1

شركـة اإلسكـندرية للبرتول
إحدى شركات اهليئة املصرية العامة للبرتول

اإلدارة العامة للشئون الطبية
( جلنة صندوق عالج العاملني وأسرهم )
بيان باجلهات الطبية املتعاقدة مع الشركة

2

األمراض الباطنة

3

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د صالح نجا

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكلى

 385طريق الحرية –
مصطفى كامل

5466760

2

أ.د احمد فتحى
القريعى

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكلى

 172شارع عمر لطفى –
محطة ترام سبورتنج

5908469

3

أ.د حسام ابو الخير

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكبد

 182ش عمر لطفى –
محطة سبورتنج الترام

01223412739
5933316

4

أ.د ايهاب الخولى

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكبد

 10شارع الجالء عمارة
معمل البرج – فيكتوريا

01221723761
5774545
01286868114

5

أ.د احمد محمد
الجوهرى

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكبد

 51شارع صفية زغلول
– محطة الرمل

01223111258
4868226

6

أ.د درويش احمد
حلوس

استاذ امراض الباطنة
و امراض الروماتيزم

ناصية عبد المنعم سند و
ممفيس – خلف سينما
أديون  -كامب شيزار

5914933
01224663414

7

أ.د اشرف حسين
الغندور

استاذ امراض الباطنة
و امراض الدم

 227شارع بورسعيد -
سبورتنج

01222868507
01223153913
5225001

8

أ.د عايدة على نظير

استاذ امراض الباطنة
و امراض الدم

 14شارع كلية الطب -
محطة الرمل

5740215
4804509

9

أ.د سهير سعيد

استاذ امراض الباطنة  67ش الطبار/احمد سعود
و امراض الغدد الصماء مصطفى كامل  -بولكلى
 172شارع ملك حفنى
سيدى بشر بحرى

5565155
0123659551

11

أ.د عالء عبدالسالم
داوود

استاذ (دكتوراة)
امراض الباطنة
و امراض السكر

 306ش بورسعيد امام
جامع سيدي جابر –
سيدي جابر

5464489
01223525385

12

أ.د محمد احمد مهنا

استاذ (دكتوراة)
امراض الباطنة

 70شارع محرم بك

3919152

10

استاذ امراض الباطنة
أ.د ابراهيم
عبدالرحمن عاشور و امراض الغدد الصماء

5424878

4

استاذ امراض الباطنة
و امراض الكبد

 14شارع كلية الطب –
محطة الرمل

01003889076
4874881

أ.د عبد الفتاح فهمى
13
هنو
14

أ.د السعيد حسن
ابراهيم

استاذ امراض الباطنة

 5شارع على رامز
محطة الرمل

4861888
0123103167

15

د /هشام ايوب

دكتوراه امراض الكبد

 1ش حسن سرور -
سبورتنج

4282773
01192911881

امراض باطنه  -دم

 227شارع بورسعيد
سبورتنج

5225001
0122868507

17

د /محمد دسوقى
ياسين

اخصائى امراض
الباطنة

 198ش طيبه كليوباترا
الصغرى

01001495543
5426938

18

د /حسام عرفه

اخصائى األمراض
الباطنية

 4شارع بدوى – خلف
كلية العلوم -محرم بك

4976655
01223584446

19

د /اسامة عبد القادر

اخصائى امراض
الباطنة
و امراض الكبد

01223159538
4422225
 1ش االسناوى -الورديان
01017400338

20

د/حسن ياسين

اخصائى األمراض
الباطنية

 5شارع ابن اسعد
الورديان

01222609330
4413883

21

د/محمود حسنى
محمود

اخصائى األمراض
الباطنية

 15شارع القاعدة الجوية
 -البيطاش

01274551299
3086151
01001706806

22

ممدوح الفولى

اخصائى امراض
الباطنة

شارع جهاد المصرى -
الهانوفيل

4377882
01222870419

23

د /محمد عامر
الشهاوى

اخصائى امراض
الباطنة

 1ش السماليهى -
البيطاش

01006620297
01203378205

24

د /محمد عبدهللا
موسي

امراض باطنه  -قلب

الهانوفيل الدراية امام
استوديو فهد

01121414702

25

د /رشدي أنور
حمودي

امراض باطنه  -قلب

شارع جامع المندرة
البحرية امام محطة
المندرة

5804065
01223770261

د  /منال عبد الستار
16
الصردي

5

26

د /فؤاد محمد محمد
النجار

امراض باطنه  -سكر

 59شارع فيكتور
عمانويل امام الشهر
العقاري سموحة

4277871
01001706704

27

د /جمال الشافعي

غدد صماء

 78شارع خالد بن الوليد
سيدي بشر بحري

3583270
01119763263

28

د /خالد بن الوليد
محمد ابراهيم

كبد – جهاز هضمي

 206طريق الحرية -
اإلبراهمية

01221363092

29

د /محمد فتح هللا
ياقوت

باطنه  -حميات

الهانوفيل امام سنترال
الهانوفيل

4378688

30

د /عبد الرازق
محمد يونس حموده

باطنه

60شارع االمير لؤلؤ
بجوار صيدلية الفداء

4421444

31

د /طارق المهدي
عبده مسعد قوره

باطنه – جهاز هضمي
كبد

 84شارع عمرو لطفي
عمارة اراك تاور بالزا

5915190
01023125553

32

د /سهير علي عبد
القادر عبد الهادي
الشيخ

باطنه  -سكر

 13شارع مصطفي حافظ
متفرع من كليه الطب

4859581
01113080643

33

د/منال طايل

باطن  -روماتيزم

كليوباترا

34

د /نادية السيد ذكي

امراض دم

االزريطة

35

د/احمد ابو خزيمة

جراحة جهاز هضمي

 57ش فيكتور عمانويل
– امام مول زهران -
سموحة

6

أمراض القلب

7

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

ا.د محمد احمد
صبحى

استاذ امراض القلب

 42شارع محمد السيد حنفى –
كليوباترا الترام

5431510

2

ا.د عمرو محمود
ذكى

استاذ امراض القلب

شارع عبد السالم عامر – بولكلى
الترام

01223115703
5855270

3

ا.د شريف شوقى
البلتاجى

استاذ امراض القلب

 21ميدان سعد زغلول – محطة
الرمل

01222193520
4860868

4

ا.د محمد لطفى

استاذ امراض القلب

 18شارع كلية الطب – محطة
الرمل

4812722
0101442146

5

ا.د على زيدان

استاذ امراض القلب

6

د /رافت الشيمى

استشارى امراض القلب

الهانوفيل أمام مساكن االندلس
والحجاز

7

د /احمد فهمي
الوتيدي

جراحة القلب

محطة الرمل

012223920905
 14شارع كلية الطب محطة الرمل
4879437

8

0100183620
4374540

االمراض الصدرية

9

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د يحيي خليل

استاذ األمراض الصدرية

 26شارع محمد السيد عمر
لطفي سابقا -كليوباترا

01005208525
5460950

2

أ.د عبد المنعم كامل
ربيع

استاذ األمراض الصدرية

برج (ج) عمارة الخليج – شارع
عبد السالم عارف امام محطة
ترام الهدايا

01227435731
5853245

3

أ.د احمد يوسف

استاذ األمراض الصدرية

302طريق الحرية –امام كوبرى
كليوباترا

5422551
0101445478

4

د /شريف خفاجي

األمراض الصدرية

طريق اسكندرية – مطروح امام
مدخل الهانوفيل

3015677
01223908213

5

د /مصطفي محمود
عبد الحميد شاهين

األمراض الصدرية

 10ش كليه الطب -فوق صيدلية
اكسفورد

01119666122
4875529

6

د /شريف فرانس
نخلة

اخصائى األمراض الصدرية

امام قطار سيدى بشر

7

د/مصطفى محمد
مصطفى

اخصائى األمراض الصدرية

10شارع منشّا – محرم بك

3916768
01001742245

امراض صدرية

 40ش القفال محطة خفاجي -
الورديان

01224199569

 8د /علي مصطفي كمال

10

5340970

االمراض
اجللدية و التناسلية

11

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

1

د /احمد حسن
ابراهيم

امراض جلدية

2

أ.د فيروز خليل
بدران

استاذ (دكتوراة) الجلدية و
التناسلية

العنوان

رقم التليفون

 50شارع سيدي جابر كيوباترا
حمامات
80ش العبداني –خفاجه  -الورديان
01001551777
األبراهيمية – شارع عمر لطفى
5926537
 83شارع البيطاش امام شارع
3091224
الحنفية
5235351
4441751

3

د /داليا عباس

اخصائي األمراض الجلدية

 482طريق الحرية  -بولكلى

0122273632
5429266

4

د /اميرة حمدي سعد
المغربي

األمراض الجلدية

 6شارع طما زين  -فلمنج

01223351311

5

د /كاميليا جمال
الدين الركايبى

اخصائي األمراض الجلدية

 11شارع الوزير – متفرع من
شارع الرصافة – محرم بك

3952732

6

د/احمد محمد
محيسن

اخصائي األمراض الجلدية

 51شارع صفية زغلول امام ايديال

4862161
4847358

7

د /محمود نبيل كامل

استشارى األمراض الجلدية

 19شارع امين قكرى -محطة
الرمل

01001831793
4869545

8

أ.د /نجالء فتحى
عجمية

دكتوراه األمراض الجلدية

 178ش عمر لطفى – محطة ترام
سبورتنج
 43ش عمر بن عبد العزيز امام
حلوني كالسيك  -ميامي

5907612
5539898

9

د  /عمر جمال الدين

دكتوراه األمراض الجلدية

 307ش بور سعيد – سبورتنج

-

12

االمراض
النفسية و العصبية

13

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

د /نهاد سيف هللا
شحاتة

استشارية األمراض النفسية و
العصبية

 41ش البكباشي العيسوي –
سيدي بشر بحري

5487699
0120109248

2

أ.د سلبمان عزمى
طاحون

استاذ (دكتوراه) األمراض
النفسية و العصبية

ميدان عرابى – رقم  9المنشية

4819448

3

د /ممدوح على ابو
ريان

دكتوراه األمراض النفسية و
العصبية

 25ش خالد بن الوليد سيدى بشر
الترام

3582092

4

د /ياسر عبد القوي
سالم

امراض نفسية وعصبية

 9ش دكتور يورجي – وينجت
امام عمارات العبور

5435150

14

عالج االورام

15

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د عمرو عبد العزيز
السيد

استاذ (دكتوراه) عالج األورام

كوبري  14مايو  -سموحة

42144663
4244667

2

أ.د هناء محمد كحيل

استاذ (دكتوراه) عالج األورام

 156شارع عمر لطفى –
سبورتنج الصغرى

5904644
0105450502

3

أ.د شعبان محمد
العسال

استشارى عالج األورام

 130ش المكس قبل الترسانة
البحرية القباري
خلف حى وسط ااالزريطة

4855440
01222427630
4442225

4

أ.د /اشرف محمود
االنبابى

دكتوراة عالج االورام

 49ش بهاء الدين الغتورى –
سموحة

4205032
01060154000

جراحة شرج و أورام
و مناظير

 13شارع مصطفي حافظ –
متفرع من ش كلية الطب – محطة
الرمل

4810537
4812434

 5ا.د /وليد الشاذلي

16

جراحة االوعية الدموية

17

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

د  /حسن لطفي ابراهيم

استشارى جراحة األوعية
الدموية

 56ش صفية زغلول امام
مكتبة الشناوي – محطة الرمل

4858554

2

د /احمد محمد متولي

جراحة األوعية الدموية

3

د /مصطفي مبروك

جراحة األوعية الدموية

18

 28ش محمد عبده بجوار
النقراشي للتامين
 103ش سيدي جابر الشيخ
برج بانوراما
 11شارع محمد رافت متفرع
من ش كليه الطب برج المدينة
المنورة – محطة الرمل
ابو يوسف برج الصابرين
بجوار مسجد الصابرين

4849626
010054004562
4815343
01068512341
4110608

جراحة املسالك البولية

19

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

1

أ.د سعد محمد سعد

استاذ (دكتوراه)
المسالك البولية

 9ميدان سعد زغلول

2

أ.د عبد الفتاح عرفة

استاذ (دكتوراه)
المسالك البولية

 26شارع الغرفة التجارية

4810625

3

أ.د احمد العبادى

استاذ (دكتوراه)
المسالك البولية

 9ش السلطان حسين – محطة
الرمل

4858255
01120776111

4

أ.د على محمد عبد الكريم

استاذ (دكتوراه)
المسالك البولية

 12ش شامبليون األزاريطة

01224604074
4854544

5

أ.د صالح جعفر

استاذ (دكتوراه)
المسالك البولية

 5شارع على رامز -محطة
الرمل

01223926086
4873017

6

د .وليد كمال رجب

مسالك بولية

ش  45بجوار نفق العصافرة
قبلي ناصية ش  3يمين

5359764
0101589346

20

رقم التليفون
4838500

طب االطفال

21

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

المركز الطبي المصري
االمريكي

األطفال

 39شارع مصطفي كامل –
بولكلي (المركز المصري
االمريكي)

5439871

2

د /ممدوح عبد الجليل
الغندور

دكتوراه طب األطفال

 35شارع بن الخطاب – محطة
مصر

01223327316
3936450

3

أ.د مجدى عمر عبده

استاذ طب األطفال

 172شارع عمر لطفى
سبورتنج

5912693

4

د /احمد سعيد حسن

طب األطفال

شارع احمد شوقي – رشدي
الترام

5435806
01027374246

5

د /شهيرة عبد الجليل
عبد العظيم

اخصائية طب األطفال

 10شارع بدر متفرع من اول
الزهور  -الحضرة الجديدة

3832568

6

د /مصطفي سليمان
بدير

طب األطفال

 14شارع جورج ابيض متفرع
من شارع بورسعيد

5917556

7

د /حسن على منصور

اخصائى طب األطفال

 2شارع السماليهى – متفرع
من شارع البيطاش الرئيسى-
العجمى شقة 8

3085489

8

د /ماجد محمد السيد

اخصائى طب األطفال

الراس السوداء -شارع السالم
بجوار مسجد الفلكى الكبير

01099338805

9

د /يحيي عواد

اخصائى طب األطفال

 4شارع نوتردام -جليم

5828977
01223513134

10

د /طارق محمد عيد

اخصائى طب األطفال

 11شارع محمد رأفت محطة
الرمل

4819548
0123963910

11

د /احمد عبد السالم
الشرقاوى

اخصائى طب األطفال

المندرة القبلية

01224570474
3226966

12

د /زياد عبد الحافظ

اخصائى طب األطفال

 10تعاونيات سموحة

4264522
010113537

22

13

د/خميس جابر بركات

اخصائى طب األطفال

 74شارع األمان امام محطة
خفاجى الورديان

4448822

14

د /فاطمة احمد فهمى

اخصائية طب األطفال

 13شارع البيطاش

3083872
012210528406

15

د /خالد رجب زيادى

اخصائى طب األطفال

شارع ام السلطان المتراس -
الورديان

01001347222

16

سنا حسني بركات

طب اطفال

91ش احمد شوقي-محطة ترام
مصطفي كامل

5443409

17

أ.د ياسر سعد الدين

تخصص جراحات االطفال

 300شارع بورسعيد -سيدى
جابر

01223232699
5457334

18

د /هالة كمال حسن
قطب

األطفال

 12شارع بن شاكر متفرع من
شارع  45بحري

5549395
01060677833

19

اسكندرية لطب األطفال
بسموحة

طب األطفال

طريق  14مايو سموحة امام
جامعة فاروس

3819910
3826995

20

د  /هشام دعبيس

طب اطفال

الدخيلة ش مسجد ناجي بجوار
قسم الشرطة القديمة

2204454

21

د /سمير منصور

اطفال

العجمي امام مدرسة العجمي
النموذجية  -الهانوفيل

ــــ

22

د /عاصم احمد حسن
سليمان

اطفال

الهانوفيل امام المالهي بجوار
صيدلية المستقبل

3019903
01001692944

23

د /أميرة عبد الفتاح
علي

اطفال

 23شارع االعشي متفرع من
شارع جواد حسني االبراهمية

01001670522
01020902151

24

د /محمد حسن عبد
الحميد خضير

اطفال

العجمي الدراية امام مطعم
الصفتي

25

د/نيفين بدر الدين

اطفال

سموحة

23

01200330747

26

عيادات شحاتة

ميدان شهر العسل – البيطاش

أطفال

24

01000381186

اجلراحة العامة

25

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د عالء بدوى

أستاذ الجراحة العامة

ميدان وابور المياه7 -شارع
محمد وجيه -حافظ ابراهيم

0222710438
4296119

2

أ.د احمد صالح

أستاذ جراحة القلب و الصدر

4809357
 18شارع كلية الطب -محطة
01222153155
الرمل

3

أ.د محمد شريف زكى
خليل

أستاذ الجراحة العامة

 5شارع على رامز -محطة
الرمل

01223129213
4863400

4

أ.د محمد ابراهيم ابو
ديبة

أستاذ الجراحة العامة

 601طريق الحرية -زيزينيا

5741166
5743464

5

أ.د محمد ابراهيم قاسم

أستاذ الجراحة العامة

 12شارع البكباشى
العيسوى -سيدى بشر بحرى

01001224750
5568825

6

أ.د وليد عبد الحليم ابو
الوفا

أستاذ الجراحة العامة و
جراحة الراس و الرقبة

 37شارع الفتح -فلمنج
محطة ترام الكرنك

01288555199
5836398

7

أ.د حبشى عبد الباسط

أستاذ الجراحة العامة

 14شارع النصر -المنشية

01223271831
4842098

8

د /ابراهيم بدوى

استشارى الجراحة العامة

شارع ابو ناجى امام صيدلية
الدخيلة -الدخيلة

01005362018
2209284

9

د/شريف عبد القادر

اخصائى الجراحة العامة

المندرة -قبلى
ش أبن الحسن الشاذلى

01063504958
3221036

10

د /نادر محمدين

اخصائى الجراحة العامة

 20شارع األندلس-
األبراهيمية

01223685880
5909749

11

د /محمد مصطفى فهمى

استشارى الجراحة العامة

شارع الهانوفيل -بعد بنك
مصر

4353023

12

د/احمد فهمى ذكرى

دكتوراه الجراحة العامة

( 39أ) عمارات العبور-
مصطفى كامل -بولكلى

5463177
012325859

26

 66شارع األهوزى-
الورديان

01006161889
4411279

 247ش بور سعيد –
كيلوباترا

5449094
01001153656

 178ش عمر لطفى –
محطة ترام سبورتنج

5907612

01001293288

13

د /احمد زكى ابراهيم

14

د  /ابراهيم الحول

15

أ.د /احمد طلحة

دكتوراه الجراحة العامة

16

د /خالد محمد مصطفي

جراحة عامة

 8ش عبد السالم عارف -
بولكلي

جراحة شرج و أورام
و مناظير

 13شارع مصطفي حافظ –
متفرع من ش كلية الطب –
محطة الرمل

4810537
4812434

جراحة

 13شارع مصطفي حافظ –
متفرع من شارع كلية الطب
– محطة الرمل

4844017
48944076

 17ا.د /وليد الشاذلي

18

مركز سي أر سي

استشارى الجراحة العامة

27

جراحة العظام

28

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

د /محمد عبدهللا عل
حسنين محفوظ

جراحة العظام

 29شارع فوزي معاذ ابراج
صفوه رجال االعمال سموحه

4266638

2

أ.د حسن احمد
الحسينى

استاذ جراحة العظام

3

سان
أ.د احمد ح ّ

استاذ جراحة العظام

 24شلرع بور سعيد الشاطبى
01223466242
 127ش االسكندر االكبر – بجوار
5923327
الشبان المسلمين
 91شارع احمد شوقى -ابراج
01222137279
األشراف -محطة ترام مصطفى
5228191
كامل

4

أ.د هشام فتحى غنيم

استاذ جراحة العظام

 28شارع الجالء  -امام قسم
المنتزه  -فيكتوريا

01221773948
5781197

5

أ.د على ناجي خالف

استاذ جراحة العظام

 20شارع امين فكرى -محطة
الرمل

01223312926
4860471

6

أ.د طارق الفقى

استاذ جراحة العظام و العمود
الفقرى

 24ش ادونيس متفرع من ش
الجيته األبراهيمية

5931907
0123382958

7

د /احمد وحيد قنديل

جراحة العظام

 8عمارات الصيادلة – طريق 14
مايو

4247746

8

د /محمد احمد الشيخ

جراحة العظام

 114شارع بورسعيد – كامب
شيزار

5914441
01000215411

9

أ.د ابو الفتوح عيد

استاذ جراحة العظام

 2شارع استا نبول محطة الرمل

4878835

10

أ.د /هانى مرسى

دكتوراة جراحة العظام

 6ش سيدى جابر – محطة ترام
سبورتنج

5224221
01203261520

11

د /محمد حسن احمد
حسن

جراحة العظام

 13شارع مصطفي حافظ –محطة
الرمل

4838056

29

جراحة املخ و االعصاب

30

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د ياسر البنا

استاذ جراحة المخ و األعصاب

 3شارع مصطفى كامل -رشدى

01222282737
5230052
54419935

3

د /احمد محمود
حبلصي

جراحة المخ و األعصاب

 86ش الفتح محطة ترام باكوس

5854302
01224324922

3

أ.د مدحت الصاوى

استاذ جراحة المخ و
األعصاب

 7ش على رامز خلف سينما راديو
 -محطة الرمل

0122156936
4833309

4

أ.د محمد العيسوى
الفقى

استاذ جراحة المخ و األعصاب

 63شارع سيدى جابر -كليوباترا
الحمامات

01222127920
5426225

5

أ.د احمد يحيى

استاذ جراحة المخ و األعصاب

 7شارع على رامز خلف سينما
راديو -محطة الرمل

01222404284
4838750

6

أ.د مصطفى حسن
فتحى

استاذ جراحة المخ و األعصاب

 18شارع كلية لطب

01222172842
4846074

7

احمد عبد العزيز
صبري فايد

جراحة المخ و األعصاب

 8ش كلية الطب عمارة الترامسي

4868198
01097661433

8

د  /تامر حسني

استاذ جراحة المخ و األعصاب

 458طريق الحرية  -رشدي

5439341
01223339013

9

د /سامح السعيد

مخ وأعصاب

سموحة

31

ختصص احلاالت اخلاصة

32

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

م.اجيالنا

تخصص حاالت الخاصة

 87شارع دارا – سيدي جابر

5460382
01289426942

تخصص حاالت خاصة

 91شارع احمد شوقي –
ابراج االشراف مصطفي كامل

01001122595
5228281

3

د /نجاح كمال عبد المعطي

تخصص حاالت خاصة

البيطاش

01224245798

4

جمعية اشراق الشمس للتنمية

تخصص حاالت خاصة

 59شارع عمر لطفي –
االبراهمية
37ش البيطاش الرئيسي

5909571
3090630

5

جمعية اشراق النهار

تخصص حاالت خاصة

 150ش احمد شوقي محطة
ترام رشدي

0127385738
5425257

6

العيادات التخصصية لطب
التخاطب

تخاطب

ش بورسعيد  -سبورتنج

المركز التخصصي لطب االطفال
2
د/حسين عبد الدايم

33

االنف و االذن و احلنجرة

34

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د احمد امين عمران

استاذ امراض األنف و
األذن

 57ش صفية زغلول محطة
الرمل
 22ش سيف الكاتب – دمنهور

01222166790
4815311
3333959

2

أ.د احمد محمد مهنا

استاذ امراض األنف و
األذن

كليوباترا -شارع بور سعيد أمام
حلواني مرزوق

01227392463
5413514

3

د /هانى حبشي

استشارى األنف و األذن

70ش مسجد ناجى الدخيلة

01223856853
2213284

4

د /عمرو حسن على

اخصائى األنف و األذن

 91شارع ام السلطان -الورديان

4444727

5

د /مجدى عبد الهادى

اخصائى األنف و األذن

 4ش مسجد الفاروق -خلف ش
جمال عبد الناصر -ميامى

5556481
01227681653

6

مركز معا

اخصائى األنف و األذن

 21ميدان سانت جيني – كفر
عبده – الدور االرضي

5423118
01001864068
0106557848

7

د /فتحي عبد الباقي

استاذ امراض االنف واالذن

 59ش عمر لطفي محطة ترام
االبراهيمة

5911286
0122173076

35

جراحة العيون

36

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د طارق حسين على
حسين

استاذ امراض العيون

 17ميدان سعد زغلول محطة
الرمل

01222145815

2

أ.د محسن احمد ابو
شوشة

استاذ جراحة العيون

شارع بورسعيد(ميدان
كليوباترا) عمارة كليوباترا
كالس

01223525287
5440906

3

د /مجدى على الطبيب

استشاري امراض العيون

 39شارع مسجد ناجى الدخيلة

01223813466
01061560502

4

د /خالد محمد جاد
الشيمى

اخصائى امراض العيون

العجمى -هانوفيل-بجوار معمل
البرج-امام مطعم الصفى

01065096991
3016724

5

د /بهجت بدوى

استشارى امراض العيون

 55شارع صفية زغلول محطة
الرمل

4863209

6

د /مصطفى ضيف

استشارى امراض العيون

197شارع ملك حفنى امام سكة 01223332638
5299969
حديد -سيدى بشر قبلى

7

د  /ابراهيم صبري

امراض العيون

 20ش أمين فكري خلف سينما
راديو – محطة الرمل

4824956

8

د /محمد يسري محمد
فرج

امراض العيون

 181شارع جمال عبد الناصر
– سيدي بشر

5557778
01111626170

9

مركز  /سمير البحه

عيون

 226طريق الحرية -
االبراهيمية

37

أمراض النساء و التوليد

38

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د طارق عبد الظاهر
قرقور

استاذ النساء و الوالده

 22شارع الغرفة التجارية-
محطة الرمل

01223152544
4803429

2

أ.د ياسر سعد الكسار

استاذ النساء و الوالده

 190طريق الحرية اشارة
االبراهمية

01125443555
5920653

3

أ.د صالح عبد ربه
(م.سهال)

استاذ النساء و الوالده

 10شارع محرم بك – محطة
مصر

3936949

4

د /ناهد محمد ابو رحاب

اخصائية امراض النساء

القبارى بجوار شركة الزيت
محطة ترام مدرسه الجالء

01005791618
4442984

5

د /مني عبد العال محمد

امراض نساء و والدة

 4شارع محمد صالح الدين
شعبان متفرع من ش سراي
قصر راس التين

4853318
01223305681

6

أ.د /أميرة بدوى

دكتوراة امراض النساء و
التوليد

ميدان كليوباترا حمامات –
عمارة كليوباترا كالس

5466643
01220209220

7

د /ميرفت خطاب

اخصائية امراض النساء

8

د /ماهر كامل الشناوى

دكتوراة امرض النساء

طريق اسكندرية مطروح-
امام جراج النقل العام-
البيطاش
الورديان ميدان عارف بك –
خفاجه بجوار مدرسة شجرة
الدر

01008755657
4352555
4400951
0114291703

9

د /هانى عاطف عبد
الوهاب

اخصائى امراض النساء

 55شارع اسماعيل صبرى-
الجمرك

01223139097
4831966

10

د /امانى عبد الرازق
خاطر

اخصائية امراض النساء

 57شارع محرم بك على
الترام

01006051195
4943600
01284862450

11

د /امل محمود احمد
شلبي

امراض النساء

الدخيلة بجوار بيت الراهبات

4462944

12

د /امل محمود عبد
السالم

اخصائية امراض النساء

 21ميدان محطة الرمل

01001445461

13

د /اسماعيل محمد نوار

اخصائى امراض النساء

 23شارع جمعية جناكليس -
جناكليس

5757027
010012222168

14

د /صفاء محمد سراج

اخصائية امراض النساء

ناصية اول شارع الجيش مع
طريق األسكندرية الصحراوى

01006161604
4410432

15

د /ميرفت عبد الحميد
المرسى

اخصائية امراض النساء

امام  6عين شمس البيطاش

01001995122
4347697

39

16
17

د /صباح غريب

د /احمد مصطفي فؤاد

دكتوراة امرض النساء

 456طريق الحرية  -رشدى

5759921
01223526591
01010064180

امراض النساء

شارع حسن سرور ش ابو
قير -سبورتنج

4288112
01276304604

40

طب االسنان

41

م

االسم

الدرجة العلمية
والتخصص

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د طارق السهرى

استاذ جراحة الفم و األسنان

مصطفى كامل ش محمود
أسماعيل أبراج السيدة زينب
مدخل مرعي للسيارات

01114416113
5433572

2

د /محمد مصطفي
ابراهيم خطاب

طب االسنان

العجمي امام شارع الهانوفيل
الرئيسي برج وردة الخليل

9516005

3

د /عالء الشريف

اخصائى جراحة الفم و األسنان

فيكتوريا
 28ش الجالء

5731032
01117071519

4

د /محمد جمال
الفراش

طب االسنان

 59شارع فيكتور عمانويل -
سموحة

4247476
4262129

5

د /نيفين اسماعيل
كشك

طب االسنان

 87شارع عمر لطفي -
االبراهمية

01272781852
01100807328

6

د /طارق ابراهيم
نعيم

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 612طريق الحرية برج
االطباء امام جامع يحيي
زيزينا

01006136152
5854119

7

د /عمرو حسنى

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 59شارع فيكتور عمانويل -
سموحة

01006222847
4256922

8

د /معتز محمد نبيل

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 401شارع ملك حفني
العصافرة -قبلى

01001846040
3220150

9

د /محمد عصام الدين

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 7ش فيكتور عما نويل
سموحة

01273143413
4271768

10

د /ابراهيم الزهيرى

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 68شارع النبى دانيال

 11د /عبد العزيز حواش

اخصائى جراحة الفم و األسنان

شارع االمان  -الورديان امام
مسجد سعد الدين

4444394

 49شارع عمر زعفان -
األبراهيمية

01001928200
5913635

13

د /طارق شعبان

اخصائى جراحة الفم و األسنان

1شارع مكة -البيطاش

01001122483

14

د /مدحت العيسوى

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 37شارع الجالء -فيكتوريا

5275225
01204424242

15

د /اماني اسماعيل
محمد علي

طب االسنان

 18شارع بن يونس
االسكندراني –محرم بك

3913102

 12د /السيد سعد الجندى اخصائى جراحة الفم و األسنان

42

16

د/عبد اللطيف عبد
الرازق

اخصائى جراحة الفم و األسنان

الدرايسة -الهانوفيل -طريق
األسكندرية مطروح

01223915865
3086708

17

د /امجد احمد عجاج

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 4شارع محمود مقلد متفرع
من خليل حماده ميامي

01006033900
5570867

18

د /محمد على شهاب

اخصائى جراحة الفم و األسنان

شارع القسم القديم بجوار
مخزن البوتجاز -الدخيلة

01223727724

19

د /عصام فهمى
محمود معوض

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 51شارع نواكراتيس-
األبراهيمية

5919674
5901332

20

د /هانى حلمى

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 35شارع مراد تقاطع ش
البيهقي والقفال الورديان

01224013837

21

د /مصطفي فاروق
حواش

طب االسنان

 57شارع راس التين امام
قصر الثقافة  -بحري

01142581675

22

د/حسن األبيارى

اخصائى جراحة الفم و األسنان

 58شارع مصطفى كامل-
فلمنج -برج األطباء

01007215377
5840336

23

مركز سموحة
لزراعة االسنان

طب االسنان

 76تعاونيات سموحة

4287888

طب االسنان

 724طريق الحرية -لوران

5837013

25

د /محمد على الديب

اخصائى جراحة الفم و األسنان

ش البيطاش امام مدرسة
البيطاش

4384025

26

عيادة المستقبل
لالسنان

طب األسنان

 12شارع  302تقسيم القضاه
البسام  -سموحة

4258165

27

مركز ابحاث طب
األسنان

طب األسنان

امام نقطة شرطة سموحة

-

28

مركز الغنام لطب
األسنان

طب األسنان

 7شارع المشير احمد بدوى-
عمارة الشرق للتأمين -محرم
بك

4965884

29

مركز سكاي دنت

طب األسنان

الهانوفيل امام مسجد الدرايسه

4380047

د/ياسمين عبد الحميد
30
سالم

طب األسنان

العجمي – البيطاش اول شارع
القاعده

3081808

د /عمرو الشنشوري

طب االسنان

شارع مصطفي كامل السيوف
مدينة جاردينا برج 1

5254215
01220177199

د /عمرو سعد
24
(م.لوران دانتال كير)

31

43

طب االسنان

 16شارع الواثق شقه 2
الحضرة
خلف خروب سامي

4248910

 33د /محمد سعد القبانى

طب االسنان

 601طريق الحرية  -زيزنيا

5766441
0108201967

34

د /مركز دريم سمايل

طب االسنان

 391البرج الصغير شارع
جمال عبد الناصر مع سليمان
الفارسي العصافره بحري

5502223
0120030065

35

د /اسالم محمد على

طب االسنان

 488طريق الحرية – امام
ترام الوزارة – بولكلى

5856205
01223650423

 36د /اميرة سراج الدين

طب االسنان

شارع القسم -العامرية

4480850
01117174646

37

د /احمد كريم رشدى

طب االسنان

ش  30سيدى بشر قبلى

5324242
01223719071

38

د /محيى دانيال

طب االسنان

 12ش طاهر الجزائرى –
الدخيلة

44413037
01224272979

39

د /عزيزة خميس
عبدهللا عرابي

طب االسنان

 21شارع امين فكري محطة
الرمل

01000707606

40

د /السيد الزهيرى

طب االسنان

القباري بجوار شركة الزيت
ش االمير لؤلؤ

41

مركز الجوهرة

طب االسنان

ش حافظ حسين الورديان

42

د /لمياء ممدوح

طب االسنان

البيطاش

43

د /احمد السيد

طب االسنان

العجمي _ابو يوسف

32

د /نيفين شوقي
محمد عبدهللا

44

4442984
01005791618
3191177
01023335313

معامل التحاليل

45

م

االسم

العنوان

رقم التليفون

1

معمل البرج

محطة الوزارة – محطة الرمل  -فيكتوريا

5800424
19911

2

معمل امينة حساب

محطة ترام ثروت -محطة الرمل

4870138
16987

3

أ.د عبد المحسن فهمى سويلم

 190طريق الحرية -األبراهيمية

5927813
5911304

4

معمل بديوى

 86ش سيدى جابر الشيخ -الترام بجوار السنترال
دمنهور – ارض الميري ش سليم البشري خلف
السنترال القديم

01000040511
5222602

5

أ.د مجدى عبد الحميد

 22شارع امين فكرى -محطة الرمل

48722126

6

د /توكل مسعود

الهانوفيل -طريق مطروح الدرايسة

3020789
01027012482

7

د /حسام عباس قطب

 40شارع القفال -الورديان

4465525
4465785

8

د/محمد زكريا حسين

شارع األمان -امام صحة الورديان رقم 34

9

معمل سموحة د /ناصر فتحي

 136شارع تعاونيات سموحة

4252240

10

معمل حياة

 21شارع هزلر متفرع من شارع ابو قير -فلمنج

5828884

محطة الرمل
 45ش صفية زغلول امام سينما ريالتو

01005345712
4864381

12

معمل الفحوص للتحاليل

 232شارع بورسعيد  -سبورتنج

5235558

13

معمل الرحاب للتحاليل الطبية

 30شارع بن رشيد عزبه سعد امام مركز صحة
سموحة

4202004

 11معمل أ.د /محمد ممتاز الصاوى

46

مراكز االشعة

47

م

االسم

العنوان

رقم التليفون

1

اليكس سكان

 10شارع فريد بك مصطفى -مصطفي كامل

5438360
5436911

2

دار األشعة

 4شارع امين فكرى -محطة الرمل

4878021
4878027

3

المدينة سكان

 5شارع د .على ابراهيم رامز خلف سينما راديو -محطة
الرمل
دمنهور –ميدان النافورة  -برج طيبة

01111102881
4800030
3333507
3333506

4

م.سموحة لألشعة

سموحة25 -شارع فوزى معاذ

4266070
4266020

5

م.السرايا لألشعة

سموحة -امام جرين بالزا

01001805999
4259557

6

 ICCلالشعة

 6ش مصطفي كامل  -سموحة

4207772
4244465

7

مركز الحياة لالشعة

236ش بورسعيد – كليوباترا

5413700
5413800

48

مراكز العالج الطبيعى

49

م

االسم

العنوان

رقم التليفون

1

أ.د يسرى حماد

ش جواد حسني – طريق الحرية – مقابل نقطه
االبراهيمة

4206699
0101634264

2

مركز البيطاش للعالج
الطبيعي

 33طريق اسكندرية مطروح – امام جراج النقل العام
البيطاش

4378800
01001502503

3

م.الهدى (أ.د محمد خلف)

 3شارع القس ميخائيل أبادير متفرع من ش سوريا-
رشدى

5420154

4

مركز الجمل للعالج الطبيعي

شارع الهانوفيل – برج الفرسان

0128940275

5

العيادات المتميزه
المتخصصه

 27شارع ابن الباريزي خلف فتح هللا
االبراهيمة عمارة االمير يشبك

5901081
01227380613

6

د /ابراهيم خليل ابراهيم
شحاته

 194طريق الحريه ميدان االبراهمية

01001135299
01284463577
5933309

7

مركز جونيور

ش البرنسيسة – البيطاش الرئيسي

8

مركز الحديد والصلب

ش الحديد والصلب – امام بلوك  – 3ابو يوسف

9

مركز اللوتس

ش القسم الجديد – برج الخضري  -الدخيلة

10

مركز المستقبل للعالج
الطبيعي

برج الفيروز –ش الكرنك من ش جميلة ابو حرير -
السيوف

50

فك وجتميل

51

م

االسم

العنوان

رقم التليفون

1

د /محمد محمد محمود فتي

 15ش اسماعيل الفنجري ميدان ش بورسعيد

5908384

2

د /احمد سراج الدين محمد
احمد

 22ش سوريا  -رشدي

422756

52

املستشفيات

53

م

االسم

العنوان

رقم التليفون

1

م.صدر المعمورة

المعمورة

-

2

م .البلشي

شارع قنال المحمودية امام كوبري كرموز

3636000

2

م .مبرة العصافرة

العصافرة امام السكة الحديد  -الكيلو 21

5551612
3181717
3190099

4

مستشفى عقبة ابن نافع

شارع  23متفرع  45العصافرة قبلى

5346777
5346888

5

جمعية مسجد سيدي جابر

 12شارع عبد اللطيف الصوفاني سيدي جابر
الشيخ

6

م .ميامى الطبى

301جمال عبد الناصر -ميامى

5550223
01227780577

7

م.شرف المدينة (جيهان)

شارع خليل حمادة -سيدى بشر

5499920

8

م .المعتز

 53شارع مسجد التائبين -سيدى بشر قبلى

5274827

9

م .الزهور

 51ش المعى من شارع المسرح سيدى بشر

5252201

10

م .البحري العام

 55ش رأس التين

4845660

11

المركز التخصص العالمي لعالج
االورام

 16عمارة السرايا ستايل امام كوبري  14مايو

4244663
01008888601

12

م .السالمة التخصصي الجديدة -
الشالالت

 7ش محمد مطاوع  -الشالالت

4879999

13

م .لواء األسالم

 7شارع مصطف كامل ميدان الساعة -فيكتوريا

5273223
01221768959

14

م .الصفوة العامرية

العامرية تقسيم البردويل من  2مجموعة 13
من ش الجمهورية

16

مركز الملكي للعيون والليزر

 293طريق الحرية  -سبورتنج

54

5466746

4488764
01145004600
01111507030

17

م .الثغر

 14شارع الجالء  -فيكتوريا

5744720

18

مركز خبراء االورام العالمي د /وليد
عرفات

 91ش احمد شوقي ابراج االشرف – مصطفي
كامل

5440860
0123399328

20

م .األلمانى

 56ش عبد السالم عارف سابا باشا

5841806
5841717

21

م .الهدايا للجراحات النخصصية

 16ش عبد السالم عارف محطة ترام الهدايا

5831703
5831709

22

م  .االقبال

 10ش حسن امين – سيدي بشر المنتزه

3571691

23

م.دار القلب و الصدر

 649طريق الحرية بجوار سنترال الفتح-
جناكليس

5750480
01000507070

24

مستشفى معهد الكتاركت الدولى

 43ش عبد السالم عارف  -سابا باشا

5823181
5832656

25

مركز القلب االلمانى

 56شارع عبد السالم عارف – سابا باشا

5858808
5858909
01277711130

26

م.الفتح

باكوس  77شارع الفتح

5828254

27

المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول
 -القاهرة

ش مستشفي البترول متفرع من مكرم عبيد -
مدينة نصر القاهرة

28

م .البترول

 68شارع الفتح -فلمنج

5847813
5847814

29

م .مبرة األسكندرية( باكوس)

 12ش ابسطوليدس  -فلمنج

5073737
5073747

30

م.ابراهيم ندا

بولكلى  77شارع أحمد سعود
57ش الطيار احمد مسعود متفرع من مصطفي
كامل بولكلي

5414294

31

م .األهلى التخصصى

 3شارع بورجى متفرع من وينجت -كفر عبده

5227208
5227209
5233180

32

المستشفى الملكى

 17ش عبد القادر رجب مصطفى كامل

5223088
5223060

33

م  .اندلسية السالمة  -سموحة

 35ش بهاء الدين غتوري  -سموحة

4275124

55

34

المركز المصرى األمريكى للعيون

طريق الحرية -رشدى رقم ()456

5448744

35

مركز عادل رشدى

طريق الحرية -رشدى رقم ()452

5411481

36

مركز اسكندرية الطبى بسموحة

طريق  14مايو  -سموحة

4272652
4272653
4272658

37

م.اسكندرية الدولى

سموحة 20-شارع بهاء الدين غتورى

4207243

38

م .السرايا

ابراج السرايا امام جرين بالزا -سموحة

4283388

39

م .األسكندرية لطب األطفال

 14شارع مايو  -سموحة

3819910
3826995

40

مستشفى الشرق االوسط

سموحة –  25شارع فوزى معاذ

41

مركز الصفوة للعيون

 6ش فوزى معاذ اتحاد المالك ورجال االعمال
– سموحة

42

مركز الحياة للقلب و االوعية

 90ش فوزى معاذ برج سما الحرية – سموحة

4200033
01002004422

43

مركز القلب )(ICC

 24شارع بهاء غتورى -سموحة

4207320

44

مركز االسكندرية للعيون

 64شارع مصطفي سري  -سموحة

4244262
4244332

45

مركز اليسر الطبى

 129شارع حجر النواتية امام قطر الظاهرية

5033722
5015151

46

مستشفى البدراوى

 3شارع مصطفى النجار – سموحة خلف icc

4284232

سيدى جابر الشيخ

5452013

48

م .الشفاء (محمد رجب سابقا)

سيدى جابر الشيخ
 12شارع عبد الطيف الصوفانى

5466746

49

م .الحميات

الحضرة القبلية

-

47

م .القوات المسلحة

56

4299505
4299517
4299519
0127126187
4257445
4257420

50

م.الماترنتيه للوالدة

وابور المياة -باب شرق-الحضرة
 10شارع جيبون

-

51

ناريمان للعظام

الحضرة

-

52

مستشفى المواساة الحضرة

ش أبو قير الحضرة

4279624

53

معهد البحوث الطبية

 165طريق الحرية -الحضرة

-

54

م .النزهة

تقاطع شارع الفيروز مع قناة المحمودية-
الحضرة الجديدة

3801770
3801771

55

م .حساب

 47شارع منشا -محرم بك

3938480
3935788

56

م .ايزيس

 34شارع ايزيس -محرم بك

3905958
01223988701

57

م .عجالن الطبى

 84شارع السكندرانى -محرم بك

3905641

58

مستشفى ولى العهد أطفال ووالدة

 16 , 14أبراج الريادةش قنال السويس –
محرم بك

4402832
4402833

59

م .احمد عبد العزيز

 3شارع الرصافة -محرم بك عمارة القضاه

4956888
3900399

60

مركز ايادى المستقبل لعالج االورام

ش اكاسيا – خلف الحديقة الدولية

01000092342
01000092343

61

م.سهال الطبى الجديده

 7تنظيم شارع بغداد محرم بك

3912483

62

مستشفى النيل

ش النيل – كرموز

-

63

م .سيدى على السماك

شارع الجيتيه  10ش البلوز -األبراهيمية

5934255
5924807

64

مركز منتصر زيد للكلى

 19ش الصحافة – المنشية

4851850

65

مركز حمود للمسالك البولية

 42ش سعد زغلول – محطة الرمل

4875540

57

66

م .األسكندرية لألذن والعيون

 20ش لومومبا الشالالت

4960100

68

م .الرئيس الجامعى الجديد

ميدان الحرطوم  -األزاريطة

4855982
4855983
4855984

69

م .جاد

شارع البوصيرى -ميدان تمراز -بحرى

4816919
4811630

70

جمعية المواساة األسالمية بالقبارى

القبارى_ اسكندرية

4400861

71

م .القبارى العام

ش االمير لؤلؤ  -القبارى

4408599
4409225

72

مركز جدة التخصصى

ناصية االسناوي -الورديان

4444799
4445599

73

م .طبى الدخيلة

امام موقف المينى باص -الدخيلة

2213036
01005470895

74

م .قصر الشفا

طريق اسكندرية مطروح – الدخيلة
بجوار الكنيسة الحمراء

2208003

75

م .الشامى

الدخيلة -شارع الجيش فوق صيدلية أشجان

4406253

76

م .األمل

طريق اسكندرية مطروح بجوار بوابة 8
البيطاش

4250569
4374426

77

م .فاطمة الزهراء

طريق اسكندرية مطروح -بعد البوابة الهانوفيل
الكيلو 15

4362667
01228374976

78

مستشفى عبدالمنعم جابر

مساكن الهانوفيل 2000

4396672
4396671
4396670

79

مستشفى الهانوفيل

عمارات ديار الصفا طريق االسكندرية مطروح
– الهانوفيل

4386722
4373228

81

م .الشيخ بدوى

شارع أبو بكر الصديق خلف كوبرى العامرية

4481771

82

مستشفى السعد التخصصى

خورشيد – ش الرحمة

5180242

83

م .دار السالم

دمنهور -ش الموازين أبو الريش

0453338741
045333174

58

84

مستشفي الراعي الصالح

دمنهور  -البحيرة

85

مركز االسكندرية للقلب

البيطاش

86

مستشفي سموحة الدولي

 1شارع فوزي معاذ – سموحه

15012

87

مستشفي األنبا تكال

 24شارع فؤاد جالل – االبراهيميه

5901942
5901934

88

مركز سي أر سي

 13شارع مصطفي حافظ – متفرع من شارع
كلية الطب – محطة الرمل

4844017
48944076

59

التوزيع اجلغرافى
للصيدليات املتعاقد معها

60

المنطقة

اسم الصيدلية

العنوان

التليفون

كينج مريوط

ص .محفوظ (فرع)

ش عمر المختار

4550177

ص .الرافدين

ش أسماء بنت ابي بكر

4483522

ص .خليل (فرع)

ك  28طريق االسكندرية الصحراوى

ص .محمد عبد المنعم سيد
أحمد

أمام موقف اتوبيس الناصرية القديمة

سيدي رافع

خلف مستشفي العامرية

ص .والء محمود خضر

مدينة مبارك عمارة  147مربع أ

4703574

عبد القادر

ص .أحمد عاطف

ش البتروكيماويات -عبد القادر

01005111592

 6أكتوبر

ص .إسراء هشام

اخر ش الحديد والصلب

01112547517

ص .الصواف

مدخل الروضة الخضراء

4353444

ص .الهودج

كيلو  19طريق االسكندرية مطروح

4342934

ص .حسن محمود شهاب

ش الحديد والصلب

4395792

ص .وائل شمس

كيلو  18أمام مدرسة األورمان

3012833

ص .أسيد

الهانوفيل -العجمى

4373303

ص .العوام

كيلو  16,5طريق اسكندرية مطروح
الهانوفيل

4379242

ص .شيرين صالح

الهانوفيل -العجمى

4361897

العامرية

أبو يوسف
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4499910

العجمى

ص .فاتن فاروق

ش مسجد رضوان الهانوفيل

01017742303

الهانوفيل

ص .فاطمة محمد طه

 37ش الزبير بن العوام -الهانوفيل

4397727

ص .أبو زيادة (فرع)

3ش أجياد مكة

01228105881

ص .عدنان

طريق االسكندرية مطروح بوابة 8

3021335

ص.منى ربيع

مساكن الصينية امام السنترال

3012830

ص .هدى سعد

ش مسجد الرضوان -الهانوفيل

4397561

ص .ياسر مبروك

ش عمر بن الخطاب -الهانوفيل

4355157

ص .حماس

الكيلو  16,5طريق اسكندرية مطروح – امام
معمل البرج

4381328

ص .أسامة عبد البديع

بوابة  8طريق اسكندرية مطروح

4382192

ص .أمين سليمان

65ش البيطاش

3083423

ص .خليل (فرع)

عجمى ستار مول

العجمى

ص .فضة

بجوار بوابة  -8العجمي

4374027

البيطاش

ص .فيض الكريم

 5ش البيطاش -العجمي

3086976

ص .لؤى الدين

البيطاش – العجمى

3084354

ص .مروة على الديب

امام مستشفى العوضى

3093426

ص .منى صالح الدين

15ش القاعدة

3083443

العجمى
الدرايسة
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الدخيلة

المكس

الورديان

ص .أشجان

ش الجيش  -الدخيلة

4413818

ص .السايس

 54ش البحر  -الدخيلة

4412967

ص .حنفى

 503ش مسجد ناجى -الدخيلة

4444510

ص .دعاء أحمد عبد العال

بجوار محكة الدخيلة

2203940

ص .رحاب يحيى

ش القسم القديم -الدخيلة

2201900

ص .محمد شرف الدين

أمام مسجد ناجى -الدخيلة

2207999

ص .منفى

ش مسجد ناجى  -الدخيلة

2208776

ص .نصر اإلسالم

الدخيلة

2213063

اسراء السيد

ش القسم القديم  -الدخيلة

ص .هشام جابر عجمى

 35ش مسجد ناجى -الدخيلة

4449400

ص .إبراهيم حسين

وادي القمر -المكس

01223526569

ص .عمرو أبو الحسن

اول ش محمد سالم -وادى القمر

4430003

ص .محمد إمام

ش طلمبات المكس

4442138

ص .األمير لؤلؤ

 136ش االمير لؤلؤ -الورديان

4445775

ص .الطبيب

ش ابن سهالن -الورديان

4411678

ص .جيهان أبو الفتوح

 56ش قرة العين -الورديان

4423896
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القبارى

بحرى

العطارين

المنشية

ص .محفوظ (2فرع)

 83ش القفال – الورديان 49-ش القفال – الورديان

4407466
4411505

ص .البلسم

 30ش االمير لؤلؤ -القبارى

4410636

ص .الرحمة

 285ش المكس -القبارى

4407115

ص .الفداء

 63ش االمير لؤلؤ – امام مدارس االخالص
القباري

4412073

ص.القبارى

 21ش المكس -القبارى

4405667

ص .القفال

 1شارع القفال ناصية األمير لؤلؤ

4406855

ص .بانوراما

39ش المكس العام -القبارى

4409659

ص .األنفوشى

30ش قصر رأس التين

4814347

ص .زويل

 102ش رأس التين-الجمرك

4812300

ص .الحى الالتينى

55ش فؤاد طريق الحرية عطارين

3909955

ص .األسعاف

ش التتويج امام المحكمة  -المنشية

4800772

اشرف عامر

 29ش صالح الدين

ص .الحقانية

 108ش الجزائر

4840150

ص .عتمان

117ش البوستة

4806664

ص .محفوظ (فرع)

 4ميدان التحرير

4804160

ص .المتيم

75ش السلطان حسين -السالمة الجديدة

4846713
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ص .أورفانيدس

12ش السلطان حسين – محطة الرمل

4832592

محطة

ص .خليل (فرع)

 28ش الغرفة التجارية

4854870

الرمل

ص .سعد زغلول

ش سعد زغلول -محطة الرمل

4805154

ص .أبو زيادة (فرع)

أمام البوابة الرئيسية بجوار العيادات الخارجية
للمستشفى الميرى

4859083

الشاطبى

ص .إسالم مصطفى

10ش المدرسة السويسرية -كوبرى الجامعة

5911324

كرموز

ص .النور

 38ش راغب باشا – كرموز

3625666

ص .خالد الشرقاوى

121ش قنال المحمودية غيط العنب-كرموز

3613444

صيدليات علي

 32ش ابو مندور  -كرموز

محطة مصر

ص .مجدى سويفى

 16ش الوراق  -محطة مصر

4961328

وابور المياه

ص .رضا مصطفى

 108ش الشهيد جالل الدسوقى  -الشالالت

4211225

ص .عزة بدوى

 7ش حافظ ابراهيم -وابور المياه

4226119

ص .أحمد عبد المنعم

36ش امير البحر – محرم بك

4948686

ص .إسالم أبو السعود

 3ش الرصافة – محرم بك

4965485

ص .الشفاء

 81ش بوالينو – محرم بك

3926063

ص .الميرغنى

4ش عثمان فهمى -زين العابدين

4940750

ص .ثناء عمارة

5ش الناصر محمد -امبروزو

4299662

محرم بك
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ص .محطة مصر

 7ش محرم بك

3927479

ص .خليل (فرع)

 158طريق الحرية

5921270

ص مستشفي احمد عبد
العزيز

الرصافة محرم بك

صيدلية اسامة الطراوي

 60شارع منشا  -محرم بك

امبلاير

69ش عمر لطفي  -االبراهيمة

ص .مجدى عدلى

 47ش جواد حسنى  -االبراهمية

4203500

ص .أبو زيادة (فرع)

108ش عمر لطفى  -االبراهيمة

5912743

سبورتنج

محمود فهمي

ش بورسعيد  -سبورتنج

كليوباترا

ص .مايسة بشر

6ش العقبة –كليوباترا طريق الحرية

5224994

سيدى جابر

ص .الصفتى فارماكير

 37ش المشير أحمد اسماعيل -سيدى جابر

5424217

ص .الصوفانى

10ش عبداللطيف الصوفانى-سيدى جابر الشيخ

5439880

مصطفى

ص .خليل (فرع)

 397طريق الحرية

5455518

كامل

ص .عمرو

عمارات الضباط رقم  – 25سيدي جابر

5446945

رشدى

ص .محفوظ (فرع)

 434طريق الحرية

5433326

ص .الزيتون

رقم  2خلف منطقة التجنيد  -سموحة

4293227

ص .السالمة

ش النصر امام جرين بالزا ناصية ش 80

4288386

اإلبراهيمية
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ص .راندا القاضى

ش اسماعيل سرى  -سموحة

01000993838

ص .تركى

عمارة  -60سموحة

4282733

ص .خليل (فرع)

امام مسجد على بن ابى طالب

01003322834

ص .شيماء عمار

 18ش يحيى المشد

4294115

ص .عايدة نوار

ش السيد فهمى  -سموحة

4249478

ص .عزبة سعد

بجوار المدينة الجامعية  -سموحة

4283992

ص .لندن

 43ش فيكتور عمانويل  -أمام جامع حاتم

4289650

ص  .رشا ابراهيم

ابيس الرابعة – المدخل الثاني ش الجهيني

كفر عبده

ص .خليل (فرع)

3ش يسرى الخضراوي من ش معروف
الرصافى

5444132

الحضرة

ص .دار الدواء

 72ش الجواهر

4272298

ص.هزاع

15ش أشرف محمود اسماعيل مساكن
امبروزو -الحضرة

4253389

ص .إيهاب أمين

ش الصفا والمروة -الحضرة الجديدة

3811758

ص .صالح قرة

 489طريق الحرية -محطة ترام الوزارة

5839843

ص .مستشفى البترول

فلمنج

5847813

ص .سهام

 1ش طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل -
فلمنج

5855505

ص .وادى الملوك

 55ش الطيار أحمد سعود

5451558

سموحة

الحضرة
الجديدة

فلمنج
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ص .الحويط

تقاطع ش العشرين مع ش السوق -باكوس

01007830075

ص .مرعى

114ش الفتح  -باكوس

5764040

ص .نور الرحمن

تقاطع الهالل مع عتمان محرم  -باكوس

5032082

ص .الرجبى

ش عبدالسالم عارف زمردة السرايا جليم

5840040

ص .الطيبى األلمانى

 56ش عبد السالم عارف  -جليم

5858588

ص .جليم الجديدة

 549ش ابو قير  -جليم

5833352

ص .سيادة محمد رضا

 585طريق الحرية  -جليم

5776263

ص .محفوظ (فرع)

 560طريق الحرية داخل محطة مصر للبترول

5840777

سان
ستيفانو

ص .خليل (فرع)

سان ستيفانو مول داخلى 2590

جناكليس

ص .أسامة الطيبى

 637طريق الحرية

5775444

لوران

ص .باسم فارم

ش ابن خلفان متفرع من االقبال

5842013

ص .المرام

 76تقاطع ش ممتاز باشا مع ملك حفنى

5283232

ص .سهى سعيد

 49ش االمير عبدالحليم  -فيكتوريا

ص .لواء اإلسالم

 57ش الجالء

5273327

ص .وسام

24ش الجالء  -الساعة

01003454823

ص .الذهبى

157ش جمال عبد الناصر -سيدي بشر

5555838

باكوس

جليم

فيكتوريا
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4690095

ص .الغالى

اخر ش خالد بن الوليد – سيدي بشر

3584420

سيدى بشر

ص .النجار الكبرى

 96ش خليل حمادة

5540006

ميامي

ص .عفيفى

 260ش جمال عبد الناصر – سيدي بشر

5504555

ص .أبو بكر الجديدة

80ش القاهرة – سيدي بشر

ص .عاصم

 31ش  814متفرع من شارع القاهرة

5339521

سيدى بشر

ص .على قناوى

 8ش العاشر من رمضان

5333153

قبلى

ص .محطة سيدى بشر

سيدي بشر قبلى

5501100

ص .وليد دوبان

 53شارع مسجد التائبين

5294416

ص .المركز الطبى

301ش جمال عبد الناصر  -ميامي

5482698

الكورنيش

 642طريق الجيش

ص .الشيماء

ش ملك حفنى اسفل مبرة العصافرة

هبة مجدي

56ش فاروق عبد الوهاب

ص .هبة شلش

10ش صديقات الكتاب المقدس  -عصافرة

5567465

ص .هشام ثروت حجر

355ش جمال عبد الناصر

5505470

ص  .ريم همام

 29ش محمد صالح حرب متفرع من ش 45
العصافرة بحري

ص .عبد الفتاح حرفوش

برج االطباء ش الصفا والمروة من ش - 30
العصافرة

ميامى

العصافرة

العصافرة
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5550738

5346467

قبلى

محمد القاضي

ش النبوي المهندس المندرة قبلي

ص .حسن محمد عبد
اللطيف

ش  30الجديد متفرع من النبوي المهندس
المندرة قبلي

ص .خليل (فرع)

مول فتح هللا أبراج الشيراتون

5801009

ص .الطنوبى

ش جميلة بو حريد  -السيوف

3307137

ص .ضياء الدين شحاتة

ش النخيل من جميلة بوحريد  -السيوف

5263288

السيوف

ص .على المتبولى

ش الكرنك متفرع من جميلة بو حريد -السيوف

5049905

العوايد

ص .هلل

7ش  9من جميلة بوحريد  -السيوف

المعمورة

ص .أحمد فهمى

ش السنترال -المعمورة البلد

الرأس

رضوي حمدي

تقاطع ش القاهرة مع ش مصطفي كامل الراس
السوداء

السوداء

ص .مروة مصطفى

ش  63امام شركة إدفينا – الراس السوداء

ص .غالب

طريق نجع  6اكتوبر –الرأس السوداء  -الفلكي

ص .محمد ممدوح

ش مصطفى كامل المالحة -العماروة

ص .الشفاء

ش المحطة -كوم حمادة -البحيرة

االمانة

ادفينا – مركز رشيد – البحيرة

االمانة

كوم حمادة شارع الجمهورية  -البحيرة

ص .سارة

ش بورسعيد -ايتاى البارود -البحيرة

المنتزة

العماروة

البحيرة
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5633009

5374994

3680081

045/432498

ص .مطاريد

ش  23يوليو أمام المحكمة -دمنهور
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045/3318770

عالج العاملني
ال :
يستفيد من هذه الخدمة الطبية ك ً


جميع العاملين الموجودين بالخدمة على وظائف (دائمة – عقد تدريب – المكافأة الشاملة) ويكون

اإلشتراك إجبارياً .



جميع العامالت الحاصالت على أجازة لرعاية الطفل بشرط سداد اإلشتراك مسبقاً .

وتتوقف الخدمة الطبية فى الحاالت اآلتية :


ترك الخدمة بالشركة (التقاعد  /الفصل  /الوفاة) .



فترة التجنيد (بإستثناء فترات اإلستدعاء) .



خالل فترة اإلعارة إلى جهة عمل أخرى .



األجازة بإذن وبدون أجر .

وتشمل الخدمات الطبية :


الكشف لدى األخصائيين واإلستشاريين .



العالج بالمستشفيات واجراء العمليات .



صرف األدوية من الصيدليات .



إجراء الفحوص الطبية .



عالج وتركيبات األسنان .



النظارات الطبية واألجهزة التعويضية .



جلسات العالج الطبيعى .



الكشف الطبى الدورى على العاملين .

ال يساهم الصندوق فى الخدمات الطبية التالية :


عمليات وعالج التجميل وعالج السمنة والتخسيس .



عالج وعمليات العقم والضعف الجنسى لدى الجنسين .



المنشطات والهرمونات والمكمالت الغذائية .
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وسائل تنظيم األسرة .



العالج الوقائى والتطعيمات .



المستلزمات الطبية (قطن  /شاش  /بالستر  /سرنجات  )................بإستثناء الموصوف للمريض
خالل فترة اإلقامة بالمستشفى .



المرافق  /فاتورة التليفون  /مصروفات فرق الدرجة  /البوفيه  /الزيارات المنزلية .



عالج اإلدمان والمخدرات وسقوط الشعر .

المزايا التى يقدمها الصندوق الطبى فى عالج العاملين
 .1الكشف


المساهمة بنسبة  % 100بدون حد أقصى للجهات الطبية المتعاقدة مع صندوق الرعاية الصحية
لعالج العاملين وأسرهم .



المساهمة بنسبة  % 100من التكلفة بحد أقصى  40جنيه للجهات الغير تابعة للصندوق .

 .2التحاليل الطبية واألشعة :


المساهمة بنسبة  % 100بدون حد أقصى بالنسبة للجهات المتعاقدة مع الصندوق أما الجهات الغير
تابعة للصندوق المساهمة بنسبة  % 100بأسعار مستشفى البترول .

 .3العمليات الجراحية :



المساهمة بنسبة  % 100وفقاً ألسعار مستشفى البترول أو أيهما أقل .
وبالنسبة للجهات الطبية المتعاقدة مع الصندوق وفقاً ألسعار التعاقد .

 .4األدوية :


المساهمة بنسبة  % 100لألمراض المزمنة الواردة بقرار وزارة الصحة رقم ( )63لسنة . 1976



المساهمة بنسبة  % 80فى األمراض الغير مزمنة .



استقطاع نسبة خصم لصالح الصندوق من االدوية المنصرفة في المساهمات"خارج صيدليات التعاقد".
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 .5عالج وتركيبات األسنان :


المساهمة بنسبة  % 80فى عالج األسنان بدون حد أقصى .



بالنسبة لتركيبات األسنان (البورسلين) تم رفع الحد األقصى من ثالث آالف جنيه إلى ستة آالف جنيه
على أن يقسط المبلغ الزيادة عن الحد األقصى وقدره ثالثة آالف جنيه على أقساط لمدة سنة وتكون
نسبة المساهمة مبلغ  500جنيه كل ثالث سنوات .



بالنسبة لغرس األسنان تتم المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصى  500جنيه وفى حدود  5000جنيه
كل سنتين .

 .6العالج الطبيعى :


المساهمة بنسبة  % 80بدون حد أقصى وبأسعار مستشفى البترول .

 .7النظارة الطبية :


المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصى  100جنيه كل سنتين للنظارة الطبية .



المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصى  150جنيه كل ثالث سنوات عند عمل نظارتان (قراءة ومسافات)
وفى حدود  300جنيه لنظارة المسافات و  100جنيه لنظارة القراءة .

 .8العدسات :


المساهمة فى عدسات النظارة بنسبة  % 80بحد أقصىى  40جنيه للعدسة الواحدة كل سنتين .



المساهمة فى العدسات الالصقة بنسبة  % 80بحد أقصى  60جنيه للعدسة الواحدة  120 ،جنيه
للعدستين .

 .9عمليات الليزك :


المساهمة بمبلغ  900جنيه للعينين .

 .10عمليات الكتاركت وازالة المياه البيضاء وزرع العدسات :


المساهمة بنسبة  % 100بحد أقصى  2000جنيه .
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 .11عمليات زرع القرنية :


المساهمة بنسبة  % 100بحد أقصى  5000جنيه .

 .12األجهزة التعويضية :


السماعة الطبية  :المساهمة بنسبة  % 100بحد أقصى  1000جنيه لكل سماعة كل ثالث سنوات .



األطراف الصناعية (السفلية والعلوية)  :المساهمة بنسبة  % 100بحد أقصى  1500جنيه الي
 %100بحد اقصي  3000جنيه .



أجهزة عالجية ( :حزام – رقبة – حذاء طبى – شراب طبى . ) ..... -



األحزمة الساندة للعمود الفقرى  :المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصى  60جنيه كل سنة .
o

المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصىى بحد أقصى  40جنيه كل سنة للشراب الطبى .

o

المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصىى بحد أقصى  40جنيه كل  6أشهر للحذاء الطبى .

o

المساهمة بنسبة  % 100بحد أقصىى بحد أقصى  300جنيه كل سنتين للعكاكيز والعصى
(المشاية)

إصالح وصيانة األجهزة التعويضية :
بالنسبة لمساهمة اصالح االجهزة من  200جنيها الي  400جنيها
 .1عمليات الحقن المجهرى  :يتحمل العامل أو العاملة تكلفتها بالكامل فى حدود  7000جنيه لمرة
واحدة فى العمر وتقسط على سنتين .
 .2فى حالة خروج العامل على المعاش يتحمل الصندوق  % 50من مديونية العامل .
 .3فى حالة وفاة العامل يتحمل الصندوق مديونية العامل كاملة وبدون حد أقصى .
* فى حالة حدوث حالة طارئة للعامل وتم نقله إلى جهة طبية غير متعاقدة مع الصندوق تقوم الشركة
بإرسال خطاب إلى هذه الجهة وفاكس بمعرفة قطاع الطب العالجى إلجراء الالزم على أن تقوم الشركة
بسداد قيمة التكلفة اإلجمالية المحددة بالفواتير .
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العالج طرف جهات طبية غير متعاقدة مع الصندوق :


تقرير طبى مفصل من الجهة العالجية بالحالة الصحية التى تستدعى ذلك .



أصل فاتورة العالج معتمدة ومختومة من الجهة التى قدمت الخدمة .



أصل الروشتات التى صرف العالج المطلوب بموجبها .



إيصال ألتعاب الطبيب المعالج (مهن غير تجارية) .

* وفى ضوء ذلك يتم المساهمة وبحد أقصى ألسعار مستشفى البترول .
* تقبل المستشفيات الوارد حصرها بالدليل الطبى الحاالت الطارئة مباشرة (الزائدة الدودية – النزيف – الحوادث
  ...على سبيل المثال) بموجب بطاقة العضوية على أن يحصل المنتفع على تقرير طبى من المستشفىلتقديمه إلى قطاع الطب العالجى للحصول على خطاب دخول المستشفى .

***************
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عالج أسر العاملني
يحق ألى من العاملين (الدائمين – عقد تدريب – المكافأة الشاملة) حسب رغبته اإلستفادة من الخدمات العالجية
للصندوق ألفراد أسرته ويقصد بأفراد األسرة اآلتى :
.1

الزوجة

.2

األبناء الذكور الذين ال يعملون وغير متزوجين وتقل أعمارهم عن  26عاماً .

.3

البنات غير المتزوجات  /األرامل  /المطلقات وال يعملن وال يتقاضين معاشا .

.4

الوالدين وبدون إشتراك وبدون مساهمة وتكون اإلستفادة فى الكشف والتحاليل واألشعة وبالنسبة
لألدوية فى حدود  150جنيه شهرياً وفى حالة دخول المستشفى للعالج أو العناية المركزة أو إجراء

عمليات يكون اإلستفادة فى حدود مبلغ  10000جنيه أو  5000جنيه ويتم تقسيط المبلغ طبقاً

لالئحة المالية .

المزايا التى يقدمها الصندوق الطبى فى عالج أسر العاملين
 .1الكشف :

المساهمة بنسبة  % 80بحد أقصى  40جنيه

 .2التحاليل واألشعة :

المساهمة بنسبة  % 70من جميع أنواع التحاليل واألشعة وبدون حد أقصى .

 .3العمليات الجراحية :

المساهمة بنسبة  % 50بدون حد أقصى لجميع العمليات على أساس أسعار مستشفى البترول

باإلسكندرية .
 .4األدوية :

المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  1500جنيه سنوياً .

 .5تركيبات األسنان :


البورسيلين :
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المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  300جنيه كل ثالث سنوات وقد تم رفع الحد األقصى من
 2000جنيه إلى  4000جنيه على أن يقسط المبلغ الزائد عن  2000جنيه لمدة سنة .


النيكل كروم :

المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  100جنيه كل سنة .
o

العالج الطبيعى  :المساهمة بنسبة  % 50بأسعار مستشفى البترول .

o

النظارة الطبية  :المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  80جنيه كل ثالث سنوات وفى حدود
 300جنيه لنظارة المسافات و 100جنيه لنظارة القراءة .

o

العدسات  :المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  40جنيه للعدستين كل ثالث سنوات .

o

عمليات الليزك  :المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  350جنيه للعينين .

o

الغسيل الكلوى  :المساهمة بنسبة  % 50من أسعار مستشفى البترول وبدون حد أقصى .

o

الحوادث  :المساهمة بنسبة  % 50بحد أقصى  5000جنيه ويشترط وجود محضر شرطة
بالحالة .

o

الحضانات  :المساهمة بنسبة  % 50على أساس أسعار التعاقد مع الجهات الطبية المتعاقدة
مع الصندوق .

o

األلبان  :المساهمة بنسبة  % 50من قيمة األلبان المقررة لألطفال بمعدل ست علب كحد
أقصى للطفل الواحد شهرياً لمدة سنة من تاريخ الوالدة على أن يتم إحضار شهادة الميالد .

o

مديونية أسر العاملين  :يتحمل الصندوق نسبة  % 50منها فى حالة وفاة العامل .

مساهمات صندوق اإلسكان والخدمات اإلجتماعية بقطاع البترول فى تكاليف عالج أسر العاملين
يساهم الصندوق فى تكاليف عالج أسر العالمين (الزوجة  /األوالد ) ( ،الوالدين) وفقاً للضوابط التالية -:

أوالً

 :تكون مساهمة الصندوق لحاالت أسر العاملين بعد خصم مساهمة الشركة فى تكاليف العالج .

ثانيــــاً  :يشترط تقديم المستندات العالجية خالل  6شهور من تاريخ الحصول على الخدمة الطبية إلى اإلدارة

العامة للشئون الطبية بالشركة إلرسالها إلى صندوق اإلسكان .

ثــالثـــــاً  :تكون مساهمة الصندوق فى تكاليف العالج إذا كانت باهظة التكاليف .
رابـعــــــاً  :يساهم الصندوق بفئات أسعار المركز الطبى للعاملين بقطاع البترول .
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خامساً  :تشمل مساهمة الصندوق فى تكاليف عالج الوالدين بشرط أن يكون العامل هو العائل الوحيد بموجب
كشف عائلة من السجل المدنى .

مساهمة النقابة فى تكاليف عالج أسر العاملين
تقوم النقابة العامة للبترول بالمساهمة فى تكاليف عالج أسر العاملين (الزوجة  /األوالد) فقط عن طريق
صندوق الكوارث الخاص بها وذلك لمرة واحدة وفقاً للضوابط التالية :
 :يتم تقديم المستندات العالجية إلى اللجنة النقابية مختومة بختم اإلدارة الطبية وختم الشركة .

أوالً
ثانيــــاً  :تكون مساهمة صندوق الكوارث فى تكاليف العالج بنسبة  % 25وبحد أقصى ألف جنيه وذلك بعد
خصم مساهمة الشركة فى تكاليف العالج .

المحاسبة على الخدمات الطبية :


تقوم الشركة بسداد قيمة التكاليف الفعلية لعالج العامل وأسرته .



يتم تقسيط مديونية العامل وفيما يزيد عن نسبة المساهمة المستحقة له على أقساط تخصم من
المرتب الشهرى والمنحة الشهرية ومجمع الحوافز ومكافأة اإلنتاج السنوية وتقسط وفقاً للجدول اآلتى :
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شريحة المديونية

قيمة القسط

من  1إلى  1000جنيه

 25جنيه

من  1001إلى  1500جنيه

 30جنيه

من  1501إلى  2000جنيه

 35جنيه

من  2001إلى  2500جنيه

 40جنيه

من  2501إلى  3000جنيه

 45جنيه

من  3001إلى  3500جنيه

 50جنيه

من  3501إلى  4000جنيه

 55جنيه

من  4001إلى  4500جنيه

 60جنيه

من  4501إلى  5000جنيه

 65جنيه

من  5001إلى  5500جنيه

 70جنيه

من  5501إلى  6000جنيه

 75جنيه بحد أقصى ربع األجر األساسى

من  6001فأكثر

 80جنيه بحد أقصى ربع األجر األساسى
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نظام الرعاية الصحية للعاملين المتقاعدين وأسرهم وأسر المتوفين منهم
البند األول :

الغرض من النظام  :توفير الرعاية الصحية بمستشفى البترول ( 68شارع الفتح – فلمنج) للعاملين

المتقاعدين وأسرهم وأسر المتوفيين منهم طبقاً للقواعد واإلجراءات الموضحة بهذا النظام .
البند الثانى :

المستفيدون من النظام :



العاملون الذين انتهت أو انتهى خدمتهم فيما بعد بالتقاعد القانونى أو المبكر أو المنهى للخدمة أو
العجز الكلى أو الجزئى المنهى للخدمة وأسرهم .



أسر العاملين المتقاعدين .



أسر العاملين المتوفين أثناء الخدمة أو بعد إنتهاء الخدمة .



يقصد بأسرة العامل فى مجال تطبيق هذا النظام ما يلى :
o

الزوجة  /الزوج

o

األوالد غير المتزوجين حتى بلوغهم سن  26عاماً أو تعيينهم أيهما أقرب .

o

ج .األوالد المعافون والمرضى بأمراض مزمنة يعفون من شرط السن .

o

د .البنات غير المتزوجات أو المطلقات أو األرامل الالئى ال يعملن أو ال يتقاضين معاشا

البند الثالث :

إجراءات العضوية :

.1

يتقدم من له حق اإلستفادة من النظام إلى إدارة عالقات العمل بالشركة الدور الرابع بطلب اإلشتراك
موضحاً فيه أسماء أفراد أسرته مرفقاً به :
o

عدد ( )1صورة فوتوغرافية حديثة لكل فرد من أفراد األسرة .

o

شهادة ميالد لكل فرد من أفراد األسرة .

o

صورة من البطاقة الشخصية لكل فرد من أفراد األسرة .

o

قسيمة الطالق  /شهادة الوفاة لزوج البنت .

o

شهادة تأهيل مهنى لأل والد المعوقين .

o

شهادة من جهة رسمية بالنسبة للمرضى المزمنين .
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.2

تتولى إدارة عالقات العمل إستخراج بطاقة العضوية للعامل وأسرته طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

.3

بناء على طلب من أسرته تعديل
بالنسبة للعاملين المتوفيين بعد إنتهاء الخدمة تتولى جهة العمل ً
بيانات بطاقة العضوية بحيث تقتصر على باقى أفراد األسرة .

.4

يتقدم كل مشترك إلى جهة العمل لتجديد بيانات بطاقة العضوية خالل شهر يوليو من كل عام .

البند الرابع :

المزايا التى يوفرها النظام :

.1

المساهمة بالنسب اآلتية فى تكاليف العالج -:

الحالة
المرضية
فشل كلوى –
أمراض خبيثة
أوالً

ما يتحمله الصندوق ما يتحمله المستفيد
من قيمة الدواء وأسرته من قيمة الدواء
-

% 100

مالحظات
يتم صرف الدواء شهريا حسب
الحالة المرضية

 :بالنسبة للعاملين الذين ال تسرى بشأنهم نظام المعاش التكميلى :

الحالة
المرضية
أمراض مزمنة
وأمراض العالج
الشهرى
المستمر

ما يتحمله الصندوق ما يتحمله المستفيد
من قيمة الدواء وأسرته من قيمة الدواء
%2

% 98

مالحظات
يتم صرف الدواء شهريا حسب
الحالة المرضية

ثانيــــاً  :بالنسبة للعاملين الذين يسرى بشأنهم نظام المعاش التكميلى :

الحالة
المرضية
أمراض مزمنة
وأمراض العالج
الشهرى
المستمر

ما يتحمله الصندوق ما يتحمله المستفيد
من قيمة الدواء وأسرته من قيمة الدواء
% 90

% 10
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مالحظات
يتم صرف الدواء شهريا حسب
الحالة المرضية

الدرجة

الوظيفة

جناح

رئيس الشركة

أولى ممتازة

مساعد رئيس الشركة  /مدير عام

أولى عادية

مدير عام مساعد  /مدير إدارة

ثانية ممتازة

باقى المستويات
يتم صرف الدواء من صيدلية مستشفى البترول

.2

يتم المساهمة بنسبة  % 50من تكاليف الفحوص والكشوف والعالج باألقسام الداخلية بالمستشفى
وفقاً للدرجة الوظيفية على النحو التالى :

البند الخامس :

الحاالت التى ال يساهم النظام فيها -:

.1

العمليات التجميلية

.2

الوالدة الطبيعية

.3

الختان

.4

حاالت العقم والضعف الجنسى لدى الجنسين .

ملحوظة:
الحد األقصى لما يسدده العامل هو  1000جنيه سنويا مقابل نصف قيمة الكشف والتحاليل واألشعة والعمليات
مع اإلحتفاظ بإيصاالت السداد
للعامل الحق فى اختيار سداد األلف جنيه مرة واحدة فى أول السنة المالية أو يسدد النصف حتى  1000جنيه
عند كل تردد
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نظام التأمني اإلدخارى
وفقاً آلخر التعديالت إعتبا اًر من 2012/1/1

الشروط الواجب توافرها فى العامل للحصول على مكافأة التأمين اإلدخارى :
أن تكون مدة العمل بقطاع البترول أكثر من  22سنة وتقل اإلستفادة كلما قلت مدة الخدمة بالقطاع .

مساهمة العامل فى صندوق التأمين اإلدخارى :
يتم خصم  % 3من العامل من ستة عناصر لألجر :
أجر أساسى  -حافز جماعى  -عال وات خاصة غير مضمومة  -بدل تمثيل لإلدارة العليا  -المنحة الشهرية

 -مكافأة اإل نتاج السنوية .

مساهمة الشركة فى صندوق التأمين اإلدخارى :
يتم خصم  % 9من الشركة على أساس  9عناصر لألجر -:
أجر أساسى  -حافز جماعى  -عال وات خاصة غير مضمومة  -بدل تمثيل لإلدارة العليا  -المنحة الشهرية

 -مكافأة اإلنتاج السنوية  -حافز الخبرة  -بدل التخصص  -منح السيد المهندس  /وزير البترول "إن وجدت" .

المزايا التى تقدم للعامل والمستحقين عند حساب األموال :
.1
.2

صرف مكافأة التأمين اإلدخارى على أساس عدد واحد وخمسون ( )51شه اًر .

يتم إحتساب عالوة إفتراضية للعامل على الفترة التى قضاها بالعمل إعتبا اًر من أول يوليو فى العام

الذى أحيل فيه للتقاعد بنسبة المدة على أن يقرب اليوم إلى أقرب شهر لصالح العامل طبقاً آلخر
تقرير عالوة أضيفت للعامل وتضاف لألجر األساسى .

.3

إلغاء الحد األقصى لمكافأة التأمين اإلدخارى .

كيفية إحتساب مكافأة التأمين اإلدخارى :
 51شهر × (األجر األساسى شامل العال وات الخاصة المضمومة والعالوة اإلفتراضية بنسبة المدة +
الحافز الجماعى  +العال وات الخاصة الغير مضمومة) .
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نظام مكافأة نهاية اخلدمة اإلدخارية
للعاملني الدائمني بقطاع البرتول
(املعاش التكميلى)
يشترط أن يكون العامل مستوفياً للمدة الموجبة إلستحقاق صرف الدفعة الدورية الشهرية من نظام المعاش
التكميلى وهى  15سنة متصلة أو منفصلة بقطاع البترول .

مساهمة العامل فى صندوق المعاش التكميلى سنوياً (نظام شرائح طبق ًا للسن) :





أجر  32يوماً من األجر األساسى لمن سنه أقل من  35عاماً .

أجر  35يوماً من األجر األساسى لمن سنه  35عاماً وحتى أقل من  50عاماً.
أجر  40يوماً من األجر األساسى لمن بلغ سنه  50عاماً فأكثر .

خصم أجر يومين سنوياً من األجر األساسى الشهرى لجميع العاملين لتدعيم نظام صرف ()100

شهر من األجر األساسى عند حدوث الوفاة قبل سن التقاعد .

مساهمة الشركة فى صندوق المعاش التكميلى :


أجر  75يوماً من األجر األساسى .

المزايا التى تقدم للعامل أو المستحقين عند حساب األموال :
يتم صرف معاش شهرى لمدة ال تقل عن  10سنوات ويحسب بالخطوات التالية :


بند ( )1األجر األساسى للشهر × 4



بند ( )2جمع الحد األقصى ألجر التأمينات (األساسى  +المتغير) (حالياً هذا العام 1855جنيه)



بند ( )3يطرح البند رقم ( )2من البند رقم (( )1األجر األساسى للشهر × )1855 – 4



بند ( )4يتم تحديد قيمة المعاش وفقاً للصافى بالبند (. )3

ويتغير كل عام .
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م

متوسط األجر الشهرى اإلجمالى

قيمة المعاش بالجنيه

.1

ما يزيد عن الحد األقصى ألقل من 2500

1125

.2

ما يزيد عن  2500ألقل من 3250

1350

.3

ما يزيد عن  3250ألقل من 4000

1575

.4

ما يزيد عن  4000ألقل من 5000

1800

.5

ما يزيد عن  5000ألقل من 6000

2025

.6

ما يزيد عن  6000ألقل من 7700

2250

.7

ما يزيد عن  7700ألقل من 9400

2500

.8

ما يزيد عن  9400ألقل من 11000

3000

.9

ما يزيد عن  11000ألقل من 12600

3500

.10

ما يزيد عن  12600فأكثر

4000
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حاالت الوفاة
قبل سن التقاعد (أثناء الخدمة) :
لتوفير الرعاية اإلجتماعية للعاملين المشتركين فى نظام المعاش التكميلى يتم خصم أجر يومان سنوياً

من األجر األساسى الشهرى من جميع العاملين المشتركين فى النظام لتدعيم صرف ما يعادل أجر  100شهر
من األجر األساسى عند الوفاة وقبل بلوغ سن التقاعد تتناسب عكسياً مع السن .

* أسس تقدير المكافأة :
عدد الشهور من األجر األساسى
فى تاريخ الوفاة

العمر فى تاريخ الوفاة
(بمرعاة جبر كسر السنة)

100

ألقل من  30عام

70

من  30عاما ألقل من  35عاما

50

من  35عاما ألقل من  40عاما

35

من  40عاما ألقل من  45عاما

30

من  45عاما ألقل من  50عاما

25

من  50عام ألقل من سن التقاعد القانونى

تصرف المكافأة للورثة الشرعيين وفقاً للنسب الشرعية ما لم يحدد العامل قبل وفاته المستحقين للمكافأة

أو يحدد أنصبة خاصة للصرف للورثة الشرعيين على أن تصرف المكافأة فى جميع األحوال دفعة واحدة .
بعد سن التقاعد :

يتم صرف باقى دفعات الـ  10سنوات دفعة واحدة بعد الوفاة مقسمة على الورثة الشرعيين .
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التقاعد املبكر ( اإلختيارى )
فى حالة رغبة العامل المشترك فى نظام المعاش التكميلى فى اإلحالة للتقاعد المبكر عند سن  55عاماً

يحق له التمتع باإلستمرار فى نظام مكافأة المعاش التكميلى بالشروط اآلتية :
.1

أن يكون مستوفياً المدة الموجبة إلستحقاق صرف الدفعة الدورية الشهرية ( 15سنة متصلة أو

.2

يلتزم بسداد كامل حصتى اإلشتراك (العامل والشركة) بإحدى الطرق :

منفصلة بقطاع البترول) وذلك عند تقديم طلب اإلحالة للتقاعد اإلختيارى .
o
o

دفعة واحدة مقدم سنوياً عن السنوات المكملة لبلوغ سن التقاعد القانونى .

سداد كامل حصص اإلشتراك عن كل السنوات المكملة لبلوغ سن التقاعد القانونى دفعة

واحدة .
.3

تحتسب اإلشتراكات ودفعات التقاعد على األجر األساسى فى أول يوليو السابق لتاريخ التقاعد
اإلختيارى

.4

يستحق صرف دفعات التقاعد الدورية عند بلوغ سن التقاعد القانونى إال إذا قام العامل بسداد قيمة
حصص اإلشتراك فى النظام عن كل السنوات المكملة لبلوغ سن التقاعد القانونى دفعة واحدة مقدماً
يحق له صرف الدفعات الدورية الشهرية من تاريخ تقاعده اإلختيارى .

.5

إذا توفى العامل المشترك فى النظام المقترح قبل بلوغ سن التقاعد القانونى يتم صرف كامل الرصيد
اإلدخارى المستقطع فعالً من أجر العامل حتى تاريخ إنتهاء خدمته مع ريع اإلستثمار باإلضافة إلى
ما تم سداده من تاريخ اإلحالة للتقاعد اإلختيارى إلى تاريخ الوفاة (فى حالة إختياره الصرف عند سن

التقاعد القانونى) .
***************
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مكافأة نهاية اخلدمة
صندوق اإلسكان واخلدمات اإلجتماعية
إعتبارًا من 2010/9/23
الشروط الواجب توافرها فى العامل للحصول على مكافأة صندوق اإلسكان :
يستفيد بها العامل بواقع شهر عن كل سنة خدمة بقطاع البترول بحد أقصى  20شه اًر .

مساهمة العامل فى صندوق اإلسكان :
يتم خصم  % 1من العامل عن ( )6ستة عناصر لألجر (أجر أساسى  +عال وات خاصة غير مضمومة +

بدل تمثيل لإلدارة العليا  +المنحة الشهرية  +مكافأة اإلنتاج السنوية)

مساهمة الشركة فى صندوق اإلسكان :
يتم خصم  % 5من الشركة على أساس ( )6ستة عناصر لألجر (أجر أساسى  +حافز جماعى  +عال وات

خاصة غير مضمومة  +بدل تمثيل لإلدارة العليا  +المنحة الشهرية  +مكافأة اإلنتاج السنوية) .

المزايا التى تقدم للعامل أو المستحقين عند حساب األحوال :
يتم صرف  20شه اًر للعامل كمكافأة من الصندوق ويتم إحتسابها كالتالى :

 20شهر × (األجر أساسى شامل العال وات الخاصة المضمومة  +الحافز جماعى  +العال وات خاصة الغير
المضمومة .

ملحوظة :
يحق للعامل عند بلوغه  55عام التقدم بطلب إلى إدارة األفراد للحصول على سلفة  10شهور من حساب
مكافأة نهاية الخدمة على أن يتم خصم ما تم صرفه عند بلوغ سن التقاعد القانونى .
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الئحة صرف املنح للعاملني من اللجنة النقابية
الموضوع

منحة النقابة

المستنــدات المطلــوب تقديمهـا إلـى
اللجنــة النقابيــة  /لجنـة الخدمــات

زواج العضو

 75ج

 1صورة من قسيمة الزواج
مختومة بختم الشركة

-

أول
مواليد

-

ثانى
أول

صورة من قسيمة الزواج
مختومة بختم الشركة

زواج األبناء
ثانى

دخول المستشفى للعالج
والمتابعة أو إجراء عمليات
جراحية
دخول المستشفى للعالج
والمتابعة

صورة من شهادة الميالد
مختومة بختم الشركة

50

-

صورة من تقرير المستشفى
مبينا تاريخ الدخول والخروج

-

 50ج

الوالد/الوالدة

 125ج

 1صورة من شهادة الوفاة
مختومة بختم الشركة .

الزوج/الزوجة

 250ج

 1صورة من شهادة الوفاة
مختومة بختم الشركة .

أحد األبناء

 125ج

 1صورة من شهادة الوفاة
مختومة بختم الشركة .

إحالة العضو للمعاش

400

صورة من إخطار نهاية الخدمة .

وفاة العامل

 500ج

 1صورة من شهادة الوفاة  1 +إعالم
الوراثة  1 +قرار الوصاية إن وجد .

الكوارث

1000

وفيات
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الئحة صرف املنح للعاملني من صندوق الزمالة
الموضوع

منحة
الزمالة

المستنــدات المطلــوب تقديمهـا
إلـى صندوق الزمالة

زواج العضو

 150ج

 1صورة من قسيمة الزواج مختومة بختم
الشركة .

أول

 100ج
صورة من شهادة الميالد مختومة بختم الشركة .

مواليد
ثانى

 100ج

أول

 100ج

ثانى

 100ج

صغرى

 50ج

متوسطة

 75ج

كبرى

 125ج

-

 50ج

الوالد/الوالدة

 125ج

الزوج/الزوجة

 250ج

أحد األبناء

 125ج

الحج

 150ج

العمرة

 75ج

صورة من جواز السفر  +صورة من التأشيرة .

إحالة العضو للمعاش

 500ج

صورة من إخطار نهاية الخدمة .

وفاة العامل

 1500ج

 1صورة من شهادة الوفاة  1 +إعالم الوراثة
 1 +قرار الوصاية إن وجد .

الكوارث

 1000ج

بحد أقصى حسب الحالة .

زواج األبناء

عمليات

دخول المستشفى
للعالج والمتابعة

وفيات

زيارة األماكن
المقدسة

صورة من قسيمة الزواج مختومة بختم الشركة .

صورة من تقرير المستشفى
مبينا تاريخ الدخول والخروج
وتختم بختم القطاع الطبى بعد تحديد نوع العملية
 1صورة من تقرير المستشفى
مبينا تاريخ الدخول والخروج .
 1صورة من شهادة الوفاة مختومة بختم
الشركة .
 1صورة من شهادة الوفاة مختومة بختم
الشركة .
 1صورة من شهادة الوفاة مختومة بختم
الشركة .
صورة من جواز السفر  +صورة من التأشيرة .
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