
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.

العنوانالمحافظةالمنطقة

71 ش دويدار - حدائق القبةالقاهرةدويدار 

عمارة عبد المنعم الديب - ميدان الديب - الخصوصالقليوبيةخصوص 

ناصية ش النصر مع فرع طريق كعابيش - فيصلالجيزةكعبيش 

2 شارع عبد المحسن الفار متفرع من ترعة الدكر - مدينة النور - الزاوية الحمراءالقاهرةزاوية 

4 ش إبراهيم الخليل - مدينة قباء - جسر السويسالقاهرةقباء 

1 ش العزب - مدينة الهدى - حدائق  حلوان - جمال عبد الناصرالقاهرةحدائق حلوان 

214 ش الجيش - باب الشعريةالقاهرةالجيش 

2 ش الحجاز - القومية العربية - إمبابةالجيزةالقومية 

26 ميدان السيدة زينبالقاهرةالسيدة زينب 

63 ش السيدة عائشة - الخليفةالقاهرةالخليفة 

21 ش ترعة الخشاب - دار السالم - البساتينالقاهرةدار السالم 

121 ش إبراهيم عبد الرازق - ناصية صعب صالح - عين شمسالقاهرةعين شمس 

1 شارع السواح - بلوك 56 - مدخل 2 - مساكن األميرية القديمة  القاهرةسواح 

القاهرةمدينة السالم 
محل رقم 2 مدخل 1 بلوك 22 مساكن أطلس 1 – مدينة السالم –

 بجوار قسم شرطة السالم – بجوار فودافون

مدخل الحي المتميز – مول بالم ستريب – 6 أكتوبر – خلف مبنى رايةالجيزةبالم ستريب 

محل رقم B103 - مول جاليريا - الشيخ زايد - 6 أكتوبر )داخل محل Ram(الجيزةجاليريا 40 



العنوانالمحافظةالمنطقة

القاهرةمصطفى حافظ 
103 شارع عمان سابًقا و حالًيا 32 شارع عمان ناصية شارع مصطفى حافظ –

عرب عين شمس – بجوار فرع فودافون

12 شارع الملك فيصل – بجوار فرع فودافون – بجوار فندق قاعودالجيزة شارع فيصل 

شارع 15 مايو أمام محطة مصر للبترول – شبرا الخيمة - القليوبيةالقليوبيةشبرا الخيمة 

القاهرةسكة الوايلي 
2 شارع سكة الوايلي – تقاطع شارع بورسعيد – ميدان الزاوية الحمراء –

بجوار محل البهاء لضبط زوايا السيارات

21 شارع بن الحكم – ميدان حلمية الزيتون – أمام شركة الكهرباءالقاهرةحلمية الزيتون 

محل رقم 2 بالعقار الكائن 6 ميدان النافورة  القطعة رقم 353 - المقطمالقاهرةالمقطم 

القليوبيةالخيمة 2 
محل رقم 2 الكائن بالعقار رقم 195 شارع 15 مايو – منشية الحرية – 

ميدان قهوة شرف – شبرا الخيمة 

الجيزةالعمرانية 
الوحدة التجارية بالدور األرضي الكائن بالعقار رقم 38 شارع الثالثيني – العمرانية الغربية –

بجوار حي العمرانية – الهرم - الجيزة 

القاهرةالمطرية 
الوحدة التجارية رقم 1 بالدور األرضى الكائن بالعقار رقم 94 ش المطراوي –

أمام جامع المطراوي – المطرية - القاهرة 

الجيزة حدائق األهرام 
الوحدة التجارية بالدور األرضي الكائن بالعقار القطعة 40 شارع البوابة الثانية )خفرع( –

حدائق االهرام – الجيزة 

القاهرةالحرفيين 
المحل رقم 5 بالعقار رقم 336 شارع جمال عبد الناصر-

دائرة قسم السالم – محافظة القاهرة

محل رقم 1 شارع فتحي خليل – ناهيا – بوالق الدكرور - الجيزةالجيزةناهيا 

198 شارع النزهة - مصر الجديدة - القاهرةالقاهرةالنزهة 

المحل رقم 3 بالعقار رقم 2 شارع عثمان محرم - الطالبية - هرم - الجيزةالجيزةالطالبية هرم 

10 شارع عبد المنعم رياض - عرب المعادي - القاهرةالقاهرةعرب المعادي 

القاهرةباب اللوق 
الوحدة التجارية بالدور األرضى رقم 22 الكائن بالعقار رقم 25 شارع التحرير

 باب اللوق – وسط البلد - القاهرة

84 شارع حسنين دسوقي – حدائق المعادي - القاهرة القاهرةحسنين دسوقي 

14 عمارات المروة – كلية البنات - مصر الجديدة - القاهرةالقاهرةكلية البنات 

المحل التجاري رقم 3 بالدور االرضى بالعقار رقم 114 في شارع المنيلالجيزةالمنيل 

المحل التجاري بالدور األرضي بالعقار 93 شارع الغمراوي مع شارع الجيش أمام إدارة الجامعةالدلتاطنطا بحر

القنالبورسعيد 
المحل التجاري رقم 5 بالدور األرضي بالعقار رقم 2 مدن و تنظيم الجديدة 

شارع 23 يوليو )برج أميرة(



العنوانالمحافظةالمنطقة

الدلتاميت غمر 
المحل التجاري رقم 3 بالدور األرضي بالعقار رقم 61 بشارع الجيش

مع تقاطع شارع أحمد عرابي – ميت غمر-الدقهلية 

98 شارع العشريني - حى السالم - اإلسماعيليةالقنالاالسماعيلية 

 الحي العاشر مدينة 
القاهرةنصر

المحل التجاري رقم )2( بالعمارة رقم )4( في مشروع أبراج صفوة الميثاق
بمنطقة الحي العاشر-مدينة نصر-القاهرة 

 3 تنظيم ميدان المحطة - بندر المنيا - محافظة المنياصعيد مصرالمنيا المحطة 

1 بلوك 5 مدخل 3 مساكن الزلزال سابقة التجهيز-المقطمالقاهرةالمقطم 2 

محل رقم )    ( - مول خان العباسية - أمام موقف أتوبيسات العباسيةالقاهرةالعباسية 

225 شارع صالح سالم - الجيزةالجيزةساقية مكي 

محل تجارى بالعقار رقم 30 والكائن بمساكن صقر قريش التعاونية – المعادي - القاهرةالقاهرةصقر قريش 

شارع عبد السالم عارف بجوار مكتبة النيل-بني سويف الجديدةصعيد مصربني سويف 

77 شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - المنوفيةالدلتاالمنوفية 2 

1 شارع محروس خليفة- ترعة السواحل – الوراق القاهرةترعة السواحل

14 شارع ترعة زنين العمومي - بحي بوالق الدكرور الجيزةزنين بوالق 

66 شارع محرم بك - قسم محرم بك - اإلسكندريةاإلسكندريةمحرم بك 

القليوبيةبنها 
المحل رقم 2 بالعقار رقم 17 -برج األكشر- شارع الدهشان-شارع الشال-

زمام بندر بنها-قليوبية

34 شارع رياض متفرع من شارع مصطفي كامل، باكوس، رمل أولاإلسكندريةباكوس 

القنالالسويس 
المحل ناحية الشمال )ناصية العقار( الكائن بالعقار رقم 479 شارع الجيش-

زقاق شداد-ناحية األربعين-السويس

المحل رقم 2 بالدور األرضي بالعقار رقم 69 شارع شبرا -القاهرة القاهرةشارع شبرا 

15 شارع محمود أمين من سليمان جوهر– الدقيالجيزةسليمان جوهر 

 6ش العروبة الكوم األخضر / دائرة قسم العمرانية / الجيزةالقاهرة شارع العروبة 

ش التحرير / صفط اللبن / بوالق االدكرور / الجيزةالجيزةصفط اللبن 

ش الخليفه المأمون أوسيم - الجيزةالجيزةأوسيم 



العنوانالمحافظةالمنطقة

الدلتاالزقازيق 
 المحل رقم 1 بالعقار رقم 1 ميدان القومية-شياخة حي ثاني الزقازيق-

قسم ثاني الزقازيق-محافظة الشرقية 

 28 سابًقا 32 حالًيا بشارع جمال عبد الناصر- الحوامدية - الجيزةالجيزةالحوامدية 

رقم قطعه 10 و 12 ش ترسا الكوم األخضر - قسم العمرانية - الجيزةالجيزةترسا 

160 تقاطع ش 587 و ش ملك حفني ناصف - قسم المنتزة - اإلسكندريةاإلسكندريةسيدي بشر 

القليوبية2 الخصوص
المحل التجاري رقم )8( بالعقار المقام علي قطعة األرض ضمن القطعة رقم 18-

حوض صبيح-قسم الخصوص-محافظة القليوبية

شارع عز الدين عمر مع شارع 10م تخطيطي- الهرمالجيزةعز الدين عمر 

صعيد مصرمغاغة 
برج عمار بن ياسر رقم 8 بواجهة قبلية بجوار الممر الداخلي بشارع السالم –

منشية النصري – مركز مغاغة

7 شارع النبوي المهندس – بندر كفر الشيخالدلتاكفر الشيخ 

شارع الشهيد مدحت صبري - دمنهوراإلسكندريةدمنهور 

رقم 3 بالدور األرضي ببرج الياسمين شارع الجمهورية -أسيوطصعيد مصرأسيوط 

56 شارع العشرين، مدكور، فيصلالجيزةمدكور 

22 شارع النصر، قسم المنشية، اإلسكندريةاإلسكندرية المنشية االسكندرية

92 شارع الجمهورية أمام مركز الشباب بحوش عيسىاإلسكندريةحوش عيسى 

الدلتاطنطا 2 
المحل التجاري رقم )3( بمساحة إجمالية 70 متر تحت العجز والزيادة،

والكائن بالعقار رقم 83 شارع سعيد- تقاطع شارع أنور السادات-طنطا

15 شارع خمسة عشر ) النصر ( من شارع سوهاج أسيوط الزراعيصعيد مصر سوهاج 

شارع األقصر-قسم إمبابةالجيزة إمبابة 

2 شارع الناصر صالح الدين- شارع التحرير - كوم حمادةاإلسكندريةكوم حمادة 

20 شارع المسجد المجيدى – بندر ملويصعيد مصرملوي 

396 شارع ملك حفني، شياخة العصافرة بحري، قسم المنتزه، محافظة اإلسكندريةاإلسكندريةالعصفرة 

المحل التجاري بالعقار رقم   شارع مصطفي كامل- أبو كبير-الشرقية الدلتاأبو كبير 

المحل التجاري بالعقار رقم 15- شارع القناطر الخيرية-مركز طوخ-القليوبية القليوبيةقها 



العنوانالمحافظةالمنطقة

شارع صالح الدين، بندر أسوان، الكيالني، أسوانصعيد مصرأسوان 

الكائن بـ بندر قنا-ميدان المحطة-عمارات األوقافصعيد مصرقنا المحطة 

11 عوايد، شارع مصطفي كامل بندر-الفيومصعيد مصرالفيوم 

صعيد مصرملوي 2 
شارع 26 يوليو ناصية شارع هارون الرشيد، رقم 2 تنظيم، ناحية ملوي،

مركز ملوي، محافظة المنيا

 شارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة القديم ، مركز أبو تشت ، محافظة قناصعيد مصرقنا أبو تشت 

محل تجارى رقم )G14(  مول سكاي بالزا – مدينة الشروقالقاهرةسكاي مول 

يسري راغب أبراج التوحيدصعيد مصرأسيوط راغب 

الدور األرضى، بالبرج ، الجمعية الزراعية، بشتيل البلد، محافظة الجيزةالجيزةبشتيل 

الجيزةأرض اللواء 
أرض اللواء، ناحية مسجد الحسن، شارع المعتمدية، حوض المغني رقم 6،

 القطعة رقم 2، العجوزة، الجيزة 

القليوبيةشارع داليا 
محل تجاري بالعقار رقم 11 شارع داليا – متفرع من شارع العاشر من رمضان – 

قليوب البلد -القليوبية

محل تجاري بالعقار رقم 7 شارع المحطة-مركز فارسكور-دمياطالدلتادمياط 

محل تجاري والكائن في 51 ميدان النفق الشرقي – مصر القديمة –القاهرةالقاهرةمالك صالح 

القليوبية بهتيم  
المحل التجاري بالعقار الكائن في شارع المدارس ناصية شارع علي المؤنس –

 زمام بهتيم – شبرا الخيمة ثان -القليوبية

المحل التجاري بالعقار الكائن في شارع الجيش – ميدان التحرير – كفر الزيات -الغربيةالدلتاكفر الزيات 

القاهرة15 مايو 
محل تجاري بالعقار رقم 13 الكائن في A بالدور األرضي بمشروع )وسط البلد( الكائن بالقطعة رقم 

)7ز( و )7و( بالمركز الرئيسي – مدينة 15 مايو -القاهرة، وتبلغ مساحته 36 متر تقريًبا 

محل تجاري بالعقار شارع السادات، شياخة كرداسة، قسم كرداسة، محافظة الجيزةالجيزةكرداسة 

الجيزةسهل حمزة 
بالعقار رقم 2 شارع أبو سمبل ناصية شارع سهل حمزة متفرع من شارع الهرم-

الكوم األخضر-الجيزة

العقار رقم 27 شارع بورسعيد الشرقي البحري عوايد ثان منوفالدلتامنوف 

 شارع الحرية من الناحية الغربية، مدينة جرجا، محافظة سوهاجصعيد مصرجرجا 

57 حوض محمود علي، قرية فرشوط، مركز فرشوط، محافظة قناصعيد مصرفرشوت 

محل تجاري كائن بالعقار 63 حالًيا )57 سابًقا( شارع الفقهاء – بندر شبين القناطر-القليوبيةالقليوبيةشبين القناطر 



العنوانالمحافظةالمنطقة

الدلتابلبيس 
محل تجاري رقم 3 بالعقار الكائن في شارع خرابيش ناصية شارع بورسعيد – 

بندر بلبيس -الشرقية

الدلتابلقاس 
المحل بالعقار الكائن بحوض حنفي 149 قسم أول-نمره 36 بندر بلقاس-

مركز بلقاس-الدقهلية

القاهرةترعة الجبل 
المحل الكائن بالعقار رقم 26 شارع غرب السكة الحديد بحوض عليش رقم 5-

قسم المطرية-محافظة القاهرة 

شارع الجمهورية، مركز بني مزار، محافظة المنياصعيد مصربني مزار 

 بالعقار بالقطعة )19(، محور خدمات الحي الثاني، مدينة السادات، المنوفيةالدلتاالسادات 

بالدور االرضى، بالعقار رقم 18، شارع طلعت حرب، مدينة التحرير، قسم إمبابة، الجيزةالجيزةطلعت حرب 

بعقار برج السماح ، شارع جمال عبد الناصر، بندر منفلوط، أسيوطصعيد مصرمنفلوط 

 47 شارع قدري مع شارع ربيع الجيزي، الجيزةالجيزةربيع الجيزي 

بشارع 6 أكتوبر ، محافظة المنياصعيد مصرالمنيا أكتوبر 

محل تجاري ناصية العقار الكائن في شارع سعد زغلول – مركز منيا القمح -الشرقيةالدلتامنيا القمح 

رقم 23 ش 1 المجاورة األولى - المجمع السكني الجديد - حلوانالقاهرةأطلس حلوان 

1 حارة عبد العزيز أحمد عيد من شارع اإلمام الغزالي-المنيرة الغربية-إمبابةالجيزةاإلمام الغزالي 

بالعقار رقم 18، شارع خالد بن الوليد، سيدي بشر، قسم المنتزه، اإلسكندريةاإلسكندريةخالد وليد 

بشارع 30 مارس، ببندر نجع حمادي، محافظة قناصعيد مصرنجع حمادي 

شارع محمد فريد- بندر طهطا- أسيوط صعيد مصرطهطا 

اإلسكندريةالورديان اإلسكندرية 
 101ش أم سلطان بالعقار رقم 16 و14 من تنظيم ش اإلسناوي الورديان 

قسم مينا البصل اإلسكندرية 

ش الجيش سور نادي ديروط مركز ديروط محافظة أسيوطصعيد مصرديروط 

رقم 2 منزل ناصر حيدر محمد ش 23 يوليو نقادة - قناصعيد مصرنقادة قنا 

صعيد مصرساحل سليم 
المحل رقم 1 بالدور األرضي، بالعقار، الكائن بشارع الجمهورية، 

مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط

الكائن بشارع الجالء، مركز البداري - محافظة أسيوطصعيد مصرالبداري 

شارع الدهار أمام الشبان المسلمين ، قسم الغردقة، محافظة الغردقةصعيد مصرالغردقة 



العنوانالمحافظةالمنطقة

اإلسكندريةسيدي جابر 
المحل التجاري رقم 1،بالدو األرضي، عمارة وايت سنتر، سيدي جابر، اإلسكندرية،

 رقم 293 شارع بورسعيد، قسم سيدي جابر، اإلسكندرية

دور أرضي رقم 6، شارع مجلس المدينة، مركز ادفو، محافظة أسوانصعيد مصرإدفو 

القاهرةالنزهة 2 
ناصية شارع 136 وشارع مسجد الوطنية، منشية السد العالي- 

قسم السالم - محافظة القاهرة

عقار رقم 9 شارع الجمهورية مركز أبنوب- أسيوطصعيد مصرأبنوب 

شارع البحر القديم )مصطفي كامل سابًقا( أمام بنك مصر مركز إسنا- محافظه األقصرصعيد مصراسنا 

صعيد مصرميجا أسوان 
المحل التجاري رقم 1 بالدور األرضي، بالعقار رقم 37، شارع شرق البندر، 

قسم أول أسوان، محافظة أسوان

صعيد مصركوم امبو 
المحل رقم 2 بالدور األرضي، بالعقار رقم 41، شارع بور سعيد،

 كائن بناحية كوم امبو، مركز كوم امبو، محافظة أسوان

اإلسكندريةآيتاي البارود 
المحل التجاري رقم 1، بالدور األرضي، بالعقار الكائن بشارع الجمهورية،

 قسم آيتاي، محافظة البحيرة

الجيزةالبدرشين 
المحل التجاري رقم 2، بالدور األرضي، بالعقار رقم 14. شارع النيل السعيد،

 قسم البدرشين، محافظة الجيزة

صعيد مصرطما 
التجاري رقم 3 بالدور األرضي، بالعقار رقم 17،

 بميدان وشارع الجمهورية بطما، محافظة سوهاج

صعيد مصرمنيا أبو هالل 
المحل التجاري رقم 1& 2 بالدور األرضي، بالعقار رقم 15، شارع الزخرفية،

 قسم المنيا، محافظة المنيا

العقار رقم 79، شارع الجالء، مركز القوصية، محافظة أسيوطصعيد مصرالقوصية 

القليوبيةشبرا -عرابي 
المحل التجاري رقم 2 بالدور األرضي، بالعقار رقم 1 تنظيم شارع التحيوي برج الهواري

 من شارع عرابي، قسم شبرا الخيمة، محافظة القليوبية

القليوبية2 الشابوري
المحل التجاري رقم 3 بالدور األرضي، بالعقار رقم 98، شارع ترعة الشابوري 

أمام مسجد الحرمين، قسم الخيمة، محافظة القليوبية

اإلسكندريةطوسون
المحل التجاري رقم 2 بالدور األرضي، بالعقار رقم 5، شارع 16 أمام موبيليا البرنس المعمورة، قسم 

المنتزه، محافظة اإلسكندرية

المحل التجاري رقم 41 بالدور األرضي، بمجموعة الخدمات بمشروع الرحاب، محافظة القاهرةالقاهرةالرحاب الجديدة 

رقم 457 شارع مصطفي كامل، محطة الرمل، محافظة اإلسكندريةاإلسكندريةالجالء 

البحيرةأبو المطامير 
المحل التجاري رقم 1 بالدور األرضي، بالعقار رقم 68، شارع الشيخ الشعراوي ،

 مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة

الدلتاكفر الشيخ 2 
المحل التجاري رقم 25 بالدور األرضي، بالعقار الكائن بشارع صالح سالم،

 بند كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ

صعيد مصردير مواس 
المحل التجاري رقم 1 بالدور األرضي، بالعقار رقم 4، شارع الجيش ،

 مركز ديرمواس، محافظة المنيا

مطروحمرسى مطروح 
بشارع علم الروم برج موسي خوير أمام فرع اتصاالت، قسم مرسي مطروح،

 محافظة مرسي مطروح



العنوانالمحافظةالمنطقة

اإلسكندريةاإلبراهيمية 
بالعقار رقم 51 ص 23 ت، شارع عبد المنعم سند ورقم 37 صفيحة 

و 32 ت ش األنبا يونس - كامب شيزار ، قسم باب شرق، محافظة اإلسكندرية

 2 شارع عبد الحميد إمام – من شارع ترعة السواحل – إمبابة – الجيزة الجيزةترعة السواحل 

البحيرةكفر الدوار 
رقم )1( بالدور األرضي الواقع بالعقار الكائن بشارع الجمهورية

 بنطاق مدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة 

الجيزةفيصل- ميدان الساعة
رقم 2 شارع محمود عباس من شارع كفر طهرمس، الطالبية البحرية،

 قسم بوالق الدكرور، محافظة الجيزة

رقم 38 أ تقاطع شارع الجيش مع شارع بورسعيد محل رقم 1 - المنوفيةالدلتاقويسنا 

المحل رقم 3 بالعقار رقم 96 بالدور األرضي، شارع 23 يوليو – بندر طامية – محافظة الفيومصعيد مصرطامية 

المحل 2 بالعقار رقم 23 شارع الشرقاي – العامرية – محافظة اإلسكندريةاإلسكندريةالعامرية- اإلسكندرية 

رقم  8 شارع الجمهورية من شارع السوق، بندر الفكرية، مركز أبو قرقاص، محافظة المنياصعيد مصرأبو قرقاص 

المحل التجاري رقم )2( الكائن بشارع جمال عبد الناصر – مركز ناصر – بني سويف  صعيد مصرناصر- بني سويف 

العقار المقابل لمحطة بنزين موبيل – شارع عبد السالم عارف – مركز رشيد- محافظة البحيرةالبحيرةرشيد- البحيرة 

العقار رقم 1 شارع هندسة الري و الشهداء – جهينة الغربية – مركز جهينة – سوهاجصعيد مصرالجهينة

شارع ناصر – مركز سنورس - الفيومصعيد مصرسنورس 

العقار رقم 1ط شارع أبو بكر الصديق – مركز اطسا – الفيومصعيد مصرأطسا- الفيوم 

بالعقار رقم  1853 شارع غرب المحطة – المرج الغربيةالقاهرةالمرج 2 

شارع محمد عامر جاب الله – تقسيم الزهراء – مركز أبو حمص – البحيرةالبحيرةأبو حمص 2 

العقار الكائن في 110 قنال المحمودية – تنظيم 97- كرموز – محافظة اإلسكندريةاإلسكندريةكرموز 

الجيزةالمنيب 
المحل الكائن بالدور األرضي بالعقار رقم 116 شارع جسر الكنيسة – 

شياخة المنيب - المنيب- الجيزة

العقار رقم 58، شارع 23 البحر سابًقا مع شارع التوفيقي، قسم المحلة ثاٍن، محافظة الغربيةالدلتاالمحلة 2 

صعيد مصراألقصر 
المحل التجاري الكائن في العقار الكائن بحوض الكبير 2- القطعة 53 شارع 6 م ش الثالجة روماني 

من شارع التلفزيون محل رقم 1



العنوانالمحافظةالمنطقة

القاهرةعزبة النخل 
بالعقار رقم 6 )2 سابًقا(، شارع الصحة – ناصية مصطفى حافظ – قطعة 189 حوض الفرج – عزبة 

النخل الشرقية – قسم المرج - محافظة القاهرة

صعيد مصرالوادي الجديد 
الوحدة التجارية الكائنة بالدور األرضي- بلوك رقم 1 منطقة خلف الميز –

 الواحات الخارجة – الوادي الجديد

اإلسكندريةالـ 45- اإلسكندرية 
المحل التجاري الكائن شمال باب العقار ذاتة بشارع 45 ) ابن سعد سابقا ( والمتفرع من شارع ملك 

حفني بعد عاشر شارع شمال بناحيه العصافرة القبلية 
– قسم المنتزه ثاني – محافظه االسكندرية

الجيزةكفر طهرمس   
الوحدة التجارية رقم )1( الكائن بالدور األرضي بالعقار رقم 138 شارع الملكة

 من شارع كفر طهرمس، قطعة )3و4( بناحية تقسيم سعد نجم – كفر طهرمس

المحل التجاري بالدور األرضي، بالعقار رقم 57، شارع ناصر سمالوط، محافظة المنياصعيد مصرسمالوط 2      

المحل رقم )299( الكائن بالدور األرضي- شارع رمسيس – الظاهر- محافظة القاهرةالقاهرةغمرة 2 


