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مشروع قرية الصناعات الحرفية التراثية بالمدن  
 الف لسطينية  

الموظمة الػريية للتومية الصواغية 
 والتػدين

 روغات ـــــــالجهاز التوفيذي للمش
 ةـــة و التػديويــــالصواغي
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 الرؤية المستقبلية واإلستراتيجية العربية 

 للصناعات التقليدية 

 توصيات البيان الختامى للندوة الرابعة لتنمية 

 الصناعات التقليدية بالدول العربية 

 2009/ 10/  8 -6دمشق 

 
 المعارض وإقامة الحرفية والقرى التقليدية للصناعات تجمعات إقامة فى التوسع•

  . المتخصصة
 

 آلية واعتبارها التقليدية الصناعات فى المتخصصة الحاضنات إنشاء فى التوسع•

 . الصغيرة الصناعات تنمية
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 توصيات البيان الختامى: تابع 

 إطار فى التقليدية الصناعات فى والمبدعين  الصناع حقوق حفظ•

   (WIPO) الفكرية للملكية العالمية المنظمة لدى الصلة ذات القوانين
 

 المنتجات وتصنيف التقليدية للصناعات مناسبة تعاريف صياغة•

 . وتوثيقها ضمنها تدخل التى والحرف
 

 التقليدية الصناعات لتطوير واالستراتيجيات السياسات وضع أهمية•

   . العالقة ذات المؤسسات وكل الحكومات بين بالتعاون
 

 أحد تكون ألن مؤهلة العربية الدول بمعظم التقليدية الصناعات•

 . لها المناسب االهتمام توافر بشرط الرئيسية اإلنتاجية القطاعات
 

 . المستويات لكل التقليدية الصناعات مجال فى والتدريب الترويج دعم•
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الصناعات الحرفية التقليدية بفلسطين هى أحد أهم أعمدة صناعة 

 :السياحة 

 المسيح السيد ميالد شهدت التى لحم بيت بمدينة الصناعات هذه وتتركز •

 . السالم عليه

 

 5000 الى تاريخها يعود التى ( الخليل ) ابراهيم األنبياء أبى وبمدينة •

 . عام

 

 . عام آالف 10 عمرها يبلغ والتى العالم مدن أقدم أريحا ومدينة •

 

 . الفلسطينية المدن وباقى لغزة باإلضافة •
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 الصناعات الحرفية التقليدية الموثقة بالمدن الفلسطينية 

صناعة حرفية باالتفاق بين وزارة االقتصاد الوطنى   17تم توثيق عدد •

 :  واتحاد الصناعات التقليدية والسياحية بفلسطين هى 
 

 الزجـاج / الخزف  / الصدف  / خشب الزيتون   -        

 

 البسط / الخيزران / القـش  / التطريز  / الفخار   -      

 

 الجـص / النحـاس  / الفسيفـاء  / الشمــع   -      

 

 .عشرة آالف عامل ( 10)ويقدر عدد المشتغلين بتلك الصناعات حوالى •
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 :  عناصر القوة للصناعات الحرفية التقليدية بالمدن الفلسطينية 

 السياحة مقاصد أهم إحدى بذلك وهى السماوية الديانات مهبط القدس•

  الحتضانها بالعالم والمسيحيون المسلمون اليهما ويحج بالعالم الدينية

 . القيامة وكنيسة األقصى المسجد
 

 ولذلك المقدسة الديار من مصنوعات باعتبارها منتجاتها وتسوق•

   اقتنائها على السائحين يحرص
 

 المناسب والسعر بالجودة بالقدس التقليدية الحرفية الصناعات تتميز•

 . للمنطقة والدينية التاريخية للمالمح وتجسيدها
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 . الحرف بعض الندثار تهديدا ذلك يشكل حيث : ضعف التدريب  •

 ابتكار مع والعالمية المحلية األذواق مع ليتالءم : ضعف تطوير المنتج  •

 الطابع تجسد االستعماالت متعددة جديدة منتجات

  . للمنطقة التاريخى التراثى

 والنقل والتغليف الدعاية أساليب لتطوير والحاجة : ضعف تسويق   المنتج  •

 بها القيام على الحرف تلك أصحاب قدرة لعدم

 .والتخصص المالية القدرة لضعف

 ظل فى المقلدة الصينية المنتجات فى المتمثلة : المنافسة الحادة  •

 المنتجات صناع بين التنظيمى الطابع غياب

 . التقليدية الحرفية

 

 :عناصر الضعف والتحديات 
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 األسس التخطيطية 

 لمشروع قرية الصناعات الحرفية التقليدية بالمدن الفلسطينية 

 للسياحة جاذبا   سياحيا   مزار ليكون التقليدية الحرفية للصناعات تجمع خلق•

 . المنتجات لتلك والترويج التسويق عنصر يحقق بما والخارجية الداخلية

 

 مواد استخدام خالل من الخضراء العمارة على الهندسى التصميم اعتمد وقد•

 صيفا   داخليا الحرارة درجات لضبط القباب واستعمال الطبيعية المحلية البناء

 بالخاليا تغطيتها خالل من الطاقة توليد فى القباب توظيف مع وشتاء  

 .رائعة جمالية رؤية أيضا عليها ستضفى التى الشمسية
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 األسس التخطيطية : تابع

 لمشروع قرية الصناعات الحرفية التقليدية بالمدن الفلسطينية 

 والترفيهيـة الخدمية المرافق كافة توفير المعمارى التصميم فى روعى وقد•

 .الخ.. والشحن النقل وشركات واالبتكار التدريب ومراكز المنتجات ومعارض

 

 كمعارض واجهاتها استغالل اإلنتاجية للوحدات المعمارى التصميم تضمن كما•

  . الحرفة صاحب سكن يعلوها والمخازن التصنيع ورش خلفها تقع

 

 ايضا   ويصلح االستعماالت متعدد وحدة كل خلف حوش وجود التصميم وأتاح•

 التى ( األرانب تربية مثل ) األصلى للنشاط مكمل إنتاجى مشروع إلقامة

   اليدوية الحرف فى فرائها يستخدم
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 رؤيــــة
 

 الجهاز التنفيذي للمشروعات  الصناعية والتعدينية  
 

 

 لتنفيذ مبادرة

 المنظمة  العربية للتنمية الصناعية والتعدين  

 
 

 إلنشاء قرية للصناعات التقليدية  بالمدن الفلسطينية 
 

   دعماُ وتفعيال لقدرات اإلقتصاد الفلسطينى
 

 الموظمة الػربية للتومية الصواغية والتػدين 

 

   روغاتـــــــالجهاز التوفيذي للمش
 ةـــالتػديوي وة ــــالصواغي

 



 موقع عام 

11 

 عدد الوحدات 128

ت
دا
ح
لو

ا
 

76 m2 مسطح الوحدة 

 نسبة البناء 62%

 عدد المحالت 42

ت
ال

ح
لم

ا
 25 m2 مسطح المحل 



 تصنيف األنشطة
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 مسارات المركبات

13 



 مسارات المشاة

14 



 لقطة منظورية



 مسقط افقى للدور األرضي

16 

72 m2 مسطح الدور االرضى 

ت
دا
ح
لو

ا
 72 m2 مسطح الدور االول 



 مسقط افقى للدور األول
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72 m2 مسطح الدور االرضى 

ت
دا
ح
لو

ا
 72 m2 مسطح الدور االول 
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 االول االرضى
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 الواجهة الخلفية الواجهة األمامية

تم تصميم الواجهات للوحدات وفقا للطابع المميز 
للمباهي بالمدن الفلشطيوية و اصتخدام هفس مواد 

 (إلخ ....  -الطوب  -القباب)البواء البيئية 
 نموذج للواجهات 

 بالمدن الفلسطينية
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 أمامية 

 خلفية 

 الواجهة المجمعة 
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 :صور توضيحية للمسار التجاري 
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 صور توضيحية 
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 المسجد



رهب مكون من 
مهات  5)دراصة جدوى لمشروع ا 

 (  ذكر + ا 

 -:إجماني انخكانيف انسنىيت •

 سنت/ جنيه  75= إهالك %10جنيهإ  750بطاريت  -:رأس انمال انثابج •

 جنيه    540أرانب  -:إجماني رأس انمال انعامم •

 جنيه 1580   (سنت /دورة 4)حكانيف انخشغيم •

 ( جنيه 1655)              :    إجماني انخكانيف في انسنت

 
 جنيه 1649= جنيه   1655 –جنيت  3304 إجماني حكانيف انخشغيم سنىيا   –إجماني انعائد انسنىي  =صافي انربح انسنىي 

 %99,6= جنيه  1655÷ جنيه  1649 حكانيف انخشغيم ÷ صافي انربح  =انعائد عهي اإلسخثمار 

 %95أعهي من  IRR (Internal Rate of Return= )معدل انعائد انداخهي 

 -:إجماني انعائداث انسنىيت 

 جنيه 3168=مراث في انسنت  4× جنيه  792  : عائد بيع نحىو

 جنيه 96=مراث في انسنت  4× جنيت  24: عائد بيع انفراء 

 جنيه  40= مراث في انسنت 4× جنيه  10:عائد بيع انسماد انعضىي 

  جنيه 3304                  :    إجماني عائد انبيع في انسنت
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