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لقد أصبح الهدف األساسي من االستثمار في هذا العصر تعظيم ثروة المستثمر
 

في 

ضوء التطور الذي حصل في الفكر المالي والنظرية المالية، إذ يقع ضمن ذلك  تققيك  

األربككاا الككذي يعككد هككدف تقسيككدي لسمسككتثمرين، أي تققيكك  ادبككر نا ككد ب  ككل  ر ككة مككن 

المخاطر وإلى إنعاش اال تصا  وزيا ة الرفاهية وتوظيف األموال لسقصول نسى العا د 

فككي موككرونس االسككتثماري و زيككا ة العا ككد وتنميتككس لسمسككتثمر يقفككلى نسككى االسككتمرار 

ودكذل   المقافظكة نسكى  يمكة .  واستمرارية القصول نسى الدخل والعمل نسكى زيا تكس

وتككوفير مسككتو  ( األصككول الققيقيككة )رأس المككال األصككسي المسككتثمر فككي الموككرو  

 وينخككرط.مناسككم مككن السككيولة لغككمام تلطيككة متطسبككان العمسيككة اعنتا يككة لسموككرو  

أصقاب األنمال والوردان في االستثمار بهدف تققي  مر و ان وافرة من  الكربح ، 

لذل  نجد أم أهم القو  اال تصا ية التي تقد  االستثمار هي اعيرا ان التي يتم   نيهكا 

مكن  كراء ذلك  االسككتثمار مكن خكبل الطسككم نسكى النكاتا الكذي يككتم القصكول نسيكس مككن 

ر بصفة أساسكية ب وضكا   ورة النوكاط اال تصكا ي  ، المورو  االستثماري والتي تت ث

وتكاليف االستثمار التي تتقد  من خكبل أسكعار الفا كدة والسياسكة الغكريبية  ، ودكذل  

التو عان المستقبسية  فاالستثمار غالبا مكا يككوم تطسعكال لسمسكتقبل فعنكدما تعتمكد مقكد ان 

ي ترافك  الموكرو  االسكتثماري االستثمار نسى أحداث مستقبسية يصعم التنبؤ بها  والت

الذي يقاول أم يقق  إيرا ان تفوق التكاليف لسبقاء فكي السكوق مكن  هكة والتكي توا كس 

اال تصككا   دكككل مككن  هككة أخككر  لككذل  تكككوم مككن أدثككر المكونككان تقسبككا فككي إ مككالي 
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وهنالك عددا من الظروف والمتغيرات االقتصادية التي تحدد حجم  وناماا االثمترمار 

وهمم ا المحممددات تمتممال تاممموليترا وتلريرهمما المتااممر عوممس المثممترمر والثممو  وهممي 

   -:كاآلتي 

يعد توافر االئتمان المصرفي عامال محمددا وممرررا عومس االثمترمار لمدع  وتامجي   -1

 .االثترمار

مدى توافر النقد األجنتي لمتاوتات العموية  اإلنتاجية والخدمية التمي يمت  اثمتيرادها  -2

 . من الخارج

مدى توافر االثتقرار الثياثي واالقتصادي لوتود لكونرمما ممن العواممل المرممة فمي  -3

 .تريئة مناخ اثترماري مناثب

ة ودرجمممة ثمممعر الدائمممدف والكدايمممة الحديمممة لمممرم  الممممال والتقمممد  التكنولممموجي لودولممم -4

 .المخاار ُتعد من العوامل المرمة التي تورر عوس القرار االثترماري

تقوتات مثعار الندا  عالمياً ُيعد من العوامل المرمة والمرررف ، فعند ارتداع العوائمد  -5

النداية ثيردي إلس توفير تخصيصات اكتر من قتل الدولة عوس المااري  التنمويمة 

 المجتم  وتالتالي عوس االثترمار ،مما لرا األرر في جمي  مداصل 

 

 

 


