
 االستثمار والتسويق الرياضي

 مفهوم االستثمار :

)التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها من إشباع يعين  االستثماريرى البعض أن مفهوم      

استهالكي حالي من أجل احلصول على منفعة مستقبلية ميكن احلصول عليها من استهالك 

, والبعض األخر يعرف االستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية ولفرتة  مستقبلي أكرب(

زمنية معينة من أجل احلصول على مزيد من التدفقات النقدية يف املستقبل تكون مبثابة تعويض 

عن الفرص الضائعة لألموال املستثمرة , وكذلك التعويض عن االخنفاض املتوقع يف القوة 

ملستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية احلصول على عائد معقول مقابل حتمل الشرائية لألموال ا

الذي يعين  االدخارعنصر املخاطرة , وعلى هذا األساس ميكن القول بأن االستثمار خيتلف عن 

,  )االمتناع عن جزء من االستهالك احلالي من أجل احلصول على مزيد من االستهالك يف املستقبل(

 الستثمار بأن االدخار ال حيتمل أي درجة من املخاطرة.وخيتلف االدخار عن ا

( أن املعنى اللفظي لالستثمار مشتق من الثمر واملال أي محل 2006يذكر حسن أمحد الشافعي )     

الشجر والثمر هو املال والولد والثمر هو الذهب والفضة املثمر ومثر ماله أي مناه ويقال مثر اهلل 

 ر الرجل( أي مثر ماله.مالك أي مناه أي كثره )ومث

( أن االستثمار هو ارتباط مالي بهدف حتقيق مكاسب 2007ويذكر السيد حممد حسن اجلوهري )     

 يتوقع احلصول عليها على مدى مدة طويلة يف املستقبل.

)هو التخلي عن أموال ميتلكها الفرد يف حلظة زمنية معينة وبالتالي ميكن القول بأن االستثمار      

ة من الزمن بقصد احلصول على تدفقات مالية مستقبلة تعوضه عن القيمة احلالية لألموال ولفرت

املستثمرة وكذلك النقص يف قيمتها الشرائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفري عائد معقول 

 .  مقابل حتمل عنصر املخاطرة املتمثل باحتمال عدم حتقق هذه التدفقات(

 

 



 

 أهمية االستثمار:

 كن تلخيص أهمية االستثمار بالنقاط التالية:مي     

 زيادة الدخل القومي. -1

 خلق فرص عمل. -2

 دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. -3

 زيادة اإلنتاج ودعم امليزان التجاري وميزان املدفوعات. -4

وقد أولت الدول املتقدمة اهتمام كبري لالستثمار من خالل قيامها بإصدار القوانني والتشريعات      

املشجعة لالستثمار والالزمة النتقال رؤوس األموال , أما يف الدول النامية فلم يعط َّ هذا املوضوع 

 االهتمام الكايف على الرغم من ندرة رأس املال يف هذه الدول.

 ذه الندرة يف رأس املال لألسباب التالية:وتعود ه     

 اخنفاض معدالت النمو االقتصادي. -1

 ارتفاع معدالت االستهالك. -2

 ارتفاع معدالت النمو السكاني. -3

 عدم توفر البيئة واملناخ املالئم لالستثمار. -4



 ضعف الوعي االدخاري واالستثماري. -5

 االستخدام الغري عقالني لرأس املال املتاح. -6

 االستثمار: أهداف

قد تكون هذه األهداف من اجل النفع العام )كاملشروعات العامة اليت تقوم بها الدولة( أو من أجل      

 حتقيق العائد أو الربح كاملشروعات اخلاصة , ومن األهداف ايضا ًً:

 حتقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية املشروع. -1

 احملافظة على قيمة األصول احلقيقية. -2

 رية احلصول على الدخل والعمل على زيادته.استمرا -3

 ضمان السيولة الالزمة. -4

 عائد االستثمار ودرجة املخاطرة:

)العائد الذي حيصل عليه صاحب رأس املال مقابل ختليه عن االستمتاع عائد االستثمار هو      

, أو ميكن أن يعرف على أنه )مثن لتحمل عنصر املخاطرة أو  مباله للغري ولفرتة زمنية معينة(

عدم التأكد( وكلما كان طموح املستثمر باحلصول على عائد أكرب كانت درجة املخاطرة 

أكرب فالعالقة طردية , وهناك عالقة أيضا بني طول فرتة االستثمار ودرجة املخاطرة , أي 

مر زادت درجة املخاطرة , واملخاطرة تظهر نتيجة كلما زادت الفرتة السرتجاع رأس املال املستث

لظروف عدم التأكد من الظروف احمليطة بالعملية االستثمارية واحتماالت حتقيق العائد 

املتوقع أو عدم حتقيقه , والعالقة بني العائد ودرجة املخاطرة تكون متباينة حبسب طبيعة 

حبسب تقبلهم لدرجة املخاطرة وهم  وحجم االستثمار , وهناك ثالث فئات من األفراد صنفوا

 كاآلتي:

وهم املستثمرين الذين تكون درجة استعدادهم لتحمل املخاطرة  فئة متجنيب املخاطرة: -1

  ضعيفة وعادة ما تكون هذه الفئة من املستثمرين اجلدد.

وهم الفئة الذين يكونون على استعداد تام لتحمل املخاطرة  املخاطرة: الباحثني عنفئة  -2

 ا تكون هذه الفئة من املستثمرين القدامى.وعادة م



 ومتثل احلالة الوسط بني احلالتني السابقتني. فئة املستثمرين احملايدين: -3

 


