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وزارة العدل المصرية

أوالً :نبذة تاريخية
عرف المصريون القدماء أول نظام تسجيل عقاري ،وأسسوا
إدارة تختص بمسح األراضي وإحصاء الملكيات والسندات
وضبطها في سجالت .وكان التسجيل الز ًما النتقال الملكية
واالحتجاج بالتصرف في مواجهة الغير.
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وفي عام 1858م أصدر الخديوي سعيد الئحة استخدمت
المكلفات الضريبية لتحديد أصحاب الحقوق الواردة على
األراضي ،وأصبح التصرف فيها ال ينعقد إال بحجة رسمية
يحررها القاضي الشرعي وتودع في سجل خاص بالمديرية .

وفى  25إبريل عام 1922م وافق مجلس الوزراء
المصري على إدخال نظام السجالت العقارية في القطر
المصري ،فصدر القانونان رقما  19 ،18لسنة 1923م بشأن
تعديل نصوص القانون المدني للمحاكم األهلية والمختلطة فيما
يتعلق بالتسجيل.
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فأوجب إشهار وتسجيل جميع التصرفات واألحكام النهائية
الصادرة والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري
آخر أو نقله أو تغييره أو زواله في قلم كتاب المحكمة االبتدائية
المختصة أو في المحكمة الشرعية أو في قلم الرهون الكائن في
دائرته العقار.
و بموجب القانون رقم  114لسنة 1946م أنشئت
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ،وتعد الجهة الوحيدة المنوط
بها توثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع
المحررات والعقود المتصلة بالعقارات وما يرد عليها من حقوق
عينية ،وإضفاء الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية
والمنقولة بما يؤدي إلى استقرار المعامالت بين األفراد في
المجتمع.

ثم صدر القانون رقم  68لسنة 1947م بشأن التوثيق
والذي نص على إنشاء مقرات تتولى توثيق المحررات التي
يقضي القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها ،تتبع مصلحة الشهر
العقاري ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من
وزير العدل.
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وقد أُنشئ السجل العيني بموجب القانون رقم 142
لسنة 1964م لتطوير نظام الشهر وإحداث تغيير جذري في
أنظمة التسجيل القائمة ،بحيث خصص لكل عقار صحيفة
مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه  ،ويكفل
هذا النظام تبسيط عملية الشهر وسرعتها ويقضي على
جارعلى
المساوئ المترتبة على تشابه األسماء ،والعمل
ٍ

إخضاع أنحاء الجمهورية لهذا النظام .
كما صدر القانون رقم  27لسنة  2018في شأن تنظيم بعض
احكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة الذي
جعل لشهر المحررات الخاصة بالتصرفات التي من شأنها إنشاء
أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير الحقوق األصلية أو التبعية ،و
كذلك شهر األحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك

بطريق اإليداع أو التسجيل أو القيد ،و ألزام هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من
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تصرفات في األراضي و المنشآت و الوحدات الداخلة في نطاقها
خالل فترة ال تجاوز ثالثين يوما ً من تاريخ العمل بهذا القانون أو
خالل ستين يوما ً من تاريخ إجراء التصرف.
و تكمن أهمية هذا القانون في تسهيل اإلجراءات و تقليل
الوقت الالزم للتسجيل و نقل الملكية في المجتمعات العمرانية
الجديدة من خالل نظام اإليداع في الشهر العقاري بما يختصر
الوقت الالزم لفحص المستندات و يكفل لهيئة المجتمعات

العمرانية استيفاء رسومها و تحديث بياناتها ،وإمداد الشهر
العقاري بها.

ولما كان توثيق المحررات وتسجيل العقارات من أهم
مصالح المواطنين الخاصة .واتساقًا مع التطور التكنولوجي
وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي ،فقد باتت مقرات الشهر
العقاري في حاجة إلى تطويرها وتحديثها وتبسيط اإلجراءات
فيها وإزالة العقبات التي تعترضها ،والقضاء على الزحام
تيسيرا على المواطنين .
والتكدس
ً

عودة
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ثانيًا :تطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق
تقوم أعمال تطوير وتحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق
ورفع كفاءتها على ثالثة محاور رئيسية  :األول يتمثل في زيادة
وتحديث فروع التوثيق والشهر العقاري ،الثاني خدمات التوثيق
والشهر العقاري اإللكترونية ،أما المحور الثالث فيتجسد في تهيئة
بيئة العمل المناسبة ورفع كفاءة المقرات.
المحور األول :زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري المميكنة
عا من إجمالي عدد فروع التوثيق على مستوي
تم ميكنة  292فر ً
عا حتي تاريخ إعداد هذا الكتيب
الجمهورية البالغ عددها  540فر ً
جار على ميكنتهم.
ويعمل منها  248فرعا بالنظام اليدوي و العمل ٍ
 -1نظام الشباك الواحد
اُستحدث نظام الشباك الواحد داخل  209فرع توثيق؛
ويهدف هذا النظام إلى اختصار دورة العمل أمام موثق واحد في
وجار
زمن ال يتعدى خمس دقائق الستخراج المحرر المطلوب,
ٍ
تطوير ورفع كفاءة ( )20مقر توثيق ،وإضافة خدمة الترجمة فيهم.

عودة
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 -2فروع التوثيق بالمنافذ البريدية .
بموجب بروتوكولي تعاون بين وزارتي العدل واالتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،تم االتفاق على تقديم خدمات التوثيق بعدة
محافظات عبر مكاتب البريد لعدد  109منافذ بريدية  ،تم افتتاح
عدد  100منف ٍذ منها حتي تاريخ اعداد هذا الكتيب.

 -3فروع التوثيق بالمراكز التكنولوجية
في إطار التعاون بين وزارة العددل ووزارة التنميدة المحليدة
ووزارة االتصاالت تم اإلتفاق علي تقديم خدمات الشدهر العقداري
و التوثيددق للمددواطنين علددي مسددتوي الجمهوريددة فددي  73مركددزا
تكنولوجيدا ليدتم تجهيزهدا بمعرفدة وزارة االتصداالت و تكنولوجيددا
المعلومددات اسددتعدادًا إلطددالق الخدمددة بهددا قريبًددا ،وتددم افتتداح مقددر
واحد بحي جنوب الجيزة.
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 -4فروع التوثيق المميزة.
 فرع توثيق سيتي ستارز بمدينة نصر ،وفرع توثيق بيفرلي هيلز،وفرع توثيق مول العرب وتعمل هذه الفروع بنظام الحجز المسبق من
خالل تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" إلي جانب تقديم
خدمات التوثيق من خالل منصة "مصر الرقمية"
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 - 5سيارة التوثيق المتنقل
بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تم إطالق
أول سيارة توثيق متنقل مجهزة بأحدث المعدات والنظم الفنية ،ويمكن
لها إجراء معامالتها لمن يرغب من المواطنين أو األشخاص
االعتبارية من خالل االتصال على رقم الهاتف ( )01555559875
لحجز موعد واالنتقال إليهم.
وتم توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط إلمداد وزارة العدل بعدد
 20سيارة لخدمة التوثيق المتنقل.
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 -6مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني .
تم تطوير عدد  19مكتب سجل عيني و  27إدارة سجل عيني
بالمكاتب الرئيسية للشهر العقاري و 12مأمورية شهر عقاري ،كما
تم افتتاح عشر مأموريات شهر عقاري تجمع عمراني جديدد ،وربدط
مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية ،وتطوير المرحلدة األولدى
مدددن السدددجل العيندددي الزراعدددي ،ومدددا يسدددتجد بشدددأن السدددجل العيندددي
الحضري .

عودة
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المحور الثاني  :خدمات التوثيق والشهر العقاري اإللكترونية
 -1بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/.

تتيح هذه البوابة خدمات التوثيق المختلفة ،و إنهاء اإلجراءات
األوليددة ،وسددداد الرسددوم المطلوبددة للمحددررات الموثقددة عبددر شددبكة
اإلنترنت ،ثم يحدد المستخدم الموعدد المخصدص السدتالم المحدرر،
وتتضمن خدمات عدة :

❑ االستتتعالم عتتن ستتريان المحتتررات المميكنتتة  :وهددي خدمددة
تمكدددن مسدددتخدميها مدددن االسدددتعالم عدددن سدددريان المحدددررات
المميكنة ( توكيالت أو إقرارات أو غيرها ) ،وذلك من خالل
كتابددة فددرع التوثيددق المسددتخرج مندده المحددرر وبيانددات ذلددك
المحرر.
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❑ تحرير التوكيالت :
وتتم من خالل إدخال بيانات الموكل والوكيل واختيار نوع التوكيل
( عام قضايا  -عام رسمي  -رسمي شامل بنوك  +عام  -توكيل في
األمور الزوجية  -إدارة سيارة  -بيع سيارة  -توثيق عقد بيع سيارة
وعرض التوكيل الذي سيتم استالمه وتحديد موعد ومكان استالم
المحرر وسداد الرسم المحدد .

❑ تحرير اإلقرارات :
وهي خدمة تمكن من تحرير إقرارات (إقرار بالشطب – إقرار بعدم
وجود تعديالت على البيانات المساحية – إقرار رسمي – إقرار
تصحيح محرر موثق) عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر
لصالحه اإلقرار ،وكتابة اإلقرار المراد إصداره .

❑ اكتب محررك :
تمكن المستخدم من كتابة توكيله بنفسده ،وذلدك بإدخدال بياندات
المحرر الذي يريدد كتابتده باختيدار المحدرر ونوعده ،وبعدد الموافقدة
على الشروط واألحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.
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 -2تطبيق أرغب في عمل توكيل .
يستخدم عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام األندرويد،
ويتم تحميله من خالل المتجر اإللكتروني ( ،)Google play
جار حاليًا علي توسيع
وبدأ تشغيله في  24محافظة .والعمل ٍ
نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

يتضمن التطبيق ثالث خدمات هي -:

أ -كثافة الفروع حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم :
 فروع مكاتب التوثيق القريبة :التي توضدح أقدرب فدرع ممديكنمن موقع المستخدم الجغرافي عن طريق .GPS
 عدددرض الكدددل :والدددذي يتددديح اختيدددار المحافظدددة المتددداح فيهددداالخدمددة ،وعددرض كافددة مكاتددب التوثيددق المميكنددة الموجددودة ف دي
تلك المحافظة.
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ب -حجز موعد :
يظهر من خالل هذه الخدمة الفروع القريبة منك ليتمكن
المستخدم من تحديد الفرع المراد التوجه إليه ويقوم بحجز
دور ،وذلك عن طريق إدخال رقمه القومي واختيار
التصنيف ونوع المحرر المراد استخراجه .

ج -النماذج :
مدددن خددددالل هددددذه الخدمددددة يددددتم تحويددددل المسددددتخدم إلددددى الموقددددع
اإللكترونددي الخدداص بمصددلحة الشددهر العقدداري والتوثيددق ،والددذي
مدددن خاللددده تظهدددر نمددداذج للمحدددررات موضددد ًحا بهدددا المسدددتندات
المطلوبة  ،وسعر الخدمة الالزمة لكل محرر مدع إمكانيدة تحميدل
نموذج المحرر المراد استخراجه .
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 –3موقع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
https://rern.gov.eg

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تقددم عدددًا مدن الخددمات عبدر
موقعها اإللكتروني على شبكة المعلومات الدولية هى  :ــ
أ -خدمة استخراج صورة رسمية من عقد مشهر.
ب -خدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية :
وتقدددم هاتددان الخدددمتان فددي نطدداق االختصدداص الجغرافددي لمكات دب
شددمال القدداهرة وجنددوب القدداهرة والجيددزة وبورسددعيد كمرحلددة أولددى
عددا وسدديعلن عنهددا
دارعلى التوسددع لضددم بدداقي المكاتددب تبا ً
والعمددل جد ٍ
على موقع المصلحة .
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ج -خدمة ترجمة المستندات المتعلقة بأعمال المصلحة
وهى كاآلتي-:
▪ خدمة ترجمة وثيقة زواج – إشهاد طالق – عقد مشهر ( لغة
فرنسية ــ لغة إنجليزية ) إلى اللغة العربية أو من اللغة العربية
إلى اللغتين المذكورتين .
▪ خدمة ترجمة رخصة قيادة دولية .
▪ ويمكن لصاحب الشأن أن يطلب أيًا من هذه الخدمات وأن
يسدد مقابلها (  ) onlineعلى أن ترسل له بعد تنفيذها على
عنوانه المختار أو إلى أقرب مكتب شهر عقاري يختاره على
مستوى الجمهورية وفقًا للشروط المعلن عنها على الموقع .

عودة
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المحور الثالث
تهيئة بيئة العمل اإلداري المناسبة ورفع كفاءة المقرات
تيسيرا علي المواطنين
أوالً :تطوير الجهاز اإلداري
ً
 -1نقل حدوالي ألدف مو دف مدن جهدات عملهدم للعمدل بمصدلحة
الشددهر العقدداري والتوثيددق لزيددادة عدددد المددوثقين بموجددب ق درار
رئدديس الددوزراء رقددم  2012لسددنة  ، 2019حيددث تسددلم العمددل
فعليا  986مو فًا وروعي فدي اختيدار المدو فين أن يكوندوا مدن
الشباب إلجادة التعامل مع التكنولوجيدا الحديثدة ،كمدا تدم تددريبهم
تقنيًا وقانونيًا بمركز الدراسات القضائية.

 -2تم تزويد الكثير من مكاتب الشهر العقاري
والتوثيق باحتياجاتها من األثاث الالزم الستقبال وخدمة
المواطنين وتم امداد  20مكتبًا بالدوائر التليفزيونية المغلقة
كمرحلة أولى إلحكام حسن سير العمل.
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 -3قرر السيد المستشار وزير العدل مد فترة العمل
اختياريًا وبمقابل للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وقرر سيادته إثابة العاملين الذين تتجاوز معدالت أدائهم الحد
ً
تحفيزا على زيادة اإلنتاج .
األقصى لمعدالت األداء ،

 -4وجه السيد المستشار وزير العدل باستفادة
العاملين بالشهر العقاري بمزايا صندوق خدمات الرعاية
الصحية واالجتماعية للعاملين بوزارة العدل  ،كما وجه بدعم
صندوق الخدمات الصحية واالجتماعية للعاملين بالشهر
العقاري وأسرهم.
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 -5خصصت الوزارة أرقام هواتف لتلقي شكاوى
المواطنين الخاصة بالشهر العقاري وهى :محافظة القاهرة
هاتف رقم ( ،)01555887711محافظة اإلسكندرية هاتف
رقم ( ،)01555887722باقي المحافظات هاتف رقم
(. )01555887733وأُع ِلنت هذه األرقام في أماكن اهرة
داخل مكاتب الشهر العقاري ،وعلى موقع الوزارة ،وموقع
مصلحة الشهر العقاري وجميع وسائل اإلعالم .

 -6قام وزير العدل بزيارات تفقدية لعدة فروع توثيق
لمتابعة انتظام وحسن سير العمل به ،واالستماع على أرض
الواقع للمواطنين وتقييم األداء.
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 -7تم رصد تضرر بعض المواطنين عبر مواقع
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المختلفة من عدم انتظام
العمل ببعض فروع التوثيق  ،وقد وجه وزير العدل بالتفتيش
على هذه المكاتب ،مع المتابعة المستمرة للتأكد من تحسن
الخدمة المقدمة للمواطنين.

 -8التوعية برسوم التسجيل للعقارات عن طريق
وسائل اإلعالم وتكذيب الشائعات حول زيادة الرسوم
المفروضة عليها.
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ثانيًا :إضافة المادة  35مكرر الى قانون الشهر العقاري رقم 114
لسنة 1964

إن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات
التسجيل القضائى واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات
ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حالً لمشكلة إعادة
بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد
الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية .
22

ونفتتاذا ً للقتتانون األخيتتر أصتتدر المستشتتار  /عمتتر متتروان وزيتر
العتتدل القتترار رقتتم  9310لستتنة  2020بتعددديل بعددض أحكددام
الالئحة التنفيذية لقانون الشدهر العقداري والدذي ندص علدى تقدديم
طلبات تسجيل األحكام المثبتة لحق من الحقدوق العينيدة العقاريدة
األصدددلية أو نقلددده  ،أو تقريدددره  ،أو تغييدددره  ،أو زوالددده والتدددي
فصدددلت فدددي موضدددوع الندددزاع دون األحكدددام التدددي انتهدددت فيهدددا
الخصومة بنا ًء على إقدرار بأصدل الحدق أو التسدليم بالطلبدات أو
الموثقددة للصددلح بددين أطرافهددا إلددى المكتددب المخددتص متض دمنة
الحكددم ومددا يفيددد نهائيتدده وبيانددات العقددار محلدده والحقددوق العينيددة
المقدددررة عليددده وبياندددات التكليدددف وشدددهادة سدددلبية مدددن الجهدددة
المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار محل التسجيل .
ويُعطتتى الطلتتب رقمتتا وقتي تا ً وينشددر المكتددب علددى نفق دة الطالددب
إعالنًدا فددي إحدددى الصددحف اليوميدة واسددعة االنتشددار لدددعوة مددن
لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضده أمدام قاضدي
األمدددور الوقتيدددة خدددالل شدددهر مدددن تددداريخ النشدددر ،ويفصدددل فدددي
االعتراض خالل سبعة أيدام بقدرار نهدائي مسدبب  ،فدإذا انقضدى
الموعدددد المدددذكور دون اعتدددراض مدددن ذوي الشدددأن أو رفضدددت
االعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي وبدذلك
يكون قد تم تسجيل العقار في أقل من شهرين .
23

أما إذا تقرر قبول االعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار
المكتب المختص إللغاء الرقم الوقتي .
وإذ تنصب المتادة  35مكتررا ً متن القتانون المشتار إليت علدى
األحكدددام النهائيدددة المتعلقدددة بدددالحقوق العينيدددة العقاريدددة كتلدددك
الصادرة في دعداوى صدحة ونفداذ التصدرفات كعقدود (البيدع ،
الهبه  ،المقايضة  )....ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيدت
الملكية ".
وننوه إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج
بطبيعته عن نطاق األحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع
المادة المستحدثة ،ومن ثم فال صلة لألحكام الصادرة فيها
باإلجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري.
وتهدف المادة  35مكررا ً إلي مندع حلقدات البيدع العرفيدة مدرة
أخري ،ولذلك ربطت نقل الخدمات بالتسدجيل ،لكنهدا لدم تقدرر
قطع هذه الخدمات أو عدم تركيبها ألول مرة في العقار.
وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية تأجل سريان القانون
 2020/186حتى تاريخ .2023/6/30

عودة
24

ثالثًا :أهمية التسجيل العقاري
وتكمن أهمية االستفادة من تستجيل العقتارات بالشتهر العقتاري
فيما يلى :ـ

1ـ استقرار الملكية العقارية  ,وتقليل حجم المنازعات القضاايية
بشأنها .
2ـدد زيددادة االسددتثمارات العقاريددة المباشددرة المحليددة و األجنبيددة
وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق.
3ـ ا كمكانيااة تقااعيم العقااارات كضااما للقاارو
االستثمارات التجارية والصناعية.

 ,وزياااعح حج ام

4ـ توفير قاععح بيانات موضح بها العقاارات ومككهاا والحقاوق
العينية الوارعح عليها.
 -5كنجاااز عمليااات بيااع العقااارات وترتياال الحقااوق عليه اا ف ا
وقت قياس بالمقارنة باإلجراءات المتاحة حاليا.
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6ـ توفير ضمانة قانونية لمشتري العقار بالتأكد من ملكية البائع و
عدم وقوعه ضحية للنصب أو إدعاءات الغير.
7ـ رفع القيمة السوقية للوحعات السكنية بمجرع تسجيلها.
8ـ الحفاظ عل حقوق العولة ف عمليات السوق العقاري.

عودة
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رابعًا :عناوين مقار الشهر العقاري والتوثيق
محافظة القاهرة
شمال القاهرة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب شمال القاهرة
126شارع الجالء
توثيق مصر الجديدة
مبنى محكمة مصر الجديدة
ت /شبرا جزيرة بدارن
مجمع محاكم األسرة
ت /مدينة نصر أول
 93ش محمد عشماوي بالحي
السابع
ت /المطريـــــة
 8ش ولى العهـد
توثيق القبة
عمارة الخبراء العباسية
مأمورية شهر الوايلي
 116شارع العباسية
شهر مصر الجديدة
مبنى المحكمة
مأمورية المطرية
 8شارع ولى العهد خلف
المخابرات

2

توثيق شمال جزيرة بدران
زنانيري مجمع محاكم األسرة
توثيق الزيتون ـ  69شارع المطرية

6

ت /الوايلي
عمارة الخبراء .العباسية
ت /الظاهر
أول شبرا .جزيرة بداران بالمحكمة

10

ت /روض الفرج
أول شبرا بالمحكمة
مأمورية روض الفرج
 126شارع الجالء
مأمورية مدينة نصر
 67عمارات عثمان
شهر النزهة
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق المرج
خلف محطة المترو

3
5
7

9
11
13
15
17

27

4

8

12
14
16
18

تابع شمال القاهرة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

19

مأمورية الظاهر
 116شارع العباسية

20

مأمورية عين شمس
مساكن الوادي بلوك  3ش  6أكتوبر

21

توثيق مرور الدراسة
مبنى إدارة المر ور

22

سيارات مصر الجديدة
ميدان الجامع -المرور

23

سيارات مدينة نصر
امتداد شارع احمد الزمرالحى العاشر

24

توثيق عين شمس
مساكن الوادي بلوك  3شارع  6أكتوبر

25

توثيق نادى الطيران
سانت فاتيما نادى الطيران
توثيق االستثمار
مبنى هيئة االستثمار شارع صالح سالم

26

توثيق نادى الشمس
جسر السويس نادى الشمس
توثيق هليوبوليس
نادى هليوبوليس روكسي

29

فرع توثيق النزهة
 6شارع عثمان غالب – مصر الجديدة

30

توثيق الرقابة اإلدارية
مبنى الرقابة اإلدارية –مدينة نصر

31

توثيق ثان مدينة نصر
 17شارع أسماء فهمى ارض الجولف

32

توثيق ثان المرج
مؤسسة سيد جالل – مؤسسة الزكاة

33

توثيق نادى بركة الحاج بالمرج
نادى بركة الحاج
توثيق الشرطة العسكرية
مبنى الشرطة العسكري كيلو 5ر4
توثيق المخابرات الوفا
مبنى المخابرات بالقبة
فرع توثيق النادي األهلي بمدينة نصر
النادي األهلي بمدينة نصر

34

مأمورية شهر شبرا
 123شارع الترعة البوالقية
فرع توثيق جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
فرع توثيق المقاولون العرب
نادى المقاولون العرب
شهر وتوثيق نادى القاهرة الجديدة
داخل النادي

27

35
37
39

28

28

36
38
40

تابع شمال القاهرة
م

المقــر وعنوان

م
41

نادى الزهور بالقاهرة الجديدة
داخل النادي بالقاهرة الجديد

42

شهر وتوثيق بدر
 18حي ثان مجاورة 2

43

شهر وتوثيق الشروق
عمارة  87بجوار ميدان النافورة طريق
المشتل

44

توثيق الجهاز المركزي
شارع صالح سالم

45

توثيق سوق العبور
بجوار قسم الشرطة
توثيق وزارة الداخلية
مبنى وزارة الداخليه التجمع األول
بالقاهرة الجديدة
توثيق نادى وادى دجله المطار
نادى وادى دجله شيراتون المطار
بريد منشية البكري
مكتب خدمات البريد
شهر زيتون
 69شارع المطرية
توثيق دار الدفاع
دار الدفاع الجوي مدينة نصر
فرع توثيق الرحاب
توثيق الزاوية الحمراء
بجوار الكوبرى
توثيق بريد الثانوية الجوية
فرع توثيق سيتي ستارز

46

توثيق مدية السالم
طريق مصر/بلبيس
توثيق خدمات االستثمار
خدمات متميزة

50

توثيق نادى هيلوليدو
ميدان روكسى
توثيق مدينتي
خلف قسم الشرطة
توثيق نادى الزهور مدينة نصر
طريق النصر
توثيق مدينة نصر المطور
سراج مول
مجتمع عمراني شمالي
توثيق بريد الفهميين

62

توثيق نادى بالتنيوم

47

49
51
53
55
57
59
61
63

المقــر وعنوان

29

48

52
54
56
58
60

جنوب القاهرة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب جنوب القاهرة
 57شارع رمسيس
توثيق الخليفة
شارع أمين سامى
مكتب توثيق جنوب القاهرة
مبنى محكمة جنوب القاهرة
بزينهم
فرع توثيق األزبكية
 14شارع المهدى
فرع توثيق مرور مصر
القديمة
 12شارع مصطفى كامل.
ال وغلي
فرع توثيق البنوك
 11شارع المشهدي
توثيق مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
توثيق وزارة العدل
مبنى وزارة العدل
توثيق نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين
مأمورية شهر الخليفة
12ش مصطفى كامل

2

توثيق قصر النيل
شارع أمين سامى
توثيق السيدة زينب
شارع مين سامى
فرع توثيق الموسكى
مبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم

8

فرع توثيق الجالء
مبنى إدارة مرور العتبة
توثيق األحوال الشخصية
مبنى وزارة العدل

3
5

7
9

11
13
15
17
19

30

4
6

10

12
14
16
18
20

توثيق اإلذاعة والتليفزيون
مبنى اإلذاعة والتليفزيون
توثيق وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
توثيق منشاة ناصر
مبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم
توثيق ضباط الشرطة
مجمع خدمات الشرطة بالدراسة
شهر السيدة زينب
 12ش مصطفى كامل

تابع جنوب القاهرة
21

شهر الموسكي
شارع الشيخ ريحان

22

شهر قصر النيل
 14شارع المهدى

23

توثيق النادي األهلي
مقر النادي األهلي
توثيق البساتين
بجوار مدرسة عاطف السادات
توثيق نادى الجزيرة
نادى الجزيرة الرياضي
توثيق مدينة حلوان
شارع محمود خاطر
توثيق  15مايو
حي رجال األعمال مجاورة 3
توثيق المعادي
عمارة األبعادية خلف المحكمة
توثيق نادى القضاة
شارع شامبليون
توثيق هيئة نادى قضايا الدولة
خلف القصر العيني
توثيق النيابه اإلدارية
مبنى النيابة اإلدارية خلف القصر
العيني
شهر المعادي
عمارة األبعادية خلف المحكمة
توثيق حلوان المطور
بجوار مدرسة محمود سامى
البارودى م الطيران

24

شهر البساتين
 16شارع العروبة
شهر وتوثيق المقطم
إمام عمارات األمراء شارع 9
توثيق الغرفة التجارية
داخل جراج العتبة
مأمورية شهر حلوان
شارع محمود خاطر
توثيق نادى المعادي
نادى المعادي الرياضي
توثيق نادى وادى دجله
نادى وادى دجله زهراء المعادي
نادى مجلس الدولة
شارع أبو الفدا
توثيق األسمرات
مبنى الخدمات
توثيق نقابة الصحفيين
شارع عبد الخالق ثروت

42

توثيق شياخات حلوان
 105شارع ذو الفقار
توثيق البساتين المطور
الخلوتي

25
27
29
31
33
35
37
39

41

43

31

26
28
30
32
34
36
38
40

44

محافظة الجيزة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الجيزة
 16ش عكاشة
مأمورية شهر الوراق
شارع تاج الدول  00المحكمة
مأمورية شهر الجيزة
 137شارع ربيع الجيزي

2

7

ضواحي الجيزة
صفط اللبن
توثيق نادى الصيد
ش وزارة الزراعة
توثيق الجيزة
 11ش مراد
جامعة القاهرة
داخل الجامعة
مأمورية شهر األهرام
مجمع عكاشة
مأمورية  6أكتوبر
منطقة  14حي مبارك
االستثماري عمارة 66
توثيق نادى  6أكتوبر
نادى  6أكتوبر الرياضي
توثيق الحوامدية
شارع جمال عبد الناصر

توثيق الشرطة العسكرية
مبنى خدمات الشرطة بالهرم
توثيق الوراق
ش الجمعية الزراعية
توثيق التمويل العقاري
 12شارع سوريا داخل مبنى شركة
التعمير للتمويل العقاري
توثيق امبابه
 6ش ترعة السواحل من ش السودان
توثيق نادى الزمالك
ميت عقبة
توثيق سيارات المالكي
بين السرايات
توثيق األهرام
مجمع عكاشة
مركز البحوث الدقي
مركز القومي للبحوث
توثيق 6ثان أكتوبر
مجاورة  9الحى السادس

3
5

9
11
13
15
17

19
21

32

4
6

8
10
12
14
16
18

20
22

شهر وتوثيق الشيخ زايد
عمارة  65الحى  3محاورة 3
توثيق أبو النمرس
مبنى الوحدة المحلية

تابع محافظة الجيزة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

23

توثيق البدرشين
شارع أثار سقاره

24

توثيق أوسيم
بجوار الشرطة

25

توثيق أبو رواش
مبنى الوحدة المحلية

26

مأمورية شهر الصف
مبنى المحكمة

27

توثيق الواحات البحرية
منطقة الباويطي

28

توثيق الصف
مبنى المحكمة

29

فرع توثيق المعتمدية
مبنى المجلس المحلى

30

فرع توثيق منشأة البكاري
مبنى طه فتح الباب

31

فرع توثيق نقابة المحامين
مبنى نقابة لمحامين

32

فرع توثيق العياط
محكمة العياط

33

فرع توثيق كرداسة
مبنى الوحدة المحلية

34

مأمورية شهر العياط
مبنى المحكمة

35

توثيق أول  6أكتوبر
عمارة  66الحى الحادي عشر

36

شهر وتوثيق أطفيح
أول مدخل أطفيح

37

توثيق استثمار  6أكتوبر
مدينة اإلنتاج اإلعالمي

38

توثيق نادى الصيد
السادس من أكتوبر

39

توثيق نادى البنك األهلي
العجوزة

40

شهر وتوثيق منشاة القناطر
مبنى مجمع الخدمات

33

تابع محافظة الجيزة
المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

م
41

بريد أكتوبر
مكتب خدمات البريد

42

شهر أوسيم
المساكن الشعبية

43

توثيق نادى حدائق األهرام

44

شهر البدرشين شارع سقارة

45

شهر أكتوبر الجديد
المركز التكنولوجي

46

توثيق بريد مهندسين
مكتب البريد

47

فرع توثيق بريد اللشت

48

فرع توثيق بريد المرازيق

49

فرع توثق بريد أم خنان

50

فرع توثيق بريد أكتوبر الرئيسي

51

فرع توثيق وردان

52

فرع توثق مركز تكنولوجي الجيزة

34

محافظة اإلسكندرية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب اإلسكندرية
شارع احمد عر ابى المنشيه

2

مأمورية شهر التحرير
شارع احمد عرابي لمنشية

3

مكتب توثيق اإلسكندرية
مبنى المحكمة

4

توثيق محرم بك
مبنى المحكمة

5

شهر الرمل
شارع احمد شوقي

6

توثيق الرمل
 18تعاونيات سموحه

7

شهر المنتزه
 195شارع جميلة بو حريد

8

توثيق المنتزه أول
ذات الصواري

9

مأمورية الدخيلة
العجمي بيطاش خلف زهران شارع
غريب

10

توثيق الدخيلة
مبنى المحكمة الجديد

11

توثيق العامرية ثان
كيلو  33مصر /إسكندرية

12

مأمورية برج العرب
مساكن هيئة المجتمعات

13

توثيق برج العرب
مساكن هيئة المجتمعات

14

توثيق سيدى جابر
 19تعاونيات سموحه

15

توثيق نادى سبورتنج
نادى سبورتنج

16

توثيق نادى القضاة
شارع مصطفى كامل

17

توثيق خدمات الشرطة
مبنى الشرطة العسكرية بسموحه

18

توثيق نادى الجياد
نادى أصحاب الجياد

19

توثيق نادى سموحة
نادى سموحه

20

توثيق خدمات االستثمار
كيلو  28مبنى الهيئة

35

تابع محافظة اإلسكندرية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

21

نادى هيئة التدريس
نادى هيئة التدريس

22

توثيق األكاديمية البحرية
مبنى األكاديمية البحرية

23

توثيق نادى االتحاد السكندري
نادى االتحاد

24

توثيق المهندسين
نادى ا لمهندسين

25

توثيق المعمورة
مدخل السوق

26

توثيق المنتزه ثان
برج الياقوت قسم ثان

27

توثيق العامرية أول
شارع الجمهورية شارع جانبي
مدرسة عثمان بن عفان الثانوية
بنات
توثيق بريد الحركة محطة مصر
مكتب خدمات بريد محطة مصر

28

توثيق بريد المنشية
مكتب خدمات بريد المنشية

30

توثيق خدمات بريد السراي
مكتب خدمات بريد السراي

31

توثيق النادي األوليمبي
داخل النادي األوليمبي

32

فرع توثيق الشرطة المدينة
نادى الشرطة المدينة

33

فرع توثيق الرمل ثان
ببرج الفاروق

34

بريد سيدى جابر

35

بريد طوسون

29

36

محافظة مرسى مطروح
م

المقــر وعنوان

م

1

مكتب مطروح -كيلو  4مرسى
مطروح

2

مأمورية مرسى مطروح -مبنى
المحكمة ش شكري القوتلى

3

شهر و توثيق الضبعة  -شارع
المدرسة الثانوية

4

5

شهر وتوثيق سيوه  -مساكن مبارك
الجديدة
مكتب توثيق مطروح  -محكمة علم
الروم
توثيق مركبات مطروح -بمقر
المكتب الرئيسي كيلو ر4

6

شهر وتوثيق الحمام  -عمارة
مجلس المدينة منطقة حفر الباطن
عمارة 46
فرع توثيق السلوم -مساكن مجلس
المدينة
فرع توثيق  -سيدى براني

10

توثيق العلمين -مبنى الوحدة المحلية

7
9

37

8

المقــر وعنوان

محافظة البحيرة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الشهر العقاري بدمنهور
عمارة جوهر  1شارع الجيش
توثيق أبو المطامير
شارع مصطفى كامل محكمة
أبو المطامير
شهر وتوثيق أبو حمص
مبنى المحكمة
مأمورية دمنهور
بجوار مستشفى الصدر
شهر وتوثيق بدر
مجمع المصالح الحكومية
شهر وتوثيق كوم حمادة
مبنى المحكمة
مكتب توثيق دمنهور
منزل طه أبو شادي بجوار
مستشفى الصدر
توثيق مركبات دمنهور
شارع الصفا والمروة أمام
المركز الطبي
شهر وتوثيق رشيد
حي الزهور مساكن الوحدة
المحلية

2

شهر الدلنجات
مبنى المحكمة
مأمورية شبراخيت
مبنى المحكمة

6

مأمورية حوش عيسى
شارع الجمهورية
توثيق إيتاي البارود
محكمة إيتاي البارود
شهر وتوثيق المحمودية
مبنى المحكمة
توثيق وادى النطرون
عمارة  39الرست هاوس
توثيق الرحمانية
مبنى المحكمة

3

5
7
9
11
13

15

17

38

4

8
10
12
14

16

توثيق شبراخيت
شارع عزيز المصري

18

شهر كفر الدوار
مبنى المحكمة

تابع محافظة البحيرة
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

19

توثيق حوش عيسى
من شارع الجمهورية

20

توثيق ادكو
بجوار الموقف

21

فرع توثيق النوبارية
عمارة جهاز المدينة

22

نادى قضاه دمنهور
ميدان الزهور

23

توثيق كفر الدوار

24

شهر أبو المطامير
شارع مصفى كامل

25

شهر إيتاى البارود
مبنى المحكمة

26

توثيق الدلنجات
مبنى المحكمة

27

فرع توثيق بريد إيتاى البارود

28

فرع توثيق بريد المجمع الحكومي

39

محافظة الغربية
م

المقــر وعنوان

م

1

مكتب الشهر العقاري بطنطا
شارع خيرت من شارع المدارس0
المحكمة القديمة
فرع توثيق طنطا النموذجي
مجمع المحاكم الجديدة
توثيق ضواحي طنطا
المحكمة القديم  00خلف المحافظة
مأمورية شهر المحلة الكبرى
عمارة األوقاف
توثيق ثان المحلة
ميدان طلعت حرب أمام الكوبرى
شهر وتوثيق سمنود
مجمع المحاكم
فرع توثيق قطور
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق كفر الزيات
ميدان المحطة مبنى المحكمة
مأمورية شهر السنطه
المساكن الشعبية بجوار مخزن
البوتاجاز
توثيق شبرا قاص
شبرا قاص مركز السنطه مبنى
الوحدة

2

فرع توثيق مركبات طنطا
إدارة المرور

4

توثيق ثان طنطا
مساكن قحافه
مأمورية شهر طنطا
شارع الفاتح مبنى المساحة
فرع توثيق أول المحلة
عمارة األوقاف
فرع توثيق ضواحي المحلة
مبنى المحكمة
مأمورية شهر قطور شارع الجيش

3
5
7
9
11
13
15
17

19

40

6
8
10
12

المقــر وعنوان

14

شهر وتوثيق بسيون
مجمع المحاكم
مأمورية شهر زفتي
شارعه أبو الحسايب
فرع توثيق السنطه
مبنى المحكمة الجديد

20

توثيق نادى القضاة
مقر نادى القضاة  0شارع المدارس

16
18

تابع محافظة الغربية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

21

فرع توثيق زفتى
مبنى المحكمة

22

23

24

فرع توثيق سنباط
مبنى الوحدة المحلية
طريق زفتي ميت غمر
فرع توثيق الجابري
مبنى المصالح
فرع توثيق بشبيش
مجمع المصالح اعلى دار المناسبات
فرع توثيق أول طنطا
شارع المدارس
فرع توثيق أبو صير

فرع توثيق شرشابه
مبنى الوحدة القديم
فرع توثيق دمرو
مبنى الوحدة المحلية
فرع توثيق نادى طنطا
نادى طنطا الرياضي
توثيق بريد طنطا
مكتب البريد
توثيق بريد أبشواي المطلق

32

توثيق بريد بسيون

33

توثيق بريد كفر الزيات

34

توثيق كفر كال الباب

35

توثيق بريد نهطاى

36

توثيق بريد سنباط

25
27
29
31

41

26
28
30

محافظة المنوفية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب شبين الكوم
ش طلعت حرب

2

مأمورية شبين الكوم
ش أنور السادات مبنى المساحة

3

توثيق شبين الكوم
مجمع المصالح

4

5

مأمورية شهر تال
مبنى المحكمة

6

ضواحي شبين الكوم
ش صالح الحلبى من ش أبو بكر
الصديق
فرع توثيق تال
مبنى المحكمة

7

شهر وتوثيق الشهداء
مبنى المحكمة

8

شهر وتوثيق بركة السبع
مبنى المحكمة

9

شهر وتوثيق منوف
مبنى المحكمة

10

شهر وتوثيق الباجور
مبنى المحكمة

11

شهر وتوثيق قويسنا
مبنى المحكمة

12

13

شهر أشمون
مبنى المحكمة

14

شهر وتوثيق السادات
المنطقة الخامسة بجوار مدرسة
اللغات
توثيق أشمون
ش خالد بن الوليد

15

فرع توثيق سنتريس
الوحدة المحلية

16

توثيق سمادون
بجوار محطة القطار مبنى السنترال
القديم

17

توثيق طاليا
مبنى الوحدة المحلية

42

محافظة القليوبية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

رئاسة المكتب
ميدان سعد زغلول العمارة
المثلثة
مأمورية شهر بنها
مبنى ا لمحكمة
فرع توثيق طوخ
خلف المرور بالطريق السريع
توثيق قها
مدينة قها
توثيق أول شبرا الخيمة
مبنى المحكمة

2

توثيق بنها النموذجي
مبنى المحكمة الجديد

4

توثيق مركز بنها
مبنى المحكمة الجديد
مأموريه طوخ
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق قليوب
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق شبرا لخيمة
بهتيم المساكن شبرا

11

مأمورية القناطر الخيرية
المساكن الشعبية بجوار الساحة
الشعبية
مأمورية شبين القناطر
مبنى المحكمة

3
5
7
9

6
8
10
12

توثيق القناطر الخيرية
شارع األندلس التقسيم السياحي

14

توثيق شبين القناطر
مدينة شبين القناطر

15

شهر وتوثيق الخانكه
بجوار المرور

16

شهر وتوثيق العبور
منطقة المستقبل اإلسكان الحر

17

شهر وتوثيق كفر شكر
مبنى المحكمة

18

الغرفة التجارية ببنها
مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية

19

توثيق الخصوص
مبنى الخدمات بجوار القسم

13

43

محافظة كفر الشيخ
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب كفر الشيخ

2

توثيق كفر الشيخ

3

مجمع المحاكم شارع صالح سالم
فرع توثيق دسوق

4

5

بجوار مكتب البريد وموقف
األرياف
فرع توثيق مركبات دسوق

6

محكمة دسوق

مبنى المحكمة
7

مأمورية كفر الشيخ

8

9

شارع صالح سالم المحكمة
شهر و توثيق قلين

10

11

مبنى المحكمه
مأمورية شهر بيال

12

13

شارع الجمهوريه 0بالمحكمة
مأمورية شهر الحامول

14

15

عمارات مجلس المدينة بجوار
مرور الحامول
فرع توثيق سيدى سالم

16

مجمع المحاكم شارع مجلس
المدينة

44

برج النور بنك التنمية
مأمورية شهر دسوق

مأمورية شهر مطوبس
تقسيم حمودة بجوار فيال د\ محمد أبو
عالم
فرع توثيق مطوبس

شارع بورسعيد عمارة الدكتور
شهر وتوثيق فوه
مبنى المحكمه شارع الفتح
فرع توثيق بيال
شارع الجمهورية مبنى
مأمورية شهر سيدى سالم
شارع خالد بن الوليد  0مساكن
مجلس المدينة
مأمورية شهر الرياض
تل كوم الرياض مساكن الوحدة
المحلية عماره 1

تابع محافظة كفر الشيخ
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

17

فرع توثيق الرياض

18

مأمورية شهر وتوثيق بلطيم

شارع السادات الرياض
19

فرع توثيق المحكمة الجديد

20

21

بمطوبس
توثيق الحامول

22

23

فرع توثيق ضواحي كفر الشيخ

عمارات مجلس المدينة بجوار
الطريق الدولي
فرع توثيق الجرايدة

الوحدة المحلية بالجرايدة أمام
بريد كفر الشيح
مكتب بريد كفر الشيح

ميدان محطة قطار سخا بجوار
األحوال المدنية لكفر الشيخ

45

محافظة الدقهلية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب المنصورة
شارع دليور من ش الثورة

2

مكتب توثيق المنصورة
شارع دليور  -بذات مقر المكتب

3

مأمورية شهر المنصورة
عمارة  16ب مدينة الفردوس
مأمورية شهر أجا
مبنى المحكمة ش الجالء
فرع توثيق ميت غمر
شارع المعاهدة
شهر وتوثيق شهر المنزلة
مبنى المحكمة

4

توثيق ضواحي المنصورة
منية سندوب مبنى الخدمات
فرع توثيق أجا
مبنى المحكمة  0ش الجالء
شهر وتوثيق تمي األمديد
شارع الوفاء
شهر وتوثيق المطرية
مجمع المحاكم

5
7
9

6
8
10

11

مأموريه منية النصر
الدراكسة – منيا النصر المساكن

12

فرع توثيق منية النصـر
مبنى مجمع المحاكم

13

مأمورية شهر دكرنس
مبنى مجمع المحاكم دكرنس

14

فرع توثيق دكرنس
مبنى مجمع المحاكم دكرنس

15

مأمورية شهر شربين
مبنى المحكمة ارض غيث

16

توثيق شربين
مبنى المحكمة ارض غيث

17

مأمورية طلخا
المعلمين بجوار محطة المياه

18

توثيق طلخا
المعلمين بجوار محطة المياه

19

شهر وتوثيق ميت سلسبيل
مبنى المحكمة

20

مأمورية شهر بلقاس
مبنى المحكمة

21

فرع توثيق بلقاس
المحكمة

22

توثيق ميت أبو خالد
شارع البوسطة

46

تابع محافظة الدقهلية
م

المقــر وعنوان

م

23

توثيق دماص
مجمع الصالح

24

توثيق أتميدة
مبنى المجلس

25

توثيق أوليله
مبنى المجلس

26

فرع توثيق نادى القضاة
نادى قضاه المنصورة

27

فرع توثيق كفر الجنينة
مبنى مجمع المصالح

28

فرع توثيق نادى جزيرة الورد
نادى جزيرة الورد البحر

29

فرع توثيق المحمودية
مبنى الوحدة المحلية

30

فرع توثيق تلبانه
مبنى مجمع الخدمات

31

توثيق شها
مبنى الخدمات

32

توثيق استثمار جمصه
مبنى هيئة االستثمار

33

توثيق مرور المنصورة
المجزر األلى

34

شهر وتوثيق الجمالية
مبنى المحكمة

35

مأمورية شهر السنبالوين

36

فرع توثيق السنبالوين
عمار زينهم

37

توثيق ضواحي ميت غمر
مبنى المحكم

38

مأمورية شهر ميت غمر
مبنى المحكمة

39

توثيق نبروه

40

توثيق بريد المطرية

41

توثيق بريد المنصورة

42

فرع توثيق المنصورة أول

47

المقــر وعنوان

محافظة الشرقية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الزقازيق ميدان المحطة
حارة مهاود
توثيق الزقازيق مجلس المدينة
بجوار الكوبرى
توثيق مرور الزقازيق
مبنى إدارة المرور
مركبات منيا القمح
مساكن هندسة الري
توثيق العاشر من رمضان
مبنى مجلس األمناء
شهر وتوثيق ههيا
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق فاقوس
مساكن مجلس المدينة
شهر وتوثيق ديرب نجم
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق كفر صقر
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق الصالحية الجديدة
الحى التجاري بجوار السنترال
شهر وتوثيق القنايات
 35شارع الدلتا بجوار قسم
الشرطة

2

مأمورية الزقازيق
مبنى المحكمة
ضواحي الزقازيق مجلس المدينة
بجوار الطب البيطري
شهر منيا القمح
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق بلبيس
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق مشتول السوق
منزل شاكر شلباية
شهر وتوثيق أبو كبير
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق الحسنية
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق اإلبراهيمية
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق أبو حماد
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق القرين
شارع الشيخة حمدة
توثيق أبو عمر
مبنى الوحدة المحلية

3
5
7

9
11
13
15
17
19
21
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4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

تابع محافظة الشرقية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

23

شهر وتوثيق أوالد صقر
مبنى الوحدة المحلية

24

توثيق بردين
مبنى الوحدة المحلية

25

توثيق شنبارة الميمونة
المساكن الشعبية

26

توثيق الزنكلون
مبنى الوحدة المحلية القديم

27

توثيق ثان الزقازيق
مبنى المحكمة

28

توثيق شبرا النخلة
مبنى الوحدة المحلية

29

توثيق نشاط المستثمرين
هيئة االستثمار العاشر من
رمضان
توثيق طحا المرج

30

توثيق كفر أبراش
مبنى الوحدة المحلية

32

توثيق منيا القمح
مبنى المحكمة

33

شهر العاشر من رمضان
مساكن مجلس األمناء

34

توثيق أنشاص
الرمل

35

توثيق بريد اإلبراهيمية

36

توثيق بريد بلبيس

37

توثيق بريد األسدية

31
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محافظة دمياط
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

رئاسة المكتب إصالح
عمارة اإلستاد

2

توثيق دمياط
مجمع محاكم شطا

3

فرع توثيق المركبات
مبنى المحكمة القديم

4

مأمورية الشهر والتوثيق بكفر سعد
مجمع المحاكم بكفر سعد

5

شهر و توثيق الزرقا
عمارة مجلس المدينة  -المحكمة

6

شهر وتوثيق فارسكور
مجمع المحاكم

7

فرع توثيق راس البر
مجمع المحاكم

8

توثيق ضواحي دمياط
مبنى المحكمة القديم

9

فرع توثيق دمياط الجديدة
إسكان مبارك عمارة 7

10

شهر دمياط
مجمع محاكم شطا
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محافظة اإلسماعيلية
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الشهر العقاري باإلسماعيلية
عرايشه مصر شارع السكة الحديد

2

3

توثيق ثان اإلسماعيلية
حي السالم بجوار قسم الشرطة

4

مكتب توثيق اإلسماعيلية
مجمع المحاكم شارع شبين
الكوم
فرع توثيق االستثمار
مجمع خدمات االستثمار أمام
مجمع المحاكم برج قرطبة

5

فرع توثيق أبو صوير
شارع مخبر حسين عزب متفرع من
شارع المعاهدة الرئيسي أمام محطة المياه
بمدينة أبو صوير

6

شهر وتوثيق القصاصين
شارع المستشفى العسكري

7

شهر و توثيق التل الكبير
مبنى المحكمة الجديد

8

شهر وتوثيق فايد
عمارة مجلس المدينة القديمة

9

مأمورية شهر وتوثيق القنطرة غرب
شارع السويس اعلى مكتب البريد

10

شهر وتوثيق القنطرة شرق
القنطرة شرق الجديدة

11

مأمورية شهر اإلسماعيلية
عرايشه مصر ش السكة الحديد

12

توثيق ثالث اإلسماعيلية
مبنى الكفاية اإلنتاجية  -شارع
شبين الكوم

13

توثيق بريد المستقبل
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محافظة بورسعيد
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

رئاسة المكتب
ارض اللنش رقم  8شارع ناصر
توثيق مركبات بورسعيد
مقر المكتب
مأمورية بورسعيد
ارض اللنش رقم 8
توثيق استثمار بورسعيد
مبنى هيئة االستثمار

2

مكتب توثيق بورسعيد
ميدان الشهداء
فرع التوثيق بالمناخ
منطقة عمر بن العاص المناخ
توثيق شرق بورسعيد
مبنى المحافظة
فرع توثيق المناخ أول

3
5
7
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4
6
8

محافظة شمال سيناء
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب شمال سيناء
مجمع محاكم العريش
شهر و توثيق العريش
مجمع المصالح
شهر وتوثيق توثيق الشيخ
زويد0حى الكوثر
فرع توثيق رمانه
مبنى شروق

2

توثيق المساعيد
بجوار مبنى اإلذاعة
توثيق مركبات العريش
مبنى إدارة المرور
شهر و توثيق بئر العبد
حي الغزالن
فرع توثيق العريش المطور مبنى
المحكمة

3
5
7

4
6
8

محافظة جنوب سيناء
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

أمانة المكتب
مجمع المصالح بطور سيناء
شهر وتوثيق نويبع
مبنى محكمة نويبع
مأمورية الشهر العقاري والتوثيق
بشرم الشيخ
مبني المحكمة – حي النور

2

شهر و توثيق بالطـور
حي السـالم بالطور
فرع توثيق راس سدر
مساكن  48وحدة عمارة 1
توثيق االستثمار
مبنى االستثمار

3
5
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4
6

محافظة السويس
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

رئاسة المكتب
الغريب – مجمع المحاكم عمارة 3

2

فر ع توثيق األربعين
مدينة األيمان ع / 21ب دور ارضى

3

مكتب توثيق السويس المطور
مبنى المحكمة

4

فرع توثيق فيصل
مدينة االمل فيصل

5

توثيق مركبات السويس
مبنى إدارة المرور

6

مأمورية شهر السويس
مدينة االمل فيصل

7

توثيق المنطقة االقتصادية بالعين
السخنة

8

توثيق االستثمار
بعتاقه
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محافظة بنى سويف
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب بنى سويف
شارع ابن الرشيد  /مقبل

2

مأمورية بنى سويف
مبنى المحكمة

3

مأمورية الفشن
ش البحر األعظم

4

توثيق الفشن
شارع البحر األعظم

5

ضواحي بنى سويف
شارع المدارس
مبنى مديرية المساحة

6

مأمورية سمسطا
 19حي الفالوجا

7

توثيق سمسطا
حي الفالوجا

8

شهر وتوثيق ببا
ش ترعة اإلبراهيمية

9

شهر وتوثيق أهناسيا
مجمع المحاكم

10

بندر بنى سويف
شارع المدارس المحكمة

11

شهر و توثيق ناصر
شارع الحاجة نجيه العريف من
جمال عبد الناصر

12

شهر وتوثيق الواسطي
شارع احمد عرابي المحكمة

13

مكتب توثيق الفنت
مبنى الوحدة المحلية

14

توثيق قضاه بنى سويف

15

توثيق بريد الميمون

16

توثيق بريد الفشن

17

توثيق بريد بنى سويف الرئيسي
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محافظة الفيوم
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب شهر عقاري الفيوم
 18شارع الجمهورية
بجوار قصر الثقافة

2

مأمورية شهر الفيوم
 8عمارة المساكن االقتصادية

3

مكتب توثيق الفيوم النموذجي
مساكن الشيخ حسن عمارة 29
الفيوم

4

توثيق ضواحي الفيوم
حي الجون المساكن االقتصادية
عمارة رقم 9

5

توثيق مرور الفيوم
مبنى األوقاف

6

7

شهر وتوثيق أبشواي
شارع المحكمة الشرعية

8

مأمورية شهر أطسا وفرع توثيق
أطسا
شارع عمر بن الخطاب  -مبنى
المحكمة
شهر وتوثيق سنورس
مبنى المحكمة

9

م شهر وتوثيق طامية
مبنى المحكمة

10

توثيق قضاه الفيوم
نادى قضاه الفيوم

11

مأمورية الشهر العقاري والتوثيق
بيوسف الصديق

12

توثيق بريد الجون
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محافظة المنيا
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

رئاسة المكتب
 23شارع عدلي يكن

2

3

مكتب توثيق المنيا
مبنى المحكمة

4

5

توثيق ملوى
 7ش المصرف البحري
شهر وتوثيق سمالوط
محكمة سمالوط
توثيق بنى مزار

6

ضواحي المنيا
 5ش هدى شعراوي خلف منطقة
الشباب
شهر وتوثيق ديرمواس
عمارة نفرتيتى  -طريق مصر
أسوان الزراعي
توثيق أبو قرقاص
شارع مكة
شهر وتوثيق مطاي
مبنى الوحدة المحلية
فرع توثيق مغاغه
ش طه حسين

7
9

8
10

11

شهر وتوثيق العدوة
مجمع المحاكم

12

13

شهر ملوى
مقر إيجار جديد

14

مأمورية شهر المنيا
 5ش هدى شعراوي خلف منطقة
الشباب
شهر مغاغه بالمساكن

15

توثيق االستثمار
حي المطاهرة

16

مأموريه أبو قرقاص
ش الجمهورية المساكن الشعبية

17

مأمورية بنى مزار
مقر مؤقت

18

توثيق بريد المنيا
مكتب البريد

19

توثيق بريد بنى مزار
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محافظة أسيوط
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب أسيوط
شارع المحافظة

2

مأمورية أسيوط
مبنى المكتب الرئيسي

3

شهر وتوثيق أبنوب
مبنى المحكمة

4

شهر وتوثيق الفتح
مساكن الفتح بجوار السجل المدني

5

شهر و توثيق ساحل سليم
المساكن الشعبية شارع المطحن

6

شهر وتوثيق البداري
مبنى المحكمة

7

شهر وتوثيق صدفا
مبنى المحكمة بصدفا

8

شهر وتوثيق أبو تيج
مبنى المحكمة

10

توثيق ديروط
تقسيم أبو جبل شارع الشون

11

توثيق ضواحي أسيوط
حي مبارك  0األربعين

12

توثيق أسيوط الجديد
مدينه أسيوط الجديدة المساكن

13

شهر القوصية  -أمام مجلس
المدينة
توثيق االستثمار
هيئة االستثمار

14

شهر ديروط

16

شهر وتوثيق منفلوط
مبنى المحكمة

17

شهر وتوثيق الغنايم
مبنى المحكمة

18

توثيق جامعه أسيوط
داخل الجامعة

19

مكتب توثيق أسيوط
المحكمة الجديدة

20

توثيق قضاه أسيوط
الفكرية بجوار البحر

21

توثيق بريد للغنايم

22

توثيق بريد بنى عديات

فرع توثيق القوصية
9
 10شارع مركز التدريب المهني

15
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محافظة الوادي الجـديـد
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الوادي الجديد
حي الزهـور -عمارة125
شهر وتوثيق باريس
مبنى الوحدة المحلية
شهر وتوثيق الخارجة
حي الزهـور -عمارة125
توثيق بريد الخارجة الرئيسي

2

شهر وتوثيق الداخلة
مجمع المحاكـم بالداخلـة
شهر وتوثيق الفرافرة
مبنى الوحدة المحلية
توثيق بالط
مبنى الوحدة المحلية

3
5
7
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4
6

محافظة سوهـــاج
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الشهر العقاري بسوهــاج
شارع مازن بندر سوهــاج
مأمورية الشهر بسوهــاج
شارع سعد زغلول بندر زغلول
مأمورية شهر وفرع توثيق طمـا
بمجمع محاكم طمــا
مأمورية شهر المراغـة
بمجمع محاكم المراغة
شهر وتوثيق ساقلته
مبنى المحكمة
شهروتوثيق المنشاة
مبنى المحكمة
شهر توثيق البلينا
مبنى المحكمه

2

مكتب توثيق بسوهــاج
شارع سعد زغلول بندر زغلول
مأمورية شهر وفرع توثيق طهطا
مجمع محاكم طهطا
فرع توثيق المراغة
الجريدية بحرى – التامين الصحي
شهر وتوثيق جهينة
مبنى ا لمحكمة الجديد
شهر وتوثيق أخمـيم
مجمع المحاكم
شهر وتوثيق جرجا
مبنى المحكمة
مأمورية شهر وفرع توثيق دار
السالم
ش د عبد المنعم احمد
توثيق االستثمار
هيئة االستثمار
نيابة إدارية سوهاج

3

5
7
9
11
13

4

6
8
10
12
14

16

شهر و توثيق العسيرات
15
شارع المحطة أمام صهاريج المياه
18
سجل عيني سوهاج
17
19

توثيق بريد دار السالم
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20

توثيق بريد سوهاج

محافظة قنا
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب قنا
منطقة الكنوز
مأمورية فرشوط
مبنى الوحدة المحلية
مأمورية شهر وفرع توثيق نجع
حمادي
مبنى المحكمة
شهر وتوثيق الوقف
مبنى المحكمة
فرع توثيق قفط
مساكن مجلس المدينة
شهر وتوثيق قوص
مبنى المحكمة
توثيق نشاط المستثمرين بقنا
مبنى األحوال المدنية الجديد
توثيق بريد دندرة

2

شهر وتوثيق أبو تشت
مبنى المحكمة
فرع توثيق فرشوط
عزبة شاكر مبنى المحكمة
شهر وتوثيق دشنا
مبنى المحكمة

8

شهر و توثيق قنا
مبنى المحكمة
مأمورية شهر قفط
مساكن مجلس المدينة
شهر وتوثيق نقادة
مبنى المحكمة
توثيق ضواحي قنا
مقر المكتب الرئيسي
توثيق بريد أبو شوشه

3
5

7
9
11
13
15
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4
6

10
12
14
16

محافظة البحر األحمر
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب البحر األحمر
شارع الشيخ الشحات الدهار

2

مكتب توثيق الغردقة
شارع الشيخ الشحات الدهار

3

مأمورية شهر الغردقة
حفر الباطن مبنى المحافظة

4

توثيق ضواحي الغردقة
حفر الباطن مبنى المحافظة

5

شهر وتوثيق شالتين
مساكن الوحدة المحلية

6

شهر وتوثيق راس غا رب
أمام النيابة بالمساكن الشعبية

7

شهر وتوثيق سفاجا
مبنى المحكمة الجديد

8

9

شهر وتوثيق مرسى علم
مبنى ا لحزب الوطني القديم

10

شهر وتوثيق القصير
مساكن الوحدة المحلية بجوار
البنك األهلي
توثيق الجونة
المبنى اإلداري
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محافظة األقصر
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب األقصر
ش رمسيس ساحة بولس باشا

2

مكتب توثيق األقصر
مبنى المحكمة

3

مأمورية األقصر
منطقة أبو الجود

4

مأمورية أرمنت
مساكن مجلس المدينة

5

فرع توثيق أرمنت
المحكمة
فرع توثيق ضواحي األقصر
مساكن مجلس المدينة

6

شهر توثيق إسنا
مبنى المحكمة
توثيق القرنة المساكن الجديدة

9

توثيق بريد طنفيس
مركز أسنا

10

توثيق بريد الدير إسنا

11

توثيق بريد الضبعية

7
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8

محافظة أسوان
م

المقــر وعنوان

م

المقــر وعنوان

1

مكتب الشهر العقاري بأسوان
شـارع البـركــة

2

توثيق أسوان
مبنى مجمع المحافظة

3

مأمورية كوم أمبو
عمارات الزهور

4

توثيق كوم أمبـو
حي الزهور

5

شهر وتوثيق نصر النوبة
مجلس المدينة

6

شهر وتوثيق دراو
عمارات مجلس المدينة

7

مأمورية إدفو
مبنى المحكمة

8

توثيق أدفو
الكورنيش – أدفو

9

توثيق البصيلية
عمارات مجلس المدينة

10

11

فرع توثيق أبو سمبل
عمارات مجلس المدينة

12

شهر وتوثيق السباعية
عمارات مجلس المدينة  -شارع
حسنى مبارك
شهر أسوان
مبنى مجمع المحافظة

عودة
64

سا :عناوين المنافذ البريدية
خام ً
م

المحافظة

1

محافظة القاهرة

2

محافظة القاهرة

مساكن الشروق -خلف الثانوية
الثانوية الجوية
الجوية -مدينة نصر
شارع المسيري – الزيتون الغربية
المسيري
89

3

محافظة القاهرة

4

محافظة القاهرة

5

محافظة القاهرة

بانوراما
أكتوبر 73
الصالحية
الجديدة
ركن حلوان

عمارات العبور 22-شارع صالح
سالم  -القاهرة
شارع مسرة  -شبرا مصر 10

6

محافظة القاهرة

كفر الباشا

جمعية تنمية المجتمع المحلي
بمؤسسة الزكاة  -المرج

7

محافظة القاهرة

8

محافظة القاهرة

مدينة السالم
ثان
مدينة الشروق

مبني حركة بريد السالم -مدينة
السالم
السوق التجاري -مدينة الشروق

9

محافظة القاهرة

مدينة ضباط
الهايكستب

مدينة ضباط الهايكستب -طريق
مصر-اإلسماعيلية

10

محافظة القاهرة

مصر القديمة

عطفة خوجة – مصر القديمة

11

محافظة القاهرة

منشية البكري

12

محافظة الجيزة

 6أكتوبر
الرئيسي

شارع فهمي – الخليفة المأمون –
منشية البكري 3
الحي السادس  6أكتوبر

65

االسم

العنوان

تقاطع شارع ال وغلي مع شارع
رايل  -حلوان

م

المحافظة

االسم

العنوان

13

محافظة الجيزة

14

محافظة الجيزة

الحي األول –
الشيخ زايد
قرية الفهمين

15

محافظة الجيزة

اللشت

مركز خدمات الحي األول – الشيخ
زايد
قرية الفهمين – باألقواز – مركز
الصف
قرية اللشت  -المتانيا  -مركز العياط

16

محافظة الجيزة

المرازيق

قرية المرازيق  -مركز البدرشين

17

محافظة الجيزة

المنصورية

18

محافظة الجيزة

المهندسين

19

محافظة الجيزة

أم ختان

قرية المنصورية  -مركز منشأة
القناطر
ميدان موسي جالل -المهندسين -
إمبابة 1
قرية أم ختان  -مركز البدرشين

20

محافظة الجيزة

21

محافظة الجيزة

22

محافظة اإلسكندرية

23

محافظة اإلسكندرية

اإلسكندرية

24

محافظة اإلسكندرية

رأس التين

66

مجمع  6أكتوبر-الحي السادس -
مجمع الخدمات
بجوار المطافئ
الحي المتميز -أمام قرية مينا جاردن
مينا جاردن
  6أكتوبرسيتي
ال يوجد
السراي
شارع السيد محمد كريم ( أمام مجمع
محمد كريم ) المنشية
شارع صقر باشا – راس التين 11

م

المحافظة

25

محافظة اإلسكندرية

26

محافظة اإلسكندرية

27

محافظة اإلسكندرية

28

محافظة اإلسكندرية

29

محافظة مطروح

طريق الحرية – سيدي جابر
سيدي جابر
328
صالح الدين شارع إسماعيل مينا – صالح
الدين – اللبان
مساكن اإلسكان الصناعي –
طوسون
طوسون
شارع محمود سالمة – محرم
مركز
بك
الحركة
أم الرخم قرية أم الرخم – مركز مطروح

30

محافظة البحيرة

31

محافظة البحيرة

32

محافظة الغربية

33

محافظة الغربية

إيتاي البرود شارع الجمهورية بجوار مجلس
المدينة
مبني مديرية التربية والتعليم
المجمع
بدمنهور خلف مجمع المصالح
الحكومي
أبشواي الملق قرية أبشواي الملق  -مركز
قطور
شارع  23يوليو -بسيون
بسيون

34

محافظة الغربية

دمرو

35

محافظة الغربية

سنباط

67

االسم

العنوان

قرية دمرو -مركز المحلة
الكبرى
قرية سنباط  -مركز زفتي

م

المحافظة

االسم

العنوان

36

محافظة الغربية

طنطا الرئيسي

ميدان المحطة  -طنطا

37

محافظة الغربية

غزل مصر
المحلة

شارع طلعت حرب( -مبني
الشركة) -المحلة الكبرى

38

محافظة الغربية

كفر الزيات

ميدان المحطة – كفر الزيات

39

محافظة الغربية

كفر كال الباب

قرية كفر كال الباب -مركز السنطه

40

محافظة الغربية

نهطاي

قرية نهطاي – مركز زفتي

41

محافظة المنوفية

البتانون بلد

شارع الجمهورية  -البتانون

42

محافظة المنوفية

المصيلحة

قرية المصيلحة  -مركز شبين الكوم

43

محافظة المنوفية

أم ختان

قرية أم ختان – مركز قويسنا

44

محافظة المنوفية

45

محافظة المنوفية

شبين الكوم
الجديد
طوخ طنبشا

46

محافظة المنوفية

كفر ربيع

شارع محمود شاهين ( -المبني
االستثماري) -شبين الكوم
قرية طوخ طنبشا – طنبشا – مركز
بركة السبع
قرية كفر ربيع -مركز تال

47

محافظة المنوفية

مدينة السادات

48

محافظة المنوفية

منوف

شارع عمرو بن العاص-الحي
األول-مدينة السادات
شارع البوسطة  -منوف

68

م

المحافظة

االسم

العنوان

49

محافظة القليوبية

باسوس

50

محافظة القليوبية

قليوب المحطة

51
52

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

53

محافظة كفر الشيخ

مرابعين
المنشأة
الصغرى
بلطيم

54
55

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

56

محافظة الدقهلية

شباس عمير
كفر الشيخ
الرئيسي
أجا

قرية باسوس  -مركز القناطر
الخيرية
شارع المركز(-مساكن مجلس
المدينة) -قليوب
قرية المرابعين – مركز كفر الشيخ
قرية المنشأة الصغرى – ميت الديبة-
مركز قلين
شارع البنك (بجوار السنترال)-
بلطيم
قرية شباس عمير -مركز قلين
شارع الجيش  -خلف مديرية األمن

57

محافظة الدقهلية

المطرية

شارع محمود محمود فهمي
النقراشي  -أجا
شارع عبد المنعم سند  -المطرية

58

محافظة الدقهلية

المنصورة

59

محافظة الدقهلية

أبو كبير ثان

60

محافظة الشرقية

اإلبراهيمية

شارع الجمهورية  -ناصية شارع
المدير -المنصورة
ش عبد العزيز علي ( -مبني إدارة
المنطقة)  -أبو كبير
شارع مضرب األرز  -اإلبراهيمية

61

محافظة الشرقية

األسدية

قرية األسدية  -مركز أبو حماد

62

محافظة الشرقية

الجديدة

قرية الجديدة  -مركز منيا القمح

63

محافظة الشرقية

الصالحية
الجديدة

مجاورة ( - )2الصالحية الجديدة

69

م

المحافظة

االسم

العنوان

64

محافظة الشرقية

65

محافظة الشرقية

المنطقة
الصناعية
الثالثة
أوالد صقر

المنطقة الصناعية الثالثة – العاشر
من رمضان
شارع البحر  -أوالد صقر

66

محافظة الشرقية

بحطيط

قرية بحطيط  -مركز أبو حماد

67

محافظة الشرقية

68

محافظة الشرقية

69

محافظة الشرقية

70

محافظة دمياط

71

محافظة اإلسماعيلية

برج البريد  -الزقازيق  -بجوار
توفير
المطافئ
الزقازيق
قرية جزيرة سعود  -مركز
جزيرة سعود
الحسينية
شارع الجمهورية ( -بجوار
بلبيس الرئيسي
المحطة) -بلبيس
إسكان مبارك إسكان مبارك -أمام إدارة المرور-
دمياط الجديدة
قرية جلبانة – مركز قنطرة شرق
جلبانة

72

محافظة اإلسماعيلية

مدينة المستقبل

73

محافظة بني سويف

الفشن

شارع قسم الشرطة – مدينة
المستقبل – اإلسماعيلية
شارع اإلبراهيمية  -الفشن

74

محافظة بني سويف

الميمون

قرية الميمون – مركز الواسطة

75

محافظة بني سويف

76

محافظة بني سويف

بني سويف
الرئيسي
بني سويف
شرق

شارع عبد السالم عارف (-إدارة
المنطقة) -بني سويف
شارع أبو هريرة  -بني سويف
الجديدة

70

م

المحافظة

االسم

العنوان

77

محافظة الفيوم

الجرن

شارع الملعب الغربي -أرض
الجون -الفيوم

78

محافظة الفيوم

السيليين

79

محافظة الفيوم

قصر الباسل

قرية السيلين -فيديمين -مركز
سنورس
قرية قصر الباسل – مركز أطسا

80

محافظة المنيا

ابيوها

قرية أبيوها  -مركز أبو قرقاص

81

محافظة المنيا

الشباب
والمستقبل

الحي الرابع  -مدينة المنيا الجديدة

82

محافظة المنيا

المنيا فرعي

مبني مجمع المصالح  -المنيا

83

محافظة المنيا

بلنصورة

قرية بلنصورة -نزلة أسمنت -
مركز أبو قرقاص

84

محافظة المنيا

بني خالد

85

محافظة المنيا

بني مزار
فرعي

قرية بني خالد  -شم البصل البحرية
 مركز مغاغةشارع الريدي – بني مزار

86

محافظة المنيا

دلجا

قرية دلجا – مركز ديرمواس

87

محافظة المنيا

مغاغه ثان

عمارات الفشنية – بجوار إدارة
المرور  -مغاغه

71

م

المحافظة

االسم

العنوان

88

محافظة المنيا

ملوي فرعي

شارع العرفاني  -ملوي

الغنايم

خلف مبني مجلس المدينة (بجوار
الموقف)-الغنايم

90

محافظة أسيوط

بني عديات

قرية بني عديات – مركز منفلوط

91

محافظة الوادي
الجديد
محافظة سوهاج

الخارجة
الرئيسي
أخميم

شارع المحكمة القديمة( -خلف
شركة ريجوا) -الخارجة
شارع الثورة  -أخميم

93

محافظة سوهاج

دار السالم

مجلس المدينة القديم  -أمام اإلدارة
التعليمية

94

محافظة سوهاج

سوهاج

شارع النيل – (مبني إدارة
المنطقة) -سوهاج

95

محافظة قنا

أبو شوشه

مدينة أبو شوشه – بجوار مزلقان
أبو شوشه

96

محافظة قنا

دندرة

قرية دندرة – مركز قنا

97

محافظة قنا

قفط

شارع الجيش  -قفط

98

محافظة قنا

قنا

شارع األقصر(مبني إدارة المنطقة)
 -قنا

89

92

محافظة أسيوط

72

م

المحافظة

االسم

العنوان

99

محافظة قنا

نجع حمادي

شارع المركز بجوار التأمينات

100

محافظة البحر
األحمر

المستقبل

تقسيم اإلستاد – الغردقة

101

محافظة البحر
األحمر

سفاجا ثان

الشارع الرئيسي – بجوار المعهد
األزهري – سفاجا

102

محافظة البحر
األحمر

القصير

القصير – شارع البحر

103

محافظة األقصر

الدير – أسنا

قرية الدير – مركز إسنا

104

محافظة األقصر

الضبعية

قرية الضبعية – مركز األقصر

105

محافظة األقصر

طفتيس

قرية طفيس – كيمان المطاعنة –
مركز إسنا

106

محافظة األقصر

طيبة الجديدة

مدينة طيبة الجديدة – مركز
األقصر

107

محافظة أسوان

أسوان

شارع كورنيش النيل بجوار قصر
ثقافة أسوان

108

محافظة أسوان

الرديسيه

بجوار نقطة الشرطة  -الرديسيه

109

محافظة أسوان

كوم أمبو

شارع بورسعيد(بجوار نقطة
اإلطفاء ) بكوم أمبو

عودة
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الماسح الضوئي

الرجاء تصوير الرمز من خالل هاتفك المحمول عن
طريق الكاميرا او عن طريق التطبيق المخصص
لقراءة الماسح الضوئي( )QR Codeليتم تحميل
الكتـــيــب و التعرف علي محتوياته

74

خ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ــمة
وزارة العدل إذ تعاهدكم على المضى قدما ً نحو
تقديم الجديد والمزيد من الخدمات الميسرة ،فإنها
تناشدكم توثيق معامالتكم وتسجيل عقاراتكم
حفا ًا علي أموالكم ،حتى تتحقق رؤية السيد
الرئيس /عبد الفتاح السيسي في رفع مستوي
المعيشة ،و فتح آفاق المستقبل أمام المصريين.

مع تحيات اإلدارة العامة لإلعالم بوزارة العدل
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حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل
وزارة العدل المصرية

www.moj.gov.eg

