
م
رقم 

ترخيص ال
جمعية  لية/ اسم ال مؤسسة األه ترخيصال خ ال اري فئةت محافظةال ليمال عنواناإلق ليفون ال ليفون 1ت كتروني2ت بريد اإلل صالال وظيفةمسئول االت تليفونال كترونيال بريد االل ال

غاء  خ إل اري ت

ترخيص ال
غاء نوع اإلل

الغاء اختياري453600652021/11/21-011اسوان- كوم امبو- المحطة- 9شأسوان1ج2016/03/06جمعية المريس لتنمية المجتمع11642

الغاء اختياري01005613411reef-masry@gmail.com2021/04/26شبين الكوم – 19الدور الثالث شقة – أمام مجمع الكليات – برج الري المنوفية1ج2017/06/06جمعية رعاية الريف المصرى لتنمية المجتمع21776

القاهرةأ2015/11/14المؤسسة األولى للتمويل متناهى الصغر31174
القاهرة 

الكبرى
02251715557القاهرة/ الدرب االحمر –  ش سكة راتب باشا الحلمية الجديدة 14رقم 

01001580850 

 01110670723 

 01001580850 

01000800382

Ashraf.Nassif@akdn.org

rania.yousry@akdn.org

Hossam.Emad@fmf.com.eg

Hanan.Dahab@akdn.org

إلغاء إختياري1003971456Hanan.Dahab@akdn.org2020/05/11حنان دهب

إلغاء إختياري10195848942020/12/24مدير نشاط التمويلاسالم شرف048378059901019584894info@elsadat.org.egالمنوفية/ تال - امام المجلس المحلى-  ش بين المدارسالدلتاالمنوفيةج2015/10/29جمعية السادات للتنمية و الرعاية االجتماعية41096

إلغاء إجباري2020/12/17رئيس مجلس اإلدارة0934765441rafd_2020@yahoo.comNour Ezat Abdel Azizسوهاج/ طهطا -  ش بورسعيد بجوار بنك األسكندرية 5رقم جنوب الصعيدسوهاجج2015/11/12جمعية رؤية للتنمية بطهطا51291

دمياط/ شارع الثورة – الزرقا الدلتادمياطج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالزرقا61294
0573851199

 0573855844
01007255873AbdelFattah Okasha Sahbanإلغاء إختياري2020/12/09مديرة نشاط التمويل

الدلتاالغربيةج2017/06/06الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق واالنسان والبيئة71779
مركز المحلة الكبرى– ش دويدار تقاطع ش الجمهورية الرئيسي 1  – 

. محافظة الغربية

01000192425

0402012672

01007448684

إلغاء إختياري2020/12/08رحاب إبراهيم

المنياج2015/11/12علشانك يامصر للتنمية81370
شمال 

الصعيد
إلغاء إختياري0100345730601002028086m.8335@yahoo.comAlaa Mohamed Abdelghany2020/11/19المنيا/ وسط البلد  - 2الدور - امام مسجدى الفولى

األسكندرية/ بجوار سنترال الهانوفيل قبلي - المساكن الصينية - العجمي اإلسكندريةاإلسكندريةج2016/01/06جمعية بنت بالدي الخيرية لتنمية المرأة والمجتمع91559
039519564 

 01221076374
إلغاء إختياري010280299952020/11/18

فاكس 0882333367أسيوط/ االربعين اول وسط الصعيداسيوطج2015/11/15اسيوط- جمعية الهالل األحمر المصرى 101387
0882332094 

 01006815013
rca_helal@yahoo.comMostafa Aly Aly 2020/10/08إلغاء إختياري

الجيزةج2017/03/30جمعية الصحوة المصرية للتنمية الثقافية111763
القاهرة 

الكبرى

- مركز أوسيم – ش جمال عبد الناصر من ش مسجد الرحمن ، بشتيل 

الجيزة
3351242601097777102henawikhaled@gmail.comإلغاء إختياري2020/09/03خالد كامل مصطفي

إلغاء إختياريSalah Mohamed Hafez2020/03/11الفاكس 0922793210609227923758الوادي الجديد/ الخارجة - ش بورسعيد وسط الصعيدالوادي الجديدج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالخارجة121462

131589
جمعية آل بيت النبي للتنمية الدينية والخدمات الدينية بقليوب 

البلد
القليوبيةج2016/02/01

القاهرة 

الكبرى

- قليوب - طريق الوحدة الزراعي - بحري السكة الحديد - قليوب البلد 

القليوبية
إلغاء إختياري013-42155381421553812020/02/23

المنياج2017/08/14جمعية بنت الريف للتنمية الشاملة بقرية الداودية141797
شمال 

الصعيد
محافظة المنيا– قرية الداودية شرق النيل مركز المنيا 

01278400619

01274462260
086-2936001bentelreef@hotmail.comزينات محمد على

01287400619

1015232760
إلغاء إجباري2020/01/15

ايمان فوزي السبكي048/335123801226416164tanmiya_sirsllyan_62_1966مركز سرس الليان- شارع بورسعيد الدلتاالمنوفيةج2018/02/05جمعية تنمية المجتمع بسرس الليان151849
012089775379

01027190447
إلغاء إختياري2020/01/02

المنوفية/ خلف المركز الطبي - شارع احمد ماهر- قويسناالدلتاالمنوفيةج2015/11/01جمعية تنمية المجتمع بقويسنا مركز قويسنا161136
 0482581199  0482574002 

تليفاكس
01228645434Rashad Abdel Wazir2019/12/29إلغاء إختياري

القاهرةج2015/11/12جمعية القديس موسى االسود171357
القاهرة 

الكبرى
إلغاء إختياري2019/12/02سكرتير الجمعية01284448854magdi-farid2000@yahoo.comGhaly Guirguis Ibrahimمصر القديمة- عزبة خيرهللا-  ش الرائد محمد عزت24/  القاهرة 

إلغاء إختياري010094531892019/12/02مركز الشهداء- خلف المطافي- شارع بورسعيدالدلتاالمنوفيةج2018/06/25جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشهداء181892

البحر األحمر/  امام محطة كهرباء سفاجا - مجلس المدينة- سفاجاجنوب الصعيدالبحر األحمرج2015/11/12البحر االحمر- جمعية تنمية المجتمع بسفاجا191317
01202681836 

 0653256805
m9gomaa@gmail.comفاكس 0653254800

فاطمة محمد حسن

محمد دشناوي
رئيس مجلس اإلدارة

01020980199

01028262057
إلغاء إختياري2019/08/05

01150900151مركز اسنا- الحميدات شرق جنوب الصعيدقناج2018/06/25جمعية تنمية البيئة والمرأة والطفل201881
012211802369

01221180239 - 01149212752
azizaadm.com@yahoo.com1149212752محمد سيد محمدadelnoor34@gmail.com2019/04/24إلغاء إختياري

إلغاء إختياري23899742019/04/16-6434324095-0100األقصر- مسجد عبدالكريم -شرق السكة الحديد جنوب الصعيداالقصرج2016/04/10جمعية التأهيل االجتماعى للمعاقين و العالج الطبيعى211675

إلغاء إختياري11193534342019/03/26رئيس مجلس اإلدارة01275754525abd erahiem <aaaaz2020@yahoo.com>Mohamed Kamal Elsayedتليفاكس 0882369445أسيوط/ اعلى بنك ناصر االجتماعى -  يوليو 26ش وسط الصعيداسيوطج2015/11/12المؤسسة الفرعية للتكافل اإلجتماعى221348

إلغاء إختياري000002632019/03/26-012محافظة الدقهلية- مركز السنبالوين - قرقيرة الدلتاالدقهليةج2016/04/10جمعية األشراف لألعمال الخيرية231669

الفيومج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالنصارية241628
شمال 

الصعيد
01063980099الفيوم- ابشواى- النصارية

0842702039 

 01000789907
Mohaned Abdelfattah2019/03/26إلغاء إختياري

القاهرةج2015/11/15جمعية روضة السالم لتنمية المجتمع و الحفاظ على البيئة251444
القاهرة 

الكبرى
إلغاء إختياري10991299212019/03/26عادل فتحي01229473941025281747mn16220100@yahoo.comالقاهرة/ دار السالم - العروبة-  ش حسن حمادة13رقم 

القليوبيةج2015/10/29جمعية تنمية المجتمع المحلى ترسا ،محافظة القليوبية261087
القاهرة 

الكبرى
إلغاء إختياري2019/03/26نائب رئيس مجلس اإلدارةtersa.comt@yahoo.comKotb EL Sayed Ghorabفاكس 01324355500132437555القليوبية/ مركز طوخ - ترسا

إلغاء إختياريalaa2015254@yahoo.comShabaan Ahmed Mohamed2019/03/26فاكس 011237999350973602075أسوان/ طريق الرغامة شرق - كوم امبوجنوب الصعيدأسوانج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالرغامة شرق271439

0572231289دمياط/ مركز دمياط – الشعراء – ش الدالي الدلتادمياطج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالشعراء، دمياط281411
01228239376

01221551912
Mohamed Saad Amin2019/03/26إلغاء إختياري

إلغاء إختياري2019/02/28حنفي سهيل  عبد الراضي012749888454916700أسيوط- مركز البداري - العتمانية وسط الصعيداسيوطج2016/12/07جمعية تنمية المجتمع بالعتمانية291746

إلغاء إختياري011567366252019/02/28أسوان/ عمارات التأمين األهلية - طريق السادات جنوب الصعيدأسوانج2015/12/28أسوان- جمعية سيدات األعمال 301525

إلغاء إختياري093253255001147622322Osama Ahmed Mostafa2019/02/28سوهاج/ المراغة - ش الجالء بجوار مركز الشرطة جنوب الصعيدسوهاجج2015/11/15الجمعية الخيرية االسالمية بالمراغة311538

إلغاء إختياري01224378283Ezzat Lokas Bandary012243782832019/01/06البحر االحمر- الغردقة- 12شقة - اللؤلؤة - 2عمارة جنوب الصعيدالبحر األحمرج2015/11/15جمعية سكاى للتنمية و حقوق االنسان321608

الجيزةج2015/10/28جمعية تنمية المجتمع المحلى331061
القاهرة 

الكبرى

- امبابة- المنيرة الشرقية- (أ)مدخل - 5بلوك - ش نادى امبابة الرياضى

الجيزة
0233124864cdszahran@yahoo.comAbdellatif Saeed Abdellatifإلغاء إختياري2019/01/06رئيس مجلس اإلدارة

إلغاء إختياري0972295022Sohir Mohamed Abdelwahed2019/01/06أسوان/ العطواني - ادفو شرقجنوب الصعيدأسوانج2015/11/15جمعية النهضة النسائية لتنمية المجتمع بالعطوانى341412

إلغاء إختياري09653349512019/01/06قنا/ مقر مديرية الشئون األجتماعية جنوب الصعيدقناج2016/01/06جمعية التنمية والرعاية بالشئون اإلجتماعية351549

اإلسكندريةاإلسكندريةج2015/11/15جمعية أهل الخير اإلسالمية للتنمية361564
-  المنتزة اول- سيدى بشر قبلى -  متفرع من ش محمد فريد 64ش 

االسكندرية
03-534659901223642435

shalashahmed852@gmail.com

 ahmedshalsh808@yahoo.com
Ahmed Shalash012236424352018/11/13إلغاء إختياري

القليوبيةج2016/04/10جمعية الزهراء لرعاية وتأهيل المعوقين واأليتام بالبرادعة371689
القاهرة 

الكبرى
إلغاء إختياري842129042018/11/13-012القليوبية- القناطر الخيرية - البرادعة 

محافظة دمياط– الروضة شارع السنترال مدينة فارسكور الدلتادمياطج2017/08/14جمعية رسالة للخير بالروضة381794
01008921995

01096061127
sabrykhlifakw@gmail.comإلغاء إختياري2018/11/13محمد الشوبكى

0109755955701110656664سوهاج/ المنشاة - قرية كوم بدارجنوب الصعيدسوهاجج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بكوم بدار391458
kombadr2013@yahoo.com

koombadar2013@yahoo.com
Mohamed Rashad2018/11/13إلغاء إختياري

القاهرةج2015/12/28جمعية الوصال الخيرية401517
القاهرة 

الكبرى
الغاء اجباري11438402662018/10/10داليا010060997040225502220elwessal@hotmail.comالقاهرة/  مايو 15 - 2مجمع خدمات مجاورة 

القاهرةج2015/11/09جمعية التنمية لرعاية بائعي أطعمة الشارع411162
القاهرة 

الكبرى
إلغاء إختياري12227268412017/09/26رئيس مجلس اإلدارة0223653921nasa200041@yahoo.comRagab Abdo Mohmaedالقاهرة/ مصر القديمة - 1شقة - 1 مدخل 31بلوك - مساكن عين الصيرة 

الجيزةج2015/11/04مؤسسة مبادرة خير لتنمية المجتمع421224
القاهرة 

الكبرى
الجيزة/ المهندسين -  بشارع وادي النيل 2رقم 

011148853352 

01280103081
إلغاء إختياري2330338542016/11/13

الغاء اختياري010693071052022/02/06قنا/ الشيخ عيسى جنوب الصعيدقناج2015/11/04جمعية تنمية المرأة بالشيخ عيسي431208

الشرقية/ مركز الزقازيق – كفر مكاوي القناةالشرقيةج2015/10/29الجمعية العلمية لحماية البيئة بكفر مكاوي441099
0552351447

01222824863
055-2351762dr.ahmed_elsaid@yahoo.com2022/03/14الغاء اختياري

الغاء اختياري2022/04/13زفتي- جمعية تنمية المجتمع بشرشابه 451523

01099253402namahrd@gmail.comقنا- فرشوط- شارع المنوفيقناج2018/06/25جمعية نما لحقوق االنسان والتنمية461883
إبراهيم حسين مصطفي

وائل سيد عبد الرحيم

1099253402

01021236451
الغاء اختياريnamahrd@gmail.com2022/06/15امين الصندوق

ة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لها غاء ترخيص مزاول تي تم إل لية ال مؤسسات األه الجمعيات وال
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