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 أنواع االستثمار اقتصادياً 

 

 أنواع االستثمار اقتصادياً 

وييصتتتا ساالستتتتثمار   -: االستتتتثمار الحي يتتتس و االستتتتثمار المتتتالس-1

الحي يتتس  تتو التوا تت  التت م يتحيتتو متتن  تتراد وس تت  أو استتت اا  

األصتتول اتنتاة تتت التتتس لىمتتل ة تتس عيتتادة ال تت   وال تتاما  س تت ل 

فائض مما يزيا من النتال  اليتومس اتةمتالس م أمتا االستتثمار المتالس  

ال ينت  ةنه عيادة حي ي ت فتس ننتتاا ال ت   وال تاما  وننمتا يتتم متن 

ختت ل نيتتل م   تتت وستتائل اتنتتتاا واألمتتوال الم تتتثمرة متتن م تتتثمر 

آلخر والمتمث ت س تراد ل توين رأستمال موةتودم هاألستلم وال تناا  

و لادا  اتيتااع واوونتا  ال زينتت ممتا يىمتل ة تس لحي تو نيترادا  

  .ووفورا  مال ت 

  -(:الت يتتائس ) االستتتثمار المولتتا أو المحفتتز واالستتتثمار الم تتتيل -2

يتى و االستثمار المولا أو المحفز سصورة مبا ترة سالتاخل أو الب ت  

ال  تس ح تي يتترلبا  ت ا النتوع ارلبايتتا دال تا سالتاخل فىنتتا الزيتادة فتتس 

الب   ال  س س زداد الاخل واتنفاق مما يحفز المن آ  ة تس لوست   

ياقتلا اتنتاة ت لمواةلت الزيتادة الحاصت ت فتس الب ت  ال  تس وي تو  

ا مضتتاةفا ة تتس مامتتل الفىال تتا  االقتصتتاديتم  أم ستت حا  لتته لتت   ر

لوستتت  لراهمتتتس ل قتصتتتاد و نتتتا يصتتتبل االستتتتثمار المولتتتا موةبتتتا 

وستتتالى ي فتتتس حالتتتت ان فتتتاي الب تتت  ال  تتتس يصتتتبل ستتتالبا م أمتتتا 

يل ةنتاما ل تو  الزيتادة فتس االستتثمار م تتي ت ةتن تاالستثمار الم ت

تي ت هإدختتال لين تتا  التتاخل او الب تت  ال  تتس ح تتي يتترلبا سىوامتتل م تت

ةايتتاة ولبتتوير متتوارد ةايتتاة ونمتتو ال تت ا  واليتتوة الىام تتت نضتتافت 

 .نلس ال  است االستثماريت الح وم ت



يمثتتتل االستتتتثمار     -:االستتتتثمار الصتتتافس واالستتتتثمار االح لتتتس -3

الصتتافس اتضتتافا  نلتتس رصتت ا رأا المتتال الحي يتتسم أمتتا االستتتثمار 

لمواةلتتت الىوامتتل التتتس لتت  ر ة تتس  االح لتس يمثتتل متتا يتتتم ل ص صتته

حام الرص ا الفى س لرأا المال والنالاتت ةتن اللت و أو االنتا ار أو 

ويمثتتتتل ماموةلمتتتا االستتتتتثمار . التيتتتاد  فتتتس رأا المتتتتال الحي يتتتس

 .اتةمالس 

وييصتا ساالستتثمار الىتا      -:االستثمار الىا  واالستثمار ال اص -4

ف لنم تتتت البن تتتت االقتصتتتاديت  أ  يتتتتم اتنفتتتاق متتتن قبتتتل الاولتتتت سلتتتا

واالةتماة تتت ل ب تتا فتتس لحي تتو م تتتوة التواتت  ال امتتل واستتتيرار 

الم تتتوة الىتتا  لرستتىار ولتتاةم اليبتتاع ال تتاص أيضتتا ل تتا الفاتتوة 

الحاصتت ت فتتس ننفاقتته االستتتثمارم  م أمتتا الميصتتود ساتنفتتاق ال تتاص 

سل ف تمثل فس اتنفاق متن قبتل األفتراد والمن تآ  ال اصتت سلتاف التر

.س  ل أساسس و ل و  مىظم   ه االستثمارا  قص رة األةل
  

وييصتتتا ساالستتتتثمار    -:االستتتتثمار المح تتتس واالستتتتثمار األةنبتتتس-5

المح س  ةم   الفرص المتاحت ل ستتثمار فتس داختل ال توق المح  تت 

واتق  م تتت ل ب تتتا سنتتتض النظتتتر ةتتن يب ىتلتتتا وأدواللتتتا االستتتتثماريت  

أمتتا . ح تي يتتتم لمويتتل  ت ه االستتتثمارا  متتن قبتل المتتاخرا  الوين تتت

االستتتتتثمار األةنبتتتتس أو ال تتتتارةس ف ىنتتتتس ةم تتتت  الفتتتترص المتاحتتتتت 

تثمار فس األسواق  األةنب ت سنض النظتر ةتن يب ىتلتا وأدواللتا ل س

االستتتثماريت  ختتارا النظتتا  النيتتام والمتتالس واالقتصتتادم واليتتانونس 

ل اولتتت الم تتتثمرة ولتتتم  تت ه االستتتثمارا  نمتتا س تت ل مبا تتر و تتو 

استتتثمار حي يتتس يويتتل األةتتل فتتس أصتتول ننتاة تتت  أو أ  ي تتو    تتر 

ثمار فتتس األوراق المال تتت  تتو استتتثمار مبا تتر أو متتا ي تتمس  ساالستتت

مالس قص ر األةل  
 



   -:االستتتثمارا  اتستتترال ا ت و استتتثمارا  البن تتت األساستت ت -6

و تت ا النتتتوع متتتن االستتتتثمارا  اتستتتترال ا ت ي ختتت  صتتتفت ن األولتتتس 

دفاة تتت لحمايتتت الم تتاري  االستتتثماريت التتتس لواةتته م تت رة التبتتور 

ه  الم تتاري  االستتتثماريت متتن ليتتا  والثان تتت  اوم تتت لمتتا لتم تتز ستت

أمتتا الميصتتود س ستتتثمارا  البن تتت . ل نولتتوةس لاى لتتا فتتس الميامتتت 

األساستت ت فلتتس االستتتثمارا  فتتس ماتتال المصتت حت الىامتتت هم تتاري  

 .البرق والا ور وااللصاال  وهافت المرافو الىامت 

  -:االستثمارا  فتس المتوارد الب تريت  واالستتثمارا  االةتماة تت -7 

ويىا االستثمار فس المتوارد الب تريت نتوع ملتم متن أنتواع االستتثمار 

يرهز ة س الثروة الب تريت  وييتو  ة تس أستاا التنم تت الب تريت فتس 

نةتتااد ولتتاري  أفتتراد الماتمتت  ورفتت  الم تتتوة التى  متتس والملنتتس 

أمتتتا .ل  ونتتتوا أداة فاة تتتت فتتتس س استتتت التنم تتتت االقتصتتتاديت ل اولتتتت 

اة تتتت ف يصتتا سلتتتا االستتتثمارا  التتتتس ل تتتتلاف االستتتثمارا  االةتم

.عيادة الرفا  ت االةتماة ت لرفراد 
 

 وييصتتتتا ستتتته -:االستتتتتثمار الثاستتتتم واالستتتتتثمار فتتتتس الم تتتتزو   -8 

االستتتتثمار فتتتس ل تتتوين رأا المتتتال الثاستتتم أم هتتتل متتتا يضتتتاف نلتتتس 

األصتتول سلتتاف التوستت   والمحافظتتت ة تتس الباقتتت اتنتاة تتت فلنالتت  

استثمارا  لولا عيادة مبا ترة فتس الباقتت اتنتاة تت هإن تاد المبتانس 

والمصان  وةم  تا  االستصت ا الزراةتسم واستتثمارا  لولتا عيتادة 

تنتاة تت هالم تاري  االستتثماريت فتس البنتس   ر مبا رة فس الباقتت ا

االرل اعيتتت م والنتتوع األخ تتر متتن االستتتثمارا  ال لولتتا أم عيتتادة فتتس 

الباقتتت اتنتاة تتت سنوة لتتا و تتس االستتتثمارا  فتتس م تتاري  نن تتاد 

أمتا االستتثمار فتس الم تزو  فلتو يمثتل . النص  الت هاريت والمتتاح 

 تت أو نصت  مصتنىت أو اتضافت فتس الم تزو  ال ت ىس متن متواد أول

نلائ ت الصن  لت تل ل الىم  تا  اتنتاة تت وةتا  لوقفلتا وسالتتالس نوا 



هانتتم ق متتت الم تتزو  فتتس نلايتتت ال تتنت اهبتتر متتن أول ال تتنت ي تتو  

االستثمار موةبا ح ي يتم است راا صافس الم زو  ال ت ىس والت م 

يمثتتل ق متتت التن  تتر فتتس ق متتت الم تتزو  متتن ختت ل يتترا الم تتزو  

.س أخر الماة من أول الماة ال  ى
  

 


