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  ت مقدمي خدمة التوقيع االلكترونيشركاالبيانات 
 ليتم إدراجها في الموقع اإللكتروني للهيئة

 
 :بها االتصال وجهات المعلومات مع المرخصة الشركات قائمة

-باإلضافة إلي سلطة التصديق اإللكتروني الحكومي الموجودة في أبراج وزارة المالية بمدينة نصر-       
 : التالية الشركاتالقاهرة ، فهناك 

 وتأمين المعلومات اإللكترونيلخدمات التوقيع  المصرية الشركة Egypt Trust: 

 البيانات الرئيسية للشركة
 .مصر الجديدة-الدور الرابع-بنك البركةعمارة -شارع الميرغني76 عنوان الشركة

 www.egypttrust.com اإللكترونيالموقع 

 19877 الهاتف

 minfo@egypttrust.co اإللكترونيالبريد 
 محمد كيوان مهندس/ االتصالجهة 
 mkiwan@egypttrust.com االتصاللجهة  اإللكترونيالبريد 

  /201000759637https://wa.meواتساب: خدمة العمالء
 customerservice@egypttrust.com لخدمة العمالء اإللكترونيالبريد 

 عناوين وفروع الشركة

  للمشاة 4خلف بوابة رقم  - شارع صالح سالم - رض المعارضأ القاهرة:
 عصراً  4 إلىصباحًا  8من  والخميس السبت - مساءً  8 لىإصباحًا  8 - األربعاء إلىمن األحد  مواعيد العمل:

https://goo.gl/maps/es4bM9rCG8hMQu546 
  قرية البضائع –داخل المركز اللوجيستي  –مطار القاهرة  القاهرة:

 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -من األحد إلى الخميس مواعيد العمل:
https://maps.app.goo.gl/1r8LRsajQi5TawTq6 

 فرع الهيئة العامة لالستثمار –طريق الواحات أمام كوبري مشاة مول مصر  :أكتوبر 6مدينة 
 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس

https://maps.app.goo.gl/f9Ci7KpQ1FUkTYdv8 

 فرع هيئة االستثمار  –( طريق اإلسكندرية الصحراوي 29ك ) :اإلسكندرية
 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس

https://goo.gl/maps/zZRG61LBkNG3oWcj9 

 مبني النافذة ( 10) بجوار بوابة -شارع الجمركاإلسكندرية 
 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -إلى الخميس مواعيد العمل: من األحد 

https://goo.gl/maps/yYTyGihwd7wmU79Q9 
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 ية يستچمركز الخدمات اللو –ميناء دمياط  :دمياط
 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس

https://maps.app.goo.gl/kKkqXMhHKC7qNVMNA 
 هيئة االستثمار  فرع –شارع النصر )محمد على سابقًا(  بورسعيد:

 مساءً  3صباحًا إلى  9من  -مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس 
https://goo.gl/maps/VCWuhunyV5mE7N13A 

 . 2بجوار باب  – ييستچالمركز اللو :بورسعيد
 مساًء. 3صباحًا إلى  9من  -مواعيد العمل: من األحد إلى الخميس

https://goo.gl/maps/GM9eFppLBFZNHN2SA 

 فروع شركة أورانج: 
 مدينة نصر. –ش عباس العقاد  80 القاهرة:

https://goo.gl/maps/bVreZDB8VFPR2dh88 

 ميدان المساحة الدقي. القاهرة:
https://goo.gl/maps/qPqxuxA76GqVj3B99 

 فروع شركة فوري: 
 مدينة نصر. –ش محمود شلتوت امتداد الطيران  16 القاهرة:

https://goo.gl/maps/reqh8mnq9EbweYa56 
ولمعرفة  ،اإلصدار والتسليم في الحال(  مال يتو ) فقط هناك عدد من فروع الشركة تقوم باستالم المستندات من العميل

 أقرب فرع للعميل يرجي التواصل مع خدمة عمالء الشركة.

 

  واإليداع والقيد المركزي  للمقاصةشركة مصر MCDR: 

 البيانات الرئيسية للشركة
 .الجمهورية، القاهرة، مصرشارع 70  عنوان الشركة

 www.mcsd.com.eg الموقع اإللكتروني

 +20225971666 الهاتف

 ca@mcsd.com.eg-info البريد اإللكتروني
 م/هانى نبيل المولد جهة االتصال

 hany.elmoualed@mcsd.com.eg البريد اإللكتروني لجهة االتصال

 20225971666+ خدمة العمالء
 01016193267واتساب:

 ca@mcsd.com.eg-info البريد اإللكتروني لخدمة العمالء

 عناوين وفروع الشركة
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 القاهرة-األزبكية-وسط البلد–رمسيس  –شارع الجمهورية  70الفرع الرئيسي: 
مساءاً  30:4إلي صباحًا 30:8 -مواعيد العمل: من األحد إلي الخميس  

 0225971666الفرع: رقم
https://goo.gl/maps/ngHaRCnUs8hWdX74A 

 القاهرة -وسط البلد-ميدان التحرير –شارع طلعت حرب  4
 مساءاً  4:30صباحًا إلي 8:30 -مواعيد العمل: من األحد إلي الخميس

 0225971417الفرع: رقم
https://goo.gl/maps/sw7q2nyHgvmNbD1U6 

 القاهرة -معارض ش صالح سالم بجوار أرض ال 3
 مساءاً  4:30صباحًا إلي 8:30 -مواعيد العمل: من األحد إلي الخميس

https://goo.gl/maps/nRWdaSxYqZsMyJ4m8 
  القاهرة-ش الثورة مصر الجديدة 117

 مساءاً  4:30صباحًا إلي 8:30 -مواعيد العمل: من األحد إلي الخميس
 0223995379-0224173651الفرع: رقم

https://goo.gl/maps/mt4oEWj3L2BkUrck8 
 اإلسكندرية–طريق الحرية   88

 مساءاً  4:30صباحًا إلي 8:30 -مواعيد العمل: من األحد إلي الخميس
 034849902-034831662الفرع: رقم

https://2u.pw/HADRG 
 

  فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلوماتشركة Fixed Misr: 

 البيانات الرئيسية للشركة
 القاهره -مساكن شيراتون  -مربع الوزراء  - 1173د منطقة  31فيال  عنوان الشركة

  https://fedis.com.eg/ اإللكترونيالموقع 

 15966 الهاتف

 info@fedis.com.eg اإللكترونيالبريد 
 15966 خدمة العمالء

 support@fedis.com.eg لخدمة العمالء اإللكترونيالبريد 
 عناوين وفروع الشركة

 القاهره -مساكن شيراتون  -مربع الوزراء  - 1173د منطقة  31فيال  الفرع الرئيسي:
 01500000831الفرع: رقم

 

 القاهرة.– التجمع الخامس - القطامية –داون تاون  -شارع التسعين  -تصاالت القطامية إفرع 
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 .األسكندرية –سموحة  –يكتور أيمانويل ڤمتفرع من ميدان  -شارع فوزى معاذ  29-فرع إتصاالت
ولمعرفة  ،اإلصدار والتسليم في الحال(  مال يتو ) فقط هناك عدد من فروع الشركة تقوم باستالم المستندات من العميل

 أقرب فرع للعميل يرجي التواصل مع خدمة عمالء الشركة.

 

  الدلتا لألنظمة اإللكترونيةشركةEl-Delta : 

 الرئيسية للشركةالبيانات 
 -أمام دار االمداد والتموين  - 1برج  –طريق النصر أبراج الدلتا ستارز  -أ  5 عنوان الشركة

 401الدور الرابع 
 deltatrust.com-www.el اإللكترونيالموقع 

 01555107555 الهاتف

 delta.com-ds@el اإللكترونيالبريد 
 د/ يحيي عبد هللا على  االتصالجهة 

 15715 خدمة العمالء

 ds@el-delta.com لخدمة العمالء اإللكترونيالبريد 

 عناوين وفروع الشركة

 :هلماظافرع  -القاهرة 
 مساءًا  10.30صباحًا إلى  9 -من األحد إلي الخميس مواعيد العمل:

 مصر الجديدة( -بـ )شارع الثورة  هلماظامنفذ بيع وي الموجود في سنترال 
https://goo.gl/maps/WZrxJSUS48vXEKB76 

 

 رمسيسفرع  -القاهرة 
 مساءًا  10.30صباحًا إلى  9 -من األحد إلي الخميس مواعيد العمل:

 وسط البلد( -رمسيس  23بيع وي الموجود في سنترال رمسيس بـ ) منفذ
https://goo.gl/maps/1xYe11ZcfRa3ahmz9 

 

 فرع المطار -القاهرة 

 مساءًا  5صباحًا إلى 9من األحد إلي الخميس من  مواعيد العمل:
  داخل مبنى مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة

https://goo.gl/maps/kb2mtG5DzDo7qsYb7 

 

 فرع الظوغلى  -القاهرة 
 مساءًا  3صباحًا إلى 9من األحد إلي الخميس من  مواعيد العمل:

 امام مترو انفاق سعد زغلول  ى  مأمورية ضرائب الظوغل داخل
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