قائمة بأسماء البنوك والشركات التي تقدم خدمة االستعالم الذاتي والشكاوى
* البنك الوطني اليوناني National Bank of Greece
القاهرة  23 :ش هارون الدقي
الزمالك  3 :ش العزيز عثمان.
 6أكتوبر :المحور المركزي ميدان النجدة –مركز المدينة التجاري.
مدينة نصر  71 :ش عباس العقاد.
مصر الجديدة 32 :ش عمر بن الخطاب ميدان اإلسماعيلية.
العاشر من رمضان  :مركز الدوحة -الطريق الرئيسي.
المعادي  7 :ميدان المحطة ش . 9
المهندسين 69 :ش شهاب.
الهرم  723 :ش الهرم.
روكسي 22 :الخليفة المأمون.
القاهرة الجديدة :بلوك  702ش البنوك من ش  90التجمع الخامس.
باب شرق  731 :ش فؤاد اإلسكندرية.
سموحة 1 :ش فوزي معاذ.
شرم الشيخ  :فيال رقم  – 3قرية كريس.
الغردقة  8 :تقسيم الكوثر أمام محطة بنزين التعاون.

*بنك بى إن بى باريبا BNP Paribas
فروع القاهرة والجيزة:
المركز الرئيسي 3 :شارع أمريكا الالتينية  -جاردن سيتي
غاندي 6 :أ شارع غاندي  -جاردن سيتي
قصر النيل 8 :شارع قصر النيل
المعادى 2 :شارع بورسعيد
المعادى :كورنيش  33شارع كورنيش النيل  -المعادى
المعادى الجديدة 33 :شارع النصر
مصر الجديدة 9 :شارع بيروت
النزهة 22 :شارع الحرية  -مصر الجديدة
الميرغني 99 :شارع الميرغني  -مصر الجديدة
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مساكن شيراتون 32 :شارع خالد ابن الوليد
النزهة الجديدة 22 :شارع محمد كامل حسنين
عباس العقاد :شارع قاسم جودة متفرع من عباس العقاد  -مدينة نصر
المهندسين 8 :شارع وادي النيل
الدقي 23 :شارع مصدق
الزمالك 2 :أ ابن زنكي من شارع حسن صبري
الهرم 363 :شارع الهرم  -الجيزة
المقطم :شارع رقم  - 9عمارة رقم 393
داندى مول :ك  28طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي
السادس من أكتوبر :مبنى رقم  6قطعة أرض رقم  - 29/3المحور المركزي
العاشر من رمضان :مركز سينكو التجاري  -منطقة البنوك
العبور :سيتي كلوب  -مدينة العبور

فروع اإلسكندرية:
باب شرق 33 :شارع الدكتور إبراهيم عبد السيد
جليم 323 :طريق الحرية
سموحة 3 :شارع  32مايو  -عمارات الصيادلة
ميامى 383 :شارع جمال عبد الناصر  -طريق الحرية
لوران 234 :شارع الجيش  -اإلسكندرية
برج العرب :منطقة البنوك  -أمام جهاز مدينة برج العرب

فروع المحافظات:
اإلسماعيلية 3 :حوض شجرة العبيد أمام مجمع المحاكم
المنصورة 333 :أ شارع الجمهورية
بورسعيد 32 :شارع محمد محمود متفرع من شارع الجمهورية
السويس 332 :شارع الجيش
بورتو السخنة :مول بورتو السخنة  -العين السخنة

شرم الشيخ:
المركاتو مول المركاتو  -شارع الفنار  -الهضبة

فندق زاك رويال  -طريق شيراتون  -الغردقة

خليج نعمة كريس فيالج  -طريق السالم  -خليج نعمة

الدهار  2شارع النصر المول التجاري  -الغردقة

نبق منتجع أورينتال  -منتجع نبق  -شرم الشيخ

سهل حشيش فندق بيراميزا  -سهل حشيش  -الغردقة

الغردقة:
Page | 2

ميامى 289 :تقسيم المنتزه – اإلسكندرية

سوهاج 29 :شارع كورنيش النيل القبلي
 -منطقة غرب سوهاج

فروع المحافظات:
األقصر 3 :شارع خالد ابن الوليد أمام فندق إيزيس
المنصورة 26 :ش سعد زغلول  -توريل  -المنصورة
أسوان 99 :شارع كورنيش النيل – أسوان
الجونة :منطقة الخدمات  ،مقاطعة البلد  ،الجونة  ،الغردقة
الممشى :الوحدات  3،2،3السنتر التجاري  ،مشروع المكرمية
السياحي  ،الغردقة
هضبة أم السيد 28 :هضبة أم السيد  -مول األهرامات  -شرم الشيخ

*بنك االتحاد الوطني _مصر
Union National Bank
فروع القاهرة والجيزة:
طلعت حرب 9 :شارع طلعت حرب عمارة افر جرين الدور األول
مدينة نصر 29 :شارع البطراوي متفرع من عباس العقاد بجوار جنينه
مول مدينة نصر
المعادي  :كورنيش النيل المعادي (مستشفي السالم الدولي )
الحجاز 33 :شارع الحجاز هليوبوليس
العبور :سور نادي سيتي كلوب  -مدينة العبور بجوار كارفور
الهرم 288 :شارع الهرم بجوار فندق أوروبا أمام كايرو مول

فروع اإلسكندرية
الحرية 63 :طريق الحرية أمام مبني المحافظة
سعد زغلول 9 :شارع أديب ناصية سعد زغلول المنشية
جليم 333 :طريق الحرية  -جليم
سان ستيفانو 399 :طريق الجيش مدخل الفور سيزون  -اإلسكندرية
سموحه 32 :شارع فوزي معاذ – ميدان فيكتور -عمانويل – سموحه

فروع المحافظات:
أسيوط :أسيوط 33 :شارع الجمهورية أمام عمارة حشكل  -أسيوط
السويس :السويس 332 :شارع الجيش برج لؤلؤة الروضة –
السويس
بور سعيد :بور سعيد  :شارع النهضة وفلسطين – مبني فريبور
المنصورة 29 :شارع المشاية أمام نادي الحوار
شرم الشيخ :خليج نعمة  :قرية سان شابن خليج نعمة طريق السالم

*بنك عودة Bank Audi
فروع القاهرة والجيزة:
عبد الخالق ثروت 22 :شارع عبد الخالق ثروت  -داون تاون
المعادى 236 :شارع دجلة  ،المعادى  ،القاهرة
المنيل 94 :شارع المنيل  -القاهرة
الدقي 342 :شارع النيل  -الجيزة – القاهرة
الدقي 92 :ش التحرير  -الدقي – الجيزة
الدقي 36 :شارع مصدق  -الدقي  -الجيزة  -القاهرة
البطل أحمد عبد العزيز 22 :ش البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين
المهندسين :برج لبنان  64 ،شارع لبنان  ،ميدان لبنان  ،المهندسين
العباسية 349 :شارع العباسية  -القاهرة
هليوبوليس 32 :ش دمشق  -هليوبوليس – القاهرة
مكرم عبيد :شارع مكرم عبيد  -مدينة نصر  -القاهرة
العبور :مدينة الجولف  ،مدينة العبور  ،محالت رقم 23 ، 22 ، 23
مساكن الشيراتون 33 :شارع خالد ابن الوليد  -مساكن الشيراتون -
هليوبوليس
المقطم 9 :ش المقطم القاهرة
السادس من أكتوبر :منطقة السنترال  -مدينة  6أكتوبر
شبرا 328 :ش شبرا  -شبرا  -القاهرة
تريومف :بلوك  ، 924تقاطع ش عثمان بن عفان مع ش محمد عدلي
كفافى  -هليوبوليس
نادى الشمس 39 :ش عبد الحميد بدوى  -هليوبوليس  -القاهرة

فروع اإلسكندرية:
اإلسكندرية 33 :شارع السلطان حسين – اإلسكندرية
سموحة 33 :ميدان فيكتور إيمانويل – اإلسكندرية
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المهندسين 32 :شارع لبنان –المهندسين
الدقي 62 :شارع محي الدين أبو العز الدقي
األوبرا 39 :شارع الجمهورية  -أمام محكمة عابدين
العباسية 349 :شارع العباسية ناحية قسم الوايلي
مدينة نصر :العقاد مول شارع طريق النصر  -م.نصر

*بنك الشركة
المصرفية العربية الدولية SAIB
Bank
فروع القاهرة والجيزة:
المركز الرئيسي  36:شارع جامعة الدول العربية -جيزة الدور 3

مصر الجديدة 24 :شارع خليفة المأمون – منشية البكري مصر
الجديدة

الدقى  26 :شارع لطفى حسونة – الدقى

العروبة 3 :شارع كليوباترا -العروبة -مصر الجديدة

االزهر  86/82 :شارع االزهر

هيلوبوليس 33 :شارع الحجاز امام الميريالند -هليوبوليس

مصر الجديدة  6 :أ شارع الحجاز – مصر الجديدة – القاهرة

شبرا 232 :شارع شبرا – ميدان الخلفاوي -قسم الساحل

العاشر من رمضان  :دوار العاشر – طريق القاهرة االسماعلية

السادس من أكتوبر :الوحدة رقم  3الدور االرضي بمركز المدينة
التجاري  -المحور الرئيسي 6-اكتوبر الحي الثالث

السادس من اكتوبر :مركز خدمات الحى السابع مدينة السادس من
اكتوبر

فروع اإلسكندرية:

الميرغنى 32 :شارع تيسير – مصر الجديدة – القاهرة

االستاد 3 :شارع سليمان يسري (لوممبا) – أمام االستاد

القطامية  32 :شارع تيسير – مصر الجديدة – القاهرة

المنتزه 232 :شارع جمال عبد الناصر-تقاطع ش نعمة اهلل  -برج مكة-
المنتزه

فروع االسكندرية:

الشاطبي 39 :شارع بور سعيد -الشاطبي
سبورتنج 293 :طريق الحرية -سبورتنج
المنشية 9 :ميدان عرابي -امام الجندي المجهول-المنشية

فروع المحافظات:
بورسعيد 39 :شارع الجمهورية ناصية شارع الجبرتي بجوار البنك
المركزي – بورسعيد
دمياط 3 :شارع كورنيش النيل -قسم دمياط -برج الشرطة
اإلسماعيلية 33 :شارع  322ترعة االسماعيلية بجوار كوبري الري
المنصورة 33 :تنظيم شارع زغلول باشا  -أمام استراحة المحافظ
شرم الشيخ :السوق التجاري موراي مول  -مدخل خليج نعمة  -بجوار
صالة البولينج  -ش األمير عبداهلل
الغردقة 9 :ش الميناء هوليداي ان سنتر -ميدان السقالة امام قسم
الشرطة السقالة

*البنـك العربيArab Bank :
فروع القاهرة والجيزة:

الشالالت 23 :شارع بنى العباسى  -االسكندرية
سموحة 92 :شارع البرت االول  -االسكندرية

فروع المحافظات:
النورس -بور سعيد  :قرية النورس السياحة – شارع طرح البحر-
بور سعيد
المنصورة  2 :شارع قناة السويس – طوريل – المنصورة
السويس 8 :شارع حافظ ابراهيم تقاطع الشهداء
طنطا :برج سفير تقاطع شارع االشراف مع شارع سعيد
دمياط :عمارة الشرق للتأمين – شارع كورنيش النيل

*بنك بلوم -مصر Blom bank
فروع القاهرة والجيزة:
المعادي :شارع  269رقم  2متفرع من شارع النصر -بالبساتين-
المعادي
المعادي الجديدة 3 / 39 :تقسيم الالسلكي -ش النصر -المعادي
الجديدة

وسط البلد 28 :ش طلعت حرب – وسط المدينة – القاهرة

التجمع الخامس 343 :بالقطاع االول مركز المدينة التجاري -
التجمع الخامس (القاهرة الجديدة)

وسط البلد  32 :أ ش الجمهورية من ش رمسيس – القاهرة

الزمالك 33 :شارع أبو الفدا – الزمالك
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الهرم :عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – شارع الهرم

مصر الجديدة  29 :ش بيروت – مصر
الجديدة – القاهرة

الدقي 6 :شارع رفاعي – المساحة – الدقي
الحجاز  22 :ش المنتزة – مصر الجديدة  -القاهرة
المهندسين 23 :شارع الكروم بالمهندسين
الثورة  22 :ش الثورة – مصر الجديدة  -القاهرة
المنيل 3 :شارع متحف المنيل
مدينة نصر  23 :ش عبد الرازق السنهورى – مدينة نصر  -القاهرة
وزارة التربية والتعليم :الظوغلي – أمام ضريح سعد زغلول
مدينة نصر 2 :ش عباس العقاد – بجوار الجامعة العمالية – مدينة
نصر

على أمين  34 :ش على امين من ش مصطفى النحاس – مدينة نصر -
القاهرة
النزهة  39 :ش النزهة – ارض الجولف – مدينة نصر – القاهرة

روكسي6 :ب شارع أ الحجاز – ميدان غرناطة – تقسيم ب روكسي
المقطم  9 :ش  – 293المنطقة (د) – المقطم – القاهرة
العاشر من رمضان :مبني جهاز المدينة – خلف صيد ناوي –
المجاورة األولي – الحي األول
مصر الجديدة :عمارة  9،8مساكن مصر للتعمير – المنطقة الثانية –
خلف شيراتون هليوبوليس

شبرا  39 :ش دولتيان – أغاخان – شبرا – القاهرة
الزمالك  3 :ش شجرة الدر – الزمالك – القاهرة
المعادى  33 :ش  – 333المعادى – القاهرة

التجمع الخامس :عمارة  – 332التجمع الخامس – خلف مبني الجهاز
التجمع األول :القاهرة الجديدة – مجاورة  – 9عمارة  3أ – شقة ¾

المعادى الجديدة  3/2 :الشطر الثالث نموذج  -29شارع الالسلكى –
المعادى الجديدة – القاهرة

القطامية :عمارة  3،2شركة النيل أمام قسم شرطة القطامية

المهندسين  34 :ش جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة

مدينة  71مايو :مبني جهاز المدينة – جناح رقم  6حي رجال األعمال
–  33مايو

الدقي  32 :ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة
شارع التحرير  333 :ش التحرير – الدقى – الجيزة

مدينة السادات 29 :ش بالل بن رباح  /مدينة السادات
الهرم  226 :ش الهرم – الجيزة
السادس من أكتوبر :المحور المركزي – بجوار شرطة النجدة 6 -
أكتوبر

أكتوبر  2 :المحور المركزى – مدينة  6اكتوبر

الحي السادس 6 /أكتوبر :المجاورة الخامسة  /السوق التجاري /
الحي السادس –  6أكتوبر

العاشر من رمضان  :مدخل المدينة – منطقة البنوك – مدينة العاشر
من رمضان

الحي المتميز :المجاورة الثانية – الحي المتميز – عمارة 6 – 23 ،22
أكتوبر

فروع اإلسكندرية:
اإلسكندرية  23 :ش طلعت حرب

مكتب تحصيل الحي الثاني عشر :عمارة  32 ،33المجاورة الخامسة
– الحي الثاني عشر –  6أكتوبر

سبورتنج  222 :و  222طريق الحرية – اإلبراهيمية

الشيخ زايد :عمارة  34المجاوالة الثالثة – الشيخ زايد

شرم الشيخ  :فندق كاتاراكت – قرية ليالينا – خليج نعمة – شرم الشيخ

الشروق :المنطقة االدارية – بجوار المركز الطبي – الحي الثاني –
مدينة الشروق

*بنك التعمير واإلسكان:
Housing & development
Bank

العبور :سوق 2الجملة بالعبور – مجمع البنوك – ك  23طريق مصر
االسماعيلية
العبور -جولف سيتي :مشروع جولف سيتي – مدينة العبور

فروع القاهرة والجيزة:
مدينة بدر :شقة  3عمارة  – 38المجاورة الثالثة – بجوار جهاز مدينة
بدر

فروع اإلسكندرية:

المركز الرئيسي 34 :ش الكامل محمد – أمام نادي ضباط القوات
المسلحة -الزمالك
فرع المانسترلي :برج  9أبراج المنسترلي – شارع البحر األعظم –
أمام القرية الفرعونية
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اإلسماعيلية :برج الثالثيني – شارع الجمهورية – أول طريق
البالجات

اإلسكندرية (السلطان حسين) 9 :ش
الفواطم وبني العباس من شارع السلطان حسين – األزريطة

العريش :ش  23يوليو – بجوار شركة كير سرفيس – شمال سيناء –
بجوار بنك اإلسكندرية

اإلسكندرية (فليمنج) 333 :أ طريق جمال عبد الناصر – فليمنج –
اإلسكندرية

مكتب تحصيل بورسعيد 33 :ش سعد زغلول والجيش أما عمر أفندي
– برج الضرائب -مدينة بورسعيد

برج العرب :عمارة  32بلوك  32المجاورة  – 9برج العرب الجديدة

الصالحية الجديدة :عمارة  6مجاورة  32أمام السوق التجاري –
الصالحية الجديدة

مارينا :مبني  32شمال المركز التجاري األول – شرق البحيرة
المستديرة ك  92طريق مطروح – الساحل الشمالي

شرم الشيخ:

مراقيا :المنطقة األولي بالسوق التجاري – قرية مراقيا السياحية ك 32
طريق إسكندرية مطروح – الساحل الشمالي

شرم الشيخ (خليج نعمه) :مول رقم  – 8خليج نعمة شرم الشيخ

فروع المحافظات:

شرم الشيخ (نبق) :المول التجاري – عرب سات – منطقة جنوب نبق
السياحي رقم 33

الفيوم 38 :تقسيم الحرية /بندر الفيوم /محافظة الفيوم

شرم الشيخ (تيران) :مول تيران  29 ،28أمام السوق التجاري القديم
شرم الشيخ (دهب) :المبني التجاري رقم  9بالمركز السياحي
التجاري – منطقة الخدمة السياحية – دهب

بنك المؤسسة العربية المصرفية:
ABC Bank
فروع القاهرة والجيزة:
وسط البلد 38 :شارع يوسف الجندي-البستان سنتر – باب
اللوق

بنها :برج الصفا والمروة – ناصية شارعي األمل والرياضة – بنها
الجديدة
الزقازيق :أبراج الحرية – عمارة رقم  3شارع مدير األمن – الزقازيق
دمنهور :عمارة  3مشروع البنك – شارع الموازين – أبو الريش –
دمنهور
كفر الشيخ :عمارة الفرقان – أمام مجمع لنصر – شارع الجيش –
عمارات األوقاف
بورسعيد (الغرفة) :ش محمد علي  -أمام المحافظة – مبني الغرفة
التجارية
أسيوط 2 :ش الجمهورية – أبراج شركة الوجه القبلي الوطنية
للمقاوالت

المعادى 8 :شارع  239المعادى الجديدة
المنيا :مبني نقابة المهندسين بشارع كورنيش النيل

القطاميه :ش التسعين-المدينة سنتر-قطعة  322التجمع الخامس
الجيزة :شارع البحر األعظم – الجيزة
الدقي :شارع نوال – الدقي

المنيا الجديدة :عمارة  33الوحدتين رقم  342المجاورة الثانية
بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة ( شرق النيل)
بني سويف :عمارة  3ه مساكن البنك – شرق النيل – بني سويف
الجديدة

الزمالك 3 :شارع الصالح أيوب
المهندسين 32 :شارع سوريا

سوهاج :برج القضاه – أمام جامعة جنوب الوادي – مدينة ناصر

الهرم 244 :شارع الهرم

أسوان :عمارة  9حي العقاد – خلف الصالة المغطاة – طريق السادات

مدينة نصر 62 :شارع مكرم عبيد

أسوان(كورنيش النيل) 9 :شارع كورنيش النيل  -أسوان

مصر الجديدة 343 :شارع الميرغني – هليوبلس

قنا :ميدان مديرية األمن – برج المدرية

شيراتون 2 :شارع خالد بن الوليد -شيراتون هليوبلس
شبرا 33 :شارع دولتيان
 6أكتوبر /الحي المتميز :هاميس مول
 6أكتوبر :مجمع ماجدة للفنون -خلف مسجد الحصرى

فروع اإلسكندرية:

مرسي علم :طريق القصير – طريق مرسي علم الرئيسي – قرية
هوليداي بيتش – قطاع القصير ك 63
دمياط :عمارة األوقاف – ش سعد زغلول – الدور األرضي – دمياط
دمياط الجديدة :عمارة  – 32المجاورة األولي – الحي األول – دمياط
الجديدة
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اإلسكندرية (باب شرق) شارع بنى
العباس – باب شرق ( مغلق مؤقتا)
سموحه 94 :ش فوزي معاذ-سموحة –اإلسكندرية

فروع المحافظات:
طنطا 23 :شارع الجيش – عمارة القصراوى
دمياط 33 :كورنيش النيل
دمياط ( ميناء دمياط ) :غرفه  224الدور األول – المبنى
األستثمارى
الغردقة :منتجع سندباد – الغردقة
األقصر :أول طريق جولى فيل
المنصورة 333 :شارع الجمهورية
السويس 6 :شارع البرقي من شارع الجيش – السويس
أسيوط :بلوك  64برج النيل – طريق صالح سالم
أسوان :الحكيم مول – طريق السادات
شرم الشيخ :فندق ماريوت – الملحق التجاري
شرم الشيخ ( نبق ) :نبق باى – بجوار مترو ماركت

*شركات تقدم خدمة االستعالم
الذاتي والشكاوي:
*شركة بريميم Premium Company

6ش

عقبة  -ميدان المساحة  -الدقي

*شركة بيت للتمويل

العقاري  32ش لبنان المهندسين

*شركة تمويل للتمويل

العقاري كورنيش النيل -مركز

التجارة العالمي – الدور 32

Page | 7

