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حدود وأسس الحفاظ على منطقة جارد سيتى 

ذات القيمة المتميزة
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جمهورية مصر العربية
وزارة الثقافة

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة
منطقة جاردن سيتي – محافظة القاهرة

المعتمدة من المجلس االعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
بقرار رقم 27/06/22/14

اإلصدار الثانى
الطبعة األولى 2022

جميع الحقوق محفوظة 
للجهاز القومي للتنسيق الحضاري

تصميم الغالف والجرافيك
وحدة الجرافيك بالجهاز 
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1 - حدود المنطقة ذات القيمة المتميزة بجاردن سيتي ونطاقات الحماية:
جاردن سيتي طبقا، للحدود المعتمدة من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى الجلسة بتاريخ 29 /2009/7 هى المنطقة 
التى حدودها شارع الشيخ ريحان شماال، وشارع القصر العينى شرقا، وكورنيش النيل غربا، وشارع الدكتور حندوسة جنوبا، 

في الشكل المرفق . وهى منطقة حماية قصوى.

2 - االشــتراطات العــامة:
2-1 طبقا، للباب الثانى الخاص بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية - المادة )33( من الفصل 
الثاني ، الخاص بالمناطق ذات القيمة المتميزة التي تنص علي "تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز 

وطبقا، لالشتراطات التي يضعها للحفاظ على هذه المناطق ، ويصدر بها قرار من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

العمرانية. ال يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أي مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ، وال وضع 

إشغاالت مؤقتة أو دائمة  وال تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية في الفراغات 

العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابقة ) فى القانون ( إال بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة 

اإلدارية المختصة ، وللمجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق 

الحضاري في بعض المناطق التي يصدر قرار بتحديدها.

2-2 يحظر إقامة أي إنـشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة 
البصرية لواجهات المباني مثل كباري المشـاة والطرق العلوية للسيارات أو اإلعالنات والالفتات اإلرشادية التي تقطع 

الشوارع والمـيادين.
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ــارات مثــل الــورش والمخــازن إال فــى األماكــن المصممــة لذلــك  ــة الضــارة بالعق 2-3 ال يجــوز الترخيــص باألنشــطة الملوث
أصــالً. مــع الســماح بإعـــادة توظيــف العقــارات ذات القيمــة المتميــزة فــي األغــراض التــي ال تتطلــب تغييــرات تؤثــر علــى 

عناصــر العقــار المعماريــة وفــق مايــرد فــي شــأنها بالدليــل، وبمــا ال يخــل بالضوابــط المنظمــة للنشــاط المطلــوب تغييــره 

ومتطلباتــه.

2-4 يجب أال تظهر هــوائيات وأطباق االستقبال وأى تركيبات فنية على السطح من الشارع، حيث يجب أن يكون ارتفاعها أقل 
من ارتفاع الدروة وأن تثبت على أرضية السطح . وفى حالة االضطــرار الستخدام هــوائيات أكبر، تثبت بعيدا، عن حافة 

السطح بحيث ال تري من الشارع.

2-5 ال توضع مواسيرالصرف الصحي والمياه والغاز وأجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية 
. ويتم حجبها عند الضرورة، بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع التصميم المعماري أو وضعها علي أسطح المباني 

بالنسبة للدور األخير.

2-6 يتم االلتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى الواردة فى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمبانــى والمناطــق 
التراثيــة وذات القيمــة المتميــزة والمعتمد من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

2-7 تطبــق اشــتراطات االرتفاعــات الــواردة فــي هــذا الدليــل بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط الصــادرة عــن هيئــة عمليــات 
القــوات المســلحة أو ســلطات الطيــران المدنــي، ودون اإلخــالل بقانــون حمايــة اآلثــار رقــم 117 لســنة 1983 وتعديالتــه 

والئحتــه التنفيذيــة.
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3 - النسيج العمرانى:
3-1 ال يجوز تقسيم أو تجزئة األراضي بالمنطقة إلى قطع تقل مساحتها عن 1500 متر مربع.

3-2 يحظر االستقطاع بغرض البناء أو أي غرض آخر ألي أجزاء من المسطحات الخضراء والحدائق سواء الخاصة أو العامة 
أو الفراغات البينية والممرات التي تفصل بين المباني، أو تغيير استخدمها.

4 - هدم وإعادة بناء المباني :
4-1 ال يجوز الترخيص بأعمال هدم مباني أو منشآت قبل مراجعة موقفها من التسجيل في قوائم حصرالعقارات طبقا، للقانون 

144 لسنة 2006  والئحته التنفيذية.

4-2 يجب علي الوحدة المحلية المختصة تصوير واجهات أي مبني آيل للسقوط ومسجل طبقا للقانون 144 لسنة 2006، تصويرا 
فوتوغرافيا، متكامال قبل هدمه واالحتفاظ بالصور في ارشيف الوحدة المحلية وتسليم نسخة من الصور الي الجهاز القومي 

للتنسيق الحضاري.

5 - الطابع المعمارى :
5-1  الواجهات:

مواد النهو والتشطيب الخارجية تكون بمواد مماثلة للمستخدمة في المباني التراثية مثل بياض الحجر الصناعي أو بياض 	 

خارجي باأللوان الطبيعية Earth Colours )بيج بدرجاته / الرمادي بدرجاته ....( أو باستخدام مواد تكسية أو تشطيب 

أخرى متوافقة مع المبنى .

ال يجوز عمل واجهات ستائر زجاجية معلقة Curtain Walls بكامل الواجهة، كما ال يجوز تغطية الواجهات ببانوهات 	 

األلومنيوم والزجاج وغيرها من المواد المصقولة الالمعة.
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5-2  االســوار:
ال يجوز بناء أسوار مصمتة حول الحدائق الخاصة بارتفاع أكثر من 1 متر ويجوز أن تستكمل بأسوار حديدية أو نباتية 

بحد أقصى2.5  متر لكامل ارتفاع السور.
5-3  الفتحات:

يتم توحيد ألوان الزجاج وإطارات الفتحات فى كامل واجهة المبنى باستخدام الزجاج الشفاف أو الزجاج المدخن .	 
ال يسمح باستخدام فتحات الواجهة فى األدوار فوق األرضي والميزانين في العرض التجاري.	 

6 - المبانى الجديدة :
6-1  يجب الحصول علي موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري علي تصميم واجهات المباني الجديدة وخامات ومواد النهو 

والتشطيب وألوانها قبل الحصول علي ترخيص البناء.
6-2  نسبة البناء: ال تتجاوز مساحة المباني  60% من المساحة اإلجمالية لألرض.

6-3  االرتفاعات : أقصى ارتفاع مسموح به هو ما يماثل عرض الشارع بحد أقصى متر19.
6-4  يجب توفير أماكن إليواء السيارات وفقا ألحكام القانون 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية.

6-5  يجوز إنشاء بدروم وفقا ألحكام القانون 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية.
6-6 ال يسمح باالرتفاع أكثر من الحد األقصى إال لغرف مرافق الخدمات العامة ) مثل غرف المصاعد وأبار الساللم وخزانات 
المياه ومعدات التكييف الموكزى( ويكون ارتفاعها بحد أقصى ٤ متر وبحيث ال يقل ارتدادها عن صامت الواجهات المطلة 
على الشوارع بقيمة ارتفاعها، ويجب إال يزيد مسطحها عن ٢٥٪ من مسطح الدور األرضى، وال يسمح باستخدامها ألى 

اغراض مخالفة لخدمات المبتى.
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7 - المبانى القائمة المسجلة طبقاً لقانون رقم 144 لسنة 2006 :
7-1 العقارات المسجلة يطبق عليها مستويات التصنيف الواردة في دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق 
التراثية، ويشترط فى كافة االحوال الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إصدار الترخيص وهى:         

مستوي )أ(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على جميع عناصرها الداخلية والخارجية بدون تغيير مع السماح بترميمها 	 
وتوظيفها.                     

مستوي )ب(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها ويسمح بعمل بعض التعديالت في الواجهات غير المطلة على 	 
شوارع ، كما يسمح بعمل تعديالت داخلية الزمة إلعادة تأهيل وتوظيف المبنى ورفع كفاءته ، بشرط عدم اإلخالل 

بالسالمة اإلنشائية له.

مستوي )ج(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها فقط مع إمكانية هدم المبنى من الداخل وإعادة بنائه.	 
7-2  توضع الفتة على واجهة كل مبنى مسجل تحمل اسم المبنى وتاريخ إنشاءه واسم المعماري المصمم وسبب ورقم تسجيله.

8 - المباني القائمة غير المسجلة
8-1 ترميم و تعديل الواجهات:

في حالة ترميم أو تعديل واجهة المبنى، تطبق االشتراطات الواردة في البند رقم 5 )الطابع المعماري (.

8-2  االمتداد االفقى الرأسى: 
  يسمح باالمتداد األفقي والرأسي للمباني القائمة طبقا للحد األقصي المسموح به في اشتراطات النطاق التابعه له.
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9 -   واجهـات المحـالت
9-1 يجب االلتزام بحدود واجهة المحل الواردة في التصميم األصلي لواجهة العقار وعدم تغطية أكتاف المبنى األصلي أو أي 

أجزاء منه بأي أعمال ديكور.

9-2 يحظر الترخيص بأي بروز للمحالت عن واجهة العقار األصلية ) خط البناء بالدور االرضي( مع االلتزام بالفتحات األصلية 
المخصصة للمحالت .

9-3  يجب أن يتوافق أسلوب معالجة واجهة المحل مع الحوائط الخارجية األصلية للمبنى من حيث الخامات واأللوان والتشطيب.
للعقار  القائم  للشكل األصلي  المحل يجب ترميمها وإعادتها  أثناء تجهيز  أو  قبل  المبنى  تلف أي اجزاء أصلية من  عند   4-9

وعناصره المعمارية.

9-5  يجب وضع الالفتات الخاصة بأسماء المحالت في مكان داخل مساحة واجهة المحل.

10 - األرصفة والطرق
10-1  يحظر إنشاء الطرق العلوية وكبارى المشاة.

10-2  توحيد معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب و المواصفات و القياسات.
10-3  ال يزيد ارتفاع بردورة الرصيف عن 15 سم.

10-4  الحفاظ على جميع عناصر الفرش التراثية للمنطقة من أعمدة إضاءة وغير ذلك.
10-5  يلزم معالجة وإصالح المطبات باألرصفة والشوارع )المرمات ( دون تشويه أو إتالف لما حولها

10-6  يتم تنفيذ أماكن لعبور المشاة والمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة علي األرصفة.
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11 - التشجير 
يحظر القطع أو التقليم الجائر لألشجار كما ال يسمح بزراعة أشجار جديدة بالطرق إال بعد اعتماد النوع والمكان من الجهاز 

القومي للتنسيق الحضاري.

12 -   شاطئ النيل
12-1  يمثل شاطئ النيل منطقة حماية بيئية تنحصر بين طريق الكورنيش والنهر.

12-2  يحظر البناء بأى شكل من األشكال على شاطئ ومسطح النيل. ويسمح بإقامة برجوالت خفيفة ومقاعد لخدمة المشاة.
12-3  يجب أال يقل عرض الرصيف على شاطئ النيل عن 4 متراً، مع تخصيص الشاطئ للمشاة فقط.

12-4  يراعى تسهيل الوصول اآلمن إلى رصيف شاطىء النيل للمشاه من خالل إشارات المرور.
12-5  ال يصرح بالمراسى ألى نوع من المراكب الثابتة التى تحجب رؤية النيل عن المشاة.

12-6  يجب أال يحجب سور الكورنيش رؤية النيل.

13 - اشتراطات إجرائية 
 تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008  بالحصول 

علي موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إصـدار أى تـرخيص بالمنطقة .
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