
  ١/١٢/٢٠١٥ تاريخ حتى والعدد علیھا التصديق تم التى الجمعیات بأسماء كشف          

عدد  واإلسكانالجمعیة التعاونیة للبناء  م
 االعضاء

المدير 
 العنوان رقم التلیفون المسئول

 سفاجا شركة القصیر ١١٤٧٠٥٨٥١٧ يحى محمد ٧٣ للعاملین بمناجم فوسفات سفاجا ١
 سفاجا جمعیة الشبان المسلمین ىادارفراغ  ٢١٦ اھالى مدينة سفاجا ٢

اشرف سید  ٣٠٧١ للعاملین بالشركة العامة للبترول ٣
 راس غارب الشركة العامة بالبترول ٣٦٢٣٣٠٢ على

الغردقة امام الحزب الوطنى  ٣٥٤٧٥٨٣ ممدوح رشاد ٣٢٠٠٠ )حسان(الھالى محافظة البحر االحمر  ٤
 الديمقراطى

 بجوار مجلس مدينة القصیر ١٠٠٢٧٢٧٠٠٣ بحیرىال ٨٢٠٥ ھالى مدينة القصیرأل ٥
 مدينة راس غارب ىفراغ ادار ٤٣٢ ھالى مدينة رأس غاربأل ٦

حسین  ٥٠٨٧ جمعیة الباسم التعاونیة ٧
الغردقة البحر االحمر طريق النصر  ٣٥٥١٠٣٢ عثمان

 امام توكیل السیارات دايو

للعاملین بشركة توزيع كھرباء القناة قطاع  ٨
محمد  ٧٧٥ مراالح البحر

 الغردقة شركة توزيع كھرباء القناه ٣٥١٦٠٦٠ ابراھیم

عبد حسن  ٢٩٢٣ للعاملین بديوان عام محافظة البحر االحمر ٩
 الغردقة ديوان عام المحافظة ١٠٠٩٥٥٣٦٢٠ بالوھا

ابو الحسن  ٨٠٥٠ البحر االحمر -للعاملین بالتربیة والتعلیم  ١٠
 التربیة والتعلیم مديرية -الغردقة  ١١٤٢٠٠٧٤٤٣ سنوسى

للعاملین بمديرية االسكان والمرافق بالبحر  ١١
عبد على  ٦٧٦ االحمر

 الغردقة مديرية االسكان ١٠١٥٨٥٤٤٢٢ زالعزي

حسین احمد  ٧٠٠ للعاملین بمحطات كھرباء البحر االحمر ١٢
االدارة العامة للمحطات  -الغردقة   ١٠٠٢٣٣٢٩٠٨ حسین

 كھرباء الغردقة

مديرية الشباب والرياضة بالبحر للعاملین ب ١٣
خالد احمد  ٢٥٧ االحمر

 مديرية الشباب والرياضة+-الغردقة  ٣٥٤٦٤٦٤ سید

محمد  ٥٩٠ بمديرية االوقاف بالبحر االحمر ١٤
 الغردقة مديرية االوقاف ١٢٢٤١٠٧٧٩٩ سعدى

 الوحدة المحلیة لمدينة سفاجا   ٢٤٥ المھندسین العاملین بمدينة سفاجا ١٥

محمود  ٨١٦ ظفى الحكومى بمدينة الشالتینالمو ١٦
 الوحدة المحلیة لمدينة الشالتین ١٢٢٥٦٠٠٣٦٥ محمد

العاملین بالمديرية المالیة والجھاز  ١٧
جمال  ٣١٣ المركزى للمحاسبات

 الغردقة المديرية المالیة ٣٥٤٦٣٨٧ عبدالدايم

جمال  ٢٢٣٧ ھالى مدينة مرسى علمأ ١٨
 علم مدينة مرسى ١٢٧٢٨٤٩٨٥٧ مصطفى

العاملین بمديرية الشئون االجتماعیة  ١٩
جمال  ٩١٦ واإلدارةوالتنظیم 

 الغردقة مديرية الشئون االجتماعیة ٣٥٤٦٠٦٨ الشامى

حمدى  ١٠٨٧ للعاملین بمديرية الصحة بالبحر االحمر ٢٠
 الغردقة مديرية الشئون الصحیة ١٠٠٥١٣٧٤٠٦ عبدالكريم

ت للعاملین بالھیئة العامة للتأمینا ٢١
محى الدين  ٣٠٦ وأسرھماالجتماعیة 

 الغردقة مديرية التامینات االجتماعیة ١٢٢٢٩٥٠٩٧٥ حسن

 الوحدة المحلیة لمدينة سفاجا ١٠٢٦٦٦٨١٦٩ رمضان ٦٥٩ للعاملین بالوحدة المحلیة لمدينة سفاجا ٢٢

للعاملین لنقابة اطباء الفرعیة بالبحر  ٢٣
صموئیل  ١٣١٩ االحمر

ة امام قرية عرابیة خلف الغردق ٣٥٤٠٢٤٢ توفیق
 صیدلیة يوحنا تقسیم القضاء

للعاملین بمصلحة الضرائب على المبیعات  ٢٤
الغردقة مصلحة الضرائب على  ١٠٠٠٣٤٠٥٥٠ على عزالى ٧٠٧ بالبحر االحمر

 المبیعات
 الغردقة شركة الشرق للتامین ٣٥٤٧٤٥٥ سعد رفاعى ٥٧ للعاملین بشركة الشرق للتأمین ٢٥

ن بصندوق التأمین االجتماعى للعاملی ٢٦
محمود  ١٧٣ والشھر العقارى

الغردقة ش المصالح مبنى التأمین  ٣٥٤٦٦٠٢ محمد عمر
 والمعاشات بجوار مكتب العمل

 - للعاملین بشركة اتوبیس الوجه القبلى  ٢٧
 الغردقة شركة اتوبیس الوجه القبلى ٣٥٤٦٤١٠ عبد المنصف ٢٧٥ فرع الغردقة

التموين والتجارة  للعاملین بمديرية ٢٨
الغردقة مديرية التموين شارع  ١٢١٠٥٩٩٧٧٧ عرفات ٢٥٣ الداخلیة

 المصالح
 الغردقة مديرية الضرائب العقارية ٣٥١٦٥٠٨ محمود جابر ٥١٠ للعاملین بمديرية الضرائب العقارية ٢٩

للعاملین بالوحدة المحلیة بمدينة راس  ٣٠
محمد سید  ٤٩٦ غارب

 ة المحلیة لمدينة راس غاربالوحد ١٠٠٣٤١٥٥٧٧ محمد

            



   

للعاملین المتقاعدين بشركه فوسفات البحر   ٣١
  )سفاجا(األحمر

شركه فوسفات البحر - سفاجا      ٥١٢
  األحمر

  الغردقة معھد األزھري  ٣٥٤٦٩٤٦  سعید عبد السالم  ١٩٨٩  للعاملیـن باألزھــــــــــــر  ٣٢
یة للعاملین بالھیئة القومي لالتصاالت السلك  ٣٣

  والالسلكیة
الشركة المصرية .الغردقة-  ٠١٠٠٠٧٠٣٥٩٣  عبد الوھاب  ٤٨٨

  لالتصاالت

  مطار الغردقة الدولي-الغردقة-  ٣٥٤١٥٧٥  عبد الرحمن حسین  ٥٩٤  للعاملین بمطار الغردقة الدولي وأسرھم  ٣٤
للعاملین بشركه المقاولون العرب فرع البحر   ٣٥

  األحمر
طريق السريع مساكن  –ردقة الغ  ٣٥٤٦٧٩١  حسین عبد العزيز  ٦٦١

  أبو عشره

  مديريه القوي العاملة–الغردقة -  ٠١٢٢١٢١٢٥٢٣  صدقي ياسین  ١٤٦  للعاملین بمديرية القوي العاملة بالبحر األحمر  ٣٦
) العقاريه-االسكندريه- مصر- األھلي(البنك   ٣٧

  بالغردقة
  الغردقة البنك األھلي المصري-  ٠١٠٠٢٥٦٥٤٥٦  محمود دردير  ٣٩٨

بالبحر  واألعالم الثقافةعاملین بمديريه لل  ٣٨
  األحمر

  قصر الثقافة - الغردقة  ٣٥٤٢٠٩٨  محمود عبد العزيز  ١٧٧

  المحكمة-الغردقة-  ٠١١٤١٠٠٠٩٨٦  عادل مصطفي  ١٣٦  أعضاء الھیئات القضائیة بالبحر األحمر  ٣٩
          )القاھرة-مصر-األھلي(للعاملین ببنوك سفاجا  ٤٠
  مديريه كھرباء الريف.الغردقة-  ٠١١٤٦٧٠٤٨٧٨  عبد الفتاح صديق  ١٠٠  ء الريف بالبحر األحمرللعاملین بمديريه كھربا  ٤١
للعاملین بالشركة العامه للصوامع بالبحر   ٤٢

  األحمر وقنا
  الشركه العامه للصوامع.سفاجا-  ٠١٠٠١٦٠٤٤٥٠  محمد مصطفي  ٣٠٥

١٠٥٦  ألھالي مدينة الغردقة  ٤٣
٧  

أمام .ألتربیه والتعلیم.ش.الغردقة   ٠١٢١٠٣١٠٣٦٤  محمود سید
  مديريه التربیة والتعلیم

والفنادق السیاحیة بمدينة  بالقرىللعاملین   ٤٤
  سفاجا

  سفاجا قريه مینا فیل-  ٠١١٢٧١٢١٣٣٠  بصعابراھیم ح  ١٠٨٣

جھاز التعمیر بالبحر .الغردقة -  ٠١٢٨٤٠٩٥٤٠٠  صبحي سید الطیري  ١٢٠  للعاملین بجھاز تعمیر بالبحر األحمر  ٤٥
  األحمر

  مديريه الطب البیطري.الغردقة -  ٣٥٤١٨٩٦  محمود حنفي  ١٤٧  للعاملین بمديريه الطب البیطري  ٤٦
  مأموريه الضرائب العامة.الغردقة -  ٠١٢٢٧٨٤٨٢١١  ابو السعود محارب  ١١٧  للعاملین بمأموريه الضرائب العامه بالغردقة  ٤٧
للعاملین بوزارة العدل بمدن محافظه بالبحر   ٤٨

  األحمر
  الغردقة مبني نیابة الغردقة-  ٠١٠٠٧٦٩٤٤٩٩  أمبارك الطوب  ٣٢٥

  مديرية الزراعة.الغردقه-  ٠١٢٢٣٣٠٠٨٣٨  عادل علي رزق  ٤٥٤  للعاملین بمديريه الزراعة بالبحر األحمر  ٤٩
للعاملین بالمعھد القومي لعلوم البحار وبكلیة   ٥٠

  التربیة
لعلوم  المعھد القومي.الغردقة  ٠١٠٠٦٦٢٠٣٢٦  احمد ھبه هللا  ٣٧٦

  بمنطقه اإلحیاء.البحار والمصايد

للعاملین بالھیئة العامه لتعلیم الكبار بالبحر   ٥١
  األحمر

الغردقة الھیئة العامة لتعلیم -  ٣٥٤٨٧٤٠  محمد خلیفه  ٣٢
  الكبار

  منطقه بريد.الغردقة-  ٣٥٤٦٥٠٧  صالح احمد حسب  ٣٤٨  الجمعیة التعاونیة لمنطقه بريد البحر األحمر  ٥٢
ة التعاونیة للعاملین بشركه مصر الجمعی  ٥٣

  للطیران
  الدھار -باتا١٠  ٠١٠٠٣١٦٦٦٣٩  محمد بشاري  ١١١٨

اإلدارة المركزية لجمارك .سفاجا-  ٣٢٥١٢١٦  وصفي  ٤٠٦  للعاملین باإلدارة المركزية لجمارك البحر األحمر  ٥٤
  البحر األحمر

 -  الغردقةالجمعیه التعاونیة لصائدي اسماك   ٥٥
  البحر األحمر

جمعیه صائدي .المیناء.الغردقه-  ٠١٢٢٧٧٨٢٥٤٧  يوسف مبارك  ١٥٥٠
  األسماك

الجمعیة التعاونیة للعاملین بشركه مصر   ٥٦
  لأللمنیوم

 -شركة مصر لأللمنیوم.سفاجا-  ٠١٠٠٦٣٦٩٢٣١  محمد أسامه  ١٥٠
  البحر األحمر

العاملین بفندق سوماباي بسفاجا بالبحر   ٥٧
  األحمر

  سفاجا- فندق سوماباي-  ٠١٢٢٥٧٥٧٦٩٥  خالد عبد العاطي  ١٢٣

العاملین بالقرى والفنادق السیاحیة بمرسي   ٥٨
  علم

  مرسي علم-فندق بلوالجون-  ٠١١٤٠٢٢١٢٨٦  ھشام احمد  ٧٧٩

اتحاد اإلذاعة والتلفزيون بمراكز إرسال   ٥٩
  المحافظة

  مبني اإلذاعة والتلفزيون–الغردقة -  ٣٥٥٠٨٢٣  محمد عبد العزيز  ٣٠٨

  فرع سفاجا- شركه النقل المباشر-  ٠١٠٠٩٥٦٩٠٨٨  عبد الرحمن ابو المجد  ٨٨  فرع سفاجا- ل المباشرالعاملین بشركه النق  ٦٠
العاملین بالھیئة العامة للطرق والكباري والنقل   ٦١

  البري
ھیئة –المصالح .ش-الغردقة-  ٣٥٤٨٤٣١  عادل محمد  ٨٩

  الطرق والكباري

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  امام مستشفي الغردقة العام   ٣٥٥١٧٨٠  اشرف عابد   ٥٤٩٠  دقة العاملین بالقرى والفنادق السیاحیة بالغر  ٦٢

بجھاز شئون البیئة فرع الغردقة ومحمیات البحر   ٦٣
االدارة العامة لجھاز شئون البیئة فرع   ٣٥٥٥٢٦١  یاسر احمد   ١٧٢  االحمر

  الغردقة 
  فرع الغردقة –بنك القاھرة   ٠١٢٢٢٤٤٩٩٨٦  محمد جمعة   ١٠٢٠  اعضاء نقابة المحامین الفرعیھ بالبحر األحمر   ٦٤

محمد محمد   ١٦٤  للعاملین بالھیئة العامة للتامین الصحي بالغردقة   ٦٥
 –السقالة عمارات التعاونیات  –الغردقة   ٠١٠١٥٠١٨١٥٠  اسماعیل

  ١٤عماره 

الجمعیة التعاونیة للعاملین بالوحدة المحلیھ لمدینة   ٦٦
  ة المحلیة لمدینة القصیرالوحد –القصیر   ٠١٢٠٥٧٧٢١٤٠  نجار  ٤١٤  القصیر 

شركة میاه الشرب والصرف الصحي بالبحر   ٦٧
شركة میاه الشرب والصرف –الغردقة   ٣٥٤٩٠٦٣  عالء سید   ٨٥٣  االحمر

  الصحي

الجمعیة التعاونیة للعاملین بالھیئة العامة لألبنیة   ٦٨
یمیة ش الغردقة الھیئة العامة لألبنیة التعل  ٠١١١٨٧٠٠١٠٠  طلعت احمد   ٤١  التعلیمیة

  المصالح 

الوحدة المحلیة لمدینة مرسي  –مرسي علم   ٠١٠٦١٧٦٨٢٧٤  محمود حسن   ٢٣٢  للعاملین بالوحدة المحلیة لمدینة مرسي علم  ٦٩
  علم 

الجمعیھ التعاونیة للعاملین باإلدارة العامھ للمیاه   ٧٠
احمد عبد   ٥١  الغردقة  –الجوفیة وإدارة حمایة الشواطئ 

  حفر الباطن بجوار كھرباء الریف  -الغردقة   ٠١٠٠١٣٢٤٩٦٣  الھادى 

محمد عبد   ٤١٦  للعاملین بالمنشات السیاحیة بمحافظة البحر االحمر  ٧١
 –تقسیم محالت المركز السیاحي  )٥(  ٠١٠٠٠٠٣٥٢٧٩  الرحیم 

  الغردقة

 دللتشییللعاملین بمدیریة المساحة وجھاز التدریب   ٧٢
  الغردقة  -السقالھ –المدارس ش   ٠١١١٩٤٩٥٩٥  البشیر محمد   ٤٠  والبناء 

بجوار شركة  – ٩عمارة  – ٢مبارك   ٠١١١٣١٣٢١٥٦  حسن الطیب  ١٧٠٣  لجمعیة االنقاذ البحري وحمایة البیئة بالبحر األحمر   ٧٣
  الغردقة -المشروعات 

قطاع االثار (للعاملین بمنطقة اثار البحر األحمر   ٧٤
سفاجا البحر  –ات االوقاف عمار )٥(  ٠١٠٠٦١٧٦٤٥٥  یاسین محمد  ٨٣  )المصریھ 

  األحمر 

البحر  –للعاملین باإلدارة العامھ لمیناء سفاجا   ٧٥
  میناء سفاجا البحر األحمر  –سفاجا   ٠١١٤٤٢٢٠١٤٠  سعد عید   ١٦٩  األحمر

٧٦  
للعاملین بالغرفة التجاریة ومكتب السجل التجاري 

البحر  –ومصلحة الدمغة والموازین بالغردقة 
  األحمر

محسن عبد ال  ٣٠
البغرفة التجاریة خلف الدیوان العام   ٣٥٤٩٢٩٨  مبارك

  بالغردقة

  میناء الغردقة البحري -الغردقة   فراغ اداري  ٣٣  للعاملین باإلدارة العامة لمیناء الغردقة البحري   ٧٧

 –مرسي علم  -مركز تعدین مرسي علم   ٠١٢٢٤٦١٠٥٢٨  سالم محمد   ١٤٩  البحر األحمر –للعاملین بمركز تعدین مرسي علم   ٧٨
  البحر األحمر

  البنك االھلي  - غارب     محمود احمد  ٣٩  جمعیة العاملین بالبنك االھلي راس غارب   ٧٩

جمعیة المصطفي ألفراد الشرطة والعاملین المدنیین   ٨٠
محمد عبد   ٣٥٩٨  بمدیریة االمن 

  مدیریة امن البحر األحمر   ٠١٠١٧٧٢٥٠٥٤  الناصر 

  الغردقة  –بنك القاھرة       ٣٦  قاھرة الغردقة جمعیة العاملین ببنك ال  ٨١
  سفاجا –البنك االھلي       ١٤٠  جمعیة العاملین ببنوك سفاجا   ٨٢
  مرسي علم - منجم السكري   ٠١٢٢٩٠٦٤٤٩١  ایمن جمال   ٩٦٧  جمعیة العاملین بمناجم السكري   ٨٣
  الغردقة -شركة سیتى جاز   ٠١٠٦٦٦٣٨٠٠١  مصطفي  ٣٠  للعاملین بشركة سیتى جاز  واإلسكانجمعیة البناء   ٨٤

 


