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1 - حدود مناطق الحفاظ بمدينة رشيد
1-1 توصيف حدود نطاقات الحماية

تم تقسيم حدود مناطق الحماية بمدينة رشيد الي منطقتين طبقاً للخريطة )1( كما يلي: 

- منطقة حماية )أ(.

- منطقة حماية )ب(.

* تطبق إشتراطات نطاق )أ( علي جانبي جميع الشوارع الُمحددة له.

* عند تحديد نطاقات الحمايه )أ، ب( بمدينة رشيد التاريخية تم ُمراعاة الحدود التالية:

-  المناطق التاريخيه بما تحويه من مباني ومواقع أثرية ُمسجله بقائمة وزارة األثار، وحدود الحيز العمراني لمدينة رشيد 
التاريخية

1-1-1 توصيف حدود نطاق الحماية )أ(

تم تحديد نطاق الحماية )أ( طبقاً للخريطة )1(، وحدودها كالتالي:-

الحد الشمالي :-

يبدأ من تقاطع شارع مدرسه البنات مع شارع المنتزه )عند مجلس المدينه ( مرورا به  حتي شارع مسجد النور مرورا به 
حتي تقاطعه مع شارع وكاله الفضل ) االميره فوزيه سابقا( مرورا به حتي شارع عمربن العاص مرورا به حتي شارع 
البوسته مرورا به حتي شارع المحطه ) االميره فلاير سابقا( مرورا به حتي شارع الجيش مره اخري مرورا به حتي 
تقاطعه مع شارع النبقه مرورا به حتي شارع شهاب ) شريدح سابقا ( ثم ينكسر غربا مرورا به حتي شارع مسجد العرابي 

)فؤاد االول سابقا( عند مسجد االدفيني. 
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الحد الغربى :-

يبدأ من تقاطع شارع شارع شهاب ) شريدح سابقا ( مع شارع مسجد العرابي )فؤاد األول سابقا( عند مسجد االدفيني 
مرورا به حتى تقاطعه مع شارع الزاويه مرورا به حتي تقاطعه مع شارع الطاحونه مرورا به ، حتي تقاطعه مع شارع 
حليمه السعديه مرورا به حتي تقاطعه مع شارع مسجد العرابي )فؤاد االول سابقا( مرورا به حتي تقاطعه مع شارع عزام 
) الكبارتي سابقا( مرورا به حتي شارع معمل الشمع مرورا به حتي شارع سوق الغزل مرورا به حتي شارع السيسيه 

مرورا به  حتي شارع شلبي مرورا به حتي شارع زغلول مرورا به حتي تقاطعه مع شارع عجميه

الحد الجنوبى :-

يبدأ من تقاطع شارع السيسيه مع شارع شلبي مرورا به حتي شارع زغلول مرورا به حتي شارع عجميه مرورا به حتي 
مسجد االمام ماضي ابو العزائم.

الحد الشرقى :-

يبدا من تقاطع شارع عجميه مع شارع المسيري عند مسجد ابو العزائم مرورا به حتي شارع عبدين ثم ينكسر شرقا مرورا 
به حتي شارع الرويعي مرورا به ثم ينكسر شرقا حتي شارع بور سعيد ) شارع الملكه نازلي سابقا ( مرورا به حتي شارع 
الجمهوريه ) الملكه فريده سابقا ( مرورا به حتي شارع عمر ابن عبد العزيز )االسكنازي سابقا ( مرورا به حتي شارع 
التحرير مرورا به حتي دمقسيس مرورا به حتي شارع المحلي مرورا به في اتجاه الشمال حتي شارع كنيسه االروام 
مرورا به حتي شارع الصاغه )علي الجارم سابقا(  مرورا به حتي شارع العكاري مرورا به حتي شارع الجمهوريه ) 
الملكه فريده سابقا ( مرورا به )من امام الحديقه المتحفيه ( في اتجاه الشمال مرورا  بشارع مدرسه البنات حتي يتقاطع مع 

شارع المنتزه  .
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1-1-2 توصيف حدود نطاق الحماية )ب(
تم تحديد نطاق الحماية )ب( طبقاً للخريطة )2(، وحدودها كالتالي:-

الحد الشمالي :
يبدأ من تقاطع الشارع الخلفي للمستشفى )شارع الشونه(  مع طريق كورنيش رشيد )طريق الحريه - شارع فاروق األول 

سابقاً - (، مروراً به حتي شارع السكة الحديد ) عند شونه الغالل ( .  

الحد الغربي
يبدأ من تقاطع الشارع الخلفي للمستشفي ) عند شونه الغالل ( مع شارع السكه الحديد  ) قهوة منصور ( مروراً به حتى 
تقاطعه مع شارع الدمياطى مروراً به،  حتى تقاطعه مع النبقه مرورا به حتي تقاطعه مع شارع الجيش  ثم يتجه غربا 
مرورا به حتي تقاطعه مع  شارع مسجد العرابي )فؤاد االول سابقا(  مرورا به حتي تقاطعه مع عامر مرورا به، حتي 
تقاطعه مع شارع زغلول مروراً به،حتي المدرسه الثانويه التجاريه المشتركه ثم ينكسر شرقا حتي شارع  الفرس مرورا 

به حتي شارع السكه الجديده )مضرب التحرير سابقا( عند مكتب البريد.

الحد الشرقي :
يبدأ من تقاطع شارع السكه الجديده )مضرب التحرير سابقا( مع طريق الحريه )الكورنيش( )شارع فاروق األول سابقاً( 

مروراً به حتي ) جمعيه المحافظه علي القران الكريم(عند شارع مستشفي رشيد العام .

الحد الجنوبي
يبدأ من شارع السكة الجديد )مضرب التحرير سابقا( عند مسجد العباسى مروراً به حتى مكتب البريد ثم ينكسر شماال في 
شارع الفرس مرورا به حتي المدرسه الثانويه التجاريه المشتركه عند تقاطعه مع شارع زغلول مرورا به بمحازه سور 

المقابر مرورا به حتي تقاطعه مع شارع عامر مرورا به حتي تقاطعه مع شارع مسجد العرابي )فؤاد االول سابقا(.
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خريطة )1( تحديد نطاق الحماية أ
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خريطة )2( تحديد نطاق الحماية ب
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صورة رقم 1 تصوير جوي لمدينة رشيد - يوضح حدود الحيز العمراني
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قلب المدينه القديم والمباني االثريه لسنه 1963 والحدود الخارجيه لسنه 1946خريطه االثار المسجله لسنه -2006 وروجعت 2017
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2 - االشتراطات العامة
2-1 طبقاً للباب الثانى الخاص  بالتنسيق الحضاري فى القانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية - المادة )33( من الفصل 

الثاني  من القانون، الخاص  بالمناطق ذات القيمة المتميزة والتي تنص علي:-

» تحـــدد المناطـــق ذات القيمـــة المتميـــزة بنـــاء علـــى اقتـــراح الجهـــاز، وطبقـــا لالشـــتراطات التـــي يضعهـــا للحفـــاظ علـــى 	 
ـــل  ـــة أو تعدي ـــوز إقام ـــة. ال يج ـــة العمراني ـــط والتنمي ـــى للتخطي ـــس األعل ـــن المجل ـــرار م ـــا ق ـــذه المناطـــق، ويصـــدر به ه
ـــة،  ـــة أو دائم ـــغاالت مؤقت ـــة، وال وضـــع إش ـــة أو متحرك ـــآت ثابت ـــروعات أو منش ـــى أو مش ـــم أي مبان ـــة أو ترمي أو تعلي
وال تحريـــك أو نقـــل عناصـــر معماريـــة أو تماثيـــل أو منحوتـــات أو وحـــدات زخرفيـــة فـــي الفراغـــات العمرانيـــة العامـــة 
فـــي المناطـــق المشـــار إليهـــا بالفقـــرة الســـابقة )فـــى القانـــون( إال بعـــد الحصـــول علـــي ترخيـــص بذلـــك مـــن الجهـــة 
ـــاز  ـــة الجه ـــى موافق ـــول عل ـــترط الحص ـــة أن يش ـــة العمراني ـــط والتنمي ـــى للتخطي ـــس األعل ـــة، وللمجل ـــة المختص اإلداري

ـــا«.  ـــرار بتحديده ـــي يصـــدر ق ـــي بعـــض المناطـــق الت ـــيق الحضـــاري ف ـــي للتنس القوم

 تُصنف المناطق ذات القيمة الُمتميزة:	 

ـــاً  ـــى مســـتويين طبق ـــا إل ـــى إطـــار تصنيفه ـــاة والنشـــاط ف ـــع بالحي ـــي يجـــب أن تتمت ـــزة الت ـــة الُمتمي تحـــدد المناطـــق ذات القيم
ـــات. ألولوي

الحماية المطلوبة كما يلي:

- منطقة ذات قيمة ُمتميزة:مستوي حماية )أ(

- منطقة ذات قيمة ُمتميزة:مستوي حماية )ب(
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2-2 العقارات المسجلة طبقا للقانون رقم 144  لسنة 2006 وتعديالته لسنه 2020، يطبق عليها مستويـات التصنيف الواردة 
في دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق ذات القيمة الُمتميزة، وهي تُقسم الي ثالث مستويات كالتالي:

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

التعديالت في الواجهات غير المطلة على  مستوي )ب(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها ويسمح بعمل بعض 
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 ويسمح فيها طبقاً لوضع المبنى بأحد التصرفات الثالثة التالية:

1 - إجراء تعديالت شاملة لألجزاء خلف الواجهات يمكن أن تصل إلى اإلزالة الكاملة 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.

2 - يسمح باالمتداد األفقي على األراضي الفضاء التابعة للمبنى طبقاً لالشتراطات البنائية لكل منطقة مع عدم البناء أمام 
واجهات المبنى األصلي المطلة على شوارع

3 - يسمح باالمتداد الرأسي على المبنى األصلي على أال يزيد هذا االمتداد عن دور واحد وال يزيد ارتفاعه عن ارتفاع 
دور المبنى األصلي مع مسافة ردود  أفقية على جميع واجهات الشوارع بنفس مسافة ارتفاع الدور، بشرط عدم اإلخالل 

بالسالمة اإلنشائية للمبنى.

ــم وســبب  ــاري المصم ــخ إنشــاءه واســم المعم ــى وتاري ــى مســجل تحمــل اســم المبن ــة كل مبن ــى واجه ــة عل 2-3 توضــع الفت
ــم تســجيله. تســجيله ورق
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األماكن  فى  إال  التجارية  والمحالت  والمخازن  الورش  مثل  بالعقارات  الضارة  الملوثة  باألنشطة   الترخيص  يجوز  ال   4-2
المصممة لذلك أصالً، مع السماح بإعـادة توظيف العقارات ذات القيمة الُمتميزة في األغراض التي ال تتطلب تغييرات 
تؤثر على عناصر العقار المعمارية وفق ما يرد في شأنها بالدليل، وبما ال يخل بالضوابط الُمنظمة للنشاط المطلوب تغييره 

وُمتطلباته.

2-5 يجب أال تظهر هوائيات 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 االضطرار الستخدام هوائيات أكبر، تثبت بعيداً عن حافة 

السطح  بحيث ال تري من الشارع.

2-6 ال توضع مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز وأجهزة ودكتات التكييف علي الواجهات المطلة علي الشوارع الرئيسية 
ويتم حجبها عند الضرورة، بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع التصميم المعماري أو وضعها علي أسطح المباني 

بالنسبة للدور األخير وبحيث ال تري من الشارع.

2-7 يتم االلتزام بأسس ومعايير التنسيق الحضارى الواردة فى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضارى للمباني والمناطق التراثية 
وذات القيمة المتميزة والمعتمد من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

2-8 بالنسبة للمبانى الواقعة داخل نطاق )أ(، تلتزم الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها في 
قانـون البناء رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية بالحصول علي موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إصدار 

الترخيص. 

2-9 تطبق هذه االشتراطات علي كافه االبنيه والفراغات في الحيز العمراني المعتمد ما عدا المباني المسجله آثار، يتم الرجوع 
لقانون االثاررقم 117 لسنه 1983 وتعديالته .

2-10 تطبق هذه االشتراطات على مناطق ونطاقات الحماية لمدينة رشيد وفيما عدا ذلك يتم تطبيق الضوابط واالشتراطات 
التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.
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3 - االشتراطات الخاصة
3-1 النسيج العمراني

3-1-1  يجب الحفاظ على النسيج العمرانى بكافة المناطق.
3-1-2 ال يجوز تقسيم أو تجزئة قطع األراضى. 

3-1-3  يجب البناء على حدود البناء حتى بالحوارى واألزقة الضيقة األقل من 6 متر، ويتم البناء على حدود قطعة األرض 
بدون ردود للداخل. 

3-1-4  بالنسبة لنسبة مسطحات المباني من مسطح قطعة األرض الكلية كالتالي:-
قطع األراضي ذات مسطح أكبر من 120م مربع نسبة المباني المقفلة بالدور األرضي منسوبة لمساحة األرض 	 

الكلية ال تزيدعن 70 % 
قطع األراضي ذات مسطح من  60 متر الي 120 متر نسبة المبـاني المقفلة بالدور األرضي منسوبة لمساحة 	 

األرض الكلية ال تزيدعن 80 %  
قطع األراضي ذات مسطح أقل من 60 متر مربع يتم البناء علي كامل مسطح األرض وفقاً ألحكام القانون 119 	 

لسنة 2008 والئحته التنفيذية.  
3-1-5  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 داخليه أو مناور أو حدائق 
الخرائط   إلى  ويرجع  بمدينه رشيد.  النخيل  مماثله ألنواع  بانواع شجر  الفراغات  هذه  تشجير  أهمية  مع  خلفية، 

المساحية لعام 1936 كمرجع لحدود المباني التى تنطبق عليها هذه الخرائط.
3-1-6  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.
3-1-7  يجب الحفاظ على أي مسطحات خضراء داخل الحيز العمراني سواء كانت حدائق عامة أو ملكية خاصة وال يجب 

أن يتعدى عليها بالبناء وال االستقطاع ألي غرض.
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شارع داخلي )شارع دهليز الملك( شارع داخلي )شارع بدر الدين(

شارع داخلي )الشيخ قنديل(
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شارع رئيسي )شارع مسجد العرابي( شارع رئيسي )شارع المستشفي(

شارع رئيسي بجوار مسجد زغلول
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منزل علوان بشارع دهليز الملك ويظهر فيه أسلوب البناء والمواد 
المستخدمه للفتحات والبروزات وحماية شبابيك الدور األرضي بالحديد
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3-2 الطابع المعماري

3-2-1 يراعي التوافق مع الطابع المعماري القديم للمنطقة المحيطة بالمباني الجديدة.

3-2-2 ال تستعمل المفردات المعمارية ذات الطرز الغريبة عن المنطقة.

3-3 اإلرتفاعات

3 - 3 - 1 يتم االلتزام بما يلي:

تطبق اشتراطات األرتفاعات الواردة في هذا الدليل بما ال يتعارض مع الضوابط الصادرة عن هيئة عمليات القوات 	 
المسلحة أو سلطات الطيران المدني، ودون االخالل بقانون حماية األثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديالته والئحته 

التنفيذية.

في حالة وجود المبني علي أكثر من شارع، يتم االلتزام باإلرتفاع المصرح به للشارع األكبرعرضاً.	 

يكون قياس االرتفاع من مستوي الرصيف إلي أعلي سطح بالطة السقف للدوراألخير.	 

ال يزيد ارتفاع الدروة بالسطح عن 130 سم.	 

ال يسمح باالرتفاع أكثر من الحد األقصي إال ألبراج الساللم والخزانات وغرف ماكينات المصاعد فقط ، بحد أقصي 	 
4 أمتار إضافية، وبحيث ال يقل إرتدادها عن صامت الواجهة عن 4 أمتار.

الحد 	  الي  ترتفع  ان  السابقه  البنود  به في  المسموح  الحد  ارتفاعهـا عن  يقل  التي  الغيرمسجلة  القائمة  للمباني  يسمح 
المصرح به، علي اال يزيد ارتفاعها عن ارتفاع المبـاني المسجله ذات الطابع الخاص التي في محيطها.



- 18 -

3-4 البروزات

3-4-1 األبراج

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

 الشوارع التي عرضها 5 أمتار أو أقل اليسمح فيها بالبروز علي الواجهات 	 

 ال يقل ارتفاع بطنية البروز عن 4 أمتار من منسوب الرصيف.	 

  ال يزيد بروز األبراج عن 5 % من عرض الشارع بحد أقصي 60 سم للشوارع حتي عرض 12 متراً، ومتر واحد كحد 	 
أقصي للشوارع عرض 12 متراً فيما فوق.

3-4-2 البلكونات

 ال يجوز عمل بلكونات داخل منطقه ) أ ( علي الشوارع الخارجيه ويصرح لها فقط علي االحواش الداخليه 	 

 اليتم عمل البلكونات داخل منطقه ) ب ( اال في الشوارع بعرض 10 متراً فأكثر	 

  تكون البلكونات داخل منطقه ) ب ( ببروز ال يزيد عن 10 % من عرض الشارع بحد أقصي 120سم، وفقا لنص القانون 	 
119 لسنة 2008 

3-4-3  الكرانيش

يجوز عمل الكرانيش البارزة في الدور األرضي مع االلتزام بما ورد في المادة 103 من الالئحة التنفيذية لقانون 119 	 
لسنة 2008 بشرط أن تكون علي ارتفاع اليقل عن 2.5 متر من الرصيف.

 اليزيد بروز الكرانيش عن 13سم من الواجهة في الشوارع بعرض أقل من 12مترا، وال عن 25سم في الشوارع التي 	 
يزيد عرضها عن 12متراً.
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3-5 واجهات المحالت

3-5-1 ال يجوز البروز فى واجهات أو الفتات المحالت عن خط البناء بالدور األرضي.

3-5-2 االلتزام بالفتحات األصلية المخصصة للمحالت طبقاً للتصميم األصلي لواجهة العقارمع ضرورة االحتفاظ بنفس 
أنواع التشطيبات األصلية للحوائط الخارجية للمبنى من حيث الخامات واأللوان، وعدم تغطية جوانب األكتاف 

للمبني.

3-5-3 عند تلف أى أجزاء أصلية من واجهة المبنى قبل أو أثناء تجهيز المحل يجب ترميمها وإعادتها لما كانت عليه 
محاكاة للشكل األصلى للعقار وعناصره المعمارية. 

3-5-4 الالفتات الخاصة بأسماء المحالت يجب وضعها في المكان المخصص لها داخل مساحة باكية المحل او مضاعفاته.

نموذج إللتزام ألحد المحالت الحديثة بالطابع نماذج للطابع المعماري للمحالت التجارية القديمة – شارع دهليز الملك وشارع مسجد العرابي
المعماري للمدينة شارع أمير الصعيد
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3-6 هدم وإعادة البناء

3-6-1  ال يجوز الترخيص بأعمال هدم قبل مراجعة موقف العقار من التسجيل في قوائم حصرالعقارات طبقا للقانون 144 
لسنة 2006 والئحته التنفيذية.

3-6-2  في حالة إعادة بناء مبني تم هدمه يتم اإللتزام ببند )3-1-3( و )5-1-3( في نطاق ) أ ( وااللتزام بمسطحات البناء 
الموضحة في البند )4-1-3( و )6-1-3( في كال من نطاقي ) أ ( و) ب ( .

3-6-3  في حالة عرض أي مبني طبقا للقانون 144 لسنة 2006 علي اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 90 من قانون 119 لسنه 
للمبني قبل عرضه، ويشمل  الكامل  بالتوثيق المعماري  المالك  2008 يجب علي الوحدة المحلية المختصة إلزام 
التوثيق تصويراً فوتوغرافياً متكامالً، علي ان تحفظ في ملف بلجنة تنظيم هدم المنشآت اآليلة للسقوط وتقديم ما يفيد 

بتقديم نسخة من المتطلبات السابق ذكرها للجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

3-6-4 يعاد إنشاء العناصر المعمارية ذات القيمه مثل البوابات واالقواس ...........في اماكنها األصلية

3-6-5  فــي حالــة ترميــم وتعديــل الواجهــات للمبانــي غيــر المســجله يتــم إتبــاع االلــوان المذكــوره فــي بنــد )2-3( الخــاص 
بالطابــع المعمــاري، وااللتــزام باالرتفاعــات المفروضــه بــكل منطقــه كمــا فــي بنــد )3-3( الخــاص باإلرتفاعــات، 

وإتبــاع البنــد )4-3( الخــاص بالبــروزات والبنــد )5-3( الخــاص بالمحــالت

3-7 األرصفة والطرق

- ال يزيد ارتفاع الرصيف عن 15 سم. 

-  بالنسبه للرصف في المنطقه )أ( يتم توحيد معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب و المواصفات و يتم نهو االرصفه 
والشوارع االقل من 6 مترعرض ، بالبازالت االسود والرمادي االملس بمقاسات مختلفه تتراوح من 15 سم الي 20 سم 

كما ال يسمح بعمل البردورات الخرسـانية المصبوبة في الموقع )مع استخدام البردورات من الحجر أو البازالت(.

-   بالنسبه لنطـاق المنطقه )ب( يتم توحيد معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب والمواصفـات والقياسات. اليجوز معالجة 
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األرصفة من حيث نوع التشطيب بمواد ذات أسطح مصقولة وناعمة مثل) السيراميك او البورسلين(، مع االعتماد على 
الستيل  بالطات  مثل  األمطار)  مياه  بتصريف  وتسمح  االنزالق  لمنع  والمعالجة  لألرصفة  المصنوعة خصيصاً  المواد 
كريت ... وغير ذلك(. يحظر علي أصحاب المباني والمحالت أو شاغليها تشطيب األرصفة الموجودة أمام مبانيهم بدون 

ترخيص من الجهة اإلدارية المختصة.

-  معالجة وإصالح المطبات باألرصفة والشوارع )المرمات( دون تشويه أو إتالف لما حولها، على أن يكون ذلك باستخدام 
نفس مواد.

التشطيب لنفس العناصر األصلية بالموقع ولك لكال النطاقين )أ( و)ب(.

-  يحظر علي أصحاب المباني والمحالت أو شاغليها زرع أشجار أو نباتات أمام مبانيهم بدون ترخيص من الجهة اإلدارية 
المختصة. 

- الحفاظ على جميع عناصر الفرش األصلية للمنطقة من أعمدة إضاءة  وغير ذلك.

- يتم تنفيذ أماكن لعبور المشاة والمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة علي األرصفة.

-  يرجع إلى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة، فيما لم يرد فيه نص 
في هذه االشتراطات.

3-8  اإلضاءة

توضع أعمدة لإلضاءة في الشوارع ذات العرض 12 متراً أو أكثر، كل 30 مترا. أما في الشوارع األقل عرضا، تكون 
االضاءة بها علي شكل كوابيل تثبت علي حوائط المباني بارتفاع اليقل عن 4 امتار.

3-9 التشجير

-  يجوز تشجير الساحات والميادين والشوارع  الرئيسيه التي تزيد عروضها عن 6 مترعلى أن يراعى إستخدام وسائل 
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مناسبة لحماية المبانى التراثية من تأثير مياه الرى، وأال تحجب هذه األشجار واجهات المبانى التراثية.

 - يستخدم شجر النخيل من االنواع الموجوده بمنطقه رشيد عند الرغبه في التشجير كلما امكن ذلك.

3-10 االشتراطات االجرائية

-  بالنسبة للمباني داخل نطاق )أ(، تلتزم الجهه االدارية بشئون التخطيط والتنظيم المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 
لسنه 2008 بالحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قبل اصدار الترخيص.

4 - اشتراطات المناطق

4-1 اشتراطات خاصه بمنطقه ) أ (

4-1-1 الفتحات:

يجب أن يكون شكل الفتحات مستطيالً ذا أتجاه رأسي.

يجب أن ال تزيد نسبة الفتحات عن 30 % من مساحة الواجهة للدور االرضي في حالة عدم وجود محالت و50 % لالدوار 
المتكرره .

 لون الفتحات و المواد المستخدمة بها:
- تستخدم درجات اللون البني في الفتحات.

- تكون مادة األبواب والنوافذ من الخشب، وغير مسموح باستخدام المعادن أو أية مواد مصقولة ظاهرة علي الواجهات. 

- يسمح بإستخدام الزجاج الشفاف فقط وال يسمح بستخدام الزجاج العاكس .

- تغطي مساحات الزجاج بشيش شمسية او مشربية 

- يجب أن تكون الدراوي من المباني والخشب. 
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4-1-2 الواجهات:

- تكون ألوان الواجهات هي درجات earth colors )بيج بدرجاته ، رمادي بدرجاته(. 

-  يُستخدم الطوب في تكسية حوائط الدور األرضي وبارتفاع اليقل عن 60 سم من الرصيف وال يزيد عن ارتفاع بطنيه 
بالطه الدوراالول.

- يُستخدم الحديد المشغول بلونه األسود وعلي شكل ُمصبعات رأسيه وأفقيه لحماية الدوراألرضي أوالدورالميزانين. 

4-1-3 إرتفاعات المباني بنطاق ) أ ( .

علي الشوارع اقل من 10 متر وعلي الحواري واألزقة: يصرح بالبناء بإرتفاع دور أرضي + طابقين بحد أقصي 10 متراً.

علي الشوارع عرض 10 متر الي أقل من 20 متر: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضي + ثالثة طوابق بحد أقصي 13متراً.

أو وفق  16 متراً،  بارتفاع دور ارضي+أربع طوابق بحد أقصى  بالبناء  فأكثر: يصرح  20 متر  الشوارع عرض  على 
الضوابط واالشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية،  أيهما أقل.

4-2 اشتراطات خاصه بمنطقه ) ب (

4-2-1 الفتحات:
يجب أن ال تزيد نسبة الفتحات عن 50 % من مساحة الواجهة للدور االرضي في حالة عدم وجود محالت و70 % لالدوار 

المتكرره، ويتم معالجه الفتحات بمواد طبيعيه مثل االخشاب او االشكال الجبسيه لعمليات التظليل اذا لزم االمر.

الوان الفتحات و المواد المستخدمة بها:
- تستخدم درجات اللون الفاتحه من البيج او األزرق  في عمل أي حليات حول الفتحات.

- تكون مادة األبواب والنوافذ الظاهرة علي الواجهات من الخشب أوالمعادن أواي مواد غيرمصقولة. 
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- يسمح بإستخدام الزجاج الشفاف او البني اواالزرق الفاتح وال يسمح بستخدام الزجاج العاكس .
-  تغطي مساحات الزجاج بشيش شمسية خشب )التغطيات من الخشب بالوانها الطبيعيه او درجتها(اومعدن اواي ماده غير 

المعه بنفس االلوان المستخدمه في الحليات الظاهره او اقرب درجه لها.
-  الدراوي من المباني والخشب بالوانها الطبيعيه ودرجاتها , اما المعادن و المواد االخري بلونها الطبيعي أونفس االلوان 

المستخدمه في الحليات الظاهره او اقرب درجه لها.

4-2-2 الواجهات
-  تكون ألوان الواجهات هي درجات التي نص عليها التنسيق الحضاري في المشروع القومي لتحسين الصوره البصريه 

طبقا لالقليم الواقع فيها مدينه رشيد.
-  يُســتخدم الطــوب واالحجــار والمــواد الطبيعيــه فقــط فــي تكســية حوائــط الدوراألرضــي وبارتفــاع اليتعــدي بطنيــه بالطــه 

الــدور االول.

4-2-3 إرتفاعات المباني بنطاق ) ب (

علي الشوارع اقل من 10 متر وعلي الحواري واألزقة: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضي + ثالثة طوابق بحد أقصي 
13متراً.

علي الشوارع عرض 10 متر الي أقل من 20 متر: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضي + أربع طوابق بحد أقصي 16متر.
علي الشوارع عرض 20 متر الي فأكثر: يصرح بالبناء بارتفاع دور أرضي + خمس طوابق بحد أقصي 20 متًرا، أو وفق 

الضوابط واالشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، أيهما أقل.

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

علي موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى قبل إصدار أى ترخيص بالمنطقة.


