
لية   ز يات الشخصية والمتز ي برنامج تقسيط المشتر
ز

كات المشاركة ف أسماء الشر

هاتف الشركةطبيعة السلع والمنتجات التي تبيعها الشركةالحد االقصى لفترة السداداسم الشركةالتسلسل

5064900 االجهزة االلكترونية والكهربائية شهر36( LG )شركة الرؤية الحديثة لاللكترونيات و األجهزة الكهربائية وكالء 1

5333332 االجهزة االلكترونية والمنزلية شهر24(Leaders Mall)الشركة القيادية للتسويق ليدرز مول 2

5335555 األجهزة الكهربائية والمنزلية شهر24(مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثمار )شركة عيسى مراد وأوالده التجارية 3

5341166المفروشات شهر60(Soft House)شركة الهدف للمفروشات 4

5561648 األجهزة الكهربائية والمنزلية شهر12( Beko )شركة نسيم الدادا وشركاه وكالء 5

4200719 األجهزة المنزلية والكهربائية شهر36شركة سامي نجيب الخوري وشركاه6
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5332388االجهزة المنزلية والكهربائية شهر60(Vestelوكالء )الشركة المتوسطة الشرقية للتجارة واالستثمار 7

5814559 5650350 الهواتف الخلوية شهر12(MABCO)الشركة العربية الحديثة لألعمال التجارية 8

4012401 األجهزة الكهربائية والمنزلية السخانات الشمسية شهر60مجموعة حنانيا لالستثمارات9

5657144 أجهزة الكمبيوتر شهر24مؤسسة الرفعة لخدمات التكنولوجيا10

5534418 أجهزة الكمبيوتر شهر24( Office Pro )شركة المحترفون لالجهزة المكتبية 11

 شهر24(Smart Buy)الشركة األردنية السعودية لتجارة االلكترونيات                   12

األجهزة الكهربائية المنزلية و إكسسواراتها ، أجهزة العناية 

الشخصية وإكسسواراتها ، أجهزة الترفيه المنزلي و 

إكسسواراتها ، أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا وإكسسواراتها 

، أجهزة االلعاب اإللكترونية وإكسسواراتها

06-5809999
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 شهر12شركة مدينة السيراميك13
كافة انواع بالط السيراميك ، بالط البورسالن ، مواد البناء ، 

اكسسوارات الحمامات ، أطقم الحمامات
4206080

5373001أجهزة كهربائية ، أجهزة الكترونية ، أجهزة منزلية شهر24الشركة الصناعية المتكاملة للتجارة واالستثمار14

 شهر24شركة الخطيب وقاقيش والفاعوري15
اجهزة كهربائية ، أجهزة منزلية ، أجهزة العناية الشخصية ، 

أدوات المطبخ
03-2034871

4202949أجهزة كهربائية ، أجهزة منزلية شهر60شركة درويش دعبس درويش أبورداحة وشريكه16

فالتر مياه وقطع غيارها ، أجهزة كهربائية شهر24(أبو العراقة لتجارة فالتر المياه)شركة حاتم العيسوي وشركاه 17
5658167  5658168  

5625786  

 شهر36(المناصير للتكنولوجيا)الشركة األردنية الحديثة المتميزة لتكنولوجيا المعلومات 18
  ، كافة Laptops ، أجهزة PCبيع أجهزة كمبيوتر 

مستلزمات أجهزة الكمبيوتر
5813700

5528327بيع غرف نوم ، غرف جلوس ، غرف معيشة ، أثاث منزلي شهر36(مفروشات استقبال التركية)شركة المجموعة األردنية للتجارة العامة 19

4729913تجارة وبيع األجهزة الرياضية شهر36شركة المتكاملة لتجهيزات اللياقة البدنية20

03/2061114بيع أجهزة الكمبيوتر المحمول ولوازمه شهر24مؤسسة هاشم الصوير للكمبيوتر لصاحبها هاشم الصوير21

02/7412185بيع األجهزة الكهربائية  شهر36(لدى مدينة اربد  )الشـركة التـعاونية للـتجهيزات الكـهربائية 22

23
وكالء أجهزة )لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة  (BCI)شركة بي سي اي 

(سامسونج الخلوية
 شهر12

تجارة االجهزة الخلوية ، تقديم الخدمات السلكية والالسلكية، 

بيع أجهزة الحاسوب والفاكس ، ماكينات التصوير
5509030

05/3754294بيع أجهزة الكمبيوتر وكافة لوازمها شهر24مؤسسة الكامل لخدمات االنترنت لصاحبها أسامة كامل سعيد الياسين24

 شهر60(ROMO)محالت مشيل دحدل وكالء 25

 األجهزة الكهربائية والمنزلية 

صوبات غاز ، أفران غاز ، كيازر الغاز مكيفات

الثالجات ، الغساالت ، مكانس كهربائية 
4640035 / 4640015    
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األجهزة الكهربائية بكافة أنواعها شهر60مؤسسة بوابة العقبة للخدمات التجارية لصاحبها ليث عكور26

0786532785

0772316879

 شهر60شركة الرؤيا األردنية للتجارة واالستثمار27

األجهزة الكهربائية والمنزلية 

06/5333823أجهزة التكييف ، أجهزة العناية الشخصية

06/5524045بيع اجهزة التكييف ، السخانات الشمسية  شهر 12الشركة العالمية للكهروميكانيك وكالء مكيفات يونيفرسال 28

06/5933208بيع جميع انواع الدهانات ، أعمال الديكور ، أعمال الدهان شهر36(جوتن)الشركة العالمية للدهانات 29

بيع أجهزة الطاقة البديلة والطاقة الشمسية  شهر60شركة انتشار للمشاريع التكنولوجية 30

06-554 5428

079 9782520

5850771بيع أجهزة الكمبيوتر ولوازمها شهر 24شركة اليخت للتكنولوجيا واالتصاالت 31

06/5051778

05/3960648

5538015بيع االجهزة الكهربائية و االلكترونية شهر 12مؤسسة سمير الغصين لاللكترونيات33

5153457بيع االجهزة الكهربائية و االلكترونية ، المفروشات شهر ZAHRAN GROUP12شركة يزن و محمد زهران و شركاهم 34

5311149بيع و تركيب انظمة الطاقة و السخانات الشمسية شهر 12شركة انظمة الطاقة الخضراء المتطورة لالستيراد و التصدير35

5517557بيع كافة انواع المفروشات و االكسسوارات المنزلية  شهر36 ( ZING )شركة ابناء الحاج عبدهللا العريان 36

5505800بيع كافة أنواع األجهزة الكهربائية وااللكترونية والمنزلية شهر 12االردن- كارفور هايبر ماركتس/ شركة ماجد الفطيم 37

 شهر 12شركة داالس للسياحة و السفر و تمثلها شركة المرسى للتجارة و االستثمار 38
البرامج و الرحالت السياحية المقدمة من شركة داالس 

للسياحة و السفر

  0798722222 / 

0785622223 / 5622222

0797247777بيع كافة انواع المفروشات و االثاث شهر36شركة مؤتة لتجارة االدوات المنزلية 39

بيع األجهزة الكهربائية وااللكترونية شهر 12شركة االتحاد الرباعي لتجارة االجهزة الكهربائية وااللكترونية32
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5350386بيع االجهزة الخلوية الذكية و اجهزة الكمبيوتر و التابليت شهر24شركة واحد اثنان واحد للوكاالت التجارية40

 شهر60شركة زهير عيسى مراد و اوالده41
بيع االجهزة الكهربائية  المنزلية و االلكترونية و اجهزة االب 

توب و االجهزة المكتبية
5854422

 شهر 12شركة سبيتاك التجارية 42
بيع منتجات التصوير و الكاميرات الرقمية و لوازمها و بيع 

لوازم و اكسسوارات اجهزة الكمبيوتر
5531334

02/7270470بيع االجهزة الكهربائية و االلكترونية و المنزلية شهر 12شركة حداثه لالسواق التجارية المتكاملة43

0772582533بيع التجهيزات و المعدات المكتبيه شهر 60مؤسسة الفهد للتجهيزات المكتبيه44

5654440بيع االجهزة الكهربائية و االلكترونية شهر 36شركة الواثق لتجارة االتصاالت45

4646300بيع الرحالت و البرامج و الخدمات السياحية و السفر شهر 24شركة الجود للحج و العمره 46

5528270بيع و تركيب االلواح الشمسية شهر 36( نشامى للتقنيات الهندسية )شركة توفيق و بدوي 47

5372266بيع األثاث والمفروشات شهر 24شركة مركز الماركات لالثاث و االكسسوارات المنزلية48

053651802بيع األثاث والمفروشات شهر 24شركة مركز المدينة لتجارة األثاث و المفروشات49

0791418597بيع األثاث والمفروشات شهر 24معرض طبوش للمفروشات50

0772314348بيع معدات الطاقة البديلة وتركيبها بجميع انواعها شهر 24شركة شعبان الغمري و شركاه51

5538325القيام بجميع اعمال السياحة والسفر وملحقاتها شهر 12(ادفايزر للسياحة والسفر)شركة األصالة للسياحة والسفر 52

0795153133بيع األثاث والمفروشات شهر 24شركة عادل محمد أبو حبله و شركاه 53

0795833760بيع و تركيب أنظمة الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة شهر 60شركة سيرا لخدمات الطاقة المتجددة و البديلة 54

4755128بيع المفروشات و األثاث شهر24 (معرض مكي للمفروشات  )شركة يوسف حسن مكي و شركاه 55

053531112بيع أجهزة التكييف والتبريد شهر 12مؤسسة طاقة الرمال المتجددة للتكييف و التبريد 56

0796666375بيع المفروشات و األثاث شهر24شركة جروف للمفروشات 57

4388748بيع المفروشات و األثاث شهر24شركة رائد أبو سماحه وشريكه 58

0777775097بيع األجهزة الخلوية شهر  12شركة الحياة الذهبية لتجارة الخلويات59

5651565بيع المفروشات والستائر وتصميم الديكوراتشهر60شركة فراس استيتيه واخوانه60
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053752111بيع المفروشات واالثاث المنزلي شهر36(عطيه وقنيص للمفروشات)شركة محمود عطيه وشركاه 61

0792147246بيع المفروشات واألجهزة الكهربائية شهر36مفروشات احمد الغزاوي62

0796066660بيع األجهزة الخلوية والكهربائية شهر 24مؤسسة محل صالح الزاغة للخلويات63

5542112بيع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الخلوية والكهربائية شهر 60شركة ذاكرة سرايا للوازم الكمبيوتر64
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