
األثاث والمفروشات
• شركة مركز المدينة لتجارة األثاث والمفروشات/ مركز المدينة للمفروشات (الزرقاء)

• شركة مركز المدينة لتجارة األثاث والمفروشات/ مركز المدينة كيدز (خلدا)
• شركة مركز المدينة لتجارة األثاث والمفروشات/ نيو هوم (شارع الجامعة األردنية)

• شركة مركز المدينة لتجارة األثاث والمفروشات/ مركز المدينة (إربد شارع الهاشمي)
• شركة مركز المدينة لتجارة األثاث والمفروشات/ مركز المدينة (شارع الحرية)

• شركة مركز الماركات لألثاث واإلكسسوارات المنزليه/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنيه للتجارة الدولية/ ميداس

• شركة نمر عكه وإخوانه/ عكه لألثاث واألقمشة
• شركة الهدف للمفروشات/ سوفت هاوس

• مؤسسة حسين خميس حسين رزق/ مفروشات الرضوان
• مؤسسة بيت المواطن التجارية
• شركة فراس إستيتية وإخوانه

• شركة محمود عطية وشركاه
• شركة األصالة للصناعات الخشبية واألثاث المنزلي

• معرض ازاد للمفروشات
• مفروشات مول

• شركة مالمح التصميم للمفروشات
• مؤسسة محمد فؤاد لالستيراد والتصدير

• مؤسسة عمار عبدالرحيم محمد المعايعة (معرض عمار المعايعة للمفروشات واألجهزة الكهربائية)
• شركة فتح الله ابو عص و شركاه ( مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون االخضر لالقمشة و المفروشات 

• مؤسسة مفروشات احمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

(kids home)  مفروشات احمد الجنيدي •
• مؤسسة مدينة المفروشات

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات و االثاث

• مؤسسة طارق سالم محمد خريسات  ( دانا و مسعود خريسات للمفروشات )
• شركة سيدار للديكور

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لالبد 

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة و شركاه 

• مؤسسة جولييت لالكسسوارات و الهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله و شريكه (ميال لالثاث المنزلي)

قائمة التجـار المعتمدة لتمويل المساومةقائمة التجـار المعتمدة لتمويل المساومة



كهربائيات وإلكترونيات
• القيادية للتسويق/ ليدرز

• الشركة المتوسطة الشرقية للتجارة واالستثمار/ فيستل
Conti /شركة مشاريع الخير لالسثتمار •

Philips /شركة دير القمر لتجارة األجهزة الكهربائية •
Ariston /شركة البيت التقني لألجهزة الكهربائية •

Bosch /شركة ذياب القواسمي وأوالده •
SAMIX /شركة سامي نجيب الخوري وشركاه •

Buy Smart /الشركة األردنية السعودية لتجارة اإللكترونيات •
DNA /شركة الراية العربية للتكنولوجيا واالتصاالت •

Mobile Life Golden /شركة الحياه الذهبية لتجارة الخلويات •
• شركة ماهر وأمجد وورثة عماد الشخاترة/ مختار مول

• شركة شريف احمد قيسية و شركاه ( شركة امنيات للتجارة الدولية  )
• شركة ماهر الشخاترة و شركاه / اربد ( المختار مول )

• محالت بشير الجرن لالجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف و االجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لالجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة االجهزة الخلوية و كافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لالجهزة االلكترونية  

وحدات إنارة
• شركة مصطفى الشرباتي وشركاه

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة و االستيراد 

قطع سيارات وصيانة
• شركة شتوتغارت لخدمات وصيانة السيارات/ أوتوهب

• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات
• شركة االحمد و ياسين 

أنظمة الطاقة المتجددة
• شركة المستقبل المشرق ألنظمة الطاقة
• شركة غروب الشمس للطاقة الشمسية

• شركة الخليج للطاقة المتجددة
• مؤسسة إيمار ألنظمة الطاقة المتجددة ومؤسسة الذاكرون للطاقة المتجددة

• شركة الضياء لتكنولوجيا الطاقة المتجددة
• مؤسسة الفارس للطاقة المتجددة

• شركة أسامه سعيد ويوسف شموط (شركة الجنوب لألنظمة المتكاملة)

• مؤسسة فصول األردن للطاقة المتجددة
• مؤسسة عبدالله جهاد محمود أبو هالل

• مؤسسة الذاكرون للطاقة المتجددة  
• مؤسسة شمس بالدي للطاقة المتجددة

• مؤسسة القبضة التقنية 
• شركة االرتقاء االردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم النظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة  

• شركة الفا للطاقة المتجددة  
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء و صيانتها  
• شركة انوار المملكة للتجارة االلكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة 

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود ابراهيم غنمه ( نرجس المطبخ )

• مؤسسة ايمن تيسير على الهديري ( مشغل ايمن الهديري لاللمنيوم )
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة ( ساحات الحرية للمطابخ و الديكور )

• بيتي االردنية لتجارة االثاث و المواد االنشائية 

عمليات جراحية
• مستشفى الحرمين التخصصي

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات و مستلزمات طب االسنان ( ابن رشد ) - طب اسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب اسنان

• كادي لالجهزة و المستلزمات الطبية
• الدكتور اياد تقي سليم االحمد

• الدكتورة والء ابراهيم احمد الوشاح 

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• مؤسسة غازي للثريات 

سياحة و سفر 
• شركة محمد انس عمار و شريكه (اريج االيمان)

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •
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