
 مفهوم االستثمار

 

مفهوم االستثمار هو مفهوم قدٌم وهو بمعناه البسٌط ٌعنً التضحٌة بمنفعة حالٌة من 

أجل الحصول على منفعة مستقبلٌة أكبر خالل فترة زمنٌة معٌنة مقابل تحمل درجة 

دٌنار فإنه  0111فعلى سبٌل المثال لو أن شخصاً ما ٌملك مبلغ . معٌنة من المخاطر

قت الحالً شراء سلعة واالستفادة منها، ولكن لو قام هذا الشخص بادخار ٌستطٌع فً الو

، فبعد تلك %01هذا المبلغ واستثماره لفترة محددة من الزمن وحصل على عائد بنسبة 

 .دٌنار 0011الفترة سٌكون المبلغ الذي ٌملكه هذا المستثمر 

إلى استثمار مباشر أو  لالستثمار أشكال وآجال متعددة، فٌقسم االستثمار من حٌث الشكل

كما ٌقسم من حٌث األجل إلى استثمار قصٌر األجل واستثمار طوٌل . غٌر مباشر

ٌوجد نوعان من االستثمار هما االستثمار المباشر وهو : فمن حٌث الشكل. األجل

االستثمار الذي ٌكون فً مجاالت أو أصول ملموسة كتأسٌس شركة أو بناء مصنع أو 

أما الشكل اآلخر فهو االستثمار غٌر المباشر والذي ٌكون على  .الخ... تشغٌل متجر 

شكل استثمار فً األوراق المالٌة كاألسهم والسندات وغٌرها، وهذه األوراق تعتمد 

قٌمتها على قٌمة األصول التً نشأت منها، لذلك ٌطلق على هذا النوع من االستثمار 

 .باالستثمار المالً

ر إما قصٌر األجل وهو االستثمار الذي ٌتم من خالل ومن حٌث األجل فٌكون االستثما

وٌكون االستثمار فً ( البنوك والمؤسسات المالٌة وغٌرها)ما ٌدعى بالسوق النقدي 

أدوات مالٌة قصٌرة األجل تستحق خالل فترة زمنٌة تتراوح بٌن ٌوم إلى سنة واحدة 

فهو : ٌل األجلوإما استثمار طو. كشهادات اإلٌداع التً ٌصدرها البنك المركزي

وٌتم ( البورصات)االستثمار الذي ٌتم من خالل ما ٌسمى بسوق األوراق المالٌة 

أي األوراق . االستثمار فً األوراق المالٌة طوٌلة األجل كاألسهم والسندات وغٌرها

التً تستحق خالل فترة زمنٌة تتجاوز السنة أو التً لٌس لها تارٌخ استحقاق محدد 

 . كاألسهم

ر بأن االستثمار باألوراق المالٌة طوٌلة األجل كاألسهم والسندات قد ٌكون ومما ٌذك

. قصٌر المدى أو ما ٌعرف بالمضاربة وقد ٌكون طوٌل المدى وهو ما ٌسمى باالستثمار



ففً المضاربة ٌعتمد المضارب على تحقٌق أرباح من الفرق بٌن سعر البٌع وسعر 

أما . طلوب فان المضارب قد ٌواجه بخسارةالشراء، لذلك إذا لم ٌصل السهم للسعر الم

فً االستثمار على المدى الطوٌل فان المستثمر ٌهدف للحصول على التوزٌعات النقدٌة 

أو توزٌعات األسهم المجانٌة إضافة إلى األرباح الرأسمالٌة التً قد ٌجنٌها فً حال قرر 

ولقد أثبتت . د كبٌرالمستثمر التخلً عن استثماره وهذه سٌاسة مضمونة األرباح الى ح

الدراسات أن االستثمار على المدى الطوٌل عائده أعلى من عوائد المضاربة أو 

االستثمار على المدى القصٌر، وأن اتجاه األسواق المالٌة دائماً ٌتجه نحو الصعود على 

 .المدى الطوٌل بالرغم من فترات التصحٌح وتراجع األسعار التً قد تشهدها أحٌاناً 

قراراً باالستثمار ٌعد من أهم وأخطر القرارات لما ٌنطوي علٌه من مخاطر إن اتخاذ 

والتً تتراوح بٌن عدم تحقق العائد المتوقع أو المراد الحصول علٌه إلى خسارة 

لذلك فان عملٌة اتخاذ القرار االستثماري تحتاج إلى تخطٌط . المستثمر لكامل أمواله

.  ظروف المحٌطة باالستثمار وبالمستثمردقٌق ودراسة متأنٌة لكافة المعطٌات وال

فٌجب بداٌة تحدٌد الهدف المراد الوصول إلٌه، ثم جمع كم كبٌر من المعلومات وبشكل 

مستمر، كذلك ٌتطلب األمر دراسة وتقٌٌم جمٌع بدائل وفرص االستثمار األخرى 

ورة المتاحة الختٌار البدٌل األمثل، بعد ذلك ٌتم اتخاذ القرار االستثماري مع ضر

وٌجب التأكٌد قبل الدخول فً . االستمرار فً تقٌٌمه ومتابعة نتائجه بٌن فترة وأخرى

العملٌة االستثمارٌة أن ٌكون المبلغ المراد استثماره فائض عن حاجة المستثمر، وأن ال 

ٌرتب علٌه أي التزام، كذلك البد أن ٌحدد المستثمر هدفه منذ البداٌة وأن ٌحدد األجل 

 .ستثمار فٌهالذي ٌرغب باال
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