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 االستثمار  مفاهيم وقواعد
قتصاديةجلنة الدراسات واألحباث االإعداد   

 

ا
ً
  الستثمار تعريف -: أول

 مستقبلية منفعة على الحصول  اجل من حالي، إستهالكي إشباع من تحقيقها يمكن مالية بمنفعة التضحية هو: االستثمار

 للعديد واسع بإهتمام حظيت التي اإلقتصادية املواضيع أهم من ويعتبر ، اكبر مستقبلي إستهالك من عليها الحصول  يمكن

 .  والباحثين واملفكرين والسياسين اإلقتصاديين من

ا-:االستثمارااجوانبا-:اثانًيا

 :جوانب أربعة من الستثمار ويصنف

  : هنا االستثمار بطبيعة واملقصود االستثمار، طبيعة حيث من -1

 الخدمي، الصناعي، التجاري، االستثمار) التجارية األسواق في إستثمار نسمية أن يمكن والذي تجاري  إستثمار -

 ( .الزراعي

 (.االستثمارية املحافظ السندات، األسهم،)  املالية األسواق في االستثمار نسميه أن يمكن ما وهو مالي إستثمار -

 : االستثمار مدة حيث من  -2

 .سنوات ثالث إلى سنة من األجل قصيرة إستثمارات  -

 . سنوات خمس إلى ثالث من األجل متوسطة إستثمارات -

 .أكثر أو سنوات عشر إلى سنوات خمس من األجل طويلة إستثمارات -
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 :  العائد حيث من -3

 .منخفض عائد ذات استثمارات -

 .متوسط عائد ذات استثمارات -

 . عالي عائد ذات استثمارات -

 .عليه والعائد املال على املخاطرة بين عكسية عالقة هنالك اي باملخاطرة، كبيرة بنسبة العائد ويتأثر

 :االستثمار مخاطر حيث من  -4

 .املتدنية املخاطر ذات االستثمارت -

 .املتوسطة املخاطر ذات االستثمارات -

 . الكبيرة املخاطرة ذات االستثمارات -

 

ا
ً
ا-:ااإلسثتمارااأهدافا-:اثالث

 -: وهى رئيسية أهداف أربعة في تنحصر الغالب وفي آخر، إلى إستثماري  عمل من تختلف وقد أهداف استثماري  عمل ألي

 او تجاري  او صناعي)  املشروع عمل خطة على بناء املناسب العائد معدل ويختلف املال، رأس على مناسب عائد تحقيق -1 

ستثمر املال رأس حيث من املشروع عمل وحجم... ( 
ُ
 .املشروع في امل

 ما األول  املنطلق: منطلقين من خسارة له يستثمر ال مال أو اصول  أي أن أي الحقيقية األصول  قيمة على املحافظة -2

 غير املتاحة اإلستثمارية الفرص الثاني واملنطلق التضحم بسبب الشرائية لقيمتها أنخفاض من األموال يصيب

ستغلة
ُ
 .البديلة بالفرصة اقتصادًيا يعرف وما مال
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 .امللكية حقوق  زيادة في العائد من اإلستفادة -3

 وتنتهي العمل في بضخه تبدأ تشغيلية دورة في املال وضع تعني لألموال استثمار عملية أي إن)  مستمر نقدي تدفق ضمان -4 

   .جديد من تدفقه بعودة

اا-:االناجحاالستثمارااأسسا-:ارابًعا

ا ر مممممممممن ُبممممممممد ل السممممممممتثمار نجمممممممما  لضممممممممما   أقمممممممم  أو نمممممممماجح غيمممممممم  السممممممممتثمار يكممممممممو ا منهمممممممما أي  قممممممممد  لممممممممو مرتكمممممممم ا  تممممممممو

 :  هى واملرتك ا  نجاحا

 القضللللللللللا ي النظللللللللللام وتحميلللللللللله، االسللللللللللتثمار تشللللللللللجع التللللللللللي القللللللللللوانين مللللللللللن كللللللللللل فللللللللللي البيئللللللللللة وتتمثللللللللللل اآلمنممممممممممة البيئممممممممممة -

 باإلضللللللللللافة املتطلبللللللللللات اهللللللللللم مللللللللللن ويعتبللللللللللر السياسلللللللللل ي واإلسللللللللللتقرار الحقللللللللللوق، حمايللللللللللة فللللللللللي يسللللللللللاهم الللللللللللذي العللللللللللادل

 .السياس ي لإلستقرار اآلخر العملة وجه وهو اإلقتصادي لإلستقرار

 رؤيتللللللللللله خللللللللللالل مللللللللللن مسللللللللللتقبله إستشلللللللللللراف املشللللللللللروع علللللللللللى القللللللللللائمون  ليلللللللللللتمكن اإلقتصممممممممممادية الجممممممممممدو ا دراسممممممممممة -

 .  للمشاريع  الجدوى  دراسات أهمية تكمن وهنا له، ومخطط واضح بشكل

 إلللللللللى ورؤيللللللللة ودراسللللللللة فكللللللللرة مجللللللللرد مللللللللن املشللللللللروع تحويللللللللل فيهللللللللا يللللللللتم التللللللللي النقطللللللللة وهللللللللى المممممممم    التمويمممممممم  تممممممممو ي  -

 .  وواقع حقيقة

 االسللللللتثمارية املشللللللاريع فللللللي انفاقهللللللا يللللللتم التللللللي فللللللاألموال املخللللللاطر، اإلعتبللللللار بعللللللين آخللللللذين الجيممممممد املتوقمممممم  العائممممممد -

 .  وضعها يتم لن جيد عائد منها يتوقع لم لو

 وغيلللللللللللللللر امللموسلللللللللللللللة األصلللللللللللللللول  وشلللللللللللللللت  والعملللللللللللللللال واملعلللللللللللللللدات لألملللللللللللللللوال باإلضلللللللللللللللافة الخبممممممممممممممم ة ذا  الكفممممممممممممممم ة اإلدارة -

للللللللللي املشلللللللللللاريع فلللللللللللان امللموسلللللللللللة  امللللللللللللوارد لجميلللللللللللع األمثلللللللللللل االسلللللللللللتغالل عللللللللللللى قلللللللللللادرة متميللللللللللل ة إدارة تتطللللللللللللب  تلللللللللللن ح كل

 .  املشروع هرم رأس على وتكون  كفؤة وبصورة التكاليف بأقل املتاحة
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لللللللللط ذللللللللللك هلللللللللي اإلسممممممممم  اتي   والتخطمممممممممي  الواضممممممممم ة الرؤيمممممممممة -
ّ
 التوجللللللللله بتحديلللللللللد يهلللللللللتم اللللللللللذي االسللللللللل راتي ي املخط

 السلللللللللنوات فلللللللللي تتقّمصللللللللله أن املنظملللللللللة تريلللللللللد اللللللللللذي الشلللللللللكل أو النلللللللللوع تحديلللللللللد خلللللللللالل ملللللللللن للمنظملللللللللة، املسلللللللللتقبلي

 ملللللللللن القلللللللللرار أصلللللللللحا  الرؤيلللللللللة وتمكلللللللللن امللللللللللدى بعيلللللللللدة أهلللللللللداف علللللللللن نتحلللللللللدث أننلللللللللا منطللللللللللق ملللللللللن وذللللللللللك املقبللللللللللة،

 واضللللللللحة رؤيللللللللة بللللللللدون  اسللللللللتماري  مشللللللللروع أي قيللللللللام  إن الرضلللللللل  ، عللللللللدم أو الرضلللللللل   ومللللللللدى املشللللللللروع نجللللللللا  قيللللللللاس

 .  إال ليس للموارد إهدار هو والتخطيط

 الللللللللللو يفي التوصلللللللللليف وعمللللللللللله، موقعلللللللللله فللللللللللرد كللللللللللل معرفللللللللللة أي األداري  بالهيكللللللللللل يتمثللللللللللل الللللللللللذي اإلداريا التنظمممممممممي  -

 إلللللللى باإلضللللللافة الو يفللللللة ملتطلبللللللات توصلللللليف خللللللالل مللللللن عمللللللله طبيعللللللة( مو للللللف قسللللللم، دائللللللرة،) لللللللك يبللللللين الللللللذي

للللللللر وهلللللللللى واللللللللللوائ  السياسلللللللللات القسللللللللم، أو املو لللللللللف بهللللللللا املوكلللللللللل والصللللللللالحيات والواجبلللللللللات املهللللللللام
ُ
 املرجعيلللللللللة األط

 .  تتخطاها أو تتجاهلها أن لإلدارة يمكن ال والتي للمنظمة

اا-:االستثماراامخاطراا-:اخامًسا

 مللللللللللن العديللللللللللد االسللللللللللتثمار إنشللللللللللاء بدايلللللللللله فللللللللللي أو زمللللللللللن منللللللللللذ منهللللللللللا القللللللللللائم سللللللللللواء مراحلهللللللللللا شللللللللللت  فللللللللللي االسللللللللللتثمارات تواجلللللللللله

تعللللللللددة املخللللللللاطر
ُ
.  ملواجهُتهللللللللا اإلضللللللللطرار أو وتجنبهللللللللا وقوِعهللللللللا مللللللللن التحللللللللو  يللللللللتم حتلللللللل  عليهللللللللا التعللللللللرف مللللللللن ُبللللللللد ال التللللللللي امل

 كإحتمللللللللال حدوثللللللللة متوقللللللللع يكللللللللون  أن بالضللللللللرورة وللللللللليس فيلللللللله مرغللللللللو  غيللللللللر أمللللللللر حللللللللدوث إحتمللللللللال بأنهللللللللا املخللللللللاطر تعللللللللرف

 تكبلللللللللد كإحتملللللللللال أو الركلللللللللود ملللللللللن حاللللللللللة فلللللللللي اإلقتصلللللللللاد يكلللللللللون  عنلللللللللدما للبضلللللللللا ع كسلللللللللاد حلللللللللدوث أو امللللللللللالي السلللللللللوق  إنهيلللللللللار

صللللللللدرة للشللللللللركة
ُ
 املخللللللللاطر مفهللللللللوم توضللللللللي  خللللللللالل ومللللللللن. األسللللللللهم لهللللللللذة السللللللللوقية القيمللللللللة تراجللللللللع أو خسللللللللائر لألسللللللللهم امل

 ومخلللللللللاطر نسلللللللللبًيا، عليهلللللللللا السللللللللليطرة وُيمكلللللللللن ذاتهلللللللللا املنشلللللللللأة ملللللللللن وإدارة تقلللللللللدير بسلللللللللوء تتلللللللللأتي مخلللللللللاطر هنلللللللللاك أن نالحلللللللللظ

 .ما حد إلى بها التحكم ويصعب الشركه إرادة عن خارجة اخرى 
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 (.خارجية مخاطر) السوق  ومخاطر( داخلية مخاطر) الشركة مخاطر إلى تنقسم فاملخاطر 

 خسلللللللللائر عنهلللللللللا تلللللللللنجم مخلللللللللاطر أنهلللللللللا أي بلللللللللذاتها بشلللللللللركة املرتبطلللللللللة املخلللللللللاطر هلللللللللي:  (داخليمممممممممة مخممممممممماطر) الشمممممممممر ة مخممممممممماطر 

  -: أشكالها ومن للمواقف تقدير سوء أو خلل لحدوث نتيجة فقط املنشأة تتحملها

 تلللللللللك املنظمللللللللة، فيلللللللله تعمللللللللل الللللللللذي واملجللللللللال االسللللللللتثمار بنوعيللللللللة املرتبطللللللللة املخللللللللاطر وهللللللللي: األعمللللللللال مخللللللللاطر -أ

  تصللللللليب قلللللللد املخلللللللاطر
ً
  أو قطاعلللللللا

ً
  مجلللللللاال

ً
 أومؤقتلللللللة دائملللللللة إملللللللا تكلللللللون  والتلللللللي االسلللللللتثمارية األعملللللللال ملللللللن ُمعينلللللللا

 .مؤقتة معينة بعوامل تأثرت قد فربما

رتبطلللللللللة وهلللللللللي:  التشلللللللللغيل مخلللللللللاطر -ب
ُ
 تكلللللللللون  رُبملللللللللا والتلللللللللي املنظملللللللللة تلتلبلناهللللللللللا التلللللللللي الداخليللللللللله اللللللللللُنظم بطبيعلللللللللة امل

 أو بعضللللللللها الللللللللنظم تلللللللللك تكللللللللون  وربمللللللللا عملهللللللللا طبيعللللللللة بسللللللللبب  الللللللللنظم تلللللللللك مثللللللللل تبنللللللللي علللللللللى ُمجبللللللللرة املنظمللللللللة

 .   والتعديل للتغيير قابل كلها

 تمثللللللللللللل والتللللللللللللي الُعليللللللللللللا اإلدارة سللللللللللللواء املنظمللللللللللللة إدارة طبيعللللللللللللة مللللللللللللن املتأتيللللللللللللة املخللللللللللللاطر وهللللللللللللى:  اإلدارة مخلللللللللللاطر -ت

 بلللللللللللللللللين اآلراء وتصللللللللللللللللادم املنظمللللللللللللللللة، تللللللللللللللللدير التللللللللللللللللي التنفيذيللللللللللللللللة اإلدارة أو ورؤيللللللللللللللللتهم األمللللللللللللللللوال روؤس أصللللللللللللللللحا 

 . اإلدارتيلن

 ، أخلللللللرى  أطلللللللراف ملللللللع وعقلللللللود إتفاقيلللللللات فلللللللي املنظملللللللة دخلللللللول  علللللللن الناتجلللللللة املخلللللللاطر وهلللللللى: قانونيلللللللة مخلللللللاطر -ث

 يحفللللللللللظ اللللللللللذي  السلللللللللليم بشلللللللللكلها والعقلللللللللود اإلتفاقيلللللللللات صلللللللللياغة علللللللللدم نتيجلللللللللة املخلللللللللاطر تللللللللللك تلللللللللأتي حيلللللللللث

نظمللللللللة حقلللللللوق 
ُ
 بسللللللللبب اآلخللللللللر الطللللللللرف يسللللللللتغلها قانونيلللللللة مطبللللللللات فللللللللي الوقللللللللوع عللللللللدم عللللللللى قللللللللادرة ويجعلهللللللللا امل

 . العقد في وِجدت قانونية ثغرة أي
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تأتيللللللللللللة املخللللللللللللاطر تلللللللللللللك وهللللللللللللي: االئتمللللللللللللان مخللللللللللللاطر -ج
ُ
 عمليللللللللللللات فللللللللللللي املنظمللللللللللللة تنتهجهللللللللللللا التللللللللللللي السياسللللللللللللة مللللللللللللن امل

 النقللللللللللدي فللللللللللالبيع دونهللللللللللا، أو بدفعللللللللللة سللللللللللواء مؤجللللللللللل أو نقللللللللللدي يكللللللللللون  أن مللللللللللا سياسللللللللللتان  فللللللللللاللبيع التبللللللللللادل،

 املؤجلللللللل البيلللللللع فلللللللي تكملللللللن فاملخلللللللاطر البضلللللللا ع، تسلللللللليم بعلللللللد اللللللللثمن إسلللللللتالم يلللللللتم حيلللللللث مخلللللللاطر عليللللللله لللللللليس

لللللللللان مللللللللللا إذا الخطللللللللللورة وتللللللللللزداد  فللللللللللي املنظمللللللللللات تقللللللللللع عنللللللللللدها األخالقيللللللللللة أو املاليللللللللللة للمللللللللللالءة فاقللللللللللد املشلللللللللل ري  كل

 .   السداد عن اإلمتناع أو السيولة ونضو  السداد تأخر مخاطر

 أو للبنلللللللوك ماليلللللللة ال  املللللللات نفسلللللللها عللللللللى ترتلللللللب عنلللللللدما املنظملللللللة تواجللللللله التلللللللي املخلللللللاطر وهلللللللى: ماليلللللللة مخلللللللاطر -ح

 ملللللللن النلللللللوع هلللللللذا ولتفلللللللادي سللللللدادها موعلللللللد يحلللللللين عنلللللللدما اإلل  ملللللللات بتلللللللك الوفلللللللاء علللللللن تعجلللللللز ثلللللللم للمللللللوردين

 وذلللللللللك املاليللللللللة اإلدارة بلللللللله تقللللللللوم الللللللللذي التخطلللللللليط علللللللللى بنللللللللاءً  ال  اماتهللللللللا ترتللللللللب أن للمنظمللللللللة ُبللللللللد ال املخللللللللاطر

 .للمنظمة املالية التُدفقات دراسة خالل من

 أحللللللللللد إعطللللللللللاء أو الخيللللللللللارات، مللللللللللن غيللللللللللر  دون  واحللللللللللد خيللللللللللار علللللللللللى ال ركيلللللللللل  هللللللللللو واملقصللللللللللود: ال ركللللللللللز مخللللللللللاطر -خ

 عنللللللللد املخللللللللاطرة وتكللللللللون  املنتجللللللللات فللللللللي إمللللللللا ال ركللللللللز صللللللللور  وتللللللللاتي. الخيللللللللارات بللللللللا ي مللللللللن أكثللللللللر أهميللللللللة الخيللللللللارات

 أو املتسللللللللللهلكين، رغبللللللللللات تلبيللللللللللة مللللللللللن قللللللللللدر أكبللللللللللر تعطللللللللللي املنتجللللللللللات مللللللللللن متنوعللللللللللة تشللللللللللكيلة أي طللللللللللر  عللللللللللدم

 علللللللللدم أي البيللللللللع سياسلللللللللات فللللللللي ال ركللللللللز متعلللللللللددة، أسللللللللواق فللللللللي البضلللللللللا ع طللللللللر  عللللللللدم أي األسلللللللللواق فللللللللي ال ركللللللللز

 )  البيع أساليب تنويع
ً
 .   البيع سياسات من واحد خيار وإعتماد(  بدفعة أقسا /  أقسا /  نقدا

 املخللللللللللاطر عللللللللللن أبعللللللللللد يجعلهللللللللللا كبيللللللللللر حللللللللللد إلللللللللللى منظمللللللللللة املنشللللللللللأة تكللللللللللون  عنللللللللللدما: املخللللللللللاطر تغطيللللللللللة مخللللللللللاطر -د

 فللللللللللي املؤسسللللللللللات تتخللللللللللذها التللللللللللي اإلجللللللللللراءات أن يمنللللللللللع ال هللللللللللذا ولكللللللللللن فللللللللللأكثر أكثللللللللللر تبتعللللللللللد تحتللللللللللا  وعنللللللللللدما

 تواجلللللللله التللللللللي للطريقللللللللة املنظمللللللللة اخيتللللللللار فللللللللإن املخللللللللاطر، مللللللللن بعللللللللض تتضللللللللمن بللللللللذاتها هللللللللي املخللللللللاطر مواجهللللللللة

 وذللللللللللللك الطريقللللللللللة تلللللللللللك فللللللللللإن وإال املخلللللللللللاطر تلللللللللللك وحجللللللللللم نللللللللللوع مللللللللللع مناسلللللللللللبة تكللللللللللون  أن البللللللللللد املخللللللللللاطر بهللللللللللا

 .األصلي للخطر إضافة بذاته خطر يكون  ربما املخاطر، إلحتواء األسلو 
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 علللللللللى معللللللللين قطللللللللاع فللللللللي أو السللللللللوق  فللللللللي املنشللللللللأت جميللللللللع تأثيرهللللللللا ويشللللللللمل:  (خارجيممممممممة مخمممممممماطر) السممممممممو ا مخمممممممماطر 

 النملللللللو عواملللللللل ومنهلللللللا العاملللللللة واإلقتصلللللللادية السياسلللللللة األوضلللللللاع فلللللللي عاملللللللة املخلللللللاطر هلللللللذ  وتتمثلللللللل ، تقلللللللدير أقلللللللل

 مللللللللللللن وغيرهللللللللللللا الصللللللللللللرف أسللللللللللللعار تغيللللللللللللر ومخللللللللللللاطر التضللللللللللللخمية والضللللللللللللغو   الفائللللللللللللدة ومعللللللللللللدالت ، اإلقتصللللللللللللادي

  تأثيرها يكون  التي العوامل
ً
 :  ومنها شموليا

  يكللللللللللللون   أن يمكللللللللللللن الللللللللللللدول  فللللللللللللي السياسلللللللللللل ي الوضللللللللللللع إن:  السياسللللللللللللية املخللللللللللللاطر -أ
ً
 املشللللللللللللاريع ليرفللللللللللللع دافعللللللللللللا

 سللللللللللبًيا دوًرا الدولللللللللة عللللللللن والصللللللللادرة التاليللللللللة ولإلجلللللللللراءات ومللللللللدمًرا، لهللللللللا خافًضللللللللا او لألعلللللللللى االسللللللللتثمارية

 نسلللللللللللللب رفلللللللللللللع الضلللللللللللللرائب، نسلللللللللللللب رفلللللللللللللع السللللللللللللللع، أسلللللللللللللعار تحديلللللللللللللد:  مثلللللللللللللل االسلللللللللللللتثمارية املشلللللللللللللاريع عللللللللللللللى

 . األجور  معدالت رفع التسهيالت، على العوائد نسب رفع الجمارك،

يللللللر عللللللن الناتجللللللة التقلبللللللات عللللللن نللللللات  املخللللللاطر مللللللن النللللللوع وهللللللذا:  األسللللللعار تقللللللللب مخللللللاطر -ب
ُ
 فللللللي األسللللللعار تغ

 أسللللللللللللعار املصللللللللللللرفية، العوائللللللللللللد أسللللللللللللعار املحليللللللللللللة، العملللللللللللللة صللللللللللللرف أسللللللللللللعار السلللللللللللللع، أسللللللللللللعار مللللللللللللن كللللللللللللل

 .املصرفية العموالت

ا
ً
اا-:االستثماريةااملشاري ابي ااملفاضلةا-:اسادسا

 عمليلللللللة تلللللللتم حيلللللللث ُمتاحلللللللة اسلللللللتثمارية مشلللللللاريع علللللللدة بلللللللين ملللللللن واحلللللللد اسلللللللتثماري  مشلللللللروع تفضللللللليل عمليلللللللة هلللللللي املفاضللللللللة

 ننلللللللللوي  عنلللللللللدما بهلللللللللا القيلللللللللام ويسلللللللللتوجب األفضلللللللللل، اختيلللللللللار خاللهلللللللللا ملللللللللن نسلللللللللتطيع ومعلللللللللايير أُسلللللللللس عللللللللللى بنلللللللللاءً  املفاضللللللللللة

 عمللللللل ضللللللرورة أمللللللام نكللللللون  فإننللللللا أحللللللدها لنختللللللار املشللللللاريع مللللللن خيللللللارات عللللللدة أمامنللللللا ويكللللللون  اسللللللتثماري  مشللللللروع تأسلللللليس

 . أفضلها الختيار االستثمارية املشاريع تلك بين ُمفاضلة
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 املفاضلة أهمية:-  

ختار املشروع أن من التاكد خالل من املتاحة االستثمارية املشاريع بين املفاضلة أهمية تكمن 
ُ
  -: امل

 .املتاحة للتمويالت مالئمة األكثر هو -1

 . املتاحة املشاريع با ي عن عائًدا األفضل هو -2

 عليها السيطرة املمكن من فإنه وجدت إن املخاطرة وأن املشاريع با ي من مخاطرة األقل املشروع هو -3

 . بها والتحكم

 .لرغباتهم تلبية وأكثر واملستهلكين السوق  وطلبات الحتياجات تلبية األكثر هو  -4

 .به املحيطة بالبيئة ضرًرا األقل وهو للبيئة مالئمة األكثر هو  -5

 املفاضلة طر ا  

 -: اإلقتصادية الطريقة -1

 باإليجللللللا  التللللللأثير ومللللللدى اإلقتصللللللادية، التنميللللللة فللللللي املسللللللاهمة علللللللى املشللللللروع وقللللللدرة مللللللدى مللللللن الطريقللللللة هللللللذ  فللللللي التأكللللللد ويللللللتم 

 قلللللللللدرة وملللللللللدى  العامللللللللللة األيلللللللللدي تشلللللللللغيل خلللللللللالل ملللللللللن البطاللللللللللة معلللللللللدالت تقليلللللللللل عللللللللللى املشلللللللللروع وقلللللللللدرة امللللللللللدفوعات ميللللللللل ان فلللللللللي

 .التصينع في الوطنية املوارد استثمار في املشروع

 -: الفنية الطريقة  -2

 – للمشللللللللروع املناسللللللللب الحجللللللللم:  فيلللللللله يتللللللللوفر الللللللللذي املشللللللللروع إختيللللللللار فنيللللللللة أسللللللللس علللللللللى الطريقللللللللة هللللللللذ  وفللللللللق املفاضلللللللللة وتللللللللتم 

 . للمشروع املناسبة التكنولوجيا اختيار

  -: املالية الطريقة -3

 كلفتهللللللللا و البنللللللللوك مللللللللن الالزمللللللللة التمللللللللويالت وحجللللللللم للمشللللللللروع املطلللللللللو  املللللللللال رأس حجللللللللم وفللللللللق املشللللللللروع باختيللللللللار تهللللللللتم والتللللللللي 

 . املشروع من املتوقعة العوائد وحجم
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 املفاضلة أهداف  

 -: إلى املشاريع بين املفاضلة تهدف و

 املشلللللللاريع ملللللللن خطلللللللورة األقلللللللل االسلللللللتثماري  املشلللللللروع اختيلللللللار خلللللللالل ملللللللن املحتمللللللللة املخلللللللاطر ملللللللن التقليلللللللل -1

 .البديلة

 تحقللللللللق ربمللللللللا مشللللللللاريع هنللللللللاك أن حيللللللللث املسللللللللتثمرين لللللللللدى املتاحللللللللة للمللللللللوارد األمثللللللللل االسللللللللتخدام تحقيللللللللق -2

 .املشاريع من غيرها عن املتاحة للموارد أفضل استخداما

 ملللللللللللن األعللللللللللللى والنسلللللللللللبة األفضلللللللللللل العائلللللللللللد يحقلللللللللللق أن يتوقلللللللللللع اللللللللللللذي االسلللللللللللتثماري  املشلللللللللللروع علللللللللللن البحلللللللللللث -3

 .املستثمر املال رأس على األربا 

 

  الجدوى  ودراسات املال رأس وأسواق اإلستثمار عامر، طوقان، -: ملصدرا

 

 15/08/2021 عمان

 بتصرف نقل

 االقتصادية واألبحاث الدراسات قسم
 


