
 ( 1)المحاضرة رقم  

 االستثمار الفصل االولمن 
  واألهميةالمفهوم 

 

  مفهوم  االستثمار 

 للمرحلة الدراسية الحالية  (  االستثمار السياحي )قبل البدء بموضوع مادتنا المقررة 

االستثمار بصورة عامةة والة ي ي ةد الم ةوث الثةاني والرميسةي مةن  نتطرق الىيجب  

- :والمتمثلة بــ  الف ال المهمة في االقتصادعناصر الطلب ال لي 

 (صافي التجارة الخارجية  –االنفاق الح ومي  –االستثمار  -االستهالك ) 

 

ل الة ي لقد وردت في االدبيات االقتصادية ت ريفات عديدة لالستثمار كل بحسب المجا

    يبحث فيه

  

عمليةة توييةا األمةوال الفامفةة فةي  دوات ومجةةاالت ))حيةث ي ةرا االسةتثمار ب نةه 

استثمارية متنوعة بهدا خلق إنتةا  جديةد  و توسةيإل اانتةا  الحةالي و يةادة ت ةوين 

 ((ر س المال على مستوى االقتصاد والمجتمإل  و لتحقيق  يادة ف لية في الثروة 

 

ااضافة إلى الطاقة اانتاجيةة  و ااضةافة إلةى ر س المةال  او ))  و ي را ايفاً ب نه 

اسةةتخدام المةةدخرات فةةي ت ةةوين الطاقةةات اانتاجيةةة الجديةةدة الال مةةة انتةةا  السةةلإل 

 ((والخدمات وللحفاي علــى الطاقات اانتاجية القاممة وتوسي ها

 

 كما و يم ن اث نميز بين مفهومي  االستثمار وت وبن ر س المال  

التخلي عن اموال يمتل ها الفةرد فةي لح ةة  منيةة م ينةة ولفتةرة مةن  فاالستثمار هو 

الةةزمن بقصةةد الحصةةول علةةى تةةدفقات ماليةةة مسةةتقبلية ت وضةةه عةةن القيمةةة الحاليةةة 

لألمةةوال المسةةتثمرة وكةة لل عةةن الةةنقف المتوقةةإل فةةي قيمتهةةا ال ةةرامية بف ةةل عامةةل 

ال ي يتم فيه تحصيل ه ه التدفقات التفخم ، وعن عامل المخاطرة المرافق للمستقبل 

والة ي ي ةةاد اسةتخدامه فةةي ( االدخةةار)او هةو للةل الجةةزء مةن الةةدخل سيةر المسةتهلل .

او هةو االضةافة  .ال مليات االنتاجية بهدا  يادة االنتا  وتوسي ه او المحاف ةة عليةه

 . قيمة ر س المال الحالي الناجم عن ن اط انتاجي لفترة م ينة  الى

ر س المال  فيمثل  مجموع االموال سيةر المبارةرة والوسةيطة والتةي مةن اما  ت وين 

خالل دورات االنتا  وبة ل قةدر مةن الوقةع تج ةل ال مةل االنسةاني اكثةر انتاجيةة واقةل  

 . جهدا

 



 

  هميته االقتصادية

 

و يح ى موضوع االستثمار ب همية بالغةة مةن قبةل جميةإل دول ال ةالم المتقدمةة منهةا  

وللةل    والنامية على حد سواء السيما من  قبل صناع القرار السياسةي واالقتصةادي

لما يحققه من فامض اقتصادي يؤدي إلى  يادة الدخل القومي و يادة م دالت التنمية 

صةةةادية واالجتماعيةةةة ل مةةةوم  فةةةراد المجتمةةةإل  ، االقتصةةةادية وتحقيةةةق الرفاهيةةةة االقت

ولالسةةتثمار  هميةةة كبيةةرة مةةن رةة نه  ث يولةةد  عةةار ايجابيةةة علةةى مسةةتوى االقتصةةاد 

الةةوطني مةةن خةةالل تو يةةإل االسةةتثمارات قطاعيةةا وم انيةةاً ، والةة ي يةةؤدي إلةةى  يةةادة  

ث م دالت الةدخل الةوطني للبلةد وتوليةد فةر  عمةل جديةدة  والةى  يةادة اانتةا  ، حية

تؤدي  يادة م دالت االستثمار إلى  يادة الطاقة اانتاجية للبلد وبالتةالي  يةادة الةدخل 

إلةى دوره البةار   فةي تحريةل الن ةاط    إضةافة.  مةن خةالل عمةل مفةاعا االسةتثمار

االقتصةةادي كونةةه المتغيةةر األهةةم  فةةي تحديةةد م ةةدالت النمةةو االقتصةةادية إضةةافة إلةةى 

ي وميةةةزاث المةةةدفوعات ودعةةةم عمليةةةة التنميةةةة إسةةةهامه فةةةي دعةةةم الميةةةزاث التجةةةار

االقتصةةادية واالجتماعيةةة ، حيةةث يقةةوم االسةةتثمار بةةدور رميسةةي فةةي تحديةةد مسةةتوى 

الن ةةاط االقتصةةادي ويةةؤدي التغيةةر فةةي االسةةتثمار إلةةى تغيةةرات مفةةاعفة فةةي الةةدخل 

الوطني والتويا ك لل يحدد االستثمار سرعة النمةو االقتصةادي للمجتمةإل وللةل ألث 

ه ا النمو يرتبط ارتباطا وعيقا بت وين ر س المال وال ي يحدد بدوره االستثمار  اتجاه

، وبالرسم من  همية االستثمار إال انه ال الع الدول النامية ال تولي األهمية القصوى 

له بسبب ندرة ر س المال لةديها النةاجم عةن عةدة  سةبام والمتمثلةة بارتفةاع م ةدالت 

س اني والى انخفةا  م ةدالت نمةو الةدخل الةوطني والةى االستهالك وم دالت النمو ال

ضة ا الةةوعي االدخةاري واالسةةتثماري والةى عةةدم تةوفر البي ةةة والمنةا  االسةةتثماري 

 . المالمم إضافة إلى االستخدام سير الرريد لر س المال المتاح

 

 

 

 

 

 



االسةةتثمار مةةن الناحيةةة  االقتصةةادية بمجموعةةة مةةن النقةةاط  التةةي    هميةةةويم ةةن بيةةاث 

- :وتتجسد  بمجموعة من الم اسب وكاالتي ت من 

االستثمار عملية اقتصادية يستخدم لمواجهةة الزيةادة فةي الطلةب ال لةي نتيجةة  -1

الزيادة في عةدد السة اث وتحسةن الةدخل والمسةتوى الم ارةي للسة اث وتلبيةة 

الحاجات الفرورية  وصوالً الى امةتالك السةلإل ال ماليةة ومةن بينهةا الةرحالت 

يتطلب تحقق المزيد من االستثمارات  لزيادة القدرة االنتاجية السياحية، وه ا 

ول وث االسةتثمار عنصةرا  مهمةا مةن .  لسد الحاجة المتزايدة في الطلب ال لي

عناصةةر الطلةةب ال لةةي  ففةةي حالةةة توقةةا االسةةتثمار يقةةل الطلةةب ال لةةي ويختةةل 

التةةوا ث بةةين الطلةةب ال لةةي وال ةةر  ال لةةي، بحيةةث يصةةب  هنةةاك فةةامض فةةي 

 .ر  ال لي فيتجه االقتصاد نحو حالة ال سادال 

ي مةةل  االسةةتثمار علةةى  يةةادة طاقةةة البلةةد االنتاجيةةة مةةن خةةالل انتاجةةه السةةلإل  -2

 . االنتاجية الجديدة وتطويرها بحيث ت وث اكثر كفاءة  وانتاجية بمرور الزمن 

يتمثةةل االسةةةتثمار باانفةةةاق علةةةى ت ةةةوين االصةةةول االنتاجيةةةة كةةةالمواد االوليةةةة  -3

والم امن، وفي حالة عدم وجود استثمار فةال يوجةد انتةا  او تجديةد او صةيانة 

وبالتالي فسوا تندعر الم امن ب د نفال عمرها االنتاجي اي دوث قدرة انتاجية 

فتتوقةةا الحيةةاة االقتصةةادية ال اث االسةةتثمار ينقةةل اقتصةةاد اي دولةةة مةةن حالةةة 

 .الركود االقتصادي الى حالة الرخاء االقتصادي

ويةؤعر ب ة ل كبيةر علةى الةدخل   الوطنيمل االستثمار على تن يط االقتصاد ي  -4

القةةومي الةة ي هةةو تاب ةةاً لالسةةتثمار وال القةةة طرديةةة بيةةنهم حيةةث مةةإل  يةةادة 

االستثمار يزداد الدخل وال  س صحي  ففال عن ت عيره على المةدخرات التةي 

ث فةةي ستصةةب  م دةسةةة فةةي البنةةوك ويصةةب  سةة ر الفامةةدة صةةفر ويختةةل التةةوا 

 االقتصاد القومي ال يزداد الطلب على السلإل االستهالكية دوث انتا  مقابل لها 

ي مةةل االسةةتثمار علةةى ت  ةةيم عةةروة المسةةتثمر وتحقيةةق المزيةةد مةةن االربةةاح  -5

وتحقيق الرفاهية االجتماعية ، اضةافة الةى كونةه ضةمانة لننسةاث ب ةد بلوسةه 

 .الك او االدخار واالستثمارسن التقاعد واث ينفق امواله اما عن طريق االسته

ي د االستثمار من اهم ال وامةل المحةددة للتنميةة االقتصةادية واالسةاس ل مليةة  -6

التنمية االقتصادية السيما للبلداث النامية التةي تسة ى للنهةو  لتلحةق بركةب 

ال الم المتقدم من خالل تحقيق المزيد من االستثمارات ، كة لل فة ث االسةتثمار 

ارجيةةة وميةزاث المةةدفوعات ويحقةق فةةوامض فةي الصةةادرات يةدعم التجةارة الخ

تدعم التنمية االقتصادية وتوفر االموال  لمزيد مةن االسةتثمارات للتطةور نحةو 

 االففل 

اث االهميةةة االقتصةةادية لالسةةتثمار فةةي المجتمةةإل ال تةة تي مةةن خةةالل االسةةتثمار  -7

يوفر المزيةد  االنتاجي المادي فقط بل من خالل االعار االجتماعية لالستثمار ال

مةةن فةةر  ال مةةل وم الجةةة البطالةةة ، وفةةي مجةةال البحةةث ال لمةةي والم رفةةة 

والصحة والت ليم،  ي فةي مجةال االسةتثمار فةي ر س المةال الب ةري وبالتةالي 

 .يخلف البلد من التقاليد البالية ويصب  اكثر انفتاحاً من الناحية االجتماعية

 


