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ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تقدير اأثر التمويل براأ�س املال املخاطر 
على ربحية امل�ساريع اال�ستثمارية، بو�سفه اأحد اأهم احللول مل�سكلة 
متويل تلك امل�ساريع يف اجلزائر وبديال اأمثل يف �سوء احتياجاتها 
النوع  لهذا  ايجابيًا  اأثراً  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  املالية. 
هذه  اأن  غري  اال�ستثمارية.  للم�ساريع  املايل  االأداء  يف  التمويل  من 
دون  حتول  التي  املعوقات  من  جملة  تواجه  والهياكل  املوؤ�س�سات 
خالل  قيا�سي  منوذج  بناء  خالل  ومن  لها،  املوكل  بالدور  قيامها 
الفرتة )2002 - 2014(، اإذ يربط النموذج العالقة بني راأ�س املال 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  عن  املرتتبة  للعوائد  تابع  كمتغري  املخاطر 
وفر�س العمل امل�ستحدثة عن تلك امل�ساريع، تو�سلت نتائج الدرا�سة 
ارتفاع ن�سبة مبالغ اال�ستثمارات املمولة براأ�س  اأن  اإىل  االإح�سائية 
املال املخاطر يزيد من احتماالت تعر�س تلك اال�ستثمارات ملخاطر 
العالقة تعد موؤ�رشا حلجم  الوفاء، ومن مت فاإن هذه  االإفال�س وعدم 
من  املخاطر  املال  راأ�س  �رشكات  تواجهها  التي  املحتملة  املخاطر 
حيث حجم االأموال املقدمة للم�ساريع، خا�سة طويلة االأجل. ختاما 
راأ�س املال املخاطر  لتفعيل موؤ�س�سات  ال�سبل  الدرا�سة بع�س  تقرتح 

يف اجلزائر.
امل�ساريع  املخاطر،  املال  راأ�س  املفتاحية:  الكلمات 

اال�ستثمارية، منوذج قيا�سي، االنحدار اخلطي.

Risk capital: a Leading Strategy to Fund Invest-
ment Projects in Algeria - Standard Model

Abstract: 

This study aims at assessing the impact of funding 
using risk capital on the profitability of investment 
projects, as it is considered one of the major solutions 
to the problem of financing projects in Algeria and 
an optimal alternative in light of Algeria’s financial 
needs. The study finds that there is a positive impact 
for this type of financing on the financial performance 
of the investment projects. However, these institutions 
are facing a number of obstacles to do their roles. 
Through the construction of Standard model during 
the period (2002- 2014), where the model connects 
between risk capital as a dependent variable to 
the revenues of the investment projects and their 
generated job opportunities, The statistical results of 
the study concludes that the more the investments are 
funded by risk capital, the more they are likely to face 
bankruptcy, and failure to pay their liabilities. Thus, 
this relationship is an indication of the amount of risks 
that risk capital firms face in terms of the amount of 
funds provided to the projects, especially the ones 
with long time frame. Finally, this paper suggests 
approaches to empower risk capital institutions in 
Algeria.

Key words : Risk Capital , Investment Projects , 
Standard Model , Linear Regression 

مقدمة:

اأو التو�سعية  تعاين الكثري من امل�ساريع اال�ستثمارية اجلديدة 
املجال  هذا  يف  �سعوبات  وتواجه  املخاطر  من  عالية  درجة  من 
اأ�سولها،  اأرباح عالية وتت�ساعف بعد ذلك قيمة  ولكنها تكون ذات 
وحتتاج هذه امل�ساريع اأن ي�سرتك اجلميع يف الربح واخل�سارة فتتفق 
ولي�س  مراحل  على  ّول  متمُ اأن  اأي�سا  حتتاج  كما  والوجهة،  امل�سالح 
وكيفا  كما  عددها  يف  تنويعا  هناك  يكون  واأن  واحدة  دفعة  على 
ملكيتها،  قاعدة  من  تو�سع  واأن  والتطور  للتنمية  قابلة  تكون  واأن 
هذه  اإىل  تتجه  تقنية  اأو  اأداة  توفري  من  البد  كله  هذا  يتحقق  ولكي 
امل�ساريع وتدفع لالبتكار وتكون مفيدة لغاية للتنمية االقت�سادية، 
واأن تختلف هذه التقنية عن التمويل التقليدي الذي يرف�س االلتحام 
حجم  اإىل  النظر  دون  املغامرة  اإىل  بامل�ستثمر  ويدفع  العمالء  مع 
لالإفال�س الأنه ملزم  العائد وتعر�س امل�رشوع  انخف�س  اإذا  اخل�سارة 
اأن يرد القر�س يف موعد معني ويدفع فائدة ثابتة مدة الدين، اإن هذه 
التقنية تتمثل يف راأ�س املال املخاطر التي تتعامل بامل�ساركة ومن 
ثم تعتمد على درا�سة اجلدوى االقت�سادية للمنتج وربحيته وكفاءة 
على  يعتمد  الذي  امل�رشيف  النظام  اأ�سلوب  من  بدال  امل�رشوع  اإدارة 
ال�سمان و�سابقة االأعمال وحجم القوائم املالية، كما اأن هذه التقنية 
املقر�سني  بني  توجد  التي  التعار�س  عنا�رش  كبري  حد  اإىل  تقلل 
واملقرت�سني وللتو�سيح اأكرث وتاأ�سي�سا ملا �سبق �سنحاول من خالل 
متويلي  كبديل  املخاطر  املال  راأ�س  تقنية  ا�ستعرا�س  الدرا�سة  هذه 
املتطلبات  مع  ويتما�سى  التقليدي  التمويل  حمل  يحل  م�ستحدث 

واالحتياجات املالية للم�ساريع اال�ستثمارية يف اجلزائر.
حديثا،  اجلزائر  يف  املخاطر  املال  راأ�س  �سناعة  ظهور  يعد 
ويعود اإىل بداية ت�سعينيات القرن املا�سي. اإذ قام االحتاد االأوربي، 
بهدف توفري اأدوات ت�سهل اإن�ساء وانطالق املن�ساآت االأوروبية، باإن�ساء 
ثالثة موؤ�س�سات راأ�سمال ا�ستثماري تواأم على امل�ستوى دول املغرب 
العربي: �رشكة امل�ساهمة �سنة 1992 يف املغرب، �رشكة امل�ساهمة 
وترقية اال�ستثمارات )SPPI( �سنة 1990 يف تون�س واملالية اجلزائر 
كانت  االأخرية  هذه    .)FINALEP(اجلزائر يف  للم�ساهمة  االأوروبية 
اأول موؤ�س�سة متار�س ن�ساط راأ�س املال املخاطر يف اجلزائر، وال تزال 
اإىل غاية تاريخ اإعداد هذه الدرا�سة اأبرز املوؤ�س�سات النا�سطة يف هذا 
التطبيقية حول تنظيم  الدرا�سة  اإجراء  ا�ستوجب علينا  املجال، لذلك 
�سوق راأ�س املال املخاطر باجلزائر، تعر�س هذه الدرا�سة تنظيم �سوق 
راأ�س املال املخاطر باجلزائر واأهم احلوافز املقدمة لت�سجيع كل من 
امل�ستثمرين واملقاولني وا�ستنادا اإىل ما �سبق تندرج م�سكلة الدرا�سة 

حول الت�ساوؤل اجلوهري االآتي:



90

رأس املال اخملاطر: استراتيجية رائدة لتمويل املشاريع االستثمارية في اجلزائر
قياسي- د. صاولي مراد-منوذج 

مشكلة الدراسة:

القدرة  ◄ رفع  يف  املخاطر  املال  راأ�س  م�ساهمة  مدي  ما 
املالية للم�ساريع اال�ستثمارية؟

�يتفرع عن هذا الت�سا�ؤل الرئي�سي الت�سا�ؤالت الفرعية االآتية :

هل يعّد التمويل عن طريق راأ�س املال املخاطر بديل اأمثل  ◄
الإحالل حمل و�سائل التمويل التقليدي ؟

ال�ستخدام  ◄ موؤهلة  اجلزائرية  اال�ستثمارية  امل�ساريع  هل 
تقنية راأ�س املال املخاطر �سواء املمولة اأو امل�ستفيدة ؟

ما مدى جناح هذا النوع من التمويل يف اجلزائر ؟ ◄

أهمية الدراسة :

اأهمها  من  اجلزائر  عرفتها  التي  االقت�سادية  للتحوالت  نظرا 
بالغة  اأثار  من  عليه  يرتتب  وما  االقت�سادي  االنفتاح  �سيا�سات 
املكون  تعد  والتي  اجلديدة،  الريادية  امل�ساريع  تلك  خ�سو�سا 
اأهم  اأحد  يعترب  فالتمويل  الوطنية،  للموؤ�س�سات  لهيكل  الرئي�سي 
اأهمية  تتجلى  وعليه  امل�ساريع.  تلك  تنمية  يف  امل�ساهمة  العوامل 
الدرا�سة يف تناولها لبديل متويلي م�ستحدث ومرن مقارنة بالتمويل 
من  نحاول  بحيث  املخاطر،  املال  راأ�س  يف  يتمثل  والذي  التقليدي 
امل�ساريع  ترقية  يف  م�ساهمته  وكيفية  مميزاته  ا�ستعرا�س  خالله 
املقاولني  خا�سة  مل�ساريعهم  احل�سنة  املرافقة  و�سمان  الريادية، 
فاإن  واأي�سا  اال�ستثمار،  جمال  يف  الكافية  اخلربة  ميلكون  ال  الذين 
اإن�ساء وتدعيم �رشكات راأ�س املال املخاطر له اأهمية اأخرى تتمثل يف 
م�ساعدة القطاع امل�رشيف يف توظيف ال�سيولة الزائدة التي متلكها 
املخاطر  ارتفاع  ب�سبب  توظيفها  االأحيان  بع�س  يف  ت�ستطيع  وال 

والقيود التي يفر�سها عليها النظام امل�رشيف.

أهداف الدراسة:

تو�سيح دور راأ�س املال املخاطر كبديل متويلي، ومنوذج . 1
ا�ستثماري وي�سهم يف نف�س الوقت يف اإدارة منظمة للمخاطر الكبرية 

التي تواجهها امل�رشوعات اجلديدة.
اجلزائر . 2 يف  املخاطر  املال  راأ�س  �سناعة  واقع  درا�سة 

مقارنة بو�سعها يف الدول املتقدمة، وتقدمي التو�سيات واملقرتحات 
الالزمة لتطويره مبا يدعم االقت�ساد الوطني اجلزائري.

التعريف بالنمط التمويلي امل�سمى براأ�س املال املخاطر، . 3
توفري  طريق  عن  والتنمية،  اال�ستثمار  عجلة  لدفع  اأهميته  واإبراز 

التمويالت الالزمة للم�ساريع النا�سئة.
والتمويالت . 4 املخاطر  املال  راأ�س  بني  االختالف  اإبراز 

االأخرى من حيث املبادئ، اخل�سائ�س ملحاولة التكامل بينهما عن 
طريق �سوق �سفاف ومنظم وميكن االعتماد عليه.

فرضيات الدراسة:

توجد عالقة عك�سية ذات اجتاه �سببي بني التمويل براأ�س . 1
لذا  الطويل،  املدى  على  اال�ستثمارية  وامل�ساريع  املخاطر  املال 
املخاطر  املال  براأ�س  املمولة  اال�ستثمارات  مبالغ  ن�سبة  فارتفاع 
يزيد من احتماالت تعر�س تلك اال�ستثمارات ملخاطر االإفال�س وعدم 

الوفاء.
توجد عالقة طردية ذات اجتاه �سببي بني حجم امل�ساريع . 2

اال�ستثمارية ومنا�سب العمل امل�ستحدثة.
اال�ستثمارات . 3 قطاع  يف  احلا�سل  والتحول  التطور  مع 

واأهدافها  احتياجاتها  مع  تتما�سى  ال  التقليدية  الو�سائل  اأ�سبحت 
اإيجابيات  من  لها  ملا  م�ستحدثة  بدائل  اإىل  االأخرية  هذه  وتوجه 

و�رشعة االإجراءات والت�سهيالت.
االأمثل . 4 البديل  املخاطر  مال  راأ�س  بتقنية  التمويل  يعترب 

وامل�ستحدث للم�ساريع اال�ستثمارية.

منهج الدراسة:

اإن طبيعة املو�سوع هي التي حتدد املنهج الواجب اإتباعه ق�سد 
املطروحة  االإ�سكالية  على  لالإجابة  وعليه  جوانبه.  باأهم  االإحاطة 
�سابقا ا�ستخدمنا املنهج الو�سفي لتحليل الدرا�سة، لت�سخ�س ظاهرة 
الدرا�سة بغر�س فهم االإطار النظري لها، ثم التطرق للدرا�سة امليدانية 
يف اجلزء اخلا�س بتف�سري الظاهرة املدرو�سة وهذا باالعتماد مناذج 

االنحدار اخلطي املتعدد. 

حدود الدراسة :

بهدف معرفة اآليات التمويل براأ�س املال املخاطر يف اجلزائر، 
بدرا�سة  بحثنا  ندعم  اأن  راأينا  النظري  ب�سكل  ن�ستعر�سه  اأن  وبعد 
Sof- مثل: باجلزائر  املخاطر  املال  راأ�س  �سوق  موؤ�س�سات   ببع�س 

ال�رشكات  باعتبارهم  وهذا   ،nance، Maghrebinvest، Finalep

الغر�س.  اأن�سئت الأجل هذا  اأنها  التقنية بحيث  بهذه  للتمويل  االأوىل 
للجزائر  بالن�سبة  الدرا�سة  لهذه  الزمنية  الدرا�سة  حدود  تكمن  كما 
من خالل عر�س ال�سيا�سـة التمويليـة للم�ساريع اال�ستثمارية للفرتة 
ب�سكل  النظرية  الدرا�سة  �سياغة  مت   2014  -  2002 بني  املمتدة 

ريا�سي من خالل ا�ستعرا�س منوذج قيا�سي 

الدراسات الّسابقة

اليت تناولت نظام التمويل برأس املال املخاطر:

املوا�سيع  من  املخاطر  املال  براأ�س  التمويل  مو�سوع  اإن 
واملفكرين  والباحثني  العلماء  طرف  من  تناولها  �سبق  قد  املهمة، 
االقت�ساديني، فهناك الكثري من الدرا�سات تطرقت لبع�س اأجزاء ميكن 

ذكر بع�سها كما يلي :
راأ�س . 1 عن  تاريخّية  درا�سة   )II()1999( كويل  برين  درا�سة 
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اأ�سا�س هذا االأ�سلوب  املال املخاطر واأظهر فيها باأّن امل�ساربة هي 
اال�ستثماري

 فيما يخ�س اأهمية راأ�س املال املخاطر فاإن رْي كويل )1997( . 2
حممد  داتوا  ذلك  على  ووافق  فعال  دور  االأ�سلوب  لهذا  باأن  اأكد   )ii(
رات  وممُ  ،)2006( �سليم  وحممد   )2006( دوريني  من�سور  �سدقي، 
هذا  ا�ستخدام  اإمكانية  واأثبتوا  وغريهم  �سدقي  ور�سدي   )1999(
يو�سف  ال�سبيلي  وذكر  االإ�سالمي،  الّتمويل  موؤ�س�سات  يف  االأ�سلوب 
التمويل  اأ�ساليب  من  يعد  املخاطر  املال  راأ�س  اأ�سلوب  اأن   )2011(
بديل  املخاطر  املال  راأ�س  بعنوان  بحث  يف  هذا  واأكد  بامل�ساركة، 

م�ستحدث يف اجلزائر. 
راأ�س . 3 �سندوق  عالقة   )iii(  )1997( توفيق  هاين  درا�سة 

غامر  مع  طارق  والرفاعي  اال�ستثمار،  و�سناديق  املخاطر  املال 
كان )2000( يف ورقتهما دور راأ�س املال املخاطر يف املعامالت 
اإعطاء   )2005( اجلليل  عبد  املعا�رشة،. وحاول  االإ�سالمية  املالية 
حيث  �رشعي  منظور  من  اال�ستثماري  االأ�سلوب  لهذا  مب�سطة  �سورة 
وم�ساربة،  م�ساركة  وهما  لها  املنا�سبة  ال�رشعية  العقود  اأهم  ذكر 
االإ�سالمي،  لراأ�س املال املخاطر  باإطار عام  اأ�رشف  كذلك جاء علي 
وكتب كذلك حول خطة عامة لراأ�س املال املخاطر االإ�سالمي. وميتاز 
هذا البحث بانفراده عن درا�سة اأ�سولّية حتليلّية للقواعد وال�سوابط 
الفقهية املنا�سبة للتطبيق يف ح�سم ر�سم االإطار ال�رشعي لعقد �رشكة 

راأ�س املال املخاطر ليكون موافقًا حقاًّ ب�سوابط �رشعية.

املفاهيم النظرية املتعلقة برأس املال املخاطر :

اإن معظم املراجع ال تقدم تعريفا مبا�رشا و�رشيحا لراأ�س املال 
املخاطر بل تكتفي بتقدمي خ�سائ�سه وتف�سريها، �تعترب التعريفات 

املوالية من التعريفات املبا�رشة القليلة املتوفرة:
1 . NVCA املخاطر  املال  لراأ�س  الوطنية  اجلمعية  ح�سب 

طويلة  اخلا�سة  باالأموال  ن�سط  )ا�ستثمار  هو  املتحدة(:  )الواليات 
االأجل، يف من�ساآت متلك ا�ستعدادات قوية، منجز من طرف م�ستثمرين 

متخ�س�سني( )1(. .
2 . :AFIC الفرن�سية للم�ستثمرين براأ�س املال  ح�سب اجلمعية 

بوا�سطة  املال  براأ�س  م�ستثمرين  طرف  من  حمقق  )ا�ستثمار  هو 
تت�سمن  االإن�ساء،  طور  يف  اأو  �سابة  من�ساآت  يف  اخلا�سة  االأموال 

حمتوى تكنولوجي كبري(. )2( 
راأ�س . 3 ال�سيق،  )مبفهومه  االأملاين:  املركزي  البنك  ح�سب 

املن�ساآت  يف  املاأخوذة  احل�س�س  الغالب  يف  ميثل  املخاطر  املال 
املدرجة،  غري  تكنولوجيا،  املبتكرة  النا�سئة،  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ا�ستعدادات  متتلك  اأن  يقدر  احلالية،  ربحيتها  انخفا�س  رغم  التي 
منو وا�سعة و كافية، كما اأن موؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر ال تزود 
امل�ساريع النا�سئة باالأموال اخلا�سة فقط، لكن اأي�سا باخلربة الت�سيري 

الوا�سعة وخدمة الن�سائح(. )3(
ح�سب اجلمعية االأوربية EVCA: )هو كل راأ�س مال يوظف . 4

بوا�سطة و�سيط مايل متخ�س�س يف م�رشوعات خا�سة ذات خماطر 

مرتفعة، تتميز باحتمال منو قوي لكنها ال ت�سمن يف احلال يقينا 
التاريخ  راأ�س املال يف  ا�سرتداد  التاأكد من  اأو  باحل�سول على دخل 
املحدد )وذالك على م�سدر املخاطر( اأمال يف احل�سول على فائ�س 
هذه  ح�سة  بيع  حال  ن�سبيا  البعيد  امل�ستقبل  يف  مرتفع  قيمة 

املوؤ�س�سات بعد عدة �سنوات( )4(

احملور األول: جتربة اجلزائر يف جمال رأس املال املخاطر
اأ�ال- مفهوم راأ�س املال املخاطر بالن�سبة للم�رشع اجلزائري:

يف الف�سل االأول من القانون رقم 06 - 11 ال�سادر بتاريخ 
املال  راأ�س  �رشكات  اجلزائري  امل�رشع  يعرف   ،2006 جوان   24
مال  راأ�س  يف  للم�ساركة  تهدف  التي  ال�رشكات  باأنها  اال�ستثماري 
ال�رشكة، ويف كل عملية تتمثل يف تقدمي ح�س�س من اأموال خا�سة 
اأو �سبه خا�سة ملوؤ�س�سات يف طور التاأ�سي�س اأو النمّو اأو التحويل اأو 
اخل�سخ�سة. )5( وقد ركز امل�رشع على مراحل منّو املوؤ�س�سة مو�سوع 
التمويل كما حدد طرق وكيفية تدخل �رشكة راأ�س املال اال�ستثماري، 
والتي تتمثل يف راأ�س املال املخاطر، الذي ي�سمل راأ�س املال املوجه 
لتمويل املوؤ�س�سات يف مرحلة قبل االإن�ساء ويف مرحلة االإن�ساء، راأ�س 
مال النمّو املوجه لتنمية املوؤ�س�سة بعد اإن�سائها وراأ�س مال التحويل. 
يحوزها  وح�س�س  م�ساهمات  ا�سرتجاع  عمليات  اإىل  باالإ�سافة 

�ساحب راأ�س مال ا�ستثماري اآخر.
ثانيا- التحفيزات املمنوحة ملوؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر 

يف اجلزائر 
جلذب  اجلزائرية  احلكومة  قدمتها  التي  التحفيزات  تتمثل 
موؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر اأ�سا�سا يف املحفزات املرتبطة بطرق 
اأكرب  اال�ستثمارات، وهذا ل�سمان �سيولة  خروج هذه املوؤ�س�سات من 

يف ال�سوق.
رقم . 1 القانون  6 من  الف�سل  ال�رشيبية: ت�سمن  التحفيزات 

راأ�س  ب�رشكات  واملتعلق   2006 جوان   24 يف  ال�سادر   11  -  06
ملوؤ�س�سات  املقدمة  ال�رشيبية  املحفزات  اأغلب  اال�ستثماري،  املال 
خالل  من  اأكرث  تو�سيحها  مت  اجلزائر،  يف  املخاطر  املال  راأ�س 
 2008 فيفري   11 يف  املوؤرخ   08-56 رقم  التنفيذي  املر�سوم 
اإعفاء  اال�ستثماري مت  املال  راأ�س  ب�رشوط ممار�سة �رشكة  واملتعلق 
�رشكات راأ�س املال املخاطر من دفع ال�رشيبة على اأرباح ال�رشكات 
االأموال،  توظيف  نواجت  االأرباح،  من  املتاأتية  لالإيرادات  بالن�سبة 
بقية  اأما  واحل�س�س.  االأ�سهم  على  التنازل  قيم  وفائ�س  نواجت 
التزام  �رشط  اإىل   ،%  5 بـ  املخف�س  ملعدل  تخ�سع  فهي  لالإيرادات 
ال  املوؤ�س�سات ملدة  امل�ستثمرة يف  االأموال  على  باملحافظة  ال�رشكة 

تقل عن 5 �سنوات.)6(
حتفيزات متعلقة بطرق اخلروج من اال�ستثمارات : متثلت . 2

عن  البور�سة  يف  القبول  �رشوط  تعديل  يف  اأ�سا�سا  املحفزات  هذه 
االأمثل  الطريقة  يعد  والذي  اجلمهور  على  العام  العر�س  طريق 
واملف�سلة بالن�سبة ملوؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر واملقاولني، اإذ مت 
تق�سيم املوؤ�س�سات التي تدخل البور�سة اإىل ق�سمني، موؤ�س�سات كربى 
وموؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة. يو�سح ال�سكل رقم )1( التنظيم العام 
املوؤ�س�سات،  خمتلف  ويو�سح  باجلزائر،  املخاطر  املال  راأ�س  ل�سوق 

الهياكل والهيئات املتدخلة فيها.
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رأس املال اخملاطر: استراتيجية رائدة لتمويل املشاريع االستثمارية في اجلزائر
قياسي- د. صاولي مراد-منوذج 

من ال�سكل ال�سابق ميكننا تلخي�س اإجراءات التمويل عن طريق 
�رشكات راأ�سمال املخاطر يف اجلزائر كما يلي: يف مرحلة اأوىل من 
ال�رشكات، تقوم هذه االأخرية بتجميع املوارد  النوع من  ن�ساط هذا 
املالية ومن هنا تظهر قدرة امل�ساهمني يف هذه ال�رشكة يف جتميع 
االأموال و جذب امل�ستثمرين. و بعدها تاأتي مرحلة البحث التي يتمثل 
امل�رشوعات  طرف  من  تقدم  التي  الرت�سيح  ملفات  اإدارة  يف  هدفها 
اختيار  و  امللفات  يتم ت�سنيف  ثم  التمويل،  النوع من  لهذا  الطالبة 
و كيفية تدخلها  التمويل و حتديد مرحلة  لهذا  االأن�سب  امل�رشوعات 
ممار�سة  اإطار  يف  اأخرى  مرحلة  ويف  امل�ستفيدة  امل�رشوعات  يف 
بيع  باإعادة  املخاطر  راأ�سمال  �رشكات  تقوم  التمويلي  الن�ساط  هذا 
اال�سرتاكات للخروج من امل�رشوعات املمولة، لتعيد طرح ا�سرتاكاتها 

يف ال�سوق التمويلي.
ثالثا- موؤ�س�سات �سوق راأ�س املال املخاطر باجلزائر:

حديث  اجلزائر  يف  املخاطر  املال  راأ�س  موؤ�س�سات  ن�ساط  اإن 
الوجود، لذا فاإن من م�سلحتها اأن تعمل على تنمية هذه املوؤ�س�سات 
لدعم م�رشوعاتها لهدف حتقيق التنمية، وبالفعل فقد مت يف اجلزائر 
املوؤ�س�سات  لفائدة  املخاطر  املال  راأ�س  �سندوق  اإن�ساء  على  العزم 
ال�سغرية واملتو�سطة تتوىل اخلزينة والبنوك تدعيمه واإقامته، وكان 
ذلك يوم 14 /01 /2004 باعتماد قدره 3.5 مليار دينار جزائري، 
وقد اأعلن اأي�سا يف نف�س ال�سنة على تاأ�سي�س �سندوق �سمان قرو�س 

ال�سندوق  وهذا  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لفائدة  اال�ستثمار 
مال  براأ�س  والبنوك  العمومية  ال�سلطات  بني  م�سرتكة  التزام  ثمرة 
30 مليار دينار جزائري على الرغم من املخاطر التي حتيط  قدره 
باعتبارها  املخاطر  املال  راأ�س  موؤ�س�سات  ا�ستثمار  مبجاالت 
ا�ستثمارات طويلة الأجل ينق�سها معيار االإرادية واالأمان، وقد متت 
املخاطر  املال  راأ�س  موؤ�س�سات  لبع�س  اجلزائر  يف  التجارب  بع�س 

نوردها فيما يلي:)7(
التوظيف . 1 امل�ساهمة،  لال�ستثمارات،  املالية  ال�رشكة 

ون�سبة   2000/  01/  09 بتاريخ  تاأ�س�ست  التي   :Sofinance
ال�رشكة  مال  راأ�س  من   %35 تتعدى  ال  التمويل  يف  م�ساهمتها 
الدول  اإذا ما قورنت بنظرياتها يف  ن�سبة �سعيفة  اأق�سى وهي  كحد 
االأخرى، وهي كذلك ال تغطي كل االأن�سطة، بل انح�رش جمال عملها 
املنتجات  وتخزين  الغذائية  للمنتجات  التحويلية  ال�سناعات  يف 
االألب�سة وهذا يعني االهتمام بال�سناعات  التغليف و�سناعة  ومواد 
التحويلية وهو ن�ساط �سئيل املخاطر اإذا ما قورن باالأن�سطة االأخرى. 
لهذا تعترب ال�رشكة املالية لال�ستثمارات، امل�ساهمة والتوظيف حديثة 

الن�ساأة مقارنة باملالية اجلزائرية االأوروبية للم�ساهمة. )8( 
اأحدث . 2 وهي   :Maghrebinvest لال�ستثمار  املغاربية 

اإحدى  وهي  االإن�ساء،  تاريخ  حيث  من  ا�ستثماري  راأ�سمال  موؤ�س�سة 

شكل رقم )1(
تنظيم سوق رأس المال المخاطر بالجزائر

المصدر: براق محمد، الهياكل المرافقة والمساعدة في سوق رأس المال المخاطر بالجزائر، الملتقى الوطني حول: استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الجزائر جامعة ورقلة 2012، ص 7
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موؤ�س�سات املجموعة Integra Partners الفرع املتخ�س�س يف راأ�س 
موجهة  ا�ستثمار  �سناديق  ثمانية  ي�سري  والذي  اال�ستثماري،  املال 
ت�سيري  اإفريقيا. املغربية لال�ستثمار هي هيكل  ل�سمال، و�سط وغرب 
اخلا�سة  للح�س�س  املغاربي  ال�سندوق  املجموعة:  �سناديق  الآخر 
يف  متخ�س�سة  وهي  اجلزائر.)9(  يف  ر�سميا  اأطلق  الذي   )MPEFII(
)حل�ساب  اال�ستثماري  املال  راأ�س  امليزانية(  اأعلى  متويل  عمليات 
اخلا�سة  االأموال  با�ستخدام  تقوم  اأنها  اأي  موؤ�س�ساتيني،  م�ستثمرين 
و�سبه اخلا�سة لتمويل خمتلف مراحل منو املن�ساآت اخلا�سة. اإ�سافة 
اإىل ذلك تقوم بت�سيري االأ�سول وعمليات الو�ساطة يف البور�سة، وال 
ينح�رش جمال تدخلها يف امل�ستوى الوطني بل يتعداه لي�سمل كل من 

تون�س واملغرب: )10(
موؤ�س�سة . 3 كاأول   1991 �سنة  تاأ�س�ست   :FINALEP موؤ�س�سة 

يف اجلزائر باأربعة م�ساهمني وهم: بنك التنمية املحلية BDL بـ 40 
%، ال�سندوق الفرن�سي للتنمية CFD بـ 28.74 %، القر�س ال�سعبي 
اجلزائري CPA بـ 20 %، البنك االأوروبي لال�ستثمار BEI بـ 11.26 

.%
رابعا:- تقييم ن�ساط �رشكات راأ�س مال املخاطر يف اجلزائر:

اإن ن�ساط �رشكات راأ�س املال املخاطر يف اجلزائر جد حديث 
Sofnance يف  اإذ ال تتعدى ن�سبة م�ساهمة  و�سعيف وحمدود جدا، 
ن�سبة  وهي  اأق�سى  كحد  ال�رشكة  راأ�سمال  35%من  ن�سبة  التمويل 
�سعيفة اإذا ما قورنت بنظرياتها يف الدول املتقدمة، و كل اأن�سطتها 
ال�سناعات  االأن�سطة تنح�رش يف  تلك  الأن  ال تتطلب خماطرة كبرية 
بع�س  يلي  وفيما  لتغليف،  ومواد  الغذائية  للمنتجات  التحويلية 

 Sofnance :)11(االإح�سائيات املالية اخلا�سة بن�ساط �رشكة

جدول رقم )1(:
حول االستثمارات

201220132014العنا�رش

604.78717268.6461105934.8255م�ساهمة راأ�س املال مليون )دوالر(

46162.981939040.087738214.3523القر�س االإيجاري مليون )دوالر(

/Source : www.sofnance.dz

 اأما بالن�سبة ل�رشكات راأ�س املال املخاطر وعلى اأهميتها، فاإن 
االهتمام بها ما يزال �سئيال. ومن املعروف اأن مثل هذه ال�رشكات 
التجديد. غري  ن�ساط  اأو  والتو�سع  االإن�ساء  لدعم  االآليات  اأهم  تعد من 
مثل  الن�ساط،  هذا  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  على  يجب  باملقابل  اأنه 
واأن  املخاطرة  بروح  تتزود  اأن   ،SOFINANCE اأو   FINALEP

ت�ساهم يف تنمية فعلية للم�ساريع اال�ستثمارية.  فكما يتبني لنا من 
موؤ�س�سة  وهي   ،SOFINANCE موؤ�س�سة  حددت  فقد  ال�سابق  اجلدول 
 %  10 بني  م�ساهمتها  ن�سبة  الن�ساأة،  حديثة  خماطر  مال  راأ�س 
يف  ن�ساطها  جمال  حددت  اأنها  كما  �سئيلة،  ن�سبة  وهي   ،%  35 و 
ال�سناعات التحويلية للمنتجات الغذائية وتخزين منتجات الفالحة 
ثروات  وا�ستغالل  االألب�سة وحتويل اخل�سب  التغليف و�سناعة  ومواد 
املناجم مثل الرخام واحلجارة، وهو ما يعني االهتمام بال�سناعات 
ومع   )12( معروف.  هو  كما  املخاطر  �سئيل  ن�ساط  وهو  التحويلية، 
اإىل  بالنظر  الت�سجيع  كل  ت�ستحق  املبادرات  هذه  مثل  فاإن  ذلك 
�سمانا  االأكرث  االأن�سطة  نحو  االأخرية  ال�سنوات  يف  اال�ستثمار  اجتاه 
النقل،  وقطاع  البازار،  بتجارة  ي�سمى  وما  واال�سترياد  كالت�سدير 

واال�ستثمار يف العقارات خا�سة بامل�ساربة وال�سم�رشة.
خام�سا- �سبل دعم �رشكات راأ�سمال املخاطر يف اجلزائر:

اإىل  العون لهذه املوؤ�س�سات والوقوف  اأن تقدم يد  الدولة  على 
ن�ساطها  تواجه  التي  املختلفة  ال�سعوبات  على  تتغلب  كي  جانبها 
الطرق  ب�ستى  ودعمها  املخاطر  وارتفاع  االإيرادات  انخفا�س  مثل 

�سوى املبا�رشة والغري مبا�رشة)13(
وهو . 1 املخاطر:  راأ�سمال  ملوؤ�س�سات  املبا�رش  غري  التدعيم 

حتكم  التي  التنظيمية  وال�رشوط  ال�رشيبية  باحلوافز  يتعلق  ما  كل 
مالئمة  بيئة  يخلق  الذي  الت�رشيعي  اجلانب  كذا  و  املوؤ�س�سات  هذه 

التي ت�سدرها  التنظيمات  و  اللوائح  تتميز  اأن  لذلك يجب  لتطورها، 
الدولة بالب�ساطة و ال�سهولة عند اإن�ساء هذه املوؤ�س�سات

الدولة . 2 تدعيم  يقت�رش  اأن  يجب  ال  املبا�رش:  التدعيم 
يتعداه  بل  املبا�رش  غري  التدعيم  على  املخاطر  راأ�سمال  ملوؤ�س�سات 
اإىل الدعم املبا�رش واال�سرتاك يف ن�ساطاتها �يتخذ هذا عدة اأ�سكال 

اأهمها:
الدولة أ.  قبل  من  للم�رشوعات  مبا�رش  متويل  توفري 

يف  االأملانية  الدولة  كم�ساهمة  واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 
املحلية  التنمية  وبنك  خطرية،  تكنولوجية  م�ساريع  اأموال  روؤو�س 
�سنةـ  الفرن�سية  للحكومة  التابعة  املتو�سطة  و  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 

 1996
اإن�ساء الدولة ل�سناديق م�سرتكة لراأ�سمال املخاطر ك�سكل 	. 

من اأ�سكال الدعم املبا�رش، مثل هذه ال�سناديق وجدت يف الواليات 
االأملانية  وال�سناديق   1957 عام  اأن�ساأت  حيث  االأمريكية  املتحدة 

املن�ساأة عام 1995.
فاعلية ت.  زيادة  اإىل  توؤدي  وم�ساهمتها  الدولة  تدعيم  اإن 

التمويلية للم�ساريع  راأ�سمال املخاطر ملواجهة احلاجات  موؤ�س�سات 
عادة  التقليدي  التمويل  �سوق  عليها  تقبل  ال  والتي  اال�ستثمارية 
مال  راأ�س  املالية ملوؤ�س�سات  املوارد  اأن  �سك  وال  املخاطر،  الرتفاع 
م�ساهمة  تعترب  لذا  احلاجات  هذه  بكل  للوفاء  تكفي  لن  املخاطر 

الدولة دفعة قوية نحو تو�سيع طاقاتها املالية.

احملور الثاني: املشاريع االستثمارية يف اجلزائر، اسرتاتيجية بديلة 
للتنمية:

راأ�س املال املخاطر يف متويل وتوجيه  تتخ�س�س موؤ�س�سات 
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مينحون  الذين  القالئل  امل�ستثمرين  اأحد  وتعد  اجلديدة،  املوؤ�س�سات 
التمويل طويل االأجل. وبالرتكيز على موؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر، 
راأ�س  فموؤ�س�سات  اال�ستثمار،  لفرتة  كبرية  اأهمية  متنح  اأنها  يالحظ 
طويلة،  ملدة  النا�سئة  املوؤ�س�سات  بامتالك  تهتم  ال  املخاطر  املال 
ولكنها تهتم بتمويل هذه املوؤ�س�سات حتى ت�سل اإىل م�ستويات معينة 
م�ستثمرين  اأمام  املجال  فاحتة  منها  باخلروج  تقوم  ثم  النمّو،  من 

اأهمية  اآخرين. لذا، تعد عملية اخلروج من اال�ستثمارات، عملية ذات 
كبرية بالن�سبة ملوؤ�س�سة راأ�س املال املخاطر بداأت �سهر جوان 2013 
على م�ستوى اإجناز امل�ساريع اال�ستثمارية امل�رشح بها لدى الوكالة 
و   2002 بني  املمتدة  الفرتة  خالل  اال�ستثمار  لتطوير  الوطنية 
مو�سحة  هي  كما  التالية  املعطيات  اأبرزت  بدورها  والتي   2012

يف ال�سكل االآتي:
شكل رقم )2(

 توزيع المشاريع االستثمارية المحلية واألجنبية حسب أهم القطاعات االقتصادية.

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:

/ANDI: http://www.andi.dz/index.php/ar موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

http://www.nourelilm.org :موقع وكالة التشغيل -

 �يو�سح ال�سكل التايل ما يلي :

اإن ت�سنيف اال�ستثمارات املنجزة يف القطاع ال�سناعي خالل 
هذه الفرتة، يربز باأن هنالك هيمنة لهذا القطاع على جميع امل�ستويات 
) من حيث العدد املبلغ املايل منا�سب ال�سغل امل�ستحدثة( بالن�سب 
البناء  قطاع  يليه  التوايل،  على   )% % و35   62  ،% التالية )11 

واالأ�سغال العمومية والهيدروليك بـ )18 %، 9 %و 34 %( واأخريا 
قطاع اخلدمات بالن�سب التالية )9 %، 13 %، 13 %( فمن حيث 
والبال�ستيك  الكيمياء  الغذائية،  ال�سناعة  ال�سناعية، ال�سيما  الفروع 
و�سناعات اخل�سب والورق باالإ�سافة اإىل اإعادة ا�ستئناف �سناعات 

الن�سيج و اجللود ويف االأخري تاأتي مواد البناء والزجاج.

جدول رقم )2(
تعداد المشاريع االستثمارية في الجزائر ومساهمتها في خلق مناصب الشغل للفترة

)2002 - 2012(

االأجنبية منهامعطيات حول املنجزات االإجماليةمعطيات حول نتائج املالحظة

410 م�رشوع ا�ستثماري اأجنبي مت اإجنازه004 32 م�رشوع منجز اأي بن�سبة 91 % من الكل32004 م�رشوع منجز ون�سبته 91 % من الكل

42959 من�سب �سغل مت ا�ستحداثها لالأجانب اأي بن�سبة 14 %.2547 مليار دج اأي حوايل 31.8 مليار دوالر اأمريكي580 2 م�رشوع مل يتم اإجنازه اأي ن�سبة 7 %.

3/1 من اال�ستثمارات املنجزة.مت خلق حوايل 000 300 من�سب �سغل593 م�رشوع مت التخلي عنه اأي ن�سبة 2 %. اأي  803 مليار دج 

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على:

/ANDI: http://www.andi.dz/index.php/ar موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

/http://www.nourelilm.org :موقع وكالة التشغيل -
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املياه  يف  اال�ستثمار  باأن  نرى  ال�سابق  اجلدول  خالل  من 
العمومية الكربى ومببالغ مالية  والطاقة واللذيِن متيزا بامل�ساريع 
�سخمة ف�سال عن اال�ستثمارات الكربى يف جمال االت�ساالت ال�سلكية 
والال�سلكية. قطاع النقل، هذا القطاع ال يتنا�سب مع عدد امل�ساريع 
ال�سغرية املنجزة والتي تقدر ن�سبتها بـ58 % وبقيمة مالية تت�ساوى 
مع القيمة املالية لقطاع البناء واالأ�سغال العمومية والهيدروليك )9 
%( كما اأن عدد املنا�سب امل�ستحدثة يف هذا القطاع تت�ساوى تقريبا 
مع ما جنده يف قطاع اخلدمات )15 %(. اأما القطاعات االأخرى مثل 
الزراعة، ال�سياحة و التجارة فاإنها ت�ساهم يف حدود 1% اإىل 2 % 
تطورا  �سجل  ال�سياحة  قطاع  فاإن  ذلك  ومع  املنجزة.  امل�ساريع  من 

ملحوظا من حيث القيمة املالية وذلك بن�سبة )55 %(
من خالل قراءة اجلدول يف امللحق رقم )1( تتبع اال�ستثمارات 
الرتتيب  �سمن  مو�سع  يف  هي  و  معتادا  و  منطقيا  م�سارا  املنجزة 
التنازيل حيث اأنها على راأ�س الرتتيب العام لال�ستثمارات املنجزة من 

حيث )االإن�ساء( اأي 2/ 3 يف حني اأن اال�ستثمارات املنجزة  من حيث 
اال�ستثمارات  حتدث  االإجمايل.  الهيكل  من   3  /1 حتتل  )التو�سيع( 
 2 ن�سبة  التاأهيل(  و )اإعادة  التو�سيع(  التاأهيل-  )اإعادة  �سكل  يف 
)اإعادة  املنجزة يف  اال�ستثمارات  فاإن  االأخري  % لكل منهما. و يف 
 % اأقل بـ1  التاأهيل- التو�سيع( و )اإعادة التاأهيل( فهي �سئيلة اأي 
مقارنة مع املجموع، وهذا يف كل املعايري االإجرائية. هذه املعطيات 
ترتجم  ب�سكل جيد مدى تف�سيل امل�ستثمرين لال�ستثمارات اجلديدة 
والتو�سعية و ذلك على ح�ساب االأنواع االأخرى ذات االهتمام الكبري 
من طرف القطاع العام يف اأعقاب قرارات احلكومة االأخرية باإعادة 
تاأهيل بع�س القطاعات ال�سناعية لالإنتاج اال�سرتاتيجي يف حني اأن 
اخل�سخ�سة ال تبدو اأنها تعطي نتائج مرجوة. يبدو اأن الفكرة االأخرية 
التي تتم  اإطالق ما ي�سمى بالقطاع املختلط حول اال�ستثمارات  يف 
لكال  جاذبية  اأكرث  خيار  اأنها  اخلا�س  والقطاع  العام  القطاع  بني 

الطرفني.

شكل رقم )3(
توزيع المشاريع االستثمارية في الجزائر و تحديدها مبالغها للفترة )2002 - 2012(

 .Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements.Ibid

املنجزة ح�سب عدد  ال�سنوي لال�ستثمارات  التطور  ن�سبة  تقدر 
امل�ساريع بـ1 %  يف �سنة 2002، ثم وا�سل هذا التطور يف منحى 
ت�ساعدي حتى بلغ ذروة 22 % �سنة 2009 مع احلفاظ على احلد 
 2011 و   2010 املتتاليتني  ال�سنتني  % يف   11 بـن�سبة  االأق�سى 
2012. نالحظ اأن حجم التمويل  % �سنة   6 ويف االأخري انتهى اإىل 
وفقا  التطورية  االجتاهات  نف�س  يف  امل�ستحدثة   ال�سغل  منا�سب  و 

لل�سنوات. )14(
وهي  ومعتادا  منطقيا  م�سارا  املنجزة  اال�ستثمارات  تتبع 
الرتتيب  راأ�س  على  اأنها  حيث  التنازيل  الرتتيب  �سمن  مو�سع  يف 
العام لال�ستثمارات املنجزة من حيث )االإن�ساء( اأي 2/ 3 )نحو كل 

املعايري( يف حني اأن اال�ستثمارات املنجزة  من حيث )التو�سيع(حتتل 
)اإعادة  �سكل  يف  اال�ستثمارات  حتدث  االإجمايل.  الهيكل  من   3/  1
التاأهيل- التو�سيع( و )اإعادة التاأهيل( ن�سبة 2 % لكل منهما. ويف 
التو�سيع( التاأهيل-  )اإعادة  يف  املنجزة  اال�ستثمارات  فاإن  االأخري 
% مقارنة مع   1 ن�سبة  اأقل من  اأي  التاأهيل( فهي �سئيلة  و)اإعادة 
مدى  جيد  ب�سكل  ترتجم   املعطيات  هذه  وباخت�سار،  املجموع 
على  وذلك  والتو�سعية  اجلديدة  لال�ستثمارات  امل�ستثمرين  تف�سيل 
ح�ساب االأنواع االأخرى ذات االهتمام الكبري من طرف القطاع العام 
يف اأعقاب قرارات احلكومة االأخرية باإعادة تاأهيل بع�س القطاعات 
ال�سناعية لالإنتاج اال�سرتاتيجي يف حني اأن اخل�سخ�سة ال تبدو اأنها 

تعطي نتائج مرجوة.
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شكل رقم )4( 
 توزيع المشاريع االستثمارية في الجزائر و مساهمتها في خلق مناصب الشغل للفترة )2002 - 2012(

.Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/bilan-des-investissements

للقطاع  �سيطرة  هناك  اأن   )4( رقم  ال�سكل  خالل  من  يالحظ 
التي  امل�ساريع  عدد  حيث  من  العام  القطاع  ح�ساب  على  اخلا�س 
ت�سل  مالية  بقيمة   %  99 بن�سبة  اأي  م�رشوع   31638 بــ  تقدر 
من�سب   264964 مع ا�ستحداث  دينار  مليون   1.378.385 اإىل 
م�رشوعا   328 بحوايل  العام  القطاع  ي�ساهم  املقابل  �سغل. يف 
777 مليار دينار  اإىل  فقط، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتربة ت�سل 
من  اخلا�س  القطاع  ي�سغله  ما  ن�سف  نحو  يعادل  ما  اأي  جزائري، 
بحوايل  ي�ساهم  املختلط  القطاع  فاإن  االأخري  يف  الكربى،  امل�ساريع 
الن�سف مقارنة بالقطاع العام  اأكرب من  38 م�رشوع وبقيمة مالية 
اأي بـ391 مليار دينار جزائري. اأما فيما يخ�س منا�سب ال�سغل التي 
مت ا�ستحداثها من طرف القطاع القانوين فاإننا نالحظ اأن هناك نف�س 
�سغل  من�سب  بـ 264964  وذلك   اخلا�س  القطاع  مع  التوجهات 
م�ستحدث اأي بن�سبة 89 % من املجموع. يف حني اأن القطاع العام 
ا�ستحدث 024 31 من�سب عمل ما ميثل ن�سبة 10 %، واأخريا ياأتي 
 1 بن�سبة  اأي  عمل  من�سب   3127 ا�ستحدث  الذي  املختلط  القطاع 

% فقط.

املخاطر  املال  رأس  لسياسات  القياسية  النمذجة  الثالث:  احملور 
واملشاريع االستثمارية يف اجلزائر: 

متغري  اال�ستثمار  عمليات  عن  الناجتة  املخاطر  تعترب 
احتمال يف  ويتمثل  امل�رشوع،  عمليات  كل  يف   اأ�سا�سي 
وامل�ستثمر( يف حالة  املخاطر  املال  راأ�س  )�رشكة  الطرفني  خ�سارة 
ف�سل امل�رشوع املمول، وذلك لعدة اأ�سباب على هذا االأ�سا�س ولتحدد 
خماطر امل�رشوع من جهة وفر�س العمل امل�ستحدثة عن تلك امل�ساريع 
وجب علينا بناء منوذج قيا�سي يهدف الربط العالقة بني راأ�س املال 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  عن  املرتتبة  للعوائد  تابع  كمتغري  املخاطر 

وفر�س العمل امل�ستحدثة عن تلك امل�ساريع. 

Multiple Linear Regres-  نن خالل منوذج االنحدار املتعدد
العديد  على   (Y) التابع  للمتغري  انحدار  عن  عبارة  هو  الذي   sion
من املتغريات امل�ستقلة X1 , X2 ,. ..XK نهدف يف هذه الدرا�سة اإىل 
خالل  من  املتعدد.  اخلطي  االنحدار  منوذج  تقدير  كيفية  تو�سيح 
التباين والتباين امل�سرتك واالنحراف  النموذج، تقدير  تقدير معامل 

املعياري لها للو�سول اإىل اختبار معامل النموذج
أوال -تقديم منوذج: 

هناك عدة طرق لتقدير معامل معادلة االنحدار اأهمها )طريقة 
الفر�سيات  وجود  نفرت�س  االأوىل  املرحلة  يف  ال�سغرى(  املربعات 
نتعر�س  الالحقة  املراحل  النموذج اخلطي. ويف  االأ�سا�سية ملعادلة 
من  التاأكد  اأي  �سحيحة  الفر�سيات  هذه  فيها  تكون  التي  للحاالت 
�سحتها، وقد مت بناء منوذج االنحدار اخلطي باالفرتا�سات االأ�سا�سية 

كما يلي: 
Yi = β0 + β1 x1 + β1 x2+ εi

β0:�سعاعالثوابت 

β2 وβ1: م�سفوفة املعامالت 

εi : �سعاع الت�سوي�س )حد اخلطاأ(

واأي املعادلة االأ�سا�سية للعالقة بني املتغري التابع Y واملتغري 
امل�ستقل x حيث تعتمد على العينة التي يبلغ حجمها. n= 32 م�ساهدة 
باإ�سافة اإىل املعادلة االأ�سا�سية نقول اأن النموذج يحتوي افرتا�سات 
عن املتغري الع�سوائي. ت�ستخدم هذه الدرا�سة حتليل بيانات ال�سال�سل 
الزمنية املقطعية )ملحق رقم )1(( وذلك الأن بيانات اجلدول هي بكل 
تاأكيد االأكرث مالئمة الأنها تاأخذ بعني االعتبار التغريات عرب الزمن 
املال  راأ�س  هيكل  اأثر  بيان  الدرا�سة  هذه  وحتاول  االأداء،  ملوؤ�رشات 
باالإ�سافة  اجلزائر  يف  اال�ستثمارات  عوائد  مع  عالقة  يف  املخاطر 
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اإىل منا�سب العمل امل�ستحدثة عن الفر�س اال�ستثمارية خالل الفرتة 
الزمنية )2002 - 2014( حيث متثل:

راأ�س املال املخاطر يف . 1 Y: ميثل م�ساهمة  التابع  املتغري 
متويل امل�ساريع اال�ستثمارية 

املتغريات امل�ستقلة:. 2
x1 : عدد امل�ساريع اال�ستثمارات

x2 : منا�سب العمل امل�ستحدثة عن امل�ساريع اال�ستثمارية

املال  راأ�س  هيكل  مع  عالقة  يف  امل�ستقلة  املتغريات  متثل 
على  امل�ستثمرين  لتقييم  كاأداة  الدرا�سة  هذه  وت�ستعمل  املخاطر 
مبالغ  ن�سبة  فارتفاع  لذا  االأجل،  طويلة  خا�سة  بالتزاماته  الوفاء 
احتماالت  من  يزيد  املخاطر  املال  براأ�س  املمولة  اال�ستثمارات 
اأنه  اإال  الوفاء،  وعدم  االإفال�س  ملخاطر  اال�ستثمارات  تلك  تعر�س 
وامل�رشكة  امل�ستثمر  بني  امل�سالح  ت�سارب  ت�سبب  الوقت  نف�س  يف 
املمولة براأ�س املال املخاطر، حيث اإن امل�ستثمر يرغب يف احل�سول 
على م�ساريع ذات خماطر منخف�سة ل�سمان جناح اال�ستثمار، بينما 
ال�رشكة املمولة براأ�س املال املخاطر عن عوائد مرتفعة من  تبحث 

التمويل املقدم.  
التي  املحتملة  املخاطر  حلجم  موؤ�رشا  تعد  العالقة  هذه  اإن 
االأموال  حجم  حيث  من  املخاطر  املال  راأ�س  �رشكات  يواجهها 

%، فاإن   100 اأكرب من  الن�سبة  فاإذا كانت هذه  للم�ساريع،  املقدمة 
هذا ي�سري اإىل اأن مديونية املمول كبرية جدا، وهذا يعني اأن ال�رشكة 
املمولة �سيواجه خماطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته خا�سة 

طويلة االأجل، مما يعر�سه مل�ساكل االإفال�س والت�سفية. 
ثانيا- األسس املنهجية لبناء النموذج القياسي : 

يف هذه املرحلة تاأتي مرحلة التقدير لل�سعاع βj �التي ميكن 
القيام بها بطريقتني :

تطبيق املربعات ال�سغرى على كل معادلة على حدا )كما . 1
مت التعر�س لها �سابقا(

وهذا . 2 املعادالت  جملة  على  ال�سغرى  املربعات  تطبيق 
).Eviews 9.0( .با�ستعمال برجمية

وهذه الطريقتني تعطي نف�س النتائج للمعدالت املقدرة، ويف 
حالتنا قمنا باختيار الطريقة الثانية والتي تعطي معلومة اأكرث مثل 
م�سفوفة التباينات للبواقي وت�سمح بالدرا�سة الديناميكية للنموذج، 
�سوف ناأخذ نتائج التقدير لكل معادلة: وبا�ستعمال برنامج االقت�ساد 
القيا�سي. )Eviews 0.9.( مت التو�سل اإىل النتائج التقديرية التالية:

1. دراسة االستقرارية:
بالن�سبة لـ Yأ. 

Null Hypothesis: Y has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic *.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.596934 0.0000 

Test critical values: 1% level -3.689194

5% level -2.971853

10% level -2.625121

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

(.Eviews9.0( .المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرحات 

 .	X2 و X1 بالن�سبة لـ

X1 بالن�سبة لـ

Null Hypothesis: X1 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic   Prob.*

 Augmented Dickey-Fuller test
statistic -0.317858  0.0000

 Test critical
values:

 1%
level -3.679322

 5%
level -2.967767

 10%
level -2.622989

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

X2 بالن�سبة لـ

Null Hypothesis: X2 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.850860  0.0000

 Test critical
values:

 1%
level -3.689194

 5%
level -2.971853

 10%
level -2.625121

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

(.Eviews9.0( .المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات
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وبعد درا�سة ا�ستقرارية ال�سال�سل الزمنية ملختلف ال�سال�سل، ات�سح اأنها م�ستقرة عند نف�س الدرجةI(0)، وهذا ما ي�سري اإىل احتمال وجود 
 Johansen عالقة تكامل م�سرتك، نحاول اإثبات ذلك با�ستخدام اختبار

2. اختبار جوهانسن:

 

(.Eviews 9.0( .المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات

يو�سح اجلدول من خالل اختباري االأثر والقيمة العظمى اأن هذه ال�سال�سل تتكامل على املدى الطويل

Date: 08/17/16 Time: 23:14

Sample (adjusted(: 3 32

Included observations: 30 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: Y X1 X2 

Lags interval (in first differences(: 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace(

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s( Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.505118  40.45309  29.79707  0.0021

At most 1 *  0.322682  19.34998  15.49471  0.0125

At most 2 *  0.225382  7.661571  3.841466  0.0056
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 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s( at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999( p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue(

Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s( Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.505118  21.10311  21.13162  0.0505

At most 1  0.322682  11.68841  14.26460  0.1229

At most 2 *  0.225382  7.661571  3.841466  0.0056

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999( p-values

).Eviews9.0( .المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات

3. التقدير:

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/17/16 Time: 22:26

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -2028631. 2314491. -0.876491 0.3880

X1 957.7839 209.1293 0.009865 0.0001

X2 5.695007 5.911632 0. 03356 0.3433

R-squared 0.865068     Mean dependent var 3924751.

Adjusted R-squared 0.828176     S.D. dependent var 14538305

S.E. of regression 10993730     Akaike info criterion 35.35261

Sum squared resid 3.51E+15     Schwarz criterion 35.49002

Log likelihood -562.6417     Hannan-Quinn criter. 35.39816

F-statistic 00.00623     Durbin-Watson stat 1.867199

Prob(F-statistic( 0.000115

(.Eviews9.0( .المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرحات
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4- استقاللية األخطاء:

(.Eviews9.0( .المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات

اثالثا- التحليل اإلحصائي للنموذج:
لقد وافقت االإ�سارة املوجبة معلمات النموذج وفقا لقواعد . 1

املال  براأ�س  التمويل  الطردية بني  العالقة  اأي  االقت�سادية  النظرية 
امل�ستحدثة  العمل  وفر�س  اال�ستثمارية  امل�ساريع  وعوائد  املخاطر 

عن تلك امل�ساريع
ح�سب . 2 وذلك  متغرياته  يف  اإح�سائية  معنوية  للنموذج 

اختبار �ستودنت.
القوة . 3 على  يدل  هذا  اأن   R2= 0.865068 التحديد  معامل 

التف�سريية للنموذج كبرية اأي املتغري التابع مف�رش بن�سبة كبرية من 
كرف التغريات امل�ستقلة ن�سبة 14.50%راجعة اإىل عوامل ع�سوائية. 

املح�سوبة . 4 في�رش  احتمال  :اإح�سائية  في�رش  اإح�سائية 
يعني  مما   0،05 من  اأقل   00.00623 ت�ساوي  والتي  للمتغريات 
النموذج  اأن  اأي  االإح�سائية  الناحية  النموذج مقبولة من  اأن معامل 

معنوي. 
�ستيودنت . 5 احتمال  :اإح�سائية  �ستيودنت  اإح�سائية 

املح�سوبة للمتغريات x1 و x2 اأقل من 0،05 وهذا ما يعني اأن املتغري 
معنوي و مقبول من الناحية االإح�سائية. 

وات�سون . 6 داربن  اإح�سائية  :ت�سري  وات�سن  داربن  اإح�سائية 
ارتباط  من  يخلو  النموذج  اأن  يعني   1.867199 ت�ساوي.  والتي 

االأخطاء من الدرجة االأوىل. 
االقت�سادية . 7 النظرية  خ�سائ�س  املعلمات  اإ�سارة  موافقة 

امل�ساريع  عدد  فزيادة  طردية  عالقة  اظهر  قد  النموذج  اأن  حيث 
عدد  زيادة  اإىل  توؤدي  وامل�ساريع  املخاطر  املال  براأ�س  املمولة 

منا�سب العمل.
لراأ�س  ال�سابقة  االإح�سائية  النتائج  حتليل  النتائج  لنا  تبني 
التقلبات  معظم  اأن  املذكورة  الزمنية  ال�سل�سة  خالل  املخاطر  املال 
اال�ستثمارات  عوائد  عن  ناجتة  املخاطر  املال  راأ�س  ي�سهدها  التي 
اإذا اأن هذه التقلبات ت�سمح بتف�سري ما قيمته 86.5 % من تغريات 
البيانية من خالل  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  راأ�س املال املخاطر، لقد 
)Eviews9.0.( يف متثيل معادلة االنحدار اخلطي  ا�ستخدام برنامج 
اال�ستثمارية  للم�ساريع  للممول  املخاطر  املال  راأ�س  عالقة  اأي 
مع  متاما  تطابقها  امل�ساريع،  تلك  عن  امل�ستحدثة  العمل  وفر�س 
الدرا�سة البيانية امل�ستخرجة من من�سورات الوكالة الوطنية لتطوير 
اال�ستثمار )ANDI( على �سبكة االنرتنيت كما هو مبني يف ال�سكلني 

املواليني :
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Source : http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395

رابعا-التحليل االقتصادي لنتائج الدراسة القياسية :

تكوين . 1 يف  مهًما  دورا  املخاطر  املال  راأ�س  يوؤدي 
املمولة  املوؤ�س�سات  اإخفاق  اإمكانية  اأن  كما  اجلديدة،  ال�سناعات 
اإذا ما قورنت باملوؤ�س�سات  راأ�س املال املخاطر �سغرية،  عن طريق 
اإىل رفع عدد  اأثر امل�ساعف الذي يوؤدي  املمولة تقليديا، ف�سال عن 
املوؤ�س�سات اجلديدة املكونة وحتى �سناعات باأكملها، مما يوؤدي اإىل 
تكوين اقت�ساد مرن، يتيح فر�س ا�ستثمار واعدة للمقاولني، من اأجل 
اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة، والتي بدورها توؤدي اإىل زيادة الطلب على 

راأ�س املال املخاطر. 

ي�سهم راأ�س املال املخاطر يف النمّو االقت�سادي من خالل . 2
قناتني رئي�سيتني، تتمثل االأوىل يف اإدخال منتجات وعمليات جديدة 
على ال�سوق، اأما القناة الثانية فتتمثل يف تطوير القدرة على حت�سيل 
خا�سة.  اأو  عمومية  بحث  موؤ�س�سات  خالل  من  وحت�سينها  املعرفة 

)15(9
املخاطر  املال  راأ�س  اأثر  حول  الدرا�سات  معظم  اإجمال  ميكن 
على االقت�ساد الكلي يف جمموعتني، املجموعة االأوىل ت�سم درا�سات 
اأما  العمل.  فر�س  وتوفري  كاالإبداع  حمددة  موا�سيع  حول  خا�سة 
املوؤ�س�سات  اأثر  على  تركز  التي  الدرا�سات  فت�سم  الثانية  املجموعة 
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ككل.)16(  االقت�ساد  على  املخاطر  املال  راأ�س  طريق  عن  املمولة 
وقد اأثبتت جمموعة الدرا�سات االإح�سائية االأوىل، اأن هناك ارتباطًا 
وفيما  اال�ستثمارات.  املخاطر وحجم  املال  راأ�س  قويًا بني  اإيجابيًا 
بني  العالقة  على  الدرا�سات  ركزت  فقد  العمل،  فر�س  توفري  يخ�س 
اأن  واأثبتت  املخاطر،  املال  راأ�س  يف  النمو  مع  العمل  فر�س  زيادة 
اإىل  ن�سبة  املخاطر  املال  راأ�س  ا�ستثمارات  ن�سبة  يف  زيادة  هناك 
اأن  الدول، وهذا ما يوؤكد  العديد من  الدخل املحلي اخلام، وذلك يف 
العمل املتاحة.  ايجابًيا على عدد فر�س  اأثرا  للراأ�س املال املخاطر 
كما اأثبتت العديد من الدرا�سات، اأن لراأ�س املال املخاطر اأثرا ايجابًيا 

على املبيعات، دفع ال�رشائب وتوفري فر�س العمل.
يزال  املال املخاطر ما  راأ�س  التمويل عن طريق  اأن  املالحظ 
ن�سبة  التمويل  يف  م�ساهمته  تتعدى  ال  حيث  اجلزائر،  يف  �سعيفا 
 2014 حتى   2012 �سنوات  يف  نالحظه  وما  وهدا  جدا  �سئيلة 
بالرغم  ال�سنوات  هده  خالل  التمويل  ن�سبة  تناق�س  نالحظ  حيث 
من اأهمية تقنية التمويل عن طريق راأ�سمال املخاطر فاإن االهتمام 
بهذه التقنية ما يزال �سئيال حيث اأن ن�ساط هذه االأخرية يعترب جد 
حديث و�سعيف. ورغم العمل على وجود �رشكات راأ�سمال اال�ستثمار 
وجود  الأن  اإال  اجلزائر  يف  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  لتمويل  كطريقة 
يدخل  والقر�س،  النقد  ملجل�س  خا�سعة  مالية  كموؤ�س�سة   Finalep

يف اإطار �سيا�سة ال�رشاكة االأورو جزائرية، حيث مل متار�س وظيفتها 
ت�ساهم  كما  الدفع.  و�سائل  وت�سيري  القرو�س  وتقدمي  الودائع  بقبول 
يف   sofnance والتوظيف  وامل�ساركة  لال�ستثمار  املالية  املوؤ�س�سة 
املوؤ�س�سة  ن�ساأت هذه  ال�سغرية واملتو�سطة، حيث  املوؤ�س�سات  متويل 
اأجنبية براأ�س مال  2000 بال�رشاكة مع موؤ�س�سة مالية  اأبريل  يف4 
قدره 5 مليار دينار جزائري، ومن مهام هذه ال�رشكة هو امل�ساهمة 
يف اإن�ساء املوؤ�س�سات اجلديدة يف اإطار اال�ستثمار االأجنبي املبا�رشة 
ون�ساطها يف التا�سع من �سهر يناير 2001 وهو تاريخ الذي ح�سلت 
فيه على االعتماد من بنك اجلزائر، ناهيك عن م�ساهمتها يف ترقية 
يف  امل�ساهمة  خالل  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  وتطوير 
sof- موؤ�س�سة بها  تقوم  التي  الوظائف  اأهم  ومن  متويلها،   مملية 

nance ما جاء به املجل�س الوطني مل�ساهمات الدولة يف 20 اأكتوبر 
2003 ومت حتديد النقطتني التاليتني: )17(

وتو�سيع أ.  العام  القطاع  على  ال�رشكة  ن�ساط  تركيز 
يف املوؤ�س�سات  مب�ساعدة  يتعلق  فيما  املهام  يف   تدخالتها 
عملية اخل�سخ�سة وت�سيري املوارد العامة التجارية غري املر�سودة.

املوؤ�س�سات 	.  وتاأهيل وتوفري  ال�رشكة يف دعم  تركيز مهام 
املالية  هيكلتها  اإعادة  وم�ساندتها يف  اإر�سادها  طريق  عن 
كل  وتوفري  ال�رشكة(  عن  البحث  مال،  راأ�س  )فتح  واال�سرتاتيجية 
متو�سطة،  قرو�س  مال،  راأ�س  كم�ساهمة  املالئمة  التمويل  فر�س 

�سمان الكافالت و قرو�س االإيجار. )18( 

خامسا- حتليل أثر رأس املال املخاطر علي االقتصاد الكلي للجزائر : 

اأثبت درا�سة راأ�س املال املخاطر م�ساركته االيجابية يف منو 
االقت�ساد خا�سة يف املجاالت االآتية:

لتحويل . 1 الالزم  بالتمويل  امل�رشوعات  اأ�سحاب  تزويد 
اأفكارهم اإيل �رشكات عاملة حني ي�سعب عليهم الو�سول اإيل م�سادر 

مالية اأخري

خلق فر�س عمل جديدة  . 2
رفع م�ستويات التطوير واالبتكار ب�سبب امل�ستوي املرتفع . 3

لدور البحث والتطوير
لل�رشكات . 4 املوؤ�س�سية  القدرات  تطوير  يف  امل�ساعدة 

امل�ستهدفة مع اخلدمات االأخرى التي تقدمها وتتعلق باالإدارة و�سبل 
االأعمال واالت�سال و امل�ساعدة يف زيادة القدرة التناف�سية لل�رشكة 

وزيادة ال�سادرات
يوؤدي ا�ستثمار راأ�س املال املخاطر اإىل خلق فر�س عمل هامة 
وحتقيق عوائد عظيمة ويعد راأ�س املال املخاطر م�سدر متويل مهم 
يف الدول املتقدمة، حيث تقوم جمموعة من امل�ستثمرين ب�سخ اأموال 
التكنولوجيا  قطاع  مثل  وال�سغرية  املتو�سطة  الواعدة  لل�رشكات 
ال�رشيع،  للنمو  كبرية  فر�سًا  متلك  باأنها  تت�سف  والتي  والتجزئة، 
لراأ�س  الوطني  االحتاد  تقرير  2009 ح�سب  عام  الإح�ساءات  ووفقًا 
املال املخاطر NVCA فاإن الواليات املتحدة، تعد اأكرب �سوق ي�ستقطب 
اال�ستثمارات القائمة على راأ�س املال املخاطر، حيث تفوق االأموال 
الدول  من  هما  والهند  ال�سني  اأن  كما  دوالر.  مليار   18 امل�ستثمرة 
امل�ستقطبة والواعدة لال�ستثمار القائم على راأ�س املال املخاطر، اأما 
من حيث القطاعات ال�سناعية االأكرث ا�ستقطابًا لراأ�س املال املخاطر 
واالآالت  املعدات  التنظيف،  تقنيات  اال�ستهالكية،  املنتجات  فهي 
االإنرتنت،  عرب  االإعالم  احليوية،  ال�سيدالنية  املنتجات  الطبية، 
الربجميات، االإلكرتونيات واالت�ساالت. ويعد تطوير االبتكارات التي 
هي امل�سدر املغذي املهم لراأ�س املال املخاطر بالن�سبة لالقت�ساد 

الوطني، ففي هذا االجتاه ميكن اأن تتخذ عدة مبادرات، منها:)19( 
امتيازات . 1 اإعطاء  لرياعي  ال�رشائب  هيكل  ت�سميم  اإعادة 

مل�ساريع تطوير امل�ساريع امل�سرتكة
ت�سجيع تفعيل اأ�سواق راأ�س املال . 2
املطارات . 3 مثل  التحتية  البنية  ت�سهيالت  جودة  حت�سني 

وال�سوارع والكهرباء واالإنرتنت 
ت�رشيع وترية اأن�سطة نقل التكنولوجيا . 4
حت�سن طرق الو�سول اإىل م�سادر راأ�س املال اخلا�س. 5
زيادة الدعم احلكومي للم�ساريع امل�سرتكة واخلا�سة.  . 6

لتح�سني ظر�ف التمويل القائم على راأ�س املال املخاطر ميكن 
تبني عدة مبادرات منها: 

يف . 1 اال�ستثمار  اإىل  املوؤ�س�سي  اال�ستثمار  �سيا�سات  تطوير 
املوؤ�س�سات القائمة على راأ�س املال املخاطر

زيادة اال�ستثمار يف امل�ساريع العامة و يف م�ساريع نقل . 2
التكنولوجيا 

بحيث . 3 املال  راأ�س  اأ�سواق  على  الرقابية  اإجراءات  تب�سيط 
تت�سابه مع تلك املعمول بها يف االأ�سواق املتقدمة 

حترير . 4 و  والتطوير  البحوث  اأن�سطة  يف  اال�ستثمار  زيادة 
اأنظمة ال�رشائب 

تطوير اأنظمة لتحفيز �سناديق االدخار اخلا�سة لال�ستثمار . 5
يف املوؤ�س�سات القائمة على راأ�س املال املخاطر
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اخلامتة:
امل�ساريع  متويل  اأن  درا�ستنا  خالل  من  لنا  ات�سح  لقد 
مهما  تتبناه  التي  التمويل  بنمط  مرهون  باجلزائر  اال�ستثمارية 
البديل  هو  املخاطر  املال  راأ�س  اأن  لنا  تبني  حيث  حجمها،  كان 
يتبعه  وما  التقليدي  التمويل  م�سكل  للتخل�س من  املثايل  التمويلي 
من االإجراءات ال�سارمة واملعقدة، وال�سمانات والرهنات التي اأثقلت 
كاهل اأ�سحاب امل�ساريع الريادية، ويوؤكد ذالك االأهمية البالغة التي 
يحظى بها هذا النمط التمويلي من قبل الباحثني والدار�سني ل�سوؤون 
�سلطت  املو�سوع  هذا  تناولت  التي  ال�سابقة  فالدرا�سات  املالية، 
اإىل  ال�سوء على �ستى جوانب املو�سوع، انطالقا من ن�ساأته و�سوال 
درا�ستنا هذه خ�ست  اأن  اإال  وال�رشكات،  املوؤ�س�سات  ا�ستخداماته يف 
وكيف  املخاطر  املال  لراأ�س  االيجابي  االأثر  اإبراز  اإىل  بالدرا�سة 
وما  اال�ستثمارية،  للم�ساريع  املالية  القدرة  من  الرفع  يف  ي�ساهم 
ميكن ا�ستنتاجه اأن راأ�س املال املخاطر هو مبثابة البديل التمويلي 
امل�ساريع  تواجهها  التي  التمويلية  امل�ساكل  حلل  املوجه  االأمثل 
التجارب  اأثبتته خمتلف  الذي  االأمر  النا�سئة خا�سة املبتكرة منها. 
عرب العامل والتي ت�سري كلها باأن راأ�س املال املخاطر و�سيلة متويلية 
واعدة، متكن من تطوير �سبكة من املن�ساآت ال�سناعية، التجارية، و 
التمويل براأ�س املال  اأن  البقاء، كما  الفاعلة والقادرة على  اخلدمية 
اأثر الرفع املايل، وال  ا�ستثمار حقيقي من دون  املخاطر عبارة عن 
اأحد  من  م�ستنبط  هو  بل  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  مبادئ  مع  يتنافى 
االأ�سكال التمويلية االإ�سالمية املتمثل يف التمويل بامل�ساركة لقوله 
عند  يربو  فال  النا�س  اأموال  يف  لريبو  ربا  من  اآتيتم  تعاىل {�ما 
اآتيتم من زكاة تريد�ن �جه اهلل فاأ�لئك هم امل�سعفون}  اهلل �ما 
)�سورة الروم االآية 39(. لذا فال يتوقع اأن تكون له اآثار �سلبية كما هو 
احلال بالن�سبة للتمويالت الربوية التي اأدت موؤخرا اإىل انهيار النظام 

املايل العاملي. 

أوال - اختبار فرضيات الدراسة : 
امل�ساريع  ♦ يف  احلا�سل  التطور  مع  االأ�ىل:  الفر�سية 

مع  تتما�سى  ال  للتمويل  التقليدية  الو�سائل  اأ�سبحت  اال�ستثمارية 
من  لها  ملا  م�ستحدثة  بدائل  اإىل  االأخرية  هذه  وتوجه  احتياجاتها 
عدم  ظروف  اأن  اإال  الت�سهيالت.  و  االإجراءات  و�رشعة  اإيجابيات 
املالية  احتياجاتها  مع  امل�ساريع  تلك  تعي�سها  التي  اال�ستقرار 
املتزايدة ويقابلها من اجلانب االأخر القوانني ال�سارمة حيث فر�ست 
على تلك امل�ساريع العزوف عن الو�سائل التقليدية للتمويل و االإقبال 
التي  الكبرية  اخلطورة  رغم  املخاطر  املال  براأ�س  التمويل  على 

يتحملها امل�ستثمرون. وهذا بثبت �سحة الفر�سية االأوىل. 
املخاطرة  ♦ املال  براأ�س  التمويل  يعترب  الثالثة:  الفر�سية 

تقنية جديدة بالن�سبة للم�ساريع اال�ستثمارية يف اجلزائر. اإذا تاأملنا 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  تلك  قبل  من  املحققة  االأهداف  و  النتائج 
اجلزائرية التي مولت براأ�س املال املخاطر �سنجد اأنها متت�س الكثري 
من اليد العاملة. وهذا ما مت تو�سيحه يف الدرا�سة القيا�سية. وهذا ما 

يوؤكد �سحة الفر�سية الثانية
مال  ♦ براأ�س  التمويل  يعترب  �الرابعة:  الثالثة  الفر�سية 

امل�ساريع  خ�سو�سيات  مع  يتما�سى  الذي  االأمثل  البديل  املخاطر 
اال�ستثمارية بالنظر اإىل التجارب العاملية التي مت التطرق اإليها جند 

اأن امل�ساريع اال�ستثمارية تتمتع بنف�س اخل�سائ�س اإال اإنها اختلفت 
مولت  التي  اال�ستثمارية  للم�ساريع  فبالن�سبة  متويلها،  طرق  يف 
تطمح  كانت  التي  النمو  معدالت  فعليا  حتقق  مل  التقليدية  بطريقة 
اإليها. بينما امل�ساريع اال�ستثمارية التي مولت براأ�س املال املخاطر 
النمط  لفعالية هذا  املتوقع و هذا راجع  اأكرث من  نتائج  فقد حققت 
من  يتجزاأ  ال  جزء  هي  والتي  اجلزائرية  التجربة  اإن  ثم  التمويلي.  
التجارب العاملية ورغم حداثتها، اإال اأنها حققت نتائج جد اإيجابية 
وهذا ما تعك�سه املردودية املثلى ل�رشكة Finalep، ويعود الف�سل يف 
ذالك اإىل م�ساهمتها الفعالة يف الهيكل املايل الب�سيط لهذه امل�ساريع، 
االأمر الذي يزيد من القدرة املالية للموؤ�س�سة املبادرة. وهذا ما يوؤكد 

�سحة الفر�سية الثالثة والرابعة. 

ثانيا- نتائج الدراسة :
التمويل براأ�س املال املخاطر بداأ يحظى باهتمام متزايد . 1

من طرف ال�سلطات الر�سمية ال�سيما بعد اإ�سدار ت�رشيعات تنظم اآليات 
للحاجات  ي�ستجيب  الذي  االأمثل  البديل  باعتباره  وهذا  به،  العمل 

التمويلية اال�ستثمارية.
راأ�س . 2 �رشكات  حتققها  التي  وامليزات  املالية  املردودية 

االإقرا�س  موؤ�س�سات  حتققها  التي  االأرباح  تلك  تفوق  املخاطر  مال 
التقليدي اإذا مقارنها يف النف�س املدة الزمنية. 

حتول ن�سبي يف التفكري وال�سلوك لدى العديد من اخلرجني . 3
ما مل�سناه من خالل  وهذا  الريادية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اجلزائر  يف 
االأوربية  اجلزائرية  لدى  قابليتها  لدرا�سة  املودعة  امل�ساريع 

للم�ساهمة.
امل�ساريع . 4 اأكرث  ال�سناعة،  ال�سحة،  التكنولوجيا،  م�ساريع 

و  التعليم  التجارة،  م�ساريع  بينما  املخاطر  املال  لراأ�س  جاذبية 
الزراعة، ال حتظى بنف�س االهتمام.

عن . 5 ناجت  املتقدمة  الدول  نحو  الريادية  امل�ساريع  نزوح 
غياب �رشكات راأ�س املال املخاطر يف اجلزائر. 

ثالثا- توصيات الدراسة:
تكوين املوارد الب�رشية املتخ�س�سة يف خمتلف امليادين . 1

املالية، االقت�سادية، والقانونية، لتدعيم �سناعة راأ�س املال املخاطر
من . 2 يتمكن  حتى  احلايل  التجاري  القانون  اإثراء  �رشورة 

اإدخال  راأ�س املال املخاطر، على غرار  اال�ستجابة ملتطلبات ن�ساط 
تالوؤم ممار�سات  و  باملرونة  تتميز  التي  الب�سيطة  امل�ساهمة  �رشكة 

هذا النمط التمويلي؛
راأ�س . 3 ن�ساط  ممار�سة  من  الطبيعيني  االأ�سخا�س  متكني 

املال املخاطر )مالئكة االأعمال(، باالإ�سافة اإىل ت�سجيعهم �رشيبيا 
لالكتتاب يف �سناديق و موؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر.

�رشورة تفعيل اأكرب ملوؤ�س�سات راأ�س املال املخاطر لتلعب . 4
يف  جناحها  تاأكد  بعد  النامية  الدول  يف  خا�سة  بها  املنوط  الدور 
اقت�ساديا  مالئم  ا�ستثماري  مناخ  بتوفري  وذلك  املتقدمة  الدول 

و�سيا�سيا وت�رشيعيا
من . 5 النوع  هذا  مثل  اإن�ساء  على  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع 

ال�رشكات وعدم اقت�سارها على القطاع العام.
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