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داء   اإ



 

ما جا    …"وقضى ربك أن ا تعبدوا إا إيا وبالوالدين إحسانا  " وعا:إلى من ق ال في

ي ونور ق لبي إلى ذ  الوافي    والرضاالصدر الشافي    ويإلى بلسم الجروح، إلى قرة عي

الحبيبة"   "أمي  

ي, ولك دائما في ق لبي, وكان كل أمل أن   ي دون أن يودع إلى الذي رحل ع
اية مشواري الدراسي لكن حكمت اأقدار ومشيئة الجبار حالت دون أن   يراني في ن

:إلى.يراني    

 رحم اه. –أبي الغالي    

 أخي الحبيب بوعام  إلى  و 

 اللذيذو أختي  أسماء صاحبة اأكل  

ا في حياتي  نريمان)حمامة(   صديقتيو  أختي و أمي   إلىو  صاحبة الفضل الكبير ل

 ودراستي  

 و ااصدق اء الجميع  إلى كل اأق ارب  و  

وياتي. مت برفع مع  إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب ولو كانت بكلمة سا

ي ويحمل لي بذرة حب.  إلى كل من يعرف

ذا وأرجو دي عملي  ؤاء أ  أن يكون في المستوى.  إلى كل 

 

                                                                      

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 تشكر وعرفان 



 

 

 

ا    ، ورزق ا التفكير وحسن التوكل علي ب ا العق ل وو بسم اه و الحمد ه الذي رزق
ذا العمل التواضع. ا السبيل إنجاز  ل ل  من العلم ما لم نكن نعلم، والذي س

 أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى:

 .غضبان حسام الديناأستاذ المشرف:  

ذ المذكرة وتشجيع  على ذا العمل مقدمة ل  يل  إشراف وتتبع إنجاز  اء  كل    يإن
ات الازمة. صائح والتوجي  ال

ابة على مساعدة ة و ع  وشكر لموظفين جامعة بات

ذ المذكرة وتشجيع  متعاون  وعلى  .يل  مفي إنجاز 

 .جامعة بسكرة  كل موظفي وأساتذة 

ادي و إداريإلى    اديين  مشجعيين ال ، على تقديم العون وحسن المعاملة    ال
 واإستقبال.

ا يد العون من قريب أو بعيد.   كل من ساعدنا ومد ل

 



 ملخص

اد بسكرة  الدراسة ذ دفت  ات اموظفن بالنادي إ  الشركات حوكمة تطبيق تأثر حولاى التعرف على إجا
 على الشركات وكمة اجاي تأثر وجود أمها نتائج عدة اى الدراسة خلصت وقد النادي رأمال فتح عملية على
تمامنا كان وقد الرياضية، ااندية رأمال فتح  بصفة القدم وكرة عامة بصفة الرياضة لوزن نتيجة جهة من وضوعبام ا

 الوطنية الرياضية النوادي تعرف الذي للضعف أخرى جهة ،ومن وااجتماعية والسياسية ااقتصادية اجاات ي خاصة
وها ااندية ذ رأمال فتح عملية تعطل و دليل أكر ولعل اادارة، جال ي  .لاحراف و

 

زائر ي ،ااحراف الرياضية ااندية ،حوكمة الرياضية ااندية ،رأمال الشركات امفتاحية: حوكمة ماتالكل  .ا

 

 

Abstract 

This study aimed to identify the orientation of Biskra sports Union club staff on the 

impact of corporate governance in the process of opening the capital of their club; 

we obtained several results, its most important is existence a positive impact in the 

corporate governance on opening the capital of sports clubs. 

we interested this subject inasmuch as the importance and prestige of sports, 

especially football in the economic, political and social fields, furthermore, there are 

weakness in the administration and management areas at sports clubs where disrupted 

the process of opening the capital of these clubs and the entry of professionalism. 

 

Keywords: Corporate governance, The capital of sports clubs, Sports clubs 

Governance, Professionalism in Algeria 
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 المقدمة العامة 



  أ
 

    تمهيدأوا:

بروز حوكمة الشركات عرف العام عديد من التطورات ي عام اأعمال ي السنوات  باموازاة مع           
تلف اإقتصادياتاأخرة و الي كان ها أثر كبر على  وكمة ي  م  مستوى تبي ا ،فهي تعتر أداة أساسية تسا

قيق الشفافية و العدالة و اإفصاح ع تلفنتائج امالية للشركات ااقتصاديةالن ي  العمليات داخل و خارج  ،و 
زت أمريكا و العام وذلك احيث نالت  الشركة . تمام الكل بعد العديد من اأزمات الي  خاصة بعد وكمة ا

وكمةظهور نتائج التقارير امختلفة مختلف امنظمات،   و احسوبية. داخل الشركة يعي انتشار الفوضى فغياب ا

امؤسسات  أواأندية الرياضية  ظل التطورات الي أشرنا إليها سابقا أصبحتي من جانب آخر و          
محد أالرياضية  و غرما  الفاعلة ي اجتمع ما تفرز من آثار على امستويات ااقتصادية و الرياضيةامؤسسات  أ

ياة .  ...، و بالتا أضحى أسلمن جاات ا ا مطلبا جلب إلي اانتبا  وب إدارها و حسن تسير

اح أي مؤسسة إما رياضية من جهة تعد العملية اإدارية  أنو        م عناصر  و من جهة  غر رياضية، أومن أ
صل بن  لعديد امشاكلامؤسسات الرياضية أخرى تعرض  أو الاعبن و  اإدارة مع سواء  امصاح أصحابالي 

، فقد برزت حوكمة اأندية الرياضية كائهم و  دد  لتشكل أو مع اجتمع الذي تنشط في القواعد و امعاير الي 
التقليل ، ددف امرتبطة بالشركة من جهة أخرى اأطرافأو  اأسهمالشركة من جهة ، و ملة  إدارةالعاقة بن 

د من امشاكل الي قد تنشأ   .داخل الناديأو ا

 ،للمستثمرين اأجانب أو احلين النواديابد من فتح رأمال كان  مع ظهور فكرة اإحراف الرياضي و     
ذا وكمة" تبي اأمر أضحى يتطلب و امستثمرين  انيساعد نالذي (اإفصاح و الشفافية)و مبادئها  " نظام ا
زاااطاع على بيانات الناديعلى  ال الذي تعرف ا و نفس ا ورا للرياضة بصفة عامة و   ئر. و  أين نرى تد

زائرية.  ي واجهة الرياضة ا   كرة القدم بصفة خاصة، لكون اأندية الرياضية 

 الرئيسية للبحث اإشكــالـــيةثانيا : 

     :  من خال التقدم السابق مكن صياغة إشكالية الدراسة الرئيسية على النحو التا

 في الجزائر ؟ى فتح  رأسمال اأندية الرياضية الشركات علأثير تطبيق حوكمة تمدى  ما

 



  ب

 

 .ثالثا : التساؤات الفرعية 

 ولإجابة على اإشكالية امطروحة قمنا بطرح اأسئلة الفرعية اموالية:   
 ل للشفافية تأثر على عملية فتح رأمال اأندية الرياضية ؟ 

 اضية ؟ل لإفصاح تأثر على فتح رأمال اأندية الري 
  ل للثقة تأثر على فتح رأمال اأندية الرياضية ؟ 

 

 . فرضـــــــــيـــات الدراســـــــــــةرابعا : 

ة   حاول خاها من الي الفرضيات من جموعة نطرح امطروحة، اأسئلة على واإجابة البحث إشكالية معا

 :يلي كما سلفا امطروحة التساؤات عن اإجابة

 تأثر لتطبيق حوكمة امؤسسات على فتح رأمال اأندية الرياضية . ا يوجد 

  فتح رأمال اأندية الرياضيةللشفافية على ا يوجد تأثر. 
  على فتح رأمال اأندية الرياضية لإفصاحا يوجد تأثر. 
  على فتح رأمال اأندية الرياضيةا يوجد تأثر للثقة. 

ـــــــــداف الدراسخامسا :   ــــــــــــــة:أ

داف التالية: قيق اأ ذ الدراسة على   تعمل 

  بطبيعة العاقة بن حوكمة اأندية الرياضية و فتح رأس امال. ف يالتعر 
 التعرف على أسلوب إدارة امؤسسات الرياضية. 
 وكمة ي اأندية الرياضية  .معرفة خصائص نظام ا

  تلف امراحل الي مرت دا عملية زائرإبراز   .تشكيل اإندية الرياضية ي ا

  تأثرا على فتح رأمال اأندية الرياضية ادئباممعرفة أكثر. 

 

 



  ت

 

مــــــيـــــــــة الدراســــــــــة سادسا :   .أ

تمام بتطبيق إ       تمام امتزايد موضوع حوكمة الشركات، ترتب علي زيادة اا  مبادئها ي ميع القطاعاتن اا
ات الواجب إتباعها  ، على اعتبار أن استعمال امبادئ تلزم إى حد بعيد طرف الوكالة )اإدارة( باالتزام بامعا

قيق  الرياضية فتح رأمال اأنديةيتم والي من شاها أن  وكمة ي  ، وذلك من خال إظهار دور مبادئ ا
ذ  ،فتح رأمال اأندية الرياضية و  يدةتبي امعاير اموضوعية ي اإدارة اأمية التوافق بن  نظرا لضعف 

 . عدم فتح رأس ماها نتيجة  اأخرة و امشاكل الي تتخبط فيها

 

 سابعا: مبررات اختيار الموضوع

  :هامن أسبابعدة إى يرجع سبب اختيارانا هذا اموضوع     

 الجانب المكاني :  

 .عملية ااتصال بامؤسسة امعنية يسهل من تواجدنا ي نفس امنطقة أي -

اد بسكرة ي ااحراف ) ولو صوريا(.  -  مشاركة نادي إ

 : الجانب الزماني 

هد والوقت ي جميع امعلومات امطلوبة عن النادي. -  إختصار ا

  :الجانب الذاتي 

 .: حاكمية مؤسساتاختيار موضوع يناسب جال الدراسة والتخصص  -
تمام  الرغبة ي فهم ا - زائر موضوع خاصة أن ل ا  .كبر ي ا

 الجانب الموضوعي:
دافها وأميتها. - وكمة الشركات وكذا أ  ديد اإطار النظري 
وكمة ي فتح رأمال اأندية الرياضية . التأثر -  الذي تلعب آليات ا
  .رأمال اأندية على امستثمرين إبراز واقع -



  ث

 

 .حدود البحث  ثامنا:

وكمة و مبادئها       يم ا ديد مفا انب النظري م  واأندية الرياضية ،والعاقة بن حوكمة وفتح رأمال ي ا
اد بسكرة  انب التطبيقي فقد م دراسة حالة نادي إ -2015للموسم الرياضي  USBااندية الرياضية ،أما ا

2016 . 

   .منهجية الدراسة تاسعا:

  :وكمةالذي ير المنهج التاريخي م التطورات، منها تطور مفهوم ا  .ز أ

  :ذاالمنهج الوصفي آلياها  ىلع التعرف و الشركات حوكمة عن أساسية يممفا عرض إى بالتطرق و
ا على فتح رأمال اأندية الرياضية .  وتأثر

 استخدم ي الدراسة اميدانية : دراسة حالة منهج. 

 ليل :المنهج التحليلي  .SPSSااستبيان من خال استخدام برنامج  استعنا ب ي 

 
 : الدراسات السابقة.شرااع

القدرة:  دور المجلس في بناء ااستراتيجية"بعنوان  جايل ماكدونالدز،  ليزي فركينسدراسة الدراسة اأولي : 
  2005 ، نيوزيلندا ،جامعة يونيتك ،إدارة الرياضة التخصص " نحو نموذج متكامل للبحوث الحكم الرياضة

ذ الدراسة إى :   وهدف 

      الية حول حوكمة امنظمات الرياضية ذ امعرفة على امسائل التحقق من امعارف ا ،وتطبيق 
جديد جاات البحث ي على لس ااسراتيجي داخل امنظمات الرياضية الوطنية اجامتعلقة بقدرة 

 .امستقبل 

    ذاالربح  وحوكمة الشركات  دف ي  الشركات حوكمة تطبيقا جعل اجلس يعمل على  و
  اأندية .

 : النتائج من ملة إى الباحث بذلك ليصل

  و ما يتطلب تبي ا من مشكلة الوكالة مع اختاف اأطراف فقط، و  تعاي اأندية الرياضية بدور
 حوكمة الشركات. 



  ج

 

خبر ااعام الرياضي  "حوكمة إدارة اهيئات الرياضية"لة مقاعنوان : باقينعمان عبد الاأستاذ  :ثانيةالدراسة ال
  ااكادمية العلمية للبحث والتدريب_ بريطانيا._

 :ث إى جموعة من النقاط مثلت يوتوصل الباح

 يزة .بعض امؤسسات الرياضية ل ضعف اإمكانات اإدارية  يتطلب إجاد آلية عمل 

   تلف اأطراف وجذب الداعمن. قدرة على اإدارة التشاركيةللحوكمة  بن 

  معية العمومية  ددف حفظ الك الثقة ودعمها .تعزيز الثقة بن اأجهزة امنتخبة و ا

   أساس تفعيل مفهوم  ة أعضائها وجلس اادارة تعدمعيات العموميان الفرص الي تتيحها أكما
وكمة  .ا

 وكمة ي عدد من ا حددات الي ترز ي اأداء والشفافية من خال تقدم يرتبط مفهوم تطبيق معاير ا
ة  دث، واإفصاح عما يتعلق بشؤون اإدارة ومنها اإفصاح عن اموارد الصر صورة حقيقية لكل ما 

 . وامسترة أو امتداخلة

 .يكل الدراسة  : شرع حاديا

ة إشكالية البحث،   و مباحث : ثاثة فصولقمنا بتقسيم إى اولة منا معا

  وكمة الشركات ،: اإطار احيث تناولنا ي الفصل اأول ذا الفصل على لفكري و النظري  توي 
يم  يتناول امبحث اأول وكمة أسس ومفا  . شركاتأساسيات حوكمة ال توي على امبحث الثاي،ا

 ذا ا توي  وتناول لفصل على ثاثة مباحث أما ي الفصل الثاي : امتمثل ي حوكمة اأندية الرياضية و
ية اأندية الرياضية ، و الثاي  زائر ، و الثالثعلى امبحث اأول على ما على  النوادي الرياضية ي ا

 آليات حوكمة و فتح رأمال اأندية الرياضية .

 صيص للدراسة التطبيقية ،حيث م التعريف بفأما ال ل الدراسصل الثالث : فقد م  ة ي امبحث امؤسسة 
ليلها.  اأول ،أما الثاي تناول منهجية وإجراءات الدراسة اميدانية ،أما الثالث تناول عرض نتائج الدراسة و

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اأول:

 حوكمة الشركات مدخل إلى
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  .حوكمة الشركات مدخل إلىالفصل اأول : 

  تمهيد:

تمام تزايد لقد       وكمة مصطلح مؤخرا اا اصة ا  شهد ما نتيجة وذلك ،العشرين القرن من التسعينيات عقد ي و

 شرق جنوب ي حصلت كالي العامية الشركات من لعدد ة ،احاسبي و امالية ياراتهواا التداعيات من العامي ااقتصاد

 .العام ي الكبرة التدقيق شركات إحدى أندرسون –آرثر لشركة يارها من تبعها وما "نرونإ" شركة وفضيحة آسيا

وكمة اا ا شك في أن خاصة و ان ، حوكمة الشركات إلقاء الضوء على مفهوم  إى اأولذا القسم يهدف      
نزاعات الي يسببها و صراعات م اون، ي ظل ما يشهد العام اليوم من أمية كبرة على مستوى العاب ظىأصبحت 

 ومؤثرا. دورا كبرا ، والذي تلعب في الشركات أصحاب امصاح بن  تضارب
ذا الفصل على       :  نحثمب توي 

  :يم  :حوكمةالالمبحث اأول  .أسس ومفا

  شركاتالالمبحث الثاني: أساسيات حوكمة. 
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يم :حوكمةالحث اأول: المب  .أسس ومفا

بعد سلسلة  ذلك و امنظمات اإقليمية و الدوليةلشركات تعتر حوكمة الشركات من اموضوعات اهامة على كافة ا      

ديد عاقات بن إدارة الشركة من ك،امالية امختلفة الي حدثت ي الكثر من الدول امتقدمة  اأزمات ذلك تشر إى 

لول هذ اأزمات الي كما ملة اأسهم من جهة أخرى   جهة و يؤدي إتباع امبادئ حوكمة الشركات إى إجاد ا

  تتعرض ها الشركة .

ذا امبحث       نا ي  داف حوكمة الشركات  وتطور نشأة :كل من  سنتطرق إى عرض من   . ،مفهوم ،أمية ، أ

 .مفهومها، حوكمة الشركات وتطورالمطلب اأول: نشأة 

 . حوكمة الشركات نشأة الفرع اأول: 

 إدارةتعارض امصاح بن جالس الي تنشا نتيجة  امشاكل الضوء  إلقاءوما ارتبط دا من ظهور نظرية الوكالة  ىأد     

تمام و التفكر ي  إىوبن امسامن , الشركات  اح مصماية  ىجموعة من القوانن الي تعمل علوضع زيادة اا

د م م ددف  اإدارةجالس  أعضاء قد يقوم ب الي ن التاعباتامسامن و ا اصة , ذلك باعتبار هم ا تعظيم مصا

هة الي مسك بذمام  تمام مفهوم  ( jensen et mecking) قام  1976وي عام  الشركات.داخل  اأمورا باا

د ما أميت إبرازحوكمة الشركات و  و الي  اإدارةو  لتقليل من امشاكل الي قد تنشأ من الفصل بن املكيةو ا ي ا

حوكمة ادئ كدت علي أمية االتزام مبأاحق ذلك جموعة من الدراسات العلمية و العملية و الي الوكالة.مثلتها نظرية 

ا على   .1 رين ي أعضاء جالس إدارة الشركاتزيادة ثقة امستثم الشركات و أثر

ا الوايات امتحدة  1985ي سنة        اأمريكيومن أمها امعهد  اأمريكيةقامت مس معيات مهنية مقر

نة  (AICPA)للمحاسبن القانونين امعتمدين  نة ماية التنظيمات اإدارية، امعروفة باسم   "تريدواي"بتشكيل 

                                                           

امعية ،  ، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي و اإداري مد مصطفي سليمان،1    . 15، ص 2009، مصراإسكندرية، ، 2طالدار ا
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ا النها بعد       اصة بااحتيال 1987ئي ي أكتوبر دراسة الي أجرها اللجنة أصدرت تقرير  تقرير اللجنة الوطنية ا

وكمة .التظليل ي التقارير امالية و  اصة بتطبيق قواعد ا  ،تتضمن جموعة من التوصيات ا

نة كادبوري والي م تشكيلها       ي امملكة امتحدة كان لبورصة لندن دور ي تطوير حوكمة الشركات، حيث أصدرت 

وكمة لوضع إط ومراجعة القوائم  إعدادمن أجل زيادة ثقة امستثمرين ي عملية  1992ذا سنة وقد كان  الشركاتار 

  .امالية

 blueتقريرما امعروف باسم "  "NYSE"- "NASD أصدر كل من " 1999 اأمريكيةيات امتحدة ي الوا     

ribbon report ان امراجعة تم بفاعلية دور   .شركاتي االتزام مبادئ حوكمة ال شركاتبام" والذي ا

أ كما أنش  1999سنة شركات ( بوضع مبادئ حوكمة امOECDقامت منظمة التعاون ااقتصادي و التنمية )    

وكمة الشركات ،ي تركيا  وكمة الشركات"امعهد الرازيلي  تمام الشركات وكمة وأصبح 2002سنة  "امعهد الركي   ا

سنة  هاية ي اأمريكية الشركات امالية لكريات والفضائح الشركات من العديد وإفاس امالية اأزمات حدوث بعد كبر

ذا 2001 وكمة إطار ي عليها أتفق قواعد ومبادئ إرساء خال من وذلك حدث ما تكرار لعدم و  و للشركات ا

 1وامؤسسات . امنظمات

 

 

 

 

                                                           

كلية علوم ااقتصادية و حوكمة الشركات ، ،قسمرسالة ماجستر ، ودة المعلومات المحاسبيةإسهامات حوكمة المؤسسات في حقيق جزاسي رياض،   1
  . 5 -4، ص ص 2009/2010،زائرا،بسكرة، قسم العلوم التجارية–م التسير و التجارية وعل
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 .حوكمة المفهوم الفرع الثاني :

 .أوا : مفهوم الحوكمة لغويا 

وكمة" لفظ يعود       وسط قيادة السفينة ي ومهارات ,اإغريقية السفينة ربان قدرة عن تعر قدمة إغريقية كلمة إى" ا

فاظ ي وشريفة نزيهة وسلوكيات نبيلة وأخاق قيم من متلك وما واأعاصر اأمواج تلكات على أرواح ا الركاب  و

 الي اأخطار وضد القراصنة ضد عنها دفاعأصحادا، إى إيصاهاإليها و  والتعهدات والبضاعة لأمانات ومايتها ورعايت

 القبطان "البحار وخراء التجار عليها ساما،أطلق مهمت اإجار من ميناء إى دا وصل إذا اإجار، أثناء ها تتعرض

ليزية  باللغة معنا جاء كما لحامصط ذا  تطور وترعرعمجيدا".  امتحكم  بعض دفع ا  gouvernancاا

ليزي امصطلح نفس استخدام إى أمانيا وفرنسا مثل الدول روف وبذات اإ  1ولفظها . نطقها طريقة تغير مع ا

وكمة مصطلح العلمية الرمة أما       .2يدة الرش اإدارة السلطات ارسات أسلوب و عليها اتفق الذي ا

زائر ي أما      كم مصطلح فيستعمل ا  .3الشركات  حوكمة عن للتعبر الراشد ا

 .ثانيا : مفهوم الحوكمة اصطاحا 

وكمة الشركات،ي ا       دد    corporate gouvernance ذلك تعددت معاي الرمة مصطلحكوجد تعريف 

و حوكمة الشركات أو حاكمية الشركات وعلي فرى بعض الباحثن أن اقرب ترمة هذا امص و مكن القول " أن  .طلح 

                                                           

ا فيعزيزة بن مينة مرم،  1   التأمينية ،الواقع الصناعة حول السابع الدو ، املتقى التعاوني التأمين شركات في الرقابة نظام تفعيل حوكمة الشركات ودور

زائر،  ،2012ديسمر  4-3 امنعقد بالفرةااقتصاد، علوم كلية ، الدول، جارب التطوير وأفاق العلمي  .3ص جامعة الشلف، ا
 من الشركات للحد حوكمة حول الوطي امؤمر ،الفعلي التجسيد وإمكانية اإداري المفهوم فلسفة حول الشركات حوكمة معموري، صورية مرزيق، عاشور2 

ر امالية و البنوك و إدارة اأعمالواإداري اما الفساد زائر ، 2012ماي  7-6بالفرة  امنعقد ، ،   .3ص جامعة بسكرة، ا
مية ،مرة عثماي 3  ا البنوك في الحوكمة تطبيق أ ااقتصادية ، جامعة  العلوم كلية وتأمن، بنوك مالية فرع اجستر،ام شهادة لنيل رسالة ،اأعمال بيئة وأثر

زائر،مسيلة ،  . 14، ص  2012-2011 ا
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ي الطريقة الي تستخدم دا إدارة أصول و مواد وكمة  قيق مصاح امسامن واأطراف  الشركة ا ذات  اأخرىددف 

 العاقة بالشركة .

لياكو لبعض التعاريف الواردة بشأن ا مكن عرض       و دوليا :  مة من عدة وجهات نظر 

  ي وكمة  ودة و التميز ي اأداء عن طريق إالي هدف  جموعة من القوانن و النظم و القرارات"ا قيق ا ى 

داف الشركة .و مع وكمة تعي النظام  اختبار اأساليب امناسبة و الفعالة لتحقيق خطط و أ  أيأخر فان ا

على  الشركاتكما تشمل مقومات تقوية   اأداءي اسية الي تؤثر اأس اأطرافكم العاقات بن  وجود نظم

ديد امسؤول و امسؤولية  1 ."مدى البعيد و

  ( كما عرف معهد امدققن الداخلنIIA وكمة بأها عمليات تتم من خال إجراءات تستخدم بواسطة  :"( ا

اطر امنظمة اإدارةبواسطة على امخاطر و إدارها  اإشرافثلي أصحاب امصاح ، لتوفر   ."، و مراقبة 

  قدمت(OECD تعريفا )سن الكفاءة  :"حوكمةلل لدول امنظمة و النمو ااقتصادي  ااقتصاديةددف 

وتتضمن حوكمة الشركات جموعة من العاقات بن إدارة الشركة و جلس إدارها و ملة اأسهم وجموعة 

ذ أصحاب امصاح كما توفر اهيكل  داف الشركة و تقرير الوسائل لبلوغ  الذي من خال يتم وضع أ

داف ومراقبة اأداء   ."اأ

  كما عرف مؤسسة التمويل الدوليةIFC  ي النظام الذي يتم من خال إدارة الشركات و وكمة بأها : "  ا

وكمة وتعرف التحكم ي أعماها " كم ميثاق حسب ا زائر ي امنعقد للمؤسسات الراشد ا  11 ي ا

                                                           

 . 207- 202ص  ،ص2013 ،اأردن ،عمان الرواد، دار ،اأزمة المالية اإقتصادية العالمية و حوكمة الشركات مصطفى يوسف كاي،   1
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ن واحد ، لضمان آالكفيلة ، ي  ية وجموعة من التدابر العمليةر أها عبارة عن فلسفة تسي": 2007سمار 

 1."ة شركستدامة وتنافسية الا

 1992 كادبوري تعريف Cadbury : :طرف من مندن 1992 ديسمر عام "كادبوري" تقرير صدر 

وكمة  عرف حيث كادبوري أدريان سر  the financial aspects ofالشهر) تقرير يا

corporate governance ) وكمة أن على  وأن الشركات ب وتراقب تدار النظام الذي "ي ا

و امسامن دور وأن شركائها حوكمة عن امسؤولة ي اإدارة جالس وكمة   اإدارة جلس أعضاء انتخاب ي ا

، وي ئمما حوكمة يكل ناك أن من والتأكد داف وضع تتضمن اجلس أن مسؤولية كما مكان  اأ

داف ومراقبة إدارة ذ قق الي القيادات وتوفر للشركة اإسراتيجية  التأكد للمسامن التقارير ورفع العمل اأ

معية أعضاء مصلحة امسامن وتعمل واللوائح بالقوانن تلتزم اإدارة جالس أن من " العمومية. ا
2 

 يتم من خاها التحكم بأعمال موعة من القوانن و النظم اليج ي" وكمة الشاملاتعريف من خال سبق تبنينا      

دافها امخطط ها  ،مراقبة امخاطر الي مكن حدوثها و  امؤسسة  ".لتحقيق أ

مية: الثاني المطلب  دافهات حوكمة الشركا أ  . وأ

مية الحوك اأولالفرع   .مة : أ

سن عمل الشركات  تعد حوكمة الشركات من      م العمليات الضرورية و الازمة  ة اإدارة فيها لضمان أ ،وتأكيد نزا

دافها ، و بشكل قانوي  ملة واقتصادي سليم ،قيق الشركة أ معيات العمومية  ي الرقابة و  اأسهموتفعيل دور ا

                                                           

كلية علوم ااقتصادية و التسير ، الشركات حاكمية ،قسمرسالة ماجستر، ة في تطبيق مبادئ حوكمة الشركاتدور أجهزة الرقابة المباشر السعيد خلف ،  1
 .4، ص 2012، ،جزائر ورقلة،

2
 THE CADBURREPORT OF THE COMMITTEE ON of the financial aspects of corporate governance , . London 

Décembre 1992,P14. 
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ميع اأطراف  إىو بالتا تؤدي  إدارة و على أداء جلس اعلى الشركة  اإشراف فاظ على مصاح ا ل ثتتم نا ومنا

 ي اأي : حوكمة الشركات  أمية

  و القضاء علياربة الفساد الداخلي ي الشركة . 

  ذا قيق السامة و الصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية ، أو احراف متعمد ، أو غر متعمد ، ومنع امرار 

طأ ا . إمامأو القصور ، بل مع كل شيء ي  ا  العام صا

  يدة وااستقامة لكافة العاملن ي الشركات بدءا من جلس ة و ا  .  عامل أد إىو امديرين  اإدارةضمان النزا

  ذ  اأخطاءتقليل مائي الوقائي الذي منع حدوث  كن ، بل استخدام نظام ا  .اأخطاءقد 

 دة القصوى و الفعلية من نظم احاسبة و الرقابة الداخلية ،خاصة فيما يتصل بعمليات الضبط قيق ااستفا

قيق فعالية اإنفاق ،وربط  از اإنفاقالداخلي و   .1 باا

 مينأما بالنسبة أ  :  فتتمثل في النقاط اآتية مية الحوكمة للمسا

  قوق لكافة امسامن ، حق امشاركةتساعد ي ضمان اصة بأ ا رية قد تؤثر على  يي القرارات ا تغرات جو

 أداء الشركة ي امستقبل .

 ديد امخاطر امر  ةساعدم اماالكامل عن أداء الشركة و الوضع  اإفصاح  .2تبة على ااستثمارامسامن على 

داف:  نيالثا الفرع  .حوكمة الشركات أ

وك إن      يدة  ا على جذب ااسمة الشركااممارسات ا تثمارات و دعم اأداء ااقتصادي و القدرة ت سيساعد

داف التالية :  قيق اأ  على امنافسة ي امدى الطويل وذلك من خال 
                                                           

ضري، سن أمد   1 رة ، جموعة النيل العربية  حوكمة الشركاتا  .59 – 57 ص، ص  2005، ،مصر، القا
اب نصر عل  2 امعية ،    مراجعة الحسابات و حوكمة الشركات )في بيئة ااعمال العربية و الدولية المعاصرةضحات السيد ضحات ،  ،يعبد الو ، الدار ا

 . 29، ص  2006/2007 مصر،ااسكندرية ،،كلية التجارة 
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  أني امعامات الشركة وحق امسائلة ما يسمح لكل ذي " مصلحة مراجعة اإدارة حيث  الشفافيةالعدالة و 

وكمة تقف ي مواجهة الفساد  . ا

  م امسامن بصفة عامة تماية وذلك بتبي معاير الشفافية ي التعامل معهم منع حدوث اأزمات عظيم عائد

 ااقتصادية.

  اسبة اإدارة أمام ياكل إدارية مكن معها  منع امتاجرة بالسلطة ي الشركة وذلك من خال ضمان وجود 

 امسامن .

  أموال الشركة من خال تكامل نظم احاسبة اإدارة أمام  ستخداماضمان مراجعة اأداء اما وحسن

1.امسامن
 

  داف التي ي OECD قدمتهاتلعب حوكمة الشركات دورًا مهما في تحقيق مجموعة من اأ  :و

  .سن أداء الشركات 

 ة الغش وتضارب امصاح والتصرفات غر امقبولة مادياً وأدائي  ا وأخاقيا.وضع اأنظمة الكفيلة معا

 .وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركات وأعضاء جلس إدارها 

  قوق وامسؤوليات فيما بن )امشاركن( جلس اإدارة دد توزيع كل ا وضع أنظمة إدارة الشركة وفقا هيكل 

 وامسامن. 

 دافها 2. وضع القواعد واإجراءات امتعلقة بسر العمل داخل الشركة لتحقيق أ
 

 
                                                           

 . 222، ص مرجع السابق مصطفى يوسف كاي، 1
مد نوري  2 ا في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة، د علي خلف سلمان -بتول  ، املتقى الدو حول اإبداع والتغير التنظيمي ي حوكمة الشركات ودور

ديثة امعة امستنصرية، بغداد، العراقامنظمات ا  . 3ص ،2001، ، ا
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داف حوكمة الشركات و       .الشكل التا يوضح أ

داف حوكمة الشركات(1الشكل )  .: أ

 

 

 

 

 

 

ضري، امصدر :   58 ص،المرجع السابقسن أمد ا

 .شركاتالأساسيات حوكمة  المبحث الثاني:

وكمة      اذ عملية ي ةالشرك ي اأطراف ميع إشراك مثل أن مكن باختصار ا  مقتصرا القرار يكون ا أي ،القرار ا

ديد ووضوح بشفافية اأطراف ميع امعلومات تتوفر أن وكذلك الواحدة الشركة ي معينة جموعة على مسؤوليات  و

 أن من التأكد إى العوامل ذ دفهكما  اإداري، الفساد حاات حدوث لتجنب وذلك الشركة إدارة عن امسئولن

 . سليمة بطريقة رتدا الشركات

وكمة،  مبادئ كل من:  عرضإى  امبحث ذا ي تطرقسن      .ا، نظرياه امعاير ا

 

 

 

داف حوكمة  أ
 اتـــالشرك

نية للشركات  سن الصورة الذ

 سن عملية صنع القرار

 سن  مصداقية الشركات

 إدخال ااعتبارات اأخاقية

 سن درجة الوضوح والشفافية
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 .مبادئ حوكمة الشركات :  اأولالمطلب 

 .مبادئ منظمة التعاون ااقتصادي و التنمية  الفرع اأول:

وكمة ي العام، وازدياد اا      يئات مع التطورات العديدة الي حدثت على ا تمام دذا امصطلح من الباحثن و

ذ النظريا دة لرشيد ميع اأطراف من دت و امبادئ الواسعة ي قواعد ومنظمات، أصبحت من امهم أن تصاغ 

وضع الكثر من امبادئ و اإرشادات و القوانن ي الفرة  م لكل فئةلتوضيح الصاحيات وامسؤوليات امستخدمن 

ذ  اماضية ي ذ القوانن تركز على دور جلس اإدارة اإشراي ي الشركة، ومن  ميع أحاء العام، وكانت معظم 

وكمة من جهة واضعي السياسات ومن جهة  موضوعامبادئ مبادئ منظمة التعاون ااقتصادي و التنمية الي تناولت  ا

وكمة بشكل كامل )حقوق امسام ،ومهام جلس  واإفصاحن وأصحاب امصاح، اأعمال، وركزت على إطار ا

ايا ي ميع أحاء العام قبوا عام OECD. واكتسبت مبادئ (اإدارة وكمة  باعتبار حجر اأساس و مرجعية رئيسية 

ا كمبادئ  ا عام  1999وكمة الشركات عام الشركات ،وم نشر  . 1 2004وم تنقيحها وإصدار

 ي ك : مثلت ي ستة مبادئ و  التا

 .ضمان وجود أساس إطار فعال لحوكمة الشركات :  اأولالمبدأ  .1

 يلي:بشأن حوكمة الشركات على ما من مبادئ منظمة التعاون ااقتصادي و التنمية اأولينص امبدأ  .1

      مع أحكام  يكون متوافقا أنحوكمة الشركات أن يشجع على شفافية و كفاءة اأسواق و  إطارنبغي على "ي 

دد بوض هات  امسؤولياتوح القانون و أن  تلف ا  .و التنظيمية و التنفيذية " اإشرافيةبن 

ةينبغي أن يتم وضع إطار حوكمة الشركات ددف أن يكون ذا تأثر على  .2  اأداء ااقتصادي الشامل ،ونزا

لقها للمشاركن ي السوق ، اأسواق  وافز الي   بالشفافية و الفعالية . تشجيع قيام أسواق تتميزو ا

                                                           

مة العامة ، عمر عيسى فاح امناصر  1  اأردن،،عمان امعة اهامية ا، اأردنيةأثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدمات المسا
 . 27، ص  2013،
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ارسة  تكون أنينبغي   .3 حوكمة الشركات ي نطاق اختصاص امتطلبات القانونية و التنظيمية الي تؤثر ي 

 تشريعي ما متوافقة مع أحكام القانون و ذات شفافية و قابلة للتنفيذ .

هات ي نطاق اختصاص تشريعيينبغي أن يكون   .4 تلف ا دد بشكل واضح  توزيع امسؤوليات بن  ما 

 1 مع ضمان خدمة امصلحة العامة .

مين و الوظائف الثاني:المبدأ  .2  .أصحاب حقوق الملكية  الرئيسيةحقوق المسا

يعتر امستثمرون وامسامن من امصادر اأساسية لتوفر رأس امال للشركات ويعتمد غالبيتهم على البورصة  .1

ماية الكافية وبكل امع م با  لومات الي قد يكون ها تأثر على سعر التداول.لتزويد

و أن تعكس أسعار تداول أسهم  .2 م امبادئ الي يركز عليها السوق الكفء  من ناحية أخرى فإن احد أ

الية أو امستقبلية.  الشركة كافة امعلومات امتاحة ي السوق سواء اماضية أو ا

ن وامسامن رغبة ي معرفة نتائج الشركة الي قاموا باستثمار بالتا فمن الطبيعي أن يكون لدى امستثمري .3

معية العامة الي ينص عليها القانون فرصة للمستثمرين للتعبر عن أرائهم ،أمواهم فيها لذلك يعتر انعقاد ا

ارسة جزء من الرقابة الذاتية على إدارة الشركة  .2 ي الطريقة الي تدار دا الشركة ما مكنهم من 

معية العامة على النحو الذي يسمح للمسامن بالتعبر عن أرائهم، وكذلك ابد من مشاركة  .4 يتم إدارة ا

امسامن الفعالة ي القرارات اهامة الي ها عاقة حوكمة الشركات وأمها اختيار أعضاء جلس إدارة الشركة 

اصة أعضاء جلس اإد وافز وامكافأة ا ديد نظم ا سابات.و  ارة وتعين مراجع ا

مين المبدأ الثالث :  .3  .المعاملة المتساوية للمسا

                                                           

 . 52- 51 ص ، ص مرجع السابقمد مصطفي سليمان ،   1
كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم   حاكمية، قسمرسالة ماجستر ، ،ستثمار المحليآليات تطبيق حوكمة الشركات في تعزيز اا،عواي عبد الباسط  2

مد خيضرقسم العلوم ااقتصادية  -التسير  .16ص ، 2013/2014 بسكرة ،جزائر، ،جامعة 
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الفئة الواحدة معاملة متساوية ، ما ي ذلك امسامن اأجانب و جب معاملة ميع امسامن من ذوى  .1

صول على GDRsاإيداع الدولية )أيضا ملة شهادات  ( ، حيث جب أن تتاح للمسامن فرصة ا

 على حقوقهم .  التعدييض مناسب ي حالة تعو 

قواعد حوكمة الشركات على ماية حقوق اأقلية و امسامن اأجانب مع اإفصاح الكامل عن تؤكد  .2

رية ، تؤكد أيضا على وضع نظم منع العاملن بالشركة ما ي ذلك رؤساء و أعضاء جلس امعلومات  و ا

اصة بالشركة حيث ا يقوموا و امديرين من استغال وظائ اإدارة فهم و استغال امعلومات الداخلية ا

ذ امعلومات ليحققوا منافع شخصية أو ليقللوا من حجم  بعمليات تداول على أسهم الشركة بناء على 

سائر ي حالة  ور أداء الشركة .ا  تد

اصة جب أن يفصح رؤساء الشركات و أعضاء جالس اإدارة و امديرين عن تداو  .3 هم ي الصفقات ا

 1امسامن.بشركاهم وذلك لتحقيق مبدأ العدالة بن ميع 

  : دور أصحاب المصالح المبدأ الرابع. 

، أو تنشأ نتيجة إطار حوكمة الشركات أن يعرف حقوق أصحاب امصاح الي ينشئها القانون ي " ينبغي  .1

متبادلة ، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بن الشركات و أصحاب امصاح ي خلق  اتفاقيات

 السليمة ماليا" . امنشآتالثروة و فرص العمل و استدامة 

 حقوق أصحاب امصاح الي ينشئها القانون أو تكون نتيجة اتفاقيات متبادلة . احرامجب  .2

صول على تعويض فعال  ينبغي امصلحة،عندما يكفل القانون ماية  .3 أن تكون أصحاب امصلحة فرصة ا

 مقابل انتهاك حقوقهم .

                                                           

اب نصر علي  1  . 81،82 ص ص،  مرجع السابقال ، شحاتةالسيد  شحاتة، عبد الو
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 لتعزيز اأداء من أجل مشاركة العاملن . آلياتينبغي السماح بوضع  .4

صول على امعلومات  .5 عندما يشارك أصحاب امصاح ي عملية حوكمة الشركة ، جب السماح هم با

 لي مكن ااعتماد عليها ي الوقت امناسب وعلى أساس منتظم .، و ا الكايذات الصلة ، و بالقدر 

يئات مثيلهم ، أن يتمكنوا من  ي ينبغي أصحاب امصاح ، ما .6 ااتصال مجلس ذلك اأفراد العاملن و 

تمامهم بشأن اممارسات غر القانونية أو غر اأخاقية ، وينبغي عدم  أو  اانتقاصاإدارة لإعراب عن ا

ل حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك .ج  ا

ينبغي أن يستكمل إطار حوكمة الشركات بإطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء لإعسار ، وإطار  .7

 1. الدائننفعال أخر لتنفيذ حقوق 

 .و الشفافية  اإفصاحالمبدأ الخامس: 

ذ امعرفة قد       م من " امعرفة " وبصفة خاصة عندما تكون  ي وقت مناب قبل  أو ا،كر ققت مبا يوجد أ

طر ، أو جنب خسائر  ذا ا وكلما كانت وسائل   الشديدة حدوث خطر ومن م مكن العمل على جنب حدوث 

كلما كانت و ااستخدام و التوظيف ،  إيضاح امعرفة ي إطار ماذج مصممة جيدا ، ومتفق عليها ، وقابلة للتحليل 

ققة ،    لما كانت الشفافية و اإفصاح فعالة . وكامعرفة منجزة و 

ارسة سلطات اإدارة ب أنحيث ينبغي       وي الوقت امناسب الدقيق ، اإفصاحالشركات حقق يكفل إطار أساليب 

، و اأداء، ومن الشركةبشأن كافة امسائل امتعلقة بتأسيس  ذا  ،املكية بينها اموقف اما يتضمن بذلك عديد  أسلوبو

 العناصر أمها مايلي :  من

                                                           

  . 124-122ص  ص، ع السابقمرجالأمد على خضر ،    1
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ودة احاسبية بالشكل الذي يتفق  عنها،كذا اإفصاح و  امعلومات، مراجعةينبغي إعداد و  .1 ومعاير ا

متطلبات اإفصاح غر امالية عمليات امراجعة و التدقيق الي اأسلوب كما ينبغي أن يفي ذلك  وامالية،

ارجن امستقلن أيضا، الداخلي مت من قبل أجهزة التدقيق و الضبط سابات ا ، ومن قبل مراجعي ا

م امعلنة كافة اماحظات الي  ، وتتضمن خطرا على وان تتضمن تقارير ا، خاصة تلك الي م تعا أبدو

 مصاح أي من أطراف ذات العاقة . 

ارجي و ددف إتاحة الجب ااضطاع و القيام بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل ،  .2 تدقيق ا

ذا امراجع و امدقق  ارجياموضوعي لأسلوب امستخدم ي إعداد و تقدم القوائم امالية، وأن يكون   ا

فت بشكل كامل ، وأن يراعي ي عمل اأصول و اأعراف و امبادئ و القواعد و بوظي القيامقادرا على 

 1امهنية الي مارس دا امهنة .  الضوابط

  .مسؤوليات مجلس اإدارةالسادس :  المبدأ

ارسات حوكمة       طوط اإرشادية اإسراتيجية لتوجي  الشركاتجب أن يتيح  جب أن تكفل امتابعة ،كما الشركةا

 من قبل امسامن . اإدارة،وأن يتضمن مساءلة جلس  اإدارةمن قبل جلس  التنفيذيةلإدارة 

قيق  الرئيسيةامسؤولية  الشركةجانب دور ي توجي إسراتيجية  إى اإدارةجلس  ىيتو       عن متابعة أداء امديرين و

 .امعنية اأطرافبن كافة وأن يتسم بالعدالة عاوة على منع تعارض امصاح عائد مناسب للمسامن ، 

، وأن يتم ليةو انة و امسؤ قراراهم على أسس من امعلومات الكافية و باأم اإدارةأن يتخذ جلس  ينبغي .1

قق ،و امسامن شركة قق أفضل النتائج لل حيث جب أن يتخذ جلس اإدارة القرارات السليمة الي 

                                                           

ضري ،   1  . 141 . 139ص،ص   المرجع السابقسن أمد ا
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معاير إدارة او امسامن و كافة اأطراف ذات امصلحة، كما جب أن يطبق جلس  شركةأفضل النتائج لل

 أخاقية تراعي مصلحة امسامن .

ميع امسامن أن لقرارات جلس اإدارة تأثرات متباينة على امسامن .امعاملة  .2  امتكافئة 

تمامات كافة أصحاب التوافق مع القوانن السارية، وان يأخذ ي ااعت اإدارةجب أن يتضمن جلس  .3 بار ا

 .امصاح

عن اإدارة  على حو مستقل الشركةجب أن يتوفر لدي جلس اإدارة القدرة على تقييم اموضوعي لشؤون  .4

 التنفيذية.

صول على امعلومات  إمكانيةجب أن تتوافر أعضاء اجلس   .5 الدقيقة و امناسبة ي الوقت امائم لكي ا

 . 1يتس هم ااضطاع مسؤولياهم 

 اأساسية.يتعن قيام جلس اإدارة بعدد من الوظائف  .6

 . : نظريات حوكمة الشركات نيالمطلب الثا

 .نظرية الوكالة الفرع اأول: 

تلف النظريات ااقتصادية       ي كتاب إليها الذي تطرق للمنظمات كانت مرتبطة بأعمال "أدم ميث"  إن ظهور 

فية"1776"سنة اأمم"ثروة  راك ااقتصادي تتحكم ي امصاح ، خاصة ما يتعلق مبدأ "اليد ا الي تأكد أن ا

ايدا  الشخصية، حيث يري اصة عاما من بسبب مصلحت الذاتية أو ا أصبحأدم ميث أن الفرد الذي كان من قبل 

 أجل امصلحة العامة.

 

                                                           

امد للنشر و التوزيع،دار  محاضرات في نظرية الحوكمة غضبان حسام الدين ، 1  . 52-49 ص ص ،2015اأردن،  ،، عمان ا
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ديد الربح واأجر و        نالك قضايا من  ذ اأفكار أصبح الرأما مسيطرا على اإنتاج وخلقت  انطاقا من 

 .1  التحوات ااقتصاديةامسؤوليات أخري ووجب حث عن نظريات تتصدي هذ

ا ية عن التسير دثا عن فصل املكمن  Means et berleكان كا من   1932د أن ي سنة       ليتطرق بعد

jeasen et mecklin  مشكلة الوكالة ،كما عرفها نظرية الوكالة بأها : "عقد يعن موجب شخص  إى 1976سنة

والرئيسيأو عدة أشخاص ) ا يستوجب تفويض السلطة العون للقيام بأعمال معينة لفائدة اأول،  ( شخصا أخر 

 .للعون"

ة امشكات بن الت الوكالة مشكلة      وكذلك  اإدارةعون و الرئيس من ناحية انفصال املكية عن عمل على معا

مل امخاطر ووظائف صنع القرار  مل تكاليف يطلق عليهمشكلة  ي  ا "تكاليف الوكالة"ومراقبة أداء العون، و  : و 

 : يتحملها الرئيس. تكاليف الرقابة -أ 

 يتحملها العون. تكاليف االتزام : -ب          

ي الفرق بن السلوك التنظيمي للرئيسي و العون. الخسارة الباقية : -ـج            و

 مميزات عاقة الوكالة :  .1

 و يواج قد الذي فامشكل ارالقر  فل الوكيل، يفوض اأصيل :العاقة تناظر  ح فعل جب ما اأصيل 

. قرار الوكيل تار  مثا

 ذ :تلقائيا ناشئة العاقة  يفعل أن جب ما يرى طرف كل اأفراد، وتفكر استقالية من العاقة نشأت 

 منافع. يحققل

 رمية وغر رمية تكون أن أي:بعقود مجسدة أفراد بين ما العاقات. 

                                                           

 . 20،21، ص ص  المرجع السابقغضبان حسام الدين ،  1
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 نظرية الوكالة : فرضيات  .2

:التالية الفرضيات ىلع الوكالة نظرية ترتكز     
 1

  

 داف تكون ا ناك وان ماما، مرفقة والوكيل اأصيل أ  .بينهما امنافع ي التعارض من قدر يكون 

 الوكالة. موضوع يتعمق فيما وذلك والوكيل، اأصيل من كل لدى امعلومات يكل ي التماثل عدم 

 داف دوال ي تعارض وجود من بالرغم نأ  بقاء ي للطرفن مشركة حاجة ناك فان و ااصاء، الوكاء أ

 اأخرى. الشركات مواجهة ي قوية الشركة أو العاقة

 اذ من مكن للوكيل الامركزية من قدر توافر ضرورة سبق اعم يرتب  التصرفات ببعض والقيام القرارات بعض ا

 . اأصيل إى الرجوع دون

 ول الوكالة طرف منفعة يعظم الذي التعاوي بالسلوك الوكيل تلوم عقود للوكالة تعميم ي اأصيل رغبة  دون و

 اأصيل . مصاح يضر حو عمى الكل تصرف

 .نظرية حقوق الملكية الفرع الثاني : 

 أن فرضية النظرية من ذ وتنطلق 1973سنة   alchain et demetzكل من   إىترجع نظرية حقوق املكية      

  .اأشياء على املكية قوق كتبادل إليها النظر مكن طبيعتها عن النظر بصرف عاقة كل أو اأعوان بن تبادل كل

 معينة منفعة اقتصادية استعمال اختيار )شرعية( مشروعيت ل اجتماعي حق" :بأن املكية حق يعرف."  

 ي: ةملكي أنماط ثاث على الحقوق ذ تتوزع 

و :ااستعمال . أ ق و  املكية استخدام ي ا

 .اأصل دخل من ااستفادة حق. . ب

                                                           

 ااقتصادية العلوم كليةحاكمية ،قسم رسالة ماجستر ، ، المؤسسة ااقتصادية داخل المالية القرارات ترشيد في الشركات حوكمة دور، موسى بن مد 1 

زائر،جامعة ااقتصادية،  العلوم قسم التسير وعلوم والتجارية  .25،ص  2014/2015 بسكرة ،ا
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 .للغر التنازل حق . ت

 قوق، مارس فيها الي لشركةا شكل وفق متفاوتا يكون املكية قوق امكونة اأماط بن معا   :حيث ا

 أيدي يكونون ي للغر لتنازلا وحق اأصل دخل من ااستفادة حق ااستعمال، حق :الرأسماليةشركة ال في 

 .اأحيان أغلب ي امالك و واحد شخص

 م والتسير، املكية بن فصل ناك أين :اإداريةشركة ال في  وحق دخل اأصل من ااستفادة حق متلك امسا

  .فقط ااستعمال حق امسر متلك بينما التنازل،

 وحق التنازل اأصل دخل من ااستفادة حق أما ميع،للج ااستعمال حق فيها يكون :العمومية الشركة في 

.امسؤولة العمومية السلطات لدى يكون للغر
 1  

 قيقي امالك وغياب ماعية املكية حيث :التعاونية ةشركال في  حق يكون الربح احتمل، من يستفيد الذي ا

 . الشركات ي العاملن جراءواأ امسرين لدى اأصل دخل من ااستفادة

  .نظرية تكاليف المعامات الفرع الثالث:

ذ النظرية إى الشركة كتنظيم يشمل الكثر      داف و تطلعاتتنظر  تلفة ،كما ترى أن الشركة   من اأفراد بأ

ديد السعر واإنتاج. تنظيم الشركة فيما  صيص اموارد ،وبالتا  أصبحت كبرة جدا وي الواقع حلت مكان السوق ي 

ذ النظرية ي ي وحدة التحليل ي  دد السعر واإنتاج ،حيث أن امعاملة  دد إى أي مدى مكنها أن  و الذي  بدو 

از أكر قدر من تعاماها بنفسها ، وذلك لتقليل من اأخطار وحاات عدم  ومن الواضح أن من مصلحة الشركة إ

 التأكد امتعلقة بسعر وجودة امنتجات امستقبلية .

                                                           

صص مالية و رسالة ،  للمؤسسة ااقتصادية المالية القوائم ليلتح عملية على الحوكمة آليات تطبيق تأثير، زينب بريوط 1  ماسر ي العلوم اإقتصادية ، 
زائر،جامعة بسكرة،،التسير وعلوم والتجارية ااقتصادية العلوم كلية،حاكمية امؤسسة  .15،ص 2014/2015 ا
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للنظرية افراض العقانية احدودة للوكيل )امدير( والي تعرف بأها سلوك عقاي أساسا  اافراضات اأساسية نم     

و اانتهازية و الي تعي أن امدراء انتهازيون بطبيعتهم لذلك يرتبون  دود فقط ، اافراض اأخر و ولكن بشكل 

مكن أن يكون ل نتائج سلبية على مويل الشركة حيث من اممكن أن متنع  تعامات الشركة وفقا مصلحتهم وبالتا

 .1امستثمرون امستقبلون من ااستثمار غي الشركة وكنتيجة هذين اافراضن جب على الشركة تنظيم تعاماها 

دد ط: تكاليف امعامات 1973سنة  "كوز"حسب       ي  ريقة تنظيم ي تكاليف تنظيم وإدارة اأعمال و

 إى امرتفعة للعمليات التكاليف وتؤدي ااستثمار أفاق وعلى اأعمال طيط على قوي تأثر وها ااقتصادي النشاط

ناك ا وقد بكفاءة اأسواق تعمل ا التكاليف ترتفع وعندما السوق فشل وتتمثل  على اإطاق، أسواق تكون 

 فيما يلي: "كوز"حسب  امعامات تكاليف

 يالخدمة أو السمعة عن البحث فةتكل ي التكاليف أوى : ومعرفة  خرة امرء ازداد كمما تتضاءل تكلفة و

ذ لدي من باستخدام أو السوق بأحوال رة مثل    .وامعرفة ا

 يوالتعاقد التفاوض تكلفة تفي الزراعية ولكنها امنتجات بورصة مثل اأسواق بعض ي تتضاءل تكلفة :  ا 

دمات السمع أسعار تغير اطر امدة القصرة التعاقدات مل فقد ذلكك ماما البعض  يدفع قد ما وا

طر. وتوقي اأسعار لتثبيت امدة طويل لتفضيل التعاقدات   ا

 ا حدة على التعاقد على تفرض الي :والرسوم الضرائب أو العقود تنفيذ تكلفة تتزايد  الي التكاليف من وغر

ا. بتناقص وتقل امرء يدخلها الي التعاقدات بتزايد عدد  عدد

 

 

                                                           

 كلية، صص مالية و حاكمية امؤسسة، ماسر ي العلوم اإقتصاديةرسالة ، اإداري الفساد معالجة في الشركات حوكمة مبادئ دور،  صافية عمري  1 

زائر،بسكرة،جامعة ،التسير علوم و التجارية و ااقتصادية العلوم  . 9-8 ص  ،ص 2013/2014 ا
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 خاصة الفصل : 

الية ي العام     م النظم اادارية ا وكمة من أ ذا امفهوم  تعد ا أكثر شيوعا ي عام ااعمال بل ،ولقد أضحى 

قيقها من خال و مدراء الشركات يدركون أمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركة و الفوائد الي  ماكأصبح  مكن 

وكمة  ذا ما أدي بالشركات إى تطبيق مبادئ ا ي  و امنافسة .التطور والنمو السعي حو و وكمة  ديث اأسلوبوا  ا

وطرح امعلومات الكافية للجمهور على أنواعها إفشاء امبادئ اأخاقية، الذي يقتضي تطبيق من طرف الشركات 

  ناحية امراقبة أو امسامة أو ااطاع على النظام الذي تسر ب الشركات العامية.للدراسة أحوال الشركة من 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 حوكمة اأندية الرياضية 
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 :تمهيد

ا يقتصر حدوداأندية الرياضية م       ا امتدفحسب بل ،ارسة الرياضة  على تأثر انب  إى تأثر ا

ارست على صعيد ااحراف واهواية  ، كماالسياسي و ااجتماعيااقتصادي و  م تتسع رقعة النشاط الرياضي و

 أن أصبح النادي الرياضي ي الكثر من الدول فحسب بل تطلب ذلك أمواا لتغطية نفقات أنشطة النادي، إى

تلفي ااختصاصات توي على إطارات وإدارين  قيق امتقدمة كشركة أو مؤسسة ذات أسهم،  ، و هدف إى 

 .الربح

نرى أن بعض اأندية تفتقد إى بعض قواعد اأعمال التنظيمية  خاصة ي الدول النامية وي كثر من اأحيان

اذ معامها ومواقفها، فتعتمد ي إصدار قراراها على العشوائية واارجالية، والعكس ي بعض اأندية واإدارية  ا

ا حو اأمام بفعل التنظيم اإداري ووضوح مهام القائمن فيها.  الي حذت حذو

يكل أو مركز للتدريب والقيام مختلف أنشطت ال ا ا شك في أن النادي الرياضي يلزم  رياضية، أو إجراء و

ناك منافست و  تبي أطر و هذا وجب أن تكون ل منشات حديثة ، واأندية الي ها ماك فيجب أن يكون 

ديد امسؤوليات، القضاء على صراع  داف امختلفة من خال مثا  قيق اأ آليات تسير فعالة مكن من 

و ما تسعى إلي آلية " حوكمة امؤ  توي سسات"، الي شاع استخدامها خارج اجال ااقتصاديامصاح... و  . و

 ذا الفصل على:

   : ية المبحث اأول  .اأندية الرياضيةما

  و مشروع ااحترافالمبحث الثاني : النوادي الرياضية في الجزائر. 

  المبحث الثالث : آليات الحوكمة  و فتح رأسمال اأندية الرياضية. 
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ي:  المبحث اأول  .اأندية الرياضيةة ما

 .مفهوم اأندية الرياضية  :اأولالمطلب 

ي العمود الفقري الذي يقوم علي التكوين الرياضي ي أي دولة من دول العام      يم وأي تنظ ،اأندية الرياضية 

ار  لرياضية اتها سليمة مكنها من تأدية رسال مت اأندية الرياضية بصورةظإا إذا ن رياضي ا مكن أن جي 

.  على أكمل وج

 .الرياضية اأندية تعريف  اأول :الفرع 

ي اأندية      بصورة متكاملة من  ،يئة تكوها ماعة من اأفراد ددف تكوين شخصية الشباب الرياضية 

وبث روح  الناحية ااجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر الربية الرياضية وااجتماعية

القومية بن اأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف امناسبة لتنمية مهاراهم وكذلك هيئة الوسائل وتيسر السبل 

 .1 لشغل فراغ اأعضاء

  دمة القطاع الرياضي الرياضية : اأندية ي مؤسسات ينشئها اجتمع  وانب، حيث يكون  " من كافة ا

ذ ها دمة ذلك اجتمع يكل تنظيمي يتفق مع حجم  دافها ما يعود بالنفع   متماشيا مع  امؤسسة وأ

داف ي ". أ سوب و بالتا  رجات ينتج عنها عائد   2.عبارة عن نظام مفتوح ل مدخات و

                                                           

  .414 ,ص2004, مصر, , دار الفكر العريموسوعة اإدارة والتنظيم في التربية البدنية والرياضية ,عصام بدوي 1 
كيم   2 مود ا مد   .49, ص2015, مصر ,مؤسسة عام الرياضة ودار الوفاء لدنيا ,إدارة المؤسسات الرياضية ,كرم 
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 ضمن اأفراد فيها ويتفاعل ، بوعي أنشطتها ومنسقة ومنظمة ادفة اجتماعية وحدات ي" اهبأ يعرف 

داف قيق أجل من نسبيا واضحة معينة حدود  ي ااجتماعية امنظمات اختلفت ومهما ، مشركة أ

 أفعاهم لتحقيق اأفراد يستخدمها أداة سوى ليست اهفإ اهحيا فرات أو اهعائدا أو أنشطتها أو أحجامها

صول أجل من  1".يرغبون شئ على ا

 أنشطة  ارسة خال من ددة دافأ قيق حو موجهة اجتماعية وحدات ي " اهبأ دافت وعرفها 

  .2"معن إطار وي مقننة

 صدق متواصلة بطريقة وتسر معينة حدود ذات للمعاملة اقتصادية وحدة "اهبأ سيل مينارد يعرفها وكما 

داف من جموعة أو دف قيق  . 3" أعضائها بن مشركة اأ

  : يئات اجتماعية بصفتها تنشأ عن جمع فئة من  الرياضية اأنديةاأندية الرياضية كمؤسسة اقتصادية

دف جاري  يئات اقتصادية كوها أصبحت ذات  اأشخاص ممارسة النشاط البدي الرياضي، كذلك مثل 

ذا أساسا ما منحها ومادي خاصة اأندية احرفة  منها حيث تقوم عنّ إدماج موارد مادية وأخرى بشرية، 

صوص نفس شأن باقي الطابع ااقتصادي للمؤسسة.  د شأن اأندية الرياضية ي الدول امتقدمة با وكذا 

هاز  ر نشاط تلك امؤسسات  ااقتصاديامؤسسات ضمن ا و التموين ،وجهاز التأمن حيث كلما ازد

ريك عجل بااستغالالرياضية وكان ذلك  ة اأمثل للموارد امادية امتاحة و الطاقات البشرية، ما يسهم ي 

 .4الوطي  ااقتصاد

                                                           

ديث الكتاب عام دار ,1ط ,المنظمات تنظيم ,سام سعيد مؤيد 1   .8, ص 2002,اأردن عمان, ,ا
امعية الدار ،المنظمات وتصميم تحليل ، مسلم اهادي عبد علي 2   . 20،ص  2003، مصر ، اإسكندرية ، ا

3
 FREDERIC.Y ( 1996), « introduction an lanalyse des organisations » ; Edition Economica, Paris,France, 

p109. 

ميد، عبد مر 4   . 13ص  ، 1999 ،مصر ااسكندرية،،النشر و للطباعة امعارف دار ،الرياضية الهيئات إدارة ا
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 اصة ذات النفع العام،  اأندية يئة رياضية ها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتر من اهيئات ا ي  الرياضية : 

 .1الذين ا يستهدفون الكسب امادي الطبيعينويتكون من عدد ا يقل عن مسن عضوا من اأشخاص 

  .الفرع الثاني : النادي الجزائري لكرة القدم

تمام بالنشاط الرياضي ،وتسير وتنظيم الرياضة ي إطار الرقية       زائري لكرة القدم معية تع باا النادي ا

ر الرياضية ، وقد تأسس أول نادي  ما لقية ،وكذا تطوير امستوى وجعل يتاءم مع مستلزمات وتطلعات ا ا

1أوت 7رمي لكرة القدم بتاريخ  ناك من  م ، و امتمثل ي91 زائر"مع العلم أن  عميد اأندية "مولودية ا

و الذي تأسس قبل  1يقول أن النادي الرياضي لقسنطينة   .2م91

داف اأندية الرياضية   .المطلب الثاني : أ

ي  يعتر النادي مؤسسة رياضية هدف إى امسامة بدور إجاي ي التنمية الرياضية وااجتماعية أفراد اجتمع     

تمام الدول امتحضرة بشغل وقت  قيق فلسفة الدولة، ويتزايد ا ا يؤدي إى  إطار احتياجات ورغبات أعضائ و

ذ  ذ الدول امتحضرة بشغل وقت الفراغ وينعكس ذلك على ما تقدم  الفراغ وينعكس ذلك على ما تقدم 

ذا الوقت فيما يعود على الفرد بالفائدة الدول من خدمات وخاصة ي اجال الرياضي وذلك ددف استثمار 

 والنفع.

                                                           

 .191، ص2004، مصر  ،اإسكندرية ،، دار الوفاءالتشريعات في التربية البدنية والرياضيةحسن أمد الشافعي،  1
زائرية الدمقراطية الشع  2 مهورية ا ريدة الرمية رقم 1990ديسمر  04امؤرخ ي  31-90بية: القانون ا معيات ) ا الصادرة بتاريخ  53،امتعلق با

 .(1990ديسمر 05



 حوكمة اأندية الرياضية                                                             الفصل الثاني

 

27 

 

ويهدف النادي طبقا للوائح امنظمة إى تكوين شخصية امواطن بصورة مكتملة من النواحي ااجتماعية     

والنفسية والفكرية والروحية عن طريق اأنشطة الرياضية وااجتماعية وتيسر السبل لشغل أوقات فراغ اأعضاء. 

داف.وللنادي أن  ذ اأ  يتخذ كافة الوسائل لتحقيق 

د أن مهمة النادي ا تنحصر ي تكوين الفرق الرياضية أو تشجيع النشاط ااجتماعي فقط بل      ومن ذلك 

داف اأساسية. و ضمن أ  تنسحب على أمية متع العضو بالنشاط الرياضي والذي 

قيق اهدف من النشاط ال     رياضي عن طريق نشر وتوسيع قاعدة اممارسن لأنشطة ويتضح دور النادي ي 

هد  قيقها باستخدام ا داف و ديد اأ الرياضية وا يأي ذلك إا عن طريق اإدارة الرشيدة الي تعمل على 

ي التخطيط والتنظيم والتوجي ا امختلفة و ذا من خال عناصر  البشري وااستعانة باموارد امالية امتاحة ويتم 

 .1 والرقابة

ية وتعويضية كانت أو      طط امختلفة لكافة اأنشطة الرياضية ترو فمن خال عنصر التخطيط يتم وضع ا

تنافسي، كذلك عنصر التنظيم الذي يوضح اهيكل التنظيمي واأعمال امختلفة إداري النادي، كما لعنصر 

وافز وتنش يط مم اأعضاء ممارسة النشاط الرياضي م تقيم العمل التوجي والرقابة من أمية قصوى ي خلق ا

داف اموضوعة. قيقها الكامل لأ طة اأنشطة أو عدم   ومعرفة العوامل امعوقة 

داف النادي امختلفة:   ومن خال الشكل امقابل نوضح في أ

 

 
                                                           

مود عبد امقصود، حسن أمد الشافعي:   1 يم  ، ص 2003، ، دار الوفاء الموسوعة العلمية لإدارة الرياضية: التنظيم في مجال الرياضةإبرا
127. 
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داف النادييوضح  :12الشكل رقم   . أ

 

 

 

 

 

  

 

 

صخصة اإدارية والقانونية،: حسن أمد الشافعي، المصدر ص  2001مطبعة الشعاع،اإسكندرية،مصر،ا

192 . 

داف طيط و إنشاء يتم داف إى اإشارة مكن كما اانطاق، نقطة منذ الرياضية امؤسسة أ  منها الشائعة اأ

 :اوي خال من

داف النادي  أ

بث الروح القومية بن اأعضاء من الشباب 
الظروف امناسبة لتحقيق ذلك وإتاحة  

 تكوين الشخصية امتكاملة من ميع النواحي

اأنشطة  الروحية الفكرية الصحية ااجتماعية
 الرياضية

 اإدارةللتخطيط الذي تضع طبقا  الفراغهيئة الوسائل وتيسر اأمور لشغل أوقات 
 امركزية
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 الروحي و الفكرية الصحية، اعية،ااجتم النواحي، من امتكاملة الشخصية تكوين 

 ذلك. لتحقيق امناسبة الظروف إتاحة و الشباب من اأعضاء بن القومية الروح بث 

  الفردية امهارات  و الطاقات استغال اأموال تسير و الوسائل هيئة. 

 الذي " امنتج الرياضي " ب يصطلح ما أو امهارات بلوغ و الدرجات، أعلى إى دا للرقي الكفاءات هيئة و القدرات تنمية

.امادية اأرباح صيل و امعنوي امردود قيق من يتمكن
1  

 .الرياضية المؤسسة في اإدارة:  لثالمطلب الثا

 امالية حامن البشرية، اموارد من الكثر جميع على منشأة أو رياضي نادي كانت سواء الرياضية امؤسسة تقوم     

م حيث ،بإدارها خاص قسم العناصر ذ كليسر   ،التجهيزات و  خال من امؤسسة تلك ي اإدارة مهنة تسا

صصية ادات اأومبية، اللجان من فكل تطوعية، أو وظائف   أندية الشباب، مراكز اأندية، الرياضية، اا

 لنشاطل رك إداري اعلف وفق نوعية ذو ناتج خلق على تعمل الي امؤسسات تلفو  ااقتصادية امؤسسات

 .رياضية مؤسسة أي امادي الرصيد تضخيم بالتا و الرتب و امنتج ترقية مهام

 بآليات اختصاص ودراية  على و حنكة ذو يكون أن الرياضية باهيئة اإداري العمل مارس من على امهم من و 

 على وجب هذا و .اإخفاقات و اأخطاء لتفادي ،قدرات من يتطلب ما و العمل ذا ب يتميز ما التسير،

ديثة العلمية البحوث توصيات إى الرجوع و اإدارية بالنظريات ااستعانة امديرين ؤاء  اكتساب اميدان ي ا

رة  و العلم فيها يتزاوج إدارية معرفة  .2ا

                                                           

 جامعة،قسم اادارة والتسير الرياضي، دكتورارسالة ،  الرياضية المؤسسة لأموال في اإستراتيجية اإدارة و التمويل أساسياتسلمى ،  ريفيش 1 

زائر  زائر 3ا  . 67، ص  2011/2012،، ا
يم اجيد عبد مروان 2   .44,ص  2000 اأردن،, عمان التوزيع، و النشر و للطباعة الفكر دار ، الرياضية التربية في التنظيم و اإدارة ,ابرا
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 على باعتماد اجال ذا ي كبرر  تطو  ققوا أن الرياضي البدي النشاط قطاع ي العاملون امسرون يستطيع و

داف جسيد شأها من الي القرارات ترشيد و القوانن و اللوائح مع موازاة ، امؤسسة ي العامة العاقات تنمية  أ

 .مؤسسة كل

 .و مشروع ااحتراف  المبحث الثاني : النوادي الرياضية في الجزائر

وين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية ومشاركتها ي ترقية الروح مارس النوادي الرياضية مهمة تربية و تك     

،و  الرياضية و الرقابية من العنف ادية اربت ضع مراقبة الرابطة و اا ي  ، وتكون الرياضية الوطنية امنظمة إليها و

 .أو أحادية الرياضة ةرياضالالنوادي الرياضية متعددة 

يكلة النوادي  .الرياضية في الجزائر المطلب اأول: 

 اأنديةن قيام أ، و اارتقاءإى  داأدى  ااقتصاديةو  ااجتماعيةالرياضية و امصاح  اأنشطةتكامل      

ا من عوامل، فضو  اأدواتالرياضية يعتمد على دعائم اقتصادية مثل اميزانيات امالية و  عن  االتجهيزات و غر

ارسي النشا زائريذلك تزايد عدد  ذا اجال و  إى ط البدي الرياضي ما أدى بامشرع ا البحث امستمر ي 

ا  اأنديةتغطية الفجوات امشهودة سابقا ي شأن  الرياضية ما جسد ي استمرار تعديل و إصدار القوانن و آخر

اص. فنجد ي و ظوظها امالية من ميزانية الدو الراسم  اأنديةامؤطر لنوع  2004قانون الرياضة  لة و الدعم ا

. و الي تشر إى النوادي 42امتعلق بالربية البدنية و الرياضة ي مادت  10-04الفصل السادس من القانون 

يئات مارس مهنة تربوية و تكوينية للشباب عن طريق تطوير برامج رياضية و مشاركتها ي ترقية  الرياضية كوها 

ضع مراقبة الرابطة و الروح الرياضية و الوقاي ، و  اربت اديةة من العنف و  . امنظمة إليهاالرياضية  اا
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ذا  و أخرى ذات رياضة  الرياضياتالنوادي الرياضية تصنيف أو يتمثل ي نوادي متعددة  اأمرو لقد صنف 

ا فيها حسب نفس   .1اأمرواحدة و كل منها بدور

 .ي النادي الرياضي الهاو  : اأول الفرع

مربح، يسر بأحكام  و معية رياضية ذات نشاط غر :2004من قانون  43و يشار إليها حسب امادة      

معيات و كذا قانون   .اأساسيالقانون امتعلق با

د امهام ي النادي الرياضي اهاوي كما ينظم عن طريق قانون  اديةالنموذجي الذي تعد  اأساسيو   اا

 .وطنية و يوافق علي الوزير امكلف بالرياضةالرياضية ال

  .: النادي الرياضي شبه المحترفالثاني فرعال

رف مثل معية رياضية، يكون 10-04 اأمرمن  44امادة  أتت ب      و الي نصت أن النادي الرياضي شب 
رات  ا ،تعلقة ددفها ذو طابع جاريجزء من النشاطات ام و دفع  اأجرالرياضية امدفوعة سيما تنظيم التظا

سيما تنظيم و شروط  ااضي شب احرف قانونا أساسيا طريها. و يعتمد النادي الريؤ عبيها و ماأجر بعض من 
دد كيفيتعين أعضاء أجهزت امسرة و مسؤولياه ذ امادة و القانون  ةم و كيفية مراقبتهم. و  اأساسيتطبيق 

 .2 اضي شب احرف عن طريق التنظيمالنموذجي للنادي الري

 .الثالث : النادي الرياضي المحترف  فرعال

معية الرياضة بالتفاوض و إبرام عقود مع كل  03-89من قانون  22ضمن امادة       مح امشرع با

ماعات العمومية من أجل ضمان و دعم اممارسات الرياضية. أما من  مادة ا خالامنظمات، امؤسسات أو ا

                                                           

زائرية الدمقراطية الشعبية:   1 مهورية ا معيات امتعلق بالربية البدنية و الرياضية  10-04 القانونا  .43 ،42امادة ،و ا
زائرية الدمقراطية الشعبية:  2 مهورية ا  .20امادة ، اضيةبالربية البدنية و الري امتعلق 04-10القانون  ا
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ياكل  23 داف رياضية، أو ي صيغة  من نفس القانون فقد شرع إنشاء مؤسسات ذات طابع جاري و أ

ذا ما إذا تطلب كثرة و تنوع النشاطات طرق تنظيم و تسير ليست بنفس سر معية  أخرى،  أن م  إاعمل ا

صيص ي صيغة  :" تعد نوادي رياضية باويتصرح  و الي 20ي مادت  09-95 اأمري  إا ااحرافيأي 

ا أشخاص  رفة، النوادي الي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم بواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفر

قيق نتائج رياضية مقابل أجرة دفها   .  طبيعيون أو معنويون يكون 

 .: اإطار القانوني للنادي  نيلثاالمطلب ا

زائري لكرة ال      و معية منصوص عليها موجب القانون رقم : النادي ا ديسمر  70امؤرخ ي  11-7قدم 

1 معيات , وموجب اأمر رقم :  7 1فيفري  91امؤرخ ي  7-9م امتعلق با م امتعلق بتوجي  9

ا , وخاصة امواد  امرسوم الرئاسي  من مقتضى 1-1امنظومة الوطنية للربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطوير

1جانفي  79امؤرخ ي  71-9رقم  كومة ومقتضى امرسوم التنفيذي رقم  9 م امتضمن تعين أعضاء ا

1أفريل  17امؤرخ ي  7/11 9-7م امتمم بامرسوم التنفيذي رقم  7 ديسمر  99امؤرخ ي  0

1 دد صاحيات وزير الشباب والرياضة ,ومقتضى ام 7 امؤرخ ي  0/90رسوم التنفيذي رقم م الذي 

1أوت  17 ماعية احلية والبيئة واإصاح اإداري  0 دد صاحيات وزير الداخلية وا   .1م الذي 

 

 

 
                                                           

زائرية الدمقراطية الشعبية: القانون   1 مهورية ا ريدة الرمية رقم 1990ديسمر  04امؤرخ ي  31-90ا معيات ) ا الصادرة بتاريخ  53،امتعلق با
 (1990ديسمر 05
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 .مشروع ااحتراف الرياضي في الجزائر  : ثالثالالمطلب 

ي كيفية تدبر  اأنديةلقد كانت       فااحراف  ،منتظمة لاعبن احرفنسبوعية ااأجور اأي أزمات مالية، و

ياة الاعبن احرفن وضمان مورد رزقهم ولوظيفتهم و تنظيم  وبالتا حل امشاكل اأندية الرياضية  ،الرياضي 

نا  التالية: الفروع إىنتطرق  ومن 

 الرياضيظهور ااحتراف  : اأول الفرع. 

 ااحتراف في الجزائر : الثاني الفرع. 

 اف الرياضيدوافع ااحتر  : ثالثال الفرع. 

 .اأول : ظهور ااحتراف الرياضي  الفرع

ذا التاريخ مرت رياضة كرة 1885الرمي و القانوي سنة  لاحرافكان أول ظهور       ، حيث بداية من 

ذا عكس ما عاشت سابقا من طابع اممار  ااحرافالقدم إى عصر جديد من التطور و  سة القليلة ي اممارسة. 

ا امستو امرتبطة  نتل مان" . هذا الغرض  ااجتماعي ىببيئة يسود و الثقاي الرفيع، حيث ميت آنذاك بلعبة "ا

ظهور  ة كفيلة بتشجيعت عداعامة، حيث ظهرت متغر  ااقتصاديمباشرة بالوضع امادي أو  ااحرافيرتبط 

 و توفر أحدث احرفن الاعبنكسن حقوق احرفن و كذا برامج و طرق التسويق و استثمار   ااحراف

احرفن،  الاعبنخاصة بعد ظهور الرعاية و التأمن على  الرياضية احرفة. و اأندية عمالأالوسائل التقنية 

 1. الرياضي بااحرافغر ذلك من متغرات مرتبطة  وظهور امنشطات و ما إى

                                                           

 26ص  ,بدون سنة نشر ,دار امعارف للطباعة والنشر ,الرياضة وااحتراف ,عاء صادق  1
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رف لكرة القدم "جيمس انج"      لرا، ومثل أول  أما عن أول ظهور لاحراف لكرة القدم فكان بإ

إى أن أصبح ذلك رميا،  حيث كان يتلقي مقابا ماليا كأجرة توضع خفية 1876ااسكتلندي اأصل سنة 

مراسم قانونية و وجدت عقود مواجهة وباتت البيانات تسجل ي الدفاتر رمية مكافآت الاعبن وعينت 

ديثة لاحراف فتشر  متطلبات الاعبن، حيث يتلقون أجور تشكل مصدر رزقهم امادي. أما عن التعاريف ا

لجنة ال. كما تقرر ي "قيام الفرد بالنشاط إما الفي التدريي أو اإداري أو اممارسة لتحقيق الدخل" :إى أن

و 1947نعقدة ي "ستوكهوم" سنة اأومبية الدولية ام الرياضة من  يتخذالاعب الذي  :"أن الاعب احرف 

ارسة  يتسمقابل ذلك ا  رض علي قيود ي تأدية واجباتّ وتفا يعيش من دخلهالي مارسها مهنة أساسية  ل 

 .1"أي مهنة أخرى إى جانبها 

 .الثاني : ااحتراف الرياضي في الجزائر  الفرع

زائرية بعدة مراحل تطورية،       وظهور بعض الفرق  1985من تأسيس أول فريق سنة  انطاقامرت كرة القدم ا

مناسبة تأسيس  1962أول دورة كروية ي أكتوبر  تقد شهد الرمية و النوادي، وكانت امرحلة بعد ااستقال

 10امؤرخ ي  81-79وبإصدار أمر  بنوع من التنظيم 1990-1976جلس الرياضة وميزت مرحلة تلتها  

تمام بإنشاء امنشآت الرياضية ،وعرفت انضمام اأندية إى  1976أكتوبر  اص باإصاح الرياضي واا ا

 امؤسسات العمومية و ااقتصادية الكرى وإدماج اأندية مع اجالس الشعبية لفرض التمويل اما لأندية

                                                           

 .83-82ص ص , المرجع السابق ,سلمى شريفي  1
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ذ امرحلة تأ       ل امنتخب الوطي إى كأس العام ،وأيضا على مستوي اأندية الوطنية مختلف كما عرفت 

زائر،وفاق سطيف ،شبيبة القبائل   .1التتوجات اإفريقية ،على غرار مولودية ا

أمام نيجريا وبقية الكرة تعيش سلسلة  1990 إفريقياعرفت تتويج بلقب كأس  1999-1990وأما مرحلة     

امؤرخ ي فيفري  09-95ل اأوضاع امختلفة على مستوي التسير. وم إصدار أمر جديد ااهزامات من خا

ا  1995 صفة  بإعطاءومح أول مرة ويتعلق بتوجي امنظومة الوطنية للربية البدنية و الرياضية وتنظيمها وتطوير

رف  رفة، و الي ت  20ي مادة ااحرافية لنوادي النخبة، وأيضا مفهوم رياضي  صرح " تعد النوادي الرياضية 

ا أشخاص طبيعيون أو  النوادي الي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم بواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفر

قيق نتائج رياضية مقابل أجرة ".   2معنويون ويكون اهدفها 

ضع تأسيس النوادي الشطر الثاي من امادة العشري 09-95كما وجد ي سند القانوي ي اأمر  ن على إن : " 

 الرياضية احرفة إى أحكام امقررة ي التشريع والتنظيم الساري مفعوها و امتعلق بالشركات التجارية .

ت رقم   يتعلق بالربية البدنية و الرياضية حيث م التطرق إى أن مكن لأندية  10-04م م إصدار قانون 

اذ احدي ا صوص  46: اماددة47-46لشركات التجارية . منها امادة احرفة ا :"يتو النادي الرياضي على ا

، مكن للنادي  رات وامنافسات الرياضية امدفوعة اأجر وكذا كل النشاطات التجارية امرتبطة ددف تنظيم تظا

اذ أحد الشركات التجارية التالية:  احرف ا

 ية ذات امسؤولية احدودةامؤسسة الوحيدة الشخص الرياض. 

                                                           

قسم اادارة و التسير  ماجستر، رسالة ،الجزائر في ااحترافية القدم كرة اعبي عند الرياضي النفسي للتحضير كوسيلة الطقوس :سليم زعبار 1 
زائر جامعة ،الرياضية زائرا  .114 ص ، 2001/2002 ،، ا

ليم ،  2  قسم اادارة و التسير ، رسالة ماجستر، 2111 لمشروع ااحتراف في كرة القدم الجزائرية لسنة م الرياضيتناول اإعابلوي عبد ا
زائرالرياضي زائر 03 ، جامعة ا  .  53، ص  2010/2011،  ،ا
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 دودةالشركة الرياضية ذات امسؤولية اح. 

 الشركة الرياضية ذات اأسهم. 

أو يكون شريكا ي النادي :" مكن لكل نادي رياضي وكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤسس  47امادة

صص جمل اأرباح احققة من امؤسسة الوحيدة الشخص ال رياضية ذات امسؤولية احددة الرياضي احرف . و

ذ الشركة   .1إى تشكيل صندوق ااحتياطات عندما متلك النادي رأمال 

زائرية لتطبيق ااحراف ابتداء من موسم  2010تعتر     ي الذي سيؤرخ لكرة القدم ا دث التار مثابت ا

عة من القوانن و اللوائح امنظمة ضمن مشروع ااحراف رياضي ي كرة القدم متمثل ي جمو  2010-2011

اص بااحراف  هذا امشروع و امعتمد من طرف الفيفا، فالبداية بتوقيع وزير الشباب و الرياضة على القرار ا

 .2 2010جويلية  05اأندية ودخوها عام ااحراف ي 

  .دوافع ااحتراف الرياضي الثالث: الفرع

صة تأخذ الي يعامواض من ااحراف مشاريع       اوونة ي اإعامية الشبكات ي و البحوث من الكرى ا

، ،ااحراف شروط على غالب الكام بات حيث .الرياضي القطاع مستوى على اأخرة، ، كيفيات  نتائج أبعاد

 لتنظيم،ا وفر و اإمكانيات منحت امتطورة اأوساط ففي .مضى وقت أي من أكثر ملّحة ضرورة يعتر أصبح و

 مادام و ،...امواد و التجهيزات و امالية اإمكانات و و أا سابقا، ب يؤخذ م مهم عامل حول النقاش تركز و

 من غرض أمى قيق بغية السديد التوجي و التنظيم جانب إليها أسند كافية، بصفة دعمت و الطاقات وفرت

  أحد نكران يستطيع ا ذا .امادي الربح و و حرفا النادي مستوى على الرياضي البدي النشاط ارسة
                                                           

يتعلق بالربية البدنية و الرياضة  2004غشت  14اموافق ل 1425مادي الثانية  27يتعلق بالربية البدنية و الرياضية، امؤرخ ي  10-04قانون   1
زائر،  . 2004، ا

ليم ،   2  . 56،ص  المرجع السابقبلوي عبد ا
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 للعمل التفكر و ااحراف ي التفكر ينبغي أن الرياضية، اأندية بشؤون امكلفة اهيئات رأت امنطلق ذا من و

اص . القطاع و الدولة طرف من ول و علمية بطرق مرمج و طط كمشروع جسيد ي  ا

ذ زائرية دذا النوادي ي الفكرة و ظهرت   إى امشرة 20,21,22ي مادة  1995فيفري  25ي  امنظور ا

 دف ااحراف جعل و فيها تغير على إحداث امواد ذ نصت حيث بالتخصيص، احرفة الرياضية اأندية

 .1امادي  الربح عموما ورائ من يندرج النادي لعمل سامي

رة لسيادة العميق البعد وضحي سبق ا و  الازم العائد قيق على يشتمل الذي الرياضي النادي ي ااحراف ظا

اجات لتغطية الكاي و دي الركيز وجب لذا ،امتزايدة ا  وضعية تطوير هدف ب العمل و امبدأ ذا على ا

  .النادي

 .فتح رأسمال اأندية الرياضيةو آليات الحوكمة المبحث الثالث : 

ياة ونسمع امطالبات بتطبيق مبادئ من الشائع أن نرى أصبح       تلف نشاطات ا ذا حوكمة الشركات ي  و

ا تعاي مشاكل ياأندية الرياضية ف ،لتحسن اأوضاع   وضعيتها امالية نتيجة أسباب عديدة من أمها: بدور

اثلة ابد من من الناحية القانونية   تدخل الدولة فشلها ي ضبط ميزانيتها السنوية، ولتسوية وضعيات مالية 

ا يأي دور "الفاف" ي على ساعدة اأندية م تسوية وضعياها على مستوى الضمان ااجتماعي والضرائب، بعد

ذ النقطة مكن ي البداية منح مهلة لأندية تدوم  سنوات مثا،  3مراقبة اأندية وإلزامها باحرام القوانن، وي 

ا  ذا منع كل فريق ا يقدم ميزانيت من النشاط قبل لتحسن أمور ا تدخل الصرامة، و وتسوية وضعيتها، بعد

 . انطاق اموسم، لكن ينبغي أن يسبق ذلك ملة من اإجراءات اإدارية والقانونية

                                                           

 .86ص ,المرجع السابق  سلمى ، شريفي  1



 حوكمة اأندية الرياضية                                                             الفصل الثاني

 

38 

 

م نب      ، و خرينآ مسامن دخول أمام رأماها فتح احرفة اأندية رفض الساحة على امطروحة امشاكل أ

ي جر كل ناد على فتح رأمال ولكن امشكلة أن كل اأندية جهل كيف تتم  ذ امسألة، و القوانن واضحة ي 

م لفتح  ذ العملية، اعتبارا أن ا أحد يشرف على عمل ، لذلك ي كل مرة يؤكد رؤساء بعض اأندية استعداد

 .س إدارة أو متابعة من طرف الدولةقيقة ا يوجد جلرأمال الشركة لكنهم ا يفعلون شيئا أهم ي ا

وكمة تنشأ من التزام اأندية على توفر بيئة عمل فيها الكثر من الشفافية، وإمان القائمن على  فعالية أنظمة ا

وكمة والتأكد من تطبيقها  م بالوفاء متطلبات ا ومراقبتها، أمور الشركة، وخصوصاً امسامن وجلس اإدارة، بدور

دفها وكمة فإها ستصل إى    .إذا قامت الشركات باحرام مبادئ ا

 :اقة بالشركة من مسامن وموظفنتطبيق مبدأ العدالة ي معاملة ميع اأطراف ذات الع العدالة 

م , و تعد إحدى  ولن وموردين وغر اح وعماء و ددات السلوك التنظيمي و الي تؤثر على 

ناك مساواة بن ميع العاملن امنظم دافها بكفاءة و فعالية وبالتا تكون  قيق أ ا على  ات وتطوير

ذ امبادئ . وتتحقق من خال امعاملة  ي امنظمة وخلق روح التعاون لدي اموظفن إجراء تطبيق 

 ., حق ي التصويت  امشاركة ي تعين امديرين ماية حقوق امسامن ,,  العادلة مسامي اأقلية

 من أعضاء اجلس واإدارة التنفيذية  ؤسسة: فمن واجب أي فرد يعمل ي امقبول المساءلة والمحاسبة

ن امسؤولية الي تعطى ضمن صاحيات معينة جب أن أوبقية العاملن القبول مبدأ امساءلة، حيث 

 أمام عمل عن للمساءلة معرض امؤسسة ي مسؤول كل أن أيتقرن بقبول امساءلة واحاسبة 

  .امسامن
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 :ارستها  امؤسساتذا امبدأ يسعي بأن تكون  الشفافية مستعدة للشفافية ي أعماها واإفصاح عن 

م  بتقدم وامشاركة والوضوح امصداقية بذلك أيضا ونعي ،ي أمور كثرة هم اجتمع وامسامن وغر

دث لكل حقيقية صورة   .مؤسسةا ي ما 

  تعين مراجع خارجي مهمت مراجعة التقارير امالية والتأكد من صحتها والتصديق عليها م رفعها إى

ة جلس اإدارة وامسامن افظ على نزا , فاستقال امراجع جب أن ا يتخاذل ي عمل بل جب أن 

اي  دا ي عمل .عمل وسرية معلومات وأن ا تربط أي عاقة مع أي طرف ويكون 

 ديد امكافآت وفقا أساسات علمية. ا''  تطبيق ان مستقلة للرشيح و وكمة'' ستؤدي إى إجاد 

داف، تفعيل إدارات ااستثمار وتنمية  ذ اأ داف مبدئية ورسم موازنات مائمة لتحقيق  وضع أ

ذ امؤسسات الرياضية، إصدار تقارير أداء ما وغر ما كم اموارد ي   السنوية مكن من خاها ا

ذ امؤسسات الرياضية للرقابة امالية من قبل  اسبة امقصرين. إخضاع  ذ امؤسسات، و على أداء 

 مراجع مستقل أو من ديوان امراقبة العامة.

  وكم اأخر أرىي وكمة وأن بوجود ا ناك عاقة بن فتح رأمال اأندية الرياضية و آليات ا ة ي أن 

امؤسسات الرياضية جعل عملها أسهل و قانوي وتساعد ي جذب امستثمرين من خال امبادئ الي 

ناك فتح رأس امال اأندية .   تنص عليها و بالتا يكون 
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  :   خاصة الفصل 

 لخيقق مداالي ،و  الي ها مشاريعها و طمواها م امنظمات ااقتصاديةأ إحدىااندية الرياضية  أضحت    

اليوم موجهة اإستثمارات الي يقوم دا امستثمرون ي أكر اأندية الرياضية نري  وهذا ،خيالية ي وقت قصر

إدارة  أن تكون . بامقابل جببسرعةامستثمرين يلجئون لأندية الرياضية لزيادة رحهم  ؤاء معظمالعامية،ف

وكمةعالة و من بينها "مراعية لقواعد اإدارة الف النادي قيق  الرياضية" الي تساعد مبادئ ا دافعلى  نا ، اأ و

وكمة الشركات على فتح رأمال اأندية الرياضية ناك تأثر  يكون ل قد ال امي حن أن فتح رأس  ،نقول أن 

اجة إىالذين يسعون حو إشباع رغباهم اأطرافجوانب سلبية لبعض  و ما يلي ا وكمة.، و    تبي ا
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  تمهيد:

كان ابد من وجود عاقة ،الرياضية من الناحية النظرية  اأنديةبعد دراسة كل من حوكمة الشركات و فتح رأمال      
انب النظري و التطبيقي بن  انا اد بسكرة لتجسيد ا الة على نادي ا على  النظري بوذلك من خال دراسة ا

مع عتمد على ااستبيان  أوقد ،تائج بعد التحليل امعلومات لنى اإمع امعلومات للوصول و أرض الواقع  كأداة 
لإمام أكثر بالدراسة  . والي تقود للتأكد من صحة الفرضيات اموضوعة ي إشكالية البحث من عدمهاامعلومات 

ذا الفصل إى ثاثة مباحث  م : اميدانية ارتأينا تقسيم 

 .بسكرة نادي اتحادب التعريفالمبحث اأول: 

 المبحث الثاني: منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية.

 .عرض نتائج الدراسة وتحليلهاالمبحث الثالث: 
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 بسكرة.نادي اتحاد ب المبحث اأول: التعريف
اد بسكرة من اأندية       نوب امهيعتر نادي ا مة الذي لدي العديد من النشاطات الرياضية منها كرة القدم و كرة ا

قيق األقاب ي  ح ي  و كرة القدم الذي يتصدر الدوري ي القسم الثالث حاليا و م نشاط  اليد و السلة و عديد وا
 تلف اجاات الرياضية .

 .المطلب اأول: تقديم المؤسسة

 .بسكرة الفرع ااول : تعريف نادي اتحاد 

ألوان الرئيسية اأخضر و  1934تأسس الفريق سنة  ،بسكرة و نادي كرة قدم جزائري مثل مدينة اتحاد بسكرة      
و  15.000ما جموع  املعب حيث يتحمل بسكرة ي مدينة امركب الرياضي بالعالية واأسود، وملعب الفريق 

  .متفرج

 بسكرة مهام نادي اتحاد  الثاني:المطلب 

 ارسة الرياضة وضمان تطبيقها. إرساء وتعزيز كم   القواعد الي 

 اضية ي الواية .ضمان تطور األعاب الري 

 . داف امنصوص عليها قيق اأ  امسامة ي 

  رياضتهاعلى  اإشرافتو مسؤولية الرقابة الفنية و . 

 فات ااجتماعية .نشر الروح الرياضية وعمل على القضاء على او 

داف :لثالثاالمطلب   النادي  أ

  تشكيل فريق مثل واية بسكرة أحسن مثيل. 

 ول ي كل اجاات الرياضية الصعود للقسم اأ. 

  توفر الظروف امادية الضرورية ممارسة الرياضة. 

  امسامة ي ترقية الرياضة ي الواية. 

  للرياضين.ضمان التدريب و التكوين الرياضي 

 ب الرياضية الشابة  .امشاركة ي البحث عن اموا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 ا ا وأصوها و تطوير ارسة اللعبة وتقييم قواعد  . تشيع 

 بسكرة واجبات نادي اتحاد  الرابع:المطلب 

 . إدارة شؤون اللعبة ي ميع نواحي الفنية و امالية و التنظيمية 

  اللعبة.احافظة على القواعد و امبادئ 

 . ارجية و اإشراف على تنظيمها  اموافقة على مشاركة فرق النادي ي اللقاءات ا

 اكلها .عقد ندوات للبحث ي أمور اللعبة و مش 

 يكل التنظيمي لنادي اتحاد بسكرة  الخامس:المطلب 

 (03الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية الشباب و الرياضة المصدر:

 

  اإدارة مجلس رئيس

 المدير المالي  اأمين العام 

 ليد مشرف كرة ا  القدم كرة مشرف مشرف كرة الطائرة   السلة كرة مشرف السباحة مشرف

 الجمعية العامة

مشرف الكرة 
 الحديدية 
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 . المبحث الثاني: منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية

 .منهج و أداة الدراسةالمطلب اأول: 

 . منهج الدراسة :أولالفرع 

بامزج بن امنهج الوصفي وامنهج  إشكالية البحث اأساسية وأسئلتها الفرعية امنبثقة عنها قمناإطار اإجابة عن  ي     
قيقة جهولة بطبعها وا مكننا التمكن منها بطريقة تامة،  التحليلي، حيث يفرض التوج التحليلي للبحث العلمي أن ا

قيقة مرتبطة بتصور وبالقدرات الفكرية للباحث. ذ ا فهي إذن حقيقة نسبية أها ناجة عن امع الذي يقدم  لكن 
رة امدروسة. أما ي النموذج الوصفي تكون امعرفة موجودة بذاها، قابلة للماحظة وقابلة للقياس، ها عاقات  الفرد للظا

ا وصف لواقع ثابت.  ددة وقابلة للتوقع بينها باعتبار

 .: أداة الدراسةالفرع الثاني

فتح رأمال و  حوكمة الشركات إطار الدراسة اميدانية وددف اختبار العاقة امفرضة بن متغري البحث )ي      
فتح رأسمال اأندية على  تطبيق حوكمة الشركاتر يثتأستبانة كوسيلة لقياس "إ( م اختيار ااأندية الرياضية

يعي التأكد من أن اإجابة ستبانة إفثبات اباها، حيث م القيام بعدة خطوات تنفيذية لضمان صدقها وث"الرياضية
يعي التأكد من أها سوف تقيس ما أعدت من أجل  صدقهاواحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على اأشخاص ذاهم، و

اصة  ا باإطاع على جموعة من ااستبانات ا . وقد م ااستعانة ي إعداد فتح رأمال وكذا حوكمة الشركات قياس
 ، وقد انقسمت استبانة البحث إى قسمن رئيسين:الرياضية  أنديةا

 ل العلمي، القسم اأول ي:) العمر، امؤ اص بالبيانات الشخصية للمبحوث و  (.الصفة امعنية: ا
 زء اأولالقسم الثاني اص محاور اإستبانة، ويتكون من جزأين: ا توي على  شركاتالحوكمة خاص  : ا و

زء الثاي فهو خاص  ثاثةرة موزعة على عبا (19) توي  بفتح رأمال اأندية الرياضية أبعاد، أما ا و
 عبارة. (13)على

 :فتح رأمال اأندية الرياضية. يتعلق محور القسم الثالث 

و موضح ي ليكرت الخماسي"وقد م استخدام مقياس "  لقياس استجابات امبحوثن لفقرات ااستبانة وذلك كما 
: دول التا  ا
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 "ليكرت الخماسي" (: درجات مقياس11الجدول رقم)

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة ااستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

  .سابقةعلى مراجع  الطالب بااعتماد: من إعداد المصدر         

 المطلب الثاني:مجتمع الدراسة وعينته

ادبث امستهدف من العاملن ي كل من اإدارة العليا، الوسطى، والدنيا يتكون جتمع البح        و  بسكرة نادي ا
ر النادي حيث م توزيع  عاما، 43، وقد اعتمدنا طريقة العينة العشوائية ي اختيار عينة البحث والي بلغ حجمها ما

عد فحصها م يستبعد أي منها نظرا لتحقيقها شروط ، وباستبانة) 40(اسرد منها ااستبانة عليهم عر زيارة ميدانية، 
 اإجابة الصحيحة.

 المطلب الثالث:مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات

 :مصادر جمع البياناتأولالفرع 

صول على البيانات امتعلقة بالدراسة من خال مصدرين:  م ا

  :صول على البيانات من خال تصميم االمصادر الرئيسة ستبان وتوزيعها على عينة من جتمع م ا
ليلها باستخدام برنامـج  وباستخدام ااختبارات   (V. 20)اإحصائيSPSSالبحث، ومن م تفريغها و

 اإحصائية امناسبة ددف الوصول إى داات ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث.

 صول على امعطيات من خال الرسا :المصادر الثانوية امعية وامقاات والتقارير امتعلقة باموضوع م ا ئل ا
ذا  قيد البحث والدراسة، سواء بشكل مباشر أو غر مباشر، واهدف من خال اللجوء للمصادر الثانوية ي 
و التعرف على اأسس والطرق العلمية السليمة ي كتابة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن  البحث 

ذا البحث.آخر امستجدات الي ح دث ي جال   دثت و
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 : اأساليب اإحصائية المستخدمة في تحليل البياناتثانيالفرع ال
، م استخدام أساليب اإحصاء الوصفي والتحليلي، وذلك  باستخدام  لإجابة على أسئلة البحث واختبار صحة فرضيات

زم اإحصائية للعلوم ااجتماعية )  ( كما يلي:Spss.V20برنامج ا

 ( مقاييس اإحصاء الوصفيDescriptive Statistic Measures:)  وذلك لوصف جتمع البحث
 ، على النسب امئوية والتكرارات. واإجابة على أسئلة البحث وترتيب متغرات البحث  بااعتمادوإظهار خصائص

سابية واإحرافات امعيارية. بااعتمادحسب أميتها   على امتوسطات ا

 تحليل ال(تباين لانحدارf:) ل الدراسة. اختبار  مدى مائمة النموذج امفرض لتمثيل العاقة بن امتغرين 

 ( تحليل اإنحدار البسيطSimple Regression:)  :وذلك إختبار أثر امتغرات امستقلة اوتية
و )اإفصاح،الشفافية،الثقة( باإضافة إى اختبار كل  ،ة الرياضية(امسامن)فتح رأمال اأنديي امتغر التابع و

 فرضية على حدى.

 ( تحليل التباين اأحاديOne Way Anova) ناك فروق ذات دالة : وذلك معرفة ما إذا كانت 
اتإحصائية ي  وكمةأفراد عينة البحث حول مستوى  اجا اهملديهم وكذا معرفة  تطبيق ا فتح  ىحو مستو  اجا

 ية.رأمال اأندية الرياض

 معامل اإلتواء و التفلطح اختبار  (et Skewness Kurtosis) : ل البيانات  معرفة نوع البيانات أي 
 (.Normal Distributionتتبع التوزيع الطبيعي أم ا )

  ( :معامل الثبات "ألفا كرونباخCronbach’s Csefficient Alpha  ):  وذلك لقياس ثبات أداة
 البحث.

 ذلك لقياس صدق أداة البحث. : و معامل صدق المحك 

 .صدق أداة الدراسة و ثباتها المطلب الرابع:

 .صدق أداة الدراسة )صدق ااستبانة( الفرع اأول:

قدرة ااستبانة على قياس امتغرات الي صممت لقياسها، وللتحقق من صدق  (Validity)يقصد بصدق اأداة       
 مايلي: ااستبانة امستخدمة ي البحث نعتمد على
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  :ري داف صدق المحتوى أو الصدق الظا دم أ توى أداة البحث والتأكد من أها  للتحقق من صدق 
تصن ، الذين يعملون ي جامعة بسكرة، وطُلب إليهم  كمن مكونة من أساتذة  يئة  البحث م عرضها على 

وى، كما طلب إليهم أيضا النظر ي مدى  دراسة اأداة وإبداء رأيهم فيها من حيث مدى مناسبة كل عبارة للمحت
ا وتقوم مستوى الصياغة اللغوية واإخراج أو أية  توا كفاية أداة البحث من حيث عدد العبارات وموليتها وتنوع 

ذف وفق ما يرا احكم ازما.  ماحظات أخرى يروها مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغير أو ا
يئة التحكيم و قد مت دراسة م      احظات احكمن واقراحاهم وم إجراء التعديات ي ضوء توصيات وآراء 

ري لأداة، وبذلك  ذا ما اعترنا مثابة الصدق الظا داف البحث. و قيقا أ لتصبح ااستبانة أكثر فهما و
. ة لقياس ما وضعت أجل  اعترت اأداة صا

 :ذر الربيعي معامل الثبات "ألفا كرونباخ"،  م حساب معامل صدق احك صدق المحك من خال أخذ ا
دول رقم  و موضح ي ا د أن معامل الصدق الكلي أداة البحث  (02)وذلك كما  و  (1.921بلغ )إذ  و

، كما ناحظ أيضا أن ميع معامات الصدق حاور البحث  داف ذا البحث وأ معامل جيد ومناسب أغراض 
ا كانت ذا البحث. ودذا مكننا القول أن ميع عبارات أداة البحث صادقة ما  وأبعاد داف  جيدة ومناسبة أ

.  وضعت لقياس
 :(Reliability)ثانيا: ثبات أداة الدراسة

صول على النتائج نفسها أو نتائج متقاربة لو كرر البحث ي ظروف مشادة باستخدام اأداة         يقصد دا مدى ا
دد مستوى قبول أداة  ذا البحث م قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل "ألفا كرونباخ"  نفسها، و ي الذي 

 يلي: فأكثر حيث كانت النتائج كما 1.61القياس مقدار 

  (: معامات الثبات و الصدق12الجدول رقم)

 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات الـمحور
حوكمة 

 اتالشرك
 1.911 1.831 7 اإفصاح
 1.614 1.366 7 الشفافية

 1.764 1.584 5 الثقة
 1.921 1.848 19 المجموع
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 spssv.20بااعتماد على برنامج من إعداد الطالبالمصدر:

دول رقم) ذا ا و معامل ثبات 0.850أن معامل الثبات الكلي أداة البحث بلغ ) ( ناحظ02من خال  ( و
، كما تعتر ميع معامات الثبات حاور البحث (0,60أن أكر من القيمة امرجعية )  جيد ومناسب أغراض البحث

ا جعلنا  ا مرتفعة ومناسبة أغراض البحث، ودذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث  على ثقة كاملة وأبعاد
 بصحتها وصاحيتها لتحليل النتائج.

 .المبحث الثالث: عرض نتائج الدراسة وتحليلها

 .المطلب اأول: خصائص مبحوثي الدراسة

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية13الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 العمر
 

 % 27.5 11 نةس 31إلى   21من 

سنة 41إلى  31من  18 45% 
 %27.5 11 سنة فأكثر 41من 

 %111 41 المجموع

ل العلمي  المؤ
 % 71 28 جامعي

 %31 12 غير جامعي
 %111 41 المجموع

 الصفة المعنية
 
 

 % 67,5 27 موظف داخل النادي
 %22.5 9 موظف خارج النادي

 %11 4 أعمال حرة
 %111 41 المجموع

 1.753 1.568 14 فتح رأسمال اأندية الرياضية
 1.921 1.851 33 اإستبانة ككل
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  spss.v20بااعتماد على برنامج الطالب : من إعدادالمصدر   

دول رقم )       (  احتلت أعلى نسبة بواقع سنة 41إى  31منفنجد أن الفئة) بالنسبة لمتغير العمر( 03يظهر من ا
أما نسبة  ( %27.5(  بلغت )ةسن 30إى   20من (،  ي حن  نسبة امبحوثن ضمن الفئة العمرية)45%)
ذ النتائج مكن %27.5(  بلغت )سنة فأكثر 41من مبحوثن ضمن الفئة العمرية)ا د أن نسبة ومن  (، وي اأخر 

ادتفسر بأن اموظفن ي  م نادي ا   .سنة  41إى  31بن  بسكرة 

ل العلميبالنسبة متغر    م غر ن و نسبة الذي جامعين( من امبحوثن %70للمبحوثن فقد وجد أن ) المؤ
ذ النتائج نستنتج أن معظم موظفي %30بنسبة ) جامعين اد(،ومن  م  نادي ا  .جامعين بسكرة  

د أن ) الصفة المعنيةوعند التدقيق ي       موظفن، بينما موظفن داخل النادي( منهم %67.5لدى امبحوثن 
د  د أن )%22.5)خارج النادي  ر ( من %10(، ي حن  ا موظف ،و علي فإن أغلب ة أعمال ا د صفة امعنية 

ادلنادي  داخل النادي    .بسكرة إ

  .التوزيع الطبيعي اختبارالمطلب الثاني: 

ضع للتوزيع الطبيعي أم ا، ومن أجل التحقق من ذلك م احتساب قيمة معامل أي        اختبار ما إذا كانت البيانات 
د دراسات تقول أن  ت امستقلة والتابعة ،االتواء ومعامل التفلطح  للمتغرا ذا اجال  ومن بن الدراسات ي 

(Skewness [ صورة بن صورة بن ]Kurtosis[ و ) 3، -3( جب أن تكون  د دراسات  10، 10-(  [ بينما 
صورة بن ]Skewnessأخرى تقول أن )  صورة بن ]Kurtosis[ و ) 1، 1-( جب أن تكون   )-3 ،3]. 

سابية ومعاملي االتواء  لإجابات حول الفقرات امكونة  لكل متغر من     وفيما يلي  حساب قيمة امتوسطات ا
و سلم ليك  ت.ر متغرات الدراسة مع اأخذ بعن ااعتبار أن تدرج امقياس امستخدم ي الدراسة 

 
 لمتغيرات الدراسة والتفلطح (: معامات االتواء14الجدول)

د اأد رات_اأبعاد_امتغ د اأعلى ا معامل Skewness ا
 اإلتواء

Kurtosisمعامل التفلطح 

طأ إحصائيا اإحصائيات اإحصائيات طأ إحصائيا ا  ا
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 0.733 0.426 0.374 0.200 4.53 1.84 حوكمة الشركات
 0.733 0.697- 0.374 0.230- 4.57 1.57 اإفصاح
 0.733 0.806 0.374 0.674 4.43 2.00 الشفافية
 0.733 0.091 0.374 0.187- 4.60 1.60 الثقة

 0.733 0.426- 0.374 0.117 4.14 2.64 امسامن
  spss.v20بااعتماد على برنامج : من إعداد الطالبالمصدر

دول رقم)     صورة بن )   Skewness معاماتيتضح أن  )04من خال ا ( 0.200 ،-0.187كانت 
ا يشر إى أن بيانات البحث تتوزع ،(0.426،0.806-)صورة بن  Kurtosisعامات التفلطح وكذلك    م

.  تتبع توزيع طبيعيا ويعد شرطا إجراء ااختبارات لضمان الوثوق بنتائج

 . المطلب الثالث: تحليل محاور ااستبانة

اور اإستبانة بغية اإ            ذا العنصر سوف نقوم بتحليل   استخدامجابة على أسئلة البحث، حيث م ي 
ساي وااحراف امعياري )على مقياس ليكارت ( إجابات أفراد عينة 5-1اإحصاء الوصفي باستخراج امتوسط ا

دود  حوكمة الشركات و فتح رأمال اأندية الرياضية ، البحث عن عبارات اإستبانة امتعلقة باحورين ا م ضبط ا بعد
صول على امتوسط امرجح، وذلك من خال حساب أوا امدى، عن طريق الدنيا  دود العليا للمقياس بغرض ا وكذا ا

ا أي ) ( ومن م ناتج امدى يقسم على عدد اأوزان أو الدرجات 4=1-5الفرق بن أكر وزن أو درجة وبن أصغر
ا  الوزن أو الدرجة الواحدة هذا امقياس )طول الفئة( ، وبالتا حصل على طول 5اموجودة ي امقياس والبالغ عدد

دود الدنيا والعليا  وقد تقرر أن 0.8وامقدر بـــ ذ القيمة ي كل درجة للمقياس فنتحصل على ا ا إضافة  ، يتم بعد
ساي إجابات امبحوثن عن كل عبارة من ) ، ومن بشدة( تعتر إجابة غر موافقة 1.79-1يكون امتوسط ا

ايد، ومن )3.39-2.60( تعتر إجابة غر موافق، ومن )1.80-2.59) ( تعتر 4.79-3.40( تعتر إجابة 
دوان )5-4.80إجابة موافق، ومن )   ( تلك النتائج كما يلي:6( و)5(تعتر إجابة موافق بشدة. ويظهر ا

و مستوى السؤال اأول ادي  حوكمة الشركات: ما   بسكرة؟ نادي ا

دول رقم ) لإجابة                    ليل النتائج اموضحة ي ا ذا السؤال جب دراسة و  (.05على 
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مية النسبية إجابات  :(15الجدول رقم ) مستوى حوكمة الشركات: الحسابية واانحرافات المعيارية واأ
 .حوكمة الشركات أفراد عينة البحث عن عبارات محور

رقم 
 العبارة
 

 كاتأبعاد حوكمة الشر 
المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مية  اأ
 النسبية

درجة 
 التقدير

 محايد 2 1.728 3.24 اإفصاح
 ايد 3 1.075 3.15 يتم اإفصاح عن ميع امعلومات امتعلقة بعمليات النادي 1

ققها النادي 2  ايد 6 1.043 2.80 يتم اإفصاح عن اأرباح الي 

 ايد 5 1.074 3.03 صاح عن  معامات اماليةيقوم  النادي باإف 3

النادي آخر مستجدات النادي بصفة دورية  مسؤوينشر  4
 0.932 3.55 و مستمرة

 موافق 2

 ايد 4 1.181 3.13 تسير النادي يتم بطريقة مرضية 5

داف قبل بداية كل موسم 6  موافق 1 0.800 4.03 يكشف النادي عن أ

 ايد 5 1.097 3.03 طريقة تسير النادي واضحة للجميع 7

 حايدم 3 1.512 3.15 الشفافية
د امطلوب من  مسؤويعمل  8 النادي على كشف ا

مهور  امعلومات أمام ا
3.20 1.114 

 ايد 2

 ايد 3 1.324 3.13 يتم جلب الاعبن للنادي وفق معاير موضوعية 9

 موافق 1 1.141 3.67 النادياة واحسوبية داخل وجود نسبة من احاب 10

 
معية العامة للنادي ي أفضل الظروف دائما 11  0.862 3.03 مر ا

 ايد 4

 ايد 5 1.141 2.68 يتم التوظيف ي النادي بطريقة شفافة 12
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   spss.v20: من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج المصدر

 حي05من خال جدول رقم ): الثقة ،  ث( أن بعد "الثقــــــة" جاء بالرتيب اأول من حيث اأمية النسبية امعطاة ل
ذا البعد) ساي لإجابات عن  ذا 0.659) ( باحراف معياري3.31بلغ امتوسط ا ( و وفقا مقياس الدراسة فإن 

ايدة.باإضافة إى ذلك ناحظ أن متوسط  ات آراء  قياس بعد إجابات عينة البحث على عبارات البعد ل اجا
ات آراء موافقة إذ تراوحت امتوسطات بن ) ( وتراوحت ااحرافات امعيارية ما بن 3.43-3.55الثقة ضمن اجا

ص موضوع  (، و1.196-0.932) اد بسكرة متحفظن عن امعلومات الي  نا نستنتج أن موظفي نادي ا من 
مهور ي مسؤو الفريق و أن العاقة بن إدارة الفريق و  ناك ثقة لدى ا قوق بينما يوافقون على أن  التساوي ي ا

سن و أن وجود مستثمرين يريدون فتح رأمال يعي ذلك   أهم واثقون ي الفريق.السلطات احلية ي 

  :فصــــــــاح" جاء بالرتيب الثايأن بعد "اإ (5ن خال جدول رقم )ماإفصاح  ، من حيث اأمية النسبية امعطاة ل
ذا البعد) ثحي ساي لإجابات عن  ( و وفقا مقياس الدراسة 0.728( باحراف معياري )3.24بلغ امتوسط ا

جتمع امكتب التنفيذي للنادي بشكل دوري و مستمر  13
 مناقشة القضايا

3.13 1.067 
 ايد 3

 ايد 6 1.012 2.53 مكن ااطاع على ميع البيانات امالية و اإدارية  للنادي 14

 محايد 1 1.659 3.31 الثقة
يتم معاملة ميع العاملن ي النادي معاملة متساوية من  15

قوق  حيث ا
2.38 1.102 

 ايد 5

يتم معاملة ميع امسؤولن ي النادي معاملة متساوية من  16
قوق  1.108 3.45 حيث ا

 موافق 3

اد بسكرة ي مسؤو الفريق 17  موافق 2 1.025 3.78 وجود  ثقة لدى مهور ا

سن 18  موافق 1 0.932 3.55 العاقة بن إدارة الفريق و السلطات احلية ي 

 موافق 5 1.196 3.43 فتح رأس مال يعي وجود مستثمرين واثقن ي إدارة النادي 19

 محايد 1.553 3.19 كمة الشركاتحو 
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ات آ ذا البعد ل اجا ايدة.باإضافة إى ذلك ناحظ أن متوسط إجابات عينة البحث على عبارات فإن  راء 
ات آراء  اإفصاحقياس بعد  ( وتراوحت ااحرافات 2.80-4.03إذ تراوحت امتوسطات بن ) ايدةضمن اجا

اد بسكرة متحفظن عن ام0.800-1.181امعيارية ما بن ) نا نستنتج أن موظفي نادي ا علومات (، و من 
ص موضوع  النادي يفصح عن ميع امعلومات امتعلقة بالعمليات الي يقوم مسؤو  اإفصاح و ما إذا كان الي 

ققها و معامات امالية.  دا النادي و حول طريقة تسير النادي و اأرباح الي 

  :من حيث اأمية النسبية امعطاة  لرتيب الثالث( أن بعد "الشفـــــــــــــافية" جاء با5من خال جدول رقم )الشفافية
، حي ذا البعد) ثل ساي لإجابات عن  ( و وفقا مقياس 0.502( باحراف معياري )3.05بلغ امتوسط ا

ايدة.باإضافة إى ذلك ناحظ أن متوسط إجابات عينة البحث على  ات آراء  ذا البعد ل اجا الدراسة فإن 
ايدة إذ تراوحت امتوسطات بن )عبارات قياس بعد اإ ات آراء  ( وتراوحت 2.53-3.67فصاح ضمن اجا

اد بسكرة متحفظن عن 1.012-1.324ااحرافات امعيارية ما بن ) نا نستنتج أن موظفي نادي ا (، و من 
ص موضوع الشفافية و ما إذا كان د امطلو النادي  مسؤو امعلومات الي  ب من امعلومات يعملون على كشف ا

مهور و أن يتم جلب الاعبن وفق معاير موضوعية و أن التوظيف ي النادي يتم بطريقة شفافة أم ا.  أمام ا

 :الرياضية  اأنديةفتح رأسمال  ىمستو 

و مستوى الثاني: السؤال  الرياضية في النادي اتحاد بسكرة؟ اأندية لرأسمافتح  ما 

دول رقم )لإج                     ليل النتائج اموضحة ي ا ذا السؤال جب دراسة و  (06ابة عن 

مية النسبية إجابات أفراد عينة البحث 16الجدول رقم) (: المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية واأ
 .فتح رأسمال اأندية الرياضيةعن عبارات 

رقم 
 ةر العبا

اأندية فتح رأسمال العبارات التي تقيس متغير 
 الرياضية

المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مية  اأ
 النسبية

 درجة التقدير

مين  محايد - 1.361 3.39 المسا

اح  20 فتح رأس مال اأندية ضروري لتطور و 
 النادي

4.35 0.700 

2 
 
 
 

 بشدة موافق
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 spss.v20: من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج المصدر

عليها أخري موافق وعبارات  26، 20م اموافقة عليها بشدة يوجد عبارات  وبناءا على ما تقدم نستنتج أن         
داف النادي و  33، 27،32 قيق أ أغلبية ،و  و أحد اممولن النادي وأن الدولذا يعي أن فتح رأس مال ل دور ي 

21 
ناك إرادة لفتح اجال للمستثمرين لدعم النادي 

 للبقاء ي امنافسة
 ايد 8 0.947 3.23

 ايد 7 1.118 3.32 يعاي النادي من اضطرابات مالية 22

 ايد 6 1.079 3.38 يعرف النادي مشاكل تنظيمية 23

 غر موافق 14 0.608 2.20 مت عملية دخول النادي ي ااحراف بنجاح 24

لب مستثمرين للنادي 25  ايد 9 0.974 3.02 تبذل اإدارة جهودات 

 موافق بشدة 1 0.807 4.38 تعتمد اإدارة على دعم الدولة بشكل أساسي 26

 موافق 5 0.904 3.95 يعاي النادي من مشكل الديون 27

 ايد 10 0.987 3.00 يوجد اتصال بن اإدارة النادي و امسامن 28

29 
مهور   فتح رأس مال اأندية يتطلب التواصل مع ا

 دون مييز
 ايد 12 1.107 2.82

 ايد 13 0.987 2.73 شروط فتح رأس مال النادي واضحة للجميع 30

 ايد 11 0.822 2.88 وجود خطة لزيادة رأمال النادي 31

32 
سن أداء  فتح رأس مال النادي يساعد على 

 فريق كرة القدم كرويا
 موافق 4 0.911 4.13

فتح رأس مال النادي يساعد على حل امشاكل  33
 يةامال

 موافق 3 0.893 4.15
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ور   31، 30 ،29، 25،28، 23، 22، 21رقم  حياد العبارات ااختارو  امبحوثن اأندية  لفتح رأسماحول 
ذا ما تعكس درجة الرياضية في النادي اتحاد بسكرة وفقا مقياس الدراسة،  (محايد)ــالتقدير على إجابات امبحوثن ب و

نا 3.39ككل ) اأندية الرياضية  لفتح رأسما حور ات امبحوثن عن عبارات القياسإذ بلغ متوسط إجاب (، و من 
اد بسكرة  نستنتج بأن ياد فيما يتعلق اموظفن بنادي ا كان النادي يعاي من اضطرابات مالية أو ا و   إذا ما يلتزمون ا

ناك مشاكل ي التنظيم  ل  أمل  لب مستثمرين للنإدارة النادي تب إنا  و  و عن ما إذا كانت  دي أم ااذل جهدا 
 ناك اتصال بن إدارة النادي و السامن أم ا.

 إختبار الفرضيات وتفسير النتائج: المطلب الرابع
  سنقوم فيما يلي باختبار الفرضية الرئيسية التالية:

H0:  فتح رأسمال اأندية  المختلفة على أبعادب حوكمة الشركاتر ذو دالة إحصائية لمتغير يأثتيوجد ا
 (.1.15)عند مستوى الدالة بنادي إتحاد بسكرة  الرياضية

ليل التباين لاحدار)      ( للتأكد من صاحية النموذج  Analysis of varianceحيث م استخدام نتائج 
دول التا  يبن ذلك. ذ الفرضية. وا        اختبار 

 تحليل التباين لانحدار للتأكد من صاحية النموذج اختبار الفرضية الرئيسية ائج(: نت17الجدول رقم )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fالدالة

 0.000 14.989 3.383 1 3.383 اانحدار

 0.226 38 8.577 الـــخطــأ
 39 11.959 المجموع الكلي

 ( α=0.05ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة)* spss.v20: من إعداد الطالب بااعتماد على برنامج المصدر    

 0.283(= R2معامل التحديد )  

 0.532(=Rمعامل اارتباط )     
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دول رقم )       الرئيسية،  ( يتبن ثبات صاحية النموذج اختبار صاحية الفرضية07من خال النتائج الواردة ي ا
ي أقل من مستوى الدالة)0.000( وبقيمة احتمالية)14.989( احسوبة)Fحيث بلغت قيمة ) (، و α=0.05( و

و  دول أن امتغر امستقل بشكل اإما و  ذا النموذج يفسر ما مقدار  حوكمة الشركاتيتضح من نفس ا ي 
ي قوة تفسرية مرتفعة )امسامن( رأمال اأندية الرياضية فتح من التباين ي امتغر التابع امتمثل ي 28.3% ،و 

ناك أثر ذو دالة إحصائية  ا يدل على أن  ا امختلفة على  وكمة الشركاتنسبيا، فتح رأمال اأندية بأبعاد
اد بسكرةلدى  الرياضية)امسامن( بار الفرضية ،و بناء على ثبات صاحية النموذج نستطيع اختاموظفن بنادي ا

دول رقم ) و مبن ي ا  (07الرئيسية بفروعها امختلفة و ذلك كما 

 (: نتائج تحليل اانحدار البسيط اختبار الفرضية الرئيسية18الجدول)

معامل  المتغير المستقل
 (Bêta)اإنحدار

 tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 (Sig)الدالة

معامل 
 (R)اإرتباط

معامل 
 التحديد
(R

2
) 

 0.283 0.532 0.000 3.872 0.532 الشركاتحوكمة 
 (α=0.05*ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالة)            spss.v20بااعتماد على برنامج  : من إعداد الطالبالمصدر

دول رقم )      د أ08من خال النتائج الواردة ي ا ناك عاقة ذو دالة إحصائية عند مستوى الدالة  ن (يتبن أن 
ل الدراسة،إذ حوكمة الشركات و فتح رأمال اأندية الرياضية ( بن امتغر امستقل امتمثل ي 0.05) ي امؤسسة 

ي أقل من مستوى الدالة)0.000( وبقيمة احتمالية)3.872( احسوبة )tبلغت قيمة ) (،و تشر قيمة α=0.05( و
ي)إى قوة العاقة بن امتغري(R) معامل اارتباط  من (%28.3)حوكمة الشركات (،حيث فسر متغر 53.2ن و 

اصل ي مستوى  ذا فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية  فتح رأمال اأندية الرياضية التباين ا وبناءا على كل 
اد ب اأنديةفتح رأمال على  وكمة الشركات رأثتالبديلة و امتمثلة ي يوجد  ، وسنحاول تفسر سكرةالرياضية بنادي ا

 ذ العاقة اإرتباطية من خال الفرضيات الفرعية التالية:

H1 :فتح رأسمال اأندية على  لإفصاحر ذو دالة إحصائية  يأثتيوجد ا : اختبار الفرضية الفرعية اأولى
 (.1.15)بسكرة عند مستوى الدالة الموظفين بنادي اتحادلدى  الرياضية
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 نتائج تحليل اإنحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية اأولى (:19الجدول رقم)

المتغير 
 المستقل

معامل 
 (Bêta)اإنحدار

مستوى  المحسوبة tقيمة 
 (Sig)الدالة

 (R)معامل اإرتباط

 0.287 0.000 3.909 0.536 اإفصاح
 (α=0.05ة إحصائيـــة عـــــند مستوى الدالة)*ذات دال    spss.v20بااعتماد على برنامج  ن إعداد الــــطالب: مــالمصدر

دول رقم )      د أن قيمة )09من خال النتائج الواردة ي ا  )t(احسوبة بلغت )وبقيمة 3.909 )
ي 0.000احتمالية) : نرفض (،و بالتا فإنناα=0.05من مستوى الدالة) أقل( و ا " الفرضية الصفرية القائلة بأن

ادلدى  فتح رأمال اأندية الرياضية)امسامن(على  لإفصاحة إحصائية  يوجد أثر ذو دال بسكرة  اموظفن بنادي ا
اموظفن لدى  امسامنعلى  لإفصاح رأثتالفرضية البديلة امتمثلة ي" يوجد  قبلون ("، 0.05)عند مستوى الدالة

اد بسكرة".  بنادي ا

H2:مينعلى  للشفافيةر ذو دالة إحصائية  يأثتيوجد ا  : اختبار الفرضية الفرعية الثانية ن الموظفيلدى  المسا
 (.1.15)بسكرة عند مستوى الدالة بنادي اتحاد

 (: نتائج تحليل اإنحدار البسيط اختبار الفرضية الفرعية الثانية11الجدول رقم)

معامل  المتغير المستقل
 (Bêta)اإنحدار

مستوى  المحسوبة tقيمة 
 (Sig)الدالة

معامل 
 (R)اإرتباط

 0.212 0.003 3.201 0.461 الشفافية
 (α=0.05*ذات دالة إحصائيـــة عـــــند مستوى الدالة)    spss.v20بااعتماد على برنامج  ن إعداد الــــطالب: مــالمصدر

دول رقم )      د أن قيمة )10من خال النتائج الواردة ي ا  )t(احسوبة بلغت )وبقيمة 3.201 )
ي أقل من مستوى الدالة)0.003احتمالية) : "ا α=0.05( و (،و بالتا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن

اد بسكرة امسامنعلى  للشفافيةيوجد أثر ذو دالة إحصائية   ونقبل ("، 0.05)عند مستوى الدالة اموظفن بنادي ا
اد بسكرةلدى  امسامن على للشفافيةجد أثر يو :" الفرضية البديلة و امتمثلة ي  ".اموظفن بنادي ا
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H3 :مينعلى  للثقةر ذو دالة إحصائية  يأثتيوجد ا : اختبار الفرضية الفرعية الثانية ن الموظفيلدى  المسا
 (.1.15)بسكرة عند مستوى الدالة بنادي اتحاد

 لثةبار الفرضية الفرعية الثااخت (: نتائج تحليل اإنحدار البسيط11الجدول رقم)

معامل  المتغير المستقل
 (Bêta)اإنحدار

مستوى  المحسوبة tقيمة 
 (Sig)الدالة

معامل 
 (R)اإرتباط

 0.142 0.003 2.509 0.377 الثقة
 (α=0.05ة)*ذات دالة إحصائيـــة عـــــند مستوى الدال    spss.v20بااعتماد على برنامج  ن إعداد الــــطالب: مــالمصدر

دول رقم )      د أن قيمة )10من خال النتائج الواردة ي ا  )t(احسوبة بلغت )وبقيمة 2.509 )
ي أقل من مستوى الدالة)0.003احتمالية) : "ا α=0.05( و (،و بالتا فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة بأن

اد بسكرةام امسامنعلى  للثقةيوجد أثر ذو دالة إحصائية   ونقبل ("، 0.05)عند مستوى الدالة وظفن بنادي ا
اد بسكرةلدى  امسامن على للثقة رأثتيوجد :" الفرضية البديلة و امتمثلة ي  ".اموظفن بنادي ا
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 :تفسير النتائج

اصة مستوي أبعاد حوكمة امستهدفة نستنتج من عبار  من طرف العينة جابة عنهاإمن خال اأسئلة الي م ا      ات ا
ناك ثقة من ومن  16،17،18،19،  العبارات اموافقة على عديد منناك ، ، أوا بعد الثقةالشركات ذا نستنتج أن 

ارجن  ناك عبارتن.وي البعد الثاي اافصاح بأن فتح رأمال يساعد النادي طرف اموظفن الداخلن وا م  نري أن 
ماموافقة عليهم ايد اذ  4،6 ا  فتم ،أما البعد الثالث الشفافية  بآرائهم اموظفن يتحفظون يعي أن فقط و الباقي 

ايد اذن نفس ش 10اموافقة على العبارة رقم  ذا امستوي فقط و الباقي كلهم  نا ي  نقول أن يء يتحفظون بآرائهم و
وكمة ها  عاقة متينة بينها و بن مهور النادي، و    رسختإذا ما اضية الري فتح رأس مال اأندية على مقبول تأثرا

لاموظفن كذا بينها و بن لأزمات الي مر دا من خال  ، و علي نظريا فإن فتح رأس مال النادي مكن أن يكون ا
ارجين   .ي النادي ) خارج الواية( مشاركة امستثمرين احلين وا

ا عبارة امسامن  بعد، و الرياضيرأس مال النادي وبالنسبة مستوي فتح     تواجد ب عدة من اموافقة على العبارات أبرز
اح النادي 20  إجايوالي كانت درجتها موافقة بشدة أى أن العينة ها رأى  فتح رأس مال اأندية ضروري لتطور و 

ناك مو بأن فتح رأس مال عامل أساسي للتطور والنجاح  افقة بشدة أن النادي ل دعم من طرف الدولة أى ،ونري أن 
ذا البعد كان يغلب علي جانب احايد أيضا  27،32،33وي عبارات وجود إعانات   .ناك موافقة ،ولكن 

ي عدم رضا امستجوبن على أسلوب إدارة النادي فهم متحفظون و مشتتن    و لكن تبقى امعوقات حسب رأينا 
لدى اإدارة حو ااتصال بامستثمرين و العمل على كسبهم، على وجود خطة واضحة للعمل...، صوص وجود امبادرة 

مهور بصفة عامة  ناك فجوة بن ا و متفقن على وجود احسوبية و عدم العدالة ي التوظيف... و بالتا ناحظ أن 
وكمة ا حسب رأينا يكون من خال تبي مبادئ ا و من م العمل على فتح رأس مال النادي و  و بن إدارة النادي سد

 إتاحة ااكتتاب للجميع.  

 

 

 

 



  تحاد بسكرةإدراسة حالة نادي           الفصل الثالث :                                          
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 :خاصة

ذا الفصل تعرفنا على       اد بسكرة ول الدراسة و الناديمن خال  ومن خال التطرق إى نشأها، و  نادي إ
ذا البحث على ااستبيان الي م توزيع على عي  موظفن داخل وخارج النادينة من يكلها التنظيمي ، و اعتمدنا ي 

ورين أساسين ما : ، وعند اسرجاع ااستبيان قمنا بتفريغ  فتح رأمال اأنديةحوكمة الشركات و  ، وتضمن ااستبيان 
ليل بيانات بااعتماد على برنامج  ساي، ااحراف امعياري، SPSSو ، وقد قمنا حساب النسب امئوية، امتوسط ا

ا لإجابة على إشكالية معامل  ليل إجابات أفراد العينة وتفسر ألفا كرونباخ، ومعامل اارتباط برسون من أجل 
ديد  ، وقد توصلنا إى أها توجد عاقة بن على فتح رأمال اأندية الرياضيةحوكمة الشركات تأثر تطبيق الدراسة و 
 ل الدراسة. ناديالي اأندية الرياضية و فتح رأمال حوكمة الشركات 
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 خاتمة 

و العامي  ااقتصاد ي موكبر دور   أضحى هاو الي  اأخرة  اوونةي ميع اجاات يوكمة ا تزايد تطبيق    
قيق الشفافية مسامتها من خال،احلي  ذا البحث تناولنا لقد   ي امؤسسة. والثقةاإفصاح و  ي  موضوع ي 
ذ اأخرة  أندية الرياضيةوكمة على فتح رأمال اا تطبيقتأثر  الذي أضحت نتائجها الرياضية و التنظيمية و ،

زائر. امالية كارثية  ي ا

انب النظري و التطبيومن خال         مختلف جوانب حوكمة الشركات و فتح قي الدراسة الي معت بن ا
 التالية و التوصل إى النتائجم مقدمة الدراسة  الفرضيات الي م طرحها ي اختبار،و بعد رأمال اأندية الرياضية 

 نذكر أمها : الي 

  نتائج الدراسة :أوا/ 

 النتائج النظرية : .1

 على تطوير أدائها الشاملساعد اأندية الرياضية الرياضية توكمة ا . 

 رياضية، خاصة مع جلب امستثمرين لأندية التساعد على  ي اأندية الرياضية أهاوكمة من أبراز مزايا ا
زائرية.  اأزمات امالية الي ا تفارق الفرق ا

   اذ القرارات ي امؤسسات الرياضية وكمة الرياضية أداة فعالة لتفعيل الرقابة و إ  .ا

  يد فقط بل حفاظ على حقوق الاعبن كذالكدور وكمة الرياضية ا يقتصر على التسير ا  . ا

 وكمة الرياضية تفتح أ زائر .ا  فاق لتحقيق ااحراف ي ا

  زائر تتطلب نظم ومبادئ وكمة الرياضة ي ا ذا مكن ان يكون بتطبيق ا  .للنهوض بالرياضة و

 النتائج التطبيقية  

  ناك  .خاصة بعد الصعود إى القسم الثاي احرف تطوير النادي حو إرادة لدى إدارة الناديأن 

  ماو وعي وجود دعم قيق النجاح .ر من طرف ا  مساعدة النادي على التقدم و
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  ناك اتفاق على أن  .يواجههاعلى حل امشاكل الي  يساعد النادي مال فتح رأسنظريا 

  أسلوب اإدارة ي النادي إدارة النادي. على  امستجوبنرضا عدم 

  وانب اإدارية احسنسبة من  وجود ا) توظيف، وبية وعدم العدالة ي ا ديد م نتمكن من 
 .اتصال...(

  د اأد من غياب آليات اإفصاح ،الشفافية و الثقة ي تعامات اإدارة، أمها عدم الكشف عن ا
داف النادي قبل بداية اموسم.   امعلومات خاصة امالية، باستثناء اإفصاح عن أ

 وجود عاقة حسنة بن إدارة الفريق و السلطات احلية. 

ذ :التوصياتثانيا/    الدراسة بالتوصيات التالية :مكن خروج من 

  زائرية و مراعاة تطبيق آليات جب على وزارة الشباب و الرياضية و الفاف متابعة اأندية الرياضية ا
وكمة .  ا

  داف وخطط امستقبلجب على اأندية الرياضية توضيح طرق العمل ية لاطاع امستثمرين على أ
 .لنادي ا

  اأندية .و قطع الدعم دولة عن تفعيل ومراقبة الدولة مشروع ااحراف الذي 

  نجاح.لل طوعيا ي النوادي الرياضية عتماد على حوكمة الشركاتااابد من  

  مل علىل اأنديةفتح رأمال التشجيع على  .خاصة ي ظروف  الدولة من الناحية امالية تخفيف ا
 سة : أفاق الدراثالثا/ 

ناك قضايا على فتح رأمال اأندية الرياضية تطبيق حوكمة الشركات لتأثر  من خال دراستنا         ،وجدنا أن 
وكمة و عاقتها بفتح رأمال اأندية الرياضية  وانب امتعلقة با ص موضوعنا الي وجهتنا إى تركيز على بعض ا

ذ الدراسة أفاقا لدراسا  ت احقة مثل : و مكن أن تفتح 

  وكمة تطبيق آليات واقع زائريةي الا   .رياضة ا

 .سن اأداء اما لأندية الرياضية وكمة ي   مسامة ا

  احلينشاط الرياضي الوكمة ي تفعيل ادور مبادئ . 
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 ر ـوم التسييـقسم عل                                                            بسكرة جامعة محمد خيضر 

                                           تسيير                                              رماستثانية السنة                                     و علوم التسيير كلية العلوم ااقتصادية والتجارية  
 مؤسسات الكمية ا ح                                                                                           

                                                                                                                             

 
  

 

 

 البحث استبيان
 

  السام عليكم ورمة اه وبركات
 سيدي: 

اللدراسة الي نقوم  الازمةمع امعلومات  صمم ذيال ستبيانااذ  أيديكمنضع بن  أنيسرنا        بإعداد
صص ي  اسراماستكماا للحصول على شهادة  تأثير تطبيق حوكمة "نوان بع "مؤسساتحاكمية علوم التسير "

 - بسكرة –USBالنادي الرياضي : دراسة حالة :" الرياضية اأنديةفتح رأسمال  علىالشركات 

ذ الدراسة       ي  رأيكمونظرا أمية ،  اأنديةرأسمال  فتح علىحوكمة ال تطبيق تأثيرالتعرف على  إىوهدف 
نتائج تعتمد بدرجة كبرة على ال، حيث أن صحة بدقة ااستبيانئلة إجابة على أسالتكرم با منكم نأمل ذا اجال،

ذ  لذلك نرجو منكم صحة إجابتكم، تمامكم ااستبيانأن تولوا  كم عامل أساسي من فمشاركتكم ضرورية ورأي ،ا
احها  .عوامل 

 لن تستخدم إا أغراض البحث العلمي فقط. ستبقى سرية و علما أن ميع إجاباتكموحيطكم 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وااحترام

 
 

 :اأستاذ إشرافتحت                                                                      الطالب: إعدادمن 
  غضبان حسام الدين د.                                                                   حجاجي ثامر

 
 

امعي  2015/2016ة: السنة ا
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 .والوظيفة القسم اأول: البيانات الشخصية

صائص ااجتماعية والوظيفية      ذا القسم إى التعرف على بعض ا نادي ال نتسيمموظفي، مهور، و يهدف 
ليل النتائج فيما بعد، لذا نرجو منكم التكرم باإجابة امناسبة،  الرياضي بوضع  على التساؤات التالية وذلك بغرض 
 ي امربع امناسب اختيارك.)×( إشارة 

 

 سنة 41إى  31من                            ة     سن 30إى   20من      العمر: -1

 سنة فأكثر 41من            

ل العلمي-2  غر جامعي جامعي :المؤ

               النادي   موظف خارج              ي النادي موظف          :صفة المعنيةال -3

                           أعمال حرة                                                   
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 ستبانةالقسم الثاني: محاور اإ

 الشركات حوكمة المحور اأول:
ديد درجة موافقتك ، و ذلك  رجوالشركات ، ون حوكمة أبعاد مستوى فيما يلي جموعة من العبارات الي تقيس 

 ي امربع امناسب اختيارك.)×( بوضع عامة 

 شركاتال حوكمة المحور اأول : الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

 موافق
موافق 
 بشدة

  اإفصاح-أ

      بعمليات النادييتم اإفصاح عن ميع امعلومات امتعلقة  1

ققها النادي  رباحاأاإفصاح عن يتم  2       الي 

      معامات امالية باإفصاح عن   الناديقوم  ي 3

       بصفة دورية و مستمرة مسؤولو النادي آخر مستجدات النادي ينشر 4

       مرضية تسير النادي يتم بطريقة  5

داف النادي يكشف 6       موسم كل   قبل بداية عن أ

      واضحة للجميع طريقة تسير النادي  7

  شفافيةال -ب

8 
د امطلوب من امعلوماتالنادي على كشف  يعمل مسؤوى أمام  ا

مهور        ا

      وفق معاير موضوعية  لناديل جلب الاعبنيتم    9

       الناديمن احاباة واحسوبية داخل  نسبةوجود  10

معية العامة للنادي ي أفضل ا 11       لظروف دائما مر ا
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 فتح رأسمال اأندية الرياضية  المحور الثاني: 

      يتم التوظيف ي النادي بطريقة شفافة  12

13 
بشكل دوري و مستمر مناقشة  امكتب التنفيذي للناديجتمع 

      القضايا 

      ناديلل  و اإداريةااطاع على ميع البيانات امالية  مكن 14

 الثقة  -ج

      ملة متساوية من حيث الحقوق معا يتم معاملة جميع العاملين في النادي 15

      معاملة متساوية من حيث الحقوق يتم معاملة جميع المسؤولين في النادي 16

اد بسكرة ي مسؤو الفريق   17        وجود  ثقة لدى مهور ا

سن  العاقة بن إدارة الفريق و السلطات احلية 18       ي 

      تثمرين واثقن ي إدارة الناديفتح رأس مال يعي وجود مس 19



33 

 

ديد درجة موافقتك أو عدم فتح رأمال ااندية الرياضية  الي تقيس مستوىيلي جموعة من العبارات فيما  ، وامرجو 
 اسب اختيارك.أمام العبارة الي تن)×( موافقتك عنها، وذلك بوضع عامة 

 

مين الرقم  المسا
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 
 محايد
 

 موافق
موافق 
 بشدة

اح النادي 20       فتح رأس مال اأندية ضروري لتطور و 

      اجال للمستثمرين لدعم النادي للبقاء ي امنافسة إرادة لفتحناك  21

      يعاي النادي من اضطرابات مالية  22

      رف النادي مشاكل تنظيمية يع 23

      بنجاح  ااحرافعملية دخول النادي ي مت  24

لب مستثمرين للنادي   25       تبذل اإدارة جهودات 

      بشكل أساسيدعم الدولة عتمد اإدارة على ت 26

      يعاي النادي من مشكل الديون  27

      امسامنيوجد اتصال بن اإدارة النادي و  28

مهور   التواصل معفتح رأس مال اأندية يتطلب  29       دون مييزا

      شروط فتح رأس مال النادي واضحة للجميع 30

      وجود خطة لزيادة رأمال النادي   31

32 
سن أداء    فريق كرة القدمفتح رأس مال النادي يساعد على 

  كرويا
     

      النادي يساعد على حل امشاكل اماليةفتح رأس مال  33

 شاكرين لكم حسن تعاونكم



ااستبانة محكمي قائمة  
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 الوظيفة ااسم و اللقب  الرقم 

 أستاذ مساعد بن فرحات عبد امنعم 1

 أستاذ مساعد  بوطي عز الدين  2


