
المندرة - اإلسكندرية
محل تجاري رقم )2 و3( بالعقار رقم 425 - شارع جمال 

عبد الناصر ناصية شارع 252 المندرة - قسم ثان 
المنتزه - اإلسكندرية.

اإلسكندريةالمندرة

محل تجاري رقم )3( بالعقار رقم 2 - شارع فوزي معاذ سموحة - اإلسكندرية
اإلسكندريةسموحةحالًيا - 40 تنظيم محمد علي سابًقا - اإلسكندرية

اإلسكندريةميدان عرابيعقار 5 - مول ماجستيك - ميدان عرابي - المنشيةميدان المنشية - اإلسكندرية

عقار 98 ط/63خ تنظيم شارع بورسعيد - كفر صقر - كامب سيزار - اإلسكندرية
اإلسكندريةكفر صقركامب سيزار - اإلسكندرية

ش اإلسكندرية -مطروح بجوار كازينو ويدوس العجمي - اإلسكندرية
اإلسكندريةالهانوفيلالهانوفيل - قسم الدخيلة - اإلسكندرية

السيوف - اإلسكندرية
المحل التجاري رقم )9( بالدور األرضي - عمارة رقم 
)51( شارع جميلة بوحيرد )برج العمالق( - السيوف 

- اإلسكندرية
اإلسكندريةالسيوف

المحل التجاري رقم )3( والكائن بناحية أبيس القرية أبيس - اإلسكندرية
اإلسكندريةأبيساألولى - رمل ثان - محافظة اإلسكندرية.

كرموز - اإلسكندرية
98 برج المدينة المنورة - شارع قنال المحمودية 
- أمام كوبري كرموز أسفل البروج للمفروشات 

وبجوار شركة رنين - محافظة اإلسكندرية
اإلسكندريةكرموز

العامرية - اإلسكندرية

المحل التجاري رقم )2( – الكائن بامتداد شارع مسجد 
الشرقاوي أمام القسم متفرع من الصحراوي وأمام 
قسم أول العامرية – وبجوار أورنج بوتيك – قسم 

العامرية – محافظة اإلسكندرية

اإلسكندريةالعامرية

شبين الكوم - اإلسماعيلية
المحل التجاري رقم 3 الكائن بالعقار رقم 244 شارع 
شبين الكوم - برج مينا هاوس - أمام مبنى التحكم 

الكهربائي - اإلسماعيلية
اإلسماعيليةحي ثان االسماعيلية

برج الرضا - شارع المحكمة - منطقة االدكاوي - كفر الدوار - البحيرة
البحيرةمنطقة االدكاويمدينة كفر الدوار

البحيرةكوم حمادة2شارع عرابـــــــــي - كــوم حمادة – محافظة البحيرةكوم حمادة – البحيرة

برج ابو المكارم - ش جمال عبد الناصر - اول نزله إيتاي البارود – البحيرة
البحيرةإيتاي البارودإيتاي البارود - محافظة البحيرة

شارع صــــالح ســـالم - مدينة شبـــرا خيــت - شبرا خيت - البحيرة
البحيرةشبرا خيتمحافظة  البحيرة

محطة التعاون عقار رقم 188 شارع الهرم الرئيسي تعاون الهرم
الجيزةالهرمبعد فندق اركان بيراميدز وبجوار ويسترن يونيون

محطة بنزين التعاون - عقار رقم 254 - شارع الملك تعاون فيصل
الجيزةفيصلفيصل الرئيسي وبجوار موبايل شوب

المحل التجاري رقم 1 - عقار 42 - تنظيم شارع مصدق الدقي
الجيزةشارع مصدقمصدق - الدقي

عقار 12 عمارات الشركة الوطنية - نهاية شارع فيصل
الجيزةفيصلفيصل - الجيزة

عناوين مقدم الخدمة

للتسجيل في المحفظة الذكية من CIB تفضل بزيارة أي فرع من فروع مقدم الخدمة المعتمد اآلتية:

برجاء العلم أن مواعيد العمل يومًيا من العاشرة صباًحا حتي الحادية عشر مساًء ماعدا يوم الجمعة.

العنوان المحافظةالفرع المنطقة



الجيزةالحي المتميزجمجوم مول - الحي المتميزمتميز - 6 أكتوبر

الجيزةشارع جامعة الدول71 عمارة الكوثر - شارع جامعة الدولجامعة الدول - المهندسين

القطعة 125- المنطقة ز - حدائق األهرام - أمام حدائق األهرام
الجيزةحدائق األهرامالمول التجاري - الهرم - الجيزة

العشرين - فيصل
برج الياسمين - الكائن بالعقار رقم 19 - شارع 

العشرين عبد اللطيف أبو زيد ناصية شارع الثالثين 
الشهيد أحمد حمدي - بوالق الدكرور

الجيزةفيصل

عقار 17 شارع عبادة بن الصامت من شارع المحطة - المحطة - الجيزة
الجيزةشارع المحطةمحافظة الجيزة

محل تجاري رقم 1 بالدور األرضي - عقار 25 امتداد 26 ميدان لبنان
الجيزةالمهندسينيوليو - ميدان لبنان - قسم العجوزة - الجيزة

رقم 138 شارع الوحدة - مدينة التحرير - إمبابة - الوحدة - امبابة
الجيزةمدينة التحريرالجيزة

عقار رقم 1 شارع سعد اللبان - برج المغربي - من الوراق - إمبابة
الجيزةوراق الحضرشارع كورنيش النيل - وراق الحضر - الوراق - الجيزة

الجيزةأكتوبرالحي الثاني - مجاورة أولى - قطعة 40 - الجيزةالحصري - 6 أكتوبر

الحوامدية
المحل التجاري رقم )1( والكائن بالدور األرضي شارع 

سعد زغلول ناصية شارع األندلس – مدينة الحوامدية 
– محافظة الجيزة

الجيزةالحوامدية

ليلة القدر – 6 أكتوبر
المحل التجاري رقم )3( – الكائن بالعمارة رقم )26( 
المجاورة األولي – الحي الثاني عشر – 6 أكتوبر - 

محافظة الجيزة
الجيزةليلة القدر

بشتيل – إمبابة

المحل التجاري رقم 2 األوسط بين محليين جزارة 
ومطعم عاشور – بالعقار )1( طريق بشتيل = الحفرية 

مع شارع 6 أكتوبر – بشتيل – أوسيم – محافظة 
الجيزة 

الجيزةبشتيل – إمبابة

شارع محمد فؤاد أبو هميلة - بجوار معرض العياط
الجيزةالعياطالنساجون الشرقي والحاج دسوقي

مشاية - المنصورة
محل رقم 2 بالدور األرضي بالعقار الكائن بمدينة 
المنصورة بالمشاية السفلية - برج الجزيرة بالزا - 

محافظة  الدقهلية
الدقهليةشارع المشاية

الدقهليةشارع الجالءبرج لبنان شارع الجالء - مركز أجا - محافظة الدقهليةأجا - المنصورة

عمارة 66 - شارع بورسعيد - بندر ميت غمر - ميت غمر - الدقهلية
الدقهليةميت غمرمحافظة  الدقهلية

بالعقار رقم )156( شارع الثورة - مركز بلقاس - بلقاس - المنصورة
الدقهليةمركز بلقاسمنصورة - محافظة الدقهلية

المحل التجاري رقم )1( شارع عرابي – ميدان الجرايحي المنزلة – الدقهلية
الدقهليةالمنزلة– مدينة المنزلة – محافظة الدقهلية.

3شارع عبد المنعم رياض، أمام نادى دكرنس، أسفل دكرنس - الدقهلية
الدقهليةدكرنسجمعية رعاية مرضى الكبد، دكرنس، الدقهلية

شارع جواد حسني بجوار قسم الشرطة مدينة شربين شربين – الدقهلية
الدقهليةشربينمحافظة الدقهلية

ميت سلسيل - الدقهلية
المحل التجاري رقم )1( والكائن بشارع ميت سلسيل 
- بجوار مكتب ميت سلسيل ومقابل محكمة ميت 

سلسيل – محافظة الدقهلية
الدقهليةميت سلسيل

الجيش - السويس
محالن تجاريان رقم )1 و2( بواجهة العقار رقم 

517 - شارع الجيش بجوار البطل للتوريدات - حي 
األربعين - السويس

السويسشارع الجيش

30 شارع عبد العزيز علي - المساكن التعاونية - تعاونية - الزقازيق
الشرقيةشارع المحافظةالزقازيق ثان - الشرقية

الدور األرضي - مركز سينكو - قطعة 32 مركز مركز سينكو - العاشر من رمضان
الشرقيةالعاشر من رمضانالمدينة الرئيسي - الشرقية

المحل التجاري رقم )3( بالدور األرضي - بالعقار رقم بلبيس - الشرقية
الشرقيةشارع بور سعيد)44( شارع بورسعيد - بدر بلبيس - محافظة الشرقية



شارع عبد العزيز علي بجوار مزلقان متولي سعد-امام أبو كبير
الشرقيةأبو كبيرورشه وهدان للكراسي - ابو كبير -شرقيه

 شارع التحرير - منطقة المغازي - مدينة أبو حماد - أبو حماد
الشرقيةأبو حمادالشرقية

شارع احمد عرابي منطقة السلخانة حي السالم كفر صقر
الشرقيةكفر صقرمدينة كفر صقر محافظة الشرقية

المحل الكائن في شارع وجيه اباظة امام كافيتريا منيا القمح
الشرقيةمنيا القمحالبطل منيا القمح الشرقية

فاقوس
المحل التجاري رقم )3( والكائن بالعقار رقم )5( 

الحرايري مول - بشارع ترعة المنيا - بندر فاقوس - 
محافظة الشرقية

الشرقيةفاقوس

بدر الحسينية
المحل التجاري رقم )3( والكائن بشارع عبد المنعم 
رياض )شارع المركز( - بندر الحسينية - محافظة 

الشرقية.
الشرقيةبدر الحسينية

ديرب نجم
المحل التجاري بالدور األرضي بشارع أحمد حلمي 

- مع شارع عزام - عزبة عمران - ديرب نجم - مدينة 
ديرب نجم - محافظة الشرقية

الشرقيةديرب نجم

عقار رقم 1 - شارع حسن رضوان - قسم ثان بندر الجيش - طنطا
الغربيةبندر طنطاطنطا - الغربية

عقـــار 15أ - شـــارع 23 يوليو - بجوار بنك اإلسكندرية - شارع 23 يوليو - المحلة الكبرى
شارع البحر سابًقا - قسم أول المحلة الكبرى - الغربية

قسم أول المحلة 
الغربيةالكبرى

الغربيةالسنطةشارع الجمهورية مدينة السنطة - الغربيةالسنطة – الغربية

الغربيةبسيونشارع المحطة الجديدة - مدينة بسيون - الغربيةبسيون – الغربية

الغربية كفر الزياتشارع الجبانة البحري - مدينة كفر الزيات - الغربيةكفر الزيات - الغربية

محل رقم 2 - عقار رقم 78 س - شارع حسن أبو الغردقة
الغردقةالغردقةالعباس - الغردقة

محل رقم 6 - الدور األرضي - عقار 1رقم بشارع النبوي ميدان المسلة - الفيوم
الفيومميدان المسلةالمهندس - برج البراء - ميدان المسلة - الفيوم

عقار 35 أ - شــارع أحمد أنســي - ناصية شــارع حلوان 2
القاهرةحلوانشــريف - حلوان

عقار رقم 40 بشارع المطرية - الدور األرضي شمال المطرية
القاهرةالمطريةمدخل العقار قريب من سوبر ماركت الفرجاني

عقار رقم 83 - الدور األرضي - شارع عين شمس-عين شمس
القاهرةعين شمسناصية شارع الحكيم بجوار مطعم كوك دوور

شارع الطيران

عقار رقم 16 بشــارع محمود شــلتوت امتداد 
شــارع الطيــران قطعــة رقم 10 بلوك 43 المنطقة 
األولــى - الــدور األرضــي بجوار مطعم كوك دوور 

وصيدلية د/كريم

القاهرةامتداد شارع الطيران

القاهرةالعباسيةعقار رقم 110 بشارع العباسية أمام بنك عودهالعباسية

القاهرةش 9ش 9 رقم 21 - قطعة أرض 531شارع 9 بالمقطم

عقار رقم 19 - إسكان الشرطة - مشروع مدينة األمل دجلة المعادي
القاهرةدجلة- شارع 233 - المعادي - دجلة

عقار رقم 6 - عمارات المروة - شارع أحمد تيسير - شارع أحمد تيسير - هليوبولس
القاهرةقسم مدينة نصرقسم مدينة نصر

أحمد عصمت - عين شمس
محل )2و 3( عقار رقم 15 - شارع أحمد عصمت 

- ناصية شارع علي حسن - عين شمس الشرقية - 
عين شمس - القاهرة

القاهرةعين شمس

محل )1،13( عقار رقم 19 - شارع البطراوي من عباس البطراوي - مدينة نصر
القاهرةعباس العقادالعقاد - المنطقة األولى - مدينة نصر

محل رقم 3 -عقار رقم 261 - شارع شبرا - قسم الخلفاوي - شبرا
القاهرةشبرا مصرالساحل



القاهرةميدان الحريةمحل 4 - تاون هاوس سنتر - شارع 151 - المعاديتاون سنتر المعادي

عقار رقم 212 شارع خالد بن الوليد - سابًقا: قطعة حدائق حلوان
القاهرةحدائق حلوان212 تقسيم فريد زكي - حدائق حلوان

القاهرةالنزهة58 شارع الحجاز - برج آمون - النزهة - هليوبوليسشارع الحجاز - هليوبوليس

الحرفيين - السالم
محل )1( - عقار رقم 13- شارع جمال عبد الناصر - 

جسر السويس - مدينة الحرفيين - قطعة 157 تقسيم 
جمعية السادات بالحرفيين - السالم - القاهرة

القاهرةالحرفيين

محطة المترو - عزبة النخل

محل 1 بالدور األرضي - عقار 5 - شارع الصحة 
ناصية شارع مصطفى حافظ - عزبة النخل - رقم 

565 كدستر ضمن 191 كدستر بحوض الفرج رقم 38 
سابًقا - حالًيا بحوض الفرج 57 - القاهرة

القاهرةعزبة النخل

محل 4 - عقار رقم 7 عمارات الميريالند - جسر الميريالند - جسر السويس
القاهرةعمارات الميريالندالسويس - القاهرة

عقار 62 شارع النصر - القطعة 11 تقسيم الشطر النصر - المعادي
القاهرةتقسيم الشطر الثالثالثالث - البساتين - القاهرة

قطعة 18 - بلوك 6 شارع الطاقة - مدينة نصر - الطاقة - المعادي
القاهرةمدينة نصرالقاهرة

محل 2 - الدور األرضي - عقار 54 شارع عثمان بن سفير - هيليوبوليس
القاهرةميدان سفيرعفان- مصر الجديدة

مول األنوار التجاري - الدور األرضي - قطعة أرض مجمع البنوك - التجمع الخامس
القاهرةالتجمع الخامس101 بالقطاع األول - التجمع الخامس - القاهرة

6 أبراج صفوة الميثاق - قطعة 4 الحي العاشر - الحي العاشر بمدينة نصر
القاهرةزهراء مدينة نصرمدينة نصر )أ، ب(

القاهرةشارع شريف15أ شارع شريف - وسط البلد - القاهرةشارع شريف - وسط البلد

محل رقم 21 بالدور األرضي - قطعة 56-57-58 - مول دريمز - التجمع الخامس
القاهرةقطعة 56-57-58مول دريمز التجاري - التجمع الخامس

السالم - النهضة

المحل التجاري رقم )1( بالدور األرضي - بالعقار 
المطل على شارع العبور - مساكن القاهرة 1500 
- بلوك 2 - مدخل 2 - شقة 2 - مدينة النهضة - 

محافظة القاهرة

القاهرةمدينة النهضة

القاهرةالبساتينعمارة 183 شارع أحمد زكي - البساتين - القاهرةبساتين - دار السالم

المعصرة 
المحل التجاري رقم 2 من الوحدة واحد والكائن بالعقار 

رقم 114 مساكن الهيئة بشارع وادي حوف حدائق 
حلوان القاهرة

القاهرةالمعصرة

الشروق
شارع سعد بن ابي وقاص، جالكسي مول - محل 
رقم 2 - المجاورة الرابعة - الحي التاسع - الفيالت - 

مدينة الشروق، محافظة القاهرة
القاهرةالشروق

القليوبيةبنها الجديدة2 شارع كامل - النجدة - بنها الجديدة - القليوبيةشارع فريد ندى - بنها

القليوبيةشبرا الخيمة ثانشارع 15 مايو - شبرا الخيمة محافظة القليوبيةشارع 15 مايو - شبرا الخيمة

محل 21 بمحالت الجيش - طريق ترعة اإلسماعيلية - مسطرد - القليوبية
القليوبيةمسطردمسطرد - القليوبية

المنفذ بالمحل التجاري لسلسة كازيون بقليوب قليوب - القليوبية
القليوبيةقليوبالقناطر الخيرية متفرع من شارع العاشر من رمضان

شارع حوض النجيلة غرب ابو زعبل- الخانكة- الخانكة - القليوبية
القليوبيةالخانكةالمجيرة- محافظة القليوبية

محل 4 و 5 شارع جمال عبد الناصر البحري - شبين شبين الكوم - المنوفية
المنوفيةشبين الكومالكوم - المنوفية

أشمون

المحل التجاري رقم )1( – الكائن بالدور األرضي 
والميزان الخاص به بشارع محمد محسن حمد 

أمام مسجد العماري – مدينة أشمون – محافظة 
المنوفية.

المنوفيةأشمون



السادات

المحل التجاري رقم )29( بالدور األرضي خارجي وكذا 
البدروم رقم )29( أسفل المحل بجوار حديقة التراث 
بالمحور المركزي )مول الزهور( - جهاز تنمية مدينة 

السادات - محافظة المنوفية.

المنوفيةالسادات

منوف
المحل التجاري رقم )1( بالدور األرضي بالعقار رقم )4( 

شارع الروضة مع شارع الزهار - منوف - محافظة 
المنوفية

المنوفيةمنوف

سور مبنى فندق نفرتيتي السياحي - واجهة شارع طه فندق نفرتيتي - المنيا
المنياأرض سلطانحسين - المنيا

بالعقار الكائن بشارع بورسعيد - برج الفيصل - بجوار بني مزار - المنيا
المنيابني مزارعمارة الضرائب العقارية - بني مزار - محافظة المنيا

شارع أمين الريدي تقاطع حارة برعي وحارة سرحان ملوي – المنيا
المنياملويفي شارع الجالء حي شمال ملوي - محافظة المنيا

سمالوط - المنيا
المحل التجاري رقم )1( واجهة بحرية - والكائن 

بالعقار - رقم )51( شارع الجمهورية - مركز سمالوط 
- محافظة المنيا

المنياسمالوط

58 شارع الجمهورية - بندر ثان أسيوط - محافظة الجمهورية - أسيوط
أسيوطشارع الجمهوريةأسيوط

عقـار 24 بشـارع 23 يولـيو - خشبة سابقًا - محافظة المحطة - أسيوط
أسيوطشارع المحطةأسيـوط

أسيوطمنقبادالمنطقة العسكرية الجنوبية - الروكيت مولمنقباد – أسيوط

المحل التجاري رقم )2( على يمين المدخل – الكائن أبو تيج - أسيوط
أسيوطأبو تيجبشارع الجالء – مدينة أبو تيج  – محافظة أسيوط

ساحل سليم – أسيوط

المحل التجاري رقم )2( األوسط المجاور للبنك 
األهلي – الكائن بشارع محمد محمود باشا من شارع 
العوامه من شارع العابد السريع – مركز ساحل سليم 

– محافظة أسيوط

أسيوطساحل سليم

المحل التجاري رقم )2( علي يسار مدخل – الكائن أبنوب - أسيوط
أسيوطأبنوببشارع بورسعيد – مدينة أبنوب – محافظة أسيوط.

المحل التجاري بالدور األرضي بشارع الجالء - مركز القوصية - أسيوط
أسيوطالقوصيةالقوصية - محافظة أسيوط

المحل التجاري رقم )1( والكائن بالعقار رقم )61( شارع أدفو – أسوان
أسوانإدفومجلس المدينة - مركز إدفو - محافظة أسوان

قصر الحجر - أسوان
المحل التجاري رقم )1( بالعقار رقم )1( – شارع شرق 
البندر – عمارة أبو عرب - أمام سوبر ماركت الراية – 

أول أسوان – محافظة أسوان
أسوانقصر الحجر

محل 3 - برج الشيماء - قطعة رقم 1- بلوك ه - شارع بور سعيد - بني سويف
بني سويفشارع بور سعيدشارع بورسعيد - بني سويف

23 يوليو - بور سعيد
محل رقم 11/4 - مدن وتنظيم 7 مساسه شياخة 

الشرق ويحمل رقم 2 عوائد شارع 23 يوليو - شياخة 
الرق - قسم الشرق

بور سعيدحي الشرق

عقار 1 برج حرب - شارع أحمد محرم أمام محكمة ميدان الساعة - دمنهور
دمنهورميدان الساعةمجلس الدولة - ميدان الساعة - دمنهور

دمياطمنزل الكوبريشارع الشيخ أصيل - منزل الكوبري - العلوي - دمياطالشحابية - دمياط

المحل التجاري رقم 1- عقار 2 - شارع عثمان أبو زيد الجمهورية - سوهاج
سوهاجشارع الجمهوريةمن شارع الجمهورية - بجوار بيت الرحمة المسيحية

محل بالدور األرضي - عقار 10 امتداد شارع إبراهيم مغزي - كفر الشيخ
كفر الشيختقسيم 2المهندسين مع تقاطع شارع ابراهيم

كفر الشيخبندر دسوقمبنى 82 حي مكة - بندر دسوق - كفر الشيخدسوق - كفر الشيخ

األقصر العوامية – بندر األقصرالمحل التجاري رقم 3 والكائن بالعقار رقم 2األقصر

ميدان الساعة - قنا

المحل التجاري رقم )1( – والكائن بالعقار في شارع 
الجميل مع شارع األقصر أمام بنزايون – بجوار فندق 
الياسمين – ميدان الساعة – مدينة قنا – محافظة 

قنا

قناميدان الساعة 


