
الجهات الداعمة للمشروعات ب فيما يتعلق خاطئةآي من العبارات األتية تعتبر 

 :الصغيرة والمتوسطة

 .التمويل والتسويق لمنتجاتها فيساعد تلك المشروعات ت

 ومعاشات. تأميناتتقديم المساعدات للعاملين واصحاب المشروعات من 

 .عملية خلق وتطوير رواد األعمال فيتساعد 

 تساعد في الحد من المنافسة في السوق.

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل:

 معوقات على المستوى الكلي.

 معوقات على المستوى الجزئي.

 معوقات على مستوى البيئة الداخلية.

 معوقات داعمة للمشروعات الصغيرة.

 : W.Gibb Dyerمن المخاطر التي تهدد المشروعات الصغيرة طبقا ل 

 عدم القدرة على التفكير االستراتيجي.

 ادعاء اسباب خارجية للفشل.

 عدم القدرة على توفير رأس المال.

 عدم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشروع.

 يمكن تقليل معدالت فشل المشروعات الصغيرة من خالل:

 معدالت الفائدة.تخفيض 

 زيادة معدالت الفائدة.

 زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشروعات الصغيرة.

 زيادة المنافسة بين المشروعات.

 



بالعوامل المؤثرة على نجاح فيما يتعلق  خاطئةمن العبارات األتية تعتبر  يأ

 المشروع الصغير:

 المشروع.البد من توافر ميزة تنافسية لمنتجات 

 توافر الموارد الالزمة للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة.

 توافر العمالة المناسبة عن مستوى اجور تنافسي.

 توافر مستوى تكنولوجيا مرتفع.

منظمات األعمال مساهمة  بأسبابفيما يتعلق  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 :حققته المنظمات الكبيرةتحقيق مساهمات إبداعية بأكثر مما في الصغيرة 

 .أكثر مرونة المشروع الصغير نهأل

  .أكثر جاذبية للمبدعين المشروع الصغير نهأل

 .أكثر جاذبية للمستثمرين المشروع الصغير نهأل

 تكلفة انتاجية. أكبر المشروع الصغير نهأل

 فيما يتعلق ببيئة المشروعات الصغيرة: صحيحةأي من العبارات األتية تعتبر 

 كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك أفضل.

 .ن تحقق مزايا اقتصادية تنافسيةالصغيرة تستطيع ألمنظمات ا

اتحادات استراتيجية مع منظمات  عن طريقالشركات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم 

 .صغيرة

 .قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدالت كبيرة على حساب الصناعينمو القطاع 

بالنسبة للمشروعات  نمو قطاع الخدمات والمقاوالتمن األسباب التي أدت إلى 

 الصناعي:القطاع المشروعات في بمعدل أكبر من  الصغيرة

 صغر رأس المال المطلوب للمشروع.

 التكلفة.االعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى عالي ومرتفعة 

 الحاجة إلى ضخامة المخزون واالصول الثابتة.

 ربحية المشروعات في قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي.



 فيما يتعلق ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 حرية انتقال السلع واألفراد والخدمات واألموال فتح باب المنافسة على مصراعيه

 بين المشروعات.

االستجابات السريعة لفرص االستثمار يمكن تحقيقها من خالل المشروعات 

 الصغيرة.

 الصغيرة في السوق.المنافسة القاتلة ستكون ذات آثار سالبة على المنشآت 

يتيح لها الحصول  الجماعيميل منظمات األعمال الصغيرة الى التجمع والتكامل 

 .على قوة تفاوضية

 فيما يتعلق ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

الى الشكل  التقليديمن الشكل  ة دفعت المنظمات إلى الخروجتكنولوجيالالتطورات 

 .العلمي

 .والمديرين والموظفين المكاتب،أهمية وجود تضالت 

 استخدام التدرج الهرمي في الشركات. زاد

 .ظل تحالفات إستراتيجية مع غيره فيمكتبه من المستثمر الحر يعمل 

 من خصائص المستثمر الصغير كمبادر:

  ثم يحلها مباشرة.المشكالت  ينتظر حدوث

 لمواجهة المشاكل. االجراءات الوقائية يتخذ

 .الناجح على التأكد من أن عمله على أعلى مستوى من الجودةيحرص المستثمر 

 في رفع مستوى الجودة.على استخدام المعلومات المستقاة  ص المستثمريحر

 :لألعمال من خصائص المستثمر الصغير كمنجز

 في كل وقت ومكان.ينتهز الفرصة 

 .يهتم المستثمر الناجح ـ تماما ـ بحاجات ورغبات العمالء

 .عالقة وطيدة مع عمالئه المستثمريبني 

  .يتوقع المشكالت قبل حدوثها



 فيما يتعلق قدرة ومهارة المستثمر الصغير: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 في المشروع الصغير. النقديالربحية تضمن موقفا صحيا للتدفق 

 للمشروع. مراحل النمو السريع فيتزداد التخطيط المالي أهميته 

 المستثمر على ايجاد التوازن المناسب بين المتحصالت، ونمو األعمال. يركز

 يوم. 90فيجب أن يكون متوسط فترة االئتمان بالنسبة للمستثمر هو 

في  سواء االتصاالت الرسمية أو غير الرسمية عملية بناء وتنمية االتصاالتتعرف 

 :المشروع الصغير

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي

جوانب القوة والضعف، والفرص والتهديدات المحيطة يعمل.............. على تحديد 

 .بالمشروع الصغير

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي

الجديدة، والرؤية الخاصة  المشروع الصغيرأهداف  في تحديد ...............يساهم 

 . به

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي



مصادر تحقيق المشروع الصغير ميزة أي من العبارات األتية تمثل مصدر من 

 تنافسية:

 التركيز على شريحة محددة.

 انتاج منتجات مرتفعة التكلفة.

 البحث عن مزيد من الموردين.

 تعدد الشرائح التسويقية المستهدفة.

 في......................يتمثل أحد أسباب فشل المشروعات الصغيرة 

 انتاج منتجات مرتفعة الجودة.

 النظام المناسب إلمساك الدفاتر.نقص 

 بناء عالقة وطيدة مع شريحة من العمالء.

 نقص تكلفة انتاج المنتجات.

داخل المشروع  المهارة التسويقيةفيما يتعلق ب خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 الصغير:

  .بالسوق التنافسيموقعه  فيالقدرة على وضع المنتج 

 .المنتجالتسعير الكفء لوحدة 

 للشركة.اإلستراتيجية الخطة صياغة  

 وبحوث السوق التسويقيالتخطيط 

في  ...........يتوقف جزء كبير من نجاح المستثمر على قدرته على التخلص من

 المشروع الصغير.

 المنتجات المبتكرة.

 فكار غير تقليدية.اال

 األعمال الروتينية.

 التخطيط االستراتيجي.



الصغير من  الناجح للمستثمرنموذج االستثمار  فيهناك أربعة جوانب رئيسية 

 بينهم ..........

 .سعر المنتجات في األسواق

 .جاذبية الصناعةمدى 

 مدى توزيع المنتجات في األسواق.

 الميل إلى االستقرار واالمان الوظيفي.

ه توجيه امكانات المتوسطالمشروع الصغير أو من خاللها  يستطيع التيالعملية 

 تعبر عن ....... الداخلية والخارجية لتنفيذ رسالته المحددة بنجاح

 التخطيط داخل المشروع الصغير.

 التنويع المنتجات في المشروع الصغير.

 مدى توافر معلومات داخل المشروع الصغير.

 ترويج منتجات المشروع الصغير.

 للمشروع الصغير بسبب:البد من صياغة استراتيجية 

 .ال يتحمل اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة تجعله موارده المحدودةأن 

 الحاجة إلى السيطرة على األسواق.

 االتجاه للمنافسة مع الشركات الكبرى.

 التوسع عن طريق اختراق األسواق.

مشروع ال في االستراتيجيالخطوات الرئيسية لعملية التخطيط  يعد من ضمن

 صغير: ال

 التنظيم.

 .مراجعة الموقف

 صياغة األهداف التسويقية.

 جمع البيانات والمعلومات.



 .في استقرار الهيكل التنظيمي القرارات ........... تفيد

 االستراتيجية.

 االدارية.

 التشغيلية.

 الفنية.

 .مستوي المخرجات القرارات ....................د تحد

 االستراتيجية.

 االدارية.

 التشغيلية.

 .المركزية

 شروع الصغير من خالل:فيه الميتواجد  الذيالتعرف على مجال األعمال يتم 

 .صياغة الرسالة

 .تحديد االهـداف

  .اختيار االستراتيجية

  .التعرف على الخريطة االستراتيجية

 من خالل: قطاع محدد فية قوية لتحديد المنافسة االمنشأة الصغيرة بأدتزود 

 .صياغة الرسالة

 .تحديد االهـداف

  .اختيار االستراتيجية

  .التعرف على الخريطة االستراتيجية

 

 



فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي في  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 المنظمات الصغيرة والمتوسطة:

 الصغيرة والمتوسطة التركيز على التخطيط قصير ومتوسط االجل. للمشروعيفضل 

 دون القيام بالمراجعة يعتبر عمال ناقصا.للمشروع الصغير أو المتوسط وضع خطة 

المشروع يمكن تكييفها بما يتناسب مع ظروف  التيصياغة االستراتيجيات يجب 

 الصغير أو المتوسط.

نفس الوقت مثل  فيالصغيرة أن تحاول تحقيق األهداف  المشروعات فيمن المعتاد 

 الربحية والحصة السوقية.

 .إلى تقليل الفاقد، وزيادة اإلنتاجية .........الذي يستهدف  الصغير يسعى المشروع

 السعرية.المنافسة 

 .المنافسة على الجودة

 .المنافسة على تشكيلة المنتجات

 .المنافسة على سرعة تقديم الخدمة

 الجودة داخل المشروع الصغير يجب أن تركز على:

 في المرتبة األولى. تقليل عيوب المنتج

 مؤقت.مستويات الجودة بشكل  تطوير

 .تحدد من جانب المستهلك هاأن

 فقط. مواجهة مستويات الجودة التي يفرضها اآلخرون عليه

 يعتبر: المستثمر الذى يخلق أفضل الصور، فهو يفهم أغراضها

 المستثمر المبدع والمتحمل للمخاطر.

 المستثمر المدير أو المنسق.

 المستثمر التقليدي.

 المستثمر المقامر.



معينة تقوده  خصائصأن المستثمر الصغير توجد لديه يفترض مدخل .........

 .االستثماريختيار مستقبله ال

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

 النزعة االستثمارية للمستثمر الصغير ترجع لمجموعة من العوامل الخارجيةإن 

 طبقا ل.............................

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

يتم النظر لعملية االستثمار باعتبارها مدخال إداريا وليس مجرد سمات يتمتع بها 

 طبقا ل................. شخص معين

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

للمستثمر الذي يركز على  فيما يتعلق بمميزات خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 االنجاز: 

 حل المشكالت. فيالرغبة 

 القدرة على تحمل مخاطرة معقولة.

 األثر كمقياس لما حققوه من نجاح. إلرجاع ةالحاج

 واالستقرار.الحاجة إلى العمل الروتيني مضمون الدخل 



 من مزايا حق االمتياز:

 االستفادة من قوة العالمة التجارية.

 محدودية التصرف بالملكية.

 إلزام الممنوح بشراء بعض المواد والمنتجات.

 ضرورة دفع قيمة االمتياز من المبيعات.

 :كيف تقلل من مخاطر البدء في المشروع الصغير 

 .القرارات المتسرعةاتخاذ 

 .من التراجع وترك العمل الخوف

 هم.االنفراد بالقرارات دون دعم االسرة ومشاركت

 في بداية المشروع. قوة االحتمال واالصرار

 على الصغير المستثمر يجبر مما هما...........، رئيسيتين بظاهرتين األعمال منظمات مناخ يتسم

 مكلفة وغير فعال تخطيط أساليب استخدام

 .والتتابع التأكد،

 .والتتابع التأكد، عدم

 .،التتابع المخاطرة

 .التأكد المخاطرة،

 : تئاالمنش من جديدة انماط أو جديدة منتجات يقدم الذى صالشخ هو

 المستثمر.

 البائع.

 المسوق.

 المشتري.

 
 
 



 -ماعدا: ييل ما كل على الصغيرة المشروعات تعمل

 .اعداد العمالة الفنية المدربة

 .مع الصناعات الكبيرة الصناعيخلق روح التكامل 

 خلق اسواق كبيرة لمنتجات محلية.

 ارتفاع التكلفة االستثمارية.

 أي من العبارات األتية تعتبر صحيحة:

 يوجد تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة يمكن تعميمه على جميع المؤسسات.

والكبيرة وذلك الختالف يوجد حد فاصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .التعاريف من جهة الى اخرى

الدول الصناعية الكبرى تعادل حجم  فيت الصغيرة آهناك بعض المنش

 الدول النامية. فيت كبيرة آمنش

 .الصغيرة من دولة ألخرى المشروعاتف مفهوم يختل ال

 

 منها: معاييرالصغيرة اعتمادا على عدة تعرف منظمة العمل الدولية الصناعات 

 الثقافة التنظيمية.

 القيمة المضافة.

 االبتكار.

 عدد العمال.

 

 يعتمد تعريف البنك الدولي للمشروعات الصغيرة على عدة معايير منها:

 الثقافة التنظيمية.

 القيمة المضافة.

 االبتكار.

 المبيعات.

 

تستوعب نسبة بسيطة من حصة السوق وال ومؤسسات ذات ملكية فردية "

 " تعريف المؤسسات الصغيرة طبقا: عامالا  20يزيد عدد العمال فيها عن 

 البنك الدولي.

 منظمة العمل الدولية.

 مؤسسة النقد السعودية.

 جمهورية مصر العربية.

 



 :تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص منها

 ارتفاع عدد العاملين بها.

 ارتفاع التكاليف الرأسمالية.

 الجغرافي المحدود.االنتشار 

 .تواضع المستوى التكنولوجي

 

 من الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 التمويل.

 انخفاض التكلفة الرأسمالية.

 .قله عدد العاملين في المشروع الصغير

 االنتشار الجغرافي الواسع.

 

 بعدة سمات منها: تتسم المشروعات الصغيرة

 .متطلبات التكنولوجيامحدودية 

 .عدد العاملين في المشروع الواحد كثرة

 عدم موائمتها للعمل النسائي.

 االنتشار الجغرافي المحدود.

 

قيمة وسيط، فهي تخلق تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي أو "تعمل على 

 " تعبر عن المشروع الصغير:مضافة

 الخدمي.

 االنتاجي.

 التجاري.

 األولي.

 

 المشروعات الصغيرة دورا هاما في تدعيم االقتصاد ألنها:تلعب 

 تغطى جزء كبير من احتياجات السوق المحلي.

 تساهم في اعداد العاملين متوسطي المهارة.

 تعد المكون الثانوي في هيكل االنتاج واالقتصاد في بالد العالم. 

 تستجيب لمتغيرات السوق ببطء شديد.

 

 



من المشاكل .....التي  القدرة على االعتماد على وفورات االنتاج الكبير معد

 تواجهها المشروعات الصغيرة.

 التمويلية.

 التسويقية.

 التنافسية.

 الفنية.

دعم ورفع الكفاءة االنتاجية للمشروعات  تؤثر المشروعات الصغيرة فى

 -عدا: يلى ما الكبيرة عن طريق كل ما

 اعداد العاملة الماهر.

 انشاء نظام التعاقد من الباطن.

 خفض تكاليف االنتاج.

 نقل التكنولوجيا.

 

تجعل من فكرة المستثمر الشاب التى سباب رئيسية اال يعد كل ما يلى من 

 ما عدا: األنسب  هو

 .صغر رأس المال المطلوب 

 .االعتماد على التكنولوجيا، أو كثافة العمالة ـ حسب الظروف

 التقدم الحادث فى تكنولوجيا المعلومات ـ كشبكة اإلنترنت

 االتجاه نحو الوظائف الروتينية.

 

 فى  تنظيم االستفادة من المعلومات ألساليبازدادت الحاجة 

 عصر الموارد األولية.

 .الصناعيعصر  

 عصر التكنولوجيا أو المعرفة.  

 عصر الحكمة.

أهم المعايير المستخدمة للتمييز بين المشروعات الصغيرة و المشروعات 

 -الكبيرة  كل ما يلى ماعدا:

 معيار عدد العاملين.

 معيار رأس المال.

 معيار مستوى التكنولوجيا.

 معيار الثقافة التنظيمية.

 



وهى بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة  يتمتع المستثمر الحر

 -:كل ما يلى ما عدا

 الضمان واالمان.

  ر.االبداع واالبتكا

 الذاتية.الثقة 

 .ةــــالواقعي

 يلى ماعدا: كل ما تحمل المخاطر على في المستثمر الصغير يتوقف نمط

 . الجانب الوراثي

  باآلخرين.مدى استعدادك للتأثر 

 خبراتك السابقــة. 

 .توقعاتك المستقبلية

 يلى ما في كل ما الصغيرة المشروعات في التخطيط نقص مشكلة تكمن

 -عدا: 

 اتمام النشاط.

 .النشاط بداية

 .الوقت تخصيص

 األهداف. وضع

 

 

 



 يلى ماعدا: كل ما تحمل المخاطر على فييتوقف نمطك 

 . الجانب العاطفي

 مدى استعدادك للتأثر باآلخرين . 

 خبراتك السابقــة.  

 .توقعاتك المستقبلية

الجهات الداعمة للمشروعات فيما يتعلق ب خاطئةآي من العبارات األتية تعتبر 

 :الصغيرة والمتوسطة

 تساعد في الحد من المنافسة في السوق.

 .التمويل والتسويق لمنتجاتها فيساعد تلك المشروعات ت

 ومعاشات. تأميناتتقديم المساعدات للعاملين واصحاب المشروعات من 

 .عملية خلق وتطوير رواد األعمال فيتساعد 

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل:

 معوقات على المستوى الكلي.

 معوقات على المستوى الجزئي.

 مستوى البيئة الداخلية.معوقات على 

 معوقات داعمة للمشروعات الصغيرة.

 : W.Gibb Dyerمن المخاطر التي تهدد المشروعات الصغيرة طبقا ل 

 عدم القدرة على التفكير االستراتيجي.

 ادعاء اسباب خارجية للفشل.

 عدم القدرة على توفير رأس المال.

 عدم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشروع.

 



 يمكن تقليل معدالت فشل المشروعات الصغيرة من خالل:

 تخفيض معدالت الفائدة.

 زيادة معدالت الفائدة.

 زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشروعات الصغيرة.

 زيادة المنافسة بين المشروعات.

فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على نجاح  خاطئةي من العبارات األتية تعتبر أ

 المشروع الصغير:

 توافر مستوى تكنولوجيا مرتفع.

 البد من توافر ميزة تنافسية لمنتجات المشروع.

 توافر الموارد الالزمة للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة.

 توافر العمالة المناسبة عن مستوى اجور تنافسي.

منظمات األعمال فيما يتعلق بأسباب مساهمة  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 :تحقيق مساهمات إبداعية بأكثر مما حققته المنظمات الكبيرةفي الصغيرة 

 .أكثر مرونة المشروع الصغير نهأل

  .أكثر جاذبية للمبدعين المشروع الصغير نهأل

 .أكثر جاذبية للمستثمرين المشروع الصغير نهأل

 تكلفة انتاجية. أكبر المشروع الصغير نهأل

 فيما يتعلق ببيئة المشروعات الصغيرة: صحيحةأي من العبارات األتية تعتبر 

اتحادات استراتيجية مع منظمات  عن طريقالشركات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم 

 .صغيرة

 أفضل.كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك 

 .ن تحقق مزايا اقتصادية تنافسيةالصغيرة تستطيع ألمنظمات ا

 .قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدالت كبيرة على حساب الصناعينمو القطاع 



بالنسبة للمشروعات  نمو قطاع الخدمات والمقاوالتمن األسباب التي أدت إلى 

 الصناعي:القطاع المشروعات في بمعدل أكبر من  الصغيرة

 صغر رأس المال المطلوب للمشروع.

 االعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى عالي ومرتفعة التكلفة.

 الحاجة إلى ضخامة المخزون واالصول الثابتة.

 ربحية المشروعات في قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي.

 -كل ما يلى ماعدا:تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص 

 التكاليف الرأسمالية نسبيا   ارتفاع

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها.

 فى اإلدارة. النسبيالتخصص  

 .تواضع المستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة

 للمشروعات الصغيرة ماعدا معوقات البيئة الخارجيةيعتبر كل ما يلى من 

ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة فى مجاالت دعم المشروعات 

 الصغيرة.

عدم المام نسبة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعلومات الفنية 

 واالقتصادية الخاصة بالمواد واآلالت والجودة.

 مصالحها.عدم ارتباط المشروعات الصغيرة باتحادات ترعى 

 عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغيرة يحدد تعريفا لها وينظم عملها.

يلى  فى كل ما الصغيرة المشروعات فى التخطيط نقص مشكلة تكمن

 -:ماعدا

 .النشاط بداية

 .الوقت تخصيص 

 األهداف. وضع

 اتمام النشاط.



 :-ماعدا االتية الخصائص بكل الصغيرة المشروعات تتميز

 االنتشار الجغرافي الواسع.

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها.

 فى اإلدارة. النسبيالتخصص  

 .مستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة ارتفاع 

 انه حيث كبيرة أهمية الصغير للمشروع

 ..اعداد العمالة الماهرة يساهم فى

 يساهم فى حل مشكلة البطالة.

 .يغطى جزء من االحتياجات المحلية

 كل االجابات تعتبر صحيحة.

 -: من كل على الصغيرة للمشروعات الدولى البنك تعريف يعتمد

 .العاملة واأليدي التكنولوجيا و المال راس معيار

 .ومبيعات واالصول العمالة معيار 

 .التكنولوجى لمستوىاو التخصص، ودرجة المضافة القيمة معيار 

 .التكنولوجيا التخصص، ودرجة المال راس معيار 

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات إدارة مقرر أهداف من يلى مما كل
 ماعدا:

 .التعرف على مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 .الصغيرة والمتوسطةالتعرف على خصائص المشروعات  

 .تحديد وحل المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 التعرف على أنواع التكنولوجيا المستخدمة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 



 ماعدا يلى ما كل فى تساعد ألنها الصغيرة بالمشروعات الدولة اهتمت

   .الحياة والعمرانتمتزج بمختلف مظاهر 

  .توفر فرص عمل جديدة 

 تخفض من مستوى المعيشة .

 تقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية .

 -الصغيرة: المشروعات أنواع من يعد 
       

 .مشروعات إنتاجية

 مشروعات خدمية.

 مشروعات تجارية. 

 جميع االجابات تعتبر صحيحة.

 الكبيرة المؤسسات تعريف يعتمد

 .عامل50إلى  20عدد العاملين بها من على أن 

 .عامل 10إلى  1على أن عدد العاملين بها من 

 .عامل 20إلى  11على أن عدد العاملين بها من 

 كل العبارات تعتبر خاطئة.

 خاصة مكانة له اجتماعي نشاط الصغيرة المشروعات

 . لدى الحرفيين

 المواطنين .

 الدولة.

 صحيحة.جميع االجابات تعتبر 

 

 

 



يلى من المعوقات الداخلية التى تواجهها المشروعات الصغيرة  يعد كل ما

 والمتوسطة ماعدا:

 ضعف القدرات االدارية والتنظيمية . 

 انخفاض انتاجية. 

 . المحاسبيتوافر الوعى 

 االداء التسويقى المنخفض.

 -يلى من االسباب الداخلية لفشل المشروعات الصغيرة ماعدا: يعد كل ما

 ضعف القدرات االدارية.   

 عدم توازن الخبرة.

       التضخم.

 عدم توفر الخبرة فى مجال العمل.       

 :بسبب اإلداري والتطوير التغيير فى صعوبة الصغير المشروع يواجه

 .االهتمام بالنظام الداخلى

 .باستكمال االجراءات الرسمية من جانب الشكلاالهتمام 

 سرعة االستجابة للمتغيرات.

 .رتقبل مؤسس المشروع وفريقه للتغيي

 :-الصغيرة المشروعات سلبيات من

 .سهولة الحصول على التمويل الالزم إلقامة المشروع

 .استخدام المؤسس ثروته الشخصية

 استقاللية العمل.

 .امكانية زيادة الدخل

 



 يعتبر كل ما يلى من عوامل زيادة فرص العمل الحر ماعدا

 النمو المتزايد لقطاع الخدمات فى االقتصاد.

 العولمة . 

 التجارة االلكترونية 

 ميل الفرد لألعمال الروتينية.

 ماعدا الصغيرة للمشروعات االتجاه حوافز من يلى ما كل يعتبر

 التقليديةخلق ودعم مجاالت للتصدير غير المجاالت 

 .توفير رافد لالبتكار والتجديد

 انخفاض دعم والتشجيع الحكومى.

 توليد االنتاج، والدخل، والفرص.

تعرف المشروعات الصغيرة طبقا لمؤسسة النقد السعودى اعتمادا على كل 

 -المعايير االتية ماعدا:

 معيار رأس المال.

 معيار العمالة.

 معيار التكنولوجيا.

 الملكية.معيار 

 ماعدا مايلى بكل الكبيرة المشروعات الصغيرة المشروعات تدعم

   .اعداد العاملة الماهر

 .انشاء نظام التعاقد من الباطن  

 .خفض تكاليف االنتاج

 .التكنولوجيا المتقدمة

 

 



  :الصغيرة المشروعات في المستثمر صفات أهم

 .لسيطرة االخرين االستجابةالرغبة في 

 .الروتيناتباع 

 التساهل مع الموظفين.

 حب المخاطرة.

  :الصغيرة المؤسسات مزايا من ليست

 .قصر فترة استرداد رأس المال المستثمر

 .العتماد على السوق المحلي و العالميا

 سهولة الدخول في السوق والخروج منه

 .مع المتغيرات انشاء نظام التعاقد من الباطن والتكيف  المرونة العالية

يعتبر كل ما يلى من المعوقات الخارجية التى تواجه المشروعات الصغيرة 

 ماعدا:

 عدم ارتباط المشروعات باتحادات ترعى مصالحها.  

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية.

 للمشروعات الصغيرة. اإلقليميوجود توازن فى التوزيع 

 فنى.-اقتصار دعم المصارف على الدعم المالى دون الدعم ال

يلى من المعوقات التى تواجهها المشروعات الصغيرة  يعد كل ما

 والمتوسطة فى دول التعاون الخليجى ماعدا:

 تشجيع واتجاه الحكومات.                   

 ضعف التدريب والتأهيل.

 شريعية والهيكلية  عدم استكمال األطر الت

 عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية  تتبع  نمو المشروعات.



 المشروعات الصغيرة ماعدا: ليعد كل ما يلى من أسباب فش

 القواعد والقوانين الحكومية.

 المنافسة

 الضرائب 

 توفر الخبرة.

 

 في الصغيرة المشروعات فشل أسباب أحد يتمثل

 الجودة.انتاج منتجات مرتفعة 

 .نقص النظام المناسب إلمساك الدفاتر

 .بناء عالقة وطيدة مع شريحة من العمالء

 نقص تكلفة انتاج المنتجات.

  على األعمال رائد سلوك لتفسير المعاصرة المدرسة اعتمدت

 خصائص رائد األعمال.

 اختالف أداء المبدع االنتاجي في المنظمة.

 السمات البيئية فقط.

 .ةالبيئية باإلضافة إلى المهارات اإلداريالسمات 

 األعمال: بريادة االبتكار بارتباط يتعلق فيما خاطئة تعتبر األتية العبارات من أي

 لمواجهة التحديات النابعة عن البيئة المتغيرة. رئيسياالبتكار يعتبر مفتاح 

 المستهلكين.االبتكار يساعد الشركات على السيطرة على االسواق والحفاظ على  

 االبتكار هو الخروج عن المألوف، وتقديم ما هو جديد. 

 في االسواق. المنافسةاالبتكار يخفض قدرة المشروعات الصغيرة على 

 

 

 

 



 األعمال: وريادة المبادرة بارتباط يتعلق فيما خاطئة تعتبر األتية العبارات من أي

 ثم يبادر لحلها. وقوع المشاكل ينتظر الريادي

 يقوي فرص المشروع الصغير. استخدام أساليب جديدة وأفكار متجددة عنالبحث 

 المبادرة الناجحة تبنى على تحمل المسئولية.

 .الفرص المناسبة للنمو والتطور ينتهزالريادي 

 االبتكار. على الصغير المستثمر قدرة من تحد التي عوائق ...............من تعتبر

  .مثابرة كافيةال

 .الروتينالتحلي ب

 .وقت كافيتوفر 

 .الثقة في النفس

 .................. االبتكار على الصغير المستثمر تساعد التي األمور من

 أعماله بنفسه.كل  وينجزكل شي  يعملأن 

 عن البحث عن بدائل. بفكرة أو فكرتين االكتفاء

 الفرص.مراقبة االحداث ورصد 

 العمل بشكل منفرد.

 قبل من زمن في والمختلفة الصحيحة االستنتاجات من ممكن عدد أكبر إصدار

 امتالكه............ عن يعبر المستثمر

 الطالقة.

 االصالة.

 المرونة.

 الحساسية للمشكالت.

 

 

 

 



 يعبر المستثمر قبل من إصدار أكبر عدد ممكن من االستجابات الصحيحة في زمن

 امتالكه............ عن

 .الطالقة

 االصالة.

 المرونة.

 الحساسية للمشكالت.

هو الشخص الذى يبحث دائما عن التغيير، ويتجاوب معه، ويستغل ................

 .الفرص

 رائد األعمال.

 المسوق.

 المدير.

 .............من خطوات التفكير االبداعي الجماعي لدى مايك فانس 

 تحديد المشكلة بدقة.

 وضع السياسات واالجراءات المناسبة.

 تنظيم االعمال والمهام وتوزيع االدوار.

 اعطاء األوامر والتعليمات لفريق العمل.

االبتكار وحل العالقة بين أي من العبارات األتية تعتبر خاطئة فيما يتعلق ب

 :المشكالت

 .جوهر االبتكار إدراك عالقات جديدة بين مجموعة من المعلومات والبيانات المتاحة

 . يتعرض لهالمبتكر يحاول إيجاد حلول متنوعة وغير نمطية للموقف المشكل الذي 

 إيجاد أكبر عدد ممكن من البدائل للحل أو المشكلة

 .لما هو واقع في الحياة مختلفةتقديم صور للمشكالت 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


