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 البيئة االستثمارية 

 

 البيئة االستثمارية 

ويقصد بها البيئة التي تتوافر فيها جميع  متعتماماا االسعتثمار والتعي        

 عمى أساسها يتم اتخاذ القرار االستثماري من قبل المتتثمر،

 ويرتبط مفهوم البيئة االستثمارية  بالمناخ االستثماري  

والعععيي يقصعععد بعععم ماموععععة معععن النعععر الماستعععية والعععن م االقتصعععا ية 

والتياسية واالجتماعية والقانونية الماثرة في القراراا االستثمارية والتعي 

يكععوت تيثير ععا اياابيععا أو سععمبيا فععي الممععرو  االسععتثماري،  يعع  يحتععا   

إلى بيئة تتوفر فيهعا مقومعاا ناعال المتعتثمر فعي  تعن اال تيعار االستثمار 

 لمفرص االستثمارية المتا ة ،

 ومن ابرز  يه المقوماا 

اسععتقرار سياسععي واقتصععا ي وأمنععي وتمععريواا ماليععة وقانونيععة ممععاوة  

تتعععهل عمميعععة االسعععتثمار وسياسعععاا ضعععريبية ممعععاوة تت عععمن إعفعععا اا 

ول المتآتيعة معن االسعتثمار بوعد ا إلعى ضريبية لمدة موينعة يعتم إ  عا  العد 

ال ععريبة وتععوافر فععرص اسععتثمارية مناسععبة فععي سععل اقتصععا  يتتععم بالر ععا  

والنمو االقتصا ي ووجو  ا  اراا ووعي ا  اري واستثماري بَود اال  عار 

مصعععدر التمويعععل لرسعععتثمار ووجعععو  أسعععواي ماليعععة  فعععو ة  يتعععهل تعععداول 

و  جهععاز ا راي  فععو  ة ارة وتن ععيم الوراي الماليععة فيهععا ،إضععافة إلععى وجعع

  .االستثماراا وجيبها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ولرسععتثمار عععدة متتمبععاا   يعع  توععد فععوانق الععد ول النقديععة سععوا  لععد   

لرسععتثمار، ولكععن  ععيا لععي   االفععرا  او المن مععاا بمثابععة المصععدر االساسععي

 افياً لكي ينمط  ر ة االستثمار ، بل البد من أت يرافق ذلك تعوفر ماموععة 

ا ر  من الووامعل تخمعق العداف  لعد  أ عحا   عيه الفعوانق لتحويمهعا العى 

 :استثماراا ، و يا يتتمب ما يمي 

توفر  رجة عالية من الوعي االسعتثماري لعد  المعواننين لكعي يتولعد  -1

لععد  المععد رين  عع  اسععتثماري ياومهععم يقععدروت الماايععا المترتبععة عمععى 

توسيععم مععد راتهم فععي صععرا  أ ععول منتاععة ولععي  تاميععد ا ومععن الممكععن 

تناقص قيمتها المعرانية مع  العامن بفوعل الت عخم ،  معا يعا ي  عيا العوعي 

لر بة من المتتقبل لد  المد رين و ثهم عمعى قبعول قعدر الى  تر  اجا ا

موقععول مععن مخععانرة االعمععال سععوياً ورا  الحصععول عمععى عوانععد تايععد قيمععة 

 .مد راتهم

البد من توفر المناخ االجتمعاعي والتياسعي المناسعب لرسعتثمار وذلعك   -2

لتوفير  د أ نى من االمام يما  المد رين عمى تقبل المخعانرة المصعا بة 

ولوعل معن أبعرز م عا ر  عيا المنعاخ وجعو  قعوانين مقن نعة تحمعي . ثمارلرسعت

 . قوي المتتثمرين وغير ا

وجو  سوي مالي  م  وفو ال يوفر المكات والامات المناسعبين لمامع    -3

بين رغبة المد رين في استثمار اموالهم، ورغبة المقترضين في الحصعول 

وعععة مععن أوجععم عمععى  ععيه االمععوال، سععوي يععوفر لممتععتثمرين تمععكيمة من

 ما يوفر لممقترضين مصعا ر . االستثمار من  ي  اال اة والواند والمخانرة

تمويععل منوعععة تهيععم لكععل مععنهم ا تيععار المصععدر المناسععب مععن  يعع  اال اة 

 .والتكمفة والمخانرة

وجو  فئة نمعتة معن  عانوي االسعواي ويقصعد بهعم ماموععة الوسعتا   -4

 .    والتماسرة  بمقيها الو ر 

 

 

 


