
أو أجھزة كھربائية بأقساط ميسرة و بنفس السعر مشترياتك بسعر الكاش ألي سلع لمنزلك من أثاث   تقسيط البنك االسالمي االردني ، يتيح لك اآلن فرصة    
  التجار المعتمدين  من خالل مجموعة من شركائنا  النقدي ووفق الضوابط الشرعية

 اجھزة كھربائية وأثاث  

  

 مجال العمل إسم مزود الخدمة
SMARTBUY - شركة األردنية السعودية لتجارة

 اإللكترونيات
 وااللكترونية والخلوياتاستيراد وبيع االجھزة الكھربائية 

 االثاث واالجھزة الكھربائية وااللكترونية شركة المركز األردني للتجارة الدولية
 المفروشات واالثاث والبرادي والسجاد واالجھزة الكھربائية وااللكترونية  شركة الھدف للمفروشات

 واالجھزة الخلوية واجھزة الكمبيوتراالجھزة االلكترونية والكھربائية  شركة أبناء حكمت ياسين وشركاھم
 االجھزة الكھربائية واالدوات المنزليه سمير أحمد محمود جرن

 االجھزة االلكترونية والكھربائية الشركة األردنية للتجھيزات المنزلية
 المفروشات واالثاث واالدوات المنزليه واالقمشه والبرادي  شركة مؤتة لتجارة األدوات المنزلية

شركة عبدهللا طه وشركاه / الثقة لألجھزة الخلوية 
 واكسسواراتھا

 االجھزة الخلوية وكافة مستلزماتھا واكسسواراتھا

 االجھزة الكھربائية شركه فوتون لتجاره الكھربائيات وااللكترونيات
اب واالجھزة االلكترونية االجھزة واالدوات الكھربائية واجھزة الكمبيوتر وااللع شركه مجموعه مراد ومھاني لالستثمار

 ولوازمھا واالجھزة الخلوية واكسسواراتھا
 االجھزة الخلوية  واكسسواراتھا واالجھزة لكھربائية  شركه واحد اثنان واحد للوكاالت التجاريه

 االجھزة الكھربائية وااللكترونية شركة الخطيب وقاقيش والعفوري
 الكھربائية وااللكترونية واجھزة الكمبيوتراالجھزة  شركه المستشارون للكمبيوتر

االجھزة الكھربائية وااللكترونية واالجھزة الخلوية واالدوات المنزليه واالثاث  شركه سامح مول
 والمفروشات

 تجاريه االجھزه الكھربائيه االلكترونيه شركه ابناء احمد مراد
االجھزة واالدوات الكھربائية واجھزة الكمبيوتر وااللعاب واالجھزة االلكترونية  الشركه القياديه للتسويق

 ولوازمھا واالجھزة الخلوية واكسسواراتھا



 تجاره االجھزه الكھربائيه االلكترونيه شركة زھير عيسى مراد واوالده
محمد يوسف عبدالرحيم السمان/مركز السمان لخدمات 

 الكمبيوتر
 الكمبيوترتجارھة اجھزه ولوزم 

 تجارة االجھزة الكھربائية واجھزة الكمبيوتر واالجھزة الخلوية حمزه عباس محمد الرواضية
 تجارة وبيع االثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائيةمنتصر اسماعيل احمد العمري/معرض ومفروشات نغم ورھف

 االجھزة الكھربائية محمد بشير احمد جرن
 تجارة وبيع االجھزة االلكترونية والكھربائية والخلويات لالستيراد والتصديرشركة انوار ايله 

شركة عيسى مراد وأوالده التجارية/مجموعة حيدر مراد 
 وأوالده لالستثمار

 االجھزة الكھربائية والسلع المنزلية

والتبريد والسخانات الشمسيه واجھزه  االجھزه الكھربائية واالثاث واجھزه التكييف  الشركة التعاونية للتجھيزات الكھربائيه
 الخلوي والكمبيوتر

 االجھزة الكھربائية واالدوات المنزلية شركة عميد العقبة
 االجھزة الكھربائية واالجھزة الخلوية شركة ركن بغداد لتجارة االجھزة الكھربائية

 التنجيد للمفروشات والبرادي واالكسسوارات المنزلية االثاث والمفروشات واقشمة شركة مركز المدينة لتجارة االثاث والمفروشات
 االثاث والمفروشات واالكسسوارات المنزلية شركة مركز الماركات لالثاث واالكسسوارات المنزلية
 االجھزة الخلوية وقطعھا واالكسسوارات شركة بي سي آي لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة

 الكھربائية والمنزلية والمفروشات واالثاثاالدوات  شركة المثالية للمفروشات
 االثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائية والبياضات والخردوات شركة اريكه للمفروشات

 االثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائية شركة درويش دعبس درويش ابو رداحة وشريكه
 االجھزة الخلوية واكسسواراتھا محمد نضال ناصر نمر شاھين

 االجھزة الكھربائية والمنزلية واالجھزة الخلوية كة محمد جھاد صب لبن وشركاهشر
 االثاث والمفروشات واالجھزه الكھربائيه مظفر عوده سفھان الرواشده

واجھزة الكمبيوتر  االجھزه الكھربائيه وااللكترونيه والرسيفرات والصحون الالقطه شركة عرض القمر لتجارة االجھزه االكترونيه
 والھواتف النقاله والثابته

 االجھزه الكھربائيه وااللكترونيه واالثاثوالمفروشات شركة يزن ومحمد زھران وشركاھم
 االجھزه الكھربائيه وااللكترونيه واجھزة الحاسوب واجھزة التكييف والتبريد شركة عالم الفوتون لتجارة الكھربائيات وااللكترونيات



 االجھزه الكھربائيه وااللكترونيه والمنزليه والمكيفات واالجھزه الخلويه ؤيه الحديثه لاللكترونيات واالجھزه الكھربائيهشركة الر
باجس عبدالحميد محمد الحساسنه/مؤسسة الشيوخ لالدوات 

 الكھربائيه
 األجھزه الكھربائيه واألدوات المنزليه

حسام محمد عبدالقادر عوده/قمة االمبراطور للمفروشات 
 المنزليه

 اجھزه كھربائيه ومفروشات

 االثاث والمفروشات واالجھزه الكھربائيه وائل محمد عبدالقادر عوده/أرض السفير للمفروشات
 االجھزه الكھربائيه واالكترونيه شركة عبر االردن لاللكترونيات
 االجھزه الخلويه واكسسواراتھا الخلويات شركة الحياة الذھبيه لتجارة

 ا االجھزه الكھربائيه والخلويه  واكسسواراتھا  واجھزة الكمبيوتر شركة االداره المتكامله للكھربائيات
 األثاث واألدوات المنزليه عدي محمد طعمه القضاه

 االأدوات والمواد الكھربائيه ومستلزماتھا شركة مصطفى الشرباتي وشركاه
 أجھزة خلوية وأكسسواراتھا شركة سميح أبو حمدية وشركاه

 المفروشات واالثاث واالجھزه الكھربائيه شركة ھشام فوده وشريكه
خلف المحمد العايش الشديفات / مؤسسة زھرة الشعب 

 للمفروشات
 االثاث والمفروشات واالدوات الكھربائيه

 األجھزه الكھربائيه حسين عبدهللا حسين الجمل
 المفروشات واألثاث واألجھزة الكھربائية واأللكترونية والسجاد والموكيت شركة محمود ويوسف الحمود

 االدوات الكھربائية والمفروشات واالثاث محمد مفلح عبده القضاه/البساط االحمر للمفروشات
 بيع مواد الديكور وتركيبھا شركة تسع وتسعون ألعمال الديكور

 المفروشات واألثاث والسجاد والموكيت واألجھوة الكھربائية خطاب / البيت المتحضر الجديدأنور نايف عبدهللا 
 األجھزة الخلوية وأكسسواراتھا شركة مخزن الخلوي لتجارة األجھزة الخلوية

 األثاث واألجھزة الكھربائية وصفي عبدالقادر ادھيمش بني سالمة
 واألجھزة الكھربائيةاألثاث  وصفي عبدالقادر ادھيمش بني سالمة

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا زياد زكي محمد ابو حالوة/مؤسسة ابو حالوة لالستثمار
 المفروشات والسجاد والموكيت واكسسوارات األثاث شركة روعة بروكسل لألثاث



 األجھزة الكھربائية والمكيفات شركة الترب للتجارة االلكترونية
 األجھزة الكھربائية والستاليت / أسامه للستاليتأسامه سامي ابراھيم شحاده 

بھاء الدين بسام سالم الطالب / العقول الھندسية للمقاوالت 
 االنشائية

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا

 االدوات المنزلية شركة فراس و أحمد خليفة / خليفة ھوم
 الكھربائيةالمفروشات واالثاث واالجھزة  شركة يوسف حسن مكي وشركاه

 األجھزة  الكھربائية شركة المخازن الزرقاء لألدوات الكھربائية
شركة بسام ومحمد جميل مطاوع وشركاھم/مؤسسة االمين 

 لاللكترونيات
 االدوات المنزلية والكھربائية

 األثاث والمفروشات واألجھزة الكھربائية مھند  سالم محمد الروسان /مخازن المرسى
 األجھزة الكھربائية والمطابخ للتجارة واالستثمارشركة الرذاذ 

راضي رشيد حامد أبو حجيله/مؤسسة راضي أبو حجيله 
 للمفروشات ولألجھزة الكھربائية

 المفروشات واألجھزة الكھربائية ولوازمھا

اسماعيل جميل اسماعيل الھالالت / اسماعيل الھالالت 
 للكھربائيات والمفروشات

 والكھربائية والمفروشات واالثاثاالجھزة االلكترونية 

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا ولوازم االنارة الكھربائية والثريات والمفروشات واالثاث مھند محمد عبدهللا الشيخ دره /الشيخ دره لالناره
عبدالغني شعبان عبدالغني ناصر الدين / عبدالغني ناصر الدين 

 لتجارة االجھزة الخ
 واكسسواراتھااالجھزة الخلوية 

 تجاريه االجھزه الكھربائيه االلكترونيه شركه ابناء احمد مراد
 تجاره االجھزه الكھربائيه االلكترونيه شركة زھير عيسى مراد واوالده

 تجارة وبيع االثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائيةمنتصر اسماعيل احمد العمري/معرض ومفروشات نغم ورھف
 االجھزة الكھربائية جرنمحمد بشير احمد 

 تجارة وبيع االجھزة االلكترونية والكھربائية والخلويات شركة انوار ايله لالستيراد والتصدير
شركة عيسى مراد وأوالده التجارية/مجموعة حيدر مراد 

 وأوالده لالستثمار
 االجھزة الكھربائية والسلع المنزلية

 دوات المنزليةاالجھزة الكھربائية واال شركة عميد العقبة
 االجھزة الكھربائية واالجھزة الخلوية شركة ركن بغداد لتجارة االجھزة الكھربائية



 االجھزة الكھربائية والمنزلية واالجھزة الخلوية شركة محمد جھاد صب لبن وشركاه
 االجھزه الكھربائيه واالكترونيه شركة عبر االردن لاللكترونيات
 المفروشات واألثاث واألجھزة الكھربائية واأللكترونية والسجاد والموكيت شركة محمود ويوسف الحمود

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا زياد زكي محمد ابو حالوة/مؤسسة ابو حالوة لالستثمار
 األجھزة الكھربائية والستاليت أسامه سامي ابراھيم شحاده / أسامه للستاليت

الھندسية للمقاوالت  بھاء الدين بسام سالم الطالب / العقول
 االنشائية

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا

 االدوات المنزلية شركة فراس و أحمد خليفة / خليفة ھوم
 األجھزة  الكھربائية شركة المخازن الزرقاء لألدوات الكھربائية

شركة بسام ومحمد جميل مطاوع وشركاھم/مؤسسة االمين 
 لاللكترونيات

 ربائيةاالدوات المنزلية والكھ

اسماعيل جميل اسماعيل الھالالت / اسماعيل الھالالت 
 للكھربائيات والمفروشات

 االجھزة االلكترونية والكھربائية والمفروشات واالثاث

 األجھزة الكھربائية والمطابخ شركة الرذاذ للتجارة واالستثمار
باجس عبدالحميد محمد الحساسنه/مؤسسة الشيوخ لالدوات 

 الكھربائيه
 األجھزه الكھربائيه واألدوات المنزليه

 االجھزه الكھربائيه وااللكترونيه واالثاثوالمفروشات شركة يزن ومحمد زھران وشركاھم
 االثاث والمفروشات واالجھزه الكھربائيه مظفر عوده سفھان الرواشده

 والخردواتاالثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائية والبياضات  شركة اريكه للمفروشات
 االثاث والمفروشات واالجھزة الكھربائية شركة درويش دعبس درويش ابو رداحة وشريكه

 الكھربائية واألجھزةاالثاث والمفروشات  وائل محمد عبدالقادر عوده/أرض السفير للمفروشات
حسام محمد عبدالقادر عوده/قمة االمبراطور للمفروشات 

 المنزليه
 ومفروشات كھربائيةاجھزه 

 االدوات الكھربائية والمفروشات واالثاث محمد مفلح عبده القضاه/البساط االحمر للمفروشات
 ة الكھربائيةزالمفروشات واألثاث والسجاد والموكيت واألجھ أنور نايف عبدهللا خطاب / البيت المتحضر الجديد

 األثاث واألجھزة الكھربائية وصفي عبدالقادر ادھيمش بني سالمة
 الكھربائية واألجھزةالمفروشات واالثاث  ھشام فوده وشريكهشركة 



خلف المحمد العايش الشديفات / مؤسسة زھرة الشعب 
 للمفروشات

 االثاث والمفروشات واالدوات الكھربائيه

 المفروشات واالثاث واالجھزة الكھربائية شركة يوسف حسن مكي وشركاه
 الكھربائية والمنزلية والمفروشات واالثاثاالدوات  شركة المثالية للمفروشات

 االجھزة الكھربائية ولوازمھا ولوازم االنارة الكھربائية والثريات والمفروشات واالثاث مھند محمد عبدهللا الشيخ دره /الشيخ دره لالناره
 والمنزليه والمكيفات واالجھزه الخلويهاالجھزه الكھربائيه وااللكترونيه  شركة الرؤيه الحديثه لاللكترونيات واالجھزه الكھربائيه

 األثاث والمفروشات واألجھزة الكھربائية مھند  سالم محمد الروسان /مخازن المرسى
راضي رشيد حامد أبو حجيله/مؤسسة راضي أبو حجيله 

 للمفروشات ولألجھزة الكھربائية
 المفروشات واألجھزة الكھربائية ولوازمھا
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