
دير أبو مشعل قرية  
)مؤشرات رئيسية  ) 

 السلطة اإلدارية والمساحات 
 نوع التجمع ريف

 نوع السلطة المسؤولة عن التجمع  قروي مجلس
 المساحة الكلية للتجمع   دونم   8,763

  ) أ(مساحة منطقة  •  دونم           0
  )ب(مساحة منطقة  • دونم    7,437
  )ج(مساحة منطقة  •    دونم  1,326

 )المبنية (األراضي السكنية  •  دونم       720
 األراضي الزراعية  • دونم    3,982

 ي اإلسرائيلالمصادرة من قبل االحتاللاألراضي  •  دونم           0
 السكان 

 عدد سكان التجمع الكلي   )2007التعداد العام للسكان ،( نسمة     3,310
 الذآور  •  نسمة    1,686
 ناثاإل • نسمة     1,624

 األنشطة االقتصادية الرئيسية في التجمع  النسبة المئوية

 الزراعة • 27 %
 الصناعة • 11 %
 التجارة •  16 %
 سوق العمل اإلسرائيلي • 3 %
  قطاع الخدمات • 5  %
 قطاع الوظائف الحكومية والخاصة • 38 %
             المجموع 100 %

 البنية التحتية والخدمات  
 شبكة االتصاالت  •  نعم
 شبكة المياه • نعم
 شبكة الكهرباء • نعم
 شبكة الصرف الصحي • ال

 نظام لجمع النفايات الصلبة  • مجلس قروي دير أبو مشعلنعم، 
 التعليم  

 عدد المدارس الموجودة في التجمع •  1:مختلطة ،1:إناث ،1:ذآور :3
 عدد رياض األطفال الموجودة في التجمع  •  1

  الصحة 
 لموجودة في التجمع عدد المراآز الصحية ا •  1
 عدد الصيدليات الموجودة في التجمع • 0

 مصادر المياه 



 الينابيع •  0
 اآلبار االرتوازية  •  0

 قطاع الزراعة  
 الغطاء النباتي  

 األشجار المثمرة •  دونم    2,782
 الخضروات •  دونم         57

 المحاصيل الحقلية •   دونم      177
  الثروة الحيوانية 

 األبقار • )أسر(           13
  الماعز • )رأس(         431
 األغنام •  )رأس(         235
 خاليا النحل  • )ليةخ(           62

  الدواجن • )طير( 173,900 
 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي  

 عدد الحواجز اإلسرائيلية الدائمة المحيطة بالتجمع   0
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