
 

 

 المباشرةمبادئ االقتصاد واالدخار واالستثمار في أسواق المال دورة 

 

مخصص لكل من يرغب في خوض غمار االستثمار في أسواق المال وال يعرف أي معلومات عن االقتصاد أو األسهم، الهدف منها  برنامج تدريبي 

أسواق المال، باإلضافة إلى معلومات دقيقة عن االدخار واإلدارة المالية، ألنها أول حجر يوضع  شرح المفاهيم األساسية لالقتصاد والمؤثرة على 

 في أساس االستثمار. 

 

 الشريحة المستهدفة

والباحثين على طرق لإلدارة   الذين ليس لديهم معرفة باالقتصاد ومفاهيمه األساسيةاألشخاص المبتدئين  •

 يسبق لهم الدخول في أسواق المال لمالذين ووالراغبين في االستثمار المالية واالدخار 

 التخرج من الثانوي والجامعة نحديثو الطالب والطالبات  •

قطاعات مختلفة والذين يحتاجون إلى توجيه بخصوص الثقافة المالية  الموظفون والموظفات الجدد في  •

 واالستثمار في أسواق المال واالدخار

يريدون فهم أسس أسواق المال والذين  والخاص المعلمون والمعلمات والموظفين في القطاع العام •

 واالستثمار في األدوات المالية المختلفة. 

 

 محاور النشاط التدريبي 

 القروض، التضخم(على مقومات االقتصاد )البنوك المركزية، أسعار الفائدة، ظرة عامة ن •

 كأساس يجب بناءه قبل التفكير في االستثمار بشكل عام بأهمية الثقافة الماليةالوعي  •

 وزيادة مداخيلك  ترشيد االستهالك واالدخارأفضل الطرق إلدارة أموالك،  •

 قبل الدخول في التداول  عن االستثمار في أسواق المال المعلومات المهمة •

العمالت الرقمية،  ،صناديق االستثمار األصول المالية المختلفة )األسهم، الفوركس،التعرف بشكل عام على  •

 السلع(

وكيفية استخدام هذه األنواع من التحليل في   المالي والفني والفرق بينهماو تعريف التحليل األساسي •

 التداول 

 ب مخاطر الخسائر ويتجن ما يناسبهالتعرف على مفهوم المضاربة واالستثمار وكيف يحدد المتداول  •



 
 

 

 مخرجات النشاط التدريبي 

 في نهاية البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادراً على: 

 فهم المصطلحات األساسية لالقتصاد )مقومات االقتصاد، ماهي أسعار الفائدة والتضخم أنواع القروض(  •

 معرفة أساسيات الثقافة المالية •

كتساب مهارات إدارة اإلنفاق  •  واالدخار ا

كتساب الوعي بإدارة المال واستغالله من أجل االستثمار •  وزيادة الدخل  القدرة على ا

 الخاصة بمختلف األصول الماليةوالمفاهيم والمصطلحات الهامة  ستثمار في أسواق المالأساسيات اال  •

 األساسي والمالي  و الفرق بين التحليل الفنيفهم  •

 التحليل الفني والمالي األساسيات العامة عنمعرفة  •

 للمضاربة أو االستثمار , األصول المناسبة عادة   ومعرفة األصول المالية المختلفة  •

معرفة ميزات ومخاطر أسواق المال ونصائح عن رسم خطة ناجحة للتداول وطرق تجنب المخاطر بقدر   •

 اإلمكان

 

 

 

 مكان انعقاد الدورة

 تطبيق زووم،الدورة تقام الكترونيا "أونالين" عبر 

 صفحة أنشطتي –يتم وضع الرابط في حساب المتدرب في موقع االتجاه األفضل  

ويتم اضافة تسجيل الدورة بعد انتهاء الدورة ليتمكن المتدرب من إعادة المشاهدة والذي يبقى في حساب المتدرب  

 ستة أشهر لمدة 

 تجاه األفضلال يمكن تحميل تسجيل الدورة لحماية الملكية الفكرية للمدرب واال

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   إيناس امقديش       :  ةنبذة عن المدرب

 

       

عملت كمستشارة  متداولة ومختصة في دورات تحليل أسواق األسهم السعودية و العالمية والعمالت و السلع     

كاديمية   تدريبية في القسم اآلسيوي والشرق مالية ومدربة في تحليل االسواق المالية في شركة وساطة للعمالت وأ

وتجيد اإلنجليزية    العربيةاللغة األم هي    تتحدث,    2009متخرجة من قسم اللغات والترجمة منذ  ,    2010األوسط منذ  

 . الفرنسية وكذلك الصينية و

اختصت في   2012الولفي منذ    و  رمونيكاالهنماذج  لتحليل الكالسيكي،  لبدأت في تقديم دورات التحليل الفني      

تقديم دورات خاصة فردية او مجموعات صغيرة مع المتابعة المستمرة حرصا على إقناع المتداول بأهمية التطبيق  

لها  يتعرض  التي  النفسية  الضغوطات  في  والتحكم  المحفظة  إدارة  حول  نصائح  تقديم  مع  الفني  التحليل  إلتقان 

 IM Consultingالخاص من خالل إنشاء شركتها في العمل   2016بدأت في ,  المتداول

 

 

 مميزات االشتراك

 % على جميع دورات االتجاه األفضل وعلى كتاب السر في تداول النجاح10* خصم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 خطط الدورةم

 

 اليوم األول 

 الفصل األول •

 مقومات االقتصاد والعوامل االقتصادية الرئيسية المؤثرة على أسواق المال  •

 برنامج الدورة الهدف من  -

 سنتعلمه؟ يما لذ -

 ؟االقتصاد وما ه

 مقومات االقتصاد

 مفهوم البنوك المركزية ودورها في االقتصاد

 التضخم وماهي أسعار الفائدة؟  وما ه

 ماهي عالقة التضخم بأسعار الفائدة؟ 

 كيف يؤثر التضخم وأسعار الفائدة على حياتنا وقرارتنا االستثمارية؟  -

 اليوم الثاني 

 الفصل الثاني •

 الطرق األمثل لإلدارة المالية، التحكم في الديون واإلنفاق  •

 ؟  ماهي اإلدارة والثقافة المالية -

 ماهي الفائدة من إدارة اإلنفاق؟ -

 كيف تقوم بترشيد االستهالك وكيف تستفيد من ذلك؟  -

 ؟ ماهي أفضل الطرق لالدخار وزيادة الدخل بهدف االستثمار -

 اليوم الثالث

 الفصل الثالث •

 التعرف على االستثمار في أسواق المال وأساسيات السوق •

 ؟  وكيفية االستثمار فيها أسواق المال بشكل عام

 التعرف على أساسيات التحليل األساسي/الفني والمحركات الرئيسية ألسواق المال

 ماهي األصول المالية التي يمكن أن تتداولها؟  

 االستثمار في الذهب(  / الصناديق االستثمارية أسواق األسهم الفوركس/العمالت الرقمية)سوق 

 ؟ أسواق المال وكيف تتجنبهامخاطر التداول في 

 اليوم الرابع  

 الفصل الرابع   •

•  

 مراجعة وتطبيقات عامه لما سبق وفتح المجال لألسئلة المباشرة من المتدربين   •

 

 


