
قلقيليةمدينة في ( Agro-Industrial)صناعية -تخطيط منطقة زراعية

تحليل قطاع المياه لمحافظة قلقيليةتحليل قطاع المياه لمحافظة قلقيلية
وجود مخزون مائي ضخم في 

ية المحافظة يعزز من اإلنتاجية الزراع

الصناعية
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توزيع المياه في الضفة 
الغربية

محافظة قلقيلية

باقي محافظات الضفة الغربية

حقائق علمّية

بئر 37تحتوي مدينة قلقيلية على

ارتوازي 
بئر 72تحتوي محافظة قلقيلية على 

ارتوازي

الزراعي لمحافظة قلقيليةالقطااعتحليل 
وجود نسبة عالية من األراضي الزراعية
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%
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أراضي منخفضة القيمة الزراعية
أراضي متوسطة القيمة الزراعية
أراضي عالية القيمة الزراعية
غابات 

ية نسبة األراضي حسب القيمة الزراع

ي قوى عاملة بالمحافظة تعمل ف% 13.7

.قطاع الزراعة 

يز نحتاج لدعم المشاريع الزراعية لتعز

عمل القطاع الزراعي و لتشجيع 

المزارعين

تحليل زراعي لمحافظة قلقيلية

شبكة الشوارع في المنطقة الزراعية الصناعية شبكة الشوارع

متر26شارع التفافي عرض 

متر20شارع رئيسي عرض 

متر16شارع فرعي عرض 

جدار الفصل العنصري
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توزيع االستخدامات في المنطقة الزراعية الصناعية (والمباني)توزيع استخدامات األراضي 
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حديقة عامة

كافتيريا
مطعم

مصنع تعليب و تغليف

اللحوم

مصنع تعليب و 

تغليف البيض

مصنع زراعي مقترح

مصنع البان و اجبان
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المخطط العام للمنطقة الزراعية الصناعية (  التفصيلي)المخطط العام 

متر26شارع التفافي عرض 

متر20شارع رئيسي عرض 

متر16شارع فرعي عرض 

جدار الفصل العنصري

حدود ملكية االراضي

Scale 1:1500

N

60%

6%

25%

9%

نسب استخدامات االراضي

االستعماالت الصناعية الخدمات الطرق وانتظار السيارات مناطق خضراء و مفتوحة

على الرغم من صغر مساحتها اال انها تتمتع 

! بأهمية خاصة الحتوائها على موارد هامة 

حقائق داعمة ألهمية وجود المشروع بمحافظة قلقيليةمبررات اختيار المشروع

 أهمية ومبررات المشروع لمحافظة قلقيلية:

 التوجه العالمي نحو دعم مثل هذه المشاريع.

ية توفر بيئة مالئمة للمشروع نظرا لخصوصية محافظة قلقيل. الحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع.

 دعم اإلنتاج  المحلي واالقتصاد الوطني.

2016الخطة االستراتيجية 

نسبة 33.30%

األراضي المزروعة 

في المحافظة

نسبة المياه 43%

الموجودة في محافظة 

لضفةقلقيلية بالنسبة ل

من مبادرة ممر السالم

موقع المنطقة الزراعية الصناعية

12%

29%
46%

13%

عية نسبة توزيع مساحة المنطقة الصنا
المقترحة حسب الحوض

حوض مرج الخب حوض الرزازة

حوض خلة نوفل حوض القرية

دينةالموقع بالنسبة للم

الخبفي مرج دونم 57.500

في الرزازةدونم 138

نوفلفي خلة دونم 216

في القرّيةدونم 58.500

دونم داخل الهيكلي146

تمارا وائل أحمد طه : اعداد 

زهراء زواوي. د& عبد الحميد علي.د: باشراف

معبد-شارع قائمشوارع قائمة 

شارع مقترح

غير معبد-شارع ترابي

-ناعيةاستخدامات المباني في المنطقة الزراعية الص-تحليل العناصر البشرية -ية شبكة الشوارع في المنطقة الزراعية الصناع-تحليل العناصر البشرية 

تحليل العناصر الطبيعية  للمنطقة الزراعية 

الصناعية

تحليل العناصر الطبيعية

اتجاه الرياح شمالي غربي وهو مالئم لوقوع 

.المنطقة بالجزء الجنوبي الشرقي للمدينة

ةارض سهليونالحظ ان طبوغرافية الموقع 

1

2

1

2

بالمتر

اتجاه 

الرياح

بيوت 

ةبالستيكي
بركس ثروة 

حيوانية
مصانع

بؤرة تجمع 

المصانع 

يرةالكب-االنشائية

الصناعية-الزراعيةالمنطقة

المقترحة

تلوث الهواء

ازعاج 

السكان

مباني انتشار الحيوانات بين ال

السكنية يؤدي الى ازعاج 

السكان المحيطين بها

مدينة قلقيلية  الحيوانية والبيوت البالستيكية والمصانع فيللثروةاالنتشار العشوائي 

-االثار السلبية لعدم وجود منطقة صناعية في المدينة-

تحليل شبكة الطرق والمواصالت 

-امكانية الوصول للمنطقة الزراعية الصناعية في مدينة قلقيلية -

الى المعبر

الى المعبر

نالحظ سهولة الوصول للمنطقة 

الصناعية عن طريق الشارع 

رور االلتفافي حول المدينة دون الم

فة بالمركز او بالمناطق ذات الكثا

السكانية العالية

(إقليمي،محلي،موقع)تحليل الموقع على عدة مستويات الموقع و مبررات اختيار المشروع 

كثافة سكانية

عالية

تخطيط مبدئي للمنطقة الزراعية الصناعية تصور مبدئي لمخطط الموقع

مدخل ثانوي

خفيفة و متوسطةصناعات 

حديقة عامة

مباني عامة

الكليةدونم المساحة  450
للزراعي والحيوانيدونم  207

دونم للحديقة14.400

دونم للمباني العامة 15.900

دونم للصناعات خفيفة ومتوسطة129.500

(مصانع زراعية و حديقة عامة)دونم للورش مع التوسع المستقبلي 83.200

المساحات تشمل المناطق ضمن الشوارع

توسع مستقبلي

المنطقة الزراعية الصناعية

حسب استخدامات المخطط الهيكلي
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عتحليل الموق
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