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    شكر وعرفان 

  
دولي        بالشكر) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال

  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 
  

ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل
ة،   الس القروي ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ والجه

  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات
  

امين الماضيين من أجل إنجاز                       أريج وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال
   . الفلسطينيهذا العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة              هذ سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش ا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلوم
ي                            . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب جاءت سل

ط التن     داد الخط ة، وإع ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ستوى   ته سين الم ي تح ساعدة ف ة للم موي
شروع      ذ م الل تنفي ن خ م م ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل ات   "المعي يم االحتياج سكانية وتقي ات ال ة التجمع دراس

ار  امج ازاه ة حسب برن ة " التطويري اث التطبيقي د األبح ذه معه ذي ينف دس –ال ج( الق ة )أري ن الوآال ول م ، والمم
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(لتنمية اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل ا

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                            ع الترآي ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال للتخفيف من أث

  .ى برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة عل
  

صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ل والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخ             ى    . لي إضافة إل

صادية                  ة واالقت سياسية واالجتماعي ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ال
  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ة و االنج            اللغتين العربي ل ب ي محافظة الخلي ع    يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل ليزي

   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  قرية امريشدليل
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
 آم 10على بعد  و مدينة الخليلجنوب غربتقع و ، منطقة دورا في محافظة الخليل إحدى قرى هي ،امريشقرية 
 آرزةة قري الجنوب ومن ،قرية الصرة، ومن الغرب خرسا، ومن الشمال قرية آرمةقرية يحدها من الشرق . منها
  .)1الخريطة رقم  انظر  (أبو العسجاقرية و
  

  موقع وحدود قرية امريش: 1خريطة 

  
  

م  436المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي       يبلغ  سطح البحر ، و    فوق ا متر 761على ارتفاع   يش  قرية امر تقع   ، مل
دل درج  ا مع رارة اتأم ى  الح صل إل ة 16 في ة مئوي ة ، درج دل الرطوب غ  ومع سبية يبل والي الن دة % (61 ح وح

  ).أريج  _المعلومات الجغرافية
  

ة      ،  أعضاء 7من يتكون  و ،1997 القرية مجلس قروي تأسس عام       يقوم بإدارة  وفير خدمات البني وم المجلس بت ويق
  ).2انظر خريطة رقم  (.التحتية من آهرباء، بناء وتطوير المدارس

  

  نبذة تاريخية
ة  اليعود أصل سكان   و، والروماني، البيزنطي العهد الكنعانيإلى قرية امريش يعود تاريخ    ى قري ة  نفس  إل .  المنطق

  ).1991الدباغ، ( الماء بمعنى سال، والمرش ايضا هو حضيض الجبل سميت القرية بهذا االسم من آلمة مَرَش
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قرية امريش  منصور  
 

  

  األماآن الدينية واألثرية
وبي                ،امريش مسجدان قرية  في  يوجد   دين األي ر ومسجد صالح ال ا مسجد امريش الكبي ا  .  هم اآن      أم سبة لألم  بالن
  ).2ريطة رقم انظر خ (. في القريةةأثريقع ا موة فال يوجد أي ،أألثرية

  
    قرية امريشالمواقع الرئيسة في: 2خريطة

 

  

  السكان 
ام                     سطيني ع از المرآزي لإلحصاء الفل ان   1997بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجه ، ف

  .  من اإلناث 647ومن الذآور،  615منهم ،  نسمة1,262امريش يقدر بحوالي  قريةسكان عدد 
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  لعمرية والجنسالفئات ا
ات             ع الفئ سطيني أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجه

ام         ي      ،2007العمرية في قرية امريش لع ا يل ان آم ة     % 41.9 : آ ة العمري ل من      ضمن الفئ ا  15 أق  %54.3،  عام
سبة       . عاما فما فوق   65عمرية   ضمن الفئة ال   %3.8و عاما، 64-15 ضمن الفئة العمرية   ات أن ن آما أظهرت البيان

  %.49.8نسبة الذآور أي أن ، 99.4 : 100الذآور لإلناث في القرية هي 
  .امريش، عبدة، العلقا الفوقا والعلقا التحتا: هذه البيانات سكانتشمل 

  
  العائالت

  .عفيفان  وأبو،دودين، شاهين، قزاز ي،الدرابيع، الشعراو: منهاعائالت، عدد من اليتألف سكان قرية امريش من 
  

  التعليمقطاع 
ام              ة امريش للع ا            %92 حوالي    ،2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قري اث منه سبة اإلن د شكلت ن . %77.2، وق

ة،   % 20.2يستطيعون القراءة والكتابة، % 9.9ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك   تهم االبتدائي أنهوا دراس
وا % 31.3 ة،  أنه تهم اإلعدادي ة، و  % 17.3دراس تهم الثانوي وا دراس ا  % 17.3أنه تهم العلي وا دراس  رانظ.(أنه

  ).1الجدول رقم 
  

 2007، والحالة التعليمية الجنسحسب ) سنوات فأآثر 10(امريشقرية  سكان: 1جدول 
وم  ماجستير دآتوراه المجموع دبل

راءة يع إبتدائي  إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي رف الق
 الجنس أمي والكتابة

 ذآر 21 50 99 205 95 32 54 3 6 _ 565
 أنثى 71 65 136 158 106 7 52 1 - _ 596

 المجموع 92 115 235 363 201 39 106 4 6 _ 1,161
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام الدراسي              ة مدرسة           ،2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في الع ي القري د ف ه يوج  ان

ة، و  ي حكومي دة، وه غ    واح ريش بل ة ام ي قري ية ف صفوف الدراس دد ال فا14أن ع ا ، ص يم  6 منه فوف للتعل  ص
ذآور، و   اإلعدادي صفوف للتعليم    4،   مختلط االبتدائي يم      4 لل اث  إلعدادي ا صفوف للتعل ان عدد الطالب       لإلن ، وآ

ة  ا معلم 17 طالبة، وبلغ عدد المعلمين      206 و ا طالب 165منهم  طالبا وطالبة،    371في قرية امريش     انظر  ( . ومعلم
  ).2خريطة رقم 

  
  )2007 -2006( عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في قرية امريش: 2جدول 

  المجموع  خاص  حكومي    
  1  0  1  د المدارسعد

  14  0  14  عدد الصفوف
  17  0  17  عدد المعلمين

  تعليم مختلط

  371  0  371  عدد الطالب
  

د حوالي                م  3معظم طالب قرية امريش عليهم الذهاب إلى قرية الصرة التي تبع ة،     آ ة دورا    عن القري ى مدين  أو إل
  . عن القرية إلآمال تعليمهم الثانوي آم7التي تبعد حوالي 

ري ة ام ي قري د ف ريش، ويوج دة هي روضة ام ال واح ذه ش روضة أطف ة، وه ات الخيري ول من الجمعي ضم تم ت
  . وطفلة طفال60حوالي الروضة 

  
  :هي أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية امريش،و

 النقص في عدد المدارس •
 .النقص في عدد الصفوف •
  .صغر مساحة المدرسة ومالعبها •
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  قطاع الصحة
ريش عي  ة ام ي قري د ف ةادةيوج دة  طبي افة ، )خاصة( واح ىباإلض اع    إل ابع للقط د ت ة واح ة وطفول ز أموم مرآ

  .الحكومي
  
ى وصول   ال إلىقرية امريش   المرضى في   في حاالت الطوارئ يضطر     و ق    إل ة         المراف ي مدين صحية الموجودة ف ال

  .دورا
  

  .ل اإلسرائيليالقرية تم تدميره من قبل قوات االحتالأحد المراآز الصحية في من الجدير بالكر فان 
ا    شاآل منه صحية،     : ويعاني القطاع الصحي في قرية امريش من العديد من العقبات والم ادات والمراآز ال ة العي قل

  . ونقص الخدمات الصحية المقدمة لألطفال،نقص المعدات الطبية
  

  األنشطة االقتصادية
ذا الق   ستوعب ه ث ي ة، حي اع الزراع ى قط ريش عل ة ام ي قري صاد ف د االقت اع يعتم ن% 60ط وع م وى  مجم الق

  ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة% 25العاملة، وعلى سوق العمل اإلسرائيلي الذي يستوعب 
  

   :  المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في قرية امريش، ما يليج نتائوقد أظهرت
 . من األيدي العاملة%60  قطاع الزراعة ويشكل 
 . من األيدي العاملة%25  سوق العمل اإلسرائيلي ويشكل 
 . من األيدي العاملة%5  ويشكلقطاع التجارة  
 .من األيدي العاملة% 5 قطاع الصناعة ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 3 قطاع الخدمات ويشكل  
 . من األيدي العاملة%2 الموظفين ويشكلقطاع  

 
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية امريش: 1شكل 

الخدمات
3%

الزراعة
60%

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة

2%

التجارة
5%

الصناعة
5%

سوق العمل اإلسرائيلي 
25%

  
  

  .خدماتحل  بقاالت، محل حدادة وم7 يوجد في القرية
  

 وهذا يدل على    ،%30 إلى وصلت   2006آما أظهرت نتائج المسح الميداني أن نسبة البطالة في قرية امريش عام             
  .خطورة الوضع االقتصادي في القرية
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ات ا ين أن الفئ د تب رائيلية خالل انتفاضة   وق راءات اإلس ة اإلج ريش نتيج ة ام ي قري ضررا ف ر ت ة األآث الجتماعي
  : أألقصى هي على النحو التالي

  .  أفراد فأآثر6 سر تتكون منالمعيلون أل -1
  .صغار المزارعين -2
  . صغار التجار -3
  . السابقون في إسرائيلالعاملون  -4
  .ربات البيوت واألطفال -5
  

  لة القوى العام
ساآن   سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان ام لأظه انوا شخصا335 أن 2007ع ة  آ ي قري صاديا ف شيطين اقت  ن

صاديا          826، وآان هناك    )منهم يعملون % 83.3 (امريش شيطين اقت ر ن نهم من الطالب،      % 56.7( شخصا غي م
  )3 رقم  الجدولانظر(. )غير قادرين على العمل% 9.7من المتفرغين ألعمال المنزل، و% 31.4

     
 2007 - العملىحسب الجنس والعالقة بقو)  سنوات فأآثر 10( امريش  قريةسكان: 3جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل بق ( العم س
 )له العمل

 عاطل عن العمل   
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ  المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ا ل ألعم

  منزلال

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 565 279 12 3 42 - 222 286 25 16 245  ذآور
 596 547 4 - 38 259 246 49 8 7 34  إناث

 1,161 826 16 3 80 259 468 335 33 23 279  المجموع
         .، النتائج النهائية2007-سكان والمساآن التعداد العام لل. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  قطاع الزراعة
ة امريش         ا    2,000تبلغ المساحة الكلية لقري م، منه ا أراض سكنية،   420 دون ة  1340 دونم ا أراض زراعي  ،  دونم

  ).3، وخريطة رقم 4 رقم الجدولانظر ( .  دونما أراض مفتوحة وغابات80و
    
   )المساحة بالدونم(امريش ية استعماالت األراضي في قر : 4جدول

المساحة الصالحة   المساحة الكلية
  للزراعة

المساحة 
  المزروعة

مساحة األراضي 
  السكنية 

  عي المفتوحةاالمر  الغابات الحرجية

2,000  1,340  1,162  420  20  60  
  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
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  فصل العنصري في قرية امريشاستعماالت األراضي ومسار جدار ال: 3خريطة

  
  

  .البندورة والخيار، تزرع بالخضروات المختلفة، وأهمها البالستيكية دونما من البيوت 14يوجد في قرية امريش 
م  دول رق ريش، وتع      5 ج ة ام ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ضراوات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن ر ت يب ب

ر    البعليةالخضراوات الثمرية    واع زراعة    أآث ساحتها    األن غ م ة للخضراوات     ا دونم 85 وتبل ساحة الكلي غ الم ، وتبل
م    1.2 دونم والمساحة الكلية للخضراوات المروية المكشوفة         93البعلية المكشوفة    دورة، الفقوس      .  دون ر البن وتعتب

  . والكوسا من أآثر األنواع زراعة في المنطقة
   

   )المساحة بالدونم(ت البعلية والمروية المكشوفة في قرية امريش المزروعة بالخضروا مساحة األراضي :5جدول 
بصالاأل خضروات أخرى المجموع  الخضروات الثمرية البقوليات الخضراء 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
7 39 2 0 5 0 0 2 1 37 

  
  . الزعتر والميرمية دونمات مزروعة ب5آما يوجد 
ات إضافة إلى مساح.  في القرية مزروعة بأشجار الزيتونا دونم484ة لألشجار المثمرة، فهناك أما بالنسب
   ).6انظر الجدول رقم  (. وغيرهاالعنبوبأشجار اللوز مزروعة 

 
   )المساحة بالدونم( المزروعة باألشجار المثمرة في قرية امريش ي األراضمساحة: 6 جدول

 المجموع
 

 أشجار الزيتون الحمضيات اللوزيات الجوزيات فواآه أخرى

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 803 0 94 0 153 0 72 1 0 0 484 
 
 



      محافظة الخليل                                                                                                              سة التجمعات السكانيةدرا
 

 9

ة امريش            والعلفية للمحاصيل الحقلية وبالنسبة   ي قري ة زراعة ف ر المحاصيل الحقلي ريش، نجد أن أآث ة ام  في قري
غ    حيث   ،يرالقمح والشع هي الحبوب وخاصة     ى     باإل،  ا دونم  184 تهامساح تبل ة  المحاصيل   زراعة   ضافة إل البقولي

  ).7 رقم الجدولأنظر  . (البيقيا والكرسنةمنها العدس، والمحاصيل العلفية ومنها و
  

  ).المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية امريش :  7جدول 
وعالمجم لفيةمحاصيل ع  أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية 

 وجذور
 الحبوب

مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي  مروي بعلي 

0 272 0 83 0 1 0 34 0 3 0 184
  

ريش   ة ام ي قري ة ف روة الحيواني ى صعيد الث ا عل والي ،أم د أن ح ة  % 25 فنج ون بتربي سكان يقوم ن ال روة م الث
  ).8أنظر الجدول رقم ( . والدجاج الالحم، مثل األغنام، الماعزانيةالحيو

  
  الثروة الحيوانية في قرية امريش: 8جدول 

*األبقار األغنام  الماعز  األحصنة الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

4 ---- 508,000 _ 14 0 40 400 4 
ان األبقار والعجول والثير عددمجموع*  
 

ار                 تعتمد الزراعة في قرية امريش على مياه         اه آب ستخدمون مي زارعين ي اك بعض الم يس، وهن شكل رئ األمطار ب
  .  في ري مزروعاتهمالجمع

  . غير آافية، إال أنها  آم صالحة لسير الحيوانات12وبالنسبة للطرق الزراعية، فانه يوجد 
  

  : هي،ي في قرية امريشومن أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الزراع
  .األدوات الزراعيةونقص المعدات  _1
  .نقص رأس المال _2
  . شح األمطار_3
  . المياه مصادرنقص -4

  المؤسسات والخدمات قطاع 
   .م 1997المؤسسة الوحيدة في قرية امريش هي المجلس القروي الذي تأسس عام 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
ا        موصولة ريش   قرية ام  :االتصاالت • صاالت، وتقريب شبكة االت ديها خط          % 90 ب سكنية ل من الوحدات ال

 .هاتف
 
اه ل       :المياه • شبكة المي ة ا قرية امريش غير موصولة ب اه      ،آلنغاي ات المي ع وتنك ار الجم ر آب مصدر   وتعتب

، )ة الفوقا عبدة، العلقة التحتا والعلق   (   لشبكة المياه، ويوجد في القرية خزان خاص واحد وثالثة آبار          ةبديل
 . وتستعمل هذه اآلبار للري في الزراعات المحمية والمكشوفة

 
 :ومن المشاآل التي تعاني منها القرية في مجال المياه

 .مياه في القريةة شبكعدم وجود  •
 .ارتفاع أسعار تنكات المياه •
 عدم توفر الينابيع •
 .تذبذب سقوط األمطار •
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سكنية   % 100 وحاليا حوالي ،1993عام  وصل القرية بشبكة الكهرباء منذ        تم :الكهرباء • من الوحدات ال
اء      تقوم شرآة آهرباء الجنوب     و. بالكهرباءفي القرية موصولة     ع الكهرب تم     وبتنظيم توزي ي ي شراؤها  الت
 .  اإلسرائيلية القطريةمن شرآة الكهرباء

 
  :منهامشاآل، د من الوتعاني خدمة الكهرباء في القرية من عد

 .تبب ارتفاع الضغط على المنظماالشبكة الحالية بسضعف  •
  .نقص في أعمال الصيانة للشبكة •

 
تقوم آل أسرة بالتخلص من      حيث   نظام جمع النفايات الصلبة،       في القرية   ال يوجد  :جمع النفايات الصلبة   •

  . طن سنويا1500 وتبلغ آمية النفايات الصلبة التي تنتج من قرية امريش .هانفاياتها عن طريق حرق
 

صحي • صرف ال بكة صرف صحي:ال ريش ش ة ام ي قري د ف ستخدم و . ال يوج سكنية ت ع الوحدات ال جمي
 . للتخلص من المياه العادمهةالحفر االمتصاصي

 
مية  :المواصالت • ر رس ل غي بكة نق ى ش ريش عل ة ام ي قري د المواصالت ف شمل  ،تعتم ن ت ل م دد قلي ع

 . المرآبات
 

ة،               و ي القري ي تواجه قطاع المواصالت ف ات   من أهم العقبات الت وفر المرآب ة عدم ت ل   العمومي   وخدمات النق
   .المنظم

  
  .  آم طرق معبدة وبحالة جيدة30الطرق في القرية، فهناك  أما بالنسبة لحالة

    ).9 الجدول رقمانظر (
  
  حالة الطرق وأطوالها في قرية امريش : 9 جدول

  حالة الطرق  )آم(طول الطرق 
  طرق زراعية  طرق داخلية  طرق رئيسة

  15  7  8  ة وبحالة جيدةطرق معبد
  3  5  4  طرق معبدة وبحالة سيئة

  -  -  15  طرق غير معبدة
  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
   .مستوطنات أو قواعد عسكرية قريبة من القرية ةال يوجد تأثير إسرائيلي مباشر على القرية حيث ال يوجد أي 

    المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ام،           تم تنفيذ عدد م    ن المشاريع التنموية في القرية، استفاد منها عدد من األسر، منها تأهيل أبار، تأهيل برآسات أغن

ة      نفذت  من التعاون االسباني وتمولمزرعة دواجن بياض منزلية، هذه المشاريع       د األبحاث التطبيقي ل معه من قب
    ).أريج(القدس 
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   األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
  

م               تعاني ق  ين الجدول رق ة، ويب ات  10 رية امريش من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتي ا  األولوي  تواالحتياج
   .التطويرية للقرية

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية امريش: 10جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
متوسط   بحاجة

  الحاجة
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 يةاحتياجات البنية التحت 

 ** آم 13    *   أو تعبيد طرق،شق .1
  آم 15     *  ترآيب شبكة مياه جديدة .2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح .3
  3م 2000    * بناء خزان مياه .4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب .5
     *  شبكة صرف صحيترآيب  .6
 االحتياجات الصحية 
     * عيادات صحية جديدة /راآزبناء م .1
  *       .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  .2
     *  .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  .3
 االحتياجات التعليمية 
ة     *  بناء مدارس جديدة .1 ة الثانوي للمرحل

  واألساسية 
  

 األساسيةللمرحلة     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  .2
     *  تجهيزات تعليمية .3
 االحتياجات الزراعية 
   دونم200    *  استصالح أراض زراعية .1
  بئرا25    * بار جمع مياهآ إنشاء .2
  برآسا50    *  برآسات مواشي/ بناء حظائر .3
  *    خدمات بيطرية .4
     *  أعالف وتبن للماشية .5
  *    ت بالستيكيةتأهيل بيوإعادة  .6
    *   ةبذور فلح .7
    *    ومواد زراعيةنباتات .8

   آم طرق زراعية3 آم طرق فرعية  و 8آم طرق رئيسة ، و 2:  آم 13** 
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