دليل تليفونات و عناوين أهم الهيئات الحكومية
اسم الهيئة

التليفون

العنوان
المبنى اإلدارى لمساكن مصر للتعمير  -نهاية مترو
النزهة  -أمام جامع مصر للتعمير  -الشيراتون -
القاهرة

المركز العام لمعلومات شبكات مرافق القاهرة
الكبرى

8884222

الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

-4500404
4500402

أرض المعارض  -طريق صالح سالم  -مدينة نصر

الهيئة العامة للتأمين الصحى

4101514

1شارع أبو المحاسن -روكسى -مصر الجديدة -
القاهرة

الهيئة المصرية العامه للتوحيد القياسىوجودة
اإلنتاج

8511101

 18شارع تدريب المدربين االميرية -القاهرة

الهيئة العامة للرقابة على التامين
مصلحة الضرائب العامة
الهيئة القومية للبريد
الهيئة المصرية العامة للكتاب
قطاع الفنون التشكيلية
المجلس األعلى لآلثار
أكاديمية الفنون
هيئة صندوق التنمية الثقافية
الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي

- 0402828
0441240
- 4008082
4085404
- 1014108
1018518
0440801
1128400
4102440
0811020
4125044

 82شارع طلعت حرب  -ص.ب - 8040 .القاهرة
 4ش حسن حجازى  -الظوغلى -القاهرة
 4ش عبد الخالق ثروت ميدان العتبة  -القاهرة
 181رملة بوالق – كورنيش النيل القاهرة
 1شارع كافور االورمان  -الجيزة
 1شارع العادل أبو بكر – الزمالك  -القاهرة
 1شارع جمال الدين األفغانى – الهرم – الجيزة
 10شارع محمد فريد  -القاهرة

4145002

أرض األوبرا  -القاهرة

المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون
الشعبية
قطاع العالقات الثقافية الخارجية

4125011

 0شارع حسن صبرى – الزمالك  -القاهرة

4424451

 44شارع المساحة  -الدقى – الجيزة

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

0405885

 181رملة بوالق – كورنيش النيل القاهرة

مركز البحوث الزراعية
هيئة أبنية المحاكم

0485044
4015000
-4044212
4040445

 0شارع الجامعة – الجيزة
ميدان الظوغلى مبنى وزارة العدل  -القاهرة
18أ ش أمين سامى  -القصر العينى  -القاهرة -
الرمز البريدى 11088
 1شارع اإلستاد البحرى بجوار دار المدرعات مدينة
نصر  -القاهرة
دار القضاء العالى  -شارع  88يوليو  -ميدان
االسعاف  -القاهرة
منشأة  81يوليو - 2ب العباسية  -القاهرة
 114ش بيرم التونسى –السيدة زينب  -القاهرة
مجمع التحرير – الدور العاشر  -القاهرة
كورنيش النيل – بجوار مستشفى القوات المسلحة

الهيئة العامة لقصور الثقافة
الهيئة المصرية العامة لالستعالمات

8815144

هيئة النيابات

0441401

مصلحة الخبراء
مصلحة الطب الشرعى
هيئة قضايا الدولة
المحكمة الدستورية العليا

4212508
1800442
4041245
0884548

بالمعادى  -القاهرة
الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار

8045582

 1ش شركة االدوية جسر السويس – القاهرة

المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى

0525482

المقطم ش  0أمام عمارات البترول  -القاهرة

الهيئة العامة لألبنية التعليمية
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات
مركز تنمية الصادرات المصرية

8480401

 1ش حسن مأمون – مدينة نصر  -القاهرة

0408511

 1ش معروف رمسيس – القاهرة

4401010

 158ش جامعة الدول – المهندسين  -الجيزة

قطاع نقطة التجارة الدولية المصرية

1511445

 08ش احمد عرابى – المهندسين  -الجيزة

قطاع سياسات التجارة الخارجية

8514488

الهيئة العامة لشئون المعارض واألسواق
الدولية

8854248

 10ش معهد ناصر ( أرض أغاخان شبرا ) -
القاهرة
شارع صالح سالم – أرض المعارض  -مدينة نصر
 -القاهرة

نقطة التجارة الفرعية بكفر الشيخ

 544/812480ش الجمهورية  -عمارة بنزايون – كفر الشيخ

نقطة التجارة الفرعية باإلسماعيلية

 584/108445ش محمد على – ديوان محافظة اإلسماعيلية

نقطة التجارة الفرعية اإلسكندرية

 80 514004005طريق الحرية – محطة الرمل -اإلسكندرية

نقطة التجارة الفرعية أسيوط

 88 522/108001ش  88يوليو  -أسيوط
منطقة البنوك أمام حديقة الكفراوى  -العاشر من
510144418
رمضان – محافظة الشرقية
 1شارع عبد السالم عارف –األورمان -الجيزة
4424054
- 0488851
 85ش عماد الدين  -القاهرة
0441555
 81شارع إمتداد رمسيس  -برج مصر للسياحة –
8288018
ميدان العباسية  -القاهرة
قاعة المؤتمرات الدولية –مدينة نصر -طريق النصر
4584148
 القاهرة 1شارع إسماعيل أباظة  -القصر العينى  -القاهرة
4081014

نقطة التجارة الفرعية بالعاشر من رمضان
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الهيئة العامة لسوق المال
الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى
الهيئة العامة لمراكز المؤتمرات
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

4081415

 1شارع إسماعيل أباظة  -القصر العينى  -القاهرة

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

1581512

 08شارع أحمد عرابى – المهندسين  -القاهرة

0440408

 44شارع رمسيس  -القاهرة

8818818

خلف مسجد رابعة العدوية بجوار مرور القاهرة -
مدينة نصر  -القاهرة

الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

0441580

 48شارع رمسيس  -القاهرة

صندوق تمويل المساكن

8480444

الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان

8484010

 00مساكن القضاه -مدينة نصر  -القاهرة
 1شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد-
مدينة نصر  -القاهرة

الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى
بالقاهرة الكبرى
الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة
الكبرى

المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

4081054

 0شارع النباتات – جاردن سيتى  -القاهرة

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

1885880

 18شارع القصر العينى  -القاهرة

هيئة المؤسسة العالجية بالقاهرة
هيئة الرقابة الدوائية
الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية
واللقاحات واألدوية

1822418
4408544

 020كورنيش النيل  -مصر القديمة  -القاهرة
 01شارع وزارة الزراعة -العجوزة -الجيزة

4811111

 01شارع وزارة الزراعة -العجوزة -الجيزة
 15طريق مصر حلوان الزراعى  -المعادى -
القاهرة
شارع البرجاس – جاردن سيتى  -القاهرة
 1شارع نادى الصيد – مبنى مجمع اإلصالح
الزراعى الدقى  -القاهرة

جهاز شئون البيئة

0808408

األمانة العامة لإلدارة المحلية

4044481

جهاز التنمية الشعبية

4401845

جهاز الصناعات الحرفية والتعاون اإلنتاجى

4080154

11شارع منصور – الظوغلى  -القاهرة

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية

1148508

 1شارع نادى الصيد – مجمع استصالح األراضى
الدور التاسع – الدقى  -القاهرة

صندوق التأمين للعاملين بقطاع االعمال العام
والخاص

0011808

 1شارع األلفى  -القاهرة

صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى

4048184

 0ميدان الظوغلى  -القاهرة

مصلحة الرقابة الصناعية
مصلحة الكيمياء
هيئة التوحيد القياسى
الهيئة العامة للتصنيع
هيئة كهرباء الريف
هيئة الطاقة الذرية

- 1485151
1485884
0441151
8511101
4045844
8818445
8240084

طريق النصر  -مساكن إمتداد رمسيس  -امام نادى
السكة الحديد  -العباسية
18ش رمسيس  -القاهرة
 18ش تدريب المدربين – األميرية  -القاهرة
 8ش خليل اغا – جاردن ستى – القاهرة
 18امتداد شارع رمسيس – العباسية  -القاهرة
 1شارع أحمد الزمر-ص.ب  - 11424 :حى الزهور
 -مدينة نصر  -القاهرة

هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات
التعدينية
معهد التبين للدراسات المعدنية
المجلس الوطنى لالعتماد

8282511

 1طريق صالح سالم – العباسية  -القاهرة

0515145
4081180

 18ش الحديد والصلب  -حلوان – التبين  -القاهرة
 8ش أمريكا الالتينية – جاردن ستى – القاهرة

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية

0014541

 14ش األلفى –عمارة الثورة – القاهرة

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء
شركة القناة لتوزيع الكهرباء
شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء

 504425118أسوان – السد العالى غرب  /صحارى
528101084

 42شارع الحرية بالمنيا

- 511010484
511010480
- 584180855
الشيخ زايد ميدان عثمان أحمد عثمان  -االسماعيلية
584181144
 0شارع سيدي المتولي – العطارين  -اإلسكندرية

0481140 51

 4شارع رياض – جليم -اإلسكندرية

الشركة المصرية لنقل الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة القاهرة النتاج الكهرباء
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
شركة شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء
هيئة التحكيم واختبارات القطن
مصلحة الجمارك
الهيئة العامة للخدمات الحكومية
شركة المحطات المائية إلنتاج الكهرباء
شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
هيئة المواد النووية
جهاز تخطيط الطاقة

 15امتداد شارع رمسيس – العباسية  -القاهرة

8812040
- 5401118140
شارع الجمهورية – دمنهور  -البحيرة
5401115010
 88شارع شنن – السبتية  -القاهرة
0445005
شارع د.ابراهيم أبوالنجا امتداد عباس العقاد مدينة
8411148
نصر القاهرة
 12امتداد شارع رمسيس العباسية القاهرة
8818158
 584 185408شارع شبين الكوم اإلسماعيلية
51 4208048
8818848
4401805
- 504425411
504425414
0400181
- 5058141488
5058141480

 88طريق الحرية  -اإلسكندرية
 4شارع الطيران  -مدينة نصر  -القاهرة
 4شارع الدكتور محمد حامد فهمى-الدقى-الجيزة
مبنى مكتب بريد السد العالى  -غرب أسوان-
محافظة اسوان
 01شارع  88يوليو  -القاهرة
شارع عبد السالم عارف –خلف اإلستاد الرياضى -
المنصورة

 1 5451104100طريق كفر الشيخ – سبرباى  -طنطا
4020211
- 4584458
4541804

ص.ب  015المعادى – القاهرة
 18ش محمود خيرى -عباس العقاد-مدينة نصر
ص-ب -4854رمز11414-
 101طريق النصر  -بجوار نادى السكة الحديد -
مدينة نصر  -القاهرة
مبنى محطة مصر – ميدان رمسيس  -القاهرة

المعهد القومى للنقل

8854051

الهيئة القومية لسكك حديد

0401555

جهاز تشغيل وصيانة خطوط مترو األنفاق

0444805

مجمع رمسيس  -ميدان رمسيس  -القاهرة

0440258
- 1050051
1050058

مجمع رمسيس – ميدان رمسيس  -القاهرة

الهيئة القومية لألنفاق
هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى
هيئة النقل النهرى
الهيئة العامة للموانى البرية
قطاع النقل البحرى
مصلحة الموانى والمنائر
الهيئة العامة لميناء اإلسكندرية
الهيئة العامة لميناء بورسعيد
الهيئة العامة لموانى البحر األحمر

 4شارع الشركات – الفوالة – عابدين  -القاهرة

 1طريق مصر حلوان الزراعى  -الزهراء  -مصر
0845004
القديمة  -القاهرة
 150شارع القصر العينى  -القاهرة
4084584
 4شارع البطالسة – باب شرقى  -اإلسكندرية
4241811
 51 4255514باب  1جمرك رأس التين  -اإلسكندرية
- 514255884
 158طريق الحرية  -اإلسكندرية
514251008
 588 142801شارع عزمى ومصطفى كامل  -بورسعيد
 588 111181بورتوفيق  -السويس

مصلحة التسجيل التجارى

4228514

 150مدينة الفسطاط الجديدة  -مصر الجديدة -
القاهرة

اللجنة العامة للمساعدات الخارجية

- 845221
8411881

 4شارع النصر – ناصية مكرم عبيد  -القاهرة

الهيئة العامة للسلع التموينية

4085844

 10شارع القصر العينى  -القاهرة

مصلحة دمغ المصوغات والموازين

0051848

 1ميدان بيت القاضى – الجمالية  -القاهرة

الهيئة العامة لميناء دمياط
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
الهيئة العامة للبترول
شركة ميناء القاهرة الجوى
الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجوية
مشيخة األزهر
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

- 504805041
504805048
- 0402828
 82ش طلعت حرب  -ص-ب  8040القاهرة
0441240
 845شارع فلسطين  -الشطر الرابع  -المعادى
4580515
الجديدة  -القاهرة
 8841045مبنى مطار القاهرة الدولى
مبنى هيئة ميناء دمياط  -دمياط

8108448
0228000
- 4581101
- 4581808
4588040

طريق المطار بجوار وزارة الطيران المدنى
حديقة الخالدين بالدراسة – القاهرة
طريق صالح سالم بجوار وزراة الدولة للتنمية
االدارية  -مدينة نصر  -القاهرة

