
12

10. دورة املح�صول: 

الدوره الثالهالدوره الثانيهالدوره االوىل 

نابل�س4. املحافظهفالن بن فالن1. اإ�صم املزارع
تل القمر5. القريه205990000000. رقم الهاتف

خريفي6. املو�صم الزراعيخريات بالدي3. اإ�صم اجلمعيه

7. حما�صيل معينه:

              )1(امل�صاحه)دومن(روكتال�صنفخيار1.7. املح�صول 
اأ�صتال مطعمهاأ�صتالبذور2.7 املواد الزراعيه

8.الظروف الزراعيه:

بيت �صبكاإنفاق عاليهبيوت بال�صتيكيهحمميه1
اإنفاق �صغريه حقل مك�صوفمك�صوف2

9. اأرا�صي املزرعه:

اإ�صتئجار:  دومنم�صاركه:   ) 0.5(  دومنملك:    )1( دومنملكية االرا�صي1

)7 ( دومن           م�صاحة املزرعه2

ر�صا�صات       الري بالتنقيط11. طريقة الري:

امل�صافه بني خطوط 
امل�صافه بني النقاطات )دومن(:             120 �صمالزراعه

لرت/ �صاعهمعدل تدفق النقاطه

40�صم

)8(

ا�صم امل�صرف:  ا�صم املر�صد الزراعي:  

ال يوجد

جدول رقم )1(:  معلومات عامة

19

امل�صاحه )دومن(:املح�صول:

جدول رقم ) 8(: احل�صاد- االنتاجيه، التكاليف

الرقم

)3( تكاليف اأخرى)2( تكاليف العماله)1( االنتاج

االنتاج )كغم(التاريخ
الوحده  �صعر 
املبيعات )�صيقل/ كغم( اإجمايل 

)�صيقل(

اأجرة عدد العمال
العامل 

امل�صتاأجر
 )�صيقل/ 

عامل(

التكاليف يوم/�صاعة
الكليه 

)�صيقل(

�صعر العبوات )�صيقل(
تكاليف النقل 

االجماليه 
)�صيقل( الوحده م�صتاأجرهعائليه �صعر 

)�صيقل(
عدد 

العبوات
التكاليف 

الكليه )�صيقل(

36261210�صاعة110/1110011000312
210/132401.638404482142824
310/154001.248005602244838
410/17380138005602224440
510/19260126003362153026
610/21460146004482275446

17،82018،80921782161،782املجموع

18

امل�صاحه )دومن(:املح�صول:

جدول رقم ) 7(: تكاليف املعدات امل�صتخدمه يف كافة العمليات الز راعيه

املعدات و�صف العمليه العملياتالتاريخالرقم تكاليف 
)�صيقل(

املواد امل�صتخدمه

اإجمايل التكاليف )�صيقل(تكلفة الوحده )�صيقل(عدد الوحداتالوحده
50115050حت�صري االأر�س للزراعهحراث16/25
50115050حت�صري االر�س للزراعهكلتيفيرت26/26
50115050حت�صري االأر�س للزراعهتفرمي36/27
50115050ر�س مبيدر�س49/22
50115050ر�س مبيدر�س511/15
50115050ر�س مبيدر�س611/29

  450املجموع
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امل�صاحه )دومن(:املح�صول:

 جدول رقم )2(:  �صجل االأ�صمده

نوع ال�صمادتاريخ اال�صافهالرقم
�صعر وحدة ال�صماد اإجمايل الكميه امل�صافهالكميه/ دومن

)�صيقل/ كغم، لرت(
التكلفه االجماليه 

)�صيقل( لرتكغملرتكغم

321-7-7امونياك190/30
210/827-10-178-8-648
310/163-7-200720-20-2.550
410/233-7-200720-20-2.550
511/120-10-2010-10-660
611/1020-10-2010-10-660
2.550-20-20مركب711/19

729املجموع

ال يوجد
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امل�صاحه )دومن(: املح�صول:

جدول رقم )3(: �صجل الري 

التكاليف الكليه  مالحظات
)�صيقل(

�صعر كوب املاء 
)�صيقل / كوب(

كمية املياه الكليه
كمية املياه امل�صافه 

)كوب( 
لكل دومن

فرتة الري التاريخ 
الكميه )كوب(

دقيقة �صاعة
75 2.5 0 2 30 30 9/18

12.5 2.5 20 0 5 5 9/20
12.5 2.5 20 0 5 5 9/23
17.5 2.5 28 0 7 7 9/26
17.5 2.5 28 0 7 7 9/30
17.5 2.5 28 0 7 7 10/2

20 2.5 31 0 8 8 10/5
20 2.5 31 0 8 8 10/8

 447 املجموع
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امل�صاحه )دومن(:املح�صول:

جدول رقم )4(:  �صجل املبيدات

فرتة االمان اإ�صم االفهنوع املبيدتاريخ اال�صافهالرقم
)يوم(

التاريخ امل�صموح 
للقطف

التكلفه االجماليه �صعر وحدة املبيداإجمايل الكميه امل�صافهالكميه/ دومن 
)�صيقل( �صيقل/ لرت�صيقل/ كغملرتكغم�صم3/ دومن غم/ دومن

2.8-40-0.07-39/2970ذبابه بي�صاءاييفون19/25
504-0.08-80-311/19عناكبفلورمايت211/15
1.35-45-0.03-212/230بيا�س دقيقيبوالر311/29

203املجموع
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امل�صاحه )دومن(: املح�صول: 

جدول رقم ) 5 (: 
مواد م�صتخدمه اأخرى ) كالبذور واال�صتال، امل�صائد، ونحل التلقيح،....(

التكلفه االجماليه 
)�صيقل(

�صعر الوحدة
اإجمايل الكميه )�صيقل/وحده( الوحدة الكميه/دومن نوع املاده 

امل�صتخدمه تاريخ الز ا رعه الرقم 

455 13 35 كغم 35 بال�صتيك تعقيم 7/1 1
1400 0.7 2000 عدد 2000 اأ�صتال 9/18 2
160 0.08 2000 عدد 2000 مرابط 10/1 3

املجموع  3023
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امل�صاحه )دومن(: املح�صول: 

جدول رقم ) 6 (: اأجور العمال لكافة عمليات املزرعه

مالحظات
االجرة 

االجماليه للعماله 
امل�صتاأجره)�صيقل(

اأجرة العامل 
امل�صتاأجر 

)�صيقل/ للعامل(

عدد العمال

نوع العمل تاريخ العمل الرقم 
م�صتاجره عماله 

عائليه

150 75 2 1 زراعة 9/18 1
150 75 2 1 تربيط اأ�صتال 9/28 2
75 75 1 1 تع�صيب 9/29 3
75 75 1 1 لف 10/1 4
75 75 1 1 لف 10/11 5
75 75 1 1 لف +ح�صاد 10/13 6
75 75 1 1 لف + ح�صاد 10/15 7

املجموع  956
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معلومات عامه

خريات بالدياإ�صم اجلمعيهفالن بن فالن اإ�صم املزارع
نابل�ساملحافظهتل القمراإ�صم التجمع

معلومات عامه
خريفياملو�صم الزراعيخيارال�صنف

2013/11/15)اإىل(9/1)من(فرتة الزراعه

*بذور950اأ�صتال عاديه450اأ�صتال مطعمهاملواد الزراعيه

*اإ�صتئجار0.5م�صاركه )دومن(1ملك )دومن(   ملكيه االرا�صي
الظروف الزراعيه:

اأ. حمميه:
*بيت �صبك*اأنفاق عاليه1بيوت بال�صتيكيه

ب. مك�صوف
*اأنفاق �صغريه*حقل مك�صوف

ما هي طريقة الري امل�صتخدمه؟
*اأخرى*ر�صا�صاتالري بالتنقيط

امل�صافه بني 120�صمامل�صافه بني اخلطوط
40�صمالنقاطات

8 لرت/ �صاعهمعدل تدفق النقاطه الواحد 

النفقات 

�صيقل447الري الري

العمليات الزراعيه

�صيقل729اال�صمده
�صيقل203املواد الكيماويه )املبيدات(

�صيقل-مواد اأخرى
�صيقل956عماله )حت�صري االر�س ، تع�صيب،...(

احل�صاد

�صيقل2178العماله )ح�صاد(
�صيقل-تكاليف التعبئه
�صيقل1782تكاليف النقل

�صيقل450تكاليف املعدات امل�صتخدمه يف العمليات الزراعيه
�صيقل3023اأخرى

�صيقل9767التكاليف الكليه

ميزان املدفوعات

الربح ال�صايف)�صيقل(=التكاليف الكليه-املبيعات
18809-9767=9042

الربح ال�صايف/ دومن=دومن/الربح ال�صايف )كغم(
9042/1.5=6028

�صيقل18809املبيعات17820كغماالنتاجالدخل 
�صيقل/كغم1االدنى1،6االعلى�صعر البيع

املوازنة املب�صطة للمح�صول

كيفية حتليل البيانات
ميكن املوازنة بني التكاليف واملدخول عن طريق ملء اخلانات الفارغة يف �سفحة حتليل البيانات  بنتائج البيانات التي قمت م�سبقًا بت�سجيلها.يتم ملء هذه اخلانات الفارغة مبجموع بيانات كل فئة مثل  "�ساعات الري"  و"ال�سعر 

الإجمايل" و"اإجمايل املبيعات" كما هو ُمبنينّ يف ال�سكل التو�سيحي اأدناه


