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ملخص :ؾخدىاوٌ هظه الىعكت البدثُت أهم
اإلاشاول التي جىاحه شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ
مؼ اإلاإؾؿاث التي جمىلها ،هظغا لظهىع مشيلت
الىوالت بحن هظًً الؿغفحن.وللىضىٌ ئلى هضف
هظه الضعاؾت جم جلؿُمها ئلى زالر مداوع
أؾاؾُت خُث جىاوٌ اإلادىع ألاوٌ مفهىم عأؽ
اإلااٌ اإلاساؾغ وأهمُخه وهظا شغواث عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ الىاشؿت في الجؼائغ في خحن ًخػمً
اإلادىع الثاوي أهم اإلاساؾغ التي جظهغ غىض كُام
شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ بخمىٍل مشاعَػها
وأهم اإلاُياهحزماث التي جدىهم هظه الػالكت ،أما
اإلادىع الثالث فهى غباعة غً صعاؾت مُضاهُت غلى
شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ الىاشؿت في الجؼائغ
إلاػغفت أهم الػغاكُل التي جلف أمام جؿىع
وشاؾها وأهم اإلاُياهحزماث التي حؿخػملها لػبـ
غالكتها مؼ ممىليها ،وطلً غً ؾغٍم اؾخػماٌ
اؾخبُان مىحه إلؾاعاث شغواث عاؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ في الجؼائغ .وفي ألازحر جىضلىا مً زالٌ
هاجه الىعكت البدثُت الى أن الػالكت اإلاىحىصة
بحن شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاإؾؿاث
اإلامىلت هي غالكت زاضت جخؿلب مُياهحزماث
مػُىت مً أحل خىهمت هظه الػالكت وبالخالي
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة

Abstract: This paper will address the most

important problems that venture capital firms
face with its funded enterprises, due to the
emergence of the agency problem between
these two parties. In order to reach the
objective of this study, it was divided into
three main axes. The first axis dealt with the
concept of venture capital and its importance,
as well as the venture capital companies active
in Algeria, while the second axis includes the
most important risks that arise when venture
capital companies finance their projects and
the most important mechanisms. The third
axis is a field study on the venture capital
companies active in Algeria to identify the
most important obstacles to the development
of its activity and the most important
mechanisms used to control its relationship
with its financiers, using a questionnaire
directed to the tires of a Venture capital
company in Algeria. Finally, we concluded that
the relationship between venture capital firms
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جدفحز غمل شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ في and financing institutions is a special
relationship that requires specific mechanisms
الجؼائغ.
الكلمات املفحاحية:عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغto govern this relationship and thus stimulate ،
الحىهمت ،الخمىٍل بالشغاهت ،الخمىٍل the activity of venture capital companies in
Algeria
باإلاغاخل.

Keywords: Venture capital, Governance,
Syndication, Staging financing.

امللدمة
ٌػخبر عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ زُاع جمىٍلي اؾتراجُجي للمشاعَؼ الاؾدثماعٍت ،والخُغالبا ما جخمحز
هظه اإلاشاعَؼ بضعحت مساؾغة مغجفػت بدُث ًطػب خطىلها غلى الخمىٍل البىيي ،جلابلها جىكؼ
غىائض مغجفػت.
وهدُجت لىحىص غالكت حػاكضًت بحن شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاؿحرًً فلض وشأث
الػضًض مً اإلاشاول ،جغهؼث أهمها في مشيلت جػاعب اإلاطالح ،ئط ٌػمل اإلاؿحرًً غلى جدلُم
مطالحهم الظاجُت بخػظُم غائضاتهم بػضم بظٌ الجهض غلى خؿاب مطلحت أصحاب عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ ،في ظل خالت غضم الخأهض وغضم جمازل اإلاػلىماث) (Asymmetric informationوالتي
كض جإصي ئلى مشاول أزغي واالزخُاع الػىس ي ).)Adverse Selection
وهخجذ غً هظه اإلاشاول ظهىع خىهمت الشغواث جلىم غلى أؾاؽ جىظُم الػالكاث
اللائمت بحن اإلاؿاهمحن وأصحاب اإلاطالح وبحن اإلاؿحرًً في الشغواث ،والتي ًمىً أن جللل مً
مساؾغ مشيلت الىوالت ،غضم جىاظغ اإلاػلىماث وخالت الازخُاع الػىس ي.
ولهظا اعجأًىا مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت مػالجت ؤلاشيالُت آلاجُت:
ماهي ميكاهيزمات الحوكمة التي جصحعملها شركات رأس املال املخاطر الىاشطة في الجزائر
لحوكمة عالكتها مع مؤشصاتها املمولة؟
ولإلحابت غلى هظه ؤلاشيالُت جم جلؿُم هظه الىعكت البدثُت ئلى اإلاداوع آلاجُت:
 مفهىم وأهمُت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ؛مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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 الػالكت بحن شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاؿحرًً ومُياهحزماث خىهمتها؛ صعاؾت مُضاهُت غلى شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ الىاشؿت في الجؼائغ؛الفرضية العامةًمىً أن جخضزل شغواث عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي في اإلاشاعَؼ غً ؾغٍم اإلاؿاهمت بغأؽ اإلااٌ
هما ًمىنها اإلاشاعهت في حؿُحر اإلاشغوع ،وبالخالي ًفترع في هظه الضعاؾت أن الػالكت بحن أصحاب
عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي واإلاؿحرًً هي غالكت زاضت حؿخلؼم مُياهحزماث زاضت لحىهمت هظه
الػالكت.
 الفرضيات الجزئيةجخمثل الفغغُاث الجؼئُت في آلاحي:
 ٌػغف عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي جؿىعا ملحىظا في الجؼائغ. جخدضص ؾبُػت الػالكت بحن شغواث عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي واإلاؿحرًً بىاءا غلى الاؾـ التيخضصتها هظغٍت الىوالت لجيؿً وماولحن( ) Jensen&Meklingبىظغٍت الىوالت ،الخؿغ اإلاػىىي
والازخُاع اإلاػاهـ.
املحور ألاول :مفهوم وأهمية رأس املال املخاطر
ٌػخبر عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ آلُت لخمىٍل اإلاشاعَؼ الاؾدثماعٍت التي غالبا ما جخمحز بضعحت
مساؾغة مغجفػت وغضم امخالهها للػماهاث اليافُت للحطىٌ غلى الخمىٍل الخللُضي ،جلابلها
جىكؼ غىائض مغجفػت ألنها غالبا ما جخمثل في أفياع ،جلىُاث أو جىىىلىحُا حضًضة ًمىً أن جدلم
أعباح ؾائلت في خالت هجاخها.
 .1ظهور ووشأة رأس املال املخاطر
ًغحؼ ظهىع عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ألوٌ مغة ئلى الُىهاوي ؾالِـ (،)Thalés de MILET
مإؾـ غلم الهىضؾت ،ووان أوٌ ملاوٌ في الؼعاغت اهخم بؼعاغت الؼٍخىن ولجأ ئلى

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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اؾخسضام اللغوع لػطغ الؼٍخىن واؾخسغاج الؼٍذ.واغخبر أصحاب هظه ألامىاٌ ملغغحن
i
مساؾغًٍ.
وهظلً اغخمض هغَؿخىفيىلىمبـ في اللغها لخامـ غشغ في جمىٍل عخالجه غلى عأؾاإلااٌ
اإلاساؾغفي ئغضاص الػضة والخجهحز واإلاإن وهىظا بفػل هظه الؿغٍلت التي خطل غليها اؾخؿاع
هغَؿخىف وىلىمبـ فخذ الؿغٍم للدؿىق والؿفغ،وكضجىغعث ججغبت الخمىٍل باإلاساؾغة مؼ
عخالث الخجاعة والاؾخىشاف لإلؾباهُحن والبرحغالُحن زالٌ اللغهحن الخامـ غشغ والؿاصؽ
ii
غشغ اإلاُالصي ..لظااغخبرتهظهالخجغبتضىعةمبؿؿتوأؾاؾاأولُاليشأةمهىتعأؾاإلااالإلاساؾغ.
أما اليشأة الح ضًثت لغأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ فياهذ بػض الحغب الػاإلاُت الثاهُت في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت ،خُث جيؿب وشأجه ئلى الججراٌ الفغوس ي ألاضل حىعج صوعٍىث ( )DORIOTأوٌ
مإؾؿت عأؽ ماٌ اؾدثماعي في الػالم جدمل اؾم "الشغهت ألامغٍىُت للبدث
والخؿىٍغ")iii(ARD :American Research & Developmentوبهظابضأ وشاؽ عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت في الخمؿِىاث اؾخجابت الخخُاحاث جمىٍل الشغواث
الطغحرة واإلاخىؾؿت وللثىعة الجضًضة في مجاٌ الخلضم الخىىىلىجي وزاضت في ضىاغاث
الىمبُىجغ وؤلالىتروهُاث وجىىىلىحُا اإلاػلىماث ،واهدشغث هظه اإلاإؾؿاث بػض طلً في الضوٌ
iv
ألازغي بهضف مىاحهت الاخخُاحاث الخاضت بالخمىٍل الاؾدثماعي.
 .2جعريف رأس املال املخاطر

حػغف الجمػُت ألاوعوبُت لغأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ (EVCA: European Venture Capital
) Associationعأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ وؾُلت لخمىٍل اإلاإؾؿاث التي جدؿم باعجفاع
صعحتاإلاساؾغة ،وال حؿخؿُؼ الحطىٌ غلى الخمىٍل الالػم مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت ،وٍلابلهظا
الاعجفاع في اإلاساؾغ جىكؼ غائض مغجفؼ زالٌ اإلاضة التي ؾِؿدثمغ فيها عأؽ اإلااٌ
الاؾدثماعي) v.(EVCAهما ٌػخبر أًػا عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ هى غباعة غً بضًل حضًض لخمىٍل
اإلاشاعَؼ الاؾدثماعٍت ،خ ُث ال ًلىم غلى جلضًم ألامىاٌ فدؿب،بل جلىم غلى أؾاؽ
اإلاشاعهت،ولهظا فان اإلاإؾؿاث الاؾدثماعٍت حؿاغض اإلاإؾؿاث الطغحرة واإلاخىؾؿت في
vi
غملُت ئوشائها ،أو همىها.
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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 .3أهمية رأس املال املخاطر
مً زالٌ زطائظ عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ًمىً اؾخيخاج أهضاف عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ
اإلاخمثلت في مىاحهت الاخخُاحاث الخاضت بالخمىٍل الاؾدثماعي والخغلب غلى غضم
هفاًتالػغع مً عؤوؽ ألامىاٌ بشغوؽ مالئمت مً اإلاإؾؿاث اإلاالُت اللائمت وجىفحر الخمىٍل
للمشغوغاث الجضًضة أو غالُتاإلاساؾغ والتي جخىافغ لضيها ئمياهُاث همى وغائض مغجفؼ .وبظلً
فان عأؾاإلااٌ اإلاساؾغ هىؾغٍلت لخمىٍل الشغواث غحر اللاصعة غلى جضبحرألامىاٌ مً ئضضاعاث
ألاؾهم الػامت أو أؾىاق الضًً غاصة بؿبب اإلاساؾغ الػالُت اإلاغجبؿت بأغمالها ،وهظه
الاؾدثماعاث هي ألحاٌ ؾىٍلت وغحرؾائلت وطاث مساؾغ غالُت لىً بػىائض غالُت وؿبُا.vii
هما ًلىم بخىفحر اإلاػىهت الفىُت وؤلاصاعٍت ألصحاب اإلاشاعَؼ ،وٍػمً لهم اإلاغافلت الحؿىت
إلاشاعَػهم ،زاضت اإلالاولحن الظًً ال ًمليىن الخبرة اليافُت في مجاٌ الاؾدثماع .وأًػا ئوشاء
وجضغُم شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ له أهضاف أزغي ،وهي أهضاف حؿاغض اللؿاع اإلاطغفي
viii
وجخمثل في:
 مؿاغضة البىىن غلى جىظُف الؿُىلت الؼائضة التي جملىها ،وال حؿخؿُؼ في بػؼ ألاخُانجىظُفها بؿبب اعجفاع اإلاساؾغ واللُىص التي ًفغغها غليها الىظام اإلاطغفي.
 جمىٍل الابخياعاث الجضًضة وضىاغت البرمجُاث والتي ال حؿخؿُؼ البىىن جمىٍلها ،لضعحتمساؾغها الػالُت وهظلً غضم امخالهها للػماهاث اليافُت.
 .4شركات رأس املال املخاطر الىاشطة في الجزائر
 .1.4الشركة املالية الجزائرية ألاوروبية للمصاهمة )(FINALEP
أؾؿذ الشغهت اإلاالُت الجؼائغٍت ألاوعبُت للمؿاهمت) (FINALEPبػض مجمىغت مً
الاحخماغاث التي كام بها بىً الجؼائغ ووػاعة اإلاالُت مؼ البىً ألاوعبي لالؾدثماع ،الىوالت
الفغوؿُت للخىمُت والطىضوق ألاإلااوي للخػاون مً أحل جلضًم صغم لخىمُت الاؾدثماع في
الجؼائغ .بخاعٍش  15هىفمبر  ،1990جم ئمػاء اجفاكُت ؾمدذ باوشاء الشغهت اإلاالُت
الجؼائغٍت ألاوعوبُت للمؿاهمت فُما بػض .وكض بلغ عأؽ ماٌ الشغهت غىض ئوشائها
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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 73.750.000صج مىػغت غلى بىً الخىمُت اإلادلُت بيؿبت  ،%40اللغع الشػبي الجؼائغي
بيؿبت  %20والىوالت الفغوؿُت للخىمُت بيؿبت  .%40وبػض اهػمام البىً ألاوعبي لالؾدثماع
وضل عأؽ مالها ئلى  159.750.000صج ًدىػ غلُه ول مً بىً الخىمُت اإلادلُت بيؿبت
 ،%40الىوالت الفغوؿُت للخىمُت بيؿبت  ،%28,74اللغع الشػبي الجؼائغي بيؿبت %20
ix
والبىً ألاوعبي لالؾدثماع بيؿبت .%11,26
.2.4

الشركة املالية لالشخثمار ،املصاهمة والحوظيف ()SOFINANCE
هي مإؾؿت مالُت غمىمُت مخسططت في الاؾدثماع ًبلغ عأؽ مالها زمؿت مالًحر صًىاع
حؼائغي ،جم اجساط كغاع ئوشائها مً ؾغف اإلاجلـ الىؾني إلاؿاهماث الضولت في  06أوث
 ، 1998مً أحل جؿىٍغ ؤلاهخاج الىؾني وجؿىٍغ مىخجاث مالُت حضًضة ،وجم مىدها اإلاىافلت
x
لبضاًت وشاؾها مً ؾغف بىً الجؼائغ في  09حاهفي .2001

.4.3

الشركة الجزائرية الصعودًة لالشخثمار)(ASICOM

أوشئذ الشغهت الجؼائغٍت الؿػىصًت لالؾدثماع بمىحب اجفاكُت بحن الجؼائغ واإلاملىت
الؿػىصًت ؾىت  ،2004وحػض أوٌ مإؾؿت خيىمُت مخسططت في عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ
بالجؼائغ ،خضص عأؽ مالها بثماهُت ملُاعاث صًىاع حؼائغي ( 8.000.000.000صج) ،بدُث جم
اكدؿام عأؽ اإلااٌ اإلاىخدب مىاضفت بحن الحيىمخحن غلى أن ًخم صفؼ الىطف غىض
الخأؾِـ ،وٍضًغ الشغهت مجلـ ئصاعة مخيىن مً ؾخت أغػاءً ،ػم زالزت مً ول صولت.
.3.3

الجزائر اشخثمار)(El djazair Istithmar

"الجؼائغ اؾدثماع" مإؾؿت عأؽ ماٌ اؾدثماعي ًدىػ عأؽ مالها البالغ واخض ملُاع صًىاع
حؼائغي بىيان غمىمُان ،بىً الفالخت والخىمُت الغٍفُت بيؿبت  %70والطىضوق الىؾني للخىفحر
والاخخُاؽ بيؿبت  ،%30وكض جم حؿلُمها الاغخماص مً أحل بضاًت وشاؾها مً ؾغف وػاعة اإلاالُت
xi
في  6ماي.2010
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الصىدوق املغاربي لرأس املال الاشخثماري ( MPEF :Maghreb Private Equity
)Fund

ًيشـ ضىضوق عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي اإلاغاعبي بثالر صوٌ مغاعبُت :الجؼائغ ،اإلاغغب
وجىوـ ،وَؿحر غً ؾغٍم مجمؼ "جىهاهفؿذ" ) ،(Tuninvest Groupبضأ وشاؾه ألوٌ مغة في
جىوـ ؾىت  2000مً ؾغف اإلاإؾؿت اإلاالُت الضولُت (SFI :Société Financière
 ) Internationaleالتي ؾاهمذ في الاؾدثماع شماٌ ئفغٍلُا وهمغخلت أولى بضأث باالؾدثماع في ول
مً الجؼائغ ،جىوـ واإلاغغب ،لخيخلل بػض طلً ئلى لُبُا في اإلاغخلت الثاهُت.
املحور الثاوي :العالكة بين شركات رأس املال املخاطر واملصيرًً وميكاهيزمات حوكمتها
جىاحه شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ غضة مساؾغ زالٌ اللُام باؾدثماعاتها وطلً لػضة
أؾباب ،وجخمثل غالبا أؾباب هظه اإلاساؾغ في xii:أن اإلالاوٌ ًدخاج ئلى جمىٍل ولِـ مشاعن
خُث أن ؾبُػت وشخطُت اإلالاوٌ الظي ًىغه الىغؼ جدذ الغكابت ،أو جللي ألاوامغ ،والشغاهت
مؼ شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ججػله مػغع للمؿاءلت غً كغاعاجه واؾتراجُجُاجه ،وهظا ما ًؼٍض
مً مساؾغ اهدغاف اإلاؿحر غً التزاماث غلض اإلاؿاهمت اإلاظوىعة ؾابم ،وما كض ًسلم مشيل
الخؿغ ألازالقي.
وأًػا شػىع اإلالاوٌ بالخىف مً أصحاب شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ خُث ًلىم عأؽ
اإلااٌ اإلاساؾغ غلى مػاصلت (جىىىلىحُا مخلضمت – مساؾغ هبحرة – أعباح واغضة) ،لهظا فهى ٌػمل
في خالت ٌؿىصها غضم الخأهض ،وغضم جمازل اإلاػلىماث ،وهيل غملُت مالُت فان الخؿغ ًظهغ في
ول مغخلت الجساط اللغاع ،وكبل جؿبُم هظغٍت الىوالت غلى الػالكت بحن شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ
وضاخب اإلاشغوع اإلامىٌ ًجب جدلُل ما ئطا واهذ هظه الػالكت جخىفغ غلى الشغؾحن ألاؾاؾُحن
وهما :جػاعب اإلاطالح ،وغضم جمازل اإلاػلىماث.
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 .1ثضارب املصالح بين شركة رأس املال الاشخثماري واملصير
ًظهغ جػاعب اإلاطالح بحن شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاؿحرًً في زالر( )3غىامل أؾاؾُت
جخمثل في :الاهتهاػٍت ،اإلاضة والخؿغ ،وجىلؿم الاهتهاػٍت ئلى الاهتهاػٍت ؤلاصاعٍت والتي حػخبر هدُجت
للؿلىن اللُاصي للمؿحر خُث ًمىً أن ًخطغف اإلاؿحر غىـ مطلحت اإلاالً ،باإلفغاؽ في
اؾخػماٌ زغوة اإلاؿدثمغ ،والؼٍاصة في هفلاث البدث والخؿىٍغ ،أزظ أحىع مغجفػت أو غضم بظٌ
مجهىصاث هبحرة لخدلُم فػالُت اإلاإؾؿتxiii.والاهتهاػٍت الخىافؿُت :وجخمثل هظه الاهتهاػٍت في
ئمياهُت مباشغة اإلاؿحر وشاؾا مىافؿا لليشاؽ ألاوٌ ،وئوشائه إلاإؾؿت أزغي زاضت به ،وٍمىً
للمؿحر أن ًبدث غً ػٍاصة زغوجه وجدؿحن وغػُخه الاحخماغُت )(prestigeغلى خؿاب مطلحت
xiv
اإلاؿاهم (شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ).
أما الخؿغ الثاوي فُخمثل في اإلاضة الؼمىُت خُث ًفػل اإلاؿحرًً اإلاغصوصًت في ألاحل اللطحر،
وٍخسظون كغاعاث الاؾدثماع غلى هظا ألاؾاؽ غىغا غً اللغاعاث التي تهضف لخلم اللُمت في
اإلاضي الؿىٍل ،وفي خالت الخمىٍل غً ؾغٍم عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ الظي ٌػخبر جمىٍل كطحر ألاحل
ًتراوح غالبا بحن  3ئلى  7ؾىىاث غلى ألاهثر ،فان شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ حؿعى ئلى جىحُه
ؾُاؾت اإلاإؾؿت اإلا مىلت في هظا الاججاه مؿدبػضة هضف زلم اللُمت في اإلاضي الؿىٍل xv.حػخبر
اإلاساؾغ مخغحر أؾاس ي في ول غملُت مالُت ،وٍخمثل في اخخماٌ زؿاعة الؿغفحن(شغهت عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ واإلاؿحر) في خالت فشل اإلاشغوع اإلامىٌ ،وطلً لػضة أؾباب جخمثل في :غضم جمازل
اإلاػلىماث ،أهمُت اإلابالغ اإلاؿدثمغة ،هلظ الؿُىلت ،مؿاهمت اإلاؿحرًً بيل زغواتهم اإلاالُت
والبشغٍت.xvi
 .2عدم ثماثل املعلومات
جخمحز أي ؾىق بػضم جمازل اإلاػلىماث في خالت ازخالف هىغُت وهمُت اإلاػلىماث اإلاخىفغة
xvii
غىض الؿغفحن ؾىاء اإلاىخج أو اإلاؿتهلً خىٌ ؾلػت أو زضمت مػُىت.
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وجم طهغ ؾابلا أن عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ًمىٌ اإلاإؾؿاث واإلاشاعَؼ الغحر ملُضة بالبىعضت،
خُث جخمحز هظه اإلاإؾؿاث بحجمها الطغحر ،وغضم زػىغها للُىص كاهىهُت جلؼمها بيشغ
اإلاػلىماث خىٌ وشاؾها ،هما أنها ال جسػؼ غالبا للمغاكبت اإلاالُت الضائمت ،وهظا ما ًسلم غضم
جمازل اإلاػلىماث ألن شغهت عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي ال جملً اإلاػلىماث اليافُت غً اإلاإؾؿت التي
ؾخلىم بخمىٍلها xviii.وٍمىً الخفغٍم بحن غضم جمازل اإلاػلىماث زالٌ مغخلخحن كبل الػلض وبػض
الػلض:
 .1.2كبل العلد) :(précontractuelleكبل غملُت الخمىٍل وئمػاء الػلض غالبا ما أخض
ألاؾغاف ًملً مػلىماث أهثر مً الؿغف ألازغ ،فمثال اإلالاوٌ أو ضاخب اإلاشغوع ًملً
مػلىماث أهبر مً شغهت عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي خىٌ مشغوغه اإلالترح للخمىٍل والبِئت التي
ؾىف ًيشأ فيها هظا اإلاشغوع ،زالفا غً الخبراء في شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ الظًً كض ال
ًخمىىىن مً فهم الخطائظ وألاهضاف الحلُلُت مً هظا اإلاشغوع وهىا ًمىً أن ًدضر
الازخُاع الػىس ي للمشاعَؼ فُخم عفؼ اإلاشاعَؼ الجُضة التي ًمىً أن جدلم أعباخا واغضة في
اإلاؿخلبل وكبىٌ مشاعَؼ أزغي ال جخمحز باخخماالث هبحرة لخدلُم أعباح مؿخلبلُت ،هدُجت لػضم
جمازل اإلاػلىماث.
 .2.2بعد العلد ) :(post-contractuelleجخمثل هخائج غضم جمازل اإلاػلىماث بػض ئمػاء الػلض
في الخؿغ ألازالقي) ، (Moral hazardوجخمثل في ئزالٌ أخض ألاؾغاف بااللتزاماث اإلاخفم غليها في
الػلض ،وجدضر في خالت غضم كضعة اإلاؿاهم (شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ) غلى مغاكبت ؾلىن
اإلاؿحر.
 .3ميكاهيزمات حوكمة العالكة بين شركات رأس املال املخاطر ومؤشصاتها املمولة
جخمثل مُياهحزماث الحىهمت التي حؿخػملها شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ للمدافظت غلى
مطالحها في هىغحن أؾاؾُحن هما مُياهحزماث كاهىهُت وأزغي مالُت:
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أوال :امليكاهيزمات اللاهوهية
جخمثل اإلاُياهحزماث اللاهىهُت في:
 .1علد املصاهمة
ٌػخبر غلض اإلاؿاهمت الىزُلت ألاؾاؾُت التي جدضص هىغُت وؾبُػت الخمىٍل بحن شغهت عأؽ
اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاإؾؿت اإلامىلتً ،ىضح ؾغق جضزل عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ،وهىغُت ألاوعاق اإلاالُت
(أؾهم ،أوعاق مالُت كابلت للخدىٍل ،)...هما ًمىً أن ًدضص جاعٍش الخغوج ،وٍمثل غلض
اإلاؿاهمت هشغؽ كبلي للخمىٍل مً ؾغف شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ.xix
 .2مجلض إلادارة
ٌػخبر مجلـ ؤلاصاعة همُياهحزم لحىهمت الػالكت بحن اإلاؿحر وشغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ،
فهي غباعة غً مفخاح للغكابت ًللل مً الخطغفاث الاهتهاػٍت للمؿحر ،ومً حهت أزغي جدؿً
حؿُحر اإلاإؾؿت ،وطلً باإلاؿاهمت في اجساط اللغاعاث الفػالت التي حؿاهم في جدؿحن أصاء
اإلاإؾؿت اإلامىلت.xx
 .3اثفاكية الاشخثمار
جدضص هىع اإلاؿاهمت في اإلاإؾؿاث الجضًضة اليشأة وجخمثل في ؤلامػاء غلى بغوجىوىٌ
الاجفاق بحن شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ وضاخب الشغهت اإلالترخت للخمىٍل خىٌ غالكتهما مً
بضاًت الخمىٍل ئلى نهاًت الػالكت ،هما جدضص اجفاكُت الاؾدثماع هىغُت الاوعاق اإلاالُت اإلاؿخػملت
مً ؾغف شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ التي لها الحغٍت بالخضزل باألؾهم الػاصًت ،أؾهم ممخاػة أو
أوعاق مالُت كابلت للخدىٍل.
ثاهيا :امليكاهيزمات املالية
جخمثل مُياهحزماث الحىهمت التي حؿخػملها شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ للمدافظت غلى مطالحها في
اإلاإؾؿت اإلامىلت ،وجللل مً الخطغفاث الاهتهاػٍت للمؿحر في آلاحي:
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 .1الحمويل باملراحل)(stagging financing
أهض شاهلمان)  ) 1990( (Sahalmanأن الخمىٍل باإلاغاخل ٌػض مً أهم مُياهحزماث خىهمت
اإلاإؾؿت اإلامىلت مً ؾغف شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ،خُث حؿمذ لهظه ألازحرة بمغاحػت
كغاعها الخمىٍلي وحمؼ مػلىماث أهثر غً اإلاإؾؿت اإلامىلت ،وَؿمذ الخمىٍل باإلاغاخل
بخللُل اإلاساؾغة ألازالكُت والؿلىهُاث الاهتهاػٍت مً ؾغف اإلاؿحر ،الظي ؾىف ًلىم
xxi
بمجهىص أهبر في اإلاغخلت ألاولى للخمىٍل للحطىٌ غلى الخمىٍل في اإلاغاخل اللاصمت .
 .2الصىدات اللابلة للححويل
ألاوعاق اإلاالُت اللابلت للخدىٍل هي أوعاق مالُت غاصة ما جيىن ؾىضاث أو أؾهم ممخاػة،
والتي ًمىً جدىٍلها ئلى أوعاق مالُت مسخلفت وباألزظ ئلى أؾهم غاصًت للمإؾؿت .في أغلب
الحاالثً ،لغع خامل الىعكت اإلاالُت اللابلت للخدىٍل هُف ومتى ًخم الخدىٍل.
حؿخػمل شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ؾُاؾاث اؾدثماعٍت مخيلفت لحماًت مطالحها،
وججىب الفشل اإلاالي ،ومً هظه الؿُاؾاث ألاوعاق اإلاالُت اللابلت للخدىٍل ،وكض أهض بػؼ
الضعاؾاث غلى أن شغواث عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي حؿخػمل صائما ألاوعاق اإلاالُت اللابلت للخدىٍل
في جمىٍل اإلالاولحن وزاضت غىضما ال جيىن مخأهضة مً هجاح اإلاشغوع ،وَػخبر هظا اإلاُياهحزم
xxii
وؾُلت إلاػاكبت ضاخب اإلاإؾؿت في خالت غضم بظله اإلاجهىصاث الالػمت لىجاح الاؾدثماع.
 .3الحمويل بالشراكة بين املصخثمريً)(syndication
ًلطض بالشغاهت بحن اإلاؿدثمغًٍ هى الخدالف بحن شغهخحن أو أهثر مً شغواث عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ ،مً أحل الاؾدثماع اإلاشترن في مإؾؿت ما واكدؿام ألاعباح.
حػبر الش غاهت في الغغبت في اكدؿام وجللُل اإلاساؾغة ،فالخمىٍل الجماعي مً أهثر مً
مؿدثمغ إلاإؾؿت واخضة ؾىف ًإصي ئلى اكدؿام اإلاساؾغة اإلاغجبؿت باالؾدثماع ،جدؿحن كضعتهم
غلى زلم اللُمت ،حمؼ مػلىماث أهبر خىٌ اإلاشغوع اإلادخمل جمىٍله ،جدؿحن اجساط اللغاعاث،
جمىٍه أصاء وفػالُت اإلاؿدثمغًٍ ) (window-dressوأزحرا إلوشاء وغػُت كاهىهُت لشغهت عأؽ
xxiii
اإلااٌ اإلاساؾغ.
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املحور الثالث :دراشة ميداهية على شركات رأس املال املخاطر الىاشطة في الجزائر
جخمحز الػالكت بحن شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاؿحرًً أو أصحاب اإلاإؾؿاث اإلامىلت،
بػضة مساؾغ جخمثل في اإلاساؾغ اللبلُت(كبل الػلض) واإلاخمثلت في الازخُاع اإلاػاهـ للمشاعَؼ،
هدُجت لػضم جمازل اإلاػلىماث بحن اإلاإؾؿاث اإلامىلت وشغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ،وضػىبت
جلُُم اإلاساؾغ اإلاغجبؿت باإلاشاعَؼ اإلادخمل جمىٍلها.وهظلً اإلاساؾغ البػضًت(بػض الػلض) والتي
جخمثل في اإلاساؾغة ألازالكُت هدُجت لخػاعب اإلاطالح بحن الؿغفحن ،ولجىء أخض أو هال الؿغفحن
للخطغف الاهتهاػي الظي مً شأهه أن ٌػغكل هجاح الاؾدثماع ،وغضم جؿىع اإلاإؾؿت اإلامىلت
والىضىٌ ئلى ألاهضاف اإلاؿؿغة كبل الخمىٍل وهي حػظُم كُمت اإلاإؾؿت اإلامىلت.
وتهخم هظه الضعاؾت بخىغُذ اإلاشاول التي حػُم شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ،والتي
جلف أمام هجاح اؾدثماعاتها ،ولهظا ؾِخم الخؿغق في هظا الفطل الخؿبُلي ئلى أهم الػىائم
التي جىاحهها مؼ اإلاإؾؿاث اإلامىلت ،واهم مُياهحزماث الحىهمت التي حؿخػملها شغواث عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ لخلىم بدىظُم غالكتها مؼ مإؾؿاث مدفظتها اإلاالُت ،وطلً مً زالٌ اإلالابلت
الشخطُت إلؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ الىاشؿت بالجؼائغ.

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

 .1هحائج إجابات إلاطارات حول الليود التي جعيم ثطور رأس املال املخاطر
جدول ركم( :)1ئحاباث ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ خىٌ اللُىص التي حػُم اؾدثماعاتهم
اإلاخىؾـ
الحؿابي
4,6
4,4

الجملت
غُاب شفافُت اإلاػلىماث
غُاب الثلافت الدؿُحرًت

2,6
3,8
4,4
4
3,96

غُاب مُياهحزماث الخغوج
اهتهاػٍت اإلاؿحرًً
غُاب عوح اإلالاولت لضي اإلالاولحن الجؼائغٍحن
غضم مالئمت حى ألاغماٌ في الجؼائغ
حمُؼ الفلغاث

صعحت اإلاىافلت
مىافم بشضة
مىافم بشضة
مداًض
مىافم
مىافم بشضة
مىافم
مىافم

املصدر :مً ئغضاص الباخثحن باالغخماص غلىمسغحاث بغهامجSpss

ومً زالٌ غغع الفلغاث اإلاخػللت بهظا اإلاجاٌ غلى أفغاص الػُىت،واهذ مػظم
ؤلاحاباث اًجابُت وان جفاوث صعحت كىة جلً ؤلاحاباث،ئال أن أهثرؤلاحاباث كىة هي التي جخػلم
بغُاب الثلافت الدؿُحرًت لضي مؿحري اإلاإؾؿاث اإلامىلت ،غُاب عوح اإلالاولت لضي
اإلالاولحن في الجؼائغ وأًػا غُاب شفافُت اإلاػلىماث ،وٍأحي بالضعحت الثاهُت مً ألاهمُت اهتهاػٍت
اإلاؿحرًً وغضم مالئمت حى ألاغماٌ في الجؼائغ ،وٍجضع ؤلاشاعة ئلى أن ئؾاعاث الػُىت الظًً
حاوبىا غلى أؾئلخىا واهذ أحىبتهم خُاصًت خىٌ غُاب مُياهحزماث الخغوج بدُث ال ٌػخبرون
غػف الؿىق اإلاالُت في الجؼائغ كُض ًلف غائم أمام جؿىع عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ.
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

 .2هحائج امللابلة حول أهمية مصادر ثضارب املصالح
جدول ركم( :)2ئحاباث ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ خىٌ أهم مطاصع جػاعب
اإلاطالح مؼ اإلاإؾؿاث اإلامىلت
الفلغاث
غُاب الشفافُت في الدؿُحر
زضاع اإلاؿاهمحن باألغلبُت والهُمىت في اجساط
اللغاعاث
غضم اخترام مىاغُض اوػلاص الاحخماغاث
مجمىع الفلغاث

اإلاخىؾـ الحؿابي
4
4,4

صعحت ألاهمُت
مهم
مهم حضا

3,4
3,93

مهم
مهم

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى بغهامج .Spss

اإلاالخظ مً الجضوٌ هى أن ئحاباث ئؾاعاث الػُىت غً مطاصع جػاعب اإلاطالح بحن
شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ واإلاؿحرًً في اإلاإؾؿاث اإلامىلت بطفت غامت اًجابُت بمخىؾـ
خؿابي  3,93وبضعحت مىافم خُث ًدبحن اهخماء اإلاخىؾـ الحؿابي للمجاٌ] مً  3,40ئلى [ 4,19
.مما ًضٌ غلى أن ئؾاعاث الػُىت مىافلت ًىافلىن غلى مطاصع جػاعب اإلاطالح الؿابلت الظهغ.
هما ًدبحن مً زالٌ ؤلاحاباث اإلاخػللت بفلغاث هظاالؿإاٌ أن هىان شبه ئحماع بحن
ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ غلى أن أهم مطاصع جػاعب اإلاطالح بحن هظه ألازحرة ومؿحري
اإلاإؾؿاث اإلامىلت جخمثل في غُاب شفافُت الدؿُحر وئمياهُت اهلالب اإلاؿاهمحن باألغلبُت غلى
شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ في الخطىٍذ زالٌ الجمػُت الػامت وباغخباع شغهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ
مؿاهمت باألكلُت كض جخػغع لهظه اإلاىاكف ،وهظلً غضم اخترام مىاغُض وجىضُاث الاحخماغاث
التي جلىم بها اإلاإؾؿت اإلامىلت.

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

 .3هحائج إجابات إلاطارات حول أهم املشاكل التي ثواجها شركات رأس املال املخاطر مع
املؤشصات املمولة
جدول ركم( :)3أهم اإلاشاول التي جىاحهها شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ مؼ أصحاب
اإلاإؾؿاث اإلامىلت.
الػباعة

صعحت اإلاىافلت

 -اعجباؽ مؿحر اإلاإؾؿت اإلامىلت باإلاؿاهم باألغلبُت

اإلاخىؾـ
الحؿابي
4,6

 -ئزفاء اإلاػلىماث مً ؾغف مؿحر اإلاإؾؿت اإلامىلت

4

 -غضم جؿبُم خلىٌ وجىضُاث مجلـ ؤلاصاعة

3,6

مىافم

 -ؾمىح اإلاؿحرًً للبلاء في مىاضبهم باإلاإؾؿت.

4,4

 الاهدغاف ئلى غاًاث أزغي للمؿاهماث اإلاالُت غً ؾغٍمعأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي.
مجمىع الفلغاث

4

مىافم بشيل
جام
مىافم

4,12

مىافم

مىافم بشيل
جام
مىافم

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج اإلالابالث واؾخسضام بغهامج .Spss

مً الجضوٌ هالخظ أن ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ مىافلت بطفت غامت غلى فلغاث
الؿإاٌ عكم( )2خىٌ اإلاشاول التي جىاحهها مؼ اإلاإؾؿاث اإلامىلت ،خُث بلغ اإلاخىؾـ الحؿابي
إلاجمىع الفلغاث  4,12والظي ًيخمي ئلى اإلاجاٌ] مً  3,40ئلى [4,19مما ًضٌ غلى مىافلت أفغاص
الػُىت غلى اإلاشاول الؿابلت الظهغ.

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

 .4ميكاهيزمات حوكمة العالكة بين شركات رأس املال املخاطر ومصيرًً املؤشصات املمولة
.1.4أهمية علد املصاهمة باليصبة لشركات رأس املال املخاطر
ومً زالٌ اإلالابلت الشخطُت إلاجمىغت مً ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ أهضوا لىا
أهمُت هظا اإلاُياهحزم اللاهىوي الظي ًمىً مً زالله جسفُؼ مساؾغ وجػاعب اإلاطالح مؼ
مؿحري اإلاإؾؿاث اإلامىلت ،وواهذ ؤلاحاباث بيؿبت  80%حػخبر غلض اإلاؿاهمت مهما حضا ووؿبت
 20%مهما فلـ وطلً الغخباعهم أن غلض اإلاؿاهمت ال ًىفي وخضه وال ًمىىه أن ٌؿض حمُؼ
الثغغاث التي حؿىص أي غالكت بحن اإلاؿدثمغًٍ واإلامىلحن.
وٍىضح الشيل آلاحي أهمُت غلض اإلاؿاهمت في حػؼٍؼ الحىهمت في شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ:
شكل ركم(:)1أهمُت مُياهحزماث الحىهمت اللاهىهُت

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج اإلالابلت وبغهامج .Spss

 .2.4أهمية اثفاكية الاشخثمار باليصبة لشركات رأس املال الاشخثماري
مً زالٌ اإلالابلت الشخطُت التي كمىا بها مؼ ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ غلى
هامش هظه الضعاؾت جم ئًػاح لىا أن هظه ألازحرة ال جلجأ ئلى اجفاكُت الاؾدثماع مؿللا وطلً
لالغخلاص أن غلض اإلاؿاهمت ًدل ميانها ولِـ هىان صاعي لىحىص هظا اإلاُياهحزم.
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

وٍىضح الشيل آلاحي ئحاباث ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ فُما ًسظ أهمُت اجفاكُت
الاؾدثماع:
شكل ركم( :)2أهمُت اجفاكُت الاؾدثماع

املصدر :مً اغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج الاؾخبُان وبغهامج .Spss

.3.4

أهميةمشاركة شركة رأس املال املخاطر في مجلض إلادارة للمؤشصة املمولة

ومً زالٌ اؾالغىا خىٌ وشاؽ شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ جبحن لىا أهمُت جمثُل شغهت
عأي اإلااٌ اإلاساؾغ في مجلـ ؤلاصاعة باغخباعها همؿاهمت ًدم لها الاؾالع غلى وشاؽ وجؿىع
اإلاإؾؿت اإلامىلت وهظا مً أحل الخطىٍذ .ئال أن هىان مً ًغي أن هظا اإلاُياهحزم هى أكل أهمُت
وطلً باغخباع أن شغهت عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي حػخبر مؿاهمت باألكلُت ) (Minoritaireوطلً
خؿب ما ًفغغه غليها اإلاشغع الجؼائغي.
وٍىضح الشيل آلاحي هُيل ؤلاحاباث إلؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ خىٌ أهمُت خػىع
هظه الشغواث في مجلـ ئصاعة اإلاإؾؿاث اإلامىلت في حػؼٍؼ خىهمت هظه ألازحرة:
مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

شكل ركم( :)3أهمُت مشاعهت عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ في مجلـ الاصاعة

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج اإلالابلت واؾخػماٌ بغهامج .Spss
.4.4أهمية الحمويل عبر املراحل باليصبة لشركات رأس املال املخاطر
مً زالٌ اإلالابالث التي كمىا بها مؼ ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ اؾخيخجىا أهمُت
مُياهحزم الخمىٍل غبر اإلاغاخل باليؿبت لهظه الشغواث خُث جغاوخذ أعاءهم بحن مهم حضا بيؿبت
) (60%ومهم بيؿبت ).(40%
وٍىضح الجضوٌ آلاحي هُيل ؤلاحاباث التي جدطلىا غليها غً ؾغٍم اإلالابلت الشخطُت مؼ
ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ:

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

شكل ركم( :)4أهمُت الخمىٍل غبر اإلاغاخل

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج اإلالابلت وبغهامج .Spss

.5.4

أهمية الحمويل بالشراكة باليصبة لشركات رأس املال املخاطر

حػض الشغاهت بحن اإلاؿدثمغًٍ وؾُلت لخللُل اإلاساؾغ وحػؼٍؼ الحىهمت في اإلاإؾؿت اإلامىلت
بخؿبُم الػالكت بحن جغهحز اإلالىُت والحىهمت فيلما وان غضص اإلاؿاهمحن هبحرا ولما ججؿضث
الحىهمت.
ومً زالٌ اإلالابالث التي أحغٍىاها مؼ ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ جم اؾخيخاج أهمُت
هظا اإلاُياهحزم باليؿبت لهظه ألازحرة ،خُث واهذ ؤلاحاباث بيؿبت )(40%مهمت حضا ووؿبت
)(60%مهمت وهظا ما ٌػىـ أهمُت الخمىٍل بالشغاهت.
وٍبحن الشيل آلاحي هُيل ؤلاحاباث التي جم حمػها مً زالٌ اإلالابالث مؼ ئؾاعاث شغواث
عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ خىٌ أهمُت الخمىٍل غً ؾغٍم الشغاهت:

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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حوكمة الحمويل برأس املال املخاطر-دراشة حالة شركات رأس املال
املخاطر الىاشطة في الجزائر

ولد عابد عمر
عابد هصيرة
صلواجش ي هشام شفيان

اشكل ركم( :)5أهمُت الخمىٍل بالشغاهت

املصدر :مً ئغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج الاؾخبُان وبغهامج .Spss

.6.4

أهمية الحمويل عً طريم ألاوراق املالية اللابلة للححويل باليصبة لشركات رأس
املال الاشخثماري

ٌػخبر ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي الخمىٍل غً ؾغٍم ألاوعاق اإلاالُت اللابلت
للخدىٍل للخدىٍل أكل أهمُت مً اإلاُياهحزمحن الؿابلحن ،وطلً لطػىبت جلبل اإلاؿحرًً وأصحاب
اإلاإؾؿاث اإلامىلت لىحىص هظا الشغؽ في غلض اإلاؿاهمت ،وضػىبت ئكىاع اإلاإؾؿاث اإلامىلت
بالخمىٍل غً ؾغٍم ألاوعاق اإلاالُت اللابلت للخدىٍل ألهه ٌػخبر تهضًض لىُانها.
وجمثلذ ئحاباث ئؾاعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ في الشيل آلاحي:

مجلة الدراشات الاكحصادًة املعملة
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شكل ركم( :)6أهمُت الخمىٍل باألوعاق اإلاالُت اللابلت للخدىٍل

املصدر :مً اغضاص الباخثىن باالغخماص غلى هخائج اإلالابالث وبغهامج .Spss
الخاثمة
هحائج الدراشة امليداهية
مً زالٌ هظه الضعاؾت جم الخػغف غلى مسخلف مُياهحزماث الحىهمت التي حؿخػملها
شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ لخدافظ غلى مطالحها في اإلاإؾؿاث اإلامىلت ،وجم الخػغف غلى
اإلاُياهحزماث ألاهثر اؾخػماال مً ؾغف هظه الشغواث ؾىاء اإلاُياهحزماث اللاهىهُت أو اإلاُياهحزماث
اإلاالُت.
هما أهه كض ؾمدذ لىا هظه الضعاؾت بالخػغف غلى أهم الػىائم التي حػُم جؿىع عأؽ
اإلااٌ اإلاساؾغ في الجؼائغ ،ومً بحن هظه الػىائم شخطُت اإلالاولحن الجؼائغٍحن الظًً ٌؿػىن
زلم جدلُم ألاعباح الؿغَػت ،في ظل مىار اؾدثماعي غحر مشجؼ في الجؼائغ وهظا ما ًسلم
جػاعب في اإلاطالح بحن الؿغف اإلامىٌ والؿغف اإلامىٌ.
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مً بحن أًػا أهم الػىائم التي جىاحه شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ في الجؼائغ هي ؾبُػت
اإلاإؾؿاث الاكخطاصًت الجؼائغٍت التي ٌغلب غليها الؿابؼ الػائلي ،وغضم كبىلها اكدؿام
الحطظ وفخذ عأؾمالها لألؾغاف الخاعحُت.
أًػا مً بحن الىخائج التي اؾخسلطىاها مً هظه الضعاؾت أن مػظم شغواث عأؽ اإلااٌ
اإلاساؾغ في الجؼائغ حؿخلبل ؾلباث متزاًضة غلى الخمىٍل بغأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ ئال أهه ًبلى مشيل
اهؿالق أشغاٌ هظه اإلاإؾؿاث اإلامىلت هظغا للمىار الاؾدثماعي في الجؼائغ هما جم طهغه ؾابلا،
وأًػا بػؼ شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ جىاحه مشيلت جضوي كُمت اإلاإؾؿاث اإلامىلت وزاضت
منها التي جم جمىٍل مغخلت همىها وهظا عاحؼ خؿب هخائج اإلالابالث ئلى الخػامالث في الؿىق
الؿىصاء التي واهذ جخػامل بها هظه اإلاإؾؿاث كبل صزىٌ عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ مما وان ٌؿمذ لها
بخدلُم أعباح ئغافُت ،ئال أهه بػض صزىٌ عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ وبػض فغغه الخػامل بالشفافُت
وجىزُم اإلاػامالث ،أصي ئلى اهسفاع كُمت أعباح هظه اإلاإؾؿاث اإلامىلت.
الحوصيات
ٌػخبر عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ زُاع جمىٍلي اؾتراجُجي للمإؾؿاث الاكخطاصًت ،خُث ال
ًىخفي بخلضًم ألامىاٌ الالػمت لخمىٍل الػملُاث ؤلاهخاحُت فلـ ئهما ًلىم بخلضًم الضغم
الدؿُحري وؤلاصاعي غً ؾغٍم اإلاغافلت التي ًلضمها للمإؾؿاث اإلامىلت ،وهدُجت لخالت غضم
الخأهض مً هجاح اؾدثماعاث شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ وفي ظل غضم جمازل اإلاػلىماث واهتهاػٍت
أصحاب اإلاإؾؿاث اإلامىلت جيشأ غضة مساؾغ مً شأنها أن حػغكل جؿىع وشاؽ هظه ألازحرة.
ومً زالٌ هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت التي كمىا بها ًمىً اؾخسغاج الخىضُاث آلاجُت:
 ًجب غلى الؿلؿاث الجؼائغٍت جدؿحن مىار الاؾدثماع في الجؼائغ زاضت باليؿبت للشباباإلالاولحن الظًً ًمليىن أفياع حضًضة.
 الاهخمام بؿىق عأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ مً زالٌ جلضًم الضغم لهظه الشغواث ،وحشغَؼ كىاهىحنلحماًتها مً اهتهاػٍت أصحاب اإلاإؾؿاث اإلامىلت.
 جىظُم ملخلُاث وهضواث لخػغٍف الشباب الجؼائغي بالخمىٍل بغأؽ اإلااٌ اإلاساؾغ وأهمُخه فيجمىٍل ؤلابضاغاث والخىىىلىحُاث الجضًضة.
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 جىظُم اإلاشغع الجؼائغي للمػامالث الخجاعٍت وجللُظ مػامالث الؿىق الؿىصاء وفغع غلىاإلاإؾؿاث الاكخطاصًت الخػامل بالشفافُت واإلاطضاكُت.
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