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  تشكرات....

  قال اهللا تعاىل:

  شكروا لي وال تكفرون}أذكركم و أ{فاذكروني 

  هذا العمل إلمتامفاحلمد اهللا الذي وفقنا

  وعمال بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا "

  .ىل هذا املقامالوالدين الكرمينيإوصلونا أن أىل إنتقدم بكامل عربون الوفاء واحملبة للذين سهروا وجاهدوا 

 بتوجيهاا ونصائحها بخلعلينات مل اليت" سي ناصر هاجر "ة املشرفاألستاذة  إىلكما نتقدم جبزيل الشكر 

  .القيمة

شكري موصول لكل من أساتذيت األفاضل، أساتذة كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري كل 

  بامسه ومقامه.

  من قريب أو بعيد يف السر و العلن و لو بكلمة طيبة. األيادي اليت امتدت ملساعدتنا  كلشكرا إىل

و يف األخري ال يسعنا إال أن نقول إن الكمال هللا وحده فإن وفقنا فمن اهللا وحده و إن قصرنا فمنا ومن 

  الشيطان.



  ذكرك...إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال ب

وال تطيب اآلخرة إال بعفوك...وال تطيب اجلنة إال برؤيتك ورؤية رسولك صلى اهللا عليه وسلم. أما 

  بعد :

الذي غرس يف نفسي االميان واألخالق السامية وحب  هدي إىل أغلى وأعز الناس، إىلأهدي مثرة ج

  .أبيالعلم، فكان  رحيله  عين أملا، وفراقه يل وجعا، رمحك اهللا يا 

و أسكنك فسيح رمحك اهللا أمي إىل من افتقدتك منذ الصغر، إىل من يرتعش قليب لذكرك، إليك يا 

  جناته.

ادا، ودفعتين ألثابر وألكلل صربها ذا العمل إىل خاليت "زوجة أيب" اليت أهلمتين من عزمها وصربها مد

  أرجو من اهللا أن يشفيك وحيفظك وجزاك اهللا خريا.

  . هبة وإجاللإىل اخوايت العزيزات على قليب: 

  . زوجي وليدإىل من كان يل عونا وسندا: 

  أدامك اهللا تاجا فوق رؤوسنا . ، جديتإىل الروح  اليت سكنت روحي

  .عليا، عبير، دنيا، مريم، سارة، أمال، بثينة، الهامإىل صديقايت اللوايت مل تلدهن أمي: 

  إىل كل أقربائي، الذين أحاطوين الة من احلب والدعم الروحي .

  إىل كل من ذكرهم قليب ونسيهم قلمي.

  إليهم مجيعا أهدي بذرة علمي ومثرة جهدي.

  رانية



احلمد هللا الذي نفتتح حبمده الكالم و احلمد هللا الذي محده أفضل ما جرت به األقالم. سبحانه ال 

حنصي له ثناء هو كما أثىن على نفسه و هو ويل كل إنعام. و احلمد هللا الذي فاوت حبكمته بني 

العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون، كما  املخلوقات، ورفع الذين أوتو

أهدي ال تستوي األنوار و الظلمات،و أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا 

عليه و  اعبده و رسوله الذي بلغ العلى بكماله كشف الدجى جبماله كملت مجيع خصاله ، صلو 

 على آله.

  :مثرة جهدي إىل

املرأة اليت تفانت يف تربييت و كانت وراء كل جناحايت، فأنت نرباس حيايت و مصدر قويت،إىل اليت 

حترتق من أجل أن تنري دريب،إليك  تةتعليمي، إىل اليت كانت مشعة صام حتملت الشقاء يسرا من أجل

  يا أمي حفظك اهللا و رعاك .

، يتاختطى عثرايت وأختذ قرار أ علمين كيف ضحية والكفاح إىل الذيإىل رجل استلهمت منه دروس الت

  إليك يا أيب حفظك اهللا و رعاك .

" خويت: دي وقويت و مالذي بعد اهللا إ، سنيلهج بذكرهم فؤادي عروقي وإىل من حبهم جيري يف 

  " الدين عالء محمد  -ةرؤي  - أيوب

  فلها مكانة خاصة يف قليب .  عمتيكل أقاريب و أفراد عائليت و أخص بالذكر 

  كل أصدقائي الذين وسعتهم ذاكريت و مل تسعهم مذكريت

  متاعب احلياة اجلامعية  إىل من مجعين م القدر و عشت معهم أمجل أيامي و تقامست معهم 

  2020طلبة قسم علوم التسيري ختصص إدارة مالية 

  فيما وصلت إليه إىل كل من هلم الفضل األكرب

  إلهام
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  مقدمة 

هام يف حتقيق التنمية تلعبه من دور فعال و نظرا ملا احلكومات يف الوقت احلايل،الناشئة من أهم أولويات الدول و  تعترب املؤسسات    

قدرا على سد و  اليت متلكها هذه املؤسسات،وذلك باعتبارها حمركات استثمارية رائدة تتمتع مبرونة عالية،إضافة إىل اإلمكانيات االقتصادية

 .الفراغ الذي ترتكه املشاريع الكبرية يف كثري من ااالت

بقاء وتطور املؤسسات هواحملددليف خمتلف مراحل حياا، و اخلطر الذي يواجه املؤسسة الناشئة و ألساسي ويعترب التمويل هو العائق ا     

ابتكار ية، وذلك بتنويع و و لتنمايف الدول املتقدمة باألولوية ضمن خمتلف اإلسرتاتيجياتلذلك حظيت مسألة متويل هذه املؤسسات ، الناشئة

  .وع الذي شهدته احلاجات التمويليةالتنو  ويلية متنوعة تتماشى مع التطورأدوات مت

الذي يعترب مصدرا وأداة متويلية مهمة توفر الغطاء التمويلي الالزم املستحدثة جند رأس املال املخاطر، التمويليةهذه األدوات ومن بني     

وعات من خالل املشاركة يف املشر فين واإلداري بتقدمي الدعم املايل وال مرتفعة،وتقوم واليت تواجه خماطر للمؤسسات الناشئة الواعدة بالنمو 

  .عن طريق شركات تعرف بشركات رأس املال املخاطر

  بناءا على ما سبق ميكن طرح السؤال اجلوهري التايل:    

   ) في تمويل المشاريع الناشئة بالجزائر؟SOFINANCEما هو دور شركات رأس المال المخاطر(

 السابق و لغرض اإلملام مبوضوع الدراسة نطرح األسئلة الفرعية التالية :  تساؤلوانطالقا من ال

 ؟SOFINANCEماهي آليات عمل شركة  -

  هل تعترب استثماراا كافية لرفع القدرة املالية للشركات الناشئة؟  -

  :الدراسة  فرضيات

  .الناشئ تمويل املرحلة األوىل من املشروعبSOFINANCEتقوم شركة :األولى الفرضية

  حمدودة.SOFINANCE: تعترب مسامهة شركة الثانية الفرضية

  مبررات اختيار الموضوع:

 األمهية  اليت يكتسيها هذا املوضوع. •

  توافق موضوع الدراسة مع جمال ختصصي العلمي و هو جمال اإلدارة املالية. •

 املؤسسات الناشئة املبدعة.الرغبة يف التعرف على الدور الذي يلعبه يف متويل حداثة هذا املصدر التمويلي و  •
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اإلفادة بالنسبة للشركات الناشئة بوجود بدائل متويلية من بينها رأس املال املخاطر يف ظل املشاكل التمويلية اليت  الرغبة يف زيادة الوعي و   •

 تواجهها يف اجلزائر. 

  :أهمية هذه الدراسة

 على مصدر هام من مصادر التمويل احلديثة و املتمثل يف تقنية رأس املال املخاطر. حماولة تسليط  الضوء •

 معرفة مدى أمهية رأس املال املخاطر يف متويل املؤسسات الناشئة. •

    :أهداف هذه الدراسة

  :دف هذه الدراسة أساسا إىل 

 .حتديد مفهوم رأس املال املخاطر •

 .ئصهاحتديد مفهوم املشاريع الناشئة و أهم خصا •

 . إبراز أمهية رأس املال املخاطر يف متويل املشاريع الناشئة •

   .معرفة واقع رأس املال املخاطر يف اجلزائر

  المنهج المستخدم :

ن إن طبيعة موضوعنا املتعلق  بدور مؤسسات رأس املال املخاطر يف متويل املشاريع الناشئة هي اليت حتدد منهج الدراسة واألدوات اليت ميك

استخدامها، وبناءا على ذلك فإننا سنعتمد املنهج الوصفي التحليلي يف توضيح كل من رأس املال املخاطر ومؤسساته وكذا متويل الشركات 

ة، كما مت االعتماد على أسلوب دراسة احلالة من أجل إسقاط الدراسة النظرية ميدانيا على مستوى شركة رأس املال املخاطر الناشئ

SOFINANCE   . 

  حدود الدراسة :

الدراسة حول دور مؤسسات رأس املال املخاطر يف متويل الشركات الناشئة، حيث مت حتديد  يتمحور موضوع       

احلصيلة اإلمجالية للشركة  ملعرفة وهذا)  2018-2015موقع للدراسة، وحددت فرتة الدراسة بأربع سنوات (   SOFINANCEشركة

 وحتليل نتائجها وتقييمها.

  هيكل الدراسة:

  اجناز هذا البحث و التوصل إىل النتائج املطلوبة قمنا بتقسيم هذه الدراسة إىل فصلني و تتمثل يف:دف 

  سنقوم يف هذا الفصل بعرض اجلانب النظري لكل من الشركات الناشئة، رأس املال املخاطر وشركات رأس املال املخاطر . :األول الفصل
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: و هو فصل الدراسة التطبيقية، سنحاول من خالله عرض جتارب متويلية عاملية  للشركات الناشئة، وواقع رأس املال املخاطر الثاني الفصل

  .Sofinanceمن شركات رأس املال املخاطر اجلزائرية و اليت تعرف بشركة  يف اجلزائر، ودراسة شركة

  :صعوبات الدراسة

  أثناء قيامنا ذا البحث صادفتنا بعض الصعوبات و العوائق نذكر منها:

 انعدام املراجع حول املوضوع يف مكتبة اجلامعة •

إن  ملعلومات مربرين ذلك بسرية املعلومات وخصوصيتها، و باتزويدنا يف  باجلزائر رأس املال املخاطرشركات  يف لنيعدم رغبة املسؤو  •

  كانت املعلومات اليت توفرها املواقع االلكرتونية موجودة فإا حتتاج إىل تفسري و توضيح.
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  راسات السابقة:د

دعم المؤسسات أهمية التمويل برأس المال المخاطرفي :"مقال بعنوان:حشماوي محمددراسة اآلغا تغريدو -1

حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على تقنية رأس املال املخاطر و ." 2016، 3جامعةالجزائر، 03العدد، مجلةالمدير،الناشئة

الباحثان يف قيامهما  التمويل ذه التقنية، حيث استعملخمتلف املعوقات اليت تعرتض تطورها يف اجلزائر مع إبراز الشركات املختصة يف 

   الدراسة املنهج الوصفي.ذه 

لى وقد توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أنه ال ميكن اعتبار رأس املال املخاطر بديل متويلي ملصادر أخرى بل يعترب مكمل هلا ألنه يقتصر ع

املبتكرة واليت تفتقر ن املؤسسات الصغرية و أن رأس املال املخاطر مصدر متويلي هام لكل مو  ،املؤسسة امتويل بعض املراحل اليت متر 

   اخلربات اليت تؤهلها للنمو بنفسها.لإلمكانيات املالية و 

وختتلف دراستنا عن هذه الدراسة من خالل تقدمي منوذج من الشركات اليت متارس نشاط رأس املال املخاطر  يف اجلزائر وهي 

  ،يف البداية حاولنا تقدمي الشركة، مسارها التمويلي و تقييم نشاطها.   SOFINANCEشركة

دراسة حالة المالية الجزائرية - مخاطر في تمويل المشاريع الناشئة"فعالية رأس المال ال رسالةماجستريبعنوان،محمد سبتيدراسة -2

ي املسمى الدراسة إىل التعريف بالنمط التمويلحيث هدفت هذه ،"2009جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، -األوروبية للمساهمة

كذلك إبراز يالت الالزمة للمشاريع الناشئة و التنمية عن طريق توفري التمو از أمهيته لدفع عجلة االستثمار و إبر برأس املال املخاطر و 

 املقارن حيث تبىن املنهج الوصفيو حث على املنهج الوصفي التحليلي التمويالت األخرى ،اعتمد الباالختالف بني رأس املال املخاطر و ا

شاريع تأثريه على املتحديد خصائص رأس املال املخاطر وحتديد فعاليته و أصل هذه التقنية التمويلية و املنهج التحليلي للتبيني جذور و 

  ليدية.التمويلية التقبني األمناط اه للوقوف على االختالفات بينه و املنهج املقارن فتبناملنشآت اليت ميوهلا ، و و 

عند املصب يف قت تقييم املشاريع االستثمارية و توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها أن فعالية رأس املال املخاطر تتجلى عند املنبع و و      

ل املشاكل ، مت التوصل كذلك إىل أن رأس املال املخاطر هو مبثابة البديل التمويلي األمثل املوجه حلليت حتققها املنشئات اليت ميوهلاالنتائج ا

دراستنا عن هذه الدراسة يف وصفنا لرأس املال املخاطر واخرتنا كنمزذج للدراسة و ختتلف  التمويلية اليت تواجهها املشاريع الناشئة.

  من أجل توضيح دور رأس املال املخاطر يف اجلزائر.   SOFINANCEشركة

مي حديث لتمويل المشاريع الناشئة، مجلة "رأس المال المخاطر :اتجاه عال مقالبعنوانكمال   حمانةضياف علية و  دراسة-3

ال م برأس التعريف إىل الدراسة هذه سعت".2016، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 05الباحث االقتصادي، العدد

الباحثان املنهج الناشطة يف اجلزائر حيث استعمل  حديث يف متويل املؤسسات الناشئة مع اإلشارة إىل فعالية الشركات عاملي املخاطركاجتاه

  الوصفي يف قيامهم ذه الدراسة.
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،فهو بذلك احلل األمثل تمويلي املالئم للمؤسسات الناشئةقد توصلت هذه الدراسة إىل نتائج أمهها أن رأس املال املخاطر البديل الو 

تلف دراستنا يف دراسة الشركات الناشئة حيث حاولنا التعريف باملشاريع و خت  يواجهها هذا النوع من املؤسسات.للمشاكل التمويلية اليت

 إليها فيما خيص رأس املال املخاطر .الناشئة و أهم مميزاا و العوائق اليت تواجهها و تتشابه يف  النتائج املتوصل 

شركات رأس المال المخاطر الناشطة  دراسة-حوكمة التمويل برأس المال المخاطرمقال بعنوان "آخرون ابد عمر و ولد ع دراسة-4

 تواجه ليتل ااملشاك أهم الدراسة هذه تناولت حيث" .2018،الجزائر،08، مجلة الدراسات االقتصادية المعقمة،العدد-في الجزائر

املال املخاطر ،حيث مت توجيهه إىل إطارات شركات رأس وذلك عن طريق استعمال االستبيان،املخاطر مع املؤسسات اليت متوهلارأس املال 

  .يف اجلزائر

املؤسسات املمولة هي عالقة خاصة تتطلب ميكانيزمات معينة ة بني شركات رأس املال املخاطر و العالقة املوجود ومت التوصل يف األخري،أن 

بالتعرف على أهم بالتايل حتفيز عمل شركات رأس املال املخاطر يف اجلزائر كما مسحت هذه الدراسة هذه العالقة و  من أجل حوكمة

و ختتلف دراستنا عن هذه الدراسة يف دراسة احلالة حيث مت القيام بدراسة شركة رأس  العوائق اليت تعيق تطور رأس املال املخاطر يف اجلزائر.

 على حدى و تقييم نشاطها  و حتديد أهم مهامها .   SOFINANCEاملال املخاطر 

 



 

 

 

 

 

   

 ولألالفصل ا
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  تمهيد 

صة عند خا شئ  و يف نفس الوقت يعترب العقبة األصعبيعترب التمويل احملرك األساسي  لتجسيد أي فكرة أو انطالق أي مشروع نا      

وهو األمر الذي يدفع الكثري منهم للبحث عن خيارات متويلية لتجاوز هذه العقبات، ومن بني هذه  .حملدودةأصحاب الدخول املنخفضة و 

 .على جتسيد أفكارهم يف شكل مشاريع ناجحةخبصائص تساعدهم اخليارات املتاحة التمويل عن طريق رأس املال املخاطر، الذي يتميز 

    تالية: وعليه يتم من خالل هذا الفصل معاجلة النقاط ال      

.الشركات الناشئةاملبحث األول:  

رأس املال املخاطر.ماهية املبحث الثاين:   

شركات رأس املال املخاطر.الثالث:  املبحث  

  :المشاريع  الناشئةاألول المبحث

حمط اهتمام إسهاماا فقد أصبحت تطور يف االقتصاديات املعاصرة، ونظرا ألمهيتها و الع الناشئة من أهم دعائم  النمو و تعترب املشاري      

  الباحثني االقتصاديني لقدرا على إنعاش اجلانب االقتصادي، ومن هذا املنطلق مت تقسيم هذا املبحث إىل:  الكثري من املفكرين و 

  املطلب األول : تعريف املشاريع الناشئة . 

  املطلب الثاين: دورة حياة املشاريع الناشئة . 

  ة املشاريع الناشئة ومعيقاا.املطلب الثالث: أمهي
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  المطلب األول :مفهوم المؤسسات الناشئة 

تتكون من  start-upاصطالحاحسب القاموس االجنليزي على أا مشروع صغري بدأ للتو،وكلمةStartupتعرف املؤسسة الناشئة     

  .1النمو القوي" وهو ما يشري لفكرة upإىل فكرة االنطالق و " وهو ما يشري "Startجزأين"

  .2على أا "املؤسسات الشابة املبتكرة،يف قطاع التكنولوجيا احلديثةla rousseكما يعرفها القاموس الفرنسي     

"،وكوا تأسست حديثا ال على أا "شركة صممت لتنمو بسرعة"growthيف مقاله املشهور حول النمو"Paul Grahamوعرفها    

ذاا.كما أنه ليس من الضروري أن تعمل الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا،أو أن متول من قبل خماطر جيعل منها شركة ناشئة يف حد 

  . 3،األمر الوحيد الذي يهم هو النموو أن يكون هلا نوع من خطط اخلروجأو مغامر.أ

ال بقطاع النشاط عمر وال باحلجم و ناشئة ال يتعلق املوضوع بالوهو أن تكون شركة Patrick Fridensonوحسب باتريك فريدسن     

  ،بل يتعلق بالنقاط التالية: 

 منو قوي حمتمل. −

 استخدام تكنولوجيا حديثة . −

 حتتاج لتمويل ضخم ،مجع التربعات الشهرية . −

 4أن تكون متأكد من أن السوق جديد حيث يصعب تقييم املخاطرة . −

،أي تلك اليت تكون يف املراحل املبكرة من منوها أي تلك املنشآت اليت الشابةاملنشآت تطلق تسمية "مشروع ناشئ"على الرباعم أو      

السوقية،واملنشآت اليت دف إلثبات قابليتها التقنية و  اليتو التطوير السابقة لالنطالق،و  تكون يف مرحلة دراسة القابلية اليت تشهد البحث

5تكون يف مرحلة انطالقها أو السنوات األوىل من  حياا.
 

سوق معني،  اعليه ميكن تعريف املشاريع الناشئة على أا مؤسسة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو خدمة مبتكرة تستهدف و     

وبغض النظر عن حجم الشركة أو جمال نشاطها،كما أا تتميز بارتفاع عدم التأكد وخماطرة عالية يف مقابل حتقيقها لنمو قوي وسريع مع 

 اح ضخمة يف حالة جناحها.احتمال جنيها ألرب

 

  

                                       
1-http:/ /dictionary.cambridge.org 
2-Dis ;c’est quoi une start-up ?22/07/2020 ,a10 :30. 
3www.paulgraham.com/growth.html,visited 24/07/2020,11 :30. 
4 -www.notocratic.com/what-is-a-startup.visited 24/07/2020 ,12 :20. 

  .10حممد سبيت ، مرجع سبق ذكره، ص-5
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  المطلب الثاني :دورة حياة المؤسسة الناشئة 

  1القول بأن الشركات الناشئة متر خبمس مراحل: ميكن

أو جمموعة من األفراد  بطرح منوذج أويل لفكرة إبداعية أو  : حيث يقوم شخص ما،الناشئة المؤسسة انطالق قبل  .أ 

وسلوك وأذواق املستهلك ودراسة الفكرة جيدا ودراسة السوقوخالل هاته املرحلة  يتم التعمق يف البحث،  جديدة،

والبحث عن من ميوهلا وعادة  املستهدف للتأكد من إمكانية  تنفيذها على أرض الواقع وتطويرها واستمرارها يف املستقبل.

  .صول على بعض املساعدات احلكوميةاحلمع إمكانية  ما يكون  التمويل يف املراحل األوىل ذايت،

هذه املرحلة يتم إطالق اجليل األول من املنتج أو اخلدمة ،حيث تكون غري معروفة، ورمبا أصعب  يفمرحلة  االنطالق:   .ب 

شيء ميكن أن يواجه املقاول يف هاته املرحلة  هو أن جتد من يتبىن الفكرة على أرض الواقع و ميوهلا ماديا، وعادة ما يلجأ 

)، فغالبا ما يكون األصدقاء والعائلة هم FFF )Friends ,Family,foolsبرائد األعمال يف هذه املرحلة إىل مايعرف

أو ميكن احلصول على التمويل من قبل األشخاص  املصدر األول الذي يلجأ إليهم املقاول للحصول على التمويل،

املستعدين للمغامرة بأمواهلم حيث تكون درجة املخاطرة عالية عند البداية.يف هذه املرحلة يكون املنتج حباجة إىل الكثري من 

 الرتويج  كما يكون مرتفع السعر ويبدأ اإلعالم بالدعاية للمنتج.

مث ينتشر العرض ويبلغ املنتج الذروة يف هاته املرحلة ميكن  ،هناك محاس مرتفعيكون  مرحلة مبكرة من اإلقالع و النمو:  .ج 

لفشل، أو فيبدأ الضغط السليب حيث يتزايد عدد العارضني للمنتج ويبدأ ا أن يتوسع النشاط  إىل خارج مبتكريه األوائل،

 تدفع املنحىن حنو الرتاجع. ظهور عوائق أخرى ممكن أن

غممناستمراراملمولني املغامرين بتمويل املشروع إال أنه يستمر يف الرتاجع حىت يصل إىل مرحلة وبالر االنزالق في الوادي:  .د 

ميكن تسميتها  وادي احلزن أو الوادي امليت وهو ما يؤدي إىل خروج املشروع من السوق يف حالة عدم التدارك خاصة وأن 

 معدالت النمو يف هذه املرحلة تكون جد منخفضة.

لتبدأ  املرحلة بإدخال تعديالت على منتجه  وإطالق إصدارات حمسنة، هذه يف يستمررائداألعمالدر: مرحلة تسلق المنح  .ه 

ويتم إطالق اجليل الثاين من  الشركة الناشئة بالنهوض من جديد بفضل االسرتاتيجيات املطبقة واكتساب فريق العمالخلربة،

 وتسويقه على نطاق أوسع. املنتج و ضبط سعره،

وطرحه يف السوق رج من مرحلة التجربة واالختبار، خيتطويراملنتج بشكل ائي و  املرحلةيتم هذه يفلمرتفع:مرحلة النمو ا  .و 

من اجلمهور   %30-20وتبدأ الشركة الناشئة يف النمو املستمر ويأخذ املنحىن باالرتفاع،حيث حيتمل أن  املناسبة،

 احلجم و حتقيق األرباح الضخمة. املستهدف قد اعتمد االبتكار اجلديد،لتبدأ مرحلة اقتصاديات

                                       
، 04،دراسة حالة اجلزائر،جملة البشائر االقتصادية،الدStartupsدور حاضنات األعمال في دعم و تنمية المؤسسات الناشئة شريفة بولشعور،-1

  .421،422،ص ص 2018، سكيكدة ،اجلزائر،1955أوت 20، جامعة 02العدد
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املؤسسات   الناشئة هو النمو املستمر، إال أن الواقع غري ذلك،فهذهالشركات من خالل املراحل املقدمة أعاله قد خييل إلينا أن ما مييز  

كثريا ما تتعثر ومتر مبراحل صعبة وتذبذب  شديد قبل أٌن تعرف طريقها حنو القمة وميكن إبراز ذلك من خالل املنحىن  التايل و املصمم 

  :Paul Grahamمن قبل 

  مراحل تطور الشركات الناشئة: 01الشكل رقم  

  

  Paul Graham, startup happinescurve ,http://t.co/P1FDcMCUB:المصدر

  معيقاتها ثالث: أهمية المشاريع الناشئة  و المطلب ال

  حتظى املشاريع الناشئة  بأمهية بالغة، كما تواجه  العديد من الصعوبات،جنمل ذلك  كما يلي: 

  أوال: أهمية المشاريع الناشئة  

  1ه األمهية يف النقاط التالية : للمشاريع الناشئة أمهية كبرية يف التنمية االقتصادية ،حيث تتجلى هذ

يف معظم الدول النامية من خلل يف هيكل االقتصاد الوطين  يعانيهيكاللنشاطاإلنتاجيتوازن هيكل النشاط اإلنتاجي:   −

بسبب غياب قاعدة قوية من صناعات صغرية ومتوسطة يستند عليها .ومبا أن كثرة عدد الصناعات الصغرية بإمكاا 

نشآت إحداث التنويع و الرتويج لألنشطة الكربى، فمن الضروري وضع اسرتاتيجيات إلصالح هذا اخللل وتوسيع قاعدة امل

 الصغرية القابلة للتطوير والقادرة على اإلنتاج.

                                       
  .12حممد سبيت،مرجع سبق ذكره،ص-1
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تتميز املنشآت الصغرية بقدرا العالية على توفري فرص توفير فرص العمل الحقيقية المنتجة و مكافحة مشكل البطالة:  −

ة يف استيعاب العمل،إضافة إىل أن تكلفة فرصة العمل املتولدة من املنشأة الناشئة تكون منخفضة فضال عن قدرا العالي

 وتوظيف العمالة نصف املاهرة أو حىت غري املاهرة.

التنظيمية اإلجيابية  الناشئة يف تعميق ونشر القيم أو املبادئ الصناعية و  تسامهاملؤسساتنشر القيم الصناعية اإليجابية: −

 كإدارة الوقت، اجلودة، اإلنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم العمل،املبادرة.

ع السكان تضعدول عديدة خططا للتنمية احمللية وذلك دف توزيي تحقيق إستراتيجية التنمية المحلية: المساهمة ف −

ولتحقيق هذا وجب تأمني  ختفيف الضغط على املدن الكبرية من أجل حتقيق التوازن اإلقليمي،على أكرب مساحة ممكنة و 

الواضح أن الشركات الناشئة وخصوصا الصناعية  ومن .جديدة، سلع وخدمات وأماكن للسكن الشروط التالية:فرص عمل

 منها متثل آلية ضرورية هلذه األنشطةوتساهم يف تنمية املناطق املعنية،نظرا إلمكانية متركزها باملدن الصغرية.

متكن تنمية املؤسسات الناشئة من إنتاج متطلبات السوق احمللي مما  : وارداتال لإحال سياسة تحقيق في المساهمة −

  وقد تتمكن أيضا من تنمية الصادرات. يساهم يف إحالل الواردات.

  ثانيا:معيقات المؤسسات الناشئة 

  1من أبرز املشاكل و القضايا اليت تواجه املشاريع الناشئة :

لتأسيس عوبات إدارية،فاملبادر يواجه عدة عراقيل لدى قيامه بإجراءات ا:تواجه املشاريع الناشئة عدة صاإلدارية الصعوبات −

  يف كثري من األحيان إىل ترك فكرة اإلنشاء، وذلك لظروفه وتواضع إمكانياته ومستوى خربته.اليت تكون معقدة تدفع به 

تفضيل املستهلك ا التسويقية و دي إىل ضعف مهاراإناخنفاض اإلمكانيات املادية للمشاريع الناشئة يؤ الصعوبة التسويقية: −

  ملنتجات الشركات الكبرية املعروفة.

خربات أصحاا بصفة رئيسية نظرا لعدم مساح إمكانياا املادية مد املشاريع الناشئة على قدرات و تعتالصعوبات الفنية: −

  حبصوهلا على الكفاءات البشرية املتخصصة املرتفعة التكاليف.

لعل أبرز املعوقات اليت تعرتض منو الشركات الناشئة، ودد بقاءها تتمثل يف اإلحتياجات املالية وكيفية  الصعوبات التمويلية : −

احلصول عليها.حيث حتتاج املشاريع الناشئة إىل األموال لتمويل استثمارات البحث والتطوير،استثمارات العملية اإلنتاجية 

 ،..)، استثمارات العملية (معدات، أدوات

لكن ما حيدث هو أا ال تتمكن من  )،العام (خمزون،زبائن.....االحتياج من رأس املال ومتويل  البيع،..)،ة (إشهار،شبكةالتجاري

  احلصول على األموال الالزمة ملواجهة هذه احلاجات.

                                       
  . 13حممد سبيت، مرجع السابق نفسه،ص -1
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 ماهية رأس المال المخاطر  :الثاني المبحث

رأس املال املخاطر من أهم األساليب املستحدثة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة،وخاصة الناشئة يف ظل حمدودية  تعتربتقنية     

  لذا سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل: .التمويل التقليدي الذي يعتمد على القروض املصرفية و البنكيةاليت تتميز بثقل ضماناا

  .وم رأس املال املخاطرل:نشأة ومفهاألو  املطلب

  :مصادروخصائص رأس املال املخاطر.املطلب الثاين

  ج رأس املال املخاطر من املشروع.الثالث:توقيت دخول وآليات خرو  املطلب

 .املتدخلة فيه العناصرو املخاطر  املال :أمهيةرأسالرابع املطلب

  مفهوم ونشأة رأس المال المخاطر األول: المطلب

  رأس المال المخاطر :نشأةأوال

الذي أسس أول Thalés demiletيرجع أصل نشأة مهنة رأس املال املخاطر إىل اليوناين نشأة مهنة رأس املال املخاطر إىل اليوناين      

تكررت التجربة بعد حوايل  ،وقدنخاطرياملقرضينمشروع يف التصنيع الزراعي (استخراج زيت الزيتون) بفضل األموال اليت حيصل عليها من امل

ن الذين اشرتوا السفن اليت تعهدها رأمساليون خماطرو ) 16و15ألفي سنة مع رحالت األسبان والربتغال إىل العامل اجلديد (خالل القرنني 

  1و مولوا الرحالت .

تأسست أول مؤسسة رمسية  حيثالثانية، بدأ قطاع رأس املال املخاطر احلديث يف اختاذ منطا خاصا يف فرتات ما بعد احلرب العاملية     

مث سار ).ARDالتنمية (اسم املؤسسة األمريكية للبحوث و  الواليات املتحدة األمريكية أطلق عليهايف  1946لرأس املال املخاطر يف سنة 

  مجيعا وراء تأسيس قطاع رأس املال املخاطر. الشرق آسيوية على ج التجربة األمريكية،وكانواألوروبية و عدد من الدول ا

خاطر بصورة أكثر فعالية يف خلق وتأسيس فرصة مشاركة شركات رأس املال املويف الستينات أتاحت عملية الطرح األويل للجمهور      

 عينات استمر سوق رأس املالويف السب، األفراد األثرياءسوقا جذابا جيذب العائالت و هكذا أصبح رأس املال  املخاطر مؤسسات جديدة و 

ر من مشكالت السوق العامة الواليات املتحدة األمريكية عاىن قطاع رأس املال املخاطبينما يف ،املخاطر يف منوه يف معظم أوروبا

يف  عندما اختذ الكوجنرس األمريكي قرارا باستثمار جزء من أموال املعاشات 1975يف سنة ومع ذلك فقد حدث تغيري حقيقي ،وغريها

  شركات رأس املال املخاطر.

                                       
، ورقة عمل مقدمة ضمن  امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية و والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتمويل دعم المخاطرفي المال دوررأسمساح طلحي، 1

  .6، ص2012نوفمرب 14و13كلية العلوم االقتصادية و ،التجارية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، املتوسطة و التنمية  املستدامة ، "واقع وآفاق "،  
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دة للتمويل مثل صندوق ــــوشهدت فرتة الثمانينات استعراضا للنموذج اجلديد لرأس املال املخاطر حيث مت اكتشاف مصادر جدي     

تعد الواليات املتحدة األمريكية هي أكرب سوق لرأس املال املخاطر يف  اآلنو ،باملؤسساتغريها من الصناديق املالية املتعلقة املعاشات و 

،فهو يشكل العديد من الصناعات اجلديدةتليها اململكة املتحدة. وإدراكا لكون عمل رأس املال اخلاطر ميثل حافزا حيويا يف تنمية العامل 

دعم اهليئات املاحنة اليت قدمت تسهيالت للوصول دول النامية يف تلفة من بينها العامال يف منو االقتصاد و حتقيق الثروة،بدأت دول خم

  1ألحدث وسائل التكنولوجيا اخلاصة ذا الشأن.

  ثانيا:مفهوم رأس المال المخاطر

على أنًه كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مايل متخصص يف مشروعات )EVCA(عرفته اجلمعية األوروبية لرأس املال املخاطر     

د رأس املال يف ،لكنها ال تضمن يف احلال يقينا باحلصول على دخل أو تأكد من اسرتدااطر مرتفعة باحتمال توقع منو كبريخمخاصة ذات 

ذلك هو مصدر املخاطر،أمال يف احلصول  على فائض  قيمة مرتفع يف املستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه التاريخ احملدد و 

 2.ذه احلالة تعترب تعويضا للمخاطرهالحقة و املؤسسات بعد عدة سنوات

، يقوم االستثمار يف املؤسسةيعتمد على مراحل "املخاطر ة من ري استثمار مرفق بدرجة عالية ومتغ يعرف رأس املال املخاطر على أنهو      

السوق ألجل حتقيق أرباح على  املهارات اإلدارية الستغالل الفرص املتاحة يفبالتمويل الالزم و  من خالله  املستثمرون  بدعم املقاولني 

  3املدى البعيد.

ل املدفوع عن طريق شركات تستثمر رأس املابأنه  )يعرف رأس املال املخاطر 1996منظمة التعاون و التنمية االقتصادية (عرفته و      

  4االستثمار يف هذه املؤسسات.مردودية اهلدف من ذلك هو دعم و  .درجة يف البورصةاملغري و املؤسسات الفتية أوالوليدةوترافق وتدير 

 فحسب.،الواسع و املفهوم املطلقاملفهوم الدقيقممكنة : اتريفتعفإنه توجد ثالثة Dupocageet Rivaud Dansetوحسب      

يف  املفهوم الدقيق فالتمويل عن طريق رأس املال املخاطر يعين املشاركة يف متويل املؤسسات الفتية يف جمال التكنولوجيا لتحقيق أكرب قيمة

استمرار اليت تسمح هلا مبمارسة و رؤوس األموال اخلاصة للمؤسسات و  أما املفهوم الواسع لرأس املال املخاطر يعين تدعيماملستقبل.

                                       
  .178، 177،ص ص 2019،اجلزائر، هومه  للطباعة والنشر و التوزيع ،داراالقتصادية المؤسسات في التمويل استراتيجياتمليكاوي مولود ،1
، ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و التمويل مشكل مواجهة في سطةوالمتو  الصغيرة المؤسسساتعبد الَله إبراهيم، 2

  .308، ص 2006أفريل،  18و17املتوسطة يف الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
، دراسة باألكادميية للدراسات  االجتماعية الجزائر في والوقف الزكاة أموال لتثمير كأداة المخاطراإلسالمي المال رأسحممد الشريف بن زواي، 3

  .17، ص 2016، جوان16واإلنسانية،العدد
  .175،176مليكاوي مولود، مرجع سبق  ذكره،ص ص4
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حباجة املبدعة واليت تكون أسلوب لتمويل املؤسسات الوليدة و أما املفهوم املطلق فالتمويل عن طريق رأس املال املخاطر يعين نشاطها.

  1منوها .لرأمسال لتمويل منتجاا و 

مشاريع استثمارية تتميز مبخاطر  من خالله شركات رأس املال املخاطر،بتمويلعبارة عن أسلوب أو تقنية تقوم يعرف أيضا أنه و       

) على أن يتم اسرتداد رأس املال املخاطر به يف اية برنامج %40أو  %30مع توقع حتقيق عائد مرتفع  (يصل إىل فعة على العموم مرت

ر مل خماط،حيث يتحأي ضمان عند إبرام عقد املشاركة االستثمار بعد إدراج عائد حيسب على أساس الربح احملقق،ومن دون تقدمي

كليا أو جزئيا قي حالة فشل املشروع املمول.لذا ال تقتصر مؤسسات رأس املال املخاطر على تقدمي النقد فحسب كما هو احلال اخلسارة  

حدة املخاطر  جناحها من أجل ختفيف منالشركة مبا حيقق تطور املؤسسة و إدارة  يف التمويل املصريف بل تعمل أيضا على تقدمي املساعدة يف

النمو وهو وكذا متويل التوسع و  ،كما ال يقتصر دورها على متويل مرحلة اإلنشاء فحسب بل ميتد أيضا إىل مرحلة التجديد،اخلسائر احملتملةو 

 .2ما يقتضي تقدمي خمطط تنمية من طرف املؤسسة 

شاريع خاصة ذات خماطر مرتفعة لتمويل م يوظفكل رأس مال  هو:رأس املال املخاطر ميكن القول بأن  السابقة ريفاالتع من خالل      

ذلك عن طريق  وسيط مايل متخصص يعرف بشركات رأس املال املخاطر، لكنها ال تضمن احلصول على دخل أو التأكد من اسرتجاع و 

  ، لكنها تأمل احلصول على فائض قيمة يف املستقبل.هذا هو أصل  اخلطراريخ احملدد و رأس املال يف الت

  بني مخس أنواع لرأس املال املخاطر )AFICمتيزاجلمعيةالفرنسية للمستثمرين من أجل النمو (س المال المخاطر:تصنيف رأثالثا: 

يوظف املستثمرون يف رأس املال املبدئي رأس املال باإلضافة إىل اخلربات ):seed capitalرأس المال المبدئي ( -1

 التطوير .يع اليت مل تتجاوز مرحلة البحث و للمشار 

يوفر املستثمرون التمويل على شكل أموال خاصة أو شبه خاصة ):venture capitalالمال االستثماري(رأس  -2

 للمؤسسات الناشئة أو تلك اليت تكون يف مرحلة بداية النشاط .

أو شبه خاصة وعادة يف  على شكل أموال خاصةيوفر املستثمرين التمويل ):growth capitalرأس المال النمو ( -3

 املؤسسة الشريكة تقدم آفاق منو كبرية.و  .سسة أو إعادة شراء حصص املسامهنيدف إىل متويل تطور املؤ ،وشكل أقلية

ة ):تتكون عمليات انتقال رأس املال من اكتساب غالبية رأس مال املؤسسة الناضجbuyout(شراء–انتقال رأس المال -4

 )،وأكثر العمليات شيوعا هي شراء رافعة مالية.التمويل البنكي (هيكلة الديون من خالل املزج بني رأس املال و 

باألموال اخلاصة للمؤسسات اليت يوفر املستثمرون التمويل):turnaround capitalتحويل رأس المال ( -5

  .تواجهصعوباتواملدراءلديهمفرصة ووسائل التنفيذ لوضع التدابري اليت تسمح بالعودة إىل حتقيق األرباح 

                                       
1DagobertNgongong,Analysecamerounaise 

durecoursAuCapitalrisqueparlesPME,journalofAcademicFinance ,N°8 spring ,2017 ,p 03. 
  .6مساح طلحي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  و خصائصه  المال المخاطررأس مصادر  :المطلب الثاني

  :مصادر رأس المال المخاطرأوال

I. يتكونالسوقالرمسيمن نوعني من تنظيمات رأس املال املخاطر وهي إما شركات أو صناديق استثمار خماطرة :المصادر الرسمية

 :1وميكن توضيحهم فيما يلي

 يل املخاطر وهي :وجند هناك ثالث أنواع من الشركات ذات التمو شركات رأس المال المخاطر:  -1

،مبعىن أا غري منطوية هي مؤسسات خماطرة مستقلةشركات رأس املال املخاطر اخلاصة املستقلة:أغلبية مؤسسات رأس املال املخاطر  - أ

بالشركات اخلاصة املستقلة، وتقوم جبمع األموال لدى املستثمرين احملتملني معتمدة على شهرا و  حتت أي هيئة مالية أخرÉوتسمى

 ختصصها وخربا.

املال  ،أين يلعب رأسخالل صناديق منظمة كشركات حمدودةشركات رأس املال العام:تستثمر نسبة كبرية من املؤسسات أمواهلا من -ب 

واخلاصة مريكية حيث ظهرت الشركات الصغرية  هذا النوع أواخر الستينات يف الواليات املتحدة األ ،وقد ظهراملخاطر دور الشريك العام

  .ونسبة من األرباح مقابل كل صفقة اليت تقوم بتمويل رأس املال املخاطر فيها كالشريك العام وتتلقى أجرا لإلدارة

مريكية ويقصد هذا النوع أيضا يف نفس الفرتة وهي أواخر الستينات يف الواليات املتحدة األ شركات رأس املال املخاطر التابعة:تطور-ـج

  ع لشركات املسامهة الكربى اليت تأسسها  وتوفر رأس املال الالزم هلا وهي نوعان :و فر بالتابعة هنا أا 

،أو مؤسسة تأمني وتقوم كاستثمارياري،بنتابعة ملؤسسات مالية:شركات رأس املال املخاطر هذه ميكن أن تكون فرع لبنك جت -

  عمالئها.االستثمار لصاحل املؤسسة األم أو ب

  تابعة للشركات الصناعية الكربى:وهنا تكون فرعا هلا تستثمر لصاحلها.  -

عن طريق  تعرفصناديقاالستثمار على أا مؤسسات مالية تقوم باالستثمار اجلماعي لألوراق املاليةصناديق االستثمار المخاطرة:-2

،واستثمارها يف شراء و بيع األوراق بواسطة إدارة حمرتفة دف حتقيق منفعة ملؤسسيها و دخرات من عدد كبري من املستثمرينجتميع امل

  للمستثمرين ولالستثمار القومي ككل.

رسة نشاطها من صناديق املعاشات حتصل على األموال الالزمة ملماحيث وتعد صناديق رأس املال املخاطرة األشكال اجلديدة و املبتكرة 

دات الشركات ،كما يالحظ أن جزءا صغريا منها يتم احلصول عليه من بعض وحن بعض املنشآت الغري هادفة للربحوشركات التأمني وم

                                       
، ص ص 2009،مارس جامعة بسكرة، 18العدد،، جملة العلوم اإلنسانيةرأس المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةرقية حساين،1

92،93. 
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يل جديد يف شركات التأمني على احلياة.كما ميكن هلذه الصناديق إعانة املشاريع املتعثرة من خالل تزويدها بتمو الضخمة مثل البنوك و 

 .املالية هلا،مث ميكن بعد ذلك بيع حصتها يف هذه املشروعات عندما  تسرتد صحتها املاليةل ملكية وتقدمي النصائح الفنية و شك

II. يتكونالسوق غري الرمسي لرأس املال املخاطر مما يسمى مالئكة األعمال ": المصادر غير رسميةbusnissangel ويطلق"

،وتعرف مالئكة األول هو األكثر شيوعا واستخداماغري أن املصطلح ية اإلهلية واملستثمرون الفرديني، عليهم أيضا مستثمرو العنا

، وباإلضافة إىل أمواهلم  يوضعون وواعدة األعمال على أم أشخاص طبيعيون يستثمرون جزء من أمواهلم يف مؤسسات حمددة

ألموال الالزمة ،ويوفر مالئكة األعمال اجزء من وقتهمم و اءام وعالقاكفحتت تصرف صاحب املؤسسة خربام و باان 

ال الثالثة عادة من شركات رأس املوال الالزمة للمرحلتني الثانية و تقوم الشركات اليت يتم متويلها جبمع األمللمرحلة األوىل و 

 .املخاطر أو سوق األسهم العامة

ن استثمارهم ال يكون إال يف مؤسسات جمددة وواعدة تواجه خماطر عالية جدا  هذه املخاطر اخلاصية األساسية  ملالئكة األعمال هي أو 

 ،ومصطلح جمددة هنا يعين ما هو جديد مقارنة مع ما هو موجود حاليا،سترتجم يف عوائد مالية جد معتربةالعالية يف حال جناح املؤسسة 

  .1املواد الطبيعيةالطاقة و أخرى كالتصنيع، إىل جماالت دال يتعلق فقط بالتجديد التكنولوجي.بل ميتو 

  :خصائص رأس المال المخاطر  ثانيا

  :2يتميز رأس املال املخاطر باخلصائص التالية  

 7إىل 5اليت ترتاوح فيها مدة مشاركة رأس املال املخاطر من لة األجل و يعد نشاط رأس املال املخاطر من األنشطة طوي −

 سنوات.

 يتميز رأس املال املخاطر بوجود أفق زمين حمدد مقدما لتمويل. −

ذي  يتم متويله يف تاريخ يتم اختاذ القرار االستثماري من جانب املستثمر بناءا على نتائج املتوقعة للمشروع ال −

 ،وتتمثل النتائج يف العائد خالل فرتة التمويل.مستقبلي

لبا ما ،كما أا غاروعات هلا أسواق واعدة من ناحية التنمية االقتصاديةطر لتمويل مشغالبا ما يتدخل رأس املال املخا −

ألصحاا األموال ة موضع التنفيذ على أرض الواقع واليت ال يتوفر أحباث علمية أو تكنولوجيتكون مشروعات وضع أفكار و 

 الالزمة.

                                       
مذكرة متقدمة كجزء من - ائرية األوروبية للمساهمةدراسة حالة المالية الجز –فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة حممد سبيت،  1

  . 78، ص2009متطلبات نيل شهادة املاجيسيت، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،
،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات  شهادة ماسرت أكادميي، جامعة  دور رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،خالد سالطنية 2

  .07، ص 2018حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،
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ال تشكل األرباح اطر باملشروع موضوع التمويل و ملخالعائد على رأس املال املخاطر يف اية مدة بقاء رأس املال ايتم حتقيق  −

عائد عند خروج رأس املال اليت يتم توزيعها خالل هذه املدة إال جزءا قليال من هذا العائد، وبعبارة أخرى يتم حتصيل ال

هو توقع و افة للعائد الرأس مايل املعندئذ حيصل املستثمر يف جمال رأس املال املخاطر على أصل رأس املال باإلضاملخاطرو 

  العائد األساسي املستهدف من االستثمار.

 من المشاريع و آليات خروج  رأس المال المخاطر :توقيت دخول المطلب الثالث

 توقيت دخول رأس المال المخاطر أثناء دورة حياة المشروع :-أوال

  مراحل رئيسية هي : على العموم ميكن التمييز بني ثالث رحلة اليت توجد فيها املؤسسة، و حسب امل ختتلف عمليات رأس املال املخاطر

 :1وتنقسمإىلمرحلة اإلنشاء: -1

والنماذج التجارية للسلعة رالنماذجالعمليةيتطو وخيصص لتغطية نفقاتالبحثوالتجاربو رأسمال ما قبل االنشاء:  -

متويل صعب نظرا خلطورة احتمال الفشل لدى  ،وهوومعرفة مدى اإلقبال عليها،وكذلك جتريب السلعة يف السوق اجلديدة

  مؤسسة اليت ليس لديها كيان قانوين يف هاته املرحلة.

مرحلة اإلنشاء يف بداية خيصص لتمويل املشروعات يف ألساسية لتدخل رأس مال املخاطر و ميثل املرحلة ا:رأسمال االنطالق -

قبل متويل الوحيدة اليت ت هي،وشركات رأس املال املخاطر اجلديدالنشاط وجتمع هاته املرحلة املخاطراليت يعاين منها املشروع 

  املشروع خالل هذه املرحلة .

تأيت هذه املرحلة التمويلية لتقابل ضغوطا مالية ترجع إىل توليد اإليرادات، حلة اإلنتاجية و عند بلوغ املشروع مر :مرحلة التنمية -2

،كزيادة القدرات سنويا%10و   %5التوسع الذي يرتاوح متوسطه بني املشروع املالية لتمويل النمو و  اتساع وعمق حاجات

أو تطوير منتجات جديدة ...إخل،وتنقسم هذه املرحلة بدورها إىل أو زيادة قدرات البيع،  ،تاجية أو زيادة رأس املال اجلارياإلن

  .2النضج: مرحلة التوسع ومرحلة التطور و قسمني

  ت ما يلي :من بني هاته احلاال: تمويل حاالت خاصة -3

ة ىل شركخاطر أو حتويل مشروع قائم بذاته إاملالكة لرأس املال املألغلبيةويستعملرأساملاالملخاطرعندحتويالتحويل الملكية: -

ت رأس املال املخاطر بتمويل عمليات يل خالل هاته املرحلة تم مؤسسا،وبالتاقابضة مالية ترمى إىل شراء عدة مشاريع قائمة

  املالية للمشروع اىل جمموعة جديدة من املالك .الصناعية و حتويل السلطة 

                                       
،مذكرة ماجيستري ،كلية العلوم االقتصادية -دراسة مقارنة-فرص نجاح نظام المشاركة اإلسالمي بالمقارنة مع نظام رأس المال المخاطرحممد أمني دنداين، 1

  .49، ص 2012، 3لتسيري،جامعة اجلزائرو التجارية وعلوم ا
، مذكرة ماجيستري، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية، بنظام المشاركةدراسة مقارنة مع التمويل - لمخاطرالتمويل برأس المال اعبد اهللا بلعيدي،  2

  .9،10،ص ص 2008جامعة احلاج خلضر باتنة،
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وتتوفر لديها  ،صعوبات خاصةاليت متر بال و خيصص رأس املال املخاطر لتصحيح املشروعات القائمة فععادة التدوير:إ-

بيدها حىت تعيد ترتيب  ىل دعم مايل فتأخذ مؤسسة رأس املال املخاطرلذلك فإا حتتاج إ ،كانيات الذاتية الستعادة عافيتهاماإل

  .حربا تصبح قادرة على حتقيق األالسوق و أمورها وتستقر من جديد يف 

  آليات خروج رأس المال المخاطر من المشاريع التي قام بتمويلها:ثانيا: 

،فيسرتد عوائدهفيها قد بدأ يؤيت مثاره و ال ليبقى وإمنا ليخرج بعد فرتة يكون املشروع  ،من مسات رأس املال املخاطر أنه يدخل يف االستثمار

،ومن بني آليات اع القيمة السوقية ألصول املشروعبذلك أصل املال الذي استخدمه يف التمويل باإلضافة إىل الربح الذي يتمثل يف ارتف

  1خروج رأس مال املخاطر من املشاريع نذكر ما يلي :

،فهو ميكن للخروج من املشروع إليها أصحاب رأس املال املخاطريعد أفضل الطرق اليت يسعى و : للجمهور األولي الطرح -1

 جين العوائد اليت كان من املتوقع حتقيقها. من

،حيث متتص إحدى الشركات نشاط الشركة املمولة ن أكثر اسرتاتيجيات اخلروج شيوعاتعد م: التملكمليات الدمج و ع -2

حيصل املستثمر يف رأس املال املخاطر على أصل رأس املال املستثمر،باإلضافة إىل و  برأس املال املخاطر أو تندمج معها،

 اليت تكون هلا قيمة سوقية نتيجة قيدها يف بورصة األوراق املالية.و  األرباح يف صورة أسهم يف الشركة الداجمة،

هذه الطريقة  تتسببو  ،سةهذا الطرف بالتقدم لشراء املؤسمن خالل تدخل طرف ثالث حيث يقوم  :الشراء من السوق -3

ال املخاطر ،ميكن هلم استغالل موقف حاجة شركة رأس املان عدد املشرتين احملتملني قليالديد من املشاكل،فإذا كيف الع

 عروض شراء منخفضة عن القيمة الفعلية.للخروج من االستثمار فيقدمون 

 عدد حمدود من املستثمرين املؤسسني أو من األفراد : وهو بيع السندات املالية مباشرة  إىلطرح خاص  لألوراق المالية -4

املؤهلني، فإذا ما متت هيكلة الطرح بصورة مستمرة فإنه يتفادى التسجيل قي هيئة مراقبة عمليات  األوراق املالية يف 

 البورصة .

 املوظفني ليصبحوا مالكا.أي إعطاء الفرص للعمال و  :شركاتهم ألسهم شراءالموظفين -5

ة سندات الشركة أو : إذا فشل املشروع فإن املالذ األخري لشركة رأس املال املخاطر هو تصفيإشهار اإلفالس أوالتصفية -6

، وتقوم شركات رأس املال املخاطر ببيع أصول الشركة ودفع الديون املتأخرة وتوزيع املتبقي على املسامهني مث إشهار إفالسها

 اخلروج من النشاط.

 

  

                                       
  .179-175، ص ص3، أبعاد اقتصادية جملة علمية اكادميية حمكمة، جامعة اجلزائر في الجزائر س المال المخاطررهانات التمويل برأأمال شهرزاد لوكال، 1
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  .األطراف المتدخلة فيهس المال المخاطر و رأهمية :أالمطلب الرابع

  أوال: أهمية رأس المال المخاطر 

  1ر يف النقاط التالية:ميكن حصر أمهية رأس املال املخاط

اليت تعتمد على خوصصة القطاع و  برنامج اإلصالح االقتصادي تطبق اليت الدول جندأنتدعيم برامج اإلصالح االقتصادي:  −

وتقدمي الدعم  أموال ذات طبيعة خاصة تقدمها مؤسسات رأس املال املخاطر املستعدة لتحمل املخاطر،ج إىل رؤوس حتتا  ،العام

 الفنية هذه املؤسسات دورا حيويا فيتوفريالتمويلواخلربةتلعب  فنية،واليت حتتاج إىل هيكلة مالية و  خصصةملؤسسات القطاع العام امل

زم للمشروعات االقتصادية دون اإلفراط يف خلق النقود أو منح االئتمان يل الالحيث توفر التمو  ،الالزمة هلذا القطاعواإلدارية

 .توجيهها حنو التجمع حول االستثمار اإلنتاجيتعبئة رؤوس األموال و ،بالنظر إىل أن هذه املؤسسات تعمل على املصريف

حيث تقدم ،سات رأس املال املخاطرلنشاط  مؤساملفضل اال االبتكاريةميثلدعماملؤسساتدعم تمويل المؤسسات الناشئة: −

متويلها دون اشرتاط خاصة يف بداية انطالقتها و  املتابعة للمؤسسات اجلديدة،لدعم املايل والفين واإلداري وكذلك اإلرشاد و ا

هذه الوظيفة هامة جدا لتلك املشروعات ة فكرة املشروع وفاعلية أشخاصه و ،خبالف كفاءوقيود على هذا التمويلضمانات 

 .خاصة يف البلدان النامية 

هيكلة هذه لالزم إلعادة الفين ااملخاطر يف توفري الدعم املايل و :تساهم مؤسسات رأس املال المتعثرة المؤسسات دعم −

متابعة فنية و مالية  ،من خالل ماتتضمنه مسامهة تلك املؤسسات يف املشروعات منجذب االستثمارات إليهايف و املشروعات 

 .ضرورية إلصالح مسارها لتحفيز املستثمرين لالستثمار فيها 

من خالل اإلستعانة بشركات رأس املال املخاطر  يكون ذلك عن طريق خلق مؤسسات جديدة: و خلق مناصب الشغل −

 بالتايل امتصاص البطالة من اتمعواحلصول على متويل منها،و 

  المتدخلة في رأس المال المخاطر ثانيا:األطراف

اليت تلعب دور الوساطة، املخاطر  وجود ثالثة أطراف رئيسية تتمثل يف شركات رأس املال ن التمويل برأس املال املخاطر يتطلب ذإ

راء حصص املكتتب فيها باإلضافة إىل طرف رابع يربز دوره بعد انتهاء العملية التمويلية من خالل قيامه بش ،املستثمرون وأخريا املستفيدون

  : 2فيما يلي سوف نتطرق إىل كل طرف على حدىو  ال املخاطر لدى املؤسسات املمولة،من قبل شركات رأس امل

                                       
،جوان 05جملة الباحث االقتصادي،العدد ، -حالة الجزائر–اتجاه عالمي حديث لتمويل المؤسسات الناشئة رأس المال المخاطر مانة،علية ضياف،كماحل 1

  . 176عنابة،اجلزائر،ص ، جامعة باجي خمتار ، 2016
، 2017، جوان 03،مقال جملة املدير، العدددراسة حالة الجزائر-أهمية التمويل برأس المال المخاطر في دعم المؤسسات الناشئةحشماوي حممد، 2

  . 10،11،ص ص 3جامعة اجلزائر
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متنح  أاثا،حياستعداد للمخاطرة ملالية طويلة األجل الذين يكونون على يتدخل هؤالء املستثمرون من خالل املوارد االمستثمرون:-1

ويتمثل ،بل جيب عليهم االنتظار لغاية حتقيق جناح املشروع املمول.ستثمرين املطالبة بتسديدات آنيةمن دون ضمانات و ليس من حق امل

  ،األفراد و الصناديق املشرتكة للتوظيف.البنوك،شركات التأمني هؤالء املستثمرون  يف صناديق التقاعد،

تعمل على توظيف أمواهلا اخلاصة باإلضافة إىل األموال احملصلة  عبارة عن شركات ذات أسهم،هي شركات رأس المال المخاطر: -2

التطور بشكل  ها أفاق النمو و لكن باملقابل تتوفر لدي ،يف مشاريع واعدة ذات خماطر مرتفعةيرغبون باستثمارها من قبل املستثمرين الذين 

بذلك تعترب هذه الشركات صورة من صور الوساطة يف األرباح واخلسائر احملققة، و  ا و املشاركة،من خالل أخذ مسامهات يف رأمساهلكبري

املؤسسات  أين تقوم شركات رأس املال املخاطر مبرافقة  ،دعم فين كذلكاإلشارة إىل أن الدعم املايل املقدم يكون مرفقا ب من املالية وال بد

    تطورها .ها و اإلدارة مبا حيقق منو املمولة يف التسيري و 

ويل  الذايت،وصعوبة حصوهلم يعانون من نقص يف التماملتوسطة، أو املؤسسات الصغرية و هم عبارة عن املشاريع الناشئة المستفيدون:-3

حصوهلم على ،فيلجؤون إىل شركات رأس املال املخاطر قصد عدم توفرهم على الضمانات الكافيةعلى القروض من مؤسسات أخرى نظرا ل

  الفين من خالل االعتماد على مبدأ املشاركة يف األرباح و اخلسائر. الدعم املايل و 

أين تقوم شركات  رأس املال املخاطر ببيع حصصها انتهاء العملية التمويلية بنجاح،  يربز دور هؤالء املستثمرين عندالمستأنفون: -4

،وعادة ما يكون املستأنفون عبارة عن املسريين أخرىاألموال الناجتة يف مؤسسات  املكتتب فيها عند بداية العملية لتعيد استثمار

عنمؤسساترأساملال املخاطر االستثماري اليت تقوم بشراء احلصص دف وعبارة،أمولة قصد استعادة امللكية الكليةاألساسيني يف املؤسسة امل

  .استكمال متويل املؤسسة يف أطوار أخرى من مراحلها

  شركات رأس المال المخاطر :الثالث  المبحث

اليت عادة ما  ادية  وخاصة املؤسسات الناشئة، و تعترب شركات رأس املال املخاطر من أهم اآلليات  احلديثة لتمويل املؤسسات االقتص     

 لتأكد احمليطة مبستقبلهاحالة عدم ااملخاطر و   األسواق املالية بسبب حجماحتياجاا املالية من البنوك و  جتد صعوبة كبرية يف احلصول على

  .لذا سنحاول التطرق يف هذا املبحث إىل:وعدم توفرضماناتكافية

. و تركيبتها القانونية املطلب األول: مفهوم شركات رأس املال املخاطر  

 املطلب الثاين: أهداف شركات رأس املال املخاطر.

 .املطلب الثالث: أثر شركات رأس املال املخاطر

 

 



 ا���� ا�ول............................................................................ا�د��
ت ا������

 

 21 

س المال المخاطر وتركيبتها القانونيةأمفهوم شركات ر لمطلب األول : ا  

  رأس المال المخاطر ات أوال : مفهوم شرك

أن هذه التقنية ال تعتمد على  إذاملستحدثة يف التمويل، األساليبعن طريق شركات رأس املال املخاطر من أهم  تعترب تقنية التمويل    

املال املخاطر تقوم بتمويل  رأساملشاركة،فشركةأساستقدمي السيولة فقط للمؤسسات كما هو احلال بالنسبة للتمويل املصريف بل تقوم على 

ا مع املؤسسات الصغرية و املشروع من دون ضمان العائد وال مبلغه وبذلك فهو خياطر بأمواله،وبالتايل فهذا النوع من التمويل يتناسب متام

تواجه صعوبات يف هذا اال لعدم حصوهلا على القروض املصرفية بسبب غياب توسع و للنمو وال اليت تطمحاملتوسطة اجلديدة والناشئة و 

  .1زمةالالضمانات ال

ترافق مسريي املؤسسات و  ،مواردها املاليةا رأس املال اليت متنحه شركات تستثمر أالتنمية االقتصادية على تعرفها املنظمة التعاون و       

ون مع هذا من خالل خلق القيمة من املؤسسة احلديثة بالتعافيكون اهلدف منه العائد املايل و ،حديثة النشأة واليت ال تكومندرجة يف البورصة

 .شركات رأس املال املخاطر وخربا املهنية

 ثانيا : التركيبة القانونية لشركات رأس المال المخاطر 

 يار: عقد املسامهني واخل2مها اريع االستثمارية عنصرين مهمني و تتضمن الرتكيبة القانونية لشركات رأس املال املخاطر لتأدية مهمة متويل املش

  القانوين .

  عقد المساهمين :- 1

وفريق املغامرين (الشركة املمولة)promotorsطبيعة العالقات بني فريق املبادرين نوعية و  خ،ترسساسية ذات قيمة قضائيةأهو وثيقة 

venture capitaliste  فهو خيضع ملبدأ احلرية التعاقدية لكن ال ذا العقد غري منظم مبوجب القانون.هالتزامات أطراف العقدو وحقوق،

ويرجع ذلك لرغبة املغامرين برأس  يف الشركات املدرجة يف البورصة،سامهنيينبغي أن خيالف نصوص القانون ويتسم بالسرية عكس عقود امل

،والطريقة مال الشركة رأسلعقد مسامهة املستثمرين املغامرين يف ااملال يف عدم معرفة املنافسني بتفاصيل املشروع والعقود املربمة وينظم 

ووسائل ، ب يف حصص التأسيساالكتتاملال أوالتنازل يف احلصص أو سيتم عن طريق زيادة رأس اكان ذلك   إنالقانونية لتحقيق التدخل 

  :إىلاالستثمار وشروط االنسحاب ويهدف العقد التدخل أو ما باألسهم أو السندات ومدة إالتدخل 

خضوع  إىلممارسة الرقابة على جغرافية رأس املال الشركة املمولة،فاألول يطمح  إىليسعى كل مستثمر :مراقبة جغرافية رأس المال-

واحلفاظ على صحة معينة يف الشركة تضمن له خروجا مرحبا، والثاين ، دخول شركاء جدد غري مرغوب فيهم الشركة لرقابته أمال يف تقييد

                                       
،  جملة أحباث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرشركات رأس المال المخاطر كتقنية مستحدثة لتمويل علي مساي، ليلى أوالد ابراهيم،  1

  99، ص 2018،  01إقتصادية معاصرة، العدد 
  .11،12خالد سالطنية، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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 إىلبنود دف فئتني ومها: إىلنشاطها، وتصنف بنود مراقبة جغرافية رأس املال على سيطرته على الشركة واستئناف ظ ااحلف إىليسعى 

املستثمر خبطر متيع مسامهته بسبب حدوث عمليات اندماج للمنشأة أو رفع  خطارإإلÓوبنود دف ، أواألسهمتنازل عن احلصص مراقبة ال

  .إشراكهرأمساهلا دون 

، لذلك يتيح له ال يف املنشأة املمولة باألقليةتتصف حصة املخاطر برأس امل لى تنظيم سلطات المستثمرين ذوي األقلية:إبنود تهدف -

تقارير دورية عالم الذي يلزم املبادر بتقدمي ومن بينها بند اإل، متابعة مسامهتهاملسامهني حق استخدام رافعات قانونية لتنظيم وهيكلة و  عقد

رات املهمة  الرتخيص املسبق اليت تلزم املسري باستشارة املخاطر عند الشروع يف اختاذ بعض القراوبند االستشارة و ،عن مستجدات الشركة

إىل جانب بنود أخرى تنظيم حضور املستثمرين يف املنشأة من خالل مقعد يف جملس  ،توظيف اإلطارات املهمةازل عن األصول و كالتن

 .أو جملس املراقبة إدارا

ممارسة أي نشاط و  ومنها بند عدم املنافسة الذي حيد من إمكانية أخذ أحد األطراف املسرية حصة من منشأة أخرىبنود خاصة : -

عداده لالنضمام بند خروج املوثق الذي حيد من قيام املسامهني بالتنازل لطرف أجنيب عن املنشأة ما مل يبدي هذا األخري استفيها، و  إداري

  .إىل عقد املسامهة

كة قد يعرتض تنفيذ عقد  املسامهني جمموعة من الصعوبات اليت ترجع إىل جهل حر بنود معالجة الصعوبات التي تفترض تنفيذ العقد : -

ميكن أن و ، تصريح عن بعض أصوهلا أو خصومهااليت ميكن أن تعمد إىل عدم ال، قيقة أصول وخصوم الشركة املمولةرأس املال املخاطر حب

يرتتب عن األمر إضرار بشركة رأس املال املخاطر، إىل جانب ذلك ميكن أن حتدث نزاعات حول تنفيذ بنود العقد، ومحاية شركة رأس املال 

اخلصوم ويكون موضوع إعفاء الشركة من دفع الديون غري املصرح ا، أو مراجعة سعر احلصة م إدراج بند ضمان األصول و اطر يتاملخ

ملعاجلة النزاعات مت إدراج بند كيفية تسوية النزاعات ضمن عقد املسامهني ال املخاطر املدفوعة من قبلها، و املتنازل عنها لشركة رأس امل

 . لجوء إىل القضاءبالطريقة الودية أو بال

: يتمثل اخليار القانوين يف كل من الشكل القانوين املتبين و اهلياكل التسيريية املعتمدة من طرف املؤسسة حيث يتحدد الخيارالقانوني- 2

  على أساسها مدى الرقابة اليت بإمكان املستثمر ممارستها.

  المطلب الثاني: أهداف شركات رأس المال المخاطر 

، ويعود االهتمام ا إىل الناشئةيرجع تأسيس شركات رأس املال املخاطر إىل املشاكل املالية اليت واجهت املؤسسات الصغرية و    

هذه الطريقة التمويلية إىل حتقيق مجلة من األهداف، تصب   سعىألمريكية وأوروبا، وتاملتحدة ا النجاح الباهر الذي حققته يف الواليات

  : 1هيو املتوسطة،متويل املؤسسات الصغرية و  كلها يف تسهيل عملية

                                       
املخاطر بالواليات دراسة حالة شركات رأس املال  متطلبات تطوير سوق التمويل برأس المال المخاطر في الجزائر كدعامة للتنمية االقتصادية،لياس تقية، 1

  . 05ص  املتحدة األمريكية، املدرسة العليا للتجارة ،



 ا���� ا�ول............................................................................ا�د��
ت ا������

 

 23 

 مواجهة االحتياجات اخلاصة بالتمويل االستثماري . - 

 . ؤسسات املالية القائمةالتغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس األموال  بشروط مالئمة من امل - 

بالتغريات ات منو وعائد مرتفع، واليت تتميز تمويل للمشروعات اجلديدة أو عالية املخاطر واليت تتوافر لديها إمكانيتوفري ال - 

 التكنولوجية السريعة كاالتصاالت و اإلعالم اآليل .

خاطر العالية بري األموال من إصدارات األسهم العامة أو أسواق الدين بسبب املويل املؤسسات غري القادرة على تدطريقة لتم - 

وهو أيضا ف املخاطر،لاملرتبطة بأعماهلا، وهذه االستثمارات هي آلجال طويلة وغري سائلة وهو ما يرفع من درجة تعرضها ملخت

 ما يرفع من عوائدها عندما يتم بيع املؤسسة املستثمر فيها.

 ى كافة الشركاء.إحكام الرقابة على املؤسسة، كما تتوىل شركة رأس املال املخاطر توزيع اخلطر عل - 

التوظيف، عد املؤسسة على اختيار املشاريع،تقدمي الدعم التكنولوجي واإلداري للمؤسسة عرب خمتلف مراحل تطورها، ألا تسا - 

 التسويق وتوطيد عالقتها مع الغري.

  .املسامهة يف خلق فرص جديدة من العمل ورفع اإليرادات وحىت تطوير املستوى املعيشي  - 

  الثالث: أثر شركات رأس المال المخاطر  المطلب

، له االقتصاديةومشول نشاطها خمتلف القطاعات  االستثمارإن زيادة عدد شركات رأس املال املخاطر وانتشارها لتمويل خمتلف أوجه 

  :1االستفادةإجيابية على مسرية التنمية، وفيما يلي بيان ألوجه تلك  انعكاسات

ولة الشركات الممَ على  أثر شركات رأس المال المخاطر  

:الشركات الناشئة وذلك من خاللمن املتوقع أن يكون لشركات رأس املال املخاطر مشاركة إجيابية يف منو   

يد أصحاب املشروعات بالتمويل الالزم لتحويل أفكارهم إىل مؤسسات عاملة حني يصعب عليهم الوصول إىل مصادر مالية و تز  - 

 .أخرى

 بسبب املستوى املرتفع لدور البحث والتطور. واالبتكاررفع مستويات التطوير  - 

املساعدة يف تطوير القدرات املؤسسية للشركات املستهدفة مع اخلدمات األخرى اليت تقدمها وتتعلق باإلدارة وسبل األعمال  - 

 .واالتصال

 .نافسية للمؤسسة مع خلق فرص عمل جديدةاملساعدة يف زيادة القدرة الت - 

  

                                       
  .07،08لياس تقية، مرجع سبق ذكره، ص ص   1
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  . أثر شركات رأس المال المخاطر على المؤسسات التمويلية األخرى 2

  .تستفيد املؤسسات التمويلية القائمة يف السوق من إنشاء شركات رأس املال املخاطر، وخاصة البنوك وسوق األوراق املالية

  أثر شركات رأس المال المخاطر على المؤسسات البنكية  - أ

  اطر حيقق للبنوك فوائد عديدة، نذكر منها مايلي:شركات رأس املال املخ إنشاءإن 

أو املسامهة يف  إقراضتستطيع البنوك يف بعض احلاالتحيث ال  ،عمالئها املتعثرين بتوفري موارد مالية إضافية هلمل مساعدة البنوك - 

 .فرضها نظم العمل املصريفيود اليت املشروعات نتيجة للقي

 .لالزمة لتوفري هذه املعونةايتوافر لدى البنوك اإلمكانيات الأين  لعمالء البنوكتوفري املعونة الفنية واإلدارية  - 

متويل املشروعات الصغرية اليت توافر لديها إمكانيات النمو و التطور بينما ال يتوافر لديها الضمانات الكافية لالقرتاض من  - 

 .هذه املشروعات  البنوك، ومن مث ميكن هلذه األخرية يف مراحل الحقة دخول جمال متويل

الية القدرات املما الرتفاع درجة املخاطرة ا أولعدمتوافر متويل تطبيق االبتكارات اجلديدة، وهي مشروعات ال تعد جاذبة للبنوك، إ - 

 . والضمانات ألصحاب املشروعات

عاملي، ألنه مبوجب السماح للبنوك متكني البنوك من الدخول يف استثمارات متنوعة ومواكبة تطورات االستثمار يف اال احمللي وال - 

اال أمامها الستقطاب أموال املستثمرين، ومكنها من حتصيل مبالغ كبرية بغرض أتاحشركات رأس املال املخاطر بتأسيس 

 .إليهااالستثمار يف فرص استثمارية متنوعة وكبرية مل تكن هلا من قبل الفرصة للولوج 

  وق األوراق الماليةأثر شركات رأس المال المخاطر على س - ب

  ساهم شركات رأس املال املخاطر يف تنشيط حركة سوق األوراق املالية، من خالل ما يلي :ت     

مراحل الحقة من  يفصغر حجمها وقلة خربا، لتتمكن دعمها املسبق للمؤسسات اليت ال ميكنها الولوج إىل هذه السوق ل - 

 .تثمارية تتناسب وظروف املستثمريندخول جمال متويل مشروعاا من خالل ما توفره هذه السوق من أدوات اس

 .يسهم يف تنشيط حركة تلك األسواق قيامها بشراء تشكيلة من األوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية مما - 

اعتمادها على سوق األوراق املالية باعتبارها من أهم آليات اخلروج من املشروعات املمولة، من خالل بيع اشرتاكاا لتعيد  - 

طرحها يف السوق التمويلي من جديد، مما يزيد يف عرض أسهم تلك املؤسسات للتداول العام، وهذا يعين إضافة املزيد من 

 . األوراق املالية املتداولة يف السوق
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  لمال المخاطر بالنسبة للمستثمرينأثر شركات رأس ا .1

أثبت االستثمار من خالل شركات رأس املال املخاطر كفاءة عالية يف توفري الفرص االستثمارية املناسبة لتشغيل أموال خمتلف شرائح 

على أرباح تفوق ودائع البنوك مع  توفري  املتوسطة والكبرية، وبشكل حيقق طموحام يف احلصولثمرين من ذوي املدخرات الصغرية و املست

حد أدىن من احلماية ألمواهلم من املخاطر االستثمارية، وذلك ألن القيام مبتطلبات هذه الشركات حيتاج إىل حمرتفني متخصصني وإىل 

ع توفري احلماية من بداية تأسيس هذه الشركات وحىت تصفيتها، مد حبسن مسريا،جهات متعددة لتأسيسها وإدارا، وجهة تتعه

  .يها تنشيطا كبريا لالقتصاد الوطينللمستثمرين فيها بسبب تعليمات وإشراف اجلهات الرقابية اليت رأت ف

فتقوم شركات رأس املال املخاطر مبا تتيحه للمستثمرين من معلومات وما تقدمه من حتليالت ودراسات ألوضاع املؤسسات الطالبة 

  .ا مسؤولية  استثمار أمواله بثقةلمستثمر الذي يرتك هلللتمويل، بتوفري عنصر األمان ل
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  خالصة  الفصل

  من خالل دراستنا هلذا  الفصل استنتجنا أن:

املبدعة حىت تصبح مشاريع يث تقوم بتبين األفكار اجلديدة و شركات رأس املال املخاطر تلعب دورا كبريا يف متويل املشاريع الناشئة، ح - 

  جاهزة ذات عوائد كبرية يف ظل درجة خماطرة عالية. 

املتوسطة، تقوم على أساس املشاركة  سات الناشئة، الصغرية و التمويل عن طريق رأس املال املخاطر هو أسلوب أو تقنية لتمويل املؤس  -

  دون ضمان املبلغ فهو خماطرة باألموال.  

جتسيد  أفكارها، أو  تبحث عن مصادر متويلية  من أجل مؤسسات تقوم على أساس فكرة جديدة إبداعية، املؤسسات الناشئة هي - 

  تطورها و منوها.

 

  



 

 

 

 الفصل الثاني
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  تمهيد   

لتمويل املشاريع االبتكارية للمؤسسات فهوأداة هامة ،مويلية يف االقتصاديات  املعاصرةمن أهم التجارب الت يعترب رأس املال املخاطر      

د و للمؤسسات الناشئة اليت تعالفين و  رأس املال املخاطر من أهم وسائل الدعم  املايل مؤسسات   والتطور وتعتربلنمو ا اليت ترغب يف

لكثري من دول النشاط االقتصادي للدول اليت تتبىن تقنية  التمويل برأس املال املخاطر اليت انتشرت يف ا املستقبل وتطورباألرباح العالية يف 

أس املال املخاطر تشكل ركيزة يف دعم اقتصاديات الدول. وعليه يتم من خالل عن طريق ر التعامالت العامل  املتطورة والنامية، وأصبحت 

  التالية:هذا الفصل معاجلة النقاط 

 رأس املال املخاطر.عن طريق الناشئة للشركات متويلية عاملية املبحث األول: جتارب 

 واقع رأس املال املخاطر يف اجلزائر.املبحث الثاين: 

 - SOFINANCEجتربة –خاطراجلزائرية لرأس املال امل التجربةالثالث:  املبحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا���� ا�����...........................................................................ا��را
� ا�������� 

 

 29 

  عن طريق رأس المال المخاطر للشركات الناشئة المبحث األول :تجارب تمويلية عالمية

هامة يف تقدمي الذي أصبح حيتل مكانة و يعترب التمويل برأس املال املخاطر من أحدث التقنيات التمويلية بالنسبة جلميع دول العامل،     

الكثري من صور الدعم للمؤسسات الناشئة. وتعترب جتربة  الواليات املتحدة األمريكية من أهم التجارب الدولية الناجحة، وانتشرت هذه 

خالل  ومن .معاناا من بعض العوائق املخاطر، رغمواليت تشهد حتسنا ملحوظا يف جمال التمويل برأس املال  ،التجربة إىل الدول العربية

  دولية يف جمال التمويل برأس املال املخاطر.التجارب بعض ال هذا املبحث سيتم التعرف على 

 المطلب األول:التجربة التمويلية التونسية عن طريق  رأس المال المخاطر 

املال املخاطر،حيث اهتمت تعترب جتربة تونس بني أول التجارب وأكثرها متيزا يف إنشاء شركات رأس  التونسية: بالتجربة التعريف-أوال

،واستمرت يف تعديل 1998أوت  02إطار تشريعي منظم للمهنة من خالل إصدار أول قانون يف هذا الشأن بتاريخ  توفريبتونس مبكرا 

مال أول شركة رأس FORPRODIضريبية بشروط تؤدي لتطوير املهنة، ويعترب صندوق الرتقية الصناعية تدقيق القوانني وتقدمي امتيازات و 

من  %70يوفر متويل يصل إىل مليون دينار و  3جاور استثماراته بتكارية، الصغرية و املتوسطة اليت ال يتاطر لتمويل املؤسسات الناشئة االخم

  التكاليف اإلمجالية للمشروع.

ان أمهها ندرة املوارد املالية ك  اليت، و مل يستطع صندوق الرتقية الصناعية حتقيق األهداف املرجوة منه بسبب العديد من املعوقات      

حيث قدم  1995أكتوبر  30لتمويل املؤسسات وغياب املردودية من التمويالت السابقة، لتقوم تونس بأهم تعديل لذات القانون بتاريخ 

 ة حيث أضافتبار يف القوانني السابقالقانون اجلديد ثالث أصناف من املؤسسات االستثمار برأس املال املخاطر مل تأخذ بعني االع

يق التمويل برأس املال املتغري وصناديق التمويل القانون اجلديد إىل جانب مؤسسات التمويل السابقة جماالت أخرى لتمويل من خالل صناد

  .1اعتربها وسائل أخرى لتمويل برأس املال املخاطرباألخطار و 

تحسن يف مناخ االستثمار وصل اللتجارة و الضرائب و البنوك و ومع استمرار اإلصالحات العميقة و املتوالية اليت مست قطاعات ا     

ر مليون دينا 389.4شركة رأس مال خماطر بقيمة إمجالية وصلت إىل  58إىل  2015عدد شركات رأس املال املخاطر يف اية سنة 

2.تونسي
 

 ثانيا:المشاريع التي تم تمويلها برأس المال المخاطر في تونس 

قامت شركات رأس املال املخاطر بتونس بتمويل عدد كبري من املشاريع ملخصة يف اجلدول التايل:        

                                       
، جملة اقتصاديات األعمال و رأس مال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائررشيد حفصي وعبد الغفور دادان، 1

  .177-176،ص ص 2018التجارة،العدد السادس، سبتمرب 
  . 148،ص2015،تونسالتقرير السنوي لهيئة األسواق المالية في 2



 ا���� ا�����...........................................................................ا��را
� ا�������� 

 

 30 

  2010:عدد المشاريع الممولة برأس المال المخاطر في تونس حتى نهاية سنة 01جدول رقم ال

2008قبل سنة  السنوات  2008 2009 2010 

 364 381 375 1639 عدد املشاريع

  .153لهيئة األسواق المالية في تونس،ص 2010التقرير السنوي لسنة المصدر: 

 1639قدر ب 2008يبني اجلدول أعاله عدد املشاريع املمولة برأس املال املخاطر يف تونس حيث نالحظ أن عدد املشاريع قبل سنة  

  .2010مشروع سنة  364تناقص إىل ولكنه  2008مشروع سنة  375بلغمشروع،و 

جهات هذه التمويالت ملخصة وتو  2015يف سنة بالقطاعات اليت قامت شركات رأس املال املخاطر يف تونس بتمويلها  أما فيما يتعلق

  يف اجلدول التايل :

  :القطاعات الممولة برأس المال المخاطر في تونس و توجهاتها02جدول رقم ال

 متويل حسب التوجهات متويل حسب قطاعات النشاط

 %26.1 مقاولون جدد %4.9 القطاع الفالحي

 %58.5 مشاريع أخرى %75 القطاع الصناعي

 %10.3 إعادة اهليكلة و اخلوصصة %3.4 القطاع السياحي

 %5.1 استخدامات أخرى %16.7 قطاع اخلدمات

  .153لهيئة األسواق المالية في تونس،ص 2015المصدر: التقرير السنوي لسنة 

نالحظ من خالل اجلدول أن شركات رأس املال املخاطر يف تونس تم باملؤسسات اليت تعمل يف اال الصناعي وهذا بسبب        

،أما فيما يتعلق بتوجهات ت العاملة يف قطاع اخلدمات،مث يليه املؤسساكار من أجل تطوير النسيج الصناعياهتمام السلطات بتمويل االبت

  االبتكار.ويل املشاريع الناشئة و هذا ما يفسر أن تونس تم بتمو  %26.1رت  نسبة املقاولون اجلدد بهذه التمويالت فقد

  المطلب الثاني: التجربة  التمويلية المصرية عن طريق رأس المال المخاطر  

عد أول تشريع ينظم جمال الذي ي، و 1995لسنة  92بدأ نشاط رأس املال املخاطر يف مصر مع صدور قانون سوق رأس املال رقم       

انون االستثمار إصدار قاجلديد ما دفع باحلكومة إىل نشاط الشركات العاملة يف هذا اال،غري أن الشركات مل تتجاوب مع هذا املعطي 

كما أضاف صناديق ضريبية من أجل تشجيع هذا القطاع،   الذي مينح شركات رأس املال املخاطر إعفاءاتو  1997لسنة  8رقم 

طاع العام بتملك من خالل قيام احلكومة بتبين اجتاه جديد يف خصخصة شركات الق ،ستثمار إىل جمال نشاط رأس املال املخاطراال

تكنولوجيا املعلومات باملسامهة يف صندوق رأس املال املخاطر من خالل شركة ،كما قامت وزارة االتصاالت و الشركات املخصصة

Ideavelopers  دف من خالهلا لصناعة تكنولوجيا املعلومات يف مصر.  و اليت  
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ضعيفا، الدولة املصرية من أجل ترقية هذا القطاع إال أن أداء شركات رأس املال املخاطر ال يزال  ارغم من اجلهود اليت قامت البو      

شركات  9شركة  16ما يقارب  2001ا يف سنة يبلغ عددهمن صدور قانون سوق رأس املال، و  حيث مل تبدأ نشاطها إال بعد عامني

طتها للحصول على مزايا لكنها أدرجت نشاط رأس املال املخاطر ضمن أنشي يف األساس شركات أوراق مالية و وهمقيدة يف البورصة، 

  عدد قليل منها عمل يف جمال نشاط رأس املال املخاطر مبفهوم إعادة اهليكلة للشركات املتعثرة.ضريبية، و 

،ليكون دافع جديد لشركات رأس املال التمويل متناهي الصغر يف مصراملتضمن تنظيم نشاط  141صدر قانون رقم  2014نة ويف س

املتوسطة حركية كبرية حيث وصل عدد الشركات العاملة املرخص الصغرية و  نشاط  متويل املؤسسات الناشئة،ومنذ إنشائه عرف  املخاطر،

 .20161مؤسسة يف سنة  755إىل ما يقارب  هلا يف تقدمي رأس املال املخاطر

  المطلب الثالث:التجربة التمويلية الكندية عن طريق رأس المال المخاطر 

بعرض تنظيم و استثمارات سوق رأس املال املخاطر  تعترب التجربة الكندية من أهم التجارب يف التمويل برأس املال املخاطر،وسنقوم      

  يف كندا،وقياس أداءه يف تطوير املؤسسات الناشئة.

  أوال: تنظيم سوق رأس المال المخاطر في كندا  

تتيح السوق الكندية للمؤسسات اليت تدخل مرحلة اإلنشاء اخليار بني طريقتني للحصول على التمويل الالزم،كما هو موضح يف      

اليت تعد ثالث أكرب سوق يف العامل من حيث توفر األموال. ق رأس املال املخاطر التقليدية، و )،اخليار األول يتمثل يف سو 01شكل رقم (ال

ن الطريقة الثانية هي السوق احلكومية لرأس املال املخاطر، وتتشابه كلتا السوقني من حيث طريقة الدخول إليهما،دورات التمويل واخلروج م

التمويل املختلفة،باإلضافة إىل تقدمي تسهيالت كبرية للمؤسسات حديثة النشأة من أجل الدخول إليها،غري أن هدف السوق مراحل 

احلكومية لرأس املال املخاطر هو اخلروج من االستثمارات عن طريق سوق األوراق املالية، يف حني تبقى أفضل طريقة للخروج من السوق 

  عام على اجلمهور.التقليدية عن طريق العرض ال

السوق الكندية لتمويل المؤسسات الناشئة :  02الشكل رقم  

  

 

  

الشريف بن زاوي،فعالية السياسات الحكومية في تنشيط سوق رأس المال المخاطر مع اإلشارة محمد من إعداد الطلبة باالعتماد على مقال لالمصدر: 

 .63التنمية،جامعةالمدية،ص لتجربة الكندية، مجلة االقتصاد و إلى ا

                                       
  .178رشيد حفصي وعبد الغفار دادان،مرجع سبق ذكره،ص  1

 مؤسسة حديثة النشأة
 رأس المال المخاطر تمويل مرحلة اإلنشاء

رأس المال المخاطر 

 الحكومي

رأس المال المخاطر 

 التقليدي
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  ثانيا: قياس أداء سوق رأس المال المخاطر الكندية في تطوير المشاريع الناشئة 

خاطر يف كندا عرب عدة طرق، الطريقة األوىل تتمثل يف حتليل نسبة  اإلخفاق للمؤسسات املدرجة ميكن قياس أداء سوق رأس املال امل      

حديثا (خروج املؤسسات من السوق). أما الطريقة  الثانية فتكون عن طريق قياس نسبة جناح املؤسسات املدرجة عرب مقارنة نسبة 

سوق تورنتو لألوراق املالية  عن طريق العرض العام على اجلمهور  مع تلك اليت تدخل ولة عن طريق رأس املال املخاطر و املؤسسات املم

الطريقة الثالثة تتمثل يف معدل العائد الذي يكسبه وق رأس املال املخاطر احلكومية، و اليت تدخل سوق األوراق املالية عن طريق س

  املستثمرون. 

على املؤسسات الناشئة املدرجة يف سوق رأس املال املخاطر  تو جني مارك سريي سيسيل كاربانترياخلصت نتائج الدراسة اليت قامت     

أداء هذه السوق، حيث قام الباحثني مبقارنة نسبة جناح املؤسسات املدرجة حديثا  2006- 1986احلكومية بكندا خالل الفرتة  

)TSXVترب عملية العرض العام على اجلمهور عبارة عن جناح اليت عادة ما تعملال املخاطر التقليدية بكندا، و ) مع معطيات سوق رأس ا

معدل  للمؤسسة املمولة عن طريق رأس املال املخاطر، وقد مت التوصل إىل أن معدل النجاح  يف السوق احلكومية يساوي أربع مرات

بله عادة سوق رأس املال وهذا راجع إىل أن السوق احلكومية تستقبل مؤسسات جديدة أكثر مما تستقالنجاح يف السوق التقليدية، 

املخاطر، حبيث خالل الفرتة اليت متت دراستها، كانت نسبة املؤسسات اليت تدخل سوق األوراق املالية انطالقا من سوق رأس املال 

  املخاطر احلكومية مقارنة مع تلك اليت تدخل عن طريق عمليات العرض العام على اجلمهور هي سبعة إىل واحد.

كان معدل اخلروج من سوق األوراق املالية للمؤسسات املمولة عن طريق رأس املال املخاطر احلكومي وات األخرية،  يف اخلمس سن      

كما أس املال املخاطر اخلاص يف كندا،  يف كندا أقل منه يف الواليات املتحدة األمريكية، وأقل بكثري من نسبة اإلخفاق املالحظة يف قطاع ر 

معدل العائد  يف سوق رأس املال املخاطر احلكومية كان يفوق معدل العائد يف سوق رأس املال املخاطر  أشارت الدراسة أيضا إىل أن

  .1اخلاص

  في الجزائر المبحث الثاني: اإلطار القانوني و التنظيمي و المالي لسوق رأس المال المخاطر

  وم رأس المال المخاطر في الجزائرالمطلب األول: نشأة و مفه

  النشأة  أوال: 

اء املوافقة من طرف جملس النقد والقرض للشركة املالية اجلزائرية ظهر رأس املال املخاطر باجلزائر يف بداية التسعينات، بعد إعط      

الصادر  12األوروبية للمسامهة كمؤسسة مالية متخصصة  يف التمويل عن طريق رأس املال االستثماري، وذلك من خالل القرار رقم 

                                       
خمرب –،مع اإلشارة إىل التجربة الكندية، جملة االقتصاد والتنمية فعاليات السياسة الحكومية في تنشيط سوق رأس المال المخاطرحممد  الشريف بن زواي،1

  .65، ص 2016،جامعة املدية ،اجلزائر،05العدد  –التنمية احمللية املستدامة
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سات رأس املال املخاطر هذا يف غياب إطار قانوين يضبط مؤس، و 1995ن نشاطها الفعلي بدأ سنة ، غري أ1991فيفري  24 بتاريخ

  . يف اجلزائر

كة املالية ، حتمل اسم الشر 1998بعد إنشاء الشركة املالية اجلزائرية األوروبية للمسامهة مت إنشاء مؤسسة أخرى يف        

صدر  2006 سنة يفو ر، املوافقة من طرف بنك اجلزائ بعد إعطائها 2001وظيف، انطلق نشاطها الفعلي سنة التلالستثمار،املسامهة و 

)مت من خالله حتديد اهليئات املسؤولة عن عملية الرقابة كما 11-06املخاطر باجلزائر (القانون  يضبط سوق رأس املالأول قانون ينظم و 

مسح هذا القانون بإنشاء مؤسسات رأس مال خماطر أخرى، غري شروط إنشائها. و املال املخاطر و مت حتديد اإلطار اجلبائي ملؤسسات رأس 

تعرب عن جهود الدولة يف إرساء قاعدة لسوق رأس أو كلية، و أن كل هذه املؤسسات عبارة عن مؤسسات تابعة للحكومة بصفة جزئية 

 .            1املال املخاطر باجلزائر

  ل المخاطر حسب المشرع الجزائريثانيا: مفهوم رأس الما

 2006جوان  24الصادر بتاريخ  11-06عرف املشرع اجلزائري شركات رأس املال املخاطر يف الفصل األول من القانون رقم       

 يف كل عملية تتمثل يف تقدمي حصص من أموال خاصة أو شبه خاصةللمشاركة يف رأس املال الشركة، و بأا: "الشركات اليت دف 

ملؤسسات يف طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو اخلوصصة"، وقد ركز املشرع على مراحل منو املؤسسة موضوع التمويل كما حدد كيفية 

املؤسسات يف مرحلة قبل اليت تتمثل يف رأس املال املخاطر، الذي يشمل رأس املال املوجه لتمويل ماري، و تدخل شركة رأس املال االستث

مرحلة اإلنشاء، رأس املال املوجه لتنمية املؤسسة بعد إنشائها، رأس مال التحويل، باإلضافة إىل عمليات اسرتجاع مسامهات يف اإلنشاء و 

  .2أو حصص حيوزها صاحب رأس مال استثماري آخر

 المطلب الثاني: شركات رأس المال المخاطر في الجزائر

  :3هناك العديد من شركات رأس املال املخاطر يف اجلزائر منها 

 )FINALEP( الشركة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة -1

الوكالة الفرنسية الشعيب اجلزائري، و  مبسامهة كل من بنك التنمية احمللية، القرض 1991جوان  30مت إنشاء هذه الشركة يف 

يون مل 191.70هو البنك األورويب اجلزائري، وقدر رأمساهلا مببلغ مساهم جديد أال و مث دخول  1995ة للتنمية، و يف سن

كان و جتدر اإلشارة إىل أن هذه الشركة بدأت يف ممارسة نشاطها قبل صدور القانون املنظم هلا، . و 2005دينار جزائري يف سنة 

                                       
  حممـد سبيت،مرجع سبق ذكره، 1
، 42، العدد ، المتعلق بشركات رأس المال االستثماري، الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائرية2006جوان  24المؤرخ في  11-06القانون رقم 2

  . 04، ص 02، 01ملادة ، ا2006جوان  25املوافق لـ  1427مجادى األوىل  29الصادر يف 
 .179-177عليا ضياف وكمال محانة، مرجع سبق ذكره، ص ص  3
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املتوسطة بتوفري التمويل الالزم  دعم املؤسسات الصغرية و من خالل  املايل اجلزائرينشائها هو تفعيل النظام البنكي و اهلدف من إ

  تقوم الشركة مبجموعة من املهام نذكر منها:ا وتنمية مشاريعها املتعثرة، و هل

سنوات، قصد توفري الدعم املايل ملواصلة  10و 5املتوسطة ملدة ترتاوح بني كة يف رأمسال املؤسسات الصغرية و املشار  −

 نشاطها.

ذلك قصد تزويدها باخلربة وسطة مبا يضمن منوها و تطورها، و املتة وتسيري املؤسسات الصغرية و املساعدة يف إدار  −

 الكافية.

 ) SOFINANCEالشركة المالية لالستثمارات و المساهمة و التوظيف( -2

 5قدره ولة، برأمسال بالشراكة مع الس الوطين ملسامهان الد 2000أفريل 04هي عبارة عن شركة ذات أسهم أنشئت يف 

الذي يعترب تاريخ  2001جانفي  09هي عبارة عن مؤسسة مالية عمومية مت اعتمادها من قبل بنك اجلزائر يف مليار دج، و 

  تطوير املنتجات  املالية اجلديدة.م حتديث وسائل اإلنتاج الوطنية و ويتمثل هدفها الرئيسي يف دعبداية نشاطها، 

 ) ASICOMالشركة الجزائرية  السعودية لالستثمار( -3

تعد أول مؤسسة ، و 2004اململكة السعودية سنة  أنشئت الشركة اجلزائرية السعودية لالستثمار مبوجب اتفاقية بني اجلزائر و

حبيث مت اقتسام رأس املال ا بثمانية مليارات دينار جزائري، حكومية متخصصة يف رأس املال املخاطر باجلزائر، حدد رأمساهل

احلكومتني على أن يتم دفع النصف عند التأسيس، و يدير الشركة جملس إدارة مكون من ستة أعضاء، املكتتب مناصفة بني 

 يضم ثالثة من كل دولة.

 ) El djazair Istithmarالجزائر استثمار( -4

ريفية التنمية الري بنكان عموميان، بنك الفالحة و مؤسسة رأس مال استثماري حيوز رأس ماهلا البالغ واحد مليار دينار جزائ

قد مت تسليمها االعتماد من أجل بداية نشاطها من طرف ، و %30االحتياط بنسبة والصندوق الوطين للتوفري و  %70بنسبة 

  .2010ماي  6وزارة املالية يف 

 ) MPEFالصندوق المغاربي لرأس المال االستثماري ( -5

يسري عن طريق "جممع تونانفست" و ينشط صندوق رأس املال االستثماري املغاريب بثالث دول مغاربية: اجلزائر، املغرب وتونس، 

)Tuninvest Group امت يف من طرف املؤسسة املالية الدولية اليت س 2000)، بدأ نشاطه ألول مرة يف تونس سنة

املغرب، لتنتقل بعد ذلك إىل ليبيا يف املرحلة ستثمار يف كل من اجلزائر، تونس و باالكمرحلة أوىل بدأت االستثمار مشال إفريقيا و 

  الثانية.

  المطلب الثالث: سوق رأس المال المخاطر في الجزائر

 عمليةالت اجلة  احلكومة اجلزائرية ملدخكيفية معئر من خالل اهليكل التنظيمي له و تناولنا يف هذا املطلب واقع رأس املال املخاطر يف اجلزا

  حللول املقرتحة ملواجهتها.ا يعرض املعوقات اليت يواجهها واكممويل عن طريق رأس املال املخاطر  الت
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  أوال: الهيكل التنظيمي لسوق رأس المال المخاطر 

سوق رأس املال املخاطر والشكل املوايل يبني  اهليكل التنظيمي لسوق  عملت احلكومة اجلزائرية على وضع أسس وقوانني من أجل  تنظيم

  .رأس املال املخاطر باجلزائر

: الهيكل  التنظيمي لسوق رأس المال المخاطر في الجزائر03الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الدولي  المصدر: محمـد براق، محمد الشريف بن زاوي، الهياكل المرافقة و المساعدة في سوق رأس المال المخاطر بالجزائر، ورقة مقدمة في الملتقى

  .09، ص 2012أفريل  19و18المتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المنعقد يومي ومرافقة المؤسسات الصغيرة و  ظيمحول استراتيجيات تن
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 سوق رأس المال المخاطر  ة الجزائرية لمدخالتثانيا: معالجة الحكوم

سب الظروف اليت يفرضها من دولة إىل أخرى حسوق رأس املال املخاطر  هندسةمعاجلة احلكومات ملدخالت عملية ختتلف عملية      

  احمليط االقتصادي .

 رأس المال المخاطر ): شركاتالمؤسسات المالية المتخصصة (  -  أ

أدت قوى السوق دورا مهما يف إجياد وسطاء ماليني على مستوى سوق رأس املال املخاطر باجلزائر، إذ أن ظهور هذه املؤسسات سبق 

لو أن أغلبها كانت عبارة عن شراكة بني بنوك عمومية و مؤسسات أجنبية، باستثناء الشركة اجلزائر و  وجود إطار قانوين يضبط عملها يف

  اليت هي عبارة عن مؤسسات حكومية خمتصة يف التمويل عن طريق رأس املال املخاطر.اجلزائرية السعودية لالستثمار، و 

رأس املال املخاطر، واعتمدت يف ذلك عدة طرق سواء من  تعهدت احلكومة اجلزائرية بإنشاء مؤسسات مالية خمتصة يف التمويل عن طريق

عن طريق إنشاء مؤسسات حكومية خمتصة، ولضمان استقرار هذه املؤسسات أقدمت أو ، الشراكة مع مؤسسات أجنبية خمتصة خالل

ا حتفيزات جبائيه من أجل رأس املال املخاطر، باإلضافة إىل تقدميهشركات يضبط عمل ئرية على وضع إطار قانوين ينظم و احلكومة اجلزا

  .رأس مال خماطرشركات على إنشاء  األجانبيز املستثمرين اخلواص احملليني و حتف

  رأس المال :  -  ب

 ، سواء بطريقة مباشرة عن طريق مؤسسات حكومية متخصصة أو عنمي رأس املال  للمؤسسات املقاولةسامهت احلكومة اجلزائرية يف تقد

% 25ترتاوح نسبتها من  تقدمي رأس مال للمؤسسات املقاولةحيث أن مسامهة احلكومة اجلزائرية يف ، طريق الشراكة مع مؤسسات أجنبية

  .من رأس مال الشركة املمولة %51وعلى املقاول امتالك نسبة ال تقل عن ،من رأس مال املؤسسة املمولة% 49حىت 

  سياسات الحكومة الجزائرية في دعم سوق رأس المال المخاطرثالثا:  

ميكن للحكومة أن تتبع ثالثة اجتاهات أساسية عند التدخل يف سوق رأس املخاطر، تتمثل يف العرض املباشر لرأس املال احلكومي على 

  .رأس املال املخاطر أو عن طريق توسيع الضوابط املفروضة على استثمارات رأس املال املخاطرشركات ات، تقدمي حتفيزات مالية لاملؤسس

أن أغلب مؤسسات رأس املخاطر ا هي مؤسسات تابعة للحكومة بصفة   اجلزائر بأا حديثة النشأة، و ملال املخاطر يفتميز سوق رأس ات

، وبالتايل ال تكون هذه املؤسسات مفضلة نشاء، أين تكون املخاطرة مرتفعةاإلعلى مراحل الشركات كلية أو جزئية، وتركز معظم هذه 

ونظرا لغياب هذه األخرية وجب وضع هياكل مساعدة تقوم بتمويل مرحلة ما قبل اإلنشاء ، ر اخلاصؤسسات رأس املال املخاطبالنسبة مل

  .هاتني املرحلتني  فومرحلة اإلنشاء، خصوصا بالنظر إىل عدم قدرة املقاول اجلزائري على حتمل تكالي
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  وسبل إنجاحها شركات رأس المال المخاطر في الجزائرالمطلب الرابع: العوائق التي تواجه 

 : المعيقات التي تواجه شركات رأس المال المخاطر بالجزائر أوال

:1نقوم  بعرض واقع صناعة رأس املال املخاطر يف اجلزائر من خالل توضيح النقائص و العوائق اليت تواجهها و اليت تتمثل فيما يلى        

 نقائص تتعلق باإلطار القانوني و الضريبي  −

حيث يعاين عدة نقائص من اجلانب الوقت، اجلزائر جد حديث و ضعيف يف نفسأس املال املخاطر يف إن نشاط شركات ر  

، األمر الذي شكل حاجزا رئيسيا ضح يبني معامل تأسيس هذه الشركاتو الضرييب، إذ ال يوجد إطار قانوين خاص ووا القانوين

 بثقة املتعاملني االقتصاديني، أو يف شكل مؤسسات مالية ال حتضىو حيث كانت تؤسس يف شكل جتاري املستثمرين، أمام 

وافز الضريبية  اليت دون االنطالق الفعلي هلذه التقنية التمويلية  زيادة على غياب احل ختضع لقيود البنك املركزي، األمر الذي 

زائر شهدت نشوء شركتني باشرت رغم ذلك فإن اجللكنالعالية لتبنيهم مثل هذا النشاط،ع املستثمرين  على حتمل املخاطر تشج

  صناعة رأس املال املخاطر قبل تقنينه إال أن نشاطهما كان حمدودا، ويتعلق األمر مبجاالت ال تتسم مبخاطر عالية. 

يث أنه قبل إصدار تعاين صناعة رأس املال املخاطر اجلزائرية من نقص حاد يف املوارد املالية املتاحة، ح:نقص الموارد المالية  −

 يكن يف إمكاا االعتماد إال على أمواهلا اخلاصة. أما اآلن فالقانون املذكور يسمح هلا بتوظيف أموال ، مل11-06القانون 

  تقدم من طرف الدولة و اخلواص.

تلعب اجلمعيات املهنية لرأس املال املخاطر دورا هاما يف تطوير : عدم وجود جمعية مهنية للمستثمرين برأس المال المخاطر −

رأس املال املخاطر أمام جمعيات املهنية أن متثل متعاملي الرقايب، ميكن للاطر فزيادة على الدور التنظيمي و مهنة رأس املال املخ

ريفهم  كذا أمام باقي املتعاملني االقتصاديني بتعالنشاط، و يكون هلا موقف تفاوضي أقوى لتحسني ظروف ممارسة و  ،السلطات

جتدر اإلشارة إىل أن هناك اتصاالت غري رمسية بني شركات رأس املال املخاطر باجلزائر وعيتهم مبيزاا، و ذه التقنية التمويلية وت

  إلنشاء مجعية مهنية ملؤسسات رأس املال املخاطر اجلزائرية، لكن األمر ال زال ال يتعدى كونه فكرة. 

ر نقصا كبريا يف املوارد البشرية املتخصصة يف صناعة تشهد اجلزائ:الزبائن المحتملينص الكفاءة البشرية المتخصصة ووعي نق  −

قتصادية، احملاسبية واملالية رأس املال املخاطر، حيث أن هذه األخرية تتطلب مهارات خاصة  يف خمتلف اجلوانب القانونية اال

  و الكم. أاإلدارية، وهو الشيء الذي تفتقده اجلزائر سواء من حيث النوع و 

حسب االطالع على بعض امللفات اليت مت دراستها فإن سات متخصصة يف إعداد خطط العمل،و رازيادة على غياب مكاتب د

املكلف بإعداد هذه الدراسة هو مسؤول  مصلحة القرض التقليدي على مستوى البنك، مبعىن أنه يتم دراسة امللف دراسة 

  .ل يف دراسة ملف طالب القرضتقليدية كما هو احلا

                                       
  .64إميان صوالج،مرجع سبق ذكره، ص  1
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يتضح أن رجال البنوك و احملاسبني هلم دور هام يف تقدمي التحليالت املالية و احملاسبية، لكن مبفردهم ال يشكلون الفريق  

أن شركات رأس املال املخاطر حتتاج إىل مهارات خاصة  يف هذا اال دارة مؤسسة رأس املال املخاطر، ذلك النموذجي إل

ها، كما تشهد املؤسسات القضائية نقصا إن مل نقل انعداما يف رجال القانون الذين خمتصة وذات تكوين عال لتدعيم هياكل

  يتحكمون يف اخلصائص القانونية هلذه التقنية.

الناشئة حول دور شركات رأس املال املخاطر يف متويل حاجام الشركات باإلضافة إىل نقص الوعي لدى أصحاب        

أدى إىل نقص يف الزبائن احملتملني املمكن متويلهم برأس املال ، وهو ما رة من تأسيس مشاريعهمخاصة يف املراحل املبكلتمويلية، ا

النمو خاصة  باملنشآت اليت هلا استعدادات عاليةتم هذه الوسيلة يف التمويل املخاطر هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

ليس خمرتع هلا، فإن هذا النوع من املشاريع املستهدفة ولوجيا و بلد مستهلك وناقل للتكن نظرا العتبار اجلزائرالتكنولوجية منها، و 

 شبه مفقودة نظرا للتأخر الكبري يف اال التكنولوجي و البحث العلمي ببلدنا.

  : شروط إنجاح شركات رأس المال المخاطر في الجزائر ثانيا

  :1نلخصها يف النقاط التاليةجيب على الدولة اجلزائرية توفري جمموعة من الشروط إلصالح هذه الشركات   

إنشاء شركات رأمسال املخاطر يف اجلزائر بغض النظر عن جنسيتها.  -         

دعم أساليب الشراكة مع مؤسسات رأمسال املخاطر األجنبية خاصة املالكة لتكنولوجيا عالية.  -         

  االستشارة.ودعمها بالتمويل و تدريب ملساعدة املشاريع الناشئة إنشاء مراكز حبوث و ال -       

  النشاط االقتصادي.  ته توفري املعلومات للمستثمرين حول أو خبصوص إنشاء مركز وطين لإلعالم االقتصادي مهم -       

  . هاتقدمي حوافز ضريبية هلذه الشركات باإلضافة إىل تبسيط الشروط التنظيمية اليت حتكم عمل -       

ة لالستثمارات، المساهمة والتوظيف دراسة حالة شركة مالي - التجربة الجزائرية لرأس المال المخاطر المبحث الثالث :

SOFINANCE -  

  ملتوسطةية اليت واجهت املؤسسات الصغرية وايرجع ظهور شركات رأس املال املخاطر إىل املشاكل املال

  االهتمام برأس املال املخاطر يف اجلزائر  إىل النجاح الباهر الذي حققته يف الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا. وخاصة الناشئة،ويعود

                                       
، مذكرة مقدمة Sofinanceدراسة ميدانية لمؤسسة  –دور رأس المال المخاطر في تمويل االبتكار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إميان صوالج، 1

  . 66، ص 2019علوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، اجلزائر، العلوم االقتصادية ، التجارية و  شهادة ماسرت أكادميي، كليةضمن متطلبات نيل 
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   -SOFINANCE–األول:تقديم شركة رأس المال المخاطر  المطلب

أنشطة الشركة ومهامهاأوال: تعريف و   

  -SOFINANCE- شركة تعريف -1

،مت اختاذ قرار إنشائها من ماهلا مخسة ماليري دينار جزائري هي مؤسسة مالية عمومية متخصصة يف االستثمار يبلغ رأس 

، من أجل تطوير اإلنتاج الوطين و تطوير منتجات مالية جديدة،ومت 1998أوت 06الس الوطين  ملسامهات الدولة يف 

وتعترب ثاين شركة رأس مال خماطر ناشطة ، 2001جانفي 09زائر يف منحها املوافقة لبداية نشاطها من طرف بنك اجل

  . تقوم بنشاط التمويل عن طريق اإلجيار إىل جانب نشاطها بالتمويل برأس املال املخاطرو باجلزائر،

 مهام الشركة  -2

ذلك طين و تدعيم وإنعاش االقتصاد الو  التيتهدفإىلSOFINANCEاملهام املوكلة  لنشاط شركة لوظائف و باحلديث عنا 

  ببعث انطالقة جديدة فيما يتعلق بتمويل املؤسسات اجلديدة والناشئة فهي تتلخص فيما يلي:

عدة املؤسسات يف حول القطاع العام وتوسيع تدخالا يف املهام فيما يتعلق مبساSOFINANCEتركيز نشاط شركة  −

 تسيري املوارد العامة التجارية .عملية اخلوصصة و 

على مساندة ودعم املؤسسات يف تأهيلها و تطويرها وذلك عن طريق إرشادها و SOFINANCEتركيز مهام شركة  −

 اإلسرتاتيجية  وتوفري كل فرص التمويل املالئم .اندا وإعادة هيكلتها املالية و مس

 أنشطة الشركة  -3

  : 1ارسةاألنشطةالتمويليةالتاليةمSOFINANCE تقوم   

باقتناء آلة معينة وفقا لطلب العميل،تكون متاحة له مقابل مبلغ اإلجيار.يتمتع SOFINANCE  تقوم حيثاإليجار: قرض-

  املستأجر بكامل احلق يف التصرف يف اآللة،ويصبح يف اية فرتة التأجري مالكا هلا.

 يعكتمويل  موجه للمشاريع االستثمارية،مشار  %90متوسطةأو طويلة األجل،ميكن أن تصل حىت  قروض هياالستثمار:  قروض-

  االنطالق،أو التحديث للمؤسسة الصغرية أو املتوسطة من أجل اقتناء املعدات الصناعية.

هي متويل  يشمل على  حصص مالية يف األموال اخلاصة  ملؤسسات يف طور اإلنشاء،التوسع،التحويل أو المساهمة في رأس المال : -

سامها ديناميكيا،حيث تضع حصصها االجتماعية  ملدة منتهية حمددة يف ميثاق مSOFINANCEإعادة اهليكلة ذه اآللية تكون

  الشراكة.  

                                       
  sofinance :www.sofinance-dz.com, consulté le 01/08/ 2020ة املوقع الرمسي لشرك 1
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املشاريع االقتصادية ،البنية يف إطار اجناز األسواق العمومية(يف ضمان املؤسسات املسجلة SOFINANCEتتدخلالكفاالت البنكية: -

  ية.التحتية،...)،فهي التزامات ختصكالملشاركني يف املناقصات الوطن

يشمل هذا النشاط احلضور والنصيحة ملؤسسات صغرية ومتوسطة يف أطوار خمتلفة من خالل تطوير وسائل الهندسة المالية: -

  التشخيص،تقييماألعمال،واحلصول على عالقات جتارية.  

  SOFINANCEثانيا:الصناديق االستثمارية الوالئية الخاصة ب

ق استثماري لكل والية،يكلف باملسامهة يف رأس مال املؤسسات الناشئة، الصغرية و على إنشاء صندو  2009نص التشريع الصادر يف 

مليار دينار موزعة بني تلك الصناديق بقيمة مليار دينار للصندوق،وقد  48املتوسطة اليت ينشئها الشباب املقاولون،حيث مت ختصيص مبلغ 

متارس التمويل برأس املال صندوق والئي خلمس مؤسسات  48أن يعهد إدارة 2011فيفري  22قرر جملس الوزراء اتمع يف 

 -مهمةتسيريأموالستة صناديق حلساب اخلزينة العمومية، تتمثل هذه الواليات يف :وهرانSOFINANCE،حيث أسند إىل املخاطر

  .أم البواقي - باتنة -جباية -بليدةال - تيارت

  SOFINANCEالمطلب الثاني: مسار نشاط  رأس المال المخاطر في 

املتوسطة، من خالل أخذ مسامهات عن طريق رأس املال ملشاريع الناشئة، الصغرية و امليزانيةويل أعلى فيتمSOFINANCEتتدخل

 على األكثر من رأس املال  %49احملافظة على مناصب الشغل فيها. يكون تدخلها بنسبة دف ضمان استدامة هذه املشاريع و املخاطر

إىل  3ر حمدودة ما بني (بالنسبة لصناديق االستثمار) يف فرتة استثما دجمليون  50تكون أكرب قيمة للمسامهة هي  املؤسسة املمولة،حيث

ا املكلف عملية متويل املشاريع مبراحل عديدة يقوم متر ت رأس املال املخاطر يف اجلزائر، هذا وفقا للتشريعات اليت حتكم شركاسنوات، و  7

  :1سسة املالية وهيبالدراسات على مستوى املؤ 

اجلوانب اليت تساهم يف حتقيقه،  ع من خالل دراسة كلتقوم بتحليل املشرو البحث عن المشاريع و انتقائها:   .1

املردودية  التسيرييةللمبادرين،الكفاءة التقنية و نوعية خطة العمل،على أساس طبيعة املشروع و نتقاء يكون االو 

االجتماعي أمهية املشروع للنمو االقتصادي و توفري مناصب شغل،وأخريا املالية للمشروع وقدرته علىاالقتصادية و 

 للوالية يف حالة الصناديق الوالئية.

بعد املوافقة على متويل املشروع املقدم يف إطار صندوق استثمار والئي،يتم إضفاء الطابع الرسمي على المشاركة:  .2

املسامهة وملخص عن املشروع.يتم إمضاء اتفاق إعالم اخلزينة العمومية عن طريق تقرير رمسي مصحوب بطلب 

                                       
،جملة البحوث االقتصادية و SOFINANCEركة المالية لالستثمارات،المساهمة و التوظيف واقع نشاط رأس المال المخاطر في الشأحالم بوقفة، 1

  .114،ص2017،اجلزائر، 2قسنطينة -ريالعدد األول، جامعة عبد احلميد مه-املالية، الد الرابع
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املسامهة بني الطرفني حلماية مصاحلهم،وإنشاء الشركة اجلديدة رمسيا عند املوثق يف شكل شركة ذات مسؤولية 

 حمدودة أو شركة ذات أسهم.

 من الشركاء يستفيد ،املمول املشروع مال رأس يفSOFINANCEتواجد  خاللالمشاركة ومتابعتها:تسيير  .3

 اإلجنازات احملققة من عمليات االستغالل.م مبتابعة ميزانيات االستثمار و هل تسمح اليت الدورية التقارير

سنوات، بعدها 7-5يف االستثمار الذي مولته مدة  و البقاء هSOFINANCEهدف الخروج من المشاركة:  .4

تتخلى عن أسهمها وفق ما هو متفق عليه مع املسامهني يف بداية املشروع،هذا اخلروج ميكن أن يكون باجتاه 

رجني صناعيني أو ماليني،أجانبأوحمليني، من خالل مستأنفني خاوفقا ألحكام القانون التجاري، أو املساهم الشريك 

  روط. من خالل بورصة القيم املنقولة إذا مسحت الشأو 

  SOFINANCEالمطلب الثالث : تقييم  نشاط  وخدمات شركة  

  SOFINANCEسيتم من خالل هذا املطلب دراسة و تقييم نشاط و خدمات و استثمارات شركة 

   -SOFINANCE-أوال: عمليات رأس المال المخاطر لشركة   

  -2008-حتى نهاية سنة SOFINANCE: عمليات رأس المال المخاطر لشركة03رقم جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مذكرة متقدمة كجزء -دراسة حالة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة–محـمد سبتي، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة المصدر: 

  .181،ص2009من متطلبات نيل شهادة الماجيستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،

  

  

 الموقع نوع النشاط العملية

 البليدة الصناعة اإللكرتونية 01

 اجلزائر الرتقية و اإلجيار العقاري 02

 اجلزائر صناعة التبغ 03

 اجلزائر األشغال العمومية 04

 وهران صناعة الكربيت 05

 اجلزائر صناعة املنتجات الصحية 06

 وهران سياحة 07
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 SOFINANCE:المشاريع الممولة من طرف شركة  04رقم جدول 

 

 

 

 

 

  

  

  .182محمـد سبتي، مرجع سبق ذكره ص المصدر:

قامت بتمويل إنشاء العديد من املشاريع، SOFINANCE) نالحظ أن مؤسسة 04()و03(من خالل البيانات الواردة يف اجلدول رقم 

  .السياحةاخلدمات و  ،يف قطاعات النشاط مابني الصناعة بالتنويعحيث قامت املؤسسة 

املشاريع ممولة كلها تتجنب االستثمار يف املشاريع  ذات درجة خماطرة عالية، إذ أن SOFINANCEوعليه ميكن القول أن شركة 

من قبل املؤسسة،كما نالحظ غياب كلي املشاريع  املمولة عدد بالتقريب يف أماكن تواجد املؤسسة أو أحد فروعها وهذا ما ينقص يف 

  لتمويل املؤسسات االبتكارية اليت تعتمد عليها العديد من شركات رأس املال املخاطر يف الدول املتقدمة.

  SOFINANCEثانيا: تقييم خدمات شركة 

  2017- 2015خالل فترة SOFINANCE: تقييم استثمارات شركة  05رقم  جدول

  www. sofinance-dz.com,consulté le 03/08/2020   المصدر:

 نوع التمويل نشاط المشروع المنطقة

 متويل اإلنشاء مشروبات و عصائر باتنة

 متويل اإلنشاء عيادة ومركز للراحة واملعاجلة البليدة

 متويل اإلنشاء حمطة خدمات وهران

 متويل اإلنشاء فندق

 متويل اإلنشاء اخلرسانة أم البواقي

 متويل اإلنشاء فندق تيارت

 متويل اإلنشاء عيادة

 متويل اإلنشاء الغلق احملكم بجاية

 متويل اإلنشاء اخلرسانة

 2017 2016 2015 العناصر

همة رأس المالمسا  1245600 1047000 1163937 

 6250598 5138000 4933000 القرض االيجاري

 827966 1608000 672000 القرض بااللتزام

 3077998 2845000 3292000 قروض طويلة ومتوسطة األجل

 50000 50000 500000 سندات ذات دخل ثابت
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  2017- 2015خالل فترة SOFINANCE: تقييم خدمات شركة  04الشكل رقم

 

  .05العتماد على معطيات الجدول رقمالمصدر:من إعداد الطلبة با

  

تقوم خبمسة أنشطة متويلية SOFINANCEأن مؤسسة03و الشكل رقم  05نالحظ من خالل املعطيات املقدمة يف اجلدول رقم 

اإلجياري،حيث نالحظ أن عمليات التأجري تزايدت سطة األجل،القرضبااللتزام،القرضتتمثل يف املشاركة يف رأس املال،قروضطويلة و متو 

مليون دينار جزائري واستمرت يف االرتفاع إىل  4933000ب 2015بشكل مستمر خالل السنوات الثالثة حيث قدرت سنة 

. وهذا ما يفسر أن نشاط هذه املؤسسة يرتكز كثريا على عمليات التأجري، ويعود السبب إىل حداثة 2017 سنة يف 6250598

 2015رأس املال قدرت  سنة يف أما مسامهة  وحاجة املؤسسات إىل العتاد من أجل القيام بنشاطها، التمويل  عن طريق  البيع باإلجيار،

ليال إىل ق ، مث ارتفعت2016مليون دينار جزائري يف سنة  1047000ت اخنفاض إىل مليون دينار جزائري مث سجل 12456000ب

ضئيلة مقارنة بنشاطات التمويلية األخرى  بنسبة   تساهمSOFINANCEهذا يدل على أن  شركة . و 2017يف سنة  1163937

ت فيظهر من خالل الشكل أن طاليب التمويل ال أما بالنسبة لسندات ذات الدخل الثاببسبب قلة املشاريع الناشئة،  يف متويل املشاريع

  يركزون عليه بشكل كبري وذلك راجع إىل أنه ال يعترب من بني االهتمامات األساسية للشركة.
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 SOFINANCEم نشاط : تقييثالثا

  )2018-2015الل الفترة (خSOFINANCE: تقييم نشاط شركة 06رقم  جدول

 2018 2017 2016 2015 العناصر

 الناتج البنكي الصايف 

Produit net bancaire  
696517 759233 975441 994552 

 نتيجة االستغالل
Résultat d’exploitation 

506772 517767 768488 784453 

 effectif 64 64 68 67العاملون 

   www.sofinance-dz.com, consulté le 01/08/2020:المصدر

 SOFINANCEة  شرك :تقييم نشاط 05الشكل رقم

 

.06االعتماد على معطيات الجدول رقمالمصدر: من إعداد الطلبة ب  

يف ارتفاع مستمر حيث نالحظ أن SOFINANCEنالحظ من الشكل أعاله أن اإليرادات البنكية و نتيجة االستغالل  لشركة          

ألف دينار  994554بلغت   2018جزائري، ويف سنة ألف دينار  975441ـقدرت ب 2017قيمة الناتج البنكي الصايف يف سنة 

ألف دينار  784453  ـب 2018جزائري، أما فيما يتعلق بنتيجة االستغالل  فهي يف تزايد مستمر حيث  قدرت قيمتها يف سنة  

ة لعدد العمال ب،هذا ما يفسر أن نشاط املؤسسة يف تطور مستمر أما بالنسألف دينار جزائري 517767 ـتقدر ب جزائري بعدما كانت

الدخول يف عمليات فإن توسع النشاط و أن يكون منعدم فنالحظ زيادة ضئيلة جدا و هذا دليل على أن عدد املشاريع اجلديدة يكاد 

  .ستلزم تشغيل عدد إضايف من العمالاستثمارية جديدة ي
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  SOFINANCE:تطور ميزانية شركة 07رقمجدول

 2017 2016 2015 العناصر 

 رأس المال االجتماعي 

Capital social 

5000000 5000000 100000000 

 األموال الخاصة 

Fonds propres 

8265000 8639000 14039000 

 إجمالي الميزانية 

Total bilan  

114707746 12029000 16241918 

  www. sofinance-dz.com,consulté le 03/08/2020   :المصدر

2017-2015خالل فترة  SOFINANCE: تطور ميزانية 06رقم  الشكل

  

.07المصدر:من إعداد الطلبة باالعتماد على معطيات الجدول رقم  

دج  50000000هو SOFINANCEنالحظ أن رأس املال االجتماعي ملؤسسة  03و الشكل رقم  05من خالل اجلدول رقم 

دج، ما يدل أن اخلزينة العمومية قد قامت بضخ أموال  10.000.000ليصل إىل  2017مث تضاعف سنة  2016و 2015لسنيت 

تفعت األموال فار  2017أما يف سنة  2016و 2015هلذه الشركة، أما بالنسبة لألموال اخلاصة فنالحظ أا يف حتسن معترب لسنيت 

حتقيق نتائج مرضية من االستثمارات يدل على ارتفاع حصيلة األرباح و  ذلك الرتفاع رأس مال هذه الشركة كذلكاخلاصة بشكل كبري و 

  ا الشركة.اليت قامت 
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  خالصة الفصل 

  :من خالل دراستنا هذا الفصل استنتجنا أن

هلذا البد تتميز بروح االبتكار واإلبداع و الدول املتقدمة  أثبتت جناعة تقنية رأس املال املخاطر يف متويل املؤسسات الناشئة، اليت  −

  ارب الدول الرائدة يف هذا اال.تفيد من جتعلى الدول النامية أن تس

واجه التمويل برأس املال املصرية من أجنح التجارب يف هذا اال ذلك لقدرا على حتدي العقبات اليت تالتجربة التونسية و  −

 .     املخاطر. و تقدميها الدعم للشركات الناشئة 

من أهم الشركات التمويل برأس املال املخاطر يف اجلزائر تقوم بدعم الشركات بطرق خمتلفة، لكن نشاطها يقتصر على  SOFINANCEشركة −

 الشركات العادية ذات األفكار التقليدية.

تواجه عدة عقبات، إال أنه ميكننا القول أا يف حتسن نتيجة آلية التمويل برأس املال املخاطر يف  حديثةالتجربة اجلزائرية  −

  اعتمادها على بعض الشروط اليت تؤمن جناح هذه الشركات باإلضافة إىل تقدمي الدعم .
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  الخاتمة  

، يقدم عوائد مستقبليةخطرا معتربا و نشاء، وحتمل املراحل األوىل من اإلل املشاريع يف استثمارية، متو أس املال املخاطر هو أداة مالية ر       

املبدعة، اصة للمؤسسات الناشئة، اجلديدة و األموال اخلبالتايل تقوية رأس املال،و متخصصة يف شكل مسامهة يف هذا التمويل من شركات 

  ستثمار أمواهلم لفرتة حمددة. ايقدم  للمستثمرين عوائد مرتفعة مقابل املستثمر الرابح، املغامر، كما  إذن رأس املال املخاطر  ينشط  بفكر

تطلبات خلصائصه املميزة اليت تتناسب مع م ،بتكارية جد مهميف متويل املشاريع الناشئة االإن الدور الذي يلعبه رأس املال املخاطر        

املشاريع  طلبات متويلما ترفض اليت غالبا ط املالية التقليدية، و ، نظرا لصعوبة احلصول على التمويل من األوساو خصائص املشاريع الناشئة

ال منو قوي و ، وتتميز املشاريع الناشئة اليت متول عن طريق رأس املال املخاطر باحتموغياب الضمانات رتفاع املخاطرةية ذلك الر االبتكا

هلذا يبذل املغامرين وهنا يكمن اخلطر ال املخاطر يف التاريخ احملدد، مللكن ال تضمن هذه التقنية اسرتجاع رأس ا حتقيق عوائد مرتفعة، 

لعديد من دول العامل هذا ما جيعله عموما  ناجحا يف ا، و كيفية التصدي هلايط باملشروع و برأس املال جهودا كبرية ملعرفة املخاطر اليت حت

  تشريعي  اخلاص ذه الشركات .عن حداثة اإلطار التعاين من بعض العراقيل الناجتة و حديثة  حيث تعترب جتربة اجلزائر يف هذا اإلطار

املشاريع  تركز على متويل  حيث العادية هلا دور كبري يف متويل املشاريع  ميكن القول أن مؤسسات رأس املال املخاطر اجلزائرية         

 تقوم بتمويل  عن طريق البيع باإلجيار واملايل للمشروع، حيث  على الدعم الفينالشركات ، حيث تعتمد هذه التحويلية أو الصناعية

  . لكنها تفتقر لتطوير املشاريع االبتكارية  استمرارية املؤسساتإذن هي تضمن بقاء و  مسامهات يف رأس املالو 

  نتائج اختبار الفرضيات :

�   ، �ن  الفرضيةنفي  متالفرضية األولى: ��  SOFINANCE ا�� ���ة�� �����  ا��*�وع.'�&%$� ا��#"� !  

يف إنشاء املشاريع الناشئة من خالل  sofinance، أين توصلنا إىل نتيجة مفادها أن مسامهة شركة مت إثبات الفرضية   الفرضية الثانية: 

آلية ا ال تعتمد على أرجة املخاطرة العالية كما دات املسامهة يف رأس ماهلا هي حمدودة، ذلك أا تتفادى متويل املشاريع اإلبداعية ذ

تركز املسامهة يف رأس املال كآلية متويلية رئيسية للمشاريع املمولة مبتعدة بذلك عن وظيفتها األساسية حبكم أا شركة رأس مال خماطر، بل 

  متويل املشاريع العادية وتستخدم آليات خمتلفة يف ذلك.  يف املقابل على

  توصل إىل النتائج التالية: ال كما مت          

 .در من مصادر التمويل احلديثةمص هو ل  املخاطررأس املا �

 .الناشئة و املتوسطة   للمشاريعشركات رأس املال املخاطر الدعم الفين و املايلتقدم  �

حياة املؤسسة، لكنها تنتقي املشاريع ذات  تساهم شركات رأس املال املخاطر يف متويل املشاريع الناشئة يف مراحل خمتلفة  من �

 .النجاح واملنافسةاألفكار املبدعة اليت ميكنها 

 املشاريع الناشئة هي مشاريع جديدة تقوم على أساس فكرة إبداعية قابلة للتجسيد. �
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، إال أا ال ترقى إىل مستوى الدول اليت قامت ذه التجربة، فهي تعتمد  جمال رأس املال املخاطر حديثةالتجربة اجلزائرية  يف �

 .تسعى لتطوير املشاريع االبتكاريةعلى الصناعات التقليدية بينما الدول 

  اقتراحات الدراسة 

 لمشاريع الناشئة.خاطر بالنسبة لالقيام حبمالت إعالمية  لتوعية املستثمرين حول أمهية  تقنية التمويل عن طريق رأس املال امل �

 تشجيع مؤسسات رأس املال املخاطر على إقامة شراكة مع الدول الغربية لالستفادة من جتربتها. �

س أموال كبرية لتلبية الطلب املتزايد على التمويل وفرها على رؤو ن شركات رأس املال املخاطر، مع تمضرورة استحداث عدد كبري  �

 يف اجلزائر.

  كات رأس املال املخاطر.توفري بيئة مالئمة لعمل شر  �

  آفاق الدراسة:

مناسبة  ما مت وضعة كاقرتاحات نرى بأن  هذه اإلشكاليات و ما توصل إليه من استنتاجات على ضوء ما عرض يف هذا البحث و      

  النقاش وهي:لإلثراء والبحث و 

 إشكالية متويل املشاريع االبتكارية يف ظل عوملة االقتصاد. −

 حاضنات األعمال يف متويل املشاريع الناشئة املبدعة.املخاطر و مقارنة بني رأس املال  −

 آليات دعم وترقية املشاريع الناشئة. −
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: ملخص  

رأس املال املخاطر يف متويل املشاريع الناشئة، و لتحقيق هذا الغرض مت إجراء دراسة شركات دف هذه الدراسة إىل معرفة دور 

 ، و قد اعتمد املنهج الوصفي التحليلي - SOFINANCE-رأس املال املخاطر باجلزائر اليت تعرف بشركة شركات من شركة على 

  يف  الدراسة. 

رأس املال املخاطر هلا دور كبري يف متويل و تطوير املشاريع الناشئة ذلك ملا يتميز به هذا شركات وقد خلصت الدراسة إىل أن 

  .ى أصحاب األفكار اجلديدة املبدعةاملصدر التمويلي من خصائص جتعله األكثر طلبا لد

 املشاريع الناشئة. رأس املال املخاطر،شركات املال املخاطر،  رأسالكلمات المفتاحية: 

 

Summary: 

 This study aims to know the role of venture capital companies in startups , and to achieve this 

purpose a study was conducted on one of the venture capital companies in Algeria, known as -

SOFINANCE -, and the descriptive analytical approach was adopted in the study. The study 

concluded that venture capital companies play a major role in financing and developing 

emerging projects, because of the characteristics that this financing source has in terms of 

characteristics that make it the most sought after by owners of innovative new ideas. Key 

words: venture capital, venture capital firms, startups. 

 


