
سيالرئيالطريقوالصناعيةالمنشآتبينتربطداخليةطرق(1)

.هابعضمعالمنشآتتربطأيضاالتيوالمنطقةخارجالىالمؤدي

(بةالحسشارع)الخضارسوقشارعفيتتمثلورئيسيةطرق(2)

.بمحيطهاالصناعيةالمنطقةيربطاناللذانالزيوتشارعو

بمحافظاتالمنطقةيربطالذي60بطريقتتمثلواقليميةطرق(3)

اتمخرجومدخالتلنقلالمستخدمالرئيسيالطريقيعدوالوطن،

.الصناعيةالمنطقة

نابلستطوير و إعادة تخطيط المنطقة الصناعية الشرقية في مدينة 

التدخالت

تشخيص الوضع القائم و تحليله

هدف المشروع و مبرراته
للعاملينآمنةويحةمرعملبيئةتوفروالمحليالوطنياالقتصادعجلةفيتطورونهضةتحققدوليةمعاييروفقصناعيةبمنطقةللخروجتطويرهااعادةونابلسمدينةفيالشرقيةالصناعيةالمنطقةدراسةالىالمشروعيهدف

والصناعيالقطاعفيالمهمةبمكانتهاالعصورمرعلىالمدينةعرفتحيثخاضبشكلالصناعيةنابلسمدينةمكانةواقتصادوعامبشكلالوطنياالقتصاددعمفيوظيفتهاتثبطمشاكلمنالمنطقةتعانيةلمانظراذلكو.فيها

.الخليلبعدالوطنتمحافظابينالصناعياالنتاجفيالثانيةالمرتبةنابلسمدينةتحتلحيثالحاضروقتناالىالحبوبوالحلوياتوالصابونصناعةفيتمثلتالتيالصناعةنواةظهرتحيثالعثمانيينعهدمنابتاءا  ذلك

الموقع و المساحة
رقش-الشرقيةالصناعيةالمنطقة-الدراسةمنطقةتقع

نابلس،مدينة

قسمينالىالمنطقةتقسم:

والثقيلة،والمتوسطةالصناعاتمنطقة1.

دونم،1353مساحتهاتبلغ

تبلغوالمقيّدة،الصناعاتمنطقة2.

.دونم580مساحتها

حديوالجديدوالقديمعسكرمخيميّ المنطقةشماليحد

.بالطةمخيّمجنوبها

الذي(60طريق)االقليميالطريقالمنطقةشرقيمر

.بجنوبهاالغربيةالضفةشماليصل

األراضياستعماالت
وللمدينةالمصادقالهيكليالمخططمنكلعلىباالعتماد

علىالحصولتمالواقعأرضعلىالقائمةاالستخدامات

طقةالمنفيالموجودةلالستخداماتبالجداولالمبينةالنسب

فيةالصناعيالمدنتخطيطدليل»علىباالطالعو.الصناعية

فياالستخداماتنسبمقارنةتم«السعوديةالعربيةالمملكة

.المرجعالىاستناداالمعياريةبالنسبالدراسةمنطقة

النسبة االستعمال

27.4% طريق مصادق عليه

2% مرافق عاّمة

68.1%

43.2%
صناعات خفيفة و 

متوسطة

22% صناعات مقيّدة

1.3% محليتجاري

1.6% تجاري بواكي

1.5%
0.5%

مناطق خضراء 
مفتوحة

1% حدائق عامة

1% أراضي دولة

100% المجموع

%نسب استعماالت األراضي 
االستعمال

المتوسط الحد االعلى الحد االدنى

65 70 60 االستعماالت الصناعية

5 7 3 الخدمات

25 32 18 الطرق

5 7 3 مناطق خضراء و مفتوحة

جدول النسب المعيارية الستعماالت األراضي في المنطقة الصناعية

النسبة االستعمال

11.65% طريق

2% مرافق عاّمة

62.5%

39.6% ةصناعات خفيفة و متوسط

20.7% صناعات مقيّدة

1.2% محليتجاري

1% تجاري بواكي

1.75%
1.6% مناطق مفتوحة

0.15% حدائق عامة

1% أراضي دولة

16.5% زراعيةمنطقة

4.6% منطقة سكنية

100% المجموع

نسب االستعماالت حسب الواقعنسب االستعماالت حسب المخطط الهيكلي

وليالهيكالمخططفيالمقررةاالستعماالتالنسبمقارنةمننالحظ

كلفيعجزوجودالمعياريةبالنسبالواقعأرضعلىالموجودة

.الخدماتوالخضراءالمناطقمن

فيهانسبتأنإالالواقعأرضعلىالقائمةبالطرقالعجزنالحظكما

.المعياريةالنسبةضمنالهيكليالمخطط

ناعيةالنسب فقط لالستعماالت داخل حدوود المنطقة الص

المبانياستعماالت

لاالستعما
تجارية ةتعليمي

ثروة

حيوانية

ُورش 

عمل
عامة سكنية خدماتية متعدد مخازن صناعية

3.2 3 1.3 8.5 1.1 14.9 3.4 12.2 6 46.4 %النسبة

التعليميةالمبانيباستثناءالصناعيةالمنطقةحدودداخلالمبانيفقطتمثلالمبيّنةالنسب

المبانياستعماالت
االتصاالت،خدماتالدينية،الخدماتتشملالخدماتمباني(1)

.اطفاءمحطةووقودمحطةمصرفية،خدمات

امحيطهوالمنطقةداخلبالمدارستتمثلالتعليميةالمباني(2)

جاوي،حهشامكليةبالمتمثلةالمهنيالتعليممنشآتالىباالضافة

.المهنيللتدريبزايدالشيخمركزوالصناعيةالمدرسة

طقةالمنحدودداخلالمبانيفقطتشملالسكنيةالمبانينسبة(3)

.الصناعية

الصناعاتأنواع
هامنكلنسبةوالصناعةنوعحسبالصناعيةالمبانيتصنيف

نوع 
ورقيةالصناعة كراج ةنسيجي معدنية متعدد ةكيميائي غذائية زجاجية ةخشبي ةانشائي أثاث

4.6 16.7 8.2 16 0.7 6.1 13.9 0.3 10.4 19.5 3.6 %النسبة

الصناعيةالمنطقةفيالمبانياستعماالتنسب

الصناعيةالمنطقةفينسبهاوالصناعاتأنواع

المواصالت
الصناعيةبالمنطقةالمحيطةالطرقهيكلية

المواصالت
الصناعيةالمنطقةفيالشوارعحالةتصنيف

:جيّدةبحالةطريق

18.4%

:متوسطةبحالةطريق

33.5%

:سيئةبحالةطريق

48.1%

التحتيةالبنية
الّصحيالّصرف

المتنافرةالصناعاتتداخل(1)

تنظيمهاوالخدماتتوفرفيعجز(2)

الخضراءالمناطقفيعجز(3)

الطرقشبكةضعف(4)

الصحيالصرفشبكةضعف(5)

المشاكل

التنظيم

المصانعتوزيعتنظيم
نوععلىيحتويمنهاكلوأجزاء،الىالصناعيةالمنطقةتقسيم

و.متكاملة/متجانسةصناعاتمجموعةأوالصناعةمنمعيّن

قةالمنطخارجالىالصناعيالنشاطمعالتنافرةاألنشطةاخراج

الحدودتنظيم
طقةالمنتنظيمالىالحاجةواألراضياستعماالتلتداخلنتيجة

طاعاقتذلكعننتجوالمنطقةحدودتعريفاعادةتمالصناعية؛

.احاتالمسهذهاستعماالتفيتغييروللمنطقةمساحاتاضافةو

التطوير

اعيّ قطفيمنهتعانيالذيالعجزبمعالجةالصناعيةالمنطقةتطويرتمثّل

الطرقشبكةضعفمعالجةوالخضراءالمناطقوالخدمات

التطويربعدمحيطهاوللمنطقةالهيكليالمخطط

%ةالنسبة المعياري %النسبة االستعمال

60–70 67.8
المقيدة

الصناعي
ة المتوسطة و الخفيف

18–25 21.9 الشوارع

3–7 3.6 المناطق الخضراء

3–7 5.8

الخدماتمراكز

تجاري بواكيالخدمات

مرافق عامة

- 0.9 استخدامات أخرى

100 100 المجموع

ويرالهيكلي المقترح بعد التطنسب االستعماالت حسب المخطط 

منكلعلىبالتطويرذلكوالمعياريةالنسبتحقيقتم

:التاليةالقطاعات

أححدهماللخدماتمركزيناقتراحتمحيث:الخدمات(1)

اتحتاجهالتيالخدماتلتوفيرثانوياألخرورئيسي

منظمبشكلالصناعيةالمنطقة

المساحاتمنمجموعةاقتراحتمحيث:الخضراءالمناطق(2)

قالمناطالعامة،المتنزهاتبينماتنوعتالتيالخضراء

.العازلةالخضراءالمناطقوالمفتوحةالخضراء

خدملتمناسبةبعروضطرقشبكةاقتراحتمحيث:الطرق(3)

حركةلتنظيممخططاقتراحتمكما.الصناعيةالمنطقة

.محيطهافيوالصناعيةالمنطقةداخلالسير

محيطهافيوالصناعيةالمنطقةداخلالمركباتسيرخطة

109الصناعيةالمنطقةالىضمهاتمالتيالمناطقمساحةبلغت

.دونما  

دونما  25الصناعيةالمنطقةمناالمتقتطعةالمناطقمساحةبلغت.

علىدباالعتماالمقتطعةوالمضافةالمساحاتاستعماالتتغييرتم

علىباالطالعوللمنطقةالواقعأرضعلىالحالياالستعمال

.للمدينةالهيكليالمخططفياالستعماالتتصنيف

2018/2017تخرجمشروعالعمراني،التخطيطقسمالهندسة،كليةالوطنية،النجاحجامعة

الفارسعمادرقية:اعداد
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