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Abstract : 

This project is dealing with the comparison between the technics of venture capital and the business 
incubators in supporting the small and the medium enterprises , with the possibility of co-operating 
between each other, and evaluating their impact in financing these enterprises .Venture capital is a 
special contributor in the financing enterprises, this is due to its characteristic. We consider that the 
venture capitals basic roles are the finance and the direction , that means that its depending on financing 
rather than deputing .Venture capital is a new V.S.A financing technical , then this last one stretched to 
the other developed and growing countries and it realized a big success because of the industrial 
revolution supports like: informatics , technology, T.I.C , bio-technology. Business incubators role is the 
same as venture capital, and it bas a strategic importance in supporting these private enterprises specially 
the best projects and how to reflect them into real ones on the ground ,to be able to continue and to make 
effected competitions to realize economic goals . So this projects concerning the close between the two 
factors .  
Key words : Venture capital, Business incubators, Small and medium enterprises, partnership financing 
Innovation and creativity . 

 
  : مقدمة

ة املتعثرة الواعدة يعد رأس املال املخاطر مصدرا وأداة متويلية مهمة توفر الغطاء التمويلي الالزم للمؤسسات اجلديدة أو القائم
مت  بالنمو ذات املخاطر املرتفعة، وتقوم من خالل املشاركة يف هذه املشروعات بتقدمي املساندة املالية أو الفنية أو اإلدارية حىت إذا ما

اطرة اليت تغلب املشروع على أسباب التعثر وأصبح حيقق عوائد مرتفعة تقوم الشركة ببيع نصيبها حمققة رحبا يتناسب مع درجة املخ
تعرضت هلا، ويقوم بتمويل ودعم البنية التحتية واالتصاالت والتكنولوجيا احليوية وتقنيات اإلعالم واملعاجلات الدقيقة، فهو متويل 
اإلبداع واالبتكار، نظرا لدرجة املخاطرة العالية اليت تواكب هذه ا�االت، وميكن أن حتقق أرباح طائلة يف حالة جناحها، حتقيقا 

  .     أرباح واعدة  Zخماطر كبرية  Zتكنولوجيا متقدمة : بدأللم
فإذا كان لرأس املخاطر كل هذه األمهية ، فإن حاضنات األعمال ال تقل أمهية عنه، فهي تعترب  آلية من أكثر اآلليات فعالية يف 

روعات الناشئة الواعدة بالنمو وزيادة حظوظها تنفيذ برامج التنمية االقتصادية، وذلك من خالل جناحها يف توفري الرعاية والدعم للمش
يف النجاح، كما تعد إحدى اآلليات اليت أثبتت جدواها وأمهيتها يف مرافقة ودعم وتطوير وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من 

كانت تؤدي إىل   خالل إمدادها بكل ما حتتاجه من عوامل الدعم ومساعد�ا على مواجهة املشكالت والصعوبات اليت غالبا ما
فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاما�ا، وتعد حاضنات األعمال سالحا تنافسيا يستهدف حضن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت 
تصبح هلا القدرة على التماشي مع بيئتها اخلارجية وامتالكها املرونة الكافية للتأقلم مع مستجدات اإلدارة واستغالهلا للفرص السوقية 

  . الل التقدمي اجليد لطرق عملها وجودة منتجا�ا إىل أن تصبح قادرة للدخول إىل عامل املنافسةمن خ
فكل من رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال القدرة على التمويل باملشاركة يف األرباح واخلسائر أي املشاركة يف السراء 

املساندة املالية والفنية واإلدارية ، واملشاركة يف املشروع بدء من مرحلة والضراء، فهما يتقامسان العديد من اخلصائص، أبرزها تقدمي 
االنطالق إىل مرحلة اخلروج، وتقاسم نتيجة العملية االستثمارية، وتوفري الرعاية والدعم للمشروعات الناشئة الواعدة بالنمو وزيادة 

  . حظوظها يف النجاح
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إىل أي مدى ميكن أن تتشابه تقنية رأس املال املخاطر : خالل التساؤالت التالية تربز إشكالية البحث األساسية من: مشكلة البحث
مع تقنية حاضنات األعمال؟ وهل ميكن التكامل بينهما يف دعم ومتويل وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ وهل متتلكان الفعالية 

  لى التمويل باالستدانة بدال من التمويل باملشاركة ؟  الكافية حبيث ميكن تقدميهما كبديل للتمويل التقليدي الذي يعتمد ع
يكتسب البحث أمهيته من موضوعه األساسي الذي ينصب على تقدمي إطار مفاهيمي يركز على تقييم مسامهة رأس  :أهمية البحث

ته يف اجلانب التنافسي ويف املال املخاطر وحاضنات األعمال على كفاءة األداء املايل واإلداري للمشروعات املمولة، كما تكمن أمهي
  . خلق أفكار ابتكارية جديدة لتطوير عمل املؤسسات لتتماشى مع آخر مستجدات التكنولوجيا

  : يسعى البحث إىل بلوغ عدد من األهداف منها :أهداف البحث
نجاح والقدرة التنافسية إبراز وتوضيح املفاهيم النظرية املتعلقة برأس املال املخاطر وحاضنات األعمال وحتديد أهم عناصر ال -

 .واخلدمات اليت ميكن أن تتحقق أثناء تطبيقهما
التعرف على مدى تأثري التمويل برأس املال املخاطر وحاضنات األعمال على األداء التمويلي والتسيريي للمشروعات املمولة،  -

 . ومعرفة األدوار التمويلية اليت تقدمها للمشروعات االستثمارية املختلفة 
أهم أوجه االختالف واالتفاق القائمة علميا وعمليا بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال، ومقارنة فعاليتهما  توضيح -

 .   االقتصادية يف متويل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحماولة التكامل اقتصاديا واجتماعيا بينهما
نتائج املؤسسات املمولة واملدعمة برأس املال املخاطر وحاضنات إن أداء و : ينطلق البحث من فرضية مفادها :فرضية البحث

عمليا�ما  الرتباط األعمال أكثر كفاءة وأعلى مردودية وأفضل فعالية، مقارنة بتلك املمولة باألدوات التمويلية التقليدية، نظرا
اكهما يف املبدأ واألهداف والعديد من املميزات ويفرتض البحث أيضا إمكانية التكامل بني هاتني الصيغتني الشرت ، باالقتصاد احلقيقي

  .واخلصائص 
مت استخدام املنهج املقارن بسبب طبيعة املوضوع وعنوانه، وذلك من خالل املقارنة بني رأس املال املخاطر  :منهجية البحث

مت استخدام خمتلف أدوات البحث وحاضنات األعمال يف تقدمي الدعم الكايف والالزم إلجناح عمل املؤسسات الصغرية واملتوسط، كما 
 .الوصفية والتحليلية ألجل ربط النتائج باألسباب، واجلانب النظري باجلانب التطبيقي

 : �دف اإلملام مبختلف جوانب موضوع البحث وبغية الوصول إىل أهدافه، مت اعتماد اخلطة اآلتية: هيكل البحث
 .ن حيث املفهوم والسالمة الشرعيةاملقارنة بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال م -
 .املقارنة بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال من حيث النشأة التارخيية واألمهية واألهداف -
 . املقارنة بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال من حيث املراحل التمويلية -
 .ويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملقارنة بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال من حيث دعم ومت -
 .املقارنة بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال من حيث بعض التجارب العاملية -
 .  إمكانية التكامل بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال -
  : المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال من حيث المفهوم والسالمة الشرعية -أوال

تتبادر لألذهان تعريفات وتأويالت خمتلفة عند مساع مصطلح رأس املال املخاطر، وِلُكلٍّ تصوره : وم رأس المال المخاطرمفه -1
اخلاص حول هذا النمط التمويلي الذي يعترب ظهوره �ذا املصطلح حديثا وانتشاره قليال، مما أدى إىل عدم معرفته بشكل دقيق من 

علق األمر بباحثني، طلبة، مهنيني، أو أصحاب املشاريع، ويندرج ضمن هذه اإلشكالية ما طرف معظم خمتلف الفئات، سواء ت
 األمريكي أو Venture capitalليس معناه  Capital-risqueرائد رأس املال املخاطر يف فرنسا من أن مصطلح   Battiniاعتربه

تتضمن قدر معني من املخاطرة، وفسر املصطلح الثاين بأنه رأس االجنليزي حيث فسر املصطلح األول بأنه كل العمليات التمويلية اليت 
، و�ج كثري من الباحثني نفس املنهج معتربين أن املصطلح الثاين هو األنسب أل�ا تناسب املخاطرة من 1املال املشارك يف املغامرة

 املمول الذي يدفع مباله متحمال أقصى املخاطر جانبها اإلجيايب وحيضر فيه معىن البذل والتضحية والعطاء وهذا املعىن حقيقة يظهر يف
أخذت " رأس املال املخاطر " ، والرتمجة العربية 2من أجل أن يعود عليه املشروع بعائد مرتفع أعلى من معدل العائد السائد يف السوق

حنن إذ نتبناه �ذه التسمية يف به كثري من الدول وتبنتها �ذا االسم، حيث نسخت من غري معناها الدقيق عن التسمية الفرنسية، و 
رأس املال املغامر، رأس مال اخلطر، رأس : هذا البحث جتاوزا ليس إال، مث ترجم رأس املال املخاطر إىل عدة مصطلحات أخرى مثل

يوظف بواسطة ويعرف رأس املال املخاطر بأنه كل رأس مال  ،رأس املال املبادر املال ا�ازف، رأس املال اجلريء، رأس مال املخاطرة،
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وسيط مايل متخصص يف مشروعات خاصة ذات خماطر مرتفعة تتميز باحتمال منو قوي لكنها ال تنطوي يف احلال على تيقن يف 
احلصول على دخل، أو التأكد من اسرتداد رأس املال يف التاريخ احملدد، وهذه احلالة تعترب مصدر املخاطر، أمال يف احلصول على 

ستقبل البعيد نسبيا، حال إعادة بيع حصة هذه املؤسسات بعد عدة سنوات متأخرة، وهذه احلالة تعترب تعويضا فائض قيمة قوي يف امل
، ويعترب رأس املال املخاطر أسلوبا من أساليب التمويل لكن بتقنية وصيغة خاصة، فهو جيمع بني تقدمي النقد وتقدمي 3للمخاطر

ميثل صورة من صور الوساطة املالية من خالل استثمار رؤوس األموال الفائضة لدى املساعدة يف إدارة الشركة مما حيقق تطورها، و 
، ويتكون رأس املال مرتفعة مع توقع حتقيق عائد مرتفعمبخاطر ) بنوك، شركات تأمني، مؤسسات، سلطات عمومية(املؤسسات 

 . العمل، وأخريا األرباح الرأمسايل املخاطر، املستثمر املخاطر، رأس املال، : املخاطر من عدة أطراف وهي
حاضنات األعمال عبارة عن تقنية من التقنيات املعتمدة لدعم املؤسسات املبتدئة وتوفري هلا مجلة من  :مفهوم حاضنات األعمال -2

اخلدمات والتسهيالت للمستثمرين الذين يبادرون بإقامة مؤسسات �دف شحنهم يف بداية املشروع، وميكن هلذه املؤسسات أن 
ابعة للدولة أو تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات خمتلطة، و�دف هيئة حاضنات األعمال إىل مساعدة املؤسسات املبدعة تكون ت

لتخطي أعباء ومراحل االنطالق ) اخلربات، األماكن، الدعم املايل(الناشئة ورجال األعمال اجلدد، وتوفري هلم الوسائل والدعم الالزمني 
 . 4أو السنتني، كما تقوم بعمليات التسويق ونشر املنتجات هلذه املؤسسات والتأسيس اليت قد تدوم السنة

تشرتك حاضنات األعمال مع رأس املال املخاطر حسب املفاهيم السابق هلما يف عدة عناصر أساسية  :المقارنة بين المفهومين  -3
 : منها

ه املراحل إىل رأس املال املخاطر وحاضنات فاملؤسسات تكون أحوج يف هذ :التمويل والدعم في مرحلة االنطالق والتأسيس -
 األعمال لتقدمي الدعم املايل هلا واحلضانة على بقية املراحل األخرى بسبب نسبة املخاطرة العالية اليت ترتبط بأعماهلا، وافتقارها إىل

 .   وجود ضمانات إضافية وليس هلا سجل باألعمال 
أيضا  تتم املشاركةفحسب، بل  للمؤسساترأس املال املخاطر يف الدعم املايل حاضنات األعمال و ال تقتصر  :اإلدارة والتسيير - 

، أي تقدمي  سبل التطوررييف قرارات املشروع والتدخل يف توجيه مساره، وتزويده باملعرفة املتخصصة وإمداده بالنصائح املتصلة بتسي
 : سب املعادلة التالية الدعم املايل وكذلك الدعم الفين واالسرتاتيجي واإلداري والتسويقي، ح

   
  

فال تتوقف املشاركة على اجلانب املايل، وإمنا تكون مصحوبة باملتابعة والنصح، وكثريا ما يكون هذا التقييد والدعم العملي مفيدا 
  .للمؤسسات ومساعدا على جناحها 

يق الربح خالل فرتة زمنية تتمكن فيها إن اهلدف النهائي ألصحاب رأس املال املخاطر وحلاضنات األعمال هو حتق :تحقيق الربح - 
 . املؤسسات من االعتماد على ذا�ا يف إدارة وتسيري شؤو�ا، من خالل إحدى إسرتاتيجيات اخلروج 

تبدو حاضنات األعمال وتقنية رأس املال املخاطر من خالل : السالمة الشرعية لرأس المال المخاطر وحاضنات األعمال -4
، أو االشرتاك يف الربح ʺالغنم بالغرمʺاليت يتم �ما أ�ما يذعنان إىل املبدأ العام يف االستثمار اإلسالمي الصيغة العامة واإلجراءات 

 واخلسارة ويرتبطان مبخاطرة عالية، وتتضمن املخاطرة الرغبة يف االلتزام بعمل قد يؤدي إىل ربح أو خسارة وهو املبدأ املتفق عليه، مما
يف التمويل اإلسالمي ترتبطان يف حالتهما العامة مبجموعة الصيغ اإلسالمية املعروفة كاملشاركة  يدل أن هلاتني الصيغتني أصول

واملضاربة واإلجيار التمويلي والتشغيلي، لذا فهما يدنوان كثريا إىل هذه الصيغ وغريها اليت كانت متارس قبل اإلسالم فأقرها بعد ذلك 
فحاضنات األعمال ورأس املال املخاطر صورتان الستثمار نشط  على عنصر املخاطرة،على املشاركة و التشريع اإلسالمي، لتوفرمها 

 . مبين على أدوات املشاركة يف حقوق امللكية
من كل معاملة حمرمة ويف مقدمتها شبهة الربا اليت  ا، البد من جتريدمهمايف عمومههاتني الصيغتني حىت جتيز الشريعة اإلسالمية و     

مقصدا من مقاصد الشريعة يف املعامالت املالية،  افقهيا على أساس أحد أصول التعامل اإلسالمي وأن حيقق اّرج، وأن خيماحتيط �
اليت تعترب إحدى القواعد املقررة للعدل يف املعامالت والذي ناشدته الشريعة اإلسالمية كأهم " الغنم بالغرم"وعلى رأسها قاعدة 

فق كل األدوات املالية املستعملة يف عمليات سوق رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال ويشرتط أن توا. املقاصد يف هذا اجلانب
مل حترم حالال أو حتل حراما، وأن يتم حتقيق  مبادئ الشريعة اإلسالمية من الرتاضي وااللتزام بالشروط اليت يضعها املتعاقدون ما

املتمثل يف األعمال والدعم أو املنتجات اليت يتم متويلها معتربة  مصلحة مشروعة ومعتربة لكل األطراف، وأن يكون حمل االستثمار

 ال ورأس المال المخاطرحاضنات األعم = )صنع قرار  -تنسيق -تخطيط - رقابة -توجيه  - تنظيم( اإلدارة + التمويل 
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شرعا، مهما تعددت األطراف املشاركة يف العملية سواء كانت شركات الرأس مال املخاطر وحاضنات األعمال أو رواد األعمال أو 
العمليات من الربا أو أية حيلة تؤدي إىل  املسامهني ومهما تعدد جمال االستثمار وتنوع ومهما طال وتعددت املراحل، وأن ختلو كل

 .ذلك وأن يكون بعيدا عن الضرر والظلم 
  : المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال من حيث النشأة التاريخية واألهمية واألهداف:ثانيا

مريكية بعد احلرب العاملية الثانية، يف الواليات املتحدة األ بشكله احلديثرأس املال املخاطر ظهر : نشأة رأس المال المخاطر -1
بأمريكا أول مؤسسة  1946الذي أنشأ سنة ) Georges Doriot )1899-1987جورج دوريو  على يد اجلنرال الفرنسي

بالتعاون مع جمموعة من املمولني من بوسطن حتت اسم منظمة األحباث والتطوير متخصصة يف رأس املال املخاطر يف العامل 
واليت عملت على متويل شركات صغرية تعمل يف جمال " Americain Research & Development   "ARDاألمريكية

 Ventureحتت اسم  1950، بعد ذلك عرف رأس املال املخاطر انطالقة حقيقية ابتداء من 5الشركات اإللكرتونيةالتجديد خاصة 
Capitalة لكل العامل يف هذا ا�ال، مث انتقل بعد ذلك يف بداية ، وأصبح النموذج األمريكي يف نشاط رأس املال املخاطر مرجعي

 European Venture Capital Associationإىل دول أوربا أين تأسست اجلمعية األوروبية لرأس املال املخاطر  1983سنة 
ا وباقي الدول األوروبية وبعض بأملاني 1992لتطوير هذه احلرفة، حيث عرفته اجنلرتا أوال، مث فرنسا وهولندا، مث انتشر بداية من سنة 

، استجابة ملواجهة 6الدول العربية كمصر، وتونس، ويف مطلع القرن احلايل ظهر يف خمتلف دول العامل كاجلزائر، واملغرب ودول اخلليج 
 . االحتياجات اخلاصة بالتمويل االستثماري

إقامته يف مركز التصنيع املعروف باسم إىل أول مشروع متت  األعماليرجع تاريخ حاضنات  :األعمالنشأة حاضنات  -2
BATAVIA  أين قامت هيئة املشروعات اخلاصة  1984ليأيت العام  1959يف والية نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية سنةSBA 

اليت حاضنة فقط و  20بوضع برنامج تنمية وإقامة عدد من احلاضنات، ويف نفس السنة مل يكن يعمل يف الواليات املتحدة سوى 
من خالل بعض رجال الصناعة  1985سنة  NBIAارتفع عددها بشكل كبري خاصة عند قيام اجلمعية األمريكية حلاضنات األعمال 

وصل عدد احلاضنات يف  1997األمريكيني، وهي مؤسسة خاصة �دف إىل تنشيط وتنظيم صناعة احلاضنات ، وبنهاية عام 
 2500حاضنة، مع انتشار ما يقارب  1000إىل أزيد من  2012لريتفع إىل �اية سنة  ،7حاضنة  550الواليات املتحدة إىل حوايل 

حاضنة يف كوريا اجلنوبية والربازيل، بينما متتلك الدول العربية عددا  220حاضنة يف الصني و 480حاضنة عرب خمتلف دول العامل منها 
 .   8يف كل من البحرين وتونس 3و يف املغرب 5لكل من مصر واجلزائر و 17: قليال من احلاضنات منها

  :واألهدافالمقارنة بينهما من حيث النشأة واألهمية  -3
ظهرت كال الصيغتني يف شكلهما احلديث يف نفس احلقبة الزمنية، منتصف القرن املاضي مع األسبقية : المقارنة من حيث النشأة - 

ريكية اليت تعد منشأ هاتني الصيغتني ولتزال ترتبع على عرشهما على لرأس املال املخاطر، وكان أول ظهورمها يف الواليات املتحدة األم
املستوى العاملي، أي أنه ال ختتلف كليا نشأة رأس املال املخاطر يف الزمان من حيث القدم وال يف املكان من حيث التطبيق عن نشأة 

 .حاضنات األعمال 
ل املخاطر يف نفس األمهية، وتكمن أمهيتهما يف دعم املشروعات تشرتك حاضنات األعمال ورأس املا :المقارنة من حيث األهمية - 

اجلديدة والتقنية، وتنمية املوارد البشرية واالستخدام األمثل لقدرا�م وكفاءا�م وتشجيع مبادرا�م وخلق فرص عمل، وتطوير أفكار 
اسع عن طريق إنشاء قطاع حيوي من املشاريع، مبتكرة خاصة يف ا�االت التكنولوجية اجلديدة وتوليد النشاط والثروة على نطاق و 

واملسامهة يف تسويق االخرتاعات ونقل التكنولوجيا، وتشجيع اإلبداع التكنولوجي ونشر ثقافة املخاطرة،كما يقدم رأس املال املخاطر 
 وتقنيني وأدوات تقنية وحاضنات األعمال املشورة يف اإلدارة والتخطيط والتدريب والتسويق وتقدمي الدعم الفين من خالل باحثني

مساعدة، ومساعدة املشاريع على احلصول على التمويل الالزم، كما تكمن أمهيتهما من خالل ضمان االنطالقة السليمة للمؤسسات 
 . 9ورفع معدل استمرار نشاطها يف سوق املنافسة وذلك بتقليل خماطر الزوال والتالشي وزيادة حظوظ النجاح 

تتقاطع أهداف رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال يف مواجهة االحتياجات اخلاصة  :افالمقارنة من حيث األهد - 
وتقدمي كافة اخلدمات واملساعدات املرتبطة  للمؤسسات اجلديدة أو عالية املخاطر واليت تتوافر لديها إمكانيات منو وعائد مرتفع،

املميزة وضمان دميومة املؤسسات عن طريق تقليل تكاليف بدأ  مبرحلة التأسيس والنمو، وزيادة معدالت النجاح وتشجيع األفكار
املراحل النشاط وإجياد احللول املناسبة للمشاكل الفنية واملالية واإلدارية والقانونية اليت تواجه املشروع وتقليل خماطر األعمال املرتبطة ب

ع األفكار املتميزة وضمان دميومة املؤسسات املدعمة، األوىل لبداية نشاط املشروع وتطوير إنتاجه وزيادة معدالت النجاح وتشجي
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وتوفري الدعم والتسهيالت واملساعدات واالستشارات وتوظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات يف شكل مشروعات قابلة للتحول 
لمؤسسات املرافقة لضمان دميومتها إىل منتجات وتقدمي املشورة الفنية واإلدارية والقانونية واملالية ووضع خطة كاملة ومانعة وشاملة ل

وحتسني من فرص جناحها فيكون أدائها قوي عند خترجها من احلاضنة، وبذلك فإن هاتني الصيغتني تصب أهدافهما كلها يف تسهيل 
عملية متويل املؤسسات ألن أهم مشكل يواجه املؤسسات يبقى مشكل التمويل من حيث مصادر احلصول عليه من جهة وتكلفة 

  10ل عليه من جهة أخرى والذي يتسبب يف سوء متويل رأس املال العامل ورأس املال الثابت،مما ينتج عنه تعثر املشروع أوإفالسهاحلصو 
  : المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال من حيث المراحل التمويلية - ثالثا

 :   11س املال املخاطر بأربع مراحل أساسية نوجزها فيما يليتتم عملية التمويل برأ: المراحل التمويلية برأس المال المخاطر -1
وتسمى املرحلة البذرية ويتم فيها توفري الغطاء التمويلي للمشروع يف بدايته وتعترب هذه اخلطوة متويل املرحلة  :مرحلة اإلنشاء  -  أ

نطالق ورأس مال االنطالق، ورأس املال املخاطر املبكرة حيث ال يتوافر للمستثمر املوارد املالية الكافية، وتنقسم إىل رأس مال قرب اال
 .هي الوحيدة اليت تقبل متويل املشروع خالل هذه املرحلة الرتفاع املخاطرة إىل أوجها

وهي مرحلة توليد اإليرادات و�دف هذه املرحلة إىل متويل تنمية وتطوير شركات قائمة واليت حتتاج إىل : مرحلة التمويل الالحقة   -  ب
 .لية خاصة وتقدم آفاق منو جذابة وتنقسم إىل مرحلة التوسع ومرحلة النضج متطلبات متوي

يوفر رأس املال املخاطر يف هذه املرحلة الغطاء التمويلي الكايف لتمويل عمليات انتقال وحتويل السلطة  :مرحلة تحويل الملكية  -  ت
 .ضا رأس مال املتعاقبالصناعية واملالية يف املشروع إىل جمموعة جديدة من املالك ويطلق عليها أي

عندما تواجه املؤسسة مشكل ضعف األداء أو مشاكل إدارية أو نقص اإليراد أو تغيري  :مرحلة التصحيح أو إعادة التدوير   -  ث
ظروف الطلب فإ�ا حتتاج إىل إ�اض مايل، فيأخذ رأس املال املخاطر بيدها حىت تعيد عافيتها وترتيب أمورها، وتستقر من جديد يف 

وتصبح قادرة على حتقيق األرباح، كما تسمى هذه املرحلة مبرحلة التقومي أو التخارج أو مرحلة التصحيح، فكل املشاكل اليت السوق، 
  .تعرتض املؤسسات يف هذه املرحلة ميكن جتاوزها �ذه الصيغة 

ة من احلاضنة، وهذه املراحل متر عملية االحتضان بعدة مراحل إىل غاية خترج املؤسس: المراحل التمويلية بحاضنات األعمال -2
 :   12نوجزها فيما يلي

يف هذه املرحلة صاحب املؤسسة حباجة ماسة لدعم احلاضنة بسبب حمدودية  :مرحلة الدراسة والمناقشة االبتدائية والتخطيط  -  أ
ليت هي مبثابة خارطة قدرته للوصول إىل مصادر املعلومات الضرورية وضعف خربته التسيريية، خاصة فيما يتعلق بإعداد خطة العمل ا

طريق توجه املستحدث خطوة خبطوة حول كيفية ترمجة فكرته إىل خدمة أو منتج مربح جتاريا، والتأكد من الدراسة التسويقية وقدرة 
 .املنتج إىل الدخول يف األسواق

رية تساعد على يتم يف هذه املرحلة إعداد دراسات جدوى متكاملة وتقدمي استشارات إدا :مرحلة إعداد خطة المشروع  -  ب
 .تصميم هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة عمل املؤسسة وإسرتاتيجيتها

يف هذه املرحلة تضطلع حاضنات األعمال إىل تقدمي حزمة متكاملة من  :س واالنضمام للحاضنة وبدء النشاطمرحلة التأسي  -  ت
بلية وخيصص هلا موقع يتناسب مع نوع نشاطها اخلدمات املتنوعة اليت تتالءم مع احتياجات املؤسسة احملتضنة وتطلعا�ا املستق

  .وحجمها
يتم يف هذه املرحلة تدريب املستحدث �دف حتفيزه وتنمية قدراته، وتوفري اخلدمات املالية : مرحلة نمو وتطوير المشروع  - ث

نة، وتقدمي أيضا اخلدمات الضرورية، وتقدمي املساعدات الضرورية واالستشارات من األجهزة الفنية املتخصصة املعاونة بإدارة احلاض
 .القانونية وخدمات األمن والصيانة

وهي املرحلة النهائية بالنسبة للمشروعات داخل احلاضنة حيث يتوقع أن يكون املشروع قد حقق  :مرحلة التخرج من الحاضنة  -  ج
 .قدرا من النجاح والنمو وأصبح قادرا على بدء نشاطه خارج احلاضنة حبجم أعمال أكرب

تتفق إىل حد ما شركة رأس املال املخاطر مع تقنية حاضنات األعمال يف املراحل التمويلية : ن المرحلتين التمويليتينالمقارنة بي -3
فنشاطهما ميران غالبا مبرحلة البحث عن املشروعات ودراسته وحتليله واختيار األفضل منها ومبرحلة البدء بالعمل ومتابعة املسامهات 

املسامهات، مث مرحلة أخرى البداية من املرحلة وهكذا، وأن جناحهما يقاس بعدد املؤسسات اجلديدة وإضافة القيمة ومبرحلة بيع 
املتخرجة من خالل فرتة حمدودة واليت قد تستمر يف التطور بعد خترجها، بتقدمي العون الالزم لتحسني فعاليتها سواء متثل ذلك العون 
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 ملخاطرة املبدئية اليت تعرضت هلا،قادرة على حتقيق فائض قيمة مرتفع يتناسب مع درجة ا يف تقدمي املساندة املالية أو الفنية حىت تصبح
 .  وتستغرق مرحلة التخرج لكال الصيغتني الثالث أو األربع سنوات يف املتوسط

  :المقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال من حيث دعم وتمويل المؤسسات - رابعا
حاضنات، وتتم من خالل توفري لللرأس املال املخاطر و األوىل  ورفع فرص جناحها هي الوظيفةصغرية واملتوسطة املؤسسات الإن دعم  

 اجلديدة يف مرحلة البدء والنمو، وتسهيل بدء املشروع، والتوصل إىل املشاريعورعاية  واإلداري والتسويقي، املايلمجيع أنواع الدعم 
للمعلومات الفنية والتجارية ووحدات  اخلدمات الداعمة واملتميزة مثل اجلودة وقاعدةشبكة دعم جمتمعي، وإقامة جمموعة من 

على  القائمة املشاريعوالتسويق للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها، وأيضًا من خالل تبين  والعمل على تنميتها ،لالختبارات والقياس
تقدم حاضنة األعمال و  .13االصغرية الوليدة يف موقعه املشاريعتغذية التكنولوجيا واملرتبطة باجلامعات ومراكز البحوث، والعمل على 

 :واليت تشمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مجيع أنواع اخلدمات اليت تتطلبها إقامة وتنميةإىل جانب مؤسسات رأس املال املخاطر 
ساس الذي يقوم عليه اقرتاح تأسيس هاتني فاأل. العامةواخلدمات  ،اخلدمات التمويلية ،اخلدمات املتخصصة، اخلدمات اإلدارية

الشركتني هو قيامهما على مبدأ املشاركة يف اإلرباح واخلسائر، ونتيجة لألساليب واآلليات املتعددة واملتنوعة هلاتني الشركتني ميكن 
أكرب املعوقات اليت تعاين منها،  اعتبارمها بديال متويليا متاحا ومالئما للمشروعات الصغرية واملتوسطة اليت يعترب مشكلة التمويل من

سواء يف مرحلة االنطالق أو يف مرحلة النمو والتوسع، واليت ينحصر متويلها على القروض املصرفية اليت يشكل الدين والضمان 
ملشاركة ، فأسلوب التمويل بشركة رأس املال املخاطر يعتمد يف متويله هلذه املؤسسات على مبدأ ا14واملخاطر واالئتمان عبئا هلا 

الدعم والتمويل حباضنات و واملسامهة مثله مثل حاضنات األعمال، حيث يتحمل املمول املخاطر مع املستثمر الربح واخلسارة، 
هلذه املؤسسات حيث تتم مشاركتها يف الناتج املتوقع رحبا أو خسارة يف ضوء قواعد أكثر ضمانا لتحقيق النجاح األعمال أيضا 

ا، كما يشكل رأس املال املخاطر أحد الوسائل الفاعلة الذي يتناسب نشاطه ومستوى تدخالته مع طبيعة وأسس توزيعية متفق عليه
 املؤسسة الصغرية واملتوسطة، نظرا الرتباط نشاطه با�االت ذات املخاطرة والعائد املتوقع الكبري، أين يتخذ التمويل شكل املسامهة يف

اطر إىل جانب حاضنات األعمال بديال متويليا للمصادر التقليدية كالقروض املصرفية رأس مال املؤسسة، ويعترب رأس املال املخ
وبالتايل فإن دعم  .15ملؤسساتهلذه اواإلداري  والتكنولوجي الدعم الفين ايل وكذلكتوفري التمويل املواألسهم والسندات، ويقوم ب

املال املخاطر وحاضنات األعمال ويتم ذلك من خالل توفري  املشروعات الناشئة ورفع فرص جناحها يعترب الوظيفة األساسية لرأس
مجيع أنواع الدعم املايل واإلداري والتسويقي والرعاية هلذه املشروعات يف مرحلة النمو وإنشاء قاعدة للمعلومات الفنية والتجارية 

ت اإلدارية والتدريبية والتسويقية واالستشارية وتسهيل الوصول إىل مصادر التمويل وتوفري اخلدمات القانونية وتوفري العديد من اخلدما
 خدمات عامة إىل جانب الدعم املايل والقانوين والتجاري ريوتوفوبناء شبكات تواصل وتقدمي اخلدمات الفنية وتوفري البنية التحتية، 

عباء االنطالق وضمان استدامتها، وتوفري قوى الدفع األويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ملساعد�ا على جتاوز أ للمؤسسات الناشئة
من شا�ا  إداريةقدمي استشارات من خالل ما توفره من خدمات الدعم واملساندة خاصة خالل السنوات األوىل من حيا�ا، وت

وتوفري اخلدمات املالية الضرورية من خالل  مساعدته على تصميم هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة عمل املؤسسة واسرتاتيجيا�ا
 املال إن رأس ،سامهة يف رأمسال املؤسسة بنسبة معينة واملسامهة يف التأجري التشغيلي ملختلف التجهيزات واملباين بشروط ميسرةامل

 والتنظيم اإلدارة يف احلديثة والطرق واخلربة باألموال متدها حبيث متويل املؤسسات يف املخاطر وحاضنات األعمال هلما دور فعال
 طريقة بعكس معتربة أرباحا وحتقق تنهض ألن املؤسسات هلذه حمفزا متويال حيقق ما وهذا املمولة، املؤسسات موالأ أمواهلا مع وتدمج
  .16وغريها الضمانات كإشكالية أخرى وأعباء وسعر الفائدة السداد مبخاطر احملفوفة االستدانة متويل

    :عض التجارب العالميةالمقارنة بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال من حيث ب -خامسا
تستحوذ الواليات املتحدة األمريكية منشأ رأس املال املخاطر على ثلثي السوق العاملي هلذا النشاط، وتعترب : التجربة األمريكية -1

جاع ، وبدأت استثمارا�ا تشهد توسعات كبرية مع �اية السبعينيات زمن التطور الفعلي هلذه الشركات، وميكن إر 17مهد هذه الشركات
، 18، ما دفع إىل إنشاء عدة صناديق رأس املال خماطر جديدة1978هذا التوسع إىل ختفيض الضرائب على القيم املضافة احملققة سنة 

مليار دوالر، حققت من  173حوايل  2009إىل سنة  1970واستثمرت من سنة  و�ذا بدأ منو صناعة رأس املال املخاطر األمريكية،
قدرت عوائد  2004، ففي سنة 19مليون منصب عمل 7.6مليار دوالر، كما سامهت يف إنشاء  1300درت بـ خالهلا عوائد وأرباح ق

تريليون دوالر  2.1حوايل  2005مليون منصب عمل، وبلغت العوائد يف سنة  10.1تريليون دوالر مع  1.8االستثمارات املخاطرة بـ 
مليون  10.4تريليون دوالر و 2.8عوائد االستثمارات حبوايل ارتفاعا أيضا يف  2006مليون منصب عمل، وشهدت سنة  10و
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ورأس املال املخاطر األمريكي كان نواة أغلبية الشركات  مؤسسة حديثة، 1000، ويتم سنويا إنشاء ما ال يقل عن 20منصب عمل
أما عن . 21ريهاوغ Yahooو Intelو Ciscoو Amazonو Microsoftو Appleالتكنولوجية العمالقة اليت نعرفها اآلن مثل 

فالتجربة األمريكية تعترب من أقدم التجارب يف هذا امليدان، حيث أن مفهوم حاضنات األعمال مت استحداثه  األعمالحاضنات 
، لكن البداية احلقيقية النتشار 1959عام  BATAVIAوتطويره بشكل أساسي يف هذا البلد من خالل التجربة األوىل يف مركز أعمال 

باالهتمام بربامج إقامة  SBAعندما قامت اهليئة األمريكية للمشروعات الصغرية  1984كان بداية من عام   مفهوم احلاضنات
ارتفع عدد احلاضنات بشكل كبري ليصل  NBIAاحلاضنات وتنمية أعدادها، وعند تأسيس اجلمعية األمريكية حلاضنات األعمال 

ألف شركة جديدة ما زالت تعمل بنجاح مت من  19 هذا البلد إنشاء حاضنة ، وقد مت يف 800إىل حوايل  1999عددها �اية سنة 
ألف فرصة عمل دائمة ،وجند أكثر من الثلث من جمموع حاضنات األعمال داخل الواليات املتحدة  245خالهلا خلق أكثر من 

ألعمال العامة واخلاصة يف األمريكية هي حاضنات تكنولوجية ترتبط باجلامعات واملعاهد التعليمية وتشرتك مع بعض حاضنات ا
، ونشري أن هناك مناذج رائدة حلاضنات األعمال األمريكية كشبكة احلاضنات بنيوجرسي اليت يوجد �ا سبع حاضنات 22األهداف

نازا وهناك أيضا حاضنة تكنولوجية، وحاضنة أوسنت للتكنولوجيا وارتباطها ارتباطا وثيقا جبامعة أوسنت وجامعة تكساس ووكالة الفضاء 
معهد زسلري اهلندسي ويقع مقرها داخل احلرم اجلامعي بوالية نيويورك ومتثل هذه احلاضنة حلقة وصل مع مراكز التكنولوجية احمللية 

ومت من خالل كل هذه احلاضنات إنشاء وختريج عشرات اآلالف من الشركات  ،والفيدرالية ويأيت ذلك يف املقام األول للحاضنة
 . 23ديدة وخلق مئات اآلالف مناصب شغل دائمة وحتقيق عوائد تقدر باملليارات من الدوالر األمريكي اجل

إن التجربة األمريكية يف رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال جتربة رائدة خاصة يف ا�ال التكنولوجي حققت من ورائهما 
ثلثي من إمجايل السوق العاملي، ووفرت من خالهلما عوائد سنوية خيالية أرباح وعوائد فاقت كل التوقعات فهي تستحوذ لوحدها على 

، ماليني مناصب العمل اجلديدة جدا تقدر برتيليونات الدوالرات كما سامهت املؤسسات املدعمة واملمولة �اتني الصيغتني يف إنشاء
  .  ت من نسبة البطالة مؤسسة جديدة وفرت مناصب عمل دائمة وخفض 1000ومت إنشاء سنويا ما ال يقل عن 

تعد اململكة املتحدة ثاين أكرب سوق نشط  لرأس املال املخاطر يف العامل، ساعدها يف تنفيذ وتوسيع هذا  :التجربة البريطانية -2
مبعدل منو  2001شركة من شركات رأس املال املخاطر يف سنة  233النشاط اقتصادها املستقر والفعال ، وتضم بريطانيا أكثر من 

، ويتلقى هذا النشاط أعلى مستوى من الدعم احلكومي خاصة ما يتعلق بتمويله للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مما %3.08ز جتاو 
أدى إىل تأسيس صندوق يسمى صندوق رأس املال املخاطر بالتعاون مع االحتاد األورويب والذي يهدف فقط إىل مساعدة 

تقريبا من إمجايل االستثمار األورويب السنوي يف رأس املال املخاطر، % 50بـــ  اجنلرتا املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدولة، وتسهم
، كما مت اإلعالمية وشركات الربيد السريع وساهم رأس املال املخاطر يف عدة قطاعات مهمة كقطاع تكنولوجيا املعلومات والشركات

ما يقارب  2007 – 2002غريها، وبلغت حجم االستثمارات يف الفرتة االستثمار يف عمليات حتويل امللكية، أيضا الصحة واألدوية و 
أما عن حاضنات األعمال فقد بدأت بريطانيا أوىل حاضنة عمل يف بداية . 24املليار يورو، وهي مستقرة إىل حد ما يف هذه الفرتة 

واألخرى يف  1971إحدامها سنة  Cambridgeو  Heriot-Wattالسبعينات من القرن املاضي مع إنشاء حديقيت التقنية جبامعيت
احلاضنات  إنشاء حركية مت تنشيط الثمانينات من القرن املاضي بداية شهدته للركود االقتصادي الذي نظرا ، لكن1981سنة 

 واجلامعي، وتضم بريطانيا إىل واحلكومي اخلاص االستثماري املزيج من نتاج أغلبها 1989سنة  36 عددها بلغ حيث التقنية واحلدائق
ما يزيد على أربعني حديقة ومخسة عشر أخرى حتت اإلنشاء ومائة حاضنة أعمال، والتمويل ال يأيت من احلكومة  2008غاية سنة 

من االستثمار اخلاص % 30من التمويل يأيت من اجلامعات و% 11املركزية فهي ال تلعب دورا مباشرا يف التمويل، إمنا جند أن 
وقد تضاعف االستثمار اخلاص يف . من بعض الشركات املقيمة داخل احلاضنات واحلدائق التقنية من التمويل يأيت% 25اخلارجي و

 .25يف السنوات الثماين األخرية يف حني تراجع التمويل املتأيت من اجلامعات خالل هذه املدة% 75احلدائق التقنية بنسبة 
ين أكرب سوق على املستوى العاملي، ويتم االستثمار يف يعترب السوق الربيطانية لرأس املال املخاطر وحاضنات األعمال ثا

عمليات حتويل امللكية أكثر منه يف املسامهة يف خلق املؤسسات اجلديدة، كما يتم االستثمار أكثر يف التكنولوجيا القاعدية على غرار 
software على " مالئكة األعمال"غري الرمسي ، والكمبيوتر إىل جانب األدوية والصحة وغريمها، وتظهر هذه التجربة قوة السوق

 . غرار التجربة األمريكية 
من خالل تأسيس شركة اهلند لتطوير  1988إن التمويل برأس املال املخاطر مل ينطلق فعليا يف اهلند إال يف سنة  :التجربة الهندية -3

وانني والضوابط للتحكم يف هذه التقنية، ومن التكنولوجيا واملعلومات، ويف منتصف التسعينات من القرن املاضي مت إدخال جمموعة الق
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أجل ضبط منو سوق رأس املال املخاطر أعلنت جلنة القيم املنقولة باهلند عن جمموعة من الضوابط املتعلقة برأس املال املخاطر األجنيب، 
سات الصغرية واملتوسطة سنة ومن أجل حتفيز املقاولني وتسهيل حصوهلم على التمويل الالزم وضعت احلكومة قانونا لتطوير املؤس

فضال عن ا�موعات األخرى من التحفيزات املالية والضريبية الصادرة من طرف ا�لس املركزي للضرائب من أجل منو رأس  2003
ت تليها مؤسسا ،%63املال املخاطر، ومتثل مؤسسات رأس املال املخاطر املستقلة أغلبية مؤسسات رأس املال املخاطر باهلند بنسبة 

 – 2004، وبلغت استثمارات اهلند يف سوق رأس املال املخاطر يف الفرتة %11.2رأس املال املخاطر التابعة ملؤسسات مالية بنسبة 
أما عن حاضنات األعمال . 26مؤسسة 1400كما ساعدت هذه الصيغة على متويل ما يقارب  مليار دوالر، 43ما يقارب  2011

من قيمة االستثمار، ونتيجة للعالقة الوطيدة حلاضنات األعمال % 30املؤسسات األخرى بنسبة فقد دعمتها اهلند إىل جانب خمتلف 
مليون وحدة  26مليون منصب عمل دائم، وقدر عدد هذه املؤسسات بــــ  59باملؤسسات الصغرية واملتوسطة جند أن اهلند وفرت 

% 8، ومع ذلك فهي ال تساهم إال بنسبة ة املنتجات املصدرةيف قيم% 40من اإلنتاج الصناعي وتساهم بـــ % 45إنتاجية، وتنتج 
سلعة  6000من الناتج احمللي اإلمجايل، وتتميز هذه املنشآت اليت أنشئ معظمها يف حاضنات األعمال بتنوعها الشديد فهي تنتج 

كما توجد يف احلضر ولكنها  %45.4 وخدمة ترتاوح بني الصناعات التقليدية إىل منتجات التقنية الرفيعة، وهي توجد يف الريف بنسبة
أما  %4.7مجيعها تكاد تكون منشآت متناهية الصغر مما سهل احتضا�ا داخل حاضنات األعمال وال متثل املنشآت الصغرية غري 

 ، أما اخلدمات فتمثل%66.7، واملنشآت متناهية الصغر هي الغالبة يف هذا البلد بنسبة %0.21املتوسطة فال تزيد نسبتها عن 
، ولقد حققت هذه املنشآت منو يف التشغيل بلغ %16.3وهناك نسبة هامة تقوم بعمليات الصيانة واإلصالح تقدر نسبتها  17%

بلغ فيها معدل منو التشغيل  2006مع حتقيق طفرة يف النمو خالل عام  2009 – 1992سنويا خالل الفرتة  %7يف املتوسط 
بصورة موازية تطورت صادرات هذه املنشآت بتحقيق معدل منو سنوي تراوح بني ، و %12.30بلغ  2005وطفرة أقل عام  42.5%
بشكل  2007، وتعترب هذه املنشآت قاطرة النمو يف اهلند وازدادت العناية �ا منذ 2006عام  %101.6و 1996عام  7.6%

صة ومحاية هلذه املنشآت للنمو منتجا وبذلك أعطت فر  1200خاص، وتنتج هذه املنشآت قائمة طويلة من املنتجات بلغ عددها 
واالستدامة وقللت من حاالت اإلغالق اليت يرتتب عليها تسريح عدد كبري من العمال، كما متثل احلدائق التقنية يف اهلند أهم وسيلة 

ركات ، وتستقطب هذه احلدائق ش2008لتحقيق هدف اهلند االسرتاتيجي وهو أن تصبح قوة عظمى يف تقنية املعلومات حبلول عام 
وتأسست مدينة كاملة متطورة جدا من الناحية التقنية مبنطقة  ORACLEو IBMو APPLEو MOTOROLAأمريكية عمالقة مثل 

Chanda  اهلنديةHITEC CITY  من القوى العاملة اهلندية يف تقنية الربامج احلاسبية  %23مليون دوالر تضم املنطقة  375بتكلفة
 . 27العمالقتني ORACLEو  MICROSOFTو�ا فرع شركيت 

إن التجربة اهلندية يف رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال جتربة رائدة خاصة يف متويل ودعم املؤسسات متناهية الصغر وكذلك    
املؤسسات الصغرية واملتوسطة على حد سواء مستعملة تكنولوجيا املعلومات، ومل يسبق اهلند يف هذا ا�ال سوى الواليات املتحدة 

مريكية، وللهند أفضلية على هذه األخرية بسبب اخنفاض التكلفة وارتفاع مستوى اخلربة االختصاصية نتيجة لعشرات اآلالف األ
كشعار ملبادر�ا الوطنية، كما   ʺبناء اهلند بأيدي اهلنودʺ: املتخرجني من اجلامعات واملعاهد، فقد وضعت احلكومة اهلندية مقولة

كشعار حلملتها الوطنية إلقرار السياسة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات ʺ 2008علومات للجميع يف سنة تكنولوجيا املʺ: وضعت عبارة
إذا كان لدى بلدان الشرق األوسط البرتول فإن لدينا ʺ: ، وصرح الوزير االقتصادي قائال1998اليت اعتمد�ا احلكومة رمسيا سنة 

لقوة البشرية املتعلمة فوجهت مبادر�ا باجتاه إنشاء صناعة الربجميات وتصديرها، فاهلند استفادت من ا ،ʺرجال تكنولوجيا الربجميات
وقد استوعبت شركات رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال إىل جانب الشركات اهلندية األخرى هذه الكوادر ودربتها عرب اجناز 

  .  28ماعيااملشروعات الربجمية فكان ذلك عامل أساسي يف تطور اهلند اقتصاديا واجت
  :إمكانية التكامل التنموي بين رأس المال المخاطر وحاضنات األعمال - سادسا

ميكن لرأس املال املخاطر وحاضنات األعمال العمل معا جنبا إىل جنب، فهما يشكالن شكل عنصرا أساسيا يف صناعة تكنولوجيا  
خاطر واحملتضنة دورا يف األنشطة االقتصادية املبتكرة ووظف االتصاالت واملعلومات، ولقد لعبت الشركات املدعومة برأس املال امل

حجم كبري من االستثمارات لتحقيق منو سريع يف تطبيقات التكنولوجيا اجلديدة خاصة يف الربجميات واالتصاالت ويف تكنولوجيا 
ن جممل استثمارات رأس املال م %60حصلت الشركات املبنية على التكنولوجيا على  1997ففي عام . الشبكات يف الدول املتقدمة

وأثبتت حاضنات األعمال  ،29يف الواليا املتحدة األمريكية %17واالتصاالت نسبة  %20املخاطر حيث احتلت الربجميات نسبة 
أيضا قدر�ا على رفع نسبة جناح املشروعات اجلديدة حيث أشارت تقارير اجلمعية األمريكية للحاضنات إىل أن معدالت جناح 
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كما أن . مقارنة بنسبة النجاح التقليدية هلذه املشروعات %88ية املشروعات اجلديدة املقامة داخل احلاضنات وصلت إىل واستمرار 
، وتلعب حاضنات 30إمكانية إخفاق املؤسسات املمولة عن طريق رأس املال املخاطر قليلة إذا ما قورنت باملؤسسات املمولة تقليديا

نسيج االقتصادي والصناعي وذلك من خالل تشجيع خلق وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة، إذ األعمال دورا بارزا يف تنمية ال
أقيمت هذه احلاضنات ملواجهة االرتفاع الكبري يف معدالت فشل وا�يار املشروعات الصغرية اجلديدة، وأظهرت بعض الدراسات أن 

مخس سنوات من بداية نشاطها، نتيجة لقيامها على اجتهادات  من هذه املشاريع تفشل خالل السنتني إىل %90إىل  %80قرابة 
شخصية بعيدة عن اجلانب التخطيطي واالستشاري، ويساهم رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال يف النمو االقتصادي من خالل 

سات حبث عمومية أو إدخال منتجات وعمليات جديدة إىل السوق، وتطوير القدرة على حتصيل املعرفة وحتسينها من خالل مؤس
، وهناك ارتباط إجيايب قوي بني رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال من جهة واإلبداع وتوفري فرص العمل وزيادة املبيعات 31خاصة

ودفع الضرائب من جهة أخرى، مما يؤدي يف النهاية إىل زيادة يف نسبة استثمارات رأس املال املخاطر نسبة إىل الدخل احمللي اخلام 
ويعد رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال مصدرا مهما من مصادر التمويل والدعم بالنسبة . 32وذلك يف العديد من الدول

للشركات الواعدة بالنمو ولكنها تفتقر إىل مصادر متويلية أخرى بسبب نسبة املخاطرة العالية اليت ترتبط بأعماهلم خاصة إذا ما كانت 
ىل وجود ضمانات إضافية وليس هلا سجل باألعمال، ويتم االستثمار يف مراحل خمتلفة من مراحل منو يف مرحلة البداية وتفتقر إ
إن التمويل �اتني التقنيتني يتم عن طريق املشاركة وبالتايل فإ�ما يتحمالن مع املستثمر الربح واخلسارة  ،الشركات أو يف بدايا�ا

وتكتسي حاضنات األعمال ورأس املال . 33هلما حافزا جيدا على إجناح العمل وتعتمدان على مدى جناح ومنو العمل والذي يوفر
املخاطر أمهية بالغة يف خمتلف دول العامل يف حتويل الطاقات العاطلة عن العمل إىل قوة إجيابية حترك االقتصاد من خالل ضمان 

ك بتقليل خماطر الزوال والتالشي وزيادة حظوظ االنطالقة السليمة للمؤسسات ورفع معدل استمرار نشاطها يف سوق املنافسة وذل
ير النجاح، ويف تسويق التكنولوجيا وتشجيع اإلبداع التكنولوجي ونشر ثقافة املخاطرة وتقليل الفرتة الزمنية الالزمة لبداية املؤسسة وتطو 

نطاق واسع عن طريق إنشاء قطاع حيوي  إنتاجها وختفيض التكاليف الثابتة واملسامهة يف توليد النشاط االقتصادي وتوزيع الثروة على
من الشركات الصغرية وتقليص احتماالت فشلها وخلق وزيادة فرص العمل وزيادة عدد املؤسسات وتشجيع الصناعات خصوصا 

رد أحباث القائمة على التكنولوجيا احلديثة مما يؤدي إىل إنعاش وتنمية االقتصاد والعمل على تنمية األفكار اإلبداعية وحتويلها من جم
، وكذلك دعم التنمية االقتصادية من خالل 34إىل مرحلة التنفيذ من خالل مساعدة أصحا�ا على إقامة مشروعات صغرية ناجحة

العمل على تسهيل إقامة املشروعات اإلنتاجية أو اخلدمية اجلديدة اليت تعترب إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية، حيث أن هذه 
لضرائب والرسوم وتنشيط عمليات اإلنتاج والتصدير والتوريد ، وكلها عمليات تدر موارد مالية على ميزانيات الشركات تقوم بدفع ا

، ورعاية وتنمية األفكار اإلبداعية واألحباث التطبيقية والعمل على حتويلها من مرحلة البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ من 35الدول
ولوجية اليت تعترب أحد أهم آليات التطور التكنولوجي من حيث قدر�ا الفائقة على تطوير خالل إقامة املشروعات الصغرية التكن

وحتديث عمليات اإلنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل وإقامة حاضنات تكنولوجية متخصصة تعمل على تسهيل نقل وتوطني 
بالواليات املتحدة األمريكية  األعمالنات من جمموع حاض% 27وحسب إحدى اإلحصائيات فإن . التكنولوجية احلديثة واملتطورة 

، كما بلغت نسبة الشركات الصغرية 36%95ترتبط باجلامعات واملعاهد التعليمية بينما تصل هذه النسبة يف الصني إىل أكثر من 
 ،%400يل وبلغ معدل منو مبيعات الشركات اليت تتلقى مساعدات حوا% 87واجلديدة احملتضنة اليت استمرت يف السوق األمريكي 

ولرأس املال املخاطر وحاضنات األعمال أيضا آثار اقتصادية بارزة كتحقيق معدل عائد جيد على االستثمار وتنمية املناطق اجلغرافية 
فحاضنات األعمال ورأس املال املخاطر  ،37الفقرية وتقدمي الكثري من اخلدمات اإلضافية للعاملني مما يؤدي إىل رفع مستواهم املعيشي

جلهة أو اهليئة اليت تتبىن أفكار املبدعني واملبادرين وتوجيهها إلنتاج وتقدمي منتجات جديدة أو تطوير صناعات أو خدمات قائمة مها ا
من خالل توفري بيئة عمل مناسبة هلذه املشروعات الوليدة ويتم عن طريق هاتني الصيغتني تقدمي الدعم املايل للمؤسسات وكذلك 

جي واإلداري والتسويقي واخلدمات املتخصصة وخدمات األمانة وخمتلف اخلدمات العامة إىل جانب توفري الدعم الفين واالسرتاتي
بعض املعدات واملستلزمات ، كما يتم ربط اجلهات املساعدة يف إجناح املشروعات احملتضنة واملمولة مثل مصادر التمويل واملختربات 

وعات الوليدة قادرة على اخلروج من احلاضنة أو رأس املال املخاطر ومواجهة الصعوبات وغريها لفرتة زمنية حمددة تصبح فيها هذه املشر 
ومما سبق ميكن اعتبار املؤسسات احلاضنة وشركات رأس املال املخاطر آليتني تقنيتني . 38والتحديات الصناعية واالقتصادية يف السوق 

  .ة النسيج االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطةوتكامليتني تسامهان بدور إجيايب وفعال يف متويل ودعم وتنمي
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   :اتمـةالخ
لقد ساهم رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال يف متويل ودعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ويف ختطي الصعوبات 

القائمة على املبادرات التكنولوجيا، وميثل  والعراقيل اليت تواجهها هذه املؤسسات خاصة يف املراحل األوىل من تأسيسها خاصة تلك
رأس املال املخاطر إىل جانب حاضنات األعمال إحدى املرتكزات األساسية لتأسيس ومنو وجناح املؤسسات الريادية، ويسامهان يف 

ان من دوره يف التنمية إجياد قطاع تقين ومعريف متطور يتواكب مع متطلبات العصر احلديث، ويساعدان يف تطوير الواقع التقين ويضاعف
وتعمل هاتان الصيغتان على متكني أصحاب األفكار الرائدة واملبتكرة يف ا�ال التكنولوجي من جتسيد أفكارهم يف ظل  ،االقتصادية

كل رأس ويش. قدرا�م املالية احملدودة واليت كانت تشكل العائق األول أمامهم، وتعمالن أيضا على تنمية روح العمل احلر لدى الرواد
 املال املخاطر وحاضنات األعمال البديل التمويلي األمثل املوجه حلل املشاكل التمويلية اليت تواجهها املشاريع الناشئة خاصة املبتكرة

اعال ومها من أعرق اآلليات التمويلية والداعمة اليت لعبت دورا ف. منها أو عالية املخاطر واليت تتوافر لديها إمكانيات منو وعائد مرتفع
ولقد  ،يف �ضة القطاعات الصناعية منذ مطلع القرن العشرين خصوصا يف قطاع التقنية املعلوماتية ودعم املواهب واألفكار االبتكارية

  :  نوجزها فيما يلي توصياتالنتائج والمن  حسب تسلسل هيكله إىل مجلة توصلنا من خالل هذا البحث
  :ما يليوصل إليها من خالل هذا البحث اليت مت التمن أهم النتائج : البحث نتائج -1
يعترب رأس املال املخاطر متويل متخصص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل جانب حاضنات األعمال نتيجة ملا يقدمان هلذه  -

ملتخصصة وإمداده املؤسسات من التمويل والدعم املايل، إىل جانب التوجيه واخلربة والتدخل يف توجيه مسار املشروع وتزويده باملعرفة ا
  .بالنصائح املتصلة بتسيري سبل التطور

توفر شركة رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال الغطاء التمويلي الالزم للمؤسسات يف سبيل مؤازرة ظهورها وتطورها، فشركة  -
النجاح أمال يف التعويض املستقبلي هلذا رأس املال املخاطر تقبل حتمل املخاطرة يف متويلها بداية دون أن يرى املشروع النور أو احتمال 

االستثمار بفائض قيمة ذو معدل مرتفع يف حالة النجاح وحتقيق معدالت أرباح كبرية وتنطوي هذه العملية بعد دراسة جدوى 
ادية املشروع، أما حاضنات األعمال فتساهم هي األخرى يف توسيع وتوزيع القاعدة االقتصادية من خالل استثمار األفكار الري

 . الناجحة وحتويلها إىل مشاريع اقتصادية واعدة وتطوير القدرة التنافسية والتصديرية للمؤسسات 
قدمت جتربة مؤسسات رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال البديل احلقيقي والعملي لنظام التمويل التقليدي خاصة يف  -

ال جمانيا ويعمل على دفع املشروعات واستمرار منوها وضمان بقائها خاصة االستثمارات طويلة األجل، فرأس املال املخاطر يقدم متوي
يف قطاع التجديد واالبتكار، ومت االعتماد عليه يشكل كبري حبيث يوصف على أنه قائد الثورة التكنولوجية اهلائلة اليت تشهدها خمتلف 

النشاط االقتصادي وتكوين الثروات عن طريق تشجيع دول العامل، بينما متثل حاضنات األعمال برنامج تنموي يساعد يف تنويع 
اجلديدة من خالل توفري بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األوىل احلرجة من عمر املشروع الريادي مث تتحول  األعمالودعم وتنمية 

علة بني الريادة بعدها احلاضنة إىل عالقة احتضان مع مبادر جديد وقد تتحول إىل منافس يف السوق، وتكون العالقة متفا
 .واالحتضان

تعد حاضنات األعمال ورأس املال املخاطر إحدى املرتكزات األساسية لتأسيس ومنو وجناح املؤسسات الريادية وتعزيز القدرة على  -
ريق دعم مواجهة املخاطر اليت متتاز �ا تلك املشروعات، ومها من األساليب احلديثة لتبين فكر العمل احلر وترقية االقتصاد عن ط

ومتويل هذه املؤسسات، لذا جند تزايد نسبة جناح واستمرار املشروعات املمولة واحملتضنة بشكل كبري مقارنة باملشروعات غري  املمولة 
  . واحملتضنة

  :من أهم هذه التوصيات ما يلي : المقترحات -2
األعمال، وخلق فرص تدريبية لتخريج دفعات  العمل على حتسني اإلطار التشريعي اخلاص بصناعة رأس املال املخاطر وحاضنات -

لبحث من العمالة املاهرة املتخصصة يف خمتلف امليادين املالية والتسيريية واالقتصادية والقانونية، والعمل على تثمني االبتكارات ونتائج ا
 .العلمي عن طريق وكاالت متخصصة وإنشاء أقطاب وحدائق تكنولوجية 

لعون والوقوف إىل جانب مؤسسات رأس املال املخاطر وحاضنات األعمال حىت يتم التغلب على ضرورة تقدمي الدولة يد ا -
الصعوبات املختلفة اليت تواجه نشاطهما مثل اخنفاض اإليرادات وارتفاع املخاطر، وتقدمي هلما الدعم بشىت الطرق خاصة ما يتعلق 

 . باحلوافز الضريبية والشروط التنظيمية اليت حتكم عملهما
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السهر على تعبئة خمتلف اجلهود واملوارد ملد احلاضنات ورأس املال املخاطر جبميع اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتطويرمها  -
 . ولعب دورمها كامال يف متويل ودعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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