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حمتوايت العرض

المشروعحولعامةمقدمة.
المشروعاختيارمبررات.
عزونبلدةاختيارمبررات.
عزونبلدة–الدراسةمنطقةتحليل.
الرباعيالتحليل.
التنمويةوالرؤيةالقضايا.
عزونلبلدةالمستقبليةاالحتياجات.
عزونلبلدةالمستقبليةالتوجهات.
النهائيالمخطط.



مقدمة عامة حول املرشوع
أ هداف وفكرة املرشوعمفهوم و-

ذلك هبدف تطوير بناء القوة االقتصادية ملنطقة ما أو مدينة حملية، و على العمل :لية المحقتصادية االالتنمية
.لك املنطقةتمستقبلها االقتصادي ومستوى نوعية احلياة لسكان 

-:أهداف وفكرة المشروع 
احملافظة على االرض واستغالهلا حلمايتها من االستيطان.

 دية احملليةحنو االستغالل االمثل للموارد املتاحة للوصول اىل التنمية االقتصاالبلدةمتكني.

ةاحمللية خبطة اسرتاتيجية للوصول اىل التنمية االقتصادية احملليةربط اهليئ.

 اتيجية ومشروعات توسيع القاعدة االقتصادية وفرص التوظيف من خالل ابتكار وتنفيذ برامج اسرت
.الزالة العقبات وتيسري اجراءات االستثمار 



املوقع



مربرات اختيار املرشوع

3%

26%

71%

Area A Area B Area C

1:100,000

باهباوأ س  لتمنية الاقتصاد احمليل املعوقات اليت تواجه التخطيط -



مربرات اختيار املرشوع

1:100,000

باهباوأ س  لتمنية الاقتصاد احمليل املعوقات اليت تواجه التخطيط -



مربرات اختيار املرشوع

1:100,000

89 km

باهباوأ س  لتمنية الاقتصاد احمليل املعوقات اليت تواجه التخطيط -



لية تتوسط بلدة عزون حدود محافظة قلقي
.يا مما يجعل موقعها الجغرافي استراتيج

1:100,000

مربرات اختيار بدلة عزون



لية تتوسط بلدة عزون حدود محافظة قلقي
.يا مما يجعل موقعها الجغرافي استراتيج

1:100,000

مربرات اختيار بدلة عزون

1:150,000

عززون

نابلس

طولكرم

قلقيلية

 ث حي, يمر من بلدة عزون طرق هامة ورابطة
ل بين تقع عزون على الطريق الرئيسي الواص

.لية مدينتي طولكرم ونابلس ومدينة قلقي



لية تتوسط بلدة عزون حدود محافظة قلقي
.يا مما يجعل موقعها الجغرافي استراتيج

1:100,000

مربرات اختيار بدلة عزون

طولكرم
 ث حي, يمر من بلدة عزون طرق هامة ورابطة

ل بين تقع عزون على الطريق الرئيسي الواص
.لية مدينتي طولكرم ونابلس ومدينة قلقي

 تصنف عزون حسب مخطط االطار
ظة التوجيهي للتنمية المكانية في محاف
قلقيلية على انها مركز محلي نظرا 

.لالمكانيات المتوفرة بها



لية تتوسط بلدة عزون حدود محافظة قلقي
.يا مما يجعل موقعها الجغرافي استراتيج

مربرات اختيار بدلة عزون

 ث حي, يمر من بلدة عزون طرق هامة ورابطة
ل بين تقع عزون على الطريق الرئيسي الواص

.لية مدينتي طولكرم ونابلس ومدينة قلقي

 تصنف عزون حسب مخطط االطار
ظة التوجيهي للتنمية المكانية في محاف
قلقيلية على انها مركز محلي نظرا 

.لالمكانيات المتوفرة بها
حة توفر مساحات كبيرة من االرضي الصال

.لالستثمار الزراعي
 ده وجود انتاج عالي من زيت الزيتون بجو

.عالية
 وفرة المياه.
 وفرة المقومات االقتصادية.

تغل معظم هذه المقومات االقتصادية غير مس
.

االقتصاد المحلي

1:20,000

عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

مقومات زراعية
!Gثروة حيوانية
بيوت بالستيكية("

تنوع حيوي

بساتين زيتون

أراضي متوسطة القيمة الزراعية

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

مقومات صناعية

مناجر̄°±

مصنع للسماد العضوي43

"T مصنع خزنات فلسطين

منطقة صناعات خفيفة

منطقة حرفية

مقومات اجنماعية
rجمعية التوفير

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

"A$جمعية_عزون

جمعية البر واالصالح الخيرية%&

مركز االرشاد

ùمركز شبابي

جمعية تطوعية

مقومات تجارية

بنك فلسطين

شارع تجاري طولي

معارض تجارية

معاصر زيتون

cAسوق خضار مركزي

مقومات خدماتية

ÆPمستشفى عزون

¾Ðمركز صحي

wآبار مياه

االتصاالت

الدفاع_المدني`

منتزه"
 39نسبة البطالة في البلدة تصل الى%  .



العالقة الاقلميية مع احمليط

ان قرب منطقة الدراسة من
لس ناب, طولكرمالمحافظات 

بينها وقلقيلية جعل العالقة
وبين هذه المدن قوية من

ناحية وجود خطوط 
مواصالت من والى المدن 

كذلك , ومنطقة الدراسة 
اعتماد المنطقة على 

الخدمات االقليمية مثل 
,  التعليم العالي 

ف والمستشفيات والتوظي
.المدنالحكومي على هذه 

محل لبيع الخضار

قلقيلية



الساكن وادلميوغرافيا



التضاريس-حتليل املوقع 



منط وهيلكية التجمعات–حتليل املوقع 



المنو والكثافة الساكنية–حتليل املوقع 



الوضع اجليوس يايس–حتليل املوقع 

74%

26%

Area C Area B



 بدلة عزونتصنيف ال رايض املعزوةل داخل جدار العزل العنرصي يف–حتليل املوقع 

مستوطنة اسرائيلية

غابات

منطقة مفتوحة

أراضي زراعية

أشجار رعوية

منطقة عمرانية فلسطينية

تصنيف ال رايض املعزوةل داخل جدار العزل العنرصي



املواصالت وحركة املرور–حتليل املوقع 



خدمات البنية التحتية–حتليل املوقع 



املرافق اجملمتعية–حتليل املوقع 

العناصر الرئيسية

المنطقة المبنية

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

1:9000

المرافق المجتمعية
rجمعية التوفير

"A$جمعية_عزون

مركز االرشاد

ùمركز شبابي

جمعية تطوعية

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

جمعية البر واالصالح الخيرية%&

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

öمسجد

I1رياض األطفال

nmمدرسة ذكور

nmمدرسة اناث

ÆPمستشفى عزون

الدفاع_المدني`

منتزه"

المرافق المجتمعية

¾Ðمركز صحي

¾Ðمركز صحي



الغظاء النبايت –حتليل املوقع 

6, 327

7,674

663

50

1,525



التخطيط الهيلكي–حتليل املوقع 



الاس تخدام احلايل للمنطقة–حتليل املوقع 

مناجر



الاقتصاد احمليل–حتليل املوقع 

عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

االقتصاد المحلي

1:20,000

مقومات زراعية
!Gثروة حيوانية
بيوت بالستيكية("

تنوع حيوي

بساتين زيتون

أراضي متوسطة القيمة الزراعية

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

مقومات صناعية

مناجر̄°±

مصنع للسماد العضوي43

"T مصنع خزنات فلسطين

منطقة صناعات خفيفة

منطقة حرفية

مقومات اجنماعية
rجمعية التوفير

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

"A$جمعية_عزون

جمعية البر واالصالح الخيرية%&

مركز االرشاد

ùمركز شبابي

جمعية تطوعية

مقومات تجارية

بنك فلسطين

شارع تجاري طولي

معارض تجارية

معاصر زيتون

cAسوق خضار مركزي

مقومات خدماتية

ÆPمستشفى عزون

¾Ðمركز صحي

wآبار مياه

االتصاالت

الدفاع_المدني`

منتزه"

صيدلية



مربرات اختيار بدلة عزون

البدلةيفالاقتصاديالنشاطحسبالعامةلالقوىتوزيع



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

الزراعيةاألراضيمنكبيرةمساحةوجود.
يكيةالبالستالبيوتمنكبيرةمساحةوجود.
الحيوانيةالثروةوفرة.
زراعيةجمعياتوجود.

المؤثرات االيجابية

الزراعيةقطاع –الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

مقومات زراعية
!Gثروة حيوانية
بيوت بالستيكية("

تنوع حيوي

بساتين زيتون

أراضي متوسطة القيمة الزراعية

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

10,879

دومن190



الزراعيةاألراضيمنكبيرةمساحةوجود.
يكيةالبالستالبيوتمنكبيرةمساحةوجود.
الحيوانيةالثروةوفرة.
زراعيةجمعياتوجود.

المؤثرات االيجابية

الزراعيةقطاع –الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

مقومات زراعية
!Gثروة حيوانية
بيوت بالستيكية("

تنوع حيوي

بساتين زيتون

أراضي متوسطة القيمة الزراعية

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

جدارداخلاالراضيمنجزءوجودواألراضيمصادرة
.العنصريالعزل

مستغلةغيرالحيويالتنوعمناطق.
البالستيكيةالبيوتعشوائية.
الغذائيللتصنيعمنطقةوجودعدم.

المؤثرات السلبية

x
x

x

عناصر رئيسية
منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

جدار العزل العنصري

طريق اقليمي 55

طريق رئيسي

طريق محلي



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

مقومات صناعية

مناجر̄°±

مصنع للسماد العضوي43

"T مصنع خزنات فلسطين

منطقة صناعات خفيفة

منطقة حرفية

الصناعيةقطاع –الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

حرفيةومناطقومصانعمناجروجود.
الوطنانحاءجميعيخدممصنعوجود.

المؤثرات االيجابية

لمصانعاتضمصناعيةوحرفيةمنطقةتوفرعدم
.الحرفيةوالمناطق

السكانمنالمصانعبعضقرب.

المؤثرات السلبية



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

مقومات تجارية

بنك فلسطين

شارع تجاري طولي

معارض تجارية

معاصر زيتون

cAسوق خضار مركزي

قطاع التجارية–الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

محل لبيع الخضار

والمحيطعزونتخدمتجاريةمنطقةوجود.
المؤثرات االيجابية

48بقالة

5مخابز

4مالحم

6محادد

7الخضارلبيعبقاالت
والفواكه

21الصناعاتلتقديممحل
المهنية

23ةالعامالخدماتلتقديممحل

الزراعيةاالدواتلبيعمحل

4خياطةمشاغل



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

مقومات تجارية

بنك فلسطين

شارع تجاري طولي

معارض تجارية

معاصر زيتون

cAسوق خضار مركزي

قطاع التجارية–الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

محل لبيع الخضار

والمحيطعزونتخدمتجاريةمنطقةوجود.
والمحيطعزونيخدمخضارمحلوجود.
ةوالمحافظعزونتخدمتجاريةمعارضوجود.
والمحافظةعزونتخدمزيتونمعاصروجود.

المؤثرات االيجابية

ةالزراعيالمنتجاتلتسويقخطةوجودعدم.
مركزيخضارسوقوجودعدم.
الزيتونمنتجاتلبيعمركزوجودعدم.

المؤثرات السلبية



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

مقومات اجنماعية
rجمعية التوفير

جمعية_الثروة_الحيوانية®]

lجمعية عزون التعاونية للتطوير الزراعي

"A$جمعية_عزون

جمعية البر واالصالح الخيرية%&

مركز االرشاد

ùمركز شبابي

جمعية تطوعية

القطاع الاجامتعي–الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

حياةالبجوانبتعتنيالتيالجمعياتوفرة
.المختلفة

المؤثرات االيجابية



عناصر رئيسية

منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

منطقة مستوطنات

طريق اقليمي رقم 55

طريق رئيسي

طريق محلي

القطاع اخلدمايت–الاقتصاد احمليل –حتليل املوقع 

المياهوفرة.
عزونيخدمالمدنيللدفاعمركزوجود

.والمحيط
االتصاالتخدمةتوفر.
الصحيةالخدماتكفاية.

المؤثرات االيجابية

الحدائقمساحةصغر.
المطاعمفينقص.
عزونمستشفىتشغيلعدم.

المؤثرات السلبية

مقومات خدماتية

ÆPمستشفى عزون

¾Ðمركز صحي

wآبار مياه

االتصاالت

الدفاع_المدني`

منتزه"

ةصيدلي

x



نقاط القوة والفرص

الزراعيةاألراضيمنكبيرةمساحةوجود.
يةالبالستيكالبيوتمنكبيرةمساحةوجود.
الحيوانيةالثروةوفرة.
زراعيةجمعياتوجود.
ومصانعومحاجرمناجروجود.
الوطنانحاءجميعيخدممصنعوجود.
والمحيطعزونتخدمتجاريةمنطقةوجود.
والمحيطعزونيخدمخضارسوقوجود.
والمحافظةعزونتخدمتجاريةمعارضوجود.
والمحافظةعزونتخدمزيتونمعاصروجود.
اةالحيبجوانبتعتنيالتيالجمعياتوفرة

.المختلفة
المياهوفرة.
والمحيطعزونيخدمالمدنيللدفاعمركزوجود.
االتصاالتخدمةتوفر.
الصحيةالخدماتكفاية.
االستراتيجيموقعها
كهرباءال)االساسيةالتحتيةالبنيةخدماتتوفر

(االتصاالت,الماء,
انعالمصفيلالستثمارالزراعةاستغاللامكانية

.الغذائية

عناصر رئيسية
منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

طريق اقليمي 55

طريق رئيسي

طريق محلي

نقاط القوة

1:20,000

مقومات اقتصادية

بنك فلسطين

منتزه"

معارض تجارية

شارع تجاري طولي

cAسوق خضار مركزي

بيوت بالستيكية("

معاصر زيتون

!Gثروة حيوانية

مصنع للسماد العضوي43

"T مصنع خزنات فلسطين

منطقة صناعات خفيفة

منطقة حرفية

مناجر̄°±

الموروث الطبيعي
wآبار مياه

تنوع حيوي

بساتين زيتون

أراضي متوسطة القيمة الزراعية

مقومات اقتصادية
منتزه"

بنك فلسطين

االتصاالت

معارض تجارية

شارع تجاري طولي

cAسوق خضار مركزي

معاصر زيتون
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افظه على حرفياً ومح, زراعياً , خدماتياً , مزدهرة تجاريًا , نحو عزون 
موروثها الطبيعي

الرؤية التمنوية



الاسرتاتيجيات

لخدماتاالتجارةالزراعة

توفير مكان . لثروة ل1

.الحيوانية
شق الطرق الزراعية. 2.
توفير مكان لتجميع . 3

.البيوت البالستيكية

تفعيل االماكن الترفيهيه. 1.

تعزيز . .االستخدام التجاري2

توفير سوق خضار مركزي. 3.

توفير مركز لبيع منتجات. 4

.الزيتون

تعزيز وجود الخدمات . 1

.الصحية
تعزيز وتطوير الحدائق. 2.
تعزيز الخدمات العامة. 3.
استغالل منطقة التنوع. 4

.الحيوي
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