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مقدمـة :
لقد أصبح موضوع االستثمار من ادلوضوعات اليت ربتل مكانة مهمة وأساسية يف أولويات
الدراسات االقتصادية وادلالية وادلصرفية واإلدارية وغَتىا من التخصصات اليت هتتم بالتطورات اذليكلية اليت
شهدهتا اجملتمعات ادلتقدمة .ىذه التطورات صاحبها تطور شلاثل يف دراسة االستثمار ورلاالتو ادلختلفة .لذا
خصوصا للبلداف النامية اليت عليها االىتماـ أكثر علميًا وعمليًا دبوضوعات
تظهر أعلية دراسة ىذا ادلوضوع
ً
ونفعا ذلذه اجملتمعات من خالؿ التحسُت من كفاءة ىذه
رلاالت وأدوات االستثمار األكثر موائمة ً
االستثمارات يقصد تعظيم العوائد احملققة باتباع طرؽ تضمن زيادة االدخار لدى ادلواطنُت ومن مث توجيو
ادلدخرات ضلو رلاالت االستثمارات ادلختلفة واختيار األدوات اليت تساىم يف خلق قيمة مضافة حقيقية
لالقتصاد الوطٍت.
وسوؼ ضلاوؿ من خالؿ حبثنا ادلتواضع التطرؽ إذل أىم رلاالت االستثمار ومن مث األدوات ادلتاحة
للمستثمرين مع تبيُت أىم ادلزايا والعيوب.
بالنظر إال ىذا ،نصوغ اإلشكالية التالية :
 ما ىي أىم رلاالت وأدوات االستثمار ادلتاحة ألي مستثمر وعلى أي أساس ميكن ادلفاضلة بينها؟ومن خالؿ ىذه اإلشكالية ،اتبعنا اخلطة التالية :
حيث نعطي يف ادلبحث التمهيدي مفاىيم عامة حوؿ االستثمار
استخداما وأيها ادلفيدة للمجتمعات.
أما يف ادلبحث األوؿ فنبُت أىم تصنيفات االستثمار األكثر
ً
أخَتا يف ادلبحث الثاين فنعطي تفصيال ألدوات االستثمار ادلنتشرة بُت ادلستثمرين مع تبيُت مزايا
و ً
وعيوب كل أداة على حدى.
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مبحث تمهيدي :
سوؼ ضلاوؿ يف ىذا ادلبحث التمهيدي إعطاء مفاىيم عامة حوؿ االستثمار وأنواع ادلوجودات
باإلضافة إذل أىداؼ االستثمار مع ربديد أىم الفروقات بُت االستثمار وادلضاربة.
أوال  :مفهوم االستثمار

عموما اكتساب ادلوجودات ادلادية وادلالية.
يقصد باالستثمار ً
وسوؼ ضلاوؿ التمييز بُت مصطلحُت ،االستثمار بادلعٌت ادلارل وبادلعٌت االقتصادي.
 – 1مفهوم االستثمار بالمعنى االقتصادي  :يف االقتصاد غالبًا ما يقصد باالستثمار اكتساب موجودات
ادلوجودات ادلادية .على أف التوظيف لألمواؿ يعترب مساعلة يف اإلنتاج ،أي إضافة منفعة أو خلق قيمة
تكوف على شكل سلع وخدمات.
 – 2مفهوم االستثمار في اإلدارة المالية  :من ىذا اجلانب ينظر إذل االستثمار على أنو اكتساب
ادلوجودات مالية أي توظيف األمواؿ يف األوراؽ واألدوات ادلالية.
وكتعريف شامل لالستثمار  :على أنو التعامل باألمواؿ للحصوؿ على األرباح وذلك بالتخلي عنها
يف حلظة زمنية معينة ولفًتة زمنية معينة بقصد احلصوؿ على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة
احلالية لألمواؿ ادلستثمرة وتعوض عن كامل ادلخاطرة ادلوافقة للمستقبل.
ثانيا  :أهداف االستثمار ومخاطره :

أ – اذلدؼ العاـ لالستثمار ىو ربقيق العائد أو الربح ،باإلضافة إذل تنمية الثروة
 تأمُت احلاجات ادلتوقعة وتوفَت السيولة دلواجهة تلك احلاجات احملافظة على قيمة ادلوجوداتب – سلاطر االستثمار  :بصفة عامة فإف سلاطر االستثمار بكل بساطة ىي عدـ التأكد من ربقق العائد
ادلتوقع .وزبتلف ادلخاطرة حسب اختالؼ رلاؿ االستثمار.
عموما  :سلاطر نظامية  :وىي ال ترتبط بنوع معُت من االستثمارات بل تصيب مجيع رلاالت
وىي ً
االستثمار "سلاطر متعلقة باألسواؽ ،عوامل سياسية".
وسلاطر غَت نظامية  :تشمل تغَتات يف أسعار الفائدة ،تدىور العمليات اإلنتاجية.
وتظم  :سلاطرة العمل ،سلاطرة السوؽ ،السعر ،ادلخاطرة ادلالية . . .اخل.
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ثالثا  :التمييز بين االستثمارات والمضاربة :

إف االستثمار ىو توظيف ادلاؿ هبدؼ ربقيق العائد أو الربح.
أما ادلضاربة ىي توظيف ماؿ هبدؼ ربقيق العائد أو الربح "نقص الشيء".
لكن ميكن التمييز بُت ادلفهومُت على أساس ادلخاطرة ،إذف أف ادلضاربة ىي اقًتاض ادلخاطرة العالية
للحصوؿ على األرباح وىي ادلراىنة باألمواؿ للحصوؿ على األرباح.
كما ميكن التمييز حسب احلافز ،إذ أف ادلضارب يقدـ على ادلتاجرة يف أسواؽ االستثمار ،صلد أف
قرارات االستثمار تبٌت عادة على مؤشر العائد ،أما ادلضاربة فتبٌت على مؤشر التداوؿ(.)1

 - 1طاىر حيدر حرداف  :مبادئ االستثمار ،دار ادلستقبل للنشر ،األردف  ،1997ص.22
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المبحث األول  :مجاالت االستثمار
يقصد دبجاؿ االستثمار نوع أو طبيعة النشاط االقتصادي الذي سيوظف فيو ادلستثمر أموالو
بقصد احلصوؿ على عائد .وهبذا ادلفهوـ فإف معٌت رلاالت االستثمار أكثر مشوال من معٌت أداة االستثمار.
فإذا كنا نتحدث مثال عن استثمارات حقيقية أو استثمارات مالية ،فإننا نتجو ضلو رلاؿ االستثمار ،أما إذا
مستثمرا يوظف أموالو يف سوؽ العقار بينما يوظف مستثمر آخر يوظف أموالو يف سوؽ العمالت
وجدنا
ً
األجنبية فإف تفكَتنا يتجو يف ىذه احلالة يتجو ضلو أداة االستثمار.
وبشكل عاـ زبتلف رلاالت االستثمار ،وميكننا تبويب رلاالت االستثمار من زوايا سلتلفة ،حيث
توجد يف ىذا الصدد عدة تبويبات ولكن ضلاوؿ التطرؽ ألىم ىذه التبويبات ادلتعارؼ عليها وىي  :التبويب
اجلغرايف النوعي ،حسب اذلدؼ من االستثمار ،حسب مدة االستثمار ،والتبويب حسب طبيعة االستثمار.
المطمب األول  :التبويب الجغرافي لمجاالت االستثمار

()1

تنحصر رلاالت االستثمار من الوجهة اجلغرافية إذل استثمارات زللية وأجنبية.
 – 1استثمارات محلية  :ونعٍت هبا توظيف األمواؿ يف سلتلف اجملاالت ادلتاحة لالستثمار يف السوؽ احمللي
وقياسا على ذلك فإف األمواؿ اليت قامت
بغض النظر عن األداة االستثمارية اليت مت اختيارىا لالستثمارً ،
ادلؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعترب من قبيل االستثمارات احمللية ومهما كانت أداة االستثمار
ادلستخدمة مثل مشاريع ،عمالت أجنبية ،أوراؽ مالية . . .اخل.
 – 2استثمارات أجنبية "خارجية"  :وتشمل كل االستثمارات اليت تقوـ على رؤوس األمواؿ ادلهاجرة من
جالء ادلستثمر إذل البالد ادلضيفة لالستثمار.
وميكن تعريفها بشكل آخر( : )2االستثمارات اخلارجية ىي مجيع الفرص ادلتاحة لالستثمارات يف
األسواؽ األجنبية من قبل األفراد أو ادلؤسسات ادلالية إما بشكل مباشر أو غَت مباشر ،إذ تكوف مباشرة يف
شكل شركات أو فروع مؤسسات تنشأ يف البلد ادلضيف لالستثمار أو قياـ ادلستثمرين احملليُت بشراء
عقارات أو حصص يف شركات أجنبية ويكوف االستثمار غَت مباشر للبلد ادلصدر لرأس ادلاؿ عن طريق
مؤسسات مالية دولية أو عن طريق صناديق االستثمار ،حيث تستثمر األمواؿ يف مشروعات استثمارية يف
شىت دوؿ العادل.
أيضا ،ومن أىم مزاياىا أف :
صلد أف لالستثمارات اخلارجية رلموعة من ادلزايا ،كما أف ذلا عيوف ً
 - 1د .عبد ادلعطي رضا أرضيد ،د .حسُت علي خربوش  :االستثمار والتمويل بُت النظرية والتطبيق ،دار الزىراف للنشر ،األردف  ،1999ص.34
 - 2زلمد مطر  :إدارة االستثمارات ،مؤسسة الورؽ للنشر والتوزيع ،األردف.
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 – 1توفر االستثمارات األجنبية على مرونة كبَتة يف اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.
 – 2تنويع األدوات االستثمارية سبنح ادلستثمر توزيع سلاطر االستثمارات.
 – 3تتميز رلاالت االستثمارات بوجود أسواؽ منتظمة ومتخصصة لتبادؿ مجيع أدوات االستثمار ،أسواؽ
األوراؽ ادلالية ،أسواؽ السلع ،الذىب وأسواؽ العقار.
 – 4تتوفر يف ىذه األسواؽ قنوات اتصاؿ نشطة إضافة إذل خربات متخصصة من احملللُت ادلاليُت.
 – 5توفر العديد من االمتيازات سبنحها الدوؿ ادلضيفة لالستثمارات األجنبية منها مثال  :اإلعفاءات
واحلوافز اجلبائية.
لكن ومع ادلزايا ادلتعددة ادلشار إليها أعاله ،فإف ذلذا الصنف من االستثمارات بعض االعتبارات
اليت ال ب ّد من مراعاهتا من قبل ادلستثمرين ،لعل من أعلها  :ارتفاع درجة ادلخاطرة ادلرتبطة باحتماالت تغَت
الظروؼ السياسية واألمنية خاصة يف الدوؿ النامية إذل تغَتات معدالت التضخم إضافة إذل سلاطر أسعار
الصرؼ . . .اخل.
المطمب الثاني  :التبويب النوعي لمجاالت االستثمار

()1

تبوب االستثمارات من زاوية نوع األصل زلل االستثمار إذل :
 – 1استثمارات حقيقية أو اقتصادية :
يعترب االستثمار حقيقيا إذا مت توظيف األمواؿ يف حيازة أصوؿ حقيقية ،ويعرؼ األصل احلقيقي
بأنو كل أصل لو قيمة اقتصادية ،ويًتتب على استخدامو منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل خدمة
تزيد من ثروة ادلستثمر ومن ثروة اجملتمع ،وذلك دبا زبلفو من قيمة مضافة .واالستثمارات احلقيقية تشمل
مجيع أنواع االستثمارات ما عدا االستثمار يف األوراؽ ادلالية ومن أمثلة ذلك ،ادلشاريع االقتصادية،
العقارات ،الذىب ،السلع واخلدمات . . .اخل ،حيث أف االستثمار يف ىذا اجملاؿ يؤدي إذل زيادة الدخل
القومي مباشرة ويسهم يف تكوين رأس ادلاؿ يف الدولة ،لذلك يطلق على االستثمارات احلقيقية مصطلح
استثمارات األعماؿ أو ادلشروعات .وصلد أف عامل األماف متوفر بدرجة كبَتة وىو ميزة نسبية لالستثمار
احلقيقي ،إال أف ادلستثمر يف ىذا اجملاؿ ميكن أف يواجو مشاكل أخرى أعلها :
 أف األصوؿ اليت تتم فيها عملية االستثمار ضعيفة السيولة وجود نفقات غَت مباشرة مرتفعة نسبيًا " :تكاليف الصفقات ادلالية ،النقل ،التخزين . . .اخل. اختالؼ درجة ادلخاطرة يف االستثمار احلقيقي من أصل آلخر مع اإلشارة ىنا إذل أف األصوؿ غَتمتجانسة شلا يزيد يف صعوبة التقييم.
 - 1د .عبد ادلعطي رضا أرضيد ،د .حسُت علي خربوش  :االستثمار والتمويل بُت النظرية والتطبيق ،دار الزىراف للنشر ،األردف  ،1999ص.34
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 – 2االستثمارات المالية :

وىي تشمل االستثمار يف سوؽ األوراؽ ادلالية ويتمثل يف حيازة ادلستثمر ألصل مارل غَت حقيقي،
يتخذ شكل حصة يف رأس ماؿ شركة "سهم أو سند" ويتمثل ىذا األصل ادلارل حقا ماليًا يكوف لصاحبو
احلق يف ادلطالبة باألرباح أو الفوائد بشكل قانوين .ىذا احلق يتمثل يف احلصوؿ على جزء من عائد األصوؿ
احلقيقية للشركة ادلصدرة للورقة ادلالية.
عموما ال تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية
أما عملية تداوؿ األوراؽ ادلالية يف السوؽ الثانوي ً
للناتج القومي ،رغم التغَت احلادث يف أسعار ىذه األوراؽ ،إال إذا كاف إصدار ىذه األسهم يهدؼ لتمويل
عملية توسع لصاحل مؤسسة معينة أو خلق مشروع جديد زلتمل .فهنا سبثل مساعلة يف خلق قيمة إضافية،
وكما ىو احلاؿ يف األصوؿ احلقيقية يوجد لألصوؿ ادلالية مزايا وعيوب ،لعل أعلها ادلخاطرة اليت تصاحب
االستثمار فيها .لكن ادلزايا ىنا تفوؽ العيوب إذل حد كبَت ،وىذا ما جعل األسواؽ ادلالية أكثر رلاالت
االستثمار استقطابا ألمواؿ ادلستثمرين أفر ًادا ومؤسسات .وسنتوذل عرض ىذه ادلزايا بالتفصيل يف مكاف
الحق.

المطمب الثالث  :التبويب حسب الهدف من االستثمار

حيث ميكن تصنيف االستثمارات من ىذه الزاوية إذل استثمارات توسعية ،اسًتاتيجية واستثمارات
يف رلاؿ البحث والتطوير.
 – 1استثمارات توسعية :
حيث يكوف الغرض من ىذا النوع من االستثمارات ىو توسيع الطاقة اإلنتاجية والبيعية للمؤسسة،
بإدخاؿ أو إضافة منتجات جديدة وزيادة اإلنتاج من أجل توسيع ادلكانة أو احلصة السوقية وزيادة القدرة
على ادلنافسة عن طريق خفض التكلفة الوحدوية للمنتجات.
 – 2استثمارات استراتيجية :
يهدؼ ىذا الصنف من االستثمارات إذل احملافظة على بناء واستمرار ادلؤسسة أو ادلشروع ،أما
ادلبالغ ادلستثمرة يف ىذا اجملاؿ فقد تكوف نسبة معينة من حجم إيرادات ادلؤسسة خالؿ عدد من السنوات
لتوجيهها إذل استثمار اسًتاتيجي معُت.

 – 3االستثمار في مجال البحث والتطوير :
7

إف ىذا النوع من االستثمارات يكتسب أعلية خاصة يف ادلؤسسات الكبَتة احلجم حيث تكوف
أساسا إذل تدنئة التكاليف وربسُت النوعية عرب الزمن وىذا
عرضة للمنافسة وصلد أف ىذا االستثمار يهدؼ ً
عن طريق تكثيف اآللية وتطوير اجلهاز اإلنتاجي وبالتارل القدرة على مواجهة ادلؤسسات ادلنافسة يف سلتلف
األسواؽ.
ميكن اإلشارة إذل أتو قد صلد أف استثمار معُت غلمع بُت عدة أنواع يف نفس الوقت،
أيضا إذل ربقيق أغراض اسًتاتيجية إذل جانب خدمة رلاؿ
كاالستثمارات التوسعية مثال  :فقد تؤدي ً
البحث والتطوير.
المطمب الرابع  :التبويب حسب مدة االستثمار

حيث تصنف االستثمارات يف ىذا اجملاؿ إذل :
 – 1استثمارات قصيرة األجل(: )1
وىي استثمارات اليت يتم إصلازىا وجٍت عوائدىا يف مدة سبتاز بالقصر نسبيًا ،حيث تًتاوح ادلدة بُت
انتشارا يف االستثمارات
سنة إذل سنتُت ،وصلد أف ذلذا الصنف من االستثمارات عدة أشكاؿ ،إال أف األكثر
ً
ادلالية ،حيث صلد يف ىذا الصدد ،الودائع الزمنية دلدة أقل من سنتُت ،التسهيالت االئتمانية القصَتة األجل.
 – 2استثمارات متوسطة األجل :
حيث يتم إصلاز ىذا الصنف من االستثمارات يف فًتة ال تقل عن سنتُت ) (02وال تزيد عن سبع
انتشارا ،مثل :
) (07سنوات وذلذه االستثمارات عدة أشكاؿ حيث صلد أف ىذه الفئة ىي األكثر
ً
مؤسسات النقل ،االستثمار يف السلع واخلدمات . . .اخل.
 – 3استثمارات طويلة األجل :
عموما تفوؽ سبع ) (07سنوات وتشمل
صلد أف ىذا الصنف من االستثمارات يتم إصلازىا يف مدة ً
األصوؿ وادلشروعات االقتصادية اليت تنشأ ألجل تشغيلها واالستفادة منها دلدة طويلة نسبيًا كادلشاريع
العقارية اليت ال تؤسس لغرض البيع  :عقارات للكراء ،الفنادؽ ،ادلباين التابعة للمؤسسة نفسها مثال  :مبٌت
اإلدارة ،مبٌت ادلخزف . . .اخل.

المطمب الخامس  :التبويب حسب طبيعة االستثمار

 - 1عقيل جاسم  :مدخل يف تقييم ادلشروعات ،دار حامد للنشر والتوزيع ،مصر  ،1999ص
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حيث تصنف االستثمارات يف ىذا النطاؽ إذل :
 – 1االستثمار المادي :
حيث يعرب ىذا الصنف عن موجودات ادلؤسسة من األصوؿ ادلادية ادللموسة  :العقارات ،اآلالت
وادلعدات ادلستعملة يف النشاط.
 – 2االستثمار البشري :
ويصطلح على ىذا الصنف من االستثمار  :رأس ادلاؿ البشري ،حيث يُعترب عملية توظيف شخص
نوعا من االستثمار ،باعتبار أف ما يقدمو ىذا الشخص من
ذو كفاءة معينة يف مشروع أو مؤسسة ماً ،
خدمات دلصلحة ادلؤسسة يؤدي إذل زيادة اإلنتاجية وبالتارل الرحبية .حيث غلب اإلشارة إذل ضرورة مراعاة
أف تكوف القيمة ادلضافة ذلذا العامل أكرب من تكلفتو على ادلؤسسة.
نوعا من أنواع االستثمار يف اجملاؿ البشري.
كما أف تكاليف تكوين وتدريب العماؿ تعترب ً
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المبحث الثاني  :أدوات االستثمار
من خالؿ عرضنا جملاالت االستثمار ،ذكرنا أف ىذه اجملاالت تتيح للمستثمر أف ميتلك مقابل ادلبلغ
ادلستثمر أصالً قد يكوف حقيقيًا أو ماليًا .ويطلق على ىذا مصطلح أداة االستثمار وأدوات االستثمار
ادلتاحة ألي مستثمر يف اجملاالت االستثمارية ادلختلفة ىي كثَتة ومتعددة .وسنحاوؿ من خالؿ ىذا ادلبحث
إبراز أىم ىذه األدوات وىي على الًتتيب حسب درجة االستخداـ أو االنتشار  :األوراؽ ادلالية ،العقار،
السلع ،ادلشروعات االقتصادية ،العمالت األجنبية ،ادلعادف الثمينة ،إضافة إذل االستثمار يف صناديق
االستثمار.
المطمب األول  :األوراق المالية

تعترب األوراؽ ادلالية من أبرز أدوات االستثمار يف العصر احلارل ،وىذا لتوفر ادلزايا العديدة اليت
توفرىا للشخص ادلستثمر فيها وال توجد يف بقية األدوات االستثمارية .لكن قبل التطرؽ إذل مزايا وعيوب
شرحا ولو مبسط أوالً ألنواع ىذه األداة.
ىذه األداة ،نعطي ً

أوال  :أدوات السوق المالي

()1

بيعا وشراءً إذل جانب
يعرؼ سوؽ رأس ادلاؿ أو السوؽ ادلارل على أنو سوؽ تداوؿ األوراؽ ادلالية ً
األدوات االستثمارية طويلة األجل .فهو بذلك يسمح بالتمويل الطويل األجل لتحقيق الدخل من خالؿ
األسهم وادلشكلة حلقوؽ ادللكية ،والسندات كحقوؽ دائنية ،األمر الذي يعٍت ادلشروعات االستثمارية
عائدا مناسبًا بأقل التكاليف .وفيما يلي نتناوؿ ىذه األدوات بشيء من
وتوظيف االدخارات دبا يضمن ً
التفصيل :
 – 1األسهـم :
يعرؼ السهم على أنو ادلشاركة يف ادللكية حيث ميثل حق لصاحبو يف حصة زلددة يف ملكية
بيعا وشراءً يف األسواؽ ادلالية الثانوية. . .
مؤسسة أو مشروع معُت ،مثبتة بصكوؾ قانونية ميكن تداوذلا ً
وعليو فاألسهم وسيلة من وسائل سبويل الشركة وتكوين رأس ادلاؿ وزبوؿ لصاحبها حقوؽ.
حيث أنو وعلى أساس احلقوؽ واالمتيازات تصنف األسهم إذل :
أ – أسهم عادية  :يتميز ىذا الصنف بأهنا ليست لديها تاريخ استحقاؽ معُت مسب ًقا ،فهي إذف مصدر
ثقة وأماف للمؤسسة ،إضافة إذل أف ىذه األداة توفر دلالكها حق ادلشاركة يف انتخاب أعضاء رللس اإلدارة.
 ميكن دلالك األسهم ترشيح نفسو للمشاركة بإدارة ادلؤسسة بالقدر الذي ميلكو من أسهم - 1زلمد نوري الشمري ،طاىر فاضل البيايت  :أساسيات االستثمار العيٍت وادلارل ،دار وائل للنشر ،األردف ،1999 ،ص.208
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 احلصوؿ على نصيب من األرباح ادلوزعة دبا يعادؿ النصيب من رأس ادلاؿ ادلدفوع.لكن ذبب اإلشارة إذل أف محلة األسهم العادية ػلصلوف على نصيبهم من األرباح يف حالة التوزيع
بعد أف يتقاضى محلة األسهم ادلمتازة كافة حقوقهم.
أما يف حالة إفالس ادلؤسسة وتصفيتها فهم ػلصلوف على حقوقهم بعد كافة الدائنُت وب4عد
محلة األسهم ادلمتازة.
ب – أسهم ممتازة  :يفصل بعض ادلستثمرين التعامل باألسهم ادلمتازة كوهنا ذبمع بُت األسهم العادية من
حيث حق ادللكية وبُت السندات من حيث احلصوؿ على أرباح زلددة بنسبة ثابتة "مبالغ زلددة مسب ًقا".
يكوف حق صاحب السهم ادلمتاز مضموف سواء كانت نتيجة أعماؿ ادلؤسسة أرباح أـ خسائر.
وأقصى ما يستطيع أف يفعلو رللس اإلدارة بالنسبة ألرباح األسهم ادلمتازة ىو إمكانية تأجيلها إذل السنة
التالية.
أما يف حالة التصفية فيحصل حامل السهم ادلمتاز على نصيبو قبل غَتىم من محلة األسهم
العادية .وتقسم األسهم ادلمتازة من حيث حقوؽ محلتها يف األرباح إذل(: )1
 -أسهم ممتازة مجمعة األرباح  :بالنسبة ذلذا القسم ،فإنو يف حالة عجز ادلؤسسة عن دفع نسبة األرباح

السنوية فإنو يتم تأجيلها إذل السنة التالية.

 أسهم ممتازة غير مجمعة األرباح  :حبيث أهنا إذا دل ربقق ادلؤسسة أرباح وعجزت عن دفع النسبةالسنوية لألسهم ادلمتازة  ،فإنو ال يتم تأجيلها وبذلك يسقط حق حامل السهم يف ىذا الربح.

 – 2السنـدات :
ميثل السند حق دائنية يتعهد من خاللو ادلقًتض "اجلهة ادلص ّدرة" بدفع مبلغ معُت يف تاريخ معُت
مع احتساب فوائد بنسبة معينة لصاحل ادلقرض "ادلستثمر" ولو قابلية التداوؿ يف السوؽ ادلارل.
صلد أف ذلذه األداة عدة امتيازات ،كوف أف حلامل السند األولوية يف احلصوؿ على كل حقوقو يف
حالة التصفية .أما الفوائد ادلدفوعة أو احملتسبة تكوف على أساس القيمة االمسية وليست السوقية ،أما
وعموما صلد أف السند يتميز بدرجة
أساسا يف تغَت أسعار الفائدة.
ً
ادلخاطر ادلتعلقة هبذه األداة فتنحصر ً
سلاطرة منخفضة.
وميكن تقسيم السندات إذل عدة أنواع :
 – 1السندات المباشرة  :ىي سندات تصدر بسعر فائدة ثابت وتستحق السداد عند موعدىا األصلي
فقط.

 - 1طاىر حيدر حرداف  :مرجع سابق ،ص.110
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 – 2السندات ذات سعر الفائدة العائم  :ىي سندات تصدر بسعر فائدة قابل للتغيَت "مقارنة بتغَت سعر
الفائدة على الودائع ألجل ،صلد أف ىذا النوع من السندات ميتاز بتداوؿ يف السوؽ الثانوي نشط جدًّا.

 – 3السندات القابلة للتحويل إلى أسهم  :يعطي ىذا النوع حلاملو اخليار بتحويل السند إذل أسهم يف
رأس ماؿ ادلؤسسة ادلصدرة على أساس سعر ربويل ػلدد يف العادة عند إصدار السندات.
عموما أحيانًا يكوف ضماف قيمة السندات برىن ادلوجودات (عقارات) وىي
 – 4سندات المضمونة ً :
منتشرة االستعماؿ.
عموما يتم إصدار ىذا النوع من
 – 5سندات غير مضمونة  :ىنا تكوف درجة ادلخاطرة كبَتة ،لكن ً
السندات من طرؼ مؤسسات مالية ذات مسعة طيبة شلا يساعد على التعامل هبا.
أيضا تقسيمات أخرى للسندات نذكر منها  :السندات
باإلضافة إذل ىذه التقسيمات ،توجد ً
القابلة للتمديد ،السندات القابلة للدفع ادلسبق ،السندات القابلة لالستدعاء.
ثانيا  :أدوات االستثمار في السوق النقدي
ً

عموما باألصوؿ ادلالية قصَتة األجل كبَتة احلجم ،أي
نعلم أف السوؽ النقدي ىو سوؽ للتعامل ً
توفَت التمويل القصَت األجل ،وادليزة األساسية ذلذه األدوات ىي أهنا ذات سلاطرة ضعيفة إف دل نقل
معدومة.
وأىم ىذه األدوات :

 – 1الودائع ألجل  :ىي عملية إيداع مبلغ من رأس ادلاؿ لدى أحد البنوؾ أو ادلؤسسات ادلالية بسعر
فائدة زلدد .ومن العوامل اليت ربدد سعر الفائدة يف الودائع ألجل نذكر :
 ادلفاضلة بُت البنوؾ الختيار األفضل التعامل مع البنوؾ ذات ادلركز ادلارل ادلمتاز للحد من ادلخاطر الربط بُت أسعار الفائدة وأجل الوديعة ،فكلما توقعنا ارتفاع أسعار الفائدة قلت آجاؿ الودائع.2

–

أذونات الخزينة  :ىي أوراؽ مالية تصدر خبصم زلدد وال ربمل سعر فائدة ثابت ،األمر الذي

يستدعي خصم األذونات من القيمة االمسية شلا يعٍت بيعها دبا ىو أقل من القيمة االمسية.

 – 3شهادات اإليداع  :سبثل شهادات اإليداع شهادات تصدرىا البنوؾ وادلؤسسات ادلالية كإثبات بإيداع
مبلغ من ادلاؿ لديها لفًتة زمنية زلددة وذلا تاريخ استحقاؽ مقابل سعر فائدة ،ويُسجل على الشهادة
شروط وكيفية حساب الفائدة ودفعها ،ويتميز ىذا النػوع بػ  :ػ ادلرونة ػ السيولة ،تعدد اآلجاؿ ،الضماف،
السرية ،التسليم ،تنوع اإلصدار.
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 – 4القبوالت المصرفية  :سبثل إحدى أشكاؿ االقًتاض ،حبيث يصادؽ البنك على سحب معُت لصاحل
(شخص معنوي أو طبيعي) فيصبح للسحب مسعة سبنحو قابلية التداوؿ .كما أف البنك ادلركزي يسمح
خبصم القبوالت ادلصرفية إذا استوفت الشروط التالية :
 عدـ مبالغة البنوؾ يف استعماؿ ىذه األداة أف تنتج عن عمليات ذبارية كاالستَتاد والتصدير ،أف ال تزيد مدة التمويل عن ستة ) (06أشهر ،أفيكوف إصدارىا دببالغ يسهل تداوذلا يف السوؽ
 غلب توثيق عمليات القبوالت يف كل من بنك ادلصدر وادلستوردالمطمب الثاني  :االستثمار في سوق العقار

ربتل ادلتاجرة بالعقارات ادلركز التارل لألوراؽ ادلالية يف عادل االستثمار ويتم االستثمار فيها بشكلُت
 :إما بشكل مباشر عندما يقوـ ادلستثمر بشراء عقار حقيقي (مباف ،أراض) وإما بشكل غَت مباشر عندما
يقوـ بشراء سند عقاري مثال صادر عن بنك عقاري أو بادلشاركة يف زلفظة مالية إلحدى صناديق
كبَتا من قبل ادلستثمرين سواء يف السوؽ احمللي أو
االستثمار العقارية ،ويالقي االستثمار يف العقار
ً
اىتماما ً
يف السوؽ األجنيب .وقد تأسست يف معظم الدوؿ بنوؾ عقارية سلتصة يف منح القروض العقارية.
ولالستثمار يف العقار بوجو عاـ باخلصائص التالية :
 أنو يوفر لالستثمار درجة مرتفعة نسبيا من األماف تفوؽ احملققة يف األوراؽ ادلالية تكلفة سبويل ىذه االستثمارات تكوف مرتفعة نسبيًا ال يتوفر لالستثمار يف العقارات سوؽ ثانوي منظم كما ىو احلاؿ بالنسبة لألوراؽ ادلالية ،لذا فإفإمكانية تسويق العقارات ليست مرنة شلا يًتتب عليو اطلفاض نسيب يف درجة سيولة االستثمارات العقارية.
 تفتقر أدوات االستثمار يف العقارات إذل عنصر التجانس ،لذا يالقي ادلستثمر فيها مصاعب سواء يفعملية التقييم أو يف احتساب معدالت العائد ادلناسبة ،لذا غلب أف يكوف ادلستثمر متخصصا وعلى درجة
واسعة دبجاالت االستثمار فيو.

المطمب الثالث  :االستثمار في السلع

تتمتع بعض السلع دبزايا اقتصادية ذبعلها أداة صاحلة لالستثمار وقد كونت ذلا أسواؽ متخصصة
"عبارة عن بورصات ،أعلها بورصة القطن يف مصر ،الذىب يف لندف ،إضافة إذل بورصة النب يف الربازيل.
ويتم التعامل بُت ادلستثمرين يف ىذه األسواؽ عن طريق عقود خاصة تعرؼ بالعقود ادلستقبلية ،وىي عبارة
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عن عقد بُت طرفُت منتج السلعة ووكيل أو مسسار غالبًا ما يكوف مكتب مسسرة ،يتعهد فيو ادلنتج
للسمسار بتسليمو كمية معينة بتاريخ معُت يف ادلستقبل مقابل حصولو على تأمُت أو تغطية ربدد بنسبة
معينة من قيمة العقد ،وتشبو ادلتاجرة بالسلع ادلتاجرة باألوراؽ ادلالية يف كثَت من الوجوه .إذ أف لكل منها
أسواؽ متماثلة إذل حد كبَت فيما عدا أف لألوراؽ ادلالية سوقًا ثانويًا ال يتوفر مثيل لو للسلع ،كذلك يتمتع
االستثمار يف السلع بدرجة عالية من السيولة ،كاالستثمار يف األوراؽ ادلالية ،كما أف أسعار كل منهما
تكوف معلنة يف أسواؽ وال زبضع ألية مساومة كما ػلدث يف رلاالت االستثمار األخرى.
ىذا السوؽ يفرض على السلع شروطًا ليكوف ذلا سوؽ متخصصة ،من ىذه الشروط نذكر :
 ذبانس السلع وقابليتها للتصنيف أو الًتتيب أف تسود سوؽ السلعة منافسة كما ربد من نشوء االحتكار ،وىذا يتطلب وجود عدد كبَت من البائعُتوادلشًتين
 أف يتم التعامل بالسلعة يف صورهتا األولية (اخلاـ) أو نصف ادلصنعة ،فيما عدا بعض احلاالتاالستثنائية ،كسبائك الذىب والفضة ،السكر والنفط.
وعموما ينقسم ادلستثمرين يف ىذا السوؽ إذل فئتُت :
ً
 فئة أوذل  :مستثمرين يعملوف يف مهنة ذلا صلة هبذه السلعة مثال "تاجر قطن ولو مزارع قطن"وبيعا
 فئة ثانية  :تضم أفراد أو مؤسسات ربًتؼ ذبارة السلع شراءً ًوميكن إغلاز اخلواص التالية اليت يتمتع هبا االستثمار يف أسواؽ السلع(: )1
 تتمتع ىذه األسواؽ بدرجة سلاطرة عالية نسبيًا ناذبة عن ظروؼ التخزين يًتتب على ارتفاع درجة ادلخاطرة ظلو روح ادلضاربة اإلطار الزمٍت لالستثمار يف السلع قصَت نسبيًا ،فعمر العقد ادلستقبلي ػلدد يف العادة بسنتُت كحدأقصى
 غلب للمستثمر أف تكوف لو دراية واسعة هبذا اجملاؿ ،كما يتميز ىذا السوؽ باطلفاض تكاليف الصفقاتالمطمب الرابع  :االستثمار في المشروعات االقتصادية

انتشارا وذلا عدة أوجو  :صناعي ،ذباري ،زراعي،
تع ّد ىذه األداة االستثمارية من أكثر األدوات
ً
خدمي . . .اخل .وادلشروع االقتصادي من أدوات االستثمار احلقيقية ألنو يقوـ على أساس أصوؿ حقيقية
كادلباين واآلالت وادلع ّدات ووسائل النقل . . .اخل .كما أف تشغيل ىذه األصوؿ يؤدي إذل إنتاج قيمة
مضافة تزيد من ثروة ادلالك وتنعكس يف شكل زيادة يف الناتج القومي.
 - 1زلمد مطر  :مرجع سابق ،ص.75
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كما أف ذلذه األداة االستثمارية عدة شليزات نذكر منها :
 توفر ىذه األداة دلالكها ىامش كبَت من األماف ،لذا فإف درجة ادلخاطرة ادلرتبطة حبدوث خسارة رأمساليةتكوف منخفضة.
ستمرا
 ػلقق ادلستثمر يف ادلشروعات االقتصادية ًعائدا معقوالً وم ً
 يتمتع ادلستثمر يف ىذه األداة حبق إدارة أصولودورا اجتماعي ،إضافة إذل اقتصادي ،ألف ادلشروعات
 إف لالستثمار يف ادلشروعات االقتصادية ًاالقتصادية تنتج سلع وخدمات ،إضافة إذل توفَت مناصب عمل . . .اخل .لكن بادلقابل فإف ذلذه األداة
عيوب لعل أعلها اطلفاض درجة سيولة رأس ادلاؿ ادلستثمر ،إضافة إذل أهنا أصوؿ غَت قابلة للتسويق السريع.
المطمب الخامس  :العمالت األجنبية والمعادن الثمينة
أوال  :العمالت األجنبية

تنتشر أسواؽ العمالت األجنبية عرب العادل ،وتستقطب اىتماـ العديد من ادلستثمرين ،إال أف
نظرا للتأثر بالظروؼ السياسية واالقتصادية
التعامل بالعمالت األجنبية ميتاز بدرجة عالية من ادلخاطرة ً
وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية انطالقًا من مفهوـ التضخم وسلاطر االئتماف وأسعار الفائدة وزلاولة
التوفيق بُت السيولة والرحبية ،يف إطار االتصاالت ادلتطورة والتكنولوجيا احلديثة.
ويتميز سوؽ العمالت بعنصرين أساسيُت :
 – 1احلساسية ادلفرطة للظروؼ السياسية واالقتصادية شلا يزيد من درجة ادلخاطرة
 – 2ىو سوؽ يفتقر إذل اإلطار ادلادي بل يتم التعامل بواسطة أدوات االتصاؿ احلديثة "اإلنًتنت مثال"
وتتأثر أسعار العمالت األجنبية دبجموعة من العوامل تصنف إذل رلموعتُت :

أ – عوامل اقتصادية وسياسية :
 صلد الظروؼ االقتصادية للدولة ،إضافة إذل تطور سوؽ االستَتاد والتصدير وضع ميزاف ادلدفوعات للدولة وأثره على أسعار الفائدة القروض الدولية وادلساعدات اخلارجية ،ظروؼ التضخم ،األحداث السياسيةب – عوامل فنية  :وتضم :
 ظروؼ السوؽ النقدي وظروؼ ادلتعاملُت فيو15

 العرض والطلب من العمالت األجنبيةثانيا  :المعادن الثمينة

أساسا دلا يشكالنو من أصوؿ حقيقية رغم تقلبات أسعارىا وبعد
ويقصد هبا ىنا الذىب والفضة ً
عجل بقياـ
التقلبات الكبَتة احلادثة على مستوى أسعار ىذه ادلعادف خاصة هناية الثمانينات ،ىذا األمر ّ
أسواؽ منتظمة ذلذه ادلعادف شأهنا شأف األوراؽ ادلالية مع اختالؼ الطبيعة ،ومن ىذه األسواؽ صلد سوؽ
لندف ،ىونغ كونغ ،زيوريخ ،إضافة إذل سوؽ نيويورؾ.
صورا متعددة نذكر منها :
ويتخذ االستثمار يف ادلعادف الثمينة عامة والذىب خاصة ً
 الشراء والبيع ادلباشر ،إضافة إذل ودائع الذىب لدى البنوؾ ادلقايضة أو ادلبادلة بالذىب . . .اخلومن مجلة العوامل اليت تؤدي إذل ارتفاع أسعار ىذه ادلعادف النفيسة صلد :
 قدرة الدولة على سداد التزاماهتا ودرجة العجز عن السداد احتماالت توقف إنتاج الذىب عوامل سياسية وىذا عند حدوث األزمات زيادة معدالت التضخم واطلفاض أسعار الفائدة يف ىذه احلالة ينشط التعامل هبذه ادلعادفأما العوامل اليت تؤدي إذل اطلفاض أسعار ىذه ادلعادف :
 اطلفاض معدالت التضخم وارتفاع أسعار الفائدة االستقرار السياسي عادليًا زيادة عرض الذىب يف األسواؽ وجود وفرات يف خزينة الدولةكما يوجد نوعاف من حسابات التعامل الذىب :
حسابات ذىب سبائك سلصصة  :أي زبصص باسم مودعها
حسابات ذىب سبائك غَت سلصصة
ولكن التعامل بادلعادف النفيسة كودائع استثمارية لو شروط معينػة ويستوجػب من ادلتعاملُت مراقبة
األسواؽ بصفة مستمرة ومتابعة التطورات االقتصادية والسياسية عادليًا.
المطمب السادس  :األدوات المشتقة وصناديق االستثمار

أوال  :األدوات المشتقة
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تعترب ىذه األداة من األدوات االستثمارية العصرية اليت نشأت على ضوء التطور العلمي
والتكنولوجي واحلاجة للسيولة ورفع الكفاءة للتقليل من ادلخاطرة.
ويف احلقيقة ىذه األدوات ال تنشئ تدفقات نقدية إال بشكل بسيط ،لذلك يعتربىا البعض أهنا
عقود تشتق من عقود األوراؽ ادلالية والعمالت األجنبية للتعامل مع ادلستقبل وحالة عدـ التأكد شلا يزيد من
سلاطرىا ،إال أف الكثَت يستعملها كأداة للمضاربة .وىذه األدوات ادلشتقة ىي :
 – 1اتفاقيات إعادة الشراء  :يقصد هبا شراء األوراؽ ادلالية من بائع يتعهد بإعادة الشراء بعد فًتة زمنية
قد تصل إذل ليلة ،أو أطوؿ من ذلك أو أف تستمر عملية البيع والشراء حىت يلجأ أحد الطرفُت إذل إلغائها،
وعلى العموـ ربمل ىذه االتفاقيات سعر فائدة يدفعو ادلقًتض للمقرض .ومن أشكاؿ ىذه االتفاقيات صلد
:
 اتفاقية إعادة شراء مستمرة اتفاقية إعادة شراء ليلة واحدة فقط اتفاقية إعادة شراء لفًتة طويلة – 2التعامل بحقوق الخيار  :أوؿ تاريخ مت فيو التعامل هبذه األداة سنة  1971يف السوؽ األمريكية،
فحقوؽ االختيار ىي عمليات آجلة مينح فيها ادلشًتي حق اخليار يف إلغاء العملية أو إسبامها مقابل دفعة
للبائع يُتفق عليها.
وحقوؽ اخليار نوعاف  :إما حقوؽ الشراء أو حقوؽ البيع.
أيضا :
أ – حقوق الشراء  :وىي نوعاف ً

 شراء حق ممارسة الشراء  :حيث ميلك ادلشًتي احلق يف شراء الكمية ادلتفق عليها بالسعر الذي ربددخالؿ الفًتة الزمنية أو بتاريخ استحقاؽ عقد اخليار.

 شراء حق ممارسة البيع  :حيث ميلك ادلشًتي حق بيع الكمية ادلتفق عليها الذي ربدد خالؿ الفًتةالزمنية أو بتاريخ االستحقاؽ.
ب – حقوق البيع  :تشكل عملية بيع حقوؽ اخليار سلاطرة كبَتة أكثر من شراءىا ،فكما رأينا سابقا يف
حالة مشًتي احلقوؽ فهو ميارس حقو باخليار ادلناسب ،إال أف سلاطرة البائع تكوف أكرب .وخيار البيع نوعاف
:
 -بيع الشراء ممارسة الشراء  :حيث يُتم البائع تعهده لبيع العقد ادلتفق عليو بالسعر الذي ربدد إذا مت

طلبو من قبل ادلشًتي خالؿ فًتة زمنية زلددة.
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 بيع حق رسم البيع  :وىو أف يُتم البائع عهده لشراء العقد ادلتفق عليو بالسعر الذي ربدد إذا مت قبوؿذلك من الطرؼ اآلخر خالؿ فًتة زمنية زلددة.

 – 3التعامل بالعقود المستقبلية  :وصلد يف ىذا السوؽ نوعُت من ادلتعاملُت علا  :ادلستثمرين ادلباشرين
والوسطاء بالعمولة ،إذف فالعقود ادلستقبلية مبنية على أدوات مرتبطة أسعارىا بسعر الفائدة على مدار
أكيدا بشراء أو بيع األداة ادلالية خالؿ فًتة زلددة ضمن سوؽ منظم .وفكرة
الزمن .وبالتارل تكوف التز ًاما ً
العقود ادلستقبلية تقوـ على أساس احلماية من اخلسائر وتعظيم األرباح وفقا للشروط ادلتفق عليها وادلبالغ
ادلتعامل هبا حسب طبيعة السوؽ.
ثانيـا  :صناديق االستثمار

()1

إف صندوؽ االستثمار ىو أشبو بوعاء مارل لو عمر زلدد .وىو عبارة عن أداة تستخدمها
مؤسسات مالية تسمى شركات االستثمار قصد ذبميع ادلدخرات وتوجيهها لالستثمار يف رلاالت متعددة
حيث تضمن للمساعلُت عائد معُت وىو مستوى معُت من ادلخاطرة وىذا باالستفادة من مزايات التنويع.
وحبكم تنوع اجملاالت اليت يستثمر فيها كل صندوؽ ،كأف صلد صناديق متخصصة يف األوراؽ ادلالية،
العقارات وغَتىا من األصوؿ االستثمارية.
وعموما صلد أف اذليكل التنظيمي لصندوؽ االستثمار يتمثل يف :
ً
 – 1مدير الصندوق  :يتمثل يف شركة استثمارية متخصصة "حيث يتقاضى مدير الصندوؽ مقابل إدارتو
عمولة أو أتعاب تكوف يف صورة "نسبة مئوية معينة"
أيضا يتمثل يف مؤسسة مالية مهمتها مراقبة ادلؤسسة مدير االستثمار واإلشراؼ
 – 2أمين االستثمار  :ىو ً
تكوف نسبة مئوية.
على الصندوؽ "مهمتو شبو تنفيذية" ،العوائد ً
أيضا ّ
 – 3وكالء البيع  :ىو وسيط أو رلموعة من الوسطاء مهمتو توزيع شهادات االستثمار.

 – 4الهيئة االستشارية  :تضم رلموعة من اخلرباء وادلختصُت يف ىذا اجملاؿ يعينهم مدير الصندوؽ.
وميكن تصنيف صناديق االستثمار إذل تصنيفات سلتلفة دبوجب أسس سلتلفة :
 صناديق النمو "المضاربة"  :تكوف بقصد ربقيق مكاسب رأمسالية ،اذلدؼ ىو ادلضاربة اذلادفة إذلاالستفادة من التقلبات احلادثة يف أسعار األوراؽ ادلالية ،عموًما األسهم ذات ادلخاطرة العالية.
 -صناديق الدخل  :اذلدؼ ىو احلصوؿ على عائد مستمر ،لذا االستثمار ىنا يكوف يف أسهم شلتازة

وسندات دلؤسسات ناجحة.

 - 1زلمد مطر  :مرجع سابق ،ص.82
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 -صناديق الدخل – رأس المال  :ذبمع ىذه الصناديق بُت أىداؼ النوعُت األوليُت وتسمى الصناديق

ادلتوازنة باتباع مبدأ التنويع.

 الصناديق المتخصصة  :اذلدؼ منها ادلتاجرة بأوراؽ مالية لشركات صناعية معينة ،قطاعات صناعيةمعينة.
 -الصناديق المقفلة أو المغلقة  :سبتاز بثبات رأس ادلاؿ ادلستثمر.

 -الصناديق المفتوحة  :إمكانية فتح رأس ادلاؿ لالكتساب فيو أو زبفيضو.

 -صناديق االستثمار ذات رأس المال المضمون  :تتوفر فيو ميزة احملافظة على رأس ادلاؿ .ىنا ادلؤسسة

مدير الصندوؽ يتحمل ادلخاطرة كاملة.

 صناديق االستثمار غير المضمونة  :يف ىذه احلالة فإف ادلستثمر يتحمل ادلخاطرة كاملة ،لذا يكوفأساسا يف ادلضاربة باالستعانة خبرباء أو سلتصُت يف ادليداف.
االستثمار ً
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الخاتمـة :
يف عصرنا احلارل صلد أف موضوع االستثمار أصبح يأخذ حصة األسد يف الدراسات االقتصادية
نظرا دلا ذلذا ادلوضوع من انعكاسات على مجيع ادليادين ،ومن خالؿ زيادة التبادالت التجارية واالقتصادية
ً
وتطورىا اتسعت رلاالت االستثمار حيث أصبحت ذلا عدة تبويبات ،إذف صلد كل من التبويب اجلغرايف
النوعي ،حسب اذلدؼ من االستثمار ،حسب طبيعة االستثمار وتبويب حسب مدة االستثمار.
وباتساع ىذه اجملاالت صلد أف أدوات االستثمار أيضا تشعبت وأصبح من الضروري ألي مستثمر
رشيد دراسة وفحص كل أداة على حدى ،حيث صلد يف ىذا النطاؽ االستثمار يف األوراؽ ادلالية ،العقارات
 ،السلع ،ادلشروعات االقتصادية ،العمالت وادلعادف الثمينة ،باإلضافة إذل إمكانية االستثمار يف األدوات
ادلشتقة أو صناديق االستثمار .وذبب اإلشارة إذل أف أي مستثمر يؤسس تفضيلو ألي رلاؿ ومن مث األداة
على عنصرين مهمُت يف شكل ثنائية "عائد ،سلاطرة" أي زيادة العائد وتعظيمو مع تدنئة ادلخاطرة
ادلصاحبة.
ومن خالؿ حبثنا ىذا توصلنا إذل أف لكل أداة استثمارية رلموعة من ادلزايا كمالصا مجلة من
استخداما ىي األوراؽ ادلالية ،مث ادلشروعات االقتصادية والسلع،
انتشارا و
العيوب ،حيث أف أكثر األدوات
ً
ً
مع اإلشارة إذل أف أدوات االستثمار احلقيقي غلب أف ربظى باىتماـ أكرب من جانب الدوؿ النامية خاصة
من خالؿ زيادة احلوافز جللب ىذه االستثمارات إذل بلداهنا باتباع عدة سياسات هتدؼ يف رلملها لتحسُت
سوؽ االستثمار ومن مث إنشاء قيمة اقتصادية إضافية لتساىم يف زيادة الدخل القومي للبلد ادلعٍت.
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