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 املوارد توفري على قدرهتا على أساسا تعتمد واالستمرار، البقاء على واملتوسطة الصغرية املؤسسات قدرة إن      
 إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتجه لذلك املختلفة؛ بالتزاماهتا والوفاء عملياهتا استمرار تضمن اليت املالية

 بني ومن االلتزام، على وقدرهتا يتناسب الذي التمويل على احلصول أجل من متويلية، بدائل عدة بني االختيار
 والقيود أكثر تتناسب لشروط وفقا املشاريع متويل عاتقها على تأخذ اليت املخاطر رأمسال شركات البدائل تلك
 .املؤسسات تلك عمل حتكم اليت

 املخاطر املال رأس شركات أصبحت حيث اجملال، هذا يف رائدتني والفرنسية األمريكية التجربتان وتعترب      
 والدول عموما، النامية الدول تبقى ولكن البلدان، لتلك واملتوسطة الصغرية املؤسسات من كبريا عددا متول

 يؤدي الذي التمويلي النقص من بالرغم التجارب، هذه مثل من االستفادة عن متاما بعيدة خصوصا، العربية
 .سنويا الزوال إىل واملتوسطة الصغرية املؤسسات بآالف

 
 
 

حتتل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية كبرية يف خمتلف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ويرجع ذلك  
للدور الكبري الذي تلعبه يف تفعيل استراتيجيات النمو، من خالل زيادة فرص التوظيف ومواجهة الفقر والبطالة وإعادة توزيع 

 االقتصادية وبرامج التصحيح االقتصادي للدول. اتأولويات السياس على رأس  مما أهلها لتكونالدخل واملسامهة يف زيادته ، 

ارتفاع تكاليف اإلنتاج، كورغم ما تتمتع به املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، إال أهنا تواجه العديد من املشاكل والصعوبات 
و لكن يبقى التمويل من  أبرز . قيةنقص مصادر التمويل ، عدم االستفادة من بعض اخلدمات االستشارية والفرص التسوي

،  بالعديد من املشاكل التمويلية هاوذلك إلصطدام يف مرحلة اإلنطالقباألخص لنمو و التجديد تعوق طموحاهتا يف ااملشاكل اليت 
وختطيها اخلطوات يزيد من دائرة اخلناق عليها ويضعف فرص منائها مما ،  هادودية بدائل التمويل املتاحة أمامحمل الراجعة أساسا

األوىل يف السوق ، كما أن ارتفاع درجة املخاطرة وعدم قدرهتا على تقدمي الضمانات الكافية قد شكل حاجز أمام حصوهلا 
 .على التمويل الالزم

شركات رأس املال املخاطر يف متويل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف ظل هذا الواقع ظهرت وترعرعت وظيفة 
احلديثة تعد اليوم من التداعيات -املؤسسات الناشطة يف جمال تطوير التكنولوجيا واإلبداع، ذلك أن هذه املهنة القدميةوباخلصوص 

احلتمية يف ظل غياب املؤهالت الفنية واملالية للمؤسسات الناشئة وكثرة الصناعات الصغرية واملتوسطة املتعثرة يف اقتصاديات 
تحاول هذه الورقة البحثية توضيح أمهية شركات رأس املال املخاطر يف توفري التمويل الالزم العديد من الدول، وعلى العموم س

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، قصد جتاوز كل أحدى العقبات اهلامة اليت تعيق منوها داخل السوق و متنعها من جتسيد خمططتها 
 الرامية لالبتكار والتجديد .

ملخصال  

 

 المداخلة
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 الورقة البحثية للمحاور التالية:   وبناءا على ما سبق ، مت تقسيم
 أوال : املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعضلة التمويل؛  -
 ثانيا: اإلطار النظري لشركات رأس املال املخاطر؛  -
 ثالثا: بعض التجارب الرائدة  لشركات رأس املال املخاطر . -
 

 أوال : املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعضلة التمويل
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة:تعريف  -1

مثة صعوبة كبرية لوضع تعريف موحد هلذه املؤسسات يكون مقبوال و مرضيا ملختلف االجتاهات االقتصادية و هذا باعتراف 
ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل اختالف املعايري واملقاييس  العديد من الباحثني و مسريي اهليئات و املنظمات الدولية.

ليت يتم من خالهلا تصنيف املؤسسات إىل كبرية ومتوسطة وصغرية يف كل دولة، حيث أن هذا االختالف نابع من واألسس ا
اختالف األوضاع االقتصادية واالجتماعية واملرحلة من التطور اليت بلغتها كل دولة، ومن أهم العوامل اليت أدت إىل اختالف 

 iجند: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل دولة 
فاملؤسسة الصغرية يف الواليات املتحدة، أملانيا أو دولة متقدمة أخرى، تعترب مؤسسة من احلجم  اختالف مستويات النمو: -

 اجلزائر أو يف أي دولة نامية أخرى، وهذا بسبب االختالف يف مستويات النمو بني الدول املتقدمة والدول النامية.يف الكبري 
: إن معايري حتديد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الزراعي مثال ختتلف عنه يف االقتصادية تنوع األنشطة والفروع -

 القطاع الصناعي أو القطاع اخلدمايت.
أي كلما كانت درجة تقسيم العمل كبرية كلما كانت معايري تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  درجة تقسيم العمل: -

 حيح.متيل إىل الصغر والعكس ص
  –وعلى العموم فإن وضع مفهوم هلذه املؤسسات ليس باألمر اهلني، بل يبقى من بني التحديات اليت تواجه اقتصاد كل دولة        

صة الدول النامية   سطة أو       –خا صغرية أو متو سيم املؤسسات إىل وحدات  نظًرا الختالف املعايري اليت يتم االعتماد عليها يف تق
م ميكن حصر أهم املعايري اليت يتم على أساسها حتديد حجم املؤسسات إىل ثالث مؤشرات أساسية         كبرية احلجم، وعلى العمو

 وهي: 
شهر التعاريف اليت وردت يف هذا        صول، ومن أ عدد العمال، حجم املبيعات )رقم األعمال(، قيمة املوجودات أو حجم األ

 النطاق ما يلي: 
سة ا   -    س سطة على أهنا توظف مابني   تعريف األمم املتحدة "عرفت املؤ صغرية واملتو سطة هي اليت   19إىل  15ل عامل واملتو

 iiعامل" 100عامل يف حني أن الكبرية يعمل هبا أكثر من  99إىل  20يعمل هبا من 
صغرية واملتوسطة يف الدول النامية اعتمدها على معيار اليد        صناعية للمؤسسات ال العاملة لقد بينت جلنة األمم املتحدة للتنمية ال

 يف تصنيفها هلذه املؤسسات .
عمال، يف حني  9-1  هي تلك اليت تضم مابني  املصغرة  أما اللجنة األوربية فعرفت هذه املؤسسات كالتايل " املؤسسات      -   

صغرية هي تلك اليت حتتوي على     شغل بني      49إىل  10أنه املؤسسة ال عامل  249إىل  50عامل، أما املؤسسة املتوسطة اليت ت
  .iiiوتتميز باستقالليتها"

ويف هذا املقام ميزت اللجنة األوربية بني هذه املؤســســات على أســاس معيار حجم العمالة واســتقالليتها ورقم أعماهلا    
صة يف ظل          سطة خا صغرية واملتو سنوية، إذ أخذت اجلزائر بعد ذلك باملعايري الدولية يف حتديد مفهوم املؤسسات ال وحصيلتها ال
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 2000ىل مشروع األورو متوسطي وكذا توقيعها على امليثاق العاملي حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف جوان       انضمامها إ 
حيث عرفها املشرع اجلزائري بـــ " املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية باهنا مؤسسة إنتاج السلع أو  

ـوي     شخص، ال يتج 250- 1        اخلدمات، تشغل من  ـم أعماهلا السن ـاوز    2ـاوز رق ـار، أو ال يتج مليار دين
  .ivمليون دينـار وتستويف معايري االستقاللية" 500جمموع حصيلتها السنوية 

 :األمهية االقتصادية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -2

من إمجايل املؤسسات املوجودة  %90يف الدول املتقدمة على سبيل املثال تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة نسبة 
من مناصب   %69يف كل من الواليات املتحدة األمريكية، أملانيا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا، كما أهنا توفر أكثر من 

لناتج من العمالة املوظفة يف اليابان، أما من ناحية مسامهتها يف ا % 73الشغل يف فرنسا من حجم العمالة املوظفة، وأكثر من 
يف فرنسا،  % 62من الناتج احمللي اإلمجايل يف الواليات املتحدة األمريكية، وبـ  % 48احمللي اإلمجايل جندها تساهم بنسبة 

 يف أملانيا.  % 35و              يف إيطاليا، % 41و
الصغرية واملتوسطة تتمتع بإمكانيات كبرية يف زيادة الصادرات وتوفري العمالت الصعبة  أن املؤسسات وجتدر اإلشارة

وتقليل العجز يف ميزان املدفوعات، أو حىت إحداث فائض فيه ، وذلك من خالل غزو األسواق األجنبية، فعلى سبيل املثال متثل 
من جمموع الصادرات يف هذه الدول، وهو ما يعادل  % 40  صادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول شرق أسيا نسبة

  vدول منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةضعف نسبة صادرات هذه املؤسسات يف 
الكربى، وهذا من خالل عقود  تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مسامهة فعالة يف توفري حاجيات املؤسسات  كما

بينهما، فتلعب دور املورد واملوزع وتقدمي خدمات ما بعد البيع للزبائن، فعلى سبيل املثال املناولة أو التعاقد الباطين الذي يتم 
ألف مصنع أو مؤسسة صغرية إلمدادها بكميات من األجزاء  26تعاقدت مؤسسة "جنرال موتور" إلنتاج السيارات مع أكثر من 

 vi عامل. 100سة صغرية يشتغل فيها أقل من ألف مؤس 16أو القطع اليت حتتاجها يف العملية اإلنتاجية، من بينها 
 إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية -3

سيولة الالزمة لتلبية احتياجاهتا يف الوقت        مي   سطة يف نقص ال صغرية واملتو سات ال س شكل التمويلي للمؤ كن حتديد امل
اخلارجية، حيث تقف الشروط اليت تضعها اجلهات اخلارجية )البنوك التجارية، املناسب، خاصة فيما يتعلق بالتمويل من املصادر  

صناديق التنمية...(وصعوبات كثرية يف سبيل احلصول على التمويل املطلوب، ومن هذه الشروط ضرورة توفري الضمانات املالية     
 .viiواملعرفة الشخصية أو اشتراط حجم معني من رأس املال...

سات الصغرية واملتوسطة تطرح حبدة أكرب يف الدول النامية يبقى أحد العوامل املعقدة والشائكة إن مشكلة متويل املؤس
 يف حياة املؤسسة، وعلى هذا املستوى جند عدة عراقيل تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنجرة عن تشابك عدة عوامل:

خرية جمربة على اللجوء إىل البنوك بسبب نقص مواردها، غري أن العالقات املتسمة بالعدوانية بني البنوك واملؤسسات فهذه األ -
 البنوك تبتعد عن زبائنها يف الكثري من األحيان بسبب ضعف الضمانات املقدمة واحلذر املفرط يف االلتزام.

 غياب بنوك حملية متخصصة لتمويل املؤسسات ص.م جبانب البنوك األخرى. -

خطر الصرف، تغيري نسب الفوائد »املتصلة بالقروض املمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة غياب آليات تغطية املخاطر  -
و من خالل التحقيق حول عراقيل منو املؤسسات اخلاصة للعينة املذكورة تاكد أن املؤسسات اخلاصة ال تستفيد ....«         

 من متويل بنكي إال يف حاالت قليلة جدًا.
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ر إليها ميكن الوقوف على اإلشكالية التمويلية  واليت حتد من فرص و إمكانيات تطور املؤسسات وعلى ضوء الدراسة املشا
الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية، حيث تتميز بضعف رأس مال مما يشكل عائقا يف إنشاء، وبقاء و منو املؤسسات الصغرية 

 من اخلدمات اليت يعرضها النظام البنكي التقليدي. واملتوسطة اجلزائرية مما ساهم يف عدم قدرهتا على االستفادة

سطة يتراوح بني          صغرية واملتو سات األوربية ال س سبة للدول املتقدمة فمعدل مديونية املؤ   %69.5و  56أما بالن
 يف الواليات املتحدة. %54.5يف اليابان و  %74.5، بينما جند أن هذه النسبة متثل 1995حسب إحصائيات 

ية               يث أســفرت عمل ظام البنكي ح بان بوضــع الن يا ية يف ال ملديون عدل ا فاع م  laأرجع املختصــون ارت

déréglementation         ،ــات الكربى األمر الذي دفع بالبنوك إىل البحث على زبائن جدد على تفادي متويل املؤســس
ر  املختصون ارتفاع معدالت املديونية يف  فتوجهت البنوك اليابانية بشكل مكثف إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.بينما يفس      

 viiiالواليات املتحدة األمريكية إىل سهولة دخول املؤسسات الصغرية واملتوسطة األمريكية إىل السوق املالية.
 ثانيا: اإلطار النظري لشركات رأس املال املخاطر

 نشأة وتطور شركات رأس املال املخاطر -1

مؤسس علم  Thalès De Miletيرجع البعض أصل نشاة مهنة رأس املال املخاطر إىل اليوناين طاليس دميليه 
اهلندسة، الذي أقام أول مشروع يف التصنيع الزراعي الستخراج الزيت من الزيتون اعتمادا على  القروض اليت حتصل عليها واليت 

، مث تكررت جتربة املخاطرة مع رحالت األسبان والربتغال ixللغاية ناطرومكنته من إنشاء وتطوير مشروعه، واعترب مقرضوه خم
إىل العامل اجلديد )الواليات املتحدة األمريكية( خالل القرنني اخلامس والسادس عشر امليالدي حيث مولت هذه الرحالت بشراء 

 .xالسفن والتجهيزات الالزمة للبحارة الذين مل يكونوا ميلكون إال مهارات املالحة
الذي أنشا يف الواليات املتحدة  G. Doriotأما النشاة احلديثة لرأس املال املخاطر فتعود إىل اجلنرال الفرنسي األصل 

 ARDC (Americanأول مؤسسة متخصصة يف رأس املال املخاطر يف العامل واليت تدعى  1946األمريكية سنة 

Research and Developement Corporation)xi  يف متويل املؤسسات االلكترونية الناشئة، اليت ختصصت
( وتاسيس الصناديق املشتركة AFICبفرنسا إنشاء اجلمعية الفرنسية للمستثمرين يف رأس املال ) 1983لتعرف فيما بعد سنة 

يف  لتنتشر بذلك الفكرة يف كل أرجاء العامل وتصبح وسيلة متويلية مهمة جدا تلعب دورا متعاظما xii(FCPRملواجهة املخاطر)
 دعم ومتويل املؤسسات وحتقيق النمو االقتصادي.

وجتدر اإلشارة يتكون رأس املال املخاطر من األموال اليت يستثمرها خرباء االستثمار الذين يسعون إىل حتقيق مكاسب  
 لة.رأمسالية عالية، ويكونون على استعداد لتحمل نسبة عالية من املخاطر وعدم توفر السيولة الكافية لفترات طوي

واملتوسطة أو املؤسسات املتعثرة يف حاجة إىل مصادر متويلية ضخمة خاصة إذا كانت يف  ةباعتبار املؤسسات الصغري 
مرحلة االنطالقة،  نظرا الرتفاع حجم املخاطر اليت تعمل فيها واليت تعود باألساس إىل مشكلة احلجم وقلة الضمانات اليت تتمتع 

، يعترب رأس املال املخاطر -البنوك، البورصة...اخل-ى التمويل الكايف من بقية مصادر التمويلهبا واليت متنعها من احلصول عل
مصدرا بديال من مصادر التمويل اهلامة واملساعدة على إجناح مثل هذه املؤسسات، اليت تعترب النواة األساسية يف النسيج 

 االقتصادي.
ملضافة اليت يقدمها إىل املؤسسات اليت يتم االستثمار فيها، وتتمثل وتتحدد أمهية رأس املال املخاطر من خالل القيمة ا

 مسامهة شركات رأس املخاطر يف املؤسسات الواعدة بالنمو أو املتعثرة، فيما يلي: 
 املشاركة يف اإلدارة والعمل على تطوير الفريق اإلداري. -
 و/أو الترويج ملنتجات الشركة. -
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 و/أو التخطيط. -
 و/أو تقدمي النصيحة. -
 و/أو استحضار خربهتم يف العمل أو يف الصناعة وخربائهم املاليني. -
 .xiiiو/أو املساعدة باتصاالهتم -

 

 تعريف شركات رأس املال املخاطر -2
فمصطلح رأس املال املخاطر  كيرتبط تعريف لشركة بتعريف ومفهوم رأس املال املخاطر الذي يعرب عن نشاطها، وبذل

يف الواليات املتحدة األمريكية والذي إذا صح التعبري فهو رأس املال املغامر أو  Venture capitalالذي أطلق عليه اسم 
)متويل اإلبداع( باملعىن التكنولوجي، كما  Le financement de l’innovationاملبادر املترجم إىل الفرنسية بـ

 .xiv(SFIأخذت مؤسساته بفرنسا دوما اسم شركة متويل اإلبداع )
 :xvفرنسية لرأس املال املخاطر فيوجد على األقل ثالثة تعاري Copinوحسب 

سنوات أو أكثر( يرغب 3التمويل عن طريق رأس املال املخاطر هو املسامهة يف مؤسسة حديثة للتكنولوجيا ) التعريف الضيق: -
 فريقها املسري يف املساعدة احلتمية لتحقيق القيمة املضافة.

 ريق رأس املال املخاطر موجه لتقوية األموال اململوكة للمؤسسات اليت يف مرحلة اإلنشاء.التمويل عن ط التعريف الواسع: -
التمويل برأس املال املخاطر هو حقن لألموال اململوكة للمؤسسات الناشئة أو األكثر عمرا، الذي يهدف اىل  التعريف املعقد: -

 وتطور وكذا االنسحاب(. ع، توسق، انطالحتقيق فوائض قيم ليشمل بذلك مجيع مراحل حياة املؤسسة )إنشاء
التمويل عن طريق رأس املال املخاطر ياخذ بعني االعتبار مراحل تطور املؤسسة )املرحلة  Prattوحسب األمريكي 

 .xviاملبكرة واالنطالق، النمو والتطور، التنازل الكلي أو اجلزئي( ويرافقها إىل غاية تقدمها إىل البورصة

هي شكل من أشكال التوظيف اجلماعي  (SCRاملخاطر )اليت سريمز هلا ضمن هذه الورقة بـإذن شركات رأس املال 
سنوات( احملقق من إعادة بيع أو حوالة حصصها يف املشروعات  ةهتدف إىل حتقيق الربح الرأمسايل يف األجل املتوسط )بعد عد

 .xviiجماهبة طلباهتا ذات معدالت املخاطر العالية داليت اكتتبت فيها، بع

خالل تقدمي العون الالزم لتحسني  نوتعرف أيضا على أهنا مؤسسات تقوم باملشاركة يف املشروعات اخلطرة، م
إذا ما أصبحت حتقق عوائد عالية، تقوم بإعادة بيع  فاعليتها، سواء متثل ذلك العون يف تقدمي املساندة املالية و/أو الفنية، حىت

 .xviiiة مرتفع يتناسب مع درجة املخاطرة املبدئية اليت حتملتهانصيبها يف هذه املشروعات، حمققة فائض قيم

كما عرفت من طرف اجلمعية األوروبية لرأس املال املخاطر بانه كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مايل متخصص 
التاكد من يف مشروعات خاصة ذات خماطر مرتفعة تتميز باحتمال منو قوي لكنها ال متتلك يقينا تاما باحلصول على مداخيل أو 

 .xixاسترداد رأس املال يف التاريخ احملدد، وتعترب هذه احلالة مصدر املخاطرة
كما يعين رأس املال املخاطر توفري رأس مال يشارك يف امللكية لتاسيس املنشآت وتطويرها، ويتم جتميع رأس املال 

األعمال اخلاصة من خالل املشاركة يف امللكية املخاطر عادة  من املستثمرين يف شكل صفوف يستخدم لتمويل االستثمارات يف 
%، وهي املستوى األمثل للمسامهة يف ملكية رأس املال ويتم تقدمي هذه اخلدمة عادة من 40% إىل 2واليت تكون عادة بني 

 خالل شركات رأس املال املخاطر، البنوك واملمولون األفراد.
خاطر هي وسيلة متويلية للمشروعات الناشئة أو املتعثرة، اليت وعليه ومن خالل ما سبق يتضح أن شركات رأس املال امل

القت رفضا من قبل طرق التمويل التقليدية وتتميز بدرجة خماطرة عالية، كما انه إىل جانب الدعم املايل الذي تقدمه هذه 
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ركات رأس املال املخاطر على مبدأ ملؤسسات فإهنا تقدم خرباهتا الفنية لالجئني إليها والذين يعدون شركاء هلا، ومن مث تقوم شا
 املشاركة ال اإلقراض، وتعمل على حتقيق الربح الرأمسايل هلا، والقيمة املضافة للمؤسسة حسب ما يوضحه الشكل املوايل:

 
 
 
 

 (: مبدأ شركات رأس املال املخاطر01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

، املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق شركات رأس املال املخاطر لمتويحجازي إمساعيل، -روينة عبد السميع -: املصدر
 .308:ص، 2006 لافر ي 18/ 17امللتقى الدويل حول متطلبات تاهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، 

         - OCR.املتعاملون يف رأس املال املخاطر : 
 خصائص شركات رأس املال املخاطر -3

 : xxيتميز رأس املال املخاطر بثالث خصائص هي
 املسامهة يف رأس املال االجتماعي. -
 خلق قيمة مضافة لرأس املال املستثمر عن طريق املشاركة االجيابية. -
 ةسنوات حىت تصـبح مـردودي 10إىل  5والتحـسـني علـى املـدى الطويـل )التطـويـر  -

 االستثـمـار مرتـفـعة(.
ومن استقراء وحتليل هذه اخلصائص نستنتج أن اللجوء إىل مثل هذه املؤسسات يترتب عنه مزايا وعيوب بالنسبة 

 :xxiللطرفني
 املزايــــا -3-1

 من مزايا التمويل برأس املال املخاطر: 
 توفري األموال اليت حيتاجها املشروع. -
شريكا ومسامهته  SCRال تعد املسامهة املقدمة واجبة الدفع على املشروع يف حال تعسر ذلك على اعتبار أن  -

 تعد جزءا من أمواله اخلاصة خالفا للقروض.
 يستفيد املشروع من خربة املؤسسة املالية والتقنية. -

 العيـــوب -3-2

 عين بالنسبة للمشروع:إن مسامهة املؤسسة ت

 

 
OCR 
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 التدخل يف اختاذ القرارات والتوجيه. -
املطالبة مببالغ مرتفعة مقابل املخاطر اليت ال  نحتمل تكلفة ثقيلة يف حال جناح املشروع، حيث من حق املخاطري -

 تقل درجة وكربا عن اليت حتملوها.
 الفرق بني أشكال التمويل التقليدية ورأس املال املخاطر -4

املخاطرة،  ةرأس املال املخاطر ضمن أشكال التمويل التقليدية ولكنهما خيتلفان من حيث التدخل، درجال يندرج 
 :xxiiالدعم املايل، املكاسب...اخل، وبشكل عام النقاط املوالية هي الفواصل الرئيسية بني النوعني من التمويل لمراح

كة يف رأس مال أو شبه رأس مال املؤسسة، وال تقوم سياسة مؤسسات رأس املال املخاطر على املسامهة أو املشار -
 تقدم القروض إال نادرا.

يف معايريها عن األمور التقليدية للمقرضني حيث تبين على املستقبل ال على املاضي وال تاخد بعني  SCRختتلف  -
االعتبار النتائج املاضية كامر مهم، وإمنا بالكفاءة والفعالية، التكنولوجيا املستخدمة، خربة وكفاءة اإلدارة، 

 خصائص السوق الذي تنشط به، الزبائن......اخل.
املخاطر عادة بعد اللجوء إىل املؤسسات التمويلية التقليدية اليت ال تتطابق معايريها ومعطيات  يتدخل رأس املال -

 املؤسسة املتقدمة إليها.
حتقيق الربح الرأمسايل املتوقع بعد اخلروج من املشروع، يف حني هتدف املؤسسات التقليدية إىل  إىل SCRتسعى  -

 قدمة.حتقيق عوائد جارية أي فوائد على القروض امل
 مبستوى عال من املخاطرة تغطيه االيرادات الضخمة املتوقعة. SCRتعمل  -
بتقدمي النصح والرشد للمشروع واملتابعة االجيابية ال السلبية إىل  م، يقواكوهنا شريكا نشطا واجيابي SCRتتميز  -

 جانب العمل التمويلي طبعا.
 أمهية رأس املال املخاطر -5

 ر لالعتبارات املوالية: ترجع أمهية رأس املال املخاط
 يعترب رأس املال املخاطر سبيال مرنا لرأس املال ملواجهة النمو والتطور املستقبلي. -
 تتوافق أقساط تسديد رأس املال وحصص األرباح وتكاليف الفائدة مع التدفق النقدي للشركة. -

حافزا جيدا لرأس املال املخاطر ليعمل على تعتمد عوائد رأس املال املخاطر على مدى جناح ومنو العمل، والذي يوفر  -
 إجناح العمل.

 يعمل رأس  املال املخاطر على حل أية مشكلة قد تواجه العمل. -

 رأس املال املخاطر متواجد باملؤسسة ليخرج منها ال ألن يستمر. -

الكاملة له، دون أن يلجا يهدف رأس املال املخاطر إىل زيادة قيمة االستثمار، عما لو احتفظ صاحب املشروع مبلكيته  -
 إىل االستثمار برأس املال املخاطر.

 يعترب صاحب رأس املال املخاطر شريكا يف املشروع، يتقاسم األرباح واملخاطر على حد سواء. -

 املتطلبات األساسية لنجاح شركات رأس املال املخاطر -6
لة من العوامل  الداعمة لنجاحها واستمرارها، حىت تنجح شركات رأس املال املخاطر يف السوق، جيب أن تتوفر هلا مج 

 وميكن حصر هذه العوامل فيما يلي: 
 احلرية واخنفاض تدخل الدولة  يف احلياة االقتصادية. -
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 قطاع رأس املال املخاطر. روجود اقتصاد مستقر يسمح بازدها -

من أهم الوسائل الكفيلة خبروج شركات  توفر األسواق املالية املؤهلة مع إمكانية الطرح األوىل للجمهور، وهي اليت تعد -
 رأس املال املخاطر.

 توفر إدارة وموارد بشرية مؤهلة من الناحية التنظيمية، الفنية واملالية. -

 إزالة العوائق القانونية، التنظيمية واملالية خاصة اليت ترتبط باسواق رأس املال.  -

 ضرورة توفري أساليب خروج واضحة. -

من أصحاب رأس املال املخاطر واملنشآت اليت حتصل على متويل برأمساهلا من خالل املشاركة  تقدمي حوافز ضريبية لكل -
 يف امللكية.

توفر البنية التشريعية الفعالة والكفيلة حلماية حقوق امللكية الفكرية براءات االختراع، حقوق الطبع، العالمات  -
 التجارية... اخل.

 د، حقوق املسامهني... اخل(.توفر نظام قضائي فعال وقوي )صياغة العقو -

 توفر إطار مؤسسايت فعال يركز على دور احلكومات واجلامعات يف الترويج لتنظيم املشاريع -

 توفر الدعم احلكومي خاصة عند مرحلة تاسيس النشاط. -

لتمويل شركات رأس املال املخاطر وجلب التكنولوجيا والتقنيات احلديثة  FDIاجتذاب االستثمار األجنيب املباشر  -
 الالزمة.

تعزيز الوعي لدى أصحاب املنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم مبزايا رأس املال املخاطر بالنسبة لقدرهتم التنافسية ومنو  -
 .xxiiiمنشآهتم

   كيفية عمل شركات رأس املال املخاطر  -7
تتمثل آلية عمل شركات رأس املال املخاطر بدوره تبدأ بتوفري التمويل املالئم للمشروع وتنتهي باخلروج من االستثمار 

 بصفة هنائية، وتتمثل مكونات هذه الدورة يف العناصر املوالية: 
 توفري التمويل املناسب  -7-1

 يلها يكون من طرف:تعد شركات رأس املال املخاطر شركات خاصة ألشخاص أو مؤسسات متو
 صناديق التقاعد اخلاصة والعامة. -
 الصناديق املالية للمنح. -

 املؤسسات أو اهليئات. -

 األفراد األثرياء. -

 املستثمرون األجانب. -

 شركات التامني. -

 البنوك االستثمارية. -

 أصحاب رأس املال املخاطر بانفسهم. -

خاطر يف شكل شركات التوصية البسيطة، ويقوم مدير شركة وميكن أن يشارك األطراف أعاله يف إنشاء شركة رأس املال امل
الرأس املال املخاطر مبهمة الشريك العام، بينما بقية الشركاء املوصني ال يكون هلم احلق يف اإلدارة، وعلى هؤالء املستثمرين أن 
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ني االعتبار، وعادة ما يكون عمر يكيفوا أوضاعهم وفقا لطول الفترة مع وضع مبدأ املخاطرة الكبرية مقابل األرباح العالية ع
 سنوات. 7و 3شركات رأس املال املخاطر بني 

 إدارة شركات رأس املال املخاطر -2 -7
ضرورة توفر املهارات اإلدارية الضرورية إلدارة نشاط شركة رأس املال املخاطر من أجل االلتزام مبقاييس أداء العمل 

 وإتاحة املرونة والتحكم التكتيكي.
 ضرورة متتع مدير رأس املال املخاطر مبجموعة متنوعة من املهارات اإلدارية يف التسـويق، املبيعات، اخلربة إضافة إىل

 الفنية، اإلدارة املالية، اإلنتاج، إدارة التشغيل، إضافة إىل التزامه بإجياد كافة احللول املالئمة اليت ميكن أن تعترض الشركة خالل
 فترة االستثمار.

 جيات االستثمار إستراتي -7-3
 ميكن تقسيم استراتيجيات االستثمار إىل ما يتعلق باالختصاصيني وغري االختصاصيني، حسب التقسيم املوايل: 

 
 

 االختصاصني              غري االختصاصيني            
 االستثمار يف خمتلف الصناعات 
 االستثمار يف خمتلف املواقع اجلغرافية. 
 مراحل العمل.االستثمار يف خمتلف  

 التركيز على صناعة أو صناعات بعينها. 
 التركيز على مواقع جغرافية معينة.  
 التركيز على مراحل عمل معينة.   

 : xxivوميكن حتديد خمتلف مراحل االستثمار فيما يلي
 مرحلة البذرة -7-3-1

مبوارد مالية غالبا ما تتسم باحملدودية، هذه حيتاج صاحب العمل يف بداية األمر عند الشروع يف تنفيذ فكرته باالستعانة  
 "، وهو الذي ميكن أن يستعمل من أجل:املال البذرياألموال تدعى "

 اختبار منوذج املشروع وأفكاره األساسية. -
 تقييم السوق واملنتجات. -

 وضع خطة ملموسة للمشروع. -

 انطالق عملية تنظيم املنشاة ومتويل البحث والتطوير. -

 .xxvاملرحلة من اخطر مراحل حياة املنظمة، وترجع املخاطرة فيها أساسا إىل مشكلة التمويلوتعترب هذه 
 مرحلة النشأة أو التكوين -7-3-2

 يتضمن متويل املرحلة املبكرة ألي منشاة ما يلي:
 حتضري خطة أو دراسة جدوى للمشروع. -
 تدقيق مكلف من قبل حمللي شركات رأس املال املخاطر. -
 الفريقني تتمحور حول:مفاوضات بني  -

 قيمة املنشاة اجلديدة قبل وبعد العمليات. 
 نسبة امللكية. 
 االلتزامات املستقبلية املترتبة على صاحب العمل. 
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شهرا، وذلك حسب الظروف  12و 03وعادة ما تتميز هذه العملية بالشمولية، كما ميكنها أن تاخذ فترة تتراوح بني  
 ال املخاطر.احمليطة اليت تتحكم بشركة رأس امل

ويلعب رأس املال املخاطر دورا هاما خالل هذه املرحلة من دورة حياة املنشاة، عندما تبدأ بتحويل ابتكاراهتا إىل نشاط  
% من املال املستثمر من قبل رؤوس األموال املخاطرة يستخدم يف إنشاء البنية األساسية، 80جتاري، حيث يقدر أن أكثر من 

 من أجل:
 املشروع. تنمية وتطوير -
 توفري أصول ثابتة. -

 توفري رأس املال العامل املساعد على بلوغ احلجم الكايف واملصداقية وحىت تباع إىل شركات مسامهة كربى. -
 .xxviكما أن أهم ما مييز هذه املرحلة بعدم وجود منتج فعلي و/أو أن الشركة مل يكتمل تاسيسها بعد

 مرحلة البداية  -7-3-3
 املساعدة للشركة حىت تستكمل إنتاجها وتبدأ مرحلة التسويق األولية.أين يتم تقدمي 

 املرحلة املبكرة  -7-3-4
 غالبا ما يكون املشروع قد اشتغل لفترة وجيزة، واهم ما مييز هذه املرحلة: 

 عدم وضوح عائد االستثمار. -
أو من أجل النمو  حيتاج املشروع خالل هذه املرحلة إىل أكرب رأس مال ممكن لتمويل منتجات جديدة -

 والتوسع.

 الربح قد يكون عند حده األدىن أو قد يكون غري موجود إطالقا. -

ونظرا ملا سبق ذكره جتد هذه املؤسسات عادة صعوبة يف احلصول على متويل مصريف إال إذا توفرت للمؤسسة أصول 
املتاحة واملالئمة ألصحاب املشاريع، وخالل هذه قوية كضمان للدين، ولذلك تعد صناديق رأس املال املخاطر من أهم املصادر 

 .xxviiاملرحلة يضع رأس املال املخاطر أول حلقة من متويله بعد البداية التمهيدية للمنشاة، لتليها مرحلة التوسع والنمو

 مرحلة التوسيع  -7-3-5
 السوق، وما مييز هذه املرحلة:حتتاج املؤسسات أثناء توسعها إىل أموال ضخمة حىت تضمن  دميومتها واستمراريتها يف 

 النمو السريع. -
 تتطلب عدة جرعات من رأس املال. -
 قد تنمو اإليرادات بنسب تصاعدية لكن دون أن تتخطى النفقات. -
قد يكون من الضروري خالل توسع اإلنتاج تغيري إستراتيجية التسويق من أجل حتسني املنتجات أو اخلدمات  -

 وسعيا وراء حتقيق األرباح.
 املنشاة يف وضع أكثر استقرارا.تصبح  -
 تبدأ يف توظيف مدراء حمترفني، اجتذاب املواهب وتنفيذ األنظمة اإلدارية املتطورة. -
 .ةتبدأ يف ترسيخ الشفافية، رفع تقارير نظامية جمللس اإلدارة، املراجعة الدورية والتدقيق املايل كجزء من ثقافة املنظم -
 تتوسع احلصة السوقية للمنشاة. -
 سلسلة التوريد لديها.تتوسع  -
 .xxviii"األرباح الرأمسالية"، وهو ما يسمى بـ"قيمة مسامهات املالكنيمنو القيمة السوقية للشركة " -
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  MEZZANINE - مرحلة متويل العبور -مرحلة امليزانني  -7-3-6
بالعبور إىل املرحلة النهائية يف هذه املرحلة يوفر رأس املال املخاطر املشارك يف املنشاة دورة موارد مالية إضافية تسمح 

"، وتتضمن عادة فرصا من الغري، مع إعطاء األولوية للجهة املقرضة امليزانية املاليةوتامني جناح املنشاة، وتسمى هذه املرحلة بـ "
 أوضاع املنشاة، غري أن هذا التمويل يتضمن قدرا أفضل من املخاطر. ريف حالة تدهو

أجل التوسع يف توفري املنتجات واخلدمات للزبائن عن طريق زيادة اإلنتاج أو تغيري ويستخدم متويل هذه املرحلة من 
 .xxixإستراتيجية التسويق

 مرحلة إعادة اهليكلة لألعمال اليت تعاين من مشاكل  -7-3-7
خيرج بعد أن يف هذه املرحلة يتدخل رأس املال املخاطر من أجل إجياد وتقدمي احللول الكفيلة مبعاجلة والقضاء عليها، مث 

 حتقق الشركة األرباح.
وميكن من خالل الشكل أدناه مالحظة تزامن التمويل برأس املال املخاطر مع خمتلف مراحل منو املشروع اليت جاء  

  ذكرها سابقا.
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 تعريف الصفقات واجلهد الواجب أداءه  -7-4

 تقوم شركة رأس املال املخاطر بدراسة مبدئية لتقييم املشروع، وتتمثل أهم حماورها يف: 
 حتديد امليزة التنافسية للمنتج أو اخلدمة. -
 حتديد سوق املنتجات احملتملة. -
 حتديد العائد املتوقع والفترة الكفيلة بتحقيقه. -
 حتديد القدرة على خروج االستثمار. -
 حتديد حجم االستثمار. -
 د تكنولوجيا املشروع.حتدي -
 حتديد احتماالت النمو. -
 حتديد مرحلة التطوير. -
 حتديد الوقت واملواد املطلوبة من شركة رأس املال املخاطر. -

 .xxxفإذا ما مت حتديد خمتلف هذه احملاور بنجاح، يبدأ رأس املال املخاطر يف االهتمام باملشروع
 هيكلة الصفقة  -7-5

بني اجلانب املايل من الصفقة والتفاوض مع صاحب املشروع، حىت يقبل عرض شركة  تتمثل هيكلة الصفقة يف التزاوج
 رأس املال املخاطر، تبعا للظروف اليت تسمح حبماية االستثمار وحتقيق العائد املطلوب، بناء على مرحلة االستثمار.

طر بتحديد نسبته املطلوبة حيث تتميز كل مرحلة بنوع خاص من املخاطر، وتبعا لذلك تقوم شركة رأس املال املخا
يف امللكية لتحقيق معدل العائد السابق حتديده، وكلما ارتفعت نسبة املخاطرة ارتفعت النسبة املطلوبة يف امللكية، وختتلف أداة 
 التمويل املستخدمة يف مرحلة هيكلة الصفقة باختالف السوق والدولة، ففي الدول املتقدمة مثال تتوفر عدد كبري من األدوات
 املالية من بينها األسهم العادية، األسهم املمتازة، األسهم املمتازة القابلة للتحويل، والدين، أما يف الدول النامية فإن شركات رأس

 املال املخاطر تستخدم بصفة أساسية األسهم العادية.
 إلداري.وبذلك ميكن لشركات رأس املال املخاطر إضافة إىل تقدمي التمويل تقدمي الدعم الفين وا

 القيمة املضافة  -7-6
ال ينتهي دور رأس املال املخاطر بعد أن يتم االستثمار، لكن تزداد احلاجة إىل مهارات شركة رأس املال املخاطر بعد 
أن يصبح االستثمار يف وضعه الصحيح، كما يقوم دور شركة رأس املال املخاطر على توفري النصيحة اإلستراتيجية واملتابعة 

 للمشروع املشورة اإلدارية، حلول املشاكل اليت تعترض املشروع. املستمرة
 مرحلة اخلروج  -7-7

سنوات من نشاط شركات رأس املال املخاطر،  7-3بعد أن يصل املشروع إىل مرحلة متقدمة من حياته خالل فترة 
 يتم اختيار واحدة من اإلستراتيجيات اآللية للخروج واملتمثلة يف: 

 مهور وهو من أفضل الطرق اليت متكن من طرح أسهمها للجمهور واليت جتين مبوجبها تقريبا مجيع العوائد.الطرح األويل للج -
عمليات االندماج والتملك مبوجب هذه اإلستراتيجية تقوم إحدى الشركات األخرى يف السوق باالندماج/التملك لنشاط  -

 الشركة، وتعد هذه الطريقة من أهم الطرق يف الدول الصناعية.
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شراء اإلدارة حصص بالكامل أو إعادة الشراء حيث تقوم هبا إدارة الشركة أو صاحب العمل الذي يقوم بإعادة شراء أسهم  -
 رأس املال املخاطر للشركة.

الشراء من السوق من خالل طرف ثالث غري أن هلذا األسلوب ما يعيبه حيث ميكن للطرف الثالث أن يستغل الوضع خاصة  -
 ليل من املشترين ويقوم بشراء نصيب شركة رأس املال املخاطر باقل من قيمته الفعلية.يف حالة وجود عدد ق

متلك املوظفني والعمال ألسهم شركاهتم أي أن يقوم املوظفون والعمال بتجميع األسهم بانتظام وقد يفرضون يف النهاية  -
 متلكهم الشامل للشركة.

أو املستثمرين من األفراد  مباشرة إىل عدد حمدود من املستثمرين املؤسسنيأي بيع السندات املالية  طرح خاص لألوراق املالية -
 املؤهلني.

 أي البيع إىل مؤسسة أخرى أو ملستثمر اكرب حجما. البيع التجاري -
التصفية وإشهار اإلفالس فإذا فشل املشروع هنائيا تقوم شركة رأس املال املخاطر بتصفيته وإعالن إفالسه، ومن مثة بيع  -

 .xxxiالشركة، دفع الديون املتاخرة وتوزيع املتبقي على املسامهني مث اخلروج من النشاطأصول 
 ثالثا: بعض التجارب الرائدة  لشركات رأس املال املخاطر

 جتربة الواليات املتحدة األمريكية -1

سنة  34أكثر من يعد رأس املال املخاطر جزءا مهما يف االقتصاد األمريكي حيث أنه يدعم املؤسسات األمريكية منذ
، ويعود ظهوره إىل بداية األربعينات ويف فترة ما مورست مهنة رأس املال املخاطر من قبل العائالت xxxiiمن الوجود الفعلي

 . Rock efeller Brother, Whitney and CO الراقية مثل:
 ARD (Americanويعد تاسيس رأس املال املخاطر يف الواليات املتحدة األمريكية بإنشاء مؤسسـة 

Research and Developement Corporation)  من قبل اجلنرال  1946سنةD. Doriot  األمريكي
صدر مرسوم يسمح باالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ليكون بذلك رأس املال  1958الفرنسي األصل، مث يف سنة 

 الصغرية واملتوسطة األمريكية.املخاطر املصدر الرئيسي لألموال على املدى الطويل للمؤسسات 
تطورا استثنائيا هلذه الصناعة بإنشاء عدد كبري من الشركات اخلاصة  1970و 1960كما شهدت الفترة املمتدة بني 

سنوات املوالية  8اليت اهتمت بتطوير الصناعات االلكترونية واملعلوماتية خاصة فـي منطقة سان فرانسيسكو، ولكن خالل 
 لعديد من العراقيل يف جمال مهنتهم يرجع سببها إىل:عرف املستثمرون ا

 تراجع منو صناعة اإللكترونيك. -
 ارتفاع الضرائب واجلباية. -
 عدم مراهنة البورصة على قيم التكنولوجيا العالية. -

وباخنفاض الضرائب على فوائض القيم ظهرت شركات جديدة لتعرف بذلك وحلد الساعة الواليات  1978ومنذ سنة 
األمريكية الصدارة عامليا يف جمال رأس املال املخاطر، حيث رصدت بعض اإلحصائيات حول حجم األموال اليت تستثمرها املتحدة 

مليون  16.3شركة،  448مليون دوالر بـ  12على الترتيب كما يلي:1985و 1984، 1983هذه الصناعة للسنوات
 .xxxiiiشركة 532مليون دوالر بـ  19.6شركة،  509دوالر بـ 

(، PIBمن  %0.13) مليار أورو 11.7فقد بلغ حجم األموال:  2001، 2000، 1999بالنسبة للسنوات أما 
 .xxxiv(PIB % 0.12بليون أورو )13.9(، PIB % 0.31مليار أورو ) 33.6
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: 2004( اليت تضم حسب سنة NCVAكما جتدر اإلشارة قبل التتمة إىل أن اجلمعية الوطنية لرأس املال املخاطر)
480 SCR  تقوم بتوفري مجيع املعلومات املفصلة عن رأس املال املخاطر بالواليات املتحدة األمريكية، وحسب تقريرها لنفس

دوالر، كما يضيف  نتر ليو 1.8حجم مبيعات قدره  2003مليون أمريكي وحتقق لسنة 10أكثر من  SCRالسنة توظف 
ـ زيادة  SCRحققت  2003- 2000التقرير إىل أنه خالل الفترة   600000فيما يتعلق بالتوظيف أي ما يعادل  % 6.5ب

األمريكية  SCRمليون دوالر، ويبدي التقرير أيضا اهتمام  212بالنسبة للمبيعات أي ما يعادل  %11.60منصب شغل و
 نطيعوبالتكنولوجيا احليوية والصحة وتوجه مساعداهتا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملقاولني الذين على العموم ال يست

بليون دوالر يف  338.5استثمرت الصناعة ما يعادل  2003إىل  1970احلصول على األموال من املصادر التقليدية، فمنذ 
 .xxxvمؤسسة 26494

حتتل الواليات املتحدة األمريكية املركز األول عامليا بعدها كل من:  2005جوان  22وحسب معطيات بتاريخ 
( إىل جانب إبداء %12( وإسرائيل )%13(، االحتاد األورويب )%13ملكسيك )(، كندا وا%18(، اهلند )%20الصني )

 .xxxviاهتمامها ونيتها باالستثمار يف جمايل الطاقة والبيئة

، فقد بلغ حجم استثمارات رأس املال املخاطر يف الواليات املتحدة 2006أما عن معطيات الثالثي األول من سنة 
. كما انه سيتم انطالقا من نفس السنة رعاية xxxviiيف جمال االنترنيت واهلواتف النقالة مليار دوالر وذلك 5.6األمريكية دوما 

، كل ذلك من اجل دعم وتقوية  xxxviiiNCVAبالتعاون مع Touche LLPو Deloitteقبل  نرأس املال املخاطر م
املؤسسات والصناعات الصغرية هذه الصناعة أكثر ملا أثبتته من دور فعال ورئيسي يف االقتصاد األمريكي بشكل عام ويف تطوير 

 واملتوسطة وكذا الناشئة بشكل خاص.
 جتربــة فرنسـا -2

خالفا ملا هو عليه يف الواليات املتحدة األمريكية أين طورت مهنة رأس املال املخاطر من قبل املستثمرين اخلواص، فان 
، xxxixئل السبعينات أين وضع اإلطار القانوين هلاظهورها يف فرنسا كان على يد السلطات العمومية وعرف تاخرا حتميا حىت أوا

 ,Soginnova 1974, Batinova 1974( ومؤسسات متويل اإلبداع)1970ومت إنشاء معهد التطوير الصناعي)

Sofinova 1972 فيمكن اعتبارها السنة الفعلية لظهور الصناعة الفرنسية لرأس املال املخاطر بسب  1983(، أما سنة
( وتاسيس اجلمعية الفرنسية للمستثمرين يف FCPRية للعمل وإنشاء الصناديق املشتركة ملواجهة املخاطر)اهتمام املنظمة الرمس

 2005اليت تعد حاليا اجلمعية اجلامعة ملختلف أشكال رأس املال املستثمر بفرنسا، وحسب تقريرها لسنة  xl(AFICرأس املال)
 :xliمباليني األورو يف اجلدول املوايل 2005-1995ل الفترة خال SCRميكن رصد تطور حجم األموال املستثمرة من قبل 
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 2004استثمار سنة  1812مؤسسة مقابل  1253تدخل )استثمار( على مستوى  2072وحسب آخر سنة سجل   
 مؤسسة. 1273على مستوى 

مليون  695مليون أورو مقابل  954بلغ  2005وحسب مراحل تطور املؤسسة فان رأس املال املوجه للتطوير سنة 
 استثمار. 730مؤسسة وإجناز  425أي انه مت متويل ما يعادل  2004أورو سنة 
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مقابل  2005مليون أورو سنة  481منوا إىل غاية ( فقد عرفت L’amorçageوفيما يتعلق باملرحلة املبكرة )
 % 88استثمار منجز استفادت املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة  2072، كما أنه من بني 2004مليون أورو يف  396

 مليون أورو(. 8072من إمجايل املبلغ ) %47أي ما يعادل 
( لتايت 18%( والصناعة )%24فهما: اإلعالم اآليل)أما عن القطاعني الذين انتزعا احلصص الكربى من االستثمارات 

 (.16%( واخلدمات والنقل)19%فيما بعد السلع االستهالكية)
ويف إطار دعم مهنة رأس املال املخاطر الفرنسية اليت احتلت املركز الثاين أوروبيا بعد بريطانيا العظمى، انشات فرنسا العديد من 

ملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيع اإلبداع والصناعة على وجه التحديد، إىل جانب تعديل الصناديق ممولة مببالغ معتربة لدعم ا
وإخضاعها ملعدل                2007قواعد االستثمار مبا يتناسب وإصالحات البورصة، إعفاء فوائض قيم سندات املسامهة انطالقا من سنة 

، كل هذه اإلصالحات واالمتيازات تايت يف إطار تعزيز دور 2005وذلك حسب قانون املالية لسنة 2006بالنسبة لسنة  % 8
، وبعيدة عن النموذج xliiمرة اقل منه يف الواليات املتحدة األمريكية 40شركات رأس املال املخاطر اليت يبقى تطورها اقل 

ة بالدور الذي تلعبه هذه األمريكي يف نظامه، استراتيجياته، خصائصه... وعلى الرغم من ذلك فال جيب التقليل أو االستهان
الشركات يف االقتصاد الفرنسي خاصة واألورويب عامة إضافة إىل امتداده إىل دول البحر املتوسط يف إطار الشراكة األورو 

  متوسطية.
 

 اخلامتــــة

الناشئة يف دعم وترقية الصناعات الدور الذي تضطلع  به شركات رأس املال املخاطر  أمهيةهكذا ادا تبدو مدى 
واملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن مثة تنمية أنشطتها املتعددة املشارب واألهداف وتفعيل أدائها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية 
للشعوب واألمم.ولقد ظهرت هده األمهية بكل جالء ووضوح يف التجربتني األمريكية والفرنسية الرائدتني يف هدا املضمار ذلك 

عات ومن ورائها تلك املؤسسات جتد الصعوبات اجلمة يف متويلها سواء غداة انطالقها او عند حماولة توسيع وتنمية ان هذه الصنا
إىل شركات متويل راس املال  ءنشاطاهتا مما يشكل هلا العائق األكرب بل وحيبط طموحاهتا وبنكس جمهوداهتا فيصبح بالتايل اللجو

 ملنقذ من غطرسة املمولني التقليديني بشروطهم اجملحفة وأسعار فوائدهم املرتفعةاملخاطر مبثابة طوق النجاة واملالذ ا
واذا كانت هذه الشركات قد اتسعت ومنت بشكل مذهل يف بقية البلدان املتقدمة فإهنا الزالت تراوح مكاهنا يف بلدان 

غري املوضوعية وهذا ما يستوجب على هذه البلدان العامل الثالث والبلدان العربية حتديدا حبكم العديد من االعتبارات املوضوعية و
خوض هذه التجربة التمويلية واالسترشادية بكل عزم وحزم  بل وايالئها كل العناية واالهتمام  مبا بضمن التدفق السلس لرؤوس 

لتوجهات احلكومية األموال صوب هذا املولود اليافع املتمثل يف الصناعات الصغرية واملتوسطة وحىت املصغرة السيما يف ظل ا
احلالية القاضية بتفعيل مؤسسات هذا القطاع  ومرافقة الشباب اجلامعي يف بعث واستحداث مشاريع مبتكرة يف هذا السياق 
خاصة بعد موجة االحتجاجات والثورات اليت عمت املنطقة العربية قاطبة ، ويف انتظار بلوغ ذلك جيب االقتناع بامهية هذه 

 هذه املهنة وهذه الصيغة التمويلية املرافقية من خالل العمل على:الصناعة بل وبامهية 
 دفع حكومات الدول العربية على نشر هذه املهنة خبلق صناديق رأس املال املخاطر. -
 تشجيع القطاع اخلاص األجنيب واحمللي لالستثمار يف هذا  النوع من الشركات. -
ء  القطاع البنكي ، قصد املسامهة بشكل جاد يف توطني هذه الصناعة تقدمي االمتيازات املالية واجلبائية الكفيلة بإغرا -

 وتكريسها مهنة قارة وصيغة متويلية استقطابية فعالة.
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تفعيل التعاون بني املؤسسات التعليمية واملهنية وتعميق مفاهيم هذه الصناعة يف أوساط املستثمرين واملبدعني  -
 ة.املبتكرين يف جمال األنشطة واملشاريع الناشئ

 

 االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذا اجملال. -
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