الفرع
مصطفي كامل

القاهرة
 155ش محمد فريد  -القاهرة

حلوان

 35أ ش مصطفى المراغى -بجوار محطة المترو -حلوان

النزهة

 1ش عدلى كفافى ميدان سانتا فاتيما مصر الجديدة

حلمية الزيتون

العنوان

 10ميدان ابن الحكم حلمية الزيتون

روكسي

 21ش ابراهيم اللقانى مصر الجديدة

العباسية

 13ش الجنزوري تقاطع سبيل الخازندار-ميدان الجيش-العباسية

الزمالك

 10ش الكامل محمد -الزمالك

مصر الجديدة

 129ش السيد الميرغنى-ميدان السبع عمارات-مصر الجديدة

عباس العقاد

 47ش عباس العقاد -مدينة نصر

الجيزة
امبابة

 1ش محمد رشدي  -بجوار وزارة الثقافة  -ميدان الكيت كات إمبابة

الهرم

 334شارع الهرم -بجوار مستشفي الجيزة الدولي-الهرم

الوراق

ش كورنيش النيل  -بجوار ش عبد المنعم رياض -وراق الحضر

فرع الملك فيصل
محمد حافظ
وكالة الصوت والضوء

 2شارع أسامة أبو عميرة  -محطة حسن محمد -محافظة الجيزة-الدور االرضي
 56أ ش جامعة الدول العربية برج أبو الفتوح-المهندسين.
 1ش إبن المنجد من ش أبو الهول السياحي -نزلة السمان  -الهرم

وادي النيل

 15ش وادي النيل-المهندسين

سيدي بشر

تقاطع ش القاضي النعمان مع رستم باشا خلف قسم المنتزة فيكتوريا

االسكندرية
العجمي

شارع الهانوفيل الرئيسي-العجمي -اإلسكندرية

االسماعيلية
اإلسماعيلية

شارع التحرير وفريد ندا-االسماعيلية

البحر األحمر
القصير

 141ش العاشر من رمضان -القصير

البحيرة
دمنهور
التحرير بدر

ش سعد زغلول-ميدان الساعة-دمنهور
مركز بدر  8ش جمال عبد الناصر -مديرية التحرير

الدقهلية
المنصورة
دكرنس

 197ش الجمهورية-المنصورة
ش النقراشى وش الجيش أمام موقف التاكسى  -دكرنس

شربين

ش الجيش وشارع القاضى يحيى-شربين

المنزلة

ش سامى شلباية  -المنزلة

منية النصر

ش البحر  -منية النصر

السويس
السويس

ش  23يوليو -باألربعين -أمام مسجد أبو العزائم -السويس

الشرقية
الزقازيق

 29ش طلعت حرب-الزقازيق

فاقوس

 31ش سعد زغلول-فاقوس

الغربية
طنطا
كفر الزيات
المحلة

 8ش الجيش-طنطا
طريق جمال عبد الناصر-كفر الزيات
ش  23يوليو-امام المحكمة القديمة-المحلة الكبرى

القليوبية
شبرا الخيمة
بنها

مركز التنمية الرياضية والشبابية  -شبرا الخيمة  -محافظة القليوبية
ش سعد زغلول-بجوار مستشفي الراعي الصالح -بنها

المنوفية
شبين الكوم

 87ش جمال عبد الناصر البحري -شبين الكوم

بورسعيد
السلطان حسين بورسعيد

 6ش فلسطين (السلطان حسين سابقا ً) تقاطع ش حافظ إبراهيم-أمام الممشي السياحي-بورسعيد

جنوب سيناء
وكاله خليج نعمه

منطقة خليج نعمة -شرم الشيخ  -جنوب سيناء

دمياط
دمياط

 35ش سعد زغلول-دمياط

كفر الشيخ

ش صالح سالم-كفر الشيخ

كفر الشيخ
بلطيم

ش التحرير-بلطيم-كفر الشيخ

المنيا
مغاغة
بنى مزار
ملوى

شارع الجمهورية-مغاغه
شارع االبراهيميه-بني مزار
ش بنك مصر -طريق مصر أسوان الزراعي-ملوي.

اسيوط
أسيوط

ش سعد زغلول-ميدان البنوك-أسيوط

سوهاج
سوهاج
طهطا
جرجا

 2شارع كورنيش النيل الغربي  -برج الدكتور أحمد عبد الرحيم محمد القاضي  -سوهاج
 40ش محمد فريد -طهطا -سوهاج
ش سعد زغلول-أمام محطة السكة الحديد -جرجا

قنا
قنا
نجع حمادى

ش بورسعيد-قنا-امام محكمة قنا
ش بورسعيد-نجع حمادي

