
  

 

    وادفع بالمحفظةلديهم خدمة سكان  المتاحة التجار

 
 عنوان التاجر المنطقة  االسم التجاري
SAIT ELHOSEN و ماركت  1 القاهرة ش الرياضة امام متر

 -مدينة نرص  -جنينة مول  -بجوار 
 المنطقة األوىل

SEDRA ن 8 القاهرة هة  -مجموعة شارع طه حسي  ن التن
 القاهرة -الجديدة 

NASER FOR LEATHER STAFF الوايىل الكبت   -ش داير الناحية 27 القاهرة- 
 القاهرة -حدائق القبة 

TECK ZONE الدور  1محل  -2مول  -برج السواح  القاهرة
ي 

 مدينة نرص  -م الثامنة  -األرضن

ELECTROJUN مرص الجديدة -ش هارون الرشيد 35 القاهرة 

AMAZON FOR TRADING الصفا  -ش المدينة المنورة  - 1محل  القاهرة
 فيصل  -والمروة 

FETTAR PAINTS قسم العطارين  -ش استامبول 6 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية 

EL SHAKFY FOR TRADING ي  -ش سعيد 33 طنطا
ر
 -تقاطع ش صدق

 طنطا

ELCAPITAN قسم العطارين  -ش استامبول 9 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية

ELTALAWY مول عبدالرازق  -ش ملك حفنن 18 اإلسكندرية- 
ه  -فيكتوريا  ن  اإلسكندرية  -المنتر

DIESEL وق  -شارع سعيد  الغربية  عمارة الشر

SAMEH ABD ELKHALEK 
PHARMA 

 -قسم اللبان  -ش عثمان اباظة 113 اإلسكندرية
 اإلسكندرية

KENOOD TANTA ن عزو  طنطا  طنطا -ش الحلو مع حسي 

ELKAMAL CORPATION ار   -ش بورسعيد 70 اإلسكندرية ن باب  -كامب شت 
ق   اإلسكندرية -شر

ELKHAYAM FOR JEWELRY كليوبر -ش مدحت سيف اليازا 10 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية

LAMEE CO. SEMOUHA الدور األول  -ش زىك رجب 13 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية -سيدى جابر  -سموحة 

DR.EMAD NAGIEB PHAR االبراهيمية -ش عمر زعفان 42 اإلسكندرية 

ELMASRIA A.M.A AUTO 
SERVICE 

متفرع من  -ش عثمان احمد عثمان  القاهرة
 هرم -المريوطية 

ELASALY محل رقم  -ش عطية الصوالىه 4 القاهرة
بالدور االرضن المتكرر برج  25

 مدينة نرص -تكنولوجى مول 

EID ELMARKABATY بن سندر ناصيه واىل الزيتون26/24 القاهرة 

ALOMRAA GALLERY ن  -الشطر الثامن 13 القاهرة  -شارع الخمسي 
 زهراء المعادي



  

 

DENTAL CARE عمارات  17بلوك  11عمارة  القاهرة
مدينة  -مدينة الواحة  -التوفيقية 

 نرص

CECILIA ن البهلوان من 11 طنطا شكرى ش حسي 
 القوتىل

ELAMEED FOR TIRES سموحة  -ش كمال الدين صالح 5 اإلسكندرية- 
 -قسم سيدى جابر  - 2محل 

 اإلسكندرية

PAPYON ار   -ش الرلكلونن 5 اإلسكندرية ن قسم  -كامب ست 
ق   االسكندرية -باب شر

CASTELLO اإلسكندرية  -الرمل  -ش الهوراى 27 اإلسكندرية 

X TEL    11 ةش سوريا ن ن الجت   المهندسي 

ATLAS STATIONERY  القاهرة ي ارض 10 
ش أسماء فهمي المرغنن

 الجولف

ALARM STORE  ة ن الجت  ش عبد الرحيم مطر العمرانية 22 
ة ن  الجت 

ELAVOCATO  القاهرة ي أبو علم المحل بالدور 2  ش صتى
ي عابدين

 األرضن

PURE COTTON  قية  الزقازيق -ش الفتح فلل الجامعة  الشر

DR WAEL MOHSSEN    8 ة -الدور الثانن  -ش  القناديىل ن  الجت 

X PHONE   القاهرة ي إبراهيم من ش26  يوليو  26ش يحن 
 الزمالك -

PROCAM  القاهرة  يوليو الزمالك 26ش 159 

DIAMECO FOR 
CONSTUCTION  

ة  ن الجت   -المجاورة الثانية  -الىح السابع  
ة -الشيخ زايد  - 91فيال ن  الجت 

KARIZMA قية ش خالد بن الوليد مركز منيا القمح  الشر
قية  الشر

ELMEGHARBIL GRILL   ة ن الكائنة  Bبلوك  223الوحدة رقم  الجت 
ي 
بالدور االرضن واألول والثانن

ي عشر  -المجاورة األوىل 
 -الىح الثانن

ة -أكتوبر  6م الشيخ زايد م  ن  الجت 

SARANA GROUP   القاهرة متفرع من  -ش حسن صادق11 
ي 
غنن  مرص الجديدة -المت 

THAP PHARMACIES  القاهرة ش حامد باشا فهمي متفرع من 6 
 جش السويس

WOOD MAKER ي النحاس  مدينة نرص 85 القاهرة
 ش مصطفن

REHAB FOR LEATHER ش الفلكي قسم العطارين 11 اإلسكندرية
 اإلسكندرية

SABRY STORES ش صالح الدين قسم العطارين 38 اإلسكندرية
 اإلسكندرية 

ABO EL ENIEN MOBILES  شماعة  -السيوف -ش وادى الملوك  اإلسكندرية
ه  -محل  - ن  اإلسكندرية -قسم المنتر

TRUST قسم سيدى جابر  -شارع سوريا 2 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية



  

 

TRUCK HOUSE ن  اإلسكندرية ي ملك حسن محمد حسي 
مبنن

من طريق اسكندرية  23بالكيلو 
 الصحراوي 

SATRS MOBILE  سموحة -أ فيكتوريا عمانويل 24 اإلسكندرية 

ABOU SETTA TRADING 
COMPANY  

شارع القفية وناصية صالح نمره 26 اإلسكندرية
 اإلسكندرية -قسم اللبان  -010

DR AHMED HAMDY 
PHARMACY  

عبدالسالم  -ش عىل فهم باشا 112 اإلسكندرية
 -الرمل  - -زيزينيا  -عارف  -

 اإلسكندرية

DR. SEIADA REDA 
PHARMACY 

 -جليم الرمل-طريق الحرية 585 اإلسكندرية
 اإلسكندرية

COTTONIL ZAYED  ناصيه  -ش جمال عبدالنارص 372 اإلسكندرية
 -العصافرة بحرى  -ش اطلس 
 اإلسكندرية

TOY ZONE  رشدى  - 23شارح قرداى رقم  اإلسكندرية- 
قسم سيدى  -اإلسكندرية  -الرمل 
 جابر

HOME CENTER STAR ق -ش االندلس 7 اإلسكندرية محل قسم باب شر
 اإلسكندرية-

ONE TOUCH  ش المعتصم مع الحلو بجوار 35 طنطا
 سور كلية تجارة

ROYAL STYLE  العطارين  -ش مجد العطارين 101 اإلسكندرية-  

SHAHEEN COMPANY ار قسم 55 اإلسكندرية ن ش بورسعيد كامب شت 
ق  اسكندرية  باب شر

BEST FORM ش سان سابا قسم العطارين 8 اإلسكندرية
 اإلسكندرية

ARGELALOUNGE  ة ن ة6 الجت  ن ي الجت 
ر
ي الدق  ش احمد المليىحى

GALAXY GROUP   قية الشر ه   ن امام  -برج مكاوى  -ج المنتر
قية -الزقازيق  -مجلس المدينة   الشر

ELMESALLAMY STORE  قية الشر امام موقف المنصورة طريق موقف  
قية  المنصورة الزقازيق الشر

ORABI FOR ELECTRONICS   ة ن الجت   -الهرم  -التعاون  -الملك فيصل 263 
ة ن  الجت 

EL KING G   القاهرة  2 -شاج مول  - دور ارضن  43محل  
مدينة  - 8ش عطيه الصوالىحى م 

 القاهرة -نرص 

SELIM FURNITURE   القاهرة  المعادي الجديدة -ش الالسلك 6/1 

AIR TOUCH  ي الشاج مول 127 القاهرة
ش  2الدور األرضن

عطية الصوالىحي منطقة الثامنة 
 مدينة نرص القاهرة

ELARABYA SHOP   القاهرة ي بالدور  3محل رقم  
الشاج  -األرضن

مدينة  -عطيه الصوالىحى  1-مول 
 القاهرة -نرص 



  

 

RAM TECHNOLOGY   القاهرة ي  -بالدور األول 312   -برج تكنولوجى
 القاهرة - -مول مدينة نرص 

VALEN OPTICS   القاهرة بجوار  -ش امام حديقة األندلس 9  
ينة توتال ن  المقطم-بتن

MOBILE SHOP PRO  القاهرة مدينة  36محل  3برج الشاج مول  
 نرص القاهرة

ELKING MOBILE  القاهرة  832الشاج مول محل  45محل  
 مدينة نرص القاهرة

SMILE ART DENTAL CENTER المحلة  -ش شايا من نعمان االحرص طنطا
ى  الكتى

DAR ELKAHRABAA طريق الحرية زيزينيا 590 اإلسكندرية 

ELSHADY MOTORS  طريق مرص اسكندرية  -طنطا  اإلسكندرية
 بجوار قاعة مارسيليا -الزراعي 

SAMY GALLERY ش ممتاز غرابه طنطا16 طنطا 

DWEDAR MOBILE اول ش النبوي المهندس بجوار  اإلسكندرية
ي للعصائر المندرة قبىلي 

قسم -الحلوانن
ه ن  اإلسكندرية-المنتر

SHERIF COOPERATION FOR 
CREAM 

محمد ش حسن رضوان تقاطع  طنطا
 طنطا -فريد

RAMDAN HAMADA MARKET  السيوف  -ش وداي الملوك 4 اإلسكندرية- 
قسم  - 332بالقطعة رقم  -شماعة 
ه  ن  اإلسكندرية -المنتر

ALEX HOME  مصطفن كامل  -طريق الحرية 383 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية -الرمل 

GALAXY GSM أ السوق التجاري 30محل رقم  اإلسكندرية
سموحه قسم سيدي جابر الرئيسي 

 اإلسكندرية

ABOU ELELA PHARMACY ش مسجد الهداية بجوار 16 اإلسكندرية
مستشفن الهداية قسم الرمل 

 اإلسكندرية

GRAND حارة كريم الدور الرابع قسم الجمرك  اإلسكندرية
 اإلسكندرية

ALMANAR CENTER كة المصنوعات  المنيا سنتر المنار بجوار شر
ي 
 المنيا -ش الحسينن

AL KASABGY  160محل  -ش مصطفن كامل 9 القاهرة- 
 المعادي

ELNAHAR ROYAL ش مصدق  42بالعقار  4محل رقم  القاهرة
ي 
ر
 الدق

ELADAWY FOR APPLIANCE  ة ن الجت  ش محمد سالم االندلس الهرم 9 
ة ن  الجت 

ELBESHEER BAKOUS برج الطارق -باكوس  -ش الفتح 86 اإلسكندرية 

SOLITAIR الدقي -ش المحالوي 1 القاهرة 

START COMPUTER مدينة نصر-مصطفى النحاس 126 القاهرة 

ROSES مصطفى كامل-سموحة  اإلسكندرية 



  

 

BE BOSS المدخل األول  -الرابعة الناصرية  اإلسكندرية- 
 خلف مدرسة دار اإلسكندرية

RIHANNA سيدى جبر -زهران مول سموحه  اإلسكندرية 

SKY VISION ش إسكندر إبراهيم ميامي2 اإلسكندرية 

ROCK FOR MOBIL SERVICES ش الثالثين الجديد85 القاهرة 

ZAYED JEWELERY ش عبدهللا العربي امتداد شارع 20 القاهرة

 الطيران
ELDUHA MARKET المعادي القاهرة 

ELSAFWA CENTER محمد فهمى من شارع السالم  القاهرة
 البساتين

MECHANICS حوض بحر الطالبية الهرم 11 القاهرة 

TAMARA C F C   التجمع األول  -كايرو فيستفال  القاهرة 

SHATTA DAR ELSALAM   ش احمد زىكي 261 القاهرة 

SATTA SUN MALL   زهراء  -الدور األول  -صن مول  القاهرة
 م.نرص 

SHATTA OBOUR  ي كلوب  -بجوار 23 القليوبية
ي  -سينر  جالت 

SHATTA ELMAADI 
ELGEDEDA 

 المعادي  -ش النرص 28رقم  القاهرة 

SHATTA ELHAMD MALL  التجمع الخامس  -الحمد مول  القاهرة 

SHATTA ELAZHAR  ش الزهراء 91 القاهرة 

SHATTA MADINATY  ي  -بجوار هايتى أوالد رجب  القاهرة
 مديننر

SHATTA FAISAL  ة ن  فيصل -ش وهبه محمد  2رقم الجت 

SHATTA SHEBEN ELKOM  فية  من ش التى  -ش محمد فريد  1رقم الشر

SHATTA HURGHADA  ي  -ش النرص  68رقم  الغردقة  امام  جو نى

SHATTA SHOOTING CLUB  ي 23 القاهرة
  -ش الحسينن

SHATTA TANTA  ن رضوان  -ش د/ طه  طنطا  برج حسي 

SHATTA DAMIETTA  ش محمد عبده 73 دمياط 

SHATTA NASR CITY  متفرع من ش  -ش احمد زىكي 27 القاهرة
 البطراوي 

SHATTA ELSALAM  مدينه السالم  -سوق القنال  القليوبية 

SHATTA AIN SHAMS  ي 70 القاهرة ن شمس  -ش احمد عرانى  عي 

SHATTA GESR SUEZ  جش  -ش أبو عزاله - 13عماره رقم  القاهرة
 السويس 

SHATTA HELIOPOLIS  هة 4 القاهرة ن  مرص الجديدة  -ش التن

MORI SUCHI C F C  ي مول  األسكندرية
 بداخل ديانن

G-STAR سيدى  -ش جمال عبدالنارص184 اإلسكندرية
 بشر 

CHOCO ECHO مول الحرية  -ش فوزى معاذ 23 اإلسكندرية- 
ي  -سموحة 

محل رقم  -الدور األرضن
 اإلسكندرية -قسم سيدى جابر  - 4

CHARMED جنا  -ش محمد احمد االدهم 6 اإلسكندرية
 اإلسكندرية -الرمل  -كليس 



  

 

ZITA VILLE بجانب  -سموحة  -برج الجولف  اإلسكندرية
 -سموحة  -مايو 14كوبرى 

 اإلسكندرية

HDOMY بجوار  -ش جمال عبدالنارص 346 اإلسكندرية
ن  كة مرص للتامي  ه  -شر ن  -قسم المنتر

 اإلسكندرية

EL MOR FOR MOBILE ش العيسوي من شارع إسكندر 4 اإلسكندرية
ه  -إبراهيم  ن  اإلسكندرية  -المنتر

FOUAD AHMED JEWLERY  ش كنيسة ديانة وصالح سالم 1 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية -قسم العطارين 

SEIF LIGHTENING ش مسجد العطارين82 اإلسكندرية 

ZALAT SONS المنشية  -ش السبع بنات 51 اإلسكندرية- 
 اسكندرية

ABC MOBILE قسم العطارين  -ش استانبول 14 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية

MELODY SAAD ZAGHLOUL  شقذ بالدور  -ش سعد زغلول 28 اإلسكندرية
ي 

 قسم العطارين -علوى  -األرضن

GREEN KIDS قسم العطارين  -ش وألنكس3 اإلسكندرية- 
 اإلسكندرية

BARKLY قسم  -ش عمارات مصطفن كامل 4 اإلسكندرية
 اإلسكندرية -سيدى جابر 

 


