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 م02/20/0220: التاريخ

 لرجال األعمال حفظهم هللا جمعية الرخاءالسادة أعضاء 
 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 التجارة البينية: الموضوع 

يتقدم إليكم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال األعمال التعاونية بأطيب التمنيات 

 .داعين هللا لكم بموفور الصحة والعافية

تشجيعاً للتجارة البينية بين السااةة عضاااا الرءاااو ناإرة ملايجد الجاةإل التاالا لت تيااصام إالء اإ ام 

 :التا تقة ها بعض شرجام إ ؤسسام األضااا للساةة عضااا الج عية

 مالحظـــــــــــــــات أرقام الهواتف لالستفســــــار االمتيازات المقدمة المؤسسة/اسم الشركة

 دارةدار اإل

 :عرااا باألسعار التالية

 طلة إ جاإرة   (A)قطع  -

( 69000)للغابة بقي ة 

 .ةينار ارةنا

 طلة بقي ة ( B)قطع  -

 .ةينار ارةنا( 66000)

 السية  ح ة النعانعة

0696666000 

www.whyjordan.com 

ي جنجد  شاهةة ن اذج البناا 

اً ضلى عرض  قا ة حالي

 .²د000 – ²د60 ساحتها 

شركة االتحاد الثالثي 

للتدفئة واألدوات 

 الصحية

لج يع % 00ء د ءاص 

عنإاع البتط إاألةإام 

ال حية إالبإرستن إعطقد 

 الح اد إغيرها

 ال هنةس ضيسى األقطش 6/6640565

شركة الرقابة 

 لالستشارات الشرعية

تةقيق جافة ال عا تم 

ية إالقانإنية ال الية إاإلةار

بعة صيارة % 00ء د 

الشرجة إالتعرف ضلى حجد 

 .عض الها

6606060 

info@raqba.net 
 

شركة بشرى للسياحة 

 والسفر

ضلى تذاجر ال لجية % 6ء د 

إء إ ام ءا ة ضلى 

رحتم الع رة إتذاجر 

الطيران إالرحتم السياحية 

 .األءرى

 إائل ال غربا. د 6606044

 

http://www.whyjordan.com/
mailto:info@raqba.net


  
 
 

   Rakha'a Businessmen Cooperative Association    

 
 

 

Tel : 5655772      Fax  : 5663151     p.o-box   926513 Amman 11190 Jordan 

 www.rakhaa.org          E-mail:info@rakhaa.org  
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شركة أفاميا لألدوات 

 الصحية

ضرإض ءا ة ضلى 

السءانام الش سية ء د 

لتر 000ةينار لحجد 66

 .لتر050إحجد 

  ح ة ةيب ق اب ياشا

5000506 

سنإام ضلى  4جفالة 

 ش سيةالسءانام ال

مكتب الصخرة المشرفة 

الهندسي مهندسون 

 مستشارون

 ن األتعاب % 00ء د 

 .التا نتقاااها

6600960 – 6600960 

s.ghazawi@hotmail.com 
  الح الغصاإي. د

مصنع لينا للورق 

 الصحي

ء إ ام ءا ة إ  يصة 

 لألضااا إشرجاتهد

5060000 

Linapaper1@gmail.com 

يرجى  راجعتنا إلضطائجد 

 األسعار بالتف يل

الزهراء الدولية 

لالستشارات المالية 

 والضريبية

ضلى ج يع % 00ء د 

 الءة ام

  جتب ءطاب البنا

6666090 

0696056666 

 

الزاهرة الدولية 

 للتخليص ونقل البضائع
 ا ة لألضاااء إ ام ء

  جتب ءطاب البنا

6666090 

0696056666 

ُيعت ة الء د بعة تحةية 

 األإصان إالح إالم

شركة كاظم شرف 

 وشركاه

ضلى جافة % 00ء د 

  اجنام الءياطة إلإاص ها

5656045 – 5649506 

Sadeel.1@orange.jo 

 را ا شرف

0666440006 

 أنابيب للتجارةشركة  -

شركة المرجل للتجارة  -

 واالستيراد

ء إ ام ءا ة لألضااا 

ضلى جافة الت ةيةام ال حية 

 عي ن قةري. د 0666406060 إالتةفئة الترجية ال نشأ

الشركة المتطورة  -

 لصناعة البويلرات

ضلى بإيلرام % 46ء د 

 السجب البلجيجا إيلةر

 فود سيتي سوبر ماركت

ت ل ضلى البطاقة الذهبية تش

ضرإض   يصة ءا ة ذام 

اسعار  ءفاة ت جن حا لها 

 ن الح إل ضلى ءة ة 

 استبةال النقاط

0696995564 

info@foodcity.com.jo 
 عســا ة ضـــإةة

 

 

mailto:s.ghazawi@hotmail.com
mailto:Linapaper1@gmail.com
mailto:Sadeel.1@orange.jo
mailto:info@foodcity.com.jo
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 مالحظـــــــــــــــات أرقام الهواتف لالستفسار االمتيازات المقدمة المؤسسة/ اسم الشركة

 شركة ميار الدولية لإلعالم

ألضااا % 00ء د  -

الج عية إ نتسبيها ضلى 

 ال طبإضام

ألضااا % 00ء د  -

الج عية إ نتسبيها ضلى باقا 

 الءة ام

 6060045: م

 6069600: ف

media-www.mayar 

media.com-info@mayar 

 جرافيك  طبعا -

ةضايام تلفصيإنية حية  -

 إجرتإنية

منتاج عفتد  ؤسسية  -

(Corporate video) 

 منتاج عفتد إثائقية -

 ةإرام مضت ية إتةريب -

 ت  يد  إاقع ملجترإنية -

 فندق بل فيو

 .ة 60غرفة  فرةة  -

 .ة 60غرفة  صةإجة  -

 .ة 00جناح  غير  -

 .ة 000شقة غرفة إاحةة  -

 .ة 060شقة غرفتين  -

 .ة 400غرف  4شقة  -

ضلى % 06ء د  -

 .ضاإيام الناةي ال حا

ضلى  رافق % 40ء د  -

 .الفنةق

 5606055: م

 5646060: ف

 info@bellevue.com.jo  

 السية  راة الجةع

 فندق زمزم

 .ة 60غرفة  فرةة  -

 .ة 66غرفة  صةإجة  -

 .ة 90 جناح -

 .ة 000الجناح الةبلإ اسا  -

 .ة 000الجناح ال لجا  -

لقاضام % 06ء د  -

 .االجت اضام إ الحفتم

 6440000: م

 6466005: ف

 sales@zamzamtowershotel.com 

 السية سعةإ الحارس

 

 

 

 

http://www.mayar-media/
mailto:info@mayar-media.com
mailto:info@bellevue.com.jo
mailto:sales@zamzamtowershotel.com
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 مالحظـــــــــــــــات أرقام الهواتف لالستفسار االمتيازات المقدمة المؤسسة/ اسم الشركة

 مدارس المنهج العلمي
% 06ء د 

 ثانإي/عساسا/رإاة

 6696600: م

 6696600: م

 Najjar.nahed@gmail.com 

 السية ناهض النجار

 بشجل ةائد% 00ء د  فندق رست ان عمان

 6440000: م

 6460005: ف

 marketing@darcosuites.com 

 ةير التسإيق سا ا 

 البجري

 بسام أبوقلبين لالسكان

 0د046شقق للبيع ب ساحة 

طبربإر  –ب نطقة حا الرإاق 

إالباقا % 40 عإلىةفعة 

 شيجام ل ةة سنتين

 6650560: م

 6650560: ف

 0696545000: ءلإي

 بساد عبإقلبين. د

شركة العلياء للصناعات 

 المتخصصة

ضلى عسعار % 00ء د  -

 ل، 600)صيم الصيتإن 

، تنك ( ل660 ل، 600

 (لتر 06لتر،  5لتر،  0)

ضلى عسعار % 6ء د  -

 إيا : )الصيإم النباتية

ذرة )، (لتر 00لتر،  0.0

ةإار )، (لتر 00لتر،  0.0

 (لتر 00لتر،  0.0الش س 

 5656060: م

 5664406: ف
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 مالحظـــــــــــــــات أرقام الهواتف لالستفسار االمتيازات المقدمة المؤسسة/ اسم الشركة

المركز األردني شركة 

 للتجارة الدولية

ضرإض عسعار   يصة ضلى 

لغاية  LCDشاشام 

عإ حتى  40/00/0000

 نفاذ الج ية

 6060400: م

 6064056: ف

jitco@zain.jo 

 www.jitcojo.com 

 

 ستايل ان للمالبس

شركة أحمد مرزوقة 

 وشركاه

ء د ضلى البتم % 50

% 40 ن السعر ال علن 

ء د ضلى الق  ان 

 إالبنطلإن

 6660000: م

 6665055: ف

 الجارةنص -ض ان

 000 ج ع بهجم جارةنص 

 www.styleinn.net 

 

 

إنهيااب باااألءإة بقيااة عضااااا الج عيااة مرسااال عيااة ا تياااصام إء ااإ ام  اان  ؤسساااتهد لتع ي هااا ضلااى ج يااع 

 .األضااا

 

 وتقبلوا منا بالغ الشكر والتقدير لتعاونكم،،،

 

 ئيس الجمعيةر

 

 ةـــد طويلـــفه

 ع.ر

mailto:jitco@zain.jo
http://www.jitcojo.com/
http://www.styleinn.net/

