
There are many factors affect the demand of goods such as: 

 هناك عوامل كثيرة تؤثر على طلب السلع منها:

 The supply elasticity مرونة العرض 

 The increasing of the prices will decrease the 
demand زيادة األسعار والتي تقلل من الطلب 

 The change in the inflation rate التغير في معدل التضخم 

 The costs of inputs تكاليف مدخالت االنتاج 

In the project evaluation; the same land used in an old 
project will be included in a new project as: 

األرض المستخدمة في مشروع قديم في مشروع جديد، في أحد المشاريع؛ يتم استخدام نفس  في تقييم 

  هذه الحالة:

 The impact of the land on the project is equal the 
same value of the land when it has been purchased 

لمشروع يساوي نفس قيمة األرض عند شرائهايعتبرتأثير األرض على ا  

 The impact of the land on the project is equal the 
value of the land now تأثير األرض على المشروع يساوي قيمة األرض اآلن 

 The costs with the project and in the costs without 
the project, in getting the net costs, the result 
becomes zero  تحسب التكاليف مع المشروع والتكاليف بدون المشروع وبالتالي

 تكون التكاليف الصافية لألرض صفرا

 Considering the salvage value of the land  تحسب قيمة

 الخردة لألرض في التقييم

A farmer bought fertilizers and pesticides with value 7500 
JD in the last year. He used 3400 JD in the last year and 
3200 in this year. In the estimation of the income of this 
year the change in the storing quantity is considered: 

 3400دينار أردني في العام الماضي. واستخدم  7500اشترى مزارع أسمدة ومبيدات بقيمة 

ر دينارا منها في هذا العام. عند تقدير دخل هذا العام يعتب 3200دينار منها في العام الماضي و 

 التغير في المخزون:

 As costs with value 4100 JD  دينار أردني 4100كتكاليف بقيمة  

 As revenues with value 3400 JD دينار 3400رادات بقيمة إي  

 As costs with value 3200 JD  دينار 3200كتكاليف بقيمة  



 As revenues with value 4100 JD  دينار 4100كإيرادات بقيمة  

 


