
 
 

 
 
 

 

 رقم التليفون عنوانهــــــــــا الوحدة م

 4380265 8ش عبد الفتاح الطلخاوى بوابة 28 االدارة

 قبلى ش عمر بن العاص خلف كافتريا اللورد 8البوابة  وحده المكس 1
 

 ال يوجد

 ال يوجد قبلى ش عمر بن العاص خلف كافتريا اللورد 8البوابة  القديمةوحده الدخيله  2

 ال يوجد قبلى ش عمر بن العاص خلف كافتريا اللورد 8البوابة  وحده الدخيله الجديده 3

 وحده العجمى 4
 

 ال يوجد الدور االرضى 21بلوك  21مساكن ك

 وحده الهانوفيل 5
 

 يوجدال  الدور االرضى 21بلوك  21مساكن ك

 21وحده الكيلو 6
 

 5090003 59بلوك  26مساكن ك

7 
 26وحده الكيلو

 
 5090003 59بلوك  26مساكن ك

 2022لعام قطاع الشئون االجتماعية 

 

 الوحدات التابعه لحى العجمى    



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العنـــــــــــــــــوان اسم النادى م

 
 التليفون

 01204045453 الدخيلة أول ش سوق الدخيلة نادى نسائى المسجد االقصى 1

 01221076374 سنترال المساكن الصينيةالهانوفيل  ـ بجوار  نادى نسائى بنت بالدى 2

 01221841005 ش ابو زيد الطلخاوى امام كافيتريا ويدوس سابقا -الهانوفيل نادى رفقاء الخير 3

 01221762497 ش عبد الفتاح الطلخاوى خلف مستشفى االمل نادى الجمعية الشرعية 4

 اسم النادى م
 العنـــــــــــــــــوان

 
 التليفون

1 
 

 نادى هاالت الخير
 01222156759 الهانوفيل ش المهندس منصور عبد الكافى امام صيدليه سعد

 01276444645 العجمى ابو يوسف ش الفرن نادى وى كان 2

 01285802158 الدخيله ش الكورنيش نادى الشبان المسلمين 3

4 
 المضئنادى الشفق 
 

 01201484080 الدخيله خلف المحكمه ش رجال االعمال عمارة المروة

 النوادى التابعه لحى العجمى

 

 االنديه النسائيه

 



 
 

 
 
 

 التليفون العنوان اسماء المشاغل م
 أ/ محمد حبشى الدخيلة ـ اول ش السوق مشغل  المسجد االقصى 1

01204045453 

 01276444645 بن ابى طالب  ابو يوسف امتداد ش الفرنش االمام على  45 مشغل  مؤسسة الفرح للتنمية 2
 أ/ مايكل

 01225157035 الدخيلة ش الجبل مشغل الخيرية القبطية 3
 أ/ سامى

 أ/ محمد سمير الدخيله خلف المحكمة امام مستشفى قصر الشفاء مشغل الشفق المضىء 4
 )رئيس مجلس االداة(
01001506148 

 01200937008 امام نقطة فوزى معاذ بجوار جزارة ديابالهانوفيل  مشغل روائح المسك 5
 أ/ ايمان

 

 

 

 التليفون الجهة التابع لها العنوان اسم المكتبة م

 2207918 جمعيه الشبان المسلمين الدخيله ش البحر مكتبه الشبان المسلمين 1

    1 االجمالى

 التابعه لحى العجمى المشاغل

 

 التابعة لحى العجمى المكتبات 

 



 
 

 
 
 

 العنوان اسم الدار م
 رقم

 الترخيص
 التليفون السعه الجهه التابع لها تاريخ الترخيص

 دار حليمة السعدية 1
خلف شركة الفوم   21الكليو 

 ش ابراهيم ابو المكارم
37 26/9/2005 

جمعية العلم 

 واالعداد
18 01225073170 

 دار المصطفى 2
الزراعيين الشاطىء  21ك 

 االخضر
34 19/7/2005 

مؤسسة 

 المصطفى
8 01001229688 

 والحنان دار الحب 3
بجوار شركة 21اخرمساكن ك

 الكهرباء
 01222786716 36 اجاديدجمعيه  31/5/2006 41

 دار لطيفة 4
الزراعيين الشاطىء  21ك 

 االخضر
55 14/10/2012 

جمعية الشاطىء 

 االخضر
8 01223374119 

 نتماءدار اال 5
الزراعيين الشاطىء  21ك 

 االخضر
 2003سنه  289

جمعية االنتماء 

 الخيرية
10 01286869418 

 22/10/2012 7 ابو يوسف خلف بنزينه السالم كريم للمسنين 6
جمعيه زهرة 

 الكاميليا
53 01224062225 

لحى  التابعه والمسنين دور االيتام

 لعجمىا

 اسم النادى م
 العنـــــــــــــــــوان

 

 التليفون

 نسائى المسجد االقصىنادى  1
ش السوق الدخيلة ــ طريق اسكندرية 

 مطروح
01204045453 

 01221076374 مساكن الصينية ـ بجوار سنترال الهانوفيل نادى نسائى بنت بالدى 2

3 
نادى نسائى حماية البيئة 

 واستخدام الطاقة

ش مسجد نصر العرب متفرع من 

 البرنسيسة
01200081703 

 01280424321 ش ابو زيد الطلخاوى امام كافيتريا ويدوس رفقاء الخيرنادى  4

 نادى الجمعية الشرعية 5
ش عبد الفتاح الطلخاوى خلف مستشفى 

 االمل
01278027293 

 



 
 

 
 
 

 

 

 العنوان اسم الحضانه م
 رقم

 الترخيص
تاريخ 

 الترخيص
 رقم التليفون الجهه التابع لها السعه

1 
حضانه االخاء 

 االسالمية
 01062266743 جمعية االخاء االسالمية 225 29/8/1979 167 الدخيله بجوار بنك مصر

 حضانه اسماء 2
الدخيله الطريق الصحراوى 

 بجوار الكوبرى العلوى
 01223692214 كريمه احمد عبد اللطيف 80 7/1/1994 475

3 
 حضانه الوفاء

 االسالميه
 4411328 نعمه كمال الدين 75 19/10/1996 552 الدخيله ش محمد ساريه الجبل

 الخطوه االولى 4
ش المشتل ابو يوسف خاف 

 بنزينه السالم
 01223232870 عينىمحمد  ـــ 19/5/2019 1106

 حضانه الرحمة 5
الدخيلة الجبل ش فراشة الحاج 

 حامد
 01278925640 عبير احمد ابراهيم 51 8/2/2012 998

6 
حضانه االيمان 

 النموذجيه
العجمى البيطاش شهر العسل 

 ش بلبيس
891 14/8/2017 49 

ورثه نوال محمود 
 اسماعيل

01271880652 

7 
حضانه حذيقه بن 

 اليمان
 01221287249 جمعيه حذيفه بن اليمان 43 24/12/2006 892 البيطاش شهر العسل ش السالم

 امال السيد احمد 69 8/2/1999 624 البيطاشش الحنفية  11 حضانة نهى 8
0127437746

6 

 لعجمىلحى ا التابعه الحضانات

 اسم النادى م
 العنـــــــــــــــــوان

 

 التليفون

 نادى نسائى المسجد االقصى 1
ش السوق الدخيلة ــ طريق اسكندرية 

 مطروح
01204045453 

 01221076374 مساكن الصينية ـ بجوار سنترال الهانوفيل نادى نسائى بنت بالدى 2

3 
نادى نسائى حماية البيئة 

 واستخدام الطاقة

ش مسجد نصر العرب متفرع من 

 البرنسيسة
01200081703 

 01280424321 ش ابو زيد الطلخاوى امام كافيتريا ويدوس رفقاء الخيرنادى  4

 نادى الجمعية الشرعية 5
ش عبد الفتاح الطلخاوى خلف مستشفى 

 االمل
01278027293 

 



 
 

 
 
 

 01098804621 ابراهيم عبد السالم 77 9/2/1998 600 ش مسجد الرحاب 13البيطاش  حضانه الترحاب 9

 فاطمه حسن السيد 43 17/3/2010 950 البيطاش ش مسجد الرحمن حضانه الطفل السعيد 10

01224336131 

 
 

 الوليدحضانة خالد بن  11
البيطاش شارع خالد بن الوليد م 

 الحديد والصلب
 01288634562 حنان ياقوت 48 3/3/2007 897

 حضانة الدكتور فهمى 12
الهانوفيل خلف مسجد القويرى 

 خلف مسجدعزبة عالم
 01223099690 سامى عبد الفتاح 42 26/10/1999 652

 حضانه مرحبا 13
 34عزبة عالم البحرية رقم 

 القويرى الهانوفيلخلف مسجد 
 01205073417 راويه محمد سعيد 59 13/2/2006 876

 حضانه الرضوان 14
امام صيدلية  8الهانوفيل بوابة 

 فضة
 01282843035 عصام حمزه عبد القادر 40 11/6/2001 705

15 
حضانه الشيماء 

 االسالمية
نهاية مسجد خير هللا من شارع 

 مسجد الرحمن
 01202047536 محمد محمداسيا  45 4/7/2006 886

 01207169490 ناديه محمد محمد 55 27/2/1991 377 خلف مدرسة العجمى النموذجية حضانه السالم 16

 01224311992 سلوى محمد عثمان 43 25/7/2019 1107 اكتوبر 6ش  سما اكاديمى 17



 
 

 
 
 

 حضانه اجيال المستقبل 18
الهانوفيل طريق اسكندرية 

 مطروح شرق مالهى مطروح
 01222208319 بثينه حسن محمد 60 138/2002 751

 حضانه الكوثر  19
العجمى الهانوفيل ش عمر 

 المختار
 01270636302 فرج عبد هللا احمد 55 16/2/2002 733

 حضانه الشريدى 20
 17.5ش جمعة مفتاح الكيلو 
 الهانوفيل العجمى

746 24/2002 58 
طه محمود على 

 الشريدى
0127371994

5 

 01287349048 مها ابراهيم حسن ـــ   اكتوبر 6ش التامين  بدرحضانة  21

 حضانه لواء االسالم 22
ابو يوسف امام مدرسة 

 االورمان
 نادية على ادريس 93 1/9/1996 545

0122377086
1 

 حضانه القلب االخضر 23
ابو يوسف شارع الحديد 

 والصلب
 احمد عبد القادر حسن 70 1/3/2000 669

0128288032
8 

 سلوى محمد عثمان 50 23/9/2007 902 ابو يوسف ش الروضه الخضرا المجدحضانة  24
0122431199

2 

 40 11/10/2002 795 1مساكن الحديد والصلب ش حضانه اقرأ 25
صباح محمد نصر 

 عوض
0343362141 

 هيام محمد مصطفى 21 3/12/2017 1087 الدخيلة جبل حضانه كنوز االيمان 26
0122844559

5 

 لبنى عبد العزيز 31 1/11/2017 1085 شارع الطلخاوى حضانة  شمس 27
0101661828

0 

0127328812 نورى مساعد 32 3/5/2018 1097الهانوفيل خلف العجمى  حضانه كناريا 28
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3: التى تعمل اجمالى عدد الحضانات

 7 النموذجية

 حضانة الرسالة 29
ابو يوسف بجوار مدرسة 

 االورمان
 احمد مصطفى على 45 2018 1097

0100151099
3 

 حضانة اطفالنا 30
شاطئ النخيل بجوار  21ك 

 قرية االخالص
 0162792184 اميرة السيد محمود   

 شيماء حسين حمدى 32 5/10/2015 1054 ابو يوسف مساكن رويل بالزا حضانة الساحة الملكية 31
0119911000

6 

 براعم االيمانحضانة  32
غرب مساكن الحديد  21ك 

 8والصلب عمارة 
 خالد مصطفى سالمة 52 13/7/2005 853

0100055840
7 

 الروانحضانة  33
ابو يوسف بجوار مدرسة 

 االورمان
 حمدى محمد مصطفى 52 12/8/2003 790

0127417771
0 

 البيت السعيد 34
 

 القاعدهالبيطاش ش 
 01221261230 د ابراهيمفايزه محم  8/9/2020 1108

 01221261230 فاطمه على 29 28/1/2019 1102 ش القاعده البيطاش فكرهحضانة   35

36 
نوار الاحضان 

 االسالمية
 ورثه/ فوقية محمد راشد 52 15/3/2018 193 ش خير هللا خلف مكتبه الساعه

0128793380
4 



 
 

 
 
 

  

 العنوان اسم الحضانه م
 رقم

 الترخيص
 رقم التليفون لها ه التابعالجه السعه تاريخ الترخيص

نوع 
 االغالق

 حضانه براءه 1
المكس وادى القمر خلف شركه 

 االسمنت
 مؤقت 01224519858 هناء ابراهيم سليمان 80 23/1/1996 528

 نهائى ــــــ جمعية التوبة االسالمية 175 21/11/1989 326 الدخيلة شارع الجيش التوبة اإلسالمية 2

 مؤقت 01280641455 جمعية احباب الوهاب 160 21/6/1997 577 الدخيلة الجبل مسجد نور االسالم أحباب الوهاب 3

 مؤقت 3081537 فهمى امين على 100 7/11/1992 437 البيطاش شارع العيادة القديمة نبع الحنان 4

 حضانه الطفل الباسم 5
البيطاش شارع الرياض بجوار 

 البنك االهلى
 عبد الجليل على رشوان 59 10/3/1996 534

0122348758 
 

 مؤقت

6 
حضانة النور 

 االسالمية
البيطاش ش مسجد الرحمن تقسيم 

 عين شمس
 مؤقت 01278822646 نديرة عباس رفاعى   

 حضانه الزهور 7
ش الهدى من عين 20البيطاش 

 شمس
 مؤقت 01123133499 حنان درويش 34 12/8/2003 789

 حضانة االمان 8
بجوار الحديد  8البيطاش بوابة 

 والصلب
 مؤقت 4375822 ساره محمد على   

 مؤقت 01227570426 احمدنورا حسن  50 12/10/1999 650 ش ياسر البدر مدخل مدخل ناتالى حضانه نوراالسالم 9

 حضانه بسنت 10
بجوار مصنع  8الهانوفيل بوابة 

 بيسو
 مؤقت 01202762692 نجاه على الكوردى 65 11/6/2001 704

 مؤقت 0127897605 ساميه على عوض    الهانوفيل متفرع من ش خير هللا حضانة نادى الطفل 11

 حضانه اقرأ والعب 12
نور العجمى ش خير هللا امام مركز 

 االسالم
 مؤقت 01281804367 انتصار محمد السيد 42 9/11/2006 890

 لحى العجمى التابعه الحضانات المتوقفه

 للعجمى

 اسم النادى م
 العنـــــــــــــــــوان

 

 التليفون

 نادى نسائى المسجد االقصى 1
ش السوق الدخيلة ــ طريق اسكندرية 

 مطروح
01204045453 

 01221076374 مساكن الصينية ـ بجوار سنترال الهانوفيل نادى نسائى بنت بالدى 2

3 
نادى نسائى حماية البيئة 

 واستخدام الطاقة

ش مسجد نصر العرب متفرع من 

 البرنسيسة
01200081703 

 01280424321 ش ابو زيد الطلخاوى امام كافيتريا ويدوس رفقاء الخيرنادى  4

 الجمعية الشرعية نادى 5
ش عبد الفتاح الطلخاوى خلف مستشفى 

 االمل
01278027293 

 



 
 

 
 
 

 7/12/2021ان مصدر البيان: ادارة العجمى االجتماعيه                                                          تاريخ البي

 56اجمالى عدد الحضانات: 

 20المتوقفه :                         36التى تعمل: 

 حضانه الصفوة 13
شارع عمر بن الخطاب  219

 خلف الجمعية
 مؤقت 01283423500 حميده عسكر محمد 60 22/5/2007 576

14 
حضانه المروة 

 النموذجية
شارع الخلفاء الراشدين امام بنك 

 مصر
 مؤقت 4380199 محمدفايزة  100 10/10/1988 283

 01202928124 عواطف احمد    الهانوفيل ش السالم حضانة هشام  15
مغلقة 
بدون 
 طلب

 الرشاد 16
الهانوفيل تقاطع ش السالم مع 

 مسجد السالم
 مؤقت ــــ رشاد محمد عبد الواحد 57 18/10/2003 796

 التيسير 17
مدخل  17.5ابو يوسف كيلو 

 6التيسير عمارة رقم 
 مؤقت 01225012973 حميده محمود احمد 40 15/6/2003 784

 روضتى 18
شارع الجيش متفرع من ش جمعية 

 مفتاح ابو يوسف
 مؤقت 01286704224 نادية فتحى ابراهيم 22 22/8/2016 1071

 مؤقت ــــ شركة سيدى كرير 60 25/12/2001 724 سيدى كرير شركة الكهرباء ابناء العاملين 19

 مؤقت ــــ سناء احمد محمد 40 11/8/2014 828 34حديد والصلب عمارة مساكن  العال 20



 
 

 
 
 

 

رقم  النوع اسم الجمعيه م
 الشهره

 امين الصندوق رئيس مجلس االدارة العنوان التاريخ

تيسير الحج والزياره  1
للعاملين بشركه اسمنت 

 يورتالند

 شركه اسكندريه لالسمنت يورتالند 1978يونيو 19 649 تنمية
 المكس

 الرحمن خليلمحمود عبد 

01222367590 

 محمد عزيز

01226377303 

 الفاروق عمر 2
 )بترومنت  ( 

 

 طريق المالحات ش السد العالى طريق 1999يوليو  28 1285 تنمية
 مرغم امتداد شركه انابيب البترول

 ا/ محمد

01224127592 

 

 ش طلمبات المكس 2005يوليو  9 1824 تنمية رابطه اهالى المكس  3
 

 محمد رزق

01221674642 

 

وادى القمر ش الهجانه امام سنترال ابو  2006اكتوبر  1 2032 رعاية احباء وادى القمر الخيرية 4
 الضبع

 عبد الحميد محمد

01223286462 

 محمد عبد المجيد

تيسير الحج والزياره بشركه  5
االسكندريه الوطنيه لتكرير 

 البتروكيماويات ) انربك(

 بمقر شركه االسكندريه الوطنيه 2007ابريل  18 2111 رعاية
 لتكرير البتروكيماويات ش السد العالى

 وادى القمر المكس

 سعيد عبد العزيز محمد

01141600775 

 زياد وجدى محمود

01206285556 

 مراد فرج ابو اليمين مساكن االسمنت امام سى جل 2007مايو  6 2119 تنمية الحلم العربى لتنمية المجتمع 6

01224264596 

 ناديه فهمى راغب

0111840654 

شباب وادى القمر للتنمية  7
 وحماية البيئة

ش المستشفى مع المدرسة ــ وادى  2015اكتوبر  5 3690 رعاية
 القمر

 مصطفى حسن على حسن

0122295717 

 عبد الرحمن على حسن

01222540190 

رعاية العاملين بشركة  8
االسكندرية للبترول لخدمات 

 والعمرةالحج 

شركة االسكندرية للبترول ش المكس  2019يناير  29 3994 تنمية
 وادى القمر

 مجدى ربيعى مبارك

01000097971 

 الحسينى مصطفى سيد

01228990088 

 المكس أوأل : منطقة

 الجمعيات التابعه لحى العجمى



 
 

 
 
 

رقم  النوع اسم الجمعيه م
 الشهره

 امين الصندوق رئيس مجلس االدارة العنوان التاريخ

الخيريه القبطيه  1
 االرثوذكثيه

 

يوليو  31 96 تنمية

1966 

ش الجيش خلف كنيسه 
 السيده العذراء الدخيله

 نادى صدقى

01220055499 

 

 جرحس واسيلى

01224689318 

ابناء الدخيله للخدمات  2
 االجتماعيه

فبراير  25 401 رعاية

1973 

المساكن الشعبيه بجوار ش 
 بالل بن رباح االبتدائيه

 خليل ناجى

01223927611 

 

فبراير  23 660 تنمية المسجد االقصى 3

1978 

ش السوق امام مكتب السيد 
ميدان ملك محمد الطلخاوى 

 الدخيله

 محمد صالح محمد

01204045453 

 

مسجد التوحيد شمال مقابر  1979مايو  8 678 رعاية  انصار السنه المحمديه 4
 الدخيله

 السيد احمد محمد خضيرى

01001887189 

 عبد الستار عبد الغنى

01276953385 

الرشيد الخيريه لتنميه  5
 المجتمع

سبتمبر  26 1083 تنمية

1992 

ش مسجد المساهمين منزل 
 الحاج عبد الصمد

 خميس عبد الصمد

01282116459 

 

الوالء الخيرية لتنمية  6
 المجتمع

الدخيلة الجبل ش مسجد  2003يوليو  8 1551 تنمية
الصفا والمروة خلف صيدلية 

 الينبوع

ممدوح محمد على عبد 
 الرحيم

01222417235 

 يحي حسن احمد حسن

الدخيله بجوار صيدليه  2007اكتوبر  2 2174 رعاية ابناء الغنايم الخيريه 7
 اشجان ش الجيش

01207529508  

ش مسجد ابوطاسه ملك  2008يونيو  8 2299 تنمية ابناء حمود الخيريه 8
 عبيد حمود الدخيله

 عيسىمحمد عبد اللطيف 

01278000703 

 اسامه احمد عيسى

سبتمبر  3 2316 رعاية مهد االجيال الخيرية 9

2008 

ارض المصرى اما شركة 
حسن يس للمقاوالت الدخيلة 

 الجبل

 محمد محمد على الجمل

01225620834 

 محمد فوزى على عبد هللا

01286598059 

فبراير  15 2372 رعاية فيض الوهاب 10

2009 

ش  عماره صالح العوض
 الكورنيش الدخيله

  

  يوسف مصطفىاالسكندرية الدخيلة برج  2010يناير  12 2488 تنمية شمس الحق الخيريه 11



 
 

 
 
 

 

 

 

 3137698 الترحاب

ش مسجد ناجى خلف البان  2010يونيو  2 2521 رعاية االلفه والرحمه الخير 12
 السقعان

 محمد احمد حسين

01221717154 

 

كلنا انسان  ) شباب  13
لتنمية المجتمع  التحرير

 سابقا (

يونيو  27 2703 تنمية

2011 

ش نور االسالم  25رقم 

 الدخيلة

 صباح احمد تمام السيد

01221700629 

 

عمارة الشهر  الدخيله 2012يناير  5 2916 رعاية الشفق المضيىء 14
العقارى القديم الدور االول 

 علوى

 محمد سعيد سعد حسن

01001506148 

 ناهد احمد على

01141717111 

اغاثة الملهوف لتنمية  15
 المجتمع المحلى

الدخيلة قبلى طريق أ . م  2012مارس  4 2959 تنمية
امام مسجد الخالدين خلف 

 محل نظارات لبنان

 صالح الدين عبد هللا

01201166768 

 محمد سعد على احمد

01201246626 

دواء القلوب لتنمية  16
 المجتمع المحلى

الدخيلة امام موقف المينى  2012مايو  31 3032 تنمية
 باص

 عمرو

01225562462 

 

 مواسم الخيرات الخيرية 17
 

مساكن الدخيلة امام الوحدة  2013مايو  27 3291 رعاية
 الصحية  كورنيش الدخيلة

 فردوس عبده مرسى

01204850528 

 سلمى محمد بيومى

01211758876 

نوفمبر  17 3400 رعاية رياض االزهار 18

2013 

شارع كورنيش  5رقم 

 الدخيلة الدور الثانى علوى

 عادل عطيه محمد خليفه 

01223601887 

تنمية مجتمع منطقة  19
 نصار

الدخيلة الجبل ش مسجد  2015مايو  10 3638 تنمية
 ناجى خلف حلوانى السرايا

 على عبد الواحد على نصار 

01224612646 

ا أغسطس  3927 تنمية مؤسسة مصر بينا 20

2017 
ش دوران الميناء  25رقم 

امام المبنى اللوجيستى 
 الدخيله

 مصطفى محمود جمعه 

01228282128 

 محمود عباس عبيد

01227 



 
 

 
 
 

   

رقم  النوع اسم الجمعيه م
 الشهره

 امين الصندوق رئيس مجلس االدارة العنوان التاريخ

 قاطنى شاطىء الفردوس 1

 

جمعيه فاطنى  1بيانكى رقم  1977نوفمبر  28 637 تنمية

 شاطىء الفردوس

 جورج ميشيل ماركو

01222127872 

 مؤمن اسماعيل محمود 

010016141985 

خدمات مدينه درويش  2
 السياحيه

 شهر العسلشاطىء درويش  1979مايو  8 677 تنمية
 البيطاش

 سامى بخيت

01061822576 

 

ش السوق متفرع من شهر  1985مايو  23 844 تنمية حذيفه بن اليمان 3
 العسل

عطيه محمد عبد الحميد 
 فرج

01223927860 

 عبده على عباس على

01226108068 

 على رزق  مسجد الغفران العجمى البيطاش 1985يوليو  10 848 تنمية مسجد الغفران 4

01211159581 

 حسن

0101222161005 

الخدمات للعاملين بشركة  5
 العز للحديد والصلب

م خلف  0الدخيلة طريق ط  1988يونيو  1 956 تنمية
 مسجد المدينة

 عبد الرازق عبد العزيز

01227609950 

 احمد محمد احمد

01227609960 

نادى القوات المسلحه  62ش  1995يناير  25 1164 تنمية  نيرفانا لتنميه المجتمع 6
 شهر العسل

 جابر محمد احمد

01225296918 

 

ابناء الشيخ صالح  7
  الجعفرى

 تنمية

 
خلف مساكن الحديد والصلب  1995مايو 3 1141

بجوار مسجد الشيخ صالح 
 البيطاش

 ابو العباس محمد عبد العال

0120660145 

 عبد الستار محمد احمد

01223170792 

 ماجده ابراهيم فتحى توفيق امام برج العائلة البيطاش 1999يوليو  8 1282 تنمية رعاية أهالى حى العامرية 8

01026816449 

 كمال وزيرى احمد

01204367533 

 ثالثا: منطقه البيطاش



 
 

 
 
 

01200947736 

حماية البيئة واستخدام  9
 الطاقة الشمسية

اخر ش عبد الفتاح الطلخاوى  2001يناير   13 1441 تنمية
 البيطاش 8بوابة 

 نبيل القاضى

01200081703 

 

الخيريه لرعايه االطفال  10
 بالبيطاش االيتام

البيطاش امام مساكن االندلس  2004يوليو  11 1677 تنمية
 بجوار مسجد السالموالحجاز 

عبد السالم محمد عبد 
 السالم

01101039156 

 عبد الستار عامر

01001623268 

 

ير لذوى كهاى  11
  االحتياجات الخاصه

ش السالم بجوار مدرسة سعد  2005يونيو  8 1814 تنمية
 بن ابى وقاص البيطاش

 عفيفه رمزى

01222844472 

 

 مرقص جبره بيومى ش الحى البيطاش 2005اكتوبر  12 1882 تنمية القلوب الخيريهمفرح  12

012229189126 

 مجدى صديق ساويرس

01227194259 

 مؤسسه فرج هللا الخيريه 13
 

ش عين شمس ملك ناجيا دانيال  2006فبراير  28 1933 تنمية
 البيطاش

 فرح عامر

01222118284 

 

طريق النور للتوعيه  14
 الفكريه

ش الزهور امام مسجد الفردوس  2006مارس  27 1944 تنمية
 2البيطاش الزهراء شقة 

 البيطاش

 خالد حلمى غنيم

01223721218 

 ماجده احمد عبد اللطيف

01222688114 

ش مسجد الرحاب متفرع  24 2006نوفمبر  6 2041 تنمية مؤسسه الترحاب الخيريه 15
 من ش عين شمس البيطاش

 السالم ابراهيم عبد

01000499259 

 نجوى محمد محمود

4389131 

الشرعيه لتعاون الجمعيه    16
العاملين بالكتاب والسنه 

 هالمحمدي

الدور االرضى بالعقار خلف  2007نوفمبر  29 2197 رعاية
مستشفى االمل ش الجمعيه 

 الشرعيه عين شمس بيطاش

 كامل حسانين احمد

0129223140 

 حمدى محمد قبيصى

01090436660 

 منطقه قبضايا الخيريه 17
 

امام مسجد قبضايا ش صيدلية  2008مارس  27 2240 رعاية
 صابرين البيطاش

 عاطف محمد سعيد طلعت عبد الغنى

01202463840 



 
 

 
 
 

جنه الرحمن لتنميه  18
 المجتمع

كفر العجمى عمارة البيطاش ش  2009يناير  6 2353 تنمية
 21برج االمل رقم 

 ابو ذكرىفوزيه محمد 

01223628140 

 احمد عبده 

01223610934 

 محمد حسن محمد محمود بيانكى البيطاش 13/14رقم  2009فبراير  15 2370 تنمية سفير العلم الخيرية 19

01008544132 

01006806617 

 

جمعيه المساعدات لخدمه  20
 الفقراء الخيريه

العجمى البيطاش امتداد ش  2009مايو  24 2412 رعاية
الحنفيه امام فيال شريف ذو 

 الفقار

 جرجس شوقى

01000000111 

 

 جمعيه الحسنات الخيريه 21
 

 ش مسجد التوحيد البيطاش3 2010ابريل  27 2510 تنمية
 قبلى

 عبده على محمد الجندى

01211480805 

 ايمان عبده على

0109775036 

سبتمبر  28 2570 تنمية مؤسسة الزهرة النيرة 22
2010 

اخر سور مدرسة ش السالم 
سعد ابن ابى وقاص شهر العسل 

 البيطاش

 عايده موريس شحاته

01220917514 

 

 نجاه المسلم الخيريه 23
 

امام مسجد  2ش السماليهى  2011يونيو  7 2674 رعاية
 االنصار البيطاش

 سناء قاسم احمد

01225793074 

صالح محمود عب 
 الجليل

01225247560 

 احمد محمد ابراهيم ش عين شمس البيطاش5 2011يونيو  18 2686 رعاية القلب الحنون 24

01273309333 

 حسام الدين عبد المحسن

01113529464 

روح الحياة الخيرية للتنمية  25
 االجتماعية

ش نبيل لالسمنت المتفرع من ش  2011يونيو  28 2707 تنمية
 الطوب الرملى اللوادر

 محمد عوض

01289913080 

 

الخيرية شريان الحياة  26
 االسالمية

 8خلف مول عجمى ستار البوابة  2011اغسطس  16 2782 تنمية
 البيطاش

 محمد جابر محمود عالم

01156060602 

محمود مصطفى سلليم 

01280875580 

ش مسجد الوهاب البيطاش  6رقم  2012فبراير  19 2949 ــــ قمم الحياة 27
العجمى الجمعية )نقلت من وسط فى 

01270382988  



 
 

 
 
 

الئحة ويراجع بدون  7/9/2017
 تاريخ الشهر النه اجتهادى(

ش مكة امام مدرسة  68رقم  2012سبتمبر  20 3125 تنمية ريناد الخيرية 28
 البيطاش االبتدائية

 شيماء رفاعى

01281259282 

 محمود عثمان

01279179421 

 ابراهيم على محمد شركة العز الدخيلة الصلب 2012ديمسبر  20 3188 رعاية صلب الدخيلة 29

01223912232 

 احمد اسماعيل عبد الغنى

01001618954 

العجمى البيطاش ش صابرين امام  2014يناير  5 3421 تنمية الرزان لتنمية المجتمع 30
 مدرسة البيطاش االبندائية

 مصطفى احمد ابراهيم

01114594593 

 

الطلخاوى خلف ش اسماعيل  2014اكتوبر  28 3553 رعاية النشور الخيرية 31
 المزرعة العجمى البيطاش
 ) لها مقر وليس لها نشاط(

 مصطفى معوض محمود

01229104510 

 

ش اسماعيل  4البيطاش رقم  2015مارس  2 3612 رعاية حراس الجنة 32
 (بدون مقرالطلخاوى )

 منى محمد رجب 

01226852891 

 اشرف سعد محمد 

01154693624 

ش صابرين البيطاش  34رقم  2015نوفمبر  3 3700 رعاية نظرة أمل 33
 العجمى

 محمد محمد ابراهيم شتا

01280783322 

 

الورود الفاتنة لذوى  34
 االحتياجات الخاصة

 عاطف دانيال صليب 2العجمى البيطاش شارع السماليهى  2016فبراير  9 3726 رعاية

01226161387 

ايمن دانيال صليب 

01222914268 

ش عبد السالم العطار متفرع من ش  2016مارس  31 3750 رعاية بذرة امل 35
 الحنفية امام مدرسة اللوتس الخاصة

 محمد ادم حسين

01229585015 

01002073582 

 

  جدد حلمك 36
 تنمية

ش مسجد الغفران متفرع من  5رقم  2016مايو  25 3774
 ش البيطاش الرئيسى

 (بدون مقر حاليا)

 اسامه 

01001546934 

 

واالبداع  الخيرية النهوض  37
 للتنمية الشاملة

فوق سلطنة البيطاش ش البيطاش  2017يناير  4 3849 تنمية
 الرئيسى الدور الثانى

 سهى السيد انور

01277735670 

 



 
 

 
 
 

ش البيطاش امام الفرن  72رقم  2017فبراير  2 3869 رعاية الرعاية الخاصة 38
 االلى فوق الكافيتريا

 نادر ميشيل بسنتى

01224837839 

 ميشيل بسنتى ناشر

العجمى ش الحاج رجب الطلخاوى  2017يوليو  30 3923 رعاية اشرح صدرى 39
الرابط بين عبد الفتاح الطلخاوى وش 

 المول

 هدى جاد السيد جاد

01272268205 

 منه هللا عبد العزيز

01270832010 

الطلخاوى المتفرع مخن ش خير هللا  2018فبراير  12 3954 رعاية العاملين السابقين ببنك مصر 40
 ش الحى بجو ار مسجد الرحمة

 محمد عبد العظيم ابراهيم

01223381832 

 احمد حسن على احمد

01284448352 

معلمى شرق اسكندرية  41
لتطوير منطقة سيدى عبد 

 الرحمن

ش النزهة متفرع من ش  11رقم  2018ديسمبر  26 3992 رعاية
الحى بجوار ش الحديد والصلب 

 البيطاش

 سعيد رمضان محمد

01226172196 

 عزيزه طه محمود

5469664 

برج اللوتس ش البيطاش الرئيسى  2019يوليو  3 4058 رعاية ملوك الجمال 42
 بجوار مستشفى الوفاء

 حسين رجب احمد محمد

01204275198 

 احمد رجب احمد

01014462275 

قدامى العاملين ببنك  43
 االسكندرية

ش ابناء ميدان متفرع من ش  2019سبتمبر  29 4073 رعاية
 صفاقص الحنفية سابقا البيطاش

 ناديه

01121506502 

 عبده قاسم

01227265727 

امام  47البيطاش ش قاصد كريم رقم  2019اكتوبر  14 4079 رعاية نو ر الشهاب 44
 محل تموين عبد المنعم

 شوزان حافظ

01550860069 

 بديعه محمد عبد الغنى

010008967 

الزمالة بديوان حى  صمدوق 45
 العجمى والعامرية

 ديوان عام حى العجمى البيطاش 1990ابريل  22 1019 تنمية
تم تغير المقر دون ابالغ الجهة )

 ( االدارية

  

 مؤسسه السندوبى للتنميه 46
 

تم ) مدينه االندلس والحجاز البيطاش 2009اكتوبر  14 2460 تنمية
 تغير المقر دون ابالغ الجهة االدارية

) 

  

ش اسكندرية مطروح امام جراج  2016مايو  25 3775 رعاية دعوة للعطاء 47
تم تغير النقل العام العجمى البيطاش )

 (المقر دون ابالغ الجهه االدارية

  



 
 

 
 
 

47عيات التى تعمل بالبيطاش: ماجمالى عدد الج -  

 

رقم  النوع اسم الجمعيه م
 الشهره

 امين الصندوق رئيس مجلس االدارة العنوان التاريخ

ش مسجد الرحمن ورشه البالط  1967يناير  1 140 تنمية البرواالسره السعيده 1
 سابقا

 احمد فرج جمعه عبد القادر

01221337594 

 محمود السيد جمعه

01224360199 

مسجد الدكتور سعد يونس  1977يناير  22 604 تنمية العجمى الخيريه 2

 قبل ربتش هوم الهانوفيل

 عزه سعد

01001004634 

 عطيه البذارى محمد

01003743373 

شاطىء الزهور العجمى  1981ابريل  20 745 تنمية قاطنى شاطىء الزهور 3
 هانوفيل

  

 قاطنى الشاطىء االخضر 4
 

طريق اسكندريه مطروح 21ك 1988يوليو  31 962 تنمية
 الهانوفيل

 عبد العزيز محمد على

01128902100 

 عالء الدين السيد

01287588864 

 منشيه العلماء الخيريه 5
 

 تنمية

 
 محمد حسن منشيه العلماء ش الفاروق قبلى 1991سبتمبر  9 1057

01066650012 

01203963983 

 

 قاطنى قريه المهندسين 6
 

طريق  265سيدى كرير ك 1992قبراير  17 1088 تنمية
طريق  496اسكندريه مطروح 
 المهندسينالحريه عماره 

 عصام سعد الدين عثمان

01001686931 

 محمد عادل احمد 

01001449093 

 19المساكن الصينية بلوك  1993مايو  19 1095 تنمية براعم االيمان الخيرية 7
 الدور االرضى 3مدخل 

 ناصر عبد المعبود

01223484291 

 

 رابعا : منطقه الهانوفيل



 
 

 
 
 

الرائد الخيرية للمساعدات  8
 االجتماعية

 معتصم عبد الراضى على 4شقة  2م 37ب  21مساكن  1995يوليو  6 1147 تنمية

01287189532 

عصام زياد عبد 
 الرحمن

 اابراهيم احمد عبد الحى ابو يوسف فبلى ش مسجد الفتح 2000يونيو  14 1307 رعاية ابناء ابو يوسف الخيرية 9

01205336507 

صافى كامل محمود 
 شحاته

01283838219 

 المرحوم ماهر عثمان 10
 

ام زغيو داخل شركة الفتح  2000يونيو  14 1310 تنمية
 للتجارة الدولية

 تم نقلها ألدارة غرب

قاطنى الشاطىء الفضى  11
 سيلفر بيتش

طريق اسكندرية  26.5ك  2001يناير  2 1365 تنمية
 مطروح شاطىء سيلفر بيتش

 مجد الدين محمود عادل

01006666168 

 عصام على سليمان

01001417730 

العجمى الهانوفيل ش عمر  2001يوليو  22 1410 رعاية الخيرية لكفالة اليتيمالصفا  12
 المختار

 فؤاد عطاهلل محمد

01002702435 

 فؤاد

01202107648 

اغسطس  13 1417 تنمية دار الحكمة الخيرية 13

2001 

ش مسجد تبارك ابو  2رقم 

 يوسف

 يوسف احمد نصار

01223551917 

 حسب النبى يوسف 

01287270212 

امام مخازن شركة الدلتا ابو  2003مايو  14 1532 رعاية لكفالة اليتيم بابو تالت 14

 تالت

 عادل عبد الحميد محمد

01004057780 

 محمد محمود ابراهيم

01222348198 

مؤسسة المصطفى اليواء  15
 االيتام

اغسطس  17 1569 تنمية
2003 

متفرع من ةش حسن  187رقم 
الشاطىء  12بجوار تقاطع ش 

 21االخضر الحد البحرى ك 

 م/ اعتدال

01001229688 

 

   21بحرى كوبرى الكيلو  2003اكتوبر  15 1589 رعاية االنتماء الخيرية 16

لخدمة المراة  بنت بالدى 17
 والمجتمع

بجوار الهانوفيل مساكن الصينيه  2004يناير  13 1622 تنمية
 سنترال الهانوفيل

 نبيل عبد الظاهر مسعود

0121076374 

 

 صالح احمد نصار        

01221076374 



 
 

 
 
 

صقر قريش الخيريه  18
 االسالميه

مساكن 53منطقه ام زغيو خلف  2004مارس  7 1628 تنمية
 الصينيه الهانوفيل قبلى

 احمد سعيد رمضان

01208003900 

 مصطفى احمد محمد

01205592741 

البرده الخيريه لتنميه  19
 المجتمع

ش الخلفاء الراشيدين عماره  2004ابريل  18 1637 تنمية
 الفتح ملك نشأت الطراهوتى

 ا/ نشأت

01221112390 

 

الخيريه للعلم واالعداد  20

 االجتماعيه

قسم العامريه ش ابراهيم  21ك 2004مايو  8 1644 رعاية

ابوالمكارم بجوار شركه الفافوم 
 الذراع البحرى

 جمال قاسم

01223146560 

 

 السكندرىتنميه الشباب  21
 

ش مساكن الحديد والصلب ابو  يوليو 14 1680 تنمية
يوسف امام مسجد الهادى 

 بجوار مكتبة الدرينى

 صالح عبد القادر محمود

01227324007 

حسن عبد القادر 
 محمود

01222718928 

تنميه المجتمع للمساعدات  22
 الخيريه بالعجمى

العاص ش عمروبن  8بوابه  2004سبتمبر  14 1710 تنمية
 بجوار مسجد عباد الرحمن

 عصام حمزه عبد القادر

01221879451 

 محمد السيد على

01010679930 

 الشباب الواعد الخيريه 23
 مشهرة

ش الدكتور سراج الدين متفرع  2004اكتوبر  12 1718 رعاية
 من الخلفاء الراشيدين هانوفيل

 عمرو الحسينى

01223789495 

 

 تيسير الحياه الخيريه 24
 

ش عيد الطلخاوى امام مسجد  2004نوفمبر  3 1728 رعاية
 الهانوفيل 8الشهيد بوابة 

 جمال ادم

01005813377 

01204766640 

 

ش مسجد الحاج رضوان بجوار  2005فبراير  20 1765 تنمية الخالدين لرعاية االيتام 25
 مسجد الهانوفيل

 عبد الناصر حسن

01005649542 

 صبحى عبداللع محمد

الجنات الخيريه لتنميه  26
 المجتمع

ش الزبير بن  العجمى الهانوفيل 2005يوليو  6 1823 تنمية
العوام موازى ش سعد هللا خلف 

 السنترال

 ماهر مصطفى محمد اسماعيل عبده اسماعيل

012227658222 



 
 

 
 
 

ش المروه متفرع من ش 10 2005اغسطس  1 1838 رعاية المبادره الخيريه 27
ش زمزم  29او رقم  زمزم

 الهانوفيل

 عبد القادر محمد عبد القادر

01220347641 

عبد الرازق عبد 
 المجيد

01208810325 

 الدعاء الخيريه لاليتام 28
 

ش الشيخ رضوان عمارات  2005اكتوبر  15 1883 رعاية
 الطاهره

 نادرة فريد منجا احمد

0161071624 

 احمد محمد االمير

01001016259 

 الكاميليا الخيريهزهره  29
 

ش السالم خلف محطه البنزين  2005اكتوبر  22 1888 رعاية
 19.5ك ابويوسف 

 ايمان سيد محمود السيد

01000492429 

 وفاء السيد محمود

اغسطس  14 2007 تنمية مشهرة عدن الخيريه 30
2006 

طريق ام زغيو العامريه 
االسكندريه مقرها منشأه عصام 

ونجاره الدين درسى الستيراد 
 االخشاب

 

 عادل رمضان على

01222356693 

 سعيد عبد الفتاح
 احمد ابو عوف

 8ش الحديد والصلب بوابه  2006سبتمبر  20 2030 رعاية اهالى فضه الخيريه 31
 الهانوفيل

 عصام السيد

01225232754 

 

 جمعيه المعراج الخيريه 32
) ابناء لقانه لكفالة اليتيم  

 سابقآ (

ام زغيو خلف شركة خليج  2007سبتمبر  26 2172 رعاية
 السويس بجوار ابا طه للتموين

 حماده رجب على رجب على محمد 

0120556197 

فيال يوحنا ابادير  19ك  2007فبراير  26 2208 رعاية شفاء المرضى الخيرية 33
 شاطىء الزهور

 انطونيوس غطاس جرجس

01224638255 

 امجد عزيز يوسف
 



 
 

 
 
 

الوكيل يناير )  25شهداء  34
الخيرية لتنمية المجتمع 

 سابقا(

ش مسجد على بن ابى  8رقم  2008فبراير  7 2222 تنمية
 طالب ابو يوسف

 محمد ابراهيم الوكيل

01227329681 

عمرو عبد القادر 
 رمضان

 مؤسسة الفكر الجديد  35
) بابتسيت للخدمات 
 االجتماعية سابقا (

العربى ش حمادة  4رقم  2008مارس  27 2273 تنمية
شاطىء النخيل قبل البوابة يمين 

الطريق بجوار الكنيسة 
 المعمدانية

بطرس فلقاؤوس عبد 
 الشهيد

01223380339 

 نادر كامل طاينوس

01207245412 

ش مسجد محمد موسى 6 2008ابريل  24 2256 رعاية جار الحبيب 36
 الهانوفيل

 مصطفى سعد صالح على ضيف هللا

01222889956 

 

ابويوسف عمارات الحديد  2008يوليو  19 2290 تنمية النور الخيريهرسائل  37
 1شقه 25والصلب عماره 

 نبيل محمد سالم

01222687820 

فاروق بهنسى ابو 
 العزم

اغسطس  26 2311 تنمية  المالكى الخيريه 38
2008 

منطقه طلعت مصطفى امام 
السنترال العمومى الحاج عبدهللا 

مدخل 45الدرايسه عماره 
امام  الدور الرابع17شقه1

 مسجد معاذ بن جبل

 عبد هللا ابو زيد 

01207887385 

 فوزى محمد محمد

01155091516 

ابويوسف ش بالل  -العجمى   2010ابريل  7 2503 رعاية مجمع االحباب 39
 بن رباح

 012725148339 حسن محمد حسين

المصرية لرعاية شعب  40
مصر وتنمية المجتمع 

 المسانده للمرأهالمصريه )
 سابقا (

ش مسجد  24العجمى ك  2010يونيو  13 2523 رعاية
 العالمين

 نعمه رجب

01275712115 

 



 
 

 
 
 

 الخيريه ةفارس االراد 41
 

االخالص ش اسكندريه  عمارة  2010يونيو  21 2526 تنمية
 مطروح العام معرض الهانوفيل

 فاطمه عبد الفتاح

01223491393 

 

امتداد ش عثمان بن عفان امام  2010يوليو  19 2539 رعاية رفقاء الخير 42
 كافيتريا ويدوس الهانوفيل

 عزه احمد محمد حسن

01280424321 

 خلود شعبان محمد

ش االمام على امتداد  45رقم  2010نوفمبر  23 2583 تنمية مؤسسة الفرح للتنمية 43

 ش الفرن ابو يوسف

 مايكل خليل

0128590333 

 

مؤسسه منه وجهاد  44
 الخيريه

اخر ش الروبى يتفرع من ش  2010ديسمبر  20 2591 رعاية
 الهانوفيل الرئيسى

 الحاجه/ مها

01007222659 

 

 

الغد لتنميه  مؤسسة بناء 45
 المجتمع

 

ش عمر الفاروق ابويوسف  2011مارس  7 2612 رعاية
 30العجمى شقه 

 01222604410 سمير عبد الجواد

 اء الخيريه للتنميهحالفي 46
 

ش عبد الفتاح هارون العام  2011مايو  25 2662 تنمية
مستشفى الفراعنه متفرع من ش 

اسكندريه مطروح محطه 
 القويرى

 احمد محمد محفوظ

0100498106 

 سميه رؤوف السيد

01277257881 

العجمى الهانوفيل اول مدخل  2011يونيو  6 2637 رعاية كن نافعا الخيريه 47
مساكن طلعت مصطفى عماره 

 الشرق بيت

 منى صالح رمضان

01001227984 

عبد الحميد صالح 
 الدين

01153664499 

ابو تالت قبلى بجوار مسجد  2011يوليو  21 2739 رعاية مغانم الخيرات للرعايه 48

 الحسين

  

عمارة برج التحرير ش مسجد  2011اكتوبر  10 2844 تنمية منبر االسالم الخيرية 49
ابو  17.5الفتح امام مسجد ك 

 محمد حسن احمد

01205529900 

 حسن محمد حسن

01281166051 



 
 

 
 
 

 يوسف

المستقيم للتنمية وحقوق  50
 االنسان

الهانوفيل بجوار بنك مصر  2011نوفمبر  13 2869 رعاية
 1عمارة الحوتة شقة 

 كمال ابو زيد

01225151083 

 

 

سائقى التاكسى بمينائى  51
 االسكندرية والدخيلة

 محمد سيد احمد منشية العلماء العجمى 2011ديمسبر  19 2905 رعاية

01222608586 

 احمد محمد االمين

01001994570 

سيف النصر من ش  20رقم  2011ديسمبر  29 2910 رعاية سيف االسالم الخيرية 52
حمدى السباعى متفرع من ش 

 الخلفاء

 محمود محمد احمد

01229266192 

 

ام زغيو مصنع بيسو امام مجمع  2012يناير  17 2921 رعاية الخصال الحسنة الخيرية 53
 المدارس

 نجاه على الدكرورى

01221882898 

 

العجمى ابو يوسف بجوار  2012مارس  4 2961 رعاية السيرة العطرة الخيرية 54
مسجد بالل بن رباح ش مشتل 

 عبير الزهور

 محمد حسين عبد الواحد 

01225647390 

 محمد محمد متولى

01204214321 

الصعيد الخيرية  شباب 55
 لتنمية المجتمع

الذراع البحرى  22.5ك  2012مارس  15 2968 رعاية
شاطىء الصفا عند موقف 

 االتوبيس

 احمد عبد الفتاح

01283636317 

 

ش عباد الرحمن متفرع من  2012يونيو  28 3061 تنمية المرنان الخيرية 56
 اللواء جالل أكتوبر فبل البوابة

 كامل عيد خميس

01281666313 

 حامد محمود عامر

010003333810 

ش منجد من ش السالم  2012سبتمبر  12 3120 رعاية تنمية المجتمع ش منجد 57
 الهانوفيل

 محمد فؤاد حميد ومحمد

01288252265 

محمد عيد حسين 
 مبروك

01286507800 



 
 

 
 
 

 نهاية ش فضة بجوار 8رقم  2013يناير  20 3218 رعاية مؤسسة ناشرة الخير 58
مسجد الفرج منزل يحيى شحاته 

 21رقم 

 يحيى شحاته قطب

01221674955 

 عبد هللا يحيي شحاته

01280975005 

 الحاجه/عائشه 8ش صيدلية فضة بوابة  2013ابريل  15 3260 تنمية مؤسسة السيدة عائشة 59

01227292701 

 

السالم ش السالم خلف بنزينة  2013يونيو  13 3318 رعاية مصابيح الدجى 60
 ابو يوسف

 موسى محمود عيسى

01287449749 

 ممدوح ابراهيم على

01223916839 

ش الروضة الخضراء المسجد  2014مايو  7 3477 رعاية حقيبة الخير 61
 الكبير ابو يوسف

 جاد خليفه عبد الستار السباعى

مسجد ابى بكر الصديق ك  ش  2014نوفمبر  25 3565 رعاية وتزودوا 62
 العجمى 21

 صبرى محمد عثمان

01225952675 

 مدحت محمد محمود

01227626620 

مجمع  2000عمارات الهانوفيل  2015ينالير  18 3591 رعايه اسيل لتنميه المجتمع 63

عبد المنعم جابر فوق عصير 
 جنه الفواكه

 عيد جمعه على

01289322909 

 

الهانوفيل شارع منصور من ش  2016فبراير  9 3727 رعاية هاالت الخير 64
 امام مسجد د . سعد

 السيد محمد منصور

01222156759 

 احمد السيد محمد

01227130674 

روائح المسك )وردة  65
 البادية سابقا (

الهانوفيل امام مدرسة حفصة  2016مارس  13 3741 تنمية
بنت عمر خلف محل بيتزا 

 وفطائر جدو

 انتصار راضى عبد الهادى

01207899443 

 عفاف راضى 

01205630804 

ش ابراهيم الزنكلونى ابو تالت  2016يونيو  19 3786 رعاية مؤسسة كيرلس للتنمية 66

 االسكندرية

 ذكى منير 

01223140483 

 

امام  2الدور الثانى شقة رقم  2016يوليو  17 3797 رعاية مؤسسة بك نرتقى 67
صابر للمشويات طريق أ/ م ك 

 امنيه ماهر

01019925899 

 



 
 

 
 
 

 75اجمالى عدد الجمعيات بالهانوفيل :  -

 

  ابو يوسف 19.5

امهات التوحد لرعاية  68
 التوحد

اغسطس  10 3799 رعاية
2016 

   شارع الفادى العجمى 11رقم 

شارع الجمعية االستهالكية ابو  2016ديسمبر  8 3842 رعاية قبلة الحياة 69
 يوسف العجمى

 سليم سعيد سليم

01227897175 

 

شارع هارون الدرايسة  5رقم  2016ديسمبر  20 3845 رعاية دائرة الفن 70
 امام المركز العصرى للموبيليا

  

ابو يوسف خلف  18.5قبلى ك  2018ابريل  23 3959 رعاية اصحاب االرادة 71
 ورشة الرخام وجامع الصابرين

 رباب سعيد اسماعيل محمد

01060506318 

 عواطف محمد السيد

01009362804 

العجمى طريق أ . م ابو تالت  2019يونيو  18 4050 رعاية تنمية العمل الحر 72
 شارع السالم 24.5الكيلو 

 محمد محمد عزيز

01023488827 

 عالء محمد عزيز

01208222870 

شارع محمد ابو جمعه امتداد  2019يونيو  25 4056 رعاية المعارج الخيرية 73
 شارع مسجد السالم الهانوفيل

 رجب على محمد

01223311004 

 حماده رجب على 

0120055697 

شارع مسجد الهدى  7رقم  2019يوليو  24 4063 رعاية نور النوبة 74
 متفرع من ابراهيم العوامى

  

قطرات الغيث لتنمية  75
 المجتمع المحلى

طريق اسكندرية مطروح خلف  2020يناير  12 4102 تنمية
مسجد الخالدين منزل احمد 

 رزق الشقيرى

  



 
 

 
 
 

 

 

 

 العنوان تاريخه رقم الشهره نوع الجمعية اسم الجمعيه م

1 
تيسير الحج والزياره للعاملين بشركه 

 اسكندريه للبترول
 

 1979مايو  18 702 رعاية
 شركه اسكندريه للبترول المكس

 (مقر ممتوقفة وبدن)

2 
خدمات العاملين بشركة النصر 

 للمالحات
 746 تنمية

اعسطس  25
1981 

 شركة النصر للمالحات المكس
 (مقر ممتوقفة وبدن)

3 
الخيريه لغرب اسكندريه للعاملين 

 بشركه مصر للكيماويات
 1982اكتوبر  23 769 تنمية

 شركه اسكندريه مصر لصناعه
 المكس –الكيماويات 

 (مقر ممتوقفة وبدن)

4 
المكس للخدمات االجتماعية ) صيادى 

 المكس(
 1213 تنمية

اغسطس  21

1997 

 طلمبات المكس خلف اسكندرية للبترول

 (مقر ممتوقفة وبدن)

 ش طلمبات المكس 2003ابريل  29 1525 تنمية مؤسسة جدران للفنون والتنمية 5

6 
 معا للخير للتنميه وخدمه المجتمع

 
 2151 رعاية

اغسطس  19
2007 

ش المستشفى وادى القمر خلف شركه 22
 مقر االسمنت متوقفة وبدن

 الجمعيات المتوقفه بمنطقه المكس



 
 

 
 
 

 (مقر ممتوقفة وبدن)

 2010يناير  13 2490 تنمية بحور العلم لتنميه المجتمع 7
 ش31وادى القمر ش مسجد التوبه 

متوقفة وبدون مقر  )وادى القمر –فرن مجاهد 
 (وتم عمل اجراتءات حل اختيارى

 2010ديسمبر  12 2586 رعاية من قلب مصر 8
 14شارع محمد سالم وادى القمر 

 (مقر وبدنممتوقفة )

 2011نوفمبر  13 2873 رعاية ابواب السماء 9
وادى القمر شارع فرن مجاهد متفرع من ش 

 الثالثين ملك و/ عبد الفتاح عطيوة  
 (مقر ممتوقفة وبدن)

 2014يناير  13 3426 رعاية مية الفطرة للتن 10
 ش طلمبات المكس 4عقار رقم 

 (متوقفة وبدون مقر) 

 2016يناير  19 3716 تنمية للتنمية بوادى القمرالسد العالى  11
 وادى القمر خلف شركة االسمنت

 (متوقفة وبدون مقر)

 وادى القمرخلف شركه االسمنت 2006سبتمبر 20 2029 تنميه الخيريه الهالى وادى القمر 12

 2008مايو  13 2262 رعايه الخيريه الهالى طلمبات المكس 13
 متفرع من ش خالد بن الوليد

 طلمبات المكس خلف شركه اسكندريه للبترول



 
 

 
 
 

 

  

 

 

 اسم الجمعيه م
نوع 

 الجمعية
 العنوان تاريخه رقم الشهره

 )متوقفه( طريق ام زغيو الدخيله الجبل الجيشش  1986ابريل  24 881 تنمية مسجد التوبه الخيريه االسالميه 1

 الدخيله الجبل )متوقفه( ش ميدان خلف فرن ابو جمال 1990مارس  7 1013 تنمية النور الخيريه 2

3 
 الخيريه )سنابل(مؤسسه مجدى عفيفى 
 

 2003ابريل  27 1521 رعاية
بجوار  470و 462كورنيش الدخيله تقاطع شارعى 

 )متوقفه(المحكمه

 2003نوفمبر  4 1602 رعاية مركز التوعية والتنمية الشاملتين 4
الجيش بجوار فيديو سمر) متوقفة وبدون مقر وتم الدخيلة ش 

 عمل اجراءات حل اختيارى(

 2004ابريل  7 1636 رعاية كفالة اليتيم والمساعدات بالدخيلة 5
ملك احمد صالح عوض بجوار مسجد الهدى  560ش رقم 

 )متوقفة وبدون مقر(

 2004اغسطس  28 1697 تنمية ابن مصر لتنميه المجتمع 6
)متوقفة وبدون مقر وتم عمل  الزياتش محمد حسن 5

 اجراءات حل اختيارى(

 ة(الدخيلة ش الجيش )تم تغير المقر دون ابالغ الجهه االداري 2004نوفمبر  6 1730 تنمية تنمية الشباب الصاعد الخيرية 7

 2007اغسطس  29 2161 رعاية العروبة لحقوق االنسان 8
الزنكلونى متوقفة ش الجيش بجوار قاصد كريم ملك خليل 

 وبدون مقر(

 الدخيلة ش العالف بجوار صيدلية سمراء )متوقفة وبدون مقر( 2009اغسطس  11 2440 تنمية بستان الرحمة 9

 2016سبتمبر  29 3820 رعاية مظلة الخير 10
متفرع من شارع ناجى الدخيلة الجبل )متوقفة وبدون  82رقم 

 مقر(

 ش مسجد نور االسالم الدخيله الجبل )متوقفه حاليا( 1986ابريل 30 882 تنميه احباب الوهاب الخيريه 11

 الدخيلهالجمعيات المتوقفه بمنطقه 

 البيطاشالجمعيات المتوقفه بمنطقه 



 
 

 
 
 

 اسم الجمعيه م
نوع 

 الجمعية
 العنوان تاريخه رقم الشهره

 1987ديسمبر  21 941 تنمية السيدة العذراء مريم 1
البيطاش  3عمارة عروس شهر العسل شقة  1رقم 

 (وبدن مقرمتوقفة )

2 
جمعية المركز القومى لشباب مصر 

 وللصناعة والزراعة والتجارة
 2003يناير  29 1488 تنمية

  18العجمى البيطاش عمارات االندلس رقم 
 (متوقفة وبدون مقر)

 2003اغسطس  17 1568 تنمية الراهبات الخيرية 3
 ش مسجد السالم شهر العسل البيطاش

 (متوقفة وبدون مقر )

 2003اكتوبر  14 1588 تنمية االرتقاء بالخدمات االجتماعية 4
 ش مسجد الرحمن عين شمس البيطاش 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2003ديسمبر  2 1614 تنمية تنمية المجتمعات الثقافية والصحافية 5
 البيطاش الدور الثانى علوى  5رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2005سبتمبر  13 1852 رعاية المصرية لدعم وتطوير الصادرات 6
 البيطاش امام برج عين شمس الدور الثانى 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2007يوليو  8 2142 تنمية النشاط الصالح 7
ى ش عبد الحميد عبد العاطى امام البنك االهلى العجم

 (متوقفة وبدون مقر )البيطاش

  جمعيه الزهروان الخيريه 8
 رعاية
 

 2008ابريل  23 2254
 البيطاش ش مستشفى فاروق عمر

 (متوقفة وبدون مقر )

 جمعيه شعاع الخير الخيريه 9
 تنمية
 
 

 2009فبراير  15 2371
 الدور االول علوى البيطاش 7عمارة  9ش 

 (متوقفةوبدون مقر)



 
 

 
 
 

 

 جمعيه لؤلؤه الجنه 10
 تنمية

 
 2009اغسطس  24 2445

ش مسجد التقوى متفرع من ش سعد زغلول فوق 
 (متوقفة وبدون مقر )التقوىمسجد 

11 
 خيرزمان لتنميه المجتمع

 
 2010اغسطس  10 2570 تنمية

متوقفة ) العجمى البيطاش امام نادى الظباط 182رقم 
 (وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى

12 
 االسره الكريمه الخيريه

 
 2010اكتوبر  31 2578 تنمية

 عبد السالمالعجمى نهايه ش الحنفيه بجوار ش الحاج 
 (متوقفة وبدون مقر)العطار 

 2011يناير  11 2598 رعاية االنسانيهوجمعيه منتدى حمايه البيئه  13
ون متوقفة وبد) 5امام القريه البريطانيه الدخيله رقم 

 (مقر

 2011ينالير  11 2599 تنميه المفلحون الخيريه 14
متفرع من  2ش ضيف هللا من ش السماليهى  3رقم 

 البيطاش الرئيسى )متوقفه(ش 

15 
 جمعيه العلياء الخيريه

 
 2011مارس  7 2613 رعاية

متوقفة ) ش الحى متفرع من ش البيطاش الرئيسى
 (وبدون مقر

16 
 جمعيه التعافى الخيريه

 
 (متوقفة وبدون مقر) ش الهدى البيطاش قسم الدخيله 2011مارس  2 2641 تنمية

 2011اكتوبر  3 2834 تنمية بال حدود للتنمية 17
ش الشهيد جابراحمد عبد العاطى من عين  25رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)شمس البيطاش 

 2011ديسمبر  8 2889 رعاية انارة مصر 18
 ش البيطاش بجوار كافيتريا التكية 143رقم 

 (متوقفة وبدون مقر )

 2012مايو 30 3029 رعاية الذكر الحكيم 19
متوقفة )ش حسنى محمود العجمى البيطاش  4رقم 

 (وبدون مقر



 
 

 
 
 

 (متوقفة وبدون مقر)نهاية ش عمر بن الخطاب  2012نوفمبر  20 3171 رعاية بيانكى الخيرية 20

 (متوقفة وبدون مقر)ش البيطاش  44رقم  2013يونيو  5 3306 تنمية الثقة لتنمية االسرة والمجتمع 21

 2014يناير  15 3430 رعاية الدار البيضاء 22
ش مسجد الرحمن متفرع من ش البيطاش الرئيسى 

متوقفة وتم عمل اجراءات حل )خلف مستشفى فاروق 
 (اختيارى

 3442 رعاية رجاء األمم 23
 2014فبراير  2

 
ش البستان امام مركز عباس حلمى العجمى  19رقم 

 (متوقفة وبدون مقر )البيطاش

 البيطالش اول ش الحى يميم )متوقفه( 2014ابريل  6 3467 رعايه مدير االمور الخيريه 24

 2014اغسطس  27 3526 رعاية صانعى التميز 25
العجمى البيطاش ش اسماعيل الطلخاوى امام جراج 

 (متوقفة وتم عمل اجراءات حل اختيارى)النقل العام 

26 
اصدقاء مرضى السرطان بمعهد 

 البحوث الطبية
 2015مايو  27 3640 تنمية

العجمى البيطاش شهر العسل من مدخل درويش خلف 
سوبر ماركت سلومة ملك سيد بشر ضيف هللا 

 (متوقفة وتم عمل اجراءات حل اختيارى)

 2015اغسطس  3 3675 رعاية نقطة الوصول 27
ش البيطاش الرئيسى فوق عيادة د/ عبد  15رقم 

اللطيف لالسنان متوقفة وتم عمل اجراءات حل 
 اختيارى



 
 

 
 
 

 

 2017يناير  9 3853 رعاية النون الهالى الصعيد 28
البيطاش بجوار ش القاعدة تقاطع ش الكواكب يمين 

 (متوقفة وبدون مقر)مدخل العقار 

 البيطاش ش الطيار ) متوقفه( 2006ابريل  27 1955 رعايه نور على نور  29

30 
كنزى للخدمات الثقافيه والتعليميه 

 والصحيه
 البيطاش ش الزهور )متوقفه( 2002مايو  20 1478 رعايه

31 
تكنولوجيا الحاسبات والتدريب 

 والمشروعات الصغيره
 رابع ش شمال من ش صيدليه صابرين ) متوقفه ( 2005فبراير  28 191 رعايه

 )متوقفه(ش البيطاش الرئيسى امام المخبز االلى 2006فبراير  12 1927 تنميه النوران الخيريه 32

33 
النوعى لجمعيات التنميه االتحاد 

 االقتصاديه
 2006مارس 20 5 تنميه

رابع ش شمال من ناصيه  صيدليه صابرين عماره 
 البيطاش ) متوقفه ( 2الزهراء شقه 

 )متوقفه( ش الصيادله البيطاش 2007فبراير  14 2082 رعايه عيون االمه الخيريه لتنميه المجتمع 34

35 
مؤسسه مركز شرم الشيخ للتحكيم 

 الدولى
 2009يناير  11 2356 رعايه

 البيطاش ش كفر العجمى عمارة برج االمل رقم 
 )متوقفه(21

 2011سبتمبر  15 2813 تنميه اكتوبر للتنميه 36
 ش الصالح بجوار مسجدج قبضايا البيطاش 38رقم 

 )متوقفه(
 

 اسم الجمعيه م
نوع 

 الجمعية
رقم 
 الشهره

 العنوان تاريخه

 1997مايو  12 1208 تنمية االهلية للعلوم الثقافية 1
 1شقة  6ابو يويف مساكن الحديسد والصلب عمارة 

 (متوقفة وبدن مقر)

 الهانوفيلالجمعيات المتوقفه بمنطقه 



 
 

 
 
 

 2000يونيو  14 1305 تنمية االصالح بين الناس الخيرية 2
نهاية ش الهانوفيل الرئيسى امام الجمعية التعاونية 

 (متوقفة وبدن مقر)االستهالكية 

 2000ديسمبر  9 1360 تنمية االبرار الخيرية 3
امام مسجد محمد موسى الدور االول بجوار شركة عباد 

 الرحمن للمقاوالت
 (متوقفة وبدون مقر) 

 (متوقفة وبدن مقر )نهايه ش السالم الهانوفيل 2001يوليو  1 1401 تنمية المصريه لتكنولوجيا المعلومات 4

 2003يونيو  25 1540 تنمية ةالثقافية والدينية واالجتماعيالخدمات  5
ابو يوسف خلف مدارس االورمان مدخل الروضة 

 (متوقفة وبدون مقر)الخضراء 

6 
جمعيه االمل السعيد لرعايه االيتام 

 بالعجمى
 2003يونيو  25 1544 رعايه

ابو يوسف خلف مدارس االورمان  2000عمارات شباب 
 )متوقفه وبدون مقر(

7 
جمعيه الشجره الطيبه الخيريه 

 االسالميه
 2003اكتوبر  15 1590 تنميه

بجوار مسجد نمره وجمعيه مفتاح العجمى  17.5ك 
 الهانوفيل بحرى )متوقفه وبدون مقر(

 ش الشيخ جابر الصفتى )متوقفة وبدون مقر( 13رقم  2004يونيو  13 1664 تنمية تنمية المجتمع بالهانوفيل 8

9 
للعاملين بشركه غرب الدلتا الخدمات 

 النتاج الكهرباء
 2004اغسطس  2 1687 رعايه

الساحل الشمالى )  29محطه كهرباء سيدى كرير ك 
 متوقفه وبدون مقر(

 2004اغسطس  8 1690 تنمية الروضة العلمية لتنمية المجتمع 10
 ابو يوسف خلف ش الحديد والصلب 

 (متوقفة وبدون مقر)

 (متوقفة)خلف شركة مصر للتجارة الخارجية  8بوابة  2004ديسمبر  19 1748 تنمية والمجتمعتنمية الثقافة  11

 2005فبراير  15 1763 رعاية الصدارة الخيرية 12
متوقفة )قبلى  25.5ش مسجد االيمان باهلل ابو تالت ك 

 (وبدون مقر

 2005يوليو  16 1825 تنمية الجذور الطيبة لتنمية المجتمع 13
 مفتاح بجوار مسجد االمام مالكخلف مسجد 
 (متوقفة وبدون مقر )

 ش ابو يوسف القديم تقسيم المعلمين  2006يناير  14 1916 رعايةاالجتماعية للمعلمين بمشروع  14



 
 

 
 
 

 (متوقفة وبدون مقر) العجمى ابو يوسف

 2006فبراير  5 1925 تنمية ايادى الخير 15
 ش رضوان امام مدرسة شباب المستقبل 

 (متوقفة وبدون مقر )

 2006مارس  20 1941 تنمية فكرة للتنمية البشرية 16
الهانوفيل   213شقة  2عمارات اسيد عمارة الرياض رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2006مارس  21 1942 تنمية اهالى شارع خير هللا الخيرية 17
 ش خير هللا الهانوفيل  13رقم

 (متوقفة وبدون مقر)

 2006ابريل  23 1952 رعاية االنسان السكندرىتنميه  18
 نهايه ش الحديد والصلب تقاطع ال ياسر مع جمعه مفتاح

 (متوقفة وبدون مقر)

 2006يوليو  5 1991 تنمية قاطنى شاطىء جاردينا 19
نهاية ش عمر بن الخطاب امام صيدلية محمد رشاد 

 (متوقفة وبدون مقر)

 المصرية لشغل اوقات الفراغ 20
 تنمية
 

 2006يوليو  10 1994
 مبنى مارينا سنتر بقرية مارينا العجمى  

 (متوقفة وبدون مقر)

 المركز الدولى للخدمات االجتماعية 21

 رعاية
 
 

 

 2006اغسطس  6 1999
 ش الروضة عمر بن الخطاب   6رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2006اغسطس  29 2016 رعاية نهضة امة للثقافة والحوار 22
الدور االول علوى شاطىء النخيل  10ش  69منزل 

 (متوقفة وبدون مقر)

 (متوقفة وبدون مقر)الرايسة عمارة شركة دولفين  2007يناير  30 2072 تنمية الوالدين لرعاية االيتام 23



 
 

 
 
 

 

24 
 ابطال المنتجات الرياضية

 
 2007مارس   27 2098 رعاية

الدور الثالث  66عمارة  14/7شاطىء النخيل ش  21ك 
 (متوقفة وبدون مقر)

 2007مايو  27 2129 تنمية تنمية المجتمع بابو تالت 25
 اكتوبر الدور االول علوى   6 10ش 

 (متوقفة وبدون مقر)

26 
 رابطة ومحبى االتحاد السكندرى

 
 (متوقفة وبدون مقر )اعلى شركة دولفين الدرايسة 2007ديسمبر  12 2078 تنمية

27 
 الهدير الخيرية

 
 2008يناير  27 2216 رعاية

 1شقة  1مدخل  33المساكن الصينية بلوك 
 (متوقفة وبدون مقر )

 2008فبراير  7 2220 رعاية العامر الخيرية لتنمية المجتمع 28
 ش عبد الرحيم خير هللا الهانوفيل متوقفة وبدون 6رقم 

 مقر

 2008مارس  27 2242 تنمية االيات الخيرية 29
 ش مسجد الصفا الدرايسة الهانوفيل 

 (متوقفة وبدون مقر )

 2008ابريل  23 2253 تنمية مؤسسة رامى الخيرية 30
 الشركة المصرية للمواد العازلة  21ك 

 (متوقفةوبدون مقر )

 2008يوليو  8 2289 رعاية ابناء قرية البالبيش 31
خلف مساكن طلعت مصطفى ش نور االسالم الهانوفيل  

 (متوقفة وبدون مقر)

 2009فبراير  16 2373 تنمية النهل الخيرية 32
خلف النجار لالدوات الصحية   17.5ابو يوسف ك 

 (متوقفة وبدون مقر)

 الهانوفيل خلف مسجد القويرى بجوار مدرسه زيد 2009مارس  4 2380 تنمية اس الخيريهنبرال 33

 2392 رعاية االصالء الخيرية 34
 2009مارس  22

 
ش مصعب بن عمير من عمر بن الخطاب  4الدرايسة 

 (متوقفة وبدون مقر)الدرايسة قبلى  



 
 

 
 
 

 2009ابريل  22 2404 رعاية العلمية لتطوير الخدمات التعليمية 35
ش ابو تالت الرئيسى امام مسجد ابو تالت الكبير ملك 

 (متوقفة وبدون مقر)سعيد خميس السيد ابو كليلة 

 2009مايو  10 2408 تنمية جنتى  الخيرية 36
متفرع من ش نجيب ابو خليفة العجمى  7/67رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)شهرزاد 

 2009ديسمبر  14 2476 تنمية يوم جديد لتنمية المجتمع 37
ش محمد عبد الحليم من ش مصطفى قبلى ابو يوسف 

 (متوقفة وبدون مقر)

38 
االبطال لمشجعى ومخلصى االتحاد 

 السكندرى
 2009ديسمبر  28 2482 تنمية

ش الحديد والصلب الدور االول ابو يوسف  25رقم 
 (متوقفة وبدون مقر)

39 
زهراء العجمى الخيرية لتنمية 

 المجتمع
 2010يناير  6 2486 رعاية

 العجمى ابو يوسف خلف االحمدى قبلى
 (متوقفة وبدون مقر )

40 
مؤسسة مصر للعلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات
 2010فبراير  28 2494 تنمية

متوقفة )مدخل مساكن طلعت مصطفى عمارة بيت الشرق 
 (وبدون مقر

 2010ابريل  26 2507 تنمية البيت المصرى الخيرية 41
متوقفة )الساحل الشمالى  24.5ش الشيخ الشعراوى ك 

 (وبدون مقر

 2010اغسطس  25 2557 رعاية النقاهة والشفاء الخيرية 42
 العجمى الهانوفيل ش ابراهيم عبد الباعث من ش الخلفاء

 (متوقفة وبدون مقر)

 2011مارس  17 2623 رعاية الجبل االخضر الخيرية 43
 خير هللا ) متوقفة وبدون الدرايسة قبلى خلف مكتب حسن
 مقر (

 2011يونيو  18 2687 تنمية زهور المجتمع الخيريه 44
امام مدخل الهانوفيل الرئيسى فوق مشويات ابوراويه 

 ) متوقفة وبدون مقر (الدور الثانى

 2011يونيو  22 2696 رعاية اهالى الساحل الشمالى الخيريه 45
الساحل الشمالى  3بلوك  3عقار  26مساكن المحافظة ك 

 ) متوقفة وبدون مقر (



 
 

 
 
 

46 
مؤسسة دار االم شفيقه للرعايه 

 والتنميه
 2011اغسطس  7 2762 تنمية

ش الدلتا ناصية محمصة السمان ابو يوسف ك 
 متوقفة وبدون مقر ()18

 2011اغسطس  7 2762 تنمية نجوم المستقبل الخيرية 47
) 1818ش الدلتا ناصية محمصة السمان ابو يوسف ك 

 متوقفة وبدون مقر (

 2مدخل النخيل  14متفرع من ش  9ش  2011سبتمبر  21 2818 رعاية قبة الصخرة 48

 خلف مبرة العصافرة بجوار مسجد الرواد  21ك  2011سبتمبر  21 2818 رعاية فالق االصباح 49

 2011سبتمبر  21 2824 تنمية روضة الحبيب 50
ش عمر المختار بجوار مدرسة الهانوفيل الخاصة  8رقم 
 (متوقفة وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى)

 2011اكتوبر  3 2833 تنمية مصابيح النور 51
ابو تالت تقاطع حسن العوامى مع عزب بسيونى متفرع 

 (متوقفة وبدون مقر)ىمن ش االهرام 

 2011اكتوبر  16 2848 رعاية النهج القويم 52
الدور  6ش مدرسة شيرين بجوار المدرسة عقار رقم 

 (متوقفة وبدون مقر )الثانى

 2011نوفمبر  1 2862 تنمية جيل تكنولوجيا المستقبل 53
ابراج زهرة العجمى اعلى فتح هللا ماركت الهانوفيل 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2011نوفمبر  13 2875 تنمية الشباب للخدمات التطوعية 54
متفرع من ش بغداد متفرع من نادى  11شر  4رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)الجمارك الهانوفيل 

 2011ديسمبر  18 2901 رعاية افكار للتنمية والتدريب 55
الهانوفيل امام مسجد محمد موسى عمارة مخبز العبد 

 (متوقفة وبدون مقر)الدور الرابع 

 2011ديسمبر  26 2908 تنمية مؤسسة آل حلوان لتنمية المجتمع 56
ش الهانوفيل عمارة موريس الدور االول بجوار قصر 

 (متوقفة وبدون مقر )القويرى



 
 

 
 
 

 2012يناير  30 2939 رعاية ريتال الخيرية 57
 ابو يوسف العجمى ش صيدلية المعراج 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2012فبراير  19 2947 رعاية الوطن الحر الخيرية 58
 4اكتوبر امام المخبز االخالص رقم  6قبل بوابة النخيل 

 (متوقفة وبدون مقر )ملك بدر عبد المولى

59 
المصرية لتنمية المجتمع المحلى 

 بمنطقة االيجى كاب
 2012مارس  15 2969 تنمية

الهانوفيل  3شقة  3مدخل  4مساكن االيجى كاب بلوك 
 (متوقفة وبدون مقر)

 2012مايو  20 3025 رعاية االحرار الخيرية 60
ش الصفا بجوار غرفة الكهرباء امام مسجد  22.5ك 

 (متوقفة وبدون مقر)الفردوس قسم العامرية اول 
 

 2012يونيو  24 3044 تنمية خير االنام الخيرية 61

ة طريق أ . م الذراع البحرى ابو تالت امام مدين 23.5ك 
 االسكندرية الجديدة فبلى الطريق 

 (متوقفة وبدون مقر)
 

 2012يوليو  1 3070 تنمية لتنمية المجتمعالثقلين  62
 21اكتوبر ك  6ش ابو بكر الصديق  1عقار رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)العامرية االسكندرية 
 

 2012يوليو  1 3066 تنمية صوت الشباب 63

 ابو تالت ش االهرام بجوار مسجد الزنكلونى 

 (متوقفة وبدون مقر)
 

 2012يوليو  3 3071 رعاية لتنمية المجتمع 21الكيلو  64
  ش سوبر ماركت الصفا قبلى  21الكيلو 

 (متوقفة وبدون مقر)



 
 

 
 
 

 

 2012يوليو  30 3091 تنمية كن خيرا الخيرية 65
 (متوقفة وبدون مقر)ش خير هللا الهانوفيل 

 

 2012اغسطس  29 3113 رعاية طائر الخيرات 66
ش الحاج طه بجوار مسجد التوحيد خلف مساكن طلعت 

 (متوقفة وبدون مقر)مصطفى 
 

 2012اكتوبر  21 3147 رعاية الشاطىء الذهبى 67
 ابو تالت الساحل الشمالى اعلى مطعم الكويتى 

 (متوقفة وبدون مقر)
 

68 
المصرية للتحاليل الطبية ومكافحة 

 العدوى
 2012ديسمبر  20 3187 رعاية

 ش رضوان من 16رقم 
 (متوقفة وبدون مقر)الهانوفيل الرئيسى العجمى 
 

 2012يونيو  2 3300 تنمية قطرات ادبية 69

 عمارة مسجد عمر بن الخطاب ش الجمعية 
 (متوقفة وبدون مقر(

 
 

 2013يونيو  6 3311 تنمية الخيرية بشاطىء النخيل 70
متوقفة وبدون ) 17/12ش  63شاطىء النخيل العجمى 

 مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى
 (متوقفة وبدون مقر

 ش ريديمبكس ابو يوسف العجمى 2013يونيو  13 3313 تنمية العمل والبناءشباب  71

 (متوقفة)ش ابو زيد عالم خلف مطعم الصفتى   2013يوليو  22 3340 تنمية وفد الخير للتنمية 72

 (متوقفة)مسجد السالم تقاطع شارع ورشة البالط  2013اغسطس  1 3351 رعاية الحوراء 73



 
 

 
 
 

 2013اغسطس  27 3361 رعاية العجمى اصدقاء مرضى مستشفى 74
متوقفة وبدون )مستشفى العجمى العام طريق ام زغيو 

 (مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى

 2013نوفمبر  13 3399 رعاية اهالى قرية سوزى الند 75
طريق اسكندرية مطروح قرية سوزى الند  26ك 

 (متوقفة وبدون مقر)

 (متوقفة وبدون مقر)ابو يوسف شارع نمرة  17.5ك  2013ديسمبر  11 3411 تنمية الكرام البررة 76

 2013ديسمبر  12 3415 تنمية تنمية مجتمع  ش ابو هندية 77
ش ابو هندية الهانوفيل الدور االول علوى  21رقم 

 (متوقفة)

 2014مارس  8 3455 تنمية 24تنمية المجتمع بالكيلو  78
ط أ م ش السالم خلف شركة اوالد فتحى  24ابو تالت ك 

 (متوقفة وبدون مقر)محمود الصالح الكاوتش 

79 
ابدآ للخدمات االجتماعية والتعليمية 

 الخيرية
 2014مايو  20 3465 تنمية

متوقفة )ش احمد ع اسماعيل الهانوفيل خلف جيالتى عزة 
 (وبدون مقر

 (متوقفة ) ش سالم عبد العزيز الطلخاوى الهانوفيل 2014اغسطس  4 3510 رعاية رعاية العاملين بالرباط والصيانة 80

 2014اغسطس  25 3523 تنمية البحر الرائق لتنمية المجتمع 81
العجمى ابو يوسف ش هبة سعيد العوضى فيال مدحت 

متوقفة وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل )عربى 
 (اختيارى

 2014سبتمبر  3 3528 تنمية حسن الوفاء 82
 1العجمى ابو يوسف الحديد والصلب امام عمارة رقم 

قر ممتوقفة وبدون  )حارة د/ صالح عبد القادر فيال الوفاء
 (وتم عمل اجراءات حل اختيارى

 ش عيد خير هللا الهانوفيل قبلى متوقفة 8رقم  2015يناير  18 3590 رعاية اشراق النهار 83



 
 

 
 
 

 2015يونيو  23 3658 رعاية ابيدوس لالعالم والتنمية 84
طريق  11شقة  17رقم  26ش مساكن الكيلو  26رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)اسكندرية مطروح 

 2015يونيو  23 3658 تنمية الفنانين التشكيليين والمصورين 85
امام مسجد الرحمة الدور الثانى  18.5ابو يوسف ك 

 (متوقفة وبدون مقر)م  0طريق أ 

 2015يوليو  29 3674 رعاية الخيريةالبلسم الشافى  86
 شارع مسجد الرحمة ابو يوسف قبلى  2رقم 

 (متوقفة وبدون مقر)

 2015نوفمبر  19 3705 رعاية بوابات الرحمة 87
شاطىء النخيل منتجع الزهور الدور االول  7عمارة 

 (متوقفة وبدون مقر)علوى شقة ج 

 2016فبراير  9 3723 تنمية مفارق الخير 88
متوقفة وبدون مقر وتم )شارع عمر المختار الهانوفيل 

 (عمل اجراءات حل اختيارى

 2016فبراير  10 3728 تنمية الخيالة لتنمية المجتمع 89
متوقفة ) 1شارع ابو يوسف الجديد برج ابو يوسف شقة 

 (وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى

 2016مارس  17 3730 رعاية تحقيق الذات 90
متوقفة )اعلى صيدلية نمرة  17العجمى الهانوفيل ك 

 (وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى

 2016مارس  6 3736 رعاية ايادى مبدعة 91
متوقفة وبدون ) 21مدينة النخيل ك  2رقم  105شقة 

 (مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى

 (متوقفة)ش خلف مسجد محمد موسى الهانوفيل  2016نوفمبر  28 3838 رعاية سبايك الفضة 92

 2017يناير  9 3852 رعاية العافين الخيرية 93
بجوار موقف القاهرة عمارة طرابلس الدور  21ميدان ك 

 (متوقفة)الثالث 



 
 

 
 
 

 2017مارس  6 3879 رعاية الفداء 94
قسم العامرية اول الدور الثانى  1شارع  21الكيلو 

 (متوقفة)

 2019مارس  3 4011 رعاية اترك أثرأ 95
 21شارع اجياد مكة عمارة خلف المعهد الدينى الهانوفيل  6رقم 

 )متوقفة وبدون مقر وتم عمل اجراءات حل اختيارى(

 ش بكر العوامى من ش االهرام ابو تالت 2000يوليو  8 1318 تنميه الشمندوره 96

 17.5العجمى ابو يوسف ك  2002 مايو 29 1484 رعايه الحمد الثقافيه والعلميه والدينيه 97

 ش الفرن ابو يوسف )متوقفه وبدون مقر( 2005مارس  28 1780 تنميه عشاق مصر المحروسه 98

 ش ريتش هوم الهانوفيل 47رقم  2005اكتوبر  16 1884 تنميه قدم الخير لتنميه المجتمع 99

 الهانوفيلش جابر حافظ  22رقم  2011مارس  8 2616 تنميه كنز الدعاء 100

 2011يوليو  21 2739 رعايه صانع المعروف 101
اكتوبر بجوار مسجد العزيز  6اخر ش الشامى متفرع من  21ك 

 امام مساكن الحديد والصلب 
 )محظوره(

 2011سبتمبر  8 2798 رعايه نبض الشباب 102
ط اسكندريه مطروح امام صيدليه  19العجمى ابو يوسف ك 

 المعراج

103 
الشرعيه لتعاون العاملين الكتاب والسنه 

 المحمديه 
 )فرع احباب رسول هللا(

 2013مايو  27 3292 تنميه
امام صيدليه فضه  8ش عمرو بن العاص بوابه  52رقم 

 )محظوره(

 ط اسكندريه مطروح برج الفيروز 16ك  2014فبراير  2 3441 رعايه عيونى الخيريه 104
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 2شقه  1مدخل  7بلوك  26مساكن ك  2016نوفمبر  1 3830 رعايه 26اهالى مساكن ك  105

 2018مارس  29 3956 رعايه التوافق النفسى 106
ش  ش الهانوفيل  الرئيسى امام كافيتريا البرنسيسه بعد 25رقم 

 رضوان

 2018ديسمبر  26 3990 رعايه الرمالل الذهبيه  107
ابو برج جولدن تاور ش حلمى اسالم النتفرع من ش االهرام 

 24.5تالت  ك 


