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  :خلخ امل
كبديل للتمويل املبتكرة في الجزائر واملتوسطة تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية التمويل برأس مال املخاطر للمؤسسات الصغيرة 

كار لالبتالدراسة املفاهيم النظرية فبّينت البنكي التقليدي الذي يشكل عائقا أمام تنمية ابتكارات هذه املؤسسات نظرا لقلة الضمانات التي تقدمها، 

تمت عملية تحليل  2018 -2010، وباالعتماد على البيانات املتوفرة خالل الفترة التي تقدمها زايااملوطرق تمويله بالتركيز على طريقة رأس مال املخاطر و 

 قانونية والتنظيمية والثقافيةوتقييم لواقع االبتكار في الجزائر وإمكانيات التمويل برأس مال املخاطر، انتهت الدراسة إلى وجود جملة من املعوقات ال

كمراجعة األطر القانونية ذات الصلة، تفعيل دور حاضنات األعمال، تحفيز  قدمت بعض املقترحاتو  ،التمويل منحالت دون تطوير هذا األسلوب 

   مؤسسات التمويل وتنشيط سوق املال.

       رأس مال املخاطر.، توسطةمغيرة و مؤسسات ص االبتكار، ابتكار، تمويل الكلمات املفتاحية:

 

  تمهيد:
نمو اقتصادي جديدة  استراتيجيةفي ظل األزمة االقتصادية العاملية وانخفاض أسعار البترول في السنوات األخيرة املاضية، انتهجت الجزائر 

ل تعتمد على تنوع النشاط واملنتجات والخدمات إليجاد مصادر دخل بديلة عن النفط، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية في ظ

ية، حيث أصبح اقتصاد املعرفة تنمو  كاستراتيجيةاقتصاد العوملة، املعتمد على املعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وهو الخيار الذي تبنته الدول الرائدة 

تطوير مختلف القطاعات وزيادة الناتج الوطني للدول إضافة إلى تحقيق موارد مالية هامة، وفي ظل انفتاح األسواق وتعدد أذواق الزبائن   يساهم في

ر املنتوج وصموده أمام املنافسة ييفية تطو وتطورها زاد االهتمام باالبتكار، إذ لم يعد هدف املؤسسات هو تقديم املنتوج إلى املستهلك فحسب بل ك

 القوية.  

، فإن كثيرا من االبتكارات كانت من نصيبها، لذلك اهتمت أهميتها االقتصادية واالجتماعيةونظرا لطبيعة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و 

لها، وباملقابل نجد أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة تواجه مشكلة  قانونيا وتنظيميا وتوفير كل وسائل الدعم ،الدول بهذا النوع من املؤسسات

 التمويل من طرف املؤسسات املصرفية نظرا لقلة الضمانات ومخاطر عدم السداد، مما يحول دون تجسيد كثير من األفكار اإلبداعية، لذلك ظهر

ي رأس مال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومرافقتها من مرحلة اإلنشاء إلى أن من خالل مساهمة شركات مختصة ف أسلوب التمويل برأس مال املخاطر

 يتوسع نشاطها، وهو ما ساهم في تطوير املنتجات والخدمات لدى الدول التي تبنت هذه التقنية في التمويل.

 إشكالية الدراسة: 
 بالتركيز على التمويل غيرة واملتوسطة املبتكرة في الجزائرلمؤسسات الصعمليات التمويل لدراسة تقييم النحاول في هذه من خالل ما سبق، 

لوصول إلى مقترحات تساهم في تفعيل شركات رأس مال املخاطر، وتحفيز املؤسسات وا، ملعرفة الصعوبات التي تواجه ذلك، كنموذج برأس مال املخاطر

البحث األساسية: ما هو واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة في  شكاليةإ املبتكرة من خالل توفير القدرات املالية الالزمة، وهذا يدفعنا إلى طرح

 تمويل برأس مال املخاطر؟الإلى أي مدى استفادت من الجزائر؟ و 
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 الدراسات السابقة:
 استخالصو أغفلتها استندت هذه الدراسة إلى بعض الدراسات السابقة بالتركيز أكثر على حالة الجزائر ملعالجة النقاط أو العناصر التي

   املهمة من هذا املوضوع، من بين هذه الدراسات نذكر اآلتي: النتائج

 وربية ال  فعالية رأس مال املخاطر في تمويل املشاريع الناشئة، دراسة حالة املالية الجزائريةبعنوان" : (2009) دراسة سبتي محمد

وتوضيح واقع هذه الصناعة في تهدف الدراسة إلى تقييم فعالية تمويل املشاريع الناشئة من خالل رأس املال املخاطر  :"– Finalep -للمساهمة 

الجزائرية األوربية للمساهمة وبيان اإلجراءات التي تتبعها في عمليات التمويل برأس املال واملخاطر واملزايا املالية والضريبية  بالتركيز علىالجزائر 

 ، وانتهت الدراسة إلى أن هذا األسلوب هو البديل األمثل ملواجهة املشاكل التي تواجهها املشاريع الناشئة.مويللهذا الت

 ( افقة واملساعدة في سوق رأس املال املخاطر بالجزائر2012دراسة براق محمد، بن الزاوي محمد الشريف تناولت  :"( بعنوان: " الهياكل املر

املال املخاطر في الجزائر من خالل عمل مجموعة من املؤسسات والهياكل النشيطة في هذا املجال خاصة في  الدراسة طبيعة نشاط سوق رأس

ملوكل مرحلة ما قبل إنشاء وإنشاء املؤسسات، وبينت أهم املعوقات التي تواجه مؤسسات التمويل برأس املال املخاطر وتحول دون قيامها بالدور ا

 تفعيل أعمالها.واقتراح السبل الكفيلة ل إليها

 تهدف الدراسة  :في الجزائر في ظل اقتصاد املعرفة" االبتكاريةبعنوان " تمويل املشاريع  (2017)دراسة غريب بولرباح، قريش ي محمد الصغير

الشخصية، القروض طرق تمويل املشاريع االبتكارية من خالل التمويل املباشر كاملساهمات مؤشرات وواقع اقتصاد املعرفة في الجزائر و  إلى تحليل

، وانتهت الدراسة إلى املصرفية، سوق األوراق املالية، تمويل سالسل القيمة، أو التمويل غير املباشر كالحوافز الضريبية أو ضمانات القروض

املصرفي، وقدمت وجود نقائص في البيئة الحالية القتصاد املعرفة في الجزائر ومنها بعض طرق التمويل كعدم فعالية البورصة ونقص التمويل 

 بعض املقترحات لتحسين واقع متغيرات الدراسة.

 ( بعنوان" االستثمار في رأس املال املخاطر2014دراسة الخياط زهراء صالح حمدي )-  دراسة حالة جمعية رأس املال املخاطر وامللكية

بيق التمويل برأس املال املخاطر في العراق باالستفادة من تناولت الدراسة محاولة تط : الخاصة البريطانية مع نموذج مقترح للتطبيق في العراق"

ود تجارب بعض الدول الغربية والعربية بالتركيز على جمعية رأس املال املخاطر وامللكية الخاصة البريطانية كنموذج والتأكيد على أهمية وج

لغ املستثمرة في مختلف املشاريع واملناطق اعن حجم املب شركات وجمعيات متخصصة باالستثمار في رأس املال املخاطر كونها توفر املعلومات

قوي وتوفير أدوات مالية تساهم  الجغرافية وملختلف مراحل التمويل وطرق الخروج من املشاريع، وخلصت الدراسة إلى ضرورة بناء سوق مالي

         بظهور وإدامة رأس املال املخاطر في العراق.

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي:  

 عزيز القدرات التنافسية للمؤسساتأهمية االبتكار في تحسين نوعية املنتجات وت. 

  سسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرةإبراز أسلوب التمويل برأس مال املخاطر كبديل مناسب لتمويل املؤ. 

 كومة نحو تنويع االقتصاد الوطنيتدعيم توجه سياسات الح. 

 الدراسة: منهج 
االبتكار والعوامل املؤثرة فيه وطرق تمويله، املتمثلة في يعتمد هذه العمل البحثي على توضيح اإلطار املفاهيمي النظري ملتغيرات الدراسة 

إسقاط هذه املفاهيم على الواقع أما في الجزء الثاني، فتم ، ، في الجزء األول كتقنية لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرةورأس مال املخاطر 

، الستخالص املتاحة من خالل املعطيات ذات الصلة وتقييم حالة االبتكار ووضعية التمويل برأس مال املخاطر من جانب املؤسسات املختصة الجزائري 

 .  ت والتوصيات املناسبةاملعوقات التي تحول تنمية االبتكار وتطوير صناعة التمويل برأس مال املخاطر، ومن ثم تقديم املقترحا
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 اإلطار املفاهيمي للدراسة الجزء الول:

 وتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة االبتكار املبحث الول: 

 ( Innovationاالبتكار)  املطلب الول: 

 االبتكار تعريفالفرع الول: 

 1رته"ُيعرف االبتكار لغة كما ورد في لسان العرب بأنه" الش يء الذي يكون أوال، وأصل االبتكار االستيالء على باكورة الش يء وأول الش يء باكو 

يدة مميزة أما االبتكار يتعلق باكتشاف فكرة جد، فأنهما مختلفين بعض الباحثين فيرى  حصطال وهو بهذا املعنى الكلمة املرادفة لإلبداع، أما من حيث اال 

 املفهوم يرى بيتر دراكرهذا اإلبداع فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية أو سلعة أو خدمة تقدمها املؤسسة لزبائنها، ومن 

  (Drucker )(بأنه تنفيذ ملنتج ) سلعة أو خدمة فتعرفه " في امليدان االقتصادي أما منظمة التعاون والتنمية ،2تكار هو التخلي املنظم عن القديمن االبأ 

أو عملية جديدة أو محسنة بشكل معتبر، أو أسلوب تسويق جديد أو أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات األعمال أو في تنظيم مكان العمل أو في 

 . 3العالقات الخارجية"

  :4وهيويكون العمل ابتكارا إذا توفرت فيه بعض الخصائص كما حددها مايكل ويست ورفقائه 

 لنسبة للمجتمع املزمع تطبيقه فيهأن يمثل االبتكار شيئا جديدا با. 

 كار شيئا مقصودا وليس أمرا عرضياأن يكون االبت. 

 أال يكون مجرد تغيير روتيني. 

 يق فائدة للمؤسسة أو للمجتمعأن يهدف إلى تحق. 

 .أن يتسم بعمومية آثاره 

 أهمية االبتكارالفرع الثاني:     

في ظل اقتصاد املعرفة أصبح االبتكار معيارا لقياس درجة تقدم الدول واملجتمعات، وعامال أساسيا لدفع عجلة التنمية، األمر الذي دفع 

خصص ما الحكومات واملؤسسات إلى االهتمام بأنشطة البحث والتطوير واالستثمار في عملية التدريب والتكوين، فنجد مثال أن املؤسسات اليابانية ت

 100من كل املؤسسات األمريكية التي تستخدم أكثر من  % 25من مخرجاتها على أنشطة البحث والتطوير، وفي مسح حديث وجد أن  % 30يزيد عن 

املنافسة إضافة إلى ذلك نجد عوامل أخرى جعلت من االبتكار ذا أهمية خاصة وتتمثل أساسا في ازدياد  5عامل تقدم تدريبا في مجال االبتكار لعامليها.

 بين املؤسسات، تغير أذواق املستهلكين، نقص املوارد وتزايد الطلب على األفكار الجديدة.

 أنواع االبتكار الفرع الثالث:

  6هناك عدة أنواع لالبتكار وهي:

 مليات جديدة لتصنيع منتجات جديدةاالبتكار في املنتج: ويقصد به تطوير ع. 

 ش يء جديد على مستوى املنظمة مثل خلق وحدة جديدة أو تطوير نظام اتصاالت داخلي جديد أو  االبتكار في التنظيم: يتعلق باستحداث

 .م وإجراءات مالية ومحاسبية جديدةتطوير نظ

  االبتكار في اإلدارة: يتعلق بتطوير فلسفات أو نظم إدارية حديثة ومتطورة، مثل إدارة الجودة الشاملة أو إعادة هيكلة أو هندسة أنشطة

 .املؤسسة وعمليات

 االبتكار في التسويق والوظائف املختلفة املتعلقة به: يتعلق بتطوير طرق جديدة في تسويق املنتجات مثل التسويق عبر االنترنت أو تقديم 

 .في املبيعات مثل التسويق املباشرتسهيالت مالية بالدفع أو طرق جديدة 

  و من حيث أعملية تتعلق بالخدمة سواء من حيث إعداد وتسليم الخدمات املقدمة االبتكار في الخدمة: يتعلق بوجود ابتكار في أي نشاط أو

 تطوير العمليات واألنشطة التي يتم فيها أداء الخدمات مثل الخدمات املالية.   
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 العوامل املؤثرة في االبتكار الفرع الرابع:

مجموعات من العوامل املؤثرة في االبتكار وهي مجموعة العوامل الشخصية، الخصائص التنظيمية في  من الدراسات أن هناك ثالث عديدبينت ال

 املؤسسة ومجموعة عوامل البيئة العامة في املجتمع.

 
ا
 :العوامل الشخصية: أوال

وجود مستوى من املعرفة، ومن بين هذه وهي الحد األدنى من الصفات التي يتميز بها الفرد ليكون مبتكرا وليس بالضرورة أن يكون عاملا، وإنما 

 7الصفات نذكر:

  واإلتيان بأسئلة مرتفعة عن العملستطالع، اال حب. 

 طرق غير التقليدية ألداء األشياءتحدي ال. 

 املرجعية والتفكير خارج الصندوق  تفضيل النظر إلى أبعد من اإلطارات. 

     .طرح تصورات جديدة في طرق معالجة املشاكل والفرص 

 
ا
  العوامل التنظيمية:: ثانيا

 8بتكاري لألفراد، وأهم هذه العوامل ما يلي:وخصائصه الذي يؤثر في النشاط اال  وهي اإلطار التنظيمي بمكوناته

 بتكار مصدرا مليزتها ابتكارية لتجعل من اال  استراتيجيةويمكن أن نجد نمطين من املؤسسات، مؤسسات تتبع  املؤسسة: استراتيجية

واملنتجات  التكنولوجياموجهة نحو الحالة القائمة أي  استراتيجيةفيه، ومؤسسات تتبع  االستراتيجيالتنافسية في السوق وأحد أبعاد أدائها 

 والخدمات الحالية.

 :املؤسسة، حيث أن القيادة االبتكارية هي ال شك أن القيادة تمارس دورا فعاال في تحفيز أو إعاقة االبتكار داخل  القيادة وأسلوب اإلدارة

وُتوجد الحوافز، عكس القيادة البيروقراطية املحافظة على الحالة القائمة التي تجد في التغيير الخطر الذي يشيع  االبتكارالتي تشيع جو 

 الفوض ى.

 :من الهيكل التنظيمي التقليدي إلى استخدام أثبتت الدراسات تفوق أداء فريق العمل كوحدة لألداء على الفرد، وأن التحول  فريق العمل

 فريق العمل يمكن أن يشكل املناخ األكثر مالءمة لتعزيز ودعم االبتكار.

 :بر فترات سابقة وتمنحها تميزا في عمل األشياء، فاملؤسسات ذات عوهي مجموعة القيم والعادات التي تكونت لدى املؤسسة  ثقافة املؤسسة

إلى املحافظة على ثقافتها الحالية، مما يجعلها غير مالئمة لالبتكار وما يأتي به من مفاهيم وتقاليد وعادات جديدة، النمط البيروقراطي تميل 

بخالف املؤسسات القائمة على االبتكار الذي يدخل تغييرات مهمة على الهياكل والسياسات واملفاهيم الحالية لصالح التغيير الثقافي وما 

 البتكار.يتناسب مع التوجه نحو ا

 :إن االبتكار في املؤسسة يتأثر بالعامل املؤثر الذي يمكن أن يحفز على االبتكار أو يعيقه، ولذا يجب على املؤسسة مراعاة  العامل املؤثر

 العامل املؤثر في كل ابتكار لضمان الظروف التنظيمية املالئمة لالبتكار.

 
ا
 عوامل البيئة العامة في املجتمع: ثالثا

تشجعه أو تعمل على ، أو تكون عكس ذلك بحيث ال ألفراد واملؤسساتلبالنسبة واستمراره  على االبتكار امساعد عامال  البيئة أن تكون يمكن      

 هذه العوامل ما يلي: من أهم، و ظهورهتمنع 

  الحوافز منح والبرامج البحثية و  تشجيع املؤسساتبطرق متعددة ك االبتكار ةتنميتعمل على التي والثقافية العوامل االجتماعية والسياسية

  .ذلكمخالفة لالبتكار بتوجهات ل اقائعتكون املادية واملعنوية، أو 

 .القاعدة املؤسسية للبحث والتطوير وتتمثل في وجود مراكز البحث والجامعات، ونظام براءة الحقوق الفكرية وبراءة االختراع 

 

 

 

                                                             
 .73، ص 2004، مجموعة النيل العربية، مصر، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد واملؤسسة مدحت أبو النصر، 7
 .139-135نجم عبود نجم، مرجع سبق ذكره، ص  8
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 ةبتكر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة امل تمويل املطلب الثاني:

 أهمية تمويل االبتكار الفرع الول:

رأس املال التمويلي وتنظيم األسواق  جود، فو ةالتكنولوجي جاالتاملمختلف في التغيير واالبتكار في  ساي يالعامل األ تمويل االبتكار يمثل 

املخاطرة تصاحبه استثمارات رأسمالية كبيرة و  عادة حيث أن االبتكار يتطلبمن املالية يؤثران في طريقة نشر التكنولوجيات واالقتصاديات الجديدة، و 

 .الزمةاملوارد التمويله بيزيد من صعوبة فإن ذلك وعدم اليقين، 

في بداية املشروع مويل ة تتحول إلى تكنولوجيا أو منتجات يمكن بيعها، عادة ما تواجه مشكلة التمبدعتبدأ من فكرة  واملشاريع االبتكارية التي

اصلة عملياتهم واملرحلة التي تليها مباشرة، فإذا توفر لها التمويل الالزم يمكن أن تنجح وتتطور، في حين أن انعدامه يعيق كثيرا من املبتكرين من مو 

 . االبتكارية

 Smallلذلك وضعت بعض البلدان أدوات للتخفيف من مشكلة التمويل األولي لألنشطة االبتكارية الواعدة، ومن أمثلة ذلك برنامج 

Business Innovation Research   في الواليات املتحدة األمريكية وبرنامجTuli  والصندوق الوطني للبحث والتطوير في فنلندا، ومؤسسةCo-

investment Fund  ومؤسسةUniversity Challenge Seed Fund  في اململكة املتحدة، ومؤسسةCommercialization Australia  ،في أستراليا

 9في سنغافورة. Enterprise Development Scheme Start-upsوبرنامج  Action Community for Entrepreneurship Start-upsومؤسسة 

 ةبتكر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة امل أدوات تمويل الفرع الثاني:

تتعدد أدوات تمويل االبتكار بحسب طبيعة الجهة املبتكرة أفراد، مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو مؤسسات كبيرة، وكذا بحسب سياسات 

 10التنمية في كل بلد، ويمكن تقسيم هذه األدوات إلى تمويل مباشر وتمويل غير مباشر.

 
ا
  التمويل املباشر:: وال

 يكون إما تمويال خاصا أو تمويال عاما:مباشر، و منح يساهم في زيادة القدرة التمويلية للمؤسسة بشكل 

 عائلية، األرباح غير املوزعة، التمويل املقدم من رعاة األعمال، القروض الشخصية و الدخرات أخذ عدة أشكال كاملوي :التمويل الخاص

 القيمة ورأس مال املخاطر.البنكية، سوق األوراق املالية، تمويل سالسل 

 من خالل صناديق االستثمار والتكنولوجيا التي تخصصها الدولة، وجوائز االبتكار وكذا املساعدات الدولية.يكون  :التمويل العام 

: ثاني 
ا
 :التمويل غير املباشرا

العامة على البحث والتطوير التي تساهم في إيجاد يدعم قدرات املؤسسة املالية عن طريق الحوافز الضريبية، ضمانات القروض أو النفقات 

 التي تواجهها املؤسسات. بعض الحلول التقنية

 .املخاطررأس املال لتمويل با :املطلب الثالث 

 مفهوم رأس املال املخاطر الفرع الول:

بأنه أسلوب أو تقنية لتمويل املشاريع االستثمارية بواسطة شركات رأس املال املخاطر وهذه  رأس مال املخاطر )رأس مال املجازفة( يعرف

ع من دون التقنية ال تقوم على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل املصرفي بل تقوم على أساس املشاركة حيث يقوم املشارك بتمويل املشرو 

فإنها تساعد أكثر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجديدة أو التسويقية التي تواجه بالتالي ر بأمواله، و وال مبلغه، ولذلك فهو يخاط لعائداضمان 

 11صعوبات في هذا املجال، حيث أن النظام املصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر الضمان.

، في مرحلة ما بعد اإلنشاء، من املؤسسات الصغيرة والحديثةويمكن تعريف رأس مال املخاطر " بأنه تمويل املشاريع االستثمارية لكل من 

برأس املال، خالل املساهمة برأس املال، وتقديم الخبرة واملشورة لتسيير هذه املؤسسات، ويتميز رأس املال املخاطر بثالث خصائص تتمثل في املساهمة 

   12ملؤسسة.متابعة االستثمارات ملدة طويلة والتدخل النشيط واملستمر في تسيير ا

 آلية عمل شركات رأس مال املخاطر الفرع الثاني:

 13:تتدخل شركات رأس مال املخاطر عند كافة مراحل تطور املؤسسة ويمكن تقسيمها إلى ثالث مراحل

                                                             
 . 04، ص2013ماي  03-أفريل 29مجلس التجارة والتنمية باألمم املتحدة، الدورة الخامسة حول " االستثمار واالبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية" جنيف  9

 .15املرجع نفسه ، ص 10
(، مجلة الباحث، العدد الخامس، جامعة SOFINANCEمحمد/ رأس املال املخاطر كبديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، دراسة حالة  )  بريبش  11

 .7، ص2007قاصدي مرباح ورقلة، 
12
التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  استراتيجياتئر، ملتقى وطني حول براق محمد، بن زواي محمد الشريف، الهياكل املرافقة واملساعدة لرأس مال املخاطر بالجزا 

   .03، ص 2012ريل با 18/19الجزائر، جامعة ورقلة، 
13

 .4، ص2001عبد الباسط وفاء، رأس املال املخاطر ودورها في تمويل املشروعات الناشئة، دار النهضة العربية، مصر،   
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  كذا تجريب السلعة الجديدة في السوق مرحلة ما قبل اإلنشاء: تتولى شركة رأسمال املخاطر في هذه املرحلة تمويل نفقات البحث والتنمية و

 سلعة أو منتج جديد في السوق.ومعرفة مدى اإلقبال عليها 

  ام االنطالق: تتولى الشركة في هذه املرحلة تجسيد تطبيق املشروع على أرض الواقع، حيث تتولى تمويل التهيئة شراء املعدات وحتى القيمرحلة

 ج.بعمليات الدعاية وتسويق املنت

  في هذه املرحلة تقوم الشركة بتمويل مؤسسات قائمة، وعند تجسيد فكرة التوسع بواسطة املؤسسة بمفردها يقودها إلى ضائقة  التوسع:مرحلة

لسد العجز وزيادة الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، البحث عن أسواق جديدة، كما تتدخل لتمويل مالية، فتتدخل شركة رأس مال املخاطر 

        أخرى أو تمويل احتياجات من رأسمال العامل.   االستحواذ على مؤسسات

 رأس مال املخاطر تطور شركات الفرع الثالث: 

( DORIOTبعد الحرب العاملية الثانية، حيث تنسب إلى الجنرال الفرنس ي األصل جورج دوريوت) في الواليات املتحدة رأس مال املخاطر ظهر 

(، ARD : American Research & Developmentتحمل اسم "الشركة األمريكية للبحث والتطوير" )أول مؤسسة رأس مال استثماري في العالم 

جال وبهذا بدأ نشاط رأس مال املخاطر في الخمسينيات استجابة الحتياجات تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة األمريكية وللثورة الجديدة في م

واإللكترونيات وتكنولوجيا املعلومات، وانتشرت هذه املؤسسات بعد ذلك في الدول األخرى بهدف  التقدم التكنولوجي وخاصة في صناعة الكومبيوتر

يعتبر وسيلة لدعم وتحفيز الفرص االستثمارية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة البتكار أنه  حيث 14مواجهة االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري.

قد تكون عامة أو خاصة. وقد حاولت عدة رأس مال املخاطر يأتي في معظم األحيان من شركات تدير صناديق رأس مال املخاطر أن  كمامشاريع واعدة، 

( الذي يعد  Yozma، مثال ذلك إسرائيل أنشأت صندوق يوزما ) رأس مال املخاطر بلدان كالبرازيل وكوريا وسنغافورة وإسرائيل والهند، تطوير أسواق 

، حيث تقاسمت الحكومة املخاطر مع لرأس مال املخاطر ع في مجال شركات التكنولوجيا، بما في ذلك توفير سوق متطورة العامل الرئيس ي لنجاح املشاري

 15في إسرائيل. خاطراملستثمرين وقدمت إليهم جميع املكافآت، ثم خرجت الحكومة من البرنامج عندما أدى غرضه، ما نتج عنه زيادة نشاط رأسمال امل

 16 .2016 عامليا في مجال االبتكار حسب تصنيف املنظمة العاملية للملكية الفكرية لسنة 21ها وثمرة ذلك هو ترتيب

 مزايا وعيوب رأس املال املخاطر  الفرع الرابع:

   17تي:ملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اآلتتمثل مزايا وعيوب رأس املال املخاطر كأسلوب لتمويل ا

   
ا
 :املزايا: أوال

  ويتمثل أهمها فيما يلي: 

  :شركاء في الجدوى واملسؤولية، فإذا كان صاحب املشروع يعتبر من خالل رأسماله املؤسس للشركة، فإن إن أصحاب التمويل يعتبرون  املشاركة

صاحب املال الذي يريد  شركة رأس املال املخاطر تقوم بالوساطة بين الطرفين نظير حصة ربح تحصل عليها. وتتمثل األطراف في املستثمر وهو

حسب االتفاق إضافة  % 30إلى  15استثماره، واملمول أي الذي يقوم بدور شركة رأس املال املخاطر نظير حصة من الربح تحصل عليها وهي من 

التجارية  لدى املصارفن املقرضين واملقترضين إلى نسبة معينة مقابل املصاريف اإلدارية سنويا. ويقلل هذا كثيرا من التعارض الذي يوجد بي

 التقليدية.

  :أمام املمول فرصة الختيار املوضوع الواعد، فكثير من املشاريع الجديدة تكون عالية املخاطر، ولكنها تكون ذات أرباح عالية وتتضاعف  االنتقاء

سداد وال تبالي بمستقبل الشركة وإمكانية عن الشركات املليئة ذات القدرة على ال بينما في حالة القرض تبحث املصارف بعد ذلك قيمة أصولها.

 نجاحها، ولذلك فهي تستهدف الشركات الكبيرة واملستقرة والتي غالبا ما تكون قد توقفت طاقتها االبتكارية.

  :ركة، وذلك أنه ، هذه املرحلية تالئم التمويل باملشامن خصائص رأس املال املخاطر أّن التمويل يتم على مراحل وليس على دفعة واحدة املرحلية

يضطر املستثمر للرجوع إلى املمول للحصول على التمويل التالي، وفي هذا ضمان لصدق املستثمر وفي عرض نتائج األعمال، في عقد املشاركة 

 ويعطي الفرصة حين الفشل لتعديل خططه وإصالح مساره، قبل تضاعف الخسارة.

  :بحيث يمكن للممول أن يوزع تمويله على عّدة مشاريع متباينة املخاطر، بحيث ما تخسره شركة تعوضه األخرى، ثم إن املشاركة تفتت  التنويع

، ومن ثم تكون القدرة على تحمل املخاطر أعلى من القرض، فضال على أن الرقابة واملتابعة من الشريك تجنب املشروع الدخول في الخطر

 مغامرات.

                                                             
 بتصرف. 84-83عبد الباسط وفاء، نفس املرجع السابق، ص   14
 .21مجلس التجارة والتنمية باألمم املتحدة، املرجع السابق ، ص 15

16  www.globalinnovationindex.org 2016 Report Now Available 
17

، جامعة منتوري ـ قسنطينة، 2011طالبي خالد، دور القرض اإليجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، دراسة حالة: الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية،   

 .36 -34ص 

http://www.globalinnovationindex.org/
http://www.globalinnovationindex.org/
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  إن هذا النوع من املشاركة قادر على تمويل مشاريع عالية املخاطر ومن ثم يستطيع أن يفتح مجاالت استثمار ال يطرقها إال  ة والتطوير:التنمي

 ما يتحقق من مكاسب وعائد كبير.الرواد القادرون، بحيث يعوض عن هذا الخطر 

  بعدئذ يمكن أن تباع ملستثمر آخر يشّده نجاح الشركة ونوع نشاطها أو : ويستمر التمويل حتى تنضج الشركة وتستوي، و توسيع قاعدة امللكية

 تطرح كأسهم على املساهمين، ويمول العائد من ارتفاع رأس مال مشاريع جديدة.

 وهذا من خالل: ،اأما على مستوى االقتصاد ككل فمؤسسات رأس مال املخاطر تلعب دورا كبيرا ومهّم     

  :حيث تلعب تلك املؤسسات دورا حيويا في توفير التمويل والخبرة الفنية واإلدارية الالزمة لتطوير وإصالح  تدعيم برامج اإلصالح االقتصادي

فراط في حيث توفر التمويل الالزم دون اإل  ، كما تساهم مؤسسات رأس املال املخاطر في التقليل من اآلثار التضخميةشركات قطاع األعمال

 النقود أو منح االئتمان املصرفي للمنشآت االقتصادية التي تعمل على تعبئة رؤوس األموال الالزمة لتلبية احتياجاتها التمويلية. خلق

  :تعتبر مؤسسات رأس املال املخاطر في االقتصاديات املعاصرة من أهم وسائل التدعيم املالي والفني للمشروعات  دعم املشروعات الناشئة

 ا تتميز به هذه املؤسسات من قدرة على التعامل بأسلوب أقرب ما يكون إلى الواقع املعاش من طرف منشآت األعمال.الناشئة، مل

  بعد االتجاه إلى تغليب القطاع الخاص في البلدان النامية أصبحت السوق تزخر بمشروعات تعمل في قطاعات متعددة  :دعم الشركات املتعثرة

ن إعادة الهيكلة املالية والفنية، وفي هذا الصدد، يمكن أن تساهم مؤسسات رأس املال املخاطر في توفير الدعم وتمر بمراحل ودرجات مختلفة م

املالي والفني الالزم إلعادة هيكلة هذه املشروعات وفي جذب االستثمارات إليها كما تقوم به هذه املؤسسات بتمويل شراء حصص ملكية 

     اء الضعيف، ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن.  والسيطرة على شركات قائمة ذات األد

    
ا
 :العيوب: ثانيا

 عبئا معينا على املؤسسين ويرجع ذلك: يمثلون  ن برأسمالهمياملخاطر تظهر في أن 

  ،الحقوق املتولدة للمخاطرين عن املشاركة، كاملشاركة في قرارات املشروع والتدخل في توجيه مساره 

  والتي كان من املمكن أن  ،تطلب مبالغ مرتفعة، في حالة نجاح املشروع السترداد حصص املخاطرين مقابل املجازفة التي قبلوها وقت اإلنشاء

 التي شاركوا بها في هذا املشروع. تعرضهم لفقدان كافة أموالهم

ا وعلى الرغم من هذه العيوب يبقى أسلوب التمويل برأس مال املخاطر من أفضل التقنيات املتاحة لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وعليه     

   االستفادة منها قدر اإلمكان.

          الجزائرتقييميه للتمويل برأس مال املخاطر في دراسة  الجزء الثاني: 

 واملؤسسات املبتكرة في الجزائرر االبتكا املبحث الول:

 في الجزائر مؤشرات اقتصاد املعرفة املطلب الول:

عملت الجزائر على مواكبة التطورات العاملية في املجال التكنولوجي، ملا له من انعكاسات على مختلف القطاعات التعليمية واالقتصادية   

ثمارية، فمن الناحية السياسية فإن اإلصالحات ما تزال قائمة وآخرها ما تضمنه واالجتماعية، وذلك من خالل سياسة تشريعية، تنظيمية واست

وهو ما ينعكس على األداء االقتصادي واالجتماعي، إضافة إلى اإلصالحات القانونية التي تمس مختلف املجاالت، أما من  2016الدستور الحالي لسنة 

نمو جديدة من أجل تنويع االقتصاد، كدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتحفيز  راتيجيةاستالناحية االقتصادية فإن السلطات العمومية اعتمدت 

 18ص. م. املتعلق بتوجيه وتطوير الم. 10/01/2017املؤرخ في  17/02االبتكار، كما تضمنه القانون رقم 

 بالدول املتقدمة أو حتى بعض الدول العربية،بين عدم ترتيب الجزائر مقارنة جهود فإن مؤشرات اقتصاد املعرفة تُ من هذه الرغم باللكن 

 . ختالالت القانونية والتمويلية والتنظيميةبعاد ملعالجة اال مما يتطلب القيام بإجراءات وإصالحات متعددة األ وهو ما يخلق بيئة غير مناسبة لالبتكار،

ن بمختف الدول املتقدمة والنامية، فحسب تصنيف املنظمة التي بذلتها الجزائر في هذا املجال من خالل األداء املقار  ن تقييم الجهوديمك

والذي يرتكز على قياس مؤشرات اقتصاد املعرفة واالبتكار وهي: النظام املؤسس ي، رأس املال البشري،  2018، 2017، 2016وات العاملية لالبتكار لسن

ي املراتب املتأخرة رغم فما زالت فإن الجزائر  خرجات املعرفية والتكنولوجية.البنية التحتية، تطور السوق، تطور بيئة األعمال، املخرجات اإلبداعية وامل

في حين أن تونس تحسنت بوتيرة متسارعة  دولة، 128، وهذا من بين 108، 110، 113ُصنفت في هذه السنوات على التوالي: التحسن الطفيف حيث 

 كما يظهر في الجدول التالي: ، 66، 74، 77ها: في حسب املراتب التي ُصنفت
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االقتصادية الجديدة: آلية تحول نحو اقتصاد الفعالية،  االستراتيجيةالوطني حول: ب و قريش ي م ص، تمويل املشاريع االبتكارية في الجزائر في ظل اقتصاد املعرفة، امللتقى  غريب،  

 .  2017جامعة ورقلة 
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 (2018-2017-2016في اقتصاد املعرفة واالبتكار لسنوت )(:  التصنيف العالمي لبعض الدول 1جدول)
 2018سنة  صنيفت 2017سنة  صنيفت 2016سنة صنيف ت اسم الدولة

 6 4 4 الواليات املتحدة

 8 6 8 الدنمارك

 9 9 10 أملانيا

 16 15 18 فرنسا

 51 49 50 قطر

 76 72 72 املغرب

 66 74 77 تونس

 112 118 112 مالي

 110 108 113 الجزائر

               www.globalinnovationindex.org : 2016,2017,2018 Report Now Availabl 

اقع االبتكار في الجزائراملطلب الثاني:     و
الصادر في  69-98االبتكار بإنشاء املعهد الوطني للملكية الصناعية بموجب املرسوم التنفيذي  رقم  استراتيجيةاعتمدت الجزائر 

من أجل تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية وترقية وتعزيز قدرات االبتكار واالختراع وحمايتها، إضافة إلى إصدار التشريعات  21/02/1998

 للتعاون في هذا املجال. 2000مارس  08( في  WIPO)   ين ذات الصلة، كما انضمت الجزائر إلى املنظمة العاملية للملكية الفكريةوالقوان

ستدعي االهتمام بها واستغاللها بشكل يتبين إحصائيات طلبات براءة االختراع أنها في تزايد نسبي من سنة إلى أخرى كما يظهر في الجدول املوالي، مما 

 أمثل. 

 حسب طبيعة املودعين 2014-2010(:  توزيع طلبات براءات االختراع املودعة 2)جدول 
 املجموع املؤسسات الجامعات مراكز بحث شخ  مادي السنوات

2010 59 13 0 5 77 

2011 83 3 3 5 94 

2012 88 13 5 4 110 

2013 102 6 4 7 119 

2014 80 12 0 2 94 

 494 23 12 47 412 املجموع

 . ) عن املعهد الوطني للملكية الصناعية ( 2015(، تقرير  CNESاملصدر: املجلس الوطني االقتصادي االجتماعي )        

تمثل طلبات  % 84طلب مقدم بصفة شخصية، أي ما نسبته  412طلب براءة اختراع هناك  494نالحظ خالل الفترة املذكورة أن من بين 

 واقع عملي لقلة الرعاية والتمويل.وكثيرا من هذه األفكار ال تترجم إلى  أفراد وطنيين أو أجانب،

هيئات مختصة ل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نسجل غياب مراكز البحث والجامعات واملؤسسات في هذا املجال، بالرغم من إنشاءكما 

، معمق ملعرفة االختالالت ، األمر الذي يحتاج إلى تشخيص1998( منذ ANVREDETمثل الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي )

البحث والتطوير وأن تتعاون مع مراكز البحث إليجاد  استراتيجيةألن مراكز البحث والجامعات هي األولى بتبنى االبتكار، وأن املؤسسات مطالبة بانتهاج 

 حلول إلشكاالتها التقنية والفنية. 

بينة في  املقدمة خالل تلك الفترةطلبات براءات االختراع يمكن معرفة القطاعات االقتصادية املعنية بمن جهة أخرى، 
ُ
 الجدول التالي:   وامل

 ( 2014-2010املودعة حسب القطاع )  االختراع (: توزيع براءات3جدول)
 املجموع 2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

 24 5 6 11 1 1 الكيمياء

 11 3 2 2 ـ 4 الصيدلة

 128 9 6 12 48 53 امليكانيك

 44 15 5 12 10 2 الكهرباء

 32 ــ 5 12 ــ 15 اإللكترونيك

 162 57 82 23 ــ ــ تكنولوجيا الصناعة

 29 1 4 24 ــ ــ البناء

 5 ــ 2 3 ــ ــ الصحة

 1 ــ 1 ــ ــ ــ الطاقة

 34 5 4 20 3 2 قطاعات أخرى 

 470 95 117 119 62 77 املجموع

 .  ) عن املعهد الوطني للملكية الصناعية ( 2015(، تقرير  CNESاملصدر: املجلس الوطني االقتصادي االجتماعي )            

http://www.globalinnovationindex.org/
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ن في  فنالحظ أن املهتمين باالختراع تركز جهودهم على الجانب التكنولوجي في بعض القطاعات الصناعية، مما يتطلب التشجيع واالهتمام باملبدعي

ما يساهم في التنمية وإيجاد الدعم املالي لتحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى أنشطة ذات قيمة، م القطاعات الخدمية والتجارية وغيرها، مختلف

 االقتصادية الشاملة. 

 ةبتكر امل برأس مال املخاطر للمؤسسات ص.م تمويلال  :املبحث الثاني
واستغالله لبناء مؤسسات واعدة أو لحلول مشاكل مؤسسات قائمة، كما يمثل أحد الحوافز يمثل التمويل العامل األساي ي لرعاية االبتكار 

ت ومؤسسات املشجعة على االبتكار وعدم هجرة املبتكرين إلى بلدان أخرى، فتفيد تقارير الهيئات املختصة بهجرة آالف األدمغة  الجزائرية إلى جامعا

 ت االختراع إلى دول خارجية نتيجة قلة الرعاية والتمويل.أجنبية، إضافة إلى توجيه طلبات كثيرة لبراءا

فرغم الجهود املبذولة لدعم وإنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بطرق وآليات متعددة، إال أن املبتكرين لم يستفيدوا من هذا الدعم 

النمو االقتصادي املعتمدة حاليا من  استراتيجيةهم. وفي إطار ألسباب قانونية أو تنظيمية أو إجرائية، كما لم يحظوا برعاية املؤسسات لتبني إنجازات

 10/01/2017املؤرخ في  17/02طرف السلطات العمومية فإنها أعطت اهتماما أكبر لالبتكار وإنشاء املؤسسات الواعدة وذلك من خالل القانون رقم 

إجراءات لدعم ومساعدة املؤسسات ص.م. بهدف تمكينها من  15. حيث حددت املادة توسطةغيرة واملصؤسسات الاملتعلق بتوجيه وتطوير امل

 . االستثمارلتكنولوجيا الحديثة وترقية ا

النمو االقتصادي وتحسين وتنويع املنتجات الوطنية من خالل االبتكار، ألن هناك  استراتيجيةإال أن هذه القوانين وحدها غير كافية لدعم 

رائية حلقة مفرغة بين االبتكار وكيفية استغالله فعليا في شكل منتجات أو خدمات جديدة، فاملبتكر قد يصطدم بحواجز قانونية أو تنظيمية أو إج

عاجزة على الوفاء بالتزاماتها حيث ال زالت املنظومة املصرفية  تزال ضعيفة مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى أن آليات تمويل االبتكار ال لتمويل مشروعه،

، وهذا ما ةاألخير  علية هذهافعدم ها إلى سوق املال و بحجة ضعف أداء املؤسسة الصغيرة واملتوسطة وقلة الضمانات املقدمة، إضافة إلى صعوبة دخول

من قبل الباحثين  2016إلى الخارج، فقد أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد براءات االختراع سنة ساهم في هجرة الكثير من املبتكرين 

 براءة اختراع في داخل الوطن. 200مقابل  2300الجزائريين في الخارج بلغ 

عملت وقد هذه الوضعية فإن وجود رأس مال املخاطر يعتبر أداة التمويل املناسبة لتمويل ابتكارات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، أمام 

فهل ساهم ذلك في دعم فعلي للمؤسسات واملنتجات الوطنية؟ وما حصة ، شركات رأس مال املخاطروضع إجراءات وقوانين لتنظيم  الجزائر على

 من هذا األسلوب في التمويل؟  اريةاالبتكاملشاريع 

 طر في الجزائررأس مال املخااملطلب الول: 

 مفهوم شركات رأس مال املخاطر بالنسبة للمشرع الجزائري الفرع الول: 

مال رأس بدأ التفكير في  90/10في ظل اإلصالحات االقتصادية التي انتهجتها الجزائر في التسعينيات وبعد صدور قانون النقد والقرض 

وتم تنظيمه بإصدار قوانين ذات صلة، أهمها القانون رقم ه في كثير من الدول كآلية تمويل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، حاملخاطر الذي أثبت نجا

بأنها الشركات التي تهدف شركات رأس املال االستثماري بحيث عّرف املشرع الجزائري  املتعلق برأس املال االستثماري، 2006يونيو  24املؤرخ في  11 – 06

أسيس أو النمو أو التحويل للمشاركة في رأس مال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة ملؤسسات في طور الت

 الرأسمال االستثماري.ة نشاط شركة املتعلق بشروط ممارس 2008فبراير  11املؤرخ في  56 – 08وكذا املرسوم التنفيذي رقم  19صة.خصأو الخ

 شركات رأس مال املخاطر في الجزائر الفرع الثاني:

كلها فروع  مختصة بالتمويل برأس مال املخاطر،ستة مؤسسات عملياتية أو في طور اإلنشاء  على القوانين السارية املفعول  بناء   تأسست

 وتتمثل هذه املؤسسات في اآلتي: 20عمومية، تابعة ملصارف

 
ا
 :(FINALEPالشركة املالية الجزائرية الوربية للمساهمة )  :أوال

الشركة املالية الجزائرية األوربية  للمساهمة بعد مجموعة لقاءات بين بنك الجزائر ووزارة املالية مع البنك األوربي لالستثمار،  تأسست

ية ، تم إمضاء اتفاق1990نوفمبر  15الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق األملاني للتعاون من أجل تقديم دعم لتنمية االستثمار في الجزائر. بتاريخ 

دج موزعة على بنك التنمية  73.750.000سمحت بإنشاء الشركة املالية الجزائرية األوربية  للمساهمة فيما بعد. وقد بلغ رأس مال الشركة عند إنشائها 

لالستثمار وصل  وبعد انضمام البنك األوربي. % 40والوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة  % 20، القرض الشعبي الجزائري بنسبة % 10املحلية بنسبة 

                                                             
19
 .2006يونيو  24املؤرخ في  11-06من القانون رقم  06واملادة  02املادة  

 
20
 .sdipi.gov.dzwwwوزارة الصناعة واملناجم  

http://www.sdipi.gov.dz/
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، القرض الشعبي  %28.74، والوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة  %40دج يحوز عليه كل من بنك التنمية املحلية بنسبة  159.750.000إلى رأسمالها 

  21. %11.26والبنك األوربي لالستثمار بنسبة  % 20الجزائري بنسبة 

  
ا
 :( SOFINANCE الشركة املالية لالستثمار)  :ثانيا

تهتم   ،2017مليار دج سنة  10، ليرتفع إلى مليار دج 5برأسمال  09/01/2001في عمومية اعتمدت من طرف بنك الجزائر هي مؤسسة مالية 

 سنوات، وتتلخص مهامها في اآلتي: 5ـ  3ملدة تتراوح من  عمليات تطوير املنتجات الوطنية، تمويلب

  ض اإليجاري القر  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خاللتمويل. 

  املؤسسات الصغيرة واملتوسطةاملساهمة في رأس مال. 

 منح القروض العادية واالعتماد املستندي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة. 

 تقديم االستشارة واملساعدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة باإلضافة إلى. 

 اعتماداتمليون دج  600، وأكثر من كقروض متوسطة وطويلة األجل دج ارملي 2.8بقيمة تقدر بـ  2012صل عدد مساهماتها سنة و         

   22.مستندية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 
ا
  :(ASICOMالشركة الجزائرية السعودية لالستثمار )  :ثالثا

، وتعد أول مؤسسة 2004سنة  ريلبفي ا بين الجزائر واململكة السعوديةأنشئت الشركة الجزائرية السعودية لالستثمار بموجب اتفاقية 

تهدف الشركة إلى االستثمار  دج(، 8.000.000.000حكومية متخصصة في رأس مال املخاطر بالجزائر، حدد رأسمالها بثمانية مليارات دينار جزائري ) 

  23من خالل املساهمة في رأس املال أو القرض اإليجاري. في القطاع الصناعي، العقاري، السياحي والفالحي

 
ا
 :(El djazair Istithmarالجزائر استثمار ) : رابعا

املتعلق بشركات رأس املال  2006جوان  24بتاريخ  11-06 رقم قانون الأنشئت بموجب  الجزائر استثمار مؤسسة رأس مال استثماري 

والصندوق الوطني للتوفير  %70بنك الفالحة والتنمية الريفية بنسبة  شراكة بينعلى أساس ، واحد مليار دينار جزائري قدره مال  رأسب االستثماري،

  24.، لتحسين القدرات املالية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل نقص الضمانات املطلوبة2010ماي  05في ه تم اعتماد ،%30واالحتياط بنسبة 

 
ا
 :( MPEFالصندوق املغربي لرأس املال االستثماري ) :خامسا

 Le" )صندوق رأس املال االستثماري املغاربي بثالث دول مغاربية: الجزائر، تونس واملغرب، ويسير عن طريق مجمع "تونانفستينشط 

Groupe Tuninvest-AfricInvest  من طرف املؤسسة املالية الدولية ) 2000(، بدأ نشاطه ألول مرة في تونس سنةSFI : Société Financière 

Internationale   )وكمرحلة أولى مليون أورو 116برأس مال وصل إلى  بشمال إفريقيا في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي ساهمت في االستثمار ،

 25.ومصر بدأت باالستثمار في كل من الجزائر، تونس واملغرب، لتنتقل بعد ذلك إلى ليبيا

اقع التمويل برأس  املطلب الثاني:  بتكرةاملخاطر للمؤسسات ص.م. امل مال و

 من أفراد أو مؤسسات براءة اختراع 494حوالي سجلت  رغم ضعفها مقارنة باملؤشرات العاملية ـ حيث ـ بالنظر إلى وضعية االبتكار في الجزائر

وفقا  ، ورغم وجود عدد من مؤسسات التمويل برأس مال املخاطر، إال أن حصة تمويل هذه االبتكارات2014-2010في مجاالت مختلفة، خالل الفترة: 

ل أو ألن أغلب تقنيات التمويل املعتمدة هي في شكل قرض إيجاري أو قروض عادية متوسطة أو طويلة األج لهذه التقنية في التمويل ال تكاد تذكر،

فإنه نادر جدا بحسب املعطيات املقدمة سابقا من طرف مؤسسات رأس مال  اعتماد مستندي، أما التمويل باملساهمة في رأس مال املؤسسات املبتكرة

سات واملنتجات أو تتبناها مؤسسات أجنبية، وبالتالي فقدان ميزة تنافسية للمؤسلقلة التمويل،  مما يجعل هذه االبتكارات حبيسة األدراج  املخاطر،

 .الوطنية

املطلوب، مقارنة باملستويات العاملية،  ستوى املإن تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة برأس مال املخاطر في الجزائر لم يرق إلى 

  نظرا لحداثته من جهة ووجود معوقات قانونية وتنظيمية وثقافية من جهة أخرى. 

 

 

 

                                                             
21 www.finalep.dz 
22 www.sofiance.dz 
23 www.asicom.dz 
24 www.eldjazair-istithmar.dz 
25 www.bpifinance.fr 

http://www.finalep.dz/
http://www.sofiance.dz/
http://www.asicom.dz/
http://www.eldjazair-istithmar.dz/
http://www.bpifinance.fr/
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 برأس مال املخاطر في الجزائرويل معوقات التم الفرع الول:

في ظل يواجه التمويل برأس مال املخاطر جملة من املعوقات تحد من دوره كمصدر مهم لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة 

  26غياب مصادر تمويل أخرى، تتمثل هذه املعوقات في اآلتي:

 
ا
 :املعوقات القانونية والضريبية :أوال

املتعلق بشركات رأس املال االستثماري، وقانون  11-06إطار مرجعي قانوني لصناعة رأس مال املخاطر واملتمثل في القانون بالرغم من وجود 

 ت، إال أن هناك بعض املالحظات نوردها فيما يلي:الذي قدم ميزات ضريبية لهذه الشركا 2005املالية لسنة 

 ( املؤسسة املمولة في وضعية األغلبية، في لضمان بقاء صاحب )أو أصحاب %50طر بأقل من تحديد سقف مشاركة مؤسسات رأس مال املخا

 .األصل ذات أقليةحين أن ممارسات هذه التقنية التمويلية أثبتت أن الظروف قد تضع املستثمر في وضعية األغلبية، رغم أن مساهماته في 

  ة مالئمة ستثماري والقانون التجاري إلثراء هذا األخير بأشكال قانونياملال اال ضرورة العمل على خلق انسجام بين القانون املتعلق بمؤسسات رأس

 .لهذه التقنية التمويلية

 ات تمكين األشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط رأس مال املخاطر، وتقديم تسهيالت ضريبية لهم تمكنهم من توظيف أموالهم في مؤسس

 .وصناديق رأس املال االستثماري 

  ستناد الرقابة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، قد يؤثر سلبا على النشاط، نظرا لبطء إجراءات هذا التنظيم، وذلك باال إسناد مهمة

 .لتجربته مع بورصة الجزائر

  املالية...توسيع مجال نشاط مؤسسات رأس املال االستثماري ليشمل نشاطات أخرى مثل: تسيير القيم املنقولة، تقديم االستشارة، الخبرة 

 
ا
    :ارد املاليةنق  املو : ثانيا

ما أدى إلى إيجاد عدد من ميسمح لشركات رأس مال املخاطر بتوظيف أموال تقدم من طرف الدولة والخواص  11-06أن القانون بالرغم 

ت محدودة خاصة في البداية املبكرة التي ال تجلب أموال الخواص، نتيجة غياب صناديق ، عمومية وخاصة، إال أن املوارد املالية ظلشركاتال هذه

ألموالها في نشاط ؤسسات املالية إضافة إلى عدم توظيف أغلب املاستثمار عمومية تعمل بكفاءة وباألخص وقت البحبوحة املالية في السنوات السابقة، 

 27.ملمولة واألموال املخصصة لهاوهو ما يفسر قلة املشاريع ا رأس مال املخاطر،

 
ا
 :غياب آليات الخروج املالئمة :ثالثا

إن من أهم عوامل نجاح عمليات رأس مال املخاطر، وأهم انشغاالت املخاطر برأس املال قبل دخوله في رأسمال املؤسسة املمولة، هو وجود 

رأس مال املخاطر الجزائرية ال تتوفر على خيارات كثيرة للخروج،  آليات مالئمة للخروج تضمن سهولة العملية وتحقيق قيم مضافة. لكن مؤسسات

اط وآليات حيث أن عمليات الخروج تتم إما عن طريق بيع الحصة للمبادرين األصليين، أو بالخروج الصناعي. رغم أن املخاطرين برأس املال يفضلون أنم

 وهذا غير متاح في الجزائر نتيجة غياب سوق مالي متخصص.، أخرى للخروج على غرار الخروج املالي والخروج عن طريق البورصة

 
ا
 :غياب آليات الضمان :رابعا

كما هو سائد في كثير من الدول التي  ،لتوسيع وتطوير صناعة رأس مال املخاطر في الجزائر، ال بد من وضع نظام أو آلية لضمان مساهماتها

املؤسسات الجزائرية ستثماري، نظرا ملا يتميز به هذا النشاط من مخاطر عالية، لكن أنشأت صناديق تتكفل بضمان مساهمات مؤسسات رأس املال اال 

ان املعنية ال تستطيع تغطية مخاطر عملياتها، وهو ما يشكل عائقا أمام تطور واتساع هذه الصناعة، بالرغم من وجود هيئات عمومية كصندوق ضم

، إذ أنها تهتم (FGARوصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة)(، CGCI-pmeاالستثمارات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة)

 بضمان القروض بشروط محددة، وال تختص بضمان املساهمة في رأس املال.

 
ا
 :نق  في املوارد البشرية املتخصصة  :خامسا

أكفاء  يناقتصادي نسيريمو  ينمالي، ومحللين لدعم هياكل املؤسسات املستثمرةإن صناعة رأس مال املخاطر تتطلب مهارات متخصصة 

متحكمين في الخصائص القانونية لهذا النمط التمويلي إضافة إلى توفر مكاتب دراسات  قانون كذا وجود رجال و  ملرافقة املشاريع واملؤسسات املمولة

 بشرية متخصصة، كل في مجاله.ا ما يجب العمل من أجله لتكوين موارد ذخطط العمل ودراسة الجدوى االقتصادية، وهتقدم االستشارة و 

 

                                                             
مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة  -Finalep -فعالية رأس املال املخاطر في تمويل املشاريع الناشئة، دراسة حالة املالية الجزائرية الوربية للمساهمة محمد سبتي.  26 

 بتصرف. 189-181، ص 2009قسنطينة، 
27 Banque d’Algérie, Rapport 2007 : Evolution économique et monétaire en Algérie, Juillet 2008, P 159 ; http://www. Bank-of-
algérie.dz/rapport_ba_07/rapport_07.pdf  
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ا
 :نق  في الزبائن املحتملين :سادسا

 كبيرا تأخراالذي يعرف  األمر ، وهوعالية النمو تكنولوجية إن رأس مال املخاطر هو وسيلة تمويلية تهتم باملؤسسات التي تمتلك استعدادات

ووجود هيئات لترقية البيئة التكنولوجية مثل الوكالة الوطنية لتطوير  ،في الجزائر، بالرغم من وجود طاقات ومبدعين في مختلف املجاالت التقنية

تعمالن تحت وصاية وزارة التعليم  انتل( الANVREDET( والوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي)ANDRUالبحث العلمي)

، إال أن كثيرا من (WIPOوكذا املعهد الوطني للملكية الصناعية ) ،وغيرها والحاضنات التكنولوجية مثل حاضنة سيدي عبد هللا العالي والبحث العلمي،

 .لم يتم استثمارها لتتجسد في شكل منتجات أو خدمات ذات قيمة مضافة لعدم وجود إمكانيات التمويل تراعاالخاالبتكارات وبراءات 

 
ا
 :عدم وجود جمعية مهنية للمستثمرين برأس املال :سابعا

املهنية لرأس املال االستثماري دورا هاما في تطوير مهنة رأس مال املخاطر، فزيادة على الدور التنظيمي والرقابي، يمكن تمارس الجمعيات 

ك للجمعيات املهنية أن تمثل متعاملي رأس املال االستثماري أمام السلطات ويكون لها موقف تفاوض ي أقوى لتحسين ظروف ممارسة النشاط، وكذل

   .هاتزايلين االقتصاديين بتعريفهم بهذه التقنية التمويلية وتوعيتهم بمأمام باقي املتعام

 
ا
 :الثقافة االقتصادية واملالية الجزائرية  :ثامنا

 ستدانة، األمر الذي تفسره عدة عوامل أهمها:ايتميز االقتصاد الجزائري بأنه اقتصاد 

  يقبل أصحابها فكرة تدخل أجنبي في إدارتها واالطالع على معلوماتها السريةمعظم املؤسسات فردية وعائلية تعتمد على التمويل الذاتي وال. 

 نقص الوعي وعدم الفهم الجيد لهذه التقنية التمويلية. 

 غياب ثقافة املقاولة. 

 .غياب روح املغامرة واملخاطرة لدى املؤسسات املالية الجزائرية 

وتعطل انتشار صناعة رأس املخاطر في ن تحد أالحوكمة، تشكل عراقيل من شأنها هذه العوامل وغيرها مثل قلة الشفافية املحاسبية وغياب 

فس ي الجزائر. حيث أن تمويل رأس املال االستثماري بصفة عامة يعتمد على الشفافية واإلفصاح املالي بشكل كبير، األمر الذي ال نجده لدى منا

  املؤسسات املمولة بهذه التقنية، حيث يقدمون أرقاما ومعطيات
ُ
جرائهم، وال خاطئة فيما يتعلق برقم األعمال والنتائج، كما ال يصّرحون بالعدد الفعلي أل

اعة رأس املال يتعاملون بالفواتير، إضافة إلى تفش ي الغش الضريبي وسيادة السوق املوازية. وهو ما يجعل املنافسة غير متكافئة وال تخدم في األخير صن

 للجوء للحصول على تمويلها لتخوفهم من الفشل في حال عملهم في إطار شفاف. االستثماري، التي يرفض الكثيرون ا

 مقترحات لتفعيل تمويل املؤسسات ص.م. املبتكرة في الجزائر برأس مال املخاطر  الفرع الثاني:

ؤسسات مختصة بالتمويل برأس مال املخاطر، ووجود قدرات مالية تزخر بها الجزائر إضافة إلى مل ع الجزائري املشرّ  بالنظر إلى إحداث

التي تحول بين االبتكار وتمويله، فإن هناك جملة من املقترحات التي يمكن أن تفعل  -السالفة الذكر -مؤهلة لالبتكار، وأمام العراقيل إمكانات بشرية 

برأس مال املخاطر مما يساهم في تنمية وتطوير املؤسسات واملنتجات وتنمية االقتصاد الوطني، تتمثل هذه  همويلتإيجاد الطرق الالزمة لاالبتكار و 

 املقترحات في اآلتي:

  التي تساهم في  ؤشراتيأخذ بالحسبان كل املتحسين البيئة القانونية التنظيمية والقاعدية لخلق املعرفة والعمل من أجل تصنيف عالمي أفضل

 .املعرفة بناء اقتصاد

  دور  مة بينهما بتفعيلأتثمين االبتكار من خالل االهتمام بالبحث والتطوير من طرف الجامعات ومراكز البحث واملؤسسات االقتصادية وخلق تو 

 .ؤسسات االقتصادية في هذا املجالوتعاون امل التنظيمات العلمية املخولة

 الل الجوائز واملسابقات والرعايةإيجاد حوافز لالبتكار من خ. 

 وغيرها من أجل رعاية الشباب املبتكرين إلنشاء مؤسسات  بالعاصمة تفعيل دور الحاضنات التكنولوجية واألعمال كحاضنة سيدي عبد هللا

بين هؤالء ومؤسسات رأس  ، من خالل الوساطةتترجم أفكارهم إلى سلع أو خدمات ذات قيمة، وكذا دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة

 .ية التي تعد رائدة في هذا املجالمال املخاطر وتوفير انتقال املعلومات بشكل أفضل، اقتداء بهضبة السيلكون في الواليات املتحدة األمريك

 املستثمرين املحليين  مراجعة األطر القانونية التي تضبط مؤسسات رأس مال املخاطر وتكييف القانون التجاري والقانون الضريبي بما يشجع

 .واألجانب ملمارسة هذه التقنية في التمويل

  بتوظيف أموال لدى مؤسسات رأس مال املخاطر وإنشاء صناديق استثمارية ال تقدم قروض وتسهيالت فقط وإنما تدخل السلطات العمومية

 .في هذا املجالتحفيز االستثمار الخاص هو ما يساهم في للمساهمة في رأس مال املؤسسات املمولة، و 

 تقديم حوافز ضريبية ملؤسسات رأس مال املخاطر ولألشخاص الذين يكتتبون في صناديق هذه املؤسسات االستثمارية. 
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  على تحفيز مؤسسات رأس مال املخاطر على املساهمة ومتابعة املؤسسات املمولة في كل املراحل: ما قبل اإلنشاء، االنطالق والتوسع، والتركيز

  .البتكاريةاملشاريع ا

  غرار نظيراتها توظيف فوائض أموالهم في صناعة رأس مال املخاطر على  من أجل البنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق التقاعدتفعيل دور

 .في الدول األجنبية

 ( تطوير عمل كل من صندوق ضمان االستثمارات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةCGCI-pmeوصندوق ضمان القروض لل ) مؤسسات الصغيرة

 .املساهمة في رأس مال املؤسسات مخاطرضمان أيضا ل( بحيث ال يساهمان في ضمان القروض فحسب وإنما FGARواملتوسطة )

 نشر الثقافة املجتمعية لدى األفراد واملؤسسات لالهتمام برأس مال املخاطر بإنشاء جمعيات مهنية خاصة بهذا النشاط. 

  وعي األفراد واملؤسسات بضرورة االلتزام بحوكمة الشركات لضمان شفافية املعلومات واملحافظة على حقوق األطراف ذات الصلة، وكذا خلق

  .سسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرةاملستثمرين باملخاطرة بأموالهم في املؤ السوق التنافسية العادلة التي تحفز 

  مساهمين في رأس أفضل للتفعيل عمل بورصة الجزائر وإيجاد سوق مالي متخصص لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ويكون كآلية لخروج

 .ملمولة بشكل يحقق لهم عوائد أكبرمال املؤسسات ا

 جوانبها التقنية، التنظيمية، القانونية االستثمار في تكوين املوارد البشرية في مختلف القطاعات للنهوض بصناعة رأس مال املخاطر من كل 

 واملالية.

 :خالصةال
الالزمة  تمويلمدى توفر إمكانيات التقييم معرفة واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة في الجزائر، و ة حاولنا دراسهذه المن خالل 

 بشكل عام ن أن وضعية االبتكارتبيّ و ، 2018 – 2010لفترة ل املعطيات املتوفرة خالل وهذا من، لتمويلل بالتركيز على رأس مال املخاطر كنموذجلها، 

ألسباب قانونية وتنظيمية وثقافية تحول دون تنمية اقتصاد املعرفة ، متدن دوليواملؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة في الجزائر ال تزال في مستوى 

أخرى،  نقص إمكانيات التمويل سواء من طرف البنوك التجارية أو سوق املال، وحتى التمويل برأس مال وزيادة القدرات االبتكارية من جهة، ومن جهة 

لم تستفد منه هذه يعتبر كتجربة ناشئة في الجزائر، أداة التمويل املناسبة لتنمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، والذي مثل املخاطر الذي ي

العوامل غير املحفزة على ُيعد أحد  ، وهذاتحول دون تفعيل دوره في التمويل واملساهمة في رأس مال املؤسساتال يزال يواجه صعوبات املؤسسات، إذ 

 االبتكار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 كان من أهمها:التي و املوجودة،  االختالالتملعرفة  من خالل املعطيات املتاحة لذلك حاولنا تشخيص صناعة رأس مال املخاطر

 عوقات القانونية والضريبيةامل. 

 نقص املوارد املالية. 

 غياب آليات الخروج املالئمة. 

 غياب آليات الضمان. 

 نقص في املوارد البشرية املتخصصة. 

 نقص الزبائن املحتملين. 

 طبيعة االقتصاد الجزائري املبني على االستدانة. 

 قلة الشفافية املحاسبية وغياب الحوكمة. 

وهذا من  ،دعم االبتكارات في مختلف املجاالتو  برأس مال املخاطر التمويل صناعةللنهوض بهذه الوضعية قدمنا بعض املقترحات أمام   

ودعم  وتحفيز العمل االبتكاري  واالهتمام أكثر بالبحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحث خالل تحسين البيئة القانونية والتنظيمية ذات الصلة،

وإيجاد سوق مالي البورصة  تنشيط عمل ، ثم تقديم الحوافز املالية والضريبية بشكل خاص، إضافة إلىحاضنات األعمال التكنولوجية وغيرها

سبة والبحث عن مختلف الحلول املنا شركات رأس مال املخاطر املتواجدة في الجزائر، تفعيل دور ، ثم متخصص لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 بقاءللاألساي ي الشرط ه باعتبار  بشكل عام، املؤسسات الجزائريةتحسين قيمة منتجات وخدمات يساهم في سهذا كل و للمعوقات التي تم تشخيصها، 

   أمام املنافسة القوية في ظل اقتصاد العوملة.
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Abstract: The aim of this study is to address the problem of financing by venture capital financing for 

the innovative small and medium enterprises in Algeria as an alternative to conventional financing offered by 
financial institutions, which is an obstacle to the development of the innovations of these SME’s due to the 

lack of guarantees. The study showed the theoretical concepts of innovation and its methods of financing, 

focusing on the method of venture capital and its advantages. The analysis and assessment of innovation in 
Algeria and the possibilities of financing with venture capital have been carried out using the data available 

during the period 2010-2018.The study concluded the existence of a number of legal, regulatory and cultural 

obstacles prevented the development of this financing method The study propose  a revision of the relevant 
legal frameworks, activating the role of business incubators, stimulating financial institutions and the capital 

market. 
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