
 االستثمار الفصل االولمن ( 1)المحاضرة رقم  
 العالقة مع بعض المفاهيم االقتصادية– واألهميةالمفهوم 

 

 وأهميته االقتصادية مفهوم  االستثمار  -:أوالا 

للم  لو  الد اسوح  اللدلحو   (  االسوثممد  اليوحد   )قبل البدء بموضوو  ادتناود المرو    

االسثممد  بصو   عدا  والذي يعود الموووا المودن  وال يحيو  اوص عاد و   نثط ق الى

- :والمثممل  بــ  الفعدل المهم  ف  االقثصدتالطلب الول  

 ( دف  الثجد   الخد جح   –االنفدق اللووا   –االسثممد   -االسثهالك ) 

ل الوذي لرد و تت ف  االتبحدت االقثصدتي  نع يفدت عديد  لالسثممد  كل بليوب المجود

     يبلث فحه
عملحوو  نوفحووم الاوووال الفديأوو  فوو  التوات واجوودالت )) حووث يعوو س االسووثممد  ب نووه 

اسثممد ي  اثاوع  بهدس خلق إنثدج جديد الو نوسحع اإلنثدج اللدل  وزيدت  نووويص  ال  

 ((المدل على ايثوى االقثصدت والمجثمع الو لثلرحق زيدت  فعلح  ف  الم و  

اإلضودف  إلوى الطدقو  اإلنثدجحو  الو اإلضودف  إلوى  ال  المودل  او ))  و يع س ايأدً ب نه 

اسوووثخدال المووودخ ات فووو  نووووويص الطدقووودت اإلنثدجحووو  الجديووود  الالزاووو  إلنثووودج اليووولع 

 ((والخدادت ولللفدف علــى الطدقدت اإلنثدجح  الرديم  ونوسحعهد

 كمد و يموص اا نمحز بحص افهوا   االسثممد  ونووبص  ال  المدل  

الثخلوو  عووص ااوووال يمثلوهوود الفوو ت فوو  للنوو  زااحوو  اعحاوو  ولفثوو   اووص  فدالسووثممد   ووو 

الزاص برصد اللصول على ندفردت ادلح  ايثربلح  نعوضه عوص الرحمو  اللدلحو  لااووال 
الميثمم   وكذلك عص الارص المثوقع ف  قحمثهد الشو ايح  بفعول عداول الثأوخو ن وعوص 

او  ووو كلووك .الووذي يووثو فحووه نلصووحل  ووذ  الثوودفردت عداوول المخوودا   الم افووق للميووثربل 

والذي يعدت اسثخدااه ف  العملحدت االنثدجح  ( االتخد )الجزء اص الدخل غح  الميثهلك 
قحمو   ال  المودل  او  وو االضودف  الوى .بهدس زيدت  االنثدج ونوسحعه او الملدفن  علحه

 . اللدل  الادجو عص نشدا انثدج  لفث   اعحا  

 ال  الموودل  فحممول  اجموو  االاوووال غحو  المبدوو   والوسووحط  والثو  اووص ااود  نووويص 

خالل تو ات االنثدج وبوذل قود  اوص الوقوع نجعول العمول االنيودن  اكمو  انثدجحو  واقول  

 . جهدا

 

 

 

 

 



و يلنووى اوضووو  االسووثممد  ب  محوو  بدللوو  اووص قبوول جمحووع تول العوودلو المثرداوو  ااهوود  

وكلك لمد    والاداح  على  د سواء السحمد اص  قبل  اد  الر ا  اليحدس  واالقثصدتي

يلررووه اووص فووديا اقثصوودتي يوواتي إلووى زيوودت  الوودخل الروووا  وزيوودت  اعوودالت الثامحوو  

صوووودتي  واالجثمدعحوووو  لعموووول الفوووو ات المجثمووووع  ن االقثصووودتي  ونلرحووووق ال فد حووو  االقث

ولالسثممد  ال مح  كبح   اص و نه الا يولد آثد  ايجدبحو  علوى ايوثوى االقثصودت الوواا  

اص خالل نوزيع االسثممد ات قطدعحد واودنحدً ن والذي ياتي إلى زيدت   اعدالت الدخل 

ث ناتي زيدت  اعدالت الواا  للبلد ونولحد ف ص عمل جديد   والى زيدت  اإلنثدج ن  ح

االسووثممد  إلووى زيوودت  الطدقوو  اإلنثدجحوو  للبلوود وبدلثوودل  زيوودت  الوودخل اووص خووالل عموول 

إلى تو   البود ز  فو  نل يوك الاشودا  االقثصودتي كونوه   إضدف .  اأدعم االسثممد 

المثلح  ال و  ف  نلديد اعدالت الامو االقثصدتي  إضدف  إلى إسهداه ف  تعو المحوزاا 

ي واحزاا المدفوعدت وتعو عملح  الثامح  االقثصدتي  واالجثمدعح  ن  حث يروول الثجد 

االسووثممد  بوودو   يحيوو  فوو  نلديوود ايووثوى الاشوودا االقثصوودتي ويوواتي الثلحوو  فوو  

االسثممد  إلوى نلحو ات اأودعف  فو  الودخل الوواا  والثوفوم كوذلك يلودت االسوثممد  

 ذا الامو ي نبط ا نبداد وثحرد بثوويص  س ع  الامو االقثصدتي للمجثمع وكلك لا انجد 

 ال  المدل والذي يلدت بدو   االسثممد  ن وبدل غو اص ال مح  االسثممد  إال انه الزالع 

الدول الاداح  ال نول  ال مح  الرصوى له بيبب ند    ال  المدل لديهد الادجو عص عود  

يوودن  والوى انخفود  السبدب والمثممل  بد نفود  اعودالت االسوثهالك واعودالت الاموو ال

اعدالت نموو الودخل الوواا  والوى ضوعم الووع  االتخود ي واالسوثممد ي والوى عودل 

نوف  البحئ  والمادخ االسثممد ي الماليو إضدف  إلى االسثخدال غح  ال وحد لو ال  المودل 

االسثممد  اص الاد ح   االقثصدتي  بمجموع  اص الاردا  الثو    ال مح ويموص بحدا . المثدح

- :ونثجيد  بمجموع  اص المودسب وكدالن  نومص 

االسووثممد  عملحوو  اقثصوودتي  ييووثخدل لمواجهوو  الزيوودت  فوو  الطلووب الولوو  نثحجوو   -1

الزيوودت  فوو  عوودت اليووودا ونليووص الوودخل والميووثوى المعدووو  لليووودا ونلبحوو  
اللدجدت الأ و ي   و ووالً الوى ااوثالك اليولع الومدلحو  واوص بحاهود الو  الت 

يثطلب نلرق المزيود اوص االسوثممد ات  لزيودت  الرود   االنثدجحو  اليحد ح ن و ذا 

ولوووا االسوثممد  عاصو ا  اهمود اوص .  ليد اللدج  المثزايود  فو  الطلوب الولو 
عاد وو  الطلووب الولوو   ففوو   دلوو  نوقووم االسووثممد  يروول الطلووب الولوو  ويخثوول 

الثوووازا بووحص الطلووب الولوو  والعوو   الولوو ن بلحووث يصووب   اوودك فووديا فوو  

 .   الول  فحثجه االقثصدت نلو  دل  الويدتالع
يعموول  االسوووثممد  علووى زيووودت  ادقوو  البلووود االنثدجحوو  اوووص خووالل انثدجوووه اليووولع  -2

 . االنثدجح  الجديد  ونطوي  د بلحث نووا اكم  كفدء   وانثدجح  بم و  الزاص 

يثممووول االسوووثممد  بدإلنفووودق علوووى نووووويص اال وووول االنثدجحووو  كووودلموات االولحووو   -3
والمووديصن وفو   دلو  عودل وجووت اسووثممد  فوال يوجود انثودج او نجديود او  ووحدن  

وبدلثدل  فيوس نادث  الموديص بعود نفودك عم  ود االنثودج  اي توا قود   انثدجحو  



فثثوقووم اللحوود  االقثصوودتي  اك اا االسووثممد  ياروول اقثصوودت اي تولوو  اووص  دلوو  

 .ال كوت االقثصدتي الى  دل  ال خدء االقثصدتي
مل االسثممد  على ناشحط االقثصودت الرووا   ويواث  بشوول كبحو  علوى الودخل يع -4

الرووووا  الوووذي  وووو ندبعووودً لالسوووثممد  والعالقووو  ا تيووو  بحووواهو  حوووث اوووع زيووودت  

االسثممد  يزتات الدخل والعوس  لح  فأال عص ن ثح   علوى المودخ ات الثو  
ا فوو  سثصووب  اودةسوو  فوو  الباوووك ويصووب  سووع  الفديوود   ووف  ويخثوول الثووواز

 االقثصدت الروا  اك يزتات الطلب على اليلع االسثهالكح  توا انثدج اردبل لهد 

يعمل االسثممد  على نعنحو ث و  الميثمم  ونلرحق المزيد اص اال بدح ونلرحوق  -5
ال فد ح  االجثمدعح  ن اضدف  الى كونه ضمدن  لإلنيودا بعود بلوغوه سوص الثردعود 

 .الك او االتخد  واالسثممد واا يافق ااواله ااد عص ا يق االسثه

يعوود االسووثممد  اووص ا ووو العوااوول الملوودت  للثامحوو  االقثصوودتي  واالسوود  لعملحوو   -6
الثامحوو  االقثصوودتي  السووحمد للبلووداا الاداحوو  الثوو  نيووعى للاهووو  لثللووق ب كووب 

العدلو المثردل اص خالل نلرحوق المزيود اوص االسوثممد ات ن كوذلك فو ا االسوثممد  

د جح  واحزاا المدفوعدت ويلرق فوايا ف  الصدت ات ندعو يدعو الثجد   الخ
 الثامح  االقثصدتي  ونوف  االاوال  لمزيد اص االسثممد ات للثطو  نلو االفأل 

اا اال محوو  االقثصوودتي  لالسووثممد  فوو  المجثمووع ال نوو ن  اووص خووالل االسووثممد   -7

يووف  المزيود  االنثدج  المدتي فرط بل اص خالل االثد  االجثمدعح  لالسوثممد  اك
اووص فووو ص العمووول واعدلجووو  البطدلووو  ن وفوو  اجووودل البلوووث العلمووو  والمع فووو  

والصوول  والثعلووحون الي فوو  اجوودل االسووثممد  فوو   ال  الموودل البشوو ي وبدلثوودل  

 .يخلص البلد اص الثردلحد البدلح  ويصب  اكم  انفثد دً اص الاد ح  االجثمدعح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ض المفاهيم االقتصاديةعالقة االستثمار ببع -:ثانياا  

  -:اا لالسثممد   ل  وثحر  بمجموع  اص المفد حو االقثصدتي  اص ا مهد

    Income الدخل        

      consumption االسثهالك      

             Saving  االتخد   

 Borrowing االقث ا   

خوالل فثو   زااحو  اعحاو  عودت  نوووا سوا   يممل الدخل اجمو  عوايود عاد و  االنثودج

 –اال   وعديد د ال يع ) ويووا على وول  و   نردي  ن وعاد   االنثدج نثممل بـ 

 ( الثانحو وعديد  ال ب  –العمل وعديد  االج   – ا  المدل وعديد د الفديد  

 Income= consumption+ Saving وياريو الدخل الى  االسثهالك واالتخد  

 س االسثهالك ب نه اسثخدال  جو اعحص اص اليلع والخدادت اص خالل الطلوب  حث يع

  المدعول برو  و ايح 

ويع س االتخد  على انه كلك الفديا اص الدخل بعد االنفدق االسوثهالك  بلحوث يوجوه 

الى نو  آخ  اص االنفدق  و و اد يطلوق علحوه بدالنفودق االسوثممد ي ويعود االتخود  اوص 

  لثمويل االسثممد ات الالزا  لعملح  الثامح  االقثصدتي  المصدت  االسدسح 

 االسثممد + االسثهالك = اكا ف ا الدخل 

 Income= consumption+ Investment  

  Saving = Investment االسثممد = وبادءا على  كلك نثو ل الى اا االتخد 

  ممد  واالقث ا بحدا  دل  الثوازا والالنوازا بحص عملحث  االسث وكذلك يموااد  

اا للفو ت تخوالً نروديدً يلوو ص علوى زيدتنوه اوص اجوول نلبحو   غبدنوه وا ثحدجدنوه ونلرحووق 

اقصى ايثوى اموص اص االوبد  وكلك اد يثطلب ااه اسثهالك  ذا الدخل او جزء ااه 

ن فدكا نيدوى تخله اع اسثهالكه نمداودً  حائوذ انوه فو   دلو  نووازا ن ااود اكا لوو يثيودويد 

وننو اً الا االفو ات يثفودونوا فو  تخوولهو الارديو  كمود اا لوول .   الال نووازا يلرق  دل

اوواهو نمطوودً اعحاوودً فوو  اسووثهالك اليوولع والخوودادت ن فوودا  دلوو  الثوووازا  وو  االسووثمادء ن 



و دل  الال نوازا    الردعد  وبدلثودل  يثولود ااود عجوز او فوديا والوذي بودو   نثأو  

 . عملحث  االسثممد  واالقث ا العالق  الوثحر  الث  ن بط بحص 

فف   دل  نيدوي الدخل اع االسثهالك يووا الف ت ف   دلو  نووازا  ااود اكا لوو يثيودويد 

يووووا الفوو ت فوو   دلوو  الووال نوووازا فوودكا كوودا الوودخل اكبوو  اووص االسووثهالك سووحولد بوودو   

  فديا و ذا الفديا سحوجه الى االتخد  والث  نوجه نلو االسثممد 

الدخل اقل اص االسثهالك سحواجه الف ت  دل  عجز امد يأط   الى نلطحو  ااد اكا كدا 

 ذا العجز عص ا يق االقث ا  والذي يع س على انه عملح  اخذ  ابدلغ اص المدل اص 

االف ات والباوك اردبل الثعهد ب عدت   وذ  المبودلغ خوالل اود  زااحو  اعحاو  بهودس نلطحو  

 اوجه االنفدق لعدل  كفدي  الدخل

 


