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 مراكز الخدمة والتوكيالت المعتمدة لدى شركة ثروة للتأمين  
Service Center Name  Center Type  Vehicle Brand  Location 

Egyptian Automotive  Dealer  Seat / Volkswagen / Audi   Alex; El Agamy/Cairo; El Obour / Abu Rawas /  
Shubra EL Khima / Katameya  

El Futtim Service Center  Dealer  Honda  Cairo; El Obour / Abu Rawash  

Egyptian International Motors(EIM) Dealer Renault Alex; K 24 Alex - Cairo road Cairo; Abu Rawash / 
Katameya / El Obour  

Abu Ghali Motors El Mahr  المهر  - أبو غالى موتورز   Dealer  Subaru - Chrysler - Jeep - 
Dodge - Mercedes - Alfa Romeo 

Cairo - El Obour / Maadi  

 / Ezz service centers  Dealer  Chrysler / Dodge / Jeep / Volvo شركة العز لمراكز الخدمة 
Proton / DS 

Cairo - Abu Rawash  

 
 German Auto Service للسيارات الشركة األلمانية 

(GAS)  
Dealer  Mercedes  Cairo - Gisr El Swiss  

 Dealer  Chevrolet/Opel/MG/ Peugeot   Alex - K 28 Alex - Cairo road شركة مانترا للسيارات 
Cairo - Abu Rawash / Gesr El Suez 
Tanta - K85 Cairo - Alex road 

  .Dealer  Hyundai / Mazda   Cairo - Qaloub K7 - Katameya - AbuRawash /El Obour غبور  - والتسويق والتوكيالت التجاريةللتجارة   الدولية 
Sharm El Shiek - El Nor area  
Hurghada - El Hrafeen area  

Alex - El Amrya - Merghem  
Suez - Sokhna road  
Asyut - El Matar road   

  Al Alamia  Sub-Dealer  Toyota  Cairo - Katameya العالمية لصيانة السيارات 
   Al Rawash Service Center  Sub-Dealer  Kia - Mitsubishi  Cairo - El Obour / Mohandesin مركز الرواس 

الشركة العالمية للتجارة وعموم االستيراد والتصدير )خالد  
 أحمد مرعى وشركاه(  

Sub - Dealer  Nissan  
الرابعة الناصرية طريق مصر االسكندرية الزراعى بجوار   9ك 

 االسكندرية   - أبيس  - مخازن كوكاكوال 
 أكتوبر    6 - امتداد المنظقة الصناعية الثالثة  -  339القطعة رقم   Sub - Dealer  Toyota /  Various Brands المجموعة المتحدة للتجارة والتوزيع  

 Al Sabaa Automotive  Sub-Dealer  Nissan / Kia / Peugeot / Renault شركة السبع أوتو سرفيس 
/ Citroen / Seat 

Cairo - Maadi / katameya Mansoura - Talkha   

 Auto Egypt  Sub-Dealer  Nissan  Cairo - Abu Rawash  

   Deutschland Egypt  Sub-Dealer  BMW  Cairo - El Obour دويتش الند ايجيبت 
  El Awadi  Sub-Dealer  Opel / Chevrolet  Cairo - Maadi شركة العوضي 

  El Habiba Service Center  Sub-Dealer  Chevrolet / Opel  Cairo - El Sherouq شركة الحبيبة للسيارات 
   El Rizk Company  Sub-Dealer  Toyota / Mitsubishi / Daihatsu  Alex - K 25 Alex - Cairo road شركة الرزق التجارية 



 

 
Page 2 of 4 

 / EL Tarek Nile CO. Sub-Dealer  Chrysler / Dodge / Kia / Jeep شركة الطارق النيل 
Nissan   

Alex - El Qabbary   

 / G.I.S Auto Sub-Dealer  Mitsubishi / Renault / Kia جاويش و عيسى و شركاه 
Hyundai   

Cairo - Ghamra - El Obour   

  Kuwait and Arab  Sub-Dealer  Chevrolet / MG   Giza - Dokki شركة الكويت والبالد العربية 

   Sub-Dealer  Toyota  Cairo - El Obour المتحدة للتسويق والسيارات )يونيتيد العبور( 
 Wahdan Service center  Sub-Dealer  Peugeot / Skoda / Nissan / 

Hyundai   
Giza - 6th October / El Agouza   

  Yassin  Sub-Dealer  Opel / Chevrolet  Cairo - Al Hayksteb )ياسين )  الخدمةالمتحدة للتجارة ومحطات 

  Sub-Dealer  Opel / Chevrolet  Cairo - Katameya مركز جيوشي موتورز  
  Sub-Dealer  Kia  Cairo - Manyal مركز جلو   
   Sub-Dealer   Honda / Mitsubishi  Alex - El Azareta مركز خدمة المأمون  

  Sub-Dealer  Hyundai / geely / Chery   Tanta - Alex - Cairo road مركز ايجي أوتو للسيارات  
  Sub-Dealer  Skoda / Skoda / Peugeot شركة نور الدين الشريف  

/ Sang Young / BAIC/ JAC  
Alex - K 27 Alex - Cairo road  

  Sub-Dealer  Kia  Tanta - Alex - Cairo road مركز أبو شادي موتورز 
  Sub-Dealer  Volvo / Citroen   Cairo - Maadi مركز رسالن موتورز 
 / Sub-Dealer  Kia / Renault / Hyundai مركز العدوى موتورز 

Mitsubishi / Mazda   
Mansoura - El Mahla - Mansoura road  

  Sub - Dealer مركز نيو كار لصيانة وتجديد السيارات  
Kia / Hyundai / Mitsubishi / Geely 
/ Chery  

  - شارع محمد على منطقة نفيشة البحرية بجوار مصنع التبريدات 
 االسماعيلية  

   Sub-Dealer  Mitsubishi / Peugeot   Cairo - El Obour ( السعودي)المجموعة الصناعية والتجارية سي أي جي  

  Sub-Dealer  Kia / Renault  Cairo - Gisr El Suez شركة الميكانيكيون العرب  
AT Auto Trade & Car Maintenance Sub-Dealer Opel - Chevrolet    منطقة االستثمار الصناعي   2ص  9قطعه  -القاهره: القطامية 

  Sub-Dealer Nissan  Giza; 7 El Soudan St. El Kit Kat شركة اكسبريس مصر للتجارة 
 ,Sub-Dealer KIA Cairo; 89 El Zomor Canal St., El Lewaa land الشركة الهندسية لخدمة السيارات اس ام جى  

Mohandessin    
 - Sub-Dealer Opel - Chevrolet - Nissan Cairo; 10 Ismailia Canal St., front the traffic of Aboud شركة الفكرى اوتو لمراكز خدمة وصيانة السيارات  

Shubra  
 مركز طلخا   -ميت الكرماء  - الدقهلية: طريق طنطا السريع  Sub-Dealer Sang-Yong / Daihatsu شركة النصر للتجارة والتوزيع  

 Sub-Dealer  Kia الشروق اوتو سيرفيس لصيانة وتجديد السيارات 
   –منطقة الصناعات الصغيرة   5قطعة  -مدينة الشروق  

 جنوب الورش

 Sub-Dealer  Skoda-Hyundai االقصي للتوكيالت التجارية 
 ع   62 مدينة زهراء المعادي المنطقة الصناعية قطعة 

 الشطر الخامس  
 القليوبية  - طريق بنها اسكندرية الزراعي امام توشيبا بنها  Sub-Dealer  Kia المركز الكوري لصيانة السيارات 
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 القاهرة  - شارع مطبعة الحلبي الدراسة الجمالبة Sub-Dealer Nissan  1 شركة يونايتد جروب سيرفيس سنتر 

 القاهرة لتوزيع وخدمة السيارات 
Sub-Dealer Opel / Chevrolet  

  - طريق مصر اإلسماعيلية الصحراوى  16/  25/  24القطعة 
 خلف سوق العبور  

 اإلسكندرية   - طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى مرغم  27الكيلو  Sub-Dealer Nissan شركة اسكندرية الهندسية للسيارات 

  Sub-Dealer Hyundai - Peugeot مركز مودرن سيرفيس 
  - خلف سوق القنال قسم النزهه  - طريق السندباد والهايكستب 

 القاهرة  

  Sub-Dealer Mitsubishi شركة بيتروجروب لخدمة وصيانة السيارات 
  - كرموز  - المنشية الجديدة   -المنطقة الصناعية   4قطعة رقم 

 اإلسكندرية  
شركة أبو حتة   - الشركة العالمية للتجارة والتوريدات 

 موتورز 
Sub-Dealer Toyota  الغردقة    -الطريق الدائرى الخارجي   -ميدان جهينة 

 اإلسكندرية   - سكوت   -الدولى امام مدارس القدس الدولية  45 سانج يونج  - سوبارو  Sub-Dealer مجموعة النخبة الهندسية لخدمات السيارات 
 المنشية الجديدة قسم محرم بك االسكندرية   بريليانس   - بروتون  - ستروين  Sub-Dealer شركة المصرية االوربية لتجارة وصيانة السيارات 

 نيسان   Sub-Dealer الطارق لصيانة وخدمات السيارات 
  -طريق القبارى السريع بجوار مرور محرم بك   807قطعة 

 اإلسكندرية 
 أبو رواش   - طريق القاهرة اإلسكندرية الصحرواى  28الكيلو  Workshop Various Brands شركة قناة السويس الصالح وصيانة السيارات 

  Workshop Hyundai مركز تكنو بوش تكنو وان 
 القاهرة  - تقسيم القانونيين بجوار الدائرى الحرفيين  42قطعة 

 القاهرة    -شارع المنظقة الصناعية ميدان الحلبى الدراسة   1
 Mazen Auto Service.  Workshop  Various Brands    منشية ناصر   -الحرفيين 
 Safe Way  Workshop  Various Brands  Cairo - El Herafeen (El Salam)  

  Workshop  Various Brands  Giza - 6th of October شركه البستان الجديد لصيانه السيارات  
  .Workshop  Various Brands  Asyut - El kamel St مركز هيونداي جروب لقطع غيار السيارات  
   Cairo-خلف اكاديمية الشرطة     Workshop  BMW شركة البركات فاجن سيرفيس  
   Workshop  Various Brands  Giza - Nahya مركز الجوكس   

 New Service  Workshop  Various Brands  Cairo - El Herafeen  
  Workshop  Various Brands  Sohag - El Kawsar area سوهاج   -مركز العالمية لهياكل السيارات   
  Workshop  Various Brands  Giza - SAKARA مركز ضمان أوتو   

 Workshop Various Brands Cairo; 235 Saqr Quraish Buildings, Autostrad Maadi شركة مجموعة راشد جروب  
Road - Behind El Basateen Traffic 
Cairo; The interaction Mostafa El Nahas St. with El 
Tayaran St., Nasr City 

  Workshop Toyota  Cairo; 48 A Saqr Quraish Buildins, El Basateen   شركة تويوتا صقر قريش
  Workshop Peugeot  Cairo - Ghamra / Abu Rawash   وجيه أباظة  - القاهرة للتنمية و صناعة السيارات

 Workshop  Various Brands ماجيك اوتو سيرفيس 
المحور الخدمي الثاني للمنطقة   -  117قطعة   -أكتوبر 6مدينة 

 الصناعية الثالثة  
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مركز خدمة   - مركز المالك للتجهيزات الطبية والتوريدات 
 سيارات  

Workshop Various Brands 
  -العباسية الشرقية قسم الظاهر   -  شارع مصنع الطرابيشي4 

 القاهرة  
 القاهرة  -النزهة   - مبنى سوق القنال الدولى شارع أنابيب البترول  Workshop Various Brands مركز عامر موتور  

 Workshop مركز المالح لصيانة السيارات 
مركز اصالح سيارات ماركة فولكس  

 بى ام دبليو   - مرسيدس  - واجن
المنطقة الصناعية طريق السويس االسماعلية الصحراوى حوض  

 السويس   -(  3الشلوفه الغربى نمره )

 Workshop Various Brands الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل ) الميكانيكى( 
  - بورسعيد   -لمعادى ا   -الشروق    -مدينة نصر   -فرع الشيراتون  

 اإلسكندرية  

 بيجو    مركز اصالح سيارات ماركة Workshop سي دى سى ام للتجارة والتصدير 
المنطقة الصناعية ابو رواش طريق مصر اسكندرية    26الكيلو 

 الصحراوى  

 Workshop Various Brands االستاذ لصيانة السيارات 
تقسيم المحافظة المنطقة الصناعية القديمة    4العقار رقم 

 طريق السويس االسماعلية الصحراوى  

 Workshop Various Brands مركز اسكندرية لخدمات السيارات 
الطريق  - بجوار مركز صيانة مرسيدس - شارع مجمع فاروس 

 حى الفيالت  -الدائرى  
 اإلسكندرية   - امتداد كارفور خلف الداون تاون  Workshop Various Brands الهندسية المصرية لخدمات السيارات )ثرى اس(  

 Workshop الخولي كار لتجديد وصيانة السيارات  
Mercedes / BMW / Volks Wagen 
/ Various Brands 

بجوار منزل صبري   - حي السالم   -امتداد شارع الجمهورية 4  
 ثان االسماعيلية   - ملك جمال أحمد عطية  - عقيل 

 Workshop شركة مجموعة المشرق لالستثمار و الصناعة
Mercedes / BMW / Various 
Brands 

مدينة   -   بجوار مسجد المشير N Aمحور المشير طنطاوي طريق 
 نصر  

H H O   بورسعيد Workshop 
Mercedes / BMW / Volks Wagen 
/ Various Brands 

 جنوب بورسعيد    -  8تقسيم المنطقة  3و  24قطعة رقم 

 Workshop مركز الزقازيقي الدولي لتجديد و صيانة السيارات 
Mercedes / BMW / Volks Wagen 
/ Various Brands 

حي   - أمام جراج سامح حسب الله   -امتداد شارع الجمهورية  
 ثان االسماعيلية   - السالم 

 Workshop مركز اوتو ايليت سيرفيس  
Mercedes / BMW / Volks Wagen 
/ Various Brands 

حوض الخميس القبلي بأول   -الجهة القبلية   - 386قطعة رقم 
 الجيزة    -كرداسة   - طريق صفط اللبن 

 فى حالة حوادث كسر الزجاج  -

 طبيعة المركز  نوع السيارات  العنوان  اسم المركز 
 تركيب زجاج سيارات ماركة جريش ، أمان  أنواع السيارات جميع  القاهره   -حدائق القبة  - شارع الخليج المصرى 125  الناصر لتوريد وتركيب زجاج السيارات 

 - ملحوظة هامة:  -

 . امكانية تغيير الزجاج فى المكان الذى يتواجد فيه العميل دون أية خصومات أو تحمالت وذلك فى نطاق القاهرة الكبرى فقط •
 اءات االصدار  حالة تغيير الزجاج ال يقوم العميل بسداد قيمة االصالح مع عدم االخالل أو التعارض مع صالحية البنك أو المستفيد من الوثيقة أو استثن فى •

 برجاء الرجوع إلدارة خدمة العمالء لمعرفة أخر المستجدات لمراكز الخدمة المعتمدة لدى شركة ثروة للتأمين   


