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قرار مجلس الوزراء
رقم 24 لسنة 2019

مجلس الوزراء 

بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلـــــى القانـــون رقـــم 7 لســـنة 1991 بـشـــأن بعض األحـــكام المتعلقة بأمالك 

الدولة الخاصة ؛

وعلى القانون رقم 144 لســـنة 2006 بشـــأن تنظيم هـــدم المبـــانى والمنشـــآت 

غير اآليلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ؛

وعلى القانون رقم 144 لســـنة 2017 بشـــأن بعــــض قواعـــد وإجراءات التصرف 

فى أمالك الدولة الخاصة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لســـنة 2017 بشأن األحكام المنــــفذة للقانون 

رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه ؛

وعلى قرارات مجلـــس الوزراء أرقــــام 17 و 18 و 41 و 51 لســـنــــة 2018 ، 

1و10و13 لسنة 2019 بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمبانى ؛
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وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لســـنة 2017 بشـــأن تشـــكيل اللجنة 

المنصوص عليها فى المادة )8( من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 825 لســـنة 2017 بشـــأن تشـــكيل األمانة 

الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم 199 لسنة 2017 المشار إليه ؛

وبناًء على ما عرضه وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

) المادة األولى (

تُوفـــق أوضاع عدد )81( كنيســـة، وعدد )46( مبنـــى ، بإجمالى عدد )127( 

كنيســـة ومبنى ، المقدم بشـــأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين 

عن طوائف الكنائس المعتمدة ، والمبينة بالجداول المرفقة أرقام )1( ، )2( ، )3(، 

. )5( ، )4(

) المادة الثانية (

تتولى الطائفة المختصة اســـتكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى 

المبينة بالجدولين المرفقين رقمى )1( ، )2( وذلك خالل مدة أربعة أشـــهر من تاريخ 

صدور هذا القرار .

) المادة الثالثة (

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة -إن وجدت- 

للكنائس والمبانى المبينة فى الجدول المرفق رقم )2( ، شـــريطة أال يوجد نزاع بشـــأن 

ملكيتها ، وذلك طبًقا للقوانين واإلجراءات المقررة فى هذا الشأن .
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) المادة الرابعة (

تتولى الطائفة المختصة مباشـــرة إجراءات اســـتصدار كافة التصاريح والتراخيص 

وتنفيـــذ كافـــة أعمال الترميمـــات المطلوب تنفيذهـــا على الكنائـــس والمبانى المبينة 

بالجدول المرفق رقم )3( ، وفور إتمام تلك األعمال تقوم الطائفة المختصة باســـتخراج 

شهادة تفيد السالمة اإلنشائية للكنيسة أو المبنى من الجهات المختصة، وتعرض تلك 

الشهادة على اللجنة الُمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 

المشار إليه ، تمهيًدا للعرض على مجلس الوزراء التخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات.

) المادة الخامسة (

تتولى الطائفة الُمختصة ُمباشـــرة إجراءات اســـتصدار كافة التصاريح والتراخيص 

المتعلقـــة بتنفيذ أعمال الهـــدم المطلوب تنفيذها للكنائـــس والمبانى المبينة بالجدول 

المرفـــق رقـــم )4( ، على أن تقوم الجهات القائمة على شـــئون التنظيم بإصدار قرارات 

بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص 

بالهدم ، كما تقوم الطائفة المختصة باســـتخراج كافـــة التصاريح والتراخيص المتعلقة 

بإعادة البناء من هذه الجهات طبًقا للقانون .

) المادة السادسة (

تتولـــى الطائفة المختصة مباشـــرة إجراءات اســـتصدار كافة التصاريـــح والتراخيص 

المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمبانى المبينة بالجدول المرفق 

رقـــم )5( ، علـــى أن تقوم الجهـــات القائمة على شـــئون التنظيم بإصدار قرارات بشـــأن 

تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، 

كما تقوم الطائفة المختصة باســـتخراج كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء 

من هذه الجهات شريطة استيفاء واستئداء حقوق الدولة )إن وجدت( وأال يوجد نزاع بشأن 

ملكيتها، وذلك طبًقا للقوانين واإلجراءات المقررة فى هذا الشأن .
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) المادة السابعة (

تمد مــدة اســـتكـمــــال اشـــتراطــــات الحماية المدنــــية للكنائس والمـبانى المبينة 

ــرارات مجلس الوزراء أرقام 17و18و41و51 لســـنة 2018 ،  فـــى الجداول المرفقة بـق

1 و10 لســـنة 2019 المشـــار إليها ، والتى انتهت المدة الممنوحة لها ولم تســـتكمل 

اشـــتراطات الحماية المدنية لها وذلك لمدة أربعة أشـــهر إضافية تبدأ من تاريخ العمل 

بهذا القرار . 

) المادة الثامنة (

ُينشـــر هذا القرار فى الجريدة الرســـمية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، 

وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى القعدة سنة 1440 هـ

                           ) الموافق 6 يولية سنة 2019 م ( 

 رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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جدول رقم )1( 

الكنائس واملبانى اخلدمية التى متت املوافقة على توفيق أوضاعها

الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة أسوان

األرثوذكسيةشارع المحطة - كوم امبو - أسوان.كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس1

مبنى خدمات )1( كنيسة الشهيد العظيم 2

مارجرجس )مبنى القربان والمعمودية(

األرثوذكسيةشارع المحطة - كوم امبو - أسوان.

األرثوذكسيةقرية الحرية - كوم امبو - أسوان.كنيسة السيدة العذراء مريم3

األرثوذكسيةقرية اإلصالح القبلية - كوم امبو - أسوان.كنيسة األنبا باخوميوس4

محافظة اإلسكندرية

ــوك 36 ش 409 ك 35 بحـــرى طريـــق بيت ترينتى للخلوة والتعليم5 بـل

إسكندرية - مطروح.

األرثوذكسية

الكنيســـة 6 تابـــع  خدمـــات   )1( مبنـــى 

المعمدانية المستقلة )أرضى وأول علوى(

الكيلـــو 19٫5 - ش الكنيســـة المعمدانية 

أبو يوسف - العجمى.

إنجيلية

6 ش الدكتور محمود رشاد شفيق - السيوف كنيسة المسيح بالسيوف7

- 51 حوض برية أبو قير - قسم أول شماعة 

بناحية المحروسة - قسم الرمل .

إنجيلية

بيت خلوة )1( كنيســـة الســـيدة العذراء 8

والقديس يوحنا الحبيب

طريـــق الحرية - شـــارع عبده عمـــر - خلف 

الكاتدرائية- بحرى السكة

األرثوذكسية

مبنى )1( تابع لبيت خلوة )1( كنيســـة 9

السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب

طريـــق الحرية - شـــارع عبده عمـــر - خلف 

الكاتدرائية- بحرى السكة

األرثوذكسية

مبنى )2( تابع لبيت خلوة )1( كنيســـة 10

السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب

طريـــق الحرية - شـــارع عبده عمـــر - خلف 

الكاتدرائية- بحرى السكة

األرثوذكسية

محافظة األقصر

األرثوذكسيةالعديسات - مركز ومدينة الطود - األقصركنيسة السيدة العذراء مريم بالعديسات11
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة البحر األحمر

مبنى )1( ملحق بكنيسة السيدة العذراء 12

واألنبا بوال

األرثوذكسيةمجاويش - البحر األحمر .

األرثوذكسيةطريق النجدة - مدينة الغردقة - البحر األحمر.كنيسة الشهيدة رفقة مبنى رقم )2(13

مبنـــى رقـــم )1( مبنـــى خدمـــات تابـــع 14

لكنيسة الشهيدة رفقة

األرثوذكسيةطريق النجدة - مدينة الغردقة - البحر األحمر.

مبنى رقم )3( وبه كنيســـة مارى جرجس 15

تابع لكنيسة الشهيدة رفقة

األرثوذكسيةطريق النجدة - مدينة الغردقة - البحر األحمر.

مبنى رقم )4( اســـتراحة تابعة لكنيســـة 16

الشهيدة رفقة

األرثوذكسيةطريق النجدة - مدينة الغردقة - البحر األحمر.

محافظة البحيرة

26 ش إســـماعيل الحبـــروك - ســـكنيدة - كنيسة اإلخوة اإلنجيليين17

دمنهور .

اإلنجيلية

محافظة اجليزة

36 شـــارع جمـــال عبـــد الناصـــر - عمرانيـــة كنيسة اإلخوة18

غربية- حى العمرانية .

إنجيلية

47 - 48 شـــارع عبد اللطيف - الطالبية - كنيسة المسيح19

تقسيم حسن فهمى - حى الهرم .

إنجيلية

15 شـــارع إبراهيـــم رزق - حـــوض شـــرق - الكنيسة المعمدانية المستقلة20

الطالبية - حى العمرانية .

إنجيلية

21 شارع الوحدة العربية - مدكور - الطالبية الكنيسة اإلنجيلية21

حى العمرانية - الهرم .

إنجيلية

األرثوذكسيةمنطقة منى األمير - الحوامديةكنيسة األمير تادرس22

األرثوذكسيةمنطقة منى األمير - الحوامديةمبنى خدمات تابع لكنيسة األمير تادرس23

األرثوذكسيةطريق ترعة الزمر - لعبة - بشتيل - إمبابةكنيسة العذراء والشهيد مارجرجس24
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

اإلنجيليةناحية الوراق - أنبوبة - ميت النصارىكنيسة اإلخوة وراق الحضر25

محافظة الشرقية

مبنــــــى خدمـــات وبـــه ســـكن األســـقف 26

داخل المطرانية

األرثوذكسيةفاقوس - الشرقية .

محافظة الغربية

مبنـــى خدمات كاتدرائيـــة القديس بولس 27

الرسول

األرثوذكسيةشارع الوليد - حى ثان طنطا - الغربية 

األرثوذكسيةمركز بسيون - الغربيةكنيسة الشهيد العظيم مارمينا28

محافظة القاهرة

ــرة - أرض جديـــر - شـــرق كنيسة األنبا أرسانيوس29 شـــارع حســـن جـي

كوتسيكا - حى طره 

األرثوذكسية

مبنـــى خدمات )1( تابع لكنيســـة األنبا 30

أرسانيوس 

ــرة - أرض جديـــر - شـــرق  شـــارع حســـن جـي

كوتسيكا - حى طره

األرثوذكسية

مبنـــى خدمات )2( تابع لكنيســـة األنبا 31

أرسانيوس

ــرة - أرض جديـــر - شـــرق  شـــارع حســـن جـي

كوتسيكا - حى طره

األرثوذكسية

شـــارع شـــرق الســـكة الحديـــد المعصرة )ش كنيسة العذراء والشهيد أبو سيفين32

دميان وش إبراهيم عشماوى( - حى المعصرة

األرثوذكسية

مبنـــى خدمـــات تابـــع لكنيســـة العذراء 33

والشهيد أبو سيفين

شـــارع شـــرق الســـكة الحديـــد المعصرة )ش 

دميان وش إبراهيم عشماوى( - حى المعصرة

األرثوذكسية

محافظة القليوبية

األرثوذكسيةأول طريق كفر منصور - طوخ .كنيسة مارجرجس المبنى الدائرى34

األرثوذكسيةأول طريق كفر منصور - طوخ .مبنى إدارى تابع لكنيسة مارجرجس35

األرثوذكسيةأول طريق كفر منصور - طوخ .مبنى خدمى 1 تابع لكنيسة مارجرجس36

األرثوذكسيةأول طريق كفر منصور - طوخ .مبنى خدمى 2 تابع لكنيسة مارجرجس37

كاثوليكش طريق المصانع - قسم شبرا .كنيسة السيدة العذراء38

كاثوليكنفق األمير - الخصوص .كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف39

األرثوذكسيةش الكنيسة - بلتان كنيسة مارجرجس 40
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

األرثوذكسيةش الكنيسة - بلتانمبنى خدمات 1 تابع لكنيسة مارجرجس41

األرثوذكسيةش الكنيسة - بلتان مبنى خدمات 2 تابع لكنيسة مارجرجس42

األرثوذكسيةش وسط البلد - دجوى - بنها .كنيسة السيدة العذراء مريم وأبو سيفين43

ش محمـــد الشـــربينى - زرايـــب عزبـــة كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب44

النخل.

األرثوذكسية

األرثوذكسية ش األشراف - بنها .كنيسة ماريوحنا45

األرثوذكسيةمنشية النور - بنها .كنيسة مارجرجس46

األرثوذكسيةبنها - ش سعد زغلول .كنيسة العذراء مريم47

األرثوذكسيةش سكة الزرايب - الخصوص .كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس48

مبنـــى خدمات كنيســـة الشـــهيد العظيم 49

مارجرجس

األرثوذكسيةش سكة الزرايب - الخصوص .

األرثوذكسيةالشياخة بتمدة - بنها .كنيسة القديسة دميانة50

األرثوذكسيةالمنية - المرج .كنيسة السيدة العذراء واألنبا بيشوى51

محافظة املنيا

مبنـــى خدمـــات )1( كنيســـة الشـــهيد 52

مارجرجس والشهيد استفانوس

األرثوذكسيةبناحية / قلندول - ملوى .

مبنـــى خدمـــات )2( كنيســـة الشـــهيد 53

مارجرجس والشهيد استفانوس

األرثوذكسيةبناحية / قلندول - ملوى .

مبنـــى خدمـــات )3( كنيســـة الشـــهيد 54

مارجرجس والشهيد استفانوس

األرثوذكسيةبناحية / قلندول - ملوى .

مبنـــى كنيســـة أنطونيوس تابع لكنيســـة 55

األنبا بيشوى وأنبا بوال الطموهى األثرية

األرثوذكسيةبناحية / دير البرشا - مركز ملوى .

عزبـــة فانوس- قريـــة بنــــى موســــــــى - كنيسة القديس بطرس والقديس بولس56

أبو قرقاص .

كاثوليك

إنجيليةش عمر بن الخطاب - أبو قرقاص .كنيسة اإلخوة57

إنجيليةكفر لبس - نزلة أسمنت - أبو قرقاص .كنيسة اإلخوة58
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

إنجيليةقرية منهرى - أبو قرقاص .كنيسة اإلخوة59

إنجيليةقرية أتليدم - أبو قرقاص .كنيسة اإلخوة60

الخيـــارى - قرية بنى خيـــار - قرية بنى الكنيسة الخمسينية61

موسى - أبو قرقاص .

إنجيلية

عزبة طنطــــاوى - قريــــة بنى موســـى - كنيسة اإليمان62

أبو قرقاص .

إنجيلية

إنجيليةنزلة حرز - قرية أتليدم - أبو قرقاص .كنيسة اإلخوة63

قرية ســـاقيـــة موســـى - قريــــة أتليدم - كنيسة اإلخوة64

أبو قرقاص .

إنجيلية

محافظة بنى سويف

مبنـــى خدمـــات تابـــع لكنيســـة المالك 65

ميخائيل

األرثوذكسيةعزبة يعقوب - الضباعنة - طنسا - ببا.

عزبة جليلة بنى هاشـــم - الوحدة المحلية كنيسة األنبا إبرام66

بصفط راشين - مركز ببا .

األرثوذكسية

عزبة جليلة بنى هاشـــم - الوحدة المحلية مبنى خدمات تابع لكنيسة األنبا إبرام67

بصفط راشين - مركز ببا .

األرثوذكسية

األرثوذكسيةالفقاعى - سدس - ببا .كنيسة األنبا كاراس68

األرثوذكسيةقرية قمبش الحمرا - ببا .كنيسة مارجرجس ميخائيل والبابا كيرلس69

األرثوذكسيةقرية الشنطور - سمسطا - بنى سويف .كنيسة السيدة العذراء70

كنيســـة الســـيدة العذراء مريـــم والمالك 71

ميخائيل

األرثوذكسيةعزبة إسكندر فهمى - ببا .

عزبة الصعايدة - منشـــأة الحاج - مركز كنيسة القديس أنطونيوس الكبير72

أهناسيا - بنى سويف .

أقباط

كاثوليك

مبنـــى خدمى )1( كنيســـة العذراء مريم 73

المطرانية )جمعية السيدات القبطية(

األرثوذكسيةشارع إسالم - بندر بنى سويف .

مبنـــى خدمى )2( كنيســـة العذراء مريم 74

المطرانية )قاعة اجتماعات(

األرثوذكسيةشارع إسالم - بندر بنى سويف .
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة أسيوط

األرثوذكسيةشارع المستشفى األميرى - أول أسيوطكنيسة القديس مارمرقس الرسول1

القديـــس 2 لكنيســـة  تابـــع   )1( مبنـــى 

مارمرقس الرسول 

األرثوذكسيةشارع المستشفى األميرى - أول أسيوط

القديـــس 3 لكنيســـة  تابـــع   )2( مبنـــى 

مارمرقس الرسول

األرثوذكسيةشارع المستشفى األميرى - أول أسيوط

األرثوذكسيةقرية منشأة العقال - مركز البدارىكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل4

مبنى )1( تابع لكنيســـة رئيس المالئكة 5

ميخائيل

األرثوذكسيةقرية منشأة العقال - مركز البدارى

األرثوذكسيةقرية البياضية - مركز البدارىكنيسة األنبا مقار6

األرثوذكسيةقرية البياضية - مركز البدارىمبنى )1( تابع لكنيسة األنبا مقار7

األرثوذكسيةقرية عزبة األقباط - مركز البدارى كنيسة الشهيد مارجرجس8

األرثوذكسيةبنى سند - منفلوط - أسيوطكنيسة مارجرجس9

األرثوذكسيةالجاولى - منفلوط - أسيوطكنيسة العذراء مرمي10

محافظة اإلسماعيلية

األرثوذكسيةالقنطرة شرقكنيسة مارجرجس11

األرثوذكسيةالقنطرة شرقمبنى خدمات كنيسة مارجرجس12

مبنى )1 األنبا بوال( كنيســـة األنبا يوال 13

ومارمينا

األرثوذكسيةمحافظة اإلسماعيلية

األرثوذكسيةمحافظة اإلسماعيليةملحق كنيسة األنبا بوال14

محافظة األقصر

األرثوذكسيةالمدامود - مركز الزينية - األقصركنيسة رئيس المالئكة ميخائيل15

جدول رقم )2( 

الكنائـــس والمبانى الخدمية التى تم الموافقة على توفيق أوضاعها مع اســـتيفاء 

واستئداء حقوق الدولة )إن وجدت( شريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها .

اسم امللف
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة البحيرة

سنهور - تبع مركز دمنهور - أمام محطة كنيسة مارمينا16

القطار .

األرثوذكسية

سنهور - تبع مركز دمنهور - أمام محطة مبنى ملحق )1( تابع لكنيسة مارمينا17

القطار .

األرثوذكسية

األرثوذكسيةقرية الصخرة - أبو حمص .كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس18

ش عاطفة الشافعى من ش عزيز المصرى الكنيسة المعمدانية المستقلة19

بكفر الدوار .

اإلنجيلية

محافظة اجليزة

اإلنجيليةشارع المالحين - حى العمرانيةالكنيسة اإلنجيلية المشيخية20

مدافـــن الصف - مركز الصف - محافظة كنيسة القديس العظيم أبو سيفين21

الجيزة .

األرثوذكسية

فيلوباتـــر 22 العظيـــم  الشـــهيد  كنيســـة 

)أبوسيفين(

ش مصباح إبراهيم - من ش الكيالمى - 

أرض المطار - إمبابة .

األرثوذكسية

محافظة القاهرة

الشـــطر الثالث عشر - زهراء المعادى - كنيسة األنبا أنطونيوس23

حى البساتين .

األرثوذكسية

األرثوذكسية1 شارع أبو سلطان - عزبة الهجانة .كنيسة السيدة العذراء واألنبا كاراس24

محافظة القليوبية

األرثوذكسيةقها .كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس25

مبنـــى خدمات كنيســـة الشـــهيد العظيم 26

مارجرجس

األرثوذكسيةقها .

مبنـــى خدمات كنيســـة الشـــهيد العظيم 27

مارجرجس

األرثوذكسيةش النصارى - قها .

ش حســـنى أبو شـــادى - حوض المنبرة- كنيسة األنبا كاراس واألنبا إبرام28

الخصوص .

األرثوذكسية

اسم امللف
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

األرثوذكسيةمحمد عبد الرازق - الخصوص .كنيسة األنبا بشوى والبابا اثناسيوس29

األرثوذكسيةش محمد نجيب - المرج الشرقية .كنيسة السيدة العذراء ومارمينا30

الخيمـــة كنيسة الشهيد مارجرجس31 شـــبرا  ـرانيـــة  مطــ ســـندبيس- 

وتوابعها .

األرثوذكسية

األرثوذكسيةقرية كفر الحمام .كنيسة السيدة العذراء واألنبا صموئيل32

- كنيسة السيدة العذراء والبابا بطرس33 الديـــن  صـــالح  - ش  الكنيســـة  ش 

الخانكة .

األرثوذكسية

كنيسة الســـيدة العذراء ومارمينا والبابا 34

كيرلس

األرثوذكسيةالجبل األصفر - الخانكة .

3 حارة خيرى الشـــرقاوى - شارع األمير كنيسة األنبا كاراس واألنبا إبرام35

العمومى - الخصوص .

األرثوذكسية

محافظة املنيا

اإلنجيليةنزلة جريس - أبو قرقاص .كنيسة األخوة36

محافظة بنى سويف

األرثوذكسيةش حاتم رشدى - مدينة بنى سويف .مبنى خدمات األنبا اثناسيوس37

محافظة قنا

كنيســـة الســـيدة العذراء مريم والشـــهيد 38

العظيم مارجرجس واألنبا إبرام

ــــرة - مركـــز فرشــــــوط -  نجـــــــع الزعــ

محافظة قنا .

األرثوذكسية

كنيســـة الســـيدة العذراء مريـــم والمالك 39

ميخائيل 

األرثوذكسيةنقادة - قنا .

مبنى خدمات )1( كنيسة السيدة العذراء 40

والمالك ميخائيل

األرثوذكسيةنقادة - قنا .

محافظة كفر الشيخ

كنيســـة الســـيدة العذراء مريـــم والمالك 41

ميخائيل

مبنى رقم )12( الزهراء - مصيف بلطيم 

كفر الشيخ .

األرثوذكسية

اسم امللف
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة مرسى مطروح

أرض الشـــركة - قرية زهوبيان - شـــاطئ بيت خلوة كنيسة السيدة العذراء42

الفيروز - مطروح .

األرثوذكسية

مبنـــى خدمـــات )2( الشـــهيدين مارى 43

مرقص ومارى جرجس 

األرثوذكسيةشارع زاهر جالل - مرسى مطروح .

مبنـــى خدمـــات )1( الشـــهيدين مارى 44

مرقص ومارى جرجس 

األرثوذكسيةشارع زاهر جالل - مرسى مطروح .

األرثوذكسيةمدينة الحمام - مرسى مطروح .كنيسة رؤساء المالئكة وأبى سيفين45

مبنى خدمات كنيســـة رؤســـاء المالئكة 46

وأبى سيفين

األرثوذكسيةمدينة الحمام - مرسى مطروح .

مبنى خدمات )حضانة( كنيســـة رؤســـاء 47

المالئكة وأبى سيفين

األرثوذكسيةمدينة الحمام - مرسى مطروح .

اسم امللف
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الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة األقصر

األرثوذكسيةأرمنت الحيط - مركز أرمنتكنيسة مارجرجس1

الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة املنيا

إنجيليةمنشأة النصر - قرية أتليدم - أبو قرقاصكنيسة األخوة1

إنجيليةأبو قرقاص البلد - أبو قرقاص .كنيسة األخوة2

محافظة بنى سويف

األرثوذكسيةعزبة يعقوب - الضباعنة - طنسا- بباكنيسة المالك ميخائيل3

جدول رقم )3( 

الكنائس والمبانى الخدمية التى يمكن توفيق أوضاعها والتى ال يتوافر بها شرط 

السالمة اإلنشائية )تحتاج إلى ترميم( .

جدول رقم )4( 

الكنائس والمبانى الخدمية التى يمكن توفيق أوضاعها والتى ال يتوافر بها شرط 

السالمة اإلنشائية )تحتاج إلى هدم وإعادة بناء( .

اسم امللف

اسم امللف
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جدول رقم )5( 

الكنائس والمبانى الخدمية التى يمكن توفيق أوضاعها والتى ال يتوافر بها شرط 

الســـالمة اإلنشائية )تحتاج إلى هدم وإعادة بناء( مع استيفــاء واستئداء حقوق الدولة 

إن وجدت شريطة عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها.

الطائفةاملكاناسم الكنيسةم

محافظة الشرقية

األرثوذكسيةكفر دميان جرجس - مركز اإلبراهيميةكنيسة السيدة العذراء مريم1

محافظة الغربية

9 شـــارع نور الدين - متفرع من شـــارع كنيسة اإلخوة بطنطا - الغربية2

غيات الدين أود - طنطا

اإلنجيلية

رقم اإليداع بدار الكتب 2019/65 الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية 2019/25030 - 2019/7/9 - 1309

اسم امللف
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