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سالم مصطفى جبر
معرض سامر جمال صقر
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شركة استيتية ابناء عم
شركة استتية ابناء عم
شركة الرغد لتجارة المفروشات و الفرشات
شركة الرغد لتجارة المفروشات و الفرشات
شركة الكاظمي لتجارة السجاد و المفروشات
شركة الكاظمي لتجارة السجاد و المفروشات
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حاتم ابراهيم خلف قاسم
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شركة حسام وشذى سليمان جمعة
مطابخ يونيفيرسال
شركة داوود نابلسية
محالت ابو الوي التجارية
شركة شعبان و شوكت ابو الوي
شركة صابر الصادق وشريكه
صابر ناصر ذياب الصادق وحاتم ناصر الصادق
شركة عبد الكريم الشديفات وشريكه
عبد الكريم الشديفات وفيصل الشديفات
ماجد محمد يوسف الشيخ يوسف وماهر الشيخ يوسف مؤسسة ماجد يوسف واخيه التجارية  /صويلح
شركة محمود وعيد "محمد خالد" خالد
محمود وعيد محمد خالد
منجرة موسى ابو عبدو
شركة موسى ابو عبدو
شركة ارض الكرز للمفروشات
شفيق فرج محمد هياجنة
االولى لصناعة االثاث المنزلي
شكري اسعد احمد حماد
االثاث الفاخر
صبحي حسن صبحي الكيالي
بسمات لصناعة الفرشات
صالح الدين سليم عبدالحميد قنديل
شركة صالح الدين رامز قرقش واوالده
صالح الدين رامز قرقش
شركة العاج للمفروشات
صالح محمد بشير قرقش
شركة ضرار القضاة و اخوانه
ضرارمحمد حسن القضاة
افاق لالثاث المكتبي
طارق عبد الكريم طيب جردات
مركز طارق ابو ميالة و شركاه
طارق غالب شحادة ابو ميالة وشركاءه
مؤسسة االصدقاء لالسفنج
عيد "محمد خالد" عبدالقادر خالد
طالل صقر قاسم العطعوط
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طلعت جبر محمد ذيب
مفروشات عادل الطاهر
عادل ابراهيم مصطفى الطاهر
شركة عادل ابو حبلة و شركاه
عادل محمد ابراهيم ابو حبلة
منجرة عادل علو
عادل محمد يوسف علو
عامر الشحروري
عامر الشحروري
معرض عامر للسجاد والموكيت
عامر سعدي داود الجنيدي
شركة عامر الظروف وشركاه
عامر علي محمود الظروف
عامر فوزي سعودي الفار /معرض عامر الفار
عامر فوزي سعودي الفار
مؤسسة عامر احمد للستائر
عامر محمد عبدالرحمن احمد
عاهد "محمد طه" النتشة وعالء "محمد طه" النتشة شركة النتشة لالقمشة
شركة الصمادي وسفر للمفروشات التركية
عبد الحفيظ سليمان الصمادي ومحمد بال سفر
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عبد الرحمن يوسف عبدهللا الكرنز وشريكه
مفتية نبيل نعيم عثمان وعبدالرحيم سعود ريحان
عبد السالم محمد عبدالسالم حجير
عبد الفتاح خليل ابوناموس
عبد الفتاح علي حسين الشرقاوي
عبد الكريم عوني عبدالكريم الصادق واوالده
عبد اللطيف محمد عبداللطيف عالن
عبد المحسن عطية ابو هندي
عبد المعين عبدالكريم يوسف شهوان
عبد الوهاب حسني عبدالفتاح العطعوط
عبدالرحمن عبدهللا خليل سكاردة
عبدالسالم محمد عفيف كتانة وسهيل محمد كتانة
عبدهللا اسماعيل علي السعودي
عبدهللا الفار
عبدهللا خليل احمد سكاردة
عبدهللا محمود عبدهللا
عبدالمجيد عبدالجواد حجازي
عبدالمجيد حجازي
عثمان صالح خميس اندي
عثمان عبد محمد البدارنة
عثمان محمد عثمان شيحة وندرين محمد شيحة
عدنان توفيق زويد
عطاهلل محمد صالح الدريني
عالء ابو الوي
عالء الباسل
عالء الدين عبدالرحمن احمد عليان
المقداد ياسر خلف غيث وهيا نجم علي ابراهيم
علي السرخي
علي تيسير ابو صالح
علي حسن عبد ابو ليلى
علي حسن عمر حسونة
علي محمد خضر الزرو
علي محمد صالح الفارس
علي محمد علي المصري
علي محمد نعيم زيتون
عماد العزام
عماد احمد موسى العزب
عماد عبد الرحيم
عماد فهمي علقم
عمار بكر خليل سالمة
عمر الصعيدي
عمرمصطفى عواد اللحام واخوانه
عمر عبد الكريم يوسف شهوان
عمر فوزي احمد ابوالحسنى

شركة الصعيدي والكرنز
مفروشات فرح و مرح
اجواء للتصميم و الديكور
محل عبد الفتاح خليل ابو ناموس
مؤسسة عبدالفتاح الشرقاوي
الصادق للمفروشات
الرمادي لالثاث المنزلي
شركة ريم للمفروشات
معرض شهوان للمفروشات  /حول العالم /المصدار واربد والزرقاء
عبد الوهاب حسني عبدالفتاح العطعوط /اقمشة
مفروشات لالبد
التجدد لصناعة االثاث والمفروشات
ايفر هوم للمفروشات
معرض الفار
روائع المنزل للمفروشات
عبدهللا محمود عبدهللا
حجازي لالثاث
مفروشات حجازي
محل عثمان اندي لالثاث
مفروشات عثمان البدارنة
شركة عثمان وندرين شيحة  /شيحة للتجارة
معرض زويد للسجاد
ميراث للمفروشات
شركة شاكر ابو الوي  -شركة اريكه للمفروشات
مؤسسة الباسل التجارية
الجل المنزل السعيد
شركة غيث وابراهيم  /االخشاب المستدامة
شركة علي السرخي و اشركاه
علي تيسير ابو صالح
مفروشات علي ابو ليلى لالثاث
علي حسن حسونة للستائر
علي محمد خضر الزرو للمفروشات
شركة علي محمد الفارس و شركاه
ش .اريكا للصناعات الخشبية
علي محمد نعيم زيتون للبرادي
العزام للمفروشات
مؤسسة البيت لالثاث والديكور
مفروشات عماد
وردة للبرادي و الديكور
شركة عمار سالمة واخوانة
اخشاب
مفروشات اللحام
عمر شهوان للستائر
معرض مفروشات عمر فوزي ابو الحسنى
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ورشة محمد سليم ابو عيدة
عمر محمد سليم
شركة عمر الجمال وشريكه للمفروشات
عمر وعماد محمود سليم الجمال
مؤسسة المهرجان للتصاميم
عودة محمود ابراهيم سالم
مفروشات الطاهر
عوني ابراهيم مصطفى الطاهر
عوني سالمة لتنجيد الكنبايات
عوني نعمان داوود سالمة
حول االردن لتجارة االثاث
عيسى خليل احمد سكاردة
عيسى عيد سالمة الغروف
عيسى عيد سالمة الغروف
مفروشات محمود ابو مسلم
محمود عبدهللا يوسف ابو مسلم
المتطورة لصناعة االثاث
غسان عبدالحميد محمود عربي كاتبي وشركاءه
فيوليت للمفروشات
غسان عبدالعزيز محمد عودة
العشي للبرادي  -عصام وشادي العشي
فاطمة مصطفى سعيد العشي
فتح هللا للمفروشات
فتح هللا سليم عبد القادر ابو عص
شركة محمد ابراهيم علي العشري وشريكته
فدوى محمود السيوري ومحمد ابراهيم العشري
فراس ابو محظوظ
فراس ابو محفوظ
معرض ومفوشات فراس استيتية
فراس ضرار كمال استيتية
فراس ابو شمالة لتجارة اقمشة البرادي ولوازمها
فراس اسماعيل ابراهيم ابو شمالة
فراس امين محمد الحرباوي
فراس امين محمد الحرباوي
االناقة للسجاد والموكيت
فرسان فواز عبد الرحمن البكري
شركة الحرير للسجاد
فرسان فواز عبد الرحمن البكري
الشركة العربية لصناعة الفورمايكا و االخشاب
سهيل يحيى الصعيدي
شركة الحلول الذكية لالثاث المكتبي
فوزي توفيق سليمان عيسى وشركاءه
الشعاع لالثاث المكتبي
فوزي توفيق سليمان عيسى
شركة حسن والسيفي  /منجرة دار الفنون
وصفي مصطفى صادق حسن وابراهيم محمد خالد السيفي
المحترفون للديكورات واالثاث
كايد اسحاق اسبير المدانات
مفروشات االصيل
كرم موسى عمر بدران
مشغل لقاء ربحي البرغوثي
لقاء ربحي محمود البرغوثي
مؤسسة ماجد نيروخ التجارية
ماجد جميل طه نيروخ
ماجد عبداللطيف الجعفري للدهان والنجارة
ماجد عبداللطيف عيد الجعفري
ماجد عبداللطيف الجعفري للتنجيد
ماجد عبداللطيف الجعفري
معرض البرج للمفروشات واالجهزة الكهربائية
ماجد مصطفى محمد الهياجنة
سوار الماس لبيع األثاث
فارس محمد عمرراتب الجاعوني
مفروشات مازن ابو رزق
مازن محمد علي ابو رزق
محل ماهر حافظ لالثاث
ماهر حافظ محمد ابو شهاب
معرض ماهر جرار
ماهر كامل يعقوب جرار
شركة ماجد يوسف واخيه  /اليرموك
ماجد وماهر محمد يوسف الشيخ يوسف
اللمسات الذهبية
ماهر محمد الشيخ يوسف
الشركة الدولية لالثاث المكتبي
ماهر محمد يوسف الشيخ يوسف
محمد ابو عميرة للستائر والبرادي
محمد ابراهيم جديع ابو عميرة
محمد احمد صالح دحيبر
محمد احمد صالح دحيبر
محمد جهاد حسني عبد العطعوط
محمد جهاد حسني عبد العطعوط
منجرة و مفروشات حسونة
محمد حسونة
مؤسسة ابو سعود
محمد حسين ابو سعود
معرض ورد للمفروشات
محمد حمد المحمد ابو سيف
منجرة محمد الصالحي
محمد خضر سليمان الصالحي
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محمد ذياب محمد فرهود
محمد راتب عيسى اخميس
محمد سالم البيك
محمد سكارده
ورثة المرحوم محمد سليم حسين ابوعيده
محمد طالل الساليمة
محمد عبد الحميد يوسف الريان
المفوض نائل الصقور
محمد علي محمود عطية
محمد عيسى صالح ابو طوق
محمد فالح عبد القادر العزام
محمد فرحان سليمان الربابعة
محمد كامل يعقوب جرار
محمد محمود الكسبة وشركاءه
محمد مصطفى عبدالرحمن زيدان
محمد و احمد المغربي
محمد واحمد شرف الهياجنة
محمد وعامر الجنيدي
قمر محمد يوسف نصر
عبد الكريم محمد يوسف ابو تينة
محمد طالب اسعد الحناحن
محمود احمد صالح دحيبر
محمود بدوي محمود دنديس
محمود سعيد عبدهللا الحياري
محمود محمد انس الهياجنة
محمود "محمد نعيم" رجب زيتون
محمود مصباح ابراهيم البسومي
محمود موسى عبدهللا الجنيدي
محي الدين حسن يوسف
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مراد العيسى
مراد عوة هللا مغضي الخرشة
مراد سعيد عمر ابويحى
مراد يونس محمد حسين االريتاج
مروان نوار عبد المعطي جرار
مروان و جالل عبدهللا علي ملكاوي
مصباح محمد بدر الدين اشنانة وشركاءه
مصطفى ابراهيم حسن النجار
مصطفى محمود الكسبة وشريكته
مصطفى محمد نعمان حسونة
مصطفى يعقوب عبدالفتاح ناصر
اسكندر عيسى خليل سابا
منتصر قسيم محمد محافظة
منير تايه

محمد ذياب فرهود لتنجيد الكنبايات
سديم للمفروشات
مفروشات البيك
مالمح التصميم
امارات للتجارة العامة  /يحيى محمد سليم ابوعيده
محمد طالل الساليمة
مؤسسة محمد الريان لتجارة االخشاب
منحرة محمد ابو عامود
محمد علي محمود عطية
مفروشات ابو طوق
العزام للمفروشات
معرض محمد الربابعة
محمد كامل يعقوب جرار
شركة االتحاد لتجارة االخشاب
معرض محمد زيدان للسجاد والموكيت
المغربي لالقمشة
مركز المدينة للمفروشات
محمد وعامر الجنيدي
بيت المقدس للستائر
منجرة ابو تينة
مؤسسة الذوق الرفيع
مشغل محمود دحيبر
مؤسسة دنديس التجارية
مفروشات قصر البلقاء
سهول ارابيال للمواقد
محمود محمد زيتون لتجارة اقمشة البرادي
جنة الورد للستائر
منجرة محمود موسى عبدهللا الجنيدي
شركة العالم االبيض للتجارة واالستيراد والتصدير
مؤسسه مراد عيسى اللهاليه
العيسى للوازم التنجيد
معرض ازاد للمفروشات
منجرة مراد ابو يحيى
مراد يونس محمد االريتاج
مروان نزار جرار للبرادي واالقمشة
شركة مروان عبدهللا ملكاوي وشريكة
مصنع االسفنج الوطني
المدينة المطورة للسجاد والموكيت والستائر
الكسبة لتجارة االخشاب
منجرة ميان
مشغل مصطفى ناصر
شركة اسكندر سابا واوالده
منتصر قسيم محمد محافظة
جاردينيا للمطابخ
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منير حسن توفيق علي
منير متري قسطندي مصرصع
مهند فوزي عيسى وشريكته
موفق محمد خير بدوي الزرعي
احمد الحاج عمر
محمد يحيى رمضان محمد جوهر وشركاه
مؤسسة سليم الصالح
نادر سيف الدين سليم الجمال
ناصر الدين محمد الدسوقي
ناصر ريحان
ناصر زكريا العضايلة
ناصر يعقوب يوسف الحزار
ناظم سليمان حسين حسن
نافذ محمود خليل سعد
نايف داود حسن كراجة
نائل عبدالقادر كايد حامد
نبيل صبحي حامد برغوث
نبيل ابو غربية
نبيل عيسى محمد ابو حمد
نزار فؤاد عبدهللا ماضي ويزيد فؤاد ماضي
نصر محمد جميل محمود هياجنة
نضال مصطفى عواد اللحام
شركة نزار مطيره واوالده
نضال محمد حماد حماد
نعيم شامية
نعيم حافظ حسني عاشو
نور الدين حسين عبدهللا رزق
هشام حلمي أحمد شحادة
هشام عبدالفتاح حسن فودة
هشام محمد سعيد العبسي
همام وعمار الشوا
هيثم ابو الوي
وائل توفيق العبادي
وائل محمد عبدالقادر عودة
وليد محمود ابراهيم عمار القيسي
وليد محمد حمودة النابلسي
ياسر عادل حسن العتال
غسان ابو رخيه وشركاه
ياسر موسى عبد عبيد
يحيى فهد الفرواتي ونجوى فهد جزيني
يعقوب ابو شاق
يعقوب احمد محمد ابو شامه واحمد عيسى المحمد
يعقوب عمر سعيد غانم
يوسف ابو السعود وبسام تايه

مفروشات ديكوري الجديد لالثاث
مفروشات زيد
بيتا لالثاث
مركز موفق لالثاث
مؤسسة احمد الحاج عمر
مؤسسة اوسكار لالثاث والتصميم الداخلي
مؤسسة سليم الصالح
مؤسسة نادر الجمال
ناصر الدين محمد الدسوقي
رواد الشرق
الدارة للمفروشات
ناصر يعقوب يوسف الحزار
معرض قصر البرادي للستائر
مشغل نافذ سعيد
منجرة الشورى
نائل عبدالقادر كايد حامد
منجرة نبيل برغوث
ابو عربية لالقمشة
محل نبيل ابو حمد لبيع لوازم النجارين
مؤسسة ماضي وشركاه للمفروشات والديكور
شركة مصر هياجنة وشريكه
عفش العمر للمفروشات
كشمير للسجاد والموكيت
معرض االرجوانة للمفروشات
منجرة نعيم شامية
منجرة نعيم حافظ حسني عاشور
نور الدين لدهان الموبيليا
محل هشام شحادة لدهان االثاث
هشام فودة للمفروشات واالجهزة الكهربائية
معرض هشام العبسي
مؤسسة اعمدة البيت
مفروشات ابو الوي
وائل توفيق العبادي
ارض السفير للمفروشات
منجرة وليد محمود ابراهيم عمار
شركة وليد محمد حمودة النابلسي
ياسر العتال للمفروشات
شركة المنزل الجديد لالثاث والمفروشات
نردين للسجاد والموكيت
مفروشات االبتكار
شركة يعقوب ابو شاق
مؤسسة الفيحاء لالقمشة
جسر الفنون لالثاث والستائر
يلدز لالقمشة
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مفروشات يوسف ابو شريك
يوسف علي يوسف ابو شريك
يوسف مصطفى ابوصالحية وحفيظة شحادة عبدالسالم معرض اسوار القدس للمفروشات
ستائر ريفان
يوسف سامي احمد ابو رومي
مؤسسة الريان لالخشاب
يوسف عبدالحميد ريان وعبدهللا يوسف ريان
شركة عمرو والكوبري
يوسف محمود محمد الكوبري وجمال محمد عمرو
شركة سرية وزيتون
يوسف محمد حسن سرية وشريكه
الدولية لصناعة االسفنج والفرشات
طاهر "محمد خالد" عبدالقادر خالد وشركاه
شركة رمضان الشيخ خليل وشركاه
رمضان الشيخ خليل واخوانه
شركة نانجن للتجارة الدولية
احمد محمود علقم واسامة محمد البخاري
مشغل خالد ابو سمك ومحمد فليفل
خالد عبد ربه ابو سمك ومحمد صالح فليفل
طهبوب اخوان للصناعات الخشبية
رجائي محمود احمد طهبوب واخوانه
شركة المصانع الحديثة لالسفنج و المفروشات
عماد تيسير ذياب صادق واخوانه
شركة مصنع الحزام لالسفنج والفرشات
صالح تيسير ذياب صادق واخوانه
مشغل سامي العلوي
سامي عبدالقادر محمد العلوي
مؤسسة الروضة المتحدة لالعمال التجارية
محمد خالد سليم حسونة وشريكته
شركة مهند عيسى و شريكته
مهند عيسى و شريكته
منجرة عبد الكريم ابو تينة
عبد الكريم ابو تينة
مؤسسة االبانوس للمفروشات
محمد عبداللطيف عالن ومريم جبريل عوض
ورد وحرير للستائر والديكور
عماد فهمي عبد علقم وعمر غهمي عبد علقم
المؤسسة الذهبية لتجارة االخشاب
خالد محمد عالء الدين عليان
الجندويل للسجاد والموكيت والبرادي
معتصم غالب عبدالعظيم الجنيدي وشركاه
زيتون وحسن زيتون /زيتون للستائر
حجازيمعتصم
حسن "محمد حجازي" اسحاق زيتون ومعتصم "محمد شركة
محمد عزام زهير طيلوني وسمر عالء الدين الملقي شركة محمد عزام طيلوني وشريكته
مؤسسة احمد فيصل البيك
احمد فيصل صالح البيك
معرض منتصر الجنيدي للسجاد والموكيت
منتصر غالب عبدالعظيم الجنيدي
شركة االصالة للصناعات الخشبية واالثاث المنزلي
طاهر خالد
مؤسسة ادهم عزام غيث التجارية
ادهم عزام منيع غيث
مؤسسة يزن للسجاد والموكيت
علي محمد عثمان الزيدات وسعود محمد الزيدات
شركة ارض السجاد والموكيت والستائر
احمد سعدي داود الجنيدي وشركاه
شركة ابو سعدي للسجاد والموكيت
صهيب سعدي الجنيدي
مؤسسة البيارق للسجاد والموكيت
ايهاب يوسف احمد احمد
معرض فيرا لالقمشة
فادي فريد وليد الزرو
الدولية للموكيت
الكالوتي
عصام عبدالكريم راغب الكالوتي ونبيل الكالوتي واحمد مركز
االردنية الحديثة لصناعة االخشاب
محمد بندر عمر امين الدرويش وشركاءه
مؤسسة الداري لخدمات التزويد
بالل رضوان موسى التميمي واحمد علي الربايعة
شركة "محمد سميح" شكري العامودي وشركاه
محمد سميح شكري العامودي واوالده خالد وناصر العامودي
شركة محمد رائد الصفدي ومحمد عيسى
رائد محمد خليل الصفدي ومحمد عيسى
مؤسسة اسامة مجاهد لالثاث المكتبي
اسامة رجب محمود مجاهد
معرض الشماعة لبيع االثاث المكتبي
محمود سليم خميس عز
منجرة عبدهللا علي ابو يحيي
عبدهللا علي فرحان ابو يحيى
منجرة فرحان علي ابو يحيي
فرحان علي فرحان ابو يحيى
شركة زيد وابراهيم االخرس
زيد وائل يوسف االخرس وابراهيم الالخرس
المكتب الكالسيكي
المكتب الكالسيكي
دارة لتجارة و الالثاث المكتبي
دارة لتجارة و الالثاث المكتبي
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مؤسسة الهدى للمكاتب
اوركيدا لالثاث المكتبي
البراعة االردنية لالثاث
شركة عادل نخالة وشريكة
شركة فتح وقريع
شركة محمد الزم و شريكة
عدنان ابو شعيب
محمد الكبسة
زياد الحداد
االخرس لتجارة االخشاب
محل خالد حجازي لالخشاب
الفنية المتخصصة للصناعات الخشبية
شركة حمدي وهبه واوالدة
محل حسني احمد لتجارة االخشاب
شركة ورنة حمدي صالح وهبة
شركة وقاص المصري واوالدة
ابو حليمة لتجارة االخشاب و الفورمايكا
منجرة عالي ابو كبة
المهند الذهبي لتجارة االخشاب
مؤسسة غالب بدير لتجارة االخشاب
حسن خالد ياسين
عمر زعيتر
مؤسسة علي الجمل التجارية
طباخي اخوان لالخشاب
مؤسسة جمزو
السرايا للصناعات التجارية
محالت الطبال لمواد البناء
مصانع كنوز الشرق
مفروشات ابو طوق
مؤسسة مهند الريان
مؤسسة االقصى لتجارة االخشاب
مؤسسة نائل بكري
معرض عصام علوش للستائر
معرض الجزيرة للبرادي
مؤسسة خالد خريسات للبرادي و الستائر
معرض محمد مطير لالقمشة و الستائر
شركة علي محمد الفارس و شركاه
الحلم الوردي للمفروشات
مؤسسة فهد عبد الجواد للبرادي
مصنع غسان حسنس لالثاث
محمود زايد محمد الرقب واخوانه
سيف الدين محمد الربابعة
ناصر يعقوب يوسف الجزار وشريكه
مروان عبدهللا ملكاوي

مؤسسة الهدى للمكاتب
اوركيدا لالثاث المكتبي
البراعة االردنية لالثاث
شركة عادل نخالة وشريكة
شركة فتح وقريع
شركة محمد الزم و شريكة
محل عدنان ابو شعيب
الكسبة لتجارة االخشاب
محل زياد الحداد لتجارة االخشاب
االخرس لتجارة االخشاب
محل خالد حجازي لالخشاب
الفنية المتخصصة للصناعات الخشبية
شركة حمدي وهبه واوالدة
محل حسني احمد لتجارة االخشاب
شركة ورنة حمدي صالح وهبة
شركة وقاص المصري واوالدة
ابو حليمة لتجارة االخشاب و الفورمايكا
منجرة عالي ابو كبة
المهند الذهبي لتجارة االخشاب
مؤسسة غالب بدير لتجارة االخشاب
شركة االعتماد لتجارة االخشاب ومواد البناء
معرض رغدان (عمر زعيتر)
مؤسسة علي الجمل التجارية
طباخي اخوان لالخشاب
مؤسسة جمزو
السرايا للصناعات التجارية
محالت الطبال لمواد البناء
مصانع كنوز الشرق
مفروشات ابو طوق
مؤسسة مهند الريان
مؤسسة االقصى لتجارة االخشاب
مؤسسة نائل بكري
معرض عصام علوش للستائر
معرض الجزيرة للبرادي
مؤسسة خالد خريسات للبرادي و الستائر
معرض محمد مطير لالقمشة و الستائر
شركة علي محمد الفارس و شركاه
الحلم الوردي للمفروشات
مؤسسة فهد عبد الجواد للبرادي
مصنع غسان حسنس لالثاث
شركة محمود الرقب واخوانة
معرض سيف الدين ربابعة للمفروشات
شركة الصداقة للسجاد والموكيت والستائر
شركة مروان وجالل عبد ملكاوي للمفروشات
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معرض زهير علي عرمان
زهير علي حسين عرمان
شركة رمزي ورامز المتياني
رمزي ورامز المتياني
مؤسسة االصدقاء للدهانات
مؤسسة االصدقاء للدهانات
شركة مصانع االسفنج العربية
طاهر خالد
شركة يوسف ابو صالحية
شركة يوسف ابو صالحية
شركة زكوان لالقمشة
شركة زكوان لالقمشة
شركة سكيان و الدريني
شركة سكيان و الدريني
شركة و منجرة محمد جبر و شركاه
شركة و منجرة محمد جبر و شركاه
معرض عالء الدين ناصر للمفروشات واالقمشة
معرض عالء الدين ناصر للمفروشات واالقمشة
مشغل اسماعيل ابو خاص للتنجيد
مشغل اسماعيل ابو خاص للتنجيد
اسواق مؤتة
اسواق مؤتة
شركة االريج لتجارة االثاث
شركة االريج لتجارة االثاث
شركة ماركات لالثاث واالكسسوارات
محمد شرف الهياجنة
شركة شريف احمد عبدالغفار السواح
شريف احمد عبدالغفار السواح
معرض سيسلي
معرض سيسلي  /علي ابو طويله
شركة سمامعة وملحس
محمد سمامعة وشريكه
مفروشات فلسطين
مفروشات فلسطين
مفروشات قنديل
اياد قنديل وشركاه
مؤسسة شادي احمد كاملة التجارية
شادي احمد موسى كامله
شركة سمير وعلي صرصور
شركة سمير وعلي صرصور
شركة خالد سرداح وشريكته
شركة خالد سرداح وشريكته
مؤسسة التوأم لتجارة الفرشات
عبدالرحمن يوسف عبده الصروان
عبدالرحمن احمد علي الكفاوين
عبدالرحمن احمد علي الكفاوين
شركة مازن عطية وشريكه
مازن عبدالكريم حسين عطية
االوس لصناعة وتجارة االثاث
انس وليد عيسى جريسات واخيه
شركة مازن سليمان ووائل سماره
مازن زهدي محمد علي ووائل ايوب احمد سماره
جريسات للمفروشات
عيسى عزام عيسى جريسات
البيت الرفيع للمفروشات
ريمون الياس ابراهيم اللطافنة ومؤيد عزام عيسى جريسات
عكاوي للمفروشات /ميم دال للمفروشات
محمد عوني فياض عكاوي
رائد فاروق ذياب الصادق للمفروشات
رائد فاروق ذياب الصادق
معرض اسامة فاخوري للمفروشات
اسامة عبدالجواد راتب فاخوري
معرض عاطف عبدالجواد راتب فاخوري
عاطف عبدالجواد راتب فاخوري
محمد جبر لتجارة االقمشة ولوازم التنجيد
محمد رجب عبدالقادر جبر
معرض عالء مطرية للمفروشات
عالء كامل محمود مطرية
منجرة بيت االثاث
عيسى سليم عبدالعزيز الشرايعة
خليل "الحاج احمد" العدلوني لخراطة الخشب
خليل "الحاج احمد" "محمد سعيد" العدلوني
عادل الجمل لتنجيد الكنبايات
عادل جواد صبحي الجمل
منجرة نسيم الكنش
نسيم محمد حمودة الكنش
خميس كامل الترتير لالقمشة  /لمسات
خميس كامل شاكر الترتير
بلوتو لالثاث المكتبي  /الماعط والساحوري
سمر نايف الماعط وعدنان احمد الساحوري
شركة ابراهيم محمد شحادة واخوانه
ناصر حسين محمد احمد /ناصر شحادة
شركة الشراع للمفروشات
مصطفى محمود مصري
الشركة المتميزة الصناعية التجارية
يحيى محمد سليم ابو عيده  /نوفا
مفروشات المهند
منجرة محمود عبدالمنعم موسى علي عبدهللا
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مفروشات مسك
منير امين سليمان مقبل
شركة امين مقبل واوالده للمفروشات
ناصر امين مقبل
شركة امتياز للمفروشات
كريم امين مقبل
منجرة ودهان الميناوي
عصام عبدالحميد السعداوي
شركة عصام السعداوي وشريكه
عصام عبدالحميد السعداوي
منجرة شعبان اسماعيل محمد الباز
شعبان اسماعيل محمد الباز
شركة منتصروسامي محافظة
منتصر قسيم محمد محافظة واخوه سامي محافظة
موسى حسن ابو عيده وشريكه
موسى حسن ابو عيده وشريكه
شركة نمر عكه واخوانه
نمر يوسف محمد عكه واخوانه
شركة محمد خالد سنور وشركاه
محمد خالد سنور ووليد ابوسلعوم و"محمد جمال" فواخيري
شركة رضا الشحات فرج نصير وشريكه
رضا الشحات نصير وحسين عبدالرحيم عبوشي
معاذ محمد صالح عبدالحليم علي
معاذ محمد صالح عبدالحليم علي
الشرق االقصى لالثاث المكتبي
شريف احسان شريف كتانة
منجرة بالل خالد الحشاش
بالل خالد قاسم الحشاش
مؤسسة خضر للمفروشات
هشام رمضان عبدالرزاق خضر
شركة المودة لصناعة االثاث المكتبي
محمد فوزي عيسى وعصام عبدالكريم ابو دويك
شركة مركز بسمات لتجارة مستلزمات النوم
عبدهللا محمود الشريفات وفضل حافظ احمد
شركة محمد القدسي وشركاه
محمد رجب ابراهيم القدسي واوالده
شركة المدير لتجارة االثاث  /امواج
فوزي توفيق سليمان عيسى
معرض ايمن النتشة لالثاث المكتبي
ايمن محمد مصطفى رضوان النتشة
ابراهيم توفيق عيسى لالثاث المكتبي
ابراهيم توفيق سليمان عيسى
منجرة عيسى ابو مسلم
عيسى عبدهللا يوسف ابو مسلم
محددة ومنجرة محمود فالح يوسف عودة
محمود فالح يوسف عودة
ناصر شوقي علي خليل ملكة لصناعة االثاث الخشبي
ناصر شوقي علي خليل ملكة
اسعد االطرش لصناعة الصوفات
اسعد أحمد حسن االطرش
مؤسسة سليم الصادق التجارية
سليم تيسير ذياب الصادق
بسام الشويكي لتجارة القشرة واالخشاب
بسام "محمد جودت" عبدهللا الشويكي
شركة ابراهيم ابو السمك وضيف هللا
ابراهيم سليمان محمد ابو السمك وشريكه
منجرة محمد فتحي محمد الصيفي
محمد فتحي محمد الصيفي
معرض عبدهللا طلب سعيد العبسي
عبدهللا طلب سعيد العبسي
محل محمد ياسين لتنجيد الكنبايات
محمد احمد محمد ياسين
شركة المدهشة لالكسسوارات
باسم اسماعيل يوسف امطيرة
البيت المدهش لالثاث
باسم اسماعيل يوسف امطيرة ومريم مناصرة
مؤسسة احمد الجنيدي للسجاد والموكيت
احمد سعدي داود الجنيدي
منجرة اسامة محمود محمد الجالودي
اسامة محمود محمد الجالودي
منجرة حسن محمد عبدالواحد
حسن محمد حسن عبدالواحد
منجرة مراد ابو يحيى
مراد محمد علي ابو يحيى
محمد صابر زغلول وشريكة لدهان الموبيليا
محمد صابر زغلول وفادي شهاب الخوالدة
منجرة عبدالرحمن ابراهيم احمد علي
عبدالرحمن ابراهيم احمد علي
احمد الشاعر وشريكه
احمد صالح الشاعر وسعيد يعقوب عثمان
رضا عبدالحليم سبله لصناعة االثاث الخشبي
رضا عبدالحليم عبدالسالم سبله
الشركة االردنية للصناعات الخشبية  /جوايكو
مكرم عادل نجيب قبعين
شركة المشرق الدولية للصناعات الخشبية
انور يوسف محمد ابو دوش
شركة البنيان للصناعات الخشبية
رأفت جاسم محمد الخالدي
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منجرة صالح شاكر دنديس
صالح شاكر طه دنديس
مصنع سامي عبدالحميد الدسوقي
سامي عبدالحميد عبدالحميد الدسوقي
مصنع محمد قله
محمد عبدالكريم بكري قله
منجرة فايز عدنان محمد حامده
فايز عدنان محمد حامدة
شركة الحسيني ابراهيم وشريكه
الحسيني ابراهيم عبده الحسيني ومحمد مشهور محمد سالم
مؤسسة ايمن عبدالغفار عبداللطيف معوض
ايمن عبدالغفار عبداللطيف معوض
محمد محمد ديب مصطفى البيه ومحمود محمد نمر جابرشركة جابر والبيه
منجرة ايهاب محمد همشري
ايهاب محمد عبدالرحيم همشري
خالد خليل احمد القرامصة ومجموعة المعاني لالستثمار االردنية المتخصصة لصناعة االخشاب /مؤسسة االخشاب المتخصصة  -المعاني
اياد احمد ربابعة لتجارة السجاد والموكيت
اياد احمد مصطفى ربابعة
شركة المبدعون العرب لصناعة السجاد
محمود رشيد عبدالقادر ابو العينين واخرون
شركة عين النسيج
محمود رشيد عبدالقادر ابو العينين واخرون
شركة مقاطع للصناعات الخشبية
فادي أحمد عبدهللا الشوبكي
شركة رمزي ورامز محمد الميتاني
رامز محمد عزالدين الميتاني ورمزي محمد عزالدين الميتاني
شمس الدين بربراوغلوي وبسيم جرقن وكمال اوزكن شركة شمس الدين بربر اوغلوي وشركاه
مفروشات نايف
احمد نايف عبدهللا خطاب
سميح عادل ابراهيم الكلحة وعادل سميح عادل الكلحة شركة سميح وعادل الكلحة لتجارة السجاد والموكيت
م .وليد محمد سعد الدين العقاد
االردنية للعدد واالدوات التقنية
عبد هللا نويفع فالح الشديفات
معرض عبد هللا نويفع الشديفات للمفروشات
سليم عبد الكريم حصوه+قاسم رضا عطاري
شركة المتكأ للمفروشات
بهاء الدين مرقه
المعرض االهلي مرقه للتجارة العامة واالستيراد
مازن فريح رزق حامد
شركة حامد وجبران
محمد محمود الفهد+محمود عبد الرؤوف دعبول
محمود دعبول ومحمد الفهد
منذر عبد هللا الحناوي
منجرة منذر عبد هللا صادق الحناوي
محمد حمود سالم المعايعه
معرض مفروشات البلقاء
فكري ابو الفتوح زغلول+رمضان يوسف ابو سعده
شركة زغلول وابو سعده
قاسم محمد باسل سليمان السكسك
كربون للنجارة واعمال الديكور
نبيل اسامه رشيد ابو العينين
مؤسسة سر من رآى للسجاد والموكيت
الين مهيب فرحان هالل
منجرة شتوره
محمد ابراهيم عبد الستار
شركة التله العالية لالسثتمار
جمال محمد ذيب مصطفى البيه
منجرة جمال البيه
محمد اسماعيل عمرو
شركة مايزو للمفروشات
عبد هللا سمير ابراهيم حدادين
منجرة عبد هللا حدادين
احمد عمر حسني النقيب
احمد النقيب لتلبيس الخشب
فراس باسل صادق اعديلي
محل فراس اعديلي لتلبيس قشرة الخشب
حمدي حسين محمد ابو غنيمه
منجرة زين
غازي نجيب زريقات
شركة اوالد نجيب زريقات وشركاهم
محمد مصطفى عبد الرحمن زيدان
معرض محمد زيدان للسجاد والموكيت
علي عصام احمد حجيج
شركة عصام حجيج وشركاه
منيب سعيد الكيالني
شركة المشربية لالعمال الخشبية
نجم الدين احمد قالي
مؤسسة نجم الدين قالي النتاج االثاث الخشبي
الخشبيةفؤاد ابراهيم الدويك
فاطمة حموده وشركاه/شركة الحلم المثالي للصناعات امجد
غانم محمد المحاميد
شركة صيدا لتجارة السجاد
عبد الكريم محمود الحليسي
السعد للدهان والموبيليا
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منجرة مازن ابو خليفه
شركة ابناء الحاج عبد هللا العريان
منجرة يوسف سعيد حداد
ناجح رزق لنجارة االخشاب
مؤسسة الضياء للنجارة والديكور
شركة رجائي وابراهيم وفؤاد مرزوقه
شركة امينة فؤاد بزوقه وشريكها
البنان لصناعة االثاث الخشبي
منصور الصوصه لدهان الموبيليا
ليفورنو لتجارة االثاث والموبيليا/سامي السلعوس
منجرة محمود ابراهيم
محل خميس صمور لدهان الموبيليا
شركة طهبوب اخوان للصناعات الخشبية
شركة جوري للصناعات الخشبية
شركة الغرف المدهشة للمفروشات
شركة النارنج للتجارة العامة/مي وليد صالح زكي
زهرة الكاميليا للمفروشات/
شركة الشام للمفروشات
شركة النا عادل قورشه وشركاها
شركة سحر البتراء لصناعة االبواب والمطابخ
منجرة مظهر  /معرض طبوش للمفروشات
شركة غيث وخلدون البيات
شركة سعد الطيان وشركاه
مؤسسة فراج فهمي لصناعة االثاث
مؤسسة سلطان السحيم لدهان الموبيليا
مؤسسة االداء المتميز للصناعات الخشبية
شركة عدنان زهرا وشريكته
شركة الحماية العمال الديكور
شركة موفق ابو شريفه وشريكته
مؤسسة عمران الجواوده لدهان الموبيليا
مالك سنتر
محالت عبد الرزاق ابو صالح للمفروشات
مؤسسة محمد سميح للمفروشات
معرض مفروشات روان حسين
شركة ارض االثاث
شركة مارثا للتصاميم البديلة
شركة الباشا لصناعة السجاد والموكيت
شركة الكرم لصناعة الموكيت

مازن توفيق مصطفى ابو خليفه
وليد عبد هللا العريان
يوسف سعيد يوسف حداد
ناجح رزق لنجارة االخشاب
ناصر عبد الكريم عمر الجدي
ابراهيم مرزوقه
المنجرة التشكيلية
رضوان محمد مبيض
منصور شريف الصوصه
سامي وجيه السلعوس
محمود ابراهيم يعقوب
خميس سليم صمور
علي طهبوب
محمد زهير خضير
هنا امطيره
حازم مرعي
عامر عزمي السفاريني
محمد مؤمن المراياتي
مؤسسة الشرقيون للديكور والمفروشات
فادي عبد اللطيف قنديل
عمر صامد العدوان
مفروشات اوالد وبنات
معرض اصاله لالثاث
خليل السيد عبد الهادي
سلطان محمد السحيم
يوسف ملكي االسمر
عدنان ابراهيم زهرا
د .خالد ابو شقدم
موفق ابو شريفه
عمران الجواوده
علي محمد خضر عواقله
عبد الرزاق ابو صالح
محمد سميح حسن
نائل الصقور
مؤمن و محمد عربيات
جمال عاشور
خالد القيسي  +اياد ربابعه
اكرم نايف خطاب

االخشاب المتخصصة  -المعاني

