
 

 قائمة التجار المعتمدة لدينا 

 

  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
 

فما فوق( دينار–  200)  
شهر   12لغاية   

 
 

 أجهزة كهربائية 
 الكترونيات

 

 
 

 
( 499-100) دينار  

شهر أ  9لغاية   
 

( دينار500-1500)   
شهر   12لغاية   

 

 
 

 اجهزة خلوية والكترونية و مستلزماتها

 
 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار 100-1999)  

شهر أ  9لغاية   
 

دينار ( 2000-5000)   
شهر   12لغاية   

 
 أجهزة كهربائية 

 الكترونيات
 

 
( دينار200-499)  

شهر أ  6لغاية   
 

دينار ( 500-1499)   
شهر   12لغاية   

 
دينار ( 1500-3000)   

شهر   24لغاية   

 أجهزة كهربائية 
 الكترونيات

 
  



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار100-999)  

شهر   12لغاية   
 

( دينار 1000-2999)  
شهر   24لغاية   

 
( دينار3000-5000)   

شهر   36لغاية   

 
ية أجهزة كهربائ   
 الكترونيات

 

 
 

 
( دينار100-499)  

شهر أ  6لغاية   
 

( دينار500-2000)   
شهر   12لغاية   

 

 
ة أجهزة كهربائي   

 

 
 

( دينار300-499)  
شهر أ  6لغاية   

 
( دينار 500-10000)  

شهر   12لغاية   
 

 
خلوية أجهزة    

 الكترونيات

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

( دينار100-999)  
شهر أ  9 لغاية  

 
( دينار5000-1000أكثر من )  

شهر   12لغاية   

 اجهزة خلوية والكترونية و مستلزماتها

 

 
( دينار250-499)  

شهر   12 لغاية  
 

( دينار5000-500أكثر من )  
شهر   24لغاية   

 
 اجهزة خلوية والكترونية و مستلزماتها

 
 

( دينار 150-5000)  
شهر   12لغاية   

 
والكترونية و مستلزماتهااجهزة خلوية   

 
 

( دينار2000-  200)  
شهر   12لغاية   

 
 اثاث ذكي 

 
 

( دينار300-999)  
شهر أ  9لغاية   

 
فما فوق( -1000)  

شهر   12لغاية   

 
 مفروشات 

 

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار500-999)  

شهر   12لغاية   
 

فما فوق( دينار -1000)  
شهر   24لغاية   

 
 

 مفروشات 
 

 
 

دينار (500-999)  
شهر   12لغاية   

 
دينار  فما فوق(-1000)  

شهر   24لغاية   

 
 

ت مفروشا  

 
( دينار50-999)  

شهر أ  9لغاية   
 

( دينار 1000-5000)  
شهر   24لغاية   

 
( دينار5000-10000)   

شهر   36لغاية   

 
 

 مفروشات 
 

 
 
 
 

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار200-999)  

شهر أ  9لغاية   
 

( دينار1000-2499)   
شهر   24لغاية   

 
( دينار2500-5000)   

شهر   36لغاية   

 
 

 مستلزمات المنزل واألطفال 
 

 

 

 
 

( دينار 500-10000)  
شهر   12لغاية   

 
 اقمشة الستائر والمفروشات 

 
( دينار300-699)  

شهر أ  9لغاية   
 

( دينار700-1499)   
شهر   24لغاية   

 
دينار ( 1500-2500)   

شهر   36لغاية   

 حلول سمعية 

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار 100-2999)  

شهر   12لغاية   
 

فما فوق( – 3000)   
شهر   24لغاية   

 
 سياحة وسفر 

 

دينار( 50-499)  
أشهر  6لغاية   

 
( دينار500-999)  

أشهر  9لغاية   
 

فما فوق(   -1000)   
شهر   12لغاية   

 
 

لبسة ا  
 

 

 
( دينار200-699)  

شهر أ  9لغاية   
 

( دينار700-1500)   
شهر   12لغاية   

 
لبسة ا  

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار 500-5000)  

شهر   12لغاية   

 
لبسة ا  

 
 

 
( دينار 100-3000)  

شهر   12لغاية   

 
 اطارات وجنطات السيارات 

 
 

( دينار 100-1599)  
شهر   12لغاية   

 
( دينار1600-2500)   

شهر   24لغاية   

 
 

 صيانة السيارات 
 

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار50-999)  

شهر   9لغاية   
 

( دينار1000-2000)   
شهر   12لغاية   

 
 

 التعليم

 
 

دينار فما فوق(  - 1000)  
شهر   12لغاية   

 
 التعليم

 
 

( دينار100-499)  
شهر أ  9لغاية   

 
دينار  فما فوق(  -500)   

شهر   12لغاية   

 
 طب األسنان 

 
 

 



  الحد األدنى للمشتريات / عدد األقساط
(وذلك حسب مبلغ الحركة)  

تاجراسم ال التصنيف  

 
( دينار200-499)  

شهر أ  6لغاية   
 

( دينار 1499 -500)   
أشهر  9لغاية   

 
( دينار1500-8000)   

شهر   12لغاية   

 
 طب األسنان 

 

 
 


