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وزارة الثقافة

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

حدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة
منطقتى القاهرة التاريخية والخديوية – محافظة القاهرة
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تصميم الغالف والجرافيك
وحدة الجرافيك بالجهاز 
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حدود واشتراطات منطقة القاهرة التاريخية



- 4 -

1 - حدود المنطقة ذات القيمة المتميزة بالقاهرة التاريخية ونطاقات الحماية:
األعلى  المجلس  المعتمدة من  للحدود  الحضارى  طبقا  للتنسيق  القومى  الجهاز  التى حددها  النطاقات  التاريخية  القاهرة  تشمل 

للتخطيط والتنمية العمرانية فى اجتماعه الرابع برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/7/2009   بقرار رقم 04/07/09/8

1-1 توصيف الحدود
الحدود موضحة فى الخريطة المرفقة و هى:. 

▪ الحد الشمالي: 
يبدأ من ميدان رمسيس ويتجه شرقاً في شارع كامل صدقي، ثم شماالً في شارع الخليج المصري، وشارع عزب باشا 

وصوالً إلي ميدان الظاهر، ثم شارع طور سينا، فشارع سعيد وميدان الجيش، ثم شارع مصنع الطرابيشى  حتى ميدان 

الحلبي ، ثم شارع المنصورية ، ثم  شارع إدارة المرور، ثم طريق صالح سالم  حتى ميدان الفردوس، ثم شارع األمير 

قرقماش، ثم شارع نصرأبوالفرج حتى  طريق األتوستراد.

▪  الحد الشرقي: 
يبدأ من طريق األتوستراد ثم هضبة المقطم، حتى شارع حسن حمادة ، ثم طريق األتوستراد، ثم غرباً في شارع سيدي أبو 

رمانة وصوالً إلى شارع الخالء وطريق األتوستراد مرة أخري. 

▪  الحد الجنوبي: 
يبــدأ مــن طريــق األتوســتراد ثــم غربــاً فــي شــارع أبــو الحجــر، ثــم شــارع الغفــاري وصــوالً إلــي حفائــر الفســطاط حتــى 

كورنيــش النيــل.
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▪  الحد الغربي:
يبدأ من كورنيش النيل ثم يتجه شرقا فى شارع صالح سالم، ثم غربا فى طريق قبلى مجرى العيون حتى ميدان فم الخليج، 

ثم شارع السد البراني، ثم شارع يوسف السباعي، ثم  شارع الناصرية، ثم  شارع سوق السباعين، ثم شارع جامع عابدين، 

ثم شارع حسن األكبر، ثم شارع دار الكتاب، ثم شارع محمد على، ثم شارع المرجان حتى ميدان العتبة، ثم حارة الرويعي، 

ثم شارع كلوت بك حتى ميدان رمسيس.

1-2   مناطق الحماية
         تتضمن هذه الحدود ثالثة نطاقات حماية هى:

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

   كما هو موضح فى الخريطة المرفقة )شكل 1(.
1-3  تطبق اإلشتراطات الواردة هنا على جانبى جميع الشوارع المحددة للمنطقة  المذكورة أعاله. وتطبق اشتراطات نطاق )أ( 

علي جانبي جميع الشوارع المحددة له.
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2 -االشــتراطات العــامة:
2-1  طبقاً للباب الثاني الخاص  بالتنسيق الحضاري في القانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية - المادة )33( من الفصل 

الثاني من القانون الخاصة  بالمناطق ذات القيمة المتميزة:

" 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 ".

" 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".

" ال يجوز الترخيص باألنشطة الملوثة الضارة بالعقارات مثل الورش والمخازن إال فى األماكن المصممة لذلك أصالً. 	 

مع السماح بإعـادة توظيف العقارات ذات القيمة المتميزة في األغراض التي ال تتطلب تغييرات تؤثر على عناصر 

العقار المعمارية. وفق ما يرد في شأنها بالدليل، وبما ال يخل بالضوابط المنظمة للنشاط المطلوب تغييره ومتطلباته.
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2-2    يجب أال تظهر هوائيات وأطباق االستقبال وأى 
تركيبات فنية على السطح من الشارع، حيث يجب 

وأن  الدروة  ارتفاع  من  أقل  ارتفاعها  يكون  أن 

حالة االضطرار  السطح. وفى  أرضية  تثبت على 

حافة  عن  بعيداً  تثبت  أكبر،  هوائيات  الستخدام 

السطح بحيث ال تري من الشارع.

2-3 يتــم االلتــزام بأســس ومعاييــر التنســيق الحضــارى 
التنســيق  ومعاييــر  أســس  دليــل  فــى  الــواردة 

الحضــارى للمبانــى والمناطــق التراثيــة ذات القيمــة 

المتميــزة والمعتمــد مــن المجلــس األعلــى للتخطيــط 

ــة. ــة العمراني والتنمي

3 - النسيج العمرانى:
3-1   يجب الحفاظ على النسيج العمرانى للمنطقة. 
3-2   ال يجوز تقسيم أو تجزئة قطع األراضي.  

3-3  يجب البناء على حد البناء حتى بالحوارى واألزقة 
حدود  على  البناء  ويتم  متر،   6 من  األقل  الضيقة 

قطعة األرض بدون ردود للداخل.
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3-4 نسب البناء:
3-4-1 قطع األراضي ذات مسطح اكبر من 120 متر مربع نسبة المباني المقفلة بالدور األرضي منسوبة لمساحة األرض 

الكلية ال تزيد عن  %70.
3-4-2 قطع األراضي ذات مسطح من 60  متر الي  120 متر نسبة المباني المقفلة بالدور األرضي منسوبة  لمساحة 

األرض الكلية ال تزيد عن  %80.
3-4-3 قطع األراضي ذات مسطح اقل من 60 متر مربع يتم البناء على كامل مسطح األرض وفقا ألحكام القانون 119 

لسنة 2008 والئحته التنفيذية.

3-5 تبنى المبانى على الصامت دون ترك فراغات جانبية أوجيوب لتكوين كتل مبانى مصمتة ومستمرة تؤدى إلى نسيج عمراني 
متضام مثل النسيج العمراني القديم، وتترك الفراغات على شكل أفنية أو مناور أو حدائق خلفية، مع أهمية تشجير هذه 

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

3-6 يحظر االستقطاع بغرض البناء او اي غرض اخر ألية من المسطحات الخضراء والحدائق، سواء الخاصة او العامة.

4 - هدم وإعادة بناء المباني :
4-1  ال يجوز الترخيص بأعمال هدم قبل مراجعة موقف العقار من التسجيل في قوائم حصر العقارات طبقا للقانون 144 لسنة 

2006 والئحته التنفيذية.

4-2 وفي حالة إعادة بناء مبنى تم هدمه يتم االلتزام بمسطحات البناء الموضحة في البند )4-3( .
4-3  يجب علي الوحدة المحلية المختصة تصوير واجهات أي مبني آيل للسقوط ومحصور طبقا للقانون 144 لسنة 2006 ، 

تصويراً فوتوغرافياً متكامالً قبل هدمه.
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5 - الطابع المعمارى:
5-1 يراعي التوافق مع الطابع المعمارى للمنطقة المحيطة بالمباني الجديدة.

5-2 ال تستعمل المفردات المعمارية ذات الطرزالغريبة عن المنطقة.
5-3 الفتحات:

5-3-1 يجب أن يكون شكل الفتحات مستطيال ذو اتجاه رأسى،  بنسبة ال تقل عن  1 أفقى إلى 1.5 رأسى، وال تزيد عن 1 
أفقى إلى 2 رأسى، وال يسمح بفتحات ذات اتجاه أفقى.

5-3-2 يجب أال تزيد  نسبة الفتحات عن 50 % من مساحة الواجهة. 
5-3-3 لون الفتحات والمواد المستخدمة بها: 

تسخدم درجات اللون البني في الفتحات.	 

تكون مادة األبواب والنوافذ من الخشب، وغير مسموح باستخدام المعادن أو أى مواد مصقولة ظاهرة على الواجهات.	 

يسمح باستخدام الزجاج الشفاف أو الزجاج المدخن البنى )فيميه( وال يسمح بأى لون  آخر للزجاج وال بالزجاج العاكس، 	 

وال يسمح بعمل واجهات ستائرية معلقة بكامل الواجهة.

تغطي مساحات الزجاج بشيش شمسية أو مشربية اذا زادت نسبة الفتحات بالواجهة عن %20. 	 

يجب أن تكون الدراوي من الخشب أو الحديد المشغول أو المباني غيرالمصمتة.	 
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5-4 التركيبات الفنية:
ال توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع الرئيسية.	 

أو 	  المعماري،  التصميم  مع  متوافقة  معالجات معمارية  بواسطة  والغاز  والمياه  الصحي  الصرف  يتم حجب مواسير 

وضعها علي أسطح المباني بالنسبة للدور األخير.
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6 - المبانى الجديدة :
6-1 تطبــق اشــتراطات االرتفاعــات الــواردة فــي هــذا الدليــل بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط الصــادرة عــن هيئــة عمليــات 
القــوات المســلحة او ســلطات الطيــران المدنــي، ودون االخــالل بقانــون حمايــة اآلثــار رقــم ١١٧ لســنة ١٩٨٣ وتعديالتــه 

والئحتــه التنفيذيــة.

6-1-1 ارتفاعات المباني بنطاقي أ – ب
أوالً: على الشوارع عرض ٢٠ متر فأكثر: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضى+ أربع طوابق بحد أقصى ١٦ متر

ثانياً: على الشوارع عرض ١٠ متر إلى اقل من ٢٠ متر: يصرح بالبناء بإرتفاع دور أرضى+ ثالثة طوابق بحد 
أقصى ١٣ متر.

ثالثا: على الشوارع عرض أقل من ١٠ متر حتى ٦ متر: يصرح بالبناء بإرتفاع دور أرضى + طابقين بحد أقصى 
١٠ متر. 

رابعاً ً: على الشوارع عرض أقل من ٦ متر: يصرح بالبناء بإرتفاع مرة ونصف عرض الشارع او" دور أرضى + 
دور علوى بحد أقصى ٧ متر" أيهما أكثر. 

- فى حالة وجود المبني علي أكثر من شارع يتم االلتزام باالرتفاع المصرح به للشارع األكبر عرضا.

- يكون قياس االرتفاع من مستوى الرصيف إلى أعلى سطح بالطة السقف األخير.

- ال يزيــد ارتفاع الدروة  بالسطح عن 1.3 متر.

- ال يسمح باالرتفاع أكثر من الحد األقصى إال ألبراج الساللم والخزانات وغرف ماكينات المصاعد فقط بحد 

أقصي 4 متر إضافية بحيث ال يقل ارتدادها عن صامت الواجهة عن 3 متر.
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6-1-2 ارتفاعات المبانى بنطاق ج
أوال: على الشوارع عرض 6 متر فأكثر: يصرح البناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 19 متر أيهما أقل.

ثانيا: على الشوارع عرض اقل من 6 متر: يصرح بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع أو " دور ارضي + دور 
علوي ” بحد أقصي ٧ متر"ايهما اكثر.

ــنة 2008  ــون 119 لس ــكام القان ــا ألح ــل وفق ــش الني ــارع كورني ــي ش ــة عل ــارات الواقع ــبة للعق ــات بالنس 6-1-3 االرتفاع
ــة. ــه التنفيذي والئحت

6-2 الواجهات:
6-2-1  تكون ألوان الواجهات هي البيج أو لون الحجر الطبيعي. 

6-2-2  يستخدم الحجر الطبيعى في التكسية أو في البناء بالدور األرضي، على أن يكون ذلك بارتفاع ال يقل عن ارتفاع 
الدور األرضي، وأال يقل ارتفاع المدماك عن 30 سم.

6-2-3  يمكن استخدام البياض في األدوار المتكررة  باأللوان المذكورة  في البند )6-2-1(،  ويمنع استخدام بياض الطرطشة.

6-3 البروزات :
6-3-1 األبراج

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

الشوارع التى عرضها 4 متر أو أقل ال يسمح فيها بالبروزعلى الواجهات.	 

ال يقل ارتفاع بطنية البروز عن 4 متر من منسوب الرصيف.	 
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ال يزيد بروز األبراج عن5% من عرض الشارع بحد أقصى 60 سم للشوارع حتى عرض 12 متراً، ومتر واحد 	 

كحد أقصى للشوارع األعرض من 12 متراً.

ال يجوز البروز فى واجهات أو الفتات المحالت عن خط البناء بالدور األرضي.	 

6-3-2 البلكونات
ال يتم عمل البلكونات إال فى الشوارع بعرض 12 متر فأكثر.	 

تكــون البلكونــات ببــروز ال يزيــد عــن10% مــن عــرض الشــارع بحــد أقصــى 120 ســم،  وفقــا لنــص القانــون 	 

119 لســنة 2008.

6-3-3 الكرانيش
يجوز عمل الكرانيش البارزة في الدور األرضي بشرط أن تكون على ارتفاع  ال يقل عن 2.5 متر من الرصيف.	 

ال يزيد بروز الكرانيش عن 13 سم من الواجهة في الشوارع بـعرض أقل من 12 متر، و25 سم في الشوارع 	 

التي تزيد عرضها عن 12 متر.

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.
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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، وهي: 

مستوي )أ(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على جميع عناصرها الداخلية والخارجية 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 بسالمتة اإلنشائية.

ــد 	  ــى بأح ــع المبن ــاً لوض ــا طبق ــمح فيه ــط ويس ــا فق ــى واجهاته ــاظ عل ــم الحف ــآت يت ــي ومنش ــتوي )ج(: مبان مس
التصرفــات الثالثــة التاليــة:

يزيد  ال  بما  البناء  وإعادة  الكامل  الهدم  إلى  تصل  أن  يمكن  الواجهات  خلف  لألجزاء  شاملة  تعديالت  إجراء   -

للتنسيق  القومي  عن ارتفاع الواجهات األصلية بشرط عدم اإلخالل بالسالمة اإلنشائية لها وبعد موافقة الجهاز 

الحضاري على التصميم قبل البدء في التنفيذ.

-  يسمح باالمتداد األفقي على األراضي الفضاء التابعة للمبنى طبقاً لالشتراطات 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 دور واحد وال يزيد ارتفاع هذا الدور 

عن ارتفاع دور المبنى األصلي مع ترك مسافة ردود أفقية على جميع واجهات المبنى المطلة على الشوارع بنفس 

مسافة ارتفاع الدور المضاف ، بشرط عدم اإلخالل بالسالمة اإلنشائية للمبنى.
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7-2  توضع الفتة على واجهة كل مبنى مسجل تحمل اسم المبنى وتاريخ إنشائه واسم المعماري المصمم وسبب ورقم تسجيله.
7-3 التركيبات الفنية :

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

أو 	  المعماري،  التصميم  مع  متوافقة  معالجات معمارية  بواسطة  والغاز  والمياه  الصحي  الصرف  يتم حجب مواسير 

وضعها علي أسطح المباني بالنسبة للدور األخير.

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

في حالة ترميم أو تعديل واجهة المبنى، تطبق االشتراطات الواردة في البند ) 5 ( فيما عدا بند  )1-5(.

8-2  االمتداد الرأسى: 
  يسمح للمباني القائمة غير المسجلة التى يقل ارتفاعها عن الحد األقصي المسموح به أن ترتفع إلى هذا الحد.

8-3  التركيبات الفنية:
ال توضع أجهزة ودكتات التكييف على الواجهات المطلة على الشوارع.  وبالنسبة لمواسير الصرف الصحي والمياه والغاز، 

وعند الضرورة يتم حجبها بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع التصميم المعماري أو وضعها علي أسطح  المباني بالنسبة  

للدور األخير.
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9 - الترميم وإعادة التأهيل وإعادة اإلنشاء 
9-1 يعاد إنشاء العناصر المعمارية التاريخية مثل البوابـات أو مظالت الشوارع "السقيفة" في أماكنها األصلية.

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

10 - االستعماالت و األنشطة 
ال يجوز الترخيص باالستعماالت الملوثة للبيئة أو الضارة بالطابع العمراني والتراثي للمنطقة .

11 - واجهــات المحــالت: 
االحتفاظ  مع ضرورة  العقار.  لواجهة  األصلي  للتصميم  طبقا  للمحالت  المخصصة  األصلية  بالفتحات  االلتزام  يجب   1-11

بالحوائط الخارجية األصلية للمبنى من حيث الخامات  واأللوان والتشطيب وعدم تغطية جوانب األكتاف للمبني.

11-2 عند تلف أي أجزاء أصلية من واجهة المبنى قبل أو أثناء تجهيز المحل يجب ترميمها وإعادتها لما كانت عليه محاكاة 
للشكل األصلي للعقار وعناصره المعمارية.

11-3 يجب وضع الالفتات الخاصة بأسماء المحالت في المكان المخصص لها داخل مساحة فتحة واجهة المحل.
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12 - التشجير

12-1 يجوز تشجير الساحات والميادين والشوارع ذات العرض 12 متر أو أكثر بأشجار ظل على جانبى الشارع. على أن 
يراعى استخدام وسائل مناسبة لحماية المبانى التراثية من تأثير مياه الرى وتأثير قرب جذور النباتات من المبنى، وأال 

تحجب هذه األشجار المبانى التراثية.

12-1 ال يستخدم النجيل أو مفترشات التربة بالساحات أو الفراغات المفتوحة.

13 - األرصفة والطرق

13-1 اليقام رصيف فى الشوارع و الحوارى التى يقل عرضها عن  6 متر. 

13-2 يقام رصيف فى الشوارع التى يصل عرضها من 6 متر إلى أقل من 20 متر ويكون عرض الرصيف 10% من عرض 
الشارع  لكل جانب بحد أدنى 60 سم.

13-3 يكون عرض الرصيف فى الشوارع التى يصل عرضها إلى 20 متر أو أكثر20% من عرض الشارع على كل جانب.

13-4 ال يزيد ارتفاع الرصيف عن 15 سم، ويتم عمل منحدر للمعاقين على مسافات ال تزيد عن 50 متر عند نواصى الشوارع  
وبعرض 1 متر وبميول 1: 5 .

13-5 يلزم توحيد معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب و المواصفات و القياسات. واليجوز معالجة األرصفة من حيث 
نوع التشطيب بمواد ذات أسطح مصقولة وناعمة مع االعتماد على المواد المصنوعة خصيصاً لألرصفة والمعالجة لمنع 
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االنزالق وتسمح بتصريف مياه األمطار. ) مثل بالطات الستيل كريت ...وغير ذلك(. كما ال يسمح بعمل البردورات 

الخرسانية المصبوبة في الموقع )مع استخدام البردورات من الحجر أو البازالت(. 

13-6 يحظر علي أصحاب المباني والمحالت أو شاغليها تركيب أو تشطيب األرصفة الموجودة أمام مبانيهم بدون ترخيص 
من الجهة اإلدارية المختصة.

14 - اإلضـــــاءة

توضع أعمدة لإلضاءة فى الشوارع ذات العرض 12 متر أو أكثر كل حوالي 30 متر. أما الشوارع األقل عرضاً، ستكون 

اإلضاءة بها على شكل كوابيل تثبت على حوائط المبانى بارتفاع ال يقل عن 4 متر.

15 - منطقة التداخل بين القاهرة التاريخية والخديوية

15-1 تطبق اشتراطات الحفاظ علي منطقة القاهرة الخديوية على شارع محمد على من ميدان العتبة حتى ميدان القلعة، و على 
منطقة الحلمية الجديدة، وعلى جانبى شارع الجيش من ميدان العتبة حتى ميدان باب الشعرية.

15-2  تطبق اشتراطات الحفاظ علي منطقة القاهرة التاريخية على جانبي الشوارع المحددة لها، ما لم ينص على غير ذلك، 
طبقا للخريطة المرفقة.
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15-3  البواكي بشارعي محمد على وكلوت بك

15-3-1  يلزم الحفاظ على البواكي القائمة التي تغطي األرصفة والمخصصة لتظليل حركة المشاة.

15-3-2 عند الترخيص للبناء في األراضي الفضاء الواقعة بالشارع يلزم استخدام البواكي ذات العقود في التصميم كدعم 
للطابع المعماري والعمراني المتميز ) على أال يقل إرتفاع بطنية عقود البواكي عن 4 متر وال يزيد عن 4.5 متر، 

وال يقل عمقها عن2.5 متر( مع تخصيص المسطح المغطى  بالبواكى لحركة المشاة .

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

16 - اشتراطات إجرائية 

بالنسبة للمبانى الواقعة داخل نطاق أ ، تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها في قانون البناء 

رقم 119 لسنة 2008 بالحصول علي موافقة  الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إصدار الترخيص.


