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مقدمة

واحة سيوة ... هى إحدى الواحات المصرية الخمس.. "الخارجة".."الداخلة".."الفرافره".."البحرية".. "وسيوة" . تنبض واحة 
سيوه بالحياة وسط صحراء قاحلة فلقد اختص هللا عزوجل واحة سيوة ببيئة بشرية وطبيعية تتميز عن باقي واحات مصر، فأهلها 
التفاعل والتآلف فيما  نتاج  الواحات المصرية األخرى، فهو  يتحدثون "األمازيغية"1 وتتسم بنمط تخطيطي وعمراني يختلف عن 
بين البيئة الطبيعية والبيئة البشرية في منظومة تأخذ شكل الخصوصية شديدة التميز، والتي أفرزت مع هذا التفاعل نمطاً تخطيطياً 

وعمرانياً مميزاً لتكوين الواحة.
من هنا جاء االحتياج الحقيقي للتوثيق والحفاظ على هذا المكون العمراني في هذه البقعة من أرض مصر، ذات البعد التاريخي 
والثقافي العميق الممتد من العصر الحجري ... مروراً برحلة وزيارة اإلسكندر األكبر للواحة واستقرار بعض القبائل الرحل هناك، 
والذين كونوا مجتمعاً مستقراً يأخذ في ظاهره البساطة ويحمل بين طياته العمق والتفاعل الدائم فيما بين اإلنسان والبيئة الطبيعية 

المحيطة.
توالت فيما بعد العديد من غزوات البدو والبربر على هذا المجتمع المستقر، مما دفعه إلى ارتقاء الجبل متحصناً به ومشيداً نمطاً 
عمرانياً مميزاً... إلى أن استتب األمن واألمان بالواحة .. فنزل األهالي إلى الوادي مستقرين به ومشكلين نمطاً تخطيطياً وعمرانياً 

شاهداً على تاريخ المكان .

يتضمن هذا الكتيب حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة بواحة سيوة مستمداً من تلك الرحلة 	 
بالقيم  الغني  الفني  من تراثها  البناء وأيضاً  المميزة في  المعمارية والعمرانية واألساليب  التاريخية من خالل شواهدها 

الجمالية، حيث يضع أسساً فنية يجب االلتزام بها عند التعامل والبناء وإضافة أي مكون معماري لهذه البقعة المميزة.

1- اللغة األمازيغية : هى فرع من عائلة اللغات األفروآسيوية، وتتألف من مجموعة لغات ذات صلة والتي يتحدث بها األمازيغ، وهم السكان األصلين لشمال أفريقيا وبالد المغرب
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تشمل واحة سيوة سبع مناطق ذات قيمة متميزة، وهى كالتالي:
منطقة )1( مدينة سيوة	 
منطقة )2( أغورمي 	 
منطقة )3( جبل الموتى	 
منطقة )4( جبل الدكرور	 
منطقة )5( قرية الزيتونة	 
منطقة )6( القارة - قارة أم الصغير	 
منطقة )7( أم الصير	 
 	

1 -      سيوة  ومناطق الحماية
 تشمل سيوة المناطق والنطاقات التى حددها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، "الباب 

الثاني" "التنسيق الحضاري" والئحته التنفيذية. 
1-1  موقع واحة سيوة

تقع مدينة سيوة على بعد 300 كم إلى الجنوب الغربي لمدينة مرسى مطروح، وسيوة هى منخفض كبير يصل طوله إلى حوالي 
82 كم ممتداً من الشرق حيث منخفض القطارة إلى الغرب حيث منخفض جغبوب على الحدود المصرية الليبية، وعرضه ما 
بين 5 إلى 15 كم ممتداً من الشمال حيث )الحافة الجنوبية لهضبة البرقة( إلى الجنوب حيث بحر الرمال العظيم وكثبان رملية، 
كما تنخفض سيوة عن منسوب سطح البحر من 17 إلى 20 متراً 2 - أنظر خريطة )1(. وهي محمية معلنة بقرار رقم 1219 

لسنة 2002، ويتميز مناخها بأنه قاري، شديد البرودة شتاء وشديد الحرارة صيفاً ومعتدل في الربيع والخريف. 
2-  المصدر: الطويل، حاتم عبدالمنعم )1988(، البيئة والعمارة في سيوة، رسالة ماجستير غير منشورة – كلية الفنون الجميلة ، قسم العمارة، جامعة اإلسكندرية  نقالً بتصرف عن 

واحة سيوة "محاضرة للدكتورة دولت صادق – كلية اآلداب جامعة عين شمس عام 1962 ص 100"
المصدر: أحمد فخري )1973(، واحات مصر، المجلد األول: واحة سيوة، سلسلة الثقافة األثرية والتاريخية. هىئة اآلثار المصرية. 

تنمية المناطق ذات األولوية على المستوى القومي )واحة سيوة( ، الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 2020
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N

خريطة )1( موقع واحة سيوة
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1-2  مناطق ونطاقات الحماية

تقسم نطاقات الحماية إلى مستويات ثالثة طبقاً ألولويات الحماية المطلوبة كما يلي:

- منطقة تراثية أو ذات قيمة مستوى )أ( : منطقة حماية قصوى

- منطقة تراثية أو ذات قيمة مستوى )ب(: منطقة حماية متوسطة

- منطقة تراثية أو ذات قيمة مستوى )ج(: منطقة انتقالية بين منطقتى الحماية )القصوى/ المتوسطة( والعادية

تشمل مناطق الحماية 7 مناطق ذات القيمة المتميزة، كل منها له نطاقات حماية خاصة به  كاآلتي:

نطاقات الحماية المنطقة
أ، ب منطقة )1( مدينة سيوة

أ، ب، ج منطقة )2( أغورمي

أ، ج منطقة )3( جبل الموتى

أ، ب، ج منطقة )4( جبل الدكرور

أ منطقة )5( قرية الزيتونة

أ، ج منطقة )6( القارة - قارة أم الصغير

أ منطقة )7( أم الصير

فيما عدا ذلك تطبق الضوابط واالشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وتطبق اشتراطات االرتفاعات الواردة 	 
المدني.  الطيران  المسلحة وسلطات  القوات  عمليات  هيئة  الصادرة عن  الضوابط  مع  يتعارض  ال  بما  الدليل  هذا  في 
كذلك دون اإلخالل بقانون حماية اآلثار رقم )117( لسنة 1983 وتعديالته، وقانون حماية البيئة رقم )4( لسنة 1994 

وتعديالته، وقانون الزراعة وتعديالته. 
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خريطة )2( مواقع المناطق ذات القيمة المتميزة بواحة سيوة
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2 - إشتراطات عامة
2-1  طبقاً لقانون 119 لسنة 2008  وما ورد في باب التنسيق الحضاري )الباب الثاني( والئحته التنفيذية - المادة )33( من 

الفصل الثاني من القانون والخاصة بالمناطق ذات القيمة المتميزة:

" تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءاً على اقتراح الجهاز وطبقاً 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 ) في القانون( إال بعد 
العمرانية أن يشترط   للتخطيط والتنمية  المختصة، وللمجلس األعلى  الجهة اإلدارية  الحصول على ترخيص بذلك من 

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".

التجارية إال فى األماكن 	  الورش والمخازن والمحالت  بالعقارات مثل  الضارة  الملوثة  باألنشطة   الترخيص  ال يجوز 
تتطلب  ال  التي  األغراض  في  الُمتميزة  القيمة  ذات  العقارات  تلك  توظيف  بإعـادة  السماح  مع  أصالً،  لذلك  المصممة 
تغييرات تؤثر على عناصر العقار المعمارية. وفق ما يرد في شأنها بالدليل، وبما ال يخل بالضوابط الُمنظمة للنشاط 

المطلوب تغييره وُمتطلباته.

يجب أال تظهر هوائيات وأطباق االستقبال وأي 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.
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ال توضع مواسير الصرف الصحي والمياه والغاز وأجهزة ومسارات التكييف على الواجهات المطلة على الشارع. ويتم 	 
حجبها عند الضرورة بواسطة معالجات معمارية متوافقة مع التصميم المعماري أو وضعها على أسطح المباني بالنسبة 

للدور األخير.
والمناطق 	  للمباني  الحضاري  التنسيق  دليل أسس ومعايير  في  الواردة  الحضاري  التنسيق  بأسس ومعايير  االلتزام  يتم 

التراثية وذات القيمة التراثية والمعتمد من المجلس األعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ال تزيد مسطحات المباني لغرف الخدمات بالسطح عن خمسة وعشرون بالمائة من مسطح الدور األرضي، وال يسمح 	 

باستخدامها ألي إغراض مخالفة لخدمات المبني.
يجوز إقامة بعض المنشآت الخفيفة المؤقتة، المتوائمة مع الطابع المعماري بالمنطقة، لخدمة االحتفاليات أوالمناسبات 	 

وأسلوب  البصرية  التداخالت  مستوى  الحضاري  للتنسيق  القومي  الجهاز  يحدد  الحالة  هذه  في  اإلجتماعية.  أو  الدينية 
التعامل معها.

2-2 هدم وإعادة بناء المباني 

ال يجوز الترخيص بأعمال هدم قبل مراجعة موقف العقار من التسجيل في قوائم حصر العقارات طبقاً للقانون رقم 144 	 
لسنة 2006 والئحته التنفيذية.

للقانون 144 لسنة 2006 ، 	  يجب على الوحدة المحلية المختصة تصوير واجهات أي مبنى آيل للسقوط ومسجل طبقاً 
قبل هدمه، واالحتفاظ بالصور في أرشيف الوحدة المحلية وتسليم نسخة من الصور إلى  تصويراً فوتوغرافياً متكامالً 

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 

2-3 الطابع المعماري 

الواجهات

يمكن استخدام الكرشيف* كمادة بناء، كما يمكن استخدام مواد بناء أخرى- طبيعية أو صناعية، على ان تتوافق مع البيئة 	 
المحيطة وتحقق الوظائف المطلوبة منها. 
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النهو والتشطيب الخارجي أو التكسية للواجهات يكون باأللوان الترابية )Earth Colors( المشابهة للون الكرشيف أو 	 
المتوافقة معه والمجاورة له على الدائرة اللونية )األلوان بين البيج والبيج المائل إلى البني وتدريجاتهما...(. 

يراعى عند استخدام مواد تشطيب للواجهات أن تكون خشنة الملمس مشابهة لملمس الكرشيف من حيث السطح )مثل 	 
الطرطشة...(، كما يمكن استخدام بعض األجزاء بملمس ناعم على أال تزيد نسبتها عن %30 من مساحة الواجهة، مثل 

اإلطارات حول الفتحات، ودراوي ونهايات المبنى بنفس الطابع السيوي،..إلخ )أشكال 1 و2(.

ببانوهات معدنية 	  الواجهات، كما ال يجوز تغطيتها  ال يجوز استخدام ستائر زجاجية معلقة )Curtain Walls( في 
)Cladding(، وغيرها من المواد المصقولة الالمعة.

شكل )2( نموذج استرشادي لدراوي ونهايات المبنى بنفس الطابع السيويشكل )1( نموذج  استرشادي  لإلطارات حول الفتحات
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يحظر استخدام األشكال والزخارف والرسومات ذات الطرز الكالسيكية وال يجوز استخدام البرامق والفرونتون واألعمدة 	 
ذات الطرز الكالسيكية ) دوري .. أيوني ... كورنثي، ... إلخ ( أو العربية كما يستبعد استخدام أى زخارف تخرج عن 

األسلوب المتبع في سيوة.

البلكونات 	  االعتماد على  ويتم  بارزة(  )فراندات خارجية  البارزة  أوالبلكونات  الكوابيل  ذات  البلكونات  استخدام  يحظر 
المتداخلة مع الكتلة والتي تحذف من الكتلة وتضاف إليها خارجياً )شكل 3(.

شكل )3( نموذج استرشادي يمكن استخدامه عند تطبيق فكرة الواجهات بدون بلكونات بارزة 
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نماذج استرشادية توضح مجموعة من العالقات بين عناصر الواجهات التى دائماً ما تتخذ نسباً جمالية تميز الطابع المعماري 	 
والطابع العمراني لواحة سيوة.

شكل )4(

شكل )6(

شكل )8(شكل )7(

شكل )5(
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شكل )10( نموذج للمسكن أسفل الجبل حيث يتم وضع المربوعة
)غرفة الضيوف( بأعلى

شكل )11( نموذج إلستعمال المواد المحلية في إثراء واجهة المسكن 
السيوي سواء على مستوى توفير الخصوصية أو توفير مجلس للرجال 

خارج المسكن

شكل )9( نموذج لواجهات البيت السيوي التقليدي
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الفتحات

يجــب أال  تزيــد نســبة الفتحــات عــن 20% مــن المســاحة الكليــة للواجهــة )يســتثنى مــن ذلــك المنشــآت الســياحية والفندقيــة(، 
كمــا يراعــى االســتعانة باألشــكال التقليديــة فــي تقســيم وتشــكيل الشــبابيك، وفقــاً للنمــاذج االسترشــادية )أشــكال 19، 20، 

.)23 ،22 ،21

يراعــى اســتخدام الخشــب بالفتحــات ســواء الشــبابيك أو األبــواب ويمكــن اســتخدام الزجــاج مــع الخشــب بالفتحــات. كمــا 
يمكــن إضافــة بعــض المــواد المحليــة مــن الحبــال المصنوعــة مــن مخرجــات النخيــل . كمــا يراعــى اســتخدام التقســيمات 

التقليديــة الرباعيــة  فــي تصميــم الشــبابيك )شــكل 23(. 

يحظر استخدام العقود بكافة أشكالها في الواجهات. 

يتم توحيد ألوان الزجاج وإطارات الفتحات في كامل واجهة المبنى باستخدام الزجاج الشفاف أو المدخن.

يحظر تغيير نسبة الفتحات في الواجهات باألدوار فوق األرضي والميزانين بغرض العرض التجاري.



- 15 -

شكل )12( باب مسكن أعلى الجبل وقد استخدم فيه جذوع أشجار 
الزيتون والنخيل

شكل )13( أحد مداخل المباني السكنية بسيوة حيث يظهر الـتأكيد على 
المدخل بالبروز على الجانبين وأعلى المدخل

شكل )14( نموذج لباب تقليدي في سيوة مع استخدام
بعض المكمالت المعدنية

نماذج محلية استرشادية من سيوة لألبواب والمداخل
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شكل )15( باب بساحة كيالني يأخذ الشكل التلقائي في التنفيذ باستخدام 
خامات معاد تدويرها

شكل )16( باب آخر بساحة كيالني يأخذ الشكل التلقائي في التنفيذ 
باستخدام خامات معاد تدويرها
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شكل )17( المزالج الخشبي في أبواب سيوة وله شكل خاص ويستخدم 
له مفتاح من الخشب

شكل )18( الباب السيوي بشكله النمطي ويستخدم هذا النوع في 
البوابات الرئيسية )باب الحارة أو باب الواحة(
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شكل )19( استخدام بروز المواد 
الطبيعية خارج الحوائط

شكل )20( نافذة ذات أركان 
منحنية تأخذ الشكل العضوي

شكل )21( نافذة من الجريد

شكل )23( نافذة ذات األربعة أقسام تساهم في تحقيق 
حرية التحكم في كمية الضوء والتهوية المناسبة مع 

الحفاظ على الخصوصية للمسكن

شكل )22( نافذة ضريح

نماذج محلية استرشادية للنوافذ من سيوة
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األسوار

يجوز بناء أسوار حول الحدائق والبساتين بإرتفاع ال يتجاوز 1.5 متر من المباني والخامات الطبيعية، وفي حالة زيادة 
يمكن  ...إلخ  جذوعه،  أو  النخيل  أشجار  زعف  مثل  وبيئية  طبيعية  نباتية  مواد  باستخدام  يكون  متر،   1.5 عن  االرتفاع 

االسترشاد باألشكال )24، 25، 26(.

شكل )26( نموذج  استرشادي ألسوار
حدائق يزيد ارتفاعها عن 1.5م.

شكل )25( نموذج استرشادي ألسوار حدائق من خامات طبيعية شكل )24( نموذج استرشادي  ألسوار حدائق مصمتة
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نماذج محلية استرشادية للعالمات المميزة - األضرحة

يستمد ضريح سيدي سليمان قوته التشكيلية من كتله المعمارية وطابعه المعماري السيوي المميز.

شكل )28( أحد األضرحة بسيوةشكل )27( ضريح سيدي سليمان
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نماذج محلية استرشادية للعالمات المميزة - المآذن

بعض نماذج للمآذن في واحة سيوة، حيث تتشكل معظمها من الحوائط الحاملة الخارجية مع وجود قلب مصمت بداخلها 
يأخذ نفس الشكل الخارجي لها. 

شكل )29( مأذنة 
بضواحي سيوة

شكل )31( مأذنة
مسجد الهىبارات

شكل )30( مأذنة
مسجد أغورمي 
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2-4 المباني الجديدة

االرتفاعات

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

ال يزيد ارتفاع غرفة السطح أو بئر السلم أو غرفة المصعد إن وجدت عن متران وستون سنتيمتراً  )2.6 م ( عن سطح 
بالطة آخر سقف  وتبعد عن صامت الواجهة بنفس المسافة.

2-5 المباني والمنشآت القائمة المسجلة طبقاً لقانون رقم 144 لسنة 2006

مستويات الحماية للمباني والمنشآت  المسجلة : 

مستوى حماية )أ(: مباني ومنشآت يتم الحفاظ على جميع عناصرها الداخلية والخارجية عند الترميم مع السماح بإعادة 	 
توظيفها.

مستوى حماية )ب(: مباني ومنشآت يتم السماح فيها بعمل تعديالت داخلية محدودة والزمة إلعادة التوظيف ورفع الكفاءة 	 
بشرط عدم اإلخالل بالسالمة اإلنشائية. 

مستوى حماية )ج(: مباني ومنشآت يسمح بإعادة بنائها مرة أخرى بذات الشكل األصلى لها في حالة تعذر ترميمها وفقدان 	 
معظم عناصرها اإلنشائية  وذلك عبر إعادة استخدام مواد البناء والعناصر بشكلها األصلى.

يتم تمييز المباني والعقارات المسجلة بلوحة مناسبة تدل عليها وتحمل هذه اللوحة اسم المبنى وتاريخ إنشاءه واسم المعماري 
أو المصمم إن وجد وسبب ورقم تسجيله.

2-6 المباني القائمة غير المسجلة

في 	  به  المسموح  األقصى  للحد  طبقاً  القائمة  المباني  في  والرأسي  األفقي  باالمتداد  يسمح  والرأسي:  األفقي  االمتداد 
اشتراطات المنطقة التابعة لها.
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2-7 االستعماالت واألنشطة

ال يجوز الترخيص باالستعماالت واألنشطة الملوثة للبيئة أو الضارة بالطابع المعماري أو العمراني	 

2-8 واجهـات المحـالت

يجب االلتزام بالفتحات األصلية المخصصة للمحالت طبقاً للتصميم األصلي لواجهات العقارات، مع االحتفاظ بالحوائط 	 
الخارجية األصلية للمبانى وعدم تغطية أكتاف المبنى الفاصلة بين المحالت بأي خامات وألوان تشطيب مختلفة.

يجب ترميم أي أجزاء أصلية من واجهة المبنى عند تلفها قبل أو أثناء تجهيز المحل وإعادتها لما كانت عليه محاكاة للشكل 	 
األصلي للعقار وعناصره المعمارية.

يجب وضع الالفتات الخاصة بأسماء المحالت في المكان المخصص لها داخل مساحة فتحة واجهة المحل.	 

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

شكل )33( نموذج استرشادي لواجهات المحالت دور واحدشكل )32( نموذج استرشادي لواجهات المحالت دورين
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2-9 الطابع والنسيج العمراني
يجب الحفاظ على الطابع العمراني التراثي كما سيرد ذكره في الشروط الخاصة بكل منطقة.

ال يسمح بتقسيم أو تجزئة قطع األراضي طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية . 
يجب البناء على حد البناء بالنسبة للمناطق القائمة بالفعل، ويحظر إعداد أي خطوط تنظيم جديدة للمناطق الواقعة داخل 

نطاقات الحماية : )أ( و)ب( و)ج(.
البينية  الفراغات  أو  العامة  الخضراء  المسطحات  من  أجزاء  ألي  آخر  أي غرض  أو  البناء  بغرض  االستقطاع  يحظر 

والممرات التي تفصل بين المباني، كما يحظر تغيير استخدامها.

شكل )34( ملتقى الطرق حيث يمثل إحدى الساحات في سيوة بقارة الغربيين، حيث يميزها فكرة 
التظليل بجذوع النخيل والجريد وتواجد وعاء للمياه في منتصفه، وهو ما يطلق عليه )تي غومت(

شكل )35(
النسيج العمراني بالواحة 

القديمة شالي
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2-10 األرصفة والطرق وممرات المشاة 
ال يزيد ارتفاع الرصيف عن خمسة عشر سنتيمتراً )15 سم( وال يقل عرضه عن 1 متر. 	 
التشطيب والمواصفات والقياسات في كل منطقة. ال يجوز معالجة 	  الخامات ونوع  توحيد معالجة األرصفة من حيث 

األرصفة من حيث نوع التشطيب بمواد ذات أسطح مصقولة غير خشنة مع االعتماد على المواد المصنوعة خصيصاً 
لألرصفة والمعالجة لمنع اإلنزالق وتسمح بتصريف مياه األمطار. كما ال يسمح بعمل البردورات الخرسانية المصبوبة 

في الموقع )مع استخدام البردورات من الحجر أو وحدات خرسانية سابقة التجهىز بألوان ترابية وأسطح خشنة(. 
الخامات من مواد طبيعية 	  تكون هذه  أن  المناسبة لألرضيات والممرات، على  المحلية  المواد واأللوان  استخدام  يجب 

ومحلية مثل الطفلة والحجر الرملي قليل وسهل الصيانة. 
يحظر على أصحاب المباني والمحالت أو شاغليها تشطيب األرصفة الموجودة أمام مبانيهم بدون ترخيص من الجهة 	 

اإلدارية المختصة. 
يجب معالجة وإصالح المطبات باألرصفة والشوارع )المرمات( دون تشويه أو إتالف لما حولها، على أن يكون ذلك 	 

باستخدام نفس مواد التشطيب لنفس العناصر األصلية بالموقع.
يتم تنفيذ أماكن عبور للمشاة وذوي االحتياجات الخاصة طبقاً  للمواصفات القياسية لها.	 

2-11 التشجير والعناصر النباتية
يجب حماية بساتين الزيتون والنخيل، وهى مناطق حماية بيئية عن طريق تقليل مسطحات إشغال المباني بحيث يكون 	 

البناء على مساحة ال تتجاوز إثنين بالمائة )2%( من مسطح األرض وال يتعدى ارتفاعها 4 أمتار )دور أرضي( ويقترح 
أن تكون من مواد بيئية مثل الكرشيف أو التربة أو جذوع أشجار النخيل والزيتون،.. إلخ. 

يراعى استخدام العناصر النباتية المحلية مثل أشجار النخيل والزيتون لتحملها الظروف المناخية والطبيعية وللمحافظة 	 
على الطابع المحلي للواحة، كما يراعى توافرها باإلرتفاع المناسب وذلك لعدم إعاقتها للحركة على األرصفة أو ممرات 

المشاه مع إمكانية االستفادة منها للتظليل في أماكن الجلوس .
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مراعاه توحيد نوعية األشجار في الشوارع الفرعية وذلك لتيسير عملية صيانتها مع إمكانيه التنوع في الشوارع الرئيسية 	 
مع عدم المبالغة في التنوع . كما يراعى عدم زراعة النباتات المرتفعة أمام المحال التجارية لعدم حجب الرؤية عنها 

وكذلك تجنب توزيعها بشكل يعيق الحركة إلى المداخل والفتحات. 
يجوز تشجير الساحات والميادين والشوارع على أن يراعى المسافة بين األشجار والمباني التراثية مع استخدام وسائل 	 

مناسبة لحماية المباني التراثية من تأثير مياه الري كما يفضل استخدام النخيل لقلة احتياجه للمياه او أي من األشجار 
الموجودة بالبيئة الطبيعية، وأال تحجب هذه األشجار واجهات المباني التراثية.

يقتصر التقليم على إزالة األفرع المصابة أو التالفة للحفاظ على توازن األشجار ومنع التداخل الضار لها.	 
ال يجوز وضع أسوار حول المساحات الخضراء العامة والمفتوحة بالشوارع والميادين وحدائق أرصفة الشوارع السكنية.	 
يجب زراعة نفس نوع الشجرة األصلية،عند إحالل األشجار وعند إضافة أشجار جديدة يشترط زراعة نفس النوعيات 	 

األصلية المتواجدة بالشارع والمنطقة. 
يحظر على أصحاب المباني والمحالت أو شاغليها زرع أشجار أو نباتات أمام مبانيهم بدون ترخيص من الجهة اإلدارية 	 

المختصة. 

2-12 اإلعالنات والالفتات اإلرشادية
يرجع إلى دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري لإلعالنات والالفتات، فيما لم يرد فيه نص في هذه االشتراطات.	 

2-13 أعمدة اإلنارة
يفضل استخدام أعمدة اإلنارة الخشبية مع توفير المعالجات المناسبة لها وحماية الجزء السفلي منها من المياه والبعد عن 	 

استخدام األعمدة المعدنية. يتم وضع األعمدة على بعد 30 سم من حافة الرصيف المواجهة للطريق بحيث ال تعوق حركة 
المشاة وذلك طبقاً للتصميم المناسب لنطاق الحماية، مع تحديد مسافات التقسيط واالرتفاع المناسبين لألعمدة. وفي حالة 
تعذر إمكانية توزيع أعمدة اإلضاءة على األرصفة يمكن تثبيتها على واجهات المباني مع مراعاة توحيد مسافة البروز 

عن الواجهة وتثبيت االرتفاع عن سطح األرض.
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2-14 مناطق الجلوس
يراعى استخدام خامات محلية مثل جذوع النخيل وأخشاب الزيتون  بعد معالجتها لتصميم أثاث مناطق الجلوس ويتم 	 

اختيارها وتصميم أبعادها بما ال يعيق الحركة فوق األرصفة وممرات المشاة مع اختيار األماكن المناسبة طبقاً للمساحات 
المتاحة على الرصيف.

شكل )37( نموذج استرشادي آخر ألعمدة اإلنارة الخشبيةشكل )36( نموذج استرشادي ألعمدة اإلنارة الخشبية
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2-15 محطات األوتوبيس

يراعــى عنــد تصميــم محطــات األوتوبيــس اســتخدام الخامــات المحليــة المناســبة مثــل جــذوع وأوراق النخيــل وخشــب 	 
الزيتــون المعالــج مــع إمكانيــة دمجهــم مــع أجــزاء مــن الحجــر الرملــي المكســو بطبقــة مــن الكرشــيف لعمــل تصميمــات 
تتوافــق مــع البيئــة المحليــة مــن حيــث الخامــات واأللــوان مــع توفيــر الممــرات المناســبة للحركــة حولهــا، وكذلــك مراعــاة 

حركــة ذوي االحتياجــات الخاصــة.

شكل )38( نموذج استرشادي - صورة محطة أوتوبيس سيوة
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2-16 البحيرات والعيون

يحظــر البنــاء أو التعــدي بــأي شــكل مــن األشــكال علــى العيــون  والبحيــرات وســواحلها أو حــول اآلبــار ويســمح بإقامــة 	 
برجــوالت خفيفــة ومقاعــد لخدمــة المســتعملين مــن المشــاة مثــل عيــن كليوباتــرا.

2-17 اشتراطات مرجعية

يرجــع إلــى دليــل أســس ومعاييــر التنســيق الحضــاري للمبانــي والمناطــق التراثيــة وذات القيمــة المتميــزة، فيمــا لــم يــرد 	 
فيــه نــص فــي هــذه االشــتراطات.

تطبــق اإلشــتراطات الــواردة بالكتيــب علــى جانبــى جميــع الشــوارع أو الطــرق أو الممــرات المحــددة للمنطقــة المــراد 	 
تطبيــق االشــتراطات بهــا، علــى أن يطبــق النطــاق األعلــى )مثــال: فــي حالــة وجــود شــارع كحــد مشــترك مــا بيــن نطــاق 

الحمايــة الثانــي ونطــاق الحمايــة الثالــث، تطبــق اشــتراطات الحمايــة الثانــي علــى جانبــي الشــارع(.

2-18 اشتراطات اجرائية

تلتــزم الجهــة اإلداريــة المختصــة بشــئون التخطيــط والتنظيــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون البنــاء رقــم 119 لســنة 2008 	 
بالحصــول علــي موافقــة الجهــاز القومــى للتنســيق الحضــارى قبــل إصــدار أى ترخيــص بالمنطقة.
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منطقة )1( مدينة سيوة

3 - حدود واشتراطات المناطق ذات القيمة المتميزة

ال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع لوزارة اآلثار، 
والجهاز القومي للتنسيق الحضاري. نطاق حماية )أ(

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ب(

دور أرضي + أول )بحد أقصى 7 أمتار (. ويسمح بدروة للسطح بما اليزيد 
ارتفاعها عن 1,70 متر أعال سطح بالطة السقف األخير.  االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني /السياحي/ التجاري/ الثقافي. االستعماالت

استخدام الكرشيف واألسلوب التقليدي في البناء- على أن يستخدام الكرشيف 
في البياض النهائي للواجهات - أو البياض بلون الكرشيف.

الطابع 
المعماري
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منطقة )1( مدينة سيوة
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منطقة )2( أغورمي 
تتبع المنطقة األثرية ألغورمي اشتراطات قانون اآلثار، أما المناطق المحيطة بمعبد الوحي وحدودها الموضحة فى الخرائط المرفقة 

فإشتراطات الحماية كالتالي: 

ال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع لوزارة 
اآلثار، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري. نطاق حماية )أ(

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ب(

دور أرضي + أول )بحد أقصى 7 أمتار( ويسمح بدروة للسطح 
بما اليزيد ارتفاعها عن 1,70 متر أعال سطح بالطة السقف 

األخير. .
االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني/ السياحي/ التجاري/ الثقافي. االستعماالت
استخدام الكرشيف واألسلوب التقليدي في البناء – أو البياض بلون 

الكرشيف. الطابع المعماري

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ج(
دور أرضي + أول + ثان )بحد أقصى 11 متر( ويسمح بدروة بما 

اليزيد عن 1,70 متر. االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني/ السياحي/ الثقافي/التجاري. االستعماالت

كما مذكور باإلشتراطات العامة الطابع المعماري
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منطقة )3( جبل الموتى 

تشمل المناطق المحيطة بجبل الموتى وحدودها الموضحة فى الخرائط المرفقة، أما المنطقة األثرية فتتبع اشتراطات قانون اآلثار. 
وتكون االشتراطات في نطاقات الحماية كالتالي: 

نطاق حماية )أ(  ال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع لوزارة اآلثار.

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ج(

دور أرضي + أول + ثان )بحد أقصى 11 متر(. ويسمح بدروة 
للسطح بما اليزيد ارتفاعها عن 1,70 متر أعال سطح بالطة السقف 

األخير. 
االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني/ السياحي/ الثقافي/ التجاري. االستعماالت

كما مذكور باإلشتراطات العامة الطابع المعماري
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منطقة )4( جبل الدكرور

تشمل المناطق المحيطة بجبل الدكرور وحدودها موضحة فى الخرائط المرفقة. واالشتراطات في نطاقات الحماية كالتالي: 

ال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع لوزارة اآلثار 
والجهاز القومي للتنسيق الحضاري. نطاق حماية )أ(

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ب(

دور أرضي + أول )بحد أقصى 7 أمتار (. ويسمح بدروة للسطح بما 
اليزيد ارتفاعها عن 1,70 متر أعال سطح بالطة السقف األخير.  االرتفاعات

يسمح باالستخدام السياحي/ التجاري/ الثقافي. االستعماالت

استخدام الكرشيف واألسلوب التقليدي في البناء – أو البياض بلون 
الكرشيف. الطابع المعماري

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ج(
دور أرضي + أول + ثان )بحد أقصى 11 متر (. االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني/ السياحي/ الثقافي/التجاري. االستعماالت

كما مذكور باإلشتراطات العامة الطابع المعماري
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منطقة )5( قرية الزيتونة

تشمل القرية كلها وحدودها موضحة فى الخرائط المرفقة. واالشتراطات في نطاقات الحماية كالتالي:

يشمل نطاق الحماية المباني باإلضافة إلى حرم يبعد عن حدود المباني 50 متر،  
وال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع  إلى 

وزارة اآلثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
نطاق حماية )أ(
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منطقة )6( القارة - قارة أم الصغير

تشمل القرية القديمة وحدودها الموضحة فى الخرائط المرفقة، االشتراطات في نطاقات الحماية كالتالي: 

يشمل نطاق )أ( القلعة القديمة + المناطق المحصورة بين القلعة والطرق 
المحيطة من جهات الشمال والجنوب والشرق، والمنطقة الغربية حتى 300 

متر من الحد الغربي للقلعة ال يجوز الهدم أو البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح 
بالترميم فقط بعد الرجوع لوزارة اآلثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 

نطاق حماية )أ(

بحد أقصى مائة بالمائة )100 ٪( على نفس حدود المباني 
القائمة.  نسبة البناء

نطاق حماية )ج(

دور أرضي + أول + )بحد أقصى 7 متر (. ويسمح 
بدروة للسطح بما اليزيد ارتفاعها عن 1,70 متر أعال 

سطح بالطة السقف األخير. 
االرتفاعات

يسمح باالستخدام السكني/ السياحي/ الثقافي/التجاري. االستعماالت

كما مذكور باإلشتراطات العامة الطابع المعماري



- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -

منطقة )7( أم الصير

تشمل منطقة أم الصير كلها وحدودها الموضحة فى الخرائط المرفقة، االشتراطات في نطاقات الحماية كالتالي: 

يشمل نطاق الحماية المباني داخل النطاق المحدد بالخريطة،  وال يجوز الهدم أو 
البناء  داخل هذا النطاق، ويسمح بالترميم فقط بعد الرجوع  إلى الجهاز القومي 

للتنسيق الحضاري.
نطاق حماية )أ(
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