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 ثالثة إنتاج حيواني   : الفرقة      االقتصاد الزراعي  : قسم         كلية الزراعة   –جامعة بنها 
 2015/ 2014الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  نموذج إجابة تأشيري

  درجة 60: درجة االمتحان           تقييم مشروعات اإلنتاج الحيواني         : المادة

       
 (درجة20:)السؤال األولــ  إجابت

 (درجاث  4كل نمطت :  ) تفسر ها يلي 

  : المشروعمفهوم  -1
 .هو مجموعة من النشاطات المعقدة والمترابطة التي تضمن استخدام الموارد للحصول علي المنافع 

وقع يعتمد تقييم المشروعات بصفة عامة علي المقارنة بين المنافع التي يت: مفهوم تقييم المشروعات   
أن تتحقق ممثلة في صورة عائدات سواء مباشرة أو غير مباشرة والتكاليف المقدر إنفاقها علي 

المشروع وذلك التخاذ القرار االستثماري المناسب للمشروع  
------------------------------------ 

 :عمر المشروع  -2
 .ثمر فيها التدفق النقدي هو عبارة عن الفترة الزمنية التي تمثل عمر أو حياه المشروع ويست

: وهناك عدة أعمار للمشروع منها 
 .هو عبارة عن العمر االفتراضي للمشروع والمحدد في عقد التأسيس : العمر الطبيعي 

هو عبارة عن العمر الذي يظل خالله المشروع منتجا من الناحية الفنية ومدي فاعليته : العمر الفني 
 .في خلق الناتج 
التي ينتظر أن يكون فيها المشروع صالحا لالنتاج وغالبا ما يكون أقل هو الفترة : العمر االنتاجي 
 .من العمر الفني 

------------------------------------ 
 : التحليل المالي للمشروع والتحليل االقتصادي -3

 االلتصادي التميين الوالي التميين
 للوشروع تصادياالق الربح لياس -1 للوشروع الوالي الربح لياس -1

 الوجتوغ نظر وجهت هن الوشروع تميين -2 صاحبت نظر وجهت هن الوشروع تميين -2

 الظل أسعار يستخذم -3 السىق أسعار يستخذم -3

------------------------------------ 
 : عناصر المشروع -4

: يشرح الطالب ما يلي : المشروع  مكوناتهي 

  تدفقات خارجة . 

  تدفقات داخلة.  

  فترة زمنية. 

  حيز مكاني. 

  إدارة المشروع. 
------------------------------------ 

 :معايير التقييم المالي واالقتصادي للمشروع  -5
: يقوم الطالب بشرح مبسط لما يلي 

  فترة االسترداد .

  صافي القيمة الحالية .

  معيار العائد علي التكلفة .
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  معدل العائد الداخلي .
------------------------------------------------- 

( درجة20:)السؤال الثاني إجابة 
 (درجاث  4كل نمطت )   :قارن بين كال مما يأتي 

 :المشروعات الزراعية  تصنيف -1
: يذكر الطالب بإختصار ما يلي 

  التصنيف األفقي للمشروعات و أمثلتها .

  التصنيف الرأسي للمشروعات و أمثلتها. 
 : المشروع دورة  

: يشرح الطالب ما يلي : مراحل دراسة وتحليل المشروع هي 

  مرحلة التعرف علي المشروع وتحديده .

  مرحلة اختيار المشروع. 

  مرحلة إعداد المشروع. 

  مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه. 
. مرحلة تقييم المشروع بعد تنفيذه

------------------------------------ 
 : البيئة الخاصة للمشروع   –روعالبيئة العامة للمش -2

: يشرح الطالب في البيئة العامة للمشروع ما يلي 

  البيئة االجتماعية .

  البيئة التكنولوجية والفنية .

  البيئة االقتصادية .
: يشرح الطالب في البيئة الخاصة للمشروع ما يلي 

  بيئة المنافسين .

  بيئة المستهلكين .

 اج بيئة الموردين لمستلزمات االنت .
------------------------------------ 

 Risk and Uncertainty:الاليقين   –المخاطرة   -3
تشير المخاطرة ألي التغيرات أو األحداث المستقبلية التي يمكن تحديدها أو قياسها بطريقة   :المخاطرة 

 يعني ذلك أنه يمكن عملية وكمية ، وبمعني آخر فإن المخاطرة تعني األحداث التي يمكن التنبؤ بها وال
التنبؤ بإمكان حدوث شيء معين بالذات ولكن المقصود هو إمكان التنبؤ بوقوع الحادث في مجموع 

 .يتكون من عدد كبير من الحاالت واألحداث 
: الاليقين هو         

ن أنه ال يمكن فيه تحديد احتمال وقوع الحدث بطريقة عملية كما يشمل طل الظروف التي يجب أن تتضم
 .القرارات اإلنتاجية وكذا معلومات غير كاملة عن المستقبل 

---------------------------------------- 
 :الميزانية الكاملة  -الميزانية الجزئية   -4

 هي ملخص أو خطة المشروع لتنظيم الموارد المتاحة في المزرعة :  الميزانية الكاملة
 الكتابيوضح الطالب نموذج لميزانية كاملة كما ب

تستخدم في حساب التغير المتوقع في الربح القتراح التغير المناسب في أعمال :  الميزانية الجزئية      
.  المزرعة وتختلف من مشروع آلخر 

 ويرسم الطالب الشكل التخطيطي للميزانية الجزئية كما بالكتاب 
--------------------------------------- 

 : أهمية دراسة الجدوي   -أهداف دراسة الجدوي  -5
 : أهداف دراسة الجدوي االقتصادية
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.  تحقيق عائد معين علي رأس المال المستثمر  .1
.  تحقيق عائد اقتصادي مثل توفير فرص العمل  .2
. توفير قدر معين من النقد األجنبي  .3
. تحقيق عائد اجتماعي مثل تعمير الصحراء  .4

 : ات الزراعية االقتصادية للمشروع أهمية إعداد دراسات الجدوي
يقوم الطالب بذكر أهمية ووظائف دراسات الجدوي كما بالكتاب المقرر والمحاضرات         

 :يقوم الطالب بشرح مبسط لما يلي : اإلطار العام لدراسات الجدوي االقتصاديةويذكر بإختصار 

  تحديد أهداف المشروع .

  دراسة الجدوي المبدئية .

  الدراسة التفصيلية .

  تحليل الربحية القومية. 
                          ---------------------------------------------------------- 

( درجة20:)السؤال الثالث إجابة 
سنوات وتكلفة  5جنيه والعمر االقتصادي لكل منهما  10000مشروعين يتطلب كل منهما استثمار قدرة 

% . 10ر الحصول علي رأس المال المستثم
. صافي القيمة الحالية لكال من المشروعين  -1   :أوجــــــد  

. نسبة القيمة الحالية للعائد ألي التكاليف  -2                
. أيهما تختار من المشروعين ، ولماذا   -3                

" ب " التدفقية للمشروع صافي النفقات "        أ  " الســنة        صافي التدفقات النقدية للمشروع 
1                           7000                                            3000  
2                           6000                                            4000  
3                           5000                                            5000  
4                           4000                                            6000  
5---                                                                            8000    
 

الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
:   "أ  " مشروع لا

جنيه   1813.9=  16000 – 17813.95= صافي القيمة الحالية  -1
 1.11=   16000÷  17813.95= نسبة القيمة الحالية للعائد ألي التكاليف  -2

 ------------------------------------------
:   "  ب" لمشروع ا

جنيه   2859.74=  16000 – 18859.74= صافي القيمة الحالية  -1
 1.18=   16000÷  18859.74= نسبة القيمة الحالية للعائد ألي التكاليف  -2

 --------------------------------------
:  حيث أنه أعلي في معيار كل من ( ب ) المشروع ختار ن -3
.   صافي القيمة الحالية  -1
 نسبة القيمة الحالية للعائد ألي التكاليف   -2

 

 ----------------------------------------------------------
 هغ أطيب التونياث بالتىفيك

السيد جادو / د
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 ثالثة إنتاج حيواني   : الفرقة      االقتصاد الزراعي  : قسم         كلية الزراعة   –جامعة بنها 

 2015/ 2014امتحان الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
 درجة 60: درجة االمتحان    ساعتان: نتاج الحيواني         الزمن تقييم مشروعات اإل: المادة

       
أجب علي جميع األسئلة التالية  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( درجة20:)السؤال األولــ 
عات في السنوات األخيرة ، وذلك كنتيجة لتزايد درجة ندرة الموارد تزايدت أهمية تقييم المشرو"       

"  االقتصادية من جانب ، ولمحاوالت تقليل درجة المخاطرة لمصادر التمويل المختلفة من جانب آخر 
 (درجاث  4كل نمطت :  ) في ضىء تلك العبارة فسر ها يلي 

 .  المشروعمفهوم  -6
. عمر المشروع  -7
 . وع والتحليل االقتصاديالتحليل المالي للمشر -8
 .عناصر المشروع  -9

 .معايير التقييم المالي واالقتصادي للمشروع  -10
---------------------------------------------------------- 

( درجة20:)السؤال الثاني 
 (درجاث  4كل نمطت )   :قارن بين كال مما يأتي 

. المشروع  دورة  –المشروعات الزراعية  تصنيف -4
 . البيئة الخاصة للمشروع   –بيئة العامة للمشروعال -5
. الاليقين   –المخاطرة   -6
 .الميزانية الكاملة  -الميزانية الجزئية   -7
 .  أهمية دراسة الجدوي   -أهداف دراسة الجدوي  -8

                          ---------------------------------------------------------- 
( درجة20:)السؤال الثالث 

سنوات وتكلفة  5جنيه والعمر االقتصادي لكل منهما  10000مشروعين يتطلب كل منهما استثمار قدرة 
% . 10الحصول علي رأس المال المستثمر 

. صافي القيمة الحالية لكال من المشروعين  -1   :أوجــــــد  
. نسبة القيمة الحالية للعائد ألي التكاليف  -2                

. أيهما تختار من المشروعين ، ولماذا   -3                
" ب " صافي النفقات التدفقية للمشروع "        أ  " الســنة        صافي التدفقات النقدية للمشروع 

1                           7000                                            3000  
2                           6000                                            4000  
3                           5000                                            5000  
4                           4000                                            6000  
5---                                                                            8000    

 ----------------------------------------------------------
 هغ أطيب التونياث بالتىفيك

السيد جادو / د


