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1- حدود جزيرة الزمالك ونطاقات الحماية:
1-1 توصيف الحدود

- تشــمل الزمالــك طبقــا« للحــدود المعتمــدة مــن المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة فــي الجلســة بتاريــخ  
29/ 7 / 2009 جزيــرة الزمالــك كاملــةً محاطــة بنهــر النيــل مــن جميــع الجهــات، كمــا  هــو موضــح بالخريطــة.

1-2  نطاق الحماية: 

- نطــاق ) أ ( ويضــم القطــاع الجنوبــى مــن الجزيــرة الــذى يمتــد مــن الطــرف الجنوبــى لهــا حتــى شــارع الصالــح 
ــارع  ــم ش ــرى، ث ــا صب ــين باش ــارع حس ــم ش ــوش، ث ــرة ق ــن ق ــاء الدي ــارع به ــم ش ــرب( ، ث ــة الغ ــن جه ــوب )م أي
ــم شــارع 26  ــا رزق، ث ــم شــارع الشــهيد زكري ــم شــارع ابــن ميســر، ث ــم شــارع الشــيخ المرصفــى، ث الجزيــرة، ث
يوليــو )كوبــري 15 مايــو( فــى الشــمال. ثــم شــرقاً حتــى شــارع الموســيقار محمــد عبــد الوهــاب، ثــم شــارع الشــهيد 

كمــال خليــل، ثــم شــارع الجزيــرة.  

- نطــاق ) ب (  ويضــم القطــاع الشــمالى مــن الجزيــرة مــن الحــد الشــمالى للقطــاع الجنوبــى حتــى شــارع أبــو الفــدا 
شــماال، والمنطقــة الشــرقية جنــوب شــارع كمــال خليــل وشــرق شــارع الجزيــرة، كمــا هــو موضــح فــى الخريطــة.

2- اشتراطات عامة
2-1  طبقــاً للبــاب الثانــى الخــاص  بالتنســيق الحضــاري فــى القانــون رقــم 119 لســنة 2008 والئحتــه التنفيذيــة - المــادة 
)33( مــن الفصــل الثانــي ، الخــاص  بالمناطــق ذات القيمــة المتميــزة التــي تنــص علــي  »تحــدد المناطــق ذات القيمــة 
المتميــزة بنــاء علــى اقتــراح الجهــاز وطبقــاً لالشــتراطات التــي يضعهــا للحفــاظ علــى هــذه المناطــق ، ويصــدر بهــا 
قــرار مــن المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة. ال يجــوز إقامــة أو تعديــل أو تعليــة أو ترميــم أي مبــان 
أو مشــروعات أو منشــآت ثابتــة أو متحركــة ، وال وضــع إشــغاالت مؤقتــة أو دائمــة ، وال تحريــك أو نقــل عناصــر 
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معماريــة أو تماثيــل أو منحوتــات أو وحــدات زخرفيــة  فــي الفراغــات العمرانيــة العامــة فــي المناطــق المشــار إليهــا 
بالفقــرة الســابقة ) فــى القانــون( إال بعــد الحصــول علــي ترخيــص بذلــك مــن الجهــة اإلداريــة المختصــة ، وللمجلــس 
األعلــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة أن يشــترط  الحصــول علــى  موافقــة الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري فــي 

بعــض المناطــق التــي يصــدر قــرار بتحديدهــا .

2-2  يحظــر إقامــة أي إنـــشاءات فــي الفراغــات العامــة والمفتوحــة أو الشــوارع والمياديــن داخــل المنطقــة ينتــج عنهــا 
تداخــل مــع الصــورة البصريــة لواجهــات المبانــي مثــل كبــاري المشـــاة والطــرق العلويــة للســيارات أو اإلعالنــات 

والالفتــات اإلرشــادية التــي تقطــع الشــوارع والمـــيادين.

2-3  ال يجــوز الترخيــص باالســتعماالت الملوثــة الضــارة بالعقــارات مثــل الــورش والمخــازن إال فــى األماكــن المصممــة 
لذلــك أصــالً، مــع الســماح بإعـــادة توظيــف العقــارات ذات القيمــة المتميــزة فــي األغــراض التــي ال تتطلــب تغييــرات 
تؤثــر علــى عناصــر العقــار المعماريــة وفــق مــا يــرد فــى شــأنها بالدليــل، وبمــا ال يخــل بالضوابــط للنشــاط المطلــوب 

ــره ومتطلباته.  تغيي

2-4  يجــب أال تظهــر هوائيــات وأطبــاق االســتقبال وأى تركيبــات فنيــة علــى الســطح مــن الشــارع، حيــث يجــب أن يكــون 
ارتفاعهــا أقــل مــن ارتفــاع الــدروة وأن تثبــت علــى أرضيــة الســطح. وفــى حالــة االضطــرار الســتخدام هوائيــات 

أكبــر، تثبــت بعيــداً عــن حافــة الســطح بحيــث ال تــري مــن الشــارع.

ــى  ــة عل ــات المطل ــى الواجه ــف عل ــات التكيي ــزة ودكت ــاز وأجه ــاه والغ 2-5  ال توضــع مواســيرالصرف الصحــي والمي
الشــوارع الرئيســية. ويتــم حجبهــا عنــد الضــرورة، بواســطة معالجــات معماريــة متوافقــة مــع التصميــم المعمــاري 

أو وضعهــا علــي أســطح المبانــي بالنســبة للــدور األخيــر.

2-6  يتــم االلتــزام بأســس ومعاييــر التنســيق الحضــارى الــواردة فــى دليــل أســس ومعاييــر التنســيق الحضــارى للمبانــى 
والمناطــق التراثيــة وذات القيمــة المتميــزة والمعتمــد مــن المجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة العمرانيــة.
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3- اشتراطات خاصة
3-1 اشتراطات البناء فى النطاق ) أ (

3-1-1 نسبة البناء

يكــون الترخيــص بالبنــاء علــى مســاحة ال تتجــاوز خمســون بالمئــة  50% مــن المســاحة اإلجماليــة لــالرض  
ــم تطبيــق االشــتراطات الخاصــة بهــا .  ــة والحدائــق العامــة يت فيمــا عــدا االندي

3-1-2 األندية والحدائق العامة

 األنديــة والحدائــق العامــة ، هــى مناطــق حمايــة بيئيــة يتحتــم حمايتهــا عــن طريــق تقليــل مســطحات إشــغال 
ــة )%2(  ــان بالمئ ــة واثن ــة )5 %( لألندي ــة بالمئ ــاوز خمس ــاحة ال تتج ــى مس ــاء عل ــون البن ــث يك ــى بحي المبان
ــي الشــوارع المحيطــة. ــادي عل ــي الن ــي مــن مبان ــح أي مبن ــق العامــة مــن مســطح األرض. وال يصــرح بفت للحدائ

3-2 اشتراطات البناء فى النطاق ) ب (

3-2-1  نسبة البناء

ال تتجاوز مساحة المباني 60 % من المساحة اإلجمالية لألرض.

4 - النسيج العمرانى:

4-1 ال يجوز تقسيم أو تجزئة األراضي بالمنطقة إلى قطع تقل مساحتها عن 1500 متر2.

4-2  يحظــر االســتقطاع بغــرض البنــاء أو أي غــرض آخــر ألي أجــزاء مــن المســطحات الخضــراء والحدائــق العامة 
أو الفراغــات البينيــة والممــرات التــي تفصــل بيــن المباني.
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5- هدم المباني وإعادة البناء 
5-1  ال يجــوز الترخيــص بأعمــال هــدم مبانــي أو منشــآت قبــل مراجعــة موقفهــا مــن التســجيل فــي قوائــم حصــر العقــارات 

طبقــاً للقانــون 144 لســنة 2006 والئحتــه التنفيذية.

5-2  يجــب علــي الوحــدة المحليــة المختصــة تصويــر واجهــات أي مبنــي آيــل للســقوط ومحصــور طبقــا للقانــون 144 
لســنة 2006، تصويــرا فوتوغرافيــاً متكامــال قبــل هدمــه واالحتفــاظ بالصــور فــي ارشــيف الوحــدة المحليــة وتســليم 
ــاظ بالصــور  ــا االحتف ــوط به ــة المن ــد الجه ــي للتنســيق الحضــاري. وتحدي ــاز القوم ــي الجه ــن الصــور ال نســخة م

الخاصــة بالتوثيــق المعمــاري.

6- الطابع المعمارى: 
6-1 الواجهات:

ــل بيــاض الحجــر  ــة مث ــة للمســتخدمة فــي المبانــي التراثي ــة تكــون بمــواد مماثل ● مــواد النهــو والتشــطيب الخارجي
ــه .... ( أو  ــه / الرمــادي بدرجات ــج بدرجات ــة Earth Colours ) بي ــوان الطبيعي الصناعــي أو بيــاض خارجــي باألل

باســتخدام مــواد تكســية أو تشــطيب أخــرى متوافقــة مــع المبنــى. 

● ال يجــوز عمــل واجهــات ســتائر زجاجيــة معلقــة Curtain Walls بكامــل الواجهــة، كمــا اليجــوز تغطيــة الواجهــات 
ببانوهــات األلومنيــوم والزجــاج وغيرهــا مــن المــواد المصقولــة الالمعة.

 6-2 األسوار

ال يجــوز بنــاء أســوار مصمتــة حــول الحدائــق الخاصــة بارتفــاع أكثــر مــن متــر ويجــوز أن تســتكمل بأســوار حديديــة 
أو نباتيــة بحــد أقصــى 2.5 متــر لكامــل ارتفــاع الســور.
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6-3 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.  

7 - ارتفاعات المباني الجديدة: 
7-1  يجب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري علي تصميم واجهات المباني الجديدة وخامات ومواد 
النهو والتشطيب وألوانها قبل الحصول علي ترخيص البناء وذلك بناًء على مخاطبة الجهة المسئولة والمانحة للترخيص. 

7-2 االرتفاعات:  أقصى ارتفاع مسموح به هو ما يماثل عرض الشارع بحد أقصى 19 متر.

7-3 فى حالة وجود المبنى على أكثر من شارع يتم االلتزام باالرتفاع المصرح به للشارع األكبر عرضاً.

7-4  ال يسمح باالرتفاع أكثر من الحد األقصى إال لغرف مرافق الخدمات العامة ) مثل غرف المصاعد وأبار الساللم 
وخزنات المياه ومعدات التكييف المركزى( ويكون ارتفاعها بحد أقصى 4 متر وبحيث ال يقل ارتدادها عن صامت 
الواجهات المطلة على الشوارع بقيمة ارتفاعها، ويجب إال يزيد مسطحها عن 25% من مسطح الدور األرضى، وال 

يسمح باستخدامها ألى اغراض مخالفة لخدمات المبنى.

7-5  تطبــق اشــتراطات االرتفاعــات الــواردة ى هــذا الدليــل بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط الصــادرة عــن هيئــة عمليــات 
ــنة 1983  ــم 117 لس ــار رق ــة اآلث ــون حماي ــالل بقان ــى، ودون االخ ــران المدن ــلطات الطي ــلحة او س ــوات المس الق

وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة.

7-6 يجب توفير أماكن إليواء السيارات وفقاً ألحكام القانون 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية.

7-7 يجوز إنشاء بدروم وفقاً ألحكام القانون 119 لسنة 2008 والئحته التنفيذية.
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8- المباني القائمة المسجلة طبقاً لقانون رقم 144 لسنة 2006:
8-1  العقــارات المســجلة يطبــق عليهــا مســتويات التصنيــف والتعامــل الــواردة فــي دليل أســس ومعاييرالتنســيق الحضاري 
للمبانــي والمناطــق التراثية،ويشــترط فــى كافــة االحــوال الحصــول علــى موافقــة الجهــاز القومــى للتنســيق الحضارى 

قبــل إصــدار الترخيــص وهي: 

مســتوي أ -  مبانــى ومنشــآت يتــم الحفــاظ علــى جميــع عناصرهــا الداخليــة والخارجيــة بــدون تغييــر مــع الســماح 
بترميمهــا وتوظيفهــا.

ــم الحفــاظ علــى واجهاتهــا ويســمح بعمــل بعــض التعديــالت فــى الواجهــات غيــر  مســتوي ب - مبانــى ومنشــآت يت
المطلــة علــى شــوارع، كمــا يســمح بعمــل تعديــالت داخليــة الزمــة إلعــادة تأهيــل وتوظيــف المبنــى ورفــع كفاءتــه، 

بشــرط عــدم اإلخــالل بالســالمة اإلنشــائية لــه.

مستوي ج - مبانى ومنشآت يتم الحفاظ على واجهاتها فقط مع إمكانية هدم المبنى من الداخل وإعادة بنائه.

8-2  توضــع الفتــة علــى واجهــة كل مبنــى مســجل تحمــل اســم المبنــى وتاريــخ إنشــاءه واســم المعمــاري المصمــم وســبب 
ورقــم تســجيله.

9- المبانى القائمة غير المسجلة:
9-1 ترميم و تعديل الواجهات:

 في حالة ترميم أو تعديل واجهة المبنى، تطبق االشتراطات الواردة في البند رقم 6 )الطابع المعماري(. 

9-2 االمتداد األفقى والرأسى 

يسمح باالمتداد األفقي والرأسي للمباني القائمة طبقاً للحد األقصي المسموح به في اشتراطات النطاق التابعه له.
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10- واجهـات المحـالت:
10-1  يجــب االلتــزام بحــدود واجهــة المحــل الــواردة فــي التصميــم األصلــي لواجهــة العقــار وعــدم تغطيــة أكتــاف المبنــى 

األصلــي أو أي أجــزاء منــه بــأي أعمــال ديكــور.

10-2  يحظــر الترخيــص بــأي بــروز للمحــالت عــن واجهــة العقــار األصليــة )خــط البنــاء بالــدور األرضــي( مــع االلتــزام 
بالفتحــات األصليــة المخصصــة للمحالت.  

10-3  يجــب أن  يتوافــق أســلوب معالجــة واجهــة المحــل مــع الحوائــط الخارجيــة األصليــة للمبنــى مــن حيــث الخامــات 
واأللــوان والتشــطيب.

 10-4  عنــد تلــف أي أجــزاء أصليــة مــن المبنــى قبــل أو أثنــاء تجهيــز المحــل يجــب ترميمهــا وإعادتهــا للشــكل األصلــي 
للعقــار وعناصــره المعماريــة.

10-5 يجب وضع الالفتات الخاصة بأسماء المحالت في مكان داخل مساحة فتحة واجهة المحل.

11- األرصفة والطرق:
11-1 يحظر إنشاء الطرق العلوية وكباري المشاه. 

11-2 توحيد معالجة األرصفة من حيث نوع التشطيب و المواصفات و القياسات . 

11-3 ال يزيد ارتفاع بردورة الرصيف عن 15 سم. 

11-4 الحفاظ على جميع عناصر الفرش التراثية للمنطقة من أعمدة إضاءة  وغير ذلك.

11-5 يلزم معالجة وإصالح المطبات باألرصفة والشوارع )المرمات( دون تشويه أو إتالف لما حولها.

11-6  يتم تنفيذ أماكن لعبور المشاة والمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة علي األرصفة.
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12- التشجير:
يحظــر القطــع أو التقليــم الجائــر لألشــجار كمــا ال يســمح بزراعــة أشــجار جديــدة بالطــرق إال بعــد اعتمــاد النــوع والمــكان 

مــن الجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري. 

13- شاطىء النيل حول جزيرة الزمالك:
13-1  يمثل شاطئ النيل منطقة حماية بيئية تنحصر بين طريق الكورنيش والنهر.   

13-2  يحظــر البنــاء بــأى شــكل مــن األشــكال علــى شــاطئ ومســطاح النيــل. ويســمح بإقامــة برجــوالت خفيفــة ومقاعــد 
لخدمــة المشــاة. 

13-3 يجب أال يقل عرض الرصيف على شاطئ النيل عن 4 متراً مع تخصيص الشاطئ للمشاة فقط.

13-4 يراعى تسهيل الوصول اآلمن إلى رصيف شاطىء النيل للمشاه من خالل إشارات المرور.

13-5 ال يصرح بالمراسى ألى نوع من المراكب الثابتة التى تحجب رؤية النيل عن المشاة.

13-6  يجب أال يحجب سور الكورنيش رؤية النيل. 

14- االشتراطات اإلجرائية :
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 الترخيــص بالمنطقــة.


