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القاهرة2015/07/06جمعية األمل األخضر للتنمية11003
القاهرة 

الكبرى

شارع - تعاونيات-  مساكن القاهرة105- (5)شقة رقم - الدور األول

محافظة القاهرة- المقطم- صبحي حسين

0228440594

فاكس 028440592 
01009472294 / 01280657400tamerabdalrahman95@yahoo.comTamer Abdel Rahman 1009472294مدير الجمعية

وسط الصعيداسيوط2015/07/06جمعية شروق مصر للقروض متناهية الصغر21004

أمام ارض –  شارع احمد علي علوبة 19/ أسيوط :  العنوان القديم 

المالعب

محافظة - روض الفرج- كورنيش النيل-  أبراج اللؤلؤة97: العنوان الجديد

القاهرة

088-2299630
01227595939/

مها 01211414004 

samirdaoud954@yahoo.com

asm_fin_consultants@yahoo.com
مدير مكتب القاهرة1223337964محمود فتحي

31005
 جمعية سيدات االعمال لتنمية الصناعات الصغيرة 

الدقهلية- والمتوسطة
الدلتاالدقهلية2015/08/10

- الدور الثاني – عمارة الشواف –  ش عبد السالم عارف 47رقم 

الدقهلية/ المنصورة 
050-225517301005333076

enjyreda@yahoo.com

businesswomen_1998@yahoo.com

انجي محمد رضا

ماجد حسن

01005333076

01016189452
Chairman 

0502982626الدقهلية/ مركز بلقاس – قرية الكوم األحمر الدلتاالدقهلية2015/08/10جمعية تنمية المجتمع المحلى بالكوم األحمر41008
01002315254

 0102026787
adelsamy2010@yahoo.com

مجدي السيد سامي

عبد الناصر محمد موسي

1002315254

01145423192

مدير الجمعية

محاسب
adelsamy2010@yahoo.com

الجيزة2015/08/10جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والنهوض بالمجتمع51009
القاهرة 

الكبرى
الجيزة/ المهندسين –  شارع سوريا 22رقم  

0237486605 

 0237488478

0233378267

01110479695

01065130913

secda@link.net

magdy_mounir@link.net

magdy_71@hotmail.com

Magdi Moneer Meacheal1223409098مدير نظم المعلومات

0zaher201020@yahoo.comفاكس 0502980805الدقهلية/ مركز بلقاس – الصريف والجوهري الدلتاالدقهلية2015/08/10جمعية تنمية المجتمع المحلى بالصريف والجوهرى61010
احمد نبيل السيد

مجدي السيد سامي

0107555829

01002315254

مدير المشروع

مراجع داخلي
adelsamy2010@yahoo.com

012225759250ferdancda@yahoo.comMohamed Elsayed AhmedChairmanاإلسماعيلية/ الفردان  - 11الكيلو القناةاإلسماعيلية2015/08/10جمعية الفردان لتنمية المجتمع71011

بانتظار رساله مستقبال برقم الفاكس وال يوجد ايميل010015185820الدقهلية/ مركز بلقاس - قرية عصفورالدلتاالدقهلية2015/08/10جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية عصفور81012
مجدي السيد سامي

جمعه مختار محمد

01002315254

01091320336

مراجع داخلي

امين الصندوق
adelsamy2010@yahoo.com

شمال الصعيدبنى سويف2015/09/16جمعية مالك الرحمة للتنمية91013
بني / ببا - ش طراد النيل البحري بجوار مسجد الرحمن الدور الثالث  

سويف
010161012810

سميحة مصطفي حسانين

فراج عبد العاطي

01016101281 - 

01030244311

01018997100- 

01009772433

رئيس مجلس اإلدارة

امين الصندوق
angelofmercy760@yahoo.com

القليوبية2015/09/16القليوبية- كفر شكر_ جمعية تتنمية المجتمع المحلى  بالمفتى101014
القاهرة 

الكبرى
القليوبية/  مركز كفر شكر – المفتي 

0132559437

 0132559311

0132553359

0132554355
mofty1980@yahoo.comمدير التمويل1099231014ابتسام احمد السيدeibtisam@mufticde.com

القاهرة2015/09/16جمعية التنمية لرعاية بائعي أطعمة الشارع بروض الفرج111015
القاهرة 

الكبرى
022459409901228665130gaberhassan@outlook.comGaber Mohamed HassanMicrocredit Managerالقاهرة/ شبرا - روض الفرج - ناصية العروس -  ش بديع 65رقم 

121016
_ جمعية تنمية المجتمع بميت أبو عربى مركز الزقازيق

الشرقية
Gtm.araby@gmail.comمحاسب1121993587احمد فوزي عبد العليم0100699268901150118913Gtm.araby@gmail.comالشرقية/ مركز الزقازيق - قرية ميت أبو عربي القناةالشرقية2015/09/16

القاهرة2015/09/16مؤسسة أفاق جديدة للتنمية االجتماعية131019
القاهرة 

الكبرى
0227421504 القاهرة/ مصر القديمة - المجاورة الثانية -  مدينة الفسطاط الجديدة 54رقم 

01228377721

01008100970

01061191974 

عادل جورجي  01011760485

فاكس 0226845864

nhasd@hotmail.com

 info@nhasd.org

magdy.boghdad@nhasd.org

kristina.farahat@nhasd.org

adel.gorgy@nhasd.org

ايمن صفوت

كرستينا فرحات

1065528404

 01008100970-

01226221235

kristina.farahat@nhasd.orgمدير المشروعات

القاهرة2015/10/22جمعية قرية األمل، القاهرة141020
القاهرة 

الكبرى

 حي 401أمام شركة سيبس الدور الرابع شقة -  عمارات صن رايز5رقم 

القاهرة/ السفارات 
022352456301111366740

 ahmedshwkei@gmail.com 

sherifaeed39@gmail.com

 nona_nermin9@hotmail.com

mohamedyahia_my@yahoo.com  

acc_mohamed.farag@yahoo.com

Legal Consultantمحمود عزت

ahmedshwkei@gmail.com 

sherifaeed39@gmail.com

القاهرة2015/10/22جمعية معاكم للمساعدات األجتماعية151022
القاهرة 

الكبرى

/  بشارع كورنيش النيل عمارة برهام منشية السالم، حلوان البلد 1رقم 

القاهرة

01226751145 

01277966425
27122496maakom.6600@yahoo.comالمدير التنفيذي1122246249هبه هللا السيدhebarlnhas75@gmail.com

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

الجيزة2015/10/22مؤسسة آالء الرحمن161023
القاهرة 

الكبرى
01067968874023383507700الجيزة/ فيصل -  ش الحسيني من المنشية 2رقم 

066322221401223958616بورسعيد/ الشرق  - برج ريالتو -  أ  شارع حنفية زغلول 27رقم القناةبور سعيد2015/10/22جمعية تكنولوجيا المعلومات171024
rizkelkattan@gmail.com

portsaidaxon@gmail.com

Dr / Rezk Mohammed Al Saied 

Alkatan 
chairman

شمال الصعيدالفيوم2015/10/22جمعية طالئع المستقبل لتنمية المجتمع بالفيوم181025
الفيوم- المسالة-  بجوار مخزن جمعية رسالة15شارع - الدور األول

الفيوم العنوان القديم/ لطف هللا، بجوار الرقابة اإلدارية 
01091313577

0842152889

010091313577

Amina Abdalla AbdelAziz

احمد عيد كامل

01011313577

01061935616

رئيس مجلس اإلدارة

مدير النشاط التمويلي
ahmedeid_kamel@yahoo.com 

Ibrahim Mohamed BdirChairmanال يوجد إيميل01007141985فاكس 0482911172المنوفية/ بركة السبع - كفر عليمالدلتاالمنوفية2015/10/28جمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر عليم، المنوفية191033

شمال الصعيدبنى سويف2015/10/28جمعية تنمية المحلى بعلى حموده بنى سويف201034
بني / مركز ناصر - شرق النيل- جزيرة أبو صالح– عزبة على حمودة 

سويف
01005447382

01288188833

01090033188
samiersaied@yahoo.comامين الصندوق1090033188سمير سيدsamiersaied@yahoo.com

القاهرة2015/10/28الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة211035
القاهرة 

الكبرى
القاهرة/  شارع الشيخ ريحان عابدين 29رقم 

0227924496

0227962830
01228752995general@whia-egypt.org

Mahmoud Saidd AbdelKareem

باسم محمد أنيس حجازي

1228752995-01117107344

01110261080 - 

01003853835-01228752995

Microcredit Manager

General Whia <general@whia-

egypt.org>

mh_hegazy2010@yahoo.com

وجيه سالمه سليمان 2568132801226158306ellhorria_abohenes@yahoo.com-012المنيا/ البرحاية - ابوحنسشمال الصعيدالمنيا2015/10/28جمعية الحرية للتنمية بأبوحنس، المنيا221036
01226158306

01093463869
Chairman

231037
تنمية المرأة الريفية - جمعية رجال األعمال للتنمية بفرشوط 

بفرشوط سابقا
قنا2015/10/28

جنوب 

الصعيد
فاكس 0966505461قنا/ ش الجمهورية أمام مؤسسة السلع الغذائية - مدينة فرشوط 

01002525096 

0966505460
adrwf463@yahoo.comMohamed Mohamed Kamal




01002525096
adrwf463@yahoo.comرئيس الجمعية

المنيا- / مركز ديرمواس– ش الجالء شمال الصعيدالمنيا2015/10/28الجمعية الخيرية االسالمية بدير مواس241038
0862010007 

01020373299

01097866885

 01018913145
dermwas_charity@yahoo.com مدير التمويل1015077707عامر علي محمدdermwas_charity@yahoo.com

اسوان2015/10/28جمعية المستقبل لتنمية المجتمع الرديسية251039
جنوب 

الصعيد
0115013630701227259585أسوان/ مركز ادفو  – مدينة الرديسية 

tibacomp@yahoo.com

elmaduna@yahoo.com
اشرف كامل حسن

01150136307

01227259585
elmaduna@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

القليوبية2015/10/28القليوبية- جمعية تنمية المجتمع بطلحة261041
القاهرة 

الكبرى
hgtltm@yahoo.comالمدير التنفيذي1066152124صالح عبد العزيز34127920133417134hgtltm@yahoo.com-013قليوبية/ بنها – قرية طحلة بجوار المسجد البحري 

محافظة الدقهلية/ مركز بني عبيد – قرية الصالحات الدلتاالدقهلية2015/10/28جمعية سيدات األعمال للتنمية واإلستثمار271042
0503421273  

01067263125
0503428420

bwadig20@yahoo.com

bwadi920@yahoo.com
sahora7421081@gmail.comالمدير المالي واألداري1001864785سحر إبراهيم محمد صقر

قنا2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بالعركى281043
جنوب 

الصعيد
0966661730قنا/  مركز فرشوط – قرية العركي 

01009494281

01285333827

01020014988

elarky.dev@gmail.com
Alaa Mahmoud Ali

محمود علي صادق

1020014988

01020014988
Excutive Director

010023638260hm_sarhan@yahoo.comالدقهلية/ بلقاس - جاليا الكبرىالدلتاالدقهلية2015/10/28جمعية تنمية المجتمع المحلى بجالية الكبرى291044
Hazem Mahmoud Mohamed

احمد إبراهيم احمد

01002363826

01001192897

رئيس الحمعية

مدير النشاط
dr.hazemsarhan2004@gmail.com

010027460870553186614ashrafkafrsakr2007@yahoo.comالشرقية/ مركز كفر صقر – شارع النهضة القناةالشرقية2015/10/28جمعية اشراف كفر صقر لتنمية المجتمع، الشرقية301045
El Sharif Mohamed Selim 

Hussein Salama
Board Chairman
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0552511166محافظة الشرقية/  مركز هيها  – قرية كفر المحمودية القناةالشرقية2015/10/28الشرقية- جمعية تنمية المجتمع بكفر المحمودية311046
01005171857

 01220088044
kafrmohamda1@yahoo.comEbrahim Ahmed EbrahimAccountant

321047
الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية، القناطر الخيرية ، 

القليوبية
القليوبية2015/10/28

القاهرة 

الكبرى

 29/30قطعة ارض - الدور األول علوي- (13)شقة رقم : العنوان الجديد

شارع مسجد - تقسيم شركة القاهرة للزيوت والصابون- مدينة المهندسين

محافظة القليوبية- القناطر الخيرية- الرحمن

 مدينة المهندسين الجديدة القناطر الخيرية ش 30 / 29: العنوان القديم

/ مركز القناطر -  امام البنك األهلي 13مسجد الرحمن الدور األول شقة 

القليوببة

01342198499 

فاكس 01342098112

01005832333-0124429211

01145008251-01011442756

eahed902@yahoo.com

karam.mahmoud70@yahoo.com
 1005832333Chairmanكرم

فاكس 0453651752البحيرة/ تنمية المجتمع المحلي أم صابر،مركز بدر األسكندريةالبحيرة2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بأم صابر331048

01018873157

01009537991

01066052004

vib.saber@yahoo.com

rwaa.2005@yahoo.com

esraamagdy18@yahoo.com

esraamagdy18@yahoo.comمدير الجمعية1009537991اسراء مجدي ثابت

الدقهلية/  أجا - سماحة الدلتاالدقهلية2015/10/28جمعية تنمية المجتمع المحلى بسماحة341049

0506381480

01007626535

0504389662

Bdir Elkotb ElbarbaryChairmanفاكس 0506588796

القليوبية2015/10/28الجمعية الوطنية للتنمية والرعاية اإلجتماعية والحقوقية351050
القاهرة 

الكبرى
42151119024245119altwatania_alwatania@yahoo.comMostafa Mohamed YonesChairman-013القليوبية/ قليوب - ش االمراء- ش  جمع خطاب- ش العاشر من رمضان

وسط الصعيداسيوط2015/10/28المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة بأسيوط361052

أسيوط/ أمام نادي الحقوقيين –  شارع الثورة 140رقم 

شارع المحافظة بجوار - مبني الخدمات - الدور الخامس: العنوان الجديد

التابع لمطرانية االقباط - جامع السلطان امام مدرسة الوحدة العربية

محافظة أسيوط- الكاثوليك

01222925259

01287640912

0882298827

01001223786
info@acfid-egypt.orgAshraf Nabil Aziz1001223786Managerashrafn_acfid@yahoo.com

05531014640gtmkafrhamad@yahoo.comMahmoud El Sayed El Shourbagy Board Chairmanالشرقية/ مركز كفر صقر - كفر حمادالقناةالشرقية2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بكفر حماد مركز كفر صقر الشرقية371053

المنيا/ ارض سلطان -  ش عدنان المالكى 61رقم شمال الصعيدالمنيا2015/10/28جمعية سان مارك للتنمية بالمنيا381054

0862334307  

0862334308  

01006329253

01226081412 

فاكس 0862333920 

sanmarkngo@yahoo.com

raafatfakhry@hotmail.com

رافت فخري عياد

مينا لبيب فهيم

1288543265

01204013747
مدير نشاط التمويل

0100715064301012002122nadiasrowr105@yahoo.comNadia Ahmed MoqbelManagerمحافظة كفر الشيخ/  الحامول – قرية البنا الدلتاكفر الشيخ2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بالبنا391055

Osama Ahmed Directorال يوجد ايميل أو فاكس85045190-0100الفيوم/ التوفيقية - سنورسشمال الصعيدالفيوم2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بالتوفيقية401056

أسيوط/ ساحل سليم – التناغة الشرفية وسط الصعيداسيوط2015/10/28جمعية المحافظة على القران الكريم بالتناغة الشرقية أسيوط411057
01020048168  

0882292091
01004041444

omdaabood@yahoo.com

hatemyousri1965@gmail.com

g.m.k.k1977@gmail.com

عثمان فياض هريدي

امال محمود علي

01283088271 - 

01020048168

1004041444

رئيس مجلس اإلدارة

مدير النشاط التمويلي
hatemyousri1965@gmail.com

010023152540adelsamy2010@yahoo.comAhmed Elmorsy Aly1004162555Chairmanالدقهلية/ مركز بلقاس - قرية شقرف الدلتاالدقهلية2015/10/28جمعية تنمية المجتمع المحلى بشقرف421058

القاهرة2015/10/28جمعية نكال العنب للتنمية، شبرا، القاهرة431059
القاهرة 

الكبرى
0222027421القاهرة/ شبرا -  مساكن محى بالساحل 3ش - 59بلوك 

01006050524

0121022230
ايمان حسن

01227474301

1281022230

01284949721

رئيس مجلس االدارة
naklaeleinab@gmail.com

ayayounes25@yahoo.com

القاهرة2015/10/28جمعية زاوية جروات لتنمية المجتمع441060
القاهرة 

الكبرى
02223147740zawya.grwan@yahoo.comالقاهرة/ الشرابية - عزبة الورد-  ش محمد حمدان 12رقم 

Gameel Saad Mohamed

بسمه عبد المعطي

1200445333

01092881993

رئيس مجلس اإلدارة

سكرتير الجمعية

قنا2015/10/28جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة، قنا451062
جنوب 

الصعيد

جمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة - نجع عزبة يوسف – قرية الدندرة 

قنا–
096-5243574

01093171286- 01228346373- 

01009540900
dandara.ngo@gmail.com

ياسر عبد الموجود

محمد عبد الحميد عبد النعيم

01009540900

1228346373
dandara.ngo@gmail.comمدير مالي
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قنا2015/10/28جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط461065
جنوب 

الصعيد
01067288333قنا/ مركز فرشوط - العسيرات 

0966510338

0962496270-0962496271
foid90@yahoo.comFouad AlaaEldin Mohamed

01157875960

1067288333
Microcredit Managerfoid90@yahoo.com

0100295845701129632217بني سويف/ مركز أهناسيا - قرية بني هاني شمال الصعيدبنى سويف2015/10/29بنى سويف-جمعية تنمية المجتمع المحلى ببنى هانى 471066
samiersaied@yahoo.com

01147228547mg123@gmail.com
01147228547mg123@gmail.comامين الصندوق1002958457حازم جالل عبد الجليل

سوهاج2015/10/29الجمعية المصرية لشباب المستثمرين ورجال األعمال481067
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ مدينة ناصر - كورنيش النيل-  عمارات بنك االسكان19رقم  

0934601833 / 

09346007733
0934612244 / 01271314196

shbab_m2002@yahoo.com

yasser22yassen@yahoo.com
Yasser Abdel Hafeez Yaseen Ali Excutive Director

قنا2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بالمحروسة491068
جنوب 

الصعيد
1017678778Microcredit Managerايمن010018660020965890904Dowedar_elos@yahoo.comقنا/ داخل الوحدة المحلية بقرية المحروسة - قرية المحروسة 

سوهاج2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بندار الكرمانية501069
جنوب 

الصعيد
0100060439101111189112fawzy.yasen@yahoo.comElnageh Thabet HmmamChairmanسوهاج/  بندار الكرمانية  

511070
الجمعية المصرية للتدريب والتنمية للمشروعات الصغيرة 

بالزقازيق
القناةالشرقية2015/10/29

محافظة- قسم  ثان الزقازيق- شارع مجمع المصالح الحكومية- (أ) 3  

(العنوان الجديد)-الشرقية 

القومية- متفرع من شارع مدرسة القومية-  شارع احمد الديب40رقم   - 

(العنوان القديم)الشرقية / الزقازيق 

0111390990901113909909egyptiansocity_estd@yahoo.com

عماد الصباغ

ايمان الحجر

محمد عبد الخالق عليوه

01113909909

1121894000

01100698121

Board Chairman
emadelsabagh.eg@gmail.com

egyptainassociation10@gmail.com

القناةالشرقية2015/10/29مؤسسة الوفاء الخيرية بالشرقية521071

أمام مشروعات - منشأة أباظة-  شارع سعد باشا زغلول46:العنوان الجديد

محافظة الشرقية- الدور األول علوي-الري بجوار سوبر ماركت زهران

- اعلى مركز اسامة خليل لالشعة -  ش القومية 62رقم : العنوان القديم

محافظة  الشرقية- الزقازيق 

0552325820 / 

01223336973
0552338763alwafaa_charity@yahoo.com

صفاء احمد محمد

شيماء عبد الرحمن

01224430047

01228581074

Director 1003973078عوض إبراهيم شوقي055337066601005815442tanmiat_banadf@yahoo.comالشرقية/ منيا القمح - قرية بندف القناةالشرقية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع ببندف مركز منيا القمح531072

الجيزة2015/10/29جمعية انماء الخير لتنمية المجتمع وكفالة اليتيم541073
القاهرة 

الكبرى
01004205888الجيزة/ عمرانية غربية -  بشارع النزاهة من شارع ترعة الزمر 5رقم 

0237779492 

 01008972198
enma.elkhir@yahoo.comAhmed El GendyExecutive Director

050633720901096187107mando_sed@yahoo.comMohamed Mohamed MansourChairmanالدقهلية/ مركز اجا - قرية صهرجت الصغرى الدلتاالدقهلية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع المحلى بصهرجت الصغرى551074

0101408421501283634797ahmdly078@gmail.comمحافظة المنيا/ الملكية القبيلة - بندر ملوى - ش االزهارشمال الصعيدالمنيا2015/10/29الجمعية الخيرية االسالمية بالملكية القبلية، المنيا561075

فاطمة علي عبد النعيم

محمد أحمد علي

01033389591

01014084215

01019332405

Microcredit Managermohamedahmed_ali70@yahoo.com

0862367035المنيا/ ارض سلطان - ش الخلفاء 41رقم  شمال الصعيدالمنيا2015/10/29مؤسسة حواء المستقبل571076
محاسب- مينا

01283873738

futureeve2001@yahoo.com

sherif_labib@yahoo.com

h_max44@hotmail.com

Sherif Samy LabibMicrocredit Manager

البحر األحمر2015/10/29جمعية التدريب المهنى واألسر المنتجة بالبحر األحمر581077
جنوب 

الصعيد
065354646601222771020Nahed Salh AlaaChairmanالبحر األحمر/ الغردقة - الدهار- ش اللواء سليمان مظهر15

0100263080601001799205alfnan72@yahoo.comMostafa Magdy AhmedChairmanالفيوم/ دار الرماد شمال الصعيدالفيوم2015/10/29جمعية التراحم لتنمية المجتمع591078

رئيس مجلس االدارة1002750431محمد العيسوي0122117741001002750431mohamed.a.m2009@hotmail.comالفيوم/ اعلى مطعم العيسوى للمشويات - ش ورشة جعفرشمال الصعيدالفيوم2015/10/29جمعية الشباب لتنمية الموارد البشرية601079
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

01224147584األسكندرية/ العامرية - ش سفن أب األسكندريةاألسكندرية2015/10/29جمعية االمين الخيرية611080

010009204541

01229150330

01009734774

01278560026

mahmoud88co@gmail.com 

madonia
Gaber NagarExecutive Director

قنا2015/10/29نجع حمادي-الجمعية النسائية لتحسين الصحة621081
جنوب 

الصعيد
قنا/ شارع بورسعيد –  مركز نجع حمادي 

0966580663

0966570001

01003759323

01554081671

shadiaali77@yahoo.com

SH12364@yahoo.com

مغربي وحيد حسن

Shadia Aly Mohamed Soliman

معتز محمود

01008845381

01554081671

01003759323

01009430943

Microcredit Managershadiaali77@yahoo.com

1063708708Board Chairmanfadmen2017@yahoo.comمحمود فتحي01022668849012247775320yas_974@yahoo.comمحافظة الفيوم/ مركز سنورس - قرية فيديمين شمال الصعيدالفيوم2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بفيدمين، الفيوم631082

القاهرة2015/10/29جمعية تنمية المجتمع المحلى بالماظة641083
القاهرة 

الكبرى
01006002017022914350Kadry Abdo HassanChairmanالقاهرة- مصر الجديدة- الماظة- ش حسين كامل سليم  8

القاهرة2015/10/29الجمعية االسالمية بالشيخ محفوظ651084
القاهرة 

الكبرى
issoshma@gmail.comرئيس الجمعية010074110690issoshma@gmail.comTalaal Hussein Hassan1007411069التبين- حكر التبين القبلى - (شارع الجامع  ) ش الوادى 1/ القاهرة 

الشرقية/ مركز اوالد صقر - قرية تلراك القناةالشرقية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بتلراك مركز أوالد صقر661085
0553324008

تليفاكس 0553320038
 01063521395cdatalrak@yahoo.comمدير المشروع1011891898مي علي توفيق محمد عبيدcdatalrak@yahoo.com

الدقهلية/ السنبالوين – ميت غريطة الدلتاالدقهلية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع المحلي بميت غريطة671086

0506771664

01003045293

01063272027

0
adel_mogazy@yahoo.com

cda.mg@yahoo.com
عادل مغازي

1063272027

01114455514
adel_mogazy@yahoo.comمسئول ائتمان

مدير الجمعية08462511321007378229ecad.ecad@yahoo.comAli ElSayed Wali1007378229الفيوم/ مركز سنورس  – نقاليفة – عزبة سمعان شمال الصعيدالفيوم2015/10/29الجمعية المصرية العربية للتنمية، الفيوم681088

المدير التنفيذي1277213417مني عبد هللا عبد العزيز فاضل012249734060452890247debono_1@yahoo.comالبحيرة/ عزبة مطراوي غضبان تبع قرية ديبونو، مركز ادكو األسكندريةالبحيرة2015/10/29البحيرة-جمعية تنمية المجتمع الريفى بقرية ديبونو691089

القاهرة2015/10/29جمعية مصر المحروسة بلدي701090
القاهرة 

الكبرى

أمام مجمع - المعصرة- األتوستراد- أرض الخدمات: العنوان الجديد

محافظة القاهرة- حلوان- المدارس

القاهرة/ المعادى الجديدة -  ش النصر 72رقم  : العنوان القديم 

0225168605  0225166126

01065525959

 01065525945 

 01002120414

me_mahrousa@yahoo.com

info@masrelmahrousa.org
Ahmed Rabee Alian مدير وحدة التمكين األقتصادي

Abdel Meguid HarbyResponsibleبانتظار رساله باأليميل0106110668801005810102الفيوم/ مركز طامية - عزبة فايز شمال الصعيدالفيوم2015/10/29الفيوم (تنمية المجتمع بعزبة فايز سابقا)جمعية الغد المشرق 711091

سوهاج2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بإدفا721092
جنوب 

الصعيد
093227144301005034479ham1910@yahoo.comAbdelmonem Ahmed HamedyChairmanسوهاج/ الدور الثالث – مبنى الشئون اإلجتماعية – الوحدة المحلية بإدفا 

سوهاج2015/10/29جمعية سيدات األعمال لتنمية المجتمع بسوهاج731093
جنوب 

الصعيد
2304226-093سوهاج/  ش النصر 18رقم 

0932327200

01284288811
sohagbusinesswomen@yahoo.com

سهير عدلي إسكندر

سلوي صموئيل

01276171191

01007175271

رئيس مجلس اإلدارة

المحاسب
sohagbusinesswomen@yahoo.com

Board Chairman 01094174445داليا زكي محمود0109044054401027529806kholfaarashiden@yahoo.comاألسماعيلية/ شارع المعهد الديني - الواصفية - أبو صوير البلد القناةاإلسماعيلية2015/10/29جمعية الخلفاء الراشدين لتنمية المجتمع بالواصفية741094

الغربية/ سمنود - شارع الممر العلوي الدلتاالغربية2015/10/29جمعية مركز التنمية االجتماعية بسمنود751095
0402970682  

01225217180

0402970681 

فاكس 0402970683 

samnoud-samnoud@yahoo.com

www.ayadyelkheir.com
Abbas Elgareeb  Manager
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

القاهرة2015/10/29جمعية رابطة المرأة العربية، القاهرة761097
القاهرة 

الكبرى
022392815301006956105القاهرة/ وسط البلد -  ش عدلى28رقم 

aaw@link.net

hekmatshabaan@yahoo.com
مدير نشاط التمويل01006956105حكمت شعبان

شمال الصعيدبنى سويف2015/10/29بنى سويف- جمعية الشابات المسلمات بالفشن771098
محافظة بني / خلف مدرسة النهضة – شارع القاضي بالمساكن الشعبية 

سويف
082-76648680

Aelshabaat Almuslmat 

<aelshabaatalmuslmat@yahoo.com>
أحمد محمود خيري

01155288388

01281081477
مدير نشاط اإلقراض

Aelshabaat Almuslmat 

<aelshabaatalmuslmat@yahoo.com>

الشرقية/ مركز الزقازيق – كفر مكاوي القناةالشرقية2015/10/29الجمعية العلمية لحماية البيئة بكفر مكاوى مركز الزقازيق781099
0552351447

01222824863
055-2351762dr.ahmed_elsaid@yahoo.comSaied Mohamed ElsayedMicrocredit Manager

القناةالشرقية2015/10/29جمعية االجيال لتنمية المجتمع791100

بندر - قسم النظام-  شارع الغندور بجوار مسجد الديب25: العنوان الجديد

محافظة الشرقية - الزقازيق- أول

- قسم النظام - عمارة األوقاف -  شارع الجالء 26رقم : العنوان القديم 

الشرقية/الزقازيق أول - الدور التاسع - أمام مصر للطيران 

0552350823

0552368465

01222611070

فاكس 0552340734
hesham_gaweesh@yahoo.comمحمد عبد العال محمد

1222611070

01200054043
Chairman

 010066340030sawallem.cda@gmail.comAmer Ahmed Mahmoud Board Chairmanأسيوط/ بجوار مقر عمديه السوالم البحرية – قرية السوالم البحرية وسط الصعيداسيوط2015/10/29الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية801101

اسوان2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بالمنشية811102
جنوب 

الصعيد
سكرتير الجمعية1143523021محمد سيد محمود010673090280أسوان/ كوم أمبو - المنشية الجديدة 

قنا2015/10/29جمعية تنمية البيئة واألسرة ، قنا821103
جنوب 

الصعيد
قنا/ عمارات بنك التعمير و االسكان - شارع القوى العاملة - مدينة الشئون 

0965342906  

01006947697

0965335980

0965210415
feda200010@yahoo.com

احمد يوسف

Mohamed Hamed Ali

عز الدين محمد سيد

01005868747

1006947697

01018140909

Microcredit Managerfeda200010@yahoo.com

المنيا/ ارض سلطان - 15 ش 3 رقم  شمال الصعيدالمنيا2015/10/29مؤسسة أبناء مصر للتنمية المستدامة831104
0862333848 

01224261949

01097197343 

01202406077

 01220902235

essdfminia_2003@yahoo.com

gergesaziz@yahoo.com
m_lolita_m@yahoo.comمدير مشروعات المؤسسة1202227144لينا أرنست إدوارد

011110750830506358921adelsamy2010@yahoo.comSeif El Dine MohamedBoard Chairmanالدقهلية/ مركز اجا - قرية طناملالدلتاالدقهلية2015/10/29الدقهلية-جمعية األنوار المحمدية بطنامل841105

مدير الجمعية29720420Hassan Abdel Fatah Helal1000759477-048المنوفية/ بركة السبع  - كفر هالل الدلتاالمنوفية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بكفر هالل ، مركز بركة السبع851106

القاهرة2015/10/29مؤسسة رؤية حياة للتنمية861107
القاهرة 

الكبرى
2382458001204964771-02القاهرة/ مدينة نصر -  ش عباس العقاد61رقم 

m.wissa@lifevisioneg.org

ayman_zaghlol2000@yahoo.com
1228991169Chairmana.adib@lifevisioneg.orgامجد اديب

08243902480ekhlas_coptic@yahoo.comKerles Abdelmaseeh Hanna1559455788Chairmanبني سويف/ مركز الفشن - بجوار المطافى - ش سعد زغلولشمال الصعيدبنى سويف2015/10/29جمعية األخالص القبطية للتنمية بالفشن871108

05526734740552673475الشرقية/ الزقازيق - الطيبة - البسايسة القناةالشرقية2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بالبسايسة881109
bassaisaloan@yahoo.com

basaisa_cda@yahoo.com
bassaisaloan@yahoo.comالمدير التنفيذي1120669209محمد سليم السيد

21816130Samir Mohamed MohamedChairman-082بني سويف/  الدوالطة شمال الصعيدبنى سويف2015/10/29جمعية تنمية المجتمع المحلى بالدوالطة891110

القاهرة2015/10/29جمعية نهوض وتنمية المرأة، القاهرة901111
القاهرة 

الكبرى
02253255781224736974القاهرة/  شارع متحف المنيل 10 - 8رقم 

rasha.raslan@adew.org 

نائب المدير المالي برنامج القروض- حسين الخطيب   -2  

hussinelkkateb@adew.org

01002107188رقم تليفون  

أو –01066636521هناء ناجي مديرة مكتب رئيسة مجلس اإلدارة  -3  

01066636577   

رشا رسالن

محمد بالل

1224736974-01002107296

01005856044

مسئولة متابعة ومساعدة رئيسة مجلس اإلدارة 

ومديرة التدريب

مدير عمليات القروض

rasha.raslan@adew.org

m.belal@adew.org
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تليفاكس 010062020060483885031المنوفية/ الباجور–  شارع عمر بن الخطاب 4رقم الدلتاالمنوفية2015/10/29جمعية المغيث للتنمية والرعاية االجتماعية بالباجور، المنوفية911112
almogheith_2005@yahoo.com / almogheith-

2005@yahoo.com
Sameh Mostafa MahmoudMicrocredit Manager

0882588043أسيوط/ مركز القوصية – فزارة – شارع القيسارية وسط الصعيداسيوط2015/10/29جمعية الحياة االفضل للتنمية المستدامة وتنمية المجتمع921113
01221383448

0128282169

betterlife4sdld@gmail.com
betterlifescd@gmail.comالمدير ا لتننفيذي1205151003انجيله معوض

الجيزة2015/10/29مؤسسة باب رزق جميل931114
القاهرة 

الكبرى
الجيزة/ المهندسين –   شارع السودان 355  رقم  

0233449724 

0233449713  

01001739240

01066649469 

فاكس 0233449716

info@brjegypt.com

algholsm@brjegypt.com

 solimanmj@brjegypt.com

 mgamal73@hotmail.com

مدير مالي- األستاذ احمد الزهيري 

مدير التمويل-األستاذ سيد الغول

1150333345

1006390801
Microcredit Manager

010013280580862144579refa3ia@yahoo.comZein El Abedeen Fahmy SalamaExecutive Directorالمنيا/ خلف مسجد الدسوقى  - مركز المنيا  - تلة شمال الصعيدالمنيا2015/10/29الجمعية الرفاعية بتلة941115

951116
جمعية أم القرى للخدمات األنسانية والتنمية اإلجتماعية بقرية 

صيرة
012884691470452182057omelkora-egypt@yahoo.comMohamed MahmoudMicrocredit Managerالبحيرة/ كفر الدوار – قرية صيرة األسكندريةالبحيرة2015/10/29

قنا2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بالكالحين961118
جنوب 

الصعيد
1012662116Chairmanامين مسلوبleza123451@yahoo.comال يوجد فاكس0966943920قنا/ قفط  - نجع عبد المولى الشرقى- الكالحين

Ezzat Abdelkreem Chairmanبانتظار رساله باأليميلال يوجد فاكس01099130336الفيوم/ طامية / قرية سرسنا شمال الصعيدالفيوم2015/10/29جمعية تنمية المجتمع بسرسنا971120

اسوان2015/10/29جمعية الخطارية لتنمية المجتمع981121
جنوب 

الصعيد

/ بندر أسوان ثانى -خلف مدرسة محمد حسنى مبارك سابقا- حور غواصة

أسوان
097225059101284330667alkhtaria2015@yahoo.comMohamed Hassan AhmedExecutive Director

قنا2015/11/01جمعية السالم المسيحى الخيرى بقوص991122
جنوب 

الصعيد
09668492550962213735www.elsalam-quos@yahoo.comقنا/  مركز قوص - ش الشيخ يوسف السكرى

شهدي فهيم

ارميا خلف عازر خليل

01061960528

01223678684

01102866656

موظف اداري

father pola 

<elsalam_quos@yahoo.com>

armia_khalaf_azer@yahoomail.com

قنا2015/11/01الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط1001123
جنوب 

الصعيد
محافظة قنا/ شارع الجمهورية بجوار مؤسسة السلع الغذائية مدينة فرشوط 

0966505460  

01006865790
ead246@yahoo.comفاكس 0966505461

Abdel Aziz Mohamed

محمد كمال

أحمد عبد الفتاح عبد الستار

1006865790

01002525096

01094561918

ead246@yahoo.comرئيس الجمعية

شمال الصعيدالمنيا2015/11/01جمعية الرؤية الجديدة للتنمية1011124
 شقة رقم 5عمارة رقم -عمارة جمعية البناء واإلسكان -مساكن التعاونيات 

المنيا/ المصاص - تقسيم ثابت زكي  (31)قطعة رقم /  بشارع التعاون 1
0862150170

0862150993

201098876409 

201014805898

info@nvd-egypt.orgKamal Nashed Nageeb
109881566

01226559180
kamal.n@nvd-egypt.orgعضو الجمعية العمومية

القليوبية2015/11/01المفتى كفر شكر-الجمعية النسائية لتحسين الصحة 1021125
القاهرة 

الكبرى
القليوبية/ مركز كفر شكر – قرية المفتي 

01069664358  

0132559493  

01099231014

0kfr-shokr@whia-egypt.org1224458013مريم جرجس ميخائيلExecutive Director kfr-shokr@whia-egypt.org

قنا2015/11/01جمعية المستقبل الخيرية باوالد عمرو1031126
جنوب 

الصعيد
قنا/ عقار هالل مرسى - اوالد عمرو

0963409483

0963409480

01011398366

01028348046

Future_society2010@yahoo.com

Future_society2000@yahoo.com

seco2088@yahoo.com

Sayed Kamel Abdel Satar1028348046مدير ماليseco2088@yahoo.com

سوهاج2015/11/01جمعية تنمية المجتمع المحلى الخيام1041127
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ دار السالم – الخيام 

0934891756  

تليفاكس 0934894988
01062867895adct6363@gmail.comMohamed Saber Sayed AhmedChairman

0114546292001002424814esmanar262@gmail.comEmad Samir GergesResponsibleالمنيا/ مركز سمالوط - الطيبة شمال الصعيدالمنيا2015/11/01جمعية الطيبة لألعمال و التنمية1051128
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010938685890naglafoud@yahoo.comNaglaa Fouad IbrahimBoard Chairmanمحافظة الفيوم- قسم أول الفيوم-  شارع عمر بن الخطاب5شمال الصعيدالفيوم2015/11/01جمعية روح الحياة للتنمية والحوار، الفيوم1061129

1071130
جمعية المحروسة للتنمية

الشرقية سابقا- الجمعية االسالمية للتنمية ببنى حسن
الشرقية/ أوالد صقر – بني حسن القناةالشرقية2015/11/01

01009125717  

01069221721
aebislam@yahoo.comkamel Abdel khalek Awad1009125717Chairman aebislam@yahoo.comتليفاكس 0553463045

قنا2015/11/01جمعية تحفيظ القران الكريم بالمحروسة1081131
جنوب 

الصعيد
'1020206425Microcredit Manager'tahfez2020@gmail.comربيعه ربيع'tahfez2020@gmail.com'096589090401001866002قنا/ داخل الوحدة المحلية بقرية المحروسة - قرية المحروسة 

سوهاج2015/11/01جمعية تنمية المجتمع المرأة الريفية بنجع هرماس1091133
جنوب 

الصعيد
2482666hermasscda@gmail.com-23766092093-012سوهاج- ساقلتة-  الدور الثانى52عقار - شارع الوحدة المجمعة-سفالق 

محمود محمد عبدهللا

منتصر محمد عبدهللا

01207365146

01111108546

01223766092

مسئول االتصال

رئيس مجلس االدارة
hermasscda@gmail.com

القاهرة2015/11/01جمعية الفسطاط الجديدة لتنمية المجتمع المحلى1101134
القاهرة 

الكبرى

-  بجوار بنك القاهرة - مفرع من ش المرحومى-  ش النصارى6رقم 

القاهرة/ كورنيش مصر القديمة 
02253148560elfostat2003@yahoo.comGamal Mohamed MohamedChairman

الشرقية/  مركز الزقازيق أعلى السنترال - الطيبه القناةالشرقية2015/11/01جمعية تنمية المجتمع بالطيبه1111135

0552672146  

01004840728  

0552673550

01277774006 

تليفاكس 055-2674452

ahmed_ezzat_74@yahoo.com

mohammedelshayeb@yahoo.com
Ahmed Ezzat Abdel RehimExecutive Director

امين الصندوق08623222300Yehia Abdelhamid Mohamedالمنيا/ تقاطع عمر بن الخطاب - ش الكوفةشمال الصعيدالمنيا2015/11/01جمعية مصرية لرعاية أطفال الشوراع1121137

011133298810ashraf77_2009@yahoo.comMarwa Mammdouh HassanMicrocredit Managerالمنيا/ حي شاهين -  شارع بديع الزمان 5رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/01جمعية الجيل الجديد لتنمية المجتمع بأبوفليو1131138

الجيزة2015/11/01جمعية فتيات مصر1141139
القاهرة 

الكبرى

/ الهرم – نزلة السمان –  ش موريشكا متفرع من ش سعد زغلول 5رقم  

الجيزة
011249103710ftyeat_@yahoo.comSabra Abdelaty OmarChairman

الجيزة2015/11/01مؤسسة التنمية االنسانية المستدامة، الجيزة1151140
القاهرة 

الكبرى
الجيزة/ نزلة البطران -  ش الفريق محمد على فهمى 38رقم 

0237532116  

0237532105 0237532222 

فاكس

01060254160

 01005163384 

 01123204566

hayammsm@hotmail.comHayam Mohamed Sayed 1005163384Manager

010094099700al_massrya_2007@yahoo.comكفر الشيخ/ طريق الحاج على برج الزهراء الدور الثاني ، مركز الرياض الدلتاكفر الشيخ2015/11/01الرياض، كفر الشيخ-الجمعية المصرية للتنمية االنسانية1161141
Hamada Ahmed Mohamed 

Hassan
Executive Director

012821878150tamer_younan88@yahoo.comAtef MalakChairmanبني سويف/ مركز الفشن - عزبة جعفر شمال الصعيدبنى سويف2015/11/01جمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة جعفر1171142

1181143
جمعية تنمية المجتمع ورعاية األطفال ذوى االحتياجات 

الخاصة
سوهاج2015/11/01

جنوب 

الصعيد
سوهاج/ مساكن العمرى - ب ، مدخل ا44عمارة رقم 

01027771986   

فاكس 0932351909

0932332377 

 01002907574

scdasohag@gmail.com

meas2196@gmail.com

info @snasohag.com
scdasohag@gmail.comمحاسب1159555881محمد السيد احمد

01143777999المنيا/ أرض سلطان  -  ش النصر 17رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/01جمعية تنمية المجتمع المحلى بنزلة الفالحين1191144
0862335639 

 0862364141

jcchrs.minia@yahoo.com

jcchrs.minia_2003@yahoo.com
Emad Abd Elkawie Abd ElwahabExecutive Director

0862317857المنيا/ ارض سلطان -  ش عدنان المالكى97 رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/01مؤسسة المستقبل لتنمية المجتمع1201145

01221720073

01225999595

0121224223

future.acd@gmail.comJohn TharwatChairman

15/06/2022 المالية للرقابة العامة الهيئة 63/8

mailto:hermasscda@gmail.com


البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم
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قنا2015/11/01جمعية الرحمة لتنمية خدمات المجتمع بنجع القرية1211146
جنوب 

الصعيد
09668273390Saeed Aly Hussein1228844173Chairmanقنا/ نجع القرية - االوسط قموال

القليوبية2015/11/01(حياتى)جمعية المرأة للتنمية االنسانية 1221147
القاهرة 

الكبرى
0248273603القليوبية/ عمارات المراة المعيلة - شبرا الخيمة 

0248259819

0248259792

de.awni_hayati@yahoo.com

ayman_fouda59@yahoo.com

ايمن رفعت

سناء أحمد حسن عوني

1091665151

01142268863 - 

01006673154

 

رئيس مجلس اإلدارة

ayman_fouda59@yahoo.com

dr.awni_hayaty@yahoo.com

1231148
جمعية تنمية المجتمع و تحسين اوضاع المراة و الطفل 

بسوهاج
سوهاج2015/11/01

جنوب 

الصعيد
سوهاج/ ش عبد الهادي مكي - حلف التأمين الصحي - طريق الجوازات 

0932156111

فاكس 0932156110 

0932156109

01001821741

01004535007

0102519991

women_child2006@yahoo.com

almobarak9000@yahoo.com

sherif_galal2015@yahoo.com

Aly Mahmoud Aly1001821741رئيس مجلس األدارة

أسيوط- / منفلوط- بجوار مدرسة العزية االعدادية الجديدة-  قرية العزية وسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بالعزية1241149
0884401645

01222526783

01229588699 

 01284009606

eleziacda@yahoo.com

fyezia@yahoo.com

منتصر مالك يعقوب

ميخائيل لوقا جاب هللا

1005339309

01222526783

رئيس مجلس اإلدارة

مسئول االتصال
mikhailluka@yahoo.com

اسوان2015/11/01اسوان- الجمعية المصرية لتنظيم األسرة 1251150
جنوب 

الصعيد
خالد عبد الصادق محمد097244063801283503714efpaswan@yahoo.comأسوان/ امام المعهد االزهرى الدينى - ش سعد زغلول

01125995010

01010703666
Chairman

القاهرة2015/11/01جمعية علشانك يا بلدى للتنمية المستدامة، القاهرة1261151
القاهرة 

الكبرى
01090021390تليفاكس 02025253213القاهرة/ مصر القديمة - مساكن عين الصيرة- 1شقة - 2 مدخل 62بلوك 

info@ayb-sd.org

islam.khater@ayb-sd.org

Eslam Khater Ibrahim

احمد نجيب

ريهام حسين

1090021390

01091118771

01068804245

مسئول أول شؤون إدارية 

محاسب

مسئول برنامج التمويل

islam.khater@ayb-sd.org

القناةشمال سيناء2015/11/01جمعية المواساه لتنمية المجتمع المحلي بالعريش1271152
شمال / شارع البحر أمام كنتاكي منزل عبد الحميد الشعراوي الدور الثالث 

سيناء
Microcredit Managerال يوجد إيميل010077751290

القاهرة2015/11/01جمعية الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة1281153
القاهرة 

الكبرى
022502654801005493225reaya.egtmaeia@yahoo.comSamia Mohamed Ibrahim Board Chairmanالقاهرة/ حلوان - التبين - مساكن المرازيق -  بشارع جامع التوحيد 5رقم 

سوهاج2015/11/01جمعية رسالة مصر للتنمية والتطوير1291154
جنوب 

الصعيد
09323031810mahamedhamad15@yahoo.comMohamed Hamad IbrahimChairmanسوهاج/ عمارة المحافظة - ميدان الشبان المسلمين

سوهاج2015/11/09جمعية أبناء النيل لتنمية المجتمع باوالد مامن1301155
جنوب 

الصعيد
0932612000بسوهاج/ قرية اوالد مامن - مجلس قروى بندار الكرمانية

0932612299

يسري عبد الرحيم 01148544803
abnaalnilsmart@yahoo.comامين الصندوق0141942557-01141514404صابره أبو العال

1311156
جمعية فجر االسالم الخيرية لرعاية االيتام و الفقراء و تنمية 

المجتمع المحلى
0822236359بني سويف/ شرق النيل - بياض العرب - الشيخ علي شمال الصعيدبنى سويف2015/11/09

01002258120

01150034555
fagraetam@yahoo.comAhmed Ramadan Radwanمدير نشاط التمويل

elmasryen2012@gmail.comرئيس مجلس األمناء1228016011سامح فوزي إبراهيم 012830508360saeg.eg@gmail.comالمنيا/  قرية بنى احمد الشرقية  شمال الصعيدالمنيا2015/11/09مؤسسة المصريين للتنمية الشاملة1321157

012280160110المنيا/ بنى احمد الشرقية شمال الصعيدالمنيا2015/11/09المستقبل الجيال مصر للتنمية1331158
  sameh7724@gmail.com

faeg.eg@gmail.com
faeg.eg@gmail.comامين الصندوق1275362650سوزان منير جيد

البحيرة / 2شقة  - 6مدخل -  مساكن االوقاف بجوار الرقم القومىاألسكندريةالبحيرة2015/11/09جمعية سيدات أعمال البحيرة1341159

0453210405

0453337161

0123441068

0453315710

01005091488sydat.aamalelbhera@yahoo.comSoaad AhmedChairman

1351160
جمعية الرعاية االجتماعية والصحة و تنمية المرأة بايتاى 

البارود
3435513soc.wel.etay@gmail.comFayza Mostafa Mohamed Saleh Executive Director-02885445045-010البحيرة / 5شقة - الدور الثالث - ش احمد عرابى - ايتاى البارود األسكندريةالبحيرة2015/11/09
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األسكندريةاألسكندرية2015/11/09الجمعية الخيرية العامة ألبناء الفيوم1361161
/ حي غرب األسكندرية – الورديان – تقاطع شارع القفال مع أم السلطان 

األسكندرية

034405191

 01276287117

034432296

01202600878

abnafayomalexass@yahoo.com

abnafayomalexass@yahoo.com
may_abdelaziz411@yahoo.comمدخل بيانات1224306893مي عبد العزيز

05525710420552579572tnmayah@yahoo.comMoahamed Abdelhamid SalemDeputy of the Chairmanالشرقية/ ش العروبة - مشتول السوق القناةالشرقية2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بمشتول السوق1371163

الجيزة2015/11/09جمعية دعاة أهل الخير لالعمال الخيرية، الجيزة1381164
القاهرة 

الكبرى

/ الطوابق الهرم - متفرع من ش الشهيد احمد حمدى -  ش ثابت3رقم 

الجيزة
02272750600Amro Atya AhmedChairman

سوهاج2015/11/09جمعية الشبان المسلمين بسوهاج1391165
جنوب 

الصعيد
0932327180سوهاج/ ش سعد زغلول 

01119736127

01015707291

ahmedalielyan@yahoo.com

mando-egyptian @yahoo.com
Ahmed Noshy MahmoudChairman

2320465-086المنيا/ ارض سلطان –  أكتوبر 6 شارع 7رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/09مؤسسة أغابى للتنمية1401166
01221157576

0862090327
aghape2008@yahoo.comZakaria Hassanein Responsible for Microfinance

08462609900Mahmoud NoreldinChairmanالفيوم/ سيال شمال الصعيدالفيوم2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بسيال1411167

قنا2015/11/09جمعية تنمية المجتمع أبوالخواص بقوص1421168
جنوب 

الصعيد
قنا/ ش امتداد الطواب - قوص 

 01002215611   

تليفاكس  0966843500
1118064494Microcredit Managerمحمد عبد الاله أحمدال يوجد ايميل0

قنا2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بنجع العكرمى1431169
جنوب 

الصعيد
0962920154قنا- / قفط- نجع العكرمى 

01147917714 

 01007582716
akremi.f.d@gmail.com

جابر عبد الوهاب هالل

حسن عباس حسن

محمود إبراهيم

01092436537

01149290613-01061703399

01146338628-01061027071

Excutive Director

رئيس مجلس االدارة1005845723محمد عثمان064356798701274860003sosamasaladen@gmail.comاألسماعيلية/ القنطرة غرب - ش مصر- 13عمارة القناةاألسماعيلية2015/11/01جمعية العروة الوثقى للتنمية والخدمات اإلجتماعية1441170

رئيس مجلس االدارة89492790Ibrahim Farag1008949279-0100األسماعيلية/ البياضية  -  القنطرة غرب القناةاإلسماعيلية2015/11/01جمعية االمل لتنمية المجتمع، القنطرة غرب1451171

1461172
جمعية أبناء المجابرة الخيرية لتنمية المجتمع بمركز القنطرة 

غرب
امين الصندوق1013906750حسن احمد ال يوجد ايميل او فاكس01226873772101067292990األسماعيلية/  القنطرة غرب - ش احمد جابرالقناةاألسماعيلية2015/11/01

األقصر2015/11/04الجمعية الخيرية االسالمية بحاجر العديسات1471175
جنوب 

الصعيد
09526491880soultan356@yahoo.comAhmed Elshafey MohamedChairmanاألقصر/ مركز الطود - نجع الشيخ سلطان

سوهاج2015/11/04جمعية الرجاء لتنمية المجتمع1481176
جنوب 

الصعيد
afrazerox@yahoo.comامين الصندوق1289400428افرايم مفيد نجيب0128940042801222699197el_ragaa@yahoo.comسوهاج/ متفرع من ش الجمهورية - ش ال البيت 

اسوان2015/11/04جمعية أم القرى لتنمية المجتمع المحلي بكوم أمبو1491177
جنوب 

الصعيد
أسوان/ كوم امبو – اإلسكان الغربي – شارع الملك فيصل 

0973503593 

01141256667 

01225633150

01128863664

01156886759 

 01116242646

 0973503031

0973630189

karem7710@gmail.com

omalkora2004@yahoo.com
Karim AbdelWahab Mohamed

1150014568

01225633150
Microcredit Manageromalkora2004@yahoo.com

األقصر2015/11/04جمعية تنمية المجتمع باألقالتة األقصر1501178
جنوب 

الصعيد
0952550193eman.saidibrahim@yahoo.comAbdelfattah Elsadek AlyChairmanفاكس 0952552805األقصر/ القرنة - غرب النيل - االقالتة 
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

010069243250mancda@yahoo.com0بني سويف/ مركز ناصر - قرية المنصورة شمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية تنمية المحلى بالمنصورة بنى سويف1511179

المنيا/ ارض سلطان  - 15 بشارع 5رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/04الجمعية االنجيلية للتنمية المتواصلة بالمنيا1521180
0862330091 

تليفاكس 0862371986  

01273434676 

 01227223519
easd_90@yahoo.com

Eveta Kamal Abo sef 

بيتر

1227223519

01228057535
Excutive Directorevettekamal@yahoo.com

شمال الصعيدالمنيا2015/11/04مؤسسة معأ للتنمية والبيئة1531181
محافظة - أبراج الري- 2برج - شقة بالدور األول علوي والثاني علوي

المنيا

01221666658 

فاكس 0862321443
01285141512info@together-eg.com

سيد عبد الصبور

رامز

01099095703

1285141512
Haed of Board of Trusteesramez.tawadros@together-eg.com

األقصر2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بالقرنة1541182
جنوب 

الصعيد
Ahmed Mohamed YoussefChairmanال يوجد ايميل أو فاكس011181977600األقصر/ القرنه  - (ب)التبة - الرواجح الجديدة

1551183
جمعية النصر للتنمية اإلجتماعية بالسيل الريفي بدار الضيافة 

،أسوان
اسوان2015/11/04

جنوب 

الصعيد
أسوان/  السبيل الريفى  - 10ش

0972209324  

تليفاكس 0972202493  

0972202598

 0972202479

01008488738

 01121020751

alnasr1966@yahoo.com

ndeda1960@gmail.com
رئيس مجلس  اإلدارةبسطاوي مصطفي كمال

1561184
جمعية الجيل الجديد لتنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا 

المعلومات
القناةالشرقية2015/11/04

/ عبدالحميد شومان لألشعة .بجوار د– مشتول السوق – ش العروبة 

الشرقية
0552580351

01001049362 

 01212170703
jomartn@yahoo.comElsayed Mohamed ElsayedChairman

766153301226303585-082بنى سويف- الفشن- ش السلطان حسينشمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية المحبة للتنمية و البيئة1571185
elmahba_47_66@yahoo.com

jo_emad88@yahoo.com
Nabil MalakChairman

01226213235Deputy of the Chairmanناصف نجيب حنا086920389201226213235goodshepherd944@yahoo.comالمنيا/   شارع بن الفارض عزبة شاهين 2رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/04جمعية الراعى الصالح للتنمية الشاملة ،المنيا1581186

سوهاج2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الشيخ مكرم1591187
جنوب 

الصعيد
0932307189سوهاج/ قرية الشيخ مكرم 

0932307189فاكس  

01280019337

حماده محمد محمد 

ايمان مصطفي عبدالرحمن

1288064216

01155030567
مدير تنفيذي

وسط الصعيداسيوط2015/11/04جمعية رابطة المرأة بأسيوط1601188
/ الدور االرضى  - مساكن مجلس المدينة القديم-  ش الجامعة4رقم  

أسيوط

0882088522

 01061777718
0882348655rabta.maraa1@yahoo.comAffaf Gadalla1060068007رئيس مجلس األدارة

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بالعليقات مركز قوص1611189
جنوب 

الصعيد
1124099557Responsibleحمدي بكريال يوجد ايميل او فاكس09668435000قنا/ قوص - نجع العمدة - العليقات 

األسكندرية/ برج القضاة - سبورتنج-  ش بورسعيد169رقم األسكندريةاألسكندرية2015/11/04(األساو)المنظمة العربية للعلوم والفنون 1621190
035927025 

 035919666

01118739546

01004068511
gamdin2000@yahoo.comAmal Mohamed AbdallahResponsible

اسوان2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بدراو1631191
جنوب 

الصعيد
47376910Mahmoud Yasin MahmoudLawyer-097أسوان/  دراو - امام البنك االهلى - ش صفية زغلول 

2710023-088أسيوط- قرية الزرابىشمال الصعيدأسيوط2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بالزرابى1641192
01287640912

01288988684
Ahmed KamalChairman

011593855520Kadrea Ahmed AhmedChairmanبني سويف/ الفشن - ش الشرفاء بالمنشية الغربية شمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية تنمية المرأة وحماية المستهلك بالفشن1651193

15/06/2022 المالية للرقابة العامة الهيئة 63/11



البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

1661194
الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع خدمة البيئة بالقضاة كفر 

الدوار البحيرة
فاكس 0452277238 البحيرة/ مركز كفر الدوار - البيضا البلد - القضاه األسكندريةالبحيرة2015/11/04

01222283095 

01228818390

0452277101

info@yeskhir.com

khaled_mansour30@yahoo.com

www.yes4khir.com

yes4khair@yahoo.com

Khaled Mansour Hassan 1222283095مدير العالقات العامةkhaled_mansour30@yahoo.com

قنا2015/11/04جمعية تنمية المرأة الريفية بالكوم األحمر مركز فرشوط1671195
جنوب 

الصعيد
1067737991Microcredit Managerافراح محمد عبد الحميد096650526001067737991woman.rural@yahoo.comقنا/ فرشوط – قرية الكوم األحمر 

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بخارفة1681196
جنوب 

الصعيد
محسن مصطفي محمد الكيالني01129021150kelany22015@yahoo.com-650787601095344222-096قنا/ مركز فرشوط – العسيرات – خارفة 

1095344222

01157875960
kelany22015@yahoo.comالمدير التنفيذي

010063851534621932Elsayed Elshabrawy AhmedChairmanالدقهلية/ تمى األمديد – ظفر الدلتاالدقهلية2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بظفر1691197

08463641060efpafayoum@yahoo.comSalah Helmy FahmiChairmanالفيوم/ بجوار مبنى الشئون اإلجتماعية – حي كيمان فارس شمال الصعيدالفيوم2015/11/04الجمعية المصرية لتنظيم األسرة، فرع الفيوم1701198

01151137801eslam_eol@yahoo.comIslam Mohamed AliResponsible 09227929835الوادي الجديد/ مركز و مدينة الخارجة - خلف الوحدة المحلية-الخارجة وسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/04الجمعية العلمية المركزية للتنمية المحلية بالخارجة1711199

اسوان2015/11/04جمعية تنمية المجتمع ببالنة ثالث1721200
جنوب 

الصعيد
09746305190974631850Saleh Elsagheer MohamedChairmanأسوان/ قصر الغوبة - 135على امتداد ش - بالنة ثالث

08221823850MSForn10@yahoo.comAhmed Mohamed HamadResponsible personبني سويف/ قرية ابشنا شمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بأبشنا1731201

شمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشأة ناصر بنى سويف1741202
مركز الفشن، منشاة ناصر مجمع الفتح اإلسالمي بجوار الشيخ إبراهيم 

بني سويف/ عبد هللا 
01008524388

0824392123

01144495443
o.mostafa29@yahoo.com

Mostafa omar Abdel Hamid 

Kenawy

01116916958

01008524388
o.mostafa29@yahoo.comمدير المشروع

osamamm31@gmail.comمدير االقراض1000486989اسامة مرزوق 08825086000882959853islamic.charity@gmail.comأسيوط/ بحرى البلد -  شارع الجمهورية 40 رقم وسط الصعيداسيوط2015/11/04الجمعية الخيرية األسالمية لتنمية المجتمع بأبنوب1751203

سوهاج2015/11/04جمعية تنمية المجتمع الريفي بمشروع غرب طهطا1761204
جنوب 

الصعيد
Asmaa77782@gmail.comمدير تمويل الجمعية1122306249أسماء احمد عبد المعز010991211950934629186tanmyatalmogtama.160@gmail.comسوهاج/ جهينة -  قرية الشهيد عبدالمنعم رياض بمشروع غرب طهطا 

سوهاج2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بساقلتة1771205
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ ساقلتة - ش السنترال االلى خلف مستشفى ساقلتة المركزى 

01281808751 

01006706070

01148969869

01122240602

 0932513030
awwwa3000@gmail.comWaleed Nomaan Elsafty مدير نشاط التمويل

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بالظافرية مركز قفط1781207
جنوب 

الصعيد
01207898492قنا/ قرية الظافرية - مركز قفط 

01221007202

 01008859163

gam3ya124@yahoo.com

bodymail2014@gmail.com
Abdel Baki Mohamed 1008859163Executive Director

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بالشيخ عيسى1791209
جنوب 

الصعيد
essacda@yahoo.comمحاسب1009860797سيد احمد إبراهيم096520200501006627947essacda@yahoo.comقنا/ قرية الشيخ عيسى 

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بكوم بالل1801210
جنوب 

الصعيد
رئيس الجمعية1027497195محمد مسعود68221110-096قنا/ نقادة - كوم بالل 
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

08847633790Mohamed AbdelaalChairman أسيوط/ ديروط - ش الجمهورية وسط الصعيداسيوط2015/11/04الجمعية الخيرية اإلسالمية وتنمية المجتمع بديروط1811211

قنا2015/11/04جمعية األمل لتنمية المرأة الريفية بالعياشية1821212
جنوب 

الصعيد
10974198120الهام عبد الفتاح0100731907601286539689mnbm839@yahoo.comقنا/  مركز قوص - النجع البحري - العيايشا 

الدلتاالغربية2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بكفر سبطاس1831213
/ شارع داير الناصية بجوار المسجد الكبير - كفر سبطاس -  مركز طنطا 

الغربية
01025180815

01009508842

043220252فاكس   

0403220141ارضي  

Ibrahim Hussein DarwishChairman

غربية/ طنطا - ش سوق االثنين- شبشير  الحصةالدلتاالغربية2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بشبشير الحصة1841214

0403065669

0403060045 

 0403064513

01069826757
shab_shirsda66@yahoo.com

enasabdo50@yahoo.com
403065669Chairmanenasabdo50@yahoo.comايناس عبد هللا الجزار

08825081000aytam.abnob@yahoo.com Gamal AbdelhaleemChairmanأسيوط/  ابنوب - ش بورسعيد وسط الصعيداسيوط2015/11/04جمعية تنمية المجتمع لرعاية األيتام بأبنوب1851215

محاسب1060516552لمياء السقاال يوجد ايميل او فاكس040279210101228914293الغربية/  مركز قطور  - قرية سمال  الدلتاالغربية2015/11/04جمعية الخدمات اإلجتماعية بسمال قطور الغربية1861216

اسوان2015/11/04جمعية الشبان المسيحية بأسوان1871217
جنوب 

الصعيد

بجوار مدرسة السالم - خلف مستشفى التامين الصحى- طريق السادات

أسوان/ اكاديمى 
09724144060972414506ymca.aswan@yahoo.comمديرة الحسابات1287793762نبيلة رمزي

كفر الشيخ/  مركز مطوبس - قرية برج مغيزل  بجوار الوحدة الصحية الدلتاكفر الشيخ2015/11/04جمعية الرعاية اإلجتماعية الخيرية1881218

تليفاكس  0472773545

0452940068

01018083377

01008095626

thropic2008@yahoo.com

hamada.mohamed592@yahoo.com

mrlonlyvip@yahoo.com

هانم

باسم عمر أبو السعد

حمادة الشامي

01065562685 - 1026818691

01225953800

01008095626 - 

01550657379

hamda.mohamed592@yahoo.comالمدير المالي

بني سويف/ مركز ببا - بجوار الوحدة المحلية -  جزيرة ببا شمال الصعيدبنى سويف2015/11/04جمعية تنمية المجتمع المحلى بجزيرة ببا ، بنى سويف1891219
01227335653

01016262616
0824409043emad_gezirtbeba@yahoo.com

عماد الدين عيسي

يحيي خليل عمر

رامي محمد عبد المنعم

1092029349

01007166847

01270523117

Responsible

emad_gezirtbeba@yahoo.com

yahia063@yahoo.com

ramyahmed777@gmail.com

اسوان2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بالشرونة قبلى1901220
جنوب 

الصعيد
تليفاكس 0974690510اسوان/ مركز إدفو - قرية الشراونة قبلي 

01270529896

01001913297

yasrybarbry2000@yahoo.com

yasrybadry2000@yahoo.com
يسري بدري محمود

01129028423

01001913297
Microcredit Manageryasrybadry2000@yahoo.com

حسن عمرmeshaltanta@gmail.com 040264087501063330953الغربية/ مركز بسيون - مشال الدلتاالغربية2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بمشال بسيون غربية1911221




01013134078

01061498200

امين الصندوق

المنيا/ ارض سلطان –  ميدان ناصر 16 رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/04جمعية رابطة المرأة العربية بالمنيا1921222
0862379900 

0862347874

0862350707 

01020067070 

 01111747971

aaw_minia@yahoo.comامين الصندوق1026105100اشرف حسين فرحاتaaw_minia@yahoo.com

اسوان2015/11/04جمعية التدريب المهنى واألسر المنتجة أسوان1931223
جنوب 

الصعيد
09723295920972315239pfaaswan@yahoo.comAmal Moahamed AbdelkreemDeputy of the Chairmanأسوان/ كورنيش النيل  - 1شقة  - (أ)عمارة - عمارات النادى

قنا2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بنجع الرماش1941225
جنوب 

الصعيد
1225728702Chairmanاشرف096523125601222917598nagelrammash@yahoo.comقنا/ كرم عمران - نجع الرماش 

األقصر2015/11/04جمعية البر و التقوى الخيرية االسالمية بالضبعية1951226
جنوب 

الصعيد
09522927100pr.tqwa@yahoo.comHussein Ahmed HassanChairmanاألقصر/ نجع حسان الخريوة - الصنيعية- القرنة
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

قنا2015/11/04الجمعية النسائية للتنمية الشاملة بالدهسة1961227
جنوب 

الصعيد
096650546101021708301قنا/ فرشوط - الدهسة نجع مدان 

eldanasa2020@gmail.com

eldahasa2020@gmail.com
Krema Mohmaed Thabet1021708301رئيس مجلس االدارةeldanasa2020@gmail.com

قنا2015/11/04قنا- دشنا - جمعية تنمية المجتمع بنجع سعيد1971228
جنوب 

الصعيد
1111992328Chairmanفريد فتحي09667601550faridfathy10@yahoo.comقنا/ دشنا - قرية نجع سعيد

سوهاج2015/11/04جمعية تنمية المجتمع بعرابة ابوالدهب1981229
جنوب 

الصعيد
010038948710Kamal R amadan HusseinChairmanسوهاج/ بنى زار 

سوهاج2015/11/04الجمعية الخيرية االسالمية باخميم1991230
جنوب 

الصعيد
1145379753Directorhitham_adel2004@HOTMAIL.COMهيثم عادل093258000901273365233mailto:gam3ea.akmim@gmail.comسوهاج/ أمام مركز شرطة اخميم - ش سيدى ابو القاسم- اخميم

سوهاج2015/11/04جمعية الخدمات االجتماعية ورعاية االيتام بنيده2001232
جنوب 

الصعيد
09349743490Wael Elsayed Mahmoud1002977215Chairmanسوهاج/ اخميم - قرية نيدة - ش المدارس 

01222253022101006328218الفيوم/ مركز اطسا - قرية تطون شمال الصعيدالفيوم2015/11/09الفيوم- جمعية تنمية المجتمع بتطون 2011233

صالح عبد العظيم احمد

احمد على محمود

أحالم فتحي عبدهللا

0122 2530221

01007026526

01229052539

Chairman

الدلتاالغربية2015/11/09جمعية التدريب المهنى واألسر المنتجة بالغربية2021234
امتداد كوبرى الخادم امام مخزن ام القرى - كفر الخادم-  طنطا ثان 

الغربية/ لألدوات الكهربائية 

0403290324 

 01000607724 

 0403241372

01281676365 

عادل/ م 04032997612   

فاكس 0482972041

afadel@sfdegypt.orgMohamed abdel hady ramadan 

atta
Responsible

سوهاج2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بابار الملك2031235
جنوب 

الصعيد
Chairmanمحمد مشهور0100560288210934972653mohamed_sohag111@yahoo.comسوهاج/ اخميم  - ابار الملك 

elhosaniprof@yahoo.comمدير الجمعية01066087471عبد النبي عبد الكريم086749128001066087471elhosaniprof@yahoo.comالمنيا- العدوة- قرية صفانيةشمال الصعيدالمنيا2015/11/09جمعية تنمية  المجتمع المحلى بصفانية2041236

المنيا/ مركز مطاي – قرية ادقاق المسك شمال الصعيدالمنيا2015/11/09جمعية تنمية المجتمع المحلى بادقاق المسك2051237
01068166808

0102692705

0867870068

 0867870495

gamiye96@yahoo.com

ezatf59@yahoo.com
 Ezzat Fahim Ahmed 

01068166808

0129326331
ezatf59@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

2061238
جمعية اإلمام جعفر الصادق لتنمية المجتمع بنجع الضممان 

بالعديسات بحرى
األقصر2015/11/09

جنوب 

الصعيد
وكيل مجلس االدارة1061826898عبدالباسط محمد011196720731118917074imamjafarsaddeq374@gmail.comاألقصر/ الطود - حاجر العديسات بحرى- نجع الضمان

سوهاج2015/11/09مؤسسة الفراعنة للتنمية والتطوير والتسويق2071239
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ حي الكوثر –  قرية النساجين 136رقم 

01091619385

 01090686359 

 01096593927

فاكس 0932280681
elfrana_akmim@yahoo.com

mhed2009@yahoo.com
Abo Bakr El Sayed BekhetMicrocredit Managerelfrana_akmim@yahoo.com

فاكس / 0882308700أسيوط/  ش عمر بن عبد العزيز من شارع شركة فلاير  42رقم  وسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية كل الناس للتنمية و حقوق االنسان2081240
01272554111

01062292070
kolelnas@ymail.comAdel Heshmat Tawkif1062292070Executive Director

kolelnas@ymail.com

aht2008@yahoo.com

2091241
جمعية الشيخ حسن على عطية  بالبعيرات للمحافطة على 

القرآن الكريم
األقصر2015/11/09

جنوب 

الصعيد
0952060500محافظة األقصر/ مركز القرنة – نجع الكوم – البعيرات 

01282869209 

 01150845358

shakhhassan1@gmail.com

tayeb1001@yahoo.com
المدير التنفيذي1061684842سيد عبد المعطي أحمد محمد

قنا2015/11/09جمعية النداء للتنمية االجتماعية بدشنا2101242
جنوب 

الصعيد
أسوان/ دشنا - متفرع من شارع مصر أسوان –  شارع نجع محمود 

0966749130

01029907984
01064291922

mohamed_mr95@yahoo.com

mohamed.mr1983@gmail.com

Mohamed Abdel Hamid Abdel 

Meguid
1064291922executive director (0111670375)
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010677125030882605090abosalah9990@gmail.comAsem Mohamed AsemChairmanأسيوط/ البدارى - العقال البحرى بجوار الوحدة المجمعة وسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بالعقال البحرى2111243

البحر األحمر2015/11/09البحر االحمر-جمعية الشبان المسلمين، القصير2121244
جنوب 

الصعيد
البحر األحمر/ القصير -  المنطقة الجنوبية 

0653330020

 0653330220

 0653335579 

01211189194

01064704732

 01121633376 

فاكس 065330220 

m9gomaa@gmail.com
Mohamed Gomaa Mohamed 

Ibrahim 
مدير نشاط  التمويل متناهي الصغر

الجيزة2015/11/09مؤسسة صناع الحياة مصر2131246
القاهرة 

الكبرى

السادس من - الحي األول - محور الكفراوي -  مول الحجاز 2مكتب 

الجيزة/ أكتوبر 

0238241309  

01111965245

01004110177

فاكس 0238241409  

tamer.radwan@lifemakers.org 

info@lifemakers.org
Mohamed Elsayed Ibrahimالمدير األداري

0506663100الدقهلية/ السنبالوين - كفر طنبول القديم الدلتاالدقهلية2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بكفر طنبول القديم2141247
0506588766

01026427520

mham3997@gmail.com

tanmiua1969@gmail.com
mham3997@gmail.comمحاسب1026427520مها محمد عرفان

القليوبية2015/11/09جمعية تنمية المجتمع المحلى بأجهور الكبرى2151248
القاهرة 

الكبرى
01324347390132433592acdaghour2012@gmail.comIbrahim AboelnasrLegal Consultantالقليوبية/ طوخ - قرية اجهور الكبرى

المنيا/ مغاغة – اشنين النصارى شمال الصعيدالمنيا2015/11/09جمعية الغد لتنمية الريف  بأشنين النصارى2161249
01002366035

 01225169082

0867580777 

 01221802772
alghad.eshneen@yahoo.comMagdi Melad Hanna1210002270رئيس مجلس األدارة

05533920090Hussein IbrahimChairmanالشرقية/  منيا القمح  القناةالشرقية2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بسنهوا مركز منيا القمح2171250

قنا2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بأبنود2181251
جنوب 

الصعيد
قنا/ ابنود 

0965460143

 01276813799
abnoud44@gmail.comHamdy Mohamed Ahmed1281901923Chairmanفاكس 0965461604

المنيا/ ارض سلطان -  ش رمسيس19رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/09ايادينا للتنمية الشاملة بالمنيا2191252

0862319054

01225820519

01060322731

01287719333

01225820519

01060323078

ourhandsminia@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1225820519مارية نعيم نصيف

08677614940Samy Kamel YoussefChairmanالمنيا/ مركز سمالوط - قرية الطيبة شمال الصعيدالمنيا2015/11/09الجمعية اإلنجيلية للتنمية بالطيبة2201253

شمال الصعيدبنى سويف2015/11/09جمعية تنمية ورعاية األسرة ببنى سويف2211254
الدور - مبنى المجلس القومى للسكان- ش الشيخ محمد متولى الشعراوى

بني سويف/ الثالث 
010065852860Mohamed Ali responsible person

قنا2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بالوقف2221255
جنوب 

الصعيد
09654441450omkariim2016@gmail.comقنا/ الوقف - ش الشهيد محمد يوسف همام 

أبو بكر حسين توفيق

هدي احمد حسن

01004289128

01063497451

1068373740

محاسب

0882676333أسيوط/ مركز صدفا - امام المحطة- ش االحراروسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بصدفا2231257
012-26012221

 01223499044
ibrahim_ali2221@yahoo.comMohamed Mostafa Mohamed

01288114004

01003862830

01223499044

Chairman

01148509433أسيوط/ بجوار مسجد الشيخ خليفة - دكران- ابوتيجوسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بدكران2241258
012761308 

 01060099572

dekran_cda@yahoo.com

gdekran@yahoo.com
إبراهيم عبد المولي حسن

01276130850

01148509433

01027573609

Chairmanhemaabdo38@yahoo.com

2251259
جمعية التربية اإلسالمية لتنمية المجتمع بالعقال القبلي، 

البداري،أسيوط
تليفاكس 0884931404أسيوط/ البدارى - العقال القبلىوسط الصعيداسيوط2015/11/09

01220707469 

  01095321801

hodakamel1991@yahoo.com

abedahmed1971@yahoo.com

abedahmed1971@yahoo.com

Abdelatif Ahmed AbedChairman
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12121904-010شمال سيناء/ القنطرة، العريش – الطريق الدولي – قرية سلمانه القناةشمال سيناء2015/11/09جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة،العريش، شمال سيناء2261260
01000017529

0683780133
Konoozel_bardawil@yahoo.com1012848315ميسرة علي احمد سليمانBoard Chairman 

konoozel_bardawil@yahoo.com

misaraali1987@gmail.com

األقصر2015/11/09جمعية أبو بكر لتنمية المجتمع بالطود2271261
جنوب 

الصعيد
095265027901151168886abubakr.cda.tod.luxor@gmail.comIbrahim Ahmed HamedChairmanabubakr.cda.tod.luxor@gmail.comاألقصر/ نجع ابوبكر  - الطود 

رئيس مجلس األدارة0106534508901022668849Egyptshabab@yahoo.comYasser Hussein Abdalla1022668849الفيوم/ خلف بنك القاهرة –  ش البوستة 3رقم شمال الصعيدالفيوم2015/11/09جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم2281262
yas_9047@yahoo.com

egyptshabab@yahoo.com

قنا2015/11/09جمعية الرجاء والمحبة ، بنجع حمادى2291263
جنوب 

الصعيد
قنا/ نجع حمادي – بجوار كنيسة السيدة العذراء مريم –  مايو 15شارع 

0966574846

0962599822
01221798755

hop_love2004@yahoo.com

abonamaximus@yahoo.com

القس يسي

مارسيل ثروت تادرس

01202316667

1281479518
Board Chairman 

مروة علي حمودهforsa.sahel.selim@gmail.com 01280225282تليفاكس 0882630434 أسيوط/ ساحل سليم –  يوليو 23شارع وسط الصعيداسيوط2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بساحل سليم2301264
01012733557

01280225282
marwaaali95@gmail.comاالمدير التنفيذي

سوهاج2015/11/09جمعية تنمية المجتمع بدار السالم2311265
جنوب 

الصعيد
1100668732Responsibleصادق صادق حنا0111187098101228817604sr20132013@yahoo.comسوهاج/ مدينة دار السالم - ب ،  ا16عمارة - شارع السادات

064356711001287920006األسماعيلية/ عمارة سوق اإلسماعيلية - القنطرة غرب شارع بن بيال القناةاألسماعيلية2015/11/12جمعية أبناء العبابدة للتنمية والتكامل اإلجتماعي بالقنطرة غرب2321266
Abdulla45@yahoo.com

ma.m4m4u@gmail.com

عبد هللا سالم

محمد عبدهللا

1067007040

01287888221
رئيس مجلس االدارة

الجيزة2015/11/12جمعية خدمة البيئة بشياخة رابعة2331267
القاهرة 

الكبرى

/ حى جنوب الجيزة -  ش ابو هريرة خلف مستشفى ام المصريين41رقم 

الجيزة
02357101750'nama.maya57@yahoo.comمدير االقراض1099060770نعمه بدر

القاهرة2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمطرية، المنتزة2341268
القاهرة 

الكبرى

المطرية بجوار - مدينة السعادة -  بشارع عبد اللطيف الغزالي 10رقم 

القاهرة/ مطعم أبو خاطر 
010050929130222512752elmontazah1991@yahoo.comعمرو عبدهللا شلبي

01005092913

01005666171
elmontazah1991@yahoo.comرئيس مجلي اإلدارة

الغربية/ بسيون  - 3الدور -  يوليو برج مكة23ش الدلتاالغربية2015/11/12جمعية رجال أعمال بسيون الغربية2351269
040273960 

 01015712558

0402739616 

0402739602

01098815566

bba_bu@yahoo.com
السيد عبد الستار

علي

1098815566

01225312538
b.b.a_bu@yahoo.comالمدير التنفيذي

 Abdel Samad Othman ZeidanExecutive Directorجاري  عمله ولكن ال يوجد نت بالقرية فغير مستعمل010624527200الفيوم/ مركز سنورس – منشأة سنورس – قرية العادل شمال الصعيدالفيوم2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بقرية العادل2361270

الدلتاالغربية2015/11/12جمعية اإلصالح لتنمية المجتمع2371271
- الدور الرابع - اعلي مستشفي دار القلب- برج األطباء - سكة طنطا  

الغربية- المحلة الكبرى 
04024277750

aleslahorg887@gmail.com

aleslahcb@gmail.com
1005416054Microcredit Manageraleslahcb@gmail.comاشرف عبدهللا عبد العزيز

0473864188كفر الشيخ/ أمام مجلس مدينة الرياض – الرياض الدلتاكفر الشيخ2015/11/12بالرياض ، كفر الشيخ-جمعية تنمية المجتمع المحلى 2381272
01007339296 

 01099218700

alshawdfyabosalm@yahoo.com

salmaslm86@yahoo.com

mohamed mr95@yahoo.com

hamouda_ahmed8880@yahoo.co.uk

Hamdy Aly Abdel Aziz GhazyExecutive director 

القاهرة2015/11/12الجمعية المصرية لشجرة الحرية الدستورية2391273
القاهرة 

الكبرى

 ش االشرف شعبان متفرع من عباس عقاد خلف بناسونيك الدور 1

القاهرة/ مدينة نصر - األرضي  
010984946700elgwhara@yahoo.com0

الجيزة2015/11/12جمعية الوحدة االجتماعية السكنية بمدينة الصف، الجيزة2401274
القاهرة 

الكبرى
02386207820elsaffcda@yahoo.comAhmed Rashed MohamedChairmanالجيزة/  ش االلفى بجوار االدارة الصحية بمدينة الصف 3رقم 
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2411275
جمعية تنمية المجتمع لرجال األعمال لتنمية الصناعات 

الصغيرة
سوهاج2015/11/12

جنوب 

الصعيد

/  ش ترعة نجع حمادي الشرقي عمارات بنك التعمير واألسكان 2رقم 

سوهاج
01151595159

0932332447

0932354552
cocilsobhy@yahoo.comمنتصر أحمد محمد

01011662838

01065226466
mon.mh84@yahoo.comالمدير التنفيذي

سوهاج2015/11/12الجمعية المصرية للشباب والتنمية2421276
جنوب 

الصعيد
093241515901222962727yasser.khalel@yahoo.comGamal Abdelnaser AwadChairmanسوهاج/ امام المزلقان البحرى - ش الحرية 

سوهاج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع لذوي اإلحتياجات الخاصة بطهطا2431277
جنوب 

الصعيد
رمضان بخيت عقل09347674040934294300ramadanakl@yahoo.comسوهاج/ طهطا - امام مسجد السالم- شارع الجهاد

1117499916

01010163599
ramdankl@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

األقصر2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالقرايا بمركز اسنا2441278
جنوب 

الصعيد
641694930Yousry AbdelKhalek RamdanMicrocredit Manager-010األقصر- نجع الغابة – القرايا – اسنا 

2015/11/12الجمعية الخيرية اإلسالمية بالحمام2451279
مرسى 

مطروح
تليفاكس 0464752819مرسي مطروح/ الحمام - بجوار مجلس مدينة الحمام- ش اسكندريةاألسكندرية

01063225807

01222795124

01203050029

01226265295

01067030853

01225099178

Sherif SaadLawyerال يوجد ايميل

قنا2015/11/12جمعية الخدمات االجتماعية للتنمية بجراجوس ،مركز قوص2461280
جنوب 

الصعيد
1066955919Microcredit Managerخير محمود09668122550966870700m.abdelraousl1988@yahoo.comقنا/ بجوار مسجد النور – النجع القبلي – جراجوس 

ال يوجد ايميل أو كمبيوتر أصالً بالجمعية5800211-01228560096082محافظة بني سويف/ قاي مركز اهناسيا شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12بنى سويف- جمعية التنمية والبيئة بقاى2471281
Ali Azmy Ali Ibrahim

محمد سيف هللا جاد
امين الصندوق1228560096

08244021870بني سويف/ مركز ببا - ش وزير عبدهللا- ميدان الشيخ ياسينشمال الصعيدبنى سويف2015/11/12الجمعية الخيرية اإلسالمية بببا2481282
رجب أبو زيد محمد

رأفت محمود عبد التواب

1002614183

01145291997

رئيس مجلس اإلدارة

مسئول االتصال

012734488280بني سويف/ مركز ناصر – قرية الزيتون شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالزيتون2491283
cdazyton@yahoo.com

anelbakryooon@yahoo.com
Shoukri Hassan Ahmed AhmedBoard Chairman

010081041110Mohamed Hamed SabraChairmanالفيوم/ ابشواى - شارع الوحدة المحلية بجوار المعهد الدينى االزهرىشمال الصعيدالفيوم2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بأبو كساة2501284

1202216597magdy88811@yahoo.comمجدي احمد حامد012022165970magdy88811@yahoo.comبني سويف/ مركز بني سويف - قرية لفيا شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بلفيا، بنى سويف2511285

األسكندرية/ محرم بك - القرية الثامنة الرئيسية –  أبيس األسكندريةاألسكندرية2015/11/12جمعية خريجى أبيس للتنمية2521286
039558602 

 039558600

01005275405

01062046997

abbis.g.d.a@gmail.com

aiman_aboughali@gmail.com
1062046997abbis.g.d.a@gmail.comمحمد ربيع فاروق

تليفاكس / 0552701111الشرقية/ مجمع أبو الليل األسالمي  - مركز الحسينية -  قرية االخيوة القناةالشرقية2015/11/12جمعية اإليمان الخيرية باألخيوة2531287
01090365307 

 01008231573

eleman1997_2011@yahoo.com

elemenelemen39@gmail.com
Samar Ibrahim Metwaly مدير مشروع التمويل متناهي الصغرeleman1997_2011@yahoo.com

المنيا/ ابوهالل - تقسيم يوسف صادق -  زقاق قنديل 4رقم  شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية أصدقاء الوطن للتنمية الشاملة2541288

0869247004 

 0862353525

0862154341

01227022191

 01225167230 

 01141875110

gaal2004@yahoo.comGeorge William Hana1227022191مدير الجمعيةgaal2004@yahoo.com

040268793301113664500sigin.dev@gmail.comالغربية/  مركز قطور - قرية سجين الكوم الدلتاالغربية2015/11/12جمعية تتنمية المجتمع بسجين مركز قطور غربية2551289
وليد عبد الجواد قطب

اشرف محمد رضوان

01113664500

01022349682
Microcredit Manager
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية حماية البيئة ،بنى سويف2561290
بني /  الدور الرابع 3مدخل - مساكن المعهد الدينى بنين- ش محمد حسن

سويف
082232862701119606640

envir.1993@yahoo.com

mostafa01971@gmail.com

Shereen Sayed Mohamed

مصطفي صادق

1007942288

01119606640
responsible person

Hussein Abdelfattah IbrahimDirectorال يوجد ايميل أو فاكس010029519820846452056الفيوم/ مركز إطسا - قرية الغابة شمال الصعيدالفيوم2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالغابة2571292

البحر األحمر2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالشالتين2581293
جنوب 

الصعيد
البحر األحمر/ الشالتين - حجر األساس 

 0653305320

 0653305218

01285640835

 01207660468
Mohamed Ali Saad Chairmanفاكس 0653305278

010071262640846670701محافظة الفيوم- طريق الفيوم- مركز الفيوم- قرية الدمشقينشمال الصعيدالفيوم2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بدمشقين2591295
demshkin@gmail.com

adam_msh@yahoo.com
adamm01007126264@gmail.comالمدير التنفيذي1007126264محمود شعبان سعيد احمد

084623018301009300495Ayman Mohamed AbdelrahmanChairmanالفيوم/ مركز الفيوم - االعالم شمال الصعيدالفيوم2015/11/12جمعية تنمية المجتمع باالعالم2601296

08465013140846502905nawaracdafum@yahoo.com0الفيوم/ مركز أجا – قرية النوارة شمال الصعيدالفيوم2015/11/12الفيوم- جمعية تنمية المجتمع بنواره2611297

رئيس مجلس االدارة1228231654صالح أبو السعد443889530-011الغربية- زفتى- كفر شبرا اليمنالدلتاالغربية2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بكفر شبرا اليمن زفتى2621298

اسوان2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية2631299
جنوب 

الصعيد
0115603811201149222559omshelbaia@yahoo.comأسوان/ ام شلباية ، مركز ادفو 

Adham Saedy Hassan

هدير

01149222559

01143341824
Board Chairman

08222447000Badr Abdelhamid MohamedChairmanبني سويف/ قرية بنى سليمان الشرقية  شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع ببنى سليمان الشرقية بنى سويف2641300

شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية الغد المشرق2651301
-  مكرر483قطعة رقم -  شارع عدنان المالكي103- الدور الثاني علوي

محافظة المنيا- بندر المنيا- حي أرض سلطان
0862320546




01205925630

01208017364 

 01288687919 

01205925630

contact@ghadmoshrek.com

نرمين اسحاق

انجي وصفي ذكي

مريم جورج عياد

01100645203

01288687919

01282865975

مدير تنفيذي

محاسب

سكرنارية ومسئول موارد بشرية

n.isac@ghadmoshrek.com

e.wasfy@ghadmoshrek.com

m.george@ghadmoshrek.com

 01098886842المنوفية/ مركز اشمون - دروةالدلتاالمنوفية2015/11/12مركز أشمون. جمعية تنمية المجتمع بدروة2661302
0242184198

0242187824
amer_eg@hotmail.comAhmed Saed Abu el soudExcutive Director

0506658440Mahmoud Fathy ElasyedChairmanالدقهلية/ تمى األمديد – البيضاء الدلتاالدقهلية2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالبيضاء2671303

سوهاج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع الزراعى بأوالد يحيي2681304
جنوب 

الصعيد
1117532954Chairmanasemh200@gmail.comعاصم حلمي أحمدasemh2007@yahoo.comال يوجد فاكس01117532954سوهاج/  دارالسالم  - قبلى- اوالد يحيى 

سوهاج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بنجع بعقوب2691305
جنوب 

الصعيد
093483020سوهاج/ سفالق - ساقلتة -  نجع يعقوب 

01221012197 

  01008038300
deiaa7011@gmail.comTaha Gad Elrab Abdel Gawad Responsible mailto:osamaelmessawy@yahoo.com

سوهاج2015/11/12المؤسسة المصرية للتنمية والتدريب، سوهاج2701306
جنوب 

الصعيد

/ أمام محالت عمر أفندي – ميدان السيد سليمان –  برج النمر 2رقم  

سوهاج
0932305615

01224063555 

 01273880447

01229351475 

01141560803

efdt2002@hotmail.com1229351475مالك الفونس متريefdt2002@hotmail.com
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

06234500380Atef AbdelmonemChairmanالسويس/ ميدان المحطة - جنيفة القناةالسويس2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بجنيفية2711307

قنا2015/11/12جمعية تنمية األسرة والبيئة بالدرب2721308
جنوب 

الصعيد
1000713079Chairmanمرفت محمود حسن096657005101000713049sfec200321@yahoo.comقنا/ نجع حمادى - ش مدرسة القديس جرجس بالدرب

قنا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالمخزن2731309
جنوب 

الصعيد
09654913950nama2220@hotmail.comNagy Ebady MohamedChairmanقنا/ نجع نصار– المخزن 

قنا2015/11/12بئر عنبر- جمعية تنمية المجتمع2741310
جنوب 

الصعيد
012256960980Ahmed Tayea Ibrahim1225636098Chairmanقنا/ قفط - بئر عنبر 

سوهاج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بعنيبس2751311
جنوب 

الصعيد
محمد محمد السيد010066187350934732448enaps2015@gmail.comسوهاج/ جهينة - مبنى الشئون االجتماعية - عنبيس

01006618738 - 

01281830830
Chairman

2015/11/12جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة2761312
مرسى 

مطروح
046460001001121588373Sayed Othman IbrahimChairmanمرسي مطروح/ سيوة األسكندرية

2771313
الجمعية النسائية لتنمية المرأة الريفية بحجازة قبلى ، مركز 

قوص
قنا2015/11/12

جنوب 

الصعيد
قنا/ نجع العواري – حجازة قبلي - مركز قوص 

0966832202

 0966832425

011488865550 

 01226768435
awaryngo@yahoo.comHoda Mahmoud Aliرئيس مجلس األدارة

قنا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بنجع زيدان ، مركز أبو تشت2781314
جنوب 

الصعيد
01111489066قنا/ أبو تشت - السليمات - نجع زيدان 

01153112148

01022271436

01153448151

m_n_146@yahoo.com

m_n_1446@yahoo.com
محمد عبد الحميد أحمد عابدين

01111489066

01153112148 - 

01022271436

m_n_1446@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

سوهاج2015/11/12جمعية تحفيظ القرآن الكريم، جزيرة شندويل، سوهاج2791315
جنوب 

الصعيد
09324701990gamaettahfez@yahoo.comسوهاج/ ش كوبرى ابو عجاج - جزيرة شندويل 

Mohamed Ahmed Mohamed 

Eltagy
Chairmangamaettahfez@yahoo.com

06833688620Said Kamel Mohamed Executive Directorشمال سيناء/  العريش القناةشمال سيناء2015/11/12بشمال سيناء ، العريش-الجمعية النسائية لتحسين الصحة2801316

010946344460mitabuelharithassocition@gmail.comAbdelsalam Gad ElshazlyChairmanالدقهلية/  أجا – ميت أبوالحارث الدلتاالدقهلية2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بميت أبو الحارث2811318

القاهرة2015/11/12جمعية السالم االجتماعى للبيئة والتنمية ، القاهرة2821319
القاهرة 

الكبرى
القاهرة/  شارع األقصر من شارع الدمراني منشية ناصر 10رقم 

01273544464

23353568

01119079067 

 01113942778 

0223411153

spaed_2008@yahoo.com

rasharosha640@yahoo.com
Ashraf  Aziz Zaki 1273544464رئيس  مجلس األدارة

0822220063بني سويف/ قرية الزرابى شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالزرابى2831320
0822220034 

 01119500138

zaraby14@yahoo.com

vip6vip@yahoo.com
مدير اإلقراض1119500138محمد رجب

08224008000Wagdy SayedDirectorبني سويف/ قرية المالحية البحرية شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمالحية البحرية2841321

سوهاج2015/11/12جمعية تنمية المجتمع ببلصفورة2851322
جنوب 

الصعيد
0932255544سوهاج/ بلصفورة - ش الجالء

01226313878 

 01004633362
blas.develop@yahoo.comAhmed Abdelreheem HamadyChairman
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

شمال الصعيدالمنيا2015/11/12الجمعية المصرية لتنظيم االسرة2861323
أمام منتجع حورس – كورنيش النيل –  شارع األخصاص 1  رقم 

المنيا/ السياحي 
0862322146

0862362417 

 01114193193

efpamineio@yahoo.com

hamdysaidkalil@yahoo.com/
مدير الجمعية1114193193حمدي السيد

محافظة المنيا- بندر المنيا- ارض سلطان- شارع الشهداء  5شمال الصعيدالمنيا2015/11/12مؤسسة سان مينا للخدمات االنسانية2871324

0862364126 

086/2330204

01000104882

01012221613 

01012221617

san_mina_foundation@yahoo.com  

san.mina.foundation@gmail.com

اماني زين العابدين

داليا وهبه

منال رشدي

01063794671 - 

01200298994

1012221617

01067209019-01284850055

menaa_zien@yahoo.comمدير تنفيذي

شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية الشابات المسيحية بالمنيا2881325

المنيا- ارض سلطان- شارع رمسيس149

/ بجوار التأمين الصحي -  شارع مصطفي كامل أرض سلطان 9 رقم 

(العنوان القديم)المنيا 

0862362053

01222966531 

 01284850055 

 01147479302

ywca_minia2006@yahoo.com

ywca_minia2006@yahoo.com
ايفيت صموئيل إبراهيم

1284304303

01005015549
مدير تنفيذي

2891326
جمعية سيدات االعمال لتنمية المجتمع و المشروعات 

الصغيرة بالمنيا
شمال الصعيدالمنيا2015/11/12

شارع عدنان (96)العقار رقم - الجهه القبلية- شقة بالدور األرضي  

بندر المنيا- المالكي
08623312110mbwaminia@yahoo.comWafaa Abdelhamid Mohamed

01009466594

01227141601
Deputy of the Chairman

اسوان2015/11/12جمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية ،أسوان2901327
جنوب 

الصعيد
khokho_ica@yahoo.comمسئول اداري09722680000khokho_ica@yahoo.comKhadega Mohamed Mahmoud1143624649أسوان/ بجوار كوبري األسعاف - عمارة احمد فؤاد- الناصرية الوسطى

012809077890Fathy MoaawdChairmanبني سويف/ قرية دموشيا شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بدموشيا2911328

قنا2015/11/12جمعية خدمات البيئة والتنمية بدندرة2921329
جنوب 

الصعيد
1030375012Chairmanعبدالناصر09652431110قنا/ ش السوق - دندرة

086224042201001202491fathy1396@gmail.comAnwar Ibrahim YoussefChairmanالمنيا/ قرية زاوية سلطان شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بزاوية سلطان2931330

0862440717المنيا/ مركز ابوقرقاص - قرية مناقيسشمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية التضامن االسالمى للتنمية بمنسافيس2941331
01285612366

01009368024
eltadamon@gmail.comMahmoud Yasin MahmoudChairman

المنيا/ ابوقرقاص - ابوقرقاص البلدشمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بابو قرقاص البلد2951332
0862168430 

 0862430098

01003106109

 01144070878 

 01001202491

abokorkas_cda@yahoo.com

khallood9002@yahoo.com
Monir Hafzalla LabibChairman

7870495safwat.ibshak@yahoo.comAbdelKader Mohamed IsmailMicrocredit Manager-7870068086-086المنيا/ مركز بني مزار – قرية ابشاق شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية عمر ابن الخطاب2961333

المنيا/ مركز ابوقرقاص - قرية جويدشمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية البر االسالمية بجويد2971334

01001202491

01004654164

01000645708

0862429909Gamal Rashwan MohamedChairman

011430838760867823866safwatmahrous@yahoo.comRagab Aly DakroryChairmanالمنيا/ مركز بنى مزار - قرية القيس شمال الصعيدالمنيا2015/11/12بالقيس- جمعية تنمية المجتمع المحلى2981335

0867600300المنيا/  مركز مغاغة  – قرية مالطية شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بمالطية2991336
01111183920 

 01155211511
malatyacda@yahoo.com1147103343محمد علي محمد حسنExecutive Directormalatyacda@yahoo.com

086759145001110270556abasyacda@yahoo.comAhmed Mohamed AbdelfattahDirectorالمنيا/ مركز مغاغة – خلف مكتب البريد – العباسية شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالعباسية، المنيا3001337
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

0867881384المنيا/ مركز بني مزار – قرية صفط أبوجرج شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة بصفط أبو جرج3011338

01140096971 

01145634803

 01114301190

hassan.saft@yahoo.com0863881384-01140069971حسن محمد عبد الرحمنChairmanhassan.saft@yahoo.com

011463577490862762079المنيا/ مركز ملوي – قرية إبشادات شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بابشادات3021339
hzadshadat6@yahoo.com

ebshadat6@yahoo.com
ebshadat6@yahoo.comمحاسب1282576314مدحت مجدي

المنيا/ مركز ملوي – قرية أم قمص شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع االسالمية بأم قمص3031340
01012530595

0862608106

01067069494 

 01143527068
umm.komos@yahoo.com

Sakhi Abdel Raseed Abdel 

Dayeem
1012530595Microcredit Managersakhy2011@yahoo.com

086266704001289401151hanykaram74@yahoo.comLotfy Mohamed AlyChairmanالمنيا/ مركز ملوي  – قرية المحرص شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمحرص3041341

omda7966@gmail.comمحاسب1151677705حسن عادلال يوجد ايميل أو فاكس086204031101006489132المنيا/ مركز دير مواس - قرية تانوف شمال الصعيدالمنيا2015/11/12الصندوق االجتماعى بتانوف3051342

Erian Shokr KaryakisChairmanال يوجد ايميل او فاكس0114037516001006489132المنيا/ مركز ملوى - قرية البياضية شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بالبياضية3061343

01006489132المنيا/ دير مواس - قرية بنى سالم شمال الصعيدالمنيا2015/11/12جمعية النهضة االسالمية للتنمية3071344

01272239059

01004418243

01142078664

01028823885

omda7966@gmail.comEmad Raof Zaki 1272239059مدير نشاط التمويلomda7966@gmail.com

3081345
جمعية االكراد الخيرية للخدمات االجتماعية وتنمية المجتمع، 

اسيوط
0882171372محافظة أسيوط/ مركز الفتح – شارع الجسر العمومي بقرية األكراد وسط الصعيداسيوط2015/11/12

01062228732 

 01156774033

alakrad_association@yahoo.com

where_the_love72@yahoo.com
Mohamed Abdel Razek Hussein Board chairman

أسيوط/ اسفل االدارة االجتماعية - الغنايم قبلى بجوار مبنى سنترال الغنايموسط الصعيداسيوط2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالغنايم3091346
0882650020 

 01155723732

088265206 

 01228452221-01129108428
emoo201@yahoo.com

عمرو ماهر عبد الظاهر

فتناء فتحي

1155723732

01129108428
Board Chairman emoo204@yahoo.com

01007237511أسيوط/  بجوار مركز شباب قرية العونة - قرية العونة وسط الصعيداسيوط2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالعونة3101347
01007237511

01117848534

fathymena66@yahoo.com

gam5ed al5wana <gam5edal5wana@yahoo.com>
أحمد خليفه

01007237511

01117848534
responsible

gam5ed al5wana 

<gam5edal5wana@yahoo.com>

08847451210884745110Omar Elfarook MohamedChairmanأسيوط/ ديروط - ديروط الشريف - ش بورسعيد وسط الصعيداسيوط2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بديروط الشريف3111349

أسيوط/ منفلوط - الحواتكة وسط الصعيداسيوط2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة ،أسيوط3121350
0882690022 

 0882692986
01211232999cda_elhawatka@yahoo.comAbdelazeem Mostafa AhmedChairman

omar_saide@yahoo.comأمين الصندوق092785104601095377753omar_saide@yahoo.comOmar Sayed Abdel Wareth 1095377753الوادي الجديد/ مركز الداخلة -  قرية الراشدة وسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالراشدة3131351

اسوان2015/11/12الجمعية المصرية لمبادرات المجتمع للتنمية أسوان3141352
جنوب 

الصعيد
مدير االقراض2301525mamdouh_100100@hotmail.comMamdouh Fouad Ali Mohamed1005821172-2301525097-097أسوان/ مبنى مالهى بكار الند - شارع الغازات 

045311698101027774656eslah.shabour@yahoo.com0البحيرة/ مركز كوم حمادة  - قرية شابوراألسكندريةالبحيرة2015/11/12جمعية االصالح الريفى بشابور3151353
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

0553776965الشرقية/ ش الملك فيصل أمام صهاريج المياه، ديرب نجم القناةالشرقية2015/11/12الشرقية-ديرب نجم-جمعية تنمية المرأة 3161354
0553776102 

 01141593722
wafaa_salem99@yahoo.comAbdel Fatah Ibrahim FaridResponsible

الدقهلية/ مركز المنصورة – قرية شاوة الدلتاالدقهلية2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلي بشاوة3171355
0502060049

 0502062082

0502061780

 01063168816

shawa10@yahoo.com

adelsamy2010@yahoo.com

Mohamed Abd El Moneem 

شربات عبد المنعم عبد الحميد

01063168816

01149034771

رئيس مجلس  اإلدارة

مدير الجمعية
shawa10@yahoo.com

قنا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالترامسة، مركز قنا3181356
جنوب 

الصعيد
1003697424Board Chairmanشعبان عبد الغفارgtaa249@gmail.com 093510071001003697424قنا/ الترامسة 

قنا2015/11/12جمعية تنمية المجتمع باألشراف الغربية3191358
جنوب 

الصعيد
0965302412قنا/ الكراوين - مركز قنا األشراف الغربية 

01221186087

01017779595
1092095000Microcredit Managerممدوح سعد عويضه

أسيوط/ الوحدة المحلية – شارع بورسعيد – موشا وسط الصعيداسيوط2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلي بموشا3201360
0882232775 

 01007632145

01000707417

01550621975

ashrafmahmoud140@gmail.com

mosha.association1969@yahoo.com

محمد محمد عبد الرحمن

اشرف محمود احمد

1002903599

01550621975
مسئول االتصال

المنيا / 1الدور - برج بنك التنمية-  ش العزيزى140 رقم شمال الصعيدالمنيا2015/11/12مؤسسة الشروق للتنمية الشاملة3211361
01005636344

01000442147

0862333045

01000563441
yasminelthawy@yahoo.com

Yasmine Khalaf Abdelhakim

سيد مصطفي عبد اللطيف

01005636344

01008557654

مدير المؤسسة

مسئول مالي واداري
yasminelthway@yahoo.com

رئيس مجلس االدارة010082080360649215200mohamedmohsen71971@gmail.comMohamed Mohamed Mohsan1008208036األسماعيلية / 17السموح ك - قرية النصر -  القنطرة غرب القناةاألسماعيلية172015/11/12جمعية السموح لتنمية المجتمع ك 3221363

08825406660882540777darel_fouad3@yahoo.comأسيوط/  مركز أبنوب – قرية كوم أبو شيل وسط الصعيداسيوط2015/11/12أسيوط-جمعية دار الفؤاد لتنمية المجتمع بكوم أبو شيل 3231364

مصطفي فرغلي محمود عبد الهادي

سعاد محمد عبد الهادي

محمد عبد الهادي

1021712055

01123803064

01111072427

المدير التنفيذي
mostafa.shown@yahoo.com

mostafafarghely345@gmail.com

Abdalla Abdelazeem GaberChairmanال يوجد ايميل او فاكس011593855520بني سويف/ مركز الفشن - قرية اقفهص شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بأقفهص3241365

 0122508261401226411766alkapten_mohamed2010@yahoo.comGamal Mohamed Abdel 1226411766responsible personبني سويف/ تزمنت الشرقية شمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية التنمية الشاملة بتزمنت الشرقية3251366

األقصر2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالمريس مركز الطود3261367
جنوب 

الصعيد
010674251760Abdelrheem MohamedChairmanاألقصر/ الطود - المريس

قنا2015/11/12جمعية رجال االعمال للتنمية االقتصادية بقنا3271368
جنوب 

الصعيد
مدير التنفيذي1009259473علي محمد011211400380qba4024@gmail.comقنا/  يوليو 23ش 

3281369
الجالوية - جمعية خالد بن وليد اإلسالمية بجزيرة المستعمرة 

،سوهاج
سوهاج2015/11/12

جنوب 

الصعيد
012080962630Ehsan Saber MohamedHead of Lending Programسوهاج/ ساقلتة - جزيرة المستعمرة بالجالوية 

010023600330khayrt.shaker@yahoo.comKhirat ShakerChairmanالسويس/عرب المعمل - خلف المركز الطبى- ش المدينة المنورةالقناةالسويس2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بعرب المعمل3291371

اسوان2015/11/12فرع الجمعية القبطية للرعاية اإلجتماعية بخور الزق3301372
جنوب 

الصعيد
Nasry Eid ElsayedChairmanال يوجد ايميل او فاكس012218958890أسوان/ ادفو - خور الزق-  الرديسية بحرى
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

األقصر2015/11/12جمعية تنمية المجتمع بالعديسات بحرى3311374
جنوب 

الصعيد
Ibrahim Mohamed YoussefChairmanال توجد بيانات اتصالال توجد بيانات اتصالاألقصر/ الطود - العديسات بحرى

25919190Ahmed Saeed MohamedDirector-047كفر الشيخ- مركز دسوق- قرية محلة ابو علىالدلتاكفر الشيخ2015/11/12جمعية الخير للتنمية والخدمات اإلجتماعية آلل عياد3321376

Abdelkhalek Younes KelanyChairmanال توجد بيانات اتصالال توجد بيانات اتصالبني سويف/ مركز الفشن - قرية ابسوج - عزبة ابو جويلىشمال الصعيدبنى سويف2015/11/12جمعية تنمية المجتمع المحلى بعزبة أبو جويلى3331377

010927585840Refaat Abdelhamid HasninChairmanالشرقية/ كفر صقر - تليجة- عزبة ابو حسانينالقناةالشرقية2015/11/12مؤسسة المستشار رفعت عبد المجيد حسانين المتكاملة3341378

القاهرة2015/11/15الجمعية المصرية لشباب االعمال3351379
القاهرة 

الكبرى

- كونيش النيل- 8الدور - بجوار مستشفى السالم الدولى- برج السالم

القاهرة- المعادى
02252840940225284095Ahmed MashhoorChairman

البحر األحمر2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى برأس غارب3361380
جنوب 

الصعيد

الوحدة الصحراوية، رأس غارب – بجوار وحدة مرور رأس غارب 

البحر األحمر/ بشارع األذاعة  
01007223440

01094805554

01200920198
 <tanmiaelmogtma@gmail.com>رئيس مجلس االدارة1094805554امين زكير كريمtoty01020@yahoo.com

ال يوجد ايميل أو فاكس0122237749801061860514الدقهلية/ أبو السعود السيد علي احمد / أ– مركز نبروه –  الطيبة الدلتاالدقهلية2015/11/15جمعية التنمية الريفية بالطيبة الدقهلية3371381
أبو السعود السيد

محمد منصور عبد القادر

01061860514-01222377498

0100150403

رئيس مجلس اإلدارة

امين الصندوق
saadelzeer5699@gmail.com

مدير المشروع1228406402هدي رمضان سنوسي09278907790aboamin9940@yahoo.comالوادي الجديد/ الداخلة – غرب المهوب وسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بغرب الموهوب، الداخلة3381382

084215218601007844883الفيوم/ ايمان الخشاب . شارع الوفاء بجوار صيدلية د- العبودى- المسلة شمال الصعيدالفيوم2015/11/15الجمعية المصرية لرعاية ذوى االحتياجات الخاصة بالفيوم3391383
special.need-fayoum@yahoo.com

es_we_love@yahoo.com
Islam sayed responsible 

040912266001007431274الغربية/ مركز قطور- بوريجالدلتاالغربية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع ببوريج مركز قطور غربية3401384

boreig1986@yahoo.com

ahmed_s_albalat@yahoo.com

ahmedal_shraqawi@yahoo.com

Ahmed Fathy El Balat1007431274محاسبborieg1986@yahoo.com

 86745832Shehata Mohamed ShehataBoard Chairman-4902722012-088اسيوط- منفلوط – بني شقير وسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية تنمية المجتمع ببنى شقير3411385

الجيزة2015/11/15جمعية المرأة والمجتمع3421386
القاهرة 

الكبرى
37295042women_society@yahoo.comSeham Elsaid NegmChairman-3731100702-02ارض اللواء-  ش عبدة خطاب 74/  الجيزة 

3431388
جمعية صبرى القاضى للمحافظة على القرآن الكريم وتنمية 

المجتمع المحلى بفزارة
البحيرة/ المحمودية - قرية فزارةاألسكندريةالبحيرة2015/11/15

01064899789 

0452964841
     01004214390Abdo Mohamed YoussefChairman

Mostafa Aly Aly Chairmanال يوجد أيميلفاكس 010004415950882324011أسيوط/ 2الدور - مبنى الجمعية الشرعية - ش سيتى االول- شركة قلنةوسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية التدريب المهنى و األسر المنتجة باسيوط3441389

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية الثروة الحيوانية بعرب بخواج3451390
جنوب 

الصعيد
Abdelaziz Mohamed AbdelazizChairmanال يوجد ايميل أو فاكس86808760-0100سوهاج/ طهطا - عرب بخواج 
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

3461391
جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة مركز أبو حمص، 

البحيرة
األسكندريةالبحيرة2015/11/15

/ األسيوطي، خلف مجلس المدينة، حي المهاجرين مركز أبو حمص 

البحيرة
0452567245

0452564429

0452567245  - 01223002278
althanaa821@yahoo.comمحمد سعد يسيوني

0452567245  - 

01223002278
مدير الجمعية

010611991400gmichealmail@gmail.com michael aziz salehboard chairmanالفيوم/ مقابل اإلصالح الزراعي أمام جمعية رسالة – المسلة شمال الصعيدالفيوم2015/11/15المؤسسة العالمية للتنمية الثقافية والعلمية، الفيوم3471392

088227130501144088142Nashaat Shawkat SayedChairmanأسيوط/ قرية البورة وسط الصعيداسيوط2015/11/15الجمعية الخيرية األسالمية لتنمية المجتمع بالبورة3481393

0284075-0100الفيوم/ قرية منشاة دمو شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بمنشاة دمو3491394
01000284075

01141617856
ge01011@yahoo.comجمال جميل احمد

01000284075

01141617856
Chairman

01009365126الفيوم/ قرية منشاة بغداد شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بمنشأة بغداد3501395
01141617856

01000284075
جمال جميل

01141617856

01000284075
محاسب

6376035-084الفيوم/ أبجيج شمال الصعيدالفيوم2015/11/15الفيوم- جمعية تنمية المجتمع بأبجيج3511396
01000284075

01141617856
epgig_fayoum@yahoo.comجمال جميل احمد

01000284075

01141617856
مدير تنفيذي الجمعية

الدلتاالمنوفية2015/11/15جمعية رعاية المكفوفين بالمنوفية3521397
شبين -  الدور الرابع1رقم - شارع راغب بن سعد زغلول- ميدان المحطة

المنوفية/ الكوم 
تليفاكس 0482236105

048-2236905

 01001063678

01225794748

nehadahmed610@yahoo.comNehad Ahmed Fath ElbabChairman

قنا2015/11/15حمعية البر واإلحسان بالصماصمة3531398
جنوب 

الصعيد
قنا/ الصماصمة - بهجورة- نجع حمادى

01002370473

01000471897

01063314017

01063320921

0106334217
ال يوجد ايميل او فاكس

محمد راضي

عالء اسعد عبد الفتاح

01002370473

01000471897

01063314017

alaa_asaad70@yahoo.comمحاسب

سوهاج2015/11/15جمعية أصدقاء حسام الدين لتنمية المجتمع بأخميم3541399
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ أخميم  - حارة المعمل – ش الست دميانة 

0932580100

01140014343

0932585151

 01289222401
aymen.hossam@yahoo.com

Ayman Mahmoud Mohamed 

Hemdan
Chairman

األقصر2015/11/15الجمعية الخيريةاالسالمية بنجع الدار،األقصر3551400
جنوب 

الصعيد
األقصر/ نجع الدار- العديات بحرى

0952434880

095243059
01009051287eldar_cda@hotmail.com

حجاجي أحمد خليل

منتصر محمود محمد رزق

1009051287

01063063123

رئيس مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي
eldar_cda@hotmail.com

المنيا/ مركز أبوقرقاص - قرية أبيوها شمال الصعيدالمنيا2015/11/15جمعية الوحده الوطنية للتنمية بابيوها، المنيا3561401

0862437468

01025398559

01120678259

01004989856

01069796184
unityabyoha@yahoo.comمنسق بالجمعية1060243863سمر نبيل كامل

امين الصندوق1270920426معوض وهبه010126886580بني سويف/ قرية معارك شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بنزلة معارك3571402

شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية النهوض بسيدات االعمال و البيئة للتنمية3581403
مدخل  -13بلوك - مساكن الشرطة العسكرية- ش الشيخ متولى الشعراوى

بني سويف / 4الدور - 8شقة - 1
010009610540Safaa Rafaat MohamedChairman

0453040157البحيرة- مركز دمنهور – سنهور األسكندريةالبحيرة2015/11/15جمعية الرضوان الخيرية لتنمية المجتمع بسنهور البحيرة3591404

01007696096

01226248747

01010957771

01065298528

redwansanhour@yahoo.com

Redwan_sanhour@yahoo.com
radwansanhour@yahoo.comمدير الجمعية1065298528وائل محمد حماده سليمان

01286207291/0172506242mohebel3lm@yahoo.comIbrahim Hassan ShahawyChairmanتلفاكس 033254920األسكندرية/ قبلى - العصافرة - اعلى مسجد ام القرى - ش مكة المكرمة األسكندريةاألسكندرية2015/11/15الجمعية المصرية لمحبي العلم والعلماء3601405
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سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلي بجرجا3611406
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ مركز جرجا -  ش األمام األباصيري باألبعادية 

0934669622 

0934664240

 01003550322

  01006313134

01012145252أسماء     

فاكس / 0934669622 

info@gergacda@.com

sehaba2003@yahoo.com

admin@gergacda.com

Ahmed Mohamed Ahmed1003550322Executive Director

0553440431Salah Mansour HassanDeputy of the Chairmanفاكس /  ال يوجد ايميل 05534443101228549024الشرقية/ القرين - الحاج محمد عبدالفتاح ابوهاشم - جرن ابوعون متولىالقناةالشرقية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالقرين اول3621407

األقصر2015/11/15الجمعية الخيرية اإلسالمية بالدير3631408
جنوب 

الصعيد
09524632010952461088األقصر/ اسنا -  الدير شرق 

taha_mamon@yahoo.com

elkheiryaislamic94 @yahoo.com

محمد عبد العال سيد

يوسف رجب

1000953478

01010694349
Accountantmsadek545@gmail.com

092776828801223666185nazehalsayed@gmail.comNazih el sayed hamada1223666185Board Chairman nazehalsayed@gmail.comالوادي الجديد/ بئر العبيد - الداخلة- الموهوبوسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/15جمعية تنمية المجتمع ببئر العبد، الوادى الجديد3641409

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالعطوانى3651410
جنوب 

الصعيد
09747185190Abdelradee SelimChairmanأسوان/ ادفو - العطوانى

شمال الصعيدالمنيا2015/11/15جمعية شموع للتنمية المستدامة3661413
" مدرسة الزخرفيين سابقا"خلف مركز التاهيل المهنى قبلى - ش ابو طيد 

المنيا/ 
0862133593

1212242254

01271295086-0862337236
casd.shoon@yahoo.com

بيتر 

سامي بطرس سعد

1224377977

01006206328-01271295086
ResponsibleSamy_botros@yahoo.com

القليوبية2015/11/15جمعية شباب رجال أعمال القليوبية3671414
القاهرة 

الكبرى
 010061177630dinagbaly057@gmail.comDina Mohamed Gebaly Chairmanالقليوبية/ بنها الجديدة – عمارة المثلث شارع الشبان المسلمين 

تليفاكس 0472727689كفر الشيخ- سيدى سالم- القن- عزبة هارونالدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية النهضة للتنمية الزراعية وإدارة المياة بسيدى سالم3681415
01004454641

01145554747
1009177526Chairmanمحمد راضي علي

القناةشمال سيناء2015/11/09جمعية رجال األعمال بشمال سيناء3691416
مركز العريش  - متفرع من ش البحر - (الخزان سابقا)ش رجال االعمال

شمال سيناء/  

0683335701 

01285660620
هدير محمد إبراهيمshorbagee@hotmail.comفاكس 0683335703

01014702390

1285660620
مدير الجمعية

012823132990محافظة بني سويف/ مركز اهناسيا - طما فيوم شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15بنى سويف- جمعية الشباب للتنمية والبيئة بطما الفيوم3701417
Hashem Abdel Meneem Moawad 

Mohamed 
Chairman 

0849201015الفيوم/ مركز طامية - قصر رشوان شمال الصعيدالفيوم2015/11/15الجمعية العربية للتنمية البشرية وخدمة المجتمع3711418

0846304477 

 01222222298

 01009522220

ahd.service@yahoo.com

edh.service@yahoo.com
Hani EL Eshary SadekChairman 

 mohamedsarag666@yahoo.comsoliman medkhel solimanChairmanفاكس 06934207210693420082جنوب سيناء/ مدينة ابو زنيمة القناةجنوب سيناء2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى ابو زنيمة3721419

األقصر2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأبوعنان بالطود3731421
جنوب 

الصعيد
عضو مجلس إدارة1065121684محمود النجار مكي010651216840Hzmd_171272@yahoo.comاألقصر/ نجع أبو عنان –  الطود

قنا2015/11/15جمعية الخدمات االجتماعية بجزيرة مطيرة ، مركز قوض3741422
جنوب 

الصعيد
687070001029226820matarascilty@yahoo.com-096قنا/ مركز قوص – جزيرة مطيرة 

عبد المعتمد عطيه

فتح هللا أبو الوفا

01202817121

1277146998
مدير مشروع االقراض

3751423
جمعية تنمية المجتمع المحلى كفر الشرفاء بادارة المرج 

االجتماعية
القاهرة2015/11/15

القاهرة 

الكبرى
2870091501010773155elshorafa.lfda@gmail.comAhmed YoussefMicrocredit Manager-02القاهرة/ بجوار مركز شباب الشرفاء – شارع الدمرداش 
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الدلتادمياط2015/11/15جمعية تنمية ودعم المشروعات متناهيه الصغر، دمياط3761426
منزل - ش احمد المقدم امام صيدلية دار الشفاء بجوار عمارة االطباء 

دمياط/ عبداللة حوزة 
012214976720573457758tanmia.development@yahoo.comYasmine Gamal Essa Responsible

قنا2015/11/15جمعية االمام الحسين الدينية الخيرية مركز نجع حمادى3771427
جنوب 

الصعيد
قنا/ نجع حمادي - شارع التحرير بجوار مسجد االمام على 

0966573900

0962337770
01006338456

hussiensociety@yahoo.com

hussiensociety@yahoo.com

Mohamed Anwar Ismail

احمد أبو الحمد

01003062498

01555687500

01006338456

Board chairman

أسيوط/ ابنوب - قرية الحمام - مسجد االهالى وسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية النهضة لتنمية المجتمع بالحمام، أسيوط3781428
0882511280 / 

01157139060
01003560783elnahda747@yahoo.comEsam Mahfooz AlyChairman

088233541401011242979tanzeemelosra6767@yahoo.comAbdelkreem Thaet RashwanChairmanأسيوط/ عمارة معونة الشتاء - مدينة االربعين وسط الصعيداسيوط2015/11/15أسيوط- جمعية تنظيم األسرة 3791429

0882860079أسيوط/ ابوتيج -  المكون األجتماعى بنزلة باقور وسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنزلة باقور3801430
01140009249

01008155878
asmaa.mahran59@yahoo.comKamal Mohamed Ali

01140009249

0882860079
Chairman

قنا2015/11/15جمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى بالوقف3811431
جنوب 

الصعيد
asso.sv646@gmail.comمدير مشروع1063049565محمد أحمد هاللي0100639838301063049565asso.sv646@gmail.comقنا/ ش المستشفى - السنابسة - الوقف 

دمياط/ فارسكور - تفتيش السروالدلتادمياط2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلي بتفتيش السرو، دمياط3821432
0573883594 

 0572325330
0Ahmed Mokhtar ElsharkawyChairman

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بخزام3831433
جنوب 

الصعيد
010019075900قنا/ قوص - الوحدة المحلية لقرية خزام 

محمود محمد

نعمه جبريل

1001907590

01226241023
Responsible

09277500590Magdy NooreldinChairmanالوادي الجديد/ الداخلة - بدخلووسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/15جمعية تنمية المجتمع ببدخلو3841434

0506588934الدقهلية/ السنبالوين - طوخ االقالم الدلتاالدقهلية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بطوخ االقالم3851435

01064500495

01006469545

01009091698

01002253218

مجدي السيد سامي السيد

وحيد عبد الشافي محمد

01002315254

01069907030
Chairmanadelsamy2010@yahoo.com

الوادي الجديد/ المعصرة - الداخلة وسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/15مؤسسة التنمية المستدامة لقرى المعصرة و اسمنت3861436
092773478

092733479
01227067951Ibrahim Hassan MohamedHead of Board of Trustees

الجيزة2015/11/15دهشور- جمعية تنمية المجتمع المحلى3871437
القاهرة 

الكبرى
011183112180238053647mansy3y@yahoo.comNady Abdelgawad YoussefChairmanالجيزة/ البدرشين - دهشور

األقصر2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بعزبة صقر3881438
جنوب 

الصعيد
Shabaan MoahmoudChairmanشعبان/ اتصال غدا لمعرفة األيميل أ0111578342701003108385األقصر/ عزبة صقر- اسنا

010082570750Abdeltawab Abdalla IbrahimChairmanالفيوم/ مركز اطسا -عزبة قلمشاة شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بعزبة قلمشاة3891440

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع إلهالى نجع العرب بدراو3901441
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارة1110866085جاد الكريم محمود0122431506801110866085sarahgad91@gmail.comأسوان/  نجع العرب - دراو
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قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالهجان3911442
جنوب 

الصعيد
1092372300Chairmanأسماء الهجان09653440020قنا/ الصالحية - نجع الهجان 

األقصر2015/11/15جمعية مفتاح الحياة3921443
جنوب 

الصعيد
األقصر/ مركز ارمنت - شارع الراهبات- ارمنت  الحيط

0952656326

0952656359

01000053285

01205591170
kolarmant@yahoo.comامين الصندوق1201459714نان ملقي محفوظowns_kol_armant@yahoo.com

الجيزة2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بوراق العرب3931445
القاهرة 

الكبرى
Ahmed Aly MesbahChairmanبانتظار رسالة باأليميل وال يوجد فاكس02354045320الجيزة/ امام مسجد السلماني - كفر السلمانية - وراق العرب 

قنا2015/11/15جمعية مركز خدمة التنمية والسكان بقفط3941446
جنوب 

الصعيد
قنا/ مركز قفط -  ش النصارى16  رقم 

0966917809 

 0966918407
01017612342

pdscegypt@gmail.com

 info@pdscegypt.org
1028000173Board Chairmanاحمد عبد الوهاب السمان

09277264590midohade22 @gmail.comSaad Saleh Thabet Chairmanالوادي الجديد/ الداخلة - القصروسط الصعيدالوادى الجديد2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالقصر3951447

الغربية/ زفتى -  فرسيسالدلتاالغربية2015/11/15فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع مركز زفتى3961448
0405862350

01289222786

 01227165111

فاكس 0405862350 

gm_frasis@hotmail.com 

mmm.most@yahoo.com
Said Mohamed Sayed Accountant

1099827863Chairmanعبد السالم محمدين أبو نحول011443889530قنا-  فرشوط  -  حاجر الدهسة القبلىالدلتاقنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بحاجر الدهسة قبلى3971449

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالرمادى بحرى الحصايا3981450
جنوب 

الصعيد
097460116401159049135heedar_2@yahoo.comأسوان/ ادفو - الحصايا- الرمادى بحرى

Fathy Tamer Ibrahim

حيدر علي

01159049135

01112190116
Chairman

04733228820Elsayed Ahmed MohamedChairmanكفر الشيخ/  قرية اريمون الدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأريمون3991451

األقصر2015/11/15جمعية تنمية األسرة بارمنت الحيط4001452
جنوب 

الصعيد
09526291500Entsar Abdelmgid Chairmanاألقصر/ ارمنت الحيط غرب األقصر 

010085928620moh-77a@yahoo.comSayed Ahmed RezkChairmanكفر الشيخ/ سيدى سالم - سد خميس الدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية الرسالة لتنمية المجتمع بسد خميس4011453

Abo.tamem22222@gmail.comمحاسب1064803110محمد سمير روبي08257130480abo.tamem22222@gmail.comبني سويف/ مركز اهناسيا - قرية العواونة شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بالعواونة4021454

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع الزراعى بمزاته شرق4031455
جنوب 

الصعيد
0100700681601143784946ismail thabet ismailExecutive Directorسوهاج/ مزانة شرق 

01113644104البحيرة/ ادكو -  أكتوبر 6قرية األسكندريةالبحيرة2015/11/15البحيرة-ادكو- اكتوبر 6جمعية تنمية المجتمع بقرية 4041456
01114778881

 01272618969

gamaya_october@yahoo.com

6octobar2017@gmail.com
مدير الجمعية1123533044احمد سميح

010624946490أسيوط/ ابراج النصر  - ش احمد حسن الباتورى وسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية المستقبل لحماية البيئة وتنمية المجتمع بأسيوط4051457
future.2000@yahoo.com

future-2000@yahoo.com

Esam Mohamed Moahmed 

Ahmed
Chairman
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0829241986بني سويف/  شارع سيد عبد الجواد المتفرع من شارع الروضة شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15اسرتى لحماية البيئة والتنمية البشرية، بنى سويف4061459
01205562245 

 01027208833

aboseta2010@yahoo.com

info@osraty.org
Mohamed Abdel Gwad1205562245مدير نشاط التمويلaboseta2010@yahoo.com

اسوان2015/11/15الجمعية النسائية لتحسين الصحة بأسوان4071460
جنوب 

الصعيد
aswan-health.improvement@gmail.comAl Hosseni MahmoudManagerفاكس 012810422000972252494 أسوان/ بجوار مركز شباب الحصايا -  ش السماد38رقم 

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بكفور كوم إمبو4081461
جنوب 

الصعيد
097360207501123799935kafcd150@yahoo.comAlaaeldin AbdelMohsen1123799935Microcredit Manageralaa2015254@YAHOO.COMأسوان/ كفور كوم امبو 

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنقادة ، مركز نقادة4091463
جنوب 

الصعيد
096660697701096960932امام العبارة- قنا /  نقادة - ش السد 

mohammed-adam293@yahoo.com

naqada_dev2001@yahoo.com

محمد محود اسماعيل

حسانية محسب موسي

01006553991

1096960932
Responsible 

4101464
جمعية تنمية المجتمع للخدمات االجتماعية بالحميدات نجع 

منصور
قنا2015/11/15

جنوب 

الصعيد
1017181471Microcredit Managerرضوان قصد هللا رضوان010171814710hemadat975@yahoo.comقنا/ خلف مسجد التوحيد - نجع منصور - الحميدات 

الدلتاالغربية2015/11/15جمعية رجال اعمال الغربية4111465
- الدور الخامس علوى- اعلى البنك العقارى العربى-  ش الجيش75- طنطا

الغربية/ امام مستشفى الجامعة 

0403288829 

0403315719

01200301118

010028612760

ghba1993@gmail.com

afadel@sfdegypt.org
Rania Hussien Ahmed Accountant

011477704810846411080Shehata Mohamed KelanyChairmanالفيوم/  مركز إطسا  - قرية الجعافرة شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالجعافرة4121466

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالطوناب4131467
جنوب 

الصعيد
siedibsily@gmail.comامين الصندوق1100605827حسين محمود محمد عبد هللا0114213538901129030899أسوان/ ادفو - الطوناب

012224195700Gamal Aboelkhier HusseinDirectorالغربية/ زفتى- بجوار مدرسة الفصل الواحد بشبرا اليمن- شبرا اليمنالدلتاالغربية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بشبرا اليمن مركز زفتى4141468

امين الصندوق011009303930Hosny Elewaالفيوم/ مركز طاميه  - قرية عزبة مرقص - نجع المظاطلى شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية بالمظاطلى4151469

قنا2015/11/15الجمعية الخيرية اإلسالمية بالرحمانية4161470
جنوب 

الصعيد
1118004852Chairmanرجب عبد الحميد096698127201114432151fouad204@yahoo.comقنا/ نجع حمادى- قبلى- قرية الرحمانية

سوهاج2015/11/15جمعية الشروق لتنمية األسرة  و الطفولة4171471
جنوب 

الصعيد
elshroukakmim@gmail.comمحاسب1112184095أحمد سمير حسين09325932930elshroukakmim@gmail.comسوهاج/ اخميم - ش حلمى الشريف 

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المراة الريفية بقرية صديق المنشاوى4181472
جنوب 

الصعيد

/ مركز دار السالم - بريد عرب الصابحة  -  قرية صديق المنشاوى

سوهاج
Mona Gaber AbdelfattahChairmanال يوجد ايميل او فاكس010937629280

سوهاج2015/11/15المصرية لرعاية الشباب وخدمة المجتمع بلصفورة4191473
جنوب 

الصعيد
09322566900Hazem ZakyChairmanسوهاج/ قرية بلصفورة 

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالكيال4201474
جنوب 

الصعيد
01149510041Abdrabo HamedChairmanأسوان/ الكيال - ادفو
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اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالشطب البلد4211475
جنوب 

الصعيد
01116964084Hany Fathy ElsayedLawyerأسوان/ الشطب البلد - دراو

abdo.satellite@yahoo.comمسئول نظم المعلومات1210096800عبد الرازق ماهر داود3366016abdo.satellite@yahoo.com-9112024086-0100شمال سيناء/ العريش  - ميدان العتالوي - ش أسيوط القناةشمال سيناء2015/12/07جمعية الفواخرية للتنمية االجتماعية بالعريش4221476

22688924-012شمال سيناء/ العريش - بجوار المديرية المالية - ش البوسته القناةشمال سيناء2015/12/07جمعية الشابات المسلمات بالعريش4231477

086-3356317

0683366725

0683361277

sinai_dp@hotmail.comرئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذيسهير حسين سعد

21664400-4127528084-0100الفيوم/ إبشواي  - قرية النصارية شمال الصعيدالفيوم2015/12/07إبشواى- جمعية الشعب الحر لتنمية المجتمع4241478

سوهاج2015/11/15جمعية التدريب المهنى واألسر المنتجة بسوهاج4251479
جنوب 

الصعيد
093231334501221885891aymen.hossam@yahoo.comMohamed Hemdan AhmedMicrocredit Managerسوهاج/ بجوار المعهد الديني األزهري –  ش الجهاد 4رقم 

القليوبية2015/12/07جمعية تنمية المجتمع بكفر تصفا4261480
القاهرة 

الكبرى
القليوبية/ كفر شكر - كفر تصفا 

0132551917 

 0132551595

01284043389

01095302930
kafrtesfadevelopment@yahoo.com

احمد عبد العزيز

انسام عالء مأمون

1206602917-01013436315

01014745953
محاسب

سوهاج2015/11/15سوهاج– جمعية تنمية المجتمع بالجالوية 4271481
جنوب 

الصعيد
Chairmanال يوجد ايميل او فاكس0127324724801228431790سوهاج/ ساقلته - المركز األجتماعي بالجالوية 

08824601530Hassan Aly HassanChairmanأسيوط/ الفتح - اوالد سراج وسط الصعيداسيوط2015/11/15الجمعية الخيرية االسالمية بأوالد سراج4281482

سوهاج2015/11/15جمعية النهوض بالثروة الحيوانية4291483
جنوب 

الصعيد
 012000895150awatif40@yahoo.comAwatef Abdallah responsibleسوهاج/ باجا 

القاهرة2015/11/15جمعية أبو سيفين الخيرية4301484
القاهرة 

الكبرى

- عزبة خيرهللا-  ش عمر بن الخطاب متفرع من ش بهجة االسالم23رقم 

القاهرة/ مصر القديمة 
022326762501222676250Rafik Yehia Kamelامين صندوق

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأوالد نجم بهجورة4311485
جنوب 

الصعيد
تليفاكس 0966990828قنا/ نجع حمادى - نجع كبل - اوالد نجم 

01060864360

0962990828Mahmoud.hindawi@msmeda.org.eg
محاسب1060864360ايمن محمد حسن

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأقليت4321486
جنوب 

الصعيد
hos142000@yahoo.comمحاسب1060864360ايمن محمد حسين011460057110hos142000@yahoo.comأسوان/  كوم إمبو – قرية إقليت 

0552240655الشرقية/ الزقازيق - حسن صالح - طريق المشارية -  ش العروبة 22رقم القناةالشرقية2015/12/17جمعية شباب الشرقية للتنمية4331487
01273008583

01022874375

waeldsoky66@gmail.com

shabab_elsharkia2005@yahoo.com
اسالم ناصر إبراهيم

01030982543

01207351796
eslameslam2007e@yahoo.comمحاسب

18877175-2104976011-084الفيوم - 29عمارة  – بجوار صيدلية عبد القادر -  التعاونيات شمال الصعيدالفيوم2015/12/17الجمعية المصرية للتنمية والدعم المؤسسى4341488

مدير مشروع تنمية االسرة14380555-010مجدي منير صادق14380555-64715006010-010الفيوم- سنورس – نقاليفة شمال الصعيدالفيوم2015/12/17جمعية تنمية المجتمع بنقاليفة4351489
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4361490
الجمعية الوطنية للتدريب وتنمية المجتمع وحقوق األنسان 

بأسيوط
088214750501003965303natd_hr@yahoo.comأسيوط/ بجوار خير زمان - الدور األول  - ( 1ج  )مدخل - أبراج النصر وسط الصعيداسيوط2015/12/17

الدلتاالغربية2015/12/17جمعية األم المصرية الخيرية4371491
/ المحلة الكبري  - منشية البكري -  شارع عمار بن ياسر 18 رقم   

الغربية
eldamaty_45@yahoo.comAbo El Magd Ibrahem El Damaty Chairmanتليفاكس 012247677940402013902

سوهاج2015/12/17جمعية تنمية المجتمع بنجع أبو عوض4381492
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ المراغة - نجع أبو عوض 

0932912129

0932912084

01149961963

01124154248

hesham_cdno4@yahoo.com

adoawadcommunity@yahoo.com
1157832357mahmoudramdan412@yahoo.comمحمود رمضان محمود

1110987904المنيا/ مركز أبو قرقاص - شارع بورسعيد شمال الصعيدالمنيا2015/12/17جمعية الوعظ واألرشاد الخيرى بأبو قرقاس4391493
1114145454

01148896114
GAMEATELWAZ@GMAIL.COMAli Omar Addel Aziz Dardiri

01148896114

0105711991

058004030

Chairman

اسوان2015/12/17جمعية عرب األنصار لتنمية المجتمع بالمنصورية4401494
جنوب 

الصعيد
1115195100-010أسوان/ دراو - المنصورية بحري 

األسكندريةاألسكندرية2015/12/17جمعية التأهيل المرتكز على المجتمع4411495
 شرق 3 شقة 100عمارة - تعاونيات سموحة - شارع الروضة 

األسكندرية/ األسكندرية 
03425949000

سوهاج2015/12/17جمعية مصر الحرة لتنمية المجتمع4421496
جنوب 

الصعيد
أمين الصندوق0930230250401282973643efa.egypt2014@yahoo.comAdel Kamal Shakerسوهاج/ بجوار الدفاع المدني بسوهاج . طريق أسيوط سوهاج 

891141500-0100الفيوم/ مركز إطسا - قصر الباسل شمال الصعيدالفيوم2015/12/17جمعية النور للبر وتنمية المجتمع4431497

القاهرة2015/12/17جمعية شباب منشأة ناصر للتنمية4441498
القاهرة 

الكبرى

منشاة - خلف مكتب البريد - عزبة بخيت - مبني تنمية المجتمع المحلي 

القاهرة/ ناصر 
0100322892900

قنا2015/12/17جمعية تنمية المجتمع بالقارة4451499
جنوب 

الصعيد
10211000360محمود محمد محمود45177787-6932355011-096قنا/ أبو تشت - بجوار مكتب بريد القارة - القارة 

388684100-0100الفيوم/ سنورس - عزبة سمعان شمال الصعيدالفيوم2015/12/17عزبة سمعان-جمعية تنمية المشروعات والموارد البشرية 4461500

القليوبية2015/12/17جمعية تنمية المجتمع المحلى بشبين القناطر4471501
القاهرة 

الكبرى
50fathy_fathy47@yahoo.com0-99-2800-6096010-271-013قليوبية/ خلف مركز الشرطة - شارع الشرفاء - شبين القناطر

1226541921esamlouis@yahoo.comعصام لويز نصيف68704340862323728fkra_dev@yahoo.com-012المنيا/  شارع بين الشواني 22رقم شمال الصعيدالمنيا2015/12/17مؤسسة فكرة للتعليم والتنمية4481502

المنيا/ أرض سلطان -  شارع النصر 17رقم شمال الصعيدالمنيا2015/12/17مؤسسة العدالة والمواطنة للتنمية وحقوق االنسان4491503
01065064708

 01143777999

0862335936

0862364141
jcchrs.minia@yahoo.comEhab Mohiee Elden AhmedExcutive Director

0127292200500غربية/ السنطة - شبراقاص الدلتاالغربية2015/12/17جمعية تنمية المجتمع بشبراقاص4501504
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1011192705Chairmanمحمد احمد دردير قاسم7640223eade20015@gmail.com-68180288086-010سمالوط- مكتب بريد اطسا- اطسا - ش العمدة شمال الصعيدالمنيا2015/12/17الجمعية االسالمية للتنمية والبيئة بإطسا4511505

207946100-0100المنيا/ مركز سمالوط - حسن باشا شمال الصعيدالمنيا2015/12/17تنمية المجتمع المحلى بحسن باشا4521506

047346057300كفر الشيخ/ سيدي سالم - المنشية الجديدة الدلتاكفر الشيخ2015/12/17جمعية تنمية المجتمع المنشية الجديدة4531507

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالبراهمة4541508
جنوب 

الصعيد
668670570Khalaf Mostafa Mohamed1115753382Chairman-096قنا/ قفط  - داخل الوحدة المحلية لقرية البراهمة 

0846771848الفيوم/ مركز  يوسف الصديق – قرية النزلة شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالنزلة4551509

01002811710

 01143715197

01156231760

Fatma Aly kheirallahResponsibleال يوجد ايميل أو كمبيوتر أصالً بالجمعية

rahma.rahma963@yahoo.comمحاسب108686959حسن محمد محمود شريط045335251501008694821rahma.rahma963@yahoo.comالبحيرة/  مدينة دمنهور 1 شقة 9مساكن فاطمة الزهراء عمارة األسكندريةالبحيرة2015/11/15جمعية رحمة لتنمية المجتمع و الطفولة4561510

سوهاج2015/11/15الجمعية النسائية لتحسين الصحة بسوهاج4571511
جنوب 

الصعيد
1000030360سوهاج/ سوهاج ثان -  ش الجمهورية أمام استراحة المحافظ 58رقم 

sherif.hosha@yahoo.com

sherifhosha@yahoo.com
wahi_wahi14@yahoo.comمسئول االئتمان1000030360شريف اسعد

sherif.hosha@yahoo.com

sherifhosha@yahoo.com

011589130120eatd_fayoum@yahoo.comMostafa Abou HamadBoard Chairmanالفيوم / 6 شقة 19عمارة - المشتلشمال الصعيدالفيوم2015/11/15الجمعية المصرية للتنمية بالفيوم4581512

050654050001003937185Lamiaa Ismail MohamedMicrocredit Managerالدقهلية/ السنبالوين – ميت غراب الدلتاالدقهلية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلي بميت غراب4591513

محمد إبراهيم المصري045331788301004590411mohamasr1961@yahoo.comالبحيرة/ دمنهور - شارع الكورنيش بجوار مديرية األمن  الجديدة األسكندريةالبحيرة2015/12/28البحيرة- جمعية الشبان المسلمين بدمنهور4601514
01224608946

01004590411
mohamasr1961@gmail.comعضو مجلس إدارة

011183424740Mamdouh Ali HusseinResponsibleأسيوط/ ساحل سليم - الخوالد وسط الصعيداسيوط2015/12/28جمعية أبواب الخير للتنمية الشاملة بالخوالد4611515

الوادي الجديد/ الفرافرة - اللواء صبيح وسط الصعيدالوادى الجديد2015/12/28جمعية تنمية المجتمع باللواء صبيح4621516
092-2521215

0922521173
012-83557725wert22sdfg@yahoo.comسيد امين محمد

01009014593

01140711675
رئيس مجلس االدارة

wert22sdfg@yahoo.com

sayed_amin17@yahoo.com

4631518
جمعية الواحة الجميلة لذوى اإلحتياجات الخاصة  و تنمية 

المجتمع
0122165169300الفيوم/ مركز طامية - قرية فانوس -عزبة الغروري شمال الصعيدالفيوم2015/12/28

086233470101004213374salamafoundation@yahoo.com0المنيا/ أرض سلطان -  شارع مصطفي كامل 6رقم شمال الصعيدالمنيا2015/12/28مؤسسة سالمة موسى لخدمة التعليم و التنمية4641519

040255672801006762060الغربية/ كفر الزيات - مضيفة وسط المدينة - ش الجيش الدلتاالغربية2015/12/28جمعية تنمية المجتمع بكفر الزيات4651520
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040215010001000961309tanmeasamoul763@gmail.comRamadan Abd ElhamedResponsibleالغربية/ مركز المحلة الكبري -  قرية سامول الدلتاالغربية2015/12/28جمعية تنمية المجتمع بسامول المحلة الكبرى4661521

الدقهلية/ بلقاس - شربين - كفر األطرش - السبخاوية الدلتاالدقهلية2015/12/28جمعية تنمية المجتمع المحلي بالسبخاوية4671522
01008843626 

01008943626
0502885002

احمد سمير حجازي

مجدي السيد سامي

01008843626

01002315254

مدير المشروع

مراجع داخلي
adelsamy2010@yahoo.com

shamselberasyt@yahoo.comامين صندوق0120337966401206041659shamselberasyt@yahoo.comMicheal Nabil 1203379664أسيوط/ ثان أسيوط - الحمرا - جسر الصليب -  ش الفداء 59رقم وسط الصعيداسيوط2015/12/28مؤسسة شمس البر الخيرية بأسيوط4681524

سوهاج2015/12/28مؤسسة الطريق الجديد للتعليم والتنمية بسوهاج4691526
جنوب 

الصعيد
0932309647سوهاج/  ش سيدنا الحسين المتفرع من ش أسيوط سوهاج 3رقم 

01151229448

01225009114
new_way-foundation@yahoo.comرئيس مجلس األمناء1227340758ناجي نجيبnew_way_foundation@yahoo.com

القاهرة2015/12/28مؤسسة رخاء لتمويل و تطوير المشروعات الصغيرة4701527
القاهرة 

الكبرى

-  أكتوبر 6أمام بانوراما -  عمارات العبوربشارع صالح سالم 25رقم 

القاهرة/ مصر الجديدة  - 4الدور السابع شقة 
022401283101001054446mohga.rakhaa2012@gmail.com0

011437527320Ahmed Abdelhamid MohamedChairmanبني سويف/ مركز سمسطا - عزبة نصر جمعة شمال الصعيدبنى سويف2015/12/28جمعية تنمية المجتمع المحلي بعزبة نصر جمعة4711528

08292032180Saad Aly HassanChairmanبني سويف/ اعلى مسجد عوض عريان -  يوليو 23ش شمال الصعيدبنى سويف2015/12/28جمعية المهدي اإلسالمية للتنمية4721529

01149818774Chairmanabomanar999@yahoo.com-01553059561محمد كامل01116674693abomanar999@yahoo.comبني سويف/  سمسطا - قرية دشاشةشمال الصعيدبنى سويف2015/12/28جمعية تنمية المجتمع المحلي دشاشة4731530

قنا2015/12/28جمعية تنمية المجتمع بالشرقي سمهود4741531
جنوب 

الصعيد
1000411103Directorعدلي إبراهيم010004149350قنا/ ابو تشت - الشرقى سمهود 

gam.nesa2217@yahoo.comGihan Mostafa AbdelrahimMicrocredit Manager 0100681623001002267219المنيا/ مركز أبو قرقاص – قرية منافيس شمال الصعيدالمنيا2015/12/28الجمعية النسائية للوحدة الوطنية4751532

األقصر2015/12/28جمعية المصري للتنمية والتدريب باألقصر4761533
جنوب 

الصعيد

محافظة - شرق السكة -  شارع شيبة75عمارة رقم - شقة بالدور الثاني

االقصر

األقصر / أمام سور مدرسة األقباط األعدادية بنين - ش يوسف حسن 

العنوان القديم

095234076401224067466

kl_tc@yahoo.com

info@elmasryluxor.com

iqrad@elmasryluxor.com

 جمال يوسف نصيف

مصطفي عبده بتيتي

01223714443

01111169914 - 

01225441433

عضو مجلس إدارة

مدير تنفيذي

kl_tc@yahoo.com

patety000@yahoo.com

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحرى4771534
جنوب 

الصعيد
0966972930قنا/ دشنا - العمارات السكنية- ابو مناع بحرى

01099939324

01282268180
el.gamia@yahoo.comمدير الجمعية1025301512محمود حسن أحمدel.gamia@yahoo.com

010634613740Seham TawkiChairmanالفيوم/ عزبة نصار البحرية - سيالشمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بعزبة نصار4781535

Maher gharib doweidarresponsibleال يوجد ايميل أو فاكس0100501754001285304537المنوفية/ اشمون - رملة االنجبالدلتاالمنوفية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع برملة األنجب4791536

سوهاج2015/11/15تنمية المجتمع والنهوض بالمرأة الريفية4801537
جنوب 

الصعيد
010106153060Elansary Mohamed MohamoudChairmanسوهاج/ دار السالم - البالبيش قبلي 
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قنا2015/11/15الجمعية المصرية لتنظيم االسرة فرع قنا4811539
جنوب 

الصعيد
0965332303قنا/ بجوار المستشفى العسكري - مكسويل/ عمارة د-  يوليو26ش 

01228168173

  01002826372
efpaqna@yahoo.com

هدي محمود العواري

ايمان محمد إبراهيم

دكتورة سميرة

01226768435

1025552985
Chairman

سوهاج2015/11/15جمعية الشبان المسلمين بالغريزات4821540
جنوب 

الصعيد
09329623850maherhafez93@yahoo.comMohamed AbdelHafizMicrocredit Managerسوهاج/ المراغة – الغزيرات 

01067702227 أسيوط/ مركز أسيوط  – قرية نجع سبع  بجوار الوحدة المحلية وسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنجع سبع4831541
01060711163

فاكس  0882092003 
nagadevelopment323@gmail.com1060463157احمد تمام احمدProjects Manager

086761193601008021480melad_kerp@yahoo.comKamal Rashid AbdelMalakMicrocredit Managerالمنيا/ مركز سمالوط – قرية الجزائر شمال الصعيدالمنيا2015/11/15سمالوط- جمعية تنمية المجتمع بالجزائر 4841542

saharelgahed@yahoo.comمدير االقراض084467150150saharelgahed@yahoo.comSahar Mohamed Elsayed el Hafez1011129376الفيوم/ مركز ابشواي - قرية العجميين بجوار الوحدة الصحية شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالعجميين4851543

 66304230Mamdouh SalemChairman-084الفيوم/ مركز طامية - قصر رشوان شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بقصر رشوان4861544

سوهاج2016/01/06الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة4871545
جنوب 

الصعيد

 ش حمزة بن عبد المطلب بجوار شركة مياه الشرب والصرف 33رقم 

سوهاج/ الصحي 
012285381470ncdpe2009@gmail.com0

 088294068801224094462elsalam_asc@yahoo.comMokhles Fathy Shaker Responsibleأسيوط/ ساحل سليم - بويط مدخل البلد وسط الصعيداسيوط2016/01/06جمعية السالم للرعاية اإلجتماعية وتنمية المجتمع ببويط4881546

0106534508900الفيوم/ بجوار محالت الدمياطي لألثاث - الفوال -  ش التوفيق 16رقم شمال الصعيدالفيوم2016/01/06جمعية علشانك يا بلدى لتنمية المجتمع بالفيوم4891547

086244062001229506957elnahda2@yahoo.comYousef Mossad Gawargyالمنيا/ مركز أبو قرقاص –  قرية أبو غرير شمال الصعيدالمنيا2016/01/06جمعية النهضة لإلغاثة والتنمية بأبوغرير4901548
01229506957

01554301639
مدير وحدة التمويل متناهي الصغر

0862317955المنيا/ حي شاهين -  ش ربيع متفرع من شارع بن الفارضي 16رقم شمال الصعيدالمنيا2016/01/06مؤسسة اكوون للتنمية الشاملة4911550
01202414359

 01018565339
akoon2014@yahoo.comتريزة حبيب

1202414359

01202414359
0

نجوي عبد القادر01067309028n.abd_elkader@yahoo.com 0862283055المنيا/  منشأة الذهب القبلية شمال الصعيدالمنيا2016/01/06جمعية المنشية للتنمية والتربية4921551
01225776398

01067309028
mrwan.ezat@gmail.com

قنا2016/01/06جمعية انا مصري للتنمية والتدريب بقنا4931552
جنوب 

الصعيد
 1223714443board chairmamجمال يوسف096532039701020042927info@anamasryquna.comقنا/ شارع لورانزو المتفرع من ش ديوان عام المحافظة 

0862324174المنيا/ أرض سلطان -  أكتوبر 6 ش 11رقم شمال الصعيدالمنيا2016/01/06مؤسسة وادي النيل لرعاية عمال المحاجر4941553
01001604348

01222509506
hossam.w8@gmail.comمحاسب1221893933عماد عياد صليب

064344231101221254995baghada_development@yahoo.comAbdelmohsen Mohamed AlyChairmanاإلسماعيلية/ مدينة القصاصين الجديدة - البغادة- قرية الشروقالقناةاإلسماعيلية2016/01/06جمعية تنمية المجتمع بالبغادة4951554
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قنا2016/01/06جمعية تنمية المجتمع بالشيخية4961555
جنوب 

الصعيد
قنا/ مركز قفط - قرية الشيخية 

01227196915 

01271969155

0966904456

01204292312
yasmin.hassan2016@outlook.com

احمد فرج

ياسمين عبد الجبار

01271969155

01205018209

01158062337

yasmin.hassan2016@outlook.comمحاسب

824904200-2311674012-082بني سويف/  شارع جاب هللا متفرع من صالح سالم 17رقم شمال الصعيدبنى سويف2016/01/06جمعية بشاير فرح للتنمية الشاملة4971556

سوهاج2016/01/06جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية بالشورانية4981557
جنوب 

الصعيد
سوهاج/ المراغة - الشورانية  - أول طريق نجع السواقي 

0111140102

01114035306
0939205863os-m777@yahoo.com

والء شحاته

عثمان محمد عثمان

01114035306

0939205863

01111140102

محاسب

قنا2016/01/06جمعية تنمية المجتع بالشعراني4991558
جنوب 

الصعيد
01283397990962203914قنا/ قوص - بجوار مكتب البريد- قرية الشعرانى

e.patety000@yahoo.com

patety000@yahoo.com

جمعه احمد حسين

مصطفي رشدي

01110512896

1113381354
mostafa roshdy620@gmail.com

03444878801207000640ahalymenaelbasal@yahoo.com0األسكندرية/ القباري -  شارع النظام 143نهاية شارع بن سهالن خلف األسكندريةاألسكندرية2016/01/06جمعية أهالي منيا البصل الخيرية للتنمية وحماية البيئة5001560

0100852857901094779855gehan-zafan@hotmail.com0كفر الشيخ/ الرياض  - 7الدور الثاني شقة - مساكن المثلث الدلتاكفر الشيخ2016/01/06الجمعية الوطنية لتنمية المجتمع5011561

01224254623الفيوم/ منزل الحاج رشاد - ش محجوب - دار الرماد شمال الصعيدالفيوم2016/01/06جمعية اآلفاق العليا لتنمية المجتمع وخدمة البيئة بالفيوم5021562
01023305866

01006902763
اشرف مختار امين

01023305866

01224254623
0

سوهاج2016/01/06جمعية تنظيم األسرة بسوهاج5031563
جنوب 

الصعيد
hebamohamedahmed41@gmail.comمدير التمويل1008810842هبه محمد أحمد09321106010سوهاج/  مدينة العرايس بجوار المستشفي العسكري 13رقم 

0483442846المنوفية- اشمون- امام السكة الحديد- ش عبد المنعم رياض الدلتاالمنوفية2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى باشمون5041565

01095572444 

  01005340240 

 01066202495

Ehab Salem IbrahimChairman

92098260Aly Hassan AlyChairman-082بنى سويف- بياض العرب- العاللمةشمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالعاللمة5051566

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالزوك الغربية5061567
جنوب 

الصعيد
09324502550Hamdan Mostafa AzzabChairmanسوهاج- مركز المنشأة – الزوك الغربية 

قنا2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنجع بهنساوى5071568
جنوب 

الصعيد
01128628228701146169682Hassan Mostafa Mohamed128682187Chairmanقنا- نجع بهنساوى - السليمات - ابو تشت

قنا2016/02/01الجمعية الخيرية القبطية األرثوزكسية بفرشوط5081569
جنوب 

الصعيد
1003614920اشعيا العيد اشعيا3614920-65117320100-096قنا- فرشوط – شارع زغلول 

مدير الجمعية1000009035غادة الهواري00009035-2324341010-086المنيا- ارض سلطان – شارع نفرتيتى  36شمال الصعيدالمنيا2016/02/01الجمعية المصرية لإلعالم واإلبداع والتنمية5091570

alomamnour@yahoo.comرئيس مجلس األمناء1225894770جميل مختار فهمي9089328alomamnour@yahoo.com-75652140122-086المنيا- مغاغة - ش المستشارين - العبور شمال الصعيدالمنيا2016/02/01مؤسسة نور االمم للتنمية بمغاغة5101571
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5111572
- جمعية تنمية المجتمع االسرة الريفية و المجتمع بالمطمر  

ساحل سليم
وسط الصعيداسيوط2016/02/01

ساحل - بجوار مركز شرطة الساحل  - 11شقة  - 44عمارة - المطمر 

أسيوط- سليم 
088-636202012-22533697

23295750862330661-086المنيا- ارض سلطان - ش عدنان المالكى53شمال الصعيدالمنيا2016/02/01مؤسسة الحياة االفضل للتنمية الشاملة بالمنيا5121573

eslam.khalifa66@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1008991412حنان احمد موسي233042001008991412eslam.khalifa66@yahoo.com-086محافظة المنيا- تابعة لمنشية سواده- عزبة العمدةشمال الصعيدالمنيا2016/02/01جمعية النور الساطع لتنمية المجتمع5131574

2028086-00100المنيا- أمام مطبعة بور سعيد – الدور الثانى  – 7شقة رقم شمال الصعيدالمنيا2016/02/01مؤسسة الصادق األمين5141575

قنا2016/02/01جمعية اإلخالص للخدمات اإلجتماعية المتكاملة5151576
جنوب 

الصعيد
ياسين محمد محمود6176455-67401830100-096قنا- شارع الجوفى – الصعايدة – دشنا 

01006176455

01125493575
رئيس مجلس اإلدارة

قنا2016/02/01جمعية تنمية المجتمع بالخطارة5161577
جنوب 

الصعيد
1024282524عبد الحميد مطاوع عبد الرحيم5835683-00100قنا- مركز نقادة – بجوار مكتب بريد الخطارة 

قنا2016/02/01جمعية تنمية المجتمع بالحلة5171578
جنوب 

الصعيد
1064993747محمد يوسف أحمد00277822-2204086010-096قنا- مركز قوص – قرية الِحلة 

علي عبد المجيد إبراهيم2630150-03003883088-012أسيوط- ساحل سليم- قرية العونةوسط الصعيداسيوط2016/02/01جمعية الخدمات اإلجتماعية و التنمية بالعونة5181579
01112111953

01009060287
ali.em91982@gmail.comرئيس مجلس اإلدارة

سوهاج2016/02/01جمعية ابناء نزه لتنمية المجتمع الريفى5191580
جنوب 

الصعيد
117911420-011سوهاج- جهينة- نزه البحرية

القاهرة2016/02/01جمعية رسالة مصر للتنمية الشاملة5201581
القاهرة 

الكبرى
222635850-012القاهرة- مصر القديمة - ش المنيل 55

ميالد فاروق07724228new_beginning70@yahoo.com-0012المنيا- مركز أبو قرقاص - بجوار فندق التكوين - أبو قرقاص البلد شمال الصعيدالمنيا2016/02/01أبو قرقاص- مؤسسة بداية جديدة 5211582
1229348979

01125291990
new_beginning70@yahoo.com

9203707-5554985084-011الفيوم- برج الحصرى- ش النبوى المهندس- ميدان المسلة شمال الصعيدالفيوم2016/02/01جمعية ديار الرحاب بالفيوم5221583

67278070-0100الفيوم- حارة الورد-  البخارىشمال الصعيدالفيوم2016/02/01جمعية الصفا و المروة لتنمية المجتمع5231584

25700980-0100الفيوم- تقسيم نصار- ش كيمان فالرسشمال الصعيدالفيوم2016/02/01جمعية اإلتصاالت الخيرية لتنمية المجتمع5241585

5251586
جمعية الوفاء واألمل لذوي اإلحتياجات الخاصة وتنمية 

المجتمع
70460-33-58-011قرية بني أحمد الغربيةشمال الصعيدالمنيا2016/02/01
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قنا2016/02/01جمعية تنمية المجتمع بالمحارزة5261587
جنوب 

الصعيد
<aboalsaid123@gmail.com>محمد سيد 63185330-0100قنا- أبوتشت - المحارزة

636065960-010بنى سويف- بياض العرب- شرق النيل - قرية التلشمال الصعيدبنى سويف2016/02/01جمعية تنمية المجتمع المحلى بتل ناروز5271588

535998608676670795-0100المنيا- سمالوط - طحا األعمدة شمال الصعيدالمنيا2016/02/01القيادات النسائية للتنمية الشاملة بطحا األعمدة5281590

وسط الصعيداسيوط2015/11/15الجمعية الخيرية اإلسالمية وتنمية المجتمع بقرية ببالو5291591
- ديروط - ببالو - بجوار بنك االئتمان الزراعى - شارع الوحدة الصحية 

أسيوط
088-48704810Atef Hamed OmarChairman

5364010501121568373Gamal Yasin MobarakChairman-045البحيرة- كوم حمادة– الحدين األسكندريةالبحيرة2015/11/15الجمعية الخيرية بالحدين5301592

3366380Emad Moslem Responsible-068شمال سيناء- ش الشهيد حافظ نجيله أعلى البنهاوي لألجهزة الكهربائية القناةشمال سيناء2015/11/15الجمعية الخيرية لرعاية الفئات الخاصة5311593

سوهاج2015/11/15المجمع الخيرى االسالمى بسفالق5321594
جنوب 

الصعيد
wmo201590@gmail.comمدير مشروع االقراض1226016959حمادة محمد علي24803150wmo201590@gmail.com-093سوهاج- بجوار بنك القرية - مركز ساقلتة - قرية سفالق 

قنا2015/11/15قنا- جمعية التنمية و البيئة بالطود 5331595
جنوب 

الصعيد
سكرتير1055848830حمدي محمد كامل65848830eltoudasos@yahoo.com-0962826333010نقادة- قموال- نجع الطود البحرى

hamdykamel69@yahoo.com

 <eltoudasos@yahoo.com>

637748750Hanem Lotfy EL sayedresponsible-010كفر الشيخ– شارع السالم القنطرة البيضاء الدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية الرعاية المتكاملة لتنمية المجتمع بالقنطرة البيضاء5341596

futur_40421@yahoo.comرئيس مجلس االدارة096175120futur_40421@yahoo.comNoha Abdel Fatah1009617512-010محافظة كفر الشيخ – 22عمارة –  عمارة 47منطقة الـ الدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية الشباب لتنمية الموارد البشرية بكفر الشيخ5351597

010096175120Noha Abdelfattah MohamedChairmanكفر الشيخ- من سبتمبر - شارع الفاتح  - 2تقسيم الدلتاكفر الشيخ2015/11/15جمعية الشروق لتنمية المجتمع بكفر الشيخ5361598

الجيزة2015/11/15جمعية اللواء اإلسالمي لتنمية المجتمع المحلي5371599
القاهرة 

الكبرى
37747870mohamed reda AnwarBoard Chairman-0973085002-010الجيزة–فيصل – ارض اللواء – شارع تامر 4

25003470Abdelmonem Ibrahim KhalilChairman-088اسيوط- ابنوب- بجوار ش االوقاف- ش التحريروسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع بأبنوب5381600

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بالصوامعة شرق5391601
جنوب 

الصعيد
09328655210sw2014ma@yahoo.comSaad Ahmed Atyea1228602542Executive Directorسوهاج- اخميم- بجوار البريد- مبنى الوحدة االجتماعية 

53323030Eid AbdallaChairman-096بنى سويف- بياض العرب شمال الصعيدبنى سويف2015/11/15بنى سويف- جمعية تنمية المجتمع بياض العرب 5401602
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سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بأوالد سالم بحرى5411603
جنوب 

الصعيد
2529308401010162045SalahElDin Ahmed01010162045Microcredit Manager-012سوهاج- دار السالم – وحدة الشئون اإلجتماعية – أوالد سالم بحري 

قنا2015/11/15قنا- جمعية تنمية المجتمع بنجع محمد عبد هللا 5421604
جنوب 

الصعيد
5178603Zakarea Hassan 1225178603Chairman-00122قنا- قفط- الظافرية- نجع محمد عبدهللا

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع و رعاية الفالح بادفا5431605
جنوب 

الصعيد
1276766316ChairmanFALA7.EDFA@GMAIL.COMمارتن طلعت012746195770alfalah_dev2011@yahoo.comسوهاج- ادفا- امام مسجد القاضى- ش الشباب

1226040726Executive Directorعبد الجواد سيف47589530-088اسيوط- القوصية-  بجوار النادى الرياضى- ش الجالءوسط الصعيداسيوط2015/11/15أسيوط- جمعية تنمية المجتمع بالقوصية 5441606

039596460Ahmed Omar AbdelKawyMicrocredit Manager-010ومجمع المدارس– بجوار الوحدة البيطرية – قرية أبو كساه شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية رابطة المرأة العربية بأبو كساه5451607

القاهرة2015/11/15جمعية سيكم للتنمية5461609
القاهرة 

الكبرى
26588124Ibrahim Helmy Abu el Eish Board Chairman-2658814002-02القاهرة- مدينة السالم- اول طريق مصر بلبيس الصحراوى

3956684-055الشرقية- فاقوس- بجوار معهد الفتيات االزهرى- الطويلةالقناةالشرقية2015/11/15الشرقية- جمعية متحدى االعاقة بالطويلة مركز فاقوس 5471610
055-3957231

01116282255
Osama Aly SolimanLegal Accountant

6873192-33052530100-086سمالوط - (الطريق الدائري القديم)ش الصفاصفة شمال الصعيدالمنيا2016/02/14جمعية الشروق للتنمية و الثقافة5481611

رئيس مجلس االدارة1007015227محمد جادadelsamy2010@yahoo.com     20302351006263120-050الدقهلية- مركز المنصورة - بشها الدلتاالدقهلية2016/02/14جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية بشها5491612

798022-086المنيا- مطاى - كوم والىشمال الصعيدالمنيا2016/02/14الجمعية النسائية لتنمية المجتمع المحلى بكوم والى5501613
0100-8126067  

0100-5254181

هند نشات كامل

جبر سيد محمود

نادية محمد مغربي

01008126067

01110290003

01069370995

68959608-2434547010-086المنيا- ابوقرقاص - قرية عجوة شمال الصعيدالمنيا2016/02/14جمعية السيدة عائشة لتنمية المجتمع بعجوة5511614

سوهاج2016/02/14(ماييس)الجمعية االيطالية للتمكين والتضامن 5521615
جنوب 

الصعيد
132020-230514201000-093سوهاج-بجوار مستشفى النيل - (15) شارع النصر 80-شقة بالدور الثالث

508259-001000بنى سويف- شرق النيل - قرية التل شمال الصعيدبنى سويف2016/02/14جمعية تنمية الصيادين ببنى سويف5531616

سوهاج2016/02/14جمعية تنمية المجتمع بشطورة5541617
جنوب 

الصعيد
6978666-43967910100-093سوهاج- طهطا - الوحدة المحلية - شطورة 

الجيزة2016/02/14جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق اإلنسان5551618
القاهرة 

الكبرى
رئيس مجلس اإلدارة1224515451األستاذ مصطفي خالد4515451mostafakhaled200027@yahoo.com-7141440122-083طريق مركز شرطة أوسيم- شارع المحطة - الجيزة - مركز أوسيم 
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62477224-2436780010-086المنيا- أبو قرقاص - شارع الشهيد محمود الدهشان شمال الصعيدالمنيا2016/02/14مؤسسة محمود ونورهان الدهشان الخيرية5561619

سوهاج2016/02/14جمعية الرحمة لتنمية المجتمع بسوهاج5571620
جنوب 

الصعيد

أعلى صيدلية - ش الشهيد أحمد محمد عبد التواب - القنابرة - سوهاج 

مريم

سوهاج- القنابرة- شارع عبد الحليم محمود:العنوان الحالي

093-2332745
0111-8053535

01008105039
1008105039سعاد محمد

اسوان2016/02/14جمعية رعاية الصيادين وعمال الصيد ببحيرة ناصر باسوان5581621
جنوب 

الصعيد
أسوان- شارع السماد  95

097-2254182  

097-2270949
0fca_aswan2016@hotmail.comمدير االقراض1144973335محمد عطيتو

11328073Mostafa Zaky YoussefChairman-011بنى سويف- الفشن- اقفهصشمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية شهداء بدر للتنمية و الخدمات االجتماعية5591622

69721730Hany Ragab GomaaExecutive director-084محافظة الفيوم– سنورس – كفر ببهمو – الوحدة المحلية – ببهمو شمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بسهمو5601623

سوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنزه الحاجر بجهينة5611624
جنوب 

الصعيد
508560810-011سوهاج- جهينة- نزة الحاجر

امين الصندوق1222005482عبد المغيث محمد حسن093255127401149930356سوهاج- المراغة- نجع الماسخالدلتاسوهاج2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بنجع الماسخ5621625

270808990Refaat Ahmed MahmoudChairman-010الفيوم- طامية- بجوار المرور- ش الفردوسشمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بطامية5631626

اسوان2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بتوشكى غرب5641627
جنوب 

الصعيد
46104120Hussein Abdo SalehChairman-097اسوان- توشكى غرب

01002436443088271172Akeely Mohamed ShakerChairmanاسيوط- قرية الطوابية- مركز الفتحوسط الصعيداسيوط2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بالطوابية5651629

88460550Mahmoud MohamedChairman-6411958012-084الفيوم- اطسا- المساكن الشعبيةشمال الصعيدالفيوم2015/11/15جمعية تنمية المجتمع بإطسا5661630

البحر األحمر2015/11/15جمعية تنمية المجتمع المحلى بحاليب5671631
جنوب 

الصعيد
26341385Othman AbdelkaderChairman-3300009010-065البحر االحمر- حاليب 

قنا2015/11/15جمعية نقاده اليوم لتنمية المجتمع بنقادة5681632
جنوب 

الصعيد

 يوليو بجوار محطة مياه الشرب والصرف 23شارع - شقة بالدور الثالث

(العنوان الجديد)قنا - الصحي

(العنوان القديم)قنا - نقادة-  يوليو23ش 

0100-586953001004072745

احمد

عرفات سمهودي

احمد صالح

01028035245

1004072745

01006567984

سكرتير الجمعية

72810978Anwar Aly MohamedChairman-012بنى سويف- قرية دموشياشمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية البلد الطيب للزكاة و التنمية بدموشيا5691633

ال توجد بيانات اتصالال توجد بيانات اتصالبنى سويف- قرية اهناسيا الخضراءشمال الصعيدبنى سويف2015/11/15جمعية االمل للتنمية الشاملة بأهناسيا الخضراء5701634
mohamed gomaa mohamed 

Abdelazeem 
Chairman
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القليوبية2016/03/06جمعية تنمية المجتمع المحلى بكوم االطرون5711635
القاهرة 

الكبرى
القليوبية- طوخ - كوم االطرون 

0132458037

01009303907

01000105746

012-79300902
lcd.komelatron@gmail.com

abonassar@yahoo.com
جابر الطوخي محمد

0132394144

01009303907
jaberelgohary@gmail.comرئيس مجلي اإلدارة

قنا2016/03/06جمعية تنمية المجتمع بالجمالية5721636
جنوب 

الصعيد
1148924944عزت جامع احمد1161345-68108240100-096قنا- قوص - الجمالية - نجع أبو سلطان 

7781284-38894850122-048المنوفية- مركز الباجور - أبو سنيطة الدلتاالمنوفية2016/03/06المنوفية- الباجور - جمعية تنمية المجتمع المحلى بأبو سنيطة 5731637

0أسيوط - (3)عمارة - مساكن الصيانة - صدفا وسط الصعيداسيوط2016/03/06جمعية أنا المصرى لتنمية المجتمع بصدفا5741638
011-42528575

  0122-7865151
احمد عبد الستار احمد

01227865151

01142528575
hos501459@gmail.com

2148039-086المنيا- المصاص الجديدة- ش السعادة 3شمال الصعيدالمنيا2016/03/06جمعية اجيال المستقبل للتنمية5751639
012-11825701

01224544093

8515003-5627749012-0122المنيا- المصاص القديمة - شارع المفتش شمال الصعيدالمنيا2016/03/06جمعية الكرمة للتنمية وخدمة المجتمع5761640

القاهرة2016/03/06جمعية أصدقاء الخير5771641
القاهرة 

الكبرى
9777113000-010متفرع من ش الطيران- ش الدكتور محمد مندور 24-  مدينة نصر 

قنا2016/03/06جمعية تنمية المجتمع بنجع خيربه5781643
جنوب 

الصعيد
1005581777عمر عبد الرحيم إسماعيل5581777-67187740100-096قنا- فرشوط - نجع خير به 

اسوان2016/03/06أسوان- جمعية تنمية المجتمع بالجعافرة 5791644
جنوب 

الصعيد
07642654-0010الجعافرة- دراو - أسوان 

100136312301205599440-0المنيا- بندر المنيا - بجوار الشهر العقارى - ش هدى شعراوى الشرقى 37شمال الصعيدالمنيا2016/03/06جمعية المستقبل للشباب والتنمية5801645
احمد طلعت محمد

ممدوح تهامي

01096670657

01002824005

محاسب

امين صندوق

2870006-1945654088-0100اسيوط- ابونج - بجوار الوحدة المحلية - دوينة وسط الصعيداسيوط2016/03/06جمعية تنمية المجتمع بدونية5811646

سوهاج2016/03/06جمعية المحبة والسالم للتنمية5821647
جنوب 

الصعيد
477430050-011سوهاج- نزلة على- نجع السك

34605730-047كفر الشيخ- قرية المنشأة الكبرىالدلتاكفر الشيخ2016/03/06جمعية تنمية المجتمع بالمنشأة الكبرى5831648

الفيوم- اشبواى- بجوار مكتب البريد - الخالدية شمال الصعيدالفيوم2016/03/06جمعية تنمية المجتمع والبيئة بالخالدية5841649

القناةجنوب سيناء2016/03/06جمعية تنمية المجتمع المحلى بطور سيناء5851650
- بجوار ادارة الحماية المدنية- المنشية القديمة- ش الشهيد أحمد حمدى

جنوب سيناء- طور سيناء
112474328سعيد عبدهلل محمد السيد069-37701920
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مدير االقراض1060188209سيد سليمان13742410elsayed_soluman@yahoo.com-0100الغربية- قطور - نشيل الدلتاالغربية2016/03/06جمعية تنمية المجتمع بنشيل قطور5861651

486779-01111المنيا- دير سمالوط - سمالوط شمال الصعيدالمنيا2016/04/10جمعية الجيل الجديد لتنمية المجتمع بدير سمالوط5871652

15980118-010كفرالشيخ- دسوق - محلة أبوعلى الدلتاكفر الشيخ2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بمحلة أبوعلى5881653

األقصر2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بكومير بمركز إسنا5891654
جنوب 

الصعيد
3739074-0111األقصر- إسنا - كومير 

29682566-71799392011-012بنى سويف- منشأة ناصر - دالص شمال الصعيدبنى سويف2016/04/10مركز ناصر- جمعية النور للتنمية واألعمال الخيرية بدالص 5901655

اسوان2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بالقرية الثالثة بوادى الرديسية5911656
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارة1152505543إسماعيل محمد9494681-011525055430111أسوان- إدفو - قرية الرديسية  

قنا2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بقوص5921657
جنوب 

الصعيد
40296-068قنا- شارع على بن أبى طالب - قوص 

22850599-012المنيا- مطاى - ش التحرير - الكفور شمال الصعيدالمنيا2016/04/10مؤسسة العهد الجديد للتنمية والرعاية والخدمات االجتماعية5931658

قنا2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بالمنيرة الحديثة5941659
جنوب 

الصعيد
01282806466elmonera2018@gmail.com-01008653049حمدون شعبان82806466-012قنا- الطويرات - مركز قنا - المنيرة الحديثة 

75371369-19297135012-010أسيوط- ش تنمية المجتمع - القوصية وسط الصعيداسيوط2016/04/10جمعية صوت الشعب لتنمية المجتمع بالقوصية5951660

سوهاج2016/04/10الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان5961661
جنوب 

الصعيد
رجب محمد امبابي61410314-010سوهاج- طهطا - منطقة سل  - 34متفرع من ش - رفاق بدوانى 

01124646410

01091600302
ragabempapy@gmail.comرئيس مجلس اإلدارة

21026780-1424069010-0100المنيا- سمالوط - قرية الروبى شمال الصعيدالمنيا2016/04/10جمعية تنمية وتدريب المجتمع الريفى بكوم الراهب5971662

قنا2016/04/10جمعية تنمية المجتمع برفاعة5981663
جنوب 

الصعيد
1005581777محمد طاهر محمود7916276-0100قنا- فرشوط - قرية رفاعة 

8840484-23907490100-086المنيا- بجوار الوحدة الصحية ببنى مهدى - بنى مهدى شمال الصعيدالمنيا2016/04/10الجمعية الخيرية اإلسالمية ببنى مهدى5991664

8840484-0100المنيا- مركز المنيا - بنى مهدى شمال الصعيدالمنيا2016/04/10مؤسسة بلدى لتنمية المجتمع6001665
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أسيوط- الفتح - الواسطى - ش الجمهورية وسط الصعيداسيوط2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بالواسطى6011666
088-2462350 

 088-2462140
010-00441592

الفيوم- إطسا - منية الحيط شمال الصعيدالفيوم2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بمنية الحيط إطسا6021667

5702277-03األسكندرية- مركز شرق - لوران - طريق الحرية  719األسكندريةاألسكندرية2016/04/10جمعية تنظيم األسرة باألسكندرية6031668

0100-3436564

01222810647

01001644888

01004050617

01289710635

امين الخزينة1206808778وردة سعيد علي حسن

قنا2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بأبو تشت6041670
جنوب 

الصعيد
قنا- مركز أبو تشت - أمام بنك األسكندرية - شارع بور سعيد 

096-6712480

0966713632
0122-4056399

محمد سليمان

حماده حسين محمد

تهاني أحمد محمد

01224046399

01148389596

01152358982

مدير المشروعات

محاسب
elmagd198@gmail.com

قنا2016/04/10جمعية األمل الخيرية بقفط6051671
جنوب 

الصعيد
6914100-096قنا- مركز قفط - شارع سعد زغلول 

0100-3550359 

 012-79242013

اسوان2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بنجع هالل6061672
جنوب 

الصعيد
2891500helalcda@yahoo.com-097أسوان- إدفو- نجع هالل

محمد خليفه أحمد خليل

كريمه أحمد محمد مكي

01146162720-01151977781

01114397979-01228173681

khalifa71@hotmail.com

karima_meki@yahoo.com

المنيا- أبوقرقاص - قرية كوم المحرص شمال الصعيدالمنيا2016/04/10جمعية كوم المحرص لتنمية المجتمع6071673
086-244346

011-49888376

01150070133

0862510400
essamgm2010@gmail.comجمال جمعه عبد العليم

01143308610

01150070133

0103554677

essamgm2010@gmail.comرئيس مجلس االدارة

الجيزة2016/04/10جمعية تنمية المجتمع المحلى لمدينتى العمال والتحرير6081674
القاهرة 

الكبرى
33110739الجيزة - 38/39بين بلوكى - إمبابة - مدينة العمال 

01001926822

0100-8885101
fatmametwalymam@gmail.comمسئول ميداني ومدير مشروعات1008885101فاطمة متولي امام

قنا2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بمدينة العمال بقنا6091676
جنوب 

الصعيد
1061079842محمد مدني844845-6107984201000-010قنا- أمام مكتب بريد جنوب قنا - ش األقصر - مدينة العمال - بندر قنا 

قنا2016/04/10الجمعية النسائية لتنمية المرأة بالبارود6101677
جنوب 

الصعيد
904305-096قنا- مركز قفط - قرية البارود 

0100-7716308

01288841893

اإلسماعيلية- الحجازة - التل الكبير  القناةاإلسماعيلية2016/04/10جمعية اإلصالح االجتماعى بالتل الكبير6111678

01100415630-01063249700عبد الرؤوف أنور63249700-2399707010-088أسيوط- قرية بنى حسين وسط الصعيداسيوط2016/04/10جمعية الرحمة لتنمية المجتمع ببنى حسين6121679

وسط الصعيدالوادى الجديد2016/04/10جمعية المستقبل لرعاية المعاقين حركيا6131680ً
بجوار التأمين الصحى - ش أنور البارودى - الخارجة - الوادى الجديد 

الوادى الجديد- للطالب 
092-7934220

011-44085087 

 012-79733756

القاهرة2016/04/10جمعية المساندة واالرتقاء والمساعدة ألهالى منشاة ناصر6141681
القاهرة 

الكبرى
6709791-233505960111القاهرة- منشأة ناصر - متفرع من الوقاد - شارع شكوك  28

القاهرة2016/04/10جمعية الخبر السار للخدمات التعليمية والبحثية6151682
القاهرة 

الكبرى
5655097-271643240122-02القاهرة- مصر القديمة - الزهراء - شارع أحمد خيرى  28
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

58337046-011محافظة المنيا- مركز المنيا - قرية تلة شمال الصعيدالمنيا2016/04/10المنيا- جمعية األشراف للتنمية الشاملة بتلة 6161683
0862144192

01003947845
elashraftala@gmail.comرئيس مجلس االدارى1003947845حمدي امين أبو الليل علي

eshakfarouk6@gmail.comرئيس مجلس األمناء1281261999إسحاق فاروق شحاته7687032elkarmafoundation@gmail.com-0111المنيا- مركز المنيا - السيرة شمال الصعيدالمنيا2016/04/10مؤسسة الكرمة للخدمات اإلنسانية6171684

البحر األحمر2016/04/10جمعية الصفوة الخيرية لتنمية المجتمع بالغردقة6181685
جنوب 

الصعيد
522016-354877601222-065البحر األحمر- الغردقة - بجوار مسجد الصفوة - منطقة األمل 

قنا2016/04/10قنا- جمعية تنمية المجتمع بالمحروسة 6191686
جنوب 

الصعيد
1009590285محمود عبد الناصر5894735-5892307096-096داخل الوحدة المحلية بقرية المحروسة- قرية المحروسة - قنا 

امين الصندوق1289219349محمد علي محمد89219349-012محافظة المنيا- مركز المنيا - قرية تلة شمال الصعيدالمنيا2016/04/10المنيا- الجمعية اإلنسانية لتنمية المجتمع بتلة 6201687

9208404-37710660100-045البحيرة- مركز كوم حمادة - النجيلة األسكندريةالبحيرة2016/04/10جمعية سعادة الدارين لتنمية المجتمع بالبحيرة6211688

6107078-0122أسيوط- أبنوب - الشهابية - قرية بنى محمد باشا وسط الصعيداسيوط2016/04/10جمعية نهضة أسيوط االجتماعية ببنى محمد باشا6221690

67169471-8024798010-0111بنى سويف- بجوار مكتب بريد باها - قرية باها شمال الصعيدبنى سويف2016/04/10جمعية تنمية المجتمع المحلى بباها6231691

شمال الصعيدالمنيا2016/04/10الجمعية الخيرية اإلنجيلية ببنى مزار6241692

شرق -  شارع زين العابدين18- الدور الثاني علوي: العنوان الجديد

محافظة المنيا  - بني مزار- المحطة

بنى - شارع ترعة أبو حسين متفرع من شارع المحطة : العنوان القديم

المنيا- مزار 

0863896568

08638965681

       

ماهر 01289339200 

أيوب وديع

ماهر

1283678322

01289339200

5325454-0100كفرالشيخ- بيال - ش الجمهورية الدلتاكفر الشيخ2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بحى المحكمة ببيال6251693

األقصر2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بالعزبة ج توماس6261694
جنوب 

الصعيد
سكرتير الجمعية1111831333صابر مكي45287190-011األقصر- إسنا  - 3قرية -  عزبة ج توماس وعافية 

06621336-90436298012-010بنى سويف- منشأة عاصم شمال الصعيدبنى سويف2016/04/10جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنشأة عاصم6271695

القاهرة2016/04/10جمعية مستقبل أفضل6281696
القاهرة 

الكبرى
22382375-02القاهرة- الشرابية - أبو خليفة - ش نور الدين  23

012-12149703 

 011-00641777

الجيزة2016/04/10مؤسسة منة هللا للتنمية6291697
القاهرة 

الكبرى
محاسب1150946155فاطمة راشد عبد العال11722382hanaa_sharawy@yahoo.com-33925676010الجيزة- شارع عثمان بن عفان  26

MENNA4DEVELOPMENT@GMAIL.C

OM

43255995-011أسيوط- منفلوط - نزه قرار وسط الصعيداسيوط2016/04/10جمعية األحباب الخيرية لتنمية المجتمع بنزه قرار6301698
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

القاهرة2016/04/10جمعية النهضة بالتعليم والتنمية6311699
القاهرة 

الكبرى
28877505-26421566010القاهرة- حلمية الزيتون - محطة الزيتون - برج الحبيب - أ  85

83967296-012المنوفية- قويسنا - كفور الرمل الدلتاالمنوفية2016/04/10جمعية تنمية المجتمع بكفور الرمل6321700

المنيا- أرض سلطان - شارع الخلفاء  6شمال الصعيدالمنيا2016/04/10مؤسسة أوالد الملوك للتنمية الشاملة6331701
086-2333221

01275233772
012-72671178kingsons136ass@gmail.com

ماريا نادر داود

امير محروس

086 - 2333221 - 

01001228212

01204692190

المدير التنفيذي

مدير حسابات
marianader009@gmail.com

قنا2016/04/10جمعية الشابات المسلمات بنقادة6341702
جنوب 

الصعيد
1118597946عبد الرحيم17341986-6602933010-096قنا- نقادة - مسجدعمر بن الخطاب -  يوليو 23شارع 

قنا2016/06/08جمعية الرعاية االجتماعية والتنمية الشاملة بقنا6351703
جنوب 

الصعيد
11576128-011محافظة قنا- مركز قنا - أمام مسجد أبو بكر الصديق  - 10حوض 

Chairmanنبيل يحيي01063731452محافظة المنيا-مركز ابوقرقاص - قرية ابيوها شمال الصعيدالمنيا2016/06/08جمعية الرحمة للتنمية بأبيوها6361704

اسوان2016/06/08جمعية تنمية المجتمع بالناصرية6371705
جنوب 

الصعيد
9722654331116734594اسوان- محافظة - كوبري االسعاف -الناصرية - ش السماد 

قنا2016/06/08جمعية تنمية المراة اريفية بنجع العمية6381706
جنوب 

الصعيد
hassanabdeen749@gmail.comمسئول القروض01124648480-01144854836حسن عابدين عبادي1221226278hassanabdeen749@gmail.comقنا-مركز قوص - نجع العمية حجازة قبلي 

اسوان2016/06/08جمعية تنمية المجتمع بنصر النوبه6391707
جنوب 

الصعيد
9728500451092289277اسوان- مدينة نصر النوبة 

nader_dous@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1222496590نادر دوس يواقيم86266129701222496590محافظة المنيا- مركز ملوي - بني خالد شمال الصعيدالمنيا2016/06/08جمعية تنمية المجتمع و الرعاية الدينية بني خالد6401708

قنا2016/06/08الجمعية التنمية اإلجتماعية الشاملة6411709
جنوب 

الصعيد
مدير المشروعداليا ابراهيم00078021-010قنا- أعلى كافيتريا أبناء النوبة - شارع الشئون 

قنا2016/06/08الجمعية تنمية المجتمع بالصالحية ومقرها البياضية6421710
جنوب 

الصعيد
5218580-096محافظة قنا- مركز قنا - البياضية تبع الصالحية 

 010-65062137 

0100-8303860
al.salihea1973@yahoo.comمدير مشروع االقراض1064024107صباح علي محمدal.salihea1973@gmail.com

kareemrabiemohamed@gmail.comمدير مشروع1013757505كريم ربيع عبد الكريم محمد0862200956tahnasha2017@gmail.com-010622017320862201748محافظة المنيا- مركز المنيا - طهشنا شمال الصعيدالمنيا2016/06/08جمعية تنمية المجتمع بطهنشا6431711

قنا2016/06/08جمعية إشراقة للتنمية البشرية المستدامة6441712
جنوب 

الصعيد
01003373259بجوار المعهد العالي للخدمة اإلجتماعية بقنا- أرض التطبيقين 

مدير نشاط التمويلمحمد الروبي0111903818701125082723elashraf.tanmia@outlook.comمحافظة المنيا- مركز المنيا - قرية طوة - الشيخ نجيم شمال الصعيدالمنيا2016/08/21جمعية األشراف للتنمية الشاملة بالشيخ نجيم6451713
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

سوهاج2016/08/21الجمعية المصرية للتنمية المستدامة بطهطا6461714
جنوب 

الصعيد
01009181977012067678702سوهاج- مركز طهطا -  متفرع من صالح سالم 27شارع 

سوهاج2016/06/08جمعية المنار للتنمية و التدريب بطهطا6471715
جنوب 

الصعيد

ناصية شركة نيس ) 5برج السالم -شارع المستجد من شارع صالح سالم 

سوهاج- مركز طهطا - للسياحة 
01151229448

01283616148

0934772688
shreenhiba@yahoo.comشيرين علي السيد

01283616148

01151229448
shreenhiba@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

األقصر2016/10/03جمعية الرحمة الخيرية لكفالة اليتيم6481716
جنوب 

الصعيد
مركز القرنة- بجوار الوحدة المحلية - قاموال - القبلي 

01003000343

01550353545
0952246244alrahma.alrahma@yahoo.comروفائيل مفيد صدراك

01000944220

01007745330
alrahma.alrahma20@yahoo.comسكرتير الجمعية

سوهاج2016/10/03جمعية ابواب الخير لتنمية المجتمع و كفالة االيتام باخيم6491717
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةحسين مرزوق عبد الواحد01281808751093259120abwabelkhaar@yahoo.comسوهاج-مركز اخميم - شارع الجالء 

رئيس مجلس االدارةجيهان عامر زكي01069476526بندر المنيا-  حي مكة - ابوهالل - مساكن مدرسة السادات الجدية شمال الصعيدالمنيا2016/10/03جمعية بشرة خير للتنمية الشاملة6501718

6511719
-نجع النقير -جمعية المحافظة علي القران الكريم بالخطارة 

نقادة
قنا2016/10/03

جنوب 

الصعيد
aymanhossien@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1002908751ايمن حسين عبد المنعم010026282200966606411aymanhossien@yahoo.comقنا-نقادة -الخطارة - نجع النقير

اسوان2016/10/03جمعية تنيمة المجتمع الهالي بهريف بنجع الحجاب6521720
جنوب 

الصعيد
01281702728مركز أسوان- نجع الحجاب- ابو الريش قبلي 

01150133425

0974660590
dinamahmoud112200@gmail.com

اميمة محمود محمد

علي حسنين محمود

01111878320

01150167174

محاسبة

مدير تنفيذي
dinamahmoud112200@gmail.com

رئيس مجلس االدارةعاطف عبد المسيح صادق مخائيل012258100682120560atef559@hotmail.comمدينة بني سويف الجديدة- شرق النيل  - 176المجاورة الخامسة رقم شمال الصعيدبنى سويف2016/10/03مؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة6531721

6541722
جمعية المستقبل لشئون المرأءة و الطفل وتنمية المجتمعات 

المحلية
سوهاج2016/10/03

جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةعلي صديق محمد01211091011ali72ff@gmail.comمركز اخميم- نجع الهريف - قرية نيدة 

01123986187بني سويف- مركز ناصر - قرية بني عدي شمال الصعيدبنى سويف2016/10/03جمعية األخالص للتنمية و االعمال الخيرية6551723
0828571540

0823870564
احمد عرفة عبد الجواد

01123986187

01275939773
رئيس مجلس االدارة

مركز اول أسيوط- البيسري -  ش محمد عبد السالم وسط الصعيداسيوط2016/10/03جمعية المحبة القبطية االرثوذكسية للتنمية الشاملة باسيوط6561724

01286123352-

01284334621-

01125447295

رئيس مجلس االدارةعماد نادر امين  شكر

قنا2016/10/03جمعية التنمية الشاملة للمرأة باالشراف القبلية6571725
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارة1006794110محمد زهير ابراهيم0100679461009615302986مركز قنا- خلف مركز الشباب - االشراف القبلية 

شمال الصعيدالفيوم2016/06/08 جمعية شباب الخرجين للتنمية الشاملة بكفر فزارة6581726
مركز – كفر فزارة - الدور الثاني – أمام مركز شباب ترسا - ترسا 

سنورس
0100209262

01128882410

01002090262
sh_cda@yahoo.comعماد محمود احمد

1002090262

01128882410
sh_cda@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

رئيس مجلس االدارةمريم رمزي فانوس0122566172مركز مطاي-  الكفور– ش التحرير شمال الصعيدالمنيا2016/06/08 جمعية شمس البر للتنمية المجتمع6591727

عبد المنعم حافظ مهدي092774683801288973250moneim.hafez33@yahoo.comمركز الدخلة– الموشية وسط الصعيدالوادى الجديد2016/06/08 جمعية تنمية المجتمع بالموشية6601728
01288973250

01064689684
عضو مجلس إدارة

عبد المنعم حافظ 

<moneim.hafez33@yahoo.com>
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

األقصر2016/11/03جمعية رواد المستقبل للتنمية االقتصادية بالمحاميد بحري6611729
جنوب 

الصعيد
01006487911مركز أرمنت– المحاميد بحري 

 0952681422

كامل 01006487911
sabrenrwad@yahoo.com1004692516صابرين

sabrenrwad@yahoo.com

pr.sabren@gmail.com

مركز ملوي–   دروه شمال الصعيدالمنيا2016/11/03جمعية تنمية المجتمع المحلي بدروه6621730
01202050119

0862710596
alderwy@gmail.comمحمد محمد صادق

مدير نشاط التمويلسعيد الكاشف012226889240683321031efpa_sinia@yahoo.comالعريش- ضاحية السالم  -  7شقة -   اقتصادي 15عمارة القناةشمال سيناء2016/11/03جمعية تنظيم األسرة محافظة شمال سيناء6631731

مركز المنيا- صفط الشرقية - ش جمال عبد الناصرشمال الصعيدالمنيا2016/11/03جمعية المحبة لتنمية المجتمع بصفط الشرقية6641732
01273439769 

01069664618
رئيس مجلس االدارةوديع خليل حسب هللا0862287180

شمال الصعيدالفيوم2016/11/03جمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية6651733
شارع مدرسة محمد معبد المتفرع من ش  - (أ)عمارات المحافظة مدخل 

مركز الفيوم- الزعيم جمال عبد الناصر 

01000908084

01002995567

2178670

0129455909
www.faoda.org- info @faoda.orgرئيس مجلس االدارةعمر محمد كامل

رئيس مجلس االدارةوليد صالح01061433614aiadey elkhair_cda@yahoo.comمركز بني سويف– بني سليمان الشرقية شمال الصعيدبنى سويف2016/11/03جمعية أيادي الخير للتنمية الشاملة ببني سليمان الشرقية6661734

قنا2016/11/03جمعية الخدمات اإلجتماعية للتنمية6671735
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةمحمد احمد عماد01118836982مركز قوص- المفرجية 

رئيس مجلس االدارةمحمد محمود عبد الرحيم01098079120مركز مطاي البلد- مطاي البلد بجوار مكتب بريد مطاي البلد شمال الصعيدالمنيا2016/11/03جمعية  تنمية المجتمع بمطاي البلد6681736

نائب ريس مجلس االدارةمحمد محمد الديب0114625260408827464مركز الغنايم- العزايزة وسط الصعيداسيوط2016/11/03جمعية تنمية المجتمع بالعزايزة6691737

شمال الصعيدالمنيا2016/11/03جمعية شموع لتنمية المجتمع  بملوي6701738

 شارع الشهيد محمد عرموش 49 

المنيا– ملوي   01289660328shmoa2008@yahoo.comرئيس مجلس االدارةامل احمد عبد الحفيظ

قنا2016/11/03جمعية الوعي االسالمي للتنمية6711739
جنوب 

الصعيد
مركز قنا– أمام البنك األهلي - ميدان مديرة األمن 

01003929200

0965347595
رئيس مجلس االدارة1098894984احمد سيد

قنا2016/11/03جمعية تنمية المجتمع بحجازه بحري6721740
جنوب 

الصعيد
مركز قوص– حجازه بحري 

01009153063

06832288
رئيس مجلس االدارة1009153063محمد سعيد

سوهاج2016/11/03جمعية بلدي لتنمية المجتمع6731741
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةجمال احمد هاشم0114703123401143449049almobadra.bacd@gmail.comمركز طما– قرية مشطا 

رئيس مجلس االدارةجاد لطفي محمد0111933662908676903080chfui4@mail.comمركز سمالوط– كوم أللوفي شمال الصعيدالمنيا2016/11/03جمعية المستقبل للتنمية الشاملة بكوم أللوفي6741742

رئيس مجلس االدارةمحمد السيد قطب0122227178001064412397البحيرة- دمنهور - شبرا -  مساكن معهد الفراءات 32عمارة األسكندريةالبحيرة2016/06/08جمعية البحيرة لتنمية المجتمعات المحلية6751743
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

محافظة المنيا– بندر المنيا – عزبة المصاص – تقسيم ثابت ذكي  16 شمال الصعيدالمنيا2016/06/08مؤسسة مرمم الثغرة للخدمات و التنمية6761744 .01210149930

محافظة أسيوط– مركز منفلوط – نزة قرار وسط الصعيداسيوط2016/06/08جمعية تنمية المجتمع الزراعي بنزة قرار6771745

المنيا–  مركز سمالوط - العمودين شمال الصعيدالمنيا2016/12/07جمعية الرجاء للتنمية الشاملة6781747

01148685699 

01282302224

01223138896

goher.aziz98@gmail.comرئيس مجلس اإلدارة1145801500جوهر عزيز صالح

رئيس مجلس اإلدارةجمال رفاعي01003581568الوادي الجديد–  مركز الداخلة -  القلمون وسط الصعيدالوادى الجديد2016/12/07جمعية تنمية المجتمع بقرية عين القضا6791748

محمد سيد0128051520501271334353takafo.mm012@yahoo.comالمنيا– حي المصاص – ش التعاون  4 شمال الصعيدالمنيا2016/12/07مؤسسة تكافؤ للتنمية بالمنيا6801749
01006816230

01271334353
امين الصندوق

القاهرة2016/12/07مؤسسة بنك الحياة الكريمة6811750
القاهرة 

الكبرى
0222758620001090177678mohammeddewa@gmail.comالقاهرة الجديدة– مركز خدمات التجمع الثالث  (44)قطعة رقم 

محمد حسن

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح

01090177678

01146744443

المدير التنفيذي

المحاسب العام

m.hassan@decentlifebank.com

a.abdelfatah@egyptianfoodbank.com

0972850450المنيا– مركز المنيا – ش مستشفى الحميات 1 شمال الصعيدالمنيا2016/12/07جمعية الجزويت والفرير للتنمية6821751
01002107703

 01225798081jbamin@yahoo.com

ناجي عبد المسيح صادق

اسامه إسحاق

01226171465

01227515309
مسئول نشاط التمويل

jbamin@yahoo.com

الجيزة2016/12/07 مؤسسة آيادي مصرية6831752
القاهرة 

الكبرى
مسئول الحساباتإكرام ابازيد0102226810001066643071الجيزة- العجوزة  - 8شقة - ش محمد طلعت 2 

األقصر2016/12/07جمعية البروج لتنمية المجتمع6841753
جنوب 

الصعيد
سيد عبد الباسط  عبد الغفار0114495772601020820185األقصر- مركز الطود  – حاجر العديسات قبلي 

01144957726 - 

01020820185
رئيس مجلس األدارة

6851754
 جمعية معاذ بن جبل الخيرية اإلسالمية بنجع الفاخورة 

بمنشاة العماري باألقصر
األقصر2017/01/30

جنوب 

الصعيد
محاسب الجمعيةممدوح عبد العزيز0106283006201148344455مدينة االقصر– مركز منشاة العماري - نجع الفاخورة 

سوهاج2017/01/30 جمعية وادي النيل للتنمية بطهطا6861755
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارة1009480688احمد البدري أحمد010045982500934784141wadielnile608@gmail.comمركز طهطا– امام مسجد عنبر - حارة منشية عنبر - ش الجهاد 

مركز بني سويف- قرية باروطشمال الصعيدبنى سويف2017/03/30جمعية تنمية المجتمع بباروط6871756
01284411413

0822171615
محمود محمد أحمد01270594121

01270594121

0127993641
رئيس مجلس االدارة

اسوان2017/03/30جمعية تنمية المجتمع بالنصراب6881757
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارةمجدي جابر احمد01153338345محافظة أسوان– مركز إدفو – النصراب – الحجز قبلي 

رئيس مجلس االدارةصموئيل طيابأسيوط- 11الدور– ش الهاللي – برج األمير وسط الصعيداسيوط2017/03/30جمعية وطني لتتنمية و الرعاية االجتماعية6891758

رئيس مجلس االدارة1203083420عبد المسيح شاكر012030834200962864370محافظة قنا– قفط – ش الثورة وسط الصعيدقنا2017/03/30جمعية السيدة العذراء الخيرية بقفط6901759
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

رئيس مجلس االدارةصبري محمد01228095464محافظة البحيرة– مركز أبوحمص – الغابة – عزبة متولي وسط الصعيدالبحيرة2017/03/30جمعية مصر النور لتنمية المجتمع6911760

رئيس مجلس االدارةحجازي محمد01121576310867824930.محافظة المنيا– بني مزار –  ش الفردوس وسط الصعيدالمنيا2017/03/30جمعية عثمان بن عفان6921761

رئيس مجلس االدارةمحمد منصور012827232010922630763محافظة الوادي الجديد– مركز بالط  – قرية البرابخ الغربية وسط الصعيدالوادى الجديد2017/03/30جمعية تنمية المجتمع بالبرابخ الغربية6931762

sr20162016@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1100668732صادق حنا01095300962st2013@yahoo.comمحافظة سوهاج– مركز دار السالم – قرية أوالد خليفة وسط الصعيدسوهاج2017/03/30جمعية تنمية المجتمع باوالد خليفية6941764

6951765
جمعية األبلق لذوي االحتياجات الخاصة و تنمية المجتمع 

بنزلة االبلق
رئيس مجلس االدارةفراج محمود01144670658محافظة أسيوط– مركز صدفا  – نزلة األبلق وسط الصعيداسيوط2017/03/30

رئيس مجلس االدارةالصاوي السيد الشريف010097033850483733102محافظة المنوفية– مركز تال – كفر ربيع الدلتاالمنوفية2017/03/30جمعية تنيمة المجتمع المحلي بكفر ربيع6961766

اسوان2017/03/30كوم امبو- جمعية تنمية المجتمع بقرية الحرية 6971767
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةايمن السيد عبد القادر01155599751محافظة اسوان– مركز كوم أمبو – قرية الحرية بكوم أمبو 

قنا2017/03/30جمعية الشروق لتنمية المراة الريفية بقنا6981768
جنوب 

الصعيد
sh.nakada2020@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1118781697محمد حسين0111878169701113917582sh.nakada2020@yahoo.comمحافظة قنا– مركز نقادة – دارو – األوسط قموال 

محافظة الشرقية– مركز أوالد صقر – قصاصين األزهار القناةالشرقية2017/03/30جمعية تنمية المجتمع المحلي بقصاصين6991769
01009817019

01222866203

0553303400

0553308271
sda_kasasenelazar@yahoo.comامين الصندوق1009817019محمد حسن متولي

mohamedhassan3300555@yahoo.co

m

رئيس مجلس االدارةمني  منير برسوم012875541220862359438cpssminia@yahoo.comمركز المنيا- ش هدي شعرواي  22وسط الصعيدالمنيا2017/06/06جمعية الخدمة المسيحية العملية7001770

قنا2017/06/06 جمعية أحبابي للتنمية الشاملة7011771
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارة1006835027محمد صالح النمر010068350270965226515ahbabeo@gmail.comمركز قنا– الشئون – بجوار مسجد سيف – ش عمارة الشمعدان 

القاهرة2017/06/06مؤسسة مصر الخير7021772
القاهرة 

الكبرى
القاهرة- المقطم -  الهضبة العليا – ميدان النافورة – ش األهرام  4

0228452421

0228452243

0228452012

0228452351

0228452549

010062550440

0228452014

01285555205

info@misrelkheir.org

www.misrelkheir
ماهر عزب

01285555205

01006255044
mazzab@mekeg.org

7031773
نجع العرب دار –  جمعية النهوض بحواء والتنمية الشاملة 

السالم
وسط الصعيدسوهاج2017/06/06

مركز دار السالم – نجع العرب – قرية الخيام – ش السادات – عماره ب 

.محافظة سوهاج– 
01010803154

sohag hawaa 

<sohag.hawaa3@gmail.com>

مديحة السيد محمود

احمد محمد عابد

01003078556 - 

01001859861 

01010803154

رئيس مجلس اإلدارة

مدير اإلقراض

7041774
 جمعية المصرية لتنمية وتطوير بحيرة المنزلة وتشغيل 

الخريجين بالمطرية
الدلتاالدقهلية2017/06/06

– مركز المطرية – ش الميناء الغربي بجوار مجمع محاكم المطرية 

.محافظة الدقهلية
01002315254adel samy2010@yahoo.comرئيس مجلس االدارةمحمد عبد المجيد

7051775
 الجمعية المصرية لدعم الخدمات االجتماعية والتنمية 

بالجالوية
atefa638@yahoo.comرئيس مجلس االدارة01113536268-01220734589عاطف محمد0122073458901113536268atefab38@yahoo.comسوهاج- مركز ساقلته – قررية الجالوية وسط الصعيدسوهاج2017/06/06
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

7061777
 جمعية القدس الشريف لتنمية المجتمع المحلي بنجع الدير 

شرق
محافظة سوهاج– مركز دار السالم - نجع الدير– يحيي  بحري وسط الصعيدسوهاج2017/06/06 .01126363297hamdyahmed2015@رئيس مجلس االدارةحسن علي عبد اللطيف

محافظة الفيوم– بندر الفيوم  – قحافة شمال الصعيدالفيوم2017/06/06 جمعية الوطنية لحقوق االنسان وتنمية المجتمع بالفيوم7071778
01026836666

01145616430
m-negm_83@yahoo.comرئيس مجلس االدارةمحسن جمعة/ د

2017/06/06جمعية البر لتنمية المجتمع المحلي بسيوة7081780
مرسى 

مطروح
محافظة مرسي مطروح– مركز سيوة – حي الدكرور األسكندرية

01000238274/010233696

70
01027209048

ahmed_spoc @yahoo.com

issabooda@yahoo.com

احمد حسن عبد المجيد

عيسي إبراهيم عمر

01023396670

01027209048

األقصر2017/06/06 جمعية التنمية والنهوض بالمرأة الريفية بالحلة شرق7091781
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةشفا عبد هللا محمد01115768097األقصر- مركز اسنا – الحلة شرق 

محافظة الوادي الجديد– مركز الداخلة – غرب الموهوب –ش الجهاد وسط الصعيدالوادى الجديد2017/06/06 جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الجهاد7101782
01225232143

09227890978
مدير الجمعيةمحمود منصور عبد الجليل

أسيوط- مركز أبوتيج  - قرية باقور– غرب البلد – ش عبد المنعم رياض وسط الصعيداسيوط2017/06/06الجمعية عباد هللا للسكان وتنمية المجتمع بباقور7111783
01123456884

0882863185
المدير التنفيذيمحمود عبد هللا

وسط الصعيدسوهاج2017/06/06جمعية ريادة لتنمية المجتمع بطهطا7121784

العنوان الجديد- سوهاج- ساحل طهطا- شارع التحرير- شقة بالدور الثاني

. محافظة سوهاج– مركز طهطا – ساحل طهطا –ش فتحي عبد العظيم 

العنوان القديم

- محافظة سوهاج- ساحل طهطا- شارع أبو كالم- شقة بالدور األرضي

العنوان القديم

01005589320
01552904699

01224745759
jmytryadh@gmail.comاميل عطيه عزيز

01224745759

01552904699
jmytryadh@gmail.com

امين الصندوقمصطفى فتحى السيد01112739188mfma_52@yahoo.comمحافظة سوهاج–  من شارع الثورة مركز طهطا 35شارع وسط الصعيدسوهاج2017/08/14اعداد القادة للتدريب والتنمية7131785

0115116656601060658290محافظة المنيا– عزبة الحاج قنديل مركز ديرمواس شمال الصعيدالمنيا2017/08/14الجمعية الخيرية االسالمية بعزبة الحج قنديل7141786

shreenhhh@gmail.com

mbm122@yahoo.com

mbmss122@gmail.com

mbmss122@gmail.comمدير النشاط1060658290بالل محمود عبد الغني

محافظة الفيوم– حي الجامعة مقابل كلية الزراعةشمال الصعيدالفيوم2017/08/14.الجمعية الدولية للتنمية والتعاون7151787
01142002227

01116588222
رئيس مجلس اإلدارةمحمد عبد الواحد

محافظة سوهاج– الصوامعه شرق بجوار مكتب البريد مركز أخميم وسط الصعيدسوهاج2017/08/14الكرامة لتنمية المجتمع وحماية البيئة والمستهلك7161788
01204279705

01202020293
alkrama.2009@yahoo.comرئيس مجلس اإلدارةحسام الدين احمد خليل

رئيس مجلس اإلدارةعماد على السيد فراج01068299739محافظة الفيوم– عزبة مبروك الفرجاني قرية بيهمو مركز سنورس شمال الصعيدالفيوم2017/08/14أمل المستقبل للتنمية المجتمعية وحقوق االنسان7171789

2017/08/14تنمية المجتمع المحلي بالحي الجديد بمطروح7181790
مرسي 

مطروح
01283403951محافظة مرسي مطروح – 4.5مساكن حي الزهور الكيلو  19األسكندرية

046-4901855

046-4907192
efpamatroh@yahoo.comرئيس مجلس االدارةمحمد محمد عاطف احمد حسن

محافظة أسيوط–  مدينة مبارك 211حي األربعين عمارة وسط الصعيدأسيوط2017/08/14جمعية اصدقاء المرور بأسيوط7191791
01095321801

2882340846

088-2340846

088-2340846

abedahmed1971@yahoo.com

traffic.friends70@yahoo.com
abedahmed1971@yahoo.comعضو مجلس إدارة1095321801احمد عبد اللطيف

قنا2017/08/14قنا-الدير الغربي -جمعية االحسان الخيرية 7201792
جنوب 

الصعيد
محافظة قنا– الدير الغربي مركز قنا نجع السيل 

01005372857

01284141385

01226878210

المدير التنفيذي1005372857حماده أبو الفضل0963892374
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

مديرة نشاط التمويلشرين محمد  شاكر01278029595shreenhhh@gmail.comمحافظة المنيا– العمارية الشرقية مركز ديرمواس شمال الصعيدالمنيا2017/08/14.جمعية الدعوة االسالمية بالعمارية الشرقية7211793

محافظة أسيوط– الكوم األحمر النخيلة أبو تيج وسط الصعيدأسيوط2017/08/14جمعية الريان لتنمية المجتمع بالكوم األحمر7221795

01141377878

01111642336

01062790284

elryang@yahoo.comرئيس مجلس اإلدارةجمال يوسف

قنا2017/08/14.جمعية الصحوة لتنمية المجتمع بدشنا7231796
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارةاحمد حلمى01026646676ahmedhelmynfb@gmail.comمحافظة قنا– دشنا – طريق مصر أسوان الزراعي بجوار موقف قنا 

محافظة المنيا– مركز المنيا – طهنا الجبل شمال الصعيدالمنيا2017/08/14جمعية تطوير قرية طهنا الجبل7241798
01064304521

01280467238
امين الصندوق1229245086سمير نجيب طوسه01146475354

الجيزة2017/08/14جمعية تنمية المجتمع المحلي بأرض اللواء7251799
القاهرة 

الكبرى

 – نهاية شارع عبد الرحمن صديق من شارع علي بن ابي طالب 15

محافظة الجيزة– بوالق الدكرور أرض اللواء 
رئيس مجلس اإلدارةأبو زيد مرعى أبو زيد0100192682202-35699413

الوادى الجديد2017/08/14جمعية تنمية المجتمع بالبليذه7261800
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارةيحبى إبراهيم داوود01228307741elbaleza-281@yahoo.comمحافظة الوادى الجديد– بالط – قرية البليذه 

وسط الصعيدأسيوط2017/08/14جمعية تنمية المجتمع بالشامية7271801
–  يوليو بالشامية 23شارع الوحدة المحلية بالشامية متفرع من شارع 

محافظة اسيوط– ساحل سليم 

01222679184

01276247128

0882635277

0882635277
cdab50002017@hotmail.comمدير نشاط التمويل1222679184خالد سليمان احمد

قنا2017/08/14جمعية تنمية المجتمع بالمفرجية7281802
جنوب 

الصعيد
.محافظة قنا–  المفرجية بجوار مدرسة أحمد عابدين االبتدائية قوص 

01009086652

01066842354

01152104022

رئيس مجلس اإلدارة01009086652-01152104022صالح ياسين096-33455238

الوادي الجديد2017/08/14جمعية تنمية المجتمع ببالط7291803
جنوب 

الصعيد
1281629528balattelecenter@gmail.comناصر عبد الحافظ عبد العال012275491880922704063balat2008@yahoo.comمحافظة الوادي الجديد– الداخلة – بالط 

أسوان2017/08/14.جمعية تنمية المجتمع ببهريف7301804
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارة1140181600على ربيع محمد01140181600محافظة أسوان- أبو الريش قبلي شرق التجمع الجديد 

مدير النشاطإبراهيم يوسف محمد01223347565shreenhhh@gmail.comمحافظة المنيا– دلجا مركز ديرمواس شمال الصعيدالمنيا2017/08/14جمعية تنمية المجتمع بدلجا7311805

قنا2017/08/14جمعية تنمية المجتمع بنجع عمارة7321806
جنوب 

الصعيد
محافظة قنا– نجع حمادي – نجع عمارة الغربي بهجورة 

01094114644

01009383989
nagamara1005@yahoo.comرئيس مجلس اإلدارة1094114644نصر عبد الوهاب نصارnasr60294@gmail.com

القناةشمال سيناء2017/08/14جمعية رعاية الطلبة بشمال سينا7331807
شارع محمود أبو شيته خلف نقابة المعلمين اما مدرسة اإلعدادية بنات 

محافظة شمال سيناء– العريش 
010254448493361439students@yahoo.comرئيس مجلس االدارةسالم حسن محمد عبد هللا

وسط الصعيدسوهاج2017/08/14رؤية للتنمية والتدريب7341808
محافظة– شارع شرق االستاد بجوار مصنع البيبسي مدينة ناصر  11  

.سوهاج

012042797050934604695

0934604695
ro.sohag@yahoo.comرئيس مجلس االدارةحسام الدين احمد خليل

شمال الصعيدالمنيا2017/08/14مصر أم الدنيا للتنمية بالمنيا7351809

بجوار مدرسة- امام صدلية الحياة- برج الكوثر- شارع سعد زغلول 23  

(العنوان الجديد )محافظة المنيا - قسم المنيا- الصف

محافظة المنيا– شارع الفالحين أخر شارع مضرب األرز مركز المنيا   

(العنوان القديم)

010256233280862152849
misromeldonia34@gmail.com

miseromeldonia35@gmail.com
رئيس مجلس االدارة1030275793عفاف كمال رياض

15/06/2022 المالية للرقابة العامة الهيئة 63/49

mailto:efpamatroh@yahoo.com
mailto:abedahmed1971@yahoo.com
mailto:cdab50002017@hotmail.com
mailto:balat2008@yahoo.com


البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم
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القاهرة2017/08/14مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية7361810
القاهرة 

الكبرى
القاهرة– حدائق القبة – شارع شبين من شارع مصر والسودان  27

01227445039

01285771611

02-23316020

0223316516

023316605

future@fldo-eg.org

fldo6189@yahoo.com

سامح ادوارد بولس

فيكتور

1227445039

01000150940
samehbolis@yahoo.comمدير نشاط التمويل

محافظة قنا– شارع صيدلية الكنوز منطقة الشئون مدينة قنا القناةقنا2017/08/14مؤسسة النهار للتنمية والتدريب والتعليم بقنا7371811
01060132090

01144609598
0963210633alnaharonline@hotmail.comمدير المؤسسة1060132090حسين عبده رمضان

01220690462محافظة المنيا– خلف قهوة قالبيظو مركز بني مزار – شرق المحطة شمال الصعيدالمنيا2017/08/14المنيا-مؤسسة ست البنات للتنمية الشاملة 7381812
0863908204

01147077342
ADLYsalah6@gmail.comسهام كامل يعقوب

01146853456

01220690462
ADLYsalah6@gmail.comرئيس مجلس األمناء

قنا2017/08/14مؤسسة كان للتنمية بقنا7391813
جنوب 

الصعيد
محافظة قنا– شارع الروضة عمارة المروة الشئون 

01008133109

01023017797

096-3220122

096-3220122
info@wecaneg.orgرئيس مجلس األمناء1008133109نجوه إبراهيمinfo@wecaneg.org

األقصر2017/08/14مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية واالعالم7401814
جنوب 

الصعيد
.محافظة األقصر– مدينة األقصر – شارع الكواكب 

01090605555

01113410001
elshaernor@yahoo.comرئيس مجلس األمناءاشرف محمد على

شمال الصعيدبني سويف2017/09/11مؤسسة نهضة بني سويف7411815
– شارع عبد الرحمن شاكربرج الحرمين الشريفين مقبل مدينة بني سويف 

محافظة بني سويف

082-2367466

082-2367466
01229090829

Reda.Ismail@egic.com.eg

www.nahdabns.org

nahdetbnsit@gmail.com

محمد سيد حامد

عالء شمس

1066646630

01229308137-01110068540

نائب رئيس مجلس األمناء

مدير نشاط التمويل

mshmwt@gmail.com

alaa_safyaldeen@yahoo.com

المنوفية-مركز منوف – قرية برهيم الدلتاالمنوفية2017/10/04الجمعية الخيرية ببرهيم7421816
0483661268

01277009590

01200665380

012804219880
elkhria2007@gmail.comعلي محمد مبروك

01003698600-

01227966141-

012770109590

alkhdrawy1971@gmail.com

الوادي الجديد2017/10/04جمعية البيئة للتنمية اإلجتماعية ببالط7431817
جنوب 

الصعيد
الوادي الجديد– بالط بجوار محطة الصرف 

01284884509

0111399204
elbeiaa.2016@yahoo.comامين الصندوق1284884509كامل الحسنalbeiaa.2016@yahoo.com

7441818
جمعية التنمية االجتماعية واالقتصادية لتطوير الحرف 

التراثية بنقادة
قنا2017/10/04

جنوب 

الصعيد
.قنا– نقادة – شارع مدرسة التجارة 

01226346294

01005869530

01023298340

01118379346
1226346294ضياء الدين حماده خليل

محافظة المنيا– قرية صفط اللبن شمال الصعيدالمنيا2017/10/04جمعية المحبة الخيرية للتنمية7451819
01226686591

01001498756
01211433109

الجيزة2017/10/04جمعية بناء االنسان للتنمية والتمويل متناهي الصغر7461820
القاهرة 

الكبرى
01095401732محافظة الجيزة–  قرية برطس مركز أوسيم 

اإلسكندريةاإلسكندرية2017/10/04جمعية تحديث الصناعات الصغيرة7471821

 66- بالدور الثالث علوي (26)بالدور الثاني وشقة رقم  (10)شقة رقم 

(العنوان الجديد)قسم رمل أول - شارع مرتضي باشا جناكليس

(العنوان القديم)اإلسكندرية -سبورتنج –  شارع زكريا غنيم 

01223400708
01144148851

01205536699

nader7700@gmail.com

simaegypt2006@gmail.com

اسامه مكاوي

محمد مصطفي أبو عسكر

01205536699 / 

01144148851/01010695723

1227350749

مدير وحدة االئتمان  

مدير الجمعية

simaegypt2006@gmail.com

simaegypt2006@gmail.com

األقصر2017/10/04جمعية تنمية المجتمع بالطراخين7481822
جنوب 

الصعيد
01159874861g.eltrakeen@gmail.comالطود محافظة األقصر– نجع الطراخين – قرية الطراخين 

الوادي الجديد2017/10/04جمعية تنمية المجتمع بالطود7491823
جنوب 

الصعيد
0106687748101274967691األقصر-الطود البلد بجوار مسجد العمري 

0122818576601147724291h5072072@gmail.comأسيوط-قرية صدفا خلف السوق وسط الصعيدأسيوط2017/10/04جمعية ثمرة خير لتنمية المجتمع بصدفا7501824
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

01113644104mahmoud-khaled7@yahoo.comالبحيرة-ادكو –  أكتوبر 6قرية الدلتاالبحيرة2017/10/04جمعية لؤلؤة البحيرة7511825

المنيا-أبو قرقاص – نزلة النخل شمال الصعيدالمنيا2017/10/04جمعية نزلة النخل لتنمية المجتمع7521826
096404098

2404098
رئيس مجلس االدارة1004691604عبد المعز محمود01004691604

البحيرة-كفر الدوار – شارع أبو غنيم المراكبية القديمة الدلتاالبحيرة2017/10/04جمعية الهدي اإلسالمي لتنمية المجتمع بالمراكبية7531827
01226337313

01281407691
2145361

hady.islamy@yahoo.com

alhady aleslamy <alhady.aleslamy@yahoo.com>

mahmoud-khaled7@yahoo.com

مسئول االتصال1226337313محمود محمد محمود السيسي
alhady aleslamy 

<alhady.aleslamy@yahoo.com>

محافظة بني سويف– مدينة بني سويف – عزبة اسالم باشا الكوم األحمر شمال الصعيدبني سويف2017/10/04مؤسسة شباب التحرير للتنمية7541828
082222115

01007825800

01277568884

0100794228

01117603860salim-200882@yahoo.comمحافظة أسيوط– مركز أسيوط - ساحل سليموسط الصعيدأسيوط2017/10/04جمعية اًل مصطفي لتنمية المجتمع المحلي بساحل سليم7551829

قنا2017/10/04جمعية الرضوي لتنمية المجتمع بقنا7561830
جنوب 

الصعيد
محافظة قنا– أول مساكن عثمان عمارة الشيخ حسني طريق الجامعة 

0969200713

01221224425

01003620645

01099300327
elradwa2025@gmail.com

أسوان2017/11/19الجمعية النسائية لتحسين الصحة بأدفو7571831
جنوب 

الصعيد
011469169604710044أسوان- ادفو- 9العمارات السكنية رقم -  يوليو23شارع 

القاهرة2017/11/19جمعية التعاون المهني للصناعات الصغيرة والمتوسطة7581832
القاهرة 

الكبرى
01006993434القاهرة- االزبكية- شارع نجيب الريحاني 45

25931569

25931569
1145056022hebatawfik1212@gmail.comهبه توفيق

األقصر2017/11/19جمعية السادة االشراف العباسيين الهاشمين الخيرية7591833
جنوب 

الصعيد
algnral2017.2018@gmail.comمدير مكتبرئيس مدينة األقصر1069739232صفوت إبراهيم حسن محمد0111242092001069739232algnral2017.2018@gmail.comاألقصر- نجع الساحة- منشأة العماري

القاهرة2017/11/19جمعية بنت النيل7601834
القاهرة 

الكبرى
bent.elnile20100@yahoo.comمحافظة القاهرة- دار السالم- من شارع الفتح- شارع عاشور سكر 11

األقصر2017/11/19جمعية تنمية المجتمع بالعضايمة7611835
جنوب 

الصعيد
األقصر- مركز اسنا- العضايمة

01112710676

01274108082
095305222

الوادي الجديد2017/11/19جمعية تنمية المجتمع بالعوينة7621836
جنوب 

الصعيد
012811989380922716958الوادي الجديد- الداخلة-العوينة 

01116555518محافظة أسيوط- أبو تيج- باقور- شارع الوحدة المجمعةوسط الصعيدأسيوط2017/11/19جمعية تنمية المجتمع بباقور7631837
0882860003

0882860003
bakour128@yahoo.com

الجيزة2017/11/19علشان أهل بلدي لحقوق االنسان والتنمية7641838
القاهرة 

الكبرى

محافظة الجيزة- الهرم- فيصل-  طريق المريوطية53" العنوان الجديد 

محافظة الجيزة- الدقي-  شارع الدقي14: العنوان القديم 
0112434155701097777102ah;bladi@gmail.com

محافظة الفيوم- مدينة الفيوم- شارع البوستةشمال الصعيدالفيوم2017/11/19الجمعية القومية للتنمية الشاملة7651839
01005891225

01005688129
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7661840
جمعية الرعاية االجتماعية للعاملين بالشئون االجتماعية 

بالبحيرة
البحيرة- دمنهور- شارع عبد السالم الشاذليالدلتاالبحيرة2017/11/19

0122881839

01223772636

01204224400

01550515206

0453228943
elr3aia1840@gmail.comممدوح فؤاد محمد

01223772636

01062306262
elr3aia1840@gmail.com

e.ma2010@yahoo.comمدير الجمعية1211266245رمضان يس محمد01270862422محافظة بني سويف- مركز بني سويف- بني عفانشمال الصعيدبني سويف2017/11/19جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني عفان7671841

5322888lewaaaltanmya@gmail.com-0112143412903االسكندرية- سيدي بشر قبلي- متفرع من شارع القاهرة- 610شارع اإلسكندريةاإلسكندرية2017/11/19جمعية لواء التنمية والتطوير7681842

قنا2018/02/05جمعية األمل الخيرية لتنمية المجتمع بحاجر الجبل دندرة7691843
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةمحمود عبد هللا حسن0102314946601115902382نجع بيت الشيخي- حاجر جبل دندرة 

قنا2018/02/05جمعية األصدقاء للتنمية بالقبيبة7701844
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس اإلدارةفضل عبد الباسط بكري01027215301مركز فرشوط- قرية القبيبة 

رئيس مجلس اإلدارةسلوي جالل محمد01025943438مدينة الفيوم- شارع السنترال شمال الصعيدالفيوم2018/02/05جمعية إيثار للخدمات التنموية بالفيوم7711845

القاهرة2018/02/05المؤسسة العامة للتكافل اإلجتماعي7721846
القاهرة 

الكبرى
2795787502/27930143mtakafol@yahoo.comجاردن سيتي- شارع إبراهيم نجيب  (3)

عبير سيد

باسم محمد محم

01010304826

01005581014

محاسب ومدير مالي

محاسب ومسئول متابعة اإلقراض

abeersayed7@yahoo.com

bisoo10m@gmail.com

01066330931(5)شقة رقم - الدور األرضي  (2ج)برج - أبراج النصر وسط الصعيدأسيوط2018/02/05جمعية الرسالة المحمدية لتنمية المجتمع بأسيوط7731847
01000415142 

 0882147605
nawal_salah@gmail.comرئيس مجلس االدارةنوال صالح محمود محمدnawal.salah01066330931@gmail.com

مركز ساحل سليم- قرية اللوقا وسط الصعيدأسيوط2018/02/05ساحل سليم- جمعية إعمار الوادي للتنمية الشاملة باللوقا 7741848
01289609952 

01159243343
01228163873nser5002@gmail.comرئيس  مجلس اإلدارةناصر سيد محمد احمد

رئيس مجلس االدارةرمضان بسيوني علي إبراهيم010205454813مركز ساقتله- قرية الكتكاتة وسط الصعيدسوهاج2018/02/05تنمية المجتمع المحلي بالكتكاتة7751850

القاهرة2018/02/05جمعية أهالي بطن البقرة للتنمية االجتماعية7761851
القاهرة 

الكبرى
رئيس مجلس االدارةعز العرب احمد0128475385601148298164مصر القديمة- بطن البقرة - شارع عبد االخر 

رئيس مجلس األمناءحجازي محمد عثمان01004300991بندر المنيا- برج الحوطي شمال الصعيدالمنيا2018/02/05مؤسسة الترابط للتنمية7771852

رئيس مجلس األمناءعبد القادر بكري محمود احمد01007165822elroaaelgdeda@yahoo.comمركز أسيوط- قرية شطب قبلي البلد وسط الصعيدأسيوط2018/02/05جمعية الرؤى الجديدة لإلعالم واإلبداع والتنمية7781853

قنا2018/02/05جمعية معاً للتنمية بالقبيبة7791854
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارة01285141512مركز فرشوط- قرية القبيبة 

اإلسكندريةاإلسكندرية2018/02/05الجمعية العلمية للتنمية واالستثمار7801855
الدور- مركز المنتزة اول - فيكتوريا-ميدان الساعة - عمارات عثمان  (7)  

(1) األول شقة
رئيس مجلس االدارةسمير محمد نصر كرم01005851181
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

رئيس مجلس األمناء01018188721-01227972886وائل مكرم شاكر086/35721101227972886safehand.egypt@yahoo.comمركز سمالوط- قرية نزلة العمودين شمال الصعيدالمنيا2018/02/05مؤسسة األيدي األمينة للتنمية الشاملة7811856

أسوان2018/02/05مؤسسة الجسر المصري لألعالم والتنمية7821857
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارةمحمد جاد عبد السالم محمد097/24780701001942641mgad69@yahoo.comامام مبني االذاعه والتلفزيون بجوار حديقة الشجرة- بركة الدماس 

قنا2018/02/05جمعية تنمية المجتمع بنجع غانم7831858
جنوب 

الصعيد
رئيس مجلس االدارة1118187265عادل محمد أحمد0102721530101118187265مركز فرشوط- قرية نجع غانم 

عضو مجلس إدارةمحمود سعد محمد01211424964جزيرة شندويل- مركز سوهاج - شارع سوهاج أسيوط وسط الصعيدسوهاج2018/02/05جميعة تنمية المجتمع بجزيرة شندويل7841859

01009296329منية النصر- ميت الخولي مؤمن الدقهلية2018/03/29جمعية أصدقاء المرضي واإلصابات بميت الخولي7851860
0503500828

0503495349

asdekaelmarda2415@hotmail.comمحسوب ناجح محمد النادي

ميادة جمال الشحات

01009296329-01283841027

01068445568

mahsoubnageh313@gmail.com

asdekaaelmarda2415@hotmail.com

mahsoub_nageh@yahoo.com

01002315254الملعب- بلقاس الدقهلية2018/03/29جمعية تنمية المجتمع المحلي بالملعب7861861
01002315254

011454231992
adel samy2010@yahoo.comالمدير المالي1002315254مجدي السيد ساميadelsamy2010@yahoo.com

01117655059sonaaalmostakbal@gmail.comالنواصر- اسنا النجوع بحري األقصر2018/03/29جمعية صناع المستقبل للتنمية بإسنا النجوع7871862

0100842910501204224400كفر الدوار- قرية الكنايس البحيرة2018/03/29جمعية علي بن أبي طالب بالكنايس7881863
alibinabitaleb22@yahoo.com

ahmednmeer22@gmail.com
ahmednmeer22@gmail.comمدير الجمعية01008429105احمد عبد السالم غلي

القاهرة2018/03/29مؤسسة خالد عبد هللا للرعاية االجتماعية7891864
القاهرة 

الكبرى
01000233888قسم شرطة بوالق أبو العال- شارع السبتية 

25282829

25754999

27735444

www.bkg.com.eg

بسام الدسوقي01119233823ormanassociation4@gmail.comالهرم- التعاون - شارع يحيي شاهين - شارع الحاج موسي الجيزةالجيزة2018/03/29مؤسسة األورمان لتنمية المجتمع7901865
01119233823

01221027549
mailto:ormanassociation4@gmail.com

نجع الخشائلة- القرايا - اسنا األقصر2018/03/29جمعية الخير والبركة الخيرية7911866
01011414622

0952450125
01111946712mr01008698664

العثمانية- البداري أسيوطأسيوط2018/03/29جمعية حقوق اإلنسان الدولية للتنمية7921867
01061580188

01272913721
01208129505

اإلدارة الزراعية- شارع مصطفي كامل المنياالمنيا2018/03/29جمعية تنمية األسرة الريفية بالعدوة7931868
01148881402

01283132252

0863465180 

 0863465180
aboharb77@yahoo.comايمان محمود محمد

01148881402

01283132252
alosra.alrefia@yahoo.com

01127303733eleasameh@gmail.com-0128882950401018035593محافظة المنيا- عزبة شاهين- شارع أبو عيسي 39المنياالمنيا2018/03/29مؤسسة الحق والحياة للتنمية الشاملة7941869
سامح إيليا برنابا

مريم اديب بولس

01288520909

01019327188

رئيس محلس األمناء

نائب رئيس مجلس األمناء

eleasmeh@gmail.com

mariamyousef282@yahoo.com

7951870
جمعية أبناء مصر الحرة للخدمات االجتماعية واألعمال 

الخيرية
ماهر 01224360960مركز مغاغة- دير الجرنوس المنياالمنيا2018/03/29

0867542

0867542869
masrelhara2698@gmail.comماهر روفائيل

01224360960

01060424370
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

01119503483مركز اسنا- أصفون األقصراألقصر2018/03/29جمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون7961871

مالك جابر نجيب<01201737526Petter Youssef <beterrock1291987@gmail.comعوني 01225319554االبعدية- قرية بني محمد سلطان المنياالمنيا2018/03/29جمعية نهضة مصر للتنمية الشاملة7971872
0862391807

01222299129
gabemalak575@gmail.comامين الصندوق

0115801609001203756366ibnelkhattab27@yahoo.comمركز قوص- نجع محمود - حجازة قبلي الوادي الجديدالوادي الجديد2018/03/29جمعية عمر بن الخطاب للتنمية7981873

012287330401280178494alaasrtelecenter@gmail.comالوادي الجديد- الداخلة- عزب القصرالوادي الجديد2018/06/25جمعية تنمية المجتمع بعزب القصر7991874

0100252857801062426452مركز المنيا- المطاهرة الجديدة- عزبة القشاشالمنيا2018/06/25جمعية تنمية المجتمع بالقشاش8001875

رئيس مجلس االدارة1286226678كمال نجيبطهطا- بجوار مدرسة عمر بن الخطاب اإلعدادية- شارع الجيش سوهاج2018/06/25جمعية الرفاعية لتنمية المجتمع8011876

012727958502393151elmasryk89@gmail.comمركز سمسطا- قرية منشأة أبو مليحبني سويف2018/06/25جمعية ابدأ بنفسك8021877

<ahlbldy@gmail.com>أهل بلدى رئيس مجلس االدارة01067370444صفاء/ ا0106737044401029226820ahlbladi@gmail.comمركز قوص- بجوار شرطة جراجوس - جزيرة مطيرةقنا2018/06/25جمعية أهل بلدي الخيرية8031878

01068244908مركز قوص- بجع أبو سلطان- الجماليةقنا2018/06/25الجمعية الخيرية بالجمالية8041879

عبده فاروق محمد محمود0100141623601153429573asd499994@yahoo.comمركز أبو تشت شارع مدرسة المحارزة االبتدائية- المحارزة قنا2018/06/25جمعية الرعاية االجتماعية بالمحارزة8051880
01001416236

01153429573

0106409400101289609952mohsnsalem3@gmail.comأسيوط- البداري- قرية العتمانية أسيوط2018/06/25جمعية الفتيان لتنمية المجتمع بالعتمانية8061882

01099253402namahrd@gmail.comقنا- فرشوط- شارع المنوفيقنا2018/06/25جمعية نما لحقوق االنسان والتنمية8071883
إبراهيم حسين مصطفي

وائل سيد عبد الرحيم

1099253402

01021236451
namahrd@gmail.comامين الصندوق

0122597063901208922844candleshagaza@outlook.comقنا- مركز قوص- بجوار مدرسة األقباط الكاثوليك- قرية حجازة قبليقنا2018/06/25جمعية شموع للتنمية بحجازة8081884
روماني فخري هللا حسب هللا

عماد زكير

1208922844

01225970639

مدير عام الجمعيه1001846987الحسيني جمعه راغب08622941510862294152المنيا- مبني وحدة اإلقراض االجتماعي والدعم الفني- المنيا الجديدةالمنيا2018/06/25جمعية تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة8091885

0122909097701118585500bahgat33@gmail.comمحافظة الجيزة - 8شقة رقم - شارع الملك فيصل 416الجيزة2018/06/25جمعية محور الضبعة الخيرية8101886
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

01220223668البحيرة- مركز أبو حمص- األتاريةالبحيرة2018/06/25جمعية تنمية المجتمع المحلي باألتارية8111887

salhgmiyaa2018@gmail.comمحاسب01288031532-01210973985اسمهان عادل خليفه012880315320922832173salhgmiyaa2018@gmail.comالوادي الجديد- الشيخ والي- الداخلةالوادي الجديد2018/06/25جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشيخ والي8121888

0111960040601146392630tarqalhotalsbehat@gmail.comالفيوم- مركز طامية- قصر رشوان- عزبة الحيارالفيوم2018/06/25قصر رشوان- جمعية تنمية المجتمع بعزبة الحيار8131889

0112107680801143407004قنا- مركز قوص- قرية العليقات- نجع السواقيقنا2018/06/25جمعية تنمية المجتمع الريفي الزراعي بالعليقات8141890

أسيوط2018/06/25جمعية اللحام المصرية8151891
- الدور الثالث- برج ج - أبراج عثمان بن عفان- شارع الجمهورية 

محافظة أسيوط
01066617717

01005598249

01003430027
otefy80@yahoo.com

نجالء عبد المحسن01062109865nanasalm75@gmail.comقنا- نجع حمادي- شارع النيل- هوقنا2018/06/25جمعية تنمية المجتمع بهو8161893
01062109865

01063443975
nanasalm75@gmail.com

0112124045601284398627مركز اهانسيا المدينة- قرية ننابني سويف2018/06/25جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية ننا8171894

ELFORSAN1@yahoo.comوكيل مجلس االدارة1221068175إيهاب زكريا احمد01227197866092824949ELFORSAN1@yahoo.comالوادي الجديد- الدخلة- موطالوادي الجديد2018/08/02جمعية تنمية المجتمع بموط8181895

األقصر- اسنا- حميدات شرقاالقصر2018/08/02جمعية احباب ال البيت8191896
01229282661

095280909ahbab_alalbyt1172@yahoo.com1141735721فرغلي

أسيوط- شارع مجلس مدينة البداريأسيوط2018/08/02البداري- جمعية العمدة لتنمية المجتمع 8201897
01002630984

01064094001
رئيس مجلس االدارة1002630984اعتماد عمر عنان2601870

المدير التنفيذي1155970302مديحة شعبان011250576960932516547abnaelghad@yahoo.comسوهاج- مركز ساقلته- شارع بورسعيدسوهاج2018/08/02جمعية أبناء الغد لتنمية المجتمع المحلي بساقلته8211898
Abna Elghad 

<abnaelghad@yahoo.com>

اإلسكندرية2018/08/02جمعية أهل الفكر الخيرية8221899
قسم مينا البصل- بالورديان ص غرب- شارع القفال  2000/400 - 

اإلسكندرية
012894335554426555

1143110388محمد جمال رشوان0109836963601114472217shapan1970@gmail.comمحافظة قنا- مركز قفط - نجع الحجيريقنا2018/09/30جمعية تنمية المجتمع بنجع الحجيري8231900

األستاذ سعيد0114126012101024602750hakeelnas@gmail.comمحافظة القليوبية- شبرا الخيمة ثان- أرض الدكتور - شارع سلطان 10القليوبية2018/09/30جمعية حق الناس علي الناس لألعمال الخيرية8241901

األستاذة تريز012739497001202414359yanbo3el7iah@gmail.comمحافظة المنيا- الدور األرضي- بندر المنيا- تقسيم ثابت زكي 13المنيا2018/09/30جمعية ينبوع الحياة لألعمال الخيرية والتنمية الشاملة8251902
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

8261903
- مؤسسة الرعاية األسقفية للخدمات االجتماعية بمصر 

إبيسكو كير
1003388201 جانيت01281575115027365744www.episcocare.comمحافظة القاهرة- الزمالك - شارع ميشيل لطف هللا 5القاهرة2018/09/30

رئيس مجلس االدارة1008404884احمد نادي0109968008601008404884ta7ya.misrfoundation@gmail.comمحافظة أسيوط - 3شقة  - 2مدخل - أبراج التوفيق-  شارع الهاللي 45أسيوط2018/09/30مؤسسة تحيا مصر للتنمية اإلدارية والمجتمعية بأسيوط8271904

ahmedalfahd2050@gmail.comمدير نشاط التمويل1286545772احمد ماهر عبد المنعنم012865457720927226468elgiza2050@gmail.comمحافظة الوادي الجديد- قرية الجيزة- عزب القصر- مركز الداخلةالوادي الجديد2018/09/30جمعية تنمية المجتمع بالجيزة8281905

أسيوط2018/09/30جمعية تنمية الفنون والثقافة وتنمية المجتمع8291906
- 113شقة  (ج)مدخل برج - أبراج عثمان بن عفان- شارع الجمهورية

محافظة أسيوط
088229748101116555599acdacd2016@gmail.comرئيس مجلس االدارة1006133389وائل

086240054101007490201tanmia_talla@yahoo.comمحافظة المنيا- قرية تله- غرب البلد- مركز المنياالمنيا2018/09/30جمعية تنمية المجتمع المحلي بتله8301907

المنيا2018/09/30جمعية اإليمان للتنمية الشاملة8311908
محافظة - عزبة طه السبع- عين شمس- تقسيم شادي-  شارع أحمد جابر 3

المنيا
0109040563101222784287elemangroup@gmail.com

01226981408096334873محافظة قنا- يجوار صيدلية رضوان- مدينة العمال- شارع األقصرقنا2018/11/13مؤسسة التنمية والعون اإلنساني8321909
info@ensanid.org

relmasry@ensanaid.org

محمود عبد الوهاب

رحاب سعد المصري

01222229940

1226981408

اإلسكندرية2018/11/13جمعية اللي جاي احلي لتنمية المجتمع8331910
قسم مينا - شارع القفال- (64)العقار رقم - شقة بالدور الثاني علوي

محافظة االسكندرية- الورديان- البصل
امين عام الجمعية1227962233هند رجب عبد السالم1229071026

محمد0112160011201143534407محافظة المنيا- مركز المنيا- قرية البرجاية - أبو حنسالمنيا2018/11/13جمعية المستقبل لتنمية المجتمع بأبو حنس8341911

01143534407

01121600112

01142773000

1003768173مصطفي الحسين محمد11121670971142525880محافظة األقصر- مركز ارمنت الوابورات- شارع أبو حطباالقصر2018/11/13جمعية الفجر للتنمية االجتماعية8351912

األستاذ طيمون أحمد المهدي سليمان011247576230972475216kairalganoob@gmail.comمحافظة أسوان- مركز أسوان- شارع المسلة بجوار السلخانة القديمةأسوان2018/11/13مؤسسة خير الجنوب للوحدة الوطنية8361913
01155218458

01111221389
مدير المشروع لالقراض

محمد ثابت0112114506101287328299abotaleb200030@yahoo.comمحافظة المنيا- مركز مطاي- بجوار المجمع اإلسالمي- شارع العمدة سابقاالمنيا2018/11/13جمعية الخير للتنمية الشاملة بمطاي8371914
01121145061

01002123593
عضو مجلس إدارة

أسوان2018/11/13جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة8381915
- مركز أسوان- مدحت الطاف/ فيال د- أمتداد حي العقاد- الدور األرضي

محافظة أسوان
012233391790972414636fadcep.aswan@gmail.comالمدير التنفيذي للجمعية122339179سمير كامل احمد

01155218485محافظة أسوان- مركز ادفو- قرية البحيرة- الرديسية بحريأسوان2018/12/30جمعية السيدة العذراء مريم لتنمية المجتمع بالبحيرة8391916
01155281508

01066605057 -  01208287727
Adly.ryad@thebrookegypt.orgعدلي رياض برسي منصور

01066605057

01208287727
مسئول االتصال

الفيوم2019/02/28جمعية حياة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالفيوم8401917

(العنوان الجديد)محافظة الفيوم - بندر الفيوم- شقة بشارع مصطفي كامل

مساكن - كيمان فارس- (1)عمارة رقم - الدور الثاني- (7)شقة رقم 

محافظة الفيوم العنوان القديم- المرور

life25663@gmail.comرئيس مجلس االدارة01011878795-01069228811عرفه صبر عبد الحميدlife25663@gmail.comوالء 0101187879501017782988
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

الغربية2019/02/28عبد األحد جمال الدين للتنمية/ مؤسسة د8411918
محافظة - زفتي- مركز شرشابة- منزل الحاج محمد أحمد جمال الدين

الغربية
0446724801063874601ag-fd@outlook.comمدير المشروعات1063874601شمس أبو ربه

الجيزة2019/02/28الشيخ زايد- مؤسسة مجد مصر لإلعالم والتنمية8421919
- الشيخ زايد- سنتر الشباب- مجمع أول-  شارع حي الثالث عشر2 

محافظة الجيزة
3851239701223716349magda-mousa@hotmail.comمسئول االتصال01223716349-0111127055محمد محمود االشموني

القليوبية2019/02/28جمعية البرادعة لتنمية المجتمع المحلي8431920
قرية - مركز القناطر الخيرية- أعلي مسجد الزاوية بناحية الحساينة

محافظة القليوبية– البرادعة 
eahed902@yahoo.comمدير تنفيذي1124022836نجوي رفعت معوض423120101124022836

قنا2019/02/28جمعية شباب مصر للتنمية8441921
مدينة - شارع السكة الحديد بجوار شارع الدكتور عبد الرحمن مجاهد

محافظة قنا- العمال
01028889178ayman.quran@yahoo.comايمن محمد مصطفي

1028889178

01067770318
ayman.quran@yahoo.com

نجالء حسين01003337371daralsalamtanmia@gmail.comمحافظة الفيوم- مركز طامية- دار السالمالفيوم2019/02/28جمعية تنمية المجتمع بدار السالم8451922
1032961514

01127249069
مسئول االتصال

daralsalantanmia@gmail.com

abdelrahman eid 

<ab.body1515@gmail.com>

بسام أبو زيد093286688501288808518futureyouth99@yahoo.comمحافظة سوهاج– مركز أخميم - الصوامعة شرق سوهاج2019/02/28جمعية شباب المستقبل للرعاية المتكاملة8461923




01024183023

1288808518

bassamelnemr76@gmail.comالمدير التنفيذي

01010050407mostafahareez@yahoo.comمحافظة المنيا- مركز مطاي- قرية الفداءالمنيا2019/04/01جمعية أبناء النيل للتنمية الشاملة بقرية الفداء8471924
مصطفي حريز 

عاطف محمود عبد المنعم




1010050407

01010050408

mostafahareez1@gmail.com

الشرقية2019/04/01مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي8481925
محافظة - مدينة أبو حماد- حي أبو صيام- شارع الشهيد امين شاهين

الشرقية
01223051985info@ifdci.orgمحامي1284051574محمد أحمد سعدmohamedsaad@ifdci.org

انجي جمال المرسي050286042901002315254engy.elmorsy88@gmail.comمحافظة الدقهلية- مركز بلقاس- قربة البغداديالدقهلية2019/05/22جمعية دار الوفاء الخيرية8491926
01097882808

01002315254
adelsamy2010@yahoo.comالمدير التنفيذي

عاطف عبد الرحمن حجاج01110552706محافظة المنيا- مركز المنيا- قرية بريدهالمنيا2019/05/22جمعية الوحدة الوطنية لتنمية المجتمع بريده8501927
01110552706

01007577912
رئيس مجلس االدارة

المنيا2019/05/22مؤسسة نور مصر للتنمية المتكاملة8511928
محافظة- مركز المنيا- مستشفي الرمد- شارع سعد زغلول بحري 103  

المنيا
086233414401227363875grandtanmya4mlaa22@gmail.comمها يوسف عوض

01227363875

01023062444
grandtanmya4mlaa22رئيس مجلس األمناء

adelsamy2010@yahoo.comمراجع مالي1002315254مجدي السيد سامي050203777201287662448adel samy2010@yahoo.comمحافظة الدقهلية- مركز المنصورة- قرية شهاالدقهلية2019/05/22جمعية مجمع عباد الرحمن بشها8521929

abdelsaboramertanmia@gmail.comرئيس مجلس االدارة1221476145عبد الصبور مخيم عامر01221476145abdelsaboramertanmia@gmail.comمحافظة بني سويف- مدينة السعادنة- مركز بني سويفبني سويف2019/07/29جمعية التنمية الشاملة بالحي القبلي بالسعادنة8531930

أسيوط2019/07/29مؤسسة أمان للتنمية البشرية8541931
مركز ثان- شارع  تقسيم األمريكان متفرع من شارع الجمهورية 19  

محافظة أسيوط- أسيوط
01201294349basem.ghani@yahoo.comباسم غني ميخائيل

01212414146

01201294349
basem.ghani@yahoo.comرئيس مجلس األمناء

شمال سيناء2019/07/29جمعية قلب مصر8551932
محافظة - العريش-  شارع الرائد العربي42- الدور األول- (4)شقة رقم 

شمال سيناء
01064278003320788essmat276@gmail.comمديرة نشاط التمويل1064943615داليا سعد الدين أحمدessmat276@gmail.com
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

القاهرة2019/07/29مؤسسة فكرة لحقوق االنسان والتنمية8561933
دار السالم- من شارع زيدان خلف المحكمة الدستورية- شارع ال البيت 3 -

محافظة القاهرة 
0128000314601114491999fekra10601@gmail.comسكرتير عام المؤسسة1280003146ايه حمدي سيدfekra10601@gmail.com

األمين العام1004416847عبد الهادي محمود عطايه01004416847alnourwaaiml640@yahoo.comمحافظة البحيرة- كوم حماده- شارع التوبة بجوار مكتب البريد- كفر زيادةالبحيرة2019/07/29جمعية النور واألمل بكفر زيادة8571934

عضو مجلس إدارة10172555555جالل نجيب عبد هللا01017255555محافظة البحيرة- كوم حماده- عزبة السيد مرير- كفر زيادةالبحيرة2019/07/29جمعية المرحوم محمد مرير لتنمية المجتمع المحلي والبيئة8581935

األمين العام1151074048مخلص عبد العزيز محممدalcaton2001@yahoo.comمحافظة البحيرة- كوم حمادة- القاطون- كفر زيادةالبحيرة2019/07/29جمعية القاطون الخيرية8591936

1111383236atefashmawy289@gmail.comعاطف عبد الحميد عشماوي011113832360974708509atefashmawy289@gmail.comمحافظة أسوان- الساليمة- أدفو بحريأسوان2019/07/29جمعية قبائل األنصار بمركز أدفو8601937

اسالم محمد عبد الصادق01064187062a.elsafy43@yahoo.comمحافظة البحيرة- كوم حمادة- كفر زيادةالبحيرة2019/07/29جمعية محبي االزهر الشريف لتنمية المجتمع8611938
01064187062

01151524380
عضو مجلس إدارة

waelelasal404@gmail.comمدير نشاط التمويل1146437165عالء محمد عباس الفخراني01140095961waelelasal404@gmail.comمحافظة الغربية- بسيون- الفرستقالغربية2019/10/01جمعية الحرف اليدوية والصناعية وغيرهم لتنمية المجتمع8621939

8631940
جمعية أمام المتقيين لتنمية المجتمع المحلي بالزنيقة الجديدة 

بالرمادي
abdokady2014@gmail.comعضو مجلس إدارة1129369940عبد الرحمن عبد العزيز0112936994001101006053emammotakin688@gmail.comمحافظة أسوان- الزنيقة الجديدة- الرمادي قبليأسوان2019/10/01

صابر فهمي أحمد01112129892saberfahmyfahmy@gmail.comمحافظة أسوان- أمام مصنع الثلج- الرمد الشرقي- كوم أمبوأسوان2019/10/01جمعية البر واالحسان لألعمال الخيرية والتنمية  بكوم أمبو8641941
01551705666

01112129892

1117400717gehan_abdelwahab@yahoo.comحسنين السيد011174007170932292172gehan_abdelwahab@yahoo.comمحافظة سوهاج- مركز سوهاج- قرية تونسسوهاج2019/10/01جمعية تونس لإلنتاج الحيواني وتنمية المجتمع8651942

الفيوم2019/10/01جمعية المحترفين للتنمية البشرية واللوجستية8661943
- الدور األرضي- (51)شقة - (ج)عمارة - عمارات الزراعيين- دله

محافظة الفيوم
01027219911madehaawees@yahoo.comمدير برامج1027219911مديحة عويسmadehaawees@yahoo.com

elmoassasa9@gmail.comمسئول االتصال1004233052محمود رضا عبد المقصود01004494382elmoassasa9@gmail.comمحافظة الجيزة- أمبابه-  شارع طلعت حرب135الجيزة2019/10/01مؤسسة عمرو أحمد للتنمية والخدمات االجتماعية8671944

رئيس مجلس االدارة1014974968احمد سيد احمد حسن01014974968mohamedvip7909@gmail.comمحافظة البحيرة- مركز بدر- قرية أحمد عرابيالبحيرة2019/12/24جمعية المحافظة علي القرءان الكريم بأحمد عرابي8681945

الفيوم2019/12/24جمعية دار الحنان للرعاية والتنمية االجتماعية8691946
- بندر الفيوم- الدور األول علوي- مجمع المصالح التابع لهيئة األوقاف

محافظة الفيوم
01006158168

2040660

01006141744
darelhanan25@gmail.com

عواطف توفيق عبد الكريم

ايه علي محروس

01006158168

01006141744
مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمعاش

فاطمة بركات عبد الفتاح0111448837001222500026qayam2018@hotmail.comمحافظة القاهرة- المعادي الجديدة- الشطر السابع 4/4القاهرة2019/12/24مؤسسة قيام للتنمية والخدمات8701947
01222500026

01114488370
bfatma2004@windouslive.comالمدير التنفيذي- رئيس مجلس األمناء
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

adelyosf194@gmail.comرئيس مجلس االدارة1000683810عادل محمد عبد الغني0100683810adelyosf194@gmail.comمحافظة الفيوم- مركز سنورس- قرية سنهور القبليةالفيوم2019/12/24جمعية مصر الحياة لتنمية المجتمع بسنهور القبلية8711948

mostafahaseen34@yahoo.comمحاسب1117920808سماح حسن أحمد0111792080801002374446mostafahaseen34@yahoo.comمحافظة أسيوط- مركز أبو تيج- قرية باقور بجوار السنترالأسيوط2019/12/24أبو تيج- جمعية أوالدي لتنمية المجتمع بباقور8721949

مسئول االتصال1222325366مني علي حسان01205682266wmo201590@gmail.comمحافظة سوهاج- مركز ساقلته- قرية سفالق- شارع األزهرسوهاج2019/12/24ساقلته- جمعية تنمية المرأة الريفية بسفالق 8731950

عزة سعد عليوه0100116473201283386983bussma_2017@yahoo.comمحافظة أسيوط- مركز منفلوط- قرية الحواتكةأسيوط2019/12/24جمعية بصمة للتنمية والتطوير8741951
01283386983

01001164732
azzasaad_131@yahoo.comرئيس مجلس االدارة

adelsamy2010@yahoo.comمراجع مالي1002315254 مجدي السيد سامي01002315254adelsamy2010@yahoo.comمحافظة الدقهلية- مركز بلقاس- قرية نجيب شلبيالدقهلية2019/12/24جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية نجيب شلبي8751952

أسيوط2019/12/24جمعية الجيد للخدمات االجتماعية8761953
شارع جمال عبد الناصر متفرع  من شارع - ابنوب بحري البلد

محافظة أسيوط- الجمهورية
nohak89@yahoo.comامين الصندوق1008012519عبد الجيد عبد السالمnohak89@yahoo.comنها قطب 0100801251901026699524

ali2910952@gmail.comرئيس مجلس االدارة1222282816علي عبد العال عبدهللا0122228281601110174743ali2910952@gmail.comمحافظة سوهاج- مركز ساقلته- العواميةسوهاج2019/12/24ساقلته- جمعية تنمية المجتمع بالعوامية 8771954

gegeayman555@yahoo.comامين الصندوق1273551345جيهان مجدي اديبdoroaymango@gmail.comتريز 0127355134501202414359محافظة المنيا- مركز أبو قرقاص- منهريالمنيا2019/12/24جمعية شمس الحرية بمنهري8781955

alsalaam8@gmail.comرئيس مجلس االدارة1205431432جيهان حسن علوان0120543143201205431432alsalaam8@gmail.comمحافظة سوهاج- سفالق- مركز ساقلتهسوهاج2020/02/04جمعية السالم لتنمية المجتمع بسفالق8791956

1200933262احمد إبراهيم سليمان01222738255downtownkidsdevelopment@gmail.com-0110066223901063060269محافظة القاهرة- عابدين- شارع طلعت حرب 8القاهرة2020/02/04مؤسسة وسط البلد لتنمية مهارات الطفل8801957

a.m.ashor87@gmail.comمدير تنفيذي1140049494احمد محمد عبد الموجود01140319027light700.2005@gmail.comمحافظة سوهاج- مركز ساقلته- شارع بورسعيدسوهاج2020/02/04جمعية إضاءة لتنمية المجتمع المحلي ومساندة المرأة8811958

01111831333محافظة األقصر- مركز إسنا- توماس وعافية الوسطياألقصر2020/07/22جمعية تنمية المجتمع بتوماس وعافية الوسطي8821959

sabermakky@gmail.com

tomas.wista@gmail.com

sun4nuit@yahoo.com

sabermakky@gmail.comسكرتير الجمعية1111831333صابر مكي

imam.alrifai@gmail.comالمدير التنفيذي1143477033احمد جابر0114840911901141201956imam.alrifai@gmail.comمحافظة األقصر- مركز إسنا- الحليلةاألقصر2020/07/22جمعية األمام الرفاعي للتنمية بالحليلة8831960

hfareda01@gmail.comرئيس مجلس االدارة1117786860حسين مصطفي إبراهيم01028483382togetherfordevelopment260@gmail.comمحافظة األقصر- أصفون بجوار المعهد الديني بأصفوناألقصر2020/07/22جمعية معاً للتنمية بأصفون8841961

samirbashandy1@gmail.comرئيس مجلس االدارة1281629553سمير بشندي عبد هللا012816295530922831057samirbashandy1@gmail.comمحافظة الوادي الجديد- مركز بالط- عين عيشالوادي الجديد2020/07/22جمعية تنمية المجتمع بعين عيش8851962
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

nor.eleman01047@gmail.comامين الصندوق1009656368كريمة عبد الرحيم1009656368nor.eleman01047@gmail.comمحافظة سوهاج- مركز سوهاج- القراقرةسوهاج2020/07/22جمعية نور اإليمان الخيرية8861963

alkhairia330@yahoo.comمسئول االتصال1201591595عادل احمد عبد المطلب012784952540453553756alkhairia330@yahoo.comمحافظة البحيرة- وادي النطرون- خلف مسجد النورالبحيرة2020/07/22الجمعية الخيرية بوادي النطرون8871964

سوهاج2020/09/21مؤسسة النور للتنمية المحلية8881965
عمارة - متفرع من شارع الجرجاوية الشرقي- شارع محمود علي مبارك

محافظة سوهاج- صالح الشريف
01204904203asaadmoner@gmail.comرئيس مجلس األمناء1204904203عبد الحميد احمد عبد العالasaadmoner@gmail.com

القاهرة2020/09/21 جمعية الساهرين مع هللا للتنمية االجتماعية8891966

محافظة - شارع العباسية- أ88العقار رقم - الدور الثاني- (7)شقة رقم

القاهرة

- شارع المستشفى اإليطالي (2)العقار رقم - الدور الثالث- (23)شقة رقم 

(العنوان الجديد)القاهرة - قسم الوايلي- العباسية

- الدور األول- (2)شقة رقم - خلف قسم الوايلي-  شارع نقيب الجيش2

محافظة القاهرة العنوان القديم- العباسية

0102111239101021112392elsahrein10@gmail.comمسئول االتصال1021112392 سميرة وجدي محمود محمد عمارelsahrein10@gmail.com

عصمت محمد الصغير086209203401026294421benaaforall2000@yahoo.comمحافظة المنيا- أمام نقطة الفولي- شارع حسيب المنيا 54المنيا2020/09/21جمعية بناء للتنمية بالمنيا8901967
1026294421

01022355100
 esmatmhmd@gmail.comمدير التمويل متناهي الصغر

beterrock1291987@gmail.comامين الصندوق1224377977منير يوسف بشري01224377977hayatfoundation2016@gmail.comمحافظة المنيا- عزبة جاهين- شارع األمل  61المنيا2020/09/21مؤسسة حياة للتنمية المستدامة8911968

1021062397khaled_mansour30@yahoo.comاسراء صابر السيد01021062397yes4khir@yahoo.comمحافظة البحيرة- مركز كفر الدوار- 11/3أبيس البحيرة11/32020/09/21جمعية تنمية المجتمع بأبيس 8921969

mhmdnady15@gmail.comرئيس مجلس األمناء1113302510محمد نادي محمد0111330251001007173994mhmdnady15@gmail.comمحافظة أسوان- أدفو قبلي- الغنيميةأسوان2020/09/21مؤسسة محمد النادي الخيرية8931970

هلين عبد التواب0128165997601020820903society_offrinds@yahoo.comمحافظة أسيوط- مركز صدفا- ميدان أبو العباس- شارع العمدةأسيوط2020/09/21جمعية األصدقاء لذوي اإلعاقة وتنمية المجتمع بصدفا8941971
01204414763

01097893973
helen_moha@yahoo.comمدير نشاط التمويل

osama.aly.1981@gmail.comرئيس مجلس االدارة1090412020أسامة يحيي محمد علي055257630101033200199osama.aly.1981@gmail.comكفر الشرابية- بجوار الشئون االجتماعية- مشتول السوقالشرقية2020/12/14جمعية اإلصالح للتنمية8951972

القاهرة2020/12/14مؤسسة أبو زيد للتنمية والبيئة8961973
الدور- (11)شقة - (1)م -  حي السالم ثاني140-مساكن أطلس– م  36  

مدينة النهضة- الثالث
0111167262701143595040bebopoop23@gmail.comرئيس مجلس األمناء1111672626نبيل أحمد أبو زيد مصطفيabuzie.tanmia@gmail.com

amla839@yahoo.comرئيس مجلس االدارة1012088077أمل علي محمد عبدهللا01117796101amla839@yahoo.comمركز قوص- النجع البحري- الجماليةقنا2020/12/14جمعية األمل للتنمية الشاملة8971974

jbk590@yahoo.comمحاسب الجمعية1155148656وفاء محمود مسعد0100025506001220309548jbk590@yahoo.comمحافظة أسيوط- أبنوب- جزيرة الخاليفةأسيوط2020/12/14جمعية تنمية المجتمع بجزيرة الخاليفه8981975

0114444911101099997078 يوليو26شارع - العتبة الزرقاء- مجمع الصفا والمروةأسيوط2020/12/14جمعية الفردوس للتنمية المستدامة بأسيوط8991976
alfirdaws772@gmail.com

ab_asba@yahoo.com
ab_asba@yahoo.comنائب رئيس مجلس اإلدارة01099997078-01144449111احمد محمد عباس

shaima.fouad@gmail.comرئيس مجلس األمناء1006677801شيماء فؤاد عبد الجليل01006677801ashhadfoundation@gmail.comهانوفيل-  شارع الفيروز متفرع من شارع ورشة البالط2اإلسكندرية2020/12/14مؤسسة أشهد للرعاية والتنمية9001977
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

المنيا2020/12/14جمعية نور الحياة للتنمية والتدريب9011978
مركز أبو -  شارع القرطبي متفرع من شارع النقيب فوزي بالفكرية32

قرقاص
086217560301550725412lightoflife4all@gmail.comرئيس مجلس االدارة1287330990ايمن بهجت حليمaymanbahgat2010@gmail.com

مالك شلبي سعيد شلبي045240844401222708160malak_shalabe@yahoo.comمحافظة البحيرة- أبو المطامير-  شارع زيدان22البحيرة2021/04/06جمعية الكرامة لتنمية المجتمعات المحلية9021979
01222708160

01010062609
malak_shalabe@yahoo.comمدير التمويل

رشوان جاد الرب عبد المولي01004810680affadalfor2020@gmail.comمحافظة أسيوط- أبنوب- قرية السوالم البحرية- شارع أوالد عليأسيوط2021/04/06جمعية أفضل لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية9031980
01122199569

01004810680
affadalfor2020@gmail.comرئيس مجلس االدارة

سوهاج2021/04/06جمعية دار الخير لتنمية المشروعات بمدينة ناصر بسوهاج9041981
- خلف السجالت العسكرية أمام صيدلية حمدي- الدور األول- (34)عمارة 

محافظة سوهاج- مدينة ناصر
01110404052dar.alkhair2019@gmail.com1110404052احمد الدسوقيdar.alkhair2019@gmail.com

fast_m55@hotmail.comاألمين العام1023842378احمد شريف احمد عبد الجليل3304865601091866848edgagroup1@gmail.comمحافظة الجيزة- العجوزة- ميدان لبنان-  شارع المناجم والمحاجر66الجيزة2021/04/06جمعية مجموعة المصريين للتنمية9051982

9061983
جمعية القلوب الرحيمة لتنمية المجتمع وكفالة االيتام بعزبة 

نصار
اشرف حمدان محمد عبد العال251192901092553118ashrafhamdan350@gmail.comمحافظة أسيوط- أبنوب- عزبة نصارأسيوط2021/04/06

01092553118

01145753218
ashrafhamdan350@gmail.comسكرتير عام الجمعية

0106727783401112778865adel57075@gmail.comمحافظة قنا- مركز قفط- نجع هارون- المقالدةقنا2021/04/06جمعية تنمية المجتمع بالمقالدة وهارون9071984
إبراهيم محمود

عادل محمد أبو الوفا

01225209411

01112778865-01067277834
adel57075@gmail.comمسئول قروض الجمعية

محافظة المنيا- ملوي- شارع الجالء-  حارة سرحان10المنيا2021/04/06جمعية الدمرداش لتنمية المجتمع9081985
0862588025

01004143900
g.demrdash@gmail.comنوها السيد محمد عبد العاطي

01009877947

01555959190
noha.elsayied34@gmail.com

احمد يحيي عبد الغني01019169061eyad280@yahoo.comمحافظة المنيا- مركز ملوي- قرية المحرصالمنيا2021/04/06جمعية شباب المحرص للتنمية واألعمال الخيرية9091986
01272708057

01019169061
eyad280@yahoo.comمسئول اتصال

9101987
مؤسسة )مؤسسة حلم لتمويل المشروعات المتناهية الصغر 

(فكر وأعمل للتنمية سابقا
mis.think_do@yahoo.comرئيس مجلس األمناء1552646466ماجد مكرم0122736739think.do@yahoo.comمحافظة بني سويف- شرق النيل- مساكن البنك- (ب)مدخل - (24)عمارة بني سويف2021/04/06

جورج فايز عيسي0128697910001200299740goodshepherd@yahoo.comمحافظة المنيا- بندر ملوي-  شارع انس بن مالك7المنيا2021/04/06جمعية الراعي الصالح للخدمات االجتماعية والتنمية9111988
01007093232

01286979100
goodshepherd@yahoo.comامين الصندوق

afaflouis1970@gmail.comرئبس مجلس اإلدارة1206129390عفاف لويس حلمي01206129390afaflouis1970@gmail.comمحافظة قنا- بجوار مدرسة صالح الدين االبتدائية- حجازة قبليقنا2021/04/06جمعية الرحمة لتنمية المجتمع بحجازة قبلي9121989

الغربية2021/04/06المحلة أول- جمعية تنمية وحماية المرأة والطفل9131990
- محطة جالل الدين- شارع نعمان األعصر- أول المحلة- المحلة الكبرى

محافظة الغربية
012810899550402224908

magda_alkhwaga@yahoo.com

children.family@yahoo.com
children.family@yahoo.comامين الصندوق1281089955مجده عبد المحسن الخواجه

الجيزة2021/04/06جمعية شريان الخير للتنمية الشاملة9141991

االمام -  شارع عبد الراضي محمد68- طوابق  (3)منزل مكون من عدد 

(العنوان الجديد)الجيزة - امبابه- الغزالي

محافظة الجيزة - أمبابه- ترعة السواحل-  شارع عبد المجيد حسن18

(العنوان القديم)

01023275444zynwhbh2@gmail.comمسئول اتصال1110039603الهام بكري حسن عليzynbwhbh2@gmail.com

محافظة القليوبية- مركز طوخ- شارع النفقالقليوبية2021/06/27جمعية بكره أحلي9151992
01022114100

01003773060
01200950005

nelgohary55@yahoo.com

elgoharyshop@yahoo.com
مسئول اتصال1200950005رمضان سعيد عبد الفتاح

nelgohary55@yahoo.com

elgoharyshop@yahoo.com
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المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

أسيوط2021/06/27جمعية أيد علي أيد لحقوق اإلنسان والتنمية الشاملة9161993
شارع مستشفي القدس بجوار مخبز رجب البلدي -  شارع بالل بن رباح7

محافظة أسيوط- مدينة أسيوط- بالوليدية

0882140277

01011266605

01096795241

01011266605
hdevelopment149@gmail.comمسئول اتصال1011266605أمل خالد يوسف

األقصر2021/06/27جمعية األقصر للتنمية والتدريب9171994
- قرية المريس- مركز القرنة- متفرع من شارع التليفزيون- شارع الطيب

أمام مجمع المدارس

0952662393

01555433339

01060922221

0952660000
hosny7446@gmail.comمدير تنفيذي1060922221حسين عكاشة أحمدhosny7446@gmail.com

مسئول االتصال1155718718طاهر محمد الطاهر097468331301155718718taherelansary91@gmail.comمحافظة أسوان- مركز أدفو- قرية الشهامة- وادي الصعايدهأسوان2021/06/27جمعية وادي الصعايدة لتنمية المجتمع بقرية الشهامة9181995
taherelansary91@gmail.com

fa5885039@gmail.com

محافظة قنا- العطيات- مركز دشناقنا2021/06/27جمعية شباب المستقبل وتنمية المجتمعات المحلية بالعطيات9191996
0963214100

01005268127
abdelnasser22selim@gmail.comرئيس مجلس االدارة1005268127عبد الناصر سليمabdelnasser22selim@gmail.com

adelyosf94@gmail.comعضو مجلس إدارة1000683810عادل محمد عبد الغني0100274442601100099626adelyosf94@gmail.comمحافظة الفيوم- مركز سنورس- قرية نقاليفه- حي الطحاويةالفيوم2021/06/27جمعية الطحاوية للخدمات االجتماعية وتنمية المجتمع9201997

ahla20973@gmail.comمسئول اتصال1116885440امل عبد السالم01116885440alaylh@gmail.comمحافظة أسوان- أبو سعد- الرمادي قبليى أسوان2021/08/16جمعية تنمية المجتمع بأبو سعد9211998

كرييم أحمد محمود011130608420233027579karimelmasiriy943@gmail.comالجيزة- المهندسين-  شارع السودان338الجيزة2021/08/16جمعية شموع مصر للخدمات الثقافية9221999
01001306740

01113060842
karimelmasriy943@gmail.comرئيس مجلس االدارة

alshummulfoundation@yahoo.comرئيس مجلس األمناء128776693رانيا سعد جرجس0122877669301223881813alshummulfoundation@yahoo.comمحافظة القاهرة- شبرا-  شارع بسيوني من الترعة البوالقية13القاهرة2021/08/16مؤسسة الشمول للخدمات االجتماعية9232001

9242002
جمعية مصر النهارده لألعمال الخيرية وتنمية المجتمع 

بالعصارة
أسيوط2021/10/04

قرية - شارع مدرسة خالد بن الوليد للتعليم األساسي- الدور األول علوي

مركز الفتح- العصارة
0106464248201148116689masrelmharda2021@gmail.comمدير عالقات عامة واعالم بالجمعية1147400405والء محمد سيدaudeeaseel@gmail.com

محافظة المنيا- مركز سمالوط- نزلة العمودينالمنيا2021/10/04جمعية الفتح اإلسالمية بنزلة العمودين9252003
086357204

01113343211
elfath.aleslamiya@gmail.comمحمد عبد الستار سيد

01113343211

01016918850
sahar.abdelsatar@gmail.comامين الصندوق

salwwaahmed791@gmail.comمسئول اتصال1289980091سلوي احمد محمد محمد01090033188elhak353@gmail.comمركز بني سويف- القرية االجتماعية- الحمرايا- شرق النيلبني سويف2021/10/04جمعية الحق في الحياة لمتحدي اإلعاقة9262004

أسيوط2021/10/04مؤسسة السالم لتنمية المجتمع والتدريب بساحل سليم9272005

- مركز ساحل سليم- اعلي اورنج- شارع الجمهورية امام الطب البيطري

(العنوان الجديد)محافظة أسيوط

(العنوان القديم)مركز ساحل سليم- (التحريرسابقا)شارع تمام حسن 

01228678888

01227411997

01272104635

01008848100
alsalam_foundation21@yahoo.comغادة إبراهيم مؤنس

01008848100

01272104635
davidadel2009@yahoo.comمدير تنفيذي

ahmedabdelnaeem83@gmail.comرئيس مجلس األمناء1069530633احمد محمد عبد النعيم0106953063301117864118ahmedabdelnaeem83@gmail.comمركز المراغة- الوقدةسوهاج2021/10/04مؤسسة الخبير لتنمية المجتمع المحلي بالمراغة9282006

gameitalsala1969@gmail.comمدير المشروع1060998593سلوي عبد الحفيظ010609985930932210401gameitalsala1969@gmail.comمركز سوهاج– الوحدة المجمعة – قرية الصلعا سوهاج2021/12/16جمعية تنمية المجتمع بالصلعا9292007

jmytaljla@gmail.comامين الصندوق1015884484احمد محمد إبراهيم عياد010158844840453763840jm4ta@gmail.comمركز كوم حماده– قرية الجالء البحيرة2021/12/16جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالجالء9302008
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البريد االلكترونيالتليفونالوظيفةمسئول االتصالالبريد اإللكتروني2تليفون 1تليفون العنواناإلقليمالمحافظةتاريخ الترخيصالمؤسسة األهلية/ اسم الجمعية رقم الترخيصم

المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (ج)الجمعيات والمؤسسات األهلية فئة 

9312009
جمعية )- جمعية الشهيد أمين حمدي شلش لننمية المجتمع

(الشهيد لتنمية المجتمع ببريم سابقا
مسئول االتصال1004129090سهير أحمد جاد045369060301004129090مركز كوم حماده– بريم البحيرة2021/12/16

mrmrhany4@gmail.comرئيس مجلس االدارة1211500231جيهان منير حنا01211500231mrmrhany4@gmail.comبندر المنيا– عزبة المصاص – الشارع اإلسباني المنيا2021/12/16جمعية في حب مصر للتنمية الشاملة9322010

1122990095ra-g11@yahoo.comرافت جاد هللا محمد أحمد0117686636ra_g11@yahoo.com-0155532303001122990095مركز أبو تشت- نجع العدوية بالرزقهقنا2022/05/23جمعية البلد لتنمية المجتمع بنجع العدوية بالرزقه9332011

mykidsinstitutions@gmil.comرئيس مجلس األمناء1069529447حنان فوزي صادق01069529447mykidsinstitutions@gmil.comبندر المنيا- خلف جمعية الهالل األحمر-  شارع النقراشي3المنيا2022/05/23مؤسسة أطفالي للرعاية والتنمية بالمنيا9342012

محمود هنداوي مرعي01004395570ahlelkheir100100@gmail.com-2747143مركز دشنا- نجع أبو الحمدقنا2022/05/23جمعية أهل الخير للتنمية بدشنا9352013
01004395570-

01000309021-01062881420
hendawym979@gmail.com

1008870098yasminegamal1993@gmail.comياسمين جمال الطاهر01008870098theunion1342@gmail.comقـفط- مساكل األمل بالكالحينقنا2022/05/23جمعية االتحاد لمستثمري جنوب الوادي9362014

acdaa2004@gmail.comرئيس مجلس االدارة1206769055مرزق عزيز يعقوب01206769055acdaa2004@gmail.comسمالوط- نزلة العمودينالمنيا2022/05/23جمعية تنمية المجتمع المحلي الزراعي9372015
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