
النشاطاسم الشركةالرقم

 شهر20 شهر12 اشهر9 اشهر6 اشهر3

1
 Smart)(سمارت باي)شركة األردنية السعودية لتجارة اإللكترونيات 

Buy)
----أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

أدوات منزلية وكهربائية والكترونية(مركز ليدرز )شركة القيادية للتسويق 2

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةمجموعة حيدر عيسى مراد و أوالده لإلستثمار3

----تقسيط بوالص التأمين الشامل(االتقان العمال الوساطة في التامين )شركة عبد الكريم العتيبي وشريكه4

5Vega Gymمركز رياضي----
----واالثاث المفروشات تجارةجوايكو/  الخشبية للصناعات االردنية شركة6
تقنيات المعلومات واالتصاالتشركة بي سي اي لالتصاالت والتكنواوجيا المتطورة االردن7

----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة أبناء حكمت ياسين وشركاهم8
أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةللكهربائيات المتكاملة االدارة شركة9

السيارات لتجارة العالميه االردنيه شركة10
 أنواعها اختالف على المركبات صيانة

.(هوندا)


أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةوالكهربائيه الخلويه لالجهزه سلواد جبال مؤسسة11

12
 New)شركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات واالجهزة الكهربائية 

Vision) LG
أدوات منزلية وكهربائية والكترونية

االسنان طباالسنان لطب االوروبي المركز شركة13

------------بيع الفرشات الزنبركية(فرشات ريتشموند )شركة أطلس لصناعة األثاث 14
االسنان طباالسنان لطب نوفل محمد الدكتور عيادات15

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةااللكهربائية االجهزة لتجارة بغداد ركن شركة16

واالثاث المفروشات تجارةاالمريكي االثاث بيت شركة17

واالثاث المفروشات تجارةلألثاث المتجر شركة18

----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة عبر األردن لاللكترونيات19
الشعر تساقط وعالج زراعةالبرغوثي ثروت طالب الدكتور عيادة20

--------بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاشركائه و حمدية ابو فراس شركة21

--------واالثاث المفروشات تجارة(Kids Home )شركة مفروشات أحمد الجنيدي22
أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالكهربائية لالجهزة اخوان درويش شركة23

--------واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و لالثاث الماركات مركز24
--------واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و االثاث لتجارة المدينة مركز25
--------واالثاث المفروشات تجارةالمفروشات و االثاث لتجارة الجسور26
أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةشركة نسيم الدادا وشركاه27

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةللتجارة العقبة عميد شركة28

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةواوالده االدهم سليمان شركة29

 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالتجارية للخدمات ايار شركة30

االسنان طبحمدة ابو حسن احمد الدكتور عيادة31

مدة التقسيط



االسنان طب"الطبي االثير روعة مركز" الرشدان منهل الدكتور عيادة32

التسويقية للحلول لنفوز نسوق شركة33

/ تجارية عالمات/ تعليمية استشارات

 براءات تملك/ تسويقية خدمات

تصدير و استيراد/ اختراع



--------تبريد و تكييف انظمةواوالده مرجي عزت34

بيع االطارات واللوازم الصناعيةوشركاه عليان حمدي شركة35

واالثاث المفروشات تجارةشركة ميداس األردنية للتجارة الدولية36

----التجميل مواد تجارةالتجميل مواد لتجارة الفلك شركة37
أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةلالستثمار حالوة ابو مؤسسة38

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالحديثة للتمديدات المستقبل شركة39

----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاشريكه و البخيت محمد شركة40

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةوالستاليت الكهربائية لالجهزه البيساني وفاء معرض41

----استقدام العاملين في المنازلاالردنين لغير المنازل في العاملين واستخدام الستقدام االربعة الفصول42

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةلالكسسوارات حمام شعبان موسسة43

اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيع"Action mobile" الخلوية الهواتف لتجارة االداء شركة44

----االسنان طباحمد بشار الدكتور عيادة45
----------------واالثاث المفروشات تجارةوشركاه عطية محمود شركة46

واالثاث المفروشات تجارةالكساسبة يونس بكر محل47

----الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالفضلى الهندسية الحلول مؤسسة48

بيع االطارات واللوازم الصناعيةاالطارات لبيع التجارية الجهاد مؤسسة49

االسنان طبالنشاش حسام الدكتور عيادة50

----التجميل مواد تجارةالتجميل لمستحضرات الذهبية الزنبقة شركة51
----أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةالتجارية الحجايا ماهر مؤسسة52
واالثاث المفروشات تجارة"جاليري جراند" المنزلي االثاث لصناعة االولى53

واالثاث المفروشات تجارةوشركاه مكي حسن يوسف شركة54

 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها(Office 1 Superstore)الشركة األولى للوازم المكاتب 55

واالثاث المفروشات تجارة" العقبة" للمفروشات رودينا56

واالثاث المفروشات تجارةوالديكور للمفروشات بياترا57

االسنان طباالسنان لطب فارس ابو هيثم مركز58

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةاالتصاالت لتجارة الواثق شركة59

واالثاث المفروشات تجارةللمفروشات ياسين يحيى عوض مالك معرض60

 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمكتبية التجهيزات و للحاسبات ابداع لحظة مؤسسة61

 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمعلومات لتكنولوجيا الرمثا مؤسسة62

 أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاالمعلومات لتكنولوجيا الرقمي الحوت شركة63

أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةواوالده مراد عيسى زهير شركة64

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالتبريد و للتكييف المصري فارس مشغل65

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالشمسية الخاليا وانظمة المتجددة للطاقة شمسين شركة66

الرياضية اللوازم تجارةالرياضية لالدوات االعجوبة67



------------أدوات منزلية وكهربائية والكترونيةbest option الكهربائيات لتجارة االفضل الخيار68
---- أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاI System الكمبيوتر تجارة و لنظم الحديثة69

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالشمسية والطاقة والتبريد التكييف النظمة تيم مؤسسة70

----بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالنقالة لالجهزة المتحدون الكونيون مؤسسة71

بيع األجهزة الخلوية و اكسسواراتهاالتلفونات قوة72

---- أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتهاDNA واالتصاالت للتكنولوجيا العربية الراية شركة73
----بيع االطارات واللوازم الصناعيةاالطارات لبيع التجارية الجهاد مؤسسة74

الشمسية والطاقة تبريد و تكييف انظمةالمتجددة للطاقة ريتال شمس75

السجاد تجارةالسجاد متحف شركة76

----تجارة المفروشات واالثاثIKEA اتش واي اس77
واالثاث المفروشات تجارةشركة مفروشات فتح اهلل78

----اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعالبطاينة صالح محالت79

والكترونية وكهربائية منزلية أدواتالكهربائية لالجهزة المشيني شهاب ابو80

----والكترونية وكهربائية منزلية أدواتمول المختار مخازن81

لغات دوراتالحديث اللغات مركز82

طالبية خدماتاللغات مكتب83

الكهربائية االجهزة بيعالكهربائية االجهزة لتجارة المعايعه احمد معتز 84

ومستلزماتها النارية الدراجات بيعالنارية الدراجات لتجارة االقصى شركة85

ومستلزماتها النارية الدراجات بيعالنارية للدراجات العنكبوت شركة86

االولية االسعافات مجال في تدريبلالسعاف الملكية الجمعية87

----الكهربائية االجهزة بيعCarrefour هايبرماركتس الفطيم ماجد88

اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعللخلويات ناصر ابو خالد محل89

----الصناعية واللوازم االطارات بيعاالطارات لتجارة الدولية االمان شركة90
----فقط االلماس بيعالذهب لتجارة يكنيان محل91

اكسسواراتها و الخلوية األجهزة بيعmobile store الخلوي مخزن92

الجاهزة المالبس بيعالمصري محمد مؤسسة93


