
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 المنزلية/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنية 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 أبو عص وشركاه (مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون األخضر لألقمشة والمفروشات 

• مؤسسة مفروشات أحمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

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

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات واألثاث

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

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لألبد

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة وشركاه 

• مؤسسة جولييت لإلكسسوارات والهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله وشريكه (ميال لألثاث المنزلي)

• شركة أوبال لتجارة المفروشات
• شركة مرجاس للتجارة

• شركة أرض الكرز للمفروشات
• مؤسسة مفروشات قصر الشرق

• مؤسسة اسماعيل عبد السالم اسماعيل أبو صالح (مفروشات أبو صالح)
• مؤسسة سما األردن لصناعة األثاث المنزلي

• مؤسسة مفروشات أسامة السباتين

قائمة التجـار المعتمدة لتمويل المساومةقائمة التجـار المعتمدة لتمويل المساومة • مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)
• معرض أكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار
• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية

• شركة خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت 
• شركة ركن بغداد للتسويق

قطع سيارات وصيانة
• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات

• شركة األحمد وياسين
• شركة المختبر العصري لصيانة المركبات

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة واالستيراد
• شركة االكثم للسيراميك 

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 أسامة 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 األردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم ألنظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة 

• شركة الفا للطاقة المتجددة
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء وصيانتها  
• شركة أنوار المملكة للتجارة اإللكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة
• مؤسسة روابي الضاحية ألنظمة الطاقة المتجددة 

• مؤسسة بالل اكميل ألنظمة الطاقة المتجددة
• مؤسسة المجموع للمقاوالت والكهروميكانيك

• شركة المشيش للطاقة المتجددة 
• مؤسسة محمد غازي عياش للطاقة المتجددة

• شركة الحسام لحلول الطاقة المتجددة 

• مؤسسة شعاع الشمس ألنظمة توفير الطاقة 
• مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة 

• مؤسسة المزرعة الهندسية للطاقة المتجددة
• مؤسسة ربوع يازور لحلول الطاقة المتجددة 

• شركة عبدالله القيسي وشريكته
• شركة أحمد الحياصات للطاقة الشمسية

• شركة ميرون للحلول الخضراء
• مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف والتبريد

• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية
• شركة هورايزن الهندسية للطاقة المتجددة

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• شركة المؤشر لالستيراد والتصدير

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود إبراهيم غنمة (نرجس المطبخ)

• مؤسسة أيمن تيسير علي الهديري (مشغل أيمن الهديري لأللمنيوم)
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة (ساحات الحرية للمطابخ والديكور)

• بيتي األردنية لتجارة األثاث والمواد اإلنشائية
• معرض مطابخ روعة الزاهر

• مؤسسة شيخ المطابخ
• شركة اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• معرض مطابخ خلدون التقني 

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات ومستلزمات طب األسنان(ابن رشد) - طب أسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب أسنان

• كادي لألجهزة والمستلزمات الطبية
• الدكتور إياد تقي سليم األحمد

• شركة البالد للخدمات الطبية (مستشفى االستقالل)
• الدكتورة والء إبراهيم أحمد الوشاح 
• الدكتور احمد حاتم أحمد الخاروف

• شركة اختياركم للمستلزمات الطبية
• مستشفى الحرمين التخصصي

• عيادة الدكتور قيس حمزة النتشة 

• مؤسسة مفروشات ماجد الكفافي
• مؤسسة مخازن المرسى

• مؤسسة إبراهيم محمود عطا عبد اللطيف التجارية
• شركة يزن ومازن سليمان

• األولى لصناعة األثاث المنزلي
• شركة استانبول لتجارة األثاث والمفروشات

• شركة مدينة التنزيالت للمفروشات واأللبسة
• مؤسسة نجم البوادي لألثاث المنزلي

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 وشركاه (شركة امنيات للتجارة الدولية)
• شركة ماهر الشخاترة وشركاه / إربد(المختار مول)

• محالت بشير الجرن لألجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف واألجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لألجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة األجهزة الخلوية وكافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لألجهزة اإللكترونية
• شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر

• شركة سليمان األدهم وأوالده
• شركة عميد العقبة للتجارة

• مؤسسة محمود النشاش لتجارة األدوات الكهربائية المنزلية
• محل لؤي جويحان للخلويات

• مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر
• شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم 

• مؤسسة الرؤيا المتجددة للتكييف والتبريد
• شركة عيسى مراد واوالده التجارية ذ.م.م (مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار)

• شركة الرباعية الحديثة للتجهيزات المنزلية 
• شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية

• شركة الكايد والفريحات (االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)
• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)

• معرض اكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار

• شركة عيادة الرفاهية لطب األسنان
• الدكتور زيد علي عبدالمغني النتشة

• مركزهاله العالمي لطب األسنان
• مركز الشريف التخصصي للعيون

• عيادة الدكتور طارق إبراهيم محمود مسعود
• شركة  المهندسون العرب لتجارة األجهزة الطبية ومستلزماتها

سياحة وسفر 
• شركة محمد أنس عمار و شريكه (أريج اإليمان)

وحدات إنارة
• مؤسسة غازي للثريات 

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •

مراكز تدريب 
• شركة الفضل للتعليم الرياضي

مواد إنشائية ومعدات صناعية  
• شركة التقنية األردنية للتجهيزات الصناعية



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 المنزلية/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنية 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 أبو عص وشركاه (مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون األخضر لألقمشة والمفروشات 

• مؤسسة مفروشات أحمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

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

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات واألثاث

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

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لألبد

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة وشركاه 

• مؤسسة جولييت لإلكسسوارات والهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله وشريكه (ميال لألثاث المنزلي)

• شركة أوبال لتجارة المفروشات
• شركة مرجاس للتجارة

• شركة أرض الكرز للمفروشات
• مؤسسة مفروشات قصر الشرق

• مؤسسة اسماعيل عبد السالم اسماعيل أبو صالح (مفروشات أبو صالح)
• مؤسسة سما األردن لصناعة األثاث المنزلي

• مؤسسة مفروشات أسامة السباتين

• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)
• معرض أكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار
• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية

• شركة خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت 
• شركة ركن بغداد للتسويق

قطع سيارات وصيانة
• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات

• شركة األحمد وياسين
• شركة المختبر العصري لصيانة المركبات

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة واالستيراد
• شركة االكثم للسيراميك 

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 أسامة 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 األردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم ألنظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة 

• شركة الفا للطاقة المتجددة
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء وصيانتها  
• شركة أنوار المملكة للتجارة اإللكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة
• مؤسسة روابي الضاحية ألنظمة الطاقة المتجددة 

• مؤسسة بالل اكميل ألنظمة الطاقة المتجددة
• مؤسسة المجموع للمقاوالت والكهروميكانيك

• شركة المشيش للطاقة المتجددة 
• مؤسسة محمد غازي عياش للطاقة المتجددة

• شركة الحسام لحلول الطاقة المتجددة 

• مؤسسة شعاع الشمس ألنظمة توفير الطاقة 
• مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة 

• مؤسسة المزرعة الهندسية للطاقة المتجددة
• مؤسسة ربوع يازور لحلول الطاقة المتجددة 

• شركة عبدالله القيسي وشريكته
• شركة أحمد الحياصات للطاقة الشمسية

• شركة ميرون للحلول الخضراء
• مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف والتبريد

• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية
• شركة هورايزن الهندسية للطاقة المتجددة

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• شركة المؤشر لالستيراد والتصدير

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود إبراهيم غنمة (نرجس المطبخ)

• مؤسسة أيمن تيسير علي الهديري (مشغل أيمن الهديري لأللمنيوم)
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة (ساحات الحرية للمطابخ والديكور)

• بيتي األردنية لتجارة األثاث والمواد اإلنشائية
• معرض مطابخ روعة الزاهر

• مؤسسة شيخ المطابخ
• شركة اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• معرض مطابخ خلدون التقني 

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات ومستلزمات طب األسنان(ابن رشد) - طب أسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب أسنان

• كادي لألجهزة والمستلزمات الطبية
• الدكتور إياد تقي سليم األحمد

• شركة البالد للخدمات الطبية (مستشفى االستقالل)
• الدكتورة والء إبراهيم أحمد الوشاح 
• الدكتور احمد حاتم أحمد الخاروف

• شركة اختياركم للمستلزمات الطبية
• مستشفى الحرمين التخصصي

• عيادة الدكتور قيس حمزة النتشة 

• مؤسسة مفروشات ماجد الكفافي
• مؤسسة مخازن المرسى

• مؤسسة إبراهيم محمود عطا عبد اللطيف التجارية
• شركة يزن ومازن سليمان

• األولى لصناعة األثاث المنزلي
• شركة استانبول لتجارة األثاث والمفروشات

• شركة مدينة التنزيالت للمفروشات واأللبسة
• مؤسسة نجم البوادي لألثاث المنزلي

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 وشركاه (شركة امنيات للتجارة الدولية)
• شركة ماهر الشخاترة وشركاه / إربد(المختار مول)

• محالت بشير الجرن لألجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف واألجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لألجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة األجهزة الخلوية وكافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لألجهزة اإللكترونية
• شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر

• شركة سليمان األدهم وأوالده
• شركة عميد العقبة للتجارة

• مؤسسة محمود النشاش لتجارة األدوات الكهربائية المنزلية
• محل لؤي جويحان للخلويات

• مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر
• شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم 

• مؤسسة الرؤيا المتجددة للتكييف والتبريد
• شركة عيسى مراد واوالده التجارية ذ.م.م (مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار)

• شركة الرباعية الحديثة للتجهيزات المنزلية 
• شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية

• شركة الكايد والفريحات (االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)
• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)

• معرض اكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار

• شركة عيادة الرفاهية لطب األسنان
• الدكتور زيد علي عبدالمغني النتشة

• مركزهاله العالمي لطب األسنان
• مركز الشريف التخصصي للعيون

• عيادة الدكتور طارق إبراهيم محمود مسعود
• شركة  المهندسون العرب لتجارة األجهزة الطبية ومستلزماتها

سياحة وسفر 
• شركة محمد أنس عمار و شريكه (أريج اإليمان)

وحدات إنارة
• مؤسسة غازي للثريات 

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •

مراكز تدريب 
• شركة الفضل للتعليم الرياضي

مواد إنشائية ومعدات صناعية  
• شركة التقنية األردنية للتجهيزات الصناعية



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 المنزلية/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنية 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 أبو عص وشركاه (مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون األخضر لألقمشة والمفروشات 

• مؤسسة مفروشات أحمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

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

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات واألثاث

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

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لألبد

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة وشركاه 

• مؤسسة جولييت لإلكسسوارات والهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله وشريكه (ميال لألثاث المنزلي)

• شركة أوبال لتجارة المفروشات
• شركة مرجاس للتجارة

• شركة أرض الكرز للمفروشات
• مؤسسة مفروشات قصر الشرق

• مؤسسة اسماعيل عبد السالم اسماعيل أبو صالح (مفروشات أبو صالح)
• مؤسسة سما األردن لصناعة األثاث المنزلي

• مؤسسة مفروشات أسامة السباتين

• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)
• معرض أكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار
• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية

• شركة خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت 
• شركة ركن بغداد للتسويق

قطع سيارات وصيانة
• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات

• شركة األحمد وياسين
• شركة المختبر العصري لصيانة المركبات

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة واالستيراد
• شركة االكثم للسيراميك 

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 أسامة 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 األردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم ألنظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة 

• شركة الفا للطاقة المتجددة
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء وصيانتها  
• شركة أنوار المملكة للتجارة اإللكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة
• مؤسسة روابي الضاحية ألنظمة الطاقة المتجددة 

• مؤسسة بالل اكميل ألنظمة الطاقة المتجددة
• مؤسسة المجموع للمقاوالت والكهروميكانيك

• شركة المشيش للطاقة المتجددة 
• مؤسسة محمد غازي عياش للطاقة المتجددة

• شركة الحسام لحلول الطاقة المتجددة 

• مؤسسة شعاع الشمس ألنظمة توفير الطاقة 
• مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة 

• مؤسسة المزرعة الهندسية للطاقة المتجددة
• مؤسسة ربوع يازور لحلول الطاقة المتجددة 

• شركة عبدالله القيسي وشريكته
• شركة أحمد الحياصات للطاقة الشمسية

• شركة ميرون للحلول الخضراء
• مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف والتبريد

• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية
• شركة هورايزن الهندسية للطاقة المتجددة

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• شركة المؤشر لالستيراد والتصدير

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود إبراهيم غنمة (نرجس المطبخ)

• مؤسسة أيمن تيسير علي الهديري (مشغل أيمن الهديري لأللمنيوم)
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة (ساحات الحرية للمطابخ والديكور)

• بيتي األردنية لتجارة األثاث والمواد اإلنشائية
• معرض مطابخ روعة الزاهر

• مؤسسة شيخ المطابخ
• شركة اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• معرض مطابخ خلدون التقني 

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات ومستلزمات طب األسنان(ابن رشد) - طب أسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب أسنان

• كادي لألجهزة والمستلزمات الطبية
• الدكتور إياد تقي سليم األحمد

• شركة البالد للخدمات الطبية (مستشفى االستقالل)
• الدكتورة والء إبراهيم أحمد الوشاح 
• الدكتور احمد حاتم أحمد الخاروف

• شركة اختياركم للمستلزمات الطبية
• مستشفى الحرمين التخصصي

• عيادة الدكتور قيس حمزة النتشة 

• مؤسسة مفروشات ماجد الكفافي
• مؤسسة مخازن المرسى

• مؤسسة إبراهيم محمود عطا عبد اللطيف التجارية
• شركة يزن ومازن سليمان

• األولى لصناعة األثاث المنزلي
• شركة استانبول لتجارة األثاث والمفروشات

• شركة مدينة التنزيالت للمفروشات واأللبسة
• مؤسسة نجم البوادي لألثاث المنزلي

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 وشركاه (شركة امنيات للتجارة الدولية)
• شركة ماهر الشخاترة وشركاه / إربد(المختار مول)

• محالت بشير الجرن لألجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف واألجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لألجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة األجهزة الخلوية وكافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لألجهزة اإللكترونية
• شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر

• شركة سليمان األدهم وأوالده
• شركة عميد العقبة للتجارة

• مؤسسة محمود النشاش لتجارة األدوات الكهربائية المنزلية
• محل لؤي جويحان للخلويات

• مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر
• شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم 

• مؤسسة الرؤيا المتجددة للتكييف والتبريد
• شركة عيسى مراد واوالده التجارية ذ.م.م (مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار)

• شركة الرباعية الحديثة للتجهيزات المنزلية 
• شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية

• شركة الكايد والفريحات (االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)
• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)

• معرض اكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار

• شركة عيادة الرفاهية لطب األسنان
• الدكتور زيد علي عبدالمغني النتشة

• مركزهاله العالمي لطب األسنان
• مركز الشريف التخصصي للعيون

• عيادة الدكتور طارق إبراهيم محمود مسعود
• شركة  المهندسون العرب لتجارة األجهزة الطبية ومستلزماتها

سياحة وسفر 
• شركة محمد أنس عمار و شريكه (أريج اإليمان)

وحدات إنارة
• مؤسسة غازي للثريات 

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •

مراكز تدريب 
• شركة الفضل للتعليم الرياضي

مواد إنشائية ومعدات صناعية  
• شركة التقنية األردنية للتجهيزات الصناعية



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 المنزلية/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنية 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 أبو عص وشركاه (مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون األخضر لألقمشة والمفروشات 

• مؤسسة مفروشات أحمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

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

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات واألثاث

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

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لألبد

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة وشركاه 

• مؤسسة جولييت لإلكسسوارات والهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله وشريكه (ميال لألثاث المنزلي)

• شركة أوبال لتجارة المفروشات
• شركة مرجاس للتجارة

• شركة أرض الكرز للمفروشات
• مؤسسة مفروشات قصر الشرق

• مؤسسة اسماعيل عبد السالم اسماعيل أبو صالح (مفروشات أبو صالح)
• مؤسسة سما األردن لصناعة األثاث المنزلي

• مؤسسة مفروشات أسامة السباتين

• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)
• معرض أكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار
• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية

• شركة خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت 
• شركة ركن بغداد للتسويق

قطع سيارات وصيانة
• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات

• شركة األحمد وياسين
• شركة المختبر العصري لصيانة المركبات

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة واالستيراد
• شركة االكثم للسيراميك 

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 أسامة 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 األردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم ألنظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة 

• شركة الفا للطاقة المتجددة
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء وصيانتها  
• شركة أنوار المملكة للتجارة اإللكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة
• مؤسسة روابي الضاحية ألنظمة الطاقة المتجددة 

• مؤسسة بالل اكميل ألنظمة الطاقة المتجددة
• مؤسسة المجموع للمقاوالت والكهروميكانيك

• شركة المشيش للطاقة المتجددة 
• مؤسسة محمد غازي عياش للطاقة المتجددة

• شركة الحسام لحلول الطاقة المتجددة 

• مؤسسة شعاع الشمس ألنظمة توفير الطاقة 
• مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة 

• مؤسسة المزرعة الهندسية للطاقة المتجددة
• مؤسسة ربوع يازور لحلول الطاقة المتجددة 

• شركة عبدالله القيسي وشريكته
• شركة أحمد الحياصات للطاقة الشمسية

• شركة ميرون للحلول الخضراء
• مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف والتبريد

• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية
• شركة هورايزن الهندسية للطاقة المتجددة

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• شركة المؤشر لالستيراد والتصدير

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود إبراهيم غنمة (نرجس المطبخ)

• مؤسسة أيمن تيسير علي الهديري (مشغل أيمن الهديري لأللمنيوم)
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة (ساحات الحرية للمطابخ والديكور)

• بيتي األردنية لتجارة األثاث والمواد اإلنشائية
• معرض مطابخ روعة الزاهر

• مؤسسة شيخ المطابخ
• شركة اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• معرض مطابخ خلدون التقني 

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات ومستلزمات طب األسنان(ابن رشد) - طب أسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب أسنان

• كادي لألجهزة والمستلزمات الطبية
• الدكتور إياد تقي سليم األحمد

• شركة البالد للخدمات الطبية (مستشفى االستقالل)
• الدكتورة والء إبراهيم أحمد الوشاح 
• الدكتور احمد حاتم أحمد الخاروف

• شركة اختياركم للمستلزمات الطبية
• مستشفى الحرمين التخصصي

• عيادة الدكتور قيس حمزة النتشة 

• مؤسسة مفروشات ماجد الكفافي
• مؤسسة مخازن المرسى

• مؤسسة إبراهيم محمود عطا عبد اللطيف التجارية
• شركة يزن ومازن سليمان

• األولى لصناعة األثاث المنزلي
• شركة استانبول لتجارة األثاث والمفروشات

• شركة مدينة التنزيالت للمفروشات واأللبسة
• مؤسسة نجم البوادي لألثاث المنزلي

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 وشركاه (شركة امنيات للتجارة الدولية)
• شركة ماهر الشخاترة وشركاه / إربد(المختار مول)

• محالت بشير الجرن لألجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف واألجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لألجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة األجهزة الخلوية وكافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لألجهزة اإللكترونية
• شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر

• شركة سليمان األدهم وأوالده
• شركة عميد العقبة للتجارة

• مؤسسة محمود النشاش لتجارة األدوات الكهربائية المنزلية
• محل لؤي جويحان للخلويات

• مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر
• شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم 

• مؤسسة الرؤيا المتجددة للتكييف والتبريد
• شركة عيسى مراد واوالده التجارية ذ.م.م (مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار)

• شركة الرباعية الحديثة للتجهيزات المنزلية 
• شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية

• شركة الكايد والفريحات (االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)
• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)

• معرض اكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار

• شركة عيادة الرفاهية لطب األسنان
• الدكتور زيد علي عبدالمغني النتشة

• مركزهاله العالمي لطب األسنان
• مركز الشريف التخصصي للعيون

• عيادة الدكتور طارق إبراهيم محمود مسعود
• شركة  المهندسون العرب لتجارة األجهزة الطبية ومستلزماتها

سياحة وسفر 
• شركة محمد أنس عمار و شريكه (أريج اإليمان)

وحدات إنارة
• مؤسسة غازي للثريات 

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •

مراكز تدريب 
• شركة الفضل للتعليم الرياضي

مواد إنشائية ومعدات صناعية  
• شركة التقنية األردنية للتجهيزات الصناعية



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 المنزلية/ مركز الماركات
• شركة الجسور لتجارة األثاث والمفروشات/ هارموني

• شركة حول العالم للمفروشات/ شهوان
• شركة ميداس األردنية 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 أبو عص وشركاه (مفروشات فتح الله) 

• شركة جروف للمفروشات 
• شركة الصالون األخضر لألقمشة والمفروشات 

• مؤسسة مفروشات أحمد الغزاوي
• شركة صيدا لتجارة السجاد

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

• مؤسسة البيت الحلو للمفروشات
• مؤسسة التصميم السهل للمفروشات واألثاث

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

• مؤسسة درب المجرة للمفروشات 
• مؤسسة مفروشات لألبد

• مؤسسة مفروشات روائع المنزل
• شركة "محمد يحيى" جوهرة وشركاه 

• مؤسسة جولييت لإلكسسوارات والهدايا
• شركة محمد عبد الكريم قله وشريكه (ميال لألثاث المنزلي)

• شركة أوبال لتجارة المفروشات
• شركة مرجاس للتجارة

• شركة أرض الكرز للمفروشات
• مؤسسة مفروشات قصر الشرق

• مؤسسة اسماعيل عبد السالم اسماعيل أبو صالح (مفروشات أبو صالح)
• مؤسسة سما األردن لصناعة األثاث المنزلي

• مؤسسة مفروشات أسامة السباتين

• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)
• معرض أكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار
• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية

• شركة خليج المحمول لالستثمار واالتصاالت 
• شركة ركن بغداد للتسويق

قطع سيارات وصيانة
• محل رائد عبدالكريم صافي لتجارة السيارات

• شركة األحمد وياسين
• شركة المختبر العصري لصيانة المركبات

سيراميك وبورسالن
• شركة راية األردن للتجارة والتسويق/ عياد للسيراميك

• شركة خرما للتجارة واالستيراد
• شركة االكثم للسيراميك 

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 أسامة 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 األردنية الستشارات الطاقة المتجددة

• شركة التناغم ألنظمة الطاقة
• مؤسسة النقطة الساخنة للطاقة 

• شركة الفا للطاقة المتجددة
• شركة المتنافسون للطاقة المتجددة

• مؤسسة المعتز بالله العالونة لتمديدات الكهرباء وصيانتها  
• شركة أنوار المملكة للتجارة اإللكترونية

• شركة عطاء الشمس للطاقة
• مؤسسة روابي الضاحية ألنظمة الطاقة المتجددة 

• مؤسسة بالل اكميل ألنظمة الطاقة المتجددة
• مؤسسة المجموع للمقاوالت والكهروميكانيك

• شركة المشيش للطاقة المتجددة 
• مؤسسة محمد غازي عياش للطاقة المتجددة

• شركة الحسام لحلول الطاقة المتجددة 

• مؤسسة شعاع الشمس ألنظمة توفير الطاقة 
• مؤسسة المقامات للطاقة المتجددة 

• مؤسسة المزرعة الهندسية للطاقة المتجددة
• مؤسسة ربوع يازور لحلول الطاقة المتجددة 

• شركة عبدالله القيسي وشريكته
• شركة أحمد الحياصات للطاقة الشمسية

• شركة ميرون للحلول الخضراء
• مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف والتبريد

• مؤسسة سما الكون للطاقة الشمسية
• شركة هورايزن الهندسية للطاقة المتجددة

دراجات
• الشركة الحديثة للدراجات

• شركة المؤشر لالستيراد والتصدير

مطابخ
Kitchen Swiss /شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار •

• مؤسسة أهل الفن للمطابخ
• مؤسسة عالء محمود إبراهيم غنمة (نرجس المطبخ)

• مؤسسة أيمن تيسير علي الهديري (مشغل أيمن الهديري لأللمنيوم)
• مؤسسة عدنان ذياب موسى طقاطقة (ساحات الحرية للمطابخ والديكور)

• بيتي األردنية لتجارة األثاث والمواد اإلنشائية
• معرض مطابخ روعة الزاهر

• مؤسسة شيخ المطابخ
• شركة اللوفر للمطابخ وخزائن الحائط

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• شركة ياسين السيوري وأوالده (مطابخ التمييز)
• شركة الهندسية للمطابخ

• معرض مطابخ خلدون التقني 

عالج
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال

• شركة عبر البالد لتجهيزات ومستلزمات طب األسنان(ابن رشد) - طب أسنان
• الدكتور مهند كامل عبد الحليم الجمال (AQUA Dental) - طب أسنان

• كادي لألجهزة والمستلزمات الطبية
• الدكتور إياد تقي سليم األحمد

• شركة البالد للخدمات الطبية (مستشفى االستقالل)
• الدكتورة والء إبراهيم أحمد الوشاح 
• الدكتور احمد حاتم أحمد الخاروف

• شركة اختياركم للمستلزمات الطبية
• مستشفى الحرمين التخصصي

• عيادة الدكتور قيس حمزة النتشة 

• مؤسسة مفروشات ماجد الكفافي
• مؤسسة مخازن المرسى

• مؤسسة إبراهيم محمود عطا عبد اللطيف التجارية
• شركة يزن ومازن سليمان

• األولى لصناعة األثاث المنزلي
• شركة استانبول لتجارة األثاث والمفروشات

• شركة مدينة التنزيالت للمفروشات واأللبسة
• مؤسسة نجم البوادي لألثاث المنزلي

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 وشركاه (شركة امنيات للتجارة الدولية)
• شركة ماهر الشخاترة وشركاه / إربد(المختار مول)

• محالت بشير الجرن لألجهزة الكهربائية 
• الشركة الذهبية للتوريدات

• شركة الواثق لتجارة االتصاالت
• مؤسسة منذر السنجالوي للتكييف واألجهزة الكهربائية

• محل ماجد طاهر لألجهزة الخلوية
• محل عوني سلطان لتجارة األجهزة الخلوية وكافة مسلتزماتها

• شركة النظرة العامة لألجهزة اإللكترونية
• شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر

• شركة سليمان األدهم وأوالده
• شركة عميد العقبة للتجارة

• مؤسسة محمود النشاش لتجارة األدوات الكهربائية المنزلية
• محل لؤي جويحان للخلويات

• مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر
• شركة يزن ومحمد زهران وشركاهم 

• مؤسسة الرؤيا المتجددة للتكييف والتبريد
• شركة عيسى مراد واوالده التجارية ذ.م.م (مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار)

• شركة الرباعية الحديثة للتجهيزات المنزلية 
• شركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية

• شركة الكايد والفريحات (االسكيمو للتبريد وتكييف الهواء)
• مؤسسة نشأت عبد اللطيف لألجهزة الكهربائية والمفروشات (الطريفي)

• معرض اكرم اللوانسه لألجهزة الكهربائية
• شركة مجموعة مراد ومهاني لالستثمار

• شركة عيادة الرفاهية لطب األسنان
• الدكتور زيد علي عبدالمغني النتشة

• مركزهاله العالمي لطب األسنان
• مركز الشريف التخصصي للعيون

• عيادة الدكتور طارق إبراهيم محمود مسعود
• شركة  المهندسون العرب لتجارة األجهزة الطبية ومستلزماتها

سياحة وسفر 
• شركة محمد أنس عمار و شريكه (أريج اإليمان)

وحدات إنارة
• مؤسسة غازي للثريات 

حفالت زفاف
 Hotel Corp /شركة إيوان للفنادق •

مراكز تدريب 
• شركة الفضل للتعليم الرياضي

مواد إنشائية ومعدات صناعية  
• شركة التقنية األردنية للتجهيزات الصناعية


