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 االقتصاد لمحترفي األعمال 

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

مقدمة:
االقتصادية  بالقوى  مدفوعة  األعمال  قرارات محترفي  األعمال.  أساس  هو   االقتصاد 
المناخ االقتصادي  التنقل بشكل أفضل في  النظامية الخارجة عن سيطرتهم. من أجل 
اليوم.  األعمال  لقادة  حتمي  أمر  السليم  االقتصادي  الفهم  على  المبني  األساس  فإن   ،
سواء كان الهدف هو وضع استراتيجية تسعير أو إطالق منتج جديد ، فمن الضروري 
التنقل عبر القوى المؤثرة. تبني هذه الدورة اإلطار المفاهيمي لفهم أساسيات االقتصاد 
لمحترفي األعمال. يتم تقديم أساسيات تحليل العرض والطلب ، وتفسير هياكل السوق ، 

ونظرة عامة على دورة األعمال ، والسياسة النقدية بأشكالها المختلفة. 

أهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

 حساب وتفسير السعر والدخل ومرونة السعر المتبادل للطلب ووصف العوامل �	
التي تؤثر على كل مقياس 

تحديد وتوضيح نقاط التعادل وإيقاف اإلنتاج �	

وصف كيفية تأثير وفورات الحجم ووفورات الحجم على التكاليف �	

واالحتكار �	 القلة  واحتكار  االحتكارية  والمنافسة  الكاملة  المنافسة  فهم خصائص 
الخالص 

تحليل وظائف العرض والطلب للشركة تحت كل هيكل سوق �	

تفسير دورة األعمال ومراحلها �	

والتضخم �	 االقتصادي  والنمو  النقدية  السياسة  بين  العالقات  ومقارنة  مقارنة 
والفائدة وأسعار الصرف 

المنهجية:
تستخدم هذه الدورة مزيجاً من تقنيات التدريب التفاعلية مثل العروض التقديمية الموجزة 
النماذج والتطبيقات  النظريات وورش العمل وعرض  التي يقدمها المستشار وتطبيق 
المعرفة  وتطبيق  الخبرات  لتبادل  الجماعية  باألنشطة  والقيام  المؤسسسات  في  الفعلية 

المكتسبة خالل الدورة.

المحتويات األساسية:

حتليلهياكلالسوق:
 أربعة أنواع من هياكل السوق �	
 منافسة مثالية �	
تحليل الطلب واستراتيجيات التسعير �	
تحليل العرض �	
السعر األمثل واإلخراج �	
المنافسة االحتكارية �	
تحليل الطلب واستراتيجيات التسعير �	
تحليل العرض �	
السعر األمثل واإلخراج�	

حتليلالعرض:
 مقدمة في اقتصاديات جانب العرض �	
 تحليل جانب العرض �	
العوائد الهامشية واإلنتاجية �	
تحليل التعادل �	
تحليل إيقاف التشغيل �	
وفورات الحجم �	

حتليلالطلب:
 مقدمة في اقتصاديات جانب الطلب �	
تحليل جانب الطلب �	
مفاهيم الطلب �	
مرونة الطلب بالسعر الخاص �	
مرونة الطلب على الدخل �	
مرونة الطلب عبر األسعار �	
آثار االستبدال �	
آثار الدخل �	

السياسةالنقديةوالمالية: 

 السياسة النقدية �	
أدوار البنوك المركزية �	
أهداف السياسة النقدية �	
سياسة توسعية �	
السعر المحايد �	
السياسة المالية �	
أدوار السياسة المالية �	
أدوات السياسة المالية �	
تنفيذ السياسة المالية �	
العالقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية �	
التيسير الكمي�	

دوراتاألعمال:

 نظرة عامة على دورة األعمال �	
 مراحل دورة األعمال �	
استخدام الموارد طوال دورة األعمال �	
سلوك قطاع اإلسكان �	
سلوك قطاع التجارة الخارجية �	
نظريات دورة األعمال �	
االقتصاد الكالسيكي الجديد �	
المدرسة الكالسيكية الجديدة لالقتصاد �	
البطالة والتضخم �	
المؤشرات االقتصادية �	
المؤشرات الرائدة والمصادفة والمتأخرة �	
متغيرات أخرى �	



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

) االقتصاد لمحترفي األعمال (

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.


