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سياسات االقتصاد الكلى وبرامج  االصالح االقتصادى

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:

المستهلك  Firmحيث يركز على سلوك  Householdوالمنشأة  الفرد أو األسرة  الفردية في االقتصاد وهي عادة  الوحدات  Micro-economicsمع  يتعامل االقتصاد الجزئي 

وبالكيفية التي توزع بها األسرة دخلها باإلنفاق على مختلف السلع والخدمات .  كما يهتم االقتصاد الجزئي بتحديد مستوى االنتاج الذي يمكن المنشأة من تعظيم أرباحها . وعلى 

النقيض  من ذلك نجد االقتصاد الكلي يتناول دراسة المواضيع االقتصادية ذات الحجم الكبير فيتعامل مع االقتصاد القومي في مجموعة متجاهاًل الوحدات الفردية وكثير من المشاكل 

التي تواجهها.  وبالتركيز على االقتصاد القومي في مجمله، فإن االقتصاد الكلي يهتم بالناتج الكلي لالقتصاد والمستوى العام لألسعار وليس بالناتج ومستوى األسعار في كل منشأة 

على حدةوكذلك يهتم بالسياسات المالية والنقدية للدولة

وينظر الى االصالح االقتصادى كتعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات المحلية متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خالل إيجاد توليفة من السياسات المالية 

والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب محلي كلي يتواءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على حفز قطاعات السلع والخدمات فضال عن إعتماد 

سياسات اقتصاد جزئي تهدف إلى تحسين الكفاءة في إستخدام الموارد من خالل إزالة تشوهات األسعار، تعزيز المنافسة وتخفيف السيطرة اإلدارية وبموجب ذلك يتم إستعادة 

التوازن المالي الداخلي والخارجي، والحد من الضغوط التضخمية وتخفيف آثارها السلبية بما يؤدي إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات وإستعادة الجدارة االئتمانية التي تتطلب 

إجراءات معينة لضمان النمو القابل لالستمرار وتخفيض البطالة، فضال عن سياسات اإلستقرار واإلصالحات الرامية لتحسين تخصيص الموارد ورفع كفاءتها على المدى المتوسط 

والطويل. 

اهداف البرنامج:

دراسة وتحليل المتغيرات االقتصادية الكلية كالناتج القومى للدولة والدخل القومي واالنفاق القومى�	

تناول مكونات الطلب الكلي)اإلنفاق الكلي( في االقتصاد كما يتناول العرض الكلي)الناتج الكلي( من السلع والخدمات، ومن ثم يبحث فى كيفية تحديد الدخل التوازني�	

دراسة دور الدولة في النشاط االقتصادي عن طريق السياسات النقدية والمالية بهدف تحقيق االستقرار االقتصادي�	

وميزان �	 االقتصادي  بالنمو  المتعلقة  المشاكل  تناول  يتم  كما  بها،  الخاصة  الحلول  تقديم  ومحاولة  والبطالة  بالتضخم  المتعلقة  الكليّة  االقتصادية  المشكالت  ودراسة  تحليل 

المدفوعات

تعريف المشاركين ببرامج االصالح االقتصادى وكيفة تصميمها ودورها فى مساندة عمليات تطوير االقتصاد الكلى�	



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

سياسات االقتصاد الكلى وبرامج  االصالح االقتصادى

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

المحتويات األساسية:

الوحدة األوىل: مفاهيم االقتصاد الكىل

مبادئ االقتصاد الكلى.�	

الدخل القومى واالنفاق القومى والناتج القومى�	

الناتج المحلى والناتج القومى االجمالى�	

طرق قياس الناتج القومى�	

استخدام الناتج القومى كمؤشر للرفاهية�	

االنفاق الحكومى وانفاق العالم الخارجى�	

االدخار واالستثمار القومى�	

العوامل المؤثرة والمحددة لالستثمار�	

الوحدة الثانية: السياسة االقتصادية والسياسة المالية لالقتصاد 

الكىل

اهداف السياسة االقتصادية�	

المستوى العام لالسعار، والرقم القياسى لالسعار�	

النمو االقتصادى والتنمية االقتصادية�	

سياسات االنفاق الحكومى�	

سياسات تنمية االيرادات الحكومية�	

سياسات تحديد اسعار الصرف للعمالت�	

سياسة التضخم�	

سياسة مستوى التوظف والبطالة�	

الوحدة الثالثة: السيااست النقدية للدولة

دور البنك المركزى فى تحديد السياسة النقدية�	

سياسة سعر البنك او سعر الخصم�	

سياسة نسبة االحتياطى النقدى على الودائع�	

سياسة سعر الفائدة�	

سياسة السوق المفتوح�	

ميزان المدفوعات، عناصره وحساباته�	

اسباب الخلل فى ميزان المدفوعات�	

مقومات تحديد قيمة العملة الوطنية�	

الوحدة الرابعة: االطار المفاهيمى لالصالح االقتصادى

االطار العام لالصالح االقتصادى.�	

هل االصالح االقتصادى إختيار أم إجبار؟�	

دور البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى برامج االصالح االقتصادى�	

اهداف صندوق النقد والبنك الدوليين فى االصالح االقتصادى�	

دور االصالح االقتصادى فى تطوير االقتصاد الكلى للدولة�	

الوحدة اخلامسة: براجم االصالح االقتصادى

تصنيف برامج االصالح االقتصادى�	

حزم برامج االصالح االقتصادى�	

الجانب االجتماعى فى برامج االصالح االقتصادى�	

تجارب بعض الدول فى تطبيق برامج االصالح االقتصادى�	

عوامل نجاح تطبيق برامج االصالح االقتصادى�	

طرق تقييم برامج االصالح االقتصادى�	



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت.�	 اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  �00971	 أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة�	 أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)سياسات االقتصاد الكلى وبرامج  االصالح االقتصادى(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


