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 ذ إششاف وصاسح انرتثُخ وانزؼهُىحت                  اخلبصخ  خهذوٌ اثٍيذسعخ 
 هزا وؼينادلبدح :                                                        ػشش انثبٍَ انصف :

 نهحُبح وانؼؽبءانىؼٍ فعبء سحت : دعخغبنا انىحذح 
 : ادلششوع انصغري فشص نزىنُذ انثشواد االػزًبد ػهً انزاد: االول انذسط 

 (226-223 )ص
 

 :د ػهً االلزصبد انؼًبٍَ يف يشحهخ انثًبَُنبدأثشص انزغرياد انيت ؼشأ: ط
 نصغريح وادلزىعؽخ انيت رشاخؼذ ادلؤعغبد احلكىيُخ انعخًخ ايبو منى ادلشبسَغ ا -ج   

  .الخزًبػُخ دتكنذ يٍ انزغهم اىل االعىاق ،وفشض امهُزهب االلزصبدَخ وا            
    

 العىاق يبعجت رغهم ادلششوػبد انصغريح وادلزىعؽخ اىل ا:ط

  وإثذاػبذتىايكبَُبد اصحبهبب  -ج

 
 ثشهٍ ػهً اٌ ادلششوػبد ادلزىعؽخ وانصغريح دتثم ػصت االلزصبد يف : ط

 : انذول انصنبػُخ واننبيُخ            
 % يٍ االلزصبد انىؼين ويؤعغبره98دتثم  -أ

 % يٍ اننبرح انمىي55ٍدتثم  -ة
 % يٍ فشص انؼًم 85-45دتثم يٍ  -ج
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  ح وادلزىعؽخًششوػبد انصغرينهالبيخ حبظنبد  يب عجت:  ط

 % يٍ ادلششوػبد رزؼشض نالهنُبس خالل انؼبيني55الٌ انذول الحظذ اٌ   -ج        
 ، ويٍ يظبهش سػبَزهب رمذَى ادلشىسح ، اخلًغخ االوىل نألػىاو% 85االونني وثنغجخ             

 %95ع َغجخ انندبذ اىل فبدي رنك اىل اسرفب            
 
 

  حببظنخ ادلششوػبد انصغريح يب دلمصىد  :  ط
 فشص  خهكاحزعبٌ اصحبة االفكبس وادلجبدساد وادلششوػبد انيت رؤدٌ اىل     -ج

  خذَذح نزحمُك انزنًُخ االخزًبػُخ وااللزصبدَخ          
 

  اركش اثنني يٍ امهُخ ادلششوػبد انصغريح:  ط    
 رطوير واالتركارقدرهتا علي ال-1
 خلق فرص عول للوجروع-2
 حتقيق الرنويح الشاهلح -3

 
 املشروعاخ الصغريج  ثحتديوذطوير  الرائدج يف  ها لدولح:  س    
 الياتاى    -ج                  
 

  للوشروعاخ  الصغريج واملروسطح  وذقدين تراهج دائوح  تإعدادلسلطنح دلل قاهد  حكوهح ا: س       
 1988انشاء صندوق ذنويح هشروعاخ الشثاب عام  -1  -ج              

 ترناهج سند لردرية وذشغيل القوى العاهلح الوطنيح  -2                     
  ترناهج انطالقح -3                 
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 ادلششوػبد انصغريح وادلزىعؽخ  اعرتارُدُبديبهٍ اجلهىد انيت لبيذ هبب انغهؽنخ نزؽىَش : ط
 رىخه وصاسح انزدبسح وانصنبػخ نالعزفبدح يٍ اصحبة ادلجبدساد واالثذاػبد نجنبء  -1     -ج  

  يششوػبد صغريح ختذو يغريح انزنًُخ                 
 اىل لؽبػبد خذَذح نهًششوػبد يثم انغُبحخ  وصاسح انزدبسح وانصنبػخ رىخه   -2        

 وادلالحخ وانزدبسح انجحشَخ ورمنُخ ادلؼهىيبد                
 صنذوق رنًُخ رمذَى ثشايح داػًخ نهًششوػبد انصغريح يثم عنذ ، اَؽاللخ ،  -3         

  يششوػبد انشجبة ، يششوػبد انشصق              
 
 

 ) يهى َأرٍ يف اخلشائػ (ذول ػهً ادلششوػبد انصغريح يف الزصبدَبد ثؼط انأػػ ايثهخ : ط
 يف انؼًبنخادلشبسكخ  يف االلزصبد انىؼينادلشبسكخ  انذونخ

 %5397 %9997 ح االيشَكُخذادلزحانىالَبد 
 %8493 %9999 انصني

 %7895 %9998 ثُخىاجلنكىسَب 
 %7994 %96 اذلنذ

 
 
 مبششوػبد يىاسد انشصق يب دلمصىد:  ط   

 مٍحهٍ يششوػبد اَزبخُخ جتبسَخ خذيُخ العزثًبس انؽبلبد ادلؼؽهخ دلغز -ج             
 .ؼبشبد هبذف اجيبد يصذس دخم ذلى ادل               
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  فشدَخ ػهً اعبعهب  أػػ ايثهخ ػهً رلبالد ميكٍ البيخ يشبسَغ صغريح:   ط
 داػًخخذيبد  ادلششوػبدرلبالد  وادلنزدبداخلذيبد  اننشبغ

 انفشع انمؽبع

 اننمم

 انغفٍاعزئدبس  - انجحشٌ
 انشكبةَمم  -
 انجعبئغَمم  -

يششوع  رأعُظ-
وَمم انشكبة  نالعزئدبس

 خبصخ يف انغُبحخ 
يششوع ننمم انجعبئغ ثني  -

 ادلىاَئ

خذيبد  -
اجلضس م ثني اننم

 وانغبحم
خذيبد -

 صُبَخ 
ننمم انشعبئم  يششوع  اجلىٌ

 وانؽشود
 

  عُبساد دلشغهُهباعزئدبس   انربٌ
انجنبء 
 وانزشُُذ

ػهً انؼًبنخ االػزًبد   انجنبء
 انىؼنُخ

 

  ،اثبس ،رشدريؼالء   انذَكىس

 انجُئخ
اننفبَبد 

واصانخ 
 انزهىس

رذوَش اننفبَبد ، اػبدح  
رنظُف اخلضاَبد ، مجغ 

 اننفبَبد اخلؽشح

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خنبٌ محُذ: اعزبرح ادلبدح 


