170

/ تجارية عالمات/ تعليمية استشارات

/ اختراع براءات تملك/ تسويقية خدمات

تصدير و استيراد

------------785699058

----------------796979095بيع االطارات واللوازم الصناعيةوشركاه عليان حمدي شركة171

------------796150912------------واالثاث المفروشات تجارةللمفروشات طبوش معرض172

----------------780619415الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالحديثة للتمديدات المستقبل شركة173

--------------------795357530التجميل مواد تجارةالتجميل مواد لتجارة الفلك شركة174

------------795582329أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةلالستثمار حالوة ابو مؤسسة175

--------------------788282828بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاشريكه و البخيت محمد شركة176

--------------------795577313الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةلالكسسوارات حمام شعبان موسسة177

------------777077420------------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات البواريد سامي محل178

------------797877070أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةوالستاليت الكهربائية لالجهزه البيساني وفاء معرض179

--------780339717------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالشمسية االنظمة لتجارة مفلح خليل محمد شركة180

"التزويد لخدمات الداري مؤسسة" ربابعة احمد و التميمي بالل شركة181
 و الديكور واعمال البناء مواد تجارة

المنزلية االدوات
------------796927405

------------779990705بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات ذيبان بوابة محل182

--------------------799099091استقدام العاملين في المنازلاالردنين لغير المنازل في العاملين واستخدام الستقدام االربعة الفصول183

------------777444495واالثاث المفروشات تجارةالكساسبة يونس بكر محل185

------------799653641الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالطاقة لحلول وحمزة محمد مؤسسة186

--------------------795878493االسنان طباحمد بشار الدكتور عيادة187

----799771875--------------------واالثاث المفروشات تجارةوشركاه عطية محمود شركة188

--------------------796938373الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالفضلى الهندسية الحلول مؤسسة189

----------------796055214تصدير و استيرادوالتصدير واالستيراد للتجارة العالونة عبدالعزيز ميردن مؤسسة190

----------------799413737االسنان طبالنشاش حسام الدكتور عيادة191

--------------------790971774االسنان طبالناصر حنا الدكتور عيادة192

------------797491889واالثاث المفروشات تجارةاالثاث لصناعة بولونيا شركة193

--------64755128--------------------واالثاث المفروشات تجارةوشركاه مكي حسن يوسف شركة194

--------------------5933544التجميل مواد تجارةالتجميل لمستحضرات الذهبية الزنبقة شركة195

----------------65517711------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة"ATG" العربية الفنية المجموعة196

--------------------779350900أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالتجارية الحجايا ماهر مؤسسة197

--------770794261------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة"العقبة" االردن جنوب طاقة198

----------------58500306واالثاث المفروشات تجارة"جاليري جراند" المنزلي االثاث لصناعة االولى199

----------------798023000------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالكهربائية لالدوات الزرقاء المخازن200

------------790995614واالثاث المفروشات تجارة" العقبة" للمفروشات رودينا201

--------------------796946702بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات العموري اشرف202

------------64202985واالثاث المفروشات تجارةوالديكور للمفروشات بياترا203

--------780853292------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة"المتجددة الطاقة لتقنيات التوفيق" وشركاه ردايدة حسن احمد204

------------772007684واالثاث المفروشات تجارةللمفروشات االناقة معرض205

----------------796050252االسنان طباالسنان لطب فارس ابو هيثم مركز206

------------795132525واالثاث المفروشات تجارةالكهربائية االجهزة و للمفروشات حجيلة ابو راضي مؤسسة207

--------------------777738354بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات الرواحنة حذيفة محل208

----------------5654440أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةاالتصاالت لتجارة الواثق شركة209

--------4388748------------واالثاث المفروشات تجارةوشريكة سماحة ابو رائد شركة210

211
 الستشارات االردنية االرتقاء" الكوشة ونضال موسى عبدالفتاح

"المتجددة الطاقة
--------798974771------------الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمة

------------777758770واالثاث المفروشات تجارةللمفروشات ياسين يحيى عوض مالك معرض213

------------799663956منجرةااللية الكرزون نضال منجرة214

------------776142142 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمكتبية التجهيزات و للحاسبات ابداع لحظة مؤسسة215

------------777775097بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالخلويات لتجارة الذهبية الحياة شركة216

------------797942068 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمعلومات لتكنولوجيا الرمثا مؤسسة217

------------0778210086 / 0789316999 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمعلومات لتكنولوجيا الرقمي الحوت شركة218

------------772205239الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالتبريد و للتكييف المصري فارس مشغل219

------------797975009الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالشمسية الخاليا وانظمة المتجددة للطاقة شمسين شركة220

------------796549888بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالخلوية االجهزة لبيع عون شركة221

------------797569555الرياضية اللوازم تجارةالرياضية لالدوات االعجوبة222

--------------------65340538أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةbest option الكهربائيات لتجارة االفضل الخيار223

--------------------65829404 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاI System الكمبيوتر تجارة و لنظم الحديثة224

------------775644497الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالشمسية والطاقة والتبريد التكييف النظمة تيم مؤسسة225

--------------------797476970بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالنقالة لالجهزة المتحدون الكونيون مؤسسة226

------------799889111بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاللخلويات العزيز عبد ابراهيم مؤسسة227

------------797070733االولية االسعافات مجال في تدريبلالسعاف الملكية الجمعية228

------------796003302بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالتلفونات قوة229

-------------------- 065654055 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاDNA واالتصاالت للتكنولوجيا العربية الراية شركة230

tel:065654055


--------------------65054166بيع االطارات واللوازم الصناعيةاالطارات لبيع التجارية الجهاد مؤسسة231

------------798386084الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالمتجددة للطاقة ريتال شمس232

------------799110045واالثاث المفروشات تجارةاخوانه و استيتيه فراس233

------------795516897والكترونية وكهربائية منزلية أدواتوالمفروشات الكهربائية لالجهزة الرمادة الصقر شركة234

------------791048881السجاد تجارةالسجاد متحف شركة235

------------795865645والكترونية وكهربائية منزلية أدواتالكهربائية لالجهزة المشيني شهاب ابو236

------------799198081اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالبطاينة صالح محالت237

--------------------795030909والكترونية وكهربائية منزلية أدواتمول المختار مخازن238

------------64625582لغات دوراتالحديث اللغات مركز239

------------64625582طالبية خدماتاللغات مكتب240

----------------799733369الطبية االجهزة تجارة و بيعالطبية لالجهزة كادي241

------------798736236والكترونية وكهربائية منزلية أدواتالرياطي جالل شركة242

------------799983993المطابخ لوازمالمطبخ لوازم لتجارة منصور و سلطان مؤسسة243

------------775417312الكهربائية االجهزة بيعالكهربائية االجهزة لتجارة المعايعه احمد معتز 244

------------797651923اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيع"Action mobile" الخلوية الهواتف لتجارة االداء شركة245

------------798787874ومستلزماتها النارية الدراجات بيعالنارية الدراجات لتجارة االقصى شركة246

------------798787874ومستلزماتها النارية الدراجات بيعالنارية للدراجات العنكبوت شركة247

------------796665960اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعللخلويات ناصر ابو خالد محل248

--------------------65824343الصناعية واللوازم االطارات بيعاالطارات لتجارة الدولية االمان شركة249

------------772242053المفروشات و االثاث بيعالمشاعله ايمن مفروشات250

--------------------799527170االلماس بيعالذهب لتجارة يكنيان251

------------772265890اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالخلوية و الكهربائية لالجهزة بشتاوي سامي252

------------777567111اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالتجارية لالستثمارات الراجعة العين253

------------777753704النارية الدراجات صناعةطعمه مروان و نزيه شركة254

------------791006160اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالخلوية االجهزة لتجارة الزيود مصعب مؤسسة255

------------796989304االسنان طباالسنان لطب االردن شمس مركز256

----------------797848487اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعmobile store الخلوي مخزن257

------------795735050الجاهزة المالبس بيعالمصري محمد مؤسسة258

------------65699013المتجددة الطاقةالمتجددة الطاقة لحلول االفق شركة259

------------اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالخلوية لالجهزة طاهر ماجد محل260

------------797122833الكهربائية واالجهزة المفروشاتالغزاوي احمد مفروشات شركة261

------------785080093الكنبايات تنجيدوفن لمسة منجرة262

------------795993949وتدفئة صحية ادواتالصحية لالدوات حداد عواد غسان محالت263

------------789544440مستلزماتها وكافة الخلوية االجهزة تجارةمستلزماتها وكافة الخلوية االجهزة لتجارة سلطان عوني محل264

المتجددة للطاقة العراب265
 ومعدات انظمة وصيانة وتركيب توريد

الشمسية الطاقة ومستلزمات
------------27273141

------------788126655الكهربائية االجهزة تجارةالكهربائية االجهزة لتجارة جبران سامر مؤسسة266

الخلويات لتجارة بولو شركة267
 خطوط خلوية،اكسسوارت،بيع اجهزة بيع

المتنقلة الهواتف
------------

------------792394310سيارات اكسسوارات/جنطات تجارةالسيارات لتجارة صافي عبدالكريم رائد محل268


