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  حدود القاهرة التاريخية -1

طبقا للحدود    تشمل القاهرة التاريخية النطاقات التى حددها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

المعتمدة من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه الرابع برئاسة السيد رئيس 

  04/07/09/8   بقرار رقم 29/7/2009مجلس الوزراء بتاريخ 

  

  توصيف الحدود  1-1

  :الحدود موضحة فى الخريطة المرفقة و هى

  :الحد الشمالي 

شماالً في شارع الخلـيج المـصري،   ثم  في شارع كامل صدقي،    يبدأ من ميدان رمسيس ويتجه شرقاً     

، ثم  سعيد وميدان الجيش   ثم شارع طور سينا، فشارع       ،وشارع عزب باشا وصوالً إلي ميدان الظاهر      

 ثـم   ،المرورإدارة  شارع  ، ثم      شارع المنصورية    ، ثم  ميدان الحلبي    حتى  ىشارع مصنع الطرابيش  

  حتـى   فرجأبوال، ثم شارع نصر   رقماشق ثم شارع األمير     ،دوسميدان الفر حتى  طريق صالح سالم      

  .طريق األتوستراد
  

  :الحد الشرقي 

 ثـم  ،ثم طريـق األتوسـتراد  ،  يبدأ من طريق األتوستراد ثم هضبة المقطم، حتى شارع حسن حمادة    

  . وطريق األتوستراد مرة أخريالءخالغرباً في شارع سيدي أبو رمانة وصوالً إلى شارع 
  

  :نوبيالحد الج 

 ثم شارع الغفاري وصـوالً إلـي حفـائر          ،يبدأ من طريق األتوستراد ثم غرباً في شارع أبو الحجر         

  .الفسطاط حتى كورنيش النيل
  

  :الحد الغربي 

ثم يتجه شرقا فى شارع صالح سالم، ثم غربا فى طريق قبلى مجرى العيـون           يبدأ من كورنيش النيل     

 ثـم    ، ثم  شارع الناصـرية     ، ثم شارع يوسف السباعي    ،نيراب ثم شارع السد ال    ،حتى ميدان فم الخليج   

ـ     ،حسن األكبر  شارع  ، ثم   شارع سوق السباعين، ثم شارع جامع عابدين         ، ثـم   با ثم شارع دار الكت

 ثم شارع كلوت بك حتى      ،ثم حارة الرويعي  حتى ميدان العتبة،      ثم شارع المرجان      شارع محمد على،  

  .ميدان رمسيس
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  نطاقات الحماية 2- 1

 : نطاقات حماية هى ثالثةتتضمن هذه الحدود 

  .)و يشمل منطقة تداخل مع القاهرة الخديوية(  أ نطاق  

  . نطاق ب  

 . نطاق ج  
  ).1شكل (كما هو موضح فى الخريطة المرفقة    

  

 .منطقة  المذكورة أعالهالمحددة للشوارع ال تطبق اإلشتراطات الواردة هنا على جانبى جميع  1-3

    . علي جانبي جميع الشوارع المحددة له)  أ  (ات نطاقوتطبق اشتراط
  

 ت عامة اشتراطا-2

 والئحته 2008 لسنة 119القانون رقم  فيالتنسيق الحضاري ب  الخاص الثانيللباب طبقاً   2-1

  : ذات القيمة المتميزةبالمناطق  ةالخاصمن القانون من الفصل الثاني ) 33(المادة  - التنفيذية

تي يضعها  الشتراطات لال على اقتراح الجهاز وطبقااناطق ذات القيمة المتميزة بناء تحدد الم" ●

ال يجوز  .على للتخطيط والتنمية العمرانية، ويصدر بها قرار من المجلس األللحفاظ على هذه المناطق

 وال وضع ،إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أي مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة 

وال تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات ، إشغاالت مؤقتة أو دائمة 

 بعد إال )فى القانون( ة زخرفية  في الفراغات العمرانية العامة في المناطق المشار إليها بالفقرة السابق

ط والتنمية  وللمجلس األعلى للتخطي،الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية المختصة 

العمرانية أن يشترط  الحصول على  موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بعض المناطق 

  ." التي يصدر قرار بتحديدها
  
شاءات في الفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ـيحظر إقامة أي إن"   ●

العلوية  والطرقاة ـالمباني مثل كباري المشينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات 
  ."يادينـالشوارع والم تقطع التي اإلرشادية والالفتات اتناإلعال أو للسيارات
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ال يجوز الترخيص باالستعماالت الملوثة الضارة بالعقارات ذات القيمة المتميزة مثل الورش "   ●
ادة توظيف تلك ـلك أصالً، مع السماح بإعاألماكن المصممة لذفى والمخازن والمحالت التجارية إال 

  ."العقارات في األغراض التي ال تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية
  
 الشارع، حيـث    ت فنية على السطح من       يجب أال تظهر هوائيات وأطباق االستقبال وأى تركيبا        2-2

وفى حالة االضطرار   . رضية السطح يجب أن يكون ارتفاعها أقل من ارتفاع الدروة وأن تثبت على أ           

  .الستخدام هوائيات أكبر، تثبت بعيداً عن حافة السطح بحيث ال تري من الشارع
  
يتم االلتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى الواردة فى دليل أسس ومعايير التنسيق   2-3

  .عمرانيةالحضارى للمناطق التراثية والمعتمد من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ال
 
   العمرانىنسيجال -3

 . العمرانى للمنطقةنسيجيجب الحفاظ على ال 3-1

 مبنى واحد على قطع األراضى وال يجوز بناء  أكثر منأو تجزئة  يجوز تقسيم ال 3-2

   .قطعة األرض الواحدة

  يتم البناء  و، متر6ل من ق بالحوارى واألزقة الضيقة األ حتىالبناءيجب البناء على حد  3-3

 .رض بدون ردود للداخلألعلى حدود قطعة ا

  .فقط من مسطح قطعة األرض ٪ 70 ن عال تزيد مسطحات المبانى 3-4

 بنى المبانى على الصامت دون ترك فراغات جانبية أوجيوب لتكوين كتل مبانىت 3-5

 وتترك ، القديمالعمراني متضام مثل النسيج ي نسيج عمرانإلىة ومستمرة تؤدى تمصم

.  تشجير هذه الفراغاتمع أهمية، و حدائق خلفيةأو مناور أالفراغات على شكل أفنية 

 هذه عليها تنطبق التى المباني لحدود كمرجع  1937 لعام المساحية الخرائط إلى ويرجع

 . الخرائط
  

  هدم وإعادة بناء المباني -4

بأعمال هدم قبل مراجعة موقف العقار من التسجيل في قوائم ال يجوز الترخيص  4-1

 . والئحته التنفيذية2006 لسنة 144 حصر العقارات طبقا للقانون
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 في االلتزام بمسطحات البناء الموضحة الة إعادة بناء مبنى تم هدمه يتمفي حو

  .)4 -3( و) 3-3(ينالبند

واجهات أي مبني آيل للسقوط ومحصور  يجب علي الوحدة المحلية المختصة تصوير 4-2

 .قبل هدمه ، تصويرا فوتوغرافياً متكامالً 2006 لسنة 144طبقا للقانون 
  
   الطابع المعمارى-5

 . المحيطة بالمباني الجديدةتوافق مع الطابع المعمارى للمنطقة  يراعي ال5-1

  . المنطقةت المعمارية ذات الطرزالغريبة عنال تستعمل المفردا 5-2

  : الفتحات 5-3

   أفقى 1 يجب أن يكون شكل الفتحات مستطيال ذو اتجاه رأسى،  بنسبة ال تقل عن   5-3-1       

   وال يسمح بفتحات ذات اتجاه، رأسى2أفقى إلى  1 رأسى، وال تزيد عن 1.5                 إلى 

 . أفقى                

  . من مساحة الواجهة % 50يجب أال تزيد  نسبة الفتحات عن   5-3-2       

 :لون الفتحات والمواد المستخدمة بها  5-3-3       

  .البني في الفتحاتلون ال دم درجاتتسخ ●              

   أو أىالمعادنغير مسموح باستخدام ، ومادة األبواب والنوافذ من الخشب  تكون ●              

  .مصقولة ظاهرة على الواجهات مواد                  

  بأى لون وال يسمح ) فيميه(يسمح باستخدام الزجاج الشفاف أو الزجاج المدخن البنى   ●              

   معلقة بكامل يةعمل واجهات ستائرب ال يسمح، وآخر للزجاج وال بالزجاج العاكس              

 .الواجهة              

   اذا زادت نسبة الفتحات بالواجهة مساحات الزجاج بشيش شمسية أو مشربية  تغطي●             

 . %20                عن 

  .المصمتةغير المباني أو المشغول الحديد أو الخشب من الدراوي كونت أن يجب  ●              

  التركيبات الفنية 5-4

  .ال توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية ●
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مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع  يتم حجب ●

  .ضعها علي أسطح المباني بالنسبة للدور األخيرالتصميم المعماري، أو و
  

  المبانى الجديدة -6

    المباني ارتفاعات 6-1      

   ب–أ بنطاقي   ارتفاعات المباني 6-1-1

   يصرح بالبناء بارتفاع :األزقة متر وعلى الحوارى و10قل من أعلى الشوارع :  أوال-    

  .تر م10قصى أطابقين بحد  +دور أرضى              

  ثالثة + ناء بارتفاع دور أرضىب يصرح بال: متر فأآثر10على الشوارع عرض :  ثانيا-     
  . متر13طوابق بحد أقصى               

 
   للشارع األقل يتم االلتزام باالرتفاع المصرح بهوجود المبني علي أكثر من شارع فى حالة  ●        

 .عرضا         

 . إلى أعلى سطح بالطة السقف األخيرالرصيفتفاع من مستوى رقياس اإليكون  ●       

 . متر1.3  بالسطح عن وةالدرارتفاع ال يزيــد  ●       

  والخزانات وغرف ماكيناتإال ألبراج الساللم  أكثر من الحد األقصي ال يسمح باالرتفاع ●       

  ها عن صامت الواجهة عن   بحيث اليقل ارتداد إضافية  متر4 بحد أقصي فقط المصاعد        

   . متر3        
   

  بنطاق جالمبانى  ارتفاعات  6-1-2

 المـسموح   عن اإلرتفاعات )  متر 3( ابقا واحدا   ـ ط )ج  ( فى نطاق زيادة االرتفاعات   ـيسمح ب 

  . ) ب–أ ( بنطاقي بها
  

 الواجهات   6-2

  .لون الحجر الطبيعيالبيج أو هي   الواجهاتتكون ألوان  6-2-1

   ذلك يكون أن على األرضي، بالدور البناء في أو التكسية في الطبيعى لحجرا يستخدم  6-2-2

 .سم 30 عن المدماك ارتفاع يقل أالو ،األرضي الدور ارتفاع عن يقل ال بارتفاع          
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    ، )1-2-6( البند في  المذكورة باأللوان  المتكررة األدوار في البياض ماستخدا يمكن  6-2-3

 .الطرطشة بياض استخدام ويمنع
  
   البروزات  6-3

   األبراج 6-3-1     

  .من مسطح الواجهة % 50بمسطح ال يزيد عن يمكن البروز بالواجهات  ●                

 .لواجهاتعلى ابروزالمتر أو أقل ال يسمح فيها ب 4الشوارع التى عرضها  ●                

  . متر من منسوب الرصيف4عن البروز اع بطنية  يقل ارتفال ●                

  للشوارع   سم60بحد أقصى  من عرض الشارع ٪5ال يزيد بروز األبراج عن  ●                

 . مترا12ًعرض من األقصى للشوارع أ كحد  واحدو متر، متراً 12حتى عرض                   

 . بالدور األرضيالمحالت عن خط البناءفتات أو الال يجوز البروز فى واجهات  ●                
 

  البلكونات  6-3-2

  .أكثر متر ف12ال فى الشوارع بعرض ال يتم عمل البلكونات إ ●                

  ،  سم120 بحد أقصى من عرض الشارع ٪10 ال يزيد عنبروز تكون البلكونات ب ●                

 .2008 لسنة 119وفقا لنص القانون                  
 

  الكرانيش 6-3-3

  يجوز عمل الكرانيش البارزة في الدور األرضي بشرط أن تكون على ارتفاع  ال ●              

 .الرصيف متر من 2.5 يقل عن           

  أقلعرض ـ سم من الواجهة في الشوارع ب13ال يزيد بروز الكرانيش عن  ●                

 . متر12عن عرضها سم في الشوارع التي تزيد  25و، متر12من                 
  
  2006 لسنة 144طبقاً لقانون رقم  المبانى القائمة المسجلة -7

ومعايير التنسيق  العقارات المسجلة يطبق عليها مستويات التصنيف الواردة في دليل أسس 7-1

  :الحضاري للمباني والمناطق التراثية، وهي

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

   بعض التعديالت لمباني ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها ويسمح بعم): ب( مستوي ●      

  في الواجهات غير المطلة على شوارع ، كما يسمح بعمل تعديالت داخلية الزمة إلعادة         

 .تأهيل وتوظيف المبنى ورفع كفاءته ، بشرط عدم اإلخالل بالسالمة اإلنشائية له       

  مباني ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها فقط ويسمح فيها طبقاً لوضع  ):ج(مستوي  ●      

  :        المبنى بأحد التصرفات الثالثة التالية

ات يمكن أن تصل إلى الهدم الكامل  إجراء تعديالت شاملة لألجزاء خلف الواجه-        

وإعادة البناء بما ال يزيد عن ارتفاع الواجهات األصلية بشرط عدم اإلخالل 

بالسالمة اإلنشائية لها وبعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على 

  .التصميم قبل البدء في التنفيذ

بنى طبقاً لالشتراطات  يسمح باالمتداد األفقي على األراضي الفضاء التابعة للم -

البنائية لكل منطقة مع عدم البناء أمام واجهات المبنى األصلي المطلة على 

  .شوارع

   يسمح باالمتداد الرأسي على المبنى األصلي على أال يزيد هذا االمتداد عن -                  

ك دور واحد وال يزيد ارتفاع هذا الدور عن ارتفاع دور المبنى األصلي مع تر

مسافة ردود أفقية على جميع واجهات المبنى المطلة على الشوارع بنفس مسافة 

ارتفاع الدور المضاف ، بشرط عدم اإلخالل بالسالمة اإلنشائية للمبنى ،وبما ال 

  .يتعارض مع الشروط البنائية للمنطقة

  

 توضع الفتة على واجهة كل مبنى مسجل تحمل اسم المبنى وتاريخ إنشاءه واسم     7-2

 .لمعماري المصمم وسبب ورقم تسجيلها

   التركيبات الفنية  7-3

  .ال توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية ●

مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع  يتم حجب ●

  .بة للدور األخيرالتصميم المعماري، أو وضعها علي أسطح المباني بالنس
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 المباني القائمة غير المسجلة -8

  في حالة ترميم أو تعديل واجهة المبنى، تطبق االشتراطات : ترميم و تعديل الواجهات 8-1    

  .)1-5( بند فيما عدا  ) 5(  الواردة في البند السابق          

   الحد األقصيتى يقل ارتفاعها عنالقائمة غير المسجلة اليسمح للمباني  :سىأاالمتداد الر 8-2    

  .أن ترتفع إلى هذا الحد المسموح به          

   ال توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على: التركيبات الفنية8-3

  وبالنسبة لمواسير الصرف الصحي والمياه والغاز، وعند الضرورة يتم.  الشوارع      

  عمارية متوافقة مع التصميم المعماري أو وضعها علي أسطح معالجات م حجبها بواسطة      

  . للدور األخير المباني بالنسبة      
  
9
  
  الترميم وإعادة التأهيل وإعادة اإلنشاء - 

  " السقيفة" إنشاء العناصر المعمارية التاريخية مثل البوابـات أو مظالت الشوارع  يعاد 9-1       

  .صلية              في  أماكنها األ

  تقوم السلطات المختصة بمراجعة أسماء الشوارع في المنطقة للحفاظ:  أسماء الشوارع 9-2       

   .             على أسماء الشوارع األصلية 
  

  نشطة و األاالستعماالت- 10

 بالطابع العمرانـي والتراثـي      الضارةأو    للبيئة ال يجوز الترخيص باالستعماالت الملوثة    

  .للمنطقة 
  

  واجهـات المحـالت-11

  االلتزام بالفتحات األصلية المخصصة للمحالت طبقا للتصميم األصلي لواجهةيجب  11-1

  مع ضرورة االحتفاظ بالحوائط الخارجية األصلية للمبنى من حيث الخامات .        العقار

 .       واأللوان والتشطيب وعدم تغطية جوانب األكتاف للمبني

لية من واجهة المبنى قبل أو أثناء تجهيز المحل يجب ترميمها عند تلف أي أجزاء أص 11-2

 .وإعادتها لما كانت عليه محاكاة للشكل األصلي للعقار وعناصره المعمارية

 9



الالفتات الخاصة بأسماء المحالت في المكان المخصص لها داخل مساحة يجب وضع  11-3

 .فتحة واجهة المحل

   التشجير -12

بأشجار ظل على    متر أو أكثر     12عرض  ن والشوارع ذات ال    يجوز تشجير الساحات والميادي    12-1

راثية من تأثير ميـاه     على أن يراعى استخدام وسائل مناسبة لحماية المبانى الت         .جانبى الشارع 

 . وتأثير قرب جذور النباتات من المبنى، وأال تحجب هذه األشجار المبانى التراثيةالرى

  .احات أو الفراغات المفتوحةالسبأو مفترشات التربة  يستخدم النجيل ال 12-2

   و الطرقاألرصفة - 13

  . متر6  التى يقل عرضها عن الشوارع و الحوارىاليقام رصيف فى   13-1

يكون و  متر20 إلى أقل من  متر6 منالتى يصل عرضها  لشوارعيقام رصيف فى ا  13-2

 . سم60 بحد أدنى لكل جانب  الشارععرض   من ٪10عرض الرصيف  

 ٪20أو أكثر  متر 20التى يصل عرضها إلى الشوارع عرض الرصيف فى يكون  13-3

  .كل جانبمن عرض الشارع على 

على مسافات ال ويتم عمل منحدر للمعاقين  ،سم15 عن ارتفاع الرصيف ال يزيد  13-4

 . 5: 1 متر وبميول 1بعرض  و الشوارع نواصىعلى و متر 50 تزيد عن

. نوع التشطيب و المواصفات و القياساتتوحيد معالجة األرصفة من حيث  يلزم 13-5

واليجوز معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب بمواد ذات أسطح مصقولة وناعمة 

مع االعتماد على المواد المصنوعة خصيصاً لألرصفة والمعالجة لمنع االنزالق 

كما ال ). وغير ذلك...مثل بالطات الستيل كريت . ( وتسمح بتصريف مياه األمطار

مع استخدام البردورات من (بعمل البردورات الخرسانية المصبوبة في الموقع يسمح 

  ). الحجر أو البازالت

  رصفةو تشطيب األأو شاغليها تركيب أصحاب المباني والمحالت أيحظر علي   13-6

  . دارية المختصةإلمام مبانيهم بدون ترخيص من الجهة اأ الموجودة        
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  ضـــــاءةاإل  14

أمـا   . متر 30 حوالي   كل متر أو أكثر     12عرض  ذات ال ضاءة فى الشوارع    إللمدة  توضع أع 

على شكل كوابيل تثبت علـى حـوائط المبـانى    بها ضاءة تكون اإل س ،عرضاًقل  الشوارع األ 

  . متر 4  ال يقل عنرتفاعاب
 

   منطقة التداخل بين القاهرة التاريخية والخديوية15

   علي منطقة القاهرة الخديوية على شارع محمد على منتطبق اشتراطات الحفاظ  15-1        

  على جانبى شارع و على منطقة الحلمية الجديدة، وميدان القلعة،                ميدان العتبة حتى 

 .ن ميدان العتبة حتى ميدان باب الشعرية الجيش م               

   على جانبي الشوارع المحددةتطبق اشتراطات الحفاظ علي منطقة القاهرة التاريخية  15-2

 .، ما لم ينص على غير ذلك، طبقا للخريطة المرفقةلها       

   البواكي بشارعي محمد على وكلوت بك  15-3        

   يلزم الحفاظ على البواكي القائمة التي تغطي األرصفة والمخصصة 15-3-1         

 .                     لتظليل حركة المشاة

  استخدام عند الترخيص للبناء في األراضي الفضاء الواقعة بالشارع يلزم  15-3-2             

  متميزالعمراني المعماري والطابع كدعم لل                        البواكي ذات العقود في التصميم 

  4.5 وال يزيد عن متر 4 عنإرتفاع بطنية عقود البواكيعلى أال يقل  (                       

  المسطح المغطى  بالبواكىتخصيص مع )  متر2.5عمقها عنال يقل  و                        متر،

 . لحركة المشاة                       

 . البواكي طبقا لألصليجب بناء عند هدم مباني ذات بواكي آيلة للسقوط   15-3-3        
  

  اشتراطات إجرائية  - 16

ن التخطيط والتنظيم تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بشئو ، عة داخل نطاق أللمبانى الواقلنسبة با

 الجهاز  بالحصول علي موافقة 2008 لسنة 119المنصوص عليها في قانون البناء رقم 

  .صدار الترخيص قبل إالقومى للتنسيق الحضارى
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