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 مخص:الم
أجل  في غاية األىمية  منلممشاريع االستثمارية امرًا  االقتصاديةجدوى ال اتالقيام بدراس يعد    

يذه زمنية ل جدوى في اختيار مدة دراسات اذ تسمحىيكل تمويمي ح وض, تاتخاذ قرار استثماري رشيد
تخاذ قرار حول قبول المشروع المقترح او اللموصول  بياالمشاريع وااللمام بمختمف الجوانب المتعمقة 

 لتحديد إمكانية انشائو من عدمو. رفضو
ة ذات درجة عالي عمميةأداة  لتكونالنظرية االقتصادية  وليدة الجدوى االقتصادية اتدراس لذا تعد  

من االىمية لدعم القرارات االستثمارية والتمويمية في ظل درجة معينة من المخاطرة وعدم التأكد 
 الناتجة من وجود متغيرات كثيرة داخمية وخارجية تتعمق بالمستقبل وتؤثر عمى تمك القرارات.

 الكممات المفتاحية: )مفيوم المشروعات ، وأىميتيا ، والقرارات االستثمارية(.
The concept and importance of projects and investment decisions 

Dr. requesting Fadel Jawad Dahesh 

  Janan Heliw Beshit 

Wasit University/ College of Administration and Economics 

Abstracts:  

Carrying out economic feasibility studies for investment projects is very 

important in order to make a rational investment decision. It clarifies a 

financing structure as feasibility studies allow choosing a time period for 

these projects and familiarizing themselves with the various aspects related to 

them to reach a decision about accepting or rejecting the proposed project to 

determine the possibility of establishing it or not 

Therefore, economic feasibility studies are the result of economic theory to 

be a scientific tool of a high degree of importance to support investment and 

financing decisions in light of a certain degree of risk and uncertainty 

resulting from the presence of many internal and external variables related to 

the future and affecting those decisions. 

Keywords:( the concept of projects, their importance, and investment 

decisions). 
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 المقدمة

وتقييم المشروعات إحدى األدوات التخطيط تعد دراسات الجدوى االقتصادية 
المنيجية الفعالة الإلدارة االستراتيجية لممشروعات في مختمف األنشطة االستراتيجي بل 

ر الى المستقبل بفكر االستراتيجي تؤدي الى صنع االستثمارية التي تمكن من النظ
القرارات االستثمارية عمى مدى العمر االفتراضي لممشروع بأقل درجة ممكنة من درجة 
المخاطرة، األىمية لدعم صناعة القرارات االستثمارية في درجة معينة من عدم التأكد 

وتؤثر بالتالي ق بالمستقبل النابعة من وجود متغيرات كثيرة منيا الداخمية وخارجية تتعم
 عمى القرارات االستثمارية .

 مشكمة البحث
 .ىل المشاريع االستثمارية تأثير عمى القيمة الحالية لممؤسسة .1
إتخاذ القرار االستثمارية السميم الذي يعتمد عمى مدى دقة وموضوعية دراسة  .2

 الجدوى االقتصادية والمالية.
الزمة لكل أنواع المشروعات ميما كانت أن ألتخاذ القرارات االستثمارية ىي  .3

 أىدافيا سواء كانت مشروعات عامة وخاصة.
 أهداف البحث

إبراز أىم العوامل المعرقمة لنمو االستثمار في العراق وخاصة في قطاع  .1
 االنتاجي .

تقييم سياسة التحفيز عمى االستثمار في العراق ومدى قدرتيا عمى تحفيز  .2
 ستثمرين األجانب بشكل الخاص.االستثمار بشكل عام وجذب الم

 التقميل من مخاطر المشاريع االستثمارية . .3
 أهمية البحث

تأتي أىمية البحث الدراسة الجدوى االقتصادية في االختيار السميم المناسب       
 التجاريةلممشاريع االستثمارية بعيدًا، من خالل اختيار المشاريع التي تعظم الربحية 

تمكن  وركيزة عممية الى الحد من المشاريع الفاشمة مع الوضع منيج  ما يؤديوىذا 
  متخذ القرار من االعتماد عمييا عند دراسة وتقييم المشاريع االستثمارية.



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 
 

377 

 :  االستثمار وأهميتهأوال: مفهوم  
 مفهوم االستثمار:  -1

نظننننننرًا لتعنننننندد الزوايننننننا التنننننني يمكننننننن ان يمكنننننن توضننننننيح عنننننندة تعريفننننننات لالسننننننتثمار      
التضنننننحية  باننننننواالسنننننتثمار  يعنننننرف االسنننننتثمار فنننننالبع   لعممينننننةينظنننننر منننننن خاللينننننا 

اشنننننباع  اسنننننتيالكي حنننننالي منننننن اجنننننل  التننننني منننننن الممكنننننن ان تحقنننننق بمنفعنننننة حالينننننة 
يمكنننننننن الحصنننننننول عميينننننننا منننننننن اسنننننننتيالك التننننننني الحصنننننننول عمنننننننى منفعنننننننة مسنننننننتقبمية 

  )35، ص1997،عثمان السيد) .مستقبمي أكبر
 امنننننالً  حالينننننةال االسنننننتيالكرغبنننننة  إلشنننننباعالتضنننننحية عمنننننى اننننننو  وايضنننننًا يعنننننرف      

التضنننننحية البننننند ان  ىنننننذهفننننني الحصنننننول عمنننننى مزيننننند منننننن االشنننننباع فننننني المسنننننتقبل وان 
االدخنننننار مجنننننرد تأجينننننل  بينمنننننا يعننننند ,العائننننند و يقابمينننننا مسنننننتوى معنننننين منننننن المخننننناطرة 

, المخنننننناطرة مننننننن درجننننننة  اي ل ال يقابمننننننو التأجينننننن وان ىننننننذاحاليننننننة ال االسننننننتيالكرغبننننننة 
فر االمننننننوال لنننننندى االفننننننراد والحكومننننننات غيننننننر كننننننافي امننننننن ناحيننننننة االخننننننرى  بننننننأن تننننننو و 

والعوامنننننل المشنننننجعة  المناسنننننبةفر البيئنننننة اتنننننو  يشنننننترط بنننننل االسنننننتثمار لمقينننننام بعممينننننة  
 .(2217،142،ميدي عطية الجبوري) عميو

مننننننننن فننننننننائ   جننننننننزء بأنننننننننوالنظننننننننام الرأسننننننننمالي  فننننننننياالسننننننننتثمار كمننننننننا يعننننننننرف        
تحقيننننننق االربنننننناح مننننننن ىننننننذه المشنننننناريع  رغبننننننة فنننننني اسننننننتثمارهاالقتصننننننادي الننننننذي يننننننتم 

جديننننننندة منننننننن الكمينننننننات الالنظنننننننام االشنننننننتراكي باننننننننو إضنننننننافة  وعرفننننننن كمنننننننااالقتصنننننننادية 
ىنننننو جنننننزء منننننن فنننننائ  القيمنننننة النننننذي و االجتمننننناعي رأس المنننننال النتننننناج النننننى اوسنننننائل 

 .لجديدةالستثمارات اانحو  يتجو
 : همية االستثمارأ -2

، التننننننني  الميمنننننننة االقتصنننننننادية  ضنننننننوعاتموضنننننننوع االسنننننننتثمار منننننننن المو  يعننننننند      
بعننننند الحنننننرب العالمينننننة  والسنننننيماالقتصننننناديين ا منننننن منننننن قبنننننل العديننننندتالقننننني االىتمنننننام 
تحقينننننق و عالقنننننة وثيقنننننة فننننني زينننننادة الننننندخل القنننننومي و أثنننننر فعنننننال  منننننن الثانينننننة  لمنننننا لنننننو

زيننننننادة فننننننني االسنننننننتثمار  , فضنننننننال عنننننننن أي واالجتماعيننننننة عمميننننننة التنمينننننننة االقتصنننننننادية
مضننننناعف النننننى زينننننادة  ينننننؤديمنننننن خنننننالل مضننننناعف االسنننننتثمار والمعجنننننل  يالمسنننننتقبم
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النننندول  تمننننتاى , وقنننندأفضننننل واالنتقننننال الننننى حالننننة اقتصننننادية النننندخل المتنننناح والننننناتج  
تشننننننننريع القننننننننوانين المشننننننننجعة ب ل قيامينننننننناالمتقدمننننننننة بموضننننننننوع االسننننننننتثمار مننننننننن خننننننننال

كافنننننة النننننندول األخننننننرى ،  الننننننى امتنننننندبنننننل ي عمنننننى مسننننننتوى دولننننننفقننننننط لننننننيس لالسنننننتثمار 
النننننى منننننن دولنننننة  نتقنننننال رؤوس االمنننننوال امنننننن خنننننالل تسنننننييل كافنننننة اجنننننراءات  ويتضنننننح
أخنننننرى منننننع تنننننوافر العمنننننالت األجنبينننننة التننننني تسننننناعد عمنننننى شنننننراء المسنننننتمزمات الننننندول 

 . التي يحتاجيا من الخارج
وتحسنننننننين انتاجينننننننة رأس  زينننننننادةمنننننننن الناحينننننننة النوعينننننننة منننننننن خنننننننالل تتمثنننننننل بينمنننننننا    

بننننننين لمتنننننوافر اسننننننتخدام التوزينننننع األمثننننننل لنننننرأس المننننننال افضنننننناًل عنننننن  المنننننال باسنننننتمرار
التننننننني تظينننننننر واضننننننننحًا منننننننن خنننننننالل اىتمامينننننننا بالموضننننننننوعات  الفنننننننرص االسنننننننتثمارية 

المتعمقنننننة بدراسنننننات الجننننندوى االقتصنننننادية وتقينننننيم المشننننناريع  االسنننننتثمارية التننننني تيننننندف 
رات اسننننننتثمارية سنننننننميمة مسنننننننتندة عمنننننننى أسنننننننس عممينننننننة أساسننننننًا فننننننني وصنننننننول النننننننى قنننننننرا

 االسننننتثمار كونننننو مننننأ يخننننص النننندول الناميننننة  وبعينننندة عننننن االرتجننننال والعشننننوائية متاحننننة
قمننننننة  فضنننننناًل عنننننننالتنمويننننننة االقتصننننننادية ،  لتحيننننننق برامجيننننننا وضننننننروريةوسننننننيمة فعالننننننة 

تقننننننف بوجننننننو عمميننننننة مثننننننل العقبننننننة األساسننننننية التنننننني ت اذ االمننننننوال فنننننني النننننندول الناميننننننة
  (19كاظم جاسم العيساوي،  ص  )ميةالتن
 :  اهداف االستثمار -1

عمننننننننى الننننننننرغم اخننننننننتالف اىننننننننداف االسننننننننتثمار سننننننننواء االسننننننننتثمار الحكننننننننومي او       
أحمنننننند ) الخنننننناص ىننننننناك ىننننننداف مشننننننتركة بينيمننننننا يمكننننننن ذكرىننننننا كمننننننا يننننننأتي راالسننننننتثما

 (2223، صيام 
تحقيننننننق عائنننننند المالئننننننم : ان الينننننندف االساسنننننني مننننننن القيننننننام بعمميننننننة االسننننننتثمار ىننننننو  .أ 

توظيننننننف رؤوس االمننننننوال مننننننن أجننننننل الحصننننننول، عمننننننى عائنننننند االقتصننننننادي او العائنننننند 
 االجتماعي مالئم من أجل االستمرار بعممية االستثمار. 

 ييننندف االسننننتثمار الننننى زينننادة القنننندرة االنتاجيننننة لمبمننند مننننن خننننالل زينننادة انتنننناج السننننمع .ب 
االنتاجيننننننة مننننننن أجنننننننل تنشننننننيط االقتصننننننناد القننننننومي ويعمننننننل االسنننننننتثمار عمننننننى رفنننننننع 

 الناتج القومي او الناتج المحمي .
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يعد االستثمار ىو الحجر االساس لعممية التنمينة االجتمناعي واالقتصنادية أن زينادة فني  .ج 
عممية االستثمار يؤدي الى ارتفاع الطمب عمى العمل وىذا يساعد القضاء عمنى مشنكمة 

 الة.البط
االسنننتثمار المنننوارد المتاحنننة داخنننل البمننند منننن أجنننل تكنننوين راس المنننال النننالزم منننن أجنننل   .د 

 أنشاء وحدات جديدة تساىم عممية إنتاج سمع وخدمات أخرى.
يينندف االسننتثمار الننى انتنناج السننمع والخنندمات التنني تسنند حاجننات المننواطنين ثننم تصنندير  .ه 

الصنننعبة الالزمنننة لشنننراء  الفنننائ  عنننن الحاجنننات النننى الخنننارج منننن أجنننل تنننوفير العمنننالت
 المعدات واآلالت التي تعمل عمى زيادة تكوين رأس المال.

 ثانيًا: العوامل المؤثرة عمى االستثمار

ىننننناك العدينننند مننننن العناصننننر مرتبطننننة االسننننتثمار والتنننني تننننؤثر عميننننة امننننا ايجننننابي      
 او سمبي من ىذه العناصر يمكن ذكرىا باختصار كما يأتي:

  الفائدة :سعر  .1
يعنننننننند سننننننننعر الفائنننننننندة الننننننننذي يمثننننننننل كمفننننننننة رأس المننننننننال المسننننننننتثمر أحنننننننند العوامننننننننل     

المحنننننننددة لالسنننننننتثمار وىنننننننناك عالقنننننننة طردينننننننو بنننننننين سنننننننعر الفائننننننندة وحجنننننننم  ةاألساسننننننني
األمننننننوال المعنننننندة لالسننننننتثمار فكممننننننا انخفنننننن  سننننننعر الفائنننننندة كممننننننا شننننننجع ذلننننننك عمننننننى 

عكننننننس  صننننننحيح ،إن النننننندول وال رالننننننى زيننننننادة االسننننننتثما يعمميننننننة االقتننننننرا  ممننننننا يننننننؤد
المتقدمننننة تسنننننتعمل دائمننننا فننننني سياسنننناتيا المالينننننة سننننعر الفائننننندة وتعمننننل عمنننننى تخفيضنننننو 
باسننننننننتمرار والسننننننننيما فنننننننني أوقننننننننات الركننننننننود االقتصننننننننادي مننننننننن أجننننننننل التشننننننننجيع عمننننننننى 
االسنننتثمار ومنننا لنننو منننن أثنننر فعنننال فننني زينننادة االسنننتعمال واالنتننناج لمخنننروج منننن األزمنننة 

صنننننبحي إسنننننماعيل، ميننننندي السنننننمطان ، )قتصننننناديوالعكنننننس صنننننحيح فننننني حالنننننة التضنننننخم اال
 .(52 -47، ص 2219

  :الكفاية الحدية لمرأسمال .2
تعنننننننننننند الكفايننننننننننننة الحديننننننننننننة لننننننننننننرأس المننننننننننننال وىنننننننننننني اإلنتاجيننننننننننننة الحديننننننننننننة لننننننننننننرأس       

المننننننننننال المسننننننننننتثمر العائنننننننننند عمننننننننننى رأس المننننننننننال المسننننننننننتثمر ىننننننننننناك عالقننننننننننة عكسننننننننننية 
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المننننننننننال، كممننننننننننا زاد بننننننننننين حجننننننننننم رأس المننننننننننال المسننننننننننتثمر والكفايننننننننننة الحديننننننننننة لننننننننننرأس 
حجنننننننننننننم األمنننننننننننننوال المسنننننننننننننتثمر كممنننننننننننننا انخفننننننننننننن  العائننننننننننننند عمنننننننننننننى الوحننننننننننننندة النقدينننننننننننننة 

 المستثمرة.
 طبيعة العالقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال.

: يعنننننند التقنننننندم العممنننننني والتكنولننننننوجي ىننننننو أحنننننند  التقدددددددم العممددددددي والتكنولددددددوجي .أ 
العوامنننننننننل المحنننننننننددة لالسنننننننننتثمار إذ أن ظينننننننننور اآلالت والمكنننننننننائن الجديننننننننندة ذات 
الطاقننننننات اإلنتاجيننننننة العاليننننننة، تنننننندفع المنننننننتج لمبقنننننناء فنننننني سننننننوق المنافسننننننة التامننننننة 
بنننننننننأن التقنننننننننندم التكنولننننننننننوجي ال ينحصنننننننننر باسننننننننننتخدام المكننننننننننائن االال ت الحديثننننننننننة 

البحننننث والتطننننوير وايجنننناد طننننرق انتنننناج جدينننندة، إحننننالل وتشننننمل أيضننننا مجنننناالت 
 عناصر أنتاج جديدة تحل محل عناصر االنتاج القديمة

: أن عمميننننة االسننننتثمار ال بنننند وأن يرافقيننننا مسننننتوى معننننين مننننن  درجددددة المخدددداطرة .ب 
المخنننننناطرة فيننننننناك عالقننننننة وثيقننننننة بننننننين درجننننننة المخنننننناطرة والعائنننننند المتوقننننننع وبننننننين 
درجننننننة مخنننننناطرة ومنننننندة االسننننننتثمار عمننننننى الننننننرغم القننننننوانين المشننننننجعة لالسننننننتثمار 
الننننننندول النامينننننننة نالحنننننننظ أن االسنننننننتثمارات األجنبينننننننة فننننننني الننننننندول النامينننننننة باتنننننننت 

كنننننناظم العيسنننننناوي ، مصنننننندر سننننننابق ، ص )نتيجننننننة الرتفنننننناع درجننننننة المخنننننناطرة فيينننننناقميمننننننة 

61 – 64.). 

يعننننننننننننند االسنننننننننننننتقرار  : مددددددددددددددى تدددددددددددددوافر االسدددددددددددددتقرار االقت دددددددددددددادي والسياسدددددددددددددي
االقتصننننننننننننادي والسياسنننننننننننني فنننننننننننني أي بمنننننننننننند  أحنننننننننننندى العوامننننننننننننل االساسننننننننننننية المحننننننننننننددة 
لالسننننننننننننتثمار وأكثننننننننننننر تننننننننننننأثير مننننننننننننن العوامننننننننننننل الماديننننننننننننة إذ ان االسننننننننننننتقرار السياسنننننننننننني 

القتصننننننننننننننادي عننننننننننننننامال اساسننننننننننننننيًا مشننننننننننننننجعًا لالسننننننننننننننتثمار االسننننننننننننننتقرار االقتصننننننننننننننادي وا
منننننننننننن العوامنننننننننننل الميمنننننننننننة التننننننننننني تجنننننننننننذب االسنننننننننننتثمارات وان العوامنننننننننننل التننننننننننني تنننننننننننأثر 
عمنننننننننننى االسنننننننننننتقرار والتننننننننننني تعمنننننننننننل عمنننننننننننى الحننننننننننند منننننننننننن قنننننننننننرارات االسنننننننننننتثمار وىنننننننننننذه 
العوامنننننننننننل يمكنننننننننننن تصننننننننننننيفيا داخمينننننننننننا التننننننننننني تتمثنننننننننننل بمعننننننننننندل التضنننننننننننخم واسنننننننننننتقرار 

ة ومنننننننننندى اسننننننننننتقرار السياسننننننننننة الماليننننننننننة والنقديننننننننننة ومنننننننننندى اعتمنننننننننناد األسننننننننننواق المالينننننننننن
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الدولنننننننننننننننننة عمنننننننننننننننننى سياسنننننننننننننننننة الداخمينننننننننننننننننة وعالقتينننننننننننننننننا االقتصنننننننننننننننننادية منننننننننننننننننع الننننننننننننننننندول 
 ( .28-27دريد شبيب ، مصدر سابق ، ص )األخرى

 وتقسم ىذه التوقعات عمى نوعين ىماتوقعات المستثمرين :  -
: وىننننننننني تتمثنننننننننل بارتفننننننننناع االينننننننننرادات عنننننننننن التكننننننننناليف  التوقعدددددددددات المتفائمدددددددددة -

االسنننننننننتثمار والتننننننننني تننننننننندفع المسنننننننننتثمرين الزينننننننننادة فننننننننني االسنننننننننتثمار وراس المنننننننننال 
 بيدف الحصول عمى االرباح مرتفعة .

: وىنننننني تتمثننننننل بانخفننننننا  اربنننننناح المشننننننروع عننننننن تكاليفننننننو ممننننننا  توقعددددددات المتشددددددائمة
التشننننناؤم بفعنننننل التنننننوتر ينننننؤدي ، النننننى الحننننند منننننن االسنننننتثمارات وينشنننننأ ىنننننذا الننننننوع منننننن 

حربنننني محمنننند موسننننى ، مبننننادى االقتصنننناد الكمنننني ، دار وائننننل لمنشننننر )السياسنننني والكسنننناد االقتصننننادي
 (189، ص  2226، عمان ، 

يقصننننننننند بالتضنننننننننخم ىنننننننننو االرتفننننننننناع المسنننننننننتمر فننننننننني المسنننننننننتوى  معددددددددددل التضدددددددددخم: 
العنننننننننننام األسنننننننننننعار اذ ان ارتفننننننننننناع معننننننننننندل التضنننننننننننخم ينننننننننننؤثر سنننننننننننمبا  عمنننننننننننى القنننننننننننرارات 

ألننننننننننو يخمننننننننق عننننننننندم االسنننننننننتقرار فنننننننني قطننننننننناع االعمننننننننال ، ممنننننننننا يقنننننننننود إ  االسننننننننتثمارية
مكانيننننننننننننة المسننننننننننننتثمر والحالننننننننننننة التنننننننننننني يكننننننننننننون عمييننننننننننننا النشنننننننننننناط االقتصننننننننننننادي فنننننننننننني 
المسننننننننننتقبل، الن التضننننننننننخم ينننننننننننتج عنننننننننننو اسننننننننننتمرار فنننننننننني ارتفنننننننننناع االسننننننننننعار وكننننننننننذلك 
انخفنننننننننا  قيمنننننننننة النقنننننننننود ، ممنننننننننا ينننننننننؤثر عمنننننننننى قيمنننننننننة راس المنننننننننال المسنننننننننتثمر ومنننننننننن 

مسنننننننتثمرين فننننننني االسنننننننتثمار فننننننني بمننننننند يعننننننناني منننننننن معننننننندالت ثنننننننم يقمنننننننل منننننننن رغبنننننننة ال
 .(375 -374مايكل جمان ، ص )مرتفعة من التضخم

يننننؤثر النننندخل القننننومي فنننني البمنننند بدرجننننة كبيننننرة عمننننى االسننننتثمارات  الدددددخل القددددومي  - ه
واىنننننننم العناصننننننننر المننننننننؤثرة عمننننننننى النننننننندخل المتنننننننناح ومعنننننننندالت النمننننننننو فنننننننني النننننننندخل 

متوسننننننط النننننندخل الفننننننردي حيننننننت والتوزيننننننع النننننندخل القننننننومي وانعكنننننناس ذلننننننك عمننننننى 
كممننننننا زاد حجننننننم النننننندخل ادى الننننننى ارتفنننننناع الميننننننل الحنننننندي لالدخننننننار ويننننننؤدي ذلننننننك 
خمننننننق اسننننننتثمارات ذات طاقننننننات انتاجيننننننة واسننننننعة وكممننننننا زاد نمننننننو النننننندخل القننننننومي 
يعننننننننني ارتفنننننننناع حجننننننننم ومرونننننننننة الطمننننننننب الكمنننننننني لممجتمننننننننع اضننننننننافة الننننننننى زيننننننننادة 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 
 

382 

مارات ممننننننا يعكننننننس عالقننننننة االدخننننننارات وىننننننذا يشننننننجع عمننننننى القيننننننام بتنفيننننننذ  االسننننننتث
 . (1)طردي بين االستثمار والدخل القومي

 
 ( يبين حجم االستثمارات والدخل القومي 1الشكل  )

حجم   
 االستثمارات 

 
 
 
 22 
 
 15 
 

 الدخل القومي 
422   322 

 :  (2)أنواع االستثمار: ويقسم عمى نوعين.3
 :االستثمار خاص، االستثمار عام  - أ

االسنننننتثمار الخننننناص بمنننننا يقنننننوم بنننننو األفنننننراد والشنننننركات والييئنننننات الخاصننننننة يتمثنننننل     
بعمميننننننة االسننننننتثمار امننننننا االسننننننتثمار العننننننام او الحكننننننومي فيتمثننننننل بننننننرأس المننننننال الننننننذي 
تقننننوم بننننو النننندول أو جيننننة ذات كيننننان حكننننومي وتمويمننننو، ويكننننون ىننننذا التمويننننل امننننا مننننن 

                                                 

درينننننننننننند كامننننننننننننل  ا ل شننننننننننننبيب ، االسننننننننننننتثمار والتحميننننننننننننل االسننننننننننننتثماري ، الطبعننننننننننننة االولننننننننننننى ، لمنشننننننننننننر  ( 1)
 .25 -24، ص 2216والتوزيع دار اليازوري العممية، 

أدينننننننننننب قاسنننننننننننم شنننننننننننندي ، االسنننننننننننتثمار فننننننننننني أسنننننننننننواق ألوراق المالينننننننننننة بنننننننننننين النظرينننننننننننة والتطبينننننننننننق ،   (2)
-13، ص 2229الطبعنننننننننننننننة االولنننننننننننننننى، دار الضنننننننننننننننياء لمطباعنننننننننننننننة والتصنننننننننننننننميم ، النجنننننننننننننننف األشنننننننننننننننرف ،

16. 
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صننننننل عمييننننننا فننننننائ  فنننننني االيننننننرادات أو مننننننن خننننننالل القننننننرو  والمسنننننناعدات التنننننني تح
 الدولة .

  :االستثمار الحقيقي واالستثمار المالي - ب
وىنننننننننو االسننننننننننتثمار الننننننننننذي ينننننننننتم مننننننننننن خننننننننننالل اسنننننننننتخدام األصننننننننننول االنتاجيننننننننننة التنننننننننني 
منننننننننن شنننننننننأنيا زينننننننننادة السنننننننننمع والخننننننننندمات ممنننننننننا ينننننننننؤدي النننننننننى زينننننننننادة النننننننننناتج القنننننننننومي 
االجمنننننننننالي امنننننننننا االسنننننننننتثمار المنننننننننالي ىنننننننننو االسنننننننننتثمار النننننننننذي ال يننننننننننتج عننننننننننو زينننننننننادة 

السننننننننننمع والخنننننننننندمات وانمننننننننننا يننننننننننتم مننننننننننن خننننننننننالل نقننننننننننل ممكيننننننننننة وسننننننننننائل فنننننننننني انتنننننننننناج 
، 2229أديننننننننننب شننننننننننندي ، ،)اإلنتنننننننننناج واألمننننننننننوال المسننننننننننتثمرة مننننننننننن مسننننننننننتثمر الننننننننننى أخننننننننننر

 .(16-13ص 
 االستثمار المحمي واالستثمار االجنبي  .3

يعننننرف االسننننتثمار المحمنننني بأنننننو االسننننتثمار الننننذي يقننننوم ب دارتننننو والحصننننول عمننننى      
جنسننننننننية البمنننننننند المحتضننننننننن لتمننننننننك االسننننننننتثمارات يكننننننننون ارباحننننننننو مسننننننننتثمرون يحممننننننننون 

االسنننننننتثمار ممنننننننواًل عنننننننن طرينننننننق القطننننننناع العنننننننام والخننننننناص امنننننننا االسنننننننتثمار االجنبننننننني 
يعنننننننننرف بأننننننننننو االسنننننننننتثمار الناشنننننننننل عبنننننننننر الحننننننننندود نتيجنننننننننة النتقنننننننننال رؤوس االمنننننننننوال 
االسنننننتثمارية بنننننين البمننننندان المختمفنننننة بيننننندف جنننننني االربننننناح وتعظنننننيم المننننننافع المتحققنننننة 

االجنبننننني  يمكنننننن التميينننننز بنننننين شنننننكمين منننننن االسنننننتثمار, تمنننننك االسنننننتثماراتمنننننن جنننننراء 
 ىما:

ىننننو االسننننتثمار الننننذي يقننننوم بننننو فننننرد او شننننركة او  :االسددددتثمار االجنبددددي الخدددداص - أ
 .ىيئة ذات جنسية اجنبية 

ىننننو االسننننتثمار الننننذي تقننننوم بننننو الحكومننننات االجنبيننننة : االسددددتثمار االجنبددددي العددددام - ب
المؤسسنننننننننات الدولينننننننننة واالقميمينننننننننة، ويقسنننننننننم والمؤسسنننننننننات والييئنننننننننات التابعنننننننننة لينننننننننا 

 :ستثمار االجنبي العام الى قسميناال
: وىنننني االسننننتثمارات التنننني تتضننننمن انتقننننال رؤوس االسددددتثمارات ق دددديرة المدددددى -

االمننننننوال لمنننننندة ال تقننننننل عننننننن سنننننننة واحنننننند، ويمثميننننننا األوراق الماليننننننة والكمبينننننناالت 
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دعم العجننننز فنننني الننننى النننن يوفننننتح االعتمننننادات وىننننذه االسننننتثمارات غالبننننا مننننا تننننؤد
 الميزان مدفوعات الدول المضيفة. 

: وتشنننننننمل تحنننننننرك رؤوس االمنننننننوال بنننننننين البمننننننندان  االسدددددددتثمارات طويمدددددددة المددددددددى -1
المختمفنننننننة التننننننني تزيننننننند عنننننننن سننننننننة ، وتتمثنننننننل ىنننننننذه االسنننننننتثمارات المباشنننننننرة وغينننننننر 
المباشنننننرة أن ىنننننذه الحركنننننة فننننني رؤوس االمنننننوال ذات المننننندى الطوينننننل تسننننناىم، فننننني 

 المضننننننيف لعمميننننننة االسننننننتثمار وذلننننننك مننننننن خننننننالل مننننننا يننننننأتي تنميننننننة اقتصنننننناد البمنننننند

قننننننند تسننننننناىم ىنننننننذه التننننننندفقات رؤوس االمنننننننوال ( 41،ص 2221-2222صنننننننقر،  عمنننننننر)
الننننننى  يفنننننني زيننننننادة االسننننننتثمار فنننننني البمنننننند المضننننننيف لعمميننننننة االسننننننتثمار ممننننننا يننننننؤد

 زيادة  مداخل القومية لبمد 
ممنننننا ينننننؤدي  إن زينننننادة االسنننننتثمارات سنننننوف تعمنننننل عمنننننى زينننننادة الكفننننناءة االنتاجينننننة -2

 الى زيادة االنتاج وتخفي  اسعار المنتجات المحمية .
 ة:االستثماري اتالقرار وخ ائص  مفهوم ثالثًا: 

 مفهوم القرار االستثماري :  -1
 مجموعننننننة  تخننننننذهت تصننننننرف او رد فعننننننل "عمننننننى انننننننو يعننننننرف القننننننرار االسننننننتثماري       

منننندة حويننننل المننننوارد الماليننننة الننننى سننننمع وخنننندمات خننننالل ت لمقيننننام بعمميننننةمننننن االشننننخاص 
ينننننة ماجنننننراء عم منننننعوذلنننننك منننننن خنننننالل دراسنننننة وتقينننننيم البننننندائل المتاحنننننة , معيننننننة وزمنيننننن

 (32،ص2229بن مسعود نصر الدين ، )ومفاضمة بينال
القنننننننرار االسنننننننتثماري بصنننننننفة عامنننننننة النننننننى قنننننننرار تخصنننننننيص  اصنننننننطالحيشنننننننير  كمنننننننا  

عمننننننى   تحقننننننق عوائنننننندمجموعننننننة مننننننن المننننننوارد فنننننني الوقننننننت الحننننننالي عمننننننى امننننننل تحقيننننننق 
الننننننننى  االمننننننننوال المعطمننننننننة لديننننننننو, اذا ىنننننننني عمميننننننننة تحويننننننننل منننننننندار السنننننننننوات المقبمننننننننة 

( ويحننننننننتفظ االراضنننننننني ، المبنننننننناني ، او األوراق الماليننننننننةموجننننننننودات مننننننننن صنننننننننف اخر)
الغننننننر  مننننننن االسننننننتثمار ىننننننو الحصننننننول عمننننننى ان بكننننننل انواعيننننننا و بيننننننا لنننننندى البنننننننوك 

الحصنننننول عمنننننى دخنننننل  لغنننننر تنننننرتبط بموجنننننودات معنوينننننة او غينننننر معنوينننننة  حقنننننوق 
  .مع حاجة المستثمر ورغبتو يتالءم
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  خ ائص القرارات االستثمارية -2
 ىننننننننننذه تعننننننننننود األمنننننننننندقننننننننننرارات االسننننننننننتثمارية بننننننننننان ليننننننننننا تننننننننننأثيرات طويمننننننننننة ال تتميننننننننننز 

الحصنننننننننول و النفقنننننننننات االسنننننننننتثمارية  توضنننننننننح حننننننننندوث زمنينننننننننة  مننننننننندة النننننننننىالتنننننننننأثيرات 
ال يننننننننننتم الحصننننننننننول  عننننننننننادةً اذ  مسننننننننننتقبمية ، منننننننننندةعمننننننننننى العوائنننننننننند المتوقعننننننننننة خننننننننننالل 

زمنينننننننة تتعننننننندى  منننننننددعمنننننننى  يننننننناعمنننننننى تمنننننننك العوائننننننند دفعنننننننة واحننننننندة وانمنننننننا ينننننننتم توزيع
العدينننننننننننند منننننننننننننن  يترتننننننننننننب عمييننننننننننننا  يةالقننننننننننننرارات االسننننننننننننتثمار  ان. أكثننننننننننننر مننننننننننننن سنننننننننننننة

 .(1، ص 2226ين السيد احمد لطفي ،ام)يأتيما المشاكل و ك
 مشكمة القيمة الزمنية لمنقود. -1
 عدم التأكد والمخاطرة.  -2
 مشكمة تقمبات مستويات األسعار. -3
 

  ة:االستثماري اتأنواع القرار رابعًا: 
قدددددرارات تحديدددددد أولويدددددات ينننننأتيمنننننا وىننننني كاالسنننننتثماري  ىنننننناك اننننننواع  متعنننننددة لمقنننننرار 

 ةالبننننننندائل االسنننننننتثماري مننننننننينننننننتم اتخننننننناذ القنننننننرار االسنننننننتثماري بنننننننين عننننننندد  االسدددددددتثمار:
ويصننننننبح المسننننننتثمر  األىننننننداف المطموبننننننة,تحقيننننننق بغيننننننة المتاحننننننة والمحتمننننننل تحقيقيننننننا 

عمينننننو منننننن عوائنننننند أو  يحصنننننلامنننننام عممينننننة اختينننننار البننننننديل األفضنننننل بنننننناًء عمنننننى مننننننا 
تثمارية ومننننننن ثنننننننم يقنننننننوم بترتينننننننب االولوينننننننات االسننننننن زمنينننننننة معيننننننننة مننننننندةمنفعننننننة خنننننننالل 

ىننننننو الننننننذي يحكننننننم تفضننننننيالتو فانننننننو يقننننننوم بترتيننننننب  اعتبننننننار العوائنننننند عمننننننى االسننننننتثمارب
كنننننن االعتمننننناد عمنننننى تكمفنننننة مومنننننن الم عمنننننى وفنننننق ىنننننذا االسننننناسالبننننندائل االسنننننتثمارية 

 استثمار اختيار البديل.  
سننننتثمار رؤوس بننننديل واحنننند امننننا ايكننننون امننننام المسننننتثمر  قددددرارات القبددددول والددددرفض : .1

 وىننننننذا القننننننرار يجعننننننل ر،معننننننين او االحتفنننننناظ بيننننننا دون اسننننننتثمااالمننننننوال فنننننني نشنننننناط 
المسنننننتثمر عمنننننى ففننننني ىنننننذه الحالنننننة فرصنننننة االختينننننار أمنننننام المسنننننتثمر محننننندودة جننننندًا 

لعننننننندم  والجننننننندوى التفصنننننننيمية او يرفضنننننننات ان يقبنننننننل البنننننننديل النننننننذي تمنننننننت لنننننننو دراسننننننن
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بكثيننننننر مننننننن قننننننرارات  أضننننننيقاالختيننننننار  مسننننننالة تصننننننبح ثننننننمامكانيننننننة التنفيننننننذ ، ومننننننن 
 األولويات.تحديد 

ىنننذا الننننوع منننن : القدددرارات االسدددتثمارية فدددي ظدددروف التةكدددد والمخددداطرة وعددددم التةكدددد .2
القنننننننرارات يكنننننننون لممسنننننننتثمر بنننننننديل واحننننننند السنننننننتثمار أموالنننننننو فننننننني نشننننننناط معنننننننين أو 
االحتفننننناظ بينننننا وىنننننذا القنننننرار يجعنننننل فنننننرص االختينننننار محننننندودة جننننندًا أمنننننام المسنننننتثمر 

اري النننننننذي قدمتنننننننو دراسنننننننات الجننننننندوى ومنننننننا عمينننننننو اال القبنننننننول قنننننننرار البنننننننديل االسنننننننتثم
التفصنننننننننيمية أو رفضنننننننننة. أن البنننننننننديل االسنننننننننتثماري األمثنننننننننل ال يعنننننننننني بالضنننننننننرورة أن 

 يكون مشروعًا وحيدًا بذاتو بل يمكن ان يكون مجموعة مشاريع مرتبطة معًا. 
اتخنننننناذ  انالقددددددرارات التددددددي تعتمددددددد عمددددددى التحميددددددل الكمددددددي والتحميددددددل الو ددددددفي:  .3

 او ىننننننننذه قميمننننننننة الحنننننننندوث التحميننننننننل الوصننننننننفيتعتمنننننننند التنننننننني  ةاالسننننننننتثماري اتالقننننننننرار 
الن  ليسننننننت بكثيننننننرة الحنننننندوث, تعتمنننننند فقننننننط عمننننننى التحميننننننل الكمننننننيالتنننننني  القننننننرارات 

الكمننننني  خضنننننع لمتحمينننننلي ان يتطمنننننب عنننننند اتخننننناذ القنننننرار االسنننننتثماريالواقنننننع العممننننني 
 .(45-44عبد الحميد عبد المطمب ، المصدر السابق, ص)معا والنوعي

محمنننننننند العجمننننننننوني ، سننننننننعيد ) اتخدددددددداذ القددددددددرارات االسددددددددتثماريةمراحددددددددل خامسددددددددًا : 
 .(34سامي الحالق ، مصدر سابق ، ص 

 ثالثة مراحل وكما يأتيتتضمن مراحل  اتخاذ القرار االستثماري   
تتمثننننننل ىننننننذه المرحمننننننة فنننننني عمميننننننة سنننننند الفجننننننوة فنننننني و : مرحمددددددة تكددددددوين البدددددددائل -1

المتاحننننننة وتجنننننننب االسننننننتثمارات مننننننن خننننننالل العمننننننل عمننننننى زيننننننادة امكانيننننننة الفننننننرص 
 التيديدات المتوقعة من البيئة الخارجية بالنسبة لممستثمر.

:بعنننند تكننننوين البنننندائل فننننان المسننننتثمر يقننننوم  بننننأجراء عمميننننة  مرحمددددة تقيدددديم البدددددائل -2
أىمينننننا التوافنننننق والمالئمنننننة منننننع  منننننن تقينننننيم ىنننننذه البننننندائل باالعتمننننناد عمنننننى معنننننايير
 ثمار. البيئة الخارجية والداخمية وتكون المالئمة االست

المفاضنننننمة بنننننين  النننننى : تيننننندف ىنننننذه المرحمننننة مرحمدددددة المفاضدددددمة بدددددين المشددددداري  -3
 ب.البديل االستثماري المناس اختيارالبدائل الى 
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 :أسس ومبادئ اتخاذ القرارات االستثماريةسادسًا: 
عمميننننننة  تسننننننتند انالبنننننند   ةسننننننميم ةاسننننننتثماري اتاجننننننل الوصننننننول الننننننى قننننننرار  مننننننن       

 :ياالستثمارية الى ما يأتاتخاذ القرارات 
عمنننننننى أولوينننننننات  بصنننننننورة أساسنننننننية مالئمنننننننة تتوقنننننننف  اسنننننننتراتيجية االعتمننننننناد عمنننننننى -1

مننننن الربحيننننة والسننننيولة  كننننلالمسننننتثمر  والتنننني تتكننننون مننننن رغبننننات المسننننتثمر تجنننناه 
  .عوامل ذاتية خاصة بالمستثمر عن فضالً واالمان 

ان يكنننننننننون القنننننننننرار  بنننننننننذلك يقصننننننننندو التخننننننننناذ القنننننننننرار االعتمنننننننناد عمنننننننننى أسنننننننننس عممينننننننننة 
يتطمنننننننننب القينننننننننام وىنننننننننذا  المننننننننننيج العممننننننننني لمسنننننننننتثمر ان يوظنننننننننف أوالا ىشنننننننننيدا فعمنننننننننر 

 (.19، ص 2227محمد دياب ، ) األتيةاالجراءات 
 .لالستثمار االساس اليدف تحديد .أ 
 .القرارات التخاذ الالزمة المعمومات جمع .ب 
 .االستثمارية لمفرص المتوقعة العوائد تقييم .ج 
 .المحددة لألىداف المناسبة االستثمارية الفرص او البديل اختيار .د 
مراعنننناة العالقننننة بننننين العائنننند والمخنننناطر: يننننرتبط متخننننذ القننننرار بمتغيننننرين أساسننننيين   .ه 

ىمننننا العائنننند المتوقننننع مننننن االسننننتثمار ودرجننننة المخنننناطرة فنننني عمميننننة االسننننتثمارية ، 
 بننننين العالقننننة وليننننذا عمننننى المسننننتثمر قبننننل اتخنننناذ القننننرار ان يتوقننننع مقنننندمًا  مراعنننناة

 المتوقنننننع العائننننند ىمنننننا أساسنننننيين بمتغينننننرين القنننننرار متخنننننذ ينننننرتبط والمخننننناطر: العائننننند
 المسنننننننتثمر عمننننننى وليننننننذا, االسننننننتثمارية لنننننننألداة المخنننننناطرة ودرجننننننة االسننننننتثمار مننننننن
المخننننناطرة  ودرجنننننة المتوقنننننع العائننننند منننننن كنننننل مقننننندما يتوقنننننع ان القنننننرار اتخننننناذ قبنننننل

 مقننننندما يتوقنننننع ان القنننننرار اتخننننناذ قبنننننل المسنننننتثمر عمنننننى ولينننننذا, االسنننننتثمارية لنننننألداة
 .(17،ص2228طالل كداوي، )المخاطرة ودرجة المتوقع العائد من كل

 :سابعًا : العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات االستثمارية
فننننننننني اتخننننننننناذ القنننننننننرارات االسنننننننننتثمارية البيئنننننننننة الخارجينننننننننة والبيئنننننننننة الداخمينننننننننة تنننننننننؤثر    

بالنسننننننننننبة لعوامننننننننننل البيئننننننننننة الخارجيننننننننننة فتتمثننننننننننل فنننننننننني الضننننننننننغوط الخارجيننننننننننة القادمننننننننننة 
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منننننننننننننن المحننننننننننننننيط الننننننننننننننذي تعمنننننننننننننل فيننننننننننننننو المؤسسننننننننننننننة والتننننننننننننني ال تخضننننننننننننننع لسننننننننننننننيطرة 
, ص 2226كاسننننننننننننننر نصننننننننننننننر منصننننننننننننننور ، )تتمثننننننننننننننل ىننننننننننننننذه العوامننننننننننننننلو المؤسسننننننننننننننة 

36-39.) 
 .العوامل االقتصادية .1
 .العوامل االجتماعية والسياسية  .2
 والتكنولوجية.العوامل التقنية  .3
 الظروف االنتاجية القطاعية مثل منافسة المنتجين والمستيمكين .4
ازدادت اىمينننننننننننة جمنننننننننننع  تنننننننننننأثير أىمينننننننننننة القنننننننننننرار: كممنننننننننننا ازدادت اىمينننننننننننة القنننننننننننرار .5

العوامنننننننل  فرولألىمينننننننة النسنننننننبية لكنننننننل قنننننننرار يجنننننننب تنننننننو  المعمومنننننننات الكافينننننننة عننننننننو
 : تيةاأل

 عدد األفراد الذين يتأثرون بالقرار .أ 
و العوائنننننند أتكنننننناليف التننننننزداد أىميننننننة القننننننرار كممننننننا كانننننننت  اذربنننننناح واالكمفننننننة القننننننرار  .ب 

 .نحو االرتفاعتتجو  المتوقع الحصول عمييا
تطمننننب ذلننننك وقننننت  كممننننا اتخنننناذ القننننرار فكممننننا ازدادت أىميننننة القننننرار الزمالوقننننت النننن .ج 

 الخبرة الكتساب أطول
تنننننأثير عنصنننننر النننننزمن يشنننننكل عنصنننننر النننننزمن ضنننننغطا كبينننننرا عمنننننى متخنننننذ القنننننرار،  .6

الزمنيننننننة المتاحننننننة امننننننام متخننننننذ القننننننرار ، كممننننننا كانننننننت البنننننندائل المنننننندة ا زادت فكممنننننن
متاحنننننننة ، وكممنننننننا ضننننننناقت الالمطروحنننننننة اكثنننننننر دقنننننننة وامكانينننننننة تحمينننننننل المعمومنننننننات 

الزمنينننننة المتاحنننننة امنننننام متخننننذ القنننننرار كممنننننا تطمنننننب سننننرعة فننننني اتخننننناذ القنننننرار المنننندة 
  .مما يقل من البدائل المتاحة لممشروع

 

 

 

 

 

 

 



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 
 

389 

 االستنتاجات 

التخنننننننننناذ قننننننننننرار االسننننننننننتثماري يتطمننننننننننب المننننننننننرور بعنننننننننند مراحننننننننننل الننننننننننى القننننننننننرار  .1
النينننننننننائي بحينننننننننث يعتمننننننننند فننننننننني ذلنننننننننك عمنننننننننى عننننننننندة طنننننننننرق وأسننننننننناليب تعتمننننننننند 

 أغمبيتيا عمى التدفقات النقدية لممشاريع المقترحة .
أىمينننننننننننننة دراسنننننننننننننة الجننننننننننننندوى البيئينننننننننننننة والقانونينننننننننننننة  لممشننننننننننننناريع االسنننننننننننننتثمارية  .2

 .العوامل التي تحدد قبول المشروع وعدمةتتمثل كونيا أىم 
ضنننننننننننننننعف قننننننننننننننندرة االقتصنننننننننننننننادية النننننننننننننننوطني عمنننننننننننننننى جنننننننننننننننذب االسنننننننننننننننتثمارات  .3

 .األجنبية المباشرة المنتجة 
ىنننننننننناك مجموعنننننننننة منننننننننن العوامنننننننننل التننننننننني تنننننننننؤثر فننننننننني القنننننننننرارات االسنننننننننتثمارية  .4

التننننننننننني يقنننننننننننوم باتخننننننننننناذ المتعننننننننننناممون فننننننننننني اسنننننننننننواق االوراق المالينننننننننننة بعننننننننننن  
بالمسننننننننننتثمر واالخننننننننننرى خارجيننننننننننة تقننننننننننع ىنننننننننذه العوامننننننننننل الداخميننننننننننة والخاصننننننننننة 

 خارج سيطرة المستثمر.

 التو يات   
يجب عمى المستثمرين دراسة العوامل التي الممكن أن تؤثر في القرارات  .1

 االستثمارية 
إعطاء االىمية لتنمية رأس المال البشري من خالل تطوير المنظومة التعميم  .2

 التعميم.من خالل رفع كفاءة ونوعية 
المستثمرين متابعة حركة المنافسين والمستثمرين قبل االتخاذ قرارات يجب عمى  .3

 االستثمارية في اسواق المالية.
ضرورة قيام المستثمرين باالستفادة من تجارب والخبرات السابقة في أتخاذ  .4

 قرارات االستثمارية الكفؤة.
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 المصادر 
 الكتب بالغة العربية 

االقتصنننننننننننننادية تقينننننننننننننيم جننننننننننننندوى  بنننننننننننننن مسنننننننننننننعود نصنننننننننننننر الننننننننننننندين ، دراسنننننننننننننةأ .1
 .المشاريع االستثمارية ،جامعة تممسان، الجزائر

أحمننننننننننننند زكرينننننننننننننا صنننننننننننننيام ،  مبنننننننننننننادى االسنننننننننننننتثمار ، الطبعنننننننننننننة الثانينننننننننننننة، دار  .2
 .1997االردن، -المناىج  لمنشر والتوزيع ، عمان

،الطبعننننننننة الثانينننننننة، دار المننننننننناىج أحمننننننند زكريننننننننا صنننننننيام ، مبننننننننادى االسنننننننتثمار  .3
 .2223لمنشر ، عمان ، 

م شننننننندي ، االسننننننتثمار فنننننني أسننننننواق ألوراق الماليننننننة بننننننين النظريننننننة أديننننننب قاسنننننن .4
والتطبيننننننننق ، الطبعننننننننة االولننننننننى، دار الضننننننننياء لمطباعننننننننة والتصننننننننميم ، النجننننننننف 

 2229األشرف ،
امنننننننين السنننننننيد احمننننننند لطفننننننني ، تقينننننننيم المشنننننننروعات باسنننننننتخدام موننننننننت كنننننننارلو  .5

 .2229الجامعية, مصر ،لممحاكاة ،الدار  
وائننننل لمنشننننر ، عمننننان اد الكمنننني ، دار حربنننني محمنننند موسننننى ، مبننننادى االقتصنننن .6

 ،2226 . 
دريننننننننند كامنننننننننل  ا ل شنننننننننبيب ، االسنننننننننتثمار والتحمينننننننننل االسنننننننننتثماري ، الطبعنننننننننة   .7

 2216االولى ، لمنشر والتوزيع دار اليازوري العممية، 
صنننننننننننبحي محمننننننننننند إسنننننننننننماعيل، ميننننننننننندي معننننننننننني  السنننننننننننمطان ، اقتصننننننننننناديات  .8

 .2219التمويل واالستثمار، الطبعة االولى،  دار جامعة، 
صنننننننننننننننننننننبحي محمننننننننننننننننننننند إسنننننننننننننننننننننماعيل، ميننننننننننننننننننننندي معننننننننننننننننننننني  السنننننننننننننننننننننمطان ،   .9

اقتصنننننننننننننناديات التمويننننننننننننننل واالسننننننننننننننتثمار، الطبعننننننننننننننة االولننننننننننننننى،  دار جامعننننننننننننننة، 
2219. 

طنننننننننننالل كنننننننننننداوي، تقينننننننننننيم القنننننننننننرارات االسنننننننننننتثمارية ، دار الينننننننننننازوري العممينننننننننننة  .10
  17،ص2228االردن ،  –لمنشر والتوزيع ، عمان 
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االسنننننننننننتثمارية عثمننننننننننان  ابننننننننننراىيم السننننننننننيد ، تخطنننننننننننيط وتنفيننننننننننذ المشننننننننننروعات   .11
 1997،  الطبعة الثانية ،الريا ، 

عمننننننننننننننننر صننننننننننننننننقر، العولمننننننننننننننننة وقضننننننننننننننننايا اقتصننننننننننننننننادية معاصننننننننننننننننرة، النننننننننننننننندار  .12
     .2221-2222الجامعية ، االسكندرية، 

كاسننننننر نصننننننر منصننننننور ، األسنننننناليب الكميننننننة  فنننننني اتخنننننناذ القننننننرارات اإلداريننننننة،  .13
 2226االردن،  –الطبعة  االولى، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عمان 

مايكننننل ابنننند جمننننان ، ترجمننننة محمنننند ابننننراىيم منصننننور ، اقتصنننناد الكمنننني نظريننننة  .14
 السعودية  –والتطبيق ، دار المريخ لمنشر والتوزيع ، الريا  

محمنننننننننننننننننننند دينننننننننننننننننننناب ، دراسننننننننننننننننننننة الجنننننننننننننننننننندوى االقتصننننننننننننننننننننادية واالجتماعيننننننننننننننننننننة  .15
البننننننننننننننننان ،  –لممشننننننننننننننناريع، الطبعنننننننننننننننة االولنننننننننننننننى ، دار المنينننننننننننننننل ، بينننننننننننننننروت 

 .19، ص 2227
انفننننننننننننننال سننننننننننننننمير كنننننننننننننناظم النننننننننننننندليمي ، ادارة  مينننننننننننننندي عطيننننننننننننننة الجبننننننننننننننوري ، .16

االسننننننننننتثمار فنننننننننني المشنننننننننناريع الصننننننننننغيرة والمتوسننننننننننطة ودورىننننننننننا فنننننننننني االداء ، 
كمينننننننننننننننننننة االدارة واالقتصننننننننننننننننننناد لمدراسنننننننننننننننننننات  -مجمنننننننننننننننننننة  جامعنننننننننننننننننننة بابنننننننننننننننننننل 

 .2217، 2،العدد9االقتصادية واالدارية والمالية ، مجمة 


