
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفاهيم مالية
)26( العدد  

ولهذا نرى بأنها تساعد أكثر المؤسسات رأس المال المخاطر

الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو 

التي تواجه صعوبات في هذا  التوسعية

المجال، حيث أن النظام المصرفي 

يرفض منحها القروض نظرا لعدم توفر 

 .الضمانات

رأس المال المخاطر هو مورد هام 

لتمويل الشركات الخاصة في مراحلها 

ي والت التأسيسية األولى أو المتوسطة،

تسعى وراء مصدر بإمكانه تمويل 

 .مخطط نموها

 

هي عبارة عن أسلوب أو تقنية لتمويل 

المشاريع االستثمارية بواسطة شركات 

تدعى شركات رأس المال المخاطر، 

على تقديم النقد وهذه التقنية ال تقوم 

فحسب كما هو الحال في التمويل 

المصرفي بل تقوم على أساس 

المشاركة؛ حيث يقوم المشارك بتمويل 

المشروع من دون ضمان العائد وال 

 وبذلك فهو يخاطر بأمواله،  مبلغه،



يعطى عادة للشركات الصغيرة 

حجم، شرط أن تبرهن عن ومتوسطة ال

 .قدرة فائقة ومتميزة للنمو في المستقبل

تبحث الشركات المستثمرة برأس المال 

المخاطر عن رواد أعمال لديهم القدرة 

على النمو بسرعة فائقة أو على نحو 

كبير، وهم على استعداد للتنازل عن 

حصة من الشركة وغالبا عن جزء من 

هؤالء يعتبر  إدارتها لبلوغ مبتغاهم.

مجموعة من أصحاب األعمال مختلفة 

تماما عن غيرها، يمكن وصفهم 

بأصحاب مشاريع صغيرة يرغبون 

 باتباع مسار آخر للنمو.

خالل فترة االستثمار، تقوم شركة رأس 

المال المخاطر في األغلب بالمساعدة في 

الشركة المستثمرة على  إدارة وتطوير

 مستوى مجلس اإلدارة.

 

تختلف استراتيجيات العمل باختالف 

المستثمرين، حيث يكون للبعض تدخل 

 اآلخر.أكبر مما يمارسه البعض 

المستثمرون في مجال رأس المال المخاطر

المستثمرون في مجال رأس المال يبحث 

عن الشركات التي لديها القدرة  المخاطر

ير عائد كب هعن يسفر، مما سريعاعلى النمو 

ة في فتر المخاطر المال رأسستثمار اعلى 

المستثمرون في مجال رأس المال  قصيرة.

الشركات  ال يبحثون فقط عن المخاطر

 إنما يهتمون أكثر ،حديثة التكوين

نات وإمكا للشركة تطلعات المستقبليةبال

لى ع يستهدف المستثمر شركة قادرة النمو.

ع وتتمتفرصة  مجالهاأن تصبح رائدة في 

دد ليس هناك مح .بميزة تنافسية في السوق

 الشركة ناجحة،لتكون واحد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية االستثمار

 التقديم األولي: -1

يتقدم رواد أعمال بخطة عمل وعرض 

رأس المال بواضح لشركة تستثمر 

المخاطر. تتضمن خطة العمل عادة 

أقساما رئيسية كالتالي: الملخص 

التنفيذي، تاريخ الشركة ولمحة عامة 

عنها، المنتجات والخدمات، تحليل 

السوق والمنافسة، الفريق اإلداري، 

االستراتيجية المستقبلية، التقديرات 

المالية، الوضع المالي سابقا، تفاصيل 

عن المعامالت وبنيتها، وسبل خروج 

 .المساهمين وبيع االستثمار

 عملية الفحص األولية: - 2

تقوم الشركة بفحص أولي للفرصة كي 

ما إذا كانت تالقي معايير  تحدد

 استثماراتها،

المستثمرون في مجال رأس المال ولكن 

إلى التركيز على  ونيميل المخاطر

 :العوامل التالية

 الشركة لدى هل لإلتجار: قابل �

 يمكن التي الخدمة أو المنتج

 لتوليد االعتماد عليها

 اإليرادات؟

 هل هناك إمكانية تحديد السوق: �

 لمنتجات بوضوح محددة سوقا

 هل الخدمة؟ أو الشركة

 يتلب الخدمة أو الشركة منتجات

 هذه في مجال محددة حاجة

 الشركة لدى هل الصناعة؟

 بطريقة الحاجة لتلبية خطة

 للدخل؟ ومدرة فعالة

 
 



 التحقيق الشامل:  - 4

عندما تتم الموافقة على الشروط 

واألحكام، تبدأ مرحلة التحقيق 

الشامل، حيث تقوم الشركة بتعيين 

مستشارين من خارجها للقيام 

بالتحقيق ماليا ً، تجاريا ً وقانونيا 

حول الشركة المستهدفة. إذا لم تظهر 

أية نتائج تدعو للقلق، يتم االنتقال إلى 

 .المرحلة التالية

نادراً ما ال يتم الكشف عن بعض 

األمور إذ ال يكون تأثيرها كبيراً على 

الصفقة، لكنها قد تؤدي إلى تغييرات 

 األحكام.بعض في 

 

 

قطاعٍ وما إذا كان مجال العمل ضمن 

هام تكمن فيه قدرة فائقة للنمو. تقوم 

الشركة بطرح أسئلة مفصلة وطلب 

توضيحات قبل اتخاذ القرار في متابعة 

 .إجراءات التقييم

 المراجعة الكاملة:  - 3

تضع الشركة تفصيال عن االستثمار 

حيث يتم تقييم الفرصة من كافة الجوانب 

ومقارنة سيناريوهات مختلفة وتحليل 

متى تمت الموافقة على  .النتائج

االستثمار، يعطى الضوء األخضر 

لوضع مسودة الشروط واألحكام 

(وتكون في العادة غير ملزمة قانونيا). 

يتم في هذه المرحلة عادة التفاوض 

واالتفاق على األحكام األولية (بما في 

 .) ذلك السعر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ببيع منتجاتها في األسواق وتحقيق 

العائدات، إال أنها مرحلة غير  بعض

 مربحة في األغلب. 

 النمو والتوسع

تكون الشركة في هذه المرحلة قد بلغت 

نقطة التعادل، إال أنها غير قادرة بعد 

على تحقيق األرباح بما يكفي. وبذلك 

فهي تحتاج إلى المزيد من دعم رأس 

المال لتطوير فريق المبيعات لديها، 

 تعزيز قدراتها اإلنتاجية وزيادة انتشارها

الجغرافي. تعتبر هذه المرحلة فترة 

حاسمة وحساسة حيث أن الشركة قد 

 .تنجح تماما ً أو تفشل باالنطالق أساسا

 النضوج والتطور

 تكون الشركة هنا قد حققت التوازن

 

المفاوضات النهائية وإتمام العملية:  - 5

يقوم أطراف االتفاق بوضع مسودة عقد 

البيع والشراء واتفاقية المساهمين، ومن 

ثم تعديل بنود الشراكة من أجل إتمام 

 العملية.

 اليات ومراحل التمويل

 رأس المال األساسي

وهو المرحلة األولى من تمويل 

األعمال، يتم تخصيصه لتطوير الفكرة 

األولية وإجراء الدراسات واألبحاث 

 .حول سوق العمل

 مرحلة االنطالق

يتم خاللها تشكيل الشركة، وقد تبدأ 

 الشركة مع اقتراب نهاية هذه المرحلة



 الخروجمرحلة 

يهدف صندوق رأس المال المخاطر 

الي تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة 

من المبيعات النهائية لألسهم، ولذلك 

فإن االستراتيجيات الخاصة بالخروج 

هامة. يتوقع أصحاب رأس المال 

المخاطر أن يكون لهم تدخل مكثف 

 3في كل شركة لفترة تتراوح ما بين 

سنوات حتى يحين وقت خروج  7الي 

ال المخاطر من خالل إحدى رأس الم

 استراتيجيات الخروج التالية: 

الطرح األولي للجمهور  -

(IPO): 

يعد الطرح األولي للجمهور هو 

أفضل الطرق التي يسعي إليها 

 أصحاب رأس المال المخاطر،

والنضوج وأصبح لها دور فاعل 

في السوق بعائدات مالية وأرباح 

خاصة بها. وببلوغها مرحلة 

د تسعى الشركة إلى النضوج، ق

رأس مال جديد للتوسع في خطوط 

إنتاجها، زيادة االنتشار جغرافيا، أو 

.من أجل حيازة المزيد من األعمال

 االكتتاب العام

حني تبلغ األعمال حجمها الصحيح 

ويختار المساهمون طريق االكتتاب 

تقوم الشركة  العام عبر االقتراع،

بتعزيز سجل جناحها للحصول 

االهتمام العام، وإدراج نفسها على 

 .في البورصات اإلقليمية والعالمية

تعتبر هذه المرحلة هي األخيرة 

ضمن مراحل تطور الشركة فيما 

 يتعلق بالتمويل.



 

  

المخاطر فإن وفي سوق رأي المال 

الشركة التي تطرح أسهمها للجمهور 

تجني تقريبا جميع العوائد. كما ان 

الطرح للجمهور يرسخ سمعة شركة 

رأس المال المخاطر. حيث يجد أصحاب 

رأس المال المخاطر الذين قاموا من قبل 

بطرح أسهم شركات للجمهور أنه من 

السهل عليهم ضمان وفاء المستثمرين 

ير مصادر تمويلية بالتزاماتهم وتوف

 جديدة.

 عمليات الدمج والتملك: -

تعد عمليات الدمج والتملك من أكثر 

 حيث استراتيجيات الخروج الشائعة،

تمتص إحدى الشركات األخرى نشاط 

 الشركة أو تندمج معه،

وتعد هذه طريقة شائعة للخروج خاصة في 

 الدول الصناعية.

 

كامل او شراء اإلدارة حصص بال -

 إعادة الشراء: 

تقوم بها إدارة الشركة أو صاحب 

العمل الذي يقوم بإعادة شراء أسهم 

 رأس المال المخاطر للشركة.

 الشراء من السوق: -

من خالل طرف ثالث وقد تتسبب   -

هذه الطريقة في العديد من 

المشاكل فإذا كان عدد المشترين 

 المحتملين قليال، 

 

 



يمكن لهم استغالل الموقف  -

وحاجة شركة رأس المال 

المخاطر للخروج من االستثمار 

فيقومون بشراء نصيب شركة 

رأس المال المخاطر بأقل من 

 قيمته المستحقة.

 

المبيعات التجارية: وهو البيع الي  -

 أخري.مؤسسة 
 

 

 


