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فرع الزمالك
فرع المهــــــــــــــندســــــــــــين
فـــــــــــرع الدقـــــــــــــــــــى
فـــــــــــرع المنيــــــــــــــــــل
فـــــــــــرع المانســــــــــترلى
فـــــــــــرع المعـــــــــــــــادى
فـــــــــــرع الهـــــــــــــــــــرم
فـــــــــــرع طلعـــت حـــــرب
فـــــــــــرع مدينـــــــة نصــــر

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
10شارع الكامل محمد الزمالك القاهره
26ش بابا شارو(-الكروم سابقاً)-المهندسين.الجيزة
6ش رفاعه-المساحة.الدقى
1ش متحف المنيل-جزيرة الروضة-القاهرة
برج7ابراج المانسترلى-ش البحر االعظم-امام القرية الفرعونية-الجيزة
3و 4د 5/شـــــــــــــــــــــــــــارع الالسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــى
عمارات جاردينيا الهرم-محطة اسبـــــــــــــاتس-شـــــــــــارع الهـــــــــــرم
9ش طلعـــــــــــــــــت حــــــــــــــــرب-ســــــــــــــــط البلـــــــــــــــــد
2ش عباس العقاد-بجوار الجامعة العمــــــــالية-مدينـــــــــــــة نصـــــــــــــــــر

فـــــــــــرع روكســـــــــــــــى
فـــــــــــرع مصـــرالجديـــــدة
فـــــــــــرع جســــــر السويس
فـــــــــــرع  15مايـــــــــــــــو
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فـــــــــــرع المقطــــــــــــــــم
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فـــــــــــرع التجمـــــــع االول
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فـــــــــــرع 6اكتــــــــــوبـــــــر
فـــــــــرع الحــــى المتميـــــــز
فـــــرع حى الثانى عشر اكتوبر
فـــــــرع الشيـــــــخ زايــــــــــد
فرع الحى السادس مدينه أكتوبر
فــــــــــرع الســـــــــــــــــــادات
فـــــــــرع بنهـــــــــــــــــــــــــا
فرع االسكندرية (السلطان حسين)
فرع االسكنـــدرية(فليمنـــــــــج)
فرع جليـــــــــــــــــــــــــــــــــم
فرع بــــــرج العــــــــــــــــرب
فرع مارينــــــــــــــــــــــــــــــا
فرع مراقيــــــــــــــــــــــــــــــا
فرع العيـــن السخنــــــــــــــــــــة
فرع طنطـــــــــــــــــــــــــــــــــا

6ب ش الحجاز-ميـــــدان غرنـــــــــــاطة-تقســـــــــــــيم ب روكســــــــــــــــــى
عمارة(7و)8عمارات مصر للتعمير-مســـاكن شيراتون-مصــــــــرالجديــــــــدة
130ش جســــــــــر السويـــــــــس-مبنى البنيــــــــــــــان (مصر الجديدة)
مبنى جهاز المدينة-جناح رقم6حى رجـــــــال االعمــــــــــــال15-مايــــــــــــو
عمارة (1و)2شـــــــركة النيل -امـــــــــــام قسم شــــــــــــرطة القطــــــــــامية
قطعة6019تقسيم(ج)بلوك2شيــــــاخة المقطم-قسم المقطم-القاهـــــــــــــرة
عمارة-114التجمـــــــــع الخـــــــــــامس-خلـــــــــــــف مبنى الجهــــــــــــاز
قطعة رقم28القطـــــاع االول-مركــــــز المدينــــــــــة-القــــــــــــــاهرة الجديدة
شقة3عمارة-18المجاورة الثالثة-بجـــــوار جهــــــــــــاز مدينــــــــــة بــــــــدر
سوق الجملة بالعبور-مجمع البنوك.ك25طريق مصـــــــر االسماعليــــــــــة
مشـــــــــــــــــروع جولـــــــــف سيتـــــــــــى مدينــــــــــــــة العبـــــــــــــــــور
المنطقة االدارية-بجوار المركز الطبى-الحى الثــــانى مدينــــــة الشـــــــروق
مبنى جهاز المدينة-خلف صيدنـــاوى-المجـــــــاورة االولــــــــــــى-الحى االول
المحور المـــــركزى-بجـــــــوار شـــــــــــرطة النجـــــــــــــدة 6اكتــــــــــــوبر
المجــــــــاورة الثــــــانية-الحى المتميـــــز-عمـــــــــارة 6/23.22اكتوبـــــــر
العمارة34.33المجاورة الخـــامسة الحى الثـــــــانى عشـــــــر 6-اكتوبـــــــر
عمــــــــــارة50المجــــــــــــاورة الثـــــــــــالثة-الشيــــــــــــــــخ زايـــــــــد
المجاورة الخامسة/السوق التجــارى/الحى الســـــادس-مدينــــــــة6اكتوبـــــر
47ش بالل بن رباح-المنطقة االولى-مدينة السادات-المنوفية
برج الصفاوالمروة-ناصية شـــــارعى االمل والريـــــاضة-بنهــــــا الجديـــــدة
9ش الفواطم وبنى العبــــــاس من شـــــارع السلطـــــان حسين-االزاريطة
513أ طريـــــــــق جمـــــال عبد النـــــــــاصر –فليــــــمنج-االسكنــــــدرية
جلـــــــــيم-طريـــــــــــق الحريــــــة ميدان مظلــوم-امام سنتــرال جلــــــيم
عمارة  34بلوك 12المجـــــــاورة -9بـــــــــــــرج العـــــــــــرب الجديــــــدة
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المنطقة االولى-بالسوق التجارى-قرية مرقيا السياحية الساحل الشمالى
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 18تقسيم الحرية-بندر الفيوم-محافظة الفيوم
عماره 1هه مساكن البنك-شرق النيل-بنى سويف الجديدة
برج()1ابراج سلطان ش طه حسين-المنيا
عمارة 33المجاورة الثانية بمشروع جهاز مدينة المنيا الجديدة(شرق النيل)
2ش الجمهورية-ابراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاوالت
طريـــــــــــــــــــق اسيـــــــــــــوط سوهـــــــــــــــاج
ميدان مديرية االمن-برج المديرية
ش المحطــــــــــــــة مدينــــــــــة االقصـــــــــــــــــــــــــر
عمارة  9حى العقاد-خلف الصالة المغطاة-طريق السادات
 9ش كورنيــــــــــــــش النيــــــــــــــل-اســـــــــــــــوان
برج الثالثينى-ش الجمهورية-اول طريق البالجات
عمارة 6مجاورة امام12السوق التجارى-الصالحية الجديدة
عمارة االوقاف-ش سعد زعلول-الدور االرضى-دمياط
المنطقة المركزية-القطعة رقم-90دمياط الجديدة
ش محمد على امام المحافظة-مبنى الغرفة التجارية
ابراج الحرية-عمارة رقم1ش مدير االمن-الزقازيق
مكتبة الطفل-ش سعد زغلول-بجوار مديرية االسكان-الزقازيق
منطقة البنوك-هضبة ام السيد-مدينة شرم الشيخ-ش البنوك
مول رقم-8خليج نعمة-شرم الشيخ
مشروع اسكان الجوهره  -مدينه بور سعيد
المول التجارى-عرب سات-منطقة جنوب نبق السياحى رقم()11
المبنى التجارى رقم 7بالمركز السياحى التجارى-بمنطقة الخدمة السياحية-دهب
ش23يوليو-بجوار شركة كير سيرفيس-شمال سيناء-بجوار بنك االسكندرية
قرية السندباد السياحية-منطقة القرى السياحية-الغردقة
ش المعتز باهلل-حى الكوثر-الغردقة
5ش الشهداء-قسم اول-بندر شبين الكوم-منوفية
43‘43أ شارع الجمهورية – عابدين – القاهرة
 2شارع الحرية – منية السيرج – الساحل – القاهرة
منطقة الميكرويف – مدينة طور سيناء –جنوب سيناء
 2تنظيم شارع المتولى – قسم السويس – محافظة السويس
ميدام مشرفه – ناصيه شارع السياله
الحي االول – مدينه بدر بجوار نادي مدينه بدر – حي البنوك
 13ابراج التعمير  -المطريه
جامعه الدلتا مدينه جمصه
ناصيه شارع المرافق – قسم الدخيله – العجمي
 41شارع ذاكر حسين – مدينه نصر  -القاهره
جنوب االحياء – مشروع المنتزه – مدينه  6اكتوبر – محافظه الجيزه
المجاوره االولي مشروع اوبرا سيتي المركز التجاري – الشيخ زايد  -الجيزه
حي الكوثر – مركز اخميم – محافظه سوهاج – المنطقه الخدميه
 14شارع مايو امام جامعه فاروس
 101شارع الجالء بجوار نادي الشرطه
مدينه برج العرب منطقه البنوك
 39شارع مصطفي فهمي – حلوان  -القاهره

