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ة األولعالطب  
م٢٠٠٥متوز   

  هـ١٤٢٦مجادى اآلخرة 
 
 
 

 اململكة االردنية اهلامشية
 

 رقم اإليداع لدى املكتبة الوطنية
)١٦٤٨/٧/٢٠٠٥(  

 
 رقم اإلجازة املتسلسل لدى دائرة املطبوعات والنشر

)١٦١٦/٧/٢٠٠٥(  
 
 
 

 حقوق الطبع حمفوظة
 ملؤسسة اإلقراض الزراعي 

  األردن–عمان 
 
 
 
 
 

ال جيوز نشر أي من الكتاب أو اختزال مادته و نقله على أي وجه و بأي طريقة إال باملوافقة على ذلك خطياً و 
 مقدماً من الناشر
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−−
على  ١٩٦٣لسنة ) ١٢( رقم مؤسسة اإلقراض الزراعيمن قانون ) ٥( المادة تنص      

فنية و اإلرشادية و اإلدارية للمزارعين بشكل شورة التقوم المؤسسة بتقديم الخدمة و المأن 

مديرية الدراسات والتخطيط عام و المقترضين بشكل خاص وعليه فإن المؤسسة و من خالل 

يدي أتضعه بيـن قامت بإعداد دليل التكاليف و العائدات ليكون إنجازاً علمياً متواضعاً 

 العامة و الوزارات المعنية عاتالباحثين والمهتمين في كافة مؤسسات البحث العلمي والجام

.، و أيضاً أمام موظفي المؤسسة المعنيين  

 الدليل أهم المعلومات المتعلقة بحدود ومعدالت أسعار مدخالت اإلنتاج يحتويو      

الزراعي واألصول اإلنتاجية النباتية والحيوانية وتكاليف البنية األساسية إلقامة المشاريع 

 ألهم األنشطة ومجاالت االستثمار في القطاع الزراعي واألنشطة وكذلك كلفة وحدات النشاط

.المساندة سواء كانت قبل أو بعد عمليات اإلنتاج   

     وتأمل المؤسسة من خالل هذا الجهد المتواضع أن تكون قامت بتقديم هذه الخدمة 

.للقطاع الزراعي و المهتمين و الباحثين و أن يحصلوا على أكبر قدر من الفائدة  
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א − א א א א -א  
 

   نظرا لوعي المزارع األردني وإطالعه المستمر على اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا ، 
فقد إفترضت الدراسة ان المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي سيقومون بممارسة 

ائل العلمية في عملية االنتاج لتحقيق أعلى عوائد ممكنة ، واعتبار احدث الطرق والوس
المزارع ويقظته حالة شبه سائدة ، وفيما يلي عرض ألهم الفرضيات الفنية التي اعتمدت في 

هذا الدليل ، والتي استندت بشكل رئيسي في منهجيته على النسخ الذي تم إعدادها من قبل 
   ١٩٩٤، ١٩٩١مديرية الدراسات والتخطيط عامي 

 
تم احتساب عدد النباتات في الدونم الواحد على أساس مسافات الزراعة : عدد النباتات  .١

  .الموصى بها علميا لألصناف السائدة في المملكة 
  
تم اعتماد الكميات الموصى بها من األسمدة بموجب النشرات الصادرة : التسميـــد  .٢

لكتب والمؤلفات والنشرات الصادرة عن وزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصه وا
  .عن الجهات الرسمية وغير الرسمية 

  
لقد تفاوت احتساب سعر المياه من محصول آلخر وذلك حسب منطقة : الميـــــاه .٣

اإلنتاج أو نوع المحصول أو نوع مجال االستثمار ولقد أخذ بعين االعتبار شراء المياه 
بئر يعود للمزارع أو يتم شراؤها من عن طريق الصهاريج أو استخراجها مباشرة من 

مالك بئر ارتوازي أو يتم تزويد المزارعين بها عن طريق سلطة وادي األردن حيث أن 
  .هذه األسعار قد تزيد أو تنقص حسب المصدر أو المكان أو نوع التزويد 

  
  تم االعتماد على نشرات وزارة الزراعة والمركز الوطني:الزراعيةالمبيدات والعالجات  .٤

للبحوث ونقل التكنولوجيا والمراجع العلمية سواء في مكافحة اآلفات السائدة وبرامج 
  .الرش الوقائية أو في أنواع العالجات الموصى بها 

  
 م طوليا ومن ثم ١٤تم اعتماد أن كل كغم من الملش األسود يعادل : الملش األسود  .٥

  .كل نوع على حده حسبت الكميات الالزمة للدونم على أساس مسافات الزراعة ل
  
تم االفتراض أن جميع العمل اآللي مستأجر وتم استخدامه كلما كان ذلك : العمل اآللي  .٦

ضروريا وممكنا أو سائدا ، وقد تم اعتماد المراجع العلمية والواقع على ضوء تجارب 
المزارعين وتجربة المنظمة التعاونية األردنية فــي تقدير احتياجات األنشطة من العمل 

  .آللي ا
  
 كتلك المتعلقة برش المبيدات الزراعيةيقصد بالعناية جميع العمليات واألعمال  : العناية .٧

والتقليم والتسليق والعزق  والتسميد والتعشيب عندما يكون ذلك النشاط ضروريا 
  .وأساسيا 

  
  .تم اعتبار مساحة كل بيتين بالستيكيين تعادل دونم واحد  .٨



 5

وق واالستبعاد واالستبدال فقد تم اعتماد النسب بالنسبة لنسب الوالدات والنف .٩
  .ارة الزراعة لكل نوع من أنواع مشاريع الثروة الحيوانية .الحيوانيةالمع

  
ساعات ) ٨(دنانير لكل يوم لمدة ) ٥) (ذكر(تم افتراض أن أجرة العامل : العمالـــة .١٠

ت يوميا ، وقد تم ساعا) ٨(دنانير لكل يوم لمدة ) ٣) (أنثى (العاملةعمل في حين أجرة 
 اإلناث المرأة للقيام باألعمال وتوفر األيدي العاملة من إمكانياتتوزيع العمل على ضوء 

  .وذلك استنادا إلى واقع الحال 
  

عند إنشاء مشاتل أشجار الفاكهة والزيتون يجب التأكيد على وجود مشتل : المشاتل .١١
دونمات غير مجزأة ) ٥(عن ال تقل ) حقل أمهات (تربية غراس أشجار فاكهه وزيتون 

ألخذ المطاعيم والعقل الطرفية ، والتأكيد على وجود مهندس زراعي مشرف على المشتل 
 .حسب قرار وزارة الزراعة 

  
  

  . الزراعية حسبت على أساس سعر باب المزرعة المنتجاتأسعار .١٢
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−− 
  

دير لكل الجهات التي قامت بتقديم البيانات و المعلومات أتقدم بالشكر الجزيل و التق
للباحثين سواء الشركات الخاصة أو الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو األفراد إذ نقدر 
لهم هذا التعاون الطيب و المثمر و ذلك في سبيل خدمة الوطن و المواطن حيث يعتبر هذا 

 بالشكر أتقدملف الميادين ، وال يفوتني إال أن الدليل مرجعاً مهما في خدمة الباحثين في مخت
  :الخاص إلى أعضاء فريق الدراسة في مديرية الدراسات و التخطيط 

الدكتور محمد عقيل العوايدة ، المهندسة إنتصار خالد العدوان ، المهندس محمد عبد 
 هذا الجهد اهيم فارس الصرايرة ، على.لعالقة السوارية ،االاعتماداهللا الكركي ، المهندسة 

  .المتميز متمنياً لهم المزيد من النجاح و التوفيق 
و في الختام أتمنى أن تكون المؤسسة قد قامت بإنجاز ما هو متميز و ما هو مفيد و 

  .ذلك ليعود بالفائدة على جميع القطاعات صاحبة العالقة 
  
  
  

                                                      المدير العام
                                                    المهندس توفيق الحباشنة
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- المحتويات - الصفحة   

 - المقدمة  ٣
 - الفرضيات ٤
 - شكر و تقدير ٦
 - الفهرس ٧

 - التكاليف الرأسمالية  ١٠
 - التكاليف التشغيلية  ٢٩

)خضراوات(اط تكاليف اإلنتاج لوحدة النش  - 
   البندوره -
   البصل والثوم -
   البطيخ -
   فلفل الحلو -
   زهرة أو الملفوف -
   الفاصوليا -
   الباذنجان -
   الكوسا -
   الشمام -
   الخيار-
   البطاطا -
   ملو خية-
   البازالء-
   الفلفل الحار-

٤٧ 

  - الزعتر
)اشجار مثمرة( نتاج لوحدة النشاط                تكاليف اإل  - 

    الزيتون-
    حمضيات-
    الكرمه-
    الموز-
   تفاحيات-

٦٣ 

   لوزيات-
)محاصيل حقلية ( تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط                 - 

   القمح-
   الشعير-
   العدس-

٧٠ 

   الحمص-
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)أزهار قطف ( لوحدة النشاط                  تكاليف اإلنتاج    
   األمارلس-
   تراشيليوم-
   عصفور الجنة -
   توليب-
   لياترس-
   استر مونتي-
   استر صيني -
   استروميريا-
   سولداجو-
   آريزانثيوم-
   آاال-
   ايرس-
   قرنفل-
   جالديوال-
   المنثور-
د الشمسعبا-   
ماريوسف/  ليليوم -   
   جبسوفيل-
   خضار اسبر جس-
   ورد جوري -

٧٥ 

   زئبق طرابلسي-
)المشاتل (تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط                  -  

   مشتل زيتون  -
   مشتل أشجار فاآهه  -

٩٧ 

   مشتل خضراوات -
)نباتات الزينة الداخلية ( تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط         - 

   يوآا -
   شفليرا -
   منشارة -
   سندا نسوس-
   آوردلينا -
   آروتون -
   أراليا -
   سبيت فليوم -
   اجلونيما -

١٠٣ 

  - يوجا ستيك
)إنتاج حيواني ( تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط              ١١٤  -  
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) الحم(  دواجن-   
)بياض (  دواجن-   
   تربية النعام -
   تربية األبقار -
   تسمين عجول -
   تربية أغنام -
   تسمين خراف -
   تربية ماعز شامي -
)عساف( تربية أغنام -   
)عساف( تسمين خراف -   
   تربية نحل -
   تسمين فراخ سمك -
   فطر المحار -
   فطرمشروم-

اإلنتاج و أسعار المنتجاتمعدالت   - 
   محاصيل حقلية-
   أشجار مثمرة-

١٢٩ 

   خضراوات -
 - المواصفات و اإلشتراطات العامة للخضار و الفواآه الطازجة ١٣٣

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 
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  لتكاليف الرأسماليةا
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI . INVESTMENT 
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

٢٥-٢٢ ساعه )D8(بواسطة  تجريف حماية واستصالح االراضي ١  

٣٥-٣٠ ساعه  )D9(بواسطة تجريف    

 ١٥ دونم بواسطة الريبر حراثة عميقه  

 ١٠ دونم بواسطة محراث عميق حراثة عميقة  

دربواسطة لو تعزيل حجاره    ١٥ ساعه 

٣م حجرية جدران استنادية    ٣ 

٣م حجرية جدران محيطيه    ٣ 

اسالك حماية مع   
 الترآيب

 متر شبكية
 طولي

٥ 

/متر شائكة =     
بتات٥  

٣ 

سكن  ٢
مستودعات/مزرعي  

٢م دآة اسمنت  ٦٥ 

 

 المنشآت الزراعية وخزانات
 المياه

٢م بلوك وزينكو =  ٤٠ 

٣م اسمنت مسلح خزانات مياه    ٥٥ 

٣مدآة اسمنت غيرمسقوف =    ٣٥ 

٣م طوب  =    ٢٠ 

٣م صهاريج معدنية خزانات مياه    ٧٥ 

٣م ترابيه  =    ١٫٥ 

٣م ترابية مغطاه بالبالستيك =    ٢ 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)الدينارب(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمدة
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

المنشآت المزرعية وخزانات  ٢
هالميا  

٢م اسمنت قنوات الري  ٢٫٥ 

٣م عادي آبار الجمع    ٢٥-٢٠  

٢م دواجن وطيور حظائر    ٣٥ 

 االغنام وتسمين حظائر  
)زينكو(الخراف  

٢م  ٣٥ 

 االبقار وتسمين حظائر  
)زينكو(العجول  

٢م  ٤٥ 

رسوم الربط مع  تمديدات الكهرباء ٣
 التأمين

 ٥٥ مرة واحدة  فاز١

رسوم الربط مع   
 التأمين

 ٢٥٠ مرة واحدة  فاز٣

محول آهربائي مع   
ورسوم  الترآيب

 التأمين

٢٥٠ 
K.V.A 

 فاز ٣واحد 
آيلوفولت١١  

٨٥١٨ 

  = ٢٥٠ 
K.v.A 

 ٣٣فاز ٣واحد
 آيلو فولت

٩٨٣٥ 

  = ١٠٠ 
K.v.A 

 فاز ٣واحد   
  آيلوافولت١١

٧٧١٨ 

  = ١٠٠ 
K.v.A 

٣٣ فاز ٣واحد   
 آيلوفولت

٨٨٦٣ 

  = ٥٠ 
K.v.A 

 فاز ٣واحد 
آيلو فولت ١١  

٦٩١٨ 

  = ٥٠ 
K.v.A 

 فاز ٣واحد
آيلوفولت٣٣  

٧٥٠٠ 

 
المصدر شرآة الكهرباء األردنية وشرآة توزيع الكهرباء : مالحظة   
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

 ٢٥ = تمديدات الكهرباء ٣
K.v.A 

  فاز ٣واحد 
آيلوفولت٣٣  

٦٠٦٠ 

شبكه ضغط متوسط   
  آيلو فولت٣٣ او ١١

 ٣٣ او ١١
 K.V.A 

آيلو واط١  ١٣٢٨٥ 

عمود آهرباء مع   
 ملحقاته

 ٣٧٥ واحد حديدي

آلفة النقطة الواحده مع   
 الترآيب

 ٧٫٥ نقطه واحده عادي

)قواطع٦(صيني  اللوحة الكهربائية    ٢٥ واحده 

 ٣٠ واحده  قاطع١٢صيني  =  

اطعقو٦انجليزي  =    ١١٠ واحده 

 ١٦٠ واحده  قاطع١٢انجليزي =  

/ خفيف/حديدي =  
 أبيض

م٦×" ٠٫٥  ٥ 

م٦× "٠٫٧٥ = =    ٦٫٧٥ 

م٦× " ١ = =    ٩٫٥ 

م٦×"١ر٢٥ = =    ١٢٫٧٥ 

م٦×" ١ر٥ = =    ١٣٫٧٥ 

م٦×"٢ = =    ١٨ 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥النتاجية الزراعية في األردن خالل عام معدالت أسعار االصول ا  
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

أبيض/ وسط/حديدي = تمديدات الكهرباء وشبكات الري ٤ م٦× " ٠٫٥   ٥٫٧٥ 

م٦× "٠٫٧٥ = =    ٧٫٢٥ 

م٦× " ١ = =    ١٠٫٧٥ 

م٦×" ١ر٢٥ = =    ١٤٫٥ 

م٦× " ١ر٥ = =    ١٦ 

م٦× " ٢ = =    ٢٢ 

  = P.V.C ) بار١٠( ملم١٢٥×متر   ٢٫٧٥ 

  = P.V.C )بار١٠( ملم١١٠× متر   ١٫٩٥ 

  = P.V.C )بار١٠(  ١٫٣  ملم٩٠× متر 

  = P.V.C )بار١٠(  ٠٫٩٥  ملم٧٥× متر  

P.V.C االنابيب   )بار١٠(  ٠٫٣٥  ملم٥٠× متر 

  = P.V.C )بار١٠( ملم٦٣×متر   ٠٫٦٥ 

  = P.V.C )بار٦ (  ٢٫٢٥  ملم١٢٥×متر 

  = P.V.C )بار٦ ( ملم١١٠× متر   ٢٫١ 

  = P.V.C )بار٦ ( ملم٩٠× متر   ١٫٥ 

  = P.V.C )بار٦ ( ملم٧٥× متر   ١٫٢٥ 

  = P.V.C )بار٦ ( ملم٦٣×متر    ١ 

  = P.V.C )بار٦ (  ٠٫٧  ملم٤٠× متر  

  = P.V.C ) بار٦ (  ٠٫٥٥  ملم٣٢×م  

  = P.V.C ) بار٦ (  ٠٫٤٠  ملم٢٥× م  
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 
)بالدينار(٢٠٠٥ل عام معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خال  

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN   
DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

 بنود االستثمارات الزراعية
AGRI .INVESTMENT 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

وشبكات الريتمديدات الكهرباء  ٤  = P.V.C )بار٤ ( ملم١١٠×م١٠٠   ١٦٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =    ٩٥  ملم٩٠×م١٠٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٧٥× م١٠٠   ٦٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٦٣×م١٠٠   ٤٥ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٥٠×م١٠٠   .٣٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٤٠×م١٠٠   ٢٥ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٣٢×م١٠٠   ١٤ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٢٥×م١٠٠   ١٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم٢٠×م١٠٠٠   ٦٠ 

)بار٤(بولي اثلين  =   ملم١٦×م١٠٠٠   ٤٥ 

  = GR 
)سم٥٠×لتر ٤(  

ملم١٦×م١٠٠٠  ٥٠ 

  = GR 
)سم٥٠×لتر ٤(  

ملم٢٠×م١٠٠٠  ٩٠ 

  = GR 
) سم٤٠×لتر ٤(  

ملم٢٠×م١٠٠٠  ٨٠ 

 ٤٥  يابانيمتر٥٠ برابيش للرش =  

متر آوري٥٠ برابيش للرش =    ٣٠ 
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  التكاليف الرأسمالية

INVESTMENT COSTS 
)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 
DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

االستثمارات الزراعيةبنود   
AGRI .INVESTMENT   

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

)ملم١٦(وصله  ملحقات شبكات الري تمديدات المياه وشبكات الري ٤ وصله١٠٠   ١٫٥ 

)ملم٢٠(وصله  =    ١٫٥  وصله١٠٠ 

) ملم١٦(آوع =   آوع١٠٠   ١٫٥ 

)ملم٢٠(آوع =   آوع١٠٠   ١٫٥ 

)ملم ١٦(تي  =    ٢  تي١٠٠ 

)ملم ٢٠(تي  =    ٢  تي١٠٠ 

 المنقطات  
Emiters 

 بلحي
 

 ٦ واحده١٠٠

 ٦ واحده١٠٠ شرشور =  

 ٢٫٥  واحده١٠٠ فيرجوت =  

 ٦  واحده١٠٠ ذاتية تنظيم الضغط =  

ساعه/ لتر١٢ =    E2 ٣  واحده١٠٠ 

 ٦  واحده١٠٠ تيربو =  

 ١١٠ واحد  إنش٤شبكي  الفالتر  

 ٩٥ واحد  انش٣شبكي  =  

 ٥٥ واحد  إنش٢شبكي  =  

)جالون١٥٠(رملي =    ٢٥٠ واحد 

)جالون٤٥٠(رملي =    ٨٥٠ واحد 

)جالون٢٠٠(رملي =    ٣٥٠ واحد 

)إنش٢(أقراص  =    ٨٠ واحد 

)إنش٣(أقراص      ١٤٥ واحد 

)إنش٤(أقراص      ٢٠٠ واحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 
 
 

  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

وحدات الضخ  تمديدات المياه وشبكات الري ٤
 لشبكات الري 

مضخه آهربائيه 
)فاز٣(حصان ٢  

 ١٦٠ واحد

مضخه آهربائيه  =  
)فاز٣(حصان ٣  

 ٢٧٥ واحد

مضخه آهربائيه  =  
)فاز٣(حصان ٤  

 

 ٣٠٠ واحد

راري مع مضخه آب =  
 ماتور راسين

 ٤٥٠٠ واحد

 مضخه آهربائية =  
  حصان٥٫٥)  فاز١(

 ٣٩٠ واحده

 مضخه آهربائيه =  
)فاز٣(حصان١٥  

 ٨٥٠ واحده

 مضخه آهربائية =  
  حصان7.5فاز ٣

 ٤٥٠ واحده

 مضخه آهربائيه =  
حصان١٠ فاز ٣  

 ٥١٠ واحده

 مضخه آهربائية =  
حصان٢٥ فاز، ٣  

 ٩٩٠ واحده

باء مضخة آهر  
فاز١  

حصان ٠٫٥  
 

= ٣٢ 

 ٦٠ =  حصان٠٫٧٥ =  

 ٧٠ =  حصــان١ =  

حصان١٫٥ =    = ١٢٥ 

حصان٢ =    = ١٨٥ 

حصان٣ =    = ٣١٦ 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام  
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

 مضخه بنزين = تمديدات المياه وشبكات الري ٤
  إنش٢

 ١٦٠ واحده

آاز، + مضخه بنزين  =  
حصان٥ر٥ إنش  ٢  

 ١٨٠ واحده

آاز، + مضخه بنزين  =  
حصان٥ إنش  ٣  

 ٢٤٥ واحده

لتر٢٥٠ السمادات    ١٠٠ واحده 

 ٨٠ واحده  لتر١٥٠ =  

 ٥٠ واحده  لتر٩٠ =  

ساعه/لتر٤٠ حاقنات سماد    = ٣٥٠ 

ساعه/لتر١٢٥ =    = ٤٥٠ 

ساعه/لتر٢٥٠ =    = ٥٥٠ 

 ٨٠ =  إنش١١ =  

 ١٠٠ =  إنش١٫٥ =  

 ١٢٥   إنش٢ =  

 رشاش الرشاشات  
ساعه /٣م٤٠  

 ٩٥ واحد

 رشاش =  
ساعه/ ٣م١٥  

 ٢٥ واحد

 رشاش =  
ساعه/ ٣م١١  

 ٨٫٨ واحد

 رشاش =  
ساعه / ٣م٢  

 ٦ واحد

 رشاش =  
ساعه /٣م١٫٥  

 ٥ واحد

 رشاش =  
ساعه /٣م٣  

 ٧٫٥ واحد

"١٣قطر  اجور الحفر االبار االرتوازيه ٥  ٤٠ متر عمق 

"١٥قطر  =    ٥٠ متر عمق 

"١٢قطر  =    ٣٥ متر عمق 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT  
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   
+ التغليف  االبار االرتوازية 5

 الغالف
"٨قطر  ٣٥ متر عمق 

"١٠قطر  =    ٤٠ متر عمق 

 وحدات ضخ  
غاطسه آهربائية

 الوحده الواحده حسب القياسات
 مع ملحقاتها

  ألف٣٠-٢٠

)ديزل(موتور    
 حسب النوع

 ٤٥٠٠ واحد حسب القياسات

آيبل آهرباء   
 للمضخة الفاطنة

 ١١٫٥ متر عمق  ملم٧٠

مواسير لتعليق   
 المضخة الفاطنة

 ١٥ متر عمق  انش٤

مواسير لتعليق   
 المضخة الفاطنة

 ٢٥ متر عمق  انش٥

 بيت بالستك الزراعة المحميــــة ٦
)عزل فردي(  

 ١٥٠٠ بدون بالستك حسب القياسات

)مستعمل(واحد  حسب القياسات =    ٨٥٠ 

٢م حسب القياسات ملتي سبان    ٩-٧٫٥  

سلك١٠٠٠ مختلف القياسات اسالك االنفاق    ١٥٠ 

 ١٢٥٠ طن معامل شرحات بالستيك  

 ٨٠٠ طن غير معامل =  

واحدالبيت ال مختلف االنواع أجرة ترآيب    ٢٥ 

تظليل ( اسود شبك المشاتل  
٧٥-%٧٠(%  

٢م  ٠٫٧٥ 

تظليل (اسود  =  
٥٥-%٥٠ ( %

 محلي

٢م  ٠٫٦٥ 

تظليل (فضي  =  
تايوان%) ٥٠  

٢م  ٠٫٦٠ 

%)٦٢تظليل(اسود =   ٢م   ٠٫٧٠ 

%)٥٥-٥٠(اخضر =   ٢م   ٠٫٦٥ 

%)٤٠-٣٠(رمادي =   ٢م   ٠٫٩٥ 

٥٠٠*٢ شبك عصافير =    ٢٣٠ 

١٠٠٠*٢ شبك قرنفل =    ٢٥٠ 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

م   لفه٥٠٠*٣ شاش ابيض خشن شبك المشاتل الزراعة المحمية ٦  ٧٠ 

٧٠-٦٠  لفه٥٠٠*٢٫٥ شاش ابيض ناعم =    

بالستيك ابيض  =  
 لالنفاق

م٥٠٠*م٢٫٤  ٧٠ 

بالستيك بولي  غطاء بيوت  
 آربونيت

٢م  ١٤ 

٢م شاش تظليل نظام تظليل    ١٥-١٠  

)٣م٥٠(مروحه مراوح معدات تبريد    ٤٠٠ 

٢م١ر٢قطعه  WETPAD معدات تبريد    ٤٠-٣٥  

معدات تدفئة   
 للبيوت

٨٠٠٠٠وحدة تدفئة   
 آيلو آالوري

٢٠٠٠-١٨٠٠ واحده  

)ضان(أغنام  وحدات االنتاج الحيواني ٧ ١٢٠-٨٠ رأس عواسي   

)ضأن(أغنام    ١٠٠-٧٠ رأس آيوس   

١٠٠-٧٠ رأس بلدي ماعز    

٢٠٠-١٥٠ رأس شامي ماعز    

١٣٠-١٢٥ رأس هجين ماعز    

٦٠٠-٤٠٠ رأس بلدية أبقار    

١٢٥٠-١٠٠٠ رأس هولندية أبقار    

 ١٠ واحده امهات أسماك  

 ١٦ ارنب ذآور ارانب  

شهور) ٦-٥(اناث =    ٢٤ ارنب 

 ١٥٠٠ طير إناث وذآور أمهات نعام  

 ٨ ارنب  شهور٤ مفاطيم =  

٤-٣ واحدة  دجاج بلدي    

١٦٠-١٤٠ الخلية إيطالي طرد مع خليه طابقين نحل    

١٦٠-١٤٠ الخليه مصري طرد مع خليه طابقين =    

 ١٠٠ واحد خلية واحده =  

شمع اساس+ براويز =    ١ واحد 

١٣-١٢ واحد صندوق =    

 ٥ واحد عاسله مع قاعده =  

حاجزملكات حسب  =  
صدرالم  

٥-٣ واحد  
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 ١٫٥ = غطاء جانبية خشب =  

 ١٫٥ = غطاء داخلي =  

 ٣٫٥ = غطاء خارجي =  

 ٥ = صندوق طرد   

 ٣٫٥ = قاعده   

 ٧ = مصيدة حبوب لقاح   

 ٣٫٥ = شوآة قشط   

 ٧ = سكينة قشط   

 ٠٫٤ = برواز   

 ٢٫٥ = غذاية سقفية خشب   

 ٤ واحد مصيدة دبور نحل  

 عسل مصفاة =  
ستانلس ستيل/فلتر  

٨٠-٦٠ واحد  

 ١٠ واحد داخون =  

 ٣ واحد عتلـه =  

 ٣ واحد فرشاة نحل =  

 ٥ واحد آرسي حديد =  

 ٥ واحد قفازات =  

قناع+افرهول =   ١٨-١٦ واحد   

 ٤ واحد حذاء =  

 حفر الجوره البساتين واالشجار ٨
)اليا ويدويا(  

 ٠٫٥٠ جورة ارض صخريه

يةأرض عاد =    ٠٫٢٥ جورة 

 ٠٫٢٥ الغرسه الواحده عادي الزراعة  

 ٠٫٠٨ واحده خشبيه دعامات الغراس  

 ٠٫٠٨٠ واحده أخرى دعامات الغراس  

اشتار زيتون   
 عقل

١-٠٫٤٠  سنة٢-١ جميع االصناف  

اشتال زيتون   
 اصول

سنة٢-١ جميع االصناف  ٢-١٫٢٥  

 ٢٫٥ غرسه مطعمه ليمون أشتال حمضيات  

لف االصنافمخت =    
 االخرى

 ٢٫٥ غرسه مطعمه
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 التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
رات الزراعيةبنود االستثما  

AGRI .INVESTMENT  
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

اآياس/آرمة  البساتين واالشجار ٨ غرسة  مختلف االصناف معرشات  
) سلت(  

٠٫٨ 

غرسة  مختلف االصناف مطعم  =  
) سلت(  

٢-١٫٥  

ة غرس مختلف االصناف  جوافة  
) سلت(  

١ 

٢-١٫٥ = مختف االصناف رمان    

 ١٫٥ = مختلف االصناف تين  

 ٧٫٥ مطعم بأآياس مشاتل فستق حلبي  

 ١٠ = = نخيل  

 ١٫٢٥ = = اسكدنيا  

 ١٫٧٥ = انسجة نباتيه موز  

٢٫٥-٢ = مختلف االصناف سفرجل    

 ٥ = مختلف االصناف آاآا  

)ليمح(مطعم على عدة أصول  أشتال تفاح   سلت-غرسة    ١٫٧٥-١٫٢٥  

)اجنبي(مطعم على عدة أصول  أشتال تفاح   سلت-غرسة    ٥-٣  

)محلي(مطعم على عدة أصول  أشتال أجاص   سلت-غرسة    ١٫٧٥-١٫٢٥  

)اجنبي(مطعم على عدة أصول  أشتال أجاص   سلت-غرسة    ٥-٣  

)محلي(مطعم على عدة أصول  دراق   سلت-غرسة    ٢٫٢٥-١٫٢٥  

)اجنبي( على عدة أصول مطعم دراق   سلت-غرسة    ٦-٣  

)محلي(مطعم على عدة أصول  نكترين   سلت-غرسة    ٢٫٢٥-١٫٢٥  

)اجنبي(مطعم على عدة أصول  نكترين   سلت-غرسة    ٦-٣  

)محلي(مطعم على عدة أصول  مشمش   سلت–غرسة    ٢٫٢٥-١٫٢٥  

)اجنبي(مطعم على عدة أصول  مشمش   سلت-غرسة    ٦-٣  

( ى عدة أصولمطعم عل آرز  
)محلي  

سلت–غرسة   ٢٫٢٥-١٫٢٥  

( مطعم على عدة أصول آرز  
)أجنبي  

سلت–غرسة   ٦-٣  

سلت-غرسة  = خوخ    ٢٫٢٥-١٫٢٥  

( مطعم على عدة أصول خوخ  
)أجنبي  

٦-٣  سلت-غرسة  
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥ عام معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل  
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT   
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

خيل بلدين البساتين واالشجار ٨  ١٠ غرسه مختلف االصناف 

/ انسجة نباتي برحي نخيل  
جهولم  

= ٦٠-٥٠  

١٦ثالثي نمره محراث سكك المعدات الزراعية ٩  ٥٧٥ الواحد 

١٤ثالثي نمره =    = ٥٢٥ 

١٢ثالثي نمره =    = ٤٥٠ 

١٤ثنائي نمره =    = ٣٤٥ 

١٢ثنائي نمره =    = ٣٠٠ 

٨ثنائي نمره =    = ٢٢٥ 

٥مرهثنائي ن =    = ١١٠ 

٨خماسي نمره =    = ٣٧٥ 

 ٢٢٥ = سكه واحده صغيره =  

 ٣٧٥ = سكه واحده آبيره =  

 ٥٠٠ الواحد  سكك تحت التربه٥ =  

 ٢٥٠ =  اسلحه٥ محراث ازميلي  

 ٢٥٠ =  اسلحه أفقي٥ =  

 ٤٥٠ =  أسلحه ٩ =  

 ٤٠٠ =  أسلحه٧ =  

 ٨٥٠ = سكتين محراث مطرحي  

جارحفارة جور اش   -١٧٥٠ = ريشتان 
١٨٥٠ 

مشط لسان   
 العصفور

٥٠٠-٤٥٠ =  اسلحه٩زنبرآي   

٥٠٠-٤٠٠ =  اسلحه٩ثابت  =    

صاجات محلي٩ محراث    = ٦٥٠-٥٥٠  

٧٠٠-٥٧٥ =  صاجات١٠ محراث    

سم١٤٥ محراث دوراني    = ١٢٠٠-
١٦٥٠ 

 ١٧٥٠ =   سم مستورد١٥٠ =  
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT  
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

سم مستورد١٣٠ محراث دوراني المعدات الزراعية ٩  ١٤٠٠ الواحد 

 ١٣٠٠ الواحد  سم مستورد١٢٠ محراث دوارني  

 أرجل ٩زنبرآي محراث رجل البطه  
 عمودي

 ٥٥٠ الواحد

أرجل ٧زنبرآي  =  
 عمودي

 ٤٧٠ الواحد

أرجل أفقي٩زنبرآي  =    ٤٥٠ الواحد 

أرجل أفقي٧برآي زن =    ٣٨٠ الواحد 

 ٣٥٠ الواحد  ارجل أخضر خفيف٩ =  

 أرجل صناعه ٥ =  
 محليه

 ٢٥٠ الواحد

 أرجل صناعه ٣ =  
 محليه

 ٢٠٠ الواحد

 ٧٥٠ الواحد  رجل١٣زنبرآي  =  

 ٦٥٠ الواحد  رجل١١زنبرآي  =  

 ٥٠٠ الواحد  أرجل٩ثابت  =  

 ٤٠٠ الواحد  أرجل٧ثابت    

نواتفاتحة ق     ٣٢٥ الواحده 

 ٦٥٠٠ اربع صفوف أيطاليه خطوط بذاره  

 ٨٥٠٠ = مختلف المقاسات Balerالة عمل الباالت  

 ٩٨٠٠ = إيطالي مكبس قش  

 ٣٥٥٠ الواحده مختلف االصناف آلة تفريم تبن  

 ١٥٥٠ الواحده إيطالي حفارة جور  

 ٣٠٠٠ الواحده قرصيه إيطاليه حصادة برسيم  

يمحصادة برس    ١١٠٠ = قرصيه ترآيه 

 ٢١٠٠ = إيطاليه دراي شفط لمامة برسيم  

 ١٥٥٠ = على التراآتور قطافة زيتون  

 ٢٤٠٠ = على الماتور قطافة زيتون  

 ٣٢٥ =  Olisterأصابع  =  

 ٢٥٠٠ = ترآيه دراسة حبوب  

 ١٢٥٠ = إيطاليه تردديه حصادة حبوب  

١٨٠إيطاليه آوبرا  فرامه تربه    = ٤٢٥٠ 
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  التكاليف الرأسمالية

INVESTMENT COSTS 
)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 
DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

 بنود االستثمارات الزراعية
AGRI .INVESTMENT   

ITEMS 

نوعال  
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

 ٢٧٠٠ الواحده U205إيطاليه فرامه تربه المعدات الزراعية ٩

 ٢٦٠٠ = U180إيطاليه  =  

 ٢٠٠٠ = U140إيطاليه  =  

 ١٢٥٠ = W125إيطاليه  =  

 ١١٥٠ = W105إيطاليه  =  

٢٦٠٠-٢٢٥٠ =  طن، محورين٥ ترولي    

١٨٠٠-١٤٥٠ =  طن ، محور٤ =    

١٦٠٠-١٣٥٠ =  طن ، محور٣ =    

١٤٠٠-١٢٠٠ =  طن ، محور٢ =    

 ٣٨٠ الواحده  سكك٣ تالمة  

 ٣٥٠ = سكتين تالمة  

 ٢٠ =  عين طابقين١٦ أعشاش البيض  

 ١٠ =  عيون٨ =  

 معالف صيصان  
 

 ٠٫٤٥ معلف بالستيك محلي

 معالف صيصان  
 

يك مستوردبالست  ١٠٥ معلف 

 معالف حديده  
)محلي (   

٣٫٢٥-٢٫٧٥ معلف محلي  

صوص١٠٠٠٠ معالف أتوماتيك    
 مستورد يكفي

 ٣٥٠٠ معلف

 مشارب أتوماتيك  
 بالستيك، محلي

 ٦ مشرب بالستيك محلي

 مشارب اتوماتيك  
 

 ٧ مشرب بالستيك هولندي

 شارب حديد ارضي  
 

اتوماتيك ، حديد محلي 
م٢٫٥  

 ٢٧ المشرب

مشارب أتوماتيك،   
 حديد أرضي، محلي

 ٢٣ المشرب اتوماتيك ، حديد محلي

 ٤٥ الواحده عدة قياسات ألمنيوم جرار حليب  

)جديد(طن ١ مبردات حليب   ٧٠٠٠-٥٠٠٠ الواحد   

)جديد( طن٠ر٥ مبردات حليب   ٣٥٠٠-٣٠٠٠ الواحد   
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  التكاليف الرأسمالية

INVESTMENT COSTS 
)بالدينار(٢٠٠٥ار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام معدالت أسع  

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 
DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

 بنود االستثمارات الزراعية
AGRI .INVESTMENT   

ITEMS 
 النوع

KIND 
 الصنف

CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

 ٥٥٠ = للبقرة الواحده محالب المعدات الزراعية  ٩

١٥٠٠-١٣٠٠ = لبقرتين محالب    

)بقر( رؤوس ٨لـكل  محلب الي    = ١٢٠٠٠ 

)بقر(رأس ١٢لـكل  محلب مرآزي    = ١٥٠٠٠ 

)أغنام(رأس  ٢٤لكل  محلب أتوماتيك    = ٢٥٠٠٠ 

 ٩٢٠ = فرنسي فرازة حليب  

واجنحاضنات د    صوص ١٠٠٠لكل  
 ١٤ الواحده محلي

صوص ١٠٠٠لكل  حاضنات دواجن  
 ٥٠ الواحده امريكي

 حاضنات دواجن  
 

  صوص١٠٠٠لكل 
 ١٥٠ = اتوماتيك

بيضه ، ) ٢٠٠(سعة  فقاسات  
 ٢٠٠ = محلي

  )٥٠٠(سعة  فقاسات  
 ٦٠٠ = بيضه ، أمريكي

 فقاسات  
 

سعة مئة الف بيضه ، 
 ١٢٠٠ = أتوماتيك

نقبا    ١٢٠ واحد  آغم٢٠٠ 

جهاز تهويه   
)ايطالي(صغير أسماك  ٣٠٠ الواحد 

)ايطالي(آبير =    = ٩٠٠ 
عالفة اسماك   

)نمساوي(صغير أتوماتيكية  = ٣٥٠-٣٠٠  

)نمساوي(آبير =    = ٥٠٠-٤٥٠  

 ١٥٠ = رقمي الكتروني ميزان حراره  

 ١٠٠ =  شبكة صيد أسماك  

جهاز قياس   
 األوآسجين

 
- 

 
- ٧٥٠ 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥معدالت أسعار االصول االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT 
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE UNIT    

)دينار (   

)محلي(لتر١٠٠٠ موتوررش مبيدات ١٠  ١٧٥٠ الواحد 

 
االالت والجرارت الزراعية 

لتر، مجرور١٠٠٠  وادوات التصنيع  = ١٩٠٠ 

لتر، مجرور٦٠٠ =    = ١٦٥٠ 

 ١٤٥٠ =  لترمحمول٥٠٠ =  

 ١٤٠٠ =  لتر محمول٣٠٠ =  

 ١٥٠٠ = جهاز رش بالتدخين =  

 ٧٥٠ =  لتر مجرور يدوي١٥٠ =  

 لترمجرورعلى ١٠٠ =  
 ماتور

= ٧٠٠ 

 ٥٥٠ = يدوي محمول على ماتور =  

لتر١٠٠٠فيبر جالس  تنكات رش    = ٣٠٠ 

لتر٦٠٠فيبر جالس  =    = ٢٥٠ 

لتر٥٠٠فيبر جالس  =    = ٢٠٠ 

لتر٣٠٠فيبر جالس  =    = ١٨٠ 

لتر١٥٠فيبر جالس  =    = ٨٥ 

لتر١٠٠فيبر جالس  =    = ٧٥ 

ملم١٠ متر١٠٠ بربيش رش    = ٧٥ 

ملم٨٫٥ متر ١٠٠ =    = ٥٠ 

 ٤٥ = آالشن إيطالي فرد رش  

 ١٩٥٠ = إيطاليه تيربو عامودي مروحة رش  

 ١٥٧٥ = إيطاليه دائري =  

لتر٣٠٠آافيني محمول  مرش أشجار    ١٣٥٠ الواحده 

لتر٢٠جاآتو محمول  مضخة رش    ٤٩ الواحده 

محلي/طن٠٫٥ جاروشة اعالف    ١٨٠٠ الواحده 

 ٢٥٠٠ الواحده  طن١ جاروشة أعالف  

 ٤٠٠٠ واحده  طن٢ جاروشة أعالف  

حصان ثنائي٥٠ماسي  الجرارات    ٧٧٥٠ الواحد 
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  التكاليف الرأسمالية
INVESTMENT COSTS 

)بالدينار(٢٠٠٥االنتاجية الزراعية في األردن خالل عام معدالت أسعار االصول   
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL ASSETS IN JORDAN 

DURING  ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
 بنود االستثمارات الزراعية

AGRI .INVESTMENT  
ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعرالوحده
PRICE 
UNIT 

)دينار(   

 ١١٫٥٠٠ الواحد  حصان  ٧٥ماسي  = ١٠

 
االالت والجرارت الزراعية 

حصان ثنائي٨٥ماسي  = وادوات التصنيع  ١٣٧٥٠ الواحد 

حصان رباعي٨٥ماسي     ١٨٢٥٠ الواحد 

 ٩٤حصان موديل٧٥ماسي  =  
 أنجليزي

 ٩٥٠٠ الواحد

 ٤٥٠٠ الواحد ٩٤ حصان موديل٢٥هوندا  =  

صان ح٨٠آوبوتا  =    
2WD 

 ١١٥٠٠ الواحد

 ٣٧٥٠ الواحد تراآتور يدوي مع فرامه =  

  حصان ٤٥فيات    
(4 w D) 

 ٩٥٠٠ الواحد

)ساعه/طن٤(طاقه إنتاجيه  = معصرة زيتون ١١  
Full Automticايطالي  

خط واحد 
 ) ٩٠٢(قياس

٢٦٠٠٠٠ 

) ساعه/٢٫٥(طاقه انتاجيه  = 
 Full Automticايطالي 

 إيطالي

خط واحد 
)٧٠٦(قياس  

١٧٥٠٠٠ 

 

 

-١١٠٠ الواحده ناردي خطين محليالة زراعة بطاطا
١٢٠٠  

-١١٠٠ الواحده  سم ٩٠-٧٠ =  
١٢٠٠  

-١١٠٠ الواحده ناردي خط واحد محلي الة خلع بطاطا  
١٤٠٠  
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OPERATIONAL COSTS 
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  يف التشغيليهالتكال

OPERATIONAL COSTS 
  )لديناربا(2005معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام  

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 
JORDAN DURING 2005 (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

)االولى(الحراثه إعداد وتحضير االرض ١  ٣٫٥ دونم - 

)الثانيه(الحراثة     - = ٣ 

)الثالثة(الحراثة     - = ٣ 

 ٣٫٥ = - التثليم  

اصناف مهجنه  بندوره البذور والتقاوي ٢
 مكشوف

١٣٠٠-٩٠٠ آغم   

روسمقاومه للفي بندوره    = ٥٠٠٠ 

ألف١٢-١٠ آغم اصناف مهجنه محمي بندوره    

٢٢-١٦ = اصناف عادية خيار    

-٠٫٠٦٥ بالبذره اصناف مهجنه خيار  
٠٫٠٧٥ 

٥٥-٤٠ آغم أصناف عادية آوسا    

١٥٠-١٤٠ آغم اصناف مهجنه  آوسا    

)عادي (فلفل  فلفل حلو    ٥٠ آغم 

)مهجن (فلفل  فلفل حلو    = ٥٠٠٠-٢٨٠٠  

فل حارفل   )مهجن (فلفل    = ٥٠٠٠-٤٠٠٠  

 ٦٠ = أصناف عادي باذنجان  

٦٥٠-٤٧٠ = أصناف مهجن باذنجان    

٠٫٠٩-٠٫٠٥ بالبذره أصناف محميه باذنجان    

٥-٤ آغم فاصوليا قصيرة فاصوليا    

٢٠-١٠ = فاصوليا متسلقة فاصوليا    

٣٠-٢٠ = اصناف عادية بطيخ    

٤٥٠-٣٥٠ = اصناف مهجنه بطيخ    

٤٠-٣٠ = اصناف عادية شمام    

٦٠٠-٥٠٠ = اصناف مهجنه شمام    

 ٤٠ = اصناف عادية ملفوف  

٤٠٠-٣٥٠ = اصناف مهجنه ملفوف    
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  التكاليف التشغيليه

OPERATIONAL COSTS 
  )لديناربا(2005معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام  

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 
JORDAN DURING 2005 (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

١٥٠-١٢٠ = اصناف عادية زهرة البذور والتقــاوي  ٢  

٨٠٠-٧٠٠ = اصناف مهجنه زهرة    

 ٢٠ = اصناف عاديه باميا  

١٢٠-٨٠ = اصناف مهجنه باميا    

 ١ = صنف بلدي فول   

 ٤ = صنف قبرصي فول  

 ٣٠ = اصناف عادية زعتر  

٣٠٠٠-٢٠٠٠ = اصناف محسنه زعتر    

 ٥ = اصناف مهجنه بازيالء  

٣٠-١٥ = اصناف عاديه جزر    

 ٨٠ = اصناف مهجنه جزر  

عاديةاصناف  خس    = ٣٧ 

 ١٢ = اصناف مهجنه ذره حلوه  

 ٢٫٥ = اصناف عادية ذره علفيه  

 ٥ = اصناف عاديه شمندر  

 ٥٠ = اصناف عاديه شومر  

 ٧ = اصناف عاديه لفت  

بذره١٠٠٠٠ اصناف مهجنه بروآلي    ١٢٠ 

يذره١٠٠٠٠ اصناف مهجنه ملفوف احمر    ٨٠ 

 ٤٫٥ آغم اصناف مهجنه سبانخ  

سبقدون    ٣٫٥ = اصناف مهجنه 

 ٢٫٥ = اصناف عاديه ملوخيه  

٢٧٥-٢٢٥ طن محلي بطاطا    

٦٧٥-٦٠٠ = مستورده هولندي بطاطا    

 ٥٠٠ = اصناف عادية ثوم  

٥٠٠-٤٠٠ = بصل قنار بصل    
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS  

  )لديناربا(2005  معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING 2005 (in JD)  
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

جنهبذورمه بصل البذور والتقــاوي  ٢  ١٥٠ آغم 

٢٠-١٥ = بذور عادية بصل    

 ٠٫٢٣٢ = اصناف عادية قمح  

 ٠٫١٨٢ = = شعير  

 ٠٫٢٢٠ = = بيقيه  

 ٣٫٥٠٠ = امريكية فصه  

 ٣٫٥٠٠ = حجازي برسيم  

 ٢٫٠ = عادي برسيم  

 ١  شتله١٠٠ جميع االصناف خيار اجور تشتيل الخضراوات ٣

جميع أنواع  في المشاتل 
 الخضراوات

شتله٢٠٠ =  ١٫٢٥٠ 

 ٠٫٠١٠ شتله مكشوف خيار اسعار االشتال ٤

 ٠٫٠٨٠ = محمي خيار  

 ٠٫٠١٠ = مكشوف بندوره  

٠٫٠٦-٠٫٠٥ = محمي بندوره    

 ٠٫٠١٠ = اصناف شائعه بصل  

 ٠٫٠١٢٥ = مكشوف فلفل حلو  

 ٠٫٠٢٥ = محمي فلفل حلو  

 ٠٫٠٠٧ = اصناف شائعه زهرة  

 ٠٫٠١٠ = اصناف مهجنه زهرة  

 ٠٫٠١٠ = اصناف شائعه ملفوف  

 ٠٫٠١٠ = اصناف مهجنه ملفوف  

 ٠٫٠٠٧ = اصناف شائعة باذنجان  
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  التكاليف التشغيلية
OPERATIONAL COSTS 

  )لديناربا(2005معدالت أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعية في األردن خالل عام  
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING 2005 (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيلية
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمدة
UNIT 

 سعر الوحدة
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

 ٠٫١٢٥ شتله اصناف مهجنه باذنجان  ٥

 ٠٢٠ = مستورد فراوله 

 

 األسمدة والمخصبـات

يمحم زعتر  = ٠٫٠٥٠ 

)٣م٤(سياره زبل غنم أسمده عضويه    ٥٥-٥٠  

٤٠-٣٠ = زبل بقر اسمده عضويه    

٦٠-٥٥ = دجاج بياض اسمده عضوية    

٥٠-٤٠ = دجاج الحم اسمده عضوية    

اسمده عضويه   
)مصنع(  

غنم (زبل معقم معبأ بأآياس 
)دجاج/بقر/  

٣٠-٢٠ طــن  

 ١٢٥ = سلفات امونياك اسمدة آيماوية  

 ١٦٠ = يوريا =  

 ١٢٠ = سوبرفوسفات ثالثي =  

)داب(سوبر فوسفات ثنائي  =    = ١٨٠ 

 ٢٨٠ = نترات الكالسيوم محلي =  

 ٤٠٠ = نترات الكالسيوم مستورد =  

 ٢٢٠ = سلفات المغنيسيوم محلي =  

 سلفات المغنيسيوم =  
 مستورد

= ٣٢٠ 

 ٢٤٠ = سلفات البوتاسيوم محلي =  

البوتاس محليسلفات  =    = ٣٨٠ 

 ٤٠٠ = نترات البوتاس مستورد =  

 ٥٠٠ = نترات المغنيسيوم مستورد =  

 ١٦٠ =  %٩٠آبريت  =  

 اسمدة آيماوية  
NPK 

20-20-20+TE٦٠٠-٥٥٠ =   محلي  

  =  20-20-20+TE  مستورد
  

= ٩٠٠-٧٠٠ 
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

  )لديناربا(2005الت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام  معدالت أسعار مدخ
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING 2005 (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

 اسمدة آيماوية االسمدة والمخصبات ٥
NPK 

12-12-36+TE 
 محلي

٥٥٠-٤٥٠ طن  

  = 12-12-36+TE 
 مستورد

= ٩٠٠-٧٠٠  

  = 30-0-5+TE٥٠٠-٤٠٠ =  إماراتي  

  = 20-10-20+TE٦٠٠-٥٥٠     محلي  

  = 20-10-20+TE 
 مستورد

= ٧٥٠ 

  = 12-6-36+TE  ٦٥٠ =   محلي

  = 15-30-15+TE  
 محلي

= ٥٠٠-٤٥٠  

  = 15-30-15+TE 
 مستورد

= ١٤٠٠-٨٠٠  

  = 19-6-6+TE 
 مستورد

= ٨٠٠-٧٠٠  

  = 12-6-36+TE 
 مستورد

= ١٢٠٠-٩٠٠  

  = 13-0-46+TE 
 مستورد

= ١٠٥٠ 

  = 19-19-19+TE 
 مستورد

= ٨٠٠ 

  = 30-10-10+TE 
 مستورد

= ١٠٠٠-٩٠٠  

  = 10-50-5+MG 
معلق+مستحلب  

= ٥٢٥ 

 TE+10-10-30 اسمدة ورقية  
  محلي

 ١٫٧٥ آغم

  = TE  ٢٫٥ آغم   مستورد٢٠-٢٠-٢٠+

 ٢٫٠٠ آغم مستورد TE+20-20-20 اسمدة ورقية  

 ٥ آغم   %١٣ EDD  آغم١٣٥ سماد حديدي  

  = EDDHA 6% ١٠-٧ آغم  
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

  )لديناربا(2005 خالل عام  معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING 2005 (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

نادره محليعناصر  اسمدة آيماوية    ٣ آغم 

 ٥ آغم عناصر نادره مستورد = المبيدات والعالجات الزراعية ٦

 ٣٫٥ لتر اوآسيد الكالسيوم =  

 ٧ آغم هيوميك أسيد =  

 ١٠ آغم هيومي أيرون =  

 ١٦ لتر فاستاك عالجات  

 ٣٠ آغم النيـــت =  

٣٠-٢٨ آغم ديكارزول     

 ٣٤٫٥ آغم  )S(إيفيسكت   =  

ينازودر    ١٤-١٢ لتر   

%١٠سايبرمثرين =   ٧-٥ لتر   

 ٣٫٥ لتر دايمثويت =  

٤دورسبان =    ١٢٫٥ لتر 

 ١٦ لتر تمارون   

٧-٦ لتر سنثيون =    

٦٠-ديازنون  =    ٨٫٥ آغم 

 ٣ لتر مآلثيون =  

 ١٣ لتر سوبر اسيد =  

 ١٦ لتر باثيرويــد =  

%١٠سوبر الفا     ١٠٫٥ لتر 

 ٧ لتر بيرفكيتون =  

 ١٥ لتر ديسيس =  

 ٢٤ آغم بروبــال =  

 ١٨٫٥ لتر آرا تيه =  

 ٢٣ لتر دليتـــول =  

 ١١ آغم أسفيت =  

٩٠-اجرنيت  =    ١٧٫٥ آغم 

 ٧٢ آغم آاربودان =  
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)دينارلبا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

حشريهالمبيدات ال المبيدات والعالجات الزراعية ٦  ٧٫٥ لتر آلوروفت 

%٢٠آوماندو =    ٢٥ لتر 

%٥٠-ديددي فاب =    ٣٫٨٠ لتر 

٢٫٥ -دلتارين =    ١١ لتر 

%٥-فاست =    ١٠ لتر 

١٠-سوبرتاك  =    ٩ لتر 

%٤٠-التراسدين =    ١٠٫٥ لتر 

%٢٫٥-دلنارين     ٩٫٥ لتر 

%٢٠–فابكوسيدين  =    ٦٫٥ لتر 

 ٤٫١ لتر%٥٠- فاب مالثيون =  

%٥٧فاب مالثيون  =    ٣٫٧٥ لتر 

%١٠-سايبرمثرين =    ٥٫٢٥ لتر 

٦٠-فيتارون  =    ٥ لتر 

%٥٠-سومثيون  =    ٨ لتر 

 ٤ لتر سيكوثيت  =  

 ٩٥ لتر فيرتيميك =  

 ٤٥ لتر برايد   

 ١٢ لتر ميتاك =  

 ٤٦ لتر نومولث =  

 ٦ لتر بيالر هوب =  

 ٢٣ آغم ميزارول =  

مآغ٥ جوزاثيون =    ١١٫٥ 

 ١٨ لتر بيرمسكت =  

 
 
 
 

 
 
 
 



 37

 
 

  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

مبيد حشري  المبيدات والعالجات الزراعية ٦
 للتعقيم

 ٢٤ لتر فايديت 

 ١١ لتر موآاب =  

 ٥٠ لتر تاتشجرين =  

 ٣ آغم سيد جارد =  

 ٢١ آغم رايزولكس =  

لفطريهالمبيدات ا    ٩٫٥ آغم تراي ملتوآس فورت 

 ٥ آغم مورستان =  

 ٧ لتر انتراآول =  

 ١٢ آغم ثوبسين =  

٥٠-بينوميل  =    ١٢ آغم 

 ١٣ لتر روبيغان =  

 ٢٦ لتر افوغان   

 ٢٢ آغم  WP%٥٠-روفر =  

 ٥ لتر دايثين =  

٥٠سوموسليكس =    ٣٤ آغم 

 ٢٥ آغم سابثين =  

٥٠سوميكو      ٥٢ لتر 

 ٢٦ لتر انفل =  

 ١٦ آغم ريملتين =  

 ١٫٢٥ آغم آبريت مبلل =  

 ٢ آغم زينب ابيض =  

 ٢٫٥ آغم زينب ازرق   

 ٢٤ آغم بنليت =  

 ٩٫٥ آغم تراي ملتوآس =  
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

ات الفطريهالمبيد المبيدات والعالجات الزراعية ٦  ٢٨ لتر بايفيدان 

 ١٣٦ لتر آانفل =  

 ٤ آغم آبروسيد =  

 ٤٫٥ آغم آربتان =  

ف-آورتين  =    ٧٫٥ آغم 

 ٥٠ لتر تاشيجارين =  

٥٠-رايزولكس =    ٢١ آغم 

 ٤ آغم مانكوثين =  

 ٤ آغم مانتوآس =  

٢٢-١٩ آغم برولكس =    

 ٢٢ لتر تشجازول =  

٥-فاآوميل =    ٥ آغم 

 ٧٫٥ آغم  M Z -فاآوميل =  

٥٠فاآوميل بلص  =    ١٠ آغم 

 ١٥ لتر فايدان =  

 ٢٦٫٥ لتر بريفيكور =  

 ٢٦٫٥ لتر برفيكيور =  

 ٢٤ آغم  Y  Mساندوفان  =  

٥٠-سوميكو =    ٥٢ لتر 

 ١٢ آغم توب ماك =  

 ١٨ لتر ديروزال =  

 ٥ آغم شامبيون =  

 ١٦ آغم  M  Zأآروبات  =  

ونفيدورآ =    ٧٠ لتر 
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  التكاليف التشغيليه

OPERATIONAL COSTS 
)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 
JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

 ٩ لتر آربتانول المبيدات الفطريه المبيدات والعالجات الزراعية ٦

 ٢٢ لتر تورك   مبيدات العناآب  

 ٩٣٫٥ لتر فيرتيميك =  

 ١٤ لتر ميتاك =  

 ٢٠ لتر نيرون =  

 ٤٢ آغم نيسرون =  

٥٧ -دآتاتور =    ١٥ لتر 

 ١٨ آغم اآرستين =  

 ٢٤ لتر  ١٫٨% مايتومك =  

 ٢٢ لتر فابكومك =  

 ٦٫٥ لتر فابكو ثيون =  

 ٦ لتر فابكوزين =  

 ٦ لتر بيالرمكتين   

٠٫٢٥آاسيكيد  =    ٧٠ لتر 

 ١٥ آغم  %٢٠بايردان    

 ١٨٫٥ لتر هوستانيون =  

 ٧٫٥ آغم نيماآور   

 ١٨ آغم اآرستين   

 ٢٨ لتر آيور   

 ٢٢ لتر افالون مبيدات االعشاب  

 ٢٠ لتر رونستار =  

 ٥ لتر جرامكسون =  

 ٢٢ لتر فيوزياليد =  

 ١٧ لتر نابـــو =  

)قمح(داآثال  =    ١٥ آغم 

 ٧٫٥ لتر راونداب =  

 ١٧ لتر لورآس =  

 ٤٫٢٥ لتر استرديفور =  
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  التكاليف التشغيليه

OPERATIONAL COSTS 
)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 
JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

-جراوند أب مبيدات االعشاب ٦
٤٨%  

 ٤٫٢ لتر

مستورد/هدف =   ١٨٥٫٥ لتر 
 

المبيدات والعالجات 
 الزراعية

 ١٢ لتر هوك =
%٢٠-هيربكل =    ٤٫٥ لتر 
 ٢٣ لتر فيوسيليد سوبر =  
 ٣٦ آغم لكسون =  
 ٥ لتر شينفوسيت =  
 ٤٫٥ = فوماك =  
صيفيزيت     ٢ =  7Eصن سبراي  
 ١٫٥ = سمرول زيت صيفي  
 ١٫٢٥ =  س-وانترول  زيت شتوي  
 ٢ =  11Eصن اويل  زيت شتوي  

مياه مشاريع سلطة وادي  الميــــــــــاه ٧
 االردن

٣م١٠٠ مياه للزراعه  ٨ 

٣م مياه للزراعه  مياه منقوله بالصهاريج    ١ 
مياه ابار ارتوازية منقولة   

 باالنابيب
٣م مياه للزراعه  ٠٫٥ 

 ٦يوم/عامل  ذآور عماله ماهره العمالة ٨
 ٤يوم/ عامل ذآور عماله غير ماهره  
 ٣يوم/ عامل اناث عماله غير ماهره  

 ١٤٠٠ طن شفاف عادي ملش البالستيك ٩
 ٨٥٠ طن اسود ملش  
 ١ آغم مقاسات اآياس للزراعة  

٣م١ محلي بيرلييت التربه الصناعية ١٠  ٤٢ 
 ١١  لتر٢٥٠ مستورد بيتموس  
 ١٧  لتر٣٦٠ مستورد بيتموس  
لتر٣٠٠ مستورد بيتموس    ١٤ 
باله/فلندي بيتموس الباله    ١٥  آغم٥٠ 
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

 الوحدة المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

 ٢ دونم محراث رجل البطه  الحراثه العمل االلي المستأجر ١١

حراث ازميليم =   )مره واحده(دونم    ٣ 

 ٢  محراث صاج خيف =  

 ٢٫٥ = محراث صاج آبير =  

 ٣ = محراث تسوية =  

 ٢ = محراث دوراني =  

 ٠٫٨٠ دونم بذاره عادي البذار  

 ٠٫٤٠ = ناثره سماد التسميد  

 ١٫٠ = زراعة حبوب الزراعه  

 ٠٫٥٠ = الة فرد البالستيك فرد البالستيك  

لحصادا   قمح (حصادة حبوب 
)وشعير  

= ٢ 

)مره واحده(دونم  رش محاصيل مقاومة     ٠٫٩ 

 ١٫٥ = رش اشجار مثمره مقاومة االفات  

الة لعمل الباالت  عمل الباالت  
 للبرسيم

 ٠٫٢٥ الباله

*درس وفرز   )قمح(دراسة وفراز    ١٢ ساعه 

 ١٫٠ دونم الة جمع القش جمع القش  

 آهرباء المشاريع الكهرباء الطاقة ومصادرها ١٢
 الزراعية

آيلو واط١٠٠  ٢٫٦٠ 

آهرباء الشبكة  الكهرباء  
 الوطنية

آيلو واط١٠٠  ٤٨ 

)لتر١٠٠٠( سوالر المحروقات    ١٣٥ 

 ١٫٥ آغم زيت محروقات المحروقات  

.تشمل العمل المستأجر لتشغيل االلة اضافة الى اجرة االلة نفسها *   
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  غيليهالتكاليف التش
ERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥(in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
لمعتمدها  

UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

بكسه١٠٠  آغم٨سعة  بولسترين العبوات ١٣  ١٦ 
 ١٩ =  آغم١٠سعة  =  

)شرحه(آغم٥سعة  =    = ١٢ 

آغم للفراوله٢سعة =    = ١٠ 

 ٩٫٥ =  للفراوله٠٫٥سعة  =  

آغم٨بالستيك عادي  عبوات     = ٢٥ 
لبه ع١٠٠  آغم١٠بالستيك مخرم  عبوات     ٣٠ 

بكسة١٠٠  آغم١٠سعة  خشب    22 

 ١٥  شوال١٠٠ شوال قمح شوال  

)بصل ، بطاطا(شوال  شوال    ٥٫٥  شوال١٠٠ 

 3.5  طبق١٤٠ اطباق بيض آرتون  

ياصو األعــــــالف ١٤ ٢٨٥-٢٧٠ طن آسبة فول الصويا   

١٧٠-١٦٠ طن صفراء ذره    

 ٢٥٠ طن بيضاء مستورد ذره  

افمختلف االصن شعير    ١٥٠ طن 

٢٢٠-٢٠٠ طن مختلف االصناف قمح    

 ٨٠ طن نخالــه نخاله  

 ٣٥٠ طن مختلف األصناف حمص  
٣٠٠-٢٥٠ طن أبيض عدس    
٢٠٠-١٥٠ طن أحمر عدس    
٢٢٠-٢٠٠ طن محلي آرسنة    
٢٢٠-٢٠٠ طن محلي بيقيا    
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  التكاليف التشغيليه

OPERATIONAL COSTS 
)لديناربا(٢٠٠٥خالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام  معدالت أسعار مد  

AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 
JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 

 الرقم 
 المتسلسل

  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

) دينار(  

 ٢٠٠ طن تبن عدس  اتبان االعـــالف ١٤

 ٦٠ طن تبن شعير أتبـان  

 ١٤٠ طن تبن قمح أتبـان  

 ٢٠٠ طن تبن آرسنه أتبـان  

٢٣٥-٢٠٠ طن دواجن  اعالف مرآزه    

٦١٠-٥٥٠ طن الحم خصوصي أعالف مرآزه    

 ١٢٥ طن لالبقار واالغنام اعالف مرآزه  

 ١٧٠ طن محلي برسيم  

رسيمب   سوداني-مصري    ٢١٠ طن 

سوداني-مصري تبن    ١٢٥ طن 

٣  م للدواجن نحاته    ٣ 

 ١٠ آغم فابكوفيت عالجات  ١٥

 
 العالجات واالدوية البيطرية

 ٢٫٥ آغم مغنيسيوم سلفات =

 ٢ لتر دآستروز =  

 ٦٫٥ آغم ربستون =  

ملم١٠٠٠ آالسيوم =    ٧ 

ملم١٠٠ بنسليوم ستربتومبسين =    ٣ 

 ١٫٥ آغم فيتامين فيديريمكس =  

 ٢ آغم نيواوآسي فيتامين =  

   ١ -٠٫٨ آغم اوآسي فيتامين =  

 ٧ آغم ديورين =  

 ٢٥ آغم دياآلين =  

 ١٥-٢٥ آغم  Kفيتامين  =  
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
   التشغيليةبنود التكاليف

OPER. COSTS ITEMS 
 النوع

KIND 
 الصنف

CLASS/VAR 
الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   
جاتعال ١٥  ١٠ آغم تراي سلفا بلص 

 
 العالجات و األدوية البيطرية 

غم١٠٠  ٢٠-ايروثرومايسين =  ٢٫٥-  ٣٫٥ 

 ٣٫٥ لتر داد بريم =  

داد.إس .فور =    ٠٫٣٥ حبه 

ملم١٠٠٠ سكوريان =    ٣١ 

 ٢٫٥ ملم200 االمبسلين سبراي =  

٤ -٣٫٥ ملم50 فراسميسين =    

٤ -٢٫٥  ملم50 اتروبسين =    

 ٥٫٥  ملم١٠٠ فوروسين =  

٢٠-وسينني =   غم١٠٠   ٢٫٥ 

غم١٠٠ الآسفيت =    ١ 

غم٢٠٠ تونوفيت =    ١٫٥٠ 

غم١٠٠ آولي دوآسي =    ٤ 

 ٦٫٥  غم١٠٠ آولي دوآسي فروت =  

ملم١٠٠ ميثراميرازين =    ٤٫٥ 

ملم١٠٠ أفترال =    ٣ 

 ٣٫٥  ملم١٠٠ سلفا نينمايد =  

ديكساميثازون  =  
٤%  

٤-٢٫٥  ملم٥٠  

%٥جنتا ميسين  =   لمم١٠٠   ٣ 

 ٧٫٥ حبــه لوتيلين =  

 ٠٫٢٥ حبه هكسامين =  

١٠ -٨  ملم١٠٠ ثايلوزين =    
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

 الصنف
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

٤-٣٫٥  ملم١٠٠ تايلوسين عالجات العالجات واالدوات البيطرية ١٥  

 ٢٫٥  ملم١٠٠ ليجنوسول =  

هيل-مينج  =    ١  غم٢٠٠ 

 ١٫٥  غم٢٠٠  هيل-ادر  =  

 ١٫٥  غم١٠ الآتا آلوس =  

 ٥  ملم  ١٠٠ نوفوسول =  

 ٨  ملم ١٠٠ انسوزول =  

ملم١٠٠ سبازيوم =    ٨ 

 ٦٫٥  ملم١٠٠ آاتوزال =  

 ٢٥  ملم٥٠ ريفوميك =  

 ٣٠ آغم امبرودون =  

 ١١ لتر تاآتك =  

٣٫٥-٣  سم١٠٠ حديد =    

غمآ سايكوستات =    ١٥ 

٢٫٥-٢ الف جرعه جمبورو  لقاحات٥     

١٫٥-٠٫٩٠ الف جرعه السوتا =    

١نيوآاسل ب =   ١٫٥-٠٫٩٠ الف جرعه   

٥٢التهاب الشعيبات  =    ١٫٥ الف جرعه 

١٢٠التهاب الشعيبات  =    ١٫٥ الف جرعه 

  = -١٢٠ B1  صوص١٠٠٠  ١٫٥ 

  = B1 طير١٠٠٠  ١٫٥ 

  = B 6 طير١٠٠٠  ١٫٥ 
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  التكاليف التشغيليه
OPERATIONAL COSTS 

)لديناربا(٢٠٠٥معدالت أسعار مدخالت االنتاج الزراعية في االردن خالل عام    
AVERAGE PRICES OF AGRICULTURAL INPUTS IN 

JORDAN DURING ٢٠٠٥ (in JD) 
 الرقم 

 المتسلسل
  بنود التكاليف التشغيليه
OPER. COSTS 

ITEMS 

 النوع
KIND 

فالصن  
CLASS/VAR 

الوحدة 
 المعتمده
UNIT 

 سعر الوحده
PRICE/ 
UNIT 

)دينار(   

٥٥-٣٥ خروف خراف تسمين بعمر شهر أغنام وحدات االنتاج الحيواني ١٦  

  ١٣٠-١٢٠ عجلعجل تسمين بعمر اسبوع ابقار  

 صوص الحم دواجن  
 بعمر يوم

صوص١٠٠  ٢٥ 

 ٥٠  صوص١٠٠ صوص بياض دواجن  

ث تربيةذآور وإنا ارانب    ٣٥ ارنب 

مشاريع سلطه وادي  ري استئجار االراضي الزراعية ١٧
 االردن

٤٠-٢٥ دونم  

٣٠-٢٠ دونم ابارارتوازيه ري    

١٢-٥ دونم مختلف االصناف بعل    

 ١٠  أقراص١٠ اقراص شمع نحل أخــــــــرى ١٨

 ١٫٥ طبـه خيوط بالستيك مستورد زراعة محمية  

طةمشاريع متوس ادارة فنية    ١٠-١٥ يوم عمل 

 ١٥-٢٠  يوم عمل  مشاريع آبرى ادارة فنية  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشـــــــــاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

)خضـــروات (   
VEGETABLES 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

 
 
 

اج لوحدة النشاطتكاليف االنت  
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                                       KIND OF ACTIVITY   :   TOMATOES    البنـــدوره: نوع النشاط 
            UNIT OF ACTIVITY(OPEN FIELD) :  DUNUM       دونم واحد : المكشوفحدة النشاطو

UNIT OF ACTIVITY(PLASTIC HOUSE):HALF DUNUM          نصف دونم:ي المحمحدة النشاطو  
 )بالدينار(           

)بيوت بالستيك (محمي  مكشــــــــــوف  طريقة الزراعة 
 بالتنقيــــــــط بالتنقيــــــط أسلوب الـــــري

بنود التكاليف 

 الوحدة
 المعتمدة

دهسعرالوح الكمية القيمة سعرا لوحده الكميه  القيمة 

٠٫٠٣-٠٫٠١ ١٢٥٠ شتلهاالشتال  ٣٧٫٥-١٢٫٥  ٨٥ ٠٫٠٥ ١٧٠٠ 

       االسمدة
 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ ١٥ ١٥ ١ طن األسمدة العضوية-١
 ٧٫٢ ٠٫١٨ ٤٠ ٧٫٢ ٠٫١٨ ٤٠ آغم يوريا-٢
 ١٠٠ ١ ١٠٠ ٤٨ ٠٫٨ ٦٠ آغممرآبه-٣

 ١٠٠ - - ٥٠ - - دينارالمبيدات والعالجــات

٣مالميـــــــاه  ٢٦٠ ٠٫٤ ٦٥٠ ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ 

 ٨ ١ ٨ ١٠ ١ ١٠ آغمأسود ملش

 ٨ ١ ٨ - - - طبهخيوط ترآيبية

       العمل االلي المستاجر
 ٨ - - ٦ - - دينار إعداد األرض للزراعة-١

       
       العماله 
 ١٨٠ - - ٤٠ - - دينارالدائمه
 - - - ٦٠ ٠٫٥ ١٢٠ ساعهالمؤقتة

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - ٥ - - دورةاهتالك شبكة

 ٤٠ - - - - - دورةاهتالك بالستيك

 ٦٠ - - - - - دورةاهتالك بيوت

اشهر انفاق بالستيك 
 الشتاء

- - ٢٠ - - _ 

 ١٤٠ ٠٫١٤ ١٠٠٠ ٧٠ ٠٫١٤ ٥٠٠ عبوةالعبـــوات

 ١٠٤٣٫٧   ٤٢٣٫٧   المجمـــوع
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  شاطتكاليف االنتاج لوحدة الن
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

                        KIND OF ACTIVITY:     ONION&GARLICالبصل والثوم:نوع النشاط 
                                     UNIT OF ACTIVITY  : ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 

                                                                                             
  )بالدينار(                     

 ثـــــــــوم بصــــــــــلإسم المحصول

تنقيط/ سطحي طريقة الزراعه تنقيط/ سطحي    

بنود التكاليف 

 الوحده

 المعتمده

 القيمة سعرالوحده الكمية القيمهسعرالوحده الكميه

آغم/شتلهاشتال وتقاوي آغم٩٠ ٦٠ ٠٫٠٢  بذرة٤٠٠٠   ٥٤ ٠٫٦٠ 

       األسمـــــــدة

 ١٥ ١٥ ١ ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١

 ٣٫٦ ٠٫١٨ ٢٠ ٣٫٦ ٠٫١٨ ٢٠ آغم يوريا-٢

 ١٥ ١ ١٥ ١٥ ١ ١٥ آغمعناصر نادرة+ مرآب -٣

 ٢٥ - - ٢٥ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميــاه  ٣٦ ٠٫١٢ ٣٠٠ ٣٦ ٠٫١٢ ٣٠٠ 

       مل االلي المستأجرالع

 ٦ - - ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

       العمل اليـــدوي

 ٣٠ - - ٣٠ - - ديناردائمة-١

 ٨٠ ٠٫٥ ١٦٠ ٨٠ ٠٫٥ ١٦٠ ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ١٠ - - ١٠ - - دورةشبكة رياهتالك 

آغم١٠شوالالعبــوات  ١٢ ٠٫١ ١٢٠ ١٥ ٠٫٠٥ ٣٠٠ 

 ٣٠٦٫٦   ٣١٥٫٦   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                  KIND OF ACTIVITY :WATER- MELONالبطيخ :نوع النشاط 
                                            UNIT OF ACTIVITY :    ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 

  )بالدينار(                     

 مكشـــــــوفطريقة الزراعة
 بالتنقيــــــــــــطأسلوب الــــري

بنود التكاليــــــف
 الوحدة المعتمدة

 القيمـــة سعر الوحده الكمية
١٨–٦ حسب الصنف ٦٥٠ بذرةورالبــــــــــذ  

    االسمــــــــدة
 ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٥٫٤ ٠٫١٨ ٣٠ آغم يوريــــا-٢
 ٣٠ ١ ٣٠ آغمعناصر نادرة+  مرآب -٣

 ٥٠ - ٥٠ دينارالمبيدات والعالجـات
٣مالميـــــــاه  ٤٨ ٠٫١٢ ٤٠٠ 

 ١٠ ١ ١٠ آغمالملش األســـود
    أجـرالعمل االلي المست

 ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١
    العمل اليــدوي

 ٤٠ - - ديناردائمة-١
 ١٠ ٠٫٥ ٢٠ ساعة مؤقتة-٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - دورةاهتالك شبكة الري
 ٢٠ - - اشهر الشتاءانفاق البالستيك

 - - - -العبــــــوات 

 ٢٦٥٫٤   المجموع
    دينار٤٠ور آرمسون          ثمن آغم بذ* 
  دينار٤٠٠راس العبد                       *  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

  SWEET & HOT PEPPER ACTIVITY  KIND OF : )                                الحلو (نوع النشاط  فلفل  
   ACTIVITY (OPEN FIELD) : ONE DUNUM                       UNIT OFدونم واحد : لنشاط المكشوف وحدة ا

  ACTIVITY (PLASTIC HOUSE) : ONE DUNUM UNIT OF            نصف دونم  : وحدة النشاط المحمي 
  )بالدينار (

)بيوت عاليه(محمي  مكشـــــــوف طريقة الزراعه  
وب الـــرياسل  بالتنقيط بالتنقيط 

 بنود التكاليف 

 الوحده
 المعتمده

 القيمة سعرالوحده الكمية القيمهسعرالوحدهالكميه
 ٥١ ٠٫٠٣ ١٧٠٠ ١٨٫٧٥ ٠٫٠١٥ ١٢٥٠ شتلهاالشتــــال
       األسمــــدة

 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٩ ٠٫١٨ ٥٠ ٩ ٠٫١٨ ٥٠ آغم يوريا-٢
 ٧٠ ١ ٧٠ ٥٠ ١ ٥٠ آغمنادرةعناصر + مرآب -٣

 ٧٠ - - ٤٠ - - دينارالمبيدات  والعالجـات

٣مالميـــاه  ٢٠٠ ٠٫٤٠ ٥٠٠ ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ 

 ٨ ١ ٨ ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

       العمل االلي المستأجر
 ٨ - - ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

       العمل اليــــدوي
 ١٢٠ - - ٤٠ - - ديناردائمة-١
  - - - - - ساعةمؤقتة- ٢

 ٨ ١ ٨ - - - طبةخيوط ترآيبية

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - ٥ - - دورةاهتالك شبكة الري

 ٤٠ - - - - - دورةاهتالك البالستيك

دور/معدن)معدن ( اهتالك البيوت   - - - - - ٦٠ 

 - - - ٢٠ - - اشهر الشتاءانفاق البالستيك

 - ٠٫٢ ٥٠٠ ٧٠ ٠٫٢ ٣٥٠ عبوةالعبـــــوات

 ٧٩١٫٥  ٣٦٣٫٧٥   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

   KIND OF ACTIVITY: CAULI FLOWER AND CABBAGE         ملفوفوزهرة : نوع النشاط 
                                                                          UNIT OF ACTIVITY:   ONE DUNUMدونم واحد :وحدة النشاط 

  )بالدينار(               

 مكشـــــــوف مكشــــــوفطريقة الزراعه
 سطحي بالقنوات بالتنقيطاسلوب الـــري
بنود التكاليف 

 الوحده
المعتمده

مهالقيسعرالوحده الكميه  القيمة سعرالوحده الكمية 
 ٢٥ ٠٫٠١ ٢٥٠٠ ٢٥ ٠٫٠١ ٢٥٠٠ شتلهاالشتــال
       األسمــــدة

 ١٥ ١٥ ١ ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٨٫١ ٠٫١٨ ٤٥ ٨٫١ ٠٫١٨ ٤٥ آغم يوريا-٢
 ٤٥ ١ ٤٥ ٤٥ ١ ٤٥ آغممرآبة-٣

 ٥٠ - - ٥٠ - - دينارالمبيدات والعالجــات

٣مالميــــاه  ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ ٤٨ ٠٫١٢ ٤٠٠ 

 - - - ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

       العمل االلي المستأجر
 ١٠ - - ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

       العمل اليــــدوي
 ٣٦ - - ٣٦ - - ديناردائمة-١
 _ - - _ - - ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 - - - ٥ - - دورةاهتالك شبكة

 - - - ٥٠ ٠٫٢ ٢٥٠ عبوةالعبــــوات

 ٢٦٩٫١   ٣١٨٫١   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

   SNAP BEANS:   KIND OF ACTIVITY                                  الفاصوليا: نوع النشاط 
                            UNIT OF ACTIVITY (OPEN FIELD):DUNUMدونم  :وف المكشوحدة الشاط

  UNIT OF ACTIVITY (PLASTIC HOUSE):HALF DUNUM دونم نصف  : المحميوحدة الشاط 
)بالدينار(   

 محمـــــــي مكشـــــــوف طريقة الزراعه
 اسلوب الـــــري

 الوحده
 بالتنقيط بالتنقيطالمعتمده

 القيمة سعرالوحده الكمية القيمهسعرالوحده الكميه لتكاليف بنود ا
 ٣٠ ٢٠ ١٫٥ ١٠ ٤ ٢٫٥ آغمالبـــــذور
       األسمــــدة

 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٣٫٦ ٠٫١٨ ٢٠ ٢٫٧ ٠٫١٨ ١٥ آغم يوريا-٢
        سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ٤٠ ١ ٤٠ ٢٠ ١ ٢٠ آغمعناصر نادره-٤

 ٤٠ - - ٢٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميــــاه  ٢٠٠ ٠٫٤٠ ٥٠٠ ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ 

 ٨ ١ ٨ - - - طبهخيوط التربيـــط

 ٨ - ٨ ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

       العمل االلي المستأجر
 ٨ - - ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

       العمل اليـــدوي
 ٨٠ - - ٣٠ - - ديناردائمة-١
 _ - - ٤٠ ٠٫٥ ٨٠ ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - ٥ - - دورةاهتالك شبكة الري

 ٤٠ - - ٥ - - دورةاهتالك بالستيك

 ٦٠ - - - - - دورةمعدن/اهتالك بيوت 

 - - - ٢٠ - - شتاء)شتاء ( انفاق بالستيك 

 ٤٢ ٠٫١٤ ٣٠٠ ٢٨ ٠٫١٤ ٢٠٠ عبوةالعبـــوات

 ٦٠٧٫١   ٢٩١٫٧   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط

 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 
   :EGGPLANT    KIND OF ACTIVITY                            الباذنجان    :نوع النشاط  

                                                            UNIT OF ACTIVITY:   ONE DUNUMدونم واحد :وحدة النشاط 
  )بالدينار(               

 مكشــــــوف طريقة الزراعه
 بالتنقيـــــط أسلوب الـــري

بنود التكاليـــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة سعر الوحده الكمية
 ١٨٧٫٥ ٠٫١٥ ١٢٥٠ شتلهاالشتــــال
    األسمــــدة

 ١٥ ١٥ ١ طنلعضوية االسمدة ا-١
 ٧٫٢ ٠٫١٨ ٤٠ آغم يوريا-٢
 ٨٠ ١ ٨٠ آغمعناصر نادرة+  مرآب -٣

 ٦٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميــــاه  ٧٢ ٠٫١٢ ٦٠٠ 

 ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

    العمل االلي المستأجر
 ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــدوي
 ٨٠ - - ديناردائمة-١
 ٢٠ ٠٫٥ ٤٠ ساعةمؤقته- ٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - دورةاهتالك شبكة الري

 ٢٠ - - دورة)شتاء ( انفاق بالستيك 

 ١٢٠ ٠٫٢ ٦٠٠ عبوةالعبــــوات

 ٧٠٢٫٧   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

   SQUASH              : KIND OF ACTIVITY                  الكوسـا          : نوع النشاط 
                                                          UNIT OF ACTIVITY :  ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 
  )بالدينار(                     

 مكشــــــوف طريقة الزراعه
 بالتنقيـــــط أ سلوب الـــري

 بنود التكاليـــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة سعر الوحده الكمية
 ١٠ ٤٠ ٠٫٢٥ آغمالبـــــــذور
    األسمـــــدة

 ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٢٫٧ ٠٫١٨ ١٥ آغم يوريا-٢
 ٦٠ ١ ٦٠ آغمة  مرآب-٣

 ٥٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميـــــاه  ٤٨ ٠٫١٢ ٤٠٠ 

 ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

    العمل االلي المستأجر
 ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــدوي
 ٤٠ - - ديناردائمة-١
 ٥٠ ٠٫٥ ١٠٠ ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - دورةاهتالك شبكة 

 ٢٠ - - شتاءانفاق بالستيك

٧-٦شهري شاش االنفاق  - - ٥٠ 

 ٥٦ ٠٫١٤ ٤٠٠ عبوةالعبــــوات

 ٤٤٢٫٧   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

   MUSKMELON      :KIND OF ACTIVITY                      الشمام       : نوع النشاط 
                                                            UNIT OF ACTIVITY :  ONE DUNUMوحدة النشاط دونم واحد 

  )بالدينار(                     

 مكشـــــوف طريقة الزراعه
 بالتنقيط اسلوب الــري

بنود التكاليف 

 الوحده
 المعتمده

 القيمه سعرالوحده الكميه
 ٢٦ ٠٫٠٤ ٦٥٠ بذورالبــــــذور

    األسمــــدة
 ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٥٫٤ ٠٫١٨ ٣٠ آغم يوريا-٢
 ٦٠ ١ ٦٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ٥٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميــــاه  ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ 

 ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االسود

    العمل االلي المستأجر
 ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليــدوي
 ٤٠ - - ديناردائمة-١
 - - - ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض 

 ٥ - - دورة اهتالك شبكة

 ٢٠ - - اشهر الشتاءانفاق بالستيك

 ٦٠ ٠٫٢٠ ٣٠٠ عبوةالعبـــوات

 ٣٧٧٫٤   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

   CUCUMBER                          : KIND OF ACTIVITYالخيــار            :نوع النشاط  
                                                           UNIT OF ACTIVITY :  ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 

  )بالدينار(               

 محمي مكشـــــوف طريقة الزراعه
 بالتنقيط بالتنقيط اسلوب الـــــري
 بنود التكاليف

 الوحده
 المعتمده

 القيمة سعرالوحده الكمية القيمهسعرالوحده الكميه
 ١٣٦ ٠٫٠٨ ١٧٠٠ ١٢٫٥ ٠٫٠١ ١٢٥٠ شتلهـالاالشتـــ

       األسمـــــدة
 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٣٫٦ ٠٫١٨ ٢٠ ٧٫٢ ٠٫١٨ ٤٠ آغم يوريا-٢
 ١٠٠ ١ ١٠٠ ٣٠ ١ ٣٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ٨٠ - - ٣٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

 ٨ ١ ٨ ١٠ ١ ١٠ آغمالملش االســـود

 ٨ ١ ٨ - - - طبهخيوط التربيــــط

٣مالميــــــاه  ٢٠٠ ٠٫٤ ٥٠٠ ١٦٠ ٠٫٤٠ ٤٠٠ 

       العمل االلي المستأجر
 ٨ - - ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

       العمل اليــدوي
 ١٥٠ - - ٥٠ - - ديناردائمة-١
 - - - - - - ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - - - - دورةاهتالك شبكة

 ٤٠ - - - - - دورةاهتالك بالستيك

 ٦٠ - - - - - معدناهتالك بيوت

 - - - ٢٠ ٢٠ ١ اشهر الشتاءانفاق بالستيك

 ١٤٠ ٠٫١٤ ١٠٠٠ ٣٥ ٠٫١٤ ٢٥٠ عبوةالعبــــوات

 ٩٨١٫١   ٣٩٥٫٧   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  :POTATO            KIND OF ACTIVITY                  البطاطـــا    : نوع النشاط  
                                             UNIT OF ACTIVITY  : ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 

  )بالدينار(                   

 بطاطا ربيعية طريقة الزراعه
 بالتنقيط مكشوف اسلوب الـــري

بنود التكاليف 

دهالوح  
 المعتمده

 القيمه سعرالوحده الكميه
 ١٨٧٫٥ ٠٫٧٥ ٢٥٠ آغمالتقــــاوي

    األسمـــــدة
 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ طن االسمدة العضوية-١
 ١٨ ٠٫١٨ ١٠٠ آغم يوريا-٢
 ٦ ٠٫٢٤ ٢٥ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ٢٥ ١ ٢٥ آغماصر نادرهعن+  مرآب -٤

 ٤٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميـــاه  ٣٠٠ ٠٫٤٠ ٧٥٠ 
 ١١ - - ساعه اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليــدوي
 ٢٥ - - ديناردائمة
 ٢٥ ٠٫٥ ٥٠ ساعةمؤقتة

 ٢٠ -  دورةأجرة األرض

 ٦٠ ٠٫٢ ٣٠٠ عبوةالعبــــوات

 ٧٤٠   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

 :JEWS MALLOW  KIND OF ACTIVITY                           ملوخية:نوع النشاط  
                                                            UNIT OF ACTIVITY:   ONE DUNUMدونم واحد :وحدة النشاط 

  )بالدينار(               

 مكشــــــوف طريقة الزراعه
 بالتنقيـــــط أسلوب الـــري

بنود التكاليـــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة سعر الوحده الكمية
 ١٦ ٢ ٨ آغماالشتــــال
    األسمــــدة

 ٢٢٫٥ ١٥ ١٫٥ طن االسمدة العضوية-١
 ٢٧ ٠٫١٨ ١٥٠ آغم يوريا-٢
 ٢٠ ١ ٢٠ آغمعناصر نادرة+ ب  مرآ-٣

 ١٥ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميــــاه  ١٢٠ ٠٫٤٠ ٣٠٠ 

    العمل االلي المستأجر
 ٥ - - ساعة اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــدوي
 ٢٠ - - ديناردائمة-١
 ١٥ ٠٫٥ ٣٠ ساعةمؤقته- ٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض
 ٢٨٠٫٥   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

   BEANS                                       :KIND OF ACTIVITY            بازيالءال: نوع النشاط 
                                  UNIT OF ACTIVITY :  HALF  DUNUM دونم نصف:وحدة النشاط 

  )بالدينار(                     

 بيوت بالستيك طريقة الزراعه
 بالتنقيط أ سلوب الـــري

بنود التكاليـــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة سعر الوحده الكمية
 ٢٠ ١٠ ٢ آغمالبـــــــذور
    األسمـــــدة

 ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ١٤٫٤ ٠٫١٨ ٨٠ آغم يوريا-٢
 ٢٠ ١ ٢٠ آغم مرآبة -٣

    دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميـــــاه  ٨٠ ٠٫٤ ٢٠٠ 

 ٨ ١ ٨ آغمالملش االسود

    العمل االلي المستأجر
 ٦ - - دينار اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــدوي
 ١٢٠ - - ديناردائمة-١
 - - - ساعةمؤقتة- ٢

 ٢٠ - - دورةأجرة األرض
 ٤٠ ٠٫٢ ٢٠٠ عبوةلعبــــواتا

 ٣٤٣٫٤   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                                       KIND OF ACTIVITY :HOT PEPPER الفلفل الحار:نوع النشاط 
                                                           UNIT OF ACTIVITY :    ONE DUNUMدونم واحد : وحدة النشاط 

  )بالدينار(                     

 مكشـــــــوف طريقة الزراعة
 بالتنقيــــــــــــط أسلوب الــــري

بنود التكاليــــــف
 الوحدة المعتمدة

 القيمـــة سعر الوحده الكمية
 ٣٧٫٥ ٠٫٠٣ ١٢٥٠ شتلةالبــــــــــذور

    االسمــــــــدة
 ١٥ ١٥ ١ طن االسمدة العضوية-١
 ٩ ٠٫١٨ ٥٠ آغم يوريــــا-٢
 ٥٠ ١ ٥٠ آغمعناصر نادرة+  مرآب -٣

 ٤٠ - - دينارالمبيدات والعالجـات

٣مالميـــــــاه  ٦٠ ٠٫١٢ ٥٠٠ 

 ١٠ ١ ١٠ آغمســـودالملش األ

    العمل االلي المستأجـر
 ٦ - - ساعة اعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليــدوي
 ٣٠ - - ديناردائمة-١
 ٣٠ ٠٫٥ ٦٠ ساعة مؤقتة-٢

 ٢٠ - - دورةاجرة االرض

 ٥ - - دورةاهتالك شبكة الري

 ٢٠ - - اشهر الشتاءانفاق البالستيك

وةعبالعبــــــوات   - - ١١٢ 

 ٤٤٤٫٥   المجموع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

   THYME                 KIND OF ACTIVITY:        الزعتــــر      :نوع النشاط  
                                                          UNIT OF ACTIVITY  : ONE DUNUMدونم واحد :وحدة النشاط 
  )بالدينار(                     

 مكشـــــــــوف طريقة الزراعه

 بالتنقيـــــــــــط أ سلوب الـــري

بنود التكاليـــف

 الوحدة

 المعتمدة
 القيمة سعر الوحده الكمية

٠٫١٥-٠٫٠٥ ٦٠٠٠ شتلةاألشتال  ٩٠٠-٣٠٠  

    األسمـــــده

 ٣٤٫٦ ٠٫١٨ ١٩٢ آغم يوريـــــــا-١

 ٩٦ ١ ٩٦ آغم مرآــــــــب-٢

 ١٩٫٥ ٦٫٥ ٣ آغمعناصر نـادره+  حديد -٣

 ٢٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

٣مالميـــــاه  ٤٠٠ ٠٫٤ ١٠٠٠ 

 ٨ ١ ٨ ساعهالعمل االلي المستأجر

    العمل اليــــدوي

يوم/عامل العنايـــــــه-١  ٢٦٥ ٥ ٥٣ 

 ٢١٠ ٥ ٤٢ = جني المحصول-٢

 ٢٠ - - دورةأجرة األرض

 ٥٠ ٠٫٢٥ ٢٠٠ عبوةالعبـــــوات

 ١٤٢٣٫١   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

)أشجار مثمــــره (   
FRUIT TREES
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اليف االنتاج لوحدة النشاطتك  
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

   KIND OF ACTIVITY: OLIVE                           الزيتــــون                          :نوع النشاط  
                                                                      UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUMدونم واحد: وحدة النشاط

 )بالدينار( 
 المعدالت السنوية للفترات الزمنية

سنوات)٣-١( ) سنوات٧-٤(   ما بعد السنة الثامنة 

 
 بنود التكاليف
 التشغيلية

 الوحدة
 المعتمدة

 
 معدل
 سعر
يمةالقالكمية الوحدة  القيمة الكمية القيمة الكمية 

        األسمـدة
 ٣٢ ١٫٦ ١٨٫٤ ٠٫٩٢ ٦ ٠٫٣ ٢٠ طن االسمدة العضوية-١
 ١٦٫١٥ ٨٥ ٩٫٦٩ ٣٫٢٣٥١ ١٧ ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢
 ٤٫٠٨ ١٧ ٣٫٠٧٢ ٢٫٠٤١٢٫٨ ٨٫٥ ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ٦٫٣٧ ٢٥٫٥ ٤٫٢٥ ١٧ ٢ ٨ ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤

٣مالميـاه  ٢٤ ٣٠٠ ٢٠ ٢٥٠ ١٦ ٢٠٠ ٠٫٤٠ 

 ٤ - ٢ - ١ - - دينارالمبيدات والعالجات

        العمل االلي المستأجر
 ٢ - ٢ - ٢ - ٢ دونم حراثه وعزق-١
 ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ دونم رش المبيدات-٢

        العمل اليـدوي
يوم/رجل التقليــــم-١  ٢٠ ١ ١٢ ٠٫٦ ٦ ٠٫٣ ٢٠ 
يوم/رجل  لمبيدات ارش– ٢  ٨ ١ ٤٫٨ ٠٫٦ ٢٫٤ ٠٫٣ ٨ 
يوم/رجلجني المحصـول- ٣  ٥٦ ٧ ٨ ١ - - ٨ 
يوم/رجل أخرى-٤  ٥٦ ٧ ٤٨ ٦ ٤٠ ٥ ٨ 

 ٦ ٦ ١ ١ - - ١ عبوةالعبــوات

١٣٤٫٧ ٨٢٫٢   المجمـــوع
١

 ٢٣٦٫١ 
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

                                               KIND OF ACTIVITY :CITRUSحمضيـات :نوع النشاط  
                                        UNIT OF ACTIVITY :ONE DUNUMدونم واحد:وحدة النشاط

 )بالدينار                     (                                                                       
 المعدالت السنوية للفترات الزمنيـــــة

سنوات)٣-١( ) سنوات٧-٤(   بنود التكاليف مابعد السنة الثامنه 
 التشغيلية

 الوحدة
 المعتمده

 سعر
 الوحده
 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمةالكميه المعتمده

        األسمــــــدة
 ٦٨ ٣٫٤ ٤٨ ٢٫٤ ٢٠ ١ ٢٠ طندة العضوية االسم-١
 ١٩ ١٠٠ ١١٫٤ ٦٠ ٥٫٧ ٣٠    ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢
 ١٤٫٤ ٦٠ ٩٫٦ ٤٠ - - ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ٧٫٥ ٣٠ ٧٫٥ ٣٠ - - ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤
 ٤٠ ٤ ٣٠ ٣ ٢٠ ٢ ١٠ آغم)حديد (   أخـرى-٥

٣مالميـــــــاه  ٣٥ ١٠٠٠ ٢٨ ٨٠٠ ٢١ ٦٠٠ ٠٫٠٣٥ 

 ١٢ - ١٠ - ٧ - - دينارالمبيدات والعالجـــات

        العمل االلي المستأجر
 ٢ - ٢ - ٢ - ٢ دونم حراثه وعزق-١
 ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ دونم رش المبيدات-٢

        العمل اليـدوي
يوم/رجلالتقليـــم-١  ٦٠ ٣ ٤٠ ٢ ٢٠ ١ ٢٠ 
يوم/رجل  داترش المبي-٢  ٢٠٫٨ ٢٫٦ ١٠٫٤٠ ١٫٣ ٨ ١ ٨ 
يوم/رجلجني المحصـول-٣  ٥٦ ٧ ١٦ ٢ - - ٨ 
 أخـــــرى -٤

أ أ
يوم/رجل  ٦٩٫٦ ٨٫٧ ٤٣٫٢ ٥٫٤ ٤٠ ٥ ٨ 

 ٦٢٫٥ ٢٥٠ ٢٥ ١٠٠ - - ٠٫٢٥ عبوةالعبــوات

 ٤٦٨٫٣  ٢٨٢٫٦  ١٤٥٫٢   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

                                                 KIND OF ACTIVITY: GRAPES  الكرمـه :نوع النشاط  
                                     UNIT OF ACTIVITY :ONE DUNUMدونم واحد:وحدة النشاط

 )بالدينار                                                                                           ( 
 

 المعدالت السنوية للفترات الزمنيـــــة
سنوات)٣-١( ) سنوات٧-٤(   بنود التكاليف مابعد السنة الثامنه 

 التشغيلية
 

 الوحده
 المعتمده

دلمع  
 سعر
 الوحده

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمةالكمية

        األسمــــــدة
 ٤٤ ٢٫٢ ٣٤ ١٫٧ ٢٢ ١٫١ ٢٠ طن االسمدة العضوية-١
 ٥٫٢٨ ٢٧٫٨ ٣٫١٧ ١٦٫٧ ١٫٠٦ ٥٫٦ ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢
 ٤ ١٦٫٧ ٢٫٦٦ ١١٫١ ١٫٣٤ ٥٫٦ ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ١٫٤ ٥٫٦ ١٫٤ ٥٫٦ - - ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤

٣مالميــــاه  ٣٢٠ ٨٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٢٠ ٣٠٠ ٠٫٤٠ 

 ٥٫٧ - ٤٫٦ - ٢٫٥ - - دينارالمبيدات والعالجـــات

        العمل االلي المستأجر
 ٢ ١ ٢ ١ ٢ ١ ٢ دونمق حراثه وعز-١
 ١٫٥ ١ ١٫٥ ١ ١٫٥ ١ ١٫٥ دونم رش المبيدات-٢

        العمل اليدوي 
يوم/رجل التقليــــم-١  ٤٠ ٢ ٣٠ ١٫٥ ١٤ ٠٫٧ ٢٠ 
يوم/رجل رش المبيدات - ٢  ٨ ١ ٦٫٤ ٠٫٨ ٤ ٠٫٥ ٨ 
يوم/رجلجني المحصـول- ٣  ٣٢ ٤ ١٦ ٢ ١٢ ١٫٥ ٨ 
يوم/رجل أخرى- ٤  ٧٢ ٩ ٦٤ ٨ ٤٠ ٥ ٨ 

 ١٠٠ ٤٠٠ ٥٠ ٢٠٠ ٣٫٧٥ ١٥ ٠٫٢٥ عبوةالعبــــوات

 ٦٣٥٫٩  ٤١٥٫٧  ٢٢٤٫٢   المجمـــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

        :PANANA                     KIND OF ACTIVITY                 المـوز        : نوع النشاط 
                                       UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUMدونم واحد: وحدة النشاط

 )بالدينار( 
 

 المعدالت السنوية للفترات الزمنيـــــة
سنوات) ٥-٢( السنة االولى  

 الوحده بنود التكاليف التشغيليه
 المعتمده

 معدل
 سعر
 الوحده

ةالكمي  القيمة الكمية  القيمة 
      األسمـــدة

 ١٤٤ ٧٫٢ ٦٠ ٣ ٢٠ طن االسمدة العضوية-١

 ٢٧٫٣٦ ١٤٤ ١٨٫٢٤ ٩٦ ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢

 ٧٫٦٨ ٣٢ ٣٫٨٤ ١٦ ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣

 ١٨ ٧٢ - - ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤

 ٣٠ ٣ ٢٠ ٢ ١٠ آغم أخــــرى-٥

٣مالمـيـــاه  ٧٠ ٢٠٠٠ ٥٢٫٥ ١٥٠٠ ٠٫٠٣٥ 

 ٧ - ٥ - - دينارالمبيدات والعالجات

      العمل االلي المستأجر

 ٢ - ٢ - ٢ دونم حراثه وعزق-١

 ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ دونم رش المبيـدات-٢

      العمل اليــدوي

يوم/رجلرش المبيــدات-١  ٨ ١ ٣٫٢ ٠٫٤ ٨ 

يوم/رجل جني المحصــول- ٢  ٤٨ ٦ ١٦ ٢ ٨ 

يوم/رجل إضافة األسمدة-٣  ٥٧٫٦ ٧٫٢ ٢٤ ٣ ٨ 

يوم/رجل*أخـــــرى-٤  ١٢٠ ١٥ ٤٠ ٥ ٨ 

 - - - - - عبوةالعبــوات

 ٥٤١٫١٤  ٢٤٦٫٢٨   المجمــوع

. وعمال   الحراسة أجورتشمل *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

                                  KIND OF ACTIVITY  :  POME FRUITSـاتتفاحيـ: نوع النشاط 
                                          UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUMدونم واحد:وحدة النشاط

 )ناربالدي                                                                                           ( 
 المعدالت السنوية للفترات الزمنية

سنوات)٣-١( ) سنوات٧-٤(    مابعد السنة الثامنه 
 بنود التكاليف التشغيلية

 الوحده
المعتمده

 معدل
 سعر
 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية الوحده

        األسمــــــدة

 ٢٠ ١ ١٥ ٠٫٧٥ ١٠ ٠٫٥ ٢٠ طن االسمدة العضوية-١

 ٢٢٫٨ ١٢٠ ١٥٫٢ ٨٠ ٧٫٦ ٤٠ ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢

 ٤٫٨ ٢٠ ٣٫٨٤ ١٦ ٢٫٤ ١٠ ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣

 ٥ ٢٠ ٤ ١٦ ٢٫٥ ١٠ ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤

 ١٥ ١٫٥ ١٠ ١ - - ١٠ آغم)حديد ( أخرى -٥

٣مالميــــــــاه  ١٢٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٥٠ ٨٠ ٢٠٠ ٠٫٤ 

 ٤٫٥ - ٢٫١ - ١٫١ - - دينارالمبيدات والعالجات

        العمل االلي المستأجر

 ٢ - ٢ - ٢ - ٢ دونم حراثه وعزق-١

 ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ دونم رش المبيدات-٢

        العمل اليدوي 

يوم/رجل التقليم-١  ١٦ ٠٫٨ ٨ ٠٫٤ ٤٫٨ ٠٫٢٤ ٢٠ 

يوم/رجل رش المبيـــــدات- ٢  ٨ ١ ٦٫٤ ٠٫٨ ٣٫٢ ٠٫٤ ٨ 

يوم/رجلجني المحصـول- ٣  ٢٠ ٢٫٥ ١٦ ٢ - - ٨ 

يوم/رجل أخرى-٤  ٧٢ ٩ ٥٦ ٧ ٤٠ ٥ ٨ 

 ٥٠ ٢٠٠ ٣٧٫٥ ١٥٠ - - ٠٫٢٥ عبوةالعبـــــــوات

 ٣٦١٫٦  ٢٧٧٫٥  ١٥٥٫١   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OE ACTIVITY 

    : STONE FRUITS                                     KIND ACTIVITYـات لوزيـ: نوع النشاط 
                                           UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUMدونم واحد:وحدة النشاط

 )لديناربا                                                                                           ( 
 المعدالت السنوية للفترات الزمنية

سنوات)٣-١( ) سنوات٧-٤(   الوحدةبنود التكاليف التشغيلية مابعد السنة الثامنه 
 المعتمدة

 معدل
 سعر
 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمةالكميه الوحدة

        األسمــــــدة
 ٢٠ ١ ١٥ ٠٫٧٥ ١٠ ٠٫٥ ٢٠ طن األسمدة العضوية-١
 ٢٨٫٥ ١٥٠ ١٩ ١٠٠ ٩٫٥ ٥٠ ٠٫١٩ آغم سلفات امونياك-٢
 ٦ ٢٥ ٤٫٨ ٢٠ ١٢٫٥٣ ٠٫٢٤ آغم سوبرفوسفات ثالثي-٣
 ٦٫٢٥ ٢٥ ٥ ٢٠ ١٢٫٥٣٫١٣ ٠٫٢٥ آغم سلفات بوتاسيوم-٤
 ١٥ ١٫٥ ١٠ ١ - - ١٠ آغم)حديد ( اخرى -٥

٣مالميــــــاه  ١٢٠ ٣٠٠ ١٠٠ ٢٥٠ ٨٠ ٢٠٠ ٠٫٤ 

 ٥٫٦ - ٢٫٦ - ١٫٣ - - دينارـاتالمبيدات والعالجــ

        العمل االلي المستأجر
 ٢ - ٢ - ٢ - ٢ دونم حراثه وعزق-١
 ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ - ١٫٥ دونم رش المبيدات-٢

        العمل اليدوي 
يوم/رجل التقليـــــــــــم-١  ٢٠ ١ ١٠ ٠٫٥ ٦ ٠٫٣ ٢٠ 
 ١٠ ١٫٢٥ ٨ ١ ٤ ٠٫٥ ٨يوم/رجل رش المبيـــــدات- ٢
يوم/رجلجني المحصـول- ٣  ٣٣٫٦ ٤٫٢ ٢٤ ٣ - - ٨ 
 اخرى -٤

أ
يوم/رجل  ٧٢ ٩ ٥٦ ٧ ٤٠ ٥ ٨ 

 ٧٠ ٢٨٠ ٣٥ ١٤٠ - - ٠٫٢٥ عبوةالعبــــــوات

 ٤١٠٫٥  ٢٩٢٫٩ ١٦٠٫٤   المجمـــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

)محاصيل حقليه (   
FIELD CROPS 
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط

PRODUCING COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 
 KIND OF ACTIVITY  :WHEAT                    القمح: نوع النشاط  
  UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUM        دونم واحد: وحدة النشاط 

  )بالدينار(
 بعـــــــــل طريقة الزراعة

بنود التكاليف

الوحده 
 القيمه سعر الوحده الكمية المعتمده

 ٢٫١٠ ٠٫٢١ ١٠ آغمالبــــــــذور

    األســـــمدة

 ١٫٦ ٠٫٢ ٨ آغم )PAD(  سوبر فوسفات ثنائي-١

 ٠٫٩٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

    أجرالعمل اآللي المست

 ٠٫٧٠ - - دونم)الزراعة( البذار-١

 ٢ - - دونم الحراثة-٢

 ٢ - - دونمحصاد-٣

 ١ - - دونممتفرقات-٤

يوم/عاملالعمل اليــدوي  ٥ ٥ ١ 

 ١٠ - - سنةأجرة األرض

 ٠٫٤٥ ٠٫١٥ ٣ شوالالعبــــوات

 ٢٥٫٧٥   المجموع

آغم٢٥٠-١٥٠االنتاجيه للدونم *  
  دنانير٥تبن 
طن/ دينار٢٠٠-١٧٠ : لبيعسعر ا  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                              KIND OF ACTIVITY :  BARLEYريالشع:نوع النشاط  
                  UNIT OF ACTIVITY : ONE DUNUMدونم واحد:  وحدة النشاط 

       )بالدينار                                                                         (        
 بعـــــــــــل طريقة الزراعة

بنود التكاليف

الوحده 
 القيمه سعر الوحده الكمية المعتمده

 ١٫٧٠ ٠٫١٧ ١٠ آغمبذور محسنه

    األسمـــــــــده

 ١ ٠٫٢٠ ٥ آغم  )DAP(سوبر فوسفات ثنائي .١

 ٠٫٩٠ - - دينارالمبيدات والعالجات

يوم/عاملالعمل اليـــدوي  ٥ ٥ ١ 

    العمل االلي المستأجر

 ٠٫٧٠ - - دونم  )الزراعه(البذار  .١

 ٢ - - دونم  الحراثة .٢

 ٢ - -   حصاد .٣

 ١ - - دونم  متفرقات .٤

 ١٠ - - سنةأجرة األرض

 ٠٫٤٥ ٠٫١٥ ٣ شوالالعبـــــــوات 

 ٠٫١٠ ٠٫١٠ ١ دونمالعمل اليدوي

 ٢٤٫٧٥   المجموع

آغم٢٥٠-١٥٠ اإلنتاجيه للدونم *  
دونم/  دنانير٥تبن   

طن/ دينار١٢٠-٨٩ : سعر البيع  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                                                 KIND OF ACTIVITY: LENTILSالعـدس:  نوع النشاط 
                               UNIT OF ACTIVITY: ONE DUNUMدونم واحد:  وحدة النشاط 

       )بالدينار(                                                                                 
ـــــلبعـــــــــــــــــ طريقة الزراعة  

بنود التكاليف
الوحده المعتمده

 القيمة سعر الوحده الكميه

 ٢٫٤٠ ٠٫٣٠ ٨ آغمالبــــــذور

    األسمــدة

 ٢ ٠٫٢ ١٠ آغم  )DAP( سوبر فوسفات ثنائي-١

 ٠٫٩ - - دينار  المبيدات و العالجات

    العمل اآللي المستأجر

 ١٫٥ - - دونمالحراثه -١

 ١٫٢٥ - - دونم الـــــدًراس-٢

    ـــل اليدويالعمـ

دونم/عامل الزراعــه-١  - - ٠٫٢٠ 

دونم/عامل جمع ونقل للبيدر-٢  - - ١ 

دونم/عامل جمع ونقل للمستودع-٣  - - ٠٫٢٥ 

دونم/عامل)يدوي( الحصــاد-٤  - - ٧ 

 ١٠ - - سنةأجرة األرض

 ٠٫٣٠ ٠٫١٥ ٢ شوالالعبـــــــوات

 ٢٦٫٨   المجموع

دونم/آغم ١٠٠إلنتاجيه بمعدل ا*  
دونم/ دينار١٢تبن     
طن/ دينار٣٠٠ :سعر البيع   

  دينار للدونم١٢: تبن 
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCING COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

 KIND OF ACTIVITY : CHICK PEA                       الحمـــــص  : نوع النشاط 
                       UNITOFACTIVITY: ONE DUNUM                            د   دونم واح: وحدة النشاط 
       )بالدينار(                     

 بعــــــــــــــــل طريقة الزراعة

 بنود التكاليف
 الوحده المعتمده

 القيمة سعر الوحده الكميه

 ٤٫٥٥ ٠٫٦٥ ٧ آغمالبــــــذور

    األسمــدة

 ٢ ٠٫٢ ١٠ آغم سوبر فوسفات ثنائي-١

 ٠٫٩ - - دينارالمبيدات والعالجـــات 

    العمل اآللي المستأجر

 ١٫٥ - - دونمالحراثه -١

 ١ - - دونم الـــــدراس-٢

    العمــــل اليدوي

دونم/عامل الزراعـــه-١  - - ٠٫٢٠ 

دونم/لعام)يدوي( الحصــاد -٢  - - ٥ 

دونم/عامل نقل وتجميع للبيدر-٣  - - ١ 

دونم/عاملجمع ونقل للمستودع-٤  - - ٠٫٢٥ 

 ١٠ - - سنةأجرة األرض

 ٠٫٣٠ ٠٫١٥ ٢ شوالالعبوات

 ٢٦٫٧   المجموع

دونم/آغم١٠٠٠اإلنتاجيه بمعدل *   
طن/ دينار٦٠٠:السعر  

 
 
 
 
 
 



 75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 
  أزهـــــار قـطـــف
CUT FLOWER  
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                     KIND OF ACTIVITY : AMARYLLIS     االمارلس:نوع النشـــــاط

   UNIT OF ACTIVITY : PLASTIC HOUSE         بالستيكبيت:وحدة النشــــاط  
 )بالدينار (                                                                                              

 طريقة الزراعــــــــة مكشوف
 أسلوب الــــــري بالتنقيــــــــــــط

الوحدةسعــر  القيمة  الكمية 

 الوحدة 
  المعتمدة

 بنود التكاليـــــف
أشتــــــال أبصال ١٠٠٠ ٠٫٥ ٥٠٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريـــــــا-٢ آغم ١٠٠ ٠٫١٨ ١٨

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ٢٠٠ ١ ٢٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٢٠
٣م ٧٠٠ ٠٫٤ ٢٨٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٢ ٥ ١٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ٨٠ ٥ ٤٠٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ٤٠ ٥ ٢٠٠  جني المحصول-٤ 

أجرة األرض سنة ٢ ٢٠ ٤٠
)آيس(العبـــوات     ضمة ٢٠٠٠ ٠٫٠١ ٢٠
المجمــــوع    ١٧٥١

    سنه  ٢العمراالنتاجي* 
   دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
   بيوت بالستيك٥آل عامل يقوم بخدمة *
 أسعار األسمدة العضوية المعالجة والمعبأة بأآياس*
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشــــــــاط 

COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION  
          KIND OF ACTIVITY:   TRACHELIUM     تراشيليوم: نوع النشـــــاط 

   OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE                UNITبيت بالستيك: وحدة النشاط   
 )بالدينار(

 طريقة الزراعـــــة مكشوف
ريأسلوب الـــــــ بالتنقيـــــــــط  

 الكمية سعــر الوحدة القيمة

 الوحدة
 المعتمدة

 بنود التكاليــــــــــف
أشتــــــــال أبصال ٤٠٠٠ ٠٫٠٥ ٢٠٠

األسمـــدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريــــا-٢ آغم ٢٠٠ ٠٫١٨ ٣٦

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ٤٠٠ ١ ٤٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٦٠
٣م ٩٠٠ ٠٫٤ ٣٦٠ الميــــــاه 

العمل اآللي المستأجـر    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٤ ٥ ٢٠  الزراعــة-٢ 

يوم/عامل  ٥٠ ٥ ٢٥٠  العنايـــة-٣ 

يوم/عامل ٥٠ ٥ ٢٥٠  جني المحصول-٤ 

)آيس(العبـــوات ضمة ٦٠٠٠ ٠٫٠١ ٦٠
شبك رول ٣ ٦٠ ١٨٠
حديد قوائم ٦٠ ١ ٦٠
أجرة األرض سنة ٢ ٢٠ ٤٠
المجمــــوع    ١٩٧٩

   سنه٢العمراالنتاجي *
    دينار ١٤٠أجرة العامل الشهري * 
   بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *
  أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*
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  تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 

 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  
      KIND OF ACTIVITY  :STRELITZIA     عصفور الجنة : نوع النشـــــاط 

                     UNITOF ACTIVITY : PLASTIC HOUSE بيت بالستيك :وحدة النشاط  
  )اربالدين (                             

 طريقة الزراعــــة مكشوف
 أسلوب الـــــري بالتنقيـــــــــــط

 الكمية سعـر الوحدة القيمة

 الوحدة
 المعتمدة

 بنود التكاليــــــف
أشتــــــــال شتله ١٠٠٠ ٢ ٢٠٠٠

األسمدة  -  
 األسمدة العضوية-١ طن ٤ ٢٤ ٩٦

 يوريـــــــا-٢ آغم ٥٠٠ ٠٫١٨ ٩٠

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٣٠٠
٣م ٣٠٠٠ ٠٫٤ ١٢٠٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٥ ٥ ٢٥ عة الزرا-٢ 

يوم/عامل  ٣٥٠ ٥ ١٧٥٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ٣٥٠ ٥ ١٧٥٠  جني المحصول-٤ 

العبـــوات     آيس ٢٠٠٠ ٠٫٠١ ٢٠
أجرة األرض سنة ٥ ٢٠ ١٠٠
المجمــــوع    ٨٨٤٦

  سنه  ٥العمراالنتاجي  * 
   دينار١٤٠أجرة العامل الشهري  *
   بيوت بالستيك٥آل عامل يقوم بخدمة   *
  سمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس أسعار األ *
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 
 COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION  

               KIND OF ACTIVITY :   TULIPA         توليب: نوع النشـــــاط
               UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE بيت بالستيك: وحدة النشاط  
 )بالدينار  (                                                                                               

 طريقة الزراعــــــــة مكشوف
 أسلوب الــــري بالتنقيـــــــــط

 الكمية سعــر الوحدة القيمة

 الوحدة
 المعتمدة

 بنود التكاليــــف
أشتــــــــال أبصال ١٠٠٠٠ ٠٫٣٥ ٣٥٠٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريـــــــا-٢ آغم ٥٠ ٠٫١٨ ٩

عناصر نادرة+ مرآب -٣ آغم ١٥٠ ١ ١٥٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٥٠
٣م ٢٠٠ ٠٫٤ ٨٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
عداد األرض للزراعة إ-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٤ ٥ ٢٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١٠ ٥ ٥٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ١٠ ٥ ٥٠  جني المحصول-٤ 

أجرة األرض يوم ١٢٠ ٠٫٠٦ ٧٫٢
العبـــوات    آيس ٢٠٠٠ ٠٫٠١ ٢٠

ـوعالمجمـــ    ٣٩٩٧٫٢
  يوم١٢٠العمر اإلنتاجي *
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٤آل عامل يقوم بخدمة  *
أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 

 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                    KIND OF ACTIVITY:  LIATRIS       لياترس :   نوع النشـــــاط  
                   UNIT OF ACTIVITY: 1PLASTIC HOUSE  بيت بالستيك: وحدة النشاط 

  )بالدينار(                                                                      

 طريقة الزراعـــــة مكشوف
نقيــــــــــطبالت  أسلوب الـــــــري 

 الكمية سعـر الوحدة القيمة 

 الوحدة
 المعتمدة

بنود التكاليــــــف
أشتــــــــال شتله ٢٠٠٠ ٠٫٠٨ ١٦٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريـــــــا-٢ آغم ١٥٠ ٠٫١٨ ٢٧

عناصر نادرة+ مرآب -٣ آغم ١٥٠ ١ ١٥٠

شرية والفطريةالمبيدات الح دينار - - ٥٠
٣م ٢٥٠ ٠٫٤ ١٠٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٢ ٥ ١٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١٠ ٥ ٥٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ١٠ ٥ ٥٠  جني المحصول-٤ 

العبـــوات     آيس ١٠٠٠ ٠٫٠١ ١٠
شبك رول ٣ ٦٠ ١٨٠
حديد قوائم ٦٠ ١ ٦٠
أجرة األرض شهور ٦ ١٫٧ ١٠٫٢
المجمــــوع    ٩٢٠٫٢

العمر اإلنتاجي ستة اشهر*  
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٤آل عامل يقوم بخدمة  *
جة و المعبأة بأآياسأسعار األسمدة العضوية المعال*  
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                 KIND OF ACTIVITY :ASTER      )مونتي(استر: نوع النشاط  
  : PLASTIC HOUSE               UNIT OF ACTIVITY بيت بالستيك : وحدة النشاط

 )بالدينار(
 طريقة الزراعــــــــة محمـــــــــــــي
 أسلوب الـــــري بالتنقيــــــــــــط

 الكمية سعــر الوحدة القيمة
الوحدة المعتمدة

 بنود التكاليـــــف
أشتــــــــال شتله ٣٠٠٠ ٠٫٢ ٦٠٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ١٫٥ ٢٤ ٣٦

يوريـــــــا -٢ آغم ٥٠ ٠٫١٨ ٩

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ٥٠ ١ ٥٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٢٠
٣م ٣٠٠ ٠٫٤٠ ١٢٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ١ ٥ ٥  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ١ ٥ ٥  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١٠ ٥ ٥٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ١٠ ٥ ٥٠  جني المحصول-٤ 

العبـــوات     آيس ١٥٠٠ ٠٫٠١ ١٥
أجرة نقل دينار - - ٦٠
أجرة األرض سنة ٣ ٢٠ ٦٠
المجمــــوع    ١٠٨٥

  سنوات٣لعمر اإلنتاجي ا*
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستك٤ بخدمة  آل عامل يقوم*
أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

         KIND OF ACTIVITY  :CALLISTEPHUS)صيني(استر : نوع النشـــــاط 
                     UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSEبيت بالستيك: وحدة النشاط   
 )بالدينار (                                                                                            

 طريقة الزراعــــــــة مكشوف
 أسلوب الـــــــري بالتنقيــــــــط

 الكمية سعــر الوحدة القيمة
 الوحدة  المعتمدة

ود التكاليـــــفبن  
أشتــــــال شتله ٣٠٠٠ ٠٫٠٣ ٩٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ١٫٥ ٢٤ ٣٦

 يوريـــــــا-٢ آغم ٣٠ ٠٫١٨ ٥٫٤

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ٥٠ ١ ٥٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠
٣م ١٠٠ ٠٫٤ ٤٠ الميـــــــــــاه 

تأجـــرالعمل اآللي المس    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ١ ٥ ٥  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٤ ٥ ٢٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١ ٥ ٥٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ٨ ٥ ٤٠  جني المحصول-٤ 

العبـــوات     آيس ٦٠٠ ٠٫٠١ ٦
شبك رول ٣ ٦٠ ١٨٠
حديد قوائم ٦٠ ١ ٦٠
أجرة األرض شهور ٣ ١٫٧ ٥٫١
المجمــــوع    ٦٠٢٫٥

  اشهر٣العمر اإلنتاجي *
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري  دينار*
  بيوت بالستك٤آل عامل يقوم بخدمة *
أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس  *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

 KIND OF ACTIVITY :  ALSTROEMERIA        ستروميرياا:نوع النشـــــاط 
                       UNIT OF ACTIVITY:  PLASTIC HOUSEبيت بالستيك: وحدة النشاط 

 )بالدينار(                                                                                           

 طريقة الزراعــــــــة مكشوف
 أسلوب الـــــــــــري بالتنقيــــــــــــــط

 الكمية سعـر الوحدة القيمة

 الوحدة
 المعتمدة

 بنود التكاليــــــف
أشتــــــــال شتله ٢٠٠٠ ٣ ٦٠٠٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريـــــــا-٢ آغم ٢٠٠ ٠٫١٨ ٣٦

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٨٠
٣م ٢٠٠٠ ٠٫٤ ٨٠٠ الميـــــــــــاه 

العمل اآللي المستأجـــر    
 إعداد األرض للزراعة-١ ساعة - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠ عة تهيئة األرض للزرا-١ 

يوم/عامل ٢ ٥ ١٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١٠٠ ٥ ٥٠٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ١٠٠ ٥ ٥٠٠  جني المحصول-٤ 

العبـــوات     آيس ١٥٠٠ ٠٫٠١ ١٥
شبك رول ٣ ٦٠ ١٨٠
حديد قوائم ٦٠ ١ ٦٠
أجرة األرض سنة ٣ ٢٠ ٦٠
المجمــــوع    ٩٩٠٤

  سنوات٣العمر اإلنتاجي *
  دينار١٤٠ري أجرة العامل الشه*
  بيوت بالستيك٣آل عامل يقوم بخدمة *
أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                             :KIND OF ACTIVITY     داجوالوس:  نوع النشـــــاط
  UNIT OF ACTIVITY:   PLASTIC HOUSE       بيت بالستيك:  النشاط وحدة

 )بالدينار (                                                                                
 طريقة الزراعـــة مكشوف

 أسلوب الــــــري بالتنقيـــــــــــــط
كميةال سعـر الوحدة القيمة  

 الوحده
 المعتمدة

 بنود التكاليـــــــف
أشتــــــــال شتله ٢٠٠٠ ٠٫٢٥ ٥٠٠

األسمدة    
 األسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٤ ٤٨

 يوريـــــــا-٢ آغم ١٥٠ ٠٫١٨ ٢٧

عناصر نادرة+  مرآب -٣ آغم ٢٠٠ ١ ٢٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٣٥
٣م ١٠٠٠ ٠٫٤ ٤٠٠ الميـــــــــــاه 

لعمل اآللي المستأجـــرا    
 إعداد األرض للزراعة-١ دينار - - ٥

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ٢ ٥ ١٠  تهيئة األرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٢ ٥ ١٠  الزراعة-٢ 

يوم/عامل  ١٦ ٥ ٨٠  العناية-٣ 

يوم/عامل ٢٠ ٥ ١٠٠  جني المحصول-٤ 

)آيس(العبـــوات     ضمة ٢٠٠٠ ٠٫٠١ ٢٠
شبك رول ٣ ٦٠ ١٨٠
حديد قوائم ٦٠ ١ ٦٠
أجرة األرض سنة ٢ ٢٠ ٤٠
المجمــــوع    ١٧١٥

  سنة٢العمر اإلنتاجي *
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *
أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 شـاط تكاليف اإلنتاج لوحدة الن
 COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION  
    KIND OF ACTIVITY: CHRYSANTHEMUM             موكريزانثي:نوع النشاط 

  UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE               بيت بالستيك: وحدة النشاط  
 )بالدينار(

 مكشوف طريقة الزراعــــــة
يأسلوب الـــــر  بالتنقيـــــــــــط 

 بنود التكاليـــــف

 الوحده
 المعتمده

 القيمة سعــر الوحـده الكمية
 ٧٥٠ ٠٫٠٥ ١٥٠٠٠ شتلةأشتــــــــال
    األسمـــــده

 ٤٨ ٢٤ ٢ طن االسمدة العضوية-١
 ٣٦ ٠٫١٨ ٢٠٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

اردينالمبيدات الحشرية والفطرية  - - ٦٠ 
٣مالميـــــــــــاه  ٨٠٠ ٠٫٤ ٢٠٠٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٥ ٥ ٥ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ١٠٠ ٥ ٢٠ 
يوم/عاملولجني المحص-٤  ١٠٠ ٥ ٢٠ 

 ١٨٠ ٦٠ ٣ رولشبــــــــك 
 ٦٠ ١ ٦٠ قائمقوائم حديد

 ١٥٠ ٠٫٠١ ١٥٠٠٠ آيسعبوات
 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ٢٥٨٤   المجمــــوع

  سنوات٣العمر اإلنتاجي *
  دينار١٤٠أجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٣آل عامل يقوم بخدمة *
  المعالجة و المعبأة بأآياسأسعار األسمدة العضوية*
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشـاط 
  COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION  

                                            :KIND OF ACTIVITY                  كاال:  نوع النشـاط 

  PLASTIC HOUSE           :  UNIT OF ACTIVITY           بيت بالستيك: وحدة النشاط

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعـــة
 بالتنقيـــــــــط أسلوب الــــري
 بنود التكاليــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحدة الكمية
 ٥٠٠ ٠٫٢٥ ٢٠٠٠ درنةأشتــــــــال
    األسمـــــده

 ٤٨ ٢٤ ٢ طن االسمدة العضوية-١
 ١٣٫٥ ٠٫١٨ ٧٥ آغما يوريـــــــ-٢
 ١٠٠ ١ ١٠٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ٣٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٨٠ ٠٫٤ ٢٠٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ٥ ٥ ١ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ٥٠ ٥ ١٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ١٠٠ ٥ ٢٠ 

 ٢٠ ٠٫٠١ ٢٠٠٠ آيسعبوات
 ١٠٫٢ ١٫٧ ٦ شهورأجرة األرض
 ٩٧١٫٧   المجمــــوع

  اشهر٦العمر االنتاجي *
  دينار١٤٠اجرة العامل الشهري *
ت بالستك بيو٤كل عامل يقوم بخدمة *  
عضوية المعالجة والمعباة باكياساسعار االسمدة ال*  
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   االنتاج لوحدة النشاط تكاليف
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                   KIND OF ACTIVITY :IRIS                 ايرس: نوع النشاط  
  UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE              بيت بالستيك: وحدة النشاط 

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعـــــة
 بالتنقيـــــــــــــط أسلوب الــــــري
 بنود التكاليـــــف

 الوحده
 المعتمدة

 القيمة  سعــر الوحـده الكمية
 ٩٠٠ ٠٫٠٦ ١٥٠٠٠ بصلهأشتــــــــال
    األسمـــــده

 ٤٨ ٢٤ ٢ طنية االسمدة العضو-١
 ٢٧ ٠٫١٨ ١٥٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ١٥٠ ١ ١٥٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ٣٥ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٨٠ ٠٫٤ ٢٠٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل االرض للزراعة تهيئة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٠ ٥ ٤ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ٥٠ ٥ ١٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٥٠ ٥ ١٠ 

 ١٨٠ ٦٠ ٣ رولشبــــــك
 ٦٠ ١ ٦٠ قائمقوائم حديد

 ١٥ ٠٫٠١ ١٥٠٠ آيسعبوات
 ٢٣٫٨ ١٫٧ ١٤ شهورأجرة األرض
 ١٦٥٣٫٨   المجمــــوع

  شهر١٤العمر االنتاجي *
  دينار١٤٠اجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٤كل عامل يقوم بخدمة *
اسعار االسمدة العضوية المعالجة و المعباة باكياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشـاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

    KIND OF ACTIVITY:  DIANTHUS CARYOPHYLLUS      قرنفل:نوع النشاط 
  PLASTIC HOUSE :UNIT OF ACTIVITY             بيت بالستيك: وحدة النشاط  

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعــــة
 بالتنقيـــــــــــــط أسلوب الــــــري
 بنود التكاليــــــــــف

 الوحده
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحـده الكمية
 ٢٢٥٠ ٠٫١٥ ١٥٠٠٠ شتلهـــالأشتـــــ

    األسمـــــده
 ٤٨ ٢٤ ٢ طن االسمدة العضوية-١
 ٢٧ ٠٫١٨ ١٥٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ١٨٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٩٠٠ ٠٫٤ ٢٢٥٠ 

   - العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

   - العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٥ ٥ ٥ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ١٧٥٠ ٥ ٣٥٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ١٥٠٠ ٥ ٣٠٠ 

 ٣٦٠ ٦٠ ٦ رولشبك
 ٦٠ ١ ٦٠ قوائمحديد

 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ٨٦٧٥   المجمــــوع

  سنوات٣لعمر االنتاجي ا*
  دينار١٤٠اجرة العامل الشهري *
  بيت١٫٥آل عامل يقوم بخدمة *
اسعار االسمدة العضوية المعالجة و المعباة باآياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشـاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                      KIND OF ACTIVITY  :   GLADIOLUS         جالديوال : نوع النشـاط
  PLASTIC HOUSE :UNIT OF ACTIVITY                بيت بالستيك: وحدة النشاط 

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعـــــة
 بالتنقيــــــــــــط أسلوب الــــــري
ـفبنود التكاليـــــ  

 الوحده
  المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحده الكمية
 ٦٠٠ ٠٫٠٤ ١٥٠٠٠ شتلةأشتــــــــال
    األسمـــــده

 ٤٨ ٢٤ ٢ طن االسمدة العضوية-١
 ٩ ٠٫١٨ ٥٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ٤٠ ١ ٤٠ آغمةعناصر نادر+  مرآب -٣

 ٢٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٤٨ ٠٫٤ ١٢٠ 

    لعمل االلي المستأجـــرا
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٠ ٥ ٤ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ٢٠ ٥ ٤ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٤٠ ٥ ٨ 

 ١٥ ٠٫٠١ ١٥٠٠ آيسعبوات
ولرشبك  ٣٦٠ ٦٠ ٦ 
 ٦٠ ١ ٦٠ قوائمحديد

 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ١٣٥٥   المجمــــوع

  سنوات٣العمر االنتاجي *
  دينار١٤٠اجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٥آل عامل يقوم بخدمة *
اسعار االسمدة العضوية المعالجة و المعباة باآياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

           KIND OF ACTIVITY: WALL FLOWERالمنثور                : نوع النشاط 
  PLASTIC HOUSE UNIT OF ACTIVITY :     بيت بالستيك       :وحدة النشاط 

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعــــة
قيـــــــــطبالتن أسلوب الــــري  
 بنود التكاليــــف

 الوحده
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحـده الكمية
 ٤٥٠ ٠٫٠٣ ١٥٠٠٠ شتلهأشتــــــــال
    األسمـــــده

 ٣٦ ٢٤ ١٫٥ طن االسمدة العضوية-١
 ٥٫٤ ٠٫١٨ ٣٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ٥٠ ١ ٥٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ٢٥ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٦٤ ٠٫٤ ١٦٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٥ ٥ ٥ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ٦٠ ٥ ١٢ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٤٠ ٥ ٨ 

 ١٨٠ ٦٠ ٣ رولشبــك
 ٦٠ ١ ٦٠ قائمقوائم حديد

 ١٥ ٠٫٠١ ١٥٠٠ آيسعبوات
 ٧٫٢ ٠٫٠٦ ١٢٠ يومأجرة األرض
 ١٠٣٢٫٦   المجمــــوع

يوم١٢٠العمر اإلنتاجي *  
  دينار ١٤٠اجرة العامل الشهري *
  بيوت بالستيك٣آل عامل يقوم بخدمة  *
اة باآياساسعار االسمدة العضوية المعالجة و المعب*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشــاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

        KIND OF ACTIVITY:HELIANTHUS                 عباد الشمس:نوع النشاط 
  UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE              بيت بالستيك : وحدة النشاط  

 )بالدينار(
زراعــــةطريقة ال  مكشوف 

 بالتنقيــــــــط أسلوب الــــري
 بنود التكاليــف

 الوحده
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحـده الكمية
 ١٥٠ ٠٫٠١ ١٥٠٠٠ شتلةاشتال

    األسمـــــده
 ٣٦ ٢٤ ١٫٥ طن االسمدة العضوية-١
 ٩ ٠٫١٨ ٥٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ٣٠ ١ ٣٠ آغمعناصر نادره+  مرآب -٣

 ١٥ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٤٨ ٠٫٤٠ ١٢٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ٥ ٥ ١ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٥ ٥ ٥ 
يوم/ملعا العنايـــه -٣  ٣٠ ٥ ٦ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٤٠ ٥ ٨ 

 ١٨٠ ٦٠ ٣ رولشبــــك
 ٦٠ ١ ٦٠ قائمقوائم حديد

 ٣٠ ٠٫٠١ ٣٠٠٠ آيسعبوات
 ٧٫٢ ٠٫٠٦ ١٢٠ يومأجرة األرض
 ٦٧٠٫٢   المجمــــوع

  يوم١٢٠العمر االنتاجي *
 *لكل عامل اربعة  بيوت بالستيك 

  دينار في الشهر١٤٠اجرة العامل *
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشــــــاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                  KIND OF ACTIVITY : LILIUM ماريوسف/ليليوم:نوع النشاط 
 PLASTIC HOUSE : UNIT OF ACTIVITY             بيت بالستيك: وحدة النشاط  

 )بالدينار(

ة الزراعــــةطريق  مكشوف 
 بالتنقيـــــــــــــط أسلوب الـــــــري
 بنود التكاليـــف

الوحدة 
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحـده الكمية
 ٢٥٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٠٠٠ ابصالاشتال

    األسمـــــده
 ٤٨ ٢٤ ٢ طن االسمدة العضوية-١
غمآ يوريـــــــا-٢  ٥٫٤ ٠٫١٨ ٣٠ 
غمآهعناصر نادر+ مرآب -٣  ١٠٠ ١ ١٠٠ 

 ٢٥ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٨٠ ٠٫٤ ٢٠٠ 

    العمل االلي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد االرض للزراعه-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٥ ٥ ٣ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ٢٥ ٥ ٥ 
يوم/عامل العنايـــه-٣  ٣٠ ٥ ٦ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ١٥٠ ٥ ٣٠ 

 ١٨٠ ٦٠ ٣ رولشبــــك
 ٦٠ ١ ٦٠ قائمقوائم حديد

 ٢٠ ٠٫٠١ ٢٠٠٠ آيسعبوات
 ٧٫٢ ٠٫٠٦ ١٢٠ يومأجرة األرض
 ٣٢٥٠٫٦   المجمــــوع

  يوم١٢٠العمر االنتاجي *
  بيت بالستيك ٢لكل عامل * 
.ار في الشهر  دين١٤٠اجرة العامل *  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                    KIND OF ACTIVITY :  GYPSOPHILAجبسوفيل:نوع النشاط 
   :PLASTIC HOUSE  UNIT OF ACTIVITY                بيت بالستيك:وحدة النشاط 

 )ديناربال(
 مكشوف طريقة الزراعـــة
 بالتنقيـــــــــــــط أسلوب الـــــري
 بنود التكاليـــــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحدة الكمية
 ٦٠٠ ٠٫٤ ١٥٠٠ شتلهأشتال

    األسمدة
 ٤٨ ٢٤ ٢ طن األسمدة العضوية-١
غمآ يوريـــــــا-٢  ٢٧ ٠٫١٨ ١٥٠ 
غمآعناصر نادرة+ مرآب ٣  ١٥٠ ١ ١٥٠ 

 ٦٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٣٦٠ ٠٫٤ ٩٠٠ 

    العمل اآللي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد األرض للزراعة-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة األرض للزراعة-١  ٥ ٥ ١ 
يوم/عامل الزراعة-٢  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عاملة  العناي-٣  ١٥٠ ٥ ٣٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ١٥٠ ٥ ٣٠ 

 ٣٠ ٠٫٠١ ٣٠٠٠ آيسعبوات
 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ١٦٥٥   المجمــــوع

  سنوات٣العمر االنتاجي *
اربعة  بيوت بالستيك /لكل عامل  * 

 * دينار١٤٠اجرة العامل الشهري 
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

  KIND OF ACTIVITY: ASPARAGUS                خضار اسبرجس :نوع النشاط 
  PLASTIC HOUSE                : UNIT OF ACTIVITY   بيت بالستيك: وحدة النشاط  

 )بالدينار(
 مكشوف طريقة الزراعـــة
ـــــــــطبالتنقيـــ أسلوب الــــري  
 بنود التكاليــــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحدة الكمية
 ١٥٠ ٠٫٠٥ ٣٠٠٠ اشتالاشتال

    األسمدة
 ٤٨ ٢٤ ٢ طن األسمدة العضوية-١
 ٩٠ ٠٫١٨ ٥٠٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ٢٠٠ ١ ٢٠٠ آغمعناصر نادرة+ مرآب -٣

 ٥٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ٤٨٠ ٠٫٤ ١٢٠٠ 

    العمل اآللي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد األرض للزراعة-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة االرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعـــــــه-٢  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل العنايـــه -٣  ٢٠٠ ٥ ٤٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٢٠٠ ٥ ٤٠ 

 ٣٠ ٠٫٠١ ٣٠٠٠ آيسعبوات
 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ١٥٣٣   المجمــــوع

 *العمر االنتاجي ثالث سنوات
 *لكل عامل خمسة بيوت بالستيك 

. دينار١٤٠اجرة العامل الشهري  * 
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   لوحدة النشـاط اإلنتاجتكاليف 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

   :ROSA  KIND OF ACTIVITY                       ورد جوري: نوع النشـاط 
  PLASTIC HOUSE : UNIT OF ACTIVITY              بيت بالستيك: وحدة النشاط 

)بالدينار(  
 مكشوف طريقة الزراعــــة
 بالتنقيـــــــــط أسلوب الــــري
 بنود التكاليـــــف

 الوحدة
 المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحدة الكمية
 ١٥٠٠ ٠٫٧٥ ٢٠٠٠ شتلهتالاش

    األسمدة
 ٤٨ ٢٤ ٢ طن األسمدة العضوية-١
 ٤٥ ٠٫١٨ ٢٥٠ آغم يوريـــــــا-٢
 ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠ آغمعناصر نادرة+ مرآب -٣

 ١٨٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ١٢٠٠ ٠٫٤ ٣٠٠٠ 

    العمل اآللي المستأجـــر
 ٥ - - دينارألرض للزراعة إعداد ا-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة األرض للزراعة-١  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل الزراعة-٢  ١٠ ٥ ٢ 
يوم/عامل العناية-٣  ٢٥٠٠ ٥ ٥٠٠ 
يوم/عاملجني المحصول-٤  ٢٥٠٠ ٥ ٥٠٠ 

 ١٠٠ ٢٠ ٥ سنةأجرة األرض
 ٩٥٩٨   المجمــــوع
 * خمس سنواتاإلنتاجيالعمر 

 * بيت بالستيك ٢لكل عامل 
  دينار١٤٠ العامل الشهري أجرة*
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   لوحدة النشاط اإلنتاجتكاليف 

PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  
     : KIND OF ACTIVITY                                  زنبق طرابلس  :نوع النشاط 

 PLASTIC HOUSE: UNIT OF ACTIVITY            بيت بالستيك : وحدة النشاط 

 )بالدينار(

 مكشوف طريقة الزراعــــة
 بالتنقيــــــــط أسلوب الـــــري
 بنود التكاليـــــف

 الوحدة
  المعتمدة

 القيمة  سعـر الوحدة الكمية
 ٢٢٥ ٠٫٤٥ ٥٠٠ أبصالاشتال

    األسمدة
 ٣٦ ٢٤ ١٫٥ طن األسمدة العضوية-١
 ٩ ٠٫١٨ ٥٠ آغما يوريـــــــ-٢
 ٥٠ ١ ٥٠ آغمعناصر نادرة+ مرآب -٣

 ٥٠ - - دينارالمبيدات الحشرية والفطرية
٣مالميـــــــــــاه  ١٢٨ ٠٫٤ ٣٢٠ 

    العمل اآللي المستأجـــر
 ٥ - - دينار إعداد األرض للزراعة-١

    العمل اليـــــــدوي
يوم/عامل تهيئة األرض للزراعة-١  ٥ ٥ ١ 
يوم/عامل الزراعة-٢  ٥ ٥ ١ 
يوم/عامل العناية-٣  ٧٥ ٥ ١٥ 
يوم/عامل جني المحصول-٤  ٤٠ ٥ ٨ 

 ٧٫٥ ٠٫٠١ ٧٥٠ آيسعبوات
 ٦٠ ٢٠ ٣ سنةأجرة األرض
 ٦٩٥٫٥   المجمــــوع

  سنوات٣لعمر االنتاجي ا*
اربعة  بيوت بالستيك /كل عامل *  

 * دينار١٤٠اجرة العامل الشهري 
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION

)المشاتـــــــــــــــــل (   
PLANT NURSERIES 
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION

    OLIVE NURSERIES : KIND OF ACTIVITY                       مشتل زيتون: نوع النشاط  
   THOUSAND OLIVE SEEDLINGS UNIT OF ACTIVITY 50 :  ألف شتلة زيتون٥٠: وحدة النشاط 

  )بالدينار (

 الكلفة السنويـــــــــــة
ه المعتمدهالوحد الكمية سعر الوحده القيمة بنود التكاليـــف
*عقــــــل طرفـــــــية  عقله ٥٠٠٠٠ ٠٫٠٥٠ ٢٥٠٠
٣م ٥٠ ٣٥ ١٧٥٠ بيراليت 
٣م ٣٠٠ ٥ ١٥٠٠ تـراب زراعي 

العمالـــــــــــه -   
يوم/عامل  ٥٠ ٢٠ ١٠٠٠ )عامل متمرن(قـص عقـل  
)فني(معاملة بالهرمون الجاف = ٥٠ ١٠ ٥٠٠
)عامل متمرن(زراعة عقل طرفية في أحواض االآثار  = ٢٠ ١٠ ٢٠٠
)ي فن( قلع عقل من االحواض وفرزها  = ٥٠ ١٠ ٥٠٠
زراعة عقل مجذره بأآياس صغيرة = ٣٠ ١٠ ٣٠٠
)عامل متمرن (نقل من أآياس صغيرة الآياس آبيرة  = ١٢٥ ١٠ ١٢٥٠
شهري/ عامل ١ ١٢٥ ١٥٠٠ عامل فني ثابت في المشتل 
شهري/مهندس ١ ٢٥٠ ٣٠٠٠ مهندس مشــــــــرف 

 
دونمات ) ٤(تكاليف تشغيليه لحقل امهات زيتون = تكاليف العقل الطرفيه *   

...........                                                                                         يتبع   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

 OLIVE NURSERIES : KIND OF ACTIVITY                           تابع  مشتل زيتون : نوع النشاط  
  UNIT OF ACTIVITY : 50 THOUSAND OLIVE  SEEDLINGS ألف شتلة زيتون٥٠: وحدة النشاط  

  )بالدينار(                                  
 الكلفة السنويـــــــــــة

الوحده المعتمده الكمية سعر الوحده القيمة بنود التكاليـــف
ستيــــكأآياس بال    

) ١٦×٢٥(آبير صغير   آغم ٥٠٠ ١ ٥٠٠
)٢٠×٣٠(آيس آبيـــر   آغم ٢٠٠٠ ١ ٢٠٠٠

الميــــــــاه    
٣م ٥٠٠ ٠٫٥ ٢٥٠ مياه للري لمرحلة االآثار فقط 
٣م ٥٠٠٠ ٠٫٥ ٢٥٠٠ ميـاه لــري المشتـــل  

التسميـــد -   
أسمــــدة عضوية طن ٢٠ ٢٠ ٤٠٠
غمآ ١٠٠ ٠٫٥ ٥٠  مرآبـــة وورقيـــهأسمدة 
مبيدات وعالجــــات دينار ١٥٠ - ١٥٠
ليبــــــــل دينار - - ٥٠
متفرقـــــــه   دينار - - ٥٠٠
أجرة األرض دونم ٤ ٣٠٠ ١٢٠٠
المجمـــــــــــوع    ٢٠٤٠٠
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

  KIND OF ACTIVITY:FRUIT TREES NURSERIES                      مشتل أشجارفاآهه:النشاط نوع 
 UNIT OF ACTIVITY: 50THOUSAND POME                        ألف شتلة تفاحيات ٥٠: وحدة النشاط

FRUIT SEEDLINGS                                                                                                 
  )بالدينار(                      

  الكلفة السنويـــــــــــة
بنود التكاليـــف الوحده المعتمده الكمية سعر الوحده القيمة
االصول المستــــورده اصل ٦٠٠٠٠ ٠٫٩ ٥٤٠٠٠
*المطاعيــــــــم  دينار ٦٠٠٠٠ ٠٫٢٥ ١٥٠٠٠
٣م ٢٠٠٠٠ ٠٫٥ ١٠٠٠٠ ـــــــاهالميــ 
مبيدات وعالجـــــــات دينار ٣٠٠ - ٣٠٠
التعقيـــــــــم دينار ١٠٠ - ١٠٠

االسمــــــــــــده    
 اسمدة عضوية-١ طن ٥٠ ٢٠ ١٠٠٠
 اسمده مرآبه-٢ آغم ١٠٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥٠
 اسمدة ورقيـــة-٣ آغم ١٠٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥٠
 حديــــــــــد-٤ آغم ٢٥ ١٠ ٢٥٠

ــهالعمالـــ    
يوم/عامل ٢٥٠ ٢٠ ٥٠٠٠  عماله التطعيم-١ 
يوم/عامل ١٠٠ ١٠ ١٠٠٠  العنايــــــه-٢ 
شهري/مهندس ١ ٢٥٠ ٣٠٠٠  مهندس مشرف-٣ 
خيطــــــــان دينار - - ١٠٠
قصيــــب دينار - - ٥٠٠
ليبـــــــل دينار - - ٢٠٠
متفرقــــات دينار - - ٥٠٠
أجرة األرض دونم ٧ ٣٠٠ ٢١٠٠
المجموع    ٩٣٥٥٠

دونمات تفاحيات) ٧(التكاليف التشغيليه لحقل امهات = المطاعيم *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

   FRUIT TREES NURSERIES:KIND OF ACTIVITY                    مشتل أشجارفاآهه: نوع النشاط  
  UNIT OF ACTIVITY : 50THOUSAND POME FRUT SEEDLINGS ألف شتلة لوزيات٥٠: اط وحدة النش

  )بالدينار       (                         

  الكلفة السنويـــــــــــة
 القيمة سعر الوحده الكمية الوحده المعتمدهبنود التكاليـــف

    األصول المستــــورده
 ٢٥٠ ٠٫٠١ ٢٥٠٠٠ أصلالخوخ والمشمش

 ٢٥٠ ٠٫٠١ ٢٥٠٠٠ أصللدراق والنكثريـنا
 ١٠٠٠ - - دينارالمطاعيـــــم

٣مالميــــــاه  ٥٠٠٠ ٠٫٥ ١٠٠٠٠ 

 ٢٠٠ - - دينارمبيدات وعالجــــات

 ٥٠ - - دينارالتعقيـــــــم

    االسمـــــــدة
 ٤٠٠ ٢٠ ٢٠ طن أسمدة عضوية-١
 ١٠٠ ٠٫٢٥ ٤٠٠ آغم أسمدة مرآبـة-٢
 ٥٠ ٠٫٢٥ ٢٠٠ آغمرقيـة أسمدة و-٣
 ٥٠ ١٠ ٥ آغم حديـــــد-٤

    العمالـــــه
شهري/عامل العنايـــــة-١  ١٥٠٠ ١٢٥ ١ 
شهري/مهندس مهندس مشرف-٢  ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ 
 ٥٠٠ - - دينار التطعيــــم-٣

 ٢٠٠ - - دينارخيطــــــان

 ١٠٠ - - دينارليبـــــــل

 ٥٠٠ - - دينارمتفرقـــــات

 ١٥٠٠ ٣٠٠ ٥ دونمرة األرضأج

 ١٤٦٥٠   المجمـــــوع 

دونمات لوزيات ) ٥(التكاليف التشغيليه لحقل امهات = المطاعيم *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

  KIND OF ACTIVITY: VEGETABLES NURSERIES                      مشتل خضـــروات: نوع النشاط 
THOUSAND SEEDLINGES TRAY UNIT OF ACTIVITY 30:   أالف صينية تشتيل٣٠: وحدة النشاط 

  )بالدينار(                     

 الكلفة السنويـــــــــــة

 القيمة سعر الوحده الكمية الوحده المعتمدهبنود التكاليـــف

 ٤٢٠٠ ١٤ ٣٠٠  لتر٣٠٠/باله بيتمـــــــوس

٣مبيراليت  ١٤٤٠٠ ٣٦ ٤٠٠ 

صينيه/ ديناراألسمـــــــــدة  ١٢٠٠ ٠٫٠٤ ٣٠٠٠٠ 

صينيه/ دينارمبيـــــــــــدات  ١٨٠٠ ٠٫٠٦ ٣٠٠٠٠ 

٣مميـــــــــــــاه  ٦٠٠ ٠٫٥ ١٢٠٠ 

    العمالــــــــــه

شهري/مهندس١ -مهندس مشــــــرف  ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ 

شهري/ عامل عامل دائـــــــم- ٢  ٦٠٠٠ ١٢٥ ٤ 

يوم/ عامل عمال مياومــــــــة-٣  ١٧٨٥ ٤٫٢ ٤٢٥ 

 ٣٦٠٠ ٠٫١٢ ٣٠٠٠٠ صينيةاهتالك صواني

 ٤٠٠ ٠٫٥ ٨٠٠ طوبةطــــوب

 ١٦٠٠ ١٦٠ ١٠ بيتاهتالك بيوت بالستيكية

 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١ دينارمتفرقات

 ١٠٠٠ ١ ١٠٠٠ دينارشـــــــــــاش

 ٣٠٠٠ ٣٠٠ ١٠ دونم االرضأجرة

 ٤٤٥٨٥   ــــــوعالمجمـــ
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION 

 نباتات الزينة الداخلية
INTERNAL PLANTS 
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 تكاليف اإلنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

  KIND OF ACTIVITY :YUCCA                                         )          يًكةال(نوع النشاط يوآــا 
   PLASTIC HOUSE                         : UNIT OF ACTIVITY بالستيك  بيت:   وحدة النشاط

)بالدينار     (                                                                                           
 طريقة الزراعــــــــة محمـــــــــــــي
 أسلوب الــــــري بالتنقيــــــــــــط

 الكمية سعــر الوحدة القيمة 
 الوحدة المعتمدة

بنود التكاليـــــف
أشتــــــال شتله ٢٠٠٠ ٠٫٣٥ ٧٠٠

األسمـــــده    
 االسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٠ ٤٠

 يوريـــــــا-٢ آغم ١٥٠ ٠٫٢٠ ٢٢٫٥

 سوبر فوسفات ثالثي-٣ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٤ آغم ٤٠ ١ ٤٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٦٠
٣م ٥٠٠ ٠٫٥ ٢٥٠ الميـــــــــــاه 
الملش األســــود آغم ٨ ١٫٢٥ ١٠

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ١ ٤ ٤ للزراعة تهيئة االرض -١ 

يوم/عامل ٥ ٤ ٢٠  الزراعـــــــه-٢ 

يوم/عامل  ٩١ ٤ ٣٦٤  العنايـــه-٣ 

يوم/عامل ٨ ٤ ٣٢  جني المحصول -٤ 

 سم٢٠)قوار(العبـــوات قــوار ٢٠٠٠ ٠٫٢٢ ٤٤٠
البيتمــوس باله ٢٠ ١٥ ٣٠٠
أجرة نقل دينار ٢٠٠٠ ٠٫١٠ ٢٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٢٥٣٥

العمراالنتاجي سنه  *    
  دينار١٢٠اجرة العامل الشهري *
آل عامل يقوم بخدمة اربعة بيوت بالستيك*  
اسعار االسمدة العضوية المعالجة والمعبأة بأآياس*  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشــــــــاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION  

                         KIND OF ACTIVITY:   SCHEFFLERA     شفليرا : نوع النشـــــاط 
   OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE               UNIT  بيت بالستيك: وحدة النشاط  

 )بالدينار(
طريقة الزراعـــــة محمـــــــــي
أسلوب الـــــــري بالتنقيـــــــــط

 الكمية سعــر الوحـده القيمة 

 الوحدة
 المعتمده

بنود التكاليــــــــــف
أشتــــــــال شتله ٨٠٠٠ ٠٫٠٥ ٤٠٠

األسمـــــده  -  
 االسمدة العضوية-١ طن ٢ ٢٠ ٤٠

 يوريـــــــا-٢ آغم ٣٠٠ ٠٫٢٠ ٦٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٣ آغم ٢٠٠ ٠٫٢٥ ٥٠

عناصر نادره+  مرآب -٤ آغم ٥٠ ١ ٥٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠٠
٣م ١٠٠٠ ٠٫٥ ٥٠٠ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل  ١ ٤ ٤  تهيئة االرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ١٨ ٤ ٧٢  الزراعـــــــه-٢ 

يوم/عامل  ٩١ ٤ ٣٦٤  العنايـــه-٣ 

يوم/عامل ١٥ ٤ ٦٠  جني المحصول -٤ 

)قوار(العبـــوات     قــوار ٢٦٦٦ ٠٫٣٠ ٨٠٠
البيتمــوس باله ٣٠ ١٥ ٤٥٠
أجرة نقل  دينار ٢٦٦٦ ٠٫١٠ ٢٦٦٫٦
اجرة األرض سنة - - ٢٠

المجمــــوع    ٣٢٣٦٫٦
.  العمراالنتاجي سنة*   
هذه التسعيره حسبت على ان تكون امهات األشتال متوفره بالمشتل اما اذا اعتمدت على استيراد فيصبح *

. فلس٥ بدل ٠٫٢٥السعر   
. دينار١٢٠ أجرة العامل الشهرية*  
. بيوت بالستيكية ٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشـاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

    KIND OF ACTIVITY  :  NEPHROLEPIS                   منشارة: نوع النشاط 
                    UNITOF ACTIVITY : PLASTIC HOUSE  بيت بالستيك:دة النشاط وح

 ) بالدينار(                         

طريقة الزراعــــة محمـــــــــــــــي
أسلوب الـــــري بالتنقيـــــــــــط

 الكمية سعـر الوحـده القيمة 

 الوحده 
 المعتمده

بنود التكاليــــــف
أشتــــــــال شتله ٢٠٠٠ ١٫١٥ ٢٣٠٠

األسمـــــده    
 يوريـــــــا-١ آغم ٢٠٠ ٠٫٢٠ ٤٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ١٠٠ ١ ١٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠٠
٣م ٤٠٠ ٠٫٥ ٢٠٠ الميـــــــــــاه 

ويالعمل اليـــــــد    
يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ١٥٠ ٤ ٦٠٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - -  جني المحصول -٣ 

)قوار(العبـــوات  قــوار ٢٠٠٠ ٠٫٣٠ ٦٠٠
البيتمــوس باله ٢٠ ١٥ ٣٠٠
أجرة نقل  دينار ٢٠٠٠ ٠٫١٠ ٢٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٤٥٦٥

   االنتاجي سنة  العمر* 
. دينار١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية ٤آل عامل يقوم بخدمة *  
. مراحل٣تتم عملية اإلنتاج في *  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشـاط 
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION  

                                       : KIND OF ACTIVITY )قلب عبد الوهاب(سندابوس: نوع النشـــــاط
                               UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSEبيت بالستيك: وحدة النشاط 

 )بالدينار(                                                                                             

 طريقة الزراعــــــــة محمـــــــي
أسلوب الــــري بالتنقيـــــــــط

 الكمية سعــر الوحـده القيمة 

 الوحده
معتمدةال  

بنود التكاليــــف
أشتــــــــال شتله ١٠٠٠٠ ٠٫٠٣ ٣٠٠

األسمـــــده  -  
 يوريـــــــا-١ آغم ١٠٠ ٠٫٢٠ ٢٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ٥٠ ٠٫٢٥ ١٢٫٥

عناصر نادره+ مرآب  -٣ آغم ٧٠ ١ ٧٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ٥٠
٣م ٢٥٠ ٠٫٥ ١٢٥ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ٧٠ ٤ ٢٨٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - -  جني المحصول -٣ 

)قوار (العبـــوات    قــوار ٢٠٠٠ ٠٫٥٥ ١١٠٠
البيتمــوس باله ١٥ ١٥ ٢٢٥
أجرة نقل  دينار ٢٠٠٠ ٠٫١٠ ٢٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠

المجمــــوع    ٢٤٨٢٫٥
.العمراالنتاجي سنة*   
. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية ٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.العقل أمهات المشتل *  
.  وار  ق٦/ قرش ٠٫٢٥العقل مستوردة *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشــاط

PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                              :KIND OF ACTIVITY                 آوردلينا:نوع النشـــــاط 

                        UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE بيت بالستيك: وحدة النشاط 
  )بالدينار(                                                   

طريقة الزراعـــــة محمـــــــــــــــي
أسلوب الـــــــري بالتنقيــــــــــط

 الكمية سعـر الوحدة القيمة

 الوحدة
 المعتمدة

بنود التكاليــــــف
لأشتــــــــا شتله ٨٠٠٠ ٠٫٤ ٣٢٠٠

األسمـــــده  -  
 يوريـــــــا-١ آغم ١٠٠ ٠٫٢٠ ٢٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ١٥٠ ١ ١٥٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٥٠
٣م ٣٥٠ ٠٫٥ ١٧٥ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠ ـــــــه الزراع-١ 

يوم/عامل  ٩٠ ٤ ٣٦٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - -  جني المحصول -٣ 

 سم١٦)قوار(العبـــوات  قــوار ٨٠٠٠ ٠٫١٠ ٨٠٠
البيتمــوس باله ٤٠ ١٥ ٦٠٠
أجرة نقل  قوار ٨٠٠٠ ٠٫٠١ ٨٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٥٦٦٠

.  العمراالنتاجي سنة*    
.رحلتينتزرع على م*  
. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

             KIND OF ACTIVITY :CROTON      )حًب الملوك (آروتون: نوع النشاط  
 : PLASTIC HOUSE               UNIT OF ACTIVITY  بيت بالستيك: وحدة النشاط

 )بالدينار(

طريقة الزراعــــــــة محمـــــــــــــي
أسلوب الـــــري بالتنقيــــــــــــط

 الكمية سعــر الوحـده القيمة
الوحده المعتمدة

فبنود التكاليـــــ
أشتــــــــال شتله ١٠٠٠٠ ٠٫٣٥ ٣٥٠٠

األسمـــــده    
 يوريـــــــا-١ آغم ٣٠٠ ٠٫٢٠ ٦٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٥٠ ٠٫٢٥ ٣٧٫٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ١٠٠ ١ ١٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠٠
٣م ٣٥٠ ٠٫٥ ١٧٥ الميـــــــــــاه 

ــــــدويالعمل اليـ    
يوم/عامل  ١ ٥ ٥  تهيئة االرض للزراعة-١ 

يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠  الزراعـــــــه-٢ 

يوم/عامل  ٩١ ٤ ٣٦٤  العنايـــه-٣ 

 سم١٦)قوار(العبـــوات  قــوار ١٠٠٠٠ ٠٫١٠ ١٠٠٠
البيتمــوس باله ٥٠ ١٥ ٧٥٠
أجرة نقل  دينار ١٠٠٠٠ ٠٫٠٣ ٣٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠

المجمــــوع    ٦٤٩١٫٥
. العمراالنتاجي سنة*   
. يوم٢٠عملية الزراعه على مرحلتين لذلك استهلكت *  

. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *    
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                          KIND OF ACTIVITY : ARALIAأراليا: نوع النشـــــاط 
                         UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSEبيت بالستيك: وحدة النشاط  

 )بالدينار  (                                                                                           

طريقة الزراعــــــــة محمــــــــــــي
أسلوب الـــــــري بالتنقيــــــــط

 الكمية سعــر الوحـده القيمة
 الوحده  المعتمدة

بنود التكاليـــــف
أشتــــــال شتله ٣٠٠٠ ٠٫٣٥ ١٠٥٠

األسمـــــده    
ـــــــا يوري-١ آغم ١٥٠ ٠٫٢٠ ٣٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ١٠٠ ١ ١٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠٠
٣م ٤٠٠ ٠٫٥٠ ٢٠٠ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ٦٠ ٤ ٢٤٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - -  جني المحصول -٣ 

سم٢٥)قوار(العبـــوات  قــوار ٣٠٠٠ ٠٫٣٠ ٩٠٠
البيتمــوس باله ٣٠ ١٥ ٤٥٠
أجرة نقل  قوار ٣٠٠٠ ٠٫١٠ ٣٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٣٤٩٥

.  العمراالنتاجي سنة*   
.عملية التدوير على ثالث مراحل*  
.دينار  ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

                                                   : KIND OF ACTIVITY      سبيتفيليوم:نوع النشـــــاط 
                        UNIT OF ACTIVITY:  PLASTIC HOUSEبيت بالستيك: وحدة النشاط 

 )بالدينار  (                                                                               

طريقة الزراعــــــــة محمــــــــــــــي
التنقيــــــــــــــطب أسلوب الـــــــــــري 

 الكمية سعـر الوحــده القيمة

 الوحدة
 المعتمده

بنود التكاليــــــف
أشتــــــــال شتله ٨٠٠٠ ٠٫٦٠ ٤٨٠٠

األسمـــــده    
اليوريا-١ آغم ١٠٠ ٠٫٢٠ ٢٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ٣٠٠ ١ ٣٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٥٠
٣م ٣٥٠ ٠٫٥٠ ١٧٥ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ١٥ ٤ ٦٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ١٥٠ ٤ ٦٠٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - - جني المحصول--٣ 

 سم١٦)قوار(العبـــوات  قــوار ٨٠٠٠ ٠٫١٠ ٨٠٠
هبال ٤٠ ١٥ ٦٠٠ البيتمــوس 
أجرة نقل  قوار ٨٠٠٠ ٠٫١٠ ٨٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٨٣٥٠

.  العمراالنتاجي سنة*    
. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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  االنتاج لوحدة النشاط تكاليف 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

     KIND OF ACTIVITY: AGLAONEMA        اجلونيما:  نوع النشـــــاط
  UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE           بيت بالستيك: وحدة النشاط 

)بالدينار  (                                                                                 
طريقة الزراعـــة محمـــــــــــــي
أسلوب الــــــري بالتنقيـــــــــــــط

 الكمية سعـر الوحــده القيمة 

 الوحده
 المعتمده

بنود التكاليـــــــف
أشتــــــــال شتله ٨٠٠٠ ٠٫٧٥ ٦٠٠٠

األسمـــــده    
ـا يوريــــــ-١ آغم ١٠٠ ٠٫٢٠ ٢٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

 عناصر نادره- مرآب -٣ آغم ٣٠٠ ١ ٣٠٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٥٠
٣م ٣٥٠ ٠٫٥ ١٧٥ الميـــــــــــاه 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ١٥ ٤ ٦٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ١٨٠ ٤ ٧٢٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل - - -  جني المحصول -٣ 

 سم١٦) قوار(العبـــوات  قــوار ٨٠٠ ٠٫١٠ ٨٠٠
البيتمــوس باله ٤٠ ١٥ ٦٠٠
أجرة نقل  دينار ٨٠٠٠ ٠٫١٠ ٨٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٩٦٧٠

العمراالنتاجي سنه  *    
عملية الزراعة على مرحلتين*  
. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط 
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

            :KIND OF ACTIVITY                            يوجاستيك:  نوع النشاط
  UNIT OF ACTIVITY: PLASTIC HOUSE           بيت بالستيك: اط وحدة النش

 )بالدينار   (                                                                              
طريقة الزراعـــة محمـــــــــــــي
أسلوب الــــــري بالتنقيـــــــــــــط

الوحــدهسعـر  القيمة  الكمية 

 الوحده
 المعتمده

بنود التكاليـــــــف
أشتــــــــال شتله ٢٥٠٠ ٢٫٢٥ ٥٦٢٥

األسمـــــده    
 يوريـــــــا-١ آغم ١٥٠ ٠٫٢٠ ٣٠

 سوبر فوسفات ثالثي-٢ آغم ١٠٠ ٠٫٢٥ ٢٥

عناصر نادره+  مرآب -٣ آغم ٨٠ ١ ٨٠

المبيدات الحشرية والفطرية دينار - - ١٠٠
٣م ٢٠٠ ٠٫٥ ١٠٠ ميـــــــــــاهال 

العمل اليـــــــدوي    
يوم/عامل ٣٠ ٤ ١٢٠  الزراعـــــــه-١ 

يوم/عامل  ٥٠ ٤ ٢٠٠  العنايـــه-٢ 

يوم/عامل ٢٠ ٤ ٨٠  جني المحصول -٣ 

 سم٣٥) قوار(العبـــوات  قــوار ١٠٠٠ ٠٫٤٥ ٤٥٠
البيتمــوس باله ١٥ ١٥ ٢٢٥
أجرة نقل  دينار ١٠٠٠ ٠٫١٠ ١٠٠
أجرة األرض سنة - - ٢٠
المجمــــوع    ٧١٥٥

.تزرع على مرحلتين*  
.تجمع آل ثالث سيقان مع بعض*  
.م٢٫٥=سم٥٠+سم٧٠+سم١٣٠*  

.  العمراالنتاجي سنة*    
. دينار ١٢٠أجرة العامل الشهرية *  
. بيوت بالستيكية٤آل عامل يقوم بخدمة *  
.أسعار األسمدة العضوية و المعالجة و المعبأة بأآياس*  
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION 

)إنتاج حيواني (   
LIVESTOCK 
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITY PRODUCTION 

   KIND OF ACTIVITY : POUL .  BROILERS                              )      الحم (دواجن : نوع النشاط 
 UNIT OF ACTIVITY:10 THOUSAND                             دورة واحدة/عشرة االف طير:وحدة النشاط 

BIRD /ONE CYCLE            
  )بالدينار (

 آلفة الدورة الواحده
 

)خمس دورات (الكلفة السنوية   
بنـــود التكاليــف

 الوحده

 المعتمده
ةالقيم سعرالوحده الكميه  القيمة سعرالوحده ٥*الكمية 

 ٩٠٠ ١٫٢ ٧٥٠ ١٨٠ ١٫٢ ١٥٠ شوال)نجارة خشب ( الفــرشه 

 ١٢٥٠٠ ٠٫٢٥٠ ٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٠٠٠ صوصالصـــــوص

 ٤٨٠٠٠ ٢٤٠ ٢٠٠ ٩٦٠٠ ٢٤٠ ٤٠ طن)خلطــه ( علف 

٣مميـــــــاه  ٧٥٠ ١ ٧٥٠ ١٥٠ ١ ١٥٠ 

 ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١٠٠ ١ ١٠٠ دينارآهربــــــاء

 ٧٥٠٠ - - ١٥٠٠ - - دينارعالجات ولقاحـــات

 ٥٠٠٠ - - ١٠٠٠ - - دينارتدفئــــــه

يوم/رجلعمالــــــه  ٢٢٥٠ ٥ ٤٥٠ ٤٥٠ ٥ ٩٠ 

 ١٢٥٠ - - ٢٥٠ - - دينارتعقيــــــــم

 ٧٨٦٥٠   ١٥٧٣٠   المجموع

  يوم ٥٦ الدورة حوالي مدة*               
.  دورات في السنة ٥ *  
  %١٠ -٦معدل الوفيات * 
. آغم دجاج ١ يعطي –آغم علف ٢معدل التحويل للعلف *   
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  االنتاج لوحدة النشاطتكاليف
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY  

  .YERS                                                             KIND OF ACTIVITY:  POUL) بياض(دواجن : نوع النشاط 
   10THOUSAND BIRD/ONE CYCLE  :UNIT OF ACTIVITYدورة واحدة  /آالف طير١٠: وحدة النشاط 

  )بالدينار(                         
 آلفة الدورة الواحده

ف التكاليــــــبنـــــــــــود  
 الوحده

دهسعرالوح الكميه المعتمده  القيمه 

 ١٢٠ ١٫٢٠ ١٠٠ طن) نجارة خشب( الفرشه 

 ٥٠٠٠ ٠٫٥ ١٠٠٠٠ صوصالصـــــــــوص

 ٦٦٠٠ ٢٢٠ ٣٠ طن)ابتدائي ( علف 

 ٦٠٠٠ ١٥٠ ٤٠ طنعلف للمرحله الثانية 

 ٦٣٧٥٠ ١٧٠ ٣٧٥ طنعلف لمرحلة االنتاج 

٣مميــــــــــــاه  ١٥٠٠ ١ ١٥٠٠ 

شهر/دينارآهربــــــــــاء  ١٨٠٠ ١٠٠  ١٨ 

 ٣٥٠٠ - - دينارعالجات ولقاحـــــات

شهر/عاملعمالـــــــــــه  ٥٤٠٠ ٣٠٠ ١ 

 ٧٠٠ - - دينارتدـفئـــــــــــه

 ٥٠٠ - - دينارتعقيـــــــــــم

 ٢٢٨٠ ٠٫٠٢٤ ٩٥٠٠٠ آرتونه)آرتون(عبوات 

 ٩٧١٥٠   المجموع

شهرا ) ١٨(مدة الدورة *  
  بيضة٢٨٥ دجاجة  ١* 
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  االنتاج لوحدة النشاط تكاليف
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  OSTRICH  KIND OF ACTIVITY                             النعام       تربية : نوع النشاط 
  200BIRD/ YEAR                          : ACTIVITY  UNIT OFسنه / طير٢٠٠:وحدة النشاط  
  )بالدينار(                     

السنه/آلفة طير النعام  
 التكاليـــــــــف

 القيمــة سعر الوحده الكميـــة الوحده المعتمده

 ١٢٠٠٠ ٦٠ ٢٠٠ صوص بعمرشهرطيور نعام

 ١٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ طن)خلطه( علف مرآز 

سنه/دينارميـــاه ومتفرقات  - - ٥٠٧ 

سنه/دينارعالجــات ولقاحـات  - - ٢٤٠٠ 

سنه/دينارز للتدفئهديزل وغا  - - ٢٤٠ 

شهر/عاملعمالـه  ١٤٤٠ ١٢٠ ١ 

 ٢٦٥٨٧   المجمــوع

سنه/آغم علف٥٠٠طير النعام يستهلك بمعدل *  
طير تحتاج عامل دائم خالل فترة التربيه٢٠٠*  
شهر /دينار١٢٠أجرة العامل *  
دينار٢٥٠فترة التربيه سنه ويباع الطيربمعدل *  
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ليف االنتاج لوحدة النشاطتكا  
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  COWS  KIND OF ACTIVITY:   DAIRY         تربية االبقار المحسنه        : نوع النشاط 
  ONE COW/ YEAR                     : ACTIVITY  UNIT OFسنه/بقرة واحدة :وحدة النشاط  
  )بالدينار(                     

 آلفة البقرة الواحدة
اليـــــفالتك  

 القيمــة سعر الوحده الكميـة الوحدة المعتمده

 ٢٩٠ ١٤٥ ٢ طن)خلطه( علف مرآز 

 ١٣٥ ١٣٥ ١ طنعليقة مالئــــة

٣م/دينارميــاه  ٣٠ ١ ٣٠ 

 ٣٥ - - دينارعالجــات ولقاحـات

يوم/رجل إدارة  ٢٤ ٦ ٤ 

شهري/ رجل عمالـه  ١٨٠ ١٥ ١ 

 ٦٩٤   المجمــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  
  CALVE FATTENING                  :  KIND OF ACTIVITYتسمين عجـول  :نوع النشاط 
                   UNIT OF ACTIVITY  : ONE CALVE / YEAR سنه/عجل واحد : وحدة النشاط

  )بالدينار(                     
 آلفة العجــل الواحــــــد

 التكاليـــــــــف
 القيمــة سعر الوحده الكميـــة المعتمده المعتمده

 ١٨٠ ١٢٠ ١٫٥ طن)خلطه( علف مرآز 

 ٨٦٫٣ ١١٥ ٠٫٧٥ طنعليقـة مالئـــة

٣م/دينارميــــــاه  ٢٠ ١ ٢٠ 

 ١٠ - - دينارعالجــات ولقاحـــات

يوم/رجل ـهعمالـــــ  ١٦ ٤ ٤ 

يوم/ رجل إدارة  ١٢ ٦ ٢ 

 ١١٠ ١١٠ ١ عجل)عمر األسبوع(أثمان العجول 

 ٤٣٤٫٣   المجمــــــوع

شهر) ١٢(فترة التسمين حوالي   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

                                KIND OF ACTIVITY : SHEEP RAISING تربية أغنام: نوع النشاط  
   ONE   HEAD / YEAR                :  UNIT OF ACTIVITY سنة/رأس واحد : وحدة النشاط 
  )بالدينار(                     

 بنـــــود تربية نصف ثابتـــــــه تربية ثابتـــــه

 التكاليـــف

 الوحده

 القيمة سعرالوحده الكمية القيمهلوحدهسعرا الكميه المعتمده

 ٢٠ ١٠٠ ٠٫٢٠٠ ٣٥ ١٠٠ ٠٫٣٥٠ طن)خلطــه(علف مرآز 

 ٤ ٨٠ ٠٫٠٥٠ ١٦ ٨٠ ٠٫٢٠٠ طنعليقة مالئــــة

 ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٣٢م/دينارالميــــاه

 ١٫٥ - - ١٫٥ - - دينارعالجات ولقاحــات

 ٨ ٤ ٢ ٨ ٤ ٢يوم/رجلعمالة

 ٠٫٥٠ - - ٠٫٥٠ - - دينارمتفرقة

 ٣٦   ٦٣   المجموع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
 PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY

  LAMBS FATTENING: KIND OF ACTIVITY             تسمين خراف            :نوع النشاط 
  CTIVITY: LAMB  CYCLE  UNIT OF            دورة                  /  خروف  :  وحدة النشاط 

  )بالدينار(                         
الدورة /آلفة الخاروف   

 التكاليــف
 القيمــة سعر الوحده الكميـــةالوحدة المعتمده

 ١٠٫٨٠ ١٢٠ ٠٫٠٩٠ طنيوم/آغم١) خلطه( علف مرآز 

 - - - طنعليقـة مالئة

 ٤٥ ٤٥ ١ خروفخـروف

٣م/دينارالميــاه  ٠٫٥ ١ ٠٫٥ 

 ١ - - دينارـات ولقاحـاتعالجــ

 ١٫٥ _ _ دينارعمالـة

 ٥٨٫٨   المجموع

 
شهور ) ٣(مدة الدورة حوالي *   
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  RAISING SHAMI GOATS      : KIND OF ACTIVITYشامي  تربية ماعز:النشاطنوع 
  ONE HEAD / YEAR :ACTIVITY UNIT OF               ةسن/ واحد رأس: نشاط  وحدة ال

  )بالدينار(         
 بنــــــود آلفة الرأس الواحد

 القيمة سعر الوحدة الكمية الوحدة المعتمدة التكاليـــــــــف 

 ٣٥ ١٠٠ ٠٫٣٥٠ طنأعالف خضراء)/ خلطه( علف مرآز 

 ١٢ ٨٠ ٠٫١٥٠ طنعليقـة مالئــــــة

٣م/دينارميـاه  ١٫٨ ١ ١٫٨ 

 ٢ ١ ٢ دينارعالجــــات ولقاحـــات

يوم/رجل عمالـه  ٨ ٤ ٢ 

 ٠٫٢ - - دينارمتفرقة

 ٥٩   المجمـــــــوع
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  RAISING ASSAF GOATS : KIND OF ACTIVITY        أغنام عسافتربية :نوع النشاط
   ONE HEAD / YEAR :ACTIVITY OF UNIT            ةسنـ/ راس واحد : وحدة النشاط  

  )بالدينار(         
 بنــــــود آلفة الراس الواحد

 القيمة سعر الوحدة الكميـة الوحدة المعتمدة التكاليـــــــــف 

 ٨١٫٢٥ ١٢٥ ٠٫٦٥ طنأعالف خضراء)/ خلطه( علف مرآز 

 ١٣٫٥ ٧٥ ٠٫١٨٠ طن)قش(عليقـة مالئة

 ١٤٫٤٠ ١٢٠ ٠٫١٢٠ طن)برسيم جاف(عليقـة مالئة

٣م/دينارمياه  ٥ ١ ٥ 

 ٩ - - دينارعالجات ولقاحات

يوم/رجل عمالة  ٢٥ ٥ ٥ 

 ٤ - - دينارمتفرقة

 ١٥٢٫١٥   المجموع

)ثابته(تربيه مغلقه *  
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وحدة النشاطتكاليف االنتاج ل  
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

  RAISING ASSAF GOATS : KIND OF ACTIVITY      تسمين خراف عساف:نوع النشاط
ONE HEAD:ACTIVITY UNITE OF                              راس واحد : وحدة النشاط  

  )بالدينار(         

  بنــــــود  اس الواحدآلفة الر

 القيمــة سعر الوحده الكمية الوحدة المعتمده  التكاليـــــــــف 

 ٤٠ ٤٠ ١ خروفخـــروف

 ١٣٫٥ ١٣٥ ٠٫١٠ طنأعالف خضراء)/ خلطه( علف مرآز 

 ٢٫٤ ١٢٠ ٠٫٠٢٠ طن)قش(عليقـة مالئــــــة

٣مميــــــــــاه  ٥ ١ ٥ 

 ١٫١٠ - - دينارعالجــــات ولقاحـــات

يوم/رجل عمالـــــــــه  ٢ ٤ ٠٫٥٠ 

 ١ - - دينارمتفرقـــــــــه

 ٦٥   المجمـــــــوع

مدة الدوره ستة شهور*  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION

  BEES RAISING   : KIND OF ACTIVITY                     تربية نحــل           :  نوع النشاط  
  CELLS 100   : ACTIVITY  UNIT OF                          خلية نحل          ١٠٠: حدة النشاط و

  )بالدينار(                     
  بنـــــود  التكاليف السنوية

 القيمــة سعر الوحدة الكميـةالوحدة المعتمدة  التكاليـــــــــف

 ٢٫٥ ٠٫٢٥ ١٠ آغم)سكر ( التغذية 

 ٥٠ - - دينارفحة الدبابير ومطهرهمواد مكا+ عالجات 

 ٢٥٠ - - دينارأجور ترحيـــــل

 ٢٥٠ - - دينارأجرة نقل النحـــــال

 ٣٢٥ ٠٫٢٥ ١٣٠٠ مرطبانمرطبانات

 ٢٠٠ ٠٫٤ ٥٠٠ بروازشمع اساس

سنة/عامل عامل دائم  ١٥٠٠ ١٢٥ ١ 

شهر/عاملعامل مؤقت  ١٥٠ ١٥٠ ١ 

 ٣٠ ١٠ ٣ مرةأجرة فرازة

 ٥٠ - - ديناراجرة تصليح خاليا+رقة مواد مستهلكةمصاريف متف

 ٢٨٠٧٫٥   المجمــــــوع
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
COSTS PER UNIT OF ACTIVITYPRODUCTION 

                                            KIND OF ACTIVITY : CHROMID FATTININGتسمين فراخ سمك: نوع النشاط 
  THOUSAND CHROMID/CYCLE  ACTIVITY:   UNIT OF 60  دورة)/مشط( ألف فرخ٦٠: وحدة النشاط  

  )بالدينار(                                         
الدورة / آلفة التسمين   بنـــــــود 

 القيمــة سعر الوحدة الكمية الوحدة المعتمدة التكاليـــــــــف 

 ١٦٨٠٠ ٤٢٠ ٤٠ طنأعالف مرآزة محلية

 ٩٠٠٠ ٠٫١٥ ٦٠٠٠٠ فرخفراخ سمك

 ١٥٠ ١ ١٥٠ دينارآهرباء

شهر/فنيعامل فني  ٤٢٠٠ ٢٠٠ ٣ 

شهر/عاملعمـال  ٢٥٢٠ ١٢٠ ٣ 

شهر/عاملإدارة  ٥٦٠٠ ٤٠٠ ٢ 

 ١٠٠٠ - - دينارمصاريف متفرقه

 ٣٩٢٧٠   المجموع

شهور) ٧(مدة الدورة *   

شهر/دينار١٢٠أجرة العامل *  

شهر/دينار٢٠٠اجرة الفني *  

شهر/دينار٤٠٠أجرة عامل اإلداره *  
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  تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                                                                 KIND OF ACTIVITY : OYSTERفطر المحار: نوع النشاط 
   CYCLE PLASTIC BAG/ONE :   ACTIVITY  UNIT OFدورة/ آيس تربية  ١٠٠:وحدة النشاط 

  )بالدينار(               

الدورة / آلفة التسمين   بنـــــــود 

 القيمــة سعر الوحدة الكميـــة الوحدة المعتمدة التكاليـــــــــف 

 ١٠٠ ٥ ٢٠ آـغـمبذور الفطــــــــر

 ٢٥ ١٫٢٥ ٢٠ شـوالتـبـن

يـسآأآياس زراعـة  ٥ ٠٫٠٥ ١٠٠ 

 ١٠ - - دينارالتعقيـم

 ٣٠ - - دينارآهرباء+ مياه 

رشه/عاملعمالة  - - ٩٠ 

 ١٠ - -  شهر/عاملتسويـق

 ٧٥ - - دينارتعبئة وتغليــــــف

 ١٠ - - دينارمتفرقات

 ٣٥٥   المجمـوع

) شهور٣(مدة الدورة *  

  سم٦٠* سم٤٠أبعاد : آيس التربة *

  آغم٣تربة يعطي  آيس ١=اإلنتاج *

  آغم ٣٠٠ آيس يعطي ١٠٠*

   دينار١٠٥٠= دينار ٣٫٥*٣٠٠=سعر البيع للكيس الواحد *
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 تكاليف االنتاج لوحدة النشاط
PRODUCTION COSTS PER UNIT OF ACTIVITY 

                                        KIND OF ACTIVITY : MUSHROOMفطر مشروم: نوع النشاط 
  ACTIVITY  UNIT OF   : ١٠٠ M2 /CYCLE                           ٢ م١٠٠:حدة النشاط و

  )بالدينار(         
الدورة / آلفة التسمين   بنـــــــود 

 القيمــة سعر الوحدة الكميـــة الوحدة المعتمدة التكاليـــــــــف 

 ٢٥٠ ٥ ٥٠ آغمبذور الفطر

 ٢٠٠٠ ٢٠٠ ١٠ طنآمبوتس+ زبل+ القش 

 ٥٦٠ ٠٫٢٨ ٢٠٠٠ لتربيتموس

 ١٠٠ - - دينارالتعقيـم

 ٢٠٠ - - دينارآهرباء+ مياه 

 ٤٥٠ ١٥٠ ١  شهور٣/عاملعمالة

 ١٠٠ - -  شهر٢/عاملتسويق

 ١٧٥٠ - - دينارتعبئة وتغليـف

 ١٠٠ - - دينارمتفرقات

 ٥٥١٠   المجموع

)  شهور٣(مدة الدورة *  

  قرش اإلتناج١٤ غم و نمنه فارغ ٢٠٠لى أساس أن العبوة ووزن تم إحتساب تكلفة التغليف ع*

  آغم بالمتوسط٢٥                  متر مربع١*

  آغم٢٥٠٠ مربع                     متر١٠٠*

آغم / دينار ٣٫٥على اساس سعره *  

  دينار٨٧٥٠فإن السعر يصبح *
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تمعدالت االنتاجية وأسعــــر المنتوجــــا  
OF PRODUCTIVITY AVERAGE 

AND PRICES OF  AGRICULTURAL   

OUTPUTS  
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   2004معدالت االنتاجية وأسعار المنتوجات الزراعية في االردن خالل عام 
PRICES OF AGRICULTURAL OUTPUTS  

IN JORDAN DURING 2004  

                            KIND OF ACTIVITY : FIELD CROPSمحاصيل حقلية : نوع النشاط 
   DUNUM                                                    :   UNIT OF ACTIVITYدونــــم:  وحدة النشاط 

  )بالدينار(
 بنود اإلنتاج الزراعي

AGR OUTPUT ITEMS 
الوحدة 
 المعتمدة
UNIT 

 إنتاجية الوحدة
PRODUCTIVITY 

 سعر الوحدة
PRICE/UNIT 

 ١٦٠ ٠٫٥٠٠ طن)زراعة مروية ( قمح 
 ٢٠٠ ٠٫١٠٠ =)زراعة بعليــه ( قمح 

 ١٤٠ ٠٫٣٥٠ =)القمح المروي( تبــــن 
 ١٤٠ ٠٫٠٧٥ =)القمح البعلـــي( (تبـــن 
 ١٣٠ ٠٫٢٥٠ =)زراعة مرويه( شعيــر

 ١٥٠ ٠٫١٠٠ =شعير زراعة بعليه
 ١٤٠ ٠٫٠٨٠ =تبـــــن شعيــــــر

 ٣٠٠ ٠٫٠٦٠ =)راعة بعليهز( عـــــدس 
 ١٦٠ ٠٫٠٢٠ =تبـــن عـــــدس

 ٣٥٠ ٠٫٠٨٥ =)زراعة بعليـه( حمـص 
 ٨٠ ٠٫٠٢٠ =تبـــــن حمــــص 

 ١١٥ ٠٫١٨٠ =)زراعة مرويه(الذره الرفيعه 
 ٨٠ ٠٫٠٧ =تبــــن ذرة رفيعــه

 ١٤٥ ٠٫٢١٠ =)زراعة مرويه( ذرة صفـراء 
 ٦٠ ٢٫٥ =)زراعة مروية(حشيشة السودان 
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  2004معدالت االنتاجية وأسعار المنتوجات الزراعية في االردن خالل عام 
PRICES OF AGRICULTURAL OUTPUTS 

IN JORDAN DURING 2004  

                           KIND OF ACTIVITY: FRUIT TREESره  أشجار مثمـــ: نوع النشاط 
  DUNUM                                             ACTIVITY :  UNIT OFدونــــــم: وحدة النشاط 

  )بالدينار(
 بنود االنتاج الزراعي

AGR OUTPUT ITEMS 
 الوحدة 
 المعتمدة
UNIT 

 انتاجية الوحدة
PRODUCTIVITY 

 سعر الوحده
PRICE/UNIT 

٣٠٠-٢٥٠ ٠٫١ طن)بداية االنتاج/ري بالتنقيط(زيتون   
٣٠٠-٢٥٠ ٠٫٢٢ =)زارة االنتاجغ/ري بالتنقيط(زيتون   
٣٠٠-٢٥٠ ٠٫٠٥ =)بداية االنتاج/زراعة بعلية(زيتون  
٣٠٠-٢٥٠ ٠٫٣٠٠ =)غزارة االنتاج/زراعة بعلية (زيتون   

٥٠٠-٢٥٠ ١ =)بداية االنتاج/ري بالتنقيط (حمضيات   
٥٠٠-٢٥٠ ٢٫٥ =)غزارة االنتاج/ري بالتنقيط(حمضيات   

٤٠٠-٣٠٠ ٢ =)النتاجبدايةا/ري بالتنقيط (آرمـه   
٤٠٠-٣٠٠ ٤ =)غزارة االنتاج/ري بالتنقيط(آرمه   
٥٠٠-٤٠٠ ٢٫١ =)ري بالتنقــــط ( مــوز   

٦٠٠-٥٠٠ ١ =)بداية االنتاج/ري بالتنقيط(تفاحيات     
٦٠٠-٥٠٠ ٣ =)غزارة االنتاج/ ري بالتنقيط(تفاحيات   
٦٠٠-٥٠٠ ٠٫٥ =)بداية االنتاج/الري التكميلي(تفاحيات   
٦٠٠-٥٠٠ ٢ =)غزارة االنتاج/الري التكميلي(تفاحيات   
٧٥-٥٠ ١ =)بداية االنتاج/ري بالتنقيط (لوزيات   
٧٥-٥٠ ٢ =)غزارة االنتاج/ري بالتنقيط (لوزيات   
٧٥-٥٠ ٠٫٥ =)بداية االنتاج/الري التكميلي(لوزيات   
٧٥-٥٠ ١٫٣ =)غزارة االنتاج/الري التكميلي(لوزيات   
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   2004معدالت االنتاجية وأسعار المنتوجات الزراعية في االردن خالل عام 
PRICES OF AGRICULTURAL OUTPUTS  

IN JORDAN DURING 2004  
                                      KIND OF ACTIVITY  :VEGETABLESخـضــروات:نوع النشاط 

  DUNUM                                                     ACTIVITY:   UNIT OFدونـم:  وحدة النشاط   
  )بالدينار(

 بنود االنتاج الزراعي
AGR OUTPUT ITEMS 

 الوحدة 
 المعتمدة
UNIT 

 انتاجية الوحدة
PRODUCTIVITY 

 سعر الوحده
PRICE/UNIT 

٧-٦ طن)زراعه مكشوفه/ري بالتنقيط(بندورة   ١٥٠-١٠٠  
٢٠٠-١٥٠ ١٠ =)يةزراعه محم/ري بالتنقيط(بندورة   
٣٠٠-١٥٠ ٢٫٥ =)زراعة مكشوفه/ري سطحي(بصـــل   

٤٠٠-٣٠٠ ١٫٥ =)زراعة مكشوفه/ري سطحي(ثوم اخضر   
٣٠٠-٢٥٠ ١٫٩ =)زراعة مكشوفه/ري بالتنقيط (فلفل حلو وحار   
٤٠٠-٣٠٠ ٤ =)زراعة محميه/ري بالتنقيط (فلفل حلو وحار   

٢٠٠-١٥٠ ٣٫٥ =)زراعة مكشوفه/ري سطحي(زهــــــره   
٢٠٠-١٥٠ ٢٫٥ =)زراعة مكشوفه/   ري بالتنقيط(زهـــــره   

١٥٠-١٠٠ ٣٫٥ =)زراعة مكشوفه/ري بالتنقيط (ملفـــوف    
١٥٠-١٠٠ ٢٫٥ =)  زراعة مكشوفه/ ري سطحي(ملفـــــوف   

٤٠٠-٣٥٠ ١٫٣ =زراعةمحمية /فاصوليا عريضه ري بالتنقيط   
٤-٣٫٥ =راعة محمية ز/فاصوليا عريضه ري بالتنقيط   ٤٠٠-٣٥٠  

٢٥٠-١٥٠ ٤ =)  زراعة مكشوفة/ ري بالتنقيط(باذنجـان     
٢٥٠-١٥٠ ٧٫٥ =)زراعة محمية/ري بالتنقيط (باذنجـــــان   

٤-٣ =)زراعة مكشوفه/ري سطحي(آوســـــا    ٢٥٠-٢٠٠  
١٥٠-١٠٠ ٣٫٥ =)زراعة مكشوفه/ري بالتنقيط(بطيـــــــخ    
٣٠٠-٢٥٠ ٣ =)زراعة مكشوفة/ي سطحي ر(شمـــــــام   
٣٠٠-٢٥٠ ٨ =)زراعة محمية/ري بالتنقيط (شمـــــــام   
٣٠٠-٢٥٠ ٤ =)زراعة مكشوفة/ري بالتنقيط (خيــــــــار   
٣٠٠-٢٥٠ ١٠ =)زراعة محمية /ري بالتنقيط (خيـــــــار   

٢٥٠-٢٠٠ ٢٫٥ =)زراعة مكشوفة/ري بالتنقيط (بطاطا مبكره   
٢٥٠-٢٠٠ ٤ =)زراعة مكشوفة/ري بالتنقيط (متأخره بطاطا   

٦٥٠-٦٠٠ ٤ =)زراعة محمية /ري بالتنقيط (زعتــــر   
 * بيت بالستيك ٢=  دونم ١

أسعار السوق المرآزي*  
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  المواصفات واالشتراطات

  العامة للخضار والفواآه الطازجه

  حسب المواصفات والمقاييس االردنيه
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  المواصفات واالشترطات العامه للخضار والفواآه الطازجه
  
   -: المجال -١

      تختص هذه المواصفه القياسية االردنية باالشتراطات العامة للخضار والفواآة الطازجة 
المتداولة في االسواق بهدف رفع مستوى الجودة للمنتج لضمان حقوق آل من المزارع 

 ، اما بالنسبة لالشترطات الخاصة بكل نوع من الخضار والفواآة والتاجر والمستهلك
  .فسيأتي ذآرها في آل من مواصفات هذه المنتجات 

  
  
   -:  المصطلحات والتعاريف -٢
   -:  الشحنة ١-٢  

 آمية من البضاعة المرسلة او المستلمه في وقت واحد ومغطى بعقد مستقل او وثيقة شحن وقد تكون         

  .كونة من ارسالية واحدة او عدة ارساليات الشحنة م

   -:   ارسالية ٢-٢
نفس النوع ، (         آمية من معينة مأخوذة من الشحنة ويفترض ان تكون موحدة الخصائص 

  .والتي تساعد على تقييم جودة الشحنة ) الخ … درجة النضج ، نوع التغليف ، 
   -:المواد الغريبة  ٣-٢

  عبوة الواحدة ليست من نوع او صنف المحصول أي مادة توجد في محتويات ال
  العيوب الظاهرية  ٤-٢

أي اثار لالصابة باالفات والجروح والرضوض واالوساخ واالتربه والمواد الكيمائيه 
  والتشوهات الخلفية بانواعها 

   -: طول الثمره  ٥-٢
  المسافة المحصوره بين نهاية اتصال العنق بالثمره والنهاية الزهريه لها 

   -:ه قطر الثمر ٦-٢
  هو اطول قطر افقي للثمره 

  :    الرضوض ٧-٢
          اية اجزاء طرية غامقة اللون ناتجه عن عوامل ميكانيكيه او يدويه 

  Maturityالنضج االولي  ٨-٢
        هي تلك المرحله من التطور المؤدية الى النضج البستاني او النضج الفسيولوجي 

                
  Horticultural Maturityالنضج البستاني  ١-٨-٢

   هي تلك المرحلة من التطور التي وصلت اليها النبته او اجزاء منها بحيث تكون قد          
  اآتسبت خصائص وصفات تجعلها قابلة لالستهالك

 Pyhsiological Maturityالنضج الفسيولوجي  ٢-٨-٢
يث تمكنها من النضج            هي مرحلة من التطور التي وصلت اليها النبته او اجزاء منها بح

  التام حتى لو تم قطفها
   
   Ripening النضج التام ٩-٢

التي تم ابتداًء .) ……اللون ، الترآيب ، القوام (           هي مجموعه من العمليات الحيويه 
  من المراحل النهائيه للنمو والتطور وحتى المراحل االولى من الهرم 
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  : الضرار ا   ١٠-٢

  صابات الناجمه عن العوامل الجويه او نقص العناصر الغذائيه وغيرها           هي اال
  :االمراض  ١١-٢

           هي االصابات الناجمه عن المسببات المرضيه 
     عوامل الرفض ١٢-٢

   العوامل التي ان زادت عن الحد المسموح به لكل نوع من الخضار او الفواآه تعتبر اساسًا 
   -:ي في رفضه وعدم قبوله وه

  ) او حشريه /فطرية و(االصابات المرضيه   ١-١٢-٢
 تعدد االصناف في العبوة الواحدة   ٢-١٢-٢
 وجود االوساخ واالتربه والمواد الغريبه   ٣-١٢-٢
 الطراوة الزائده الناتجه عن التقدم في النضج   ٤-١٢-٢
 االضرار الناتجه عن العوامل الجويه وسوء التخزين   ٥-١٢-٢
  
  
  االشتراطات القياسيه   -٣

   -:شتراطات القياسيه التالية في انواع الخضار والفواآه      يجب توفر اال
  : ان تكون الثمار متجانسه في العبوة الواحدة وذلك من حيث  ١-٣
  النوع او الصنف  ١-١-٣
 مرحلة النضج  ٢-١-٣
 الحجم  ٣-١-٣
 الشكل  ٤-١-٣
  
  ان تكون الثمار سليمه وآاملة  ٢-٣
 ان تكون الثمار طازجه غير ذابلة  ٣-٣
  ان تكون الثمار ذات لون وخصائص ممثلة للصنف ٤-٣
 ان تكون الثمار خاليه من الرطوبة الظاهريه الزائده  ٥-٣
 ان تكون الثمار خالية من المواد الغريبه  ٦-٣
 يجب ان ال تزيد آيمة الملوثات عن الحدود المسموح بها عالمياص  ٧-٣
يجب ان ال تزيد حدود متبقيات المبيدات على الحدود المسموح بها ضمن لجنة دستور  ٨-٣

صفة قياسية اردنية بموجب قرار معالي وزير الصناعة االغذيه الدولية المعتمده آموا
  .١٩٩٣ لعام ٢رئيس مجلس ادارة المؤسسة رقم / والتجارة 

ان تكون الثمار خالية من االضرار المرضية اال في الحدود المسموح بها في المواصفة  ٩-٣
 القياسية االردنية الخاصة بكل منتج 

 في الحدود المسموح بها في ان تكون الثمار خالية من الجروح والرضوض اال ١٠-٣
 المواصفة القياسية االردنية الخاصة بكل منتج 

 ان تكون الثمار خالية من أي رائحة او طعم غريبين  ١١-٣
 ان تكون الثمار نظيفة خالية من االوساخ واالتربة والتشوهات الخلقية بانواعها  ١٢-٣
 ة ان تكون محتويات عبوة االرساليات الواحدة متجانسة بالنسبة لكل درج ١٣-٣
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   -:التدريج  -٤

   تدرج الخضار والفواآه الطازجه المعدة لالستيراد و التصدير حسب جودتها ومواصفات الى 
  : درجات رئيسية وهي ٣
   الدرجه الممتازه ١-٤
   الدرجة االولى ٢-٤
   الدرجه الثانية ٣-٤

 الدرجات     اما اذا احتوت العبوة على خضار او فواآه غير مطابقة لمواصفات احدى هذه
فتعتبر غير مدرجه وبالتالي ال تصدر وال تستورد وتدرج الخضار والفواآه الطازجه المعدة 

  .للسوق المحلي حسب ما يرد في المواصفة الخاصة بكل منتج 
  
  
   التجاوز المسموح به  -٥

التجاوز المسموح به للدرجة الممتازة يجب ان ال يتعدى في مواصفاته الدرجة  ١-٥
  االولى 

  المسموح به للدرجة االولى يجب ان ال يتعدى في مواصفاته الدرجه الثانيه التجاوز ٢-٥
  
  
  :طريقة اخذ العينات  -٦

طرق (الخاصة ب  ) ١٢٣٩، ٤٣٢(    تؤخذ العينات طبقًا للمواصفات القياسية االردنية رقم 
رق اخذ وط(، ) اخذ عينات الخضار والفواآه الطازجه المعدة لفحص االثر المتبقي من المبيدات 

  على التوالي ) عينات الخضار والفواآه الطازجه 
  
  
  : التعبئة  -٧
  ان يعبأ المنتج في عبوات مناسبة تجافظ على جودة المنتج وسالمته  ١-٧
في حالة تعبئة المنتج في صناديق يجب ان تكون هذه الصناديق مطابقة للمواصفه  ٢-٧

 لعبوات الخضر والفواآه االشتراطات العامة(  الخاصه ب ١٨٤القياسيه االردنيه رقم 
 .ما لم تشترط الجهات المستورده غير ذلك ) الطازجه 

  
  
   -: النقل   -٨
ان تكون وسيلة النقل مبردة وقادره على االحتفاظ بدرجة الحراره المناسبة للمنتج  ١-٨

  اثناء النقل 
 ان تكون صحية ولم يسبق استخدامها في نقل مواد ضارة بالمنتج  ٢-٨
  
  
  
  
  : التخزين  -٩
    ان يخزن المنتج على درجه الحرارة المناسبة   
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   بطاقة البيان -١٠
   يجب ان يدون على آل عبوة البيانات االيضاحية الواردة ادناه باللغه العربيه للمنتجات 

المحليه وللمنتجات المستورده ويجوز آتابتها باي لغة اخرى على المعدات المعده للتصدير على 
  لة للزوال وباالمكان مشاهدتها من الجهه الخارجيه ان تكون واضحه وغير قاب

   اسم النوع ١-١٠
  ) اختياري ( الصنف ٢-١٠
   الدرجه ٣-١٠
   المصدر وعالمته التجاريه وعنوانه ٤-١٠
  والوزن الصافي بالوحدات الدولية عند التعبئة او عدد الثمار ) الكلي ( الوزن القائم ٥-١٠
   بلد المنشأ ٦-١٠
  ئة  تاريخ التعب٧-١٠
   تعليمات التداوي ٨-١٠
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