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 اهمية االستثمار
   االستثمارهو الركيزة األساسية لتحقيق التراكم الرأسمالي في المجتمعات المختلفة

 

 ؟لماذا تشجع الدولة االستثمار
 

ألمن االقتصادي ألي دولة من الدول في غيبة عن االستثمار ، ليمكن أن ينظر  ال
اد االستثمار ،  زادت قوة الدولة  وارتفع أمنها االقتصادي  فالعالقة طردية ، كلما ز

 والعكس صحيح ،
 

 )دراسات جدوى (و لكي  يتصف قرار االستثمار  باالشادة،   البد وأن تسبقه دراسات علمية 

 :يتعين أن تكون دراسة الجدوى متصفه بالخصائص التالية و 

 الشمول

 الدقة

 الموضوعية

 :ب التالية تشمل دراسة الجدوى الجوان

 .الجوانب التسويقية للمشروع 

 .الجوانب الفنية و البيئية للمشروع 

 . الجوانب االدارية للمشروع 

 الجوانب االقتصادية والمالية للمشروع

  خطة تنفيذ المشروع



 الخيارات االستثمارية
 لإلستثمار  هنالك العديد من  الخيارات منها 

 مشروعات استثمارية لالحالل والتجديد

 مشروعات استثمارية العادة التأهيل أو التخصيص او التوجيه

 مشروعات استثمارية تحت االنشاء والتنفيذ ومطلوب استكمالها 

  مشروعات توسيع وزيادة الطاقة االنتاجية الحالية

 .مشروعات جديدة بالكامل 

 مزيج من كل أو بعض هذه الخيارات معاً 
    

 أهداف المشروع االستثماري
 :شروع من المشروعات عادة مايكون له أربعة مجموعات من األهداف هي    أي م

 مجموعة االهداف السياسية

 مجموعة االهداف االقتصادية 

 مجموعة االهداف االجتماعية 

 مجموعة األهداف التكنولوجية 
 

 :مجموعة األهداف السياسية : أوالً 
 صادياالوطني اقت   ايجاد قاعدة اقتصادية تعمق االستقالل- 1

   زيادة القدرة األمنية - 2

 كيانات و مشروعات تجعل منهم قوة فاعلة    تغيير نمط وسلوكيات البشر وانتظامهم في- 3

   تقوية القدرات الحربية والدفاعية للدولة -4

  تعزيز القدرات التفاوضية للدولة - 5
 
 
 



 :مجموعة األهداف االقتصادية : ثانياً 
  تعظيم الربح -1

 دة اإلنتاج السلعي والخدمي   زيا-2

 )العمالة، المال ، األرض ، اإلدارة  ( زيادة قدرة االقتصاد الوطني على  تشغيل عوامل اإلنتاج -3

  ) وخاصة تلك التيي لم تمتد الييها ايدي االستخدام(  رفع القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية الوطنية- 4

 دام األكفأ واألعلى لعوامل االنتاج  زيادة قدرة المشروعات على االستخ-5 

من المواد الخام  والطاقة المحركة ، والقضاء على كافة صور الراكد ، والمعدم والمهدر ، ( 
 ) والضائع والفاقد في العمليات اإلنتاجية 

لعرضها الشباع (  زيادة قدرة جهاز االنتاج الوطني على اتاحة مزيد من السلع والخدمات -6
 )لمحلي ، وللحد من الواردات حاجة السوق ا

  تعميق التصنيع المحلي للخامات المحلية والسلع الوسيطة المنتجة محليا لزيادة قيمتها المضافة- 7

  تحقيق قدر مناسب من عالقات التشابك والترابط واالعتمادية المتبادلة  - 8

 )مما تتييح تعظيم وفورات النشاط المتكامل اماميا وخلفيا (

 بنيان االنتاج الوطني تقوية -9

بالشكل الذي يعمل على تصحيح االختالالت الحقيقية القائمة فيه ، ويعيد توزيع نسب مساهمات    (
 )ومشاركات القطاعات االنتاجية المختلفة تعظيما للعائد االقتصادي 

ج من مستلزمات  االنتا(النشاط االقتصادي الحالية   توفير ما تحتاجه الصناعات واوجه- 10  
 )والمعدات واآلالت الخاصة بها 

 



 :مجموعة األهداف االجتماعية : ثالثاً 
  القضاء على كافة أشكال البطالة- 1

بالشكل الذي يتوافق مع احتياجات التنمية ( تطوير هيكل القيم ونسق العادات والتقاليد - 2
 )للفرد والمجتمع االجتماعية واالقتصادية ، والقضاء على كافة السلوكيات الضارة المدمرة 

  تحقيق التنمية االجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة -3
 )استخدام المشروع كأداة لإلسراع بتنمية وتطوير بعض أقاليم الدولة ورفع معدل التحضر في المتخلف منها  ( 

وفير احتياجات أفراد باإلقالل من حاالت القلق االجتماعي ،  وذلك بت(  تحقيق االستقرار االجتماعي  - 4
 )المجتمع 

 )بتوزيع ناتج تشغيل هذه الثروة على أصحاب عوامل اإلنتاج (  تحقيق العدالة في توزيع ثروة األمة-5

 )بين العاملين في المشروع  والمؤسسات و بقية افراد المجتمع ( إذكاء روح التعاون - 6
 

 :مجموعة األهداف التكنولوجية : رابعاً 
 في احداث التقدم التكنولوجي  المساعدة - 1

     بتقديم النموذج االمثل الذي يتم األخذ واالقتداء به من جانب المشروعات المماثلة 
 . والمنافسة 

 تطوير التكنولوجيا وأساليب االنتاج المحلية لتصبح أقدر على الوفاء باحتياجات - 2
 الدولة واألفرا د

 دة   لتصبح مناسبة للظروف المحلية  تطويع واستيعاب التكنولوجيا المستور- 3

 توفير األنماط واالساليب التكنولوجية الجديدة المناسبة الحتياجات النمو والتنمية -4
 .بالدولة 
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