بيان بأماكن ماكينات الصارف اآللى بفروع البنك المختلفة
*ماكينات  ATMبها خدمة السحب  -اإليداع ( اإليداع  +تغير العملة)
10ش الكامل محمد  -أمام نادي القوات المسلحة  -الزمالك
وزارة الثقافة  -ميدان الكيت كات  /الجيزة
نقابة المعلمين  -الزمالك
176ش النيل -العجوزة /الجيزة
10ش الكامل محمد  -أمام نادي القوات المسلحة  -الزمالك
عمارة  – 34بلوك  – 12المجاورة  – 9برج العرب الجديدة
مطار برج العرب الدولى
جهاز مدينة برج العرب
شارع الكورنيش فندق حتحور /أسوان
امام هيئة االستعالمات /أسوان
محافظة أسوان
فرع أسوان العقاد
الشئون الصحية  -محافظة أسوان
عمارة األوقاف – ش سعد زغلول – دمياط
المديرية المالية  /دمياط
برج  6أبراج المانسترلي  -شارع البحر األعظم  -أمام القرية الفرعونية  -الجيزة
برج7أبراج المانسترلي  -شارع البحر األعظم  -أمام القرية الفرعونية  -الجيزة
اكاديمية طيبة –خلف مستشفى النيل بدراوي  -المعادى
نادى المعلمين شارع البحر االعظم
ابراج سلطان شارع طه حسين  /المنيا 1
ابراج سلطان شارع طه حسين  /المنيا 1
جهاز مدينة المنيا الجديدة

الزمالك
الزمالك
الزمالك
الزمالك
الزمالك
برج العرب
برج العرب
برج العرب
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
أسوان
دمياط
دمياط
المانسترلى
المانسترلى
المانسترلى
المانسترلى
المنيا
المنيا
المنيا

إدارة التربية و التعليم  -المنيا
 70مشروع الجوهرة ببورسعيد
مديرية االسكان والمرافق -بورسعيد
إدارة التربية و التعليم  -بورسعيد
 2ش عباس العقاد  -بجوار الجامعة العمالية  -مدينة نصر
وزارة المالية برج  3شارع رمسيس /القاهرة
وزارة المالية برج  4شارع رمسيس /القاهرة
هيئة تعاونيات البناء امتداد مكرم عبيد مدينةنصر
بوابة  3استاد القاهرة الدولى
وزارة المالية برج  4شارع رمسيس /القاهرة
وزارة المالية برج  4شارع رمسيس /القاهرة
شارع الجمهورية ابراج الوطنية /أسيوط
امام مبنى محافظة اسيوط
مركز الفتح  -أسيوط
حى شرق  -أسيوط
مساكن شيرتون مصر الجديدة
مول ستى ستارز مدينة نصر
المركز التجارى فلوريدا مول – مساكن شيراتون
المركز التجارى صن سيتى – مساكن شيراتون
مطار شرق القوات الجوية  -مساكن شيراتون
مجمع النسور  -مساكن شيراتون
فندق لوباساج  -مطار القاهرة الدولى
مبنى جهاز المدينة  -جناح رقم  - 6حي رجال األعمال  15 -مايو
مول القصر  -حلوان
مبنى جهاز المدينة  -جناح رقم  - 6حي رجال األعمال  15 -مايو
رئاسة حى حلوان

المنيا
الجوهرة
الجوهرة
الجوهرة
مدينة نصر
مدينة نصر
مدينة نصر
مدينة نصر
مدينة نصر
مدينة نصر
مدينة نصر
أسيوط
أسيوط
أسيوط
أسيوط
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مصر الجديدة
مايو
مايو
مايو
مايو

شارع  23يوليو – بجوار شركة كير سرفيس وبنك اإلسكندرية – العريش
مديرية التربية والتعليم – العريش
ادارة العريش التعليمية – العريش
شارع  23يوليو – بجوار شركة كير سرفيس وبنك اإلسكندرية – العريش
برج القضاة امام جامعة جنوب الوادى ش احمد حمدى /سوهاج
سور االستاد الرياضى  /سوهاج –امام ديوان عام المحافظة
مجلس مدينة سوهاج الجديدة
داخل جامعة سوهاج
ش اسيوط سوهاج برج ياسر زكى
مديرية الزراعة  -سوهاج
 47ش بالل بن رباح  -مدينة السادات
شركة العز للسرميك (الجوهرة) المنطقة الصناعية  -مدينة السادات
جهاز مدينة السادات
مبنى جهاز المدينة  -خلف صيدناوي  -المجاورة األولى -
مبنى جهاز المدينة  -خلف صيدناوي  -المجاورة األولى -
المحور المركزي  -بجوار شرطة النجدة  -مدينة  6أكتوبر
جهاز مدينة  6أكتوبر
برج الصفا والمروة – ناصية شارعي األمل والرياضة  /بنها
المديرية المالية ببنها
مصنع بنها لإللكترونيات ببنها
مديرية التربية والتعليم ببنها
مجلس مدينة قليوب
مجلس مدينة  -كفر شكر
شارع الجامع القديم  -القناطر الخيرية
إدارة التربية و التعليم  -بقليوب
إدارة بنها التعليمية
مديرية الشئون الصحية  -بقليوب

العريش
العريش
العريش
العريش
سوهاج
سوهاج
سوهاج
سوهاج
سوهاج
سوهاج
السادات
السادات
السادات
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

اكتوبر
اكتوبر
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها
بنها

اإلدارة التعلمية  -كفر شكر
مجمع البنوك – سوق العبور
مدرسة الخانكة الثانوية بنات
نادي بنى سويف الرياضى
جامعة النهضة بنى سويف الجديدة
منطقة البنوك  -بنى سويف الجديدة
شركة مياه الشرب  -بنى سويف
جهاز مدينه بني سويف الجديده  -شرق النيل \ بني سويف الجديده
السوق التجاري  -المجاورة الخامسة  -الحي السادس  -مدينة  6أكتوبر
مديرية التربية و التعليم
قرية مرقيا  -الساحل الشمالي
شارع الشنزلزية /مارينا
مبنى  – 12شمال المركز التجاري الدولي – شرق البحيرة المستديرة
جهاز تعمير القرى السياحية  -بوابة 4
برج المغربى ميدان جليم  -االسكندرية
سنترال جليم /االسكندرية
المديرية المالية بدمنهور
شارع عبد السالم الشاذلى بجوار مستشفى المبرة
برج الثالثيني – ش الجمهورية – أول طريق البالجات
برج الثالثيني – ش الجمهورية – أول طريق البالجات
ديوان عام محافظة االسماعيلية
المديرية المالية  -محافظة االسماعيلية
عمارة  1،2شركة النيل  -أمام قسم شرطة القطامية
امام مبنى جهاز التعمير دمياط الجديدة
المنطقة المركزية \ دمياط الجديدة
مبنى الغرفة التجارية – ش محمد علي – أمام مبنى المحافظة
مديرية التضامن االجتماعى  -بور سعيد

بنها
العبور
العبور
بنى سويف
بنى سويف
بنى سويف
بنى سويف
بنى سويف
الحى السادس
الحى السادس
مرقيا
مارينا
مارينا
مارينا
جليم
جليم
دمنهور
دمنهور
اإلسماعيلية
اإلسماعيلية
اإلسماعيلية
اإلسماعيلية
القطامية
دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
بور سعيد
بور سعيد

مبنى الغرفة التجارية – ش محمد علي – أمام مبنى المحافظة
شارع سعد زغلول امام عمر افندى
مدرسة التايمورية  -بورسعيد
9ش الفواطم وبني عباس – من ش السلطان حسين – األزاريطة
9ش الفواطم وبني عباس – من ش السلطان حسين – األزاريطة
مديريه الشباب والرياضة باالسكندريه سموحة شارع فيكتور عما نويل
ديوان عام محافظة االسكندرية
عمارة الفرقان – عمارات األوقاف – أمام مجمع النصر – الجيش
ديوان عام محافظة كفر الشيخ
سور كلية التجارة  -جامعة كفر الشيخ
نادى كفر الشيخ الرياضى  -كفر الشيخ
الرياض كفر الشيخ
مديرية االشئون الصحية  -كفر الشيخ
عمارة  – 6مجاورة  – 12أمام السوق التجاري – الصالحية الجديدة
مجلس مدينة الصالحية القديمة
مجلس مدينة فاقوس
6ب شارع الحجاز  -ميدان غرناطة  -تقسيم ب  -روكسي
فندق تريمف  /الخليفة المامون
مديرية التربية والتعليم ميدان عبده باشا
ابراج الملتقى بالعباسية
قيادة القوات الجوية
عمارة  – 18المجاورة الثالثة  -بمدينة بدر
جامعة بدر بالقاهرة
114الحي الرابع  -خلف مبنى جهاز المدينة  -التجمع الخامس  -القاهرة الجديدة
جهاز مدينة التجمع الخامس
عمارة  – 50المجاورة الثالثة – مدينة الشيخ زايد
المدينة التعليمية  -الشيخ زايد

بور سعيد
بور سعيد
بور سعيد
السلطان حسين
السلطان حسين
السلطان حسين
السلطان حسين
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
الصالحية
الصالحية
الصالحية
روكسى
روكسى
روكسى
روكسى
روكسى
بدر
بدر
التجمع الخامس
التجمع الخامس
الشيخ زايد
الشيخ زايد

هيئة المجتماعات العمرانية  -الشيخ زايد
المنطقة اإلدارية  -بجوار المركز الطبي  -الحي الثاني  -مدينة الشروق
مشروع برج المديرية /قنا
ديوان عام محافظة قنا
شارع المصالح  -المديرية التعليمية /قنا
المجاورة الثانية  -الحى المتميز  -عمارة  6 23,22اكتوبر
شارع البحر قرية السندباد السنتر التجارى /الغردقة
مديرية التضامن االجتماعى /الغردقة
محافظة البحر االحمر
عمارة  – 1أبراج الحرية – شارع مدير األمن – الزقازيق
امام مبنى المحافظة – الزقازيق
مستشفى االحرار – الزقازيق
عمارة  – 1أبراج الحرية – شارع مدير األمن – الزقازيق
مول تيران  – 29 ،28أمام السوق التجاري القديم – شرم الشيخ
منطقة البنوك – ش البنوك – هضبة أم السيد – شرم الشيخ
عمارات جاردينيا الهرم  -محطة سباتس  -ش الهرم
ش الهرم ديوان عام محافظة الجيزة  /الجيزة
المديرية التعليمية بشارع فيصل
عمارات جاردينيا الهرم  -محطة سباتس  -ش الهرم
فندق امارانت -مدكور  -الهرم
أمام قصر الثقافة الفيوم
ديوان عام محافظة الفيوم
شارع بطل السالم سور مدرسة الثانوية بنات  -الفيوم
 1ش متحف المنيل  /الجيزة
الغرفة التجارية شارع مراد  -الجيزة
 26ش الكروم المهندسين
12ش سوريا -المهندسين /الجيزة

الشيخ زايد
الشروق
قنا
قنا
قنا
المتميز
الغردقة
الغردقة
الغردقة
الزقازيق
الزقازيق
الزقازيق
الزقازيق
شرم الشيخ
شرم الشيخ
الهرم
الهرم
الهرم
الهرم
الهرم
الفيوم
الفيوم
الفيوم
المنيل
المنيل
المهندسين
المهندسين

12ش سوريا -المهندسين /الجيزة
 26ش البطل احمد عبد العزيز -المهندسين /الجيزة
26ش الكروم المهندسين
26ش الكروم المهندسين
مكتبة الطفل  -الزقازيق
ش الالسلكى من ش النصر /المعادى
شارع طلعت حرب – ميدان التحرير 9
وزارة المالية ميدان الظوغلى /القاهرة
وزارة التعمير 1ش إسماعيل اباظة القصر العيني /القاهرة
وزارة التعمير 1ش إسماعيل اباظة القصر العيني /القاهرة
وزارة المالية ميدان الظوغلى /القاهرة
وزارة التعمير 1ش إسماعيل اباظة القصر العيني /القاهرة
ابراج البنيان  -جسر السويس  -القاهرة
خليج نعمة مول رقم /8شرم الشيخ
المول التجاري – عرب سات – منطقة جنوب نبق السياحي رقم11
شارع  9المقطم  -بجوار مزارع دينا ماركت
 9شارع الجيش – بجوار بنك مصر  -طنطا
نادى المعلمين  -طنطا
 -36شارع الجيش
فندق بورتريه  -العين السخنة
أمام مجلس مدينة شبين الكوم
أمام جامع الكخيا  -ميدان االوبرا
وزارة التربية والتعليم – أمام ضريح سعد زغلول – الظوغلي
وزارة التربية والتعليم – الظوغلي
وزارة التربية والتعليم – الظوغلي
أمام قسم االربعين  -السويس
بفندق لوبريتاوم – العين السخنة

المهندسين
المهندسين
المهندسين
المهندسين
الزقازيق
المعادى
طلعت حرب
طلعت حرب
طلعت حرب
طلعت حرب
طلعت حرب
طلعت حرب
جسر السويس
نعمة
نبق
المقطم
طنطا
طنطا
المنصورة
العين السخنة
شبين الكوم
االوبرا
االوبرا
االوبرا
االوبرا
السويس
السويس

2شارع الحرية متفرع من شارع شبرا  -بجوار محطة الخلفاوى
هندسة شبرا
هندسة شبرا
حى غرب شبرا الخيمة  /القاهرة
حى شرق شبرا الخيمة  /القاهرة
االدارة التعليمية شبرا الخيمة  /القاهرة
مستشفى ناصر العام
مشروع جولف سيتي  -مدينة العبور
قطعة  - 28شارع التسعين الشمالى
3أ مجاورة  - 9التجمع األول  -القاهرة الجديدة
مستشفى القوات الجوية  -التجمع االول
كمبوند لى روا التجمع االول
منطقة الكوثر /الغردقة
المبنى التجاري رقم  – 7منطقة الخدمة السياحية – دهب
بجوار استاد الجيش  -جنوب سيناء  -مدينة الطور
شارع مضطفى مشرفة
بجوار نادى بدر
مصنع ديورافيت ايجيبت  -المنطقه الصناعيه الثانيه
الجامعة الروسية بمدينة بدر
فرع جمصة
فرع الزيتون
فرع ذاكر حسين
الدخيلة أمام مصانع حديد عز  -العجمى
 6ش رفاعي  -المساحة  -الدقي
 64شارع مصدق  -الدقي
هيئة االوقاف ميدان الدقى  /الجيزة
ش جامعة القاهرة مندوبية مدرسة السعيدية  /الجيزة

شبرا
شبرا
شبرا
شبرا
شبرا
شبرا
شبرا
العبور الجولف
التجمع االول
التجمع االول
التجمع االول
التجمع االول
الغردقة الكوثر
دهب
الطور
دمياط
بدر
بدر
بدر
جمصة
الزيتون
ذاكر حسين
العجمى
المساحة
المساحة
المساحة
المساحة

هيئة نظافة الجيزة
مركبة على عربة نقل القاهرة
مركبة على عربة نقل القاهرة
حدائق  6أكتوبر ( كمبوند المنتزة )
فرع اخميم سوهاج
شارع المحطه االقصر
ش قنال المحمودية سموحة  -االسكندرية
مجمع البنوك  -برج العرب
2شارع الجالء قطعة رقم  - 101/10-برج  -البراق  -بجوار نادي الشرطة
بجوار محطة مترو حلوان

المساحة
الرئيسى
الرئيسى
المنتزة
سوهاج
االقصر
سموحة
برج العرب 2
مطروح
حلوان

