ماكينات الصراف اآللى التي تقبل االيداعات
محافظة القاهرة
اسم الماكينة

عنوان الماكينة

فرع النيل

مبنى كايرو بالزا كورنيش النيل  -القاهرة

فرع النيل 1

مبنى كايرو بالزا كورنيش النيل  -القاهرة

ألة نهرو بمصر الجديدة

شارع نهرو مصر الجديدة

الزمالك

10ش كامل محمد الزمالك

فرع زهراء المعادى

برج العربية  1قطعة  3بلوك  86زهراء المعادى

الفرع اآللي كورنيش المعادي 2

المعادى  28ش كورنيش النيل ابراج سما

الفرع اآللي المعامالت الدولية 1

153ش محمد فريد

الفرع اآللي الثورة 1

113ش الثورة ألماظة

فندق الريتز كارلتون  -القاهرة 1

 1113كورنيش النيل فندق الريتز كارلتون (النيل هيلتون سابقا ً)

فرع ذا كورنر 2

القاهرة الجديدة – التجمع األول – مول ذاكورنر امام بوابة  6الرحاب

مقر الدفاع الجوي شارع الطيران

مقر الدفاع الجوي بتقاطع شارع الطيران مع شارع خضر التوني

طلعت حرب القاهرة

7طلعت حرب القاهرة

الفرع اآللي شبرا 2

101ش شبرا

شيراتون القاهرة

ميدان الجالء الجيزة

روكسي3

21ش ابراهيم اللقاني

روض الفرج 1

شبرا1311ش كورنيش النيل

روض الفرج 3

 4ش عبد الحميد اديب شبرا

فرع رمسيس 2

 6ميدان شارع رمسيس أمام مسجد الفتح

راديسون بلو مدينة نصر

مساكن شيراتون أمتداد عبد الحميد بدوي

بورتو كايرومول

المركز التجاري  -بورتو كايرومول  -قطعة رقم  5جمعية النخيل  -القاهرة الجديدة

فرع مجمع النيابات 1

مبني مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة بجوار مدينة الرحاب

صالة سفر مبنى ركاب 2

مطار القاهرة

فرع مجلس الشعب 4

داخل مبنى مجلس الشعب

فندق نوفوتيل البرج

خلف نادى المعلمين فندق نوفيتيل البرج

فندق نوفتيل

مطار القاهره خلف اوالد رجب

مركب نايل سيتى

شارع النهر الزمالك

مدينة نصر الجديد

 4ش الطيران

المعادي الجديدة 2

50ش79ناصية - 24المعادى

مدينة نصر الفرع القديم

ش يوسف عباس

مصطفي كامل 1

155ش محمد فريد

الفرع اآللي بالموسكي 2

 68شارع االزهر  -الموسكي  -القاهرة

الفرع اآللي بالموسكي 1

 64شارع االزهر  -الموسكي  -القاهرة

الفرع اآللي مصر الجديدة 1

ميدان السبع عمارات

ميزو كار

 125ش الحجاز هليوبوليس مصر الجديدة

مريديان المطار 1

مطار القاهرة مبني الركاب  3هليوبوليس

الفرع االلي منشية البكري 1

ش جسر السويس مستشفى منشية البكرى

الفرع اإللكتروني بمدينتي 2

الدور االرضي مجمع البنوك بالقطاع الشمالي بمنطقة المباني االدارية بالمرحلة االولي بمشروع مدينتي

نادي المعادي 1

نادى المعادى

الفرع اآللي المعادي 2

42ش 7المعادى

المعادي للتنمية والتعمير

الشطر التاسع امتداد ش النصر المعادى الجديده

مول هايبر اللولو ـ لولو هايبر ماركت

مول هايبر اللولو امام أكاديمية الشرطة التجمع األول

دار اإلمداد والتموين فندق اللؤلؤة

طريق النصر  -مدينة النصر

مدرسة ليسية الحرية بالمعادى

 13شارع  87ثكنات المعادى – المعادى  -القاهرة

خلوصي 2

ش روض الفرج

القطامية هايتس

الطريق الدائري  -القاهرة الجديدة

داون تاون القطامية

شارع التسعين – مركز المدينة – القطعة ( – )Aالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

كارفور المعادي ـ سيتي سنتر

كارفور المعادي  -مول سيتي سنتر المعادي ـ الطريق الدائري ـ مدينة المعراج ـ القطامية

المعادي اإلسالمي

85ش 9المعادي

فرع امبابة3

ميدان الكيت كات-امبابه

فرع حلوان المقر الجديد 2

شارع خسرو حلوان

هليوبوليس 1

11ش االهرام

مقر الدفاع الجوي شارع الجيوشي

مقر الدفاع الجوي شارع الجيوشي أمام القلعة

الفرع اآللي جاردن سيتي 3

6ش ابراهيم نجيب جاردن سيتى الفرع االلى

الفرع اآللي جاردن سيتي 1

6ش ابراهيم نجيب جاردن سيتى الفرع االلى

جاردن سيتي

أمام سفارة انجلترا  2ش أحمد راغب جاردن سيتى

فندق فيرمونت 2

طريق العروبة شيراتون هليوبوليس

التوفيقية 1

4ميدان عرابى

فرع التسعين VIP

شارع التسعين التجمع الخامس

الفرع االلى التسعين 3

شارع التسعين التجمع الخامس

السيدة زينب 1

ش بور سعيد بجانب مدرسة الخديويه احمد ماهر السيده زينب

العروبة 1

مساكن شيراتون عمارات مصر للتعمير

الجزيرة

6أ ش حسن صبرى الزمالك

المستشفى الوطني للعيون

شارع الثورة  -مصر الجديدة  -أمام كوبري الجيش

الرحاب 3

مدينة الرحاب مجمع البنوك

النزهة 1

1ش عدلي كفافي  -ميدان سانت فاتيما

الفرع اآللي النزهة 2

1ش عدلي كفافي  -ميدان سانت فاتيما

الفرع اآللي المقطم 2

ميدان النافورة  -المقطم

الفرع اآللي المقطم 1

ميدان النافورة  -المقطم

المتحف المصري 1

داخل المتحف المصرى االنتيك خانه ميدان التحرير

الفرع اآللي دوران شبرا 1

ش شبرا

الفرع اآللي دار القضاء 2

امام دار القضاء

دار بنك مصر بالقاهرة الجديدة

شارع التسعين بالتجمع بمقر دار بنك مصر

الفرع اآللي المعامالت الدولية 2

153ش محمد فريد

فرع سيتي ستارز2

مول سيتي ستارز امام بوابة 6

سيتي ستارز ـ جولدن بيراميدز بالزا ـ مدينة نصر

سيتى ستارز مول م نصر ـ الدور االرضى

سيتي سنتر ـ مكرم عبيد

ش مكرم عبيد  -مدينة نصر

فرع مصطفى كامل5

155ش محمد فريد

فرع كايرو فيستفال 2

ش طه حسين جنوب أكاديمية الشرطة التجمع الخامس بجوار كارفور ATM

فرع كايرو فيستفال 1

ش طه حسين جنوب أكاديمية الشرطة التجمع الخامس بجوار كارفور ATM

فرع القاهرة 4

151ش محمد فريد

فرع نادى الزهور

شارع التسعين امام جامعة فيوتشر التجمع الخامس

فرع واتر واى 3

قطعة  22أ القاهرة الجديدة كومبوند واتر واى

فرع مصر والسودان 3

 93شارع مصر والسودان

الفرع االلى الحسين االسالمى 2

تقاطع شارع بورسعيد واالزهر القاهرة

باب اللوق

6ميدان الفلكى

الفرع اآللي مدينة نصر

192ش الطيران

الهيئة العامة لإلستثمار

ش صالح سالم الهيئة العامة لإلستثمار

كلية القادة واألركان ـ مصر الجديدة

شارع الخليفة المأمون

جامعة الدول العربية 2

جامعة الدول العربية

فندق و دار حرس الحدود الجديدة بألماظة

 4.5ك منطقة الماظه  -مصر الجديدة  -القاهرة

فرع النصر 2

مقر لجنة المساعدات األجنبية –  4طريق النصر تقاطع شارع مكرم عبيد – مدينة نصر

فرع النادي األهلي مدينة نصر 2

النادي األهلي مدينة نصر

الصالة الموسمية للسفر لمطار القاهرة

مطار القاهرة

جامعة عين شمس 6

داخل جامعة عين شمس

أحمد بدوي 1

63ش شبرا

فرع أغاخان1

ش أبراج أغاخان كورنيش النيل

إبروتيل

مطار القاهره

األوبرا

37ش عبد الخالق ثروت

عبدالخالق ثروت

56ش عبد الخالق ثروت

صن مول الزمالك

فندق  26يوليو لضباط القوات المسلحة
محافظة الجيزة

مول زمزم  -أكتوبر

المحور المركزي ميدان الحصري

فرع نادى الزمالك 1

سور نادى الزمالك المطل على شارع  26يوليو

وادى النيل االلى 3

15ش وادي النيل

وادي النيل االلي 2

15ش وادي النيل

وادي النيل االلي 1

15ش وادي النيل

الفرع اآللي الدقي 1

29ش محي الدين أبو العز

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 1

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 6 -أكتوبر

الفرع اآللي شارع السودان 1

شارع السودان  -المهندسين  -الجيزة

فرع  6أكتوبر المتميز المقر الجديد 1

قطعة  4/1المبنى اإلدارى أكتوبر هاوس

فرع  6أكتوبر المتميز المقر الجديد2

قطعة  4/1المبنى اإلدارى أكتوبر هاوس

الحي المالي بالقرية الذكية 2

الحي المالي بالقرية الذكية أول طريق مصر االسكندرية الصحراوى

راية مصدق

شارع مصدق الدقى

الفرع اآللي أبراج العمرانية 1

ابراج العمرانية ش خاتم المرسلين

فرع فيصل الجديد 2

 41ب شارع فيصل المريوطية  -برج تنمية الصادرات الجيزة

فرع فيصل الجديد 1

 41ب شارع فيصل المريوطية  -برج تنمية الصادرات الجيزة

ميرا ماركت حدائق االهرام

شارع  5من شارع الثروة المعدنية  -بجوار حلوانى  -Exciptionحدائق االهرام

فرع المريوطية 1

 5شارع المريوطية الشرقى برج الرحاب بمدينة سما المريوطية

كنزى كيدز -حدائق االهرام

شارع الثورة المعدنية حدائق االهرام

الفرع اآللي قصر األهرام 1

171ش الهرم ناصية عز الدين عمر

سعد زغلول اإلسالمي 2

515عمارة مصر للتامين الجيزة

هايبر - 1الشيخ زايد

هايبر ون  -مدخل الشيخ زايد

الجيزة

عمارة النصر ميدان الجيزة

الفرع اآللي فيصل 2

ناصية ش شكرى أبو عميره المتفرع من ش الملك فيصل حسن محمد فيصل الهرم الجيزه

فرع العمرانية الغربية االلي 1

شارع خاتم المراسلين العمرانية

المقر الجديد لفرع المساحة 4

 24شارع المساحة الدقى

محالت المرشدي

الحي العاشر امام مسجد الطحاوي  -ميدان النجدة 6 -أكتوبر

فرع الهرم االلي 2

شارع االهرام  -الجيزه

فرع الهرم االلي 1

شارع االهرام  -الجيزه

العياط 1

العياط

فرع مول مصر

 6أكتوبر طريق الواحات بعد ديريم الند

مول دولفين ـ 6أكتوبر

المنطقة المحصورة بين المنطقة السياحية والسكنية  6 -أكتوبر

كاسكاد العجوزة

العجوزة علي الكورنيش

مول العرب  -مدخل 4

مدخل (  ) 4مول العرب  -ميدان جهينة الحى المتميز مدينة السادس من اكتوبر

فرع بيفرلى هيلز

قطعة  A 4ستريب مول الشيخ زايد

فندق بارسيليو األهرامات

3ش الهرم فندق بارسيلو بيراميدز

الفرع االلى شارع سوريا 1

 56شارع سوريا المهندسين

الفرع االلى شارع سوريا 2

 56شارع سوريا المهندسين

فندق آمون بميدان سفنكس 2

ميدان سفنكس  -المهندسين

فندق آمون بميدان سفنكس

ميدان سفنكس  -المهندسين

مستشفي العيون الدولي الدقي

ش حسين رستم ميدان فينى بجوار مستشفى مصر الدولى

قصر االهرام

171ش الهرم ناصية عز الدين عمر

6أكتوبر المنطقة الصناعية 3

6اكتوبر المنطقة الصناعية

فرع  6أكتوبر الحصرى 2

مدينه  6أكتوبر خلف مسجد الحصري –امام البنك األهلي

فرع  6أكتوبر الحصرى 1

مدينه  6أكتوبر خلف مسجد الحصري –امام البنك األهلي

جراند بيراميدز الهرم

جراند بيراميدز الهرم

مول أركان الشيخ زايد

مدينة الشيخ زايد مدخل  2قطعة31محور كريزي واتر
محافظة األسكندرية

وندسور األسكندرية

محطة الرمل طريق الكورنيش

فندق تيوليب سبورتس سيتى برج العرب

طريق كافورى برج العرب بجوار استاد الجيش اإلسكندرية

فندق تيوليب اإلسكندرية

شارع المعسكر الروماني  -رشدي -اإلسكندرية

جراج فرع طلعت حرب األسكندرية

ش النبى دانيال محطة الرمل طلعت حرب االسكندريه

األكاديمية البحرية أبوقير

ابوقير

فرع السيوف 3

شارع جميله ابو حريد – السيوف

الفرع اآللي سموحة 4

 47ش فيكتور عمانويل  -تقسيم الجمعيات  -سموحة أمام مول زهران

الفرع اآللي سموحة 3

 47ش فيكتور عمانويل  -تقسيم الجمعيات  -سموحة أمام مول زهران

الفرع اآللي سموحة 2

 47ش فيكتور عمانويل  -تقسيم الجمعيات  -سموحة أمام مول زهران

فرع سيدى جابر 2

بالمول التجارى بمحطة قطارات سيدى جابر

القاعدة البحرية برأس التين

رأس التين  -اسكندرية

فرع محرم بك االلى 2

 22شارع نبيل جالل محرم بك اإلسكندرية

فرع محرم بك االلى 1

 22شارع نبيل جالل محرم بك اإلسكندرية

األكاديمية البحرية ميامي

ميامى

الفرع اآللى لوران 3

449ش جمال عبد الناصر

فرع كينج مريوط 2

طريق الكافورى إستاد برج العرب في سور المعاهد العليا كينج مريوط

صالح سالم األسكندرية

2ش صالح سالم

فرع كرمز 3

71ش راغب محرم بك

أبوالعباس اإلسالمي 2

ميدان المساجد الجمرك

إيزيس 2

463طريق الحرية بولكلى

مول العروبة

مول العروبة ـ قبلي طريق الساحل الشمالى الكيلو  34.5طريق االسكندرية ـ مطروح

الفرع االلي القبارى4

القبارى تقاطع ش شريف وعثمان اباظة

الفرع االلي القباري 3

لقبارى تقاطع ش شريف وعثمان اباظة

اإلبراهيمية 2

190طريق الزعيم جمال عبد الناصر

شركة مصر للصرافة إسكندرية

 9شارع صالح إسكندرية

ستي سنتر  -كارفور أسكندرية

ستي سنتر  -طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي  -الكيلو  6أمام الحديقة الدولية .

فرع االلى السلسة 2

 95طريق  26يوليو االزريطة اسكندرية

فرع االلى السلسة 1

 95طريق  26يوليو االزريطة اسكندرية

مطار برج العرب وصول

مطار برج العرب  -مدينة برج العرب

برج العرب 3

الحى السكنى االول مجاورة 5

فرع البيطاش 1

برج الشروق شارع البيطاش العجمى اإلسكندرية

العطارين

18ش طلعت حرب

المعمورة

مبنى السوق التجارى الجديد

الحرية 1

12ش سوريا رشدى

الفرع اآللي العجمي 1

ش الهانوفيل العجمى

نادى اكاسيا

مبني خدمات نادي أكاسيا داون تاون
محافظة البحيرة

فرع كفر الدوار 5

كفر الدوار ش بورسعيد

الفرع الجديد حوش عيسى 2

شارع عبدالعظيم بديوى من شارع الجمهورية حوش عيسى

فرع تحرير بدر4

فرع التحرير بدر  -محافظة البحيرة

دمنهور 1

بنك مصر فرع دمنهور  1شارع سعد زغلول دمنهور البحيره
محافظة الدقهلية

الفرع اآللى طلخا 1

طلخا دقهلية شارع البحر األعظم

فرع السنبالوين 7

السنبالوين ش طلعت حرب

فرع ميت غمر 7

ميت غمر  2ش الحرية

مصر للصرافة المنصورة

شركة مصر للصرافة المنصورة

المنصورة اإلسالمي5

197ش الجمهورية المنصورة

المنزلة 2

المنزلة ش سامى شلباية

دكرنس

ش النقراشى والجيش امام محطة التاكسى

بلقاس 2

طريق أبورجيلة أول شارع فلسطين

فرع المطرية دقهلية 4

المطرية دقهلية ش سعد زغلول ولطفى السيد
محافظة القليوبية

طوخ 3

طوخ ش مجدى عبد العزيز امام مسجد العليمى

الفرع االلى شبرا الخيمة3

شارع نادى البالستيك متفرع من ش  15مايو شبرا الخيمة

الفرع االلى بنها 3

بنها ش سعد زغلول

الفرع االلى بنها 4

بنها ش سعد زغلول
محافظة المنوفية

فرع سرس الليان 2

ش عبده حمزه – طريق سرس الليان شبين الكوم – محافظة المنوفيه

تال 1

ش الحريه تال امام محطة القطار

فرع السادات المعامالت اإلسالمية 3

مدينة السادات شارع بالل بن رباح بجوار بنك االسكان و التعمير

فرع مدينة السادات 2

شارع بالل بن رباح  -مدينة السادات

فرع قويسينا 5

شارع شرف الدين

ابن الفارض المعامالت اإلسالمية

عمارة الغرفه التجاريه ش ابن الفارض امام مسجد سيدى خميس شبين الكوم

مستشفى العربي الدولى بالمنوفية

أبو رقبة  -أشمون  -المنوفية

فرع الشهداء 3

الشهداء ش بورسعيد

فرع أشمون5

اشمون ش سعد زغلول

فرع شبين الكوم 5

 295ش الجيش البحرى
محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ 1

شارع صالح سالم

فوة 1

شارع  26يوليو امام مجلس المدينة

بيال

بيال ش الثوره بجوار قصر الثقافه محافظة كفر الشيخ فرع بيال بنك مصر

فرع بلطيم3

بلطيم ش التحرير
محافظة الشرقية

فرع الزقازيق االسالمى 4

الزقازيق  75أ ش سعد زغلول امام المحافظة

فرع منيا القمح 5

ش الحريه بنك مصر

العاشر من رمضان 1

العاشر من رمضان

فرع كفر صقر 4

كفر صقر ش بنك مصر

هايبر - 1العاشر من رمضان
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فرع فاقوس 3

ش سعد زغلول

الفرع اآللى أبو حماد

ش بور سعيد  -ابو حماد

الزقازيق 1

29ش طلعت حرب

مجلس مدينة ديرب نجم

ش مجلس مدينة ديرب نجم -الشرقية

الفرع اآللي بلبيس 2

ش بور سعيد بلبيس أمام الحزب الوطنى

فرع أوالد صقر 2

 2شارع بورسعيد من شارع البحر – مدينة أوالد صقر شرقية
محافظة الغربية

طنطا اإلسالمي

طنطا ش الفتح طنطا

فرع طنطا 3

 8ش الجيش طنطا

طلعت حرب المحلة االسالمى 3

المحلة ش طلعت حرب

بسيون 3

بسيون ش الجمهورية

مول العروبة  -كارفور طنطا

طنطا أول طريق المحلة الكبرى مول العروبة

فرع محمد فريد طنطا 2

شارع محمد فريد طنطا

فرع كفر الزيات 4

كفر الزيات طريق جمال عبدالناصر

المحلة الكبري 1

المحلة الكبرى
محافظة الفيوم

سنورس 1

سنورس  -الفيوم

فرع الفيوم االلى 5

الفيوم  45ش الحرية الفيوم
محافظة دمياط

فرع فارسكور 2

فارسكور ش الشيخ محمد عبده

فرع سعد زغلول دمياط

دمياط شارع سعد زغلول بجوار الرقابه االداريه

رأس البر 2

راس البر ش السوق

دمياط 6

35ش سعد زغلول

دمياط 3

35ش سعد زغلول

فرع دمياط الجديدة 2

المنطقة المركزية -قطعة -128خلف قسم الشرطة
محافظة اإلسماعيلية

الفرع االلى القنطرة غرب 3

ش الجيش القنطرة غرب

فرع جامعه قناه السويس 2

اإلسماعيلية – الطريق الدائرى –جامعة قناة السويس –مبنى الخدمات

فرع القنطرة شرق 3

قنطره شرق الجديده محافظة االسماعيليه مساكن 75

فندق ميركيور اإلسماعيلية

فندق ميركيور اإلسماعيلية  -جزيرة الفرسان  -اإلسماعيلية

فرع المنطقة الحرة باإلسماعيلية

مبنى مجمع خدمات االستثمار رقم ( – )1المنطقة الحرة العامة باإلسماعيلية

اإلسماعيلية 1

اإلسماعيلية

المدينة المنورة اإلسماعيلية اإلسالمي 1

ش السلطان حسين

فرع القناة 2

الشيخ زايد طريق الكوكاكوال اإلسماعيلية
محافظة السويس

السويس 2

ناصية شارعي طلعت حرب و 23يوليو

السويس 3

ناصية شارعي طلعت حرب و 23يوليو

الفرع اآللي بورتو سخنة 2

منتجع بورتو السخنة  -العين السخنة

الفرع االلى بالسالم بالسويس 2

قطعة رقم  2بتقسيم خدمات النور اإلداري – منطقة السالم – حي عتاقة  -السويس

الفرع االلى بالسالم بالسويس 1

قطعة رقم  2بتقسيم خدمات النور اإلداري – منطقة السالم – حي عتاقة  -السويس
محافظة بورسعيد

الفرع اآللي 6أكتوبر بورسعيد 1

ش  26يوليو  -قوشال  -أمام مسجد صالح سليم

السلطان حسين بورسعيد 1

شارع السلطان حسين مبنى الفريبور
محافظة البحر األحمر

فندق إيجبت مارين  -مرسى علم

فندق إيجبت مارين  -مرسى علم

منتجع هابي اليف مرسي علم

الكليو  33شمال مرسى علم

قرية يوتوبيا بيتش كلوب ـ القصير

قرية يوتوبيا  20كم جنوب القصير

فندق تيتانك بيتش الغردقة

الكيلو  17جنوب مجاويش طريق سهل حشيش بجوار فندق اكوا مارين

فندق صن رايز مملوك

الكيلو  22طريق القرى السياحيه فندق صن رايز مملوك

سنزو مول ـ الغردقة

طريق الغردقة سفاجا مول سنزو الغردقة

قرية السندباد السياحي

قرية السندباد السياحي  -الغردقة

قرية شمس سفاجا

قرية شمس السياحية  -سفاجا  -البحر األحمر

فندق سنتيدو مرسى علم

لوبى فندق سنتيدو ـ مرسى علم ـ الكيلو  35جنوب القصير مرسى علم

المدينة القديمة سهل حشيش الغردقة

المدينة القديمة  -سهل حشيش  -الغردقة

الوحدة المحلية لمدينة سفاجا

شارع االستاد الرئيسى سفاجا

سفاجا

الشارع الرئيسى سفاجا

فندق ريجينا الغردقة

شارع الشيراتون قرية ريجينا الغردقة

فرع رأس غارب

راس غارب

صيدلية د أحمد سليم بمرسى علم

شارع  68مرسى علم البحر األحمر

مصر للسياحة الغردقة

السقاله ش شيراتون المركز التجارى مكتب مصر للسياحه

فندق ميركيور الغردقة

الكيلو  12طريق سفاجا بجوار قرية مجاويش

فندق  AMCالغردقة

طريق الجونة الغردقة

هايبر مصر ام الدنيا

شارع شيراتون أمام فندق الباشا -الغردقة

شركة المناعي الغردقة

طريق القرى

مدينة مكادي فندق OASIS

بجوار فندق مدينة مكادي الغردقة

مدينة مكادي السوق التجاري ـ الغردقة

مدخل السوق التجاري مدينة مكادي الغردقة

فندق ماجيك الغردقة

تقسيم الهالل  -خلف المستشفى العسكرى  -الغردقة

مطعم الجوكر  -بالغردقة

ميدان السقالة  -أول شارع الشيراتون  -الغردقة

سنترال الغردقة السياحي

طريق القرى

الغردقة اإلسالمي

ش التحرير امام محكمة الغردقة

مطار الغردقة 2

طريق القرى السياحى

مطار الغردقة 1

طريق القرى السياحى الغردقة

مطار الغردقة

صالة الوصول بمطار الغردقة

الفرع اآللي حي البنوك الغردقة2

طريق المطار حي البنوك

الفرع اآللي حي البنوك الغردقة1

طريق المطار حي البنوك

الغردقة السياحي

طريق القرى امام مصر للطيران

صن رايز جاردن بيتش

الغردقة طريق القرى الكيلو  23قرية صن رايز جاردن بيتش

مجاويش

الغر دفه القرى السياحيه قريه مجاويش السياحيه

الجونة 2

الجونة  -الغردقة

الجونة 1

الجونة  -الغردقة

فندق بيالفيستا الخارجية

ش السقالة  -الغردقة

فندق هليتون ريزورت الغردقة

شارع الممشى السياحى فندق الهليتون الغردقة

هيلتون مرسي علم

هيلتون مرسى علم  -مرسى علم البحر االحمر

هيلتون لونج بيتش الغردقة

فندق هيلتون لونج بيتش الغردقة طريق سهل حشيش

هيلتون لونج بيتش الغردقة

طريق القرى  -الغردقة

هيلتون النور

داخل فندق النور بالغردقة-القرى السياحيه

فرع الغردقة

شارع ناصر  -الدهار  -الغردقة

سوبر ماركت رمضان محمد رمضان ـ بفندق القصر
األخضر

ش الكورنيش أمام فندق هيلتون بالزا  -الغردقة

فندق جورجونيا بيتش مرسى علم

الكيلو  40شمال مرسى علم البحر االحمر

فندق الجيسوم

الغردقه-شارع الكورنيش خلف المستشفى العام قرية الجيسوم

فندق دريم الجون – مرسى علم

فندق دريم الجون – مرسى علم  -البحر األحمر

فندق فنتازيا ريزورت مرسى علم

الكيلو  24جنوب مرسى علم  -البحر االحمر

منجم السكري ـ مرسى علم

شركة السكري لمناجم الذهب  -مرسي علم

أسواق المناهري

السوق السياحى شارع  72مدينة مرسى علم  -البحر االحمر

مركز الفيروز الطبي

شارع الكنيسة  -مدينة الغردقة

فندق اإلليزية الغردقة

فندق اإلليزية  -أمام الماريوت  -الغردقة

القصير

الغردقة

مصر للصرافة مرسى علم

الكورنيش بورتو غالب مرسى علم

فندق إبروتيل بلومارين ـ الغردقة

فندق بلومارين منطقة مجاويش طريق سهل حشيش الغردقة

فندق إبروتيل أكوامارين ـ الغردقة

فندق أكوامارين منطقة مجاويش طريق سهل حشيش الغردقة

كورال بيتش روتانا الغردقة

طريق سفاجا الكيلو  - 17الغردقة

سنترال القصير

سنترال القصير  -القصير  -محافظة البحر األحمر

فندق كاسكيدز-سوما باى

فندق كاسكيدز-سوما باى

فندق بريما مكادى بالغردقة

فندق بريما مكادى  -الغردقة

الفرع االلى الغردقة 4

شارع ناصر  -الدهار  -الغردقة

الفرع االلى الغردقة 3

شارع ناصر  -الدهار  -الغردقة

أمواج بلو بيتش ـ سفاجا

المركز السياحي رقم 2قطعة  11الكيلو 50الغردقة سفاجا

فندق بيالفيستا اللوبي

ش السقالة  -الغردقة

بازار طرزان

الدهار السوق القديم شارع البازرات الغردقة

بالم بيتش الغردقة

فندق بالم بيتش طريق االحياء الجونة  -الغردقة

قرية الياسمين باالس ريزورت

قرية الياسمين باالس ريزورت  -الغردقة  -البحر االحمر
محافظة الوادي الجديد

الداخلة 1

الداخلة

فرع الخارجه 3

الخارجة
محافظة جنوب سيناء

فندق إيالريا

طابا

فندق بالميرا

خليج نبق شرم الشيخ

فندق ريحانة شرم الشيخ

شرم الشيخ

فندق أمواج عيون شرم الشيخ

فندق أمواج عيون شرم الشيخ خليج نبق

طور سيناء

طور سيناء ش الشهيد احمد حمدى

تمرا بيتش

خليج نبق شرم الشيخ

مكتب فندق الوكالة-طابا هايتس

طريق طابا نويبع مقر فندق الوكالة  -طابا هايتس

فندق حدائق السلطان

بجوار مطار شرم

فندق سول شرم ـ شرم الشيخ

فندق سول شرم  -المنتزة خلف مطار شرم الشيخ

فندق سول سرين شرم الشيخ

فندق سول سرين شرم الشيخ  -منطقة سافوى  -خليج القرش  -شرم الشيخ

فرع سوهو اسكوير 1

فندق سفارى شارع سوهو خلف مطار شرم الشيخ

مستشفي شرم الشيخ الدولي

حى النور  -شرم الشيخ

شرم الشيخ 2

هضبة ام السيد مجمع البنوك

مستشفي شرم الشيخ 2

حى النور  -شرم الشيخ

شرم الشيخ 1

هضبة ام السيد مجمع البنوك

مول دهب  -شرم الشيخ

مول دهب  -هضبة أم السيد  -شرم الشيخ

فندق هليتون الفيروز

فندق هليتون الفيروز  -خليج نعمة شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ صالة السفر

مطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ صالة الوصول

مطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ

شرم الشيخ

فندق سي كلوب

فندق سي كلوب  -شرم الشخ  -جنوب سيناء

فندق ساندروز

امام فندق هيلتون طابا

روتانا شرم الشيخ 2

فندق روتانا  -شرم الشيخ

فندق الريتز كارلتون 1

ش الفنار  -هضبة أم السيد

فندق ريحانة شرم الشيخ 2

شرم الشيخ

ريجينسى بالزا شرم الشيخ 2

ريجينسى بالزا  -شرم الشيخ

كلوب ريف

شرم الشيخ

فندق كوين شرم

الهضبة  -امام الف ليلة وليلة

نويبع

ش المينا نويبع

فرع نوبيع 2

ش المينا نويبع

فندق نوفوتيل شرم الشيخ

فندق نوفتيل  -خليج نعمة طريق السالم شرم الشيخ

خليج نعمة

السوق التجارى بخليج نعمة

وكالة خليج نبق

خليج نبق  -شرم الشيخ

مكتب موفينبيك طابا

طابا فندق موفينيبك طابا

قرية موسي كوست

منطقة عيون موسي  -راس سدر  -جنوب سيناء

فندق مارتن جولي فيل

فندق مارتن جولى فيل طريق المطار شرم الشيخ

ماريوت طابا

مرتفعات طابا

فندق لونا

فندق لونا شرم الشيخ

فندق إنتركونتيننتال طابا

فندق انتركونتيننتال طابا

هيلتون طابا المحالت

فندق هيلتون طابا الملحق التجاري

هيلتون شاركس باي

شرم الشيخ خليج القرش

فندق هيلتون دريم شرم الشيخ

فندق هيلتون دريم شرم الشيخ

شركة مصر للصرافة شرم الشيخ

السوق التجاري القديم شرم الشيخ

دريمز فاكشن

هضبة أم السيد

كازينو دومينا كورال باى شرم

كازينو عالء الدين  -فندق كورال باى شرم الشيخ

فندق سيفن هيفن ـ دهب

فندق هيفن ايفن  -مدينة دهب  -جنوب سيناء

فرع دهب

قطعة رقم 4خدمات المشربة  -بجوار محطة تحلية مياه دهب  -مدينة دهب

فندق كورال كوست

فندق كورال كوست بشارع الميل – مدينة دهب – جنوب سيناء

كورال باي

شرم الشيح

أكوابارك

شرم الشيخ

ألف ليلة وليلة 2

شرم الشيخ

ألف ليلة وليلة شرم الشيخ

هضبة أم السيد

فندق الباتروس أكوا بارك

هضبة أم السيد – شرم الشيخ

فندق اكاسيا دهب

فندق اكاسيا  -الممشي السياحي  -دهب  -جنوب سيناء
محافظة مرسي مطروح

مرسي مطروح 3

18ش الجالء مطروح

مرسي مطروح 1

18ش الجالء مطروح

محطة الضبعة النووية مبني إستراحة الروس

محطة الضبعة النووية مبني إستراحة الروس -الساحل الشمالي
محافظة المنيا

فرع طه حسين2

 62شارع عدلى يكن  -المنيا

سمالوط 1

المنيا سمالوط ش بور سعيد

فرع ملوى االسالمى

ش مسجد العرفاني  -ملوي

فرع ملوى 5

ملوى ش بنك مصر

فرع مغاغة 4

مغاغة ش الجمهورية

المنيا 2

ميدان الجيش

الفرع االلى ديرمواس 1

شارع الجيش متفرع من شارع االبراهيمية دير مواس

بني مزار5

بني مزار

أبوقرقاص 2

ابوقرقاص ش بورسعيد

أبوقرقاص 1

ابوقرقاص ش بورسعيد
محافظة بني سويف
بنى سويف ش الرياض

فرع بنى سويف 4
محافظة أسيوط
فرع صدفا

طريق أسيوط سوهاج – مدينة صدفا  -أسيوط

فرع منفلوط 3

منفلوط ش جمال عبد الناصر

الفرع اآللى القوصية

شارع الجالء القوصية أسيوط

فرع ديروط 4

ديروط ش سعد زغلول

فرع ميدان البنوك أسيوط 2

أسيوط ميدان البنوك

فرع ميدان البنوك أسيوط 1

أسيوط ميدان البنوك

جامعه أسيوط

جامعه أسيوط

أسيوط 4

ش سعد زغلول أسيوط

أسيوط 3

شارع سعد زغلول
محافظة سوهاج

جرجا 5

جرجا ش سعد زغلول

الفرع اآللى لسوهاج 1

سوهاج17ش القيصيرية

فرع طهطا االسالمى 2
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سوهاج 3

سوهاج17ش القيصيرية

فرع ساقلتة

ش الجزائر – مدينة ساقلتة – محافظة سوهاج

مصر للصرافة سوهاج

برج أبو السعود ش المحطة سوهاج

فرع البلينا  1المقر الجديد

شارع ترعة أم الطبول البلينا سوهاج

فرع أخميم المقر الجديد

أخميم شارع  23يوليو
محافظة قنا

فرع دشنا

دشنا

قنا 3

قنا ش بور سعيد

نجع حمادي 2

نجع حمادى ش المحطة

فرع قنا

قنا

فرع نجع حمادى االلى 2

نجع حمادى ش المحطة

مصر للصرافة قنا

شارع  23يوليو امام نادى المعلمين قنا
محافظة األقصر

األقصر 1

ش معبد الكرنك

مرسي ميروتيل

مرسى شركة جرانا للسياحه ش الكورنيش امتداد كوبرى البغدادى

متحف األقصر

شارع كورنيش النيل األقصر

فرع األقصر االسالمى االلى 2

االقصر ش التليفزيون

فندق الوتس باالقصر

فندق اللوتس لضباط الشرطة باالقصر بمدينة االقصر

مجلس مدينة القرنة

مجلس مدينة القرنة  -بالقرنة  -بالبر الغربي  -شارع تمثالين ممنون الطريق العمومي  -األقصر

مركز استعالمات األقصر السياحي

مركز استعالمات األقصر  -شارع سعد زغلول  -األقصر

الهيئة العامة لقصور الثقافة

األقصر العوامية-مبنى قصر ثقافة األقصر

مجلس مدينة إسنا ـ االقصر

اسنا شارع البحر-بجوار البريد

الفرع اآللي اسنا 1

اسنا -ش البحر

ديوان عام محافظة األقصر

ديوان عام محافظة األقصر  -األقصر

فرع أتون 1

شارع خالد بن الوليد األقصر
محافظة أسوان

مدرسة محمد حسني مبارك ـ اسوان

الممشي السياحي ش سعد زغلول

فندق هلنان أسوان

كورنيش النيل مقر فندق هلنان أسوان

مصر للصرافة أسوان
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مصر للصرافة كوم اميو

شارع بورسعيد امام مديرية امن الدولة كوم امبو

ادفو 2

ش التحرير خلف مكتب بريد إدفو

الفرع االلكترونى كوم امبو 2

كوم امبو -اسوان

أسوان4

10ش كورنيش النيل  -أسوان

اسوان 6

10ش كورنيش النيل

أسوان 1

10ش كورنيش النيل

هيئة التامين الصحي أسوان

طريق السادات سابقا  -حي العقاد  -أسوان

معبد أبوسمبل ـ أسوان

معبد ابو سمبل اسوان

فرع أبو سمبل 2

ميدان البنوك الحى العاشر مدينة أبوسمبل

