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  امةـدمة العـالمق

  :إطار الدراسة - 1

       النامية  روافد التنمية االقتصادية في البلدان أهمتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 

وقدرتها اإلبداعية  اإلنتاجيةوذلك بالنظر لقدرتها على زيادة الطاقة  ،والبلدان المتطورة على حد سواء

األمر الذي استلزم االهتمام بها من خالل  .تخفيض معدالت البطالةبتكارية ومساهمتها الفعالة في واال

 .هوض بهذا القطاع وتحقيق التنميةتقديم الدعم والمساعدة للن

إلى منظمة التجارة  مامضاالنوحتمية  االقتصاديةأثار العولمة  انتشارفمع تزايد حدة المنافسة و

أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل البديل األكثر عملية أمام الدول النامية لتحقيق  ،العالمية

بحيث  االقتصاديةالعالمي وتجاوز المعوقات  االقتصاديبالركب  االلتحاقمعدالت النمو المرجوة و

  .مكانة هذا الصنف من المؤسسات ندون دعم وتحسي اقتصاديأصبح من غير المتوقع إحداث إقالع 

عددها يظل مرتبط بمدى تجاوزها للعديد  ارتفاعإال أن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و

خاصة في مرحلة تطورها  أمام األساسيويعتبر مشكل التمويل العائق  ،من المشاكل والعراقيل

فاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أموالها الخاصة والذاتية كمصدر ، االنطالق والتوسع

تمويلي داخلي غالبا ما تكون غير كافية لتغطية كافة احتياجاتها عبر مراحل نشاطها مما يدفعها باللجوء 

عن طريق مؤسسات متخصصة والتي يبقى نشاطها التمويلي ضعيفا خاصة عن  للتمويل الخارجي

هذه دون تمكن ولكن  الدول الناميةوالذي يعتبر من أهم المصادر التمويلية في  ،طريق الوساطة البنكية

المؤسسات من التمويل وذلك بسبب ثقل الضمانات المطلوبة الرتفاع معدالت التعثر وكذلك ارتفاع 

فكل هذه العوامل من شأنها أن تزيد من محدودية  تكلفة القروض وغياب دور المؤسسات الداعمة،

  .التمويل بالقروض المصرفية

لت صعوبة الوصول إلى رؤوس األموال فقد شك برامج التمويلوفي ظل واقع نقص المصادر و

عائقا جديا أمام تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة عن طريق التمويالت التقليدية االستثمارية 

ذلك ول ،والمتوسطة وحاجز أمام نمو نسبة العمالة والمقدرة على المنافسة الدولية والناتج الداخلي الخام

لتخطي عقبة التمويالت التقليدية ومن بين  المستحدثة من الضروري البحث عن البدائل التمويلية أصبح

التمويـل باالستئجار وهذا أيضا له مزايا وعيوب، أما التمويل عن طريق تقنية رأس  هذه البدائل نجد

 .هو البديل األنجع الذي يثير اهتمامنا ونحن بصدد دراستهفالمال المخاطر 
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   :اإلشكالية - 2 

  :السؤال الجوهري التالي يمكن طرح، بناء على ما سبق

  لتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟هل تعتبر تقنية رأس المال المخاطر البديل المناسب 

 األسئلةبموضوع الدراسة نطرح  اإللماموانطالقا من السؤال الجوهري السابق ولغرض 

  :الفرعية التالية

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد؟ أهميةما مدى  - 

  المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ماهي العراقيل و - 

األكثر  هاماهي مصادرو لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأمام ا التشكيلة التمويلية المتاحة ماهي - 

  ؟فعالية

 :       الفرضيات - 3

  :الدراسة نعتمد الفرضيات التالية إشكاليةالسابقة المطروحة في  األسئلةعلى  اإلجابةلغرض 

  تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ فياالهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يسهم - 

خاصة  طبيعة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجعلها تواجه العديد من المشاكل والصعوبات - 

 ؛على الصعيد التمويلي

طرق ال استخدام إلىما أدى مالتمويلية  حتياجاتااللتلبية كأداة  التقليديةمحدودية مصادر التمويل  - 

 ؛الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 على في التمويل رغم احتوائها عتهاانج أثبتتالطرق التي  أهمالمال المخاطر من بين  رأستقنية  - 

 .لكثير من المخاطرا

  :اختيار الموضوع أسباب - 4

المتزايد للسلطة العمومية بالمؤسسات الصغيرة  االهتمامهمية التي يحتلها هذا الموضوع من خالل األ - 

  ؛والمتوسطة في ظل التحوالت التي تشهد العديد من الدول النامية وخاصة الجزائر

      محاولة تسليط الضوء وتوضيح أكثر لمدى فاعلية ونجاح مؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 

 تواجهها؛تعرف على المشاكل التي الو

 المشروع؛التعرف على طرق التمويل الحديثة التي يمكن أن يستفيد منها صاحب  - 

المال المخاطر في التخفيف من حدة مشكل التمويل  رأسالتعرف على الدور الذي تلعبه شركات  - 

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع عاني منهي الذي
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  :الدراسة أهمية - 5

وتبيان أهميتها ودورها في المتوسطة محاولة تسليط الضوء على قطاع المؤسسات الصغيرة و - 

 ؛الوطني االقتصاد

  ؛طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمكين الباحثين والمستثمرين من معرفة تسهيالت - 

في حالة ضعف النمط التمويلي  - رأس المال المخاطر -  على البديل التمويلي المستحدث التعرف - 

 .التقليدي وعدم انسجامه

  :الدراسة أهداف - 6

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

الضوء على االختالفات الواردة في تعريف ومفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تسليط  - 

  ؛هذه المؤسساتلبعض الدول المتقدمة والنامية ومنها الجزائر تعاريف  التعرف على

 ؛المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعراقيل التي تعرقل تطورمشاكل المحاولة إبراز  - 

 ؛المتوسطةالمؤسسات الصغيرة وفي حل مشكالت  مبعض الصيغ التمويلية التي تسه إيجادمحاولة  - 

الصغيرة س المال المخاطر على تنمية قطاع المؤسسات أثير الجانب التمويلي لرأتحديد ت - 

 .والمتوسطة

  :المنهج المستخدم في الدراسة - 7

 أسئلةعلى  اإلجابةاته وحتى نستطيع وفرضي وأهميتهتحقيقا لهدف البحث وفي ضوء طبيعته 

 مدى صحة الفرضيات المذكورة سابقا سنستخدم المنهج الوصفي واختباربكل جوانبه  اإللمامالبحث و

االقتصادية واالجتماعية  وأهميتهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وذلك لتوضيح مفهوم التحليلي

المصادر البديلة  أهمهذه المؤسسات و أمامودورها التنموي وتحديد مختلف المصادر التمويلية 

  .المستحدثة

  :حدود الدراسة - 8

بحث هذه الدراسة في موضوع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومدى انسجام هذه ت

 .دولية مع عرض تجارب مع البدائل المستحدثةالمؤسسات 
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  :الدراسات السابقة - 9

  :نجدالسابقة التي تناولت التمويل بتقنية رأس المال المخاطر  الدراساتمن   

فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة " ، بعنوانتيبمحمد سل ماجستير رسالة - 

تخصص إدارة مالية، جامعة  ،"FINALEP--األوروبية للمساهمةدراسة حالة المالية الجزائرية 

    :2009- 2008 بقسنطينة،منتوري، 

  :إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها الدراسة هذه خلصت  

 ؛اختالف نظرة المخاطر برأس المال وتقييمه للمشروع عن البنكي  •

األنسب واألكثر استجابة لخصائص إن التمويل الذي يقدمه المخاطر برأس المال يعتبر التمويل   •

 .واحتياجات المشاريع الناشئة

التمويل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل  "، بعنوانعبد اهللا بلعيديل ماجستير رسالة - 

  :2008- 2007 تخصص اقتصاد إسالمي، جامعة الحاج لخضر، بباتنة،، " بنظام المشاركة

  :إلى مجموعة من النتائج نذكر أهمها الدراسةهذه خلصت   

يمكن اعتبار التمويل برأس المال المخاطر بديال للتمويل التقليدي خاصة في االستثمارات طويلة   •

األجل، ألنه يقدم تمويال مجانيا، ويعمل على دفع المشروعات واستمرار نموها وضمان بقائها خاصة 

 في قطاع التجديد واالبتكار؛

تشارك  بل فحسب، للمشروع المالي الدعم تقديم على المخاطر المال رأس مؤسسات تقتصر ال  •

 بالنصائح المتخصصة وإمداده بالمعرفة وتزويده مساره، توجيه في دخلتتو المشروع قرارات في أيضا

 .التطور سبل بتيسير المتصلة

  :البحث هيكل -10

 يلإفصول باإلضافة  ةوثالث عامة من المبررات السابقة جاءت الدراسة في مقدمة نطالقاا  

ة النظرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي بالمقار علىالفصل األول  اشتملعامة، وقد  خاتمة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تعريفمباحث، وقد تم في المبحث األول التطرق إلى  ةثالث مض

المؤسسات الصغيرة مميزات ومحيط أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى  ،ومكانتها في االقتصاد

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهداف ومعوقاتتناولنا في المبحث الثالث ووالمتوسطة، 

تمويل المؤسسات الصغيرة ل المصادر التقليدية والمستحدثةعلى  الفصل الثاني شتملابينما   

إلى المصادر التقليدية  في المبحث األول طرقتوقد ضم هذا الفصل ثالثة مباحث، تم الوالمتوسطة 



   امةـالع المقـدمة

 

 � 
 

لمؤسسات الصغيرة لتمويل ا المصادر المستحدثة إلى ثم ،لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

فلقد تم عرض فيه بعض التجارب الدولية في مجال المبحث الثالث أما  المبحث الثاني،كوالمتوسطة 

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمويل 

تم التطرق فيه إلى رأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات  الثالثالفصل أما   

الصغيرة والمتوسطة، ولقد ضم هذا الفصل ثالثة مباحث، حيث تم التطرق في المبحث األول إلى 

لرأس المال المخاطر، وفي المبحث الثاني إلى شركات رأس المال المخاطر المقاربة النظرية 

توسطة، أما المبحث الثالث فلقد تناولنا فيه واقع رأس المال المخاطر في والمؤسسات الصغيرة والم

  .بعض البلدان

مختلف جوانبها في  منوفي الختام تمكنا من تلخيص محتوى هذه الدراسة العلمية   

 وترقية قطاع العامة التي تم التوصل إليها، وتقديم التوصيات التي نراها تساهم في تحسين االستنتاجات

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 ةالمقاربة النظرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط :الفصل األول

  :تمهيد

أصبح موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محور إهتمام الحكومات والباحثين والمفكرين 

بما تلعبه هذه األخيرة من إسهامات في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،  إعترافااإلقتصاديين، 

وبالرغم من األهمية البالغة لهذه المؤسسات إال أن مفهومها ال زال يختلف بين الدول حيث أن كل 

الدول تعطي تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المعايير والمحددات التي تراها مناسبة في 

  .د معالم هذا التعريفتحدي

ولهذا الغرض قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث حيث تعرضنا في المبحث األول لتعريف 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكانتها في اإلقتصاد، أما المبحث الثاني خصصناه لتعرف على 

هداف وأهم مميزات ومحيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فسنتناول فيه أ

  .   المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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   االقتصادتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومكانتها في : المبحث األول

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الفعال في تحقيق التنمية اإلقتصادية واالجتماعية، 

لقدرتها على زيادة الطاقة اإلنتاجية وقدرتها على توفير مناصب الشغل الجديدة، األمر وذالك بالنظر 

  .الذي إستلزم اإلهتمام بها كونها تلعب الدور القيادي في عملية التنمية

وعليه فقد قسمنا هذا المبحث الى ثالثة مطالب تناولنا في المطلب األول ماهية المؤسسة، 

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعايير تصنيفها، أما في وتعرضنا في المطلب الثاني ل

  . المطلب الثالث تطرقنا ألهمية ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 ماهية المؤسسة :األول المطلب

  . وأهداف ف، تصنيفي هذا المطلب كل ما يخص المؤسسة من تعريف تناولنا

 :المؤسسة تعريف - 1

  1 :نذكر منها مختلفة تعاريف لها أعطيت وبالتالي  Entrepriseلكلمة ترجمة هي

الوحدة االقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج  المؤسسة هي -

   .االقتصادي

د قيمة سوقية معينة من خالل الجمع بين اإيجالمؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين، الهدف منه هو  -

الكلي،  اإليرادمن الفرق بين معينة، تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل  إنتاجيةعوامل 

  .اإلنتاجمنها وتكاليف  الناتج من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة

والنشاطات المتعلقة به من تخزين  اإلنتاجيالوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط  هي المؤسسة -

 .المؤسسة من اجلها أوجدتالتي  األهدافوبيع من اجل تحقيق وشراء 

كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها  "وفي تعريف آخر اعتبرت المؤسسة 

المالية، المادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، 

  2". األهداف في نطاق زماني ومكاني

 المكان ولهذا اقتصادي نشاط لمزاولة مكان كل " :أنها على الدولي العمل يعرفها مكتبكما 

 3." مستقلة سجالت

                                                           

 .24ص، 2007، اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، صخري عمر 1

 .25، ص2002المطبوعات الجامعية، الجزائر،  تصاد المؤسسة، ديوانقعبد الرزاق بن حبيب، ا 2
 .25عمر صخري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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من كل تعاريف السابقة يمكن أن نعتبر المؤسسة تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني 

واجتماعي معين هدفه دمج عوامل اإلنتاج من أجل إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصاديين 

وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز المكاني آخرين بغرض تحقيق نتيجة مالئمة 

  . لزماني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم نشاطهوا

  :تصنيف المؤسسة - 2

  : في وتتمثل تصنيفات لعدة تبعا وذلك مختلفة أنواعا المؤسسات تتخذ

  :الملكية أساس على التصنيف - 1- 2

  1:إلى المعيار هذا حسب المؤسسات وتنقسم

تكون في مجموعها هي التي تعود ملكيتها لشخص أو مجموعة من األشخاص : المؤسسات الخاصة -

  .ما يسمى بالقطاع الخاص

يعود رأس مالها للدولة أو الجماعات المحلية وهي تكون ما يسمي بالقطاع : المؤسسات العمومية- 

  .العام

 .والخاص العام القطاع بين مختلطة فيها الملكية تكون: المؤسسات المختلطة -

   :القانوني األساس على التصنيف - 2- 2

) أشخاص شركات( أشخاص مؤسسات نوعين، إلى حسب هذا التصنيف المؤسسات تقسيم يمكن

 .)أموال شركات( أموال ومؤسسات

    :األشخاص شركات - 1- 2- 2

بمعنى انها تعتمد على شخصية  الشركاء، بين الشخصي االعتبار على تقوم األشخاص شركات

 ومن .و نقديةأهم من مساهمات عينية منالشركاء والثقة المتبادلة بينهم، وليس على ما يقدمه كل 

  2:نجد األشخاص شركات

 هو شخص واحد، قبل من وتسير وتمول تمتلك التي المؤسسات تلك وهي :الفردية المؤسسات -

 في معظم المؤسسات من النوع هذا وينتشر وخسارة، ربح من نشاطها نتائج عن الوحيد المسؤول

   .اإلقتصاديات

  

                                                           

 .16ص ،2008، تمويل المنشآت االقتصادية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائرأحمد بوراس،  1
 .18المرجع السابق، ص 2
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 وبالتضامن شخصيا ولينؤمس يكونوا أكثر أو اثنين بين عقد هي التضامن شركة :التضامن شركات -

 إنماوال تتحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته في الشركة و التعاقد، هذا عن ةشئالنا االلتزامات كل عن

  .التاجر صفة في هذا النوع من الشركات يكتسبون الشركاء أن الخاصة كما أمواله إلىتتجاوزها 

 شركاء الشركاء، من نوعين من يتكون هذا النوع من الشركات :البسيطة التوصية شركات -

كما هو الحال في شركة التضامن،  أعمالهمالشركة و ممارسة  إدارةهم الذين يتولون و متضامنون

إال بمقدار الحصص التي قدموها في رأس مال الشركة أو التي تعهدوا  ال يسألون موصون شركاءو

بنسبة معينة في رأس مال الشركة وال يتدخلون في  ى آخر يساهم الشركاء الموصونبمعن. بتقديمها

مسؤولية ( مالهابمقدار حصته في رأس التزاماتهاركة ، ويكون كل منهم مسؤول عن ديون الشاإلدارة

  1).مالية محدودة

ويمارسها شريك  أعمالها، ويدير أكثرتجارية تنعقد بين شخصين أو  شركة وهي :المحاصة شركات -

مارس العمل  إذا إالوال يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجرا . اهر يتعامل مع الغيرظ

وتكون الشراكة في هذا النوع من الشركات مقتصرة على العالقة الخاصة بين الشركاء . التجاري بنفسه

شركة المحاصة ال تتمتع  أنث ، حياإلثباتة بين الشركاء بجميع طرق الشرك إثباتعلى انه يجوز 

  2.التسجيل والترخيص  إجراءاتو لألحكامال تخضع وبالشخصية االعتبارية 

  :األموال شركات - 2- 2- 2

تكوين رؤوس  أساستقوم على  أي الشركاء بين المالي االعتبار على تقوم األموال شركة

العنصر الشخصي في تكوين غياب مما يحقق وفرة رأس المال و األفرادالضخمة من طرف  األموال

  3 :نجد من شركات األموالو .الشركة

 القيمة ات المساهمة إلى أسهم متساويةشركهي أكثر انتشارا، ويقسم رأس مال  :المساهمة شركات -

 فيها يكتسب ال إذ يمتلكها، التي األسهم قيمة علىفيها  المساهم مسؤولية وتقتصر وقابلة للتداول،

  .الشركاء أحد وفاة أو إفالس عن النظر بغض نشاطها ويستمر التاجر صفة الشركاء

 األموال شركات بين خليط يعتبر الشركات من النوع هذا :ةالمحدود المسؤولية ذات شركات -

 حدود في المسؤولية الشركاء يتحلى حيث النوعين خصائص بين الشركة تجمع إذ األشخاص وشركات
                                                           

  .34ص جهاد عبد اهللا عفانه، إدارة المشاريع الصغيرة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 1
 .84، ص2010، عمان، دار الصفاء لنشر والتوزيع، الطبعة األولى ،المشروعات الصغيرة إدارة مزهر شعبان العاني شوقي، 2
، 2003محمد هيكل، مهارات إدارة المشروعات الصغيرة، مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاهرة،  3

 .50ص
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 الناحية ومن" محدودة مسؤولية ذات"  عبارة تذكر أن الشركة اسم في ويشترط حصص من قدموا ما

 شركاء يقبل ال التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات يناسب الشركات من النوع هذا فإن االقتصادية

 الالزم األدنى الحد إلى مالها رأس يصل وال التضامن شركات في تقوم التي المطلقة المسؤولية فيها

  .المساهمة شركات إلى

 األوليتكون هذا النوع من الشركات من نوعين من الشركاء، النوع : باألسهم التوصية شركات -

النوع الثاني فهم  أماعن كل ديون الشركة،  أموالهشركاء متضامنون كل شريك منهم مسؤول في جميع 

وال يسألون عن ديون الشركة إال بمقدار  أربعةالمساهمين ال يقل عددهم عن  أوشركاء موصون 

        . سهمهمأ

سهم متساوية القيمة وغير قابلة أوأمال هذه الشركات إلى حصص  رأسيقسم  :التعاونية شركات -

عقد الشركة على مسؤولية الشركاء في حالة إفالس الشركة مسؤولية إضافية  ينص ويجوز أن.للتجزئة

  .عن ديونها في حدود ضعفي قيمة حصص الشركاء

  : االقتصادي النشاط أساس على التصنيف - 3- 2

تكون مجموع المؤسسات التي لها نفس النشاط الرئيسي أو ما يسمى بالقطاع االقتصادي حيث 

   1:نجد ثالثة أنواع رئيسية تستخدم على المستوى الكلي

يشمل على جميع النشاطات التي لها عالقة مباشرة مع الطبيعة كاألنشطة الزراعية  :القطاع األولي -

  .المواد األولية الزراعيةوالصيد البحري، إنتاج 

المتعلقة بعملية التحويل والتصنيع، البناء األشغال العمومية،  يضم األنشطة :القطاع الثانوي- 

  .المحرقات

يضم كل المؤسسات الخدماتية كالبنوك، شركات التأمين، النقل، التوزيع، المؤسسات  :القطاع الثالث - 

  .التجارية

  2 :إلى المعيار هذا حسب المؤسسات وتنقسم :الحجم أساس على التصنيف - 4- 2

   ؛جدا مصغرة أو صغيرة مؤسسات - 

   ؛متوسطة مؤسسات - 

                                                           

 . 16مرجع سبق ذكره، ص أحمد بوراس، 1

، 2006دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، االردن،  فالح حسين الحسيني، ادارة المشروعات الصغيرة، 2
 .24ص
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  .كبيرة مؤسسات - 

  : أهداف المؤسسة- 3 

تسعى المؤسسة بمختلف أنواعها إلى تحقيق عدة أهداف وهي تتعدد حسب اختالف أصحاب  

  1 :ويمكن تقسيم هذه األهداف إلىمتشابكة ومتداخلة المؤسسات، طبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي 

  :أهداف اقتصادية- 1- 3

تحقيق الربح، تحقيق متطلبات المجتمع وعقلنة اإلنتاج باالستعمال األمثل : يمكن حصرها في 

  .لعوامل اإلنتاج

 :أهداف اجتماعية- 2- 3

  :عرض أهمها فيما يلينهداف االجتماعية للمؤسسة وتعددت واختلفت األ 

األجور والذي يتحدد حسب طبيعة المؤسسات وطبيعة النظام اإلقتصادي  ضمان مستوى مقبول من - 

  ؛وغيرها من العوامل األخرى

  ؛تحسين مستوى معيشة العمال - 

  .توفير تأمينات ومرافق العمال مثل التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل - 

  :أهداف تكنولوجية- 3- 3

  :تتمثل فيما يلي

على  المؤسسة لعملية تطوير وسائل اإلنتاج تزيد أهمية في سبيل الحصولترصد : والتنميةالبحث  - 

 ؛نسبة عالية من الربح

تلعب المؤسسة دورا مساندا للسياسة القائمة في البالد في مجال البحث والتطور التكنولوجي نظرا  - 

 .تكنولوجياالتي تميز سوق المنتجات وكذا سوق ال ةلدوافع األساسية التي فرضتها المنافسة الشديد

 :أهداف ثقافية ورياضية- 4- 3

  :والترفيهي أيضا المتمثل في في إطار ماتقدمه المؤسسة للعمال نجد الجانب التكويني 

 ؛وألوالدهم وثقافية لهمتوفير وسائل ترفيهية  - 

 .لهم تخصيص أوقات للرياضة والمهرجانات - 

التخفيض من حدة  المستثمر،كتحقيق عائد مناسب على رأس المال : إضافة الى اهداف أخرى

  .لخإ...التكامل اإلقتصادي على المستوى الوطني، تقليل الواردت من المواد األولية البطالة،
                                                           

 .20-18: ، ص ص1998ناصر دادي عدوان، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الطبعة االولى، الجزائر،  1
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   تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعايير تصنيفها :الثاني المطلب

التعرض إلى تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البد أوال من التطرق إلى معايير  قبل

  .تصنيفها

  :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف معايير - 1

هناك مجموعة من المعايير التي قد تساعد في تحديد تعريف دقيق وشامل يخص المؤسسات 

ماهو نوعي، وفيمايلي أهم المعايير الكمية الصغيرة والمتوسطة، من هذه المعايير ماهو كمي ومنها 

  .   والنوعية

  :الكمية المعايير - 1- 1

  :من بين المعايير الكمية نذكر مايلي

تعتمد بعض الدول في تصنيفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا  :العمالة حجم معيار -

العامل وذلك لما يتميز به من بساطة وسهولة استخدامه عند المقارنة بين المؤسسات وسهولة الحصول 

على بياناته، ورغم ذلك لم يسلم من االنتقادات ومن ذلك أن حجم العمالة ليس العنصر الوحيد في 

ة فهناك رأس المال و مدى استخدام التكنولوجيا المتطورة التي قد تقلص من أهمية هذا العملية اإلنتاجي

العامل كما أن هذا المعيار عادة ما يثير جدال حول إمكانية اعتبار العمالة المؤقتة أو الموسمية من 

لنسبي باعتبار خالل العوامل المحددة لحجم المؤسسة أم ال إضافة إلى أن هذا المعيار ال يتميز بالثبات ا

  : أن اإلنتاجية الحدية للعمل تختلف باختالف المؤسسات والدول وهذا ما يظهر في الجدول التالي

 .تصنيف حجم المؤسسة وفق معيار العمال في دول أخرى): 1- 1(جدول رقم ال

 الدولـــــــة عدد العمال األقصى

عامل                         500أقل من 
                           عامل 300أقل من 
                         عامل 300أقل من 
                            عامل 100أقل من 
عامل                             500أقل من 
 عامل 500أقل من 

الواليات المتحدة األمريكية                        
اليابــــــــــان                    

ألمانيـــــــــا                                            
الهنــــــــــد                                     

الكويـــــــــت                                         
 العــــــــــراق

 ورقة عمل مقدمة في الملتقى حول والمتوسطة في الجزائر، سعيدة حركات، برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة: المصدر

 ،2012نوفمبر 14و 13يــومي المنعقد  جامعة أم البواقي، ،واقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة

  .6ص
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المؤسسات الصغيرة ضمن هذا المعيار هي المؤسسات التي اليتجاوز  :معيار رأس المال المستثمر -

ختالف الدول التي توجد بها تلك المؤسسات، وذلك إأس المال المستثمر فيها حد أقصى معين يختلف بر

قتصادي التي بلغتها الدولة، وتبعا لمدى الوفرة أو الندرة النسبية في عناصر اإلنتاج إلتبعا لدرجة النمو ا

الرأسمالية الثابتة في  وبناءا على هذا المعيار فإنه يتم وضع حدود قصوى لقيمة األصول.المختلفة

ويختلف حجم رأس المال  المؤسسات الصناعية الصغيرة وذلك للتمييز بينها وبين المؤسسات الكبيرة،

من دولة إلى أخرى، وقد حدد البنك الدولي  الثابت والالزم لتحديد حجم المؤسسات الصناعية المختلفة

الصناعية الصغيرة بمبلغ ألف دوالر بأسعار  الحد األقصى لقيمة األصول الرأسمالية الثابتة للمؤسسات

ستثمار في إلوتوصى منظمة العمل الدولية بأن ال يتجاوز ا قيمة األرض، ستبعادابعد  1976عام 

  1.ألف دوالر 100المؤسسات الصغيرة 

 ومعيار المال رأس معيار من كال يعتبر ):معيار معامل رأس المال(معيار العمالة ورأس المال -

 إلى يؤدي منهما منفردا أي على عتماداال فإن لذا للمؤسسة اإلنتاجية للطاقة المحددة المعايير من العمالة

 ذلك يعني وال قليل ما مؤسسة لدى العمال عدد أن نجد المؤسسة، فقد تحديد حجم في دقيقة غير نتيجة

 المؤسسة هذه تصنف نسبيا، وبالتالي كبيرا بها المال رأس يكون أن المحتمل إذ من صغير، أن حجمها

 أو أنها صغيرة حين كذلك في بالفعل تكون الكبيرة، وقد المؤسسات من المال رأس معيار حسب

 فيتم كبيرا وحجم العمالة صغيرا المال رأس نجد فقد العكس يحدث العمالة، وربما لمعيار وفقا متوسطة

 وجد  المال، لذا رأس لمعيار وفقا ومتوسطة وصغيرة العمالة لمعيار وفقا كبيرة تصنيف المؤسسة

  .المعيارين بين يمزج الذي المال رأس معامل معيار

 وأهمية قيمة لمعرفة والمهمة الحديثة المعايير من األعمال رقم معيار يعتبر: األعمال رقم معيار - 

 التنافسية، كما وقدراتها المؤسسة نشاط مستوى لقياس ويستخدم الحجم، حيث من وتصنيفها المؤسسات

 المؤسسات تصنف وأوربا، حيث األمريكية المتحدة الواليات في كبيرة المعيار بصورة هذا يستعمل

أكثر  المعيار هذا ويرتبط والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات ضمن فأقل دوالر مليون  مبيعاتها تبلغ التي

 ويسود المؤسسة أعمال رقم ارتفاعإلى  ذلك سيؤدي فإن المباعة السلع ألسعار المتواصل االرتفاع حالة

المباعة،  السلع أسعار رتفاعا عن ناتج فهو الواقع في ولكن المؤسسة أداء تطور ذلك نتيجة بأن االعتقاد

 لرقم الحقيقي النمو لتوضيح القياسي الرقم طريق عن الصورة تصحيح إلى االقتصاديونيلجأ  ولذلك

                                                           

 .27-25:، ص ص2009، ةالجامعية، اإلسكندري رتمويل المشروعات الصغيرة، الدا تعبد الحميد، اقتصاديا بعبد المطل 1
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 من الكثير المبيعات في خضوع في تكمن أخرى صعوبة المعيار هذا يواجه ذلك إلى األعمال إضافة

 1.غير كاف ولكنه ضروري المعيار هذا بأن لنا ما يؤكد وهذا الموسمية، الفترات إلى األحيان

 أنها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتصنيف الكمية المعايير ألهم عرضنا خالل من نستخلص

 إلى بلد من االقتصادية األنشطة مختلف على بها العمل اختالف طريقة أهمها كبيرة صعوبات تطرح

 واأليسر التوفير سهل أنه أساس العمال على عدد معيار هو غالبا السائد المعيار يبقى هذا ومع آخر،

  .المؤسسة نشاطات يخص فيما تحصيال

  :المعايير النوعية- 2- 1

  2:تشمل  المعايير التالية

فيها  المستثمر المال رأس وحجم طبيعة على للمؤسسة القانوني الشكل يتوقف: القانوني المعيار -

 هذا وفي .شركات األفراد مع مقارنة كبيرا رأسمالها يكون ما غالبا األموال فشركات تمويلها، وطريقة

 والتضامنية العائلية األفراد والمؤسسات مؤسسات:والمتوسطة الصغيرة تشمل المؤسسات اإلطار

 منتجات وصناعة والحرفية اإلنتاجية الصغيرة والمهنوالشركات  باألسهم التوصية البسيطة وشركات

 والمحالت بأنواعها والمنسوجات واألثاث الخشبية والمنتجات والفواكه والحبوب والخضر األلبان

إلى  باإلضافة والشحن، والسفريات السياحة ومكاتب والمزارع المركزية والمطابع واألسواق التجارية

  .والبناء العمارة أعمال وكذا واإلصالح الصيانة ورشات

 أو بخاصتين إتسمت إذا المعيار لهذا وفقا ومتوسطة صغيرة المؤسسة تصنف :التنظيمي المعيار -

 :التالية الخواص أكثر من

 واإلدارة؛ الملكية بين الجمع •

 المال؛ رأس مالكي قلة •

 محددة؛ خدمة أو سلعة في وتركزه اإلنتاج نطاق ضيق •

 اإلنتاجية؛ الطاقة حجم صغر •

 كبير؛ حد إلى المحلية •

                                                           

                            في الجزائر بين معوقات المعمول طةإشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوس عبد اللطيف، بلغرسة السعيد بريبش، 1
 جامعة ،العربية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات ، كمداخلة في الملتقى الدولي حول لبات المأمولطمتو

 .320، ص2006افريل18و 17يوميبالشلف، الجزائر،  بوعلي بن حسيبة
حالة الجزائر، مجلة  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالسعيد بريبش، مدى مساهمة  2

 .64، ص2007سنوية، تصدر عن جامعة بسكرة، العدد الثاني عشر، العلوم اإلنسانية، مجلة علمية
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 .للتمويل المحلية المصادر على كبير وبشكل االعتماد •

  . %50بنسبة  ماليا مستقلة األقل على كانت إذا ومتوسطة صغيرة المؤسسة تعتبر :االستقاللية معيار -

 احتكاريةوليست  تنافسية مؤسسات هي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات :السوق في حصتها معيار -

  .محدودة السوق في حصتها فإنوبالتالي 

   :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف - 2

  .ذلك عن األمثلة بعض سنعطي يلي وفيما والمتطورة النامية البلدان بين التعاريف اختلفت لقد

  :المتقدمة الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف - 1- 2

 :األمريكيةتعريف الواليات المتحدة  - 1- 1- 2

أن المؤسسات الصغيرة هي التي يتم امتالكها وإدارتها "وكان مضمونه  1953عام صدر 

وقد تم تحديد مفهوم المؤسسة " بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه

 الصغيرة بطريقة أكثر تفصيال باالعتماد على معيار حجم المبيعات وعدد العاملين ولذلك فقد حدد

  1 :حدودا عليا للمؤسسة الصغيرة كما يلي القانون

  . )ميلون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 5إلى  1من (المؤسسات الخدمية والتجارة بالتجزئة - 

  .)مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 15إلى  5من (مؤسسات التجارة بالجملة - 

  .)عامل أو اقل 250عدد العمال (المؤسسات الصناعية - 

  : اإلتحاد األوربيتعريف - 2- 1- 2

 األوروبي، اإلتحاد دول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم لتوحيد عديدة محاوالت بعد

 من أجل 1996 أفريل 3 في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات جديدا األوروبية مفهوما اللجنة أقرت

  2 :معايير أساسية ثالثة استخدمت التعريف هذا وفي الموحدة، األوروبية السياسة تناسق ضمان

  العمال؛ عدد -
  السنوي؛ األعمال رقم -

 .االستقاللية درجة -

 

                                                           
�ه�� ا���ض ا����� ا��� 1���ت ا�)'&�ة وا��#"! �، ��� �:&- وآ��� ب��7ة،  CPAا�3ي �&+1 �"0/�، ا�#�".- ا��)�,� �+�*!;�� ���ر!

��A&B ;�C، ب��7ة، /@�دة ا���ج�#&� ,� ا��+"م �����د.�، تF(G ن�"د وت�".-، ج(#HI41ص ،2005- 2004ا.  
�ت ا�)'&�ة وا��#"! � 2� ،- درا!� ح��� ا��:"ك ا���"�&� ب"0.� ا���&+�- �N; ا���N O&7Cان، ا!#�ات�&� ا��:"ك ,� ت�".- ا��*!

 ،�+&���C; ب"ض&�ف، ا�� �����دة ا���ج�#&� ,� ا��+"م ا�#��ر.�، تN F(G+"م ت��ر.�، ج@/ -&:� ��;�� ���، 2007- 2006ر!
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 :كمايلي المؤسسات تصنيف عملية وكانت

عامل وال يتجاوز  250المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معايير االستقاللية، وتشغل أقل من  -

 مليون أورو؛ 27 مليون أورو، أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية 40رقم أعمالها السنوي 

أجيراً، وتحقق رقم  50المؤسسة الصغيرة هي تلك التي توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل من  -

 ماليين أورو؛ 5ماليين أورو، أو ال تتعدى ميزانيتها السنوية  7أعمال ال يتجاوز 

 .أجراء 10المؤسسة المصغرة هي مؤسسة تشغل أقل من  -

  :تعريف اليابان -3- 1- 2

فإن التعريف المحدد  1963استنادا للقانون األساسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  . لهذا القطاع يلخص في هذا الجدول، بحيث يميز بين مختلف المؤسسات على أساس طبيعة النشاط

  .التعريف الياباني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ):2- 1(جدول رقم ال

  القطاع  )ين مليون ( رأس المال   عدد العمال

  عامل أو أقل 300  أو أقـل 300  الصناعة والقطاعات األخرى

  عامل أو أقل 100  أو أقـل 100  مبيعات الجملة

  عامل أو أقل 50  أو أقـل 50  مبيعات التجزئة

  أقل عامل أو 100  أو أقـل 50  الخدمات
دكتوراه  ة، أطروحوتنميتها دراسة حالة الجزائرواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها ف، خلعثمان ل :المصدر

  .16، ص2004-2003التجارية، دولة غير منشورة، جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية و

  :النامية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف - 2- 2

   :في مصر - 1- 2- 2

 المؤسسة أن يعتبر أغلبها أن إال لتعددها، نظرا عليه متفق رسميا تعريفا مصر تعتمد لم 

 عدد فيتراوح المتوسطة المؤسسات بينما أفراد، عشرة عن بها العاملين عدد يقل التي الصغيرة هي

  1.عامال وأربعين بين عشرة وتسعة بها العاملين

  :في الجزائر - 2- 2- 2

على غرار مختلف دول العالم، نسجل غياب تعريف واضح لقطاع المؤسسات الصغيرة 

  في الجزائر، حيث كانت كل المحاوالت التي تمت في هذا الشأن غير رسمية وعلى هامش والمتوسطة
                                                           

   4.2ص ،2007 األولى، الطبعة ع،يوالتوز للنشر مجد روت،يوالمتوسطة، ب رةيالصغ المؤسسات ةيتنم و إدارة جواد، لينب 1
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  .اهتمام السلطات العمومية بهذا القطاع

- 1974 (الصغيرة والمتوسطة  للمؤسسات التنمية ببرنامج الخاص التقرير كانت محاولة فأول

 صغيرة مؤسسة نسمي: اآلتي التعريف معطيا والطاقة الصناعة وزارة وضعته الذي ،)1977

 :إنتاجية وحدة كل ومتوسطة

   .مستقلة قانونيا - 

  .عامل 500تشغل أقل من  - 

  .مليون دج 10مليون دج ويتطلب إلنشائها استثمارات أقل من 15تحقق رقم أعمال سنوي أقل من  - 

  :وقد تأخذ هذه المؤسسة أحد األشكال التالية

  )مؤسسات والئية وبلدية ( المؤسسات التابعة للجماعات المحلية  - 

   .فروع المؤسسات الوطنية - 

   .الشركات المختلطة - 

  .المؤسسات المسيرة ذاتيا - 

  .التعاونيات - 

  .المؤسسات الخاصة - 

ويفترض أن كل من رقم األعمال واالستثمارات الثابتة يخضعان لعملية إعادة تقييم ابتداء من  

  . % 5بتطبيق معامل خطى  1972سنة 

 األول الملتقى بمناسبة الخفيفة الصناعات لتنمية الوطنية المؤسسة بها قامت الثانية، المحاولة أما

 اليد معياري على تعريفه في الملتقى ركّز حيث ، 1983 سنة والمتوسطة الصغيرة الصناعات حول

  :التي المنشأة أنّها على والمتوسطة الصغيرة المؤسسة فعرف األعمال، ورقم العاملة

  عامل  200تشغل أقل من  - 

 مليون دج 10تحقق رقم أعمال أقل من  - 

حيث ،1988سنة الجبلية المناطق تنمية حول الوطني الملتقى بمناسبة الثالثة، المحاولة كانت ثم 

 1 :بأنّها المتوسطة و الصغيرة المؤسسات يعرف والذي النوعية، المعايير على هذا التعريف ارتكز

 المستقل، بالتسيير تتمتّع متوسط، أو صغير حجم ذات معا، االثنين أو خدمات وحدة أو إنتاج وحدة كل"
                                                           

رسالة مقدمة لنيل الصالح زويتة، أثر التغيرات االقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  محمد 1
 .15ص ،2007-2006تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر،  التسيير، لومعفي  شهادة الماجستير
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 ."عمومية مؤسسة أو خاصة مؤسسة شكل إما تأخذ والتي

المؤرخ في  01- 18آخر محاولة كانت عن طريق المشرع الجزائري حيث صدر القانون رقم 

القانون التوجيهي لترقية المؤسسات م المتضمن  2001ديسمبر 12هـ والموافق  1422رمضان  27

حسب المادة الرابعة من القانون ، وهو التعريف القانوني والرسمي للجزائر، فالصغيرة والمتوسطة

المشار إليه أنفا تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج 

  :أو الخدمات التي/ السلع و 

  .شخص 250ى إل 1تشغل من  - 

  .مليون دج 500مليار دج أو أن إيراداتها السنوية اقل من  2رقم أعمالها السنوي أقل من  - 

  .تستوفي معايير االستقاللية - 

من نفس القانون إلى تعريف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة  المادة الخامسةكما أشارت 

مليار دج أو أن تكون  2مليون و 200عامال ويكون رقم أعمالها ما بين  250إلى  50تشغل ما بين 

 .مليون دج 500و 100إيراداتها ما بين 

 10من ذات القانون فتعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين  المادة السادسةأما 

شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي مليون دج أو ال يتجاوز مجموع إيراداتها  49إلى 

  .مليون دج 100السنوية 

 وأخيرا تعرضت المادة السابعة من القانون السالف الذكر إلى تعريف المؤسسة المصغرة بأنها

مليون دج أو ال يتجاوز  20مؤسسة تشغل من عامل إلى تسعة عمال وتحقق رقم أعمال أقل من 

  .مجموع إيراداتها السنوية عشرة ماليين دج

  :الدولية المنظمات بعض لدى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف - 3- 2

  :كاآلتي فهي الدولية المنظمات بعض لدى تعريفها أما

  عمال، 10بأنها المؤسسات التي يعمل بها أقل من  الصغيرة المؤسسات الدولية العمل منظمة تعرف - 

 عد صناعاتت 99 عامل، وما يزيد عن 99الى  10أما المؤسسات المتوسطة فهي التي يعمل بها مابين 

   1.كبيرة

                                                           

، ورقة )2011-2006( ةالجزائر للفتردراسة تحليلية لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعيد بريكة، فوزي شوق،  1
يومي ، جامعة أم البواقي، المنعقد واقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة عمل مقدمة في الملتقى حول

 .5، ص2012نوفمبر 14و13
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 المؤسساتكما يميز البنك الدولي عن طريق فرعه المؤسسة الدولية للتمويل ما بين ثالثة أنواع من  - 

  1 :الصغيرة والمتوسطة وهي

وإجمالي أصولها أقل من  10وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  :المؤسسة المصغرة -أ

  .دوالر أمريكي ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية 100.000

مليون دوالر  3 موظفاُ و تبلغ أصولها أقل من 50وهي التي تظم أقل من  :المؤسسة الصغيرة - ب

  .أمريكي وكذلك الحال بالنسبة لحجم المبيعات السنوية

 15موظف أما أصولها فهي أقل من  300ويبلغ عدد موظفيها أقل من  :المؤسسة المتوسطة –ج

  .مليون دوالر أمريكي ونفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية

 مما والمتوسطة الصغيرة الصناعات تعريف في تختلفان والنامية الصناعية المتقدمة الدول إذن

 الدول في متوسطة تعتبر التي المؤسسات أو فالصناعات  بينهما، المقارنة إجراء الصعوبة من يجعل

  .المتطورة الدول في صغيرة تعد النامية

  سسات الصغيرة والمتوسطةمؤالومكانة  أهمية: الثالث المطلـب

 الفكر على مهيمنة واإلجتماعي اإلقتصادي النشاط في الكبيرة الصناعات بأهمية القناعة بقيت

 مع القناعة هذه تغيرت ما سرعان لكن العشرين، القرن من السبعينات عقد منتصف حتى اإلقتصادي

  الصناعات هذه تعد فلم Small is Beautiful" Schumacher "شموماخر البروفيسور كتاب ظهور

  .اإلقتصادي والنمو التكنولوجي والتطور للتصنيع تمثل رمزا

  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 1

تنبع أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الفوائد التي تعود على صاحب المؤسسة، 

  :االقتصاد الوطني والمجتمع ككل

   :بالنسبة لصاحب المؤسسة - 1- 1

  2 :تتمثل أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ما يلي

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاجة أصحابها في إثبات الذات، فصاحب المؤسسة الصغيرة تشبع  - 

والمتوسطة الناجحة يشعر أنه إنسان استطاع أن يحقق لنفسه ولغيره التقدم والنمو، إلى جانب أنه 

 يضمن له وألسرته الحصول على دخل ذاتي؛

                                                           

 .11عثمان لخلف، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .8، صع سبق ذكرهجمرالسعيد بريكة، فوزي شوق،  2
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 .العلمية والعملية لخدمة مؤسستهتوفر له فرصة لتوظيف مهارته وقدراته الفنية وخبراته  - 

   :بالنسبة للمجتمع - 2- 1

  1 :تتمثل أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمجتمع فيما يلي

   إلى والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات تؤدي ثيح :ةياالجتماع اآلفات من ليالتقل في المساهمة -

 ريتوف في بالمساهمة وذلك ة،ياجتماع آفات ها منيعل ترتبي وما والفراغ البطالة نسب من ليالتقل

 .لألفراد والمادي النفسي االستقرار تؤمن عمل مناصب

 رةيالصغ المؤسسات من هائل عدد وجود ظل في :المتاحة الدخول عيتوز في العدالة قيتحق -

 الدخول عيتوز في العدالة من نوع هناك نشأيواحدة  ةيتنافس ظروف في تعمل والتي والمتوسطة

  .ةيتنافس ريغ ظروف في تعمل التي رةيالكب المؤسسات من ديالعد تفتقده ما وهو المتاحة

 العمل فكر ةيترق في دور والمتوسطة رةيالصغ للمؤسسات :الحر العمل فكر ةيترق في المساهمة -

 تخذي إذ ملموس، إنتاج إلى لهايوتحو أفكارهم ديتجس إلى طمحونيجدد  نيريومس نيمنظم وظهور الحر

 توفره بما وذلك ةياإلبداع إنجازاتهم قيلتحق واسعا والمتوسطة فضاءا رةيالصغ المؤسسات من هؤالء

 اتخاذ في باالنفراد الشعور على ةيالمبن ةية واالستقالليبالحر إحساس من نيريللمس المؤسسات هذه

 السهر الى ؤدييو ةيبالمسؤول ولد اإلحساسي ما وهو المؤسسات هذه خالل من قهايوتطب القرارات

  .النجاح ةياستمرار على المستمر

 والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات أعضاء نيب المستمر االتصال إن :ةياالجتماع العالقات ةيتقو -

 من جو خلق في ساهمي مما البعض بعضهمب األفراد احتكاك ولدي عدد عمالها وقلة حجمها صغر وبحكم

 .المصالح ةياستمرار المشترك على نهم والعمليب التآلف

 من ريالكث أن إذ وت،يالب مستوى على مصغرة مؤسسات بإنشاء وذلك :العائلي االقتصاد ةيترق -

 ايجيتدر إدماجه قصد ايقانون إطارا له ووضعت المنظم ريغ من اإلنتاج النوع بهذا اعترفت الدول

 اإلنتاج من النوع هذا عيتشج تم وقد ة،يالوطن ةيالتنم في على المساهمة عهيلتشج المنظم القطاع ضمن

  .والبطالة الفقر أبواب من ريالكث تسد ةيعائل رزق وفرموارديو االجتماعي االستقرار على حافظي ألنه

                                                           

ة، ورقة عمل يواالجتماع ةياالقتصاد ةيالتنم ليلتفع كأداة والمتوسطة رةيالصغ ة، المؤسساتيصور مييالزغ بيفرقش، ط نوال 1
، جامعة بومرداس، 2010-2000الفترة خالل بالجزائر التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مقدمة في ملتقى حول دور

 .579ص ،2011ماي 19و 18يــومي المنعقد 
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 من قربها وبحكم والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات إن :تهايوتلب نيالمستهلك حاجات على التعرف -

 عطيي ما وهذا طلباته، على والتعرف مبكرا اجاتهياكتشاف احت على للعمل جاهدة تسعى المستهلك

  1 .رةيالكب المؤسسات لدى الدرجة نالحظه بنفس ماال وهذا المؤسسات لهذه الوالء من رةيكب درجة

يمكن توضيح أهم األدوار االقتصادية للمؤسسات الصغيرة و :بالنسبة لالقتصاد الوطني - 3- 1

   2 :والمتوسطة من خالل النقاط التالية

 عن تعبر التي المؤشرات أهم لعل :)الوظائف محرك( عمل فرص ولتوفير لالستخدام مهما مصدرا -

 التي العمل صرف عن يعبر الذي الرقم هو) والكساد الرخاء حالة عن( دولة ألي اقتصادية حالة

 سنويا لقخوت ستحدث والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أنه اإلحصائيات وتشير سنويا، تستحدث

  .الكبرى المؤسسات توفرها التي تلك تفوق عمل مناصب

 واالبتكارات اإلبداعات أهم لعل :للمنافسة مهم ومصدر والجماعية الفردية المبادرة روح ترقية -

 بأن تظهر العلمية الدراسات أن حتى الصغيرة   األعمال هي مصدرها العشرين القرن خالل المسجلة

 ألصحاب يعود سنويا تسجل التي األمريكية المتحدة الواليات في االختراع براءات ثلث من أكثر

  .الصغيرة المؤسسات

  تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة فعالة في توفير :وتنميتها الكبيرة المشاريع خدمة -

الل عقود المناولة أو التعاقد الباطني الذي يتم بينهما فتلعب دور خحاجيات المؤسسات الكبرى وهذا من 

   3.وتقديم خدمات ما بعد البيع للزبائنالمورد والموزعة 

إن المؤسسات الصغيرة هي المصدر الرئيسي لألفكار الجديدة واالختراعات فكثير من  :التجديد -

 الصغيرة المؤسسات أن إذ براءات االختراع تعود إلى أفراد أغلبهم يعملون في المؤسسات الصغيرة،

 الذين المبدعين ألن الكبرى المؤسسات من أكثر والتحديث للتجديد تتعرض أصحابها يديرها التي

 مباشر بشكل تدفعهم حوافز ذلك في يجدون أرباحهم على رؤثت جديدة أفكار ابتكار على يعملون

  4.للعمل

                                                           

  .12، ص 1993سمير عالم، إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة،  1
  ، 2005 ،األردن، ، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان)أبعاد الريادة(سعاد نائف البرنوطي، إدارة األعمال الصغيرة  2

 .59ص 
 .26ص طاهر محسن منصورالغالبي، إدارة و إستراتيجية األعمال المتوسطة والصغيرة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، 3
األردن، ، الطبعة األولى، عمانتوفيق عبد الرحيم يؤسف، إدارة األعمال التجارية الصغيرة، دار الصفاء لنشر والتوزيع،  4

  .29، ص 2002
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تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا  :المساهمة في دعم الصادرات والتقليل من الواردات -

جزء من حاجة الطلب المحلي، وبالتالي إتاحة فرصة أكبر  مؤثرا في دعم الصادرات من خالل سد

ت اقتصادية، أو من خالل تصدير رالتصدير إنتاج المؤسسات الكبرى لما تتميز به من ميزات ووفو

  1.منتجاتها مباشرة، حيث تساهم بذلك في توفير العملة الصعبة أيضا

  :العالمية اإلقتصاديات في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مكانة - 2

 الصناعية للدول الصناعي التطور عملية حيويا في دوراوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات تلعب

 وتعود اقتصادياتها، أركان من أساسيا تمثل ركنا أصبحت كما ، التصنيع الحديثة الدول وكذا المتقدمة،

 فيه تعمل الذي الوقت في العمل وخلق مناصب اإلقتصادي النمو بين المزيج في الهائلة لقدرتها أهميتها

 يلي وفيما العاملة، اليد على تقليص اإلعتماد على المكثف المال رأس ومشاريع الجديدة التكنولوجيا

  :المؤشرات بعض

 في مناصب الشغل من60 % و المضافة، القيمة من 70% والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنتج - 

 المتطورة؛ البلدان

 66 %تشغل ومتوسطة، صغيرة مؤسسة مليون 17,6 على يحتوي نسيجا األوروبي اإلتحاد يملك  -

 العاملة؛ اليد من

 إجمالي من 95 %عن يزيد ما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشكل آسيا، شرق منطقة فيو -

 العاملة؛ اليد من %85و35%بين ما تستقطب والتي المشاريع،

 العمالة الصناعية إجمالي من 50% حوالي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فتمتص الهند في أما -

  القطاع الصناعي؛ في العمالة إجمالي من35 % سنغفورة ، 81% إيطاليا وفي

 لإلبداعالمحركة في  القوة ، وتمثلوالخدمات للسلع العالمي اإلنتاج من 70% عن يزيد بما تساهم - 

 ؛المختلفة اإلنتاج فروع في واإلبتكار

 اإلجمالي؛ المحلي الناتج من 35% بنسبة النامية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم - 

 معدالت اآلسيوية الدول بعض صادرات في والمتوسطة الصغيرة الصناعات مساهمة بلغت كما - 

 تايوان؛ في 56% الصين، في 60% بلغت حيث جدا، عالية

                                                           

، ورقة عمل -حالة الجزائر-عبد الباقي روابح، خالد طالبي، القرض اإليجاري كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  1
يــومي المنعقد  ،، جامعة أم البواقيواقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة مقدمة في الملتقى حول

  .5ص ،2012نوفمبر 14و13
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 الصغيرة المؤسسات مساهمة معدل أن إلى اإلقتصادي، والتعاون التنمية منظمة تقديرات تشير - 

 إيطاليا تحتل حيث الصادرات إجمالي من 26% حوالي تبلغ المنظمة دول صادرات في والمتوسطة

 .53%بنسبة األول المركز

 اإلقتصادي، التطور تحقيق فيوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات تلعبه الذي الدور أهمية تتضح

 وهو .العمالة وتوظيف اإلجمالي، المحلي الناتج تكوين في المساهمة خالل من صناعيا المتقدمة للدول

  :التالي الجدول يوضحه ما

 .الصناعية اإلقتصاديات في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور ):3- 1(الجدول رقم 

 الدولة

  

لمؤسسات ا عدد

 والمتوسطة الصغيرة

  

 الموظفة العمالة نسبة

 % العمالة إجمالي إلى

  

 الناتج في مساهمتها

  % اإلجمالي المحلي

 99,7 %  المتحدة الواليات

  
% 53,7  % 48,0  

 99,7 %  ألمانيا

  
% 65,7  % 34,9  

 99,9 %  المتحدة المملكة

  
% 67,2  % 30,0  

 99,9 %  فرنسا

  
% 69,0  % 61,8  

 99,7 %  إيطاليا

  
% 49,0  % 40,5  

 99,3 %  اليابان

  
% 73,8  % 27,1  

رسالة مقدمة لنيل شهادة ، - قسنطينة والية حالة دراسة- رةيالصغ المؤسسات تمويل علي، إشكالية حليمة الحاج: المصدر

 .24ص ،2005-2004 قسنطينة، منتوري،، جامعة التسيير، فرع االدارة المالية علوم فيالماجستير 

 إذ المتقدم، العالم لدول بالنسبة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهميةالسابق  الجدول رـيظه

 فيه، النشطة العمالة من63% حوالي وتوظف مؤسساته مجموع من99,7% نسبة هذه المؤسسات تشكل

 مساهمات إجمالي من40% تجاوز فهي ةلدول اإلجمالي المحلي الناتج في المؤسسات مساهمة هذه أما

 لتحقيق المؤسسات هذه على فرنسا اعتماد درجة عن تكشف الجدول نتائج أن كما .مؤسساته باقي
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 والصغيرة المصغرة مؤسساتها بحصة المتقدم العالم دول تتصدر فهي بها، اإلقتصادية التنمية

 من 69% بذلك ونوظف 99,9% نسبة بلغت التي المؤسسات اإلقتصادية مجموع من والمتوسطة

  61,8%بةبنس الفرنسي اإلجمالي المحلي الناتج في المؤسسات هذه تساهم لذلك ونتيجة النشطة، العمالة

 .الفرنسي لإلقتصاد بالنسبة المؤسساتهذه  أهمية على دالة بيانات وهي

 اإلقتصادية التنمية تحقيق في الصغيرة المؤسسات به تساهم الذي الفعال الدور سبق مما يتضح

  . الفرد دخل معدل من ويزيد القومي اإلقتصاد يدعم بدوره وهذا اإلجتماعية التنمية وكذلك الفعالة
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  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيطو مميزات :الثاني المبحث

تجعلها كأداة  التي والمميزات الخصائص من بمجموعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتمتع

  . االجتماعيةوفعالة في تحقيق التنمية اإلقتصادية 

   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مميزات: األول المطلب

  1 :مايلي نذكر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مميزاتمن بين 

 على ما اإلنشاء، تكاليـف وقلّـة بالسهولة المشاريـع هذه مثـل تتميز :التأسيس سهولة -

 أموال رؤوس إلى تحتـاج ال فهي بالعمـل للبـدء الرسميـة الموافقات على الحصول إال المـالكين

 قطاعات في صغيرة مشاريع إلقامـة األفراد مدخرات وتفعيـل جلـب على أساسا تعتمد فهـي كبيرة

   .االقتصادي النشاط من متعددة

 حاجتها بعـدم المؤسسات هذه تتميـز :المطلوبة البشرية الكفاءات ومن التقنية من متدني مستوى -

 العمـل أثنـاء التدريب أسلوب على اعتمـادها نتيجـة وهذا والتكويـن للتدريب الكبيـرة

 . معقـدة إنتاج لتقنيات استخدامها عـدم إلـى باإلضـافة

بهيكله بسيطة وأقل  المتوسطةو الصغيرة يتميز الهيكل التنظيمي للمؤسسات :بسيط تنظيمي هيكل -

تعقيداً من المؤسسات الكبيرة ففي األولى القرار يتخذ من طرف المالك المسير وعلى هذا األساس 

المشاركين يتشاورون قبل اتخاذ  القرار يتخذ بسرعة عكس المؤسسات الكبيرة حيث مجموعة كبيرة من

القرار النهائي وتطبيقه، ففي اقتصاد ميزته التنافس الشديد والمنافسة فيه ال تقاس بالحجم بل بالسرعة 

 زفي اتخاذ القرارات وتحمل النتائج ورد فعل سريع على التغيرات والمستجدات الحادثة التي تعز

  2 .مسيرة واستمرارية المؤسسة

 على المؤسسات لقدرة وهذا التنافسية الميزة خلق خالل من ويتم :السوق قتصادا على التركيز -

  ممارسة على قدرتها وعدم الدقيقة االلكترونيات: مثل الجديدة التكنولوجيا مجال في واالبتكار التجديد

  3.الكبيرة المؤسسات به تختص الذي الحجم اقتصاد

                                                           

عبد الغفور عبد السالم، رياض الحلبي، حزم شحادة، محمد الجيوسي، إدارة المشروعات الصغيرة، دار صفاء للنشر والتوزيع  1
 .67ص ،2001 ،الطبعة األولى

يوسف قريشي، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانية، أطروحة دكتوراه دولة غير  2
 .21، ص2005-2004لجزائر كلية العلوم االقتصادية والتجارية، منشورة، جامعة ا

ورقة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل  محمد يعقوبي، مكانة وواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 3
 .46، ص2006أفريل  18و17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خصائص: الثاني المطلب

     1 :والمتوسطة نذكر مايلي الصغيرة المؤسسات خصائصمن بين 

 اتخاذ في مطلقة ةيبحر تمتعونيو مؤسساتهم، أعمال نتائج عن لونؤومس فأصحابها :ةياالستقالل -

 هميلد المتوفرة الموارد استغالل خالل من أفكارهم ديوتجس طموحاتهم قيلتحق المناسبة؛ القرارات

  .ةيالعلم بالطرق نينية مستعيموضوع وبكل ة،يبعقالن

 بالمؤسسات بالمقارنة ضخمة الستثمارات تحتاج ال فهي :إلقامتها الالزم المال رأس انخفاض -

 .رةيالكب

 الرسمي ريغ الطابع إلى إضافة رة،يالمتغ العمل ظروف مع فيالتك على القدرة لها :اإلدارة مرونة -

 توجد ال ثيح القرارات، ةيومركز مييالتنظ كلياله بساطة العمالء، أو نيالعامل مع سواء التعامل في

 رهيوتقد المؤسسة صاحب خبرة إلى رجعي األمر أن إال القرارات، اتخاذ ةيعمل جامدة تحكم لوائح

 التوقف أو السوق من االنسحاب في الرغبة حاالت في حتى مرنة رةيوالمؤسسات الصغ للمواقف،

 .ذلك قرري ومتى المؤسسة صاحب على قرار توقفي فاألمر للنشاط، المؤقت

 دةيج ةيشخص عالقات والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات أصحاب تربط ما غالبا :ةيالشخص العالقات -

 الثقة على تبنى ما عادة ةيالتجار التعامالت ألن نهميب الثقة ولّدي مما والعمال، الموردينوالعمالء  مع

 من تمكنها وقروض متنوعة التيتسه على الحصول من المؤسسة تمكن ن،ين المتعامليب المتبادلة

 ةيليالتفص المعرفة من ضايأ العالقات هذه وتمكن. التزاماتها ةياالستغاللي وتسو نشاطها مزاولة

  .العمالء اجاتيالحت

إن متطلبات التكوين عادة ما تتسم بالبساطة والسهولة والوضوح والتحديد،  فيكفي  :سهولة التكوين -

الحافز الفردي أو الجماعي الصغير أن يكون وراء قيام مؤسسات صغيرة تنطلق الحقا إلى مؤسسات 

  2 .متوسطة الحجم

  

  

                                                           

الصغيرة والمتوسطة، ورقة عمل مقدمة في  المؤسسات في ةياإللكترون اإلدارة قيتطب فتيحة ديلمي، سناء رحماني، استشراف 1
المنعقد  ،جامعة بومرداس ،2010-2000الفترة خالل بالجزائر التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ملتقى حول دور

 .686ص ،2011ماي 19و 18يومي 
 .27مرجع سبق ذكره، ص طاهر محسن منصور الغالبي، 2
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   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط :الثالث المطلب

   1 :فيمايلي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط يتمثل

  :االقتصادي المحيط.1

 لها تعتبر والتي القطاع نفس في تنشط التي األخرى والمؤسسات الزبائن من أساسا يتكون

 االقتصادي المحيط فتحليل والمصرفية المالية المؤسسات مختلف وكذلك الموردين إلى باإلضافة منافسة

 القومي الدخل معدل التضخم، معدل الشرائية، القدرة معدل البطالة، معدل الفائدة، سعر يتركز العام

  .الخ...  الصرف أسعار وتقلبات

  : التكنولوجي المحيط. 2

 نوعية كانت فكلما مؤسسة، لكل بالنسبة رئيسيا متغيرا السريعة التكنولوجية التطورات تعتبر

 المنافسة للمؤسسات بالنسبة قوى موقع في تجعلها فإنها قوية المؤسسة طرف من المستعملة التكنولوجيا

 .خاصة المجال نفس في تنشط والتي

  :والثقافي االجتماعي المحيط. 3

 نمط معيشتهم، كثافتهم، مؤسسة حسب المستهلكين،لليؤثر هذا المحيط على الحصة السوقية 

إذن حتى تتمكن المؤسسة من اتخاذ قراراتها المناسبة وبناء . وأذواقهم تفضيالتهمعاداتهم وتقاليدهم، 

 من ذلكالمحيط باستمرار وسياستها ووضع أهدافها وإستراتجياتها توجب عليها معرفة ومتابعة تحوالت 

  .المستقبلية للتطورات الحديث والتخطيط التنبؤ تقنيات استخدام خالل

 : والقانوني السياسي المحيط. 4

في يؤثر المحيط السياسي على المؤسسة باختالف النظام السائد في البالد حيث نجد التدخل 

خالل سن التشريعات الخاصة من . الدول ذات االقتصاد الموجه عكس ماهو في االقتصاد الحر

األسعار واألوامر المتعلقة بمجال التصدير واالستيراد  األجور، الضرائب والرسوم، بالقوانين التشغيل،

  2.الخ....والتصدير

  

  

 

                                                           

 .33 ص، 2005، الجزائرالرابعة، الطبعة  الجامعية،الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات  1

 .12أحمد بوراس، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  أهداف ومعوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الثالث المبحث

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األداة األكثر فعالية للحد من البطالة وتحقيق التنمية، 

 المعوقات أهم معالجةوفي هذا المبحث سنحاول تحديد األهداف التي تسعى هذه المؤسسات لتحقيقها، و

  .تواجهها التي والمشاكل

  والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات أهداف :األول المطلب

  1 :منها نذكر أهداف عدة قيتحق إلى والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات إنشاء رميي

 موجودة تكن لم ةيخدم أو ةيسلع ةياقتصاد أنشطة باستخدام ةيوالجماع ةيالفرد المبادرة روح ةيترق - 

 ؛كان سبب ألي عنها التخلي تم أنشطة اءيإح وكذا قبل من

 عن مباشرة ريغ بصورة أو المؤسسات لمستحدثي وهذا مباشرة بصورة دةيجد عمل فرص استحداث - 

 االستجابة تتحقق أن مكني العمل لغرض االستحداث خالل ومن ن،يآخر ألشخاص ق استخدامهميطر

 الشغل؛ مجال في ةياالجتماع عة للمطالبيالسر

 بفعل أو ة،يالعموم المؤسسات لبعض اإلفالس جراء عملهم مناصب من نيالمسرح إدماج إعادة - 

 ض؛يتعو ةيإمكان دعمي ما وهو الخوصصة أو كلةياله إعادة جراء هايف العمالةحجم  صيتقل

 البطالة؛ معدالت من وخفض الصادرات كليه عيوتنو الوطني الناتج نمو في المساهمة - 

 أجل من الكبرى المؤسسات منها تخلصت التي الهامة ريوغ المربحة ريغ اإلنتاج حلقات كل استعادة - 

 النشاط؛ على طاقاتها زيترك إعادة

 بباقي تربطها التي العالقات مجمل خالل من االقتصادي جيالنس في وصل حلقة تكون أن مكني - 

 المدخالت؛ نفس استخدام في تشترك والتي معها والمتفاعلة طةيالمح المؤسسات

 إلى األفكار ل هذهيتحو على ةيواإلدار ةيالمال القدرة تملك ال ولكنها دةيالج ةياالستثمار األفكار تمتلك - 

  ؛ةيواقع عيمشار

 العائد ةيلتنم ايإضاف تشكل مصدرا ا، كمهايمستخدمو هايلمستحدث بالنسبة الدخل مصادر إحدى تشكل - 

  المختلفة؛ والضرائب اتياالقتصاد خالل من للدولة المالي

  

                                                           

في النمو االقتصادي وخفض معدالت  ومساهمتها والمتوسطة رةيالصغ المؤسسات تطور الالوي، عبد جوادي، عقبة نيالد نور 1
-2000 الفترة خالل بالجزائر التنمية تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات البطالة، ورقة عمل مقدمة في ملتقى حول دور

  .613 ص ،2011ماي 19و 18يــومي المنعقد  ،جامعة بومرداس، 2010
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 نيوتثم ةيلترق هامة أداة جعلهاي مما ة،يالنام المناطق في األنشطة نيلتوط الةفع أداة تشكل أن يمكن - 

 .المناطق نيب التكاملو االندماج وسائل وإحدى ة،يالمحل الثورة

  المتوسطةو الصغيرة المؤسسات تواجه التي المعوقات :الثاني المطلب

التي تعرقل نموها  والمشاكل المعوقات من العديد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع يواجه

  .االقتصادية واالجتماعيةوتطورها، وتحد من زيادة فعاليتها 

   :الداخلية المعوقات- 1

  :توجد العديد من المعوقات الداخلية أبرزها

  :ةاإلداري والمهارات التنظيمية بالخبرة المعوقات المتعلقة - 1- 1

 ما وهو مهاراتهم، إبراز والمسيرون المدراء يستطيع خالله من الذي المشروع المؤسسة تعتبر

 انعكاس إال هو ما للمؤسسة الجيد اآلداء أن حيث باإليجاب، أو بالسلب المؤسسة نتائج على ينعكس

 ومعالجة لجمع فعال معلومات نظام وتوافر بها، الوظائف كل مستوى على المحكمين والتسيير لإلدارة

 الوقت وفي الالزمة المعلومات على والحصول خاصة، للمؤسسة الخارجي بالمحيط المتعلقة البيانات

 والمهارة الخبرة انعدام أو قلة مع المعلومات من هائل كم توفر لكن .القرارات اتخاذ أجل من المناسب

 مردودية ضعف إلى وبالتالي المتخذة، القرارات نجاعة عدم إلى الحال بطبيعة سيؤدي تحليلها، في

  1 .فشلها احتمال وارتفاع المؤسسة

  :عدم استقرار النصوص القانونيةالمعوقات المتعلقة ب - 2- 1

تعدد التأويالت المقدمة لها فيما يتعلق بهذه المؤسسات مما يعجزها ويحد من قدرتها على العمل 

واالنطالق لمواكبة التغيرات السريعة في األسواق وعوامل المنافسة المتصاعدة والمتزايدة يوما بعد 

  2.ظاهرة الرشوة يوم، إضافة إلى المدة الطويلة التي تستغرقها معالجة مشاكل هذه المؤسسات، وتفشي

 :الشديدة المعوقات المتعلقة بالمنافسة - 3- 1

الصغيرة منافسة شديدة من قبل المؤسسات الكبيرة المحلية واألجنبية،  تواجه المؤسسات

  كبيرة وبتكلفة منخفضة، بكميات تنتجفالمؤسسات الكبيرة لديها القدرة على استخدام تكنولوجيا متطورة 

  

  
                                                           

 .28- 26:، ص صمرجع سبق ذكرهعلي،  مة الحاجيحل 1
 .66صليلى لوالشي، مرجع سبق ذكره،  2
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  المؤسسات الكبيرة على حساب المؤسسات هذه المنافسة تكون النتائج لصالحوبسبب عدم التوازن في 

  1.الصغيرة

  :التسويقب المعوقات المتعلقة - 4- 1

من مشكالت وصعوبات تسويقية في السوقين المحلى  والمتوسطة تعانى المؤسسة الصغيرة

والخارجي بسبب المنافسة القوية التي تتعرض لها من جانب المشروعات الكبيرة ومؤسسات التجارة 

ويضاعف من صعوبة األمر تفضيل الجهات الحكومية وبعض . الخارجية التي تستورد منتجات مماثلة

رة العتبارات الجودة والسعر ولضمان انتظام التوريد فئات المجتمع التعامل مع المؤسسات الكبي

بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المقررة ولتفادى المشكالت اإلدارية والمالية الناتجة عن التعامل مع 

  .عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشكلة  -دة على مستوى األسواق المحلية المحدو- كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ضعف القوة الشرائية للمستهلكين الناتجة عن انخفاض مستويات الدخول مما يؤدى إلى ضعف 

  .اإليرادات البيعية بسبب صغر الكميات المطلوبة واضطرار المؤسسة للبيع بأسعار رخيصة نسبياً

  :المؤهلة العاملة باليد تتعلّق معوقات - 5- 1

الفنية ألسباب كثيرة، أهمها عدم مالءمة  اإلطاراتإلى  والمتوسطة الصغيرة المؤسساتتفتقر 

المؤسسات نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية في هذا القطاع، وتفضيل العمالة الماهرة العمل في 

 المؤسسةولذا يضطر صاحب . حيث األجور األعلى والمزايا األفضل والفرص األكبر للترقي الكبيرة

وظيف عمال غير مهرة وتدريبهم أثناء العمل، غير أنه كثيراً ما يترك إلى ت والمتوسطة الصغيرة

وعلى . الكبيرة لالستفادة من مزاياهالمؤسسات العامل وظيفته بمجرد إتقان العمل ويتجه لالنضمام ل

إلى توظيف عمالة غير ماهرة باستمرار وتحمل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ذلك، فإن اضطرار 

يبهم، فضالً عن دفع أجور مرتفعة لبعض التخصصات النادرة لضمان بقائها في مشاكل وأعباء تدر

العمل، كلها أسباب من شأنها تخفيض اإلنتاجية وجودة السلع والخدمات المقدمة، باإلضافة إلى ارتفاع 

   2.التكاليف

  

                                                           

ورقة عمل مقدمة في الملتقى حول كميلية بوكرة، دور االقتصاد اإلبداعي في رفع تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  1

 .9ص ،2012نوفمبر 14و13يومي المنعقد جامعة أم البواقي، ، واقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة
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  :األولية المواد ندرة معوقات - 6- 1

  االستيراد إلى اللّجوء وضرورة التّخزين على القدرة وعدم األولية للمواد الطبيعية الندرة إن

 تواجه حيث المتوسطة،الصغيرة و المؤسسات تواجه التي المشاكل أهم من الصرف أسعار وتغيرات

 نظرا القديمة اآلالت تحديث حتّى جديدة أو ومعدات آالت على الحصول في صعوبات المؤسسات هذه

 وكذلك الصيانة أعمال بضرورة الوعي ضعف نتيجة الدورية الصيانة وأنظمة برامج على توفّرها لعدم

  . الجودة وانخفاض اإلنتاج انتظام وعدم التكاليف ارتفاع إلى يؤدي مما المالية الموارد نقص

  :الخارجية المعوقات - 2

  :أبرزها الخارجيةتوجد العديد من المعوقات 

   :التحفيزات الضريبية والجمركيةمشكل  - 1- 2

التحفيزات الضريبية والجمركية دورا في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن  تلعب إذ

مرحلة االنطالق ال  األعباء الضريبية التي تتحملها هذه المؤسسات في كثير من الدول خاصة في

 إلى تعدد وتنامي األنشطة الموازية التي يساعد بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي بل تؤدي

تصب في خانة التهرب الضريبي والمنتشر بكثرة في الدول النامية، ولذلك يجب أن تأخذ السياسات 

  1.خصوصية هذا القطاع بعين االعتبار وذلك بمنحه مزايا خاصة الضريبية

 :الحكومية اإلجراءات مشاكل - 2- 2

 بتنظيم تهتم التي والتعليمات األنظمة جانب في النامية الدول في خاصة متعاظمة مشكلة وهذه

  : في المشاكل هذه وتتلخّص والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عمل

  ؛مشكلة الحصول على التراخيص -

 .مشكلة التأمينات االجتماعية -

  :والبيانات المعلومات توافر عدم مشاكل - 3- 2

 من تمكنها التي والبيانات المعلومات في شديد نقص من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعاني

 لفرص أصحابها إدراك عدم عليه يترتّب مما رشيدة اقتصادية أسس على االستثمار قرار اتّخاذ

 اإلنتاج على المعلومات توافر عدم أن كما النشاط تنويع أو التّوسع جدوى أو المتاحة االستثمار

                                                           

 .12كميلية بوكرة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 اإلنتاج سياسات تحديد الصعب من يجعل األسعار، ومستويات) والطلب العرض( السوق ووضعية

  1.الكبيرة المؤسسات مع السوق أوعالقاتهم في التّنافسية قدراتهم تدعيم من تمكنهم التي والتسويق

  :التمويل مشكلة - 2-4

 الضمانات لنقص وذلك حجمها بسبب تمويلية صعوبات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه

 من ملةج إلى التمويلية المؤسسات تتعرض هيوعل االئتماني السجل لنقص وذلك حداثتها وبسبب

 االنطالق، التأسيس،(  نموها مراحل مختلف في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل عند المخاطر

 لهذه الالزم التمويل توفير التجارية البنوك تتجنب المخاطر لهذه ونظرا ،...) االندماج التوسع،

 في أجريت التي الدراسات من مجموعة من تبين ولقد. المودعين نقود على لحرصهم نظرا المؤسسات

 المؤسسات تواجه التي المعوقات أهم أحد يشكل التمويل على الحصول أن نامية ودول متقدمة دول

  2.العالم أنحاء مختلف في والمتوسطة الصغيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .68عثمان لخلف، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .48ص  محمد يعقوبي، مرجع سبق ذكره، 2
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 :خالصة

 في وأهميتها والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات النظري اإلطار تحديد الفصل هذاحاولنا في 

 أهم علىو محيطها وتعرفنا على ألهم مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطرقنا وكذلكقتصاد اال

 الصغيرة المؤسسات نمو أن القول يمكنوعليه  ،هاوتطور هانمو تعرقلتواجهها و التي المعوقات

خاصة على تواجهها  التي والمشاكل الصعوبات تجاوز على قدرتها بمدى مرتبطا يبقى والمتوسطة

 لمتاحةالتقليدية والمستحدثة ا للمصادر الموالي الفصل في سنتطرق الغرض ولهذا الصعيد التمويلي،

  .هذه األخيرة تمويل الدولية في مجال تجارب بعض مع عرض والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتأمام ا
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  ةالمصادر التقليدية والمستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط: الفصل الثاني

  :تمهيد

تعاني من العديد من  تزالبالرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إال أنها ال  

ولذلك بات  ،المشاكل والصعوبات ومن أهمها الصعوبات التمويلية التي تقف عائقا أمام تطورها ونموها

وتأهيلها وترقيتها  من الضروري البحث عن مصادر التمويل التي تضمن تفعيل دور هذه المؤسسات

  .وتحقيق األهداف المرجوة

للمصادر ولهذا الغرض قسمنا هذا الفصل إلى ثالثة مباحث حيث تعرضنا في المبحث األول   

حث الثاني تطرقنا للمصادر المستحدثة التقليدية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما في المب

لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فخصصناه لعرض بعض التجارب الدولية 

 .في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 الصغيرة والمتوسطة المصادر التقليدية لتمويل المؤسسات :األولالمبحث 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل نشاطها على مواردها الذاتية وغالبا ما تكون تعتمد 

غير كافية فتلجأ إلى القروض المصرفية والتي تعتبر مشكل في حد ذاته وذلك بسبب الفوائد المرتفعة 

 ، تناولنا في المطلبمطلبين، ولتوضيح ذلك قسمنا هذا المبحث إلى وثقل حجم الضمانات المطلوبة

  .ات، أما المطلب الثاني فخصصناه للتمويل البنكي  للمؤسساتل التّمويل الذّاتي للمؤسسواأل

  التمويل الذاتي للمؤسسة: المطلب األول

  .تناولنا في هذا المطلب كل من تعريف، مصادر، مزايا وعيوب التمويل الذاتي للمؤسسة

   :تعريف التمويل الذاتي - 1

أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي أو االستغاللي والتي تبقى تحت  مجموع الوسائل التي  هو

أو بعبارة أخرى هو تمويل المؤسسة باالعتماد على  تصرفها بصفة دائمة أو لمدة طويلة نوعا ما

   1.االهتالكاتأقساط مواردها الذاتية المتاحة والمتمثلة في االحتياطات، األرباح المتراكمة وكذا 

  : مصادر التمويل الذاتي - 2

  :يلي وتتمثل فيما

عبارة عن مبالغ سنوية تخصص لتجديد االستثمارات التي تتدهور قيمتها مع  يوه: اإلهتالكات -

مرور الزمن بفعل االستعمال أو التلف أو التقادم، وبذلك فهي طريقة لتوزيع تكلفة األصول الثابتة على 

 2.عمرها اإلنتاجي

 في ممكنة تحمل أعباء أو محتملة خسائر لمواجهة المؤونات بتكوين المؤسسة تقوم :المؤونات -

 مع قضايا ومنازعات في محتملة خسائر مؤونة المخزون، قيمة تدني مؤونة مثال نجد حيث المستقبل،

  .إلخ...إضافية ضرائب أو غرامات لدفع مؤونة أو المؤسسة، مع المتعاملين

 من اقتطاعها يتم أعباء عن عبارة هي بل تمويليا، مصدرا تعتبر ال المؤونات هذه أن كما

  3 .لتكوينها مبرر وجود عدم بسبب استرجاعها تم إذا ما حالة في إال الدورة، أرباح

  

                                                           

الملتقى الدولي حول  ورقة مقدمة في، مساهمة بورصة الجزائر في تمويل المؤسسة االقتصادية العمومية، لمياء دالي علي 1
نوفمبر  22و 21يومي  ،بسكرة، جامعة دراسة حالة الجزائر والدول النامية–وأثرها على االقتصاديات والمؤسساتسياسات التمويل 

  .3، ص2006
 
  .32- 29: أحمد بوراس، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 
  .43، مرجع سبق ذكره، صعلي الحاج مةيحل3
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  تعتبر األرباح المحتجـزة من مصادر التمويل الداخلية ):األرباح المحتجزة( األرباح غير موزعة -

  والمحتجزة لغرض إعادة استثمارها بدال من توزيعها على أصحابهاوهي تمثل نسبة األرباح المحققة 

تنقسم إلى قسمين قسم يوزع على المساهمين والعمال و .لذلك فهي تعتبر جزءا من حقوق الملكية

  1:والقسم اآلخر يبقى كاحتياطات توضع تحت تصرف المؤسسة وتأخذ عدة أشكال

 ؛وهي إلزامية يحددها القانون : احتياطات قانونية •

  ؛تحددها الجمعية العامة للمالك: احتياطات تنظيمية •

 ؛ينص عليها القانون التأسيسي للمؤسسة: احتياطات تعاقدية •

  .احتياطات تخضع إلدارة المؤسسة وتقديراتها لتغير ظروف السوق •

  : مزايا التمويل الذاتي -3

 2 :الذاتي فيما يليتكمن مزايا التمويل 

التمويل الذاتي يزيد من رأس المال الخاص للمؤسسة ويجنبها الوقوع في أزمات السيولة الطارئة،  - 

 ؛الناتجة عن زيادة األعباء الثابتة، كتسديد فوائد وأقساط القروض

ها يرفع من القدرة المالية واالقتراضية للمؤسسة كما يكسبها حرية واسعة في التصرف في أموال - 

 ؛الخاصة

يشجع المؤسسة على القيام باستثمارات جديدة وخاصة االستثمارات التي تكون تكاليفها مرتفعة  - 

 ؛وإمكانيات إنجازها تتطلب خبرات فنية مما يجعل درجة المخاطرة فيها مرتفعة

 ؛الحصول على الوفرات الضريبية نتيجة اإلعفاءات الناتجة عن إعادة استثمار األموال الخاصة - 

   ؛مما يؤدي إلى رفع قدرتها التشغيلية تدعيم األموال الخاصة للمؤسسة - 

 ؛الفوائد والعموالت البنكية التي ترتفع بارتفاع حجم األموال المقترضةالتقليل من التكاليف، وخاصة  - 

لها إن الطبيعة القانونية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة تمنعها من الدخول إلى السوق لذا فهو يحقق  - 

درجة كافية من االستقاللية وإدارة أعمالها بنفسها دون تدخل الشركات األخرى والمؤسسات المالية 

  .المصرفية

  

 

                                                           

  .529العربية، بيروت، لبنان، صنور الدين خباية، اإلدارة المالية، دار النهضة  1
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 : عيوب التمويل الذاتي - 4

  والتي العيوب من يخلو ال أنه إال من التمويل، النوع هذا بها يتميز التي الكثيرة المزايا رغم

 1 :يمكن تلخيصها في النقاط التالية

 يرى البعض أن األموال الناتجة عن التمويل الذاتي ليس لها أي تكلفة، لهذا تلجأ بعض المؤسسات - 

إلى توظيفها في استثمارات ذات ربحية ضعيفة، مما ينتج عنه في النهاية سوء استخدام الموارد المالية 

  ؛للمؤسسة

ألنه عادة ما ال يكفي  كبيرة،يكون التمويل الذاتي عائقا لتطور المؤسسة عندما تعتمد عليه بصورة  - 

لتغطية كل االحتياجات المالية، فيتوجب عليها إما اللجوء إلى القروض الخارجية وإما االستثمار بقدر 

  ؛األموال المتاحة لها و بالتالي تفويت الفرصة

تغطي  يعتمد التمويل الذاتي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مدخّرات صغيرة جدا غالبا ال - 

نفقاتها المختلفة وتتّضح المشكلة التمويلية لهذه المؤسسات خاصة إذا تعرضت إلى مشاكل سيولة لسبب 

 ؛عدم قدرتها على تسويق منتجاتها أو ارتفاع شديد في أسعار مواردها األولية

إن تدعيم سياسة التمويل الذاتي عن طريق تعظيم أقساط اإلهتالك في السنوات األولى يؤدي إلى  - 

زيادة تكلفة السلع المنتجة والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع األسعار والذي يكون على حساب 

 ؛المستهلك وكذا انخفاض تنافسية المؤسسة في السوق

ال يعتبر التمويل الذاتي حافزا للعمال لزيادة إنتاجيتهم حيث أنهم قد يحرمون من موارد مالية كانت  - 

خاصة عند ارتفاع مستوى األسعار، مما ينعكس ن القدرة الشرائية لهم، قد توجه للتوزيع مما يضعف م

 ؛سلبا على األداء ومنه على المؤسسة، حيث تنخفض إنتاجيتها

االعتماد المفرط على هذا النوع من المصادر يؤدي إلى النمو البطئ وحرمان المؤسسة من االستفادة  - 

 .من الفرص االستثمارية المربحة

   التمويل البنكي للمؤسسة: المطلب الثاني

 من وذلك االقتصادي التطور عمليات في عليها االعتمادالتي يتم  البنوك التجارية الوسيلة تعتبر

  .المؤسسات لتمويل ائتمان إلى وتحويلها األموال توفير على قدرتها خالل
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  :القرضتعريف  - 1

 على مال عن مؤقتا الطرفين أحد يتنازل أن بمعنى مقبل بوعد حاضر مال مبادلة القرض يعتبر

 يلجأ حيث استهالكي، إنتاجي لبرنامج تمويل مخطط أنه على تعريفه ويمكن بعد، استعادته فيما أمل

 أو استغاللية كانت سواء مختلفة، ألغراض القروض طلب إلى االقتصاديين دوريا المتعاملين بعض

 يقدمه مالي مبلغ أنه على يتفق أنه إال االقتصادي حول المفهوم الشروح اختالف ورغم استثمارية،

 هذه ومقابل محددة فترة في اقتصادي تمويل نشاط بهدف األعمال ومنشآت لألفراد المصرفي الجهاز

 الثقة أنه على يعرف أن يمكن القرض فإن وبالتالي1.المقترض للمبلغ فائدة على البنك يحصل الخدمة

 كامال بتسديده التعهد العميل له يمنح هذا مقابلاألموال،  رؤوس فيقرض عميله في البنك يضعها التي

  2.الفوائد مع دفعات على أو

 :خصائص القروض من البنوك - 2

القروض هي المصدر األساسي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميـع دول 

مما يدفعها وتهدف هذه األخيرة لتحقيق أكبر عائد  .العالم، ومصدر هذه القروض عادة البنوك التجارية

بفرض معدالت فائدة جد مرتفعة مما يضمن لها تعظـيم األرباح وبالتّالي لهذه القروض مجموعة من 

  3 :الخصائص نذكر منها

إن شكل القرض المقدم للمؤسسة نفسـه القرض المقدم لألفراد، إال أن االختالف  :أشكال القروض -

) البنك(قرض من خالل اتفاق بين المقرض يكمن في حجم القرض المقدم ويتحقق الحصول على ال

، حيث يحتوي على االتفاق على عناصر تتمثل في المبلغ، المدة، )المؤسسة أو العميل(والمقترض 

 ؛نوعية التسديد إما جملة واحدة أو عن طريق دفعات تستحق خالل تواريخ محددة

ا اختلـف نشاطها تقوم البنـوك بتقديم القروض لجميـع المؤسسـات مهم :آجال القروض -

وتركز عادة على  ).صغيرةوسطة أو تكبيرة، م( أو حجمها ) الخ... صناعية،تجارية،خدماتية(

 ؛القروض قصيرة األجل لتحقيق ديمومة السيرورة

                                                           

الملتقى الدولي حول  ورقة مقدمة فيبشار،  منطقة في المصغرة المؤسسات تنمية في البنوك فراجي، دور بوسهمين، بلحاج أحمد 1
  .5ص ،2006أفريل25و 24بشار، يومي الجامعي ، المركزواالقتصادية القانونية التحوالت ظل في البنكية المنظومة

ثاليجية، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في امتصاص البطالة وتفعيل النسيج  نورة 2
بشار،  الجامعي المركزالملتقى وطني حول اإلصالحات االقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية،  ورقة مقدمة فيالصناعي، 

  .5، ص2004أفريل21و 20يومي
    .267، ص1997سمير محمد عبد العزيز، التمويل وإصالح خلل الهياكل المالية، مكتبة اإلشعاع الفنية اإلسكندرية،  3
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تمنح البنوك القروض للعمالء والمؤسسات بحسب طلبها من كافة أحجـام النشاط،  :حجم القروض -

وقد تبين من خالل دراسات مختلفة في بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكيـة بأن معدل الفائدة 

الفعلي على القروض المباشرة ذات األحجام الصغيرة يكون عادة أعلى من معدل الفائدة التفضـيلي 

، وأما معـدل الفائدة على القروض ذات الحجم الكبير فيكون % 08و  % 06تتراوح بين بنسبة 

 ؛قريب من معدل الفائدة التفضيلي

عادة يشكل حجم القرض الممنوح والضمان المطلوب عالقة طردية، إذ تطلب البنوك  :الضمان -

التجارية ضمانات على معظم القروض التي تمنحها للمؤسسات االقتصادية وتتمثل الضمانات التي 

تقبلها البنوك في األسهم والسندات واآلالت والمعدات، وكذلك العقارات واألراضي كضمان للقروض 

 .لطويلة األج

    :أساليب التمويل البنكي - 3

  :لتمويل البنكي أساليب عدة نذكر منها

  :القروض الموجهة لتمويل الدورة االستغاللية - 1- 3

  :كما يلي يةاالستغالل الدورةيمكن تصنيف القروض الموجهة لتمويل 

  :القروض العامة - 1- 1- 3

مخصصة لتمويل أصل  تليساألصول المتداولة بصفة عامـة و لتمويلهذه القروض موجهة ل

  .تسهيالت الصندوق، السحب على المكشوف، القروض الموسمية، قروض الربط :فيوتتمثل معين 

هي قروض عرضية لمواجهة صعوبات السيولة المؤقتة التي تعترض  :تسهيالت الصندوق -أ

الفواتير  استحقاقالبسيط بين اإليرادات والنفقات الناتج عن وصول مواعيد  االختاللالمؤسسة، بسبب 

المسحوبة على المؤسسة، ويسمح البنك في هذه الحالة للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن 

عاجلة ويقوم  التزاماتلفترة محددة عادة ما تكون عدة أيام عند نهاية الشهر، للقيام بتسديد ما عليها من 

له، وكذلك على أساس المدة الزمنية  الفعلي االستعمالالبنك بحساب أجر هذا التسهيل على أساس 

هذه القروض  استعماالتالفعلية، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا، وينبغي على البنك مراقبة 

المسموح بها  قد يحوله إلى مكشوف ويزيد  المتكرر له والذي قد يتجاوز الفترة العادية االستعمالألن 

  1.البنك ة بتجميد أموالظهور األخطار المرتبط احتماالتمن 

                                                           
1 Gerard Afonsi, Pratique de gestion et d’analyse financière, Paris, les éditions’organisation,1984, 

P360.                        
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طريقة تمويلية يمنحها البنك للمؤسسة التي عادة ما تكون من خالل  هي :السحب على المكشوف - ب

أموال أكبر مما هو موجود برصيدها  ستخدامابعمالئه الدائمين، يسمح من خاللها لهذه المؤسسة القيام 

بعبارة أخرى أن يصبح رصيدها لدى البنك مدينا لمدة زمنية متفق عليها عادة ما تتراوح . لدى البنك

  .وسنة يوما 15بين

  1 :ولمعرفة التكلفة الحقيقية للسحب على المكشوف نستخدم العالقة التالية

Tr = P(D/D-2)  

  :حيـث

P : السنوي المطبق على السحب المكشوفتعبر على سعر الفائدة.  

D :المسموح به باأليام عند استخدام السحب على المكشوف تالوق.  

Tr :عن المعدل الحقيقي للسحب على المكشوف ةعبار.  

 هو منها والهدف البنكية، القروض من خاصا نوعا الموسمية القروض تعتبر :القروض الموسمية -ج

 وعدم االنتظام بعدم نشاطاتها طبيعة تتميز ما منها للمؤسسات،حيث النشاطات الموسمية تمويل

 حيث أخرى، فترة في البيع ودورة فترة في اإلنتاج فترة تكون وعادة االستغالل، خالل دورة االستمرار

 فترة أخرى، في اإلنتاج هذا ببيع وتقوم اإلنتاج، أثنائها يحصل فترة خالل النفقات بإجراء تقوم المؤسسة

 كفترة الدخول أخرى فترة في البيع وعملية فترة في تكون المدرسية اللوازم إنتاج عملية فمثال

 الموسمية القروض البنوك تمنح اإلنتاج بعملية المرتبطة النفقات هذه تمويل أجل ومن .المدرسي

ال  القروض من النوع وهذا الموسمي، النشاط هذا عن الناجمة التمويلية االحتياجات للمؤسسة لمواجهة

  2.أشهر 09 تسعة تتعدى ال لمدة يمنح وعادة واحدة استغالل دورة يتجاوز

 لتمويل عملية للسيولة احتياجاتهم لمواجهة البنك لعمالء تمنح قروض عن عبارة هي :الربط قروض -د

 تمكين هو هذه القروض من خارجية، والهدف ألسباب فقط مؤجلة التحقيق، ولكنها مؤكدة شبه مالية

 شبه يعتبر الذي العملية المالية تحقق انتظار في أمامها، المتاحة للفرص األمثل االستغالل من المؤسسة

 ذلك تمويل اإلدارة يقرر مجلس قد المؤسسة، طاقة ولتوسيع المثال سبيل وعلى للبنك، بالنسبة مؤكد

 هذا عن الناجمة األموال انتظار دخول ولكن جديدة سندات أو أسهم إصدار إلى باللجوء التوسع

                                                           

  .39ص مرجع سبق ذكره، ،أحمد بوراس 1
  .74عبد الحكيم عمران، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 البنك إلى المؤسسة تلجأ ذلك المؤسسة، ولتجنب هذه عن وفرصا ثمينا وقتا يضيع سوف اإلصدار

  1.فقط وقت مسألة يعتبر الذي األموال غاية دخول إلى واالنتظار التوسع هذا لتمويل قرضا منه لتطلب

  :القروض الخاصة - 2- 1- 3

في تسبيقات على وتتمثل كس القروض العامة أي عهذه القروض موجهة للتمويل أصل معين 

  .الخصم التجاريوالبضائع، تسبيقات على الصفقات العمومية 

  :القرض بااللتزام - 3- 1- 3

من  يمكنها الذي الضمان المؤسسة بمنح البنك قيام في التوقيع أو بااللتزام القرض يتمثل

  ، يعطي ثقته ولكن بالتزاماته نقودا يعطي ال هنا البنك أن أي أخرى، جهة من أموال على الحصول

  2 :التالية الثالثة األشكال القروض من النوع هذا في زونمي

يعتبر صورة من صور االقتراض يمنحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة : ياالحتياط الضمان -أ

معين في حالة إدارية في صفقة بيع أو توريد أو أشغال عامة، ويضمن البنك المؤسسة في حدود مبلغ 

عدم تنفيذ التزاماتها، فمضمون هذا القرض أن يوقع البنك كضامن احتياطي على ورقة تجارية لصالح 

  .المؤسسة ويتحصل البنك في المقابل على عمولة

 على الموجود الدين بتسديد بموجبه يتعهد البنك طرف من مكتوب التزام عن الكفالة تعبر: الكفالة - ب

  .ومبلغها الكفالة مدة االلتزام هذا في ويحدد بالتزاماتها، الوفاء على قدرتها عدم حالة في المؤسسة عاتق

 يشمل أن ويمكن المؤسسة، ديون بتسديد بااللتزام القروض من النوع هذا في البنك يقوم: القبول -ج

 :التاليين النوعين القروض من النوع هذا

  ؛الخارجية التجارة عمليات في المقدم القبول - 

  .الضمانات تقديم من يعفيها والذي المؤسسة مالءة لضمان المقدم القبول - 

  : القروض الموجهة لتمويل الدورة االستثمارية - 2- 3

  :يمكن تصنيف القروض الموجهة لتمويل الدورة االستثمارية كما يلي

  :القروض المتوسطة األجل - 1- 2- 3

 تمويل بغرض تمنح وهي سنوات، وسبع سنة بين األجل متوسطة القروض آجال تتراوح

 ىإضافة إل األموال، تجميد لخطر معرض يكون البنك فإن مدتها لطول ونظرا االستثمارية، األنشطة

                                                           

  .74، صعبد الحكيم عمران، مرجع سبق ذكره 1
  .13صليلى لوالشي، مرجع سبق ذكره،  2
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  للقروض متوسطة نوعين بين نميز أن السداد، ويمكن عدم باحتماالت المتعلقة األخرى المخاطر

  1 :األجل

وهي القروض التي يمنحها البنك إلى المؤسسات وتكون له : للتعبئة قابلة األجل متوسطة قروض -أ

وعليه يستطيع البنك . فيها الفرصة إعادة خصمها لدى البنك تجاري آخر أو لدى البنك المركزي

  المصدر لهذا النوع من القروض الحصول على سيولة في الوقت الذي يحتاج فيه إليها، ويتولى البنك

  .ااستحقاقهتاريخ  اآلخر عملية تحصيل هذه القروض في

في هذا النوع من القروض ال يتوفر البنك على إمكانية : للتعبئة قابلة غير األجل متوسطة قروض - ب

هو مجبر على  الحصول على سيولة سريعة قبل موعد االستحقاق عن طريق خصم هذه القروض، بل

  .الوفاءاالنتظار حتى قيام المؤسسة بسداد القرض، مما يعرضه إلى مخاطر عدم 

  :القروض طويلة األجل - 2- 2- 3

 تمويل االستثمارات إلى القروض من النوع هذا استعمال إلى اللجوء خالل من المؤسسة تهدف

 إيرادات تحصيل تكلفتها، وعملية بارتفاع االستثمارات هذه وتتميز طويلة، زمنية فترة على تمتد التي

 االحتياجات، من النوع هذا تأتي لتلبية األجل طويلة فالقروض لهذا طويلة، مدة على يكون االستثمار

 االستثمارات لتمويل أساسا وهي موجهة سنة، 20 حتى لتصل سنوات 07 مدة تفوق أنها حيث

وكذلك لهذا النوع من القروض مخاطر عالية لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعدم . الضخمة

طلب ضمانات حقيقيـة ومعتبرة وهذا ما يحول  وقوع في هذه المخاطر وتتمثل هذه اإلجراءات في

دون حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مثل هذه القروض لتمويل احتياجاتها لدورة 

  2 .االستثمار

  :مزايا التمويل البنكي - 4

 3 :يلي افيم البنكيتكمن مزايا التمويل  

من أجل توزيع منتجاتهم وهذا لصالح يفتح المجال أمام مستثمرين جدد ويرفع مستوى المنافسة بينهم  - 

 الخ؛... المستهلك حيث يتوفر لديه اختيار السلع المعروضة األنسب من حيث الذوق، السعر، الجودة 

                                                           

  .42مرجع سبق ذكره، ص بوراس، أحمد 1
  .278ص ،1999دراسات جدوى المشروعات، قسم المالية العامة للنشر، اإلسكندرية،  يحيى عبد الغني أبو الفتوح، 2
بين العروض النظرية والصعوبات  - السعيد بريبش، سارة طبيب، البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3

البواقي،  م، جامعة أواقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة عمل مقدمة في الملتقى حولورقة ، -العملية
  .4، ص2012نوفمبر 14و 13يـومي المنعقد 
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تحتاج المؤسسة خالل مراحل حياتها المختلفة للقروض المصرفية باإلضافة إلى احتياجاتها للخدمات  - 

الخ، وبالتالي المؤسسة ال تستطيع االستغناء عن البنك  ...المصرفية أيضا كالسحب، اإليداع، التّحويل

 في جميع معامالتها المصرفية؛

القروض هي المصدر األساسي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم ،إذ  - 

ما أن البنوك التجارية لها دور مهم جدا في مجال تمويل هذا النوع من المؤسسات، والبنوك تتطلع دائ

إلى استثمار ذو جودة عالية وبمعدل عائد مرتفع، وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول المؤسسات 

  .الصغيرة والمتوسطة على قروض من البنوك التجارية

   :عيوب التمويل البنكي - 5

  1 :من عيوب التمويل البنكي نجد

تواجدها  الناحية وضعف مجضعف الجهاز المصرفي ويتجلى من خالل قلة العدد القليل للبنوك من  - 

 من ناحية ثانية وضيق مجاالت تدخلها من ناحية أخرى باإلضافة إلى نقص موارد القطاع؛

افتقاد عنصر الثقة في القائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينجم ذلك في أغلب األحيان  - 

 عن فقدان صاحب المؤسسة لوسيلة اإلقناع لدى المؤسسة التمويلية؛

 عدم توافر الضمانات الكافية لمنح التمويل للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة؛ - 

 افتقار قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخبرة في أساسيات المعامالت المصرفية؛ - 

 .انخفاض القدرة على تسويق المنتجات مما ينعكس سلبيا على المشروع - 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

محمد فرحي، التمويل المستديم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق تعبئة المدخرات العائلية، ورقة مقدمة في الملتقى  1
 18و 17الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 

  .346ص  ،2006أفريل 
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  الصغيرة والمتوسطةالمصادر المستحدثة لتمويل المؤسسات : المبحث الثاني

في ظل محدودية التمويل عن طريق القروض المصرفية، بات من الضروري البحث عن 

ولتوضيح  .مصادر تمويلية حديثة ومستحدثة تتماشى مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ذلك قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، تناولنا في المطلب األول التمويل عن طريق القرض 

اإليجاري والتمويل عن طريق رأس المال المخاطر كمطلب ثاني، أما في المطلب الثالث عرضنا طرق 

والبورصة، أخرى لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها التمويل عن طريق الصيغ اإلسالمية 

  .والتمويل عن طريق تحويل عقد الفاتورة

  قرض اإليجاريالتمويل عن طريق : المطلب األول

يعتبر التمويل عن طريق قرض اإليجار من البدائل التمويلية المستحدثة لتمويل المؤسسات 

 . سنحاول التعرف على هذا البديل التمويلي الجديد يوفيما يلالصغيرة والمتوسطة 

 :رض اإليجاريقتعريف  - 1

  :هناك عدة تعاريف للقرض اإليجاري نذكر منها      

 دفعات مقابل اآلخر للطرف مملوك بأصل االنتفاع حق أحدهما يخول طرفين بين اتفاق التأجير هـو -

األصل،  تقديم مقابل الدورية الدفعات على يحصل الذي وهو الطرف محددة، المؤجر زمنية لمدة دورية

على االنتفاع بخدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجير  المتعاقد لطرفا هو المستأجر أن حين في

 1.للمؤجر

) المؤجر(بدفع أقساط متتالية إلى الطرف اآلخر ) المستأجر(عقد من خالله يلتزم أحد األطراف هو   - 

  2".محل اإليجارأو المقرض، بحيث مجموع هذه األقساط ال يتجاوز ثمن الشّراء بالنّسبة للسلعة 

 شركة تأجير مؤهلة قانونيا لذلك بوضع آالت مؤسسة مالية أو عملية يقوم بموجبها بنك أو هو - 

ومعدات أولية أصول مادية أخرى تحت تصرف مؤسسة على سبيل اإليجار مع إمكانية التنازل عنها 

  .تسمى ثمن اإليجارفي نهاية القترة الموثقة في العقد ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها 

  

                                                           

بين العروض النظرية والصعوبات  -سارة طبيب، البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السعيد بريبش، 1
  . 9مرجع سبق ذكره، ص ،-العملية

2 Richard P . Vancil ( leas or borrow ) new method of analysis, Harvard business review 39 , Sept – 

Oct, 1961, P 09. 
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  ستئجاري، التمويلاإل التأجيري، التمويل للتمويل مثل أخرى باالستئجار تسميات وللتمويل

التأجير،  االيجاري، قرض االيجاري، االعتماد االيجاري، القرض األصول، التمويل بالتأجير، تأجير

  1 .واإلجارة بالتمويل التأجير

  :التمويل باالستئجارأنواع  - 2

 :أنواع التمويل باالستئجار فيما يليتتمثل 

  :االستئجار التشغيلي - 1- 2

وفيه يتم تأجير األصل لمدة تقل عادة عن مدة حياة األصل يقوم خاللها المستأجر باالستفادة من 

األصل، ويكون مسؤوال عن األعطال التي تحدث له أو عن إجراء تصليحات فيه، حيث أنّه على 

األصل صالحا لالستخدام، بالتالي تكون العالقة التعاقدية القائمة بين المؤجر العمل على أن يظل هذا 

  2.المؤجر والمستأجر لتشغيله واالنتفاع به، ويلتزم المؤجر بأداء الخدمات الملحقة

  3: ومن خصائص االستئجار التشغيلي نجد

انة ضمن يلتزم مالك األصل بصيانة وخدمات األصل المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصي - 

  المدفوعات الثابتة التي يقوم المستأجر بسدادها؛

يستمر هذا النوع من االستئجار لفترة زمنية قصيرة نسبيا تكون عادة أقل من الحياة اإلنتاجية  - 

وبالتالي فإن قيمة االستئجار ال تغطي تكلفة األصل ومن ثم يتوقع مالك األصل استعادة قيمة  ،لألصول

لنفس المنشأة أو لمنشآت  ماإ ، االستثمارات الموظفة في هذا األصل من خالل تكرار عمليات تأجيرها

  أخرى؛

ر قبل انتهاء المدة المتفق تشمل عقود االستئجار التشغيلي عادة ما يفيد بإمكانية إيقاف عملية االستئجا - 

عليها ومن الواضح أن هذا الشرط يتقابل مع مصلحة المستأجر إلى حد كبير حيث يمكنه في هذه الحالة 

  .المؤجر طالما انتهت الحاجة إليه أو في حالة ظهور معدات أحدث إلىإعادة األصل 

  

                                                           

بين العروض النظرية والصعوبات  - سارة طبيب، البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسعيد بريبش،ا 1
  .9ص ، مرجع سبق ذكره،-العملية

  .9، صعبد الباقي روايح، خالد طالبي، مرجع سبق ذكره 2
 ورقة عمل مقدمة في الملتقى حول ،التاجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتمويل ، لسعيد بريبشا 3

المنعقد  بسكـــرة،، جامعة -الجزائر والدول الناميةدراسة حالة  –سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات 
  .10ص ،2006نوفمبر  22و  21يـومي 
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  :االستئجار المالي - 2- 2

  المؤسسة المستأجرة باألصل، غير أن المؤجر اليتضمن عقد االستئجار المالي حق انتفاع 

ويمتد هذا العقد إلى نهاية العمر االفتراضي لألصل، لذلك فإن أقساط اإليجار تكون . يقدم خدمة الصيانة

ويختص هذا النوع  ،كافية لتغطية التكلفة الكلية لألصل المؤجر، كما أنّه ال يحتوي على بنود لإللغاء

   1.الجديدة من العقود عادة باألصول

  2 :ويتميز االستئجار المالي بالخصائص التالية

 ؛تقع األعباء الخاصة بصيانة وخدمة األصول المستأجرة على عاتق المؤسسة التي تقوم باالستئجار - 

ال يستطيع المستأجر إيقاف عميلة االستئجار وإنما عليه االستمرار في سداد أقساط االستئجار حتى  - 

 ؛نهاية العقد

يستمر عقد االستئجار المالي لفترة زمنية طويلة نسبيا تتفق عادة مع الحياة اإلنتاجية لألصل وبالتالي  - 

يستهلك األصل بالكامل خالل هذه الفترة فيحصل مالك األصل على قيمة األموال المستثمرة في 

  .األصل

  :وهناك عدة أشكال لالستئجار المالي

ببيع إحدى أصولها إلى مؤسسة مالية بنك مثال، وفي نفس الوقت  تقوم المؤسسة :البيع ثم االستئجار -أ

الستئجار هذا األصل خالل فترة زمنية معينة حسب شروط العقد، يحق للمؤسسة اتوقع معها اتفاقية 

   3.عقد اإليجار انتهاءالمؤجرة بان تسترد األصل عند 

 المؤسسةباستئجار أصل جديد يتم الحصول عليه عادة من تقوم المؤسسة  :االستئجار المباشر - ب

مقابل أقساط متساوية  المتخصصة في عملية تأجير األصولمؤسسات من بعض الوسطاء كال المنتجة أو

  .متفق عليها في العقد

  

  

                                                           

ليكة زغيب، صعوبات استخدام االعتماد اإليجاري في التمويل دراسة استطالعية آلراء أصحاب المؤسسات الصغيرة م 1
، جامعة أم واقع وآفاق: نمية المستدامةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتوالمتوسطة، ورقة عمل مقدمة في الملتقى حول 

  .6، ص2012نوفمبر 14و 13يــومي البواقي، المنعقد 
  .10مرجع سبق ذكره، ص ،التاجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتمويل  ،بريبش لسعيدا 2
  .21صليلى لوالشي، مرجع سبق ذكره،  3
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يخصص هذا القرض لتمويل األصول الثابتة المرتفعة القيمة حيث يتضمن  :الرفع اإلستئجاري -ج

   1 :التالية طرافاألتدخل 

  ؛المستأجر الذي يستفيد من األصل على سبيل االستئجار مقابل دفعه ألقساط محددة - 

  المؤجر الذي يقوم بشراء األصل وقت االتفاق مع المستأجر وذلك بتمويله لجزء منه فقط أمواله - 

 البنك، وهومتوسط األجل يتم الحصول عليه من  الخاصة والباقي يتم تمويله بقرض مصرفي طويل أو

   .مرهون بضمان األصل محل االتفاق

  :مزايا التمويل باالستئجار - 3

 2 :يما يليف االستئجارتكمن مزايا التمويل        

فرصة إضافية تتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تمويلي عن القروض طويلة ومتوسطة  - 

 األجل التقليدية؛

األجرة بالنسبة للمستأجر بمثابة مصاريف يمكن خصمها وال يوفر لها مزايا جبائية، حيث تعتبر  - 

اإلبقاء على حق الملكية لمؤسسة التأجير (تخضع بالتالي للضريبة، كما يتطلب ضمانات مبسطة 

 ، مما يسمح باستخدام الموارد الذاتية للمؤسسة لتمويل أوجه إنفاق أخرى؛)التمويلي

لية لعمليات اإلحالل والتجديد مع تجنيب المؤسسة المرونة في استخدام األصول الرأسما وتحقيق - 

 تحمل تكلفة األصل في األوقات التي ال تحتاج إليه فيها؛

ميزانية غير مثقلة بالديون ذلك إن قرض اإليجار ال يتبعه أي تسجيل في جانب األصول  - 

لعملية خارج لالستثمارات المنجزة عنه، وال أية ديون في جانب الخصوم فالتسجيل المحاسبي لهذه ا

  صورة حسنة لميزانية المشروع؛ الميزانية سيعطي

 .تجنب اإلجراءات المعقدة لقرار الشراء، والتخلص من قيود وأعباء االقتراض - 

  : عيوب التمويل باالستئجار - 4

   3 :يلياكن أن تؤخذ على استئجار األصول ممن العيوب التي يم

تعتبر تكلفة القرض اإليجاري أعلى من تكلفة القرض التقليدي في معظم الحاالت إذا : ارتفاع التكلفة -

ما اعتبرنا ما يجب على المؤسسة المستأجرة دفعه للمؤسسة المؤجرة، حيث أن هذه األخيرة تهدف إلى 
                                                           

بين العروض النظرية والصعوبات  - البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلسعيد بريبش، سارة طبيب، ا 1
  .12ص مرجع سبق ذكره،، -العملية

  .12مرجع سبق ذكره، ص، التاجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتمويل  بريبش، لسعيدا 2
  .11سبق ذكره، صعبد الباقي روابح، خالد طالبي، مرجع  3
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تحصيل اهتالكات األصل المؤجر وتكلفة األموال المستثمرة فيه والخدمات المقدمة، إضافة إلى هامش 

 .ربح محدد

فالمؤسسة التي تحجز أو تتوقف عن تسديد األقساط اإليجارية : تحمل نتائج عدم دفع المستحقات -

  المستحقة تجد نفسها مجبرة على مواجهة التبعات المترتبة على ذلك، ضمن جهة يتم إلغاء عقد القرض

   .ؤسسة المؤجرةاإليجاري، ومن جهة أخرى تكون المؤسسة المستأجرة مجبرة على دفع تعويض للم

على عكس مايراه بعض المدراء الماليين، فإن : مواجهة أثار القرض اإليجاري على الهيكل المالي -

القرض اإليجاري يؤثر مباشرة على الهيكل المالي للمؤسسة حتى لو كانت االلتزامات الناتجة عنه ال 

ما كانت النتائج التي تحققها تظهر في الميزانية، وإنما تظهر فقط في ملحق الميزانية، ألنه ومه

  .المؤسسة، فهي مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المالية

فلو قرر المستأجر فسخ عقد القرض اإليجاري قبل نهاية مدة : أثر عدم جدوى أو مالءمة األصل -

اإليجار بسبب عدم مالءمة العتاد المستأجر أو عدم جدواه االقتصادية، فهو مجبر على االستمرار في 

  .دفع اإليجارات حتى نهاية المدة وبالتالي تحمل خسائر كبيرة

 التمويل عن طريق رأس المال المخاطر :المطلب الثاني

الدعم المالي  على تساعد التي التمويلية البدائل من المخاطر المال رأس بتقنية التمويل يعتبر

 المال رأس مؤسسة قيام على التمويل هذا فكرة والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم

 أو البنكية القروض إلى المؤسسة لجوء دون االستثمارقيمة  من بنسبة معينة بالمساهمة المخاطر

 فكرة على يقوم التمويل من النوع هذا وبالتالي ،االستثمار وسائل باقتناء يسمح ما وهو أخرى مصادر

وهذا ما سوف . والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منظومة يالءم ما وهو والخسائر األرباح في المشاركة

  .نتطرق إليه في الفصل الثالث بالتفصيل

   الصغيرة و المتوسطةطرق أخرى لتمويل المؤسسات  :الثالثالمطلب 

  :هناك طرق أخرى لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذكر منها

 التمويل عن طريق الصيغ اإلسالمية - 1

اإلسالمية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات ونذكر هناك العديد من الصيغ 

  :منها
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 :التمويل بالمشاركة - 1- 1

 .يعتبر التمويل بالمشاركة من أبرز أساليب التمويل اإلسالمية، ويتميز بعدة مزايا

  :تعريف المشاركة - 1- 1- 1

يعتبر التمويل بالمشاركة من أهم األساليب التمويلية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية بفاعلية وأخذ          

نواحي تميزها وتفردها عن البنوك التقليدية، حيث يتم تقديم التمويل الذي يطلبه المتعامل معه دون أن 

ج المحتمل سواء كان ربحا أو خسارة حسب يتقاضى البنك فائدة محددة من قبل وإنما يشارك البنك في النات

 1.أسس توزيعية متفق عليها بين البنك وبين العميل ومن هنا تكون العالقة بين األطراف عالقة شراكة

  :مزايا التمويل بالمشاركة - 2- 1- 1

  2 :تتمثل مزايا التمويل بالمشاركة في

 فرص تشغيل العمال والفنيين؛ ارتفاع - 

 من النواحي الشرعية خالية من الربا؛صيغة غير مثيرة للجدل  - 

 مجزية؛ اجتماعيةو اقتصاديةتحقيق عوائد  - 

 توزيع المخاطر بين أصحاب رؤوس األموال وتوفير الجهود بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء؛  - 

 .عدالة توزيع العائد بين المالك - 

 :التمويل بالمضاربة - 2- 1

اإلسالمية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية في تمويل من الصيغ ة بارضيعتبر التمويل بالم

  .، ويتميز بعدة مزاياالمؤسسات

  :تعريف المضاربة - 1- 2- 1

بين أصحاب رأس المال وبين أهل الخبرة في  اشتراكعقد تعرف المضاربة على أنها        

أساسها مشاركة بين ، والمضاربة في باالستثمارفيقدم رب المال ماله ويقوم المضارب  االستثمارات

المضارب الذي يقدم جهده وخبرته، على أن  طرفين أحدهما رب المال الذي يقدم المال واآلخر العامل أو

وإذا  يتم تقاسم األرباح بين الطرفين، حسب نسبة شائعة من الربح يتفق عليها طرفي عقد المضاربة،

                                                           

،      2010حمد عريفات حربي، سعيد جمعة عقل، إدارة المصارف اإلسالمية، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، م 1
  .163-162:ص ص

،      2008حمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، المصارف اإلسالمية، دار الميسرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، م 2
   .171-170 :ص ص
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ار جهده الذي بذله بشرط ثبوت عدم حصلت الخسارة فتكون على رب المال وتكون خسارة العامل بمقد

 1.التقصير في أداء مسؤولياته

   :مزايا أسلوب التمويل بالمضاربة - 2- 2- 1

  2 :من مزايا التمويل بالمضاربة مايلي

  ينظر إلى التمويل بالمضاربة على أنه صيغة شرعية، أي أنه بديل للتعامل المصرفي الربوي، ألن - 

 خال من سعر الفائدة المحرمة؛ نالتمويل بواسطتها يكو

المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكون المال و ال يملكون الخبرة الكافية الستثماره، وبين  - 

مما ينتج عنه تشغيل هذه األموال بدال من كنزها وكذلك استغالل . من يملكون الخبرة وال يملكون المال

مناصب عمل لعدد من المواطنين في هذا المشروع أو  الطاقات هذا من جانب، ومن جانب آخر توفير

 هذه التجارة مما يزيد في دخل فئة من المواطنين وبالتالي خلق طلب داخل االقتصاد؛

. عديمة التكلفة بالنسبة للمشروع، لذلك فهي مناسبة له، لكنها عالية المخاطر بالنسبة للبنك الممول - 

وللمول أن ينسحب إذا رأى أن المشروع في . ملكية المشروعللهذا يمكن له طلب ضمان طرف آخر 

 طريقه إلى الخسارة؛ 

ف في ظتحد من التضخم النقدي، ألن المضاربة تدفع البنوك إلى متابعة التمويل والتأكد من أنه و - 

 .غرضه

  :التمويل بالمرابحة - 3- 1

  .ة مزاياويتميز بعد يعتبر التمويل بالمرابحة من أساليب التمويل اإلسالمية،

  :تعريف المرابحة - 1- 3- 1

تعتبر المرابحة إحدى صور البيوع المعروفة في الشريعة اإلسالمية التي يشترط فيها أن يكون 

ويضاف إليها الربح المتفق عليه ) العميل(رأس المال أو تكلفة البضاعة على البائع معلومة لدى المشتري

  3.مؤجالويمكن أن يتفقا على الدفع نقدا أو مقسطا أو 

  

 

                                                           

  .82، ص2008أحمد سليمان خصاونة، المصارف اإلسالمية، علم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان،  1
  .135حمد بوراس، مرجع سبق ذكره، صأ 2
  .412، ص2007 عايد فضل الشعراوي، المصارف اإلسالمية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، بيروت، 3
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   :مزايا التعامل بصيغة المرابحة - 2- 3- 1

  1 :من مزايا التمويل بالمرابحة مايلي

تحقق المرابحة ربحا معقوال للبنك في األجل القريب مما يتيح للبنك اإلسالمي مصدرا لتوزيع عوائد  - 

  الودائع عن طريقعلى الودائع تمكن البنك اإلسالمي من منافسة البنوك التقليدية فيما يختص بجذب 

  دافع الحصول على عوائد مجزية؛ استخدام

المخاطرة على التمويل في المرابحة فربح البنك محدد مسبقا ال يرتبط بنتيجة نشاط العميل  انخفاض - 

  المخاطر ومع األخذ بإلزامية الوعد بالشراء، انخفضتهذا وكلما قصرت فترة ملكية البنك للسلعة، كلما 

  تأخر العمل أو مماطلته في السداد؛ احتمالتنحصر في فإن مخاطرة البنك 

  التمويل بالمرابحة يتميز بسعة نطاقه بسبب تنوع السلع والخدمات التي يمكن أن يتناولها التعامل - 

  بأسلوب المرابحة فهو ال يقتصر على التمويل األموال اإلنتاجية كما هو األغلب في حال التمويل بأسلوب

  ؛االستهالكيةبر اإلنتاجية كالسلع والخدمات علتمويل األموال  استخدامهالمشاركات بل يمكن 

يتميز هذا األسلوب بالبساطة، حيث يمكن تطبيقه بين األفراد والمشروعات غير رسمية التي ال  - 

يتوفر لديها دفاتر محاسبية أو سجل رسمي أو ترخيص حكومي، وهي من سمات المؤسسات الصغيرة 

 . تجارية بحتة وإنما تنطوي على عملية ائتمان تتمثل قي تأجيل سداد الثمنكما أنه ليس عملية 

مناسبا للمؤسسات ألنه يساعد على الحصول على  أسلوباأسلوب التمويل بالمرابحة  يعتبر

مختلف اآلالت و التجهيزات و األصول المادية المختلفة باإلضافة إلى الموارد المالية التي ممكن أن 

حيث أنها عادة ماال تملك األموال الكافية للقيام بذلك، وبالتالي . تحتاجها هذه المؤسسات دون دفع فوري

   2.دها كثيرا على دفع ما عليها في شكل أقساط ودفعات مستقبليةفإن أسلوب المرابحة يساع

  :البورصة - 2

دور رئيسيا في تطوير المؤسسات، ليس فقط بتوفير التمويل المستمر لها تلعب البورصة 

بشروط ميسرة نسبيا واالستفادة من االدخار المتاح، ولكن أيضا برفع كفاءتها بسبب خضوعها آلليات 

  . ها السوق المالية على الشركات المقيدةالرقابة التي تفرض

  

 

                                                           

  .143، ص2004ريمون، المصارف اإلسالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى، بيروت،  يوسف فرحات 1
  .137ص مرجع سبق ذكره، حمد بوراس،أ 2
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 :تعريف البورصة - 21-

نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من األوراق أو ألصل مالي هي 

معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرون من بيع وشراء عدد من األسهم والسندات داخل السوق إما عن 

العاملة في هذا المجال، ولكن مع نمو شبكات ووسائل االتصال، فقد أدى طريق السماسرة أو الشركات 

ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق األوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل 

  1.من خارج السوق من خالل شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول

  : مزايا البورصة - 2- 2

 :هي للبورصة اإليجابية الجوانب إن

 للبيع؛ القروض وسندات األسهم طرح طريق عن المؤسسات تمويل عملية تسهل أنها - 

 واآلجلة على العاجلة العقود فيها وتعقد والمشترين، البائعين تالقي تسهل دائمة، سوقا تقيم أنها - 

 والبضائع؛ والسندات األسهم

 تصفى ال لها المصدرة الشركات ألن بقيمتها واالنتفاع للغير القروض وسندات األسهم بيع تسهل أنها - 

 ألصحابها؛ قيمتها

 التعامل في ميدان وتموجاتها والبضائع، القروض وسندات األسهم أسعار ميزان معرفة تسهل أنها - 

 .والطلب العرض حركة طريق عن

  : التمويل عن طريق تحويل عقد الفاتورة - 3

وتطورها وانتشار  "Factoring"بغض النظر عن النشأة التاريخية لطريقة تحويل الفاتورة 

استخدامها كآلية للتمويل، فلقد أثبتت نجاعتها في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 

دعما ماليا لتمويل احتياجات هذه  "Factoring"ويعتبر نظام . تتميز بمحدودية قدراتها المالية واإلدارية

  .المؤسسات، يمكن أن تحظى به إلى جانب القروض التجارية

  :تعريف عقد تحويل الفاتورة - 1- 3

مصدرا للتمويل تحصل عليها المؤسسات وتستخدمه في تمويل  "Factoring"تمثل عملية 

وتحصيل قيمتها  ،"Factor"ة احتياجاتها المالية ويتم ذلك من خالل بيعها لحسابات المدينين إلى شرك

، حيث يوما 120و 30ة ما يتراوح ما بين بشكل متسارع دون االنتظار إلى تاريخ استحقاقها الذي عاد

                                                           

  .17، ص2008عمان،  ،الطبعة األولىالتوزيع، ، دار أسامة للنشر و)البورصة(عصام حسين، أسواق األوراق المالية 1
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وذلك من ناحية تحصيل الديون التجارية إذ تحل  Factoringتضمن هذه المؤسسة حسن سير عملية 

 1.محل المؤسسات في الدائنية

  : أطراف عقد تحويل الفاتورة - 2- 3

  2 :تحتوي هذه العملية على ثالثة أطرافو

ويمثل صاحب السلعة إما يكون التاجر أو المنتج أو الموزع للسلعة الذي تكون بحوزته  :الطرف األول

 .على أساس بيعها Factoringحسابات المدينين حيث يقدمها لمؤسسة 

ويتمثل في الزبون المدين للطرف األول الذي اشترى السلعة من الطرف األول دون  :الطرف الثاني

 . تسديد ثمنها فورا

   .Factorويتمثل في الشركة المالية المخصصة وهي شركة  :الطرف الثالث

  : الثالث لعملية الفاكتورينغ من خالل المخطط التالي األطرافالعالقة بين  ويمكن توضيح

  .مخطط يوضح كيفية تطبيق عقد الفاتورة :)1- 2(شكل رقم ال

    

  

  

  

  

  .113ص مرجع سبق ذكره، أحمد بوراس،: المصدر

يقوم المورد بتقديم منتجات معينة للعميل على أساس البيع و لكن هذه العملية ال تتم نقدا أو عن 

لى مستندات مديونية بقيمة مشترياته و يرسلها للمورد حيث يتفق هذا عطريق شيك إنّما يوقّع العميل 

نسبة ) Factorمؤسسة (على أن يبيعها المستندات حيث يمنح الفاكتور Factorاألخير مع مؤسسة 

معينة من قيمة حسابات المدينين و يقوم فاكتور بمطالبة العميل بسداد قيمة مستندات المديونية إليه، 

  .Factorي تاريخ االستحقاق بسداد قيمة المستندات التي وقعها مع المورد إلى يقوم العميل ف

  

 
                                                           

بين العروض النظرية والصعوبات  - البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةسارة طبيب،  ،بريبش السعيد 1
  .12ص مرجع سبق ذكره،  ،-العملية

  .113أحمد بوراس، مرجع سبق ذكره، ص  2

 المورد

 الفاكتور العميل
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   :أنواع الفاكتور - 3- 3

 1 :تتمثل فيما يلي  Factoringتوجد ستة أنواع خاصة بتقديم خدمة

بتمويل عميلها، وإبالغ مدين عميلها ومسك دفاتر العميل والقيام  Factorتقوم شركة  :خدمة كاملة - 

 بتحصيل الفواتير مباشرة من عند مدين العميل، باإلضافة إلى كل هذا تحمل المخاطرة؛

 خدمة كاملة باستثناء تحمل المخاطرة؛ - 

 خدمة جزئية تتمثل في التمويل وإبالغ مدين العميل؛ - 

 خدمة كاملة ما عدا التمويل؛ - 

 خدمة جزئية تتضمن فقط التمويل؛ - 

 . خدمة جزئية تتمثل في التمويل وتحمل المخاطرة - 

األنواع الثالثة األولى هي األنسب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنها تتوفر كلها على خدمة 

  .التمويل ومعها بعض الخدمات اإلضافية

  :الفاتورة تحويل بعقد التمويل مزايا - 4- 3

 يتميز حيث هامة، مكانة ذات للمؤسسة الصغيرة تمويليا مصدرا الفاتورة تحويل عقد يعتبر 

  2 :التالية النقاط في تلخيصها يمكن مزايا بعدة

 ساعة؛48 و ساعة 24 بين األموال على الحصول سرعة - 

 على الغير المؤسسة مستحقات جميع بدفع يقوم الفاكتور أن نجد حيث التجاري، الخطر من التقليل - 

 مباشرة؛ تصرفها تحت توضع جاهزة أمواال للمؤسسة يضمن الذي األمر تراجع، دون

 يسهل عملية الذي األمر الفاكتور،: وهو واحد بحساب تستبدل المؤسسة لدى الزبائن حسابات كل - 

 المحاسبة؛ بمصلحة الخاصة المؤسسة مصاريف من ويقلل تسييرها

 لزبائنها، المالية الوضعية يخص فيما المعلومات جمع عملية عن الناجمة المصاريف من التخلص - 

 النزاعات؛ مصاريف تقليص وبالتالي السداد؛ على قدرتهم مدى ودراسة

الناحية  فمن ،االقتصادية المؤسسات على وماليا محاسبيا أثرا الطريقة هذه استعمال أن كما - 

الديون  ومصاريف تحصيلها، في المشكوك الديون مؤونات من يقلص استخدامه أن نجد المحاسبية؛

                                                           

بين العروض النظرية والصعوبات  - البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةسارة طبيب،  ،بريبش السعيد 1
  .13مرجع سبق ذكره، ص ،-العملية

  .77مرجع سبق ذكره، ص علي، مة الحاجيحل 2
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من  جزء تحريك خالل من أمواال لها ويوفر المالي، مركزها تقوية على المؤسسة يساعد مما المعدومة

جزء  تسديد يسهل كما األجل، قصير المالي التوازن إلعادة الصندوق حالة تعديل على ليساعدها ذممها

من  يسرع الفاتورة تحويل عقد استخدام فإن المالية؛ الناحية من أما األجل، القصيرة ديونها من كبير

 نشاطها؛ في الديناميكية من نوعا يوفر مما والعمالء، المخزون دوران

 كان سواء خارجي، طرف قبل من مدينيها حسابات إدارة تفضل التي الصغيرة المؤسسات إليه تلجأ - 

 .لها والقانوني واللغوي الجغرافي التنوع هذا تسيير عليها يسهل ما وهو كلي، أو جزئي بشكل ذلك

   :الفاتورة تحويل بعقد التمويل عيوب -5- 3

 1 :من عيوب التمويل بعقد تحويل الفاتورة نجد

 ؛عالية تكلفة -

 ؛األجل قصيرة فواتير على غالبا ينحصر -

 ؛معينة اقتصادية أو جغرافية بمنطقة الخاصة القبض أوراق جميع تقديم على مجبرة المؤسسة -

  .المؤسسة وبين بينهم العالقة إفساد إلى يؤدي قد صارمة، بطريقة العمالء مع الفاكتور تعامل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .78ص ،مرجع سبق ذكره علي، مة الحاجيحل 1
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  بعض التجارب الدولية في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الثالث

التنمية، تولي دوال عديدة اهتماما خاصا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مفتاح 

تناولنا في  حيث تخصها بعناية ودعم متميزين، ولتوضيح ذالك قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب

عرضنا فيه ، أما المطلب الثالث لتجربة اإليطاليةافي المطلب الثاني و، اليابانيةالتجربة المطلب األول 

   .التجربة الهندية

  التجربة اليابانية :المطلب األول

التجربة اليابانية في مجال إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا يحتذي تعتبر 

  .به بين كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة من جهة أخرى

 بالرغم أن اليابان ال تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية تذكر، بل وتعتمد في إنتاجها على

استيراد أغلب مواردها األولية إال أنها حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة منذ بداية عقد الستينيات 

وحتى وقتنا هذا، فصادراتها أصبحت تنافس العديد من الدول الكبرى، ويرجع األساس في ذلك إلى 

دات للمشروعات الصغيرة تهدف إلى توفير المساع والتيالسياسة القومية التي اتبعتها الحكومة اليابانية 

  .والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية

  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان - 1

اهتمت الحكومة اليابانية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك إلدراكها بأهمية هذه 

القانون األساسي للمؤسسات الصغيرة  دارإص 1963حيث شهد عام  ،المؤسسات في تحقيق التنمية

   1 :األساسية التي تهدف إلى المبادئوالذي يشمل  ،)1999 ديسمبرتم تعديله في (والمتوسطة 

  تشجيع نمو وتطوير هذه المؤسسات؛ - 

  تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي للعاملين فيها؛  - 

  تحسين الموارد والتسهيالت اإلدارية المتاحة لها والمناخ الذي تعمل في ظله؛  - 

   نظم القانون اإلعفاءات من الضرائب والرسوم؛ - 

  وضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - 

  تخدمة في هذه المشروعات ومساعدتها على تسويقتوفير اإلمكانيات لرفع مستوى التكنولوجيا المس - 

                                                           

ورقة عمل مقدمة في  تجارب دولية،: والمتوسطة الصغيرة المؤسسات آليات دعم وترقية ميـرة عطـيوي، فهيمـة بديسـي، س 1
 14و 13يــومي المنعقد ، البواقي م، بجامعة أواقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة الملتقى حول

  .6ص ،2012نوفمبر
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  .منتجاتها وتشجيع المؤسسات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آالت ومعدات

  :هيئات دعم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان - 2

   1 :بان نجدامن هيئات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الي

  :التمويل - 1- 2

 :بينها من التمويل مصادر بتعدد اليابان في المتوسطةو الصغيرة المؤسسات تحظى

 والمتوسطة؛ الصغيرة تللمؤسسا الالزمة القروض من كبير جزء بتمويل تقوم التي :التجارية البنوك -

 والمتوسطة؛ الصغيرة تاللمؤسس قروض تمنح حكومية هيئات هناك :الحكومية التمويل هيئات -

 Credit Corporation به تقوم و المتوسطة، و الصغيرة للمؤسسات المقدمة القروض ضمان نظام -

Guarantee في مناطق مختلفة من اليابان منتشرة فرع 52 تمتلك والتي.  

 عملية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل عملية أصبحت النظام هذا خالل من بأن شك وال

 .ميسرة و سهلة

 :الفني و اإلداري الدعم - 2- 2

 بتحسين والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات لنمو صحي مناخ إيجاد إلى اإلداري البرنامج يهدف

 عليه هيئة تشرف إرشادية خدمات وتقديم المجال هذا في الحديثة التكنولوجيا وتقديم بها اإلدارة طرق

 الصغيرة للمؤسسات المجانية الحكومية المساعدات اليابانية لتقديم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية

 هذه وتهدف لتنظيمية،اواإلدارية و التقنية المجاالت في متخصصين خبراء خالل من والمتوسطة،

 كما .تنفيذها على والعمل الحلول والتوصيات، وتقديم والمعوقات، المشكالت حصر إلى المساعدات

 اإلنتاجية والوسائل التطورات على مديري المؤسسات الطالع والندوات الدورات بتنظيم الهيئة تقوم

  .األخرى الوحدات سائر على وتعميم نتائجها نموذجية، وحدات تكوينو الحديثة،

 :التدريب - 3- 2

 معهد بها يقوم والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات خاصة تدريبية برامج اليابانية الحكومة أعدت

 :يلي فيما أهمها يتمثل خاص

 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات بمديري خاص تدريب برنامج - 

   .العمال مهارة مستوى لرفع فنية برامج بتقديم المعهد يقوم حيث الفني، التدريب برنامج - 

                                                           

رسالة مقدمة لنيل  ،-قسنطينة بوالية ميدانية دراسة-البطالة ظاهرة الحد من في المتوسطةو الصغيرة المؤسسات قنيدرة، دور ميةس 1
  .94-92: ص ص نة،يقسنط منتوري،، جامعة البشرية الموارد تسيير التسيير، فرع علوم فيالماجستير شهادة 
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 :التسويق - 4- 2

 غزو على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تشجيع على تعمل حكومية هيئات اليابان في يوجد

في  ومساعدتها المشروعات هذه لمنتجات الدولية المعارض بإقامة وذلك بمنتجاتها، الدولية األسواق

ستراد او تصدير اتفاقيات في عنها نيابة المفاوضات وإجراء المتطورة، التكنولوجيا على الحصول

 خططها بشأن دوري بشكل اليابانية الحكومة تنشر التسويق إطار فيو اإلنتاج، ومستلزمات الخام المواد

 الحكومية وشبه المنظمات جميع القانون يلزم كما والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات من مشترياتها

 .حكومية عقود على للحصول المؤسسات هذه أمام الفرصة بإتاحة الحكومية

 :الضرائب من اإلعفاء -5- 2

لتشجيع  وذلك الضرائب من باإلعفاء تتعلق متعددة إجراءات اليابانية الحكومة اتخذت

 :أهمها لعل المتوسطة،و الصغيرة المؤسسات

  العقارات؛ وضريبة العمل ضريبة من اإلعفاء - 

  الموزعة؛ غير األرباح وعلى الدخل ضريبة على تخفيضات - 

الصغيرة  المؤسسات في الحديثة التكنولوجيا إدخال في االستثمار على يشجع ضريبي نظام - 

 .النائية المناطق في الصغيرة المؤسسات إقامة على ويشجع والمتوسطة،

 :اإلفالس من الحماية - 6- 2

 تاالمؤسس نميةتو لتشجيع الموجهة الهامة السياسات أحد اإلفالس من الحماية سياسة تعتبر

 للمؤسسات ويمكن التأمينية،و المالية المؤسسات من مجموعة السياسة هذه بتطبيق تقوم حيث الصغيرة،

 بموجبه تقوم شهريا، يدفع تأميني بقسط مساهمتها طريق عن الخدمة لهذه اإلنظمام المتوسطةو الصغيرة

 العجز هذا انتقال قبل المتعثرة المؤسسة نودي اليابانية بسداد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية هيئة

 المعنية المؤسسة إفالس يكون ال حتى تتعامل معها، التي األخرى والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إلى

 .أخرى مؤسسات إفالس في سببا

 :والمؤسسي التشريعي الدعم - 7- 2

 الحواجز على القضاء ضرورة على وتشد تؤكد التي والتشريعات القوانين خالل من وذلك

 تحملتو ،ةالمختلف بأشكالها التعاونيات وتشجع والمتوسطة، الصغيرة تعيق المؤسسات التي العقباتو

 إضافة ،)التعاونيات قانونو للصناعات، األساسي القانون(التعاونيات هذه خدمات تنظيم من جزءا الدولة

 .المتوسطةو الصغيرة المؤسسات لعمال االجتماعية الظروف لتحسين الهادفة الخدمات تقديم إلى
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  التجربة االيطالية :المطلب الثاني

 الصغيرة المؤسسات من عدد أكبر تضم التي األوروبي االتحاد دول أبرز إيطاليا تعتبر

من حيث عدد المؤسسات الصغيرة ا لها أعلى نسبة ضمن هذه الدول نجد أنه ، إذةوالمتوسط

والمتوسطة، وعلى الرغم من صغر حجم تلك المؤسسات الصغيرة إال أنها استطاعت الوصول 

للعالمية، وأصبحت من أقوى المصدرين للسلع ذات الجودة العالية، مثل السلع الغذائية، المنسوجات، 

  .المعدنية، والماكينات الزراعية وغيرهاالسيراميك، ماكينات المشغوالت 

  :أسباب نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإليطالية - 1

  1 :من أسباب نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد

عدم اعتبار المؤسسات الصغيرة كيان مستقل، ولكن جزء من مجموعة مترابطة وذات عالقات  - 

 ؛متداخلة بين بعضها البعض

كبيرة من التعاون والتنسيق بينها، حيث يتم تقسيم عملية اإلنتاج إلى عدد من المراحل وجود درجة  - 

المحددة، تكون كل مجموعة من تلك المؤسسات مسؤولة عن واحدة منها، ويتيح هذا النموذج المرونة 

 ؛في العمل وتقليل وقت االستجابة والذي ال تستطيع المؤسسات الكبرى في بعض األحيان توفيره

تميز السياسات التي تهدف إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة ت - 

والديناميكية، بحيث تكون مفتوحة ألي شكل من أشكال التجمعات الصناعية التي تضمن تنافسية المنتج 

  .االقتصاديوسواء في الداخل باإلضافة إلى ضمان االستقرار االجتماعي 

  :الصغيرة والمتوسطة في ايطالياهيئات دعم  المؤسسات  - 2

  وبرامج سياسات من االستفادة من االيطالية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات الهيئات هذه تمكن

رسمية  وشبه رسمية هيئات العملية هذه وتتولى األموال، على حصولها فرص بزيادة إمكانيات الحكومة

   2 :والتي تتمثل فيما يلي

 االقتصادية االستراتيجيات تطوير اجل من الحكومية المعايير وضع مهمتها :الصناعة وزارة -

 األنشطة تنسيق إلى باإلضافة سواء، حد على والكبيرة والمتوسطة الصغيرة المختصة بالمؤسسات

                                                           

  .12ميـرة عطـيوي، فهيمـة بديسـي، مرجع سبق ذكره، صس 1
ورقة والمتوسطة،  الصغيرة المؤسسات وترقية تطوير في العالمية التجارب بعض على محمد بوقموم، جزيرة معيزي، إضاءات 2

مرباح،  قاصدي جامعة في الجزائر، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة تنظيم استراتيجيات حول الدولي الملتقىمقدمة في 
  . 6-5 :، ص ص2012أفريل 19و 18 يومي ورقلة، المنعقد
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 المالية المساعدات توفير إلى تسعى كما الحرفية، واألعمال الصناعة من كل في االقتصادية الوطنية

 واالبتكار؛ للتطوير الالزمة األبحاث وتنفيذ اإلنتاج لعملية الالزمة شراء المعدات اجل من

 اإلنتاج وسائل وتطوير والتطبيقية العلمية األبحاث دعم إلى تسعى : العلمي والبحث الجامعات وزارة -

 الجودة؛ وتحسين

 الخ؛...اوتمويله التصدير شركات جميع عن المعلومات تعزيز تهدف إلى :الخارجية التجارة وزارة -

 والمتوسطة وتنميتها الصغيرة المؤسسات هدفها 1952 سنة أنشئت: سنترالية كريدية مديو مؤسسة -

  التصديرية؛ قدراتها وتعزيز

 تهدف إلى 1991سنة أنشئت :البالد خارج اإليطالية المؤسسات وتعزيز للتنمية المالية المؤسسة -

في  والمشاركة الخارجية واالستثمارات الصادرات مجال في األعمال ورجال المؤسسات أصحاب دعم

 الدولية؛ المناقصات

 المالية؛ الحوافز حول بمعلومات الصغيرة المؤسسات يزود  :الصناعي التطوير معهد -

  التجربة الهندية : المطلب الثالث

 تعد التجربة الهندية من أنجع تجارب دول العالم الثالث، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة

  .والمتوسطة، الخط الثاني بعد المؤسسات الصناعية الكبيرة في إستراتيجية التنمية في البالد

  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصناعات الهندية - 1

وجدت الهند في الصناعات الصغيرة غايتها لدعم التنمية اجتماعيا واقتصاديا وذلك لقدرتها على 

  1: استيعاب العمالة وتنمية الصناعة والصادرات الوطنية، لذا اهتمت الحكومة الهندية

  ؛بوضع السياسات الالزمة - 

  الصغيرة؛وتوفير التسهيالت والموارد التي تحتاج إليها المؤسسات  - 
   .توفير البيئة المالئمة لها - 

  :سياسة الحكومة الهندية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 2

 2 :تتبع الحكومة الهندية سياسات متعددة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونذكر منها

 تقوم استهالكية سلعة 80 بتخصيص قرارا الحكومة أصدرت حيث : واالستقرار الحمايةضمان  -

 منها أكبر كيانات من المنافسة عدم لها ضمنت ثم ومن فقط؛ والمتوسطة الصغيرة الصناعات بإنتاجها

                                                           

  .9ميـرة عطيوي، فهيمة بديسي، مرجع سبق ذكره، صس 1
  .10، صالمرجع السابق 2
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 السلع بتصنيع الكبيرة للصناعات الحكومة سمحت الوقت نفس وفي. واالستقرار الحماية وبالتالي

 وضع تحسين في يساهم مما للخارج منتجاتها من 5%0تصدير بشرط الصغيرة للصناعات المخصصة

 يحدث مثلما العالمية األسواق في والتواجد الصعبة العملة وتوفير التجاري، والميزان المدفوعات ميزان

  ؛البرمجيات صناعة في

احتياجات المؤسسات  لتلبية للغاية، منخفضة فائدة بنسب قروض منح من خالل :توفير التمويل - 

   ؛مختلفة وبآجال لها الالزمة السيولة وتوفير التمويلية الصغيرة والمتوسطة

 والتكنولوجيا اإلدارة مهارات وتطوير التدريب وضع البرنامج الوطني للبحث واالبتكار يعمل على - 

  ؛الصناعية المجمعات وإقامة

  ؛التسويق مجال في المساعدة تقديم - 

   ؛ومتابعته ومعالجة مشاكله القطاع هذا على اإلشراف الحكومة تتولى - 

   ؛الهندى االقتصاد في المشاريع هذه مثل دور تعظيم - 

 لتوفير والتطوير البحث ومراكز الجودة، الختبار ومحطات التدريب، بعمليات للقيام معاهد إنشاء - 

  ؛المتخصصة الجدوى ودراسات الالزمة التكنولوجيا

 وتقديم العمالة مستوى وتحسين الصغيرة، المشاريع تكنولوجيا تطوير في للمساعدة صندوق إنشاء - 

   ؛دوالر مليون 50 له رصدت .المنتجات لتطوير والفني المادي الدعم

 الدعم تقديم إلى المستوردة المنتجات على وضرائب رسوم فرض من الحماية الحكومة استبدلت - 

  ؛المنتجات لتطوير والفني المادي

 قيمة مع عكسيا يتدرج الضريبية، لإلعفاءات نظام وضع؛الصغيرة للمشاريع األساسية البنية توفير - 

  ؛المستثمر المال رأس

  .)في تقديم المعلومات السيما(، والصغيرة الكبيرة المشاريع بين التكامل من نوع خلق - 
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    :خالصة

يعتبر مشكل التمويل من أهم المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في   

ال يتوافق مع احتياجات المؤسسات الذي أصبح  للبنوك التجارية، االئتمانيظل محدودية النظام 

ثقل عنصر الضمانات المطلوبة،  الالزم، وهذا بسبب رأس مالها حجم وبساطة قلة من بالرغم الصغيرة

لهذا بات من الضروري البحث عن المصادر  .وارتفاع التكلفة، وضعف الوضعية المالية للمؤسسات

التمويلية الحديثة تتماشى مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين المصادر المستحدثة 

      .اليوسوف نتطرق إليها في الفصل الم الذينجد التمويل بتقنية رأس المال المخاطر 
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  ةرأس المال المخاطر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط: الفصل الثالث

  :تمهيد

المؤسسات التي تطمح لتطوير  إنشاءكبيرا في  دوراالمؤسسات رأس المال المخاطر  تلعب 

ة رذي تعاني منه هذه األخيوهذا من خالل التخفيف من حدة المشكل التمويلي ال ،ابتكار أفكار جديدةو

العالية المخاطر والتي تعد باألرباح العالية في ؤسسات قائمة أو جديدة أو توسعية سواء كانت م

من أهم وسائل الدعم المستقبل، وتعتبر مؤسسات رأس المال المخاطر في االقتصاديات المعاصرة 

ما تتميز المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل محدودية التمويل التقليدي وهذا ل

  .به هذه األخيرة من  مهارات فنية والقدرة العالية على التعامل مع المخاطر بأسلوب سليم وفعال

حيث تعرضنا في المبحث األول إلى ثالثة مباحث  إلىولهذا الغرض قسمنا هذا الفصل   

المخاطر الثاني إلى شركات رأس المال  المبحثالمقاربة النظرية لرأس المال المخاطر، وتطرقنا في 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثالث فتناولنا فيه واقع رأس المال المخاطر في بعض 

  .البلدان
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  رأس المال المخاطرل المقاربة النظرية :المبحث األول

البدائل المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة  منيعتبر التمويل بتقنية رأس المال المخاطر   

محدودية التمويل التقليدي الذي يعتمد على القروض المصرفية التي تتميز ظل والمتوسطة خاصة في 

إلى ثالثة مطالب، تناولنا في المطلب األول مفهوم ونشأة وعليه فلقد قسمنا هذا المبحث . بثقل ضماناتها

المطلب الثاني إلى خصائص رأس المال المخاطر، أما المطلب  رأس المال المخاطر، وتعرضنا في

   .  عمل مؤسسات رأس المال المخاطر وآليةالثالث فلقد خصصناه لمفهوم 

  مفهوم ونشأة رأس المال المخاطر: المطلب األول

  .ونشأة رأس المال المخاطرتناولنا في هذا المطلب مفهوم 

 :نشأة رأس المال المخاطر - 1

الذي أسس   Thalés de MILETنشأة مهنة رأس المال المخاطر إلى اليونانييرجع أصل    

بفضل األموال التي حصل عليها من ) استخراج زيت الزيتون( أول مشروع في التصنيع الزراعي 

، وقد تكررت التجربة بعد حوالي ألفي سنة مع رحالت  Preteurs-Risqueursمقرضين مخاطرين

التي تعهدها رأسماليون مخاطرون ) م16و15خالل القرنين(لعالم الجديد األسبان والبرتغاليين إلى ا

Venture-Capitalistes ن الذين اشتروا السفن ومولوا الرحالت، وإذا اقتربنا من أيامنا هذه لوجدنا أ

الذي أنشأ  "Doriot" "دوريو" النشأة الحديثة المنظمة لرأس المال المخاطر تنسب إلى الجنرال الفرنسي 

أول مؤسسة متخصصة في رأس المال المخاطر في العالم  وهي  1946مريكا عام في أ

، والتي تخصصت في تمويل "Américain reseach and développement ARD"مؤسسة

ثم تباطأ نمو سوق رأس المال المخاطر بعد تلك التجربة حتى عام . المؤسسات اإللكترونية الناشئة

مليار  2,5د المؤسسات المنشاة والتي استطاعت تجميع نحو الذي شهد طفرة كبيرة في عد 1977

مرة، إذ بلغ حجم المساهمات في مؤسسات رأس المال  12دوالر تضاعفت بعد عشر سنوات بمقدار 

  .مليار دوالر 29نحو  1987ي نهاية المخاطر ف

الجمعية األوروبية لرأس المال المخاطر  1983أما في أوروبا فقد تأسست في بروكسل عام     

EVCAمن  ، إذ تطور بفضلها نشاط رأس المال المخاطر بشكل ملحوظ خالل أربع سنوات منذ إنشائها

أما في اليابان بلغ النمو خالل نفس الفترة . مليار دوالر، أي بأكثر من ثالثة أضعاف 29مليار إلى  9

. مليون دوالر 980مليون إلى أكثر من  450ي كوبا من مليار، فـ 1,3مليار، في كندا  10إلى 3من
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وفي هونغ كونج نحو مليار . مليون دوالر 800في استراليا  م1990كما بلغ حجم التمويل خالل 

  .دوالر

وال يقتصر وجود هذه المؤسسات على العالم الصناعي، بل تعداه إلى الدول النامية، حيث ساهم 

في تأسيس مؤسسات  International Finance Corporationتمويل البنك الدولي والشركة الدولية لل

. مليون دوالر 350نحو  1988في كينيا والبرازيل والفلبين، وبلغ مجموع أصول هذه المؤسسات في 

في إنشاء صناديق في كل من أمريكا الالتينية،  1994- 1993وقد ساهمت الشركة الدولية كذلك خالل 

مليار دوالر لدعم  3,2ة في آسيا، حيث بلغ مجموع هذه األموال حوالي شرق أوروبا، والدول النامي

كما نشأت عدة مؤسسات في ماليزيا والخليج، وإجماال يقدر . وتمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية

مليار دوالر أكثر من نصفها يوجد خارج الواليات  85حجم المشاركة الفاعلة في العالم بأكثر من 

   1.المتحدة

   :المخاطرمفهوم رأس المال  - 2

 بواسطة مال يوظف رأس كل أنه " :رأس المال المخاطر EVCAعرف الجمعية األوروبية ت

 ال لكنها، قوي نمو تتميز باحتمال مرتفعة مخاطر ذات خاصة مشروعات في متخصص مالي وسيط

    المحدد التاريخ في المال رأس من استرداد التأكد أو دخل على بالحصول تيقن على الحال في تنطوي

 حال نسبيا، البعيد المستقبل في قوي قيمة فائض على الحصول في أمال ،)المخاطر مصدر هو ذلكو(

 2."للمخاطر تعويضا تعتبر الحالة وهذه متأخرة سنوات عدة بعد المؤسسات هذه حصة بيع إعادة

تقنية تقوم من خالله شركات تدعى بشركات رأس المال  وبالتالي هو عبارة عن أسلوب أو

بتمويل مشاريع استثمارية تتميز بمخاطر مرتفعة على العموم مع توقع تحقيق عائد مرتفع المخاطر، 

على أن يتم استرداد رأس المال المخاطر به )%40أو %30يصل في بعض البلدان، مثل أمريكا، إلى (

إدراج عائد يحسب على أساس الربح المحقق، ومن دون تقديم أي في نهاية برنامج االستثمار بعد 

ضمان عند إبرام عقد المشاركة، حيث يتحمل المخاطر كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع 

لذا ال تقتصر مؤسسات رأس المال المخاطر على تقديم النقد فحسب كما هو الحال في التمويل  .الممول

من  ا على تقديم المساعدة في إدارة الشركة بما يحقق تطور المؤسسة ونجاحهاأيضالمصرفي بل تعمل 

                                                           

ورقة عمل مقدمة في الملتقى حول سماح طلحي، دور رأس المال المخاطر في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  1
  .6ص،2012نوفمبر 14و13يــومي، بجامعة أم البواقي، المنعقد واقع وآفاق: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة

  .4ص ،الناشئة، دار النهضة العربية، القاهرة المشروعاترأس المال المخاطر ودورها في تدعيم مؤسسات عبد الباسط وفا،  2
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أجل التخفيف من حدة المخاطر والخسائر المحتملة، كما ال يقتصر دورها على تمويل مرحلة اإلنشاء 

وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي تقديم مخطط تنمية  ،فحسب بل يمتد أيضا إلى مرحلة التجديد

  1.ف المؤسسةمن طر

وتعرف أيضا شركات رأس المال المخاطر على أنّها تتخذ حصصا أو مساهمة في رأس مال 

المؤسسات غير المدرجة في البورصة و التي أنشأت حديثا و تنمو بسرعة في المجاالت التي هي 

   2.بحاجة إلى رؤوس األموال لضمان تنميتها

 :التاليو مبدأ شركات رأس المال المخاطر يوضحه الشكل  

 .مبدأ شركات رأس المال المخاطر :)1-3(شكل رقم ال

 

 

 

 

 

  

  

  

  

، حجازي، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس المال المخاطرإسماعيل عبد السميع روينة، : المصدر

ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن 

 .308ص  ،2006أفريل  18و 17بوعلي الشلف، 

  رأس المال المخاطر  خصائص :المطلب الثاني

  3 :من خالل استعراضنا لمفهوم رأس المال المخاطر يتبين أنه يتميز بالخصائص التالية  

يعد نشاط رأس المال المخاطر من األنشطة طويلة األجل والتي تتراوح فيها مدة مشاركة رأس المال  - 

  . سنوات، وذلك بصرف النظر عن حجم المشروع الذي يتم تمويله 7إلى 5 المخاطر من

  يتميز نشاط رأس المال المخاطر بوجود أفق زمني محدد مقدما لتمويل بصرف النظر عن العمر - 

                                                           

  .6مرجع سبق ذكره، ص سماح طلحي، 1
2 Paul- Jaques lechman, Le financement de l’économie, Paris Seeuil,1998, P39. مع ترجمة و بتصرف   

سلة توعية المستثمر المصري في مجال سوق المال، لسامي عبد الباقي، دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، س 3
 .2013-04-12: االطالع ، تاريخwww.efsa.gov.eg:متاح على الموقع ، 12ص ،2010جويلية  إصدار

 يقدم رؤوس أموال  المستثمر 
المتعاملون في 

رأسمال 

لمخاطرا  

 مؤسسات يأخذ مساهمات 

األمل في مردودية       
 عالية

  البحث عن القيمة 
المضافة    
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أو الفني للمشروع موضوع التمويل حيث ال يدخل رأس المال المخاطر لتمويل المشروع  االقتصادي

وأثناء هذه الفترة ال يطلب المستثمر . سنوات7إلى5ويبقى مستمرا ولكن ليخرج بعد فترة تتراوح من 

من خالل بيع حصص  االستردادمقدم رأس المال المخاطر استرداد رأس المال وعائده، وإنما يتم هذا 

   .وذلك عندما يبدأ المشروع في توليد التدفقات النقدية أو تحقيق عوائد مالية رأس المال المخاطر

االستثماري من جانب المستثمر المقدم رأس المال المخاطر، بناءا على النتائج  القرار اتخاذيتم  - 

 .د خالل فترة التمويلالمتوقعة للمشروع الذي يتم تمويله، وفي تاريخ مستقبلي وتتمثل نتائج في العائ

يتدخل رأس المال المخاطر لتمويل إقامة المشروعات صغيرة ومتوسطة أو تميل التوسع في  - 

مشروعات قائمة أو إلعادة هيكلة شركات قائمة أو لتمويل عمليات التعثر المالي، غالبا ما تكون ذات 

 .مخاطر مرتفعة، ولكن العائد المتوقع لها يكون كبيرا

العائد على رأس المال المخاطر في نهاية مدة بقاء رأس المال المخاطر بالمشروع يتم تحقيق  - 

. جزءا قليال من هذا العائد المدة إالموضوع التمويل، وال تشكل األرباح التي يتم توزيعها خالل هده 

وبعبارة أخرى، يتم تحصيل العائد عند خروج رأس المال المخاطر، وعندئذ يحصل المستثمر في مجال 

المتوقع وهو العائد األساسي  العائد الرأسماليرأس المال المخاطر على أصل رأس المال باإلضافة إلى 

 .االستثمارالمستهدف من 

لها أسواق واعدة من ناحية التنمية ل المخاطر لتمويل مشروعات يتدخل رأس الما غالبا ما - 

االقتصادية، كما أنها غالبا ما تكون مشروعات وضع أفكار وأبحاث علمية أو تكنولوجية موضع التنفيذ 

 .على أرض الواقع والتي ال يتوافر ألصحابها األموال الالزمة لمثل هذا التنفيذ

  رأس المال المخاطر  مؤسساتمفهوم وآلية عمل  :لثالثاالمطلب 

التي تعتمدها مؤسسات رأس المال المخاطر تطرقنا في هذا المطلب إلى مفهوم، أنواع ومعايير 

   .في تقييم المشروعات وصوال إلى آلية عمل هذه األخيرة

  :المخاطرمؤسسات رأس المال  تعريف و أنواع - 1

وهي تنقسم  النمو المتسارع؛تختص مؤسسات رأس المال المخاطر بتمويل المشروعات ذات 

  .إلى عدة أنواع

  :المخاطرتعريف مؤسسات رأس المال  - 1- 1

هي عبارة عن شركات يقوم نشاطها على المشاركة في المشروعات أو الشركات الجديدة ذات 

  .وذات إمكانية النمو والربحية المرتفعة، المخاطر العالية
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  :أنواع مؤسسات رأس المال المخاطر - 2- 1

                                                                   1 :إلىمؤسسات رأس المال المخاطر  تنقسم  

  :مستقلةمؤسسات  - 1- 2- 1

يث ال يكون أي مساهم في وضعية األغلبية، تقوم بجمع رؤوس أموالها من مصادر عدة، ح

وبالتالي تكون هيكلة القرار مستقلة وتتخذ قراراتها بكل حرية، وبدون األخذ بعين االعتبار لمصالح 

 .  أخرى عدا مصلحة المشروع في حد ذاته

  :مؤسسات تابعة - 2- 2- 1

روع لها وهي فرع لمؤسسات مالية أو صناعية أخرى حيث تقوم هذه المؤسسات بتأسيس ف

وتوفير لها رأس المال الالّزم وبالتالي هذا النوع من المؤسسات فهو يعمل خصيصا لحساب المؤسسات 

  .األم

  :مؤسسات عمومية - 3- 2- 1

غالبا ما عمومية،  هيئة من مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة منها، جزء أو كلها تأتي أموالها

التحديث الصناعي إذ أن رأسمالها موجه  ، أولتنشأ لغرض اجتماعي اقتصادي، كخلق مناصب شغ

لتمويل المؤسسات في بداية النشاط وخاصة مؤسسات القطاع التكنولوجي لكنها تتميز مزج بين القطاع 

  .العام والخاص وهيئات البحث والتطوير والتكوين والمعاهد والجامعات

  :تمعايير التي تعتمدها مؤسسات رأس المال المخاطر في تقييم المشروعا - 2

  2:التي تعتمدها مؤسسات رأس المال المخاطر في تقييم المشروعات نجدمن أبرز المعايير 

 ؛أن تكون الفكرة ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ، والنمو وتلبي حاجات الناس - 

 عالي ويتناسب مع درجة المخاطرة؛معدل العوائد المتوقعة لالستثمار في المشروع المقترح  - 

 المبادر صاحب الفكرة وفريق عمل المشروع على قدر كبير من المهارات والخبرات؛أن يكون  - 

  . الوضع االقتصادي والمالي العام - 

  

 
                                                           

1
رسالة  محمد سبتي، فعالية رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة دراسة حالة المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة،  

  .76ص ،2009-2008مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة مالية، جامعة منتوري، بقسنطينة، 
، متاح 34، ص ناصر، رأس المال المخاطر نموذج واعد لتمويل المشروعات الريادية في المملكة العربية السعوديةمحمد سعد   2

 .18/03/2013: تاريخ االطالع ،ww.books.google.fr: على الموقع
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   :رأس المال المخاطر مؤسساتآلية عمل  - 3

، والتي تتمثل في المؤسسة فيها الموجودة المرحلة حسب المخاطر رأسمال عمليات تختلف

  :األتي

  Capital d’amorçage":   "اإلنشاء قبل ما رأسمال -

 إجراء ونفقات والتنمية البحث نفقات تمويل المرحلة هذه في المخاطرالمال  رأس شركة تتولى

 1.عليه اإلقبال مدى وتقييم ومالحظة السوق في جديد منتوج أو سلعة بعث ذلك في بما التجارب

  :" Capital de démarrage"االنطالق رأسمال -

 اإلنشاء مرحلة في المؤسسات لتمويل ويخصص رأسمال المخاطر يتدخل المرحلة هذه ففي

 منها يعاني التي المخاطر كل المرحلة هذه وتجمع إلى خبرته، إضافة التطوير من األولى والمراحل

 هذه خالل المؤسسة تمويل تقبل التي الوحيدة هي رأسمال المخاطر مؤسسات أن كما جديد، مشروع

  .المرحلة

  " Capital développement ":النمو  رأسمال -

 لتسريع إضافي لتمويل وتحتاج المخاطر، رأسمال استفادت من التي المؤسسات يخص هوو

 يغطي جديدة، كما استثمارات شراء أو المال العامل، رأس لتمويل كان سواء والتطور، النمو عملية

 إلى المخاطر تتجه المرحلتين هاتين أنه خالل حيث والنضج؛ التطور مرحلتي المخاطر رأسمال

 وبالتالي اإليرادات، وتحقيق المرحلة اإلنتاجية بلغت المؤسسة أن باعتبار واضحة، بطريقة التناقص

 دور يبدأ لذا .بنكية قروض على في الحصول إمكانيتها ومنه ، معينة بنسبة الذاتي التمويل على قدرتها

  2 .التقليدية التمويل لوسائل المجال وترك ،االختفاء ثم تدريجيا التقلص في المخاطر رأسمال مؤسسات

ويتدخل رأس المال المخاطر خالل مراحل حياة المشروع بنسب متفاوتة وتتجلي أهميته من 

خالل هذه المراحل والجدول الموالي يوضح إمكانية التمويل عن طريق رأس المال المخاطر بالمقارنة 

  .مع المصادر التمويل األخرى المتاحة

  

  

                                                           

أطروحة دكتوراه  ئر،ياسين العايب، إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا1 
  .311ص ،2011-2010كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسنطينة،  ،جامعة منتوري غير منشورة، دولة

  .81صعلي، مرجع سبق ذكره،  مة الحاجيلح 2
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  .إمكانية التمويل عن طريق رأس المال المخاطر خالل مراحل حياة المشروع :)1- 3(الجدول رقم 

 اإلنشاء التوسيع التطور النضج
  المراحل             

 مصادر التمويل

 التمويل ذاتي -  غير كافي نسبي كافي

 جوهري هام - 
قاصرة عليها 

 بمفردها
 رأس المال المخاطر

 القروض مستحيلة صعبة ممكنة ممكنة بدرجة أكبر

  درجة المخاطرة مرتفعة جدا مرتفعة قوية أقل قوة

هامة لبيع 

 المشروعات
 متواضعة نسبيا ضعيفة

موجودة بدرجة 

 كبيرة
 متابعة المشروعات

 ،الناشئة، دار النهضة العربية، القاهرة المشروعاتمؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تدعيم  وفا،عبد الباسط : المصدر

  .85 ص
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  شركات رأس المال المخاطر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثاني

تلعب شركات رأس المال المخاطر دورا مهما في تمويل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات 

واإلخترعات الجديدة وتحقق عوائد كبيرة تتناسب مع درجة المخاطر العالية والمرتكزة على األفكار 

وعليه فلقد قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب، تناولنا في المطلب األول  .المخاطرة التي تتعرض لها

، وتعرضنا في في حياة  المؤسسات وآليات التخارج أس المال المخاطرمراحل تدخل شركات ر

، أما المطلب الثالث في تمويل المؤسسات رأس المال المخاطر شركاتإستراتيجيات المطلب الثاني إلى 

في تمويل المؤسسات الصغيرة  رأس المال المخاطر لتوضيح الدور الذي تلعبه شركاتفلقد خصصناه 

        .   والمتوسطة

  التخارج وآلياتمراحل تدخل شركات رأس المال المخاطر في حياة المؤسسات  :األولالمطلب 

شركات رأس المال المخاطر في حياة المؤسسات ابتداء من مرحلة دراسات الجدوى تتدخل 

  .  وصوال إلى مرحلة التخارج والنهائية للمشروع المبدئية

  :مراحل تدخل شركات رأس المال المخاطر في حياة المؤسسات - 1

للمشروعات الصغيرة  ئيأو المبد ياألحوال يتدخل رأس المال المخاطر للتمويل األول معظمفي   

والمتوسطة وخاصة تلك المشروعات التي تسعى لتنفيذ أفكار مبتكرة وال يتوافر ألصحابها األموال 

من مراحل ويمكن لرأس المال المخاطر أن يتدخل على وجه الخصوص خالل أي مرحلة . الالزمة

  1 :دورة حياة المشروع

ويتدخل رأس المال المخاطر  :الجدوى المبدئية والنهائية للمشروع تلدراسامرحلة التمويل األولى  - 

وقد تنتهي هذه المرحلة . وعواألبحاث التي تدور حول الفكرة الرئيسية للمشر تالدارساهنا لتمويل 

إما من سيناريوهين ال ثالث لهما، يتمثل األول في فشل فكرة المشروع ويثبت عدم قابليتها للتنفيذ بأحد 

لتقنية أو من الناحية التسويقية، وعندئذ يتم صرف النظر عن مواصلة تنفيذ المشروع والبحث الناحية ا

الفكرة وقابليتها للتنفيذ، أما السيناريو الثاني فيتمثل في نجاح  عن فكرة جديدة أو البدء في تمويل بديل،

 رأسوعندئذ يقوم وعندئذ يواصل رأس المال المخاطر بقاءه في مشروع حتى يبدأ المشروع في النمو 

يل التوسعات في المشروع وهو ما يشكل المراحل التالية من مراحل تدخل رأس والمال المخاطر بتم

 .المال المخاطر

 وهذه هي مرحلة التمويل األولى لكي يتمكن المشروع من: مرحلة تمويل التكاليف بدء المشروع - 
                                                           

  .9-8:مرجع سبق ذكره، ص ص امي عبد الباقي،س 1
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المرحلة ال يمكنه الحصول على التمويل هذه استكمال بنيته األساسية، حيث أن المشروع في 

باالقتراض ألنه ال يمتلك األصول الكافية لكي يقدمها كضمان للمقرض، كما أنه لن يستطيع أن يحصل 

على التمويل من خالل الطرح لالكتتاب العام لعدم توافر شروط الطرح لالكتتاب العام في المشروعات 

ن سوق المال أو يسبب ارتفاع التكلفة أو ارتفاع الصغيرة و المتوسطة وفق ما ينص عليه قانو

 .احتماالت فشل الطرح

ويتدخل رأس المال المخاطر هنا لتمويل التوسع في أنشطة : مرحلة تمويل عمليات التوسع - 

ولكنها في حاجة إلى أموال ضخمة  عائدامشروعات قائمة أو تنميتها أو لتمويل مشروعات قائمة وتدر 

تمويل المشروع أو تمويل توسع  هيكلرأس مال المشروع وذلك لدعم  في صورة حصص تشارك في

ومن ثم فغالبا ما يتم في هذه المرحلة من مراحل . استمراريتها في السوق جديد لها وذلك كله لتأمين

تدبير التمويل دورة المشروع تكوين اتحاد شركات تعمل في مجال رأس المال المخاطر وذلك بغرض 

وسوف تزيد هذه التوسعات من فرص نجاح طرح أسهم المشروع . الالزم للتوسع في المشروع

وبدخول المشروع في هذه المرحلة يكون قد برهن على نجاحه عمليا سواء من ناحية . لالكتتاب العام

 .اإليراداتالجاذبية التسويقية أو من حيث القدرة على نمو 

الهيكلة قد تتطلب بعض مجاالت األعمال إلى إعادة الهيكلة لألنشطة التي مرحلة تمويل إعادة  - 

تصادفها مشكالت في اإلنتاج أو التسويق أو التمويل، ومن ثم يتدخل رأس المال المخاطر في هذه 

 .المرحلة ليقدم الحلول المناسبة لهذه المشكالت والتي غالبا ما تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة

وفي هذه المرحلة يأخذ " تمويل العبور"حلة التمويل اإلضافي لتحقيق األهداف النهائية للمشروع مر - 

رأس المال المخاطر المشارك في المشروع على عاتقه توفير دورة موارد مالية إضافية تسمح بالعبور 

الغير مع منح  إلى الثمرة النهائية للمشروع و تأمين نجاحه، وهذه المرحلة غالبا ما تتضمن قرضا من

 .الجهة المقرضة أولوية في التنفيذ على أصول المشروع إذا ما تدهور المشروع

وهنا يوفر رأس المال المخاطر الموارد المالية : قبل االنسحاب من المشروع مرحلة التمويل األخير - 

قبل أي للمشروع كي يتمكن من التحرك إلي ما بعد مرحلة التوسع من أجل زيادة أحجام المبيعات 

 .سيترتب عليه حتما زيادة قيمة األسهم الذيعملية تسييل لألسهم مثل الدمج في منشأة أكبر، األمر 

 أصحاب حجما معينًا وتدر إيرادات كافية، حتى يسعىما إن تبلغ الشركة الناشئة  :مرحلة التخارج - 

  .المال المستثمرأرباح رأسمالية على  رأس المال المخاطر إلى التخارج من لشركة وتحقيق

  :لمخطط الموالي يوضح لنا أهم مراحل حياة المؤسساتاو
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  :التخارج آليات -  2

  1 :من آليات خروج رأس المال المخاطر من المشروع نذكر منها هناك العديد

يحصل المستثمر المخاطر على أصل رأس ماله وأرباحه في  :IPOطرح المشروع لالكتتاب العام  -1

 .مفيدة في البورصةصورة أوراق مالية 

 .طرح المشروع لالكتتاب الخاص -2

وهنا يحصل  :األسهمشركة قائمة و متداولة في سوق من قبل  (M&A)واالستحواذ االندماج -3

 .المستثمر على أصل ماله وأرباحه في صورة أسهم في الشركة الدامجة

 .قبل المبادرة صاحب الفكرة نالمخاطر مالتملك بالكامل وإعادة شراء أسهم رأس المال  -4

 .استثمار قابضة صناديق البيع لمستثمر آخر مثل شركة قابضة، -5

إلى أن هناك عالقة طردية بين حجم استثمار رأس المال المخاطرة وبين آليات  اإلشارةوتجدر 

الخروج؛ فكلما كانت سهلة ومتعددة زاد استثمار رأس المال المخاطر؛ والسبب أنه يصبح من السهل 

على المستثمرين المخاطرين تسييل استثماراتهم ومن ثم زيادة حجم رأس المال المخاطر مما ينتج عنه 

   .المنشآت الناشئة جديدة ذات مخاطر عاليةتمويل 

  رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات شركاتإستراتيجيات  :الثانيالمطلب 

   :رأس المال المخاطر في تمويل المؤسسات نجد شركاتاستراتيجيات  من  

  :التمويلية اإلستراتيجيات- 1 

 من المؤسسات غيرها عن المخاطر المال رأس مؤسسات بواسطة التمويل طريقة تختلف

 بعكس نشاطها الماضية، ميزانيات على اإلطالع المشروعات من األخيرة هذه تطلب إذ األخرى،

 ومنطق وأهداف لها قواعد إذ المؤسسات، هذه وبين بينها آخر نوع من عالقة تنشأ إذ األولى،

 المخاطر المال رأس مؤسسات تتمتع بها التي فالميزة التمويل، في الموجودة تلك عن تختلف وسلوكيات

 كافة بالتفصيل فيها مبين تطوير خطة المراد تمويله المشروع من تطلب فهي المستقبل، إلى النظر

 السياسة لتحقيق وإستراتيجيته وأهدافه المشروع والمالية، وسياسات والتجارية الصناعية مكوناتها

  وبطاقات وطموحاته وأهدافه خياراته بذلك يرفق أن فتحبذ قبل قائما من المشروع كان وإذا المحددة،

  

  
                                                           

  .38صحمد سعد ناصر، مرجع سبق ذكره، م 1
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  1 :ةالتالي العناصر ضمن التطوير خطة تلخيص ويمكن الماضية، حول ممارساته وإحصائية تقنية

 أم البيع، التصنيع أم أم خدمة، أو منتج خلق أم الشراء، خلق هلمعرفة الهدف النهائي للمشروع؛  - 

 .آخره إلى ...المستقبل في الذاتي للتمويل كافية سوقية حصص شغل

 أم معين في إقليم التخصص أم معين منتج في التخصص هي هلمعرفة السياسة العامة للمشروع؛  - 

 البحث في سواء لذلك المالئمة السياسة وضع يستلزم ما وهو األسواق، تنويع أم المنتجات، تنويع

 .المساهمين مواجهة في أو العمالة في أو والتطوير

 أم إيرادات تحقيق مرحلة إلى األعمال رقم بحجم الوصول هل ع؛للمشرو الرقمية األهداف معرفة - 

 .االستثمارات إرادية تحقيق من أعلى لمرحلة به الوصول

 والنمو يالنمو الداخل (وطرقها) والتجارية الصناعية الخيارات (المشروع نجاح استراتيجيات معرفة - 

 .)والبشرية المالية الوسائل (المختارة ووسائلها) الخارجي

  .لالستثمارات المتوقعة المالية اإليرادات معرفة - 

 القطاع طبيعة ليقيموا المخاطر المال رأس مؤسسات من ومتخصصون خبراء يتدخل هنا  

 أن يمكن للمشروع وكيف الصناعة سوق في المعروفة التكنولوجيا استخدام ومدى فيه االستثمار المراد

  .المشروع في والقوة الضعف نقاط استظهار ثمة ومن آخره، إلى ...والسوق الصناعة في مكانة يتبوأ

 توفير في اعتبار محل دورا المخاطر المال رأس لمؤسسات التمويلية اإلستراتيجية تلعب وبذلك

 ، 1997عام للمستثمرين الفرنسية الشركة أجرتها دراسة ففي المقبولة، للمشروعات التمويلي الغطاء

 رأس مؤسسات عبر المال رأس في AFIC سنويا تمويلها يجري تقريبا شركة 1200 نحو أن اتضح

 الجدول يوضحه ما وهو مراحل التطور، حسب مختلفة التمويلية العمليات قيمة وكانت المخاطر المال

  :التالي

  

  

  

  

  

                                                           

رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في بد اهللا بلعيدي، التمويل برأس المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة، ع 1
  .104-103:ص ص العلوم االجتماعية والعلوم االسالمية، تخصص اقتصاد إسالمي، جامعة الحاج لخضر، بباتنة، الجزائر،
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 1997) معطيات (التطور لمرحلة تبعا المخاطر المال رأس استثمارات ):2- 3( رقم جدولال

 .فرنك بالمليون . .

عدد   التطور مرحلة

  العمليات

قيمة  إجمالي

  االستثمار

 كل في االستثمار متوسط

  شركة

 خالل اإلنشاء، قبل

 نهاية اإلنشاء،

 اإلنشاء

 التطور

 الملكية تحويل

  األقلية حصة شراء

  

  

536  

559 

181 

575  

  

  

1097  

2507 

4022 

631  

  

  

20.1  

4.5 

22.2 

2.2  

  49  8257  1841  اإلجمالي

  .104ص ،مرجع سبق ذكرهعبد اهللا بلعيدي،  :المصدر

  :التمويلية غير اإلستراتيجيات - 2

 التصدير، أسواق في للتوسع الالزمة والخبرة المعرفة ينقصها مجملها في المشروعات إن

 لتذليل إلى آخره ...األسواق في السائدة بالتكنولوجيا والعلم التقنية والخبرة والصناعي التجاري والتنوع

 نشط، شريك فهي المخاطر المال رأس مؤسسات إلى لجوئها من البد والنقائص، الصعوبات هذه مثل

 في المشروعات تفيد اإليجابية المتابعة وهذه فيها، يشارك التي المشروعات هذه ويوجه ويتابع يراقب

 على معينة تغيرات وإجراء العمل، مواقعى إل النزول في المتابعة هذه وتتمثل التوجيه مجاالت كافة

 ومعالجتها احتوائها وكيفية مقدما المشكالت توقع على والعمل لذلك، الضرورة اقتضت إن المشروعات

 مثل وأن. آخره إلى... الطبيعة على المعاينة خالل من المشروعات مستقبل وتوقع واحتمال الوقت، مع

 يقابلها التي المخاطر في محسوس إنقاص في تتمثل مضافة قيمة شكل في لمشروع تفيد التدخالت هذه

 بالشركاء المؤسسات بصالت وإفادته المتخصصة بالمعرفة المشروع تزويد على وتعمل المشروع

 المخاطر المال رأس مؤسسات متابعة التطور إن سبل بتيسير المتصلة بالنصائح وإمداده اآلخرين،

 مؤسسات تنفرد وبذلك لها المنشود التطور وتحقيقالمنشآت  هذه عقبات تذليل في بالغة أهمية للمنشآت

 أن ويمكن اإلدارة، معونات إلى باإلضافة التمويل تقديم في مزدوجة تتمثل بطبيعة المخاطر المال رأس

  :من المتابعة نوعين بين نميز
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 .المتابعة في نوعي الغالب وهو المشروع، قيمة إلى اإلضافة إلى تهدف التي وهي :عادية متابعة -

 على القائمين بتوجيه المشروع، على واإلشراف الرقابة إلى تهدف التي وهي :عادية غير متابعة -

 من النوع هذا ويعتبر منتظر، هو مما أقل النتائج كانت إذا تغييرهم حد إلى تصل قد المشروع، إدارة

  :هما لسببين المخاطر المال رأس مؤسسات لدى نادرا المتابعة

 تساهم التي المشروعات على اإلشراف في المخاطر المال رأس مؤسسات لدى الرغبة وجود عدم -1

  المتابعة؛ من النوع هذا ممارسة يتطلبه الذي الوقت عامل وثانيها المالية التكلفة عامل أولها: لسببين بها

 ويمكن المتابعة من النوع هذا مثل إلجراء الالزمة البشرية الموارد المؤسسات هذه لدى وجود عدم -2

 ثالثة في المخاطر المال رأس مؤسسات تتابعها التي للمشروعات المقدمة الخدمات طبيعة حصر

 1:هي رئيسية مجاالت

  :المالية المتابعة - 

 إنشاء إلى حتما يدفعها المالية بالمعلومات المخاطر المال رأس لمؤسسات المشروع تزويد إن 

 واستيفاء المتوقعة الموازنات إعداد في األخيرة هذه تساهم أن الممكن ومن مالئمة، ومالية إدارية رقابة

 تتخذ كما البورصة، سوق في المشروعات دخول اقتراب حال المطلوبة المالية والشروط البيانات

 في وإظهاره المشروع وضع تحسين في المتاحة التمويل طرق أفضل عن البحث المالية، المتابعة

 الوضع الحالة هذه في يواجه المخاطر المال فرأس المشكالت، في يقع حينما خاصة أفضل، صورة

 تقود حيث المالي، المظهر نظر وجهة من للمشروع جيد ترتيب إجراء على يحرص فهو بمفرده،

 أموالها من الطارئة المالية مشكالته تعالج متطورة مالية لهندسة طبقا للمشروعات المالية الهياكل

 في أخرى مرة المشروع إلظهار الزمة متطلبات من القائم الظرف معالجة يقتضيه ما وبكل الخاصة،

  .ممكنة صورة أحسن

  :اإلستراتيجية المتابعة -

 بتطوير مشروط المخاطر، رأس المال لمؤسسة النهائي الهدف يعتبر الذي الربح تحقيق أن بما 

 التي المشروعات رغبة لمطلق تتركها المؤسسات أن يمكن ال اإلستراتيجية خياراتها فإن المشروعات،

 التطور من مزيد إلى المشروعات لدفع اإلستراتيجية الالزمة تحديد في تتدخل فهي بها تساهم

 الداخلي النمو سياسات ورسم التكاليف، على نظام للرقابة وإنشاء التنمية، خطة كوضع واالنطالق

 ومدى األسواق كتطوير الخارجي النمو سياسات كذلك إنتاجية ورسم مرحلة أو جديد منتج كتطوير
                                                           

1
  .107-105:ه، ص ص، مرجع سبق ذكربد اهللا بلعيديع  
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 إدارة إنشاء يتم وقد المنتجات تسويق مشاكل على القضاء في معين، والمساعدة لسوق المنتج مالئمة

 بالنسبة أما الداخلي، النمو متابعة استمرار أثناء الجديدة المنتجات على الحكم والتطوير تتولى للبحث

 قوتصور عمي واضحة رؤية لديها ليست التي المشروعات حالة في تشتد فإنها الخارجي، لمتابعة النمو

 مع ليتالءم تعديل المنتج فيها تم فعال عديدة حاالت وهناك األجنبية، األسواق خاصة األسواق، حالة عن

  .المال المخاطر رأس مؤسسات توجيهات بفضل فيه، سيطرح الذي السوق حالة

  :المشروع عالقات متابعة  -

 تتضمنه فيما المجال هذا في المال المخاطر رأس مؤسسات تجريها التي المتابعة أهمية تكمن 

 مواعيد وتنظيم ترتيب على ومساعدته نصح المشروع: أمثلتها ومن للمشروع مفيدة عديدة نصائح من

 دولي إطار في ودخولها التمويلية القدرة عيتوس أجل من في الخارج، المحتملين الشركاء من العديد مع

 شروط أفضل هي وما لالتفاق، التمهيدية المرحلة في المفاوضات مائدة على يوضعأن  يجب وما

  .أخره إلى ...نموذجية للعقد

 صورة رسم في كبيرا وزنا فعال لعبت المخاطر المال رأس مؤسسات تجريها التي المتابعة إن      

 المال رأس مؤسسة في فريقين وجود المتابعة هذه وتتطلب، استمراره على والمحافظة المشروع

  :المخاطر

 ...والضريبية القانونية واألسس المال، لرأس الجغرافي والتعديل المالية الشؤون إلدارة مالي فريق  -

   خ؛إل

 مساعدة في اءواقتد بفاعلية والمشاركة المالئمة، الحلول ووضع المشاكل لتوقع صناعي وفريق  -

 بدرجة يعتمد التمويلية، غير مهامها في المخاطر المال رأس مؤسسات نجاح أن شك فال المشروعات،

 رسم على والقادرين باألسواق وخبراء والمتخصصين، الموهوبين من متكاملة مجموعة على أكبر

 .المشروع بمستقبل الخاصة التوقعات

 حالة في منها، أكثر منشأ مشروع لتمويل التصدي حالة في المشروعات متابعة مهمة وتتعاظم

 الزالت المشروعات المعنية أن نجد األولى الحالة ففي ونمو، تطور حالة في مشروع لتمويل التصدي

 الحالة في أما أهمية، هو األكثر للوضع مفهومها يكون حيث وإرشاد، نصح إلى حاجة وفي مهدها في

 المخاطر المال رأس وتوجيهات فإن تدخالت لذا فقط، تطويره أو النشاط لتوسيع حاجة في فهي الثانية،

  .نصف نشطة لتدخالت يكون ما أقرب لتصبح للغاية تقل

  



  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرأس المال المخاطر ودوره في تمويل : الفصل الثالث

 

74 

 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرأس المال المخاطر في تمويل  دور شركات :الثالثالمطلب 

لشركات رأس المال المخاطر أهمية كبيرة في حياة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تتمتع 

  . به من مزايا في تمويل هذه األخيرة

  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حياة في رأس المال المخاطر أهمية - 1

  1 :تبرز أهمية رأس المال المخاطر كبديل تمويلي لتقنيات التمويل الخارجي في التالي

رأس المال المخاطر يدخل في تمويل المشاريع : صعوبة تمويل بعض المشروعات بطرق التقليدية - 

وهذه . علمية أو تقنية ذات المخاطر عالية أفكار جديدة إبداعيةالناشئة الصغيرة والمتوسطة، مبنية على 

المشاريع في الغالب يصعب تمويلها بطرق التمويل الخارجي التقليدية التي تعتمد على القروض 

تلك المشاريع المبنية علي أفكار  إقراضالمصرفية ألن أغلب المصارف والمؤسسات المالية تتجنب 

  ؛إبداعيةجديدة 

قيمة مضافة لمشاريع أصحاب المبادرات مثل االستشارات يقدم رأس المال المخاطر خدمات ذات  - 

 ؛، وهذا ما يزيد فرصة نجاحهاواإلستراتيجية، التسويقية، اإلداريةالفنية، 

أسواق جديدة تسهم في  إيجاديسهم رأس المال المخاطر في تحقيق النمو االقتصادي عن طريق  - 

 ؛درته التنافسيةقادي وزيادة تنويع الهيكل االقتص

 .يساعد رأس المال المخاطر في خفض البطالة و ذلك بتوليد فرص عمل في المجاالت جديدة - 

   :المتوسطةو ةأهداف و مزايا التي يحققها رأس المال المخاطر للمؤسسات الصغير - 2

   .جملة من األهدافتمويلية يهدف من خاللها إلى تحقيق يتمتع رأس المال المخاطر بعدة مزايا 

  :أهداف شركات رأس المال المخاطر- 1- 2

يرجع تأسيس شركات رأس المال المخاطر إلى المشاكل المالية التي واجهت المؤسسات 

النجاح الباهر التي حققته في الواليات المتحدة األمريكية  إلى بها االهتمامالصغيرة والمتوسطة، ويعود 

وأوروبا في هذا المجال، و تهدف هذه الطريقة التمويلية إلى تحقيق جملة من األهداف، تصب كلها في 

  2 :تسهيل عملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها

  لى شركات عاملة حين يصعب عليهمتزويد أصحاب المشروعات بالتمويل الالزم لتحويل أفكارهم إ - 

                                                           

  .36ص ع سبق ذكره، جحمد سعد ناصر، مرم 1
 إفريقيا، مجلة شمال اقتصاديات بالجزائر، مجلة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في الداعمة واآلليات زيدان، الهياكل محمد 2

 .124، ص2002 الشلف، السابع، جامعة إفريقيا، العدد شمال اقتصادياتو العولمة مخبر عن تصدر سنوية محكمة علمية
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 ؛الوصول إلى مصادر مالية أخرى

 ؛ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل المساهمة في رأس مالها - 

 االستثماري؛ بالتمويل الخاصة االحتياجات مواجهة - 

 وعوائد نموإمكانيات  على تتوفر والتي المخاطر الجديدة أو عالية األموال الكافية للمؤسسات توفير - 

 مرتفعة؛

 وطرحها أسهم إصدار على المؤسسة قدرة وعدم المالي السوق ضعف حالة في تمويلي بديل - 

 .لالكتتاب

   :التمويل عن طريق رأس المال المخاطرمزايا  - 2- 2

  1 :يفيما يل تحقق مؤسسات رأس المال الخاطر مزايا للمشرعات التي تساهم فيها وتتمثل          

شركة رأس المال المخاطر تكون شريكة ألصحاب المؤسسة األصليين وتأخـذ نسبة  :المشاركة -

 من جزءا تتحمل كمامقابل المصاريف سنويا،  %2.5باإلضافة إلى  %30إلى %15األربـاح من 

الذي يقدمه الممول مفيد للشركـة ويساعد علي  العملي أن الدعم كما ،احصوله حالة في الخسارة

نجاحها وهي تفتح المجال للمشاركة طويلة األجل حيث ال تباع الحصة إال بعد أن تسوي الشركة 

 وتصبح قادرة علي اإلنتاج والنمو وهذا ال يتوفر في الديون القصيرة؛                                

المشروع الواعد حيث تكون أمامه فرصـة انتقـاء المشاريع الممول يقوم باختيار  :االنتقـاء -

  الجديدة ذات الدرجة العالية من المخاطر واألرباح المتوقعة العالية؛             

التمويل برأس المال المخاطر ال يتم دفعة واحدة وإنما يتم عبر مراحل، بانتهاء كل مرحلة : المرحلية -

الي يكون هنا ضمان للنتائج المحققة خالل كل مرحلة وإعطاء فرصة يلجأ المستفيد إلى الممول وبالت

 ؛جديدة في حين فشل المشروع تفاديا لتراكم الخسائر

يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع مختلفة المخاطر بحيث ما يمكن أن تخسره  :التنويع -

     في مشروع تعويضه في آخر؛

 يتجرأ ال لتياو المخاطر مرتفعة مشاريع على تمويل قادر التمويل من النوع هذا: التنمية والتطوير -

                         ؛والعائد المرتفع بالمكاسب الخطر هذا ويعوض القادرون، إال الرواد خوضها على

                                                           

، -  sofinanceدراسة حالة شركة  -رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسعيد بريبش،ا 1
مجلة علمية محكمة سنوية تصدر عن جامعة ورقلة، كلية االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد الخامس،  ،مجلة الباحث

  .9-8:ص ص ،2007
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 لمستثمر تباع أن يمكن وبعدئذ وتستوي، الشركة تنضج حتى التمويل يستمر: توسيع قاعدة الملكية -

  1.المساهمين علي كأسهم أو تطرح نشاطها، ونوع الشركة نجاح يشده آخر

باإلضافة إلى مجموعـة أخرى من المزايا التي تحققها مؤسسـات رأس المـال المخاطر 

  :للمشروعات التي تساهم فيها وتتمثل في

 بسبب مشاركة المخاطرين بحصة معتبرة من رؤوس أمواله؛ ،الخاصة األموال زيادة - 

 على تسمح بذلك، ال المشروع حالة كانت إذا األداء واجبة أو مستحقةالمخاطرين  أموال تكون ال - 

 ؛القروض خالف على وذلك الخاصة، أمواله من جزء تشكل أصبحت أنها اعتبار

 والنصح، مصحوبة بالمتابعة تكون وإنما فحسب، المالي الجانب على المخاطرين مشاركة تقتصر ال - 

 .المستمرة للمشروعات اإليجابية المتابعة سياسة المخاطرون تبنى إذا خاصة

  : التمويل عن طريق رأس المال المخاطرالعيوب  - 3- 2

  2 :تتلخص عيوب التمويل عن طريق رأس المال المخاطر في النقاط التالية

 المال المخاطر رأس مؤسسات قبل من توجيهه في والتدخل المشروع قرارات في المشاركة - 

 ؛الشركة المال رأس من لجزء مالكة باعتبارها

 المجازفة تغطي وتقابل مرتفعة، مبالغ بطلبها المشروع نجاح حالة في المخاطرين حصص استرداد -

 شاركوا التي أموالهم لفقد كافة تعرضهم أن الممكن من كان والتي اإلنشاء، وقت المخاطرون قبلها التي

  .المشروع في بها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .310نة، اسماعيل حجازي، مرجع سبق ذكره، صيبد السميع روع  1
  .111ص، بد اهللا بلعيدي، مرجع سبق ذكرهع  2
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  واقع رأس المال المخاطر في بعض البلدان: الثالثالمبحث 

تعتبر تقنية رأس المال المخاطر من األدوات التي تساعد في التغلب من المشاكل التمويلية التي 

وعليه . تجارب الدول الرائدة في هذا المجال أثبتتهتعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما 

في  رأس المال المخاطر واقعثة مطالب، تناولنا في المطلب األول فلقد قسمنا هذا المبحث إلى ثال

، أما في فرنسا رأس المال المخاطر واقع، وتعرضنا في المطلب الثاني إلى الواليات المتحدة األمريكية

  . في الجزائر رأس المال المخاطرلعرض واقع المطلب الثالث فلقد خصصناه 

  طر في الواليات المتحدة األمريكيةواقع رأس المال المخا: المطلب األول

من خالل  في الواليات المتحدة األمريكيةتناولنا في هذا المطلب واقع رأس المال المخاطر 

   .الواليات المتحدة األمريكيةهذا األخير في  مفهوم وأهمية ومراحل تطور

  :األمريكيةرأس المال المخاطر في الواليات المتحدة  صناعة تطور مراحلمفهوم و - 1

 رأس المال المخاطر في الواليات المتحدة األمريكية صناعة تطورقبل التطرق إلى مراحل 

  .الواليات المتحدة األمريكيةالبد من التعرف على مفهومه في 

  :مفهومــه - 1- 1

بدأ نشاط رأس المال المخاطر في الواليات المتحدة األمريكية في الخمسينات استجابة 

الصغيرة والمتوسطة وللثورة الجديدة في مجال التقدم التكنولوجي وخاصة  المؤسساتالحتياجات تمويل 

حالة عائد مرتفع في  في صناعات الكمبيوتر واإللكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر هذه الشركات

    1.نجاحها

  :المتحدة الواليات في المخاطر المال رأس صناعة تطور - 2- 1

توسعا باهرا وذلك نتبجة مرورها  المتحدة الواليات في شهدت صناعة رأس المال المخاطرلقد   

  2 :تيبعدة مراحل والتي تتمثل في اآل

 :األمريكية المخاطر المال رأس صناعة ظهور - 1- 2- 1

المال المخاطر، حيث أن أول شركة رأس المال  رأس المتحدة األمريكية مهدتعتبر الواليات 

 .األربعينيات، على يد جرج دوريو منتصف األمريكية المتحدة الواليات في أسست  (ARD)المخاطر

 شكله المؤسساتي، على في المخاطر األمريكية رأس المال ناعةسنة انطالق ص 1946إذ تعتبر سنة 

                                                           

 
  .18/03/2013تاريخ االطالع ، egypt.com-www.idbe: ، من الموقع3لبنوك ورأس المال المخاطر، صا 1
2
  .101-100 :ذكره، ص صحمد سبتي، مرجع سبق م  
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أمثال  الكبيرة العائالت طرف من) مؤسساتي غير (بشكل آخر كانت تمارس ذلكأنها قبل  اعتبار

ROCKFELLER  و.WHITNEY  

  :للتطور األولى المراحل - 2- 2- 1

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل  المتحدة الواليات اهتمت الحرب، تلت التي الفترة خالل

         األمريكي على قانون المنشآت الصغيرة  ، صوت الكونغرس1953ففي سنة وملحوظ كبير

(The Small Business Act) منشآتلل  الحكومة وحماية نصح مساعدة، ضرورة يقتضي ، الذي 

إدارة  فدرالية مكلفة بدعم هذه األخيرة وتتمثل في وكالة بإنشاء وترجم المستطاع، قدر الصغيرة

 .الصغيرة المنشآت

صناعة رأس المال المخاطر تتطور فعليا، بعد تبني مرسوم مؤسسات بداية من الستينات بدأت 

المال  رأس ممارسات نشر في ساهمت األخيرة هذه. 1958االستثمار في المنشآت الصغيرة سنة 

المخاطر التي  المال رأس صناديق من العديد وتطوير المهنيين، األول من الجيل تكوين المخاطر،

نمو،  طور أول األمريكي المخاطر المال رأس شهد وهكذا .لصناديقا أصبحت فيما بعد من بين أكبر

    بشكل كبير من المعدل المتوسط بلغ من  المضافة القيم على المفروضة وذلك رغم ارتفاع الضرائب

  .السبعينيات خالل % 43إلى % 15

 :التوسع بداية مرحلة - 3- 2- 1

مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات،  المال المخاطر تشهد توسعات كبيرة رأس استثمارات بدأت

  :اثنين عاملين إلى التوسع هذا إرجاع ويمكن

، ما دفع إلى إنشاء عدة صناديق رأس 1978الضرائب على القيم المضافة المحققة سنة  تخفيض - 

 المال المخاطر جديدة؛

" الرجل الحذر"أوضحت مصلحة العمل كيفية استفادة صناديق التقاعد من شرط  1979في سنة  - 

(prudent man)                  من قانون أمن عائد تقاعد الموظف(Employee Retirement 

Income Security Act) مولت كبيرة مصرعيه مبالغ على األمر الذي فتح الباب .1974لسنة 

 .المخاطر لالما رأس صناعة

وبهذا بدأ نمو صناعة رأس المال المخاطر األمريكية، حيث في حين لم يبلغ حجم االستثمارات        

مليارات  3وتجاوز ، 1981سنة دوالر المليار ، تجاوز1979سنة  دوالر مليار النصف عتبة

  .1983سنة
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 :الكبير التوسع مرحلة - 4- 2- 1

رأس المال المخاطر األمريكية بداية الثمانينيات، ليبدأ في استمر التوسع الذي شهدته صناعة        

مليارات سنة  4بلوغ األرقام القياسية منتصف التسعينات حيث بلغ حجم االستثمارات ألول مرة عتبة

حيث  2000، لكن الرقم القياسي كان سنة 1996مليار  11، ف1995مليارات سنة  8، ثم 1994

، ليتراجع )أكثر من نصفها كانت في منشآت اإلنترنت(دوالر مليار 150تجاوز حجم االستثمارات 

  .2007سنة دوالر مليار 30 وحوالي ،)اإلنترنت فقاعة انفجار (مليار 40خالل السنة الموالية ل

ومن أبرز الشركات التي تم تمويلها بتقنية رأس المال المخاطر والتي ساعدت في توليد فرص 

يوضح مدى مساهمة ) 06(في القطاع الخاص والجدول رقم من فرص العمل % 11عمل تقدر نسبتها 

رأس المال الخاطر في توليد فرص عمل الجديدة في بعض شركات من الواليات المتحدة األمريكية 

  .م2008حسب إحصائية عام 

أمثلة لمساهمة رأس المال المخاطر في توليد فرص عمل الجديدة في الواليات  ):3- 3( جدول رقمال

  .م2008عام  إحصائيةحسب  األمريكيةالمتحدة 

عدد العاملين عند الطرح   الشركة

  العام

 إحصائيةعدد العاملين حسب 

  م2008عام 

  138)1998(  15500  (ebuy)إي باي 

  1153)1986(  91000  (Microsoft) مايكروسوفت

  460)1981(  76300  (Intel)  انتل

  1015)1980(  35100  (Apple)  ابل 

  3021)2004(  16705 (Google)جوجل

على اح مت محمد سعد الناصر، نموذج واعد لتمويل المشاريع الريادية في المملكة العربية السعودية،: المصدر

  .24/04/2013 :تاريخ االطالع ، www.books.google.fr:الموقع

  :هميتـهأ- 3- 1

والذي يصدر عن المؤسسة الوطنية لرأس المال المخاطر  1997يشير التقرير السنوي لسنة  

National Venture Capital Association   في أمريكا تحدث عن تأثير رأس المال المخاطر من
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              خالل تسليط الضوء على قدرات قطاع التكنولوجيا على خلق الوظائف حيث أوضح أنه ما 

   بنسبة  عامليها الشركات التي تم تمويلها برأس المال المخاطر زادت من عدد 1995- 1991بين 

فقط  في سائر القطاعات األخرى ككل، كما زاد معدل  %5في المتوسط سنويا بالمقارنة مع % 34

متوسط نمو الشركات التي لم تمول برأس % 23,8بالمقارنة مع %  36,8ننمو هذه الشركات بمتوسط 

مؤسسة أمريكية تم تمويلها برأسمال المخاطر عمرها  500أجريت تجربة على  حيث. ل المخاطرالما

منها تعمل في القطاع التكنولوجي مقارنة بعدد مماثل من  80%ال يتجاوز األربعة سنوات وحوالي 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة ذاتيا عن طريق أصحابها، حيث كانت النتائج كما هو مبين في 

1 :الجدول الموالي
  

مقارنة بين المشروعات الممولة برأسمال المخاطر والمشروعات الممولة ذاتيا ): 4- 3(جدول رقم ال

  .كافي أمري

  .14ص، مرجع سبق ذكرهسماح طلحي، : المصدر

وتتضح جليا من خالل الجدول تفوق المشاريع الممولة برأسمال المخاطر في كافة أوجه المقارنة  

  .ماعدا توفير نفس النسبة من العمالة الكفؤة التي تعادلت فيها المجموعتين

  

                                                           

1
  .14طلحي، مرجع سبق ذكره، ص ماح س  

 أوجU ال&?�رن�
ال&�Aو��ت ال&&�ل� 

�B�C&أ�&�ل ال�� 
 ال&�Aو��ت ال&&�ل� ذات��

 +59% + 59% (%) خلق عمالة كفؤة

 - 3% +25% (%)العمالة المنشأة سنويا 

نفقات البحث والتطوير بالنسبة 

 )بالدوالر ( للشخص الواحد 
16000 8000 

 +9% + 35% معدل االستثمارات السنوية 

 +5% +12% (%)معدل اإلنتاجية السنوية 
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  رأس المال المخاطر في فرنساواقع : المطلب الثاني

من خالل مفهوم وأهمية ومراحل  فرنسافي تناولنا في هذا المطلب واقع رأس المال المخاطر 

  .هذا األخير في فرنسا تطور

  :مفهوم رأس المال المخاطر في فرنسا - 1

  رأس المال المخاطر يضع تعريف رأس المال المخاطر كاآلتي  1983القانون الفرنسي لسنة 

هو استثمار في األموال الخاصة والشبه الخاصة في شركات ليست مسعرة في ) رأس المال االستثمار(

فهذا التعريف مؤهال ) من النشأة إلى مرحلة التحويل(البورصة وذلك خالل مراحل حياة المؤسسات 

  . قانونيا لتنظيم النشاط وذلك لما يجريه من تحفيزات ضريبية تشجع على النشاط

  :الفرنسي المخاطر المال رأس ل ظهورمراح - 2

 1 :فرعيتين مرحلتين إلى الفرنسي المخاطر المال رأس ظهور مرحلة تقسيم يمكن

 :شهدت ما أهم :اإلنشاء مرحلة - 1- 2

التي حددت مهمتها بجمع االدخار المحلي  SDRأسست مؤسسات التنمية الجهوية  :1955سنة - 

 واستثماره في شكل مساهمات ذات أقلية في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهوية؛

 فانتهجت المسجل في ميدان االبتكار، التخلف الفرنسية الحكومة أدركت والسبعينيات الستينيات خالل - 

، مجمع ANVARالوكالة الفرنسية من أجل االبتكاراالبتكار، تجسدت بإنشاء  لتمويل فعلية سياسة

 ؛1972سنة  SFIلالبتكار  التمويلية ، والمؤسسات1970سنة  IDIالتطور الصناعي 

 (régionalisation) أجل دعم النسيج الصناعي الجهوي وبعد إصدار القانون الجهوية من - 

 لتقديم فقط وجهت لتيا 1977 سنة IRPتنظيم المجمعات الجهوية للمساهمة  وضع ، 1974سنة

 .الجهوية للمنشآت الخاصة األموال

  : الظهور الفعلي - 2- 2

 لألسواق جديدة وتنظيمات ،)موجبة(من أهم ما شهدت فترة الثمانينيات ارتفاع معدالت الفائدة الحقيقية

 حيث الفرنسية، المخاطر المال رأس صناعةلوتعتبر فترة الثمانينيات فترة الظهور الفعلي . المالية

   :شهدت

 ،1982سنة  SOFARISإنشاء المؤسسة الفرنسية لضمان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 

 الفرنسي؛ المخاطر المال لرأس ضمان شركة أهم اليوم غاية إلى تعتبر التي
                                                           

  .109حمد سبتي، مرجع سبق ذكره، ص م  1



  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةرأس المال المخاطر ودوره في تمويل : الفصل الثالث

 

82 

 

 في ، والذي يسمح للسلطات الجهوية بأخذ مساهمات 1982سنة أصدر الذي الالمركزية قانون - 

 الجهوي؛ الطابع ذات المالية المؤسسات

 التي تهدف لتشجيع التسيير 1983سنة  FCPRإنشاء الصناديق الجماعية للتوظيفات الخطرة  - 

 المدرجة؛ غير للمنشآت الخاصة لألموال الجماعي

 الفرنسية لضم مختلف الهياكل 1984سنة  AFICتأسيس الجمعية الفرنسية للمستثمرين برأس المال  - 

 المخاطر؛ المال لرأس

 المتخصصة ، الذي ينظم نشاط المؤسسات الماليةSCRالمال المخاطر  رأس مؤسسات تنظيم إنشاء - 

للمساهمة  الجهوية المجمعات يلغي تنظيم والذي المدرجة، غير للمنشآت الخاصة األموال تقديم في

IRP. 

  :أهمية رأس المال المخاطر في فرنسا - 3

منها تعمل في القطاع  % 38اعتمادا على تقرير بنك فرنسا تم اختيار مجموعة من المؤسسات 

والباقي منشأ منذ  1990منها فقط منشأة منذ سنة  % 30) ونيات و المعلوماتية ركااللكت( التكنولوجي 

 أجير هذه المجموعة الممولة برأس مال المخاطر ومجموعة 499- 100وتستخدم مابين  1980سنة 

  : أخرى غير ممولة به وكانت النتائج كما في الجدول الموالي
�� وا����و��ت ��� ا������  :)5- 3(�
ول ر�� ا����$�ر#� !�" ا����و��ت ا������ !�أس ��ل ا��

�%#�& '& (!.  

المشروعات غير ممولة 

  برأس مال المخاطر

المشروعات الممولة برأس 

 مال المخاطر

  المشروعات                  

 مجال المقارنة

 تطور رقم األعمال (%) +%34  +%5.3

  تطور حجم الصادرات (%) +%67.8 +%12

  تطور حجم االستثمار (%) +%51.3 -%4

  تطور حجم العمالة (%) +%19.9 -%3.4

  تطور معدل االيرادات المتوسطة (%) +%5.4 -%3.5

  .11ص  ذكره،بريش، مرجع سبق  السعيد :المصدر

أن نستنتج أن المشروعات الممولة برأس المال تتفوق كثيرا عن          الجدول يمكن من

  .نظيراتها الممولة بطرق أخرى
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  واقع رأس المال المخاطر في الجزائر: لثالمطلب الثا

الجزائر من خالل مفهومه لدى المشرع  فيتناولنا في هذا المطلب واقع رأس المال المخاطر 

    .وشركات رأس المال المخاطر في هذه األخيرة الجزائري

  :الجزائري للمشرع بالنسبة المخاطر المال رأس مفهوم - 1

 المشرع يعرف ،2006جوان 24 بتاريخ الصادر11  06-رقم القانون من األول الفصل في

الشركة،  مال رأس في للمشاركة تهدف التي بأنها الشركات االستثماري المال رأس شركات الجزائري

 التأسيس طور في لمؤسسات خاصة شبه أو خاصة أموال من حصص تقديم في تتمثل عملية كل وفي

  .الخوصصة أو التحويل أو أو النمو

شركة  تدخل كيفيات حدد كما التمويل موضوع المؤسسة نمو مراحل على المشرع ركز وقد

لتمويل  الموجه المال رأس يشمل الذي المخاطر، المال رأس في تتمثل والتي االستثماري، المال رأس

 بعد المؤسسة لتنمية الموجه النمو مال رأس اإلنشاء، مرحلة وفي اإلنشاء قبل مرحلة في المؤسسات

 صاحب يحوزها حصص مساهمات أو استرجاع عمليات إلى باإلضافة .التحويل مال إنشائها ورأس

  :المخاطر بالجزائرظيم سوق رأس المال تنشكل الموالي يوضح الو .استثماري آخر مال رأس
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  .تنظيم سوق رأس المال المخاطر بالجزائر ):3- 3( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ورقة مقدمة بالجزائر،  المخاطر المال رأس سوق في والمساعدة المرافقة محمد براق، محمد الشريف بن زواي، الهياكل :المصدر

مرباح، ورقلة،  قاصدي جامعة في الجزائر، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة تنظيم استراتيجيات حول الدولي الملتقىفي 

 .9ص ،2012أفريل 19 و 18 يومي المنعقد
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  :شركات رأس المال المخاطر في الجزائر - 2

وفي دراستنا هذه اخترنا شركتين  رأس المال المخاطر في الجزائرهناك العديد من شركات 

  .FINALEPو SOFINANCEوهما 

  :SOFINANCE1شركة - 1- 2

من أهم شركات رأس المال المخاطر في الجزائر، فهي تقوم  SOFINANCE تعتبر شركة

  . بعدة وظائف ومهام من أجل إنعاش االقتصاد الوطني

  :نشأتها - 1- 1- 2 

 على أجنبية مالية مؤسسة مع بالشراكة ،2000أفريل 04 في Sofinanceشركة  إنشاء تم

 المؤسسات إنشاء المساهمة في الشركة هذه مهام من ، دج مليار 5 قدره مال مالية برأس شركة أساس

 2001 جانفي من التاسع في نشاطها مباشرة في األجنبي المباشر انطلقت االستثمار إطار في الجديدة

  . الجزائر بنك من االعتماد على فيه حصلت الذي وهو التاريخ

   : وظائف ومهام الشركة - 2- 1- 2

التي تهدف إلى تدعيم Sofinance وبالحديث عن الوظائف والمهام الموكلة لنشاط شركة 

وإنعاش االقتصاد الوطني وذلك ببعث انطالقة جديدة فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة 

   2 :المتوسطة فهي تتلخص فيما يليو

  ترقية وتطوير المؤسسات وذلك من خالل المساهمة في رأسمالها؛ - 

  امتالك حصص في شركات متواجدة في الجزائر أو في الخارج؛ - 

 ؛والمتوسطة ةترقية و زيادة االعتماد على قرض اإليجار باتجاه المؤسسات الصغير - 

اإلقبال على كل أشكال اإلقراض والتسليف سواء بضمان أو بدونه وضمان كل عمليات القرض  - 

 بالنسبة للغير؛

جارية والمساهمة كوسيط في المعامالت الخاصة بها وباألسهم حيازة كل الديون واألوراق الت - 

  .والسندات

 20فضال عن الوظائف المذكورة وبموجب قرار المجلس الوطني لمساهمات الدولة المعتمد في 

                                                :تم تحديد النقطتين التاليتين 2003أكتوبر 

                                                           
1
 Sofinance :ا1@?آ4 ا1751-4 1=>0;75ر،ا7851ه45 وا01/.-, .    

،  Rsofinance?یXY، رأس ا751ل اBR ?S7T51یM مBP08ث 501/یM اL51>78ت اIJ1-?ة وا4G</051، درا>417E 4 ش?آB-C81  4ا 2
  .12م?_^ >Y[ ذآ?]، ص
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حول القطاع العام وتوسيع تدخالتها في المهام فيما يتعلق  SOFINANCEتركيز نشاط شركـة  - 

  مساعدة المؤسسات في عمليات الخوصصة وتسيير الموارد العامة التجارية غير المرصدة؛

على مساندة ودعم المؤسسات في تأهيلها وتطويرها وذلك عن  SOFINANCEتركيز مهام شركة  - 

التشخيص، فتح رأس المال، البحث (ها المالية واإلستراتيجية طريق إرشادها ومساندتها في إعادة هيكلي

مساهمة رأس المال، قروض متوسطة ضمان كفاالت (وتوفير كل فرص التمويل المالئم ) عن الشركة

 .)والقرض اإليجاري

  : SOFINANCEالموالي يوضح العمليات التي قامت بها شركة والجدول

  .SOFINANCEالمخاطر لشركةعمليات رأس المال ): 6- 3(الجدول رقم 

  تاريخ الخروج  الموقع  قطاع النشاط  سنة المساهمة  العملية

01  2001  
 الصناعة

  اإللكترونية
  2004 ديسمبر  البليدة

02  2001  
 واإلنجاز الترقية

  العقاري
  -   الجزائر

  2004 ديسمبر  الجزائر  التبغ صناعة  2001  03

04  2004  
 األشغال

  العمومية
  -   الجزائر

05  2005  
 الصناعة

  الكيميائية
  -   وهران

  176مرجع سبق ذكره، ص محمد سبتي، :المصدر    

  : SOFINANCEتقييم نشاط شركة  - 3- 1- 2

بالنظر إلى درجة االهتمام بشركات رأس المال المخاطر في الجزائر وبالضبط شركة 

SOFINANCE المتقدمة هي نسبة نسبة مساهمتها في التمويل مقارنة بنظيرتها في الدول  فيبدو أن

  1%.35و% 10ضئيلة جدا إذ تتراوح ما بين 

  أما عن نشاط هده الشركة فهو ال يغطي كل القطاعات بل ينحصر مجال عملها في الصناعات
                                                           

 علمية محكمة مجلة لتسيير،ا وعلوم االقتصادية العلوم سين رحيم، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلةح 1

  .7ص، 2004 الثالث، العدد التجارية، والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية سطيف، جامعة تصدرها دورية،
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التحويلية للمنتجات الغذائية وتخزين المنتجات الفالحية ومواد التغليف وصناعة األلبسة وتحويل الخشب 

وهذا ما يعني االهتمام بالصناعة التحويلية في حين هذه األخيرة تتسم واستغالل الثروات المنجمية 

  .بضآلة المخاطر وفيما يلي سنقدم بعض اإلحصائيات المالية الخاصة بنشاط الشركة

  SOFINANCE. شركة  نشاط :)7- 3(جدول رقم ال

  الوحدة مليون دينار جزائري                   

  السنوات                      

  العناصر 
2009  2010  2011  

  517422  475879  418381  صافي الدخل المصرفي

  335371  268840  199519  نتيجة االستغالل

  53  44  37  النسبة
Source: www.Sofinance – dz.com 

نتيجة االستغالل ه أن كل من صافي الدخل المصرفي ونالحظ من النتائج المقدمة بالجدول أعال

  .أن نشاط الشركة في توسع دائم وشمل العديد من الصناعاتفي تزايد مستمر وهذا ما يعني 

 :FINALEP 1شركة - 2- 2

  : نشأة شركة - 1- 2- 2

في شكل شركة مساهمة ذات 1991 سنة من أفريل شهر في FINALEP تم إنشاء شركــة 

التنمية  بنك( % 60األغلبية ب  يمتلكان جزائريين شريكين بيندج  73.750.000رأس مال قدر ب 

 الوكالة( % 40، وشريكين أوروبيين يمتلكان )% 20الجزائري ب الشعبي ، القرض%40ب المحلية

برفع  FINALEPقامت  ).11,26 %ب  لالستثمار األوروبي والبنك 28,74 % ب للتنمية الفرنسية

   2 .2005سنة دج مليون 191,70 إلى ثم ، 2000سنة دج مليون 159,25إلى رأسمالها

  :الشركةوظائف و مهام  - 2- 2- 2

   :منها نذكر من المهام بجملة FINALEPشركة   وتقوم

   المشاريع المتعثرة؛ وتنمية النشأة حيث من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ودعم وتمويل ترقية - 

  على المال الخاص، رأس في الشراكة طريق عن التمويل بعمليات الجزائرية األوربية المالية تساهم - 

                                                           

1
 FINALEP :ا1@?آ4 ا1751-4 اcd1اb?ی4 اaوروR-4 1`785ه45 .    

2
  .172حمد سبتي، مرجع سبق ذكره، صم  
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 رأس المال االجتماعي في المساهمة باقتصاد تقوم أنها أي القروض، تمنح التي البنوك عكس

 سندات أو الجاري، طريق الحساب عن إما تكون التمويالت وهذه والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات

 نصفها جزئين إلى مقسمة أو محررا كتابيا أو نقدا المساهمة، قروض طريق عن أو للتحويل قابلة

  المحلية؛ بالعملة خراآل والنصف الصعبة بالعملة

 وعرض من الشركاء والتحقيق مسبق تمويل عن والبحث للتنفيذ القابلة الدراسات إعداد في المساعدة - 

 والمساعدة؛ اإلرشاد يد تقدم التي الدولية المعطياتو البنوك نشاط

 إتمامفي  والمساعدة والقانونية اإلدارية اإلجراءات إتمام وحضور والمالي القانوني التركيب -

   1.اإلنشاء إجراءات

  :FINALEPالعمليات التي قامت بها شركة  أهم والجدول الموالي يوضح

  .FINALEPعمليات رأس المال المخاطر لشركة ): 8- 3(الجدول رقم 

  سنة الخروج  الموقع  قطاع النشاط  سنة المساهمة  المؤسسة

Tobacco  1995  j+ت�+�زة  زرا�� ال�  -  

Medial  1998  ���8K ا.�  ا%دوی�l=ال  -  

Solar syst  1998  �5����� ال&Aا.�  الl=2003  ال  

Hyppone 
industrie  

1998  ���8mال 
  الlرا���

���8�  2005  

Corelec  1999  ���8mال 
  اiل��0ون��

  2003  ال+��-ة

V.I.A  2000  ���8K ج�جlن  ال��  -  ت�&

Fonderie 
pompes  

  ج�ري ال�Cوج  ال=lا.�  ال�+�آ�  2001

Milox  2001  ���8mا%:�اط  ال�4ا.�� ال  -  

Realpromo  2002  ر�?D���8  ال�  -  

  .174مرجع سبق ذكره، ص محمد سبتي، :المصدر

                                                           
1
  o ،يB-C`R qا BY،[?ذآ ]Y< ^_?121ص م.  
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  : خالصة

تلعب شركات رأس المال المخاطر دورا كبيرا في حياة المؤسسات من خالل مساهمته في 

الجديدة أو التوسعية العالية تخفيف من المشكل التمويلي الذي تعاني منه سواء المؤسسات القائمة أو 

  .المخاطر والتي تعد باألرباح الكبيرة في المستقبل تتناسب مع التي تتعرض لها

ولقد أثبتت التجارب الدول المتقدمة نجاعة هذه التقنية في تمويل المؤسسات الصغيرة 

واإلبداع ولهذا البد على الدول النامية أن تستفيد من تجارب  االبتكاروالمتوسطة التي تتميز بروح 

  .هذه التقنية الستقبالمع توفير وتهيئة المناخ الدول الرائدة في هذا المجال ولكن 
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 العامةخاتمة ال

 االقتصادي النشاط مجاالت مختلف في والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات تنمية موضوع أصبح        

 بها، االقتصاديين الباحثين اهتمام عن فضال والمحلية، الدولية المنظمات طرف من متزايدا اهتماما يلقى

مرتبط بمدى  هذه األخيرةتنمية لكن يبقى تطور وو ،اتاالقتصاد إنعاش في الفعال لدورها نتيجة

  .تجاوزها للمشاكل التي تواجهها وتعيق نموها خاصة على الصعيد التمويلي

خاصة الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات  نموتعيق عتبر مشكلة التمويل من أهم المشاكل التي ت        

 ال يتوافق مع احتياجات المؤسسات الصغيرةأصبح التمويل المصرفي الذي  نجاعة في ظل محدودية

ثقل عنصر الضمانات المطلوبة، وارتفاع  بسبب هذاو ،الالزم رأس مالها حجم وبساطة قلة من بالرغم

التجديد دمج عنصري ولذلك أصبح من الضروري . التكلفة، وضعف الوضعية المالية للمؤسسات

  . استمرارهامن أجل بقاءها و وهذا واالبتكار في مجال تمويل هذه المؤسسات

 طرق تسمح بتطوير التيكبيرا جدا خاصة تلك البدائل التمويلية البحث عن باالهتمام  أضحى       

 توفيرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل  احتياجات مع وتكييفها المالية وتنويعها الخدمات تقديم

 ،نمو المشاريعمستويات  التي تستجيب لمختلف الحديثة التمويل ومتنوعة من أنماط واسعة تشكيلة

  .وتكون بديلة لنظام المالي القائم الذي أصبح عائقا أمام تطورها

الدعم من تقديم  البدولتجاوز مختلف المشاكل التي تعيق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة        

لترقية وتمويل هذه مؤسسات إيجاد خالل وذلك من من أجل تطورها وترقيتها لهذه المؤسسات والمساندة 

، وعليه فاألمر يتطلب في هذا الصدد االستفادة من التجارب العالمية الرائدة كالتجربة الفرنسية األخيرة

  .واألمريكية

 التخفيف في ال المخاطرتقنية رأس الم مساهمةولقد حاولنا من خالل هذا البحث إبراز مدى       

 أو الجديدة أو القائمة بالمؤسسات األمر تعلق سواء مالئمة وبشروط المطروح التمويلي المشكل حدة من

ن إوبذلك ف ،ةمرتفعالد وائعالنمو والتتوافر لديها إمكانيات التي والعالية  هاالتي تتميز بمخاطر التوسعية

وعلى ضوء  .طريقة لتمويل المؤسسات غير القادرة على تدبير األموال هيرأس المال المخاطر تقنية 

تنفي صحة الفرضيات  وأكد ؤما عرض في هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من استنتاجات ت

 .وتجيب على التساؤالت الفرعية، باإلضافة إلى جملة من التوصيات وآفاق أخرى
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  :االستنتاجات - أوال

التساؤالت توصلنا إلى جملة من النتائج، تجيب على  البحث، على ضوء ما عرض في هذا

  :التاليوالتي نذكرها على النحو كد أو تنفي صحة الفرضيات، ؤالمطروحة وت

المعايير المعتمدة  الختالفصعوبة تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا راجع �

 ، بينماالخ...المال رأس العمال، عددالمعايير الكمية  استخدامفي تصنيفها، حيث تحبذ الدول النامية 

 ؛الخ...السوق حصة ،ستقالليةاال النوعية المعايير على المتقدمة الدول تعتمد

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا لقدرتها  �

وتعتبر هذه النتيجة إجابة على التساؤل الفرعي األول وتأكيدا  ؛على توفير مناصب الشغل وخلق الثروة

 ؛لصحة الفرضية األولى

يواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الكثير من المشاكل والصعوبات، وهذه المشاكل  �

إلى مشكل العقار، ومشاكل أخرى تساهم بدرجات  باإلضافة واإلداريةمتمثلة أساسا في المشاكل المالية 

وتعتبر هذه النتيجة إجابة على التساؤل الفرعي الثاني وتأكيدا  ؛فاوتة في إعاقة وعرقلة هذا القطاعمت

 ؛لصحة الفرضية الثانية

أظهرت الدراسة أن محدودية نجاعة النظام المصرفي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ  �

سات الصغيرة والمتوسطة لثقل حجم احتياجات المؤسمع مساهمة هذا النوع من التمويل ال يتوافق 

 ؛وارتفاع تكاليفه ضماناته المطلوبة

 التمويلي المشكل حدة من التخفيف تكتسي الصيغ التمويلية المستحدثة أهمية كبيرة كبدائل تساهم في �

المطروح وتضمن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها وترقيتها وتحقيق األهداف 

وتعتبر كل من النتيجتين السابقتين إجابة على التساؤل الفرعي الثالث وتأكيدا لصحة  ؛المرجوة منها

 ؛الفرضية الثالثة

تعتبر مؤسسات رأس المال المخاطر في اقتصادات المعاصرة من أهم وسائل الدعم المالي والفني  �

التي تعد باألرباح في حياة المؤسسات سواء كانت مؤسسات قائمة أو جديدة أو توسعية عالية المخاطر و

 ؛العالية تتناسب مع المخاطر التي تتعرض لها

يعتبر التمويل عن طريق تقنية رأس المال المخاطر من بين أهم البدائل المستحدثة لمواجهة مشكل  �

التمويل الذي يعد من أصعب المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل 
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وتعتبر كل من  ؛وهذا ما أثبتته تجارب الدول الرائدة في هذا المجال محدودية التمويل التقليدي،

 .ةالنتيجتين السابقتين تأكيدا لصحة الفرضية الرابع

  :االقتراحات - ثانيا

لكي يتم النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب العمل على التقليل من المشاكل 

  :مايليذا المجال نوصي بالتي تواجهها خاصة على الصعيد التمويلي وفي ه

 ضرورة تكييف سياسات التمويل حسب متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، �

 ؛تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعيةأداة ل باعتبارها

، ومحاولة تعميم إنشاء مثل هذه الشركات شركات رأس المال المخاطرإنشاء  على تشجيع الدولة �

  ؛في الدول النامية الخاصحتى لدى القطاع 

منح امتيازات وتحفيزات جبائية للمؤسسات المالية التي تقدم خدمات تمويلية مبتكرة كشركات  �

 ؛التمويل برأس مال المخاطر

تشجيع التوجه نحو الصيغ التمويلية المستحدثة كفرصة بديلة الستخالف التمويالت الكالسيكية  �

 ؛المطلوبةبسبب ارتفاع تكلفتها وثقل الضمانات 

رصد برامج فعالة لتأهيل وإصالح المنظومة المصرفية بما يمكنها من تحسين أدائها في مجال  �

الهندسة المالية ويتعلق األمر هنا بتأهيل اإلطارات العاملة في البنوك، وتمكينهم من ابتكار واستخدام 

بتقديم خدماتها لقطاع  تقنيات حديثة لتحليل وتقييم المخاطر ومن ثم التحكم فيها بما يسمح لها

 ؛المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط مالئمة

في  الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تمويل يخص فيما الدولية الرائدة التجارب من االستفادة �

 ؛الجزائر

 الحديثة والمبتكرة بدل التمويلية بالبدائل والصيغ التعامل مجال في للبنوك أكثر حرية إعطاء �

 ؛باألنماط التقليدية االكتفاء

 التمويلية الصيغ هذه ترقية على المساعدة العوامل بكل أكثر تهيئة المحيط الخارجي واالعتناء �

 لها؛ المصاحبوالجمركي  الجبائية وشبه الجبائي التشريعي والتحفيز المستحدثة كالجانب

 .االستشارات ومتابعة نشاطهاإنشاء مراكز للبحوث والتدريب لمساعدة المشاريع الناشئة لتقديم  �
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  :آفاق البحث -ثالثا

وما تم وضعه  استنتاجاتعلى ضوء ما عرض في هذا البحث وما تم التوصل إليه من     

  :أنها مناسبة لإلثراء والبحث والنقاش وهي نعتقدلنا إشكاليات جديدة  ظهرت كاقتراحات

 ؛- دوليةتجارب  –آليات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 

في تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  االستثمارفعالية جهاز الوكالة الوطنية لتطوير  - 

 .ظل الشراكة األورو متوسطية
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  الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق         

من خالل مساهمتها في توفير مناصب العمل الجديدة،  التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ وذلك

االبتكارات التكنولوجية، ومساهمتها في القيمة المضافة اإلجمالية، األمر الذي جعل هذه 

المؤسسات تحظى بمكانة بارزة في اقتصادات البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك 

ع المشاكل التي تواجهها وتعيق نموها بتوفير المساندة والدعم الالزم من أجل تخطي جمي

  .والمتمثلة أساسا في إشكالية التمويل

من خالل الدراسة تعرضنا إلى مختلف البدائل التمويلية المتاحة أمام المؤسسات          

الصغيرة والمتوسطة حيث كان لزاما االهتمام بالبدائل التمويلية الحديثة التي تستجيب لمختلف 

اريع ونخص بالذكر تقنية رأس المال المخاطر التي أثبتت نجاعتها كبديل مستويات نمو المش

تمويلي فعال في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتقدمة ولهذا البد 

على الدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ولكن مع توفير 

  .ه الدولالظروف التي تتالءم وبيئة هذ

  . المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصادر التمويل، رأس المال المخاطر :الكلمات المفتاحية

 

 



RESUME  

 Le but de cette étude est de savoir le rôle des petites et moyennes 

entreprises, a fin de réaliser, un objectif de développement sociale et 

économique, à travers sa participation dans la création des postes d’emplois, 

invention de nouvelles technologies, aussi la valeur totale ajoutée. Cela à 

contribuer d’avoir  une place primordiale dans l’économie des pays développés 

et tiers monde à pieds d’égalité en épargnant l’aide nécessaire pour dépasser 

tous les problèmes rencontrés dans le financement. 

 A travers cette étude, nous avons traite les différents moyens de 

financement de remplacement aux PME ou il est nécessaire et indispensable de 

donner une attention particulière, les nouveaux financements qui répondent 

aux différents niveaux d’avancement de projets, en insistant sur la technique 

du capita risque qui a permis de justifier ce remplacement comme autre moyen 

de financement des PME dans les pays développés. Les pays en cours de 

développement doivent s’inspirer des expériences des pays développé en 

tenant compte de luns conditions.  

 Mot clés : petites et moyennes entreprises, sources de financement, capital 

risque.  

 

ABSTRACT 

 This research aims to know the role which small and medium institutions 

play in quiring social and economic development and this is through providing 

new job vacancies and contributing in technological inventions in addition to 

total added value. This matter of made these institutions of an outstanding 

statue in the developed countries and developing countries as well. These 

institutions provided the necessary support to overcome all the obstacles 

which it may face or stop its growth and one of these problems is financing. 

 Through this research we tackled different available financial alternatives 

which are available to small and medium institutions. However, it was crucial to 

take care of modern financing alternatives which respond to different levels of 

capital risk which proved its success as an effective financing alternative in 

supporting and sponsoring small and medium institution in the developed 

countries. For that reason, developing countries should benefit from the 

experience of major countries in this domain but by providing the right 

circumstances which go with the environment of these developing countries. 

Key words: small and medium institutions, sources of financing, capital risk. 


