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َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ                                     قال تعاىل:
} "          19َوَأْن أَْعَمَل َصاِحلاً تـَْرَضاُه َوأَْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني {

.19سورة النمل اآلية 
هذا العمل املتواضعإلمتامينوفقيف البداية نشكر اهللا عز وجل الذي 

كل من ساعدنا على إجناز هذا البحث اجلزيل إىلكما نتوجه بالشكر 
لتقدير وجزيل كما يسعدنا أن نتقدم بأمسى ابعيد،أو من سواء من قريب 

الشكر
* الذي مل يبخل عليا بنصائحه عروري جعفرو ب* ، الدكتورإىل األستاذ املشرف

القيمة 
تقدم جبزيل الشكر أأن وال يفوتينالبحث،الطريق إلمتام هذا مهد يلالذي

والعرفان
يد العون واملساعدةإىل كل من قدم يل



بسم اهللا الرحمان الرحيم
ّلِ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّّبِ ْخِفضْ أوَ قال تعالى:  ْرَحْمُهَما إَلُهَما َجَناَح الذُّ

كََما َربَّيَانِي َصِغيراً 
:اء 24ا

إلى التي أوصاني بها المولى خیرا وبرا، إلى التي حملتني وهنا على وهن، 
نان إلى رمز إلى التي سهرت اللیالي ألنام ملئ أجفاني إلى منبع الحب والح

حفظها اهللا *فطیمة الزهرة* : الصفاء والوفاء والعطاء، إلى أمي الغالیة
.مورعاها في كل وقت بعینه التي ال تنا

إلى رمز العز والشموخ إلى من وطأ األشواك حافیا لیوصلني إلى ما 
* رحمة اهللا علیهعلي* وصلت إلیه الیوم، إلى أبي العزیز

بهاو ینبض قلبي بحا جري في عروقي حبهیالتيوٕالى زوجتي العزیزة 
سالمإلسیف او علي معتصم باهللابني الغالیینإلى إ و 

قارب.األو هلاألوكلوٕالى كل اإلخوة واألخوات
ذكـرهم اللسـان ویذكـرهم القـلـب إلي كل وٕالى الذیـن لـم یإلى كل األصدقاء

هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.

ھنانو محمد رضا
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مقدمة:   
ال االقتصادي، حيــث عجلت بانتشار هذه  يشهد العامل حتوالت كربى غري مسبوقة خاصة يف ا

تكشـــف فيها التحوالت ثورة االتصال واملعلومات اليت جعلت من الكرة األرضية قريــــــة صغيــرة مفتوحـــة 
ال والبضائع واأليـــادي العاملــة فقــــد أصبحت املؤسسات ـــــاحلــــدود وأزيلت احلواجز أمــــــام انتقال رأس امل

ا مؤسســـة اقتصادية ختضع لقانـــون  االقتصـــادية داخلــت فـــي نـــظام العوملة، واملؤسسة الرياضية كذلك كو
نتقاهلا من النظام االشرتاكي املمركز إىل النظام الرأس مايل الذي حيمل طابع احلرية الســوق احلر خاصة بعد ا

تمع، وكذا حرية إنشاء منشآت رياضية يف اطار السياسة االقتصادية اجلديدة  الفردية املشروطة بفلسفة ا
للخوصصة.

ا حيث بتوفر تعد املنشآت الرياضية القاعدة اليت متارس فيها الرياضة بكل أنواعها وعلى   كل مستويا
ا وحسن تسيريها يتحسن ويرتفع مردود مستوى الرياضة العايل ويتألق يف  هذه املنشآت الرياضية وجود
احملافل الدولية، مما دفـع الدولــة باالهتمـام بإنشاء ومتويل املنشآت الرياضية يف اجلزائر، فقد نص املشرع 

ـل البشرية والعلمية والتقنية واملنشآتيــة واملاليــة اخلاصة باجنـاز برامج اجلزائري بأن الدولة تضمــن وضع الوسائـ
وخمططات حتضري الرياضيني والنخب املؤهلة لتمثيل الوطن يف املنافسات ذات املستوى الدويل والعاملي 

، الباب اخلامس التمويل، من اجللسة الوطنية الرياضية، قصر األمم، نادي الصنوبر)100،(املادة: 
ا لدورة  إن للمنشأة الرياضية احتياجات مالية، فهي حباجة ألموال تساعدها على تسيري احتياجا

ا املنشأة الرياضية، ولديها  االستغالل واملتمثلة يف جممل النشاطات الدورية اليت ال تتعدى السنة اليت تقوم 
الستثمار من مشاريع استثمارية جديدة أيضا االحتياجات على املدى الطويل واملتمثلة يف احتياجات دورة ا

أو بغرض توسيع املنشــــأة الرياضية أو تطويرها. ففي كلتا احلالتني البد من آليات متويل لتغطية احتياجات 
املنشأة الرياضية وختتار آلية من آليات متويل املنشأة الرياضية حسب حاجيات هذه األخرية، ولضمان 

ة البد من املراقبة املالية لتفادي األخطاء أو جتنبها، وضمان السري احلسن حسن تسيري هذه املوارد املالي
ومن أجل إلقاء الضوء على هذا املوضوع وسعيا منا،للمنشأة الرياضية ومن مث حتسني املردود الرياضي

يف اإلجابة على التساؤل التايل:للوصول إىل هدف هذه الدراسة واملتمثل 

ية وجناحها وبقاء استمراريتها مرهون مبا تساهم به خمتلف آليات التمويل يف هل تسيري املنشأة الرياض•
حتقيق أهدافها ومبا تعمل به املتابعة املالية املنظمة على رفع مستواها من جهة أخرى؟
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وتنقسم هذه الدراسة حسب طريقة املوضوع ومنهجية البحث إىل مدخل عام للبحث وستة فصول ثالثة 
تطبيقية حيث حيتوي مدخل عام للبحث إطار عام لإلشكالية وفروض وأهداف وأمهية منها نظرية وأخرى 

ة وما أستفيد منها. وقسمنا اجلانب النظري  البحث، حتديد مفاهيم ومصطلحات، ودراسات السابقة واملشا
إىل ثالثة فصول وهي:

الفصل األول: مفهوم املشروع االستثماري للمنشأة الرياضية.
حتديد االحتياجات التمويلية للمنشأة الرياضية.الفصل الثاين: 

الفصل الثالث: آليات متويل املنشأة الرياضية ومتابعتها.
أما اجلانب التطبيقي فكان كاآليت:

الفصل الرابع: طرق ووسائل البحث وإجراءاته امليدانية.
الفصل اخلامس: عرض وحتليل ومناقشة النتائج.

بحث.الفصل السادس: مناقشة فرضيات ال
ينا حبثنا خبامتة عامة تضم بعض االقرتاحات، مث يف أخري املراجع واملالحق. وا
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اإلطار العام لإلشكالية:  -1
ال الرياضي من يوم إىل آخر، فقد كانت ولفرتة طويلة أمرا جزئيا خارج اهتمامات  يزداد االهتمام با

)، كانت 1896يف سنة ((Pierre de cabertin)االقتصاد، فقبل إعادة بعث األلعاب األوملبية من طرف 
,Caillat Michel, 1996)الرياضة مرادفة ملفهوم مثل: الصحة ،االستجمام، الرتويح، مترينات الرتفيه.

p 13)
لكن الشواهد احلديثة أثبتت أنه إىل جانب الرتويح والرتفيه اتصال الرياضة وثيق بالقيم االستهالكية، الصحة 

واإلنتاج، فهي تدخل يف الدورة االقتصادية سواء باعتبارها
ويف سنة )13، ص 2008(أوشن بوزيد، بوجليدة حسان ،.منتجا أو شريكا لإلنتاج أو كقيمة مضافة

)1925 ،George Herbert جاء بتعريف جديد للرياضة هي: "كل أنواع التمارين أو النشاطات البدنية (
دف إىل حتقيق األداء والنتائج من خالل املصارعة ،قطع مسافة، اجتياز احلواجز، خصم ،...اخل.  اليت 

)Defrance Jacques, 2003, p 99(
يدان جترييب يهتم بتكوين املواطن الالئق من الناحية البدنية والعقلية واالجتماعية، باإلضافة إىل كون الرياضة م

ووسيلة ترويح وترفيه جد ضرورية، فان الرياضة تعترب قطاع اقتصادي رئيسي يشكل مصدر دخل هائل للدولة 
وفري اإلمكانات واخلواص، فيجب التعامل مع الرياضة كصناعة حقيقية تدخل فيها استثمارات ورؤوس أموال، لت

الضرورية ومن أمهها املنشآت الرياضية، فهي القاعدة واألساس ملمارسة جممل الرياضات اهلاوية منها واالحرتافية.  
يئة  والدولة اجلزائرية وسعيا منها لتنمية مستوى املمارسة الرياضية أنشأت وأكدت على ضرورة توفري و

ذا الشأن، فحسب قانون الرتبية البدنية املنشآت الرياضية، وهذا ما تفرزه بعض  النصوص القانونية املتعلقة 
يئة وبناء املنشآت الرياضية جاء مبا يلي: (قانون الرتبية 1396شوال 23والرياضية املؤرخ يف: ( ه) فيما خيص 

).47، الباب الرابع، ص 81/ 76، أمر رقم 1396شوال 23البدنية والرياضية، املؤرخ يف 
: كل بناء للمجموعات الكربى االقتصادية والسكنية احلضرية الريفية، جيب أن تتضمن 57املادة

مساحات اللعب واملنشآت الرياضية املتنوعة واملكيفة مع األوضاع احمللية.  
: كل بناء ملؤسسات التعليم أو التكوين جيب أن تتضمن املنشأة الرياضية اليت البد منها لتعليم الرتبية58املادة 

البدنية والرياضية جلميع املنتمني لذلك املؤسسات.  
يئة املنشآت الرياضية ومساحات اللعب وذلك يف إطار 59املادة  : حيدد الوزير املكلف بالرياضة برامج بناء و

النظام اجلاري به العمل وبعد أخذ رأي الوزير املعني.
ا مؤسسة اقتصادية إىل موارد ا املختلفة االستثمارية حتتاج املنشأة الرياضية كو متويل تلجأ إليها لتغطية احتياجا

منها والتسيريية أي الدورية، وقبل أن تقوم باختبار النمط التمويلي جيب على املسري املايل تشخيص املنشأة 
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ا املالية ،وميكن تعريف تشخيص املنشأة الرياضية، أنه إدالء بالرأي أو احلكم ع لى الرياضية ملعرفة احتياجا
مؤسسة أو منشأة والذي قد ينجر عنه اخلروج بنتائج اجيابية أو استنتاج ناقص.

(Eglen J.V, Michal , et autres ,1991, p429 )
تامة إذ أن التشخيص هو اكتشاف وأخذ بعني االعتبار العوامل املؤثرة على املنشأة الرياضية ومنه املعرفة ال

ا التمويلية.   باحتياجا

تعتمد املنشآت الرياضية على آليات متويل متنوعة، ختتلف باختالف القطاع الذي تنتمي إليه هذه املنشأة 
بصفة عامة ،إذ أن املنشأة الرياضية اخلاصة تعتمد أساسا على التمويل الذايت، الذي يتمثل يف إمكانية املؤسسة 

ا.لتمويل نفسها بنفسها من خالل نشاطا
)83، ص 2000(ناصر دادي عدون ،

وأيضا التمويل اخلارجي املباشر والذي يتم عن طريق السوق املالية، وهذا بإتاحته الفرصة أمام املدخرين من أجل 
املسامهة يف رأس مال املنشأة الرياضية مقابل نصيب يف أرباحها،

ولدينا أيضا التمويل اخلارجي الغري مباشر املتمثل يف الديون الطويلة واملتوسطة األجل املوجهة لالستثمار، والديون 
القصرية األجل واملوجهة لدورة االستغالل 

أما فيما خيص املنشأة الرياضية التابعة للقطاع العام أي العمومية فهي تعتمد بشكل كبري على الدولة يف متويلها.  
إن كل هذه اآلليات تعترب مصدرا لتحقيق أهداف املنشأة الرياضية إن أحسن توظيفها ،ولذلك ال بد من 
املتابعة املالية الستخدام هذه املوارد لضمان حسن التسيري املايل وبالتايل جناح وبقاء واستمرارية هذه املنشأة.  

:  ومن خالل هذا الطرح تتحدد مشكلة حبثنا يف التساؤل التايل
هل تسيير المنشأة الرياضية ونجاحها وبقاء استمراريتها مرهون بما تساهم به مختلف آليات التمويل •

في تحقيق أهدافها، وبما تعمل به المتابعة المالية المنظمة على رفع مستواها من جهة أخرى؟
وميكن تبسيط هذا التساؤل باألسئلة الفرعية التالية:

ا؟ما هي آليات متويل املنشأة.1 الرياضية اليت تساهم يف حتقيق أهداف تسيري إدار
هل هناك متابعة مالية يف املنظومة الرياضة تعمل على رفع مستوى تسيري إدارة املنشأة الرياضية؟.2
فروض البحث:  -2

فروض البحث هي عبارة عن ختمينات يطرحها الباحث كحل مؤقت ينتظر اإلجابة عنها وعموما هي 
تتكون من متغريات مستقلة ومتغريات تابعة أو قد تكون عبارة عن مفاهيم ومصطلحات ، ويف حبثنا هي على 

)1998وي مراد ،(صحراالنحو التايل: 
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الفرض العام:•
تسيري املنشأة الرياضية وجناحها وبقاء استمراريتها مرهون مبا تساهم به خمتلف آليات التمويل يف حتقيق 

أهدافها من جهة، ومبا تعمل به املتابعة املالية املنظمة على رفع مستواها من جهة أخرى.
الفروض الجزئية: 

ا.إن آليات متويل املنشأة .1 الرياضية تساهم يف حتقيق أهداف إدار
هناك متابعة يف املنظومة الرياضية تعمل على رفع مستوى تسيري إدارة املنشأة الرياضية..2

أهداف البحث:  -3
بصفة عامة هدف حبثنا يتحدد يف اإلجابة على التساؤالت املطروحة وبالتايل ميكن تلخيص أهداف البحث 

فيما يلي:
الهدف العام:.1

معرفة ما إذا كان جناح تسيري املنشأة الرياضية وبقاء استمراريتها مرهون بآليات التمويل املختلفة من جهة 
ونظام املتابعة املالية من جهة أخرى.

األهداف الجزئية:
ا..1 التعرف على آليات متويل املنشأة الرياضية اليت تساهم يف حتقيق أهداف تسيري إدار
ظامية اليت تعمل على رفع مستوى تسيري إدارة املنشأة الرياضية.معرفة أطر املتابعة الن.2

إضافة إىل بعض األهداف الفرعية اليت تتمثل يف:  
التعرف على خمتلف املفاهيم املتعلقة بالتمويل وتسيري املنشأة الرياضية.•
معرفة خمتلف احتياجات وآليات التمويل ومتابعتها يف املنشأة الرياضية.•
أهمية البحث:  -4

بالرغم من تعدد الدراسات املتعلقة بتمويل املؤسسات بصفة عامة إال أننا الحظنا نقص يف تشخيص 
احتياجات عملية التمويل ومتابعتها يف املنشآت الرياضية، وهو ما دفعنا بالدرجة األوىل إىل اعتماد هذه الدراسة 

م.وذلك لتقدمي توضيحات ضرورية لتحسني أداء مسريي ا ملنشآت الرياضية وتسديد قرارا
تحديد المفاهيم والمصطلحات:  -5
.المنشأة الرياضية:1

أ.التعريف االصطالحي:
ا: "ذلك الواقع املادي املؤسسايت الذي تعهد إليه الرياضة" • تعرف على أ

)329، ص 1995(أمين أنور الخولي ،
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ا: "وحدة فنية اجتماعية املفروض أن تدار للوصول إىل أفضل صورة، وذلك إذا اتبعت • وتعرف أيضا على أ
جوانب رئيسية متداخلة يف بعضها حبيث يؤثر كل جانب منها يف اآلخر ويتأثر به، وهي األهداف اليت 

والتنظيم والتوجيه واملتابعة". تكون معروفة وواضحة للموارد البشرية واملادية والعمليات اإلدارية كالتخطيط 
)172، ص 2001(حسن أحمد الشافعي ،

ب. تعريف إجرائي:
هي اهلياكل وامليادين اليت يتم فيها ممارسة النشاط البدين الرياضي بكافة أنواعه، مبا يف ذلك من معدات 

وجتهيزات ضرورية.  
حيث جيب أن تكون املنشأة الرياضية قائمة على أسس ومعايري دولية وأن تتماشى مع التطورات احلادثة، 

وتأثر على مردوده.وتعترب األساس يف ممارسة النشاط البدين الرياضي 
التمويل المالي:.2

أ.تعريف اصطالحي:
تمع وانتشار مبدأ التخصص ترتبط وظيفة التمويل املايل بتنوع حاجات ورغبات أفراد ا

و ظهور احلاجة إىل النقود كوسيط للتبادل التجاري و السلعي بني االفراد و الدول ’ و تقسم العمل 
يسمى اإلدارة املالية. و يتخصص يف أدائها افراد خمتصون مهنيا و وظيفيا يف ظل تنظم إداري ’ املختلفة 

)11، ص 1995(محمد عثمان إسماعيل، 

ب. تعريف إجرائي:
ا على  ا ونفقا التمويل املايل هو عملية أساسية تعتمد عليها املنشأة لتحقيق أهدافها وتغطية خمتلف احتياجا

املدى القصري وعلى املدى املتوسط والطويل.  
المتابعة:  .3

أ.تعريف اصطالحي:
ا: "تنطوي على التحقق مما إذا كان كل شيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة والتعليمات • تعرف على أ

الصادرة واملبادئ احملددة، وأن غرضها هو اإلشارة إىل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرر 
H. Fayol. 1990, p)حدوثها، وهي تطبق على كل شيء مبا يف ذلك اجلانب املايل.  62)

ا اإلدارة بنفسها أو بتكلفة غريها للتأكد أن ما جيري عليه العمل داخل • "هي عملية متابعة مستمرة تقوم 
املنظمة يتم وفقا للخطط املوضوعة والسياسات املرسومة والربامج املعدة". 

)76، ص 2001(عصام بدوي ،
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"هي تلك اجلهود واألنشطة املستمرة للحصول على معلومات صحيحة ودقيقة على تقدم العمل والتنفيذ يف •
ا ،ومقارنة معدالت التنفيذ ومستوياته باملعدالت  خمتلف جماالت النشاط اليت تتوىل اإلدارة العامة مسؤوليا

واملستويات املستهدفة يف اخلطة 
)89، ص 2001(حسن أحمد الشافعي ،وتصحيحها". املوضوعة، والكشف على االحنرافات 

ب. تعريف إجرائي:
تعترب عملية املتابعة اخلطوة األخرية يف سلسلة العملية اإلدارية إذ تأيت مباشرة بعد عملية التخطيط، التنظيم 

والتوجيه لكي تكمل العمليات اإلدارية، وتقوم مبراقبة خمتلف اجلوانب اإلدارية يف املنشأة.
راسات السابقة والمشابهة:  الد-6

ة أو القريبة من نفس منوال حبثنا لدينا:   من الدراسات املشا
دراسة الطالبة شريفي سلمى إلعداد مذكرة ماجستري حتت عنوان "أساسيات التمويل واإلدارة املالية - 1.6

يف املؤسسة الرياضية" حتت إشراف أ. د. بن عكي حممد أكلي ،يف معهد الرتبية البدنية والرياضية باجلزائر.  
فسر الظواهر ،حيث تطرقت إىل وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي ي

وظيفة اإلدارة املالية ودورها يف تنمية وحتسني املستوى واملردود الرياضي يف األندية اجلزائرية، وقامت الباحثة 
باستخدام وسيليت االستبيان واملقابلة للتحقق من الفرضيات واختبار مدى صحتها.  

أما عن أهم النتائج احملصل عليها عن طريق اختبار نتائج كال من االستبيان واملقابلة فقد استنتجت الباحثة 
وبالرغم من أن النوادي الرياضية أصبحت تعترب مؤسسة اقتصادية هدفها رحبي أي حتصيل الربح املادي واألموال 

ا تعرف عجزا مستمرا وال ت سجل أرباحا إال يف حاالت جد قليلة، حيث ترتكز الالزمة لتحقيق االكتفاء ،إال أ
املوارد املالية على تدعيم احلكومة واملؤسسات العمومية واخلاصة، وكذا عائدات املنافسات واملبيعات ،والسبب 
حسب الباحثة هو التسيري املايل الذي ال يسعى باالهتمام الكايف، وميارس بعشوائية وإمهال، فباستخدام طرق 

ة لوظيفة اإلدارة املالية يف اهليئات علمية وتقني
))  176-175. ص(2006/2007(شريفي سلمى. الرياضية تتحسن مداخيل هذه. 

إلعداد مذكرة ماجستري حتت عنوان "حمددات اختيار اهليكل التمويلي رفاع توفيقدراسة الطالب - 2.6
يد، يف كلية العلوم للمؤسسة"، حيث قام بدراسة حالة مؤسسة األوراسي حتت إشراف الدكتور  قدي عبد ا

.2001/2002االقتصادية وعلوم التسيري 
قام الباحث ضمن دراسة باعتماد املنهج الوصفي التحليلي.  

أهم النتائج املتوصل إليها من خالل هذه املذكرة أن اختيار آلية لتمويل معني يتوقف على عدة حمددات، -
تطور السوق املايل وإمكانيات التمويل املتاحة يف السوق منها اخلاصة باملؤسسة، واألخرى تتوقف على

اجلزائرية.  
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إضافة إىل ذلك يبقى اجلهاز املصريف من أهم الوسائل التمويلية للمؤسسات، بسبب عدم نضج وتطور -
السوق املايل اجلزائري.

ما يستفاد من الدراسات السابقة:  - 3.6
ة أمكننا اخلروج بالفوائد التالية:    بعد تطرقنا إىل هذا الكم القليل من الدراسات السابقة املشا

حتديد األسئلة الدقيقة ملشكلة البحث اليت حنن صدد دراستها.  -أ
حماولة دراسة موضوع من زاوية مل تتدرس من قبل حسب ما توصل إليه الطالب الباحث.  - ب 
راسات يف بناء االستبيان واألسئلة املطروحة فيه.  ساعدتنا هذه الد-جـ
مكنتنا هذه الدراسات من معرفة األداة املستعملة واختيار املنهج املتبع والتحليل اإلحصائي.  -د
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تمهيد:  
ا إىل مستوى عايل يعتمد يف الدرجة األوىل على اإلمكانات بكافة أنواعها، فكلما  ممارسة الرياضة واالرتقاء 

تزايدت وارتفعت هذه اإلمكانات تزايدت وتفوقت اخلربات اليت يستغلها الرياضي مما يتيح للدولة الفرصة أكثر 
لية واخلارجية، ومن أهم هذه اإلمكانات املنشآت للتمثيل الرياضي املشرف يف خمتلف احملافل الرياضية الداخ

الرياضية، فإقامة هذه املنشآت الرياضية ال يأيت عشوائيا بل ال بد من وجود أساسا علمي يف إنشاء هذه املشاريع 
االستثمارية ومتويلها.  

المنشآت الرياضية:-1
تمع خلدمة القطاع ال رياضي من كافة جوانبه، حبيث يكون املنشآت الرياضية عبارة عن مؤسسات ينشئها ا

تمع متماشيا مع  هلا هيكل تنظيمي يتفق مع حجم هذه املؤسسة وأهدافها، مبا يعود بالنفع خلدمة ذلك ا
أهدافه.  

ا،  يعتمد تسيري النشاطات الرياضية وتطورها على هذه املؤسسات (املنشآت الرياضية) واإلمكانات املتوفرة 
إدارة متخصصة وكفؤت من أجل حتقيق األهداف اليت أنشئت من أجله هذه حيث يسهر على تسيريها

املنشآت، وحتقيق االستفادة القصوى من هذه املنشآت الرياضية يتطلب مراعاة خاصة لتحقيق فعالية تسيريها 
ة من إتباع أسلوب إداري خمطط من الوظائف التسيريية، واإلشراف على تطبيق كل النصوص والتعليمات اإلداري
واألخذ بعني االعتبار اجلانب االجتماعي للموارد البشرية اليت تعمل من أجل رقي الرياضة وممارستها، وإعطاء 

تمع.   ا وسط ا مكانة الئقة 
وهذا ما ركزت عليه الدولة اجلزائرية عند إشرافها على هذه املنشآت أو فيما فوضته لبعض أصحاب رؤوس 

شراف وفق املتطلبات واملبادئ الرياضية، ملا مسه املشرع اجلزائري من أمهية األموال أو املؤسسات األخرى لإل
بالغة للمنشآت الرياضية فقد خصص يف

) املتعلق بالرتبية البدنية الرياضية فصال خاصا هلا حيث 2004أوت 14املؤرخ يف 04/10القانون (رقم 
منه على ما يلي:"تسهر 81،وقد نصت املادة منه حتت عنوان: التجهيزات واملنشآت الرياضية11جاء الفصل 

يئة املنشآت الرياضية  الدولة واجلماعات احمللية بعد استشارة االحتادات الرياضية الوطنية املعنية على إجناز و
املتنوعة واملكيفة مع متطلبات خمتلف أشكال الرتبية البدنية الرياضية طبقا للخريطة الوطنية للتنمية الرياضية ويف 

طار املخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكربى. إ
وتطور اجلماعات احمللية برامج إجناز منشآت قاعدية رياضية تربوية جوارية وترفيهية".  
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أنواع المنشآت الرياضية:-2
املنشآت الرياضية عن بعضها بناء على ما حتتويه من أماكن تتعلق مبمارسة النشاطات الرياضية، وهلذا ختتلف

من املمكن تصنيفها إىل عدة أنواع وذلك من حيث اآليت:  

اخل.نشآت تروحيية، تعليمية، عالجية..األهداف: منشآت تنافسية، منشآت تدريبية، م•

خارجية (مكشوفة)، منشآت داخلية (مغطاة).الشكل العام: منشآت•

الرياضة (اللعبة): رياضات مجاعية (قدم، سلة، طائرة... اخل).•
رياضات زوجية (تنس،... اخل)  رياضات 

فردية (ألعاب قوى،... اخل)  
رياضات املنازالت (دفاع عن النفس، مصارعة،... اخل)  رياضات 

عراضية وإيقاعية مائية (سباحة، غطس ،...اخل)  رياضات است
(مجباز... اخل)  رياضات األطفال (مالعب احلي... اخل)

القانونية: منشآت ذات مالعب قانونية (للمنافسات الرمسية)، ومنشآت ذات مالعب غري قانونية •
(للتعليم والتدريب والرتويح).

شركات، التباعية: منشآت حكومية (مدارس، جامعات، ساحات شعبية...)، منشآت أهلية/ خاصة (•
أندية ،...)، منشآت جتارية (مراكز رياضية متخصصة: دفاع عن النفس، لياقة بدنية، بولينج... اخل)

نوعية األرضية: تعتمد على نوعية وطبيعة النشاط الرياضي (زراعة طبيعية ،صناعية، مدكوكة، أسفلت •
أو بالط، خشبية، جليدية، رملية، فلينية... اخل).

)04، ص2009(أحمد الفاضل ،
مكونات المنشأة الرياضية وخصائصها:

يشمل ملعب قانوين لكرة القدم وحوله مضمار اللعب للعدو مسافته الملعب الرئيسي: 3-1
حارات مع التجهيزات اخلاصة مبيدان ألعاب القوى مع 8إىل 6مرت، وحيتوي على عدد من 400

متفرج 65000الوثب بأنواعه، القفز بالزانة، الرمي بأنواعه، مدرجات املتفرجني اليت تتسع ألكثر من 
ومقصورة لكبار الزوار ومكان جمهز خاص بوسائل اإلعالم.  

االسرتاحات وصاالت االستقبال، وتستغل املنطقة املوجودة أسفل املدرجات مثل املداخل واملخارج، 
غرف التدليك، دورات املياه، وورش الصيانة واملخازن.   

)  23، ص2003(عفاف عبد المنعم درويش ،
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27مرت طوال، و45جيب أن ال تقل أبعاد احللبة املوجودة يف وسط الصالة املغطاة عن الصالة المغطاة:3-2
ثر من رياضة ،باإلضافة إىل وجود مدرجات تتسع حلوايل مرت عرضا، وذلك إلمكانية استغالهلا يف أك

ذه 100000 متفرج، وتستغل منطقة أسفل هذه املدرجات يف توفري اخلدمات وغريها. كما جيب أن تلحق 
الصاالت الرئيسية صالة أخرى متارس فيها أنشطة متنوعة، ومدرج لالجتماعات وصالة أخرى ملشاهدة التلفزيون 

ى خمتلف اخلدمات. وكافترييا تتوفر عل
من الضروري توفري جمموعة من املالعب املفتوحة داخل املنشأة الرياضية، تكون المالعب المفتوحة:3-3

أرضيتها من املسطحات اخلضراء ملمارسة كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، باإلضافة إىل توفري ملعب مجباز 
على مفتوح ومالعب أخرى مفتوحة لكرة السلة، التنس، هذا مع توفري مدرجات خاصة بكل ملعب تتسع 

متفرج.  500األقل لـ
10,2) مرتا بعمق واحد طوله 50/21جيب توفري حوض سباحة أويل (حمام السباحة والغطس:3-4

مرتا من 5,3مرتا، بعمق متدرج يبدأ بـ15/12مرت، باإلضافة إىل حوض غطس منفصل ال تقل أبعاده عن 
10للقفز خمتلفة االرتفاع أعالها يقدر مرتا مزودا بسالمل20,5مجيع اجلوانب حىت يصل إىل املنتصف بعمق 

مرتا وحوض آخر لإلمحاء قبل املسابقات، أبعاده 5,12/20مرت، ومصعد مع توفري حوض للتدريب، أبعاده 
مرتا، مع توفري مدرجات حول حوض السباحة األويل، تستغل املنطقة املوجودة أسفلها كغرف خلع 4/6

تدليك، خمازن إىل غري ذلك.  املالبس، مرشات، دورات املياه، غرف ال
غرفة مزودة 100وهي جمموعة من الغرف املخصصة للنوم حبيث ال يقل عددها عن مناطق اإلقامة:3-5

باخلدمات الفندقية الالزمة، باإلضافة إىل أمهية توفري اخلدمات اهلاتفية واإلذاعة والتلفزيون وتكييف هواء مركزي 
مزودة بالكتب وشرائط املوسيقى والفيديو، وكافترييا ومطعم رئيسي وصاالت لالجتماعات واجللوس ،ومكتبة

م طول فرتة إقامتهم. وكذا كل ما يوفر لالعبني احتياجا
هي املسؤولة عن توفري اخلدمات العامة للمنشآت الرياضية بإمدادها بالكهرباء الخدمات المركزية:3-6

واخلدمات العمومية ،الفاكس والطرق الرئيسية والفرعية املوجودة واملياه، التكفل بالظروف الصحية واالتصالت
يف املدينة وأماكن انتظار السيارات واملراكز التجارية واخلدمات األخرى السياحية، الربيدية، االستعالمات، 

األمن إىل غري ذلك. 
ية يف كل حي أو يعد توفري مركزا للشباب أو السياحة الرياضمراكز الشباب والساحات الخضراء:3-7

منطقة أمرا يف غاية األمهية حيث تكون مبثابة املكان املخصص الستثمار طاقات الشباب والكشف عن قدراته 
بصقلها وتطوريها.  

وقبل البدء يف إقامة هذه املنشآت جيب إجراء الدراسات اخلاصة للتعرف على إعداد املستفيدين منها.  
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أسس تخطيط المنشأة الرياضية:-4

)19–18ص،ص2004(إبراهيم محمد عبد المقصود، حسين الشافعي ،

ا عند التخطيط إلقامة النوادي ومراكز التدريب واملنشآت الرياضية من  هناك عدة مبادئ أساسية جيب مراعا
أجل االستغالل األمثل وضمان فعالية وسهولة وسالمة استعماهلا حىت حتقق األهداف اليت أنشأت من 

أهم هذه األسس واملبادئ اليت ينبغي وضعها يف احلسبان والدراسة قبل التنفيذ فيما يلي:أجلها، ونبني

تتوقف دراسة هذا العنصر على نوع املنشأة الرياضية املطلوب إقامتها حيث خيتلف اختيار الموقع:4-1
اختيار املوقع ومساحته باختالف حجم املشروع.  

خالل ما سبق ميكن االختيار بني جمموعة مواقع الختيار أنسبها لنزع املالعب واملنشآت املطلوبة مع من
مراعاة النقاط التالية:  

كم بالنسبة للشباب 3يفضل اختيار املوقع الذي يبعد عن املناطق السكانية مبسافة ال تقل عن •
السريعة اليت تربط امللعب باملدينة.كم بالنسبة لألطفال حىت يسهل إنشاء شبكة من املواصالت 2

يراعى منو الكثافة السكانية مستقبال ومعرفة املشروعات اليت سوف تقام أو التوسعات املتوقع إضافتها.•

دراسة وسائل املواصالت املختلفة للموقع الذي يستحسن أن يكون قريبا ما أمكن من املدينة، مع كثرة•
ر الطريق وسهولة االستدالل عن موقعه.وسهولة املواصالت املؤدية إليه، وقص

بالنسبة الختيار موقع املنشأة الرياضية اجلديدة جيب دراسة أقصى حد لضغط املرور يف أيام املباريات •
الرمسية حىت ميكن توفري الوسائل املختلفة النتقال املشاهدين من وإىل املنشآت يف أقل وقت ممكن.

ممهدة جيدا ومضاءة سواء بالنسبة لطرق الوصول أو الدخول جيب أن تكون الطرق املؤدية للمنشآت •
واخلروج من االستاد ومجيع الطرق احمليطة باملالعب وداخل القرى واملدن الرياضية حرصا على سالمة وراحة 

الالعبني واجلماهري واحلكام واإلداريني ورجال اإلعالم وغريهم.

ين وخاصة األماكن املوصلة إىل ملحقات املباين مثل العناية التامة باخلدمات العامة جلماهري املشاهد•
دورات املياه، الكافرتيات، املطاعم سريعة اخلدمة، اإلسعاف... اخل. 

حبيث تكون قريبة من املباين سواء بالنسبة لالعبني أو املشاهدين.
)19، ص2004(د .إبراهيم محمد عبد المقصود، د. حسن أحمد الشافعي ،
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جيب أن تكون املالعب املتجانسة قريبة من بعضها البعض مالعب والوحدات:التجانس الوظيفي لل4-2
(املالعب املفتوحة ذات األرضيات الصلبة، املالعب الداخلية حسب نوع األرضية... اخل) وذلك لكي تسهل 

ا وأعمال صيانتها. كما جيب أن تكون وحدات تبديل املالبس ودورات املياه وأماكن عملية التحكم يف إدار
االستحمام قريبة ما أمكن من املالعب، وكذلك يفضل أن تكون مباين اإلدارة متقاربة لتسهيل عمليات 

االتصال وإجناز املهام بكفاءة.  
: هناك بعض العوامل غري املرغوب فيها واليت حتتاج إىل العزل، ومنها ما يلي:العزل4-3

عزل املنشأة عن أماكن اخلطورة واإلزعاج مثل: مصانع، مطارات وغري ذلك.-
عزل مالعب الرياضات اليت حتتاج إىل هدوء عن املالعب األخرى (مثل: ميادين الرماية، اجلمباز وغري -

ذلك).
عزل مالعب الكبار عن الصغار/ األطفال.-
مجاهري املشاهدين عن أرضيات املالعب حبواجز ال تعيق ال تشوه املالعب.عزل-
مراعاة ختصيص أماكن ملندويب الصحافة واإلعالم.-
عزل املدرجات بعضها عن بعض (تقسيم) مع االستقاللية يف املداخل والسالمل.-
ختصيص أماكن مغلقة حلفظ األجهزة الكهربائية وامليكانيكية بعيدا عن العبث.-

هناك بعض من العوامل املتعلقة باألمن والسالمة وصحة الرياضيني واليت جيب األمن والسالمة:4-4
ا، ومنها على سبيل املثال: مراعا

جيب أن تكون املنشأة بعيدة عن أماكن التلوث واألوبئة.-
املالعب.جيب أن تكون هناك مساحات كافية وخالية من أي مواد صلبة أو حادة حول أرضيات -
جيب أن يكون عدد األبواب املؤدية للمالعب وسعتها يتناسب مع عدد املستفيدين ،وأن تكون -

األبواب تفتح للخارج تفاديا لإلزدحام.
ينبغي أن تكون مجيع أدوات الرياضية بعيدة متاما عن أرضيات املالعب.-
جيب ختصيص غرفة لإلسعافات األولية.-
أماكن ألجهزة اإلنذار ولطفايات احلريق حسب قواعد الدفاع املدين.ختصيص-

جيب االهتمام بالعوامل التالية:  الصحة العامة:4-5
ا مع عدد املرتددين على املنشأة الرياضية.- تناسب عدد دورات املياه ومقاسا
لدورية.العناية مبصادر مياه الشرب، وبالصرف الصحي، وبالنظافة اليومية والصيانة ا-
االهتمام بالتهوية اجليدة وكذلك اإلضاءة الكافية والقانونية.-
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العناية املستمرة بتسوية أرضيات املالعب ونظافتها والتأكد من خلوها مما قديسبب األذى لالعبني. -
)72ص، 2003(عفاف عبد المنعم درويش ،

هناك العديد من النواحي املتعلقة باإلشراف واليت من أمهها:  نواحي اإلشراف:4-6

جيب أن تكون أماكن اإلشراف تسهل عملية االتصال جبميع أماكن النشاط باملنشأة.-
ا من - يفضل أن تكون أماكن وحجوزات اإلشراف مطلة على ميادين املنشأة وبزوايا رؤية جيدة (واجها

زجاج).
ب توفري أماكن لإلشراف يف مجيع وحدات املنشأة الرياضية.جي-
ا.- جيب أن تكون أماكن اإلشراف مناسبة للتحكم يف إدار

يعترب تشغيل املنشأة الرياضية إىل أقصى حد، واالستفادة القصوى منها ما أمكن االستغالل األمثل:4-7
هو القاعدة الذهبية. فزيادة ساعات التشغيل ألكثر من غرض يعترب دليل على إجيابية املنشأة، ويتم ذلك من 

ة مع حماولة استمرارية خالل تنظيم برنامج تشغيلها لفرتات خمتلفة طوال اليوم مبا يالئم خمتلف اجلماعات املستفيد
االستخدام يف مجيع فصول السنة بغض النظر عن عوامل الطقس، أي ال يكون عامل الطقس عائقا الستمرارية 

االستخدام. ولذا جيب مراعاة ما يلي:
االستفادة القصوى من مساحة وموقع وإمكانات املنشأة ألكثر من غرض.-
من املساحات.إنشاء أكثر من ميدان رياضي لالستفادة القصوى-
استخدام أجود أنواع اخلامات اليت تتحمل الضغط املستمر.-
تنظيم برامج متعددة يف مجيع فصول السنة واملناسبات.-

جيب أال تكون التكاليف املالية لإلنشاء عائق لتحقيق املنشأة لقيمتها احليوية، النواحي االقتصادية:4-8
ومع هذا جيب مراعاة التايل:  

يم املشروع إىل مراحل متعددة.إمكانية تقس-
وضع خطة تنموية حسب امليزانيات املخصصة للمشروع (على املدى الطويل والقصري).-
خفض التكاليف املالية قدر اإلمكان مع عدم املساس جبودة اإلنشاء والتشغيل.-
.حتقيق األهداف بأقل التكاليف (االقتصاد يف التشغيل والكهرباء دون التأثري على األداء)-
ا.- استغالل مساحات املوقع وتعدد املنشآت واستخداما

للهندسة املعمارية قوانني جيب اتباعها، باإلضافة إىل القوانني املتعلقة بالنواحي األمنية القانونية:4-9
وكذلك القوانني مبواصفات ومقاييس املالعب الرياضية، وهلذا جيب مراعاة التايل:  

يس القانونية (الدولية واحمللية) يف تصميم وتنفيذ املنشأة.املطابقة للمواصفات واملقاي-
إتباع األسس العلمية يف تصميم وختطيط وتشغيل املنشأة.-
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مراعاة االجتاهات احلديثة والتطورات يف املنشآت الرياضية.-
تطبيق القواعد القانونية للمالعب واألدوات واألجهزة الرياضية (مع مراعاة اهلدف من املنشأة)-

عملية التوقع للتوسع أو التعديل يف بعض جوانب املنشآت الرياضية إمكانية التوسع مستقبال:4-10
مستقبال أمر حمتمل احلدوث، خصوصا يف عصر التقنيات احلديثة ،وهلذا جيب مراعاة ما يلي:  

مراعاة عمليات التطوير املستمرة يف تقنية التجهيزات الرياضية.-
القوانني للمالعب الرياضية.مراعاة إمكانية تعديل -
مراعاة إمكانية زيادة عدد املستخدمني للمنشأة الرياضية.-
مراعاة احتمالية التوسع يف املنشأة أفقيا أو رأسيا.-

اجلانب اجلمايل للمنشأة الرياضية يبعث السرور يف النفس ويثري عواطف الناحية الجمالية:4-11
م للمنشأة وأحاسيس األفراد عامة واملستفيدين خاصة (املشرتكني واملشاهدين)، فجمال املنشأة يؤثر يف نظر

وحكمهم عليها، باإلضافة إىل رفع مستوى األداء والتحفيز على زيادة املمارسة. وهلذا جيب مراعاة بعض العوامل 
ذات االرتباط ومنها:  

جلمالية يف التصميم.توزيع املالعب واملباين بشكل متناسق على مساحة األرض مع مراعاة الناحية ا-
زيادة املساحات/ املسطحات اخلضراء بأشكال هندسية مجالية متنوعة مع االهتمام بالزراعة/ احلدائق.-
االهتمام بألوان املباين اخلارجية بشكل جذاب.-
استخدام الزهور والنفورات واملظالت بشكل يبعث على الراحة واجلمال.-

Planning Stages for a Sport Facilityمراحل تخطيط المنشأة الرياضية:-5
)06، ص2009(أحمد الفاضل ،

التخطيط للمنشأة الرياضية ضرورة ال بد منها سواء كان لغرض منشأة جديدة أو إضافة جزء أو أجزاء ملنشأة 
يع اإلجراءات الضرورية اليت بواسطتها ميكن التوصل إىل الوضع املرغوب يف قائمة، ويشمل التخطيط مج

مبنشأة ختدم جمال الرتبية البدنية والرياضة فإن للمتخصص يف الرتبية املستقبل. وحيث أن هذا العمل متعلق
ية، على حجم البدنية دور رئيس يف مجيع عمليات التخطيط اليت تعتمد يف الغالب، من حيث اجلهد والفرتة الزمن

املنشأة الرياضية املزمع إقامتها. والشكل التايل يوضح مراحل ختطيط املنشأة الرياضية مع توضيح ملهام جلنة 
التخطيط:
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: مراحل تخطيط المنشأة الرياضية  01شكل رقم 

5-1The idea الفكرة:
ا أو اكتشفها أحد العاملني فيها  مجيع املنشآت الرياضية املوجودة هي نتاج لفكرة أتت من حاجة شعر 

ا ومتابعتها حىت خرجت إىل حيز الوجود، وذلك بعد دراستها من مجيع اجلوانب لكي تكون فكرة  وقام ببلور
للمسؤولني.جيدة ومقنعة 

Presentation of the Idea to theعرض الفكرة على مجلس اإلدارة:5-2 Board

بعد بلورت الفكرة يتم عرضها مدعمة باملعلومات على جملس اإلدارة (إدارة املدرسة ،إدارة اهليئة الرياضية... 
بناءا على أمهية هذه املنشأة من النواحي الرتبوية والعملية، ويف حال املوافقة املبدئية اخل) الذي بدوره يتخذ القرار 

يتم تكوين جلنة إلجراء دراسة شاملة للفكرة (تقدير التكلفة، املوارد املالية، مجع البيانات وغري ذلك).

)07،ص2009،الفاضلأحمد(

الفكرة

الفكرةعرض

األهداف وضع

التخطیط لجنة

المخطط على الموافقة

وتشغیلهاالمنشأةبناء

التكلفة حساب

الموقع اختیار

المصمم اختیار

االستشاري المكتب
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Development of Educational Objectivesوضع األهداف التربوية: 

يف هذه املرحلة يقوم أخصائي الرتبية البدنية بوضع األهداف الرتبوية اليت سوف يتم حتقيقها من املنشأة، 
باإلضافة إىل ذلك عليه مراعاة ما يلي:  

حتديد الفائدة من املنشأة.•

حتديد املستفيدين من املنشأة.•

عالقتها باهلدف العام للمدرسة أو اهليئة.•

ا لفلسفة الرتبية • البدنية العامة يف املدينة أو املنطقة.مراعا

ا لذوي االحتياجات اخلاصة.• مراعا

مدى حتقيقها لتطوير مجيع جوانب شخصية املستخدمني (بدنية، عقلية، مهارية ،اجتماعية... اخل).•
Planning Committeeلجنة التخطيط- 4- 5 :

تمع احمليط باملنشأة، مبا فيهم يشكل جملس اإلدارة أعضاء جلنة التخطيط حبيث متثل مجيع مستويات  ا
أخصائي الرتبية البدنية وبعض األفراد الذين سيستخدمون املنشأة. ومن أهم مهام هذه اللجنة ما يلي: 

تقدير التكلفة املالية للمنشأة وحساب امليزانيات وحتديد مصادر التمويل (علىالرغم من أن حساب •
مم).التكلفة املبدئية يعترب من مسؤوليات املص

اختيار املوقع حسب اهلدف وطبيعة املنشأة، مع مراعاة إمكانية التوسع يف املستقبل والنمو السكاين، •
وكذلك توفر اخلدمات األساسية (ماء، كهرباء، هاتف، صرف صحي، شبكة مواصالت، البعد عن مصادر 

اإلزعاج والتلوث... اخل).

لجنة ومع أخصائي الرتبية البدنية، وعلى أعضاء اختيار املصمم املعماري املناسب الذي سيعمل مع ال•
ة لتفادي العيوب والسلبيات. اللجنة زيارة بعض املنشآت املشا

)16، ص2009(أحمد فاضل ،
توفير العتاد والمنشآت الرياضية:-6

خمتلف املنشآت الرياضية املتواجدة عرب كافة الرتاب الوطين بنقص يف التجهيزات واملعدات الرياضية، تتميز
وهذا نظرا لعدم التوفر الكلي للسوق الوطنية على تلك األخرية وميكن إرجاع هذا النقص إىل عاملني أساسيني 

مها:  
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غياب صناعة وطنية للمعدات والتجهيزات الرياضية.-
سترياد من طرف املؤسسات اليت بيدها احتكار االسترياد والتسويق وهنا نقدم بعض األرقام اخنفاض اال-

قدرت التجهيزات الرياضية املستوردة مببلغ 1986املوضحة لنسبة االخنفاض يف االسترياد. يف سنة 
قدرت مببلغ 1992دج، ويف سنة 67.000.000فرنك فرنسي أي مببلغ .15.000.000

دج وميكن أن نفسر هذا العجز باخنفاض موارد .9.000.000ك فرنسي أي ما يعادل فرن.2.000.000
الدولة. 

)153، ص1993ديسمبر 22–21(الجلسات الوطنية بقصر األمم أيام 
فيما يلي عرض جمموعة من املواد اليت تنص على توفري املنشآت والتجهيزات الرياضية.

تسهر الدولة مبشاركة اجلماعات احمللية وبعد استشارة هياكل التنظيموالتنشيط ومصاحل الرتقية :88المادة 
يئة املنشآت الرياضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات خمتلف أشكال  وتنمية املمارسات البدنية والرياضية على 

املمارسة الرياضية طبقا للمخطط الوطين للتنمية الرياضية.  
جيب أن حتتوي املناطق السكنية ومؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين على املنشآت الرياضية :89المادة 

ومساحات اللعب املنشأة طبقا للمواصفات التقنية واملقاييس األمنية.  
وميكن أيضا كل جمموعة اقتصادية أو إدارية إجناز منشآت رياضية تقيس الشروط.  

تستفيد البلديات واألحياء ذات الكثافة السكانية املرتفعة، وكذا املناطق السكانية الريفية، يف :90المادة 
دف السيما إىل ضمان إجناز منشآت رياضية مكيفة مع  إطار املخطط الوطين للتنمية، من تدابري خاصة 

إطار إجناز هذا النمط متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها، تشجع الدولة وتساند جهود اجلماعات احمللية يف
من املنشآت، عن طريق دعمها مبساعدات مالية.  

جيب أن حتتوي املخططات العمرانية وخمططات شغل األراضي على مساحات خمصصة :91المادة 
الستقبال منشآت رياضية ومينع تغري ختصص هذه املساحات ما عدا حاالت ذات أحكام خاصة.  

ماعات احمللية مبسامهة املؤسسات العمومية على صيانة ممتلكات اهلياكل تسهر الدولة واجل:92المادة 
القاعدية الرياضية العمومية واستثمارها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية.  

ميكن وفقا لكيفيات حمددة عن طريق التنظيم التنازل عن استغالل املنشآت العمومية املنجزة :93المادة 
ية للدولة، أو اجلماعات احمللية، لفائدة هياكل التنظيمباملسامهة املال

والتنشيط للمنظومة الوطنية للرتبية البدنية والرياضية ولفائدة كل هيئة أو مؤسسة حمدثة هلذا الغرض.  
تسهر الدولة واجلماعات احمللية املسامهة يف االحتادات الرياضية علىاملصادقة التقنية واألمنية :94المادة 

شآت الرياضية املقرتحة للجمهور.  للمن
حتدد إجراءات املصادقة واملقاييس اخلصوصية وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.  
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ميكن لألشخاص الطبيعيني واملعنيني بالقانون العام واخلاص، يف إطار التشريع الساري املفعول :95المادة 
ف إىل تكثيف أشكال املمارسات الرياضية وتطوير شبكة إجناز واستغالل املنشآت الرياضية أو الرتفيهية، يهد

املنشآت الرياضية الوطنية.  
حتدد شروط إنشاء واستغالل املنشآت الرياضية املذكورة يف هذه املادة عن طريق التنظيم.  

خيضع اإللغاء الكلي أو اجلزئي للتجهيزات واملنشآت الرياضية والعمومية وكذا تغري ختصصا :96المادة 
رخصة الوزير املكلف بالرياضة الذي ميكنه أن يشرط تعويضها مبنشأة معادلة يف نفس الناحية.  ل

) من الجلسات الوطنية للرياضة 98-97-96- 95-94-93-92-91- 90-89- 88(المواد (
)1993ديسمبر 21–22نادي الصنوبر البحري، أيام –بقصر األمم 

حتث الدولة على إحداث صناعة التجهيزات والعتاد الرياضي وتشجيعها ضمانا لرتقية املمارسات :97المادة 
البدنية والرياضية جمانيا:  

لرياضة النخبة واملستوى العايل.-
للرتبية البدنية والرياضية يف أوساط ما قبل املدرسي واملدرسي واجلامعي هلم األولوية.-
عقليا.للتنظيمات الرياضية واملختلني -
ا مؤسسات عمومية.- لعمليات تكوين اإلطارات الرياضية اليت تقوم 

الباب الخامس/ التمويل:  
ا يف:   :99المادة  تضمن الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واجلمعيات العمومية مسؤوليا

متويل األنشطة التالية: تعليم الرتبية البدنية والرياضية.-
ضة النخبة واملستوى العايل.رياضة املنافسة: ريا-
التكوين وجتديد التقنيات وحتسني مستوى الرياضيني واملتخصصني يف التأطري.-
عمليات الوقاية واجلماعات الطبية الرياضية.-
إجناز املنشآت الرياضية واستثمارها وظيفيا.-
حتقيق خمططات وبرامج للبحث يف امليدان العلمي والتكنولوجي الرياضي.-

تضمن الدولة وضع الوسائل البشرية والعلمية والتقنية واملنشآتية واملالية اخلاصة بإجناز برامج :100المادة 
وخمططات حتضري الرياضيني والنخب املؤهلة لتمثيل الوطن يف املنافسات ذات املستوى الدويل والعاملي.  

يؤول التكفل برياضة النخبة ذات املستوى العايل إىل الدولة واجلماعات احمللية مبسامهة االحتاديات الرياضية 
الوطنية املعينة واللجنة األوملبية.  
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تساهم اإلدارات واملؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة يف متويل املمارسة البدنية والرياضية :101المادة 
مال وحتمي حقوقهم يف إطار اخلدمات االجتماعية طبقا للتنظيم أو التشريع املعمول به.  املنظمة لفائدة الع

ميكن للمتعاملني العموميني واخلواص التدخل فيما خيص متويل عمليات دعم وترقية ورعاية :102المادة 
رياضية ورعايتها اليت املمارسات البدنية والرياضية. يضبط احلد األقصى للمبالغ املخصصة لتمويل املمارسات ال

تقبل خصمها لتحديد الربع اخلاضع للضريبة طبقا للتشريع املعمول به.  
يسند تسويق مواقع اإلشهار املوجودة داخل املنشآت الرياضية وكذا اإلشهار املختوم به لباس :103المادة 

الوطين يف اخلارج حسب طبيعة الرياضيني، خالل املنافسات املنظمة يف الرتاب الوطين أو على مستوى التمثيل 
املنافسة كما يلي: اجلمعياتالرياضية الوطنية، اللجنة الوطنية األوملبية، االحتادات الرياضية، الرابطات الرياضية 

،النوادي الرياضية.  
تؤول ملكية كل احلقوق األخرى النامجة عن العروض الرياضية.   :104المادة 

) من الباب الخامس "التمويل" من الجلسات 104-103-102-101-100-99(المواد (
)1993ديسمبر 21–22نادي الصنوبر البحري، أيام –الوطنية الرياضية بقصر األمم 

مفهوم االستثمار والمشروع االستثماري:7-
تعريف االستثمار:7-1

كثريا ما يرتدد مصطلح االستثمار وكثريا ما يستخدم من طرف املختصني يف االقتصاد واحملاسبة واإلدارة 
ال الذي يستخدم فيه هذا املصطلح فإنه كمفهوم ال خيرج عن كونه:   واملالية ولكن ومهما كان ا

)13، ص8200(كداوي طالل ،"اإلضافة إىل الطاقة اإلنتاجية واإلضافة إىل رأس املال". -
بأنه "تنمية التجهيزات ووسائل الطاقة املتاحة".Guittonكما يعرف -
دف حتقيق العائد أو الدخل أو الربح عموما، فقد يكون على شكل - االستثمار هو توظيف املال 

مادي ملموس أو غري مادي معنوي.
مادية أو معنوية اقتنتها املنشأة وقامت بتصنيعها بوسائلها اخلاص الستعماهلا بصورة دائمة يف أموال-

ا وليس بغرض التنازل مقابل ربح.  )20، ص2000(هوم جمعة ،عمليا
موجودات مادية: األراضي واملنشآت واآلالت واملعدات... اخل.-
قود والودائع حتت الطلب والودائع ألجل والسندات واألسهم...اخل.موجودات مالية: الن-
االستثمار هو أيضا عملية تبادل بني صفقة مؤكدة وحاضرة وأمل حتقيق عوائد مستقبلية مصحوبة -

مبردودية مقبولة.
االستثمار: ارتباط مايل يهدف لتحقيق مكاسب يتوقع احلصول عليها على املدى -

)5، ص2002(هندي منير ،الطويل.
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وقد يكون االستثمار أصل االستثمار:"امتالك أصل من األصول على أمل أن يتحقق منه عائد يف املستقبل،-
-Conso Pierre(حقيقي أو مايل".  Hemici Farouk, 2002, p372(

وخيتلف مفهوم االستثمار يف االقتصاد عنه يف احملاسبة واإلدارة املالية وتوجد ثالثة -
)154، ص2006(رشدي صالح عبد الفتاح صالح ،مفاهيم وهي: 

يقصد به اكتساب املوجودات املالية وامتالك وحتقيق رأس مال ثابت، أ/ المفهوم االقتصادي لالستثمار:
ألن االقتصاديني ينظرون إىل التوظيف على أنه مسامهة يف اإلنتاج وهذا ما يؤدي إىل الرفع من اجلهد االقتصادي 

للمنشأة واملؤسسة االقتصادية ،وتوسيع الطاقة اإلنتاجية أو خلق طاقة إنتاجية جديدة.  
مفهوم االستثمار مرتبط مباشرة ببيانات عناصر األصول الدائمة وم المحاسبي لالستثمار:ب/ المفه

(مادية، معنوية، مالية) واليت مت احلصول عليها من طرف املؤسسة إما عن طريق االقتناء أو اإلنشاء بوسائلها 
اخلاصة.  

ويصبح يف هذا املعىن هو التوظيف ميثل اكتساب املوجودات املالية فحسب ج/ المفهوم المالي لالستثمار:
املايل لألوراق واألدوات املالية املختلفة من أسهم وسندات وودائع... اخل. 

خصائص االستثمار:7-2
يتميز أي استثمار مهما كان واختلف حجمه ونوعه مبجموعة من اخلصائص وهي:  

ات التدفقات النقدية العائدة من متثل اإليراد)25، ص2003أ/ إيرادات االستثمار:(صيام أحمد زكريا ،
االستثمار بعد عدة سنوات، وجيب أن تغطي اإليرادات املبالغ املستثمرة فتكون اإليرادات

تفوق املصروفات.  
مجموع التدفقات النقدية الداخلية < مجموع التدفقات يكون االستثمار مقبوال إذا كان: 

)119، ص2004(لسلوس مبارك ،.النقدية الخارجية
التدفق النقدي اإلمجايل = الربح الناتج عن الدورة االستغاللية لالستثمار.  

الفوائد.–الضرائب –التدفق النقدي الصايف = التدفق النقدي اإلمجايل 

ب/ تكاليف االستثمار:
p (377 – 379))Conso Pierre- HemiciFarouk, 2002  (

االستثمار، وتنقسم إىل:متثل إمجايل ما مت إنفاقه على 

تكاليف رأمسالية: تتمثل يف النفقات الالزمة إلجناز االستثمار، واملتمثلة يف سعر الشراء كل ما حيتاجه •
االستثمار مضافا إليه املصاريف (النقل، اجلمارك، الرتكيب... اخل) حىت يصبح االستثمار جاهز لبدأ النشاط.
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مة لبدأ النشاط وعملية االستغالل ،تكاليف التشغيل: هي كل املصاريف الالز •
وتتمثل هذه املصاريف يف مصاريف شراء املواد األولية واألجور واملصاريف األخرى.

تتمثل يف املدة اليت تتحقق فيها إيرادات صافية، وجيب التفرقة بني العمر ج/ دورة حياة االستثمار:
االقتصادي والعمر اإلنتاجي.  

االقتصادي: هو تلك املدة اليت يتم فيها تشغيل االستثمار.العمر-
العمر اإلنتاجي: هي تلك املدة اليت يكون فيها االستثمار صاحلا لإلنتاج.-

عند استعمال واستغالل االستثمار، تبقى له قيمة جتارية متبقية ،ومن الصعب حتديد د/ القيمة المتبقية:
طول.  هذه القيمة كلما كان عمر االستثمار أ

مثة خماطر تصاحب االستثمار لعدم التأكد من حتقيق العائد يف املستقبل ،وسيتم التطرق إىل ه/ المخاطر:
جممل املخاطر االستثمارية الحقا.  

تبىن )19، ص2002دعائم وأسس االستثمار:(بلوط حسن ،7-3
االستثمارات على أربعة دعائم أساسية وهي:  

ألموال اليت ميكن توفريها من مدخرات املستثمر ،أو ما هي كل االموارد المتاحة:7-3-1
ميكن اقرتاضه من السوق، أو األموال املوجودة يف شكل إحتياطات أو أرباح غري موزعة يف املنشأة أو 

خمصصات نقدية إلهتالكات األصول الثابتة أو غريها.  
ر لتوظيف وهو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقبل قدرا من املخاطالمستثمر:7-3-2

موارده اخلاصة، وذلك من أجل حتقيق أغراض مادية وغري مادية.  
وهي االستثمارات اليت يوظف فيها املستثمر أمواله املتمثلة يف خمتلف األصول:7-3-3

األصول كالعقارات واملشروعات املستثمرة يف الزراعة والصناعة واخلدمات األوراق املالية كاألسهم 
ثمارات اليت تنعكس آثارها على اإلنتاج.  والسندات وغريها من االست

هو ما يتوقعه املستثمر من استثماراته واليت تتحمل قدرا من غرض المستثمر:7-3-4
املخاطر، وقد يكون العائد ماديا أو مصلحة عامة.

))20–18، ص(2008أنواع االستثمار:(شموط مروان، كنجو عبود كنجو ،7-4
وخمتلفة من االستثمار واملتمثلة فيما يلي:  توجد أنواع كثرية

حسب آجال االستثمار:7-4-1

دف هذه • استثمارات قصرية األجل: تكون مدة توظيفها أقل من سنة أو تساويها، و
االستثمارات إىل توفري السيولة النقدية وحتقيق بعض العوائد، وتتميز بسيولتها وسهولة حتويلها إىل نقدية.
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سنوات.5متوسطة األجل: تتجاوز مدة توظيفها السنة، حيث قد تصل إىل استثمارات•

سنة أو أكثر، 15سنوات فقد تصل إىل 5استثمارات طويلة األجل: تتجاوز مدة توظيفها •
والغرض من هذا النوع هو حتقيق عائد مرتفع من خالل االحتفاظ باألصول املستثمرة لفرتة طويلة نسبيا.

ائد الناجم من االستثمار:حسب الع7-4-2

استثمارات ذات عائد ثابت: تكون قيمة العائد ثابتة، مثل قيام املستثمر باالكتتاب يف أوراق •
مالية ثابتة الدخل كالسندات، واألسهم املمتازة، وإيداع األموال لدى البنوك.

يف استثمارات ذات عائد متقلب: يكون العائد فيها متقلب من فرتة ألخرى كاالكتتاب•
األسهم العادية أو املتاجرة بالسلع واخلدمات.

حسب قطاع االستثمار:7-4-3

االستثمار يف قطاع األعمال العامة: يشمل اهليئات العامة ذات النشاط اإلنتاجي سواء أكان •
ذلك يف شكل سلع أو خدمات، باستثناء اهليئات اليت تدخل يف قطاع الوسطاء املاليني كالبنوك وشركات 

تأمني.ال

االستثمار يف قطاع األعمال املنظم: يشمل الشركات املسامهة والتوصية سواء كانت تابعة •
للدولة أو للقطاع اخلاص.

االستثمار يف قطاع األعمال غري املنظم: يشمل شركات األشخاص من تضامن وتوصية •
بسيطة.

خدمات ،ويشمل هذا االستثمار يف قطاع اخلدمات العامة: ميثل قطاع الدولة وما تقدمه من •
القطاع اخلزينة، واإلدارة احلكومية واجلماعات احمللية.

االستثمار يف قطاع األفراد: يشمل األفراد واملؤسسات الفردية، واهليئات العامة.•

االستثمار يف قطاع العامل اخلارجي: يشمل املؤسسات األفراد الذين يتعاملون مع خمتلف •
القطاعات اخلارجية.

قطاع الوسطاء املاليني: يشمل املؤسسات العامة للتأمني واملعاشات والتأمينات االستثمار يف•
االجتماعية وشركات التأمني.

االستثمار يف قطاع البنوك: أي اإليداع لدى البنوك أو االكتتاب يف السندات واألسهم.•
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حسب النشاط االقتصادي للمستثمرين:7-4-4

املؤسسات التجارية: وهو االستثمار يف املؤسسات اليت تعتمد يف درجة أساسية استثمارات•
على املتاجرة بالسلع واخلدمات، هذا النوع من االستثمارات واسع االنتشار وهو يسهل عملية التبادل بني 

خمتلف األنشطة.

ساسا على استثمارات املؤسسات الزراعية: أي االستثمار يف املؤسسات اليت تعتمد نشاطها أ•
الزراعة، وهي تعرف بارتفاع خماطرها واخنفاض معدل العائد املتولد نظرا العتمادها على الظروف اجلوية 

والعوامل الطبيعية.

استثمارات املؤسسات الصناعية: أي املؤسسات اليت تقوم بتحويل املواد اخلام إىل سلع.•

تلفة للجمهور كاملاء استثمارات املؤسسات اخلدماتية: تعتمد على تقدمي خدمات خم•
،الكهرباء، االتصال.

استثمارات املهن احلرة: وهي املهن احلرفية كالنجارين واحلالقني... اخل.•

استثمارات عقارية: تقوم على امتالك العقارات وبيعها، وإقامة املباين وتأجريها أو بيعها.•
حسب طبيعة االستثمار:7-4-5

استثمارات حقيقية أو عينية: تشمل اإلنفاق على األصول اإلنتاجية أو السلع االستثمارية •
اجلديدة، وتؤدي إىل خلق قيمة جديدة، ومن أهم أدوات االستثمار احلقيقي: 

العقارات، السلع واملشروعات االقتصادية.

تقاهلا من شخص إىل استثمارات غري حقيقية أو مالية: ال تؤدي إىل خلق القيم، وإمنا إىل ان•
آخر لتمويل األنشطة العينية، وتشمل أيضا تداول األدوات املالية كاألسهم والسندات وتتميز بـ:

وجود أسواق منظمة بدرجة عالية تسهل العمل باألصول املالية.-
اخنفاض تكاليف املتاجرة باألوراق املالية.-
وجود وسطاء ماليني متخصصني.-
املالية االستثمارية.االنتشار الواسع لألدوات -
حسب حجم االستثمار:7-4-6

ا من حيث • استثمارات صغرية: متتاز بصغر قيمة املبالغ املستثمرة، وصغر املؤسسات اليت تقوم 
حجمها وعدد عماهلا ورأمساهلا ونتائج أعماهلا.
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ذه االستثمارات مؤسسات كبرية يف استثمارات• كبرية: تكون املبالغ املستثمرة فيها كبرية، وتقم 
حجمها وانتشارها.

حسب من يقوم باالستثمار:7-4-7

شخصي أو فردي: يقوم به شخص واحد يتوىل إدارة شؤون هذا االستثمار من حيث تأمني استثمار•
احتياجاته والعمل به والبيع، أو يقوم باالكتتاب باألوراق املالية، هذا النوع ضيق االنتشار ألنه يصعب على 

شخص مبفرده أن حييط بكافة جوانب النشاط 

ة أو هيئة أو شركة، هذا النوع هو األكثر شيوعا ورواجا استثمار مؤسسايت: هو استثمار تقوم به مؤسس•
تمع ما. وتكورا، وكذلك ذو أثر على احلياة االقتصادية 

حسب جنسية االستثمار:7-4-8

استثمار حملي أو وطين: تكون جنسية املستثمرين فيه وطنية أو حملية سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. •
الستثمارات األجنبية يف الكثري من الدول. حيث حتصل يف بعض األحيان على هلذه االستثمارات األولوية على ا

امتيازات وتسهيالت قد ال حيصل عليها املستثمر األجنيب.

استثمار أجنيب: تقوم به الشركات واملؤسسات األجنبية، وقد تزايد دور هذا النوع باحلصول على عوائد •
تثمار احمللي.عموما كبرية، ودرجة خماطرة أقل منها يف االس

(Guitman Laurence- John Micheal, 2005, p4)
: (Hamdi Kamel, 2002, p12)حسب الهدف من االستثمار9- 4- 7

أو املستعمل، باستثمار آخر استثمار تعويضي (إحاليل): يتمثل يف تعويض االستثمار القدمي املهتلك•
دف إىل  جديد له نفس اخلصائص التقنية مع االستثمار القدمي جند يف هذا االستثمار خمتلف العناصر اليت 

احلفاظ على إمكانات اإلنتاج على نفس الوترية.

استثمار التحديث (العصرنة): تسمح بتحسني إنتاج املؤسسة، حبصص هذا النوع أساسا لتخفيض •
اإلنتاج.تكاليف

استثمار التوسيع: حبصص ليمكن املؤسسة مواجهة ارتفاع الطلب سواء بتطوير وحتسني اإلنتاج الذي •
دف الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية. تنتجه املؤسسة أو إطالقها ملنتوج جديد، 

استثمار اسرتاتيجي: ينقسم هذا االستثمار إىل ثالثة أنواع:•



لمنشأة الرياضيةالفصل األول: مفهوم المشروع االستثماري لالنظريةالباب األول: الخلفية المعرفية

28

دف إىل احل- صول على أقساط جديدة يف السوق ومتركز اسرتاتيجي للمؤسسة استثمارات هجومية: 
مقارنة مع منافسيها.

استثمارات دفاعية: تسمح للمؤسسة باحلفاظ على متوقع تنافسي على مستوى السوق اليت متتاز مبنافسة -
شرسة.

استثمارات التنويع: ختص هذه االستثمارات إسرتاتيجية تنويع أنشطة املؤسسة.-
))21–20أهداف االستثمار: (صيام أحمد زكريا، ص ص (7-5

مهما كان نوع االستثمار واملخاطر احمليطة به فإن املستثمر يسعى دوما لتحقيق األهداف التالية:  
فهدف املستثمر من توظيف ماله هو حتقيق رحبية مناسبة تعمل على استمرار أ /تحقيق العائد المالئم:

ستثمار ماليا سيدفع بصاحبه للتوقف على التمويل ورمبا تصفية االستثمار حبثا على االستثمار، ألن ضعف اال
جمال أكثر فائدة.  

من هنا جند بأن الشغل الشاغل ألي شخص يرغب بتوظيف أمواله هو حتقيق األرباحاملناسبة بعيدا عن 
اخلسارة.  

وذلك من خالل املفاضلة بني ب/ المحافظة على رأس المال األصلي لالستثمار:
اخليارات االستثمارية والرتكيز على أقلها خماطرة، ألن أي شخص يتوقع اخلسارة والربح. ولكن وإن مل حيقق 

االستثمار رحبا فعلى األقل يسعى املستثمر للمحافظة على رأمساله األصلي.  
قر ومستمر بوترية معينة بعيدا على يهدف املستثمر إىل حتقيق دخل مستج/ استمرارية الدخل وزيادته:

االضطرابات والرتاجع يف ظل املخاطرة حفاظا على استمرارية النشاط االستثماري. 
ال شك أن النشاط االستثماري حباجة إىل متويل وسيولة جاهزة وشبه جاهزة د/ ضمان السيولة الالزمة:

تعرض هلا االستثمار.ملواجهة التزامات العمل، جتنبا للصعوبات املالية اليت قد ي
))11–10كنجو عبود كمجو، ص(–أهمية االستثمار: (شموط مروان 7-6

إن لالستثمار أمهية يف احلياة االقتصادية للمجتمع، واملتمثلة فيما يلي:  

املسامهة يف زيادة الدخل القومي وزيادة الثروة الوطنية، ألن االستثمار يعطي إضافة إىل املوارد املتاحة -
أو تعظيم هذه املوارد أو درجة املنفعة اليت تنجم عن املوارد املتاحة.

املسامهة يف إحداث التطور التكنولوجي، وذلك من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة واملتطورة -
ييفها مع الظروف املوضوعية للمجتمع.وتك

املسامهة يف مكافحة البطالة من خالل استعمال األيادي العاملة، مما يؤدي إىل حماربة الفقر واجلهل.-
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.جسر..املسامهة يف دعم البنية التحتية للمجتمع، ألن االستثمار قد يتطلب إقامة بناء أوشق طريق أو-
اخل.

إذا متكن املستثمر من إنتاج سلع بنوعية جيدة والتمكن من تصديرها إىل دعم ميزان املدفوعات، خاصة -
األسواق اخلارجية.

تمع، وهذا أمر يرتبط بتأمني احتياجات املواطنني من خالل قيام - املسامهة يف األمن االقتصادي 
تخدام املوارد احمللية  االستثمارات اليت تعىن بتقدمي السلع واخلدمات األساسية والكمية، كما يساهم أيضا يف اس

كاملواد اخلام واملوارد الطبيعية.
تصنيفات مخاطر االستثمار:7-7

تتعرض العملية االستثمارية إىل خماطر متعددة، فمهما كانت عوائد االستثمار كبرية فال يكاد خيلو أي 
استثمار من احتماال اخلسارة وعدم حتقيق العائد املتوقع بسبب سوء التنبؤ وعدم 

التوقعات نتيجة عدم التأكد من املستقبل.  دقة
اخلطر االستثماري بأنه "احلالة اليت تكون فيها االحتماالت والتوقعات مرتبطة F. H. Knightيعرف 

بالتغريات املستقبلية، واملستقبل تكون أحداثه إحتمالية وغري أكيدة".
(Pilverdier- Lateryte Juliette, 2002, p307)

))24–23/المخاطر النظامية: (صيام أحمد زكريا، ص ص(أ
هي تلك املخاطر اليت تنشأ عن البيئة واحمليط وتتعلق بالنظام املايل العام وليس

دورا رئيسي فيها. لذلك جندها تؤثر على املستثمرين كافة بدون استثناء، والتنوع لالستثمار حبد ذاته
ا بقياسها ببعض املعامالت واملعايري.  ّاالستثماري ليس حال إ  ال أنه ميكن التخفيف من حد

هي تلك املخاطر اليت تنشأ عن طبيعة ونوع االستثمار ال من طبيعة النظام ب/ المخاطر غير النظامية:
املايل العام، لذلك خاصة باالستثمار، وتأيت كنتيجة لبعض التعامالت االستثمارية فتؤثر على مستثمر معني أو 

مشروع حمدد دون غريه.  
ا باالحنراف  من هنا ميكن تفادي هذه املخاطر وجتنبها بشكل كبري من خالل التنوع االستثماريوحسا

املعياري.  
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المشروع االستثماري:-8
) 16، ص2005تعريف المشروع االستثماري: (القرشي مدحت كاظم ،8-1

تعددت وتنوعت تعاريف املشروع االستثماري لذلك سيتم عرض بعض منها:  

املشروع االستثماري يقصد به االقرتاح اخلاص باستثمار أموال معينة بغرض إنشاء أو توسيع أو تطوير •
دف حتقيق الربح أو أهداف أخرى إىل جانب الربح بعض املنشآت إلنتاج أو توسيع إنتا  ج السلع واخلدمات 

خالل فرتة زمنية معينة.

املشروع االستثماري هو أصغر وحدة اقتصادية ميكن ختطيطها وحتليلها وتنفيذها •

وتنشيطها بصفة مستقلة عن باقي الوحدات وبالتايل نقص جزء من أجزاء املشروع يؤدي إىل•

توقفه عن العمل.•

يعرف كذلك على أنه اقرتاح بتخصيص قدر معني من األموال يف وقت معني أمال يف احلصول على •
موارد إضافية متوقعة مستقبال وعلى فرتات زمانية معينة.

" "على أنه جمموعة املسامهات املثلى ذات الطابع االستثماري والقائم على أساس Chadnetيعرفه "•
من استغالل املوارد البشرية ختطيط قطاعي ومتكامل والذي ميكننا

واملادية اليت تؤدي بدورها إىل حتقيق التطور االقتصادي واالجتماعي بصفة حمددة".•

" "أنه استبدال إلشباع حايل وأكيد مقابل األمل يف احلصول على Pierre Masseكما يعرفه "•
إشباع أكرب حمتمل يف املستقبل".

عامة املشروع االستثماري هو جمموعة من األنشطة املرتبطة واملتداخلة يف نفس الوقت، تتضمن وبصفة•
استخدام العديد من املوارد املتاحة لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي.

من التعاريف ))9–8، ص ص(2005(نصير نعيم ،خصائص المشروع االستثماري: 8-2
كن استخالص اخلصائص التالية:  السابقة للمشروع االستثماري مي

يتضمن املشروع غرضا واحدا وحمددا ونتيجة حمددة من حيث التكاليف والربنامج الزماين ومتطلبات -
جودة األداء.

تنتج عملية تعقيد التكنولوجيا املتقدمة واليت تعتمد على تداخل املهام اليت ميكن أن تنتج عنها مشاكل -
جديدة.
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من حيث أنه يتطلب أشياء ختتلف عما اعتدناه من أعمال يف السابق، يعترب كل مشروع منفردا -
فاملشروع نشاط زماين واحد ال ميكن إعادته مرة أخرى.

املشروع معرض لألخطار احمليطة بالبيئة لذلك فإن املؤسسة ختاطر بأشياء كثرية عند القيام باملشروع.-

مج ويتفكك مبجرد حتقيق هذا اهلدف املشروع نشاط مؤقت إلجناز هدف معني ضمن إطار زماين مرب -
أو حبول للعمل على حتقيق هدف جديد.

مرور املشرع بعدة مراحل (دورة حياة املشروع). وينمو اهليكل التنظيمي للمشروع ونفقاته حىت يصل إىل -
ايته. الذروة مث يرتاجع كلما اقرتب من 

)09، ص2005(نصير نعيم ،أنواع المشاريع االستثمارية:8-3
حسب المعيار القانوني:8-3-1

يعد من أبسط األشكال القانونية حيث تصعب التفرقة بني املشروع وصاحبه، ويتميز أ/ المشاريع الفردية:
حبرية صاحبه التامة يف اإلدارة والتعرف يف األعمال ويقابله عبئ يتمثل يف كونه له املسؤولية الكاملة يف حتمل 

خماطر املشروع أو ضياع أمواله ،تتميز هذه املشاريع بصغر حجهما.
منيز منها نوعني:  ص:ب/ مشاريع األشخا

ا، واختبار • ا وتعهدا شركات التضامن: حيث يتضامن الشركاء يف إدارة الشركة والوفاء بكل ديو
م غري حمدودة وتعتمد تلك املشاريع على حسن مسعة الشركاء  الشركاء له أثر كبري على جناح املشروع فمسؤليا

م. يف السوق وممتلكا

جتمع بني نوعني من الشركاء: األول ضامن لديون املشروع وتعهداته شركة التوصية البسيطة: وهي•
واآلخر يشرتك برأمساله ومسؤولية حمددة بقدر حصته يف املشروع وال يلتزم 

بتعهدات املشروع من أمواله اخلاصة.•
ج/ مشاريع المساهمة (األموال):  

ر من املسامهني يف عملية التمويل يديره يصلح هذا النوع لتكوين مشاريع كبرية احلجم وهذا بدعوة أكرب قد
جملس اإلدارة، تعترب هذه الشركة من أفضل أنواع املشاريع يف جمال التنمية وتوزيع الدخل.  

د /مشاريع خداماتية:
املشاريع اليت تقدم منتجا غري ملموس وتتعدد جماالت وجود هذه املشاريع كالصحة والتعليم والسياحة هي

واملواصالت واخلدمات املصرفية... اخل.
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حسب العالقة التي تربط بينهما:  8-3-2
تتأثر بقبول نقول بأن املشروعني مستقلني إذا كانت التدفقات النقدية إلحدامها ال أ/ المشاريع المستقلة:

أو رفض املشروع الثاين وكذلك من املمكن اختبار كال املشروعني أو إحدامها.  
نقول أن املشروعني مكملني لبعضهما البعض إذا نتج على اختبار إحدامها زيادة ب/ المشاريع المكملة:

حديقة تسلية عن إرادات املشروع اآلخر أو إخنفاض يف نفقاته ومثال على ذلك بناء مقهى ومطعم داخل
فكالمها مرتبط باآلخر.  

املشروعان متناقضان إذا أدى قبول أحدمها إىل رفض اآلخر  .ج/ المشاريع المتناقضة:
مها املشروعان الذي يؤدي إىل قبول أحدمها ضرورة قبول اآلخر. مثال على ذلك د/ المشاريع المترافقة:

ويته، فهنا املشروعني يقبالن معا أو يرفضان معا. مشروعني األول إجناز النفق والثاين 
ه /المشاريع المعوضة:

مها املشروعان اللذان إذا كان اختبار أحدمها يؤدي إىل زيادة تكاليف املشروع اآلخر أو تناقص إيراداته مثال 
على ذلك إنشاء معربين جبوار بعضهما فاملشروع الثاين يؤدي إىل

نقص إرادات املشروع األول.
أهداف المشاريع االستثمارية:  8-4
أبعاد المشاريع:8-4-1

)13، ص2005(نعيم نصير ،د           ع هدف بثالثة أبعايوجد لكل مشرو 
إجناز العمل حسب امليزانية.- 

الربنامج الزماين.-
متطلبات اإلجناز.-
ا للمشروع، إما التكاليف املستهدفة للعمل املراد إجنازه.متثل⇐ امليزانية التكاليف املسموح 
ويتضمن بعد الدول الزمين الفرتة الزمنية اليت سيتم خالهلا إجناز العمل.⇐

أما بعد اإلجناز فيتمثل ما علينا عمله للوصول إىل النتائج النهائية ويتضمن اخلصائص الالزم توفرها يف ⇐
املنتوج أو اخلدمة النهائية واملواصفات التقنية ونوعية وكمية املعايري املستخدمة.

)21، ص2005(القرشي مدحت ،أهداف المشاريع:8-4-2
إن تعظيم الربح ميثل اهلدف التقليدي لنظرية املؤسسة، كما هناك أهداف عديدة أخرى إىل جانب الربح. 

وختتلف أهداف املشروع يف الواقع العملي حسب نوع وطبيعة املشروع:  
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املشروع اخلاص: يهدف إىل تعظيم الربح إضافة إىل تعظيم حجم املبيعات من أجل حتقيق السمعة ف•
األصلية يف األسواق املختلفة وكذلك تأمني استمرار نشاط املشروع ومحايته من خطر التوقف عن اإلنتاج، وأيضا 

فاظ بدرجة سيولة مناسبة.االحت

املشروع العام: ال يهتم بالربح التجاري املباشر بالقدر املتوقع رغم أمهية ذلك اهلدف، بقدر اهتمامه •
بأهداف تنموية واجتماعية كتوفري السلع واخلدمات بأسعار مناسبة وأيضا توفري فرص العمل واملسامهة يف حتقيق 

بح لكن ليس على حساب األهداف األخرى.التنمية، إذا املشروع العام يهتم بالر 
دف املشاريع العامة إىل حتقيق املصلحة العامة وتعظيمها كما تسعى إىل حتقيق الربح لضمان بقائها.  ومنه 

خالصة الفصل:   
من خالل العرض الذي تطرقنا له يف هذا الفصل والذي متحور حول اإلمكانات واملنشآت الرياضية بتعريفها 

ا هذا التخطيط، والتطرق مل ا عند التخطيط هلذه املنشأة واملراحل اليت مير  ا مث الشروط اليت جيب مراعا كونا
هذا إىل ضرورة وجود هيئة مكلفة بصيانتها.  

وتطرقنا أيضا إىل االستثمار بكافة أنواعه وخصائصه وخماطره، لنشري يف األخري للمشاريع االستثمارية، وهذا نل 
قبل إىل االحتياجات التمويلية للمنشأة الرياضية.   دخل يف الفص امل
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تمهيد:  
احتياجات متويل املنشأة للمدى القصري- 1

مفهوم دورة االستغالل  1- 1
احتياجات التمويل لدورة االستغالل  2- 1
اخلزينة3- 1

احتياجات متويل املنشأة للمدى الطويل- 2
تعريف دورة االستثمار  1- 2
عناصر املشروع الرياضي  2- 2
ال الرياضي  3- 2 قرار االستثمار يف ا
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الفصل الثاني :تحديد االحتياجات التمويلية للمنشأة الرياضية الباب األول :الدراسة المعرفية النظرية           

35

تمهيد:  
تتالئم واحتياجات املنشأة الرياضية، يتوجب قبل الشروع يف البحث عن املوارد التمويلية ووضع إسرتاتيجية

علينا التحديد الدقيق ملتطلبات النشاط يف هذه األخرية، سواء املتعلق بتوفري االستثمارات املناسبة وتطويرها أي 
احتياجات طويلة األجل أو اخلاصة بنشاطها اليومي أي احتياجات قصرية األجل لدورة االستغالل.   

بتحديد االحتياجات املالية للمنشأة وهذا الختيار أفضل السبل املتاحة لتمويل املنشأة فنقوم يف فصلنا هذا 
ا.   واليت ال تؤدي إىل اختالل تواز

احتياجات تمويل المنشأة للمدى القصير (دورة االستغالل):-1
مفهوم دورة االستغالل:1-1

ميكن تعريف دورة االستغالل من ناحيتني:  

ا شبكة التدفقات املالية اليت تؤمن سريورة تبادالت املنشأة مع األعوان من الناحية املالي• ة: على أ
االقتصاديني اآلخرين، أي كل العمليات اليت تدخل من فرتة حتويل املنشأة النقود إىل سلع وخدمات إىل غاية 

اسرتجاعها للنقود.

ا املنش• أة من أجل بلوغ هدفها، املمثل يف من الناحية االقتصادية: وهي جمموع العمليات اليت تقوم 
إنتاج السلع واخلدمات من أجل التبادل وهذا باستعمال الرأس املال اإلنتاجي (اآلالت.. اخل) من جهة، والسلع 

واخلدمات التحويلية من جهة أخرى.
وختتلف فرتة دورة االستغالل من مؤسسة إىل أخرى (جتارية، صناعية أو خدماتية) وذلك يتوقف على:  

مدة التخزين: اخلاصة باملواد األولية أو املنتوجات النهائية أو البضائع.-
مدة سريورة اإلنتاج.-

مدة القروض املمنوحة للزبائن: والذي يكون شبه معدوم يف املؤسسة التجارية عكس املؤسسة اإلنتاجية.-
احتياجات التمويل لدورة االستغالل:1-2

يولد النشاط العادي للمؤسسة احتياجات متويل (على املدى القصري) يف الفرتة اليت تفصل بني اقتناء املواد 
األولية ولوازم اإلنتاج، وحتصيل إيرادات املبيعات اليت تغطي تكاليف عوامل اإلنتاج ومتنح للمؤسسة هامش ربح.  

طبيعة احتياجات تمويل االستغالل للمؤسسة:  1-2-1
ب دورة االستغالل حيازة أصول مادية ومالية واملتمثلة يف األصول املتداولة بامليزانية املالية وهي:  تتطل
ائية.- املخزونات يف شكل مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة و
احلقوق عل الزبائن يف شكل نقدي أو أوراق جتارية.-
احلقوق األخرى لالستغالل.-
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هذه االستخدامات اليت حتتاج إىل متويل يقابلها مورد متويل يف شكل استدانة على املدى القصري واليت 
تتلخص يف:  

ديون املوردين مبا فيها أوراق الدفع.-
ديون االستغالل األخرى.-

ستغالل)، يعرب الفرق بني األصول املتداولة والديون القصرية األجل عن احتياجات التمويل احلقيقية (دورة اال
ا.   هذا الفرق يتوقف حجمه على طبيعة نشاط املؤسسة والشروط التسيريية اخلاصة 
وميكن حتديد طبيعة نشاط املؤسسة ملكونات كل من األصول املتداولة والديون وفق:   

(Conso. P, 1996, p162)
أ /قطاع نشاط المؤسسة وحجمها:  

حتصيل.–بيع –ختزين –املؤسسة الصناعية: شراء مواد ولوازم -
بيع البضائع.–ختزين –املؤسسة التجارية: شراء بضائع -
فوترة اخلدمات.–املؤسسة اخلدماتية: استهالك (تكاليف أساس األجور) -

ب/ شروط االستغالل الخاصة بالمؤسسة:  
ظروف التموين اليت تؤثر على حجم املخزونات وأمهية القروض املقدمة من قبل املوردين.-
بيعة ومدة سريورة العملية اإلنتاجية واليت تؤثر على حجم املدخالت.ط-
تحديد احتياجات التمويل للمؤسسة على المدى القصير:1-2-2

يعتمد يف حتديد احتياجات التمويل على املدى القصري للمؤسسة على مؤشر احتياجات
) وهذا بعدة طرق، نذكر منها:  BFRرأس املال العامل (

التحليل السكوني:1-2-2-1
وهو حتديد احتياجات رأس املال العامل انطالقا من امليزانية والذي ميثل حاصل الفرق بني موارد واحتياجات 
التمويل لالستغالل وخارج االستغالل، هذه األخرية متثل احلقوق والديون اخلاصة بعمليات التمويل واالستثمار 

ؤسسة واليت تكون دائما أقل من نظريتها.  واملتعلقة بطريقة غري مباشرة مع نشاط امل
ديون االستغالل.  –): املخزونات+ حقوق االستغالل BFREاحتياجات رأس املال العامل لالستغالل (

الديون خارج –): احلقوق خارج االستغاللBFRHEاحتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل (
االستغالل.  

ا يعاب عليها ما يلي:   ّوسهولة يف احلساب إ تتميز هذه الطريقة بالبساطة  ال أ
(Eglem J. Y, Micol. A, Pujol. A, 1991, p(113 – 114))
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) احتياجات رأس املال العامل خارج االستغالل أو احتياجات BFRHE/ جيب قبل حتديد كل من (- أ
) إعادة ترتيب املعلومات اخلاصة بامليزانية للفصل بني عناصر االستغالل BFREرأس املال العامل لالستغالل (
والعناصر خارج االستغالل.  

إن التحليل بواسطة امليزانية يعطي لنا نظرة حالية لعناصر األصول واخلصوم ،لكن الواقع ميكن أن - ب/
يكون غري ذلك، والذي يرجع إىل:  

ري عادية (بالزيادة أو النقصان) كنتيجة للتقدير اإلجيايب أو ميكن أن تكون املخزونات يف مستويات غ•
السليب للمبيعات املستقبلية أو التأثري على املخزون من أجل تقليص النتيجة السنوية.

هذا التحليل ال حيدد النفقات املاضية وال املستقبلية لكل من الزبائن واملوردين.•
املال العامل خالل سنة، والذي يعترب مهما/ال تسمح هذه الطريقة بتقدير تقلبات رأس- ج 

لتسوية مستويات متويل املؤسسة.  
/ إن شروط االستغالل املاضية ميكن أن تكون خمتلفة عن شروط االستغالل احلالية  .-د
التحليل الحركي:1-2-2-2

احتياجات متويل دورة وضعت هذه الطريقة من قبل اخلرباء احملاسبني استنادا إىل استنتاج، وهو أن منو 
(eglan J-Y et autre ; 1991,P114)االستغالل يتناسب طرديا مع منو نشاط املؤسسة

مع افرتاض ثبات شروط االستغالل للمؤسسة مبىن أن أي تغيري يف رقم األعمال يقابله تغيري مماثل يف املخزونات 
حمللل الداخلي نظرا لصعوبة مجع املعلومات من قبل واحلقوق والديون، كما تعتمد هذه الطريقة أكثر من قبل ا

احمللل اخلارجي.  
تقدير احتياجات التمويل لدورة االستغالل عن طريق المحاكاة:  1-2-2-3

ترتكز طريقة رأس املال العامل املعياري على فرضية ثبات شروط االستغالل ولكن قد حيدث تغري هذه األخرية 
ملمثلة الحتياجات متويل دورة االستغالل وعلى هذا األساس ترتكز طريقة احملاكاة ،ومن مث تتغري عدد األيام ا

حيث تقدر أثر تغري أحد مكونات رأس املال املعياري على عدد األيام الكلي، وبالتايل حماكاة فرضيات خمتلفة 
ميكن أن حتصى العدد أو الرتجيحات.
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تزايد وانخفاض احتياجات تمويل دورة االستغالل:  1-2-3
تزايد احتياجات تمويل دورة االستغالل:1-2-3-1

إن مزاولة املؤسسة لنشاط ما يتطلب منها توفري حد معني من رؤوس األموال الدورية لذلك وبصفة عامة 
الطويلتتخذ احتياجات متويل دورة االستغالل ارتفاعا متزايدا على املدى

(Conso. P, 1996, P 127)
هذه الزيادة ميكن أن تكون جراء األسباب التالية:  

منو نشاط املؤسسة: الناتج عن حتسن رقم أعماهلا الذي يقابله ارتفاع مماثل لألصول املتداولة وديون •
ه احلالة:املؤسسة ويف هذ

نسبة معدل منو رقم األعمال.  × زيادة احتياجات رأس املال العامل: احتياجات رأس املال العامل

تغري شروط االستغالل: إذ ميكن أن حتدث تغريات ختص: مدة القروض املخصصة للزبائن، مدة •
التخزين، واليت تنعكس على القروض املقدمة من املوردين، منو حجم نشاط املؤسسة ،شروط اإلنتاج، شروط 

احتياجات متويل دورة االستغالل حسب اجلدول التايل:
: احتياجات تمويل دورة االستغالل 04جدول رقم 

السبب التغير

زيادة يف –زيادة حجم القروض للزبائن –متديد مدة القروض للزبائن - 
متديد مدة التخزين  –املخزونات 

تراجع مستوى املبيعات والقروض املقدمة من املوردين من حيث املدة –
واحلجم.  

زيادة احتياجات التمويل  

ختفيض –متديد مدة قروض املوردين –زيادة حجم قروض املوردين - 
إلغاء  –حسن تسيري املخزونات –حجم ومدة القروض املقدمة للزبائن 
احلقوق.  كل تأخري يف تقييم الفاتورة وحتصيل 

اخنفاض احتياجات التمويل  
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ا ولكن قد حيدث • التضخم: ميكن للمؤسسة أن تقرر تثبيت حجم نشاطها واستثمارا

ا لتمويل دورة االستغالل بسبب مستوى معني من التضخم الذي يؤثر على • زيادة يف حجم احتياجا
ا. ا ومشرتيا مبيعا

التقلبات املومسية إىل تزايد حاد االحتياجات التمويل لبعض التقلبات املومسية واحلوادث: تؤدي •
ا وتكون شبه منعدمة يف املواسم األخرى، كما أن احلوادث واإلضطرابات  املؤسسات، حسب طبيعة منتوجا

ميكن أن تؤدي إىل زيادة حمسوسة الحتياجات التمويل.

حياة املنتوج أثر مايل على املؤسسة ومن عالقة احتياجات التمويل لالستغالل بدورة حياة املنتوج: لدورة•
ا على املدى القصري. مث على احتياجا

تخفيض احتياجات التمويل لدورة االستغالل (تسيير دورة االستغالل):  1-2-3-2
ن الغرض من وراء دراسة تسيري دورة االستغالل هو حماولة حتليل منو االحتياجات إ

على املدى القصري والتقليل منها.
أ /المخزونات:  

وهو جمموعة السلع واخلدمات اليت تدخل يف دورة االستغالل للمؤسسة بغرض االستهالك يف العملية 
)Eglen. J.Y, et autre, 1991, p130(اإلنتاجية أو إلعادة بيعها. 

تكلفة حيازة املخزونات: وختص:•

ددة بصفة دائمة (خمازن، التأمني... اخل) - واليت متول يف العادة مبوارد داخلية أو الوسائل املادية ا
خارجية.

تكلفة موارد متويل احتياجات رأس املال العامل، وتقاس بـ:-
(Eglen. J.Y, et autre, 1991, p131)

إذا كانت اخلزينة غري كافية: تكلفة املوارد املمولة لدورة االستغالل.♦
إذا كانت اخلزينة موجبة: هنا تكلفة الفرصة البديلة.♦

تكلفة انقطاع املخزونات: يف حالة نقص املواد األولية تتحمل املؤسسة تكاليف السلسلة اإلنتاجية دون •
مقابل.

أما يف حالة انقطاع املستويات النهائية أو السلع، فيؤدي إىل إضاعة األرباح الذي قد يؤثر على مسعة 
.املؤسسة
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ب/ القروض المقدمة للزبائن:  
تشكل القروض املقدمة للزبائن بالنسبة للمؤسسة استثمار حقيقي، ختتلف مدته حسب طبيعة نشاطها، 

يتوجب على املؤسسة ترشيد هذه القروض وحماولة ختفيضها قدر اإلمكان. 
ج/ القروض المقدمة من الموردين:

رتيات جديدة يعوض تعترب هذه القروض من املوارد الدائمة، وذلك ألن كل قرض مقدم من زبون على مش
قروض منحت على مشرتيات سابقة.  

)Eglen. J.Y, et autre, 1991, p162(أما على خصائصها هذه القروض فتتمثل فيما يلي: 
جيب التمييز بني موردو السلع واخلدمات اخلاصة بدورة االستغالل وموردي االستثمار.- 

ن املوردين هلا صبغة آلية أي أنه ال يوجد عقد لذلك.إن القروض املمنوحة م-
ميثل وسيلة أكثر ليونة للدفع، إذ ال يتطلب أي ضمان.-
ا.- متكن هذه القروض من متويل جزء أو كل املخزونات وهذا حسب سرعة دور
يوجد أيضا خطر للمؤسسة املستفيدة منه، يف حالة اإليقاف املفاجئ هلذه القروض -
القروض بني عدة موردين.ولذلك جيب توزيع-
الخزينة:  1-3

تنشأ على دورة االستثمار وباخلصوص دورة االستغالل تدفقات (حركة املنتوجات واملواد واخلدمات خالل 
فرتة زمنية معينة) مادية تنعكس يف التدفقات املالية والنقدية من وإىل اخلزينة. تتجسد هذه العالقة بيانيا يف 

الشكل التايل:  
من إعداد الطالب:  التدفقات المالية من وإلى الخزينة02شكل رقم 

التمویلداالستثماردورة ورة

االستغاللدورة

الخزینة

D

C

E F

A

B
A:حالة علىالتنازلوهو

االستثمار
B:أو االستثمارتسدید شراء
C:والقروض األموال توظیف

D:والسنداتالقروضتحصیل
E:الموردینتسدید
F:الزبائنمنتحصیل القروض
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من هذا الشكل تظهر ضرورة احلفاظ على احلد األدىن من السيولة باخلزينة لتسديد اإللتزامات اليومية 
وجتنب وقوع املؤسسة يف حالة عدم املالئمة، وذلك بالتسيري احلسن لدورة االستغالل واخلزينة.  

مفهوم الخزينة:1- 1-3
ميكن تعريف اخلزينة من جانبني:  

اجلانب األول: وهو أن اخلزينة متثل الفرق بني رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل.  
خصوم اخلزينة.  –اجلانب الثاين: يتمثل يف العالقة التالية: اخلزينة=املقبوضات+ األصول املالية للخزينة 

املدخالت واملخرجات، للعمل على التقليل قدر اإلمكان من تكلفة املوازنة أما دور اخلزينة فيكمن يف معاجلة 
ذه املهمة  بني احملافظة على السيولة وحتقيق أقصى رحبية، كما ختول وظيفة اخلزينة لشخص معني مكلف 

وينحصر دوره يف االقتصاد لوسائل التمويل

(Eglen. J. Y et autre, 1991, p254).

جات الخزينة:تقدير احتيا2- 1-3
ا املؤسسة لتجنب الوقوع يف حالة عدم القدرة على  يعترب تقدير احتياجات اخلزينة عملية أساسية تقوم 

الدفع، وذلك ألن العديد من املؤسسات أفلست بسبب العجز يف خزينتها.  
الخصائص العامة للميزانية التقديرية للخزينة:2-1- 1-3

دف تقدير حالة اخلزينة خالل جتمع امليزانية التقديرية للخزين ة كل اإليرادات والنفقات التقديرية للمؤسسة 
فرتة منتظمة، فإذا ما حتقق فائض فيجب بوظيفة أما إذا ما كان هناك عجز

فيجب اختيار أفضل القروض للتمويل من حيث الشروط واملبالغ.  
بغرض الوصول إىل إعداد كل من املوازنة يتم اإلعداد املسبق لسلسلة امليزانيات (البيع، الشراء... اخل)

التقديرية للخزينة، جدول حسابات النتائج التقديري، وامليزانية التقديرية، والذي 
يظهر يف الشكل التايل: 
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: مخطط سيرورة إعداد الميزانية التقديرية03شكل رقم 

Eglem J.Y et autre, op. cit : p258, D’apres « Cas pratiqueالمصدر
de comptabilité, :analytique et contrôle de gestion » A. mikol

édition,èmeclet, 4-et H. sotowy ED : Dunnot
1991, P186.

التكالیفموازنة

تكالیف التوزیعموازنة

اإلنتاجتكالیفموازنة

التموینموازنة تكالیف

الخزینةموازنة

ةالتقدیریالمیزانیة التقدیريجدول النتائج حسابات

المبیعاتموازنة

اإلنتاج موازنة

التموینموازنة

اإلستثماراتموازنة
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موازنة الخزينة:منهجية إعداد 2-2-3-1
مير تشكيل موازنة اخلزينة بثالثة مراحل:  

أ/ تقدير اإلجراءات والنفقات اخلاصة جبميع املوازنات األولية (املبيعات.. اخل) بغرض حتديد رصيد (موجب 
أو سالب) قبل األخذ بعني االعتبار لطرق التمويل والتوظيف.  

وقف على رصيد املرحلة السابقة.  ب/ اختيار موارد التمويل والتوظيفات والذي يت
ا للتمويل بواسطة:• فإذا كان الرصيد سالب فعلى املؤسسة أو تواجه احتياجا
البحث عن إمكانية تأخري بعض التسديدات أو تعديل املستحقات.-
التخلي على بعض النفقات (مثل االستثمارات أو توزيع األرباح).-
االستثمارات).احلصول على موارد استثنائية (كبيع -

أما يف حالة ما كان الرصيد موجبا فعلى املؤسسة حتديد مصادر هذا الفائض مث •
(Eglen J. Y et autre, 1991, p 269)اختاذ القرار املناسب .

تسيير الخزينة:  1-3-3
تعترب اخلزينة الصفرية كنموذج مثايل للتسيري اجليد للخزينة، إذ يتم جتنيد وجود أرصدة دائنة تكلف املؤسسة 

ا البنكية، كان من الواجب توظيفها.   أعباء مالية إضافية (تسبيقات مصرفية)، أو وجود مبالغ كبرية يف حسابا
ال أن ّمح بتحديد التطور العام للخزينة خالل السنة إ إن موازنة اخلزينة املعدة يف إطار املوازنة السنوية تس

ذلك غري كاف للتحكم اجليد يف تسيريها والذي يعود على:  

عدم متاثل توزيع اإليرادات والنفقات بني األيام يف السنة.•

تعدد احلسابات البنكية والبنوك املتعاملة مع املؤسسة.•

يات حماسبية الختالفها عن تاريخ تقييد العملية لدى ال ميكن متابعة تسيري اخلزينة انطالقا من معط•
البنك (يسمى بتاريخ العملية) مثال: يف حالة منح شيك إىل مورد وبتأخر هذا األخري يدفعه إىل البنك.

باإلضافة إىل ذلك فإن البنوك ال تقوم بتمرير البنك حال استالمه، ولكن بعد وقت معني، لذلك جيب 
من أجل:  التسيري اليومي للخزينة 

اجتناب األرصدة الدائنة للحسابات واليت تكلف أعباء مالية إضافية.-
حماولة احملافظة على اخلزينة الصفرية بتوظيف الفوائض، وجتنب اإلفراط يف -
االقرتاض على املدى القصري األجل.-
التفاوض يف الشروط البنكية للتقليل من تكلفة القروض املمنوحة.-
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المنشأة للمدى الطويل (دورة االستثمار):احتياجات تمويل -2

يعرف التمويل طويل األجل بأنه احلصول على األموال اليت يكون استحقاقها أكثر من السنة لتمويل -
دورة االستثمار.

وينقسم متويل املنشآت الرياضية على املدى الطويل إىل قسمني ومها:   
)113، ص2002(طارق الحاج ،

األجل واليت متثل التزاما على املنشأة اجتاه الغري.أموال االقرتاض طويلة -

أموال امللكية، وهي حقوق املسامهني واليت متثل التزامات املنشأة جتاه مالكيها ،وهي أموال ال يوجد هلا -
موعد استحقاق.
تعريف دورة االستثمار:1-2

عمل للمؤسسة، فهي دورة طويلة ختص دورة االستثمار اقتناء واستعمال األصول الثابتة اليت تشمل وسائل ال
األجل تدوم عدة سنوات. 

تبدأ دورة االستثمار عند إنشاء املؤسسة، باقتناء الوسائل الضرورية لنشاطها من حمالت وأراضي... اخل، 
معة وحتسني الطاقة اإلنتاجية، وتنتهي بتصفية املنشأة سواء  وتنمو مع منو املنشأة بإعادة استثمار االهتالكات ا

إلفالس أو اعتماد النشاط أو االمتصاص، وهي قرارات استثنائية غري متكررة مرتبطة بإسرتاتيجية املنشأة ينتج با
عنها عدة تدفقات دورية اليت تشكل دورة االستغالل. 

: دورة االستثمار  04شكل 
التنازل عن االستثمارالتدفقات الدوريةالتدفقات األولية لالستثمار

Eglem J.Y et autre, op. cit : p280:املصدر

االستغالل دورة

االستثمار حیاة االستثمار(مدة )دورة

الزمن
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عناصر المشروع الرياضي في دورة االستثمار:  2-2
وهي العناصر اليت متثل التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة عرب الزمن للمشروع الرياضي وهي: نفقات 

اية املشروع.   االستثمار، التدفقات النقدية للمشروع، تدفقات 
تحديد القيمة ومدة االستثمار:2-2-1
يتوجب األخذ بعني االعتبار مجيع التوظيفات الضرورية إلجناز تحديد قيمة االستثمار:2-2-1-1

املشروع الرياضي وهي:  

قيمة اقتناء األصول الثابتة املادية من اآلالت واملعدات... اخل، وتتمثل يف املعادلة •
:(Eglen. E. Y, 1991, p332)التالية

الرسم على القيمة املضافة القابل لالسرتجاع –قيمة الفاتورة + الرسوم اجلمركية + التكاليف املرتبطة بالشراء 
التخفيضات ذات الطابع التجاري.  –الرسوم القابلة لالسرتجاع قانونا –

النفقات املندرجة ضمن االستثمار وهي:•
ملدفوعة للغري، والتكاليف الداخلية الضرورية الستعمال النفقات املرتبطة بالشراء وتشمل التكاليف ا-

االستثمار.
العموالت وحقوق حتويل األصل (تكاليف تسجيل العقد).-

بينما تستثىن التخفيضات ذات الطابع املايل.-
فترة حياة المشروع الرياضي:2-2-1-2

جيب التقدير املسبق ملدة املشروع من أجل معرفة مدة احتساب التدفقات التقديرية وهلذا ميكن اختيار إحدى 
املدد التالية:  

املدة احملاسبية أو اجلبائية وهي املدة املقرتحة من املديرية العامة للضرائب واملخطط احملاسيب.-
املدة االقتصادية: وتعترب أطول مدة.-
واليت ترتبط بشدة استعمال االستثمار والتقدم التكنولوجي.املدة التقنية:-
املدة القانونية: وهي مدة احلماية القانونية حلق استعمال االمتياز.-
املدة املالية: وهي املدة الالزمة لتحقيق مردودية املشروع.-
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التدفقات التقديرية للخزينة الناتجة عن االستثمار:2-2-2
حندد اإليرادات والنفقات املتعلقة بنشاط املشروع باالعتماد على املوازنات التقديرية للمبيعات واألعباء، هذه 

األخرية اليت جتمع األعباء املباشرة (طاقة، مواد أولية... اخل) وغري املباشرة (مثل اإلشهار... اخل).  
) واليت تتكون من: CAFمويل الذايت للمشروع (بعد ذلك يتم حتديد تدفقات النشاط واملتمثلة يف طاقة الت

)Guedj Nerbert, 1997, p280(

الفائض اخلام لالستغالل والذي يقيس املسامهة االقتصادية املقدمة من استغالل االستثمار.•

االقتصاد يف الضرائب على االهتالكات املتعلقة باملشروع.•
التكاليف (معدل االهتالكات والتكاليف املالية) –وعليه: رقم األعمال للمشروع 

) EBE= النتيجة قبل الضرائب (الفائض اخلام لالستغالل 
الضرائب على األرباح = النتيجة بعد الضرائب  –

+ االقتصاد يف الضرائب على االهتالك
)  CAF= طاقة التمويل الذايت للمشروع (

قيمة التخلي على االستثمار:  5-2-3
اء أو التخلي  عند انتهاء مدة املشروع أو االستثمار الرياضي جيب احتساب قيمة إ

,Guedj Norbert, 1997(عن مشروع ما واليت تكون من: 
p281  :أ /القيمة المتبقية للمشروع  (

تساب الضرائب على فائض القيمة (قيمة واليت تساوي القيمة احملتملة إلعادة بيع االستثمارات بعد اح
القيمة احملاسبية الصافية)، واالقتصاد يف الضرائب على نقص القيمة.  –التخلي على االستثمار 

وهذا بافرتاض تسديد كل اإللتزامات اجتاه املوردين مع حتصيل  ب/ استرجاع احتياجات رأس المال العامل:
اية امل شروع.  كل احلقوق ونفاذ املخزونات يف 

وهي التكاليف اإلضافية احملتملة والضرورية إلعادة مكان ج/ قيمة إعداد المكان في قيمة السابقة: 
املشروع على احلالة السابقة.

قرار االستثمار في المجال الرياضي:  2-3
إن قرار االستثمار هو قرار مهم يف حياة املنشأة الرياضية بصفة خاصة ومن عري املمكن الرتاجع عنه عند 

اإلنطالق يف جتسيده فهو يشمل جتسيد األموال للمدى الطويل على أمل حتقيق عوائد يف املستقبل، كل ذلك 
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استثمار على حدة يشمل قرار جيعل من هذا القرار، قرارا إسرتاتيجيا يتطلب دراسة معمقة ودقيقة لكل
االستثمار عدة مراحل نتعرض هلا فيما يلي:

تحديد األهداف اإلستراتيجية للمنشأة الرياضية:2-3-1
إن اهلدف من وراء العمل على جتسيد االستثمارات هو املسامهة يف حتقيق أهداف املنشأة على املدى طويل 

األجل ولتحقيق هذه األهداف تعمد املديرية على حتديد سياسة عامة على 
املدى الطويل واليت تراعي كل من:  

أ /النمو: وذلك بـ:  

الرفع من قدرة املنشأة.•

خلدمات املقدمة والتماشي مع التطورات والتكنولوجيا.حتديث امنتوجات وا•
ب/ الرتشيد: وذلك بـ:  

حتديث وسائل اإلنتاج واهلياكل الناجتة للمنشأة الرياضية.  •
ج/ التحول: ونقصد به اإلجتاه حنو االستثمار يف قطاع أكثر مردودية وهذا بالتخلي على االستثمارات ذو 

مردودية ضعيفة.
الستثمارات:  البحث عن ا2-3-2

وهي مرحلة تشكيل االستثمارات، واليت تبدأ بالبحث عن االستثمارات الضرورية للوصول إىل حتقيق 
األهداف العامة املسطرة للمنشأة الرياضية، وهذا مبسامهة كل مستويات املنشأة وليس فقط على املستوى 

عدة استثمارات (أراضي، املركزي. مث تتبع بعملية وصف املشروع االستثماري الرياضي الذي يتكون بنفسه من
مباين،... اخل).  

جمع المعلومات ودراسة المشروع: 2-3-2-1

رورية يتطلب كل استثمار تقوم به املنشأة الرياضية جمموعة من البحوث والدراسات بغرض مجع املعلومات الض
ا مسؤولون من خمتلف وظائف املنشأة، إذ يدرسون املشروع للمشروع.  هذه املهمة جيب أن يقوم 

االستثماري الرياضي من خمتلف جوانبه: البشرية، اجلبائية والتشريعية، التقنية ،املالية... اخل.
)Guedj Norbert, 1997, p275(
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الدراسة البشرية: مبعىن احتياجات املوظفني من ناحية العدد والكفاءة، وأيضا برجمة التكوينية والرسكلة •
الضرورية هلؤالء املوظفني.

الدراسة اجلبائية والتشريعية: إذ يتوجب إحصاء كل االمتيازات املتعلقة باملشروع من حيث االهتالكات •
وكذلك التنظيمات القانونية اإلجيابية والسلبية.، TVAومعدل الضرائب املفروض، ومعدل 

الدراسة التقنية واالقتصادية: وهي دراسة خمتلف احللول التقنية للمشاكل املطروحة مع حتديد:•
االستثمارات الضرورية-

مدة حياة املشروع االستثماري الرياضي-

آجال االستالم والبناء-

تكلفة االستغالل.-

التمويلي للمشاريع الرياضية ولكن تسمح باالقتناء املسبق للمشاريع.هذه املرحلة ال تراعي اجلانب
الدراسة املالية: ليس اهلدف يف هذه النقطة هو توضيح األساليب والتقنيات املالية املستعملة يف اختيار •

وتشمل هذه املشروع الرياضي وإمنا توضيح املراحل اليت تتبعها املنشأة يف دراسة االستثمار من اجلانب املايل، 
الدراسة مرحلتني:

اختيار منط متويل االستثمار الرياضي املناسب إلسرتاتيجية املالية للمنشأة الرياضية مع تبيان:♦
موارد التمويل-

معدل الفائدة يف السوق املالية-

التمويل باإلستدانة أو باألموال اخلاصة-

قدرة املنشأة على االستناد-
لالستثمار وفق خمتلف أمناط التمويل املختارة.دراسة املردودية املالية ♦

سيرورة اتخاذ القرار االستثماري في المنشأة الرياضية:  2-4

قبل اختاذ قرار االستثمار النهائي، جيب أن نستويف دراسة املشروع كل املراحل

)Guedj Norbert, 1997, p308(املوجب دراستها، باإلضافة إىل ذلك التأكد من: 
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املشروع مقارنة باألهداف املسطرة.مردودية -

املخاطر املتعلقة باملشروع.-

عالقة االستثمار بالنشاطات املوجودة.-

اجلانب اإلنساين واإلجتماعي للمشروع.-

العناصر اإليكولوجية.-

كما جيب جتنب اعتبار االستثمار كواجب، جيب القيام به مهما كانت الظروف والعمل على وضع إجراءات 
ال الرياضي.   خاصة مبراقبة تنفيذ املشاريع االستثمارية املقبولة يف ا
ميكن توضيح سريورة اختاذ القرار االستثماري يف الشكل التايل:

(Guedj Norbert, 1997, p275)
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: سيرورة اتخاذ القرار االستثماري05شكل رقم 

االستثماریةالمشاریع وضع

اقتصادیةةتقنیدراسة:األولىالمرحلة
االستثمار مبلغ تحدید

التمویلتحدید االستثمارالذاتيطاقة عن الناتجة
للمشروعاالقتصادیةالحیاةمدةتحدید

للمشروع االقتصادیة المردودیة

للمؤسسة؟االقتصادیةللمعاییرالمشروع یستجیبهل

الثانیة المالیةالدراسة:المرحلة
االستثماريللمشروعنمط التمویل اختیار

المالیة المردودیة
التمویلالمخطط

االستثمار؟ یمكن هل

النهائيالقرار

التمویل مراجعة أو رفض

غیر المعاییرالمشروع مراجعة أویتم مقبول

ال

ال

نعم

نعم
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خالصة:  
انصبت الدراسة يف هذا الفصل على حتديد احتياجات متويل املنشأة على املدى الطويل وعلى املدى القصري 

ألخري ، بعد ذلك قمنا بدراسة احتياجات التمويل على املدى القصري اخلاصة بدورة االستغالل ،ويف ا
احتياجات التمويل على املدى الطويل، واستخلصنا أن قرار االستثمار هو قرار إسرتاتيجي جيب أن يراعي 

أهداف املنشأةالرياضية.  
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تمهيد:
ميكن تقسيم آليات التمويل تبعا ملعايري العالقة باملنشأة، حيث يتم تقسيمها إىل مصادر متويل داخلية (التمويل 

الذايت) وتسمي أيضا املصادر الداخلية للتمويل بأموال امللكية ،وهي أموال يتم احلصول عليها من داخل املنشأة 
ياطات، ولدينا أيضا مصادر التمويل اخلارجية املباشرة والغري ومن أمهها األسهم العادية، األرباح احملتجزة واالحت

مباشرة اليت يتم احلصول عليها من خارج املنشأة وأمهها: القروض طويلة وقصرية األجل ،السندات، التسهيالت 
االئتمانية والتمويل التأجريي أو االعتماد اإلجياري.  

ا، وإىل ونتطرق يف فصلنا هذا بالتفصيل إىل آليات التمويل املختلفة للمنشأة الرياضية خصائصها ،مزاياها وعيو
املتابعة املالية هلذه املنشأة.  

ماهية التمويل:-1
لقد ظهر التمويل وتطور بشكل ملحوظ وكان ضروريا للتغلب على التحديات املتفاوتة اليت تواجهها األعمال 

االستثمارية حيث ميكن تلخيص تلك املشاكل فيما يلي:  

دة املنافسة (داخليا وخارجيا)ح-

ازدياد حدة التضخم-

تأثري التطور التكنولوجي-
كل هذه التحديات حتولت إىل أسباب كافية تدفع باملستثمرين ورجال األعمال إىل البحث عن مصادر التمويل 

املختلفة واملتعددة، ومنه ميكن تعريف التمويل على أنه:  

ديد وهذا املال إذا مل يتوفر للمستثمر من "التمويل هو توفري املال الستثمار ج-
)11، ص2001(الحجازي عبيد علي أحمد ،مدخراته اقرتضه من مدخر آخر". 

"التمويل هو النواة األساسية اليت تعتمد عاليها املؤسسة يف توفري مستلزماته اإلنتاجية وتسديد مجيع -
ا". ا ونفقا مستحقا

"التمويل يعين توفري املبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مشروع خاص أو عاموأنه باعتبار التمويل يقصد -
به احلصول على األموال بغرض استخدامه لتشغيل أو تطوير املشروع كان ميثل نظرة تقليدية. حيث ترتكز النظرة 

عن طريق املفاضلة بني عدة مصادر متاحة من خالل احلديثة للوظيفة التمويلية على حتديد أفضل مصدر لألموال 
))25–24، ص ص(2008(بوراص أحمد ،دراسة التكلفة والعائد".
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"التمويل يعين تدبري األموال الالزمة للقيام بالنشاط االقتصادي". -
)165، ص1996(عبد المطلب عبد الحميد،

خصائص التمويل:  1-2
إن عملية متويل االستثمارات متتاز فيما يلي:  

متويل االستثمارات ومتكن من ختصيص أمواهلا اخلاصة لالستعماالت األخرى.-

احلفاظ على استقاللية املؤسسة بتوفري الوسائل الضرورية وذلك من أجل تطويرها وتنميتها.-

جتديد واستبدال جتهيزات اإلنتاج للمؤسسة يف فرتات خمتلفة.-

تعجيل مسار التطور االقتصادي دون أن تفقد املؤسسة استقالليتها املالية.-

التقدمي اجليد ملردودية املشروع االستثماري.-
تصنيفات التمويل:  1-3

زوايا: 3ميكن أن نصنف التمويل من خالل 
)75، ص2000الزعبي محمد هيثم ،(وميكن تقسيمه إىل: ة المدة التي يستغرقها:من زاوي1-3-1

أ /تمويل قصير األجل:  
تتمثل مصادر التمويل قصرية األجل يف جمموعة من االلتزامات اليت ال تتجاوز فرتة استحقاقها سنة واحدة واليت 

تلجأ إليها املؤسسة لدفع الربامج التشغيلية، وهي تلعب دورا هاما يف استمرارية النشاط وتوسعه باملؤسسات فهو 
من عناصر األصول املتداولة كاملخزون.  مبثابة احملرك للعمليات اجلارية عنطريق تغطية جزء كبري

ب/ تمويل متوسط األجل:
سنوات قبل 5إىل 2ويظهر أساس يف تلك العمليات اليت يتطلب استعمال األموال فيها فرتة ترتاوح ما بني

اسرتدادها كشراء اآلالت واملعدات وغريها.  
ج/ تمويل طويل األجل:

حيقق التمويل الطويل األجل للمؤسسة مصدر مايل مببالغ كبرية لتمويل عمليات أو شراء أصول وميكن تعريف 
ا ذلك النوع من القروض أو األوراق املالية أو االستئجار الذي يتم سداده يف فرتة  مصادر التمويل طويلة األجل بأ

سنوات.5تزيد عن 
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وميكن تقسيمه إىل:  من زاوية مصدر الحصول عليه:1-3-2

)153، ص2003أ /تمويل ذاتي: (لطرش الطاهر ،
يشكل التمويل الذايت االدخار الداخلي املسجل بواسطة نشاط املؤسسة الذي خيصص لتمويل اجلهاز 

اإلنتاجي، هلذا حترص املؤسسة على ختفيض النفقات املتعلقة باإلنتاج إىل أكرب قدر ممكن. أو تسعى للحصول على 
ضعية أكثر استقرارا. كما توضح لنا أكرب هامش ربح ممكن ما ميكنها من حتقيق فوائض نقدية جتعل املؤسسة يف و 

مدى قدرة وكفاءة املسريين.  
وينقسم إىل:  ب/ تمويل خارجي:

يعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملستثمر دون تدخل أي وسيط ما التمويل المباشر:•
يف املوارد مصريف أو غري مصريف. فالوحدات اليت هلا فائض يف املوارد توجهه إىل الوحدات ذات العجز 

ا االستثمارية. اليت حتتاجها يف علميا

يتم هذا النوع من التمويل عن طريق األسواق بواسطة املؤسسات املالية التمويل غير المباشر: •
مبختلف أنواعها (مصرفية أو غري مصرفية). فتقوم هذه األخرية بتجميع املدخرات النقدية من الوحدات 

أو مشروعات ملتوزعها على الوحدات اليت حتتاج إليها.ذات الفائض سواء كانوا أفراد 
وميكن تقسيمه إىل:  من زاوية الغرض الذي يستخدم من أجله:1-3-3

أ /تمويل االستغالل:
يتمثل يف ذلك القدر من املوارد املالية اليت يتم التضحية به يف فرتة معينة من أجل احلصول على عائد يف نفس 

اليت توجد ملواجهة النفقات اليت تتعلق أساسا بتشغيل الطاقة اإلنتاجية للمشروع قصد الفرتة وهي تلك األموال
االستفادة منها كنفقات شراء مواد اخلام ورفع أجور العمال وغريها من املدخالت الالزمة إلمتام العملية اإلنتاجية.  

ب/ تمويل االستثمار:
ي جديد أو ألجل توسيع نشاط إنتاجي قائم كاقتناء وهي تلك األموال املتخصصة من أجل خلق نشاط إنتاج

أو شراء بعض اآلالت والتجهيزات أو غري ذلك.  
)  77، ص2000أهمية التمويل: (الزعبي محمد هيثم ،1-4

تأيت أمهية التمويل من احلاجة إىل األموال فتزداد أمهية وظيفة التمويل بزيادة احلاجة إىل املال وتنقص بنقصان 
. فالتمويل يعترب فرعا من فروع علم االقتصاد وتربز أمهيته يف كونه: هذه احلاجة
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يؤمن ويسهل انتقال الفوائض النقدية والقوة الشرائية من الوحدات االقتصادية ذات الفائض إىل تلك -
الوحدات اليت يكون هلا عجز مايل هي اليت يزيد إنفاقها على تلك السلع واخلدمات من دخلها يف حني أن 

الوحدات ذات الفائض هي اليت من زاد دخلها عن إنفاقها للسلع واخلدمات.

توفري املبالغ النقدية الالزمة للوحدات االقتصادية ذات العجز يف أوقات عجزها. لذلك تعتمد آلية التمويل -
وائدها عامة على مجلة من احلوافز اليت تعمل عن طريقها الوحدات االقتصادية ذات الفائض ألن تتنازل عن ف

النقدية لصاحل الوحدات االقتصادية ذات العجز.
هذا األمر يعطي احلركية واحليوية الالزمة والضرورية لتحقيق وترية منو اقتصادميقبولوتنمية شاملة.  

قواعد أساسية يف متويل املؤسسات االقتصادية:  3ينبغي اإلشارة أن هناك 

األموال الدائمة مبعىن األمواالخلاصة مضافا إليها القروض جيب متويل األموال الثابتة للمؤسسة عن طريق-
طويلة األجل واملتوسطة.

ميكن متويل األصول بواسطة القروض قصرية األجل.-

ينبغي احملافظة على هامش أمان يتمثل يف متويل جزء من األموال املتداولة باألموال الدائمة وهذا اهلامش -
يعرف برأس املال العامل الدائم.

دور الوظيفة المالية في المشروع االستثماري ووظائفها األساسية.  1-5
تتوقف أمهية وحجم الوظيفة املالية إىل حد كبري على حجم املشروع. فاملشروعات الصغرية متارس هذه الوظيفة 

ة هذه الوظيفة بصفة عامة من خالل اإلدارة احملاسبية، بينما تزداد أمهية هذه الوظيفة مع منو املشروع. وتربز أمهي
املالية يف خمتلف الوظائف اليت تقوم

ا إلجناز املشروع وحتقيق األهداف. وأهم هذه الوظائف: 
))16–15، ص ص(2004التخطيط المالي: (حنفي عبد الغفار ،1-5-1

يركز على األموال ويساعد يف إعداد املستقبل، حيث أن تقديرات املبيعات واملصاريف التشغيلية الرأمسالية توجه 
تفكري املدير املايل سواء كانت احتياجات قصرية أو طويلة املدى، وجيب األخذ يف االعتبار صعوبة التنبؤ باملستقبل 

وهذا ال يعين استبعاد التخطيط جانبا بل يتطلب ضرورة وبأن خططه تقوم على معلومات غري كاملة أو أكيدة.
وضع اخلطط اليت تتمتع مبرونة كافية جتعلها قادرة على التماشي مع الظروف غري متوقعة. 
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الرقابة المالية:  1-5-2
تعمل على تقييم أداء املؤسسات مبقارنتها باخلطط املوضوعة لغرض اكتشاف االحنرافات وتصحيح احنراف 

داء وتعديل اخلطط نفسها مث متابعة التصحيح للتأكد من تنفيذه.  األ
والقيام بتصميم نظام الرقابة يكون عند القيام بنظام التخطيط املايل حيث ميكن مراجعة التنفيذ الفعلي مع 

اخلطط املوضوعة وبواسطة تقارير األداء ميكن اكتشاف االحنراف ،ويستلزم هذا االكتشاف البحث عن أسباب 
دوث هذه االحنرافات. وعادة تكون الرقابة املالية مسؤولية املراقب املايل الذي عمله األساسي هو اإلشراف على ح

احلسابات ويف معظم املشاريع يكون مسؤوال أمام املدير العام. 
الحصول على األموال:  1-5-3

إن التخطيط املايل يبني التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية خالل الفرتة اليت تشملها اخلطة ويبني مقدار 
األموال اليت حتتاجها املؤسسة ومواعيد حاجة هذه األموال، ولتغطية هذه احلاجة فإن املدير يلجأ إىل مصادر 

ناسبة واليت تكون بشروط سهلة وتكلفة قليلة.  خارجية للحصول على هذه األموال وعليه البحث عن األموال امل
استثمار األموال:1-5-4

بعد قيام املدير املايل بإعداد اخلطط املالية واحلصول على األموال من مصدرها عليه أن يتأكد أن هذه األخري 
صول تستخدم حبكمة تستخدم استخداما اقتصاديا داخل املؤسسة وذلك من خالل استثمار األموال يف األ

املختلفة حيث أن كل أصل من األصول الثابتة واملتداولة ميثل استثمار األموال.  
ا األصول فهي حتتاج إىل  ومن املهم جدا أن تتمكن املؤسسة مبرور الوقت من احلصول على أمواهلا اليت استثمر

ا.  هذه األموال لسداد احتياجا
مقابلة مشاكل خاصة:  1-5-5

السابقة هي وظائف دورية ودائمة لإلدارة املالية واملدير املايل ولكن قد تواجه املدير املايل من إن الوظائف األربع
وقت آلخر مشاكل مالية ذات طبيعة خاصة وغري متكررة وقد ال حتدث خالل حياة املشروع وهذه املشاكل تتعلق 

ع مشروعني أو أكثر من مشروع واحد.بتقدمي املؤسسة كاملة أوتقدمي جزء من أمواهلا ويتم ذلك عادة عند جتمي
)  75، ص2000(الزعبي محمد هيثم ،
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االعتبارات الخاصة بالتمويل مخاطر التمويل: 1-6
االعتبارات الخاصة بقرار التمويل:  1-6-1

للمؤسسة.حجم املديونية احلالية -

حجم السيولة املتوفرة يف املؤسسة.-

حجم األرباح السنوية للمؤسسة.-

تأثري تكاليف نصادر التمويل على القيمة السوقية للمؤسسة.-

تركيبة املوجودات كمزيج من مصادر التمويل القصرية والطويلة األجل وحقوق امللكية.-
مخاطر التمويل:  1-6-2

أ /المخاطر:  
التمويل هو إمداد باألموال يف أوقات احلاجة إليها، وكل شخص مسؤول عن التمويل سواء كان هذا األخري 

خاص مبشروع كبري أو خاص لتدبري اجلانب املايل يتطلب منه التأكد من حسن تدبري املتحصالت (املدخالت) أو 
دف احلصول على عائد على أن هذه العوائد اليت دد عادة املدفوعات (املخرجات)  يطمح إليها املستثمرين قد 

) ــالمخاطر المادية:22، ص2002(الحاج طارق ،اخلسائر الكلية أو اجلزئية. ومن هذه املخاطر هناك عدة أنواع: 
وهي تلك املخاطر اليت قد تتلف بعض السلع املادية اليت تدخل يف إنتاج الذي ميول، ففي هذه احلالة ال يستطيع 

قرتضها مما حيقق خسائر أي تكاليف.املبالغ اليت ا
وهي تلك املخاطر اليت تتبع من حقيقة أو مهارة املنتج واليت قد ال تتناسب مع طموح خططه المخاطر الفنية:-

ومن أجل ذلك فإنه بالرغم من الوسائل املعروفة فإن املنتج قد يفشل يف عمل الشيء املرغوب فيه ألنه غري 
نتاج خاصة التعامل مع اآلالت احلديثة وإذا جنح يف عمله فإنه يستهلك من مؤهل فنيا الستخدام عناصر اإل

أجل ذلك موارد أكثر من تلك اليت حيددها عند وضع اخلطة وهذا هدر للموارد وبالتايل حدوث خسائر مل تكن 
غيلهم عالية.يف احلسبان. لذلك تركز املصانع على الفنيني املهرة يف العملية اإلنتاجية حىت ولو كانت تكلفة تش

وتلك املخاطر النامجة عن أسباب اقتصادية حبتة وتتمثل يف:المخاطر االقتصادية:-

اخنفاض الطلب على املنتج مما يعين عدم احلصول على مردود مايل ليسدد من خالله أقساط التمويل •
و اخلدمة منها املنافسة، وباقي االلتزامات األخرى واألسباب اليت تؤدي إىل اخنفاض الطلب على السلعة املنتجة أ

اخنفاض الدخل، النوع... اخل.



ياضية ومتابعتهاالباب األول : الدراسة المعرفية النظرية                                 الفصل الثالث : آليات تمويل المنشأة الر 

60

خماطر عدم كفاية عرض املوارد الالزمة لصنع املنتوج املخطط له وبالتايل قد ال ميكن •
Vernimmen Pierre, 2000, p p(391إنتاجه. – 392)(

تتمثل يف: المخاطر الصناعية أو التجارية أو االجتماعية:-
منافسني جدد والتطور التكنولوجي.نقص املنافسة ووجود 

يف حالة وجود تضخم مايل فمعدل املردودية يف هذه احلالة يصبح أقل من معدل مخاطر التضخم المالي:-
التضخم.

يكمن هذا اخلطر يف عدم قدرة املدين على تسديد ديونه حىت لو مت حتويل ممتلكاته مخاطر عدم التسديد:-
إىل سيولة.

اخنفاض أسعار الصرف ميكن أن يتسبب يف خسارة القيمة احملررة بعملة أجنبية.مخاطر الصرف:-
يتعلق باألوضاع السياسية للبالد أو القرارات السياسية كمنح الدولة بعض المخاطر السياسية:-

األسواق.
تتمثل يف تغيريات القانون أو التنظيمات قد تؤثر مباشرة على مردودية أي المخاطر القانونية:-
اط اقتصادي (البنك، التأمينات،...) وبالتايل تؤثر على عملية التمويل.نش

تتمثل يف الكوارث والتقلبات الطبيعية كالزالزل، الرباكني ،الفيضانات اليت المخاطر الطبيعية:-
متس االستثمارات مباشرة (املباين، املعدات...)

: (vernimmen pierre, 2000, p392)ب/ تفادي المخاطر
ال يستطيع أي شخص أن ينفي وجود املخاطر ألن حتمية وجودها وارد، كما ال يستطيع 

أي شخص منتج أن يزيلها كليا عن طريق نشاطه ولكن يستطيع تفاديها وتقليل قدر اإلمكان من آثارها 
طرق:  3وذلك من خالل 

طر ميكن أن خيفض عن اإلجراءات املناسبة اليت حتوي نفقات اخلطر ميكن القول أن كل نوع من اخل-
طريق زيادة اإلنفاق (مثال ميكن لنا أن جنعل مبىن املصنع أكثر احتماال ومقاومة للنار إذا أنفقنا أكثر يف بنائه 
ووضعنا واد مقامة للحريق يف جدرانه). كما أن خطر توقف اإلنتاج بسبب نقص يف مادة رئيسية يف اإلنتاج 

كاف من املخزون هلذه املادة، وكل هذا يتطلب نفقات إضافية.من املمكن أن يزول إذا أنشأنا احتياطي
ة "التأمني" مبعىن استبدال النتائج النامجة عن - حتويل تكاليف منتظمة وجتميعها مع األخطار املتشا

املخاطر إىل تكاليف سنوية تدفع لشركات التأمني، تتعهد هذه األخرية بأن تعوض عن اخلسائر النامجة عن أي 
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ي وذلك يف مقابل سداد سنوي حمدد يسمى القسط وهناك عدة أنواع من املخاطر الطبيعية  سبب طبيع
كاحلريق، الفيضانات... اخل.

مقابلة األخطار اليت تعمل يف االجتاه العكسي أي خطر اخلسارة اليت تصاحب فرص الربح.-
التمويل الرياضي في الجزائر:  1-7

بقيت الدولة تضمن أو تساهم يف متويل النشاطات البدنية والرياضية عن طريق اجلماعات احمللية، املؤسسات 
لكن 09- 95واملادة رقم 03–89من القانون 69املنشآت، واهليئات العمومية وهذا حسب املادة رقم 

مجادى الثاين عام 27املؤرخ يف 10–04اجلديد الذي جاء به املشرع بعد املصادقة عليه يف الربملان هو قانون 
وحيمل هذا القانون 09–95، يتعلق بالرتبية البدنية الذي يلغي قانون 2004أوت سنة 14املوافق 1425

األهداف 
والقواعد العامة اليت تسري الرتبية البدنية الرياضية وكذا وسائل ترقيتها وجاء مبواد جديدة يتحدث فيها عن 

حسب املواد التالية:  التمويل ومصادره
تتوىل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة متويل أو املسامهة يف متويل : 72المادة 

األنشطة التالية:  

تعليم الرتبية البدنية والرياضية.-

املنافسة الرياضية ورياضة النخبة واملستوى العايل.-

التأطري.تكوين الرياضيني ومستخدمي -

عمليات الوقاية واحلماية الطبية الرياضية.-

إجناز منشآت رياضية وتقوميها وظيفيا.-

تطبيق خمططات وبرامج البحث يف ميدان علوم الرياضة وتكنولوجيتها.-

الرياضة للجميع.-
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املمارسة الرياضية االحرتافية وشبه االحرتافية.-

مكافحة تعاطي املنشطات.-

التمثيل الدويل.-
أعاله، أخذا يف احلسباناملعايري واملقاييس 72يتم متويل األنشطة املنصوص عليها يف املادة :73ادة الم

اآلتية:  

وضع آليات للتخفيف من التباينات اجلهوية.-

ضبط معايري التمويل حسب اخلريطة الوطنية للتنمية الرياضية.-

ضبط املراقبة والتقييم.-
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.  

يسند حسب طبيعة املنافسات، إىل اللجنة الوطنية األوملبية، االحتادات الرياضية الوطنية، النوادي :74المادة 
الرياضية، تسويق اإلشهار املختوم به لباس الرياضيني ،وخاصة تلك اليت تبثها اإلذاعة أو التلفزة أو السينما أو عن 

ا على كل املنافسات الدولية اليت يشارك فيها الرياضيون طريق اإلنرتنت اليت جترى على الرتاب الوطين أو تعربه، وكذ
اجلزائريون.  
ميكن املتعاملني العموميني أو اخلواص، التدخل لتمويل عمليات دعم وترقية ورعاية لفائدة :75المادة 

ة، ميكن أن تأخذ الرياضيني والنوادي الرياضية والرابطات واالحتادات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية األوملبي
عمليات الدعم على اخلصوص شكل مسامهات مالية أو تكوين للرياضيني أو دعم وسائل النوادي والرابطات 

واالحتاديات الرياضية الوطنية واللجنة األوملبية، يضبط احلد األقصى للمبلغ املخصص للتمويل والرعاية اليت يقبل 
شريع املعمول به.خصمها لتحديد الربح اخلاضع للضريبة طبقا للت

يهدف الصندوق الوطين والصناديق الوالئية لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية خصوصا :77المادة 
إىل تعزيز عمل الدولة يف جمال الشباب والرياضة خصوصا ودعم اهليئات الرياضية، وحتفيز النتائج.  

باب واملمارسات الرياضية خاصة باملوارد اآلتية:  ميول الصندوق الوطين لرتقية مبادرات الش:78المادة 

قسط عن حاصل أنشطة اهليئات أو املؤسسات املكلفة بتنظيم الرهان الرياضي واأللعاب املماثلة والرهان -
املشرتك.
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قسم عن حاصل اإلشهار يف املالعب والقاعات الرياضية حيدد عن طريق التنظيم.-

مسامهة الدولة.-

احمللية.مسامهة اجلماعات -

مسامهة املؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة.-

احلاصل احملقق مبناسبة أنشطة الرتقية املرتبطة مبوضوعه.-

اهلبات والوصايا.-

املداخيل احملققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية جتارية مرتبطة مبوضوعه.-

الرياضية واإلشهار.املداخيل احملققة من طرف الصندوق يف إطار ترقية األنشطة-

ا قانونا واملرتبطة مبوضوعه.- كل املوارد األخرى املسموح 
حتدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطين لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية، وكذا طرق :79المادة 

تنظيمه وعمله وتسيريه وكذا ختصيص النفقات وموارده األخرى عند االقتضاء، عن طريق التنظيم.  
طريق مسامهة مقتطعة من ميول الصندوق الوالئي لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية عن :80المادة 

ميزانيات الواليات والبلديات حتدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم.  
تسيري الصناديق الوالئية لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية يف شكل ميزانية ملحقة للوالية. 

التمويل الداخلي أو التمويل بواسطة التمويل الذاتي:-2
ايت للمؤسسة، إمكانية املؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خالل إن قدرة التمويل الذ

ا. )  83، ص2000(ناصر دادي عدون ،نشاطا
يتكون التمويل الذايت من:  تشكيل التمويل الذاتي: 2-1

متثل االحتياطات مبالغ يتم جتنيبها من األرباح احملققة لتدعيم املركز املايل للمنشأة االحتياطات:2-1-1
أو ملواجهة خسائر حمتملة الوقوع، يتوقف تكوين االحتياطات على نتيجة أعمال املنشأة وحتقيق األرباح القابلة 

اإلدارة ومبوافقة اجلمعية للتوزيع يدخل ضمن حقوق املنشأة، ويتم حجز االحتياطات بقرارات صادر من جملس
العمومية للمنشأة كاالحتياط القانوين، واالحتياط النظامي، وبصفة عامة تتمتع االحتياطات بنفس املزايا 

ا األرباح احملتجزة.  )208، ص2005(محمد الصيرفي ،التيتتمتع 
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متثل األرباح احملتجزة أحد املصادر اهلامة للتمويل الذايت اليت تلجأ إليه املنشأة األرباح المحتجزة:2-1-2
ا طويلة األجل، ومتثل األرباح احملتجزة ذلك الرصيد الرتاكمي لذلك اجلزء من األرباح السنوية  لتغطية احتياجا

والتوسع يف أنشطتها، كما الذي مل يتم توزيعه، وتستخدم املنشأة األرباح احملتجزة لتمويل عمليات النمو
تستخدمها إلجراء أي توزيعات على املسامهني يف األحوال اليت ال يتم فيها حتقيق أرباح أو يتم فيها حتقيق 

خسائر وتعمل األرباح احملتجزة على دعم وتقوية املركز املايل للمنشأة، حيث ترفع من نسبة حقوق امللكية إىل 
رة االقرتاضية للمنشأة.   االقرتاض بشكل يؤدي إىل رفع القد

))279–278، ص ص(2006(عاطف وليم أندراوس ،
وهي املؤونات املشكلة استنادا إىل تنظيمات قانونية وجبائية على أساس المؤونات المنظمة:2-1-3

األموال اخلاصة.  مبدأ احليطة واحلذر، حبيث تتميز بطابع احتياطي وهو ما يوضح إنتمائها إىل
وهي املبالغ املخصومة من نتيجة املنشأة لضمان جتديد التجهيزات اإلنتاجية، األعباء المحتبسة:2-1-4

وختفيف تدهور قيم األصول، وحتضري األعباء املستقبلية، واليت تتشكل باإلستناد إىل إجراءات جبائية.  
التمويل الذاتي الرياضي:  

ا واسعة نذكر منها:   يف الواقع التمويل الذايت للرياضة عديدة وجمال

الرتخيص باستخدام العالمات والشعارات على املنتجات ووسائل اخلدمات.•

اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبني.•

اإلعالن على املنشآت الرياضية.•

استثمار املرافق واخلدمات يف اهليئات الرياضية.•

الدخول للمباريات وللمناسبات الرياضية.عائدات تذاكر •

اإلعالنات والتربعات واهلبات.•

عائدات إنتقال الالعبني.•

اشرتاكات ومسامهات األعضاء.•

استثمار حقوق الدعاية واإلعالم.•

إصدار الطوابع والعالمات التذكارية املناسبة واألحداث الرياضية.•

بات الرياضية.حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوين لألنشطة واملناس•
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اإلعالن يف املطبوعات والنشرات والربامج اخلاصة باألنشطة الرياضية.•

ا خمصصة لدعم جمال أو هدف رياضي. • عائدات نسبة من قيمة سلع يعلن أ
)104، ص1999(سمير عبد الحميد علي ،

التمويل بواسطة الموارد الداخلية (التمويل الذاتي):  2-3
معة مبا فيها عالوة اإلصدار،  ميكن حتقيق التمويل الذايت بواسطة رفع رأس املال، وذلك بإدماج االحتياطات ا

ة باألغلبية واألرباح اليت مل يتم ختصيصها بعد، أو األرباح املتعلقة بالسنة املاضية ويشرتط لذلك موافقة اجلمعية العام
انية أو باستعمال  على هذا القرار ،وتتحقق هذه الزيادة سواء بالرفع من القيمة اإلمسية للسهم أو بتوزيع األسهم ا

).  Dupallens G, 1997, p877(النظامني بالتوازي. 
هذه الطريقة ال تؤدي إىل زيادةعدد األسهم بالتايل القيمة اإلسمية للسهم:أ /الزيادة عن طريق الرفع من 

ذا اإلجراء.   يبقى نصيب كل مساهم يف األموال اخلاصة ثابت، كما أن تسعرية السهم يف البورصة ال تتأثر 
ياطات وهو أن تقوم املنشأة بإدماج االحتب/ الزيادة في رأس المال بواسطة التوزيع المجاني لألسهم:

مقابل إصدار وتوزيع أسهم جمانية على املسامهني القدامى، والذي يتم على أساس حصة كل مساهم يف أسهم 
الشركة. 

إيجابيات وسلبيات التمويل الذاتي:2-4
يف بعض القطاعات واملؤسسات ذات الكفاءة العالية ميكن أن يشكل التمويل الذايت املورد الوحيد للتمويل، 

وجود لالستدانة، بينما يف قطاعات أخرى متثل االستدانة موردا عاديا، كحالة الفنادق اليت حيث ال يكون هناك 
ا االستدانة إىل  أن االعتماد على التمويل الذايت له ّ ، من جمموع موارد التمويل، إال%60أو %50تصل 
سلبيات وإجيابيات:  
أ /اإليجابيات:  

التمويل الذايت يرفع من السيولة وهو وسيلة لتدعيم قوة املؤسسة اليت ميكن أن •
)Piget Patrick, 1998, p456(تستعمله يف العمل على تراكم رأس ماهلا. 

يضمن مرونة رأس مال املنشأة، إذ ال يتطلب تكوين ملفات وال قبوال من اآلخرين الستعمال هذه األموال.•

املنشأة إذ ال يوجد رقابة لدائنني عليه، ويتيح حرية التصرف فيه حبيث ميكن حيافظ على استقاللية •
ختصيصه لالستثمار أو لتسديد الديون أو توزيعها على الشركاء أو متويل االستغالل.
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ال لالستدانة، حيث تتقبل البنوك تقدمي قروض إضافية للمنشأة.• يفتح ا

ئي، وال يكلف للمنشأة أعباء مالية.تشجيع من قبل الدولة بواسطة التخفيض اجلبا•

إن التمويل الذايت هو وسيلة للتمويل، يتحكم فيها مسريوا املؤسسة الشيء الذييتيح هلم حرية التصرف •
ولكن مقيدة حبق رقابة املسامهني على استعماالت هذه األموال.

ب/ السلبيات:  

األرباح املوزعة.قد يؤدي إىل فقدان إهتمام املسامهني باملؤسسة نتيجة تراجع •

يف بعض األحيان يكون التمويل الذايت غري كاف لتمويل االستثمار.•

منط متويل غري مكلف ميكن أن ينتج عنه استثمارات ذات مردودية ضئيلة.•

مع يف نفس القطاع، بينما أن هذه األموال كان من املمكن توزيعها • إن التمويل الذايت حيجز االدخار ا
ا يف مشاريع أكثر مردودية، هذا التحليل خيص فقط النتيجة.على الشركاء الذين يستثمرو

مفهوم التمويل الخارجي المباشر للمنشأة:-3
وهو التمويل الذي يتم عن طريق السوق املالية وهذا بإتاحة املنشأة الفرصة للمدخرين باملسامهة يف رأس ماهلا 

من املدخرين مقابل دخل ثابت.  مقابل نصيب من أرباحها، أو عن طريق االقرتاض املباشر
بيد أن دخول املنشأة الرياضية يف السوق املالية كمؤسسة اقتصادية له شروط وإجراءات حتددها هيئة خمتصة يف 

ذلك لضمان حقوق الطرفني (املدخر واملنشأة).  
الرفع من رأس المال والتمويل السندي:  3-1

إذ تلجأ املنشأة إىل شركاء لتمويلها باعتبارهم قانونيا منفصلني الزيادة يف رأس املال هي عملية متويل خارجية 
عنها. 
تقوم املنشأة من أجل زيادة رأس ماهلا نقدا بطرح أسهم جديدة بسعر حمدد زيادة رأس المال نقدا:3-1-1

ال ّاالكتتاب يف السوق املالية، تكون هذه األسهم اجلديدة يف العادة مماثلة لألسهم القدمية وما متثله من حقوق، إ 
م على مراقبة املنشأ ة الشيء الذي حيفز ظهور أنه قد يرغب مسريوا املنشأة يف زيادة رأس املال دون إضعاف قدر

مالية جديدة حتقق هذا الغرض واليت تعرف بشبه األموال اخلاصة.  أوراق
وهي تضاف إىل رأس مال املنشأة حبيث هلا خصائص قانونية وحماسبية خمتلفة على أ/ شبه األموال الخاصة:

ألموال اخلاصة بتحقيق ما يلي:  األموال اخلاصة ولكن من الناحية املالية تصدى نفس الوظائف، حيث تسمح شبه ا
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زيادة يف األموال اخلاصة دون عواقب على مراقبة املنشأة، ومن أمثلتها إصدار أسهم ذات عائد ممتاز دون •
حق التصويت وشهادة االستثمار اليت تتيح التمويل دون فقدان السيطرة على مراقبة املنشأة، باإلضافة إىل االستفادة 

ي تقدمه الدولة هلذه األوراق، غري أن هذا اإلجراء يتناىف مع مبدأ مساواة الشركاء يف من التحفيز اجلبائي الذ
املؤسسة والذي يعتربه

البعض أنه يقلل من قيمة املؤسسة، ذلك بأن احتفاظ املسريين بالسلطة على املؤسسة ولو كان •
تسيريهم جيد، يؤدي إىل سوء تقييم قيمة املؤسسة. 

(Solinik Bruno, 1997, p149)
تعترب هذه األوراق أكثر جاذبية وبدون خماطر، إذ تتيح للمكتتبني حتقيق فائض قيمة يف البورصة يف 
يل، بل املستقبل، نتيجة لتحويل أوراقهم إىل أسهم، كما أن مردودية املشاريع ال حتقق بالضرورة يف الوقت احلا

ميكن االستفادة منها مستقبال. 

(Guedi Norbert, 1997, p395)
:ب/ األموال الخاصة

إن األموال اخلاصة حتقق ميزتني ومها الضمان واملرونة الضروريني لـ:   
(Leveey Aldo, 1993, p149)

تغريات نشاط املؤسسة دون حتمل أعباء مالية إضافية.متويل -

الدفاع ضد اهلجومات يف البورصة يف حالة ضعف رأس املال.-

تدعيم التوازن اهليكلي مليزانية املؤسسة.-

األموال اخلاصة متثل قيمة عناصر أموال املؤسسة مقارنة بالديون ويف حالةإيقاف نشاط املؤسسة أو -
أو الثورة اليت توزع على الشركاء ،من ناحية وظيفية تعترب تلك املوارد املالية اليت تساهم التصفية فهي متثل األموال

مع األموال املستدانة يف متويل املؤسسة.
وتشغل األموال اخلاصة يف املؤسسة وظيفة الضمان بالنسبة لدائين املؤسسة وكمورد مايل للمؤسسة إذ تلعب دورا 

دانة.  حمددا لقدرة املؤسسة على االست
ميكن الزيادة يف رأس املال بطرق أخرى وهي:  ج/ الطرق األخرى لزيادة رأس المال:

زيادة رأس املال عينا: وهي الزيادة املمثلة باألصول الثابتة واملتداولة واليت حتدث يف العادة نتيجة االندماج •
أو إعادة اهليكلة يف ما بني الفروع التابعة لنفس املنشأة ينجم عن هذه 
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التوازن املايل العملية زيادة األموال اخلاصة واألصول يف آن واحد وبنفس املقدار ،الشيء الذي حيافظ على•
للمنشأة.

لكن ميكن أن حيدث تدهور احلالة املالية إذ ما ينتج عن هذه الزيادة يف األصول ،تطور نشاك املنشأة، •
وبالتايل زيادة احتياجات املنشأة إىل موارد متيل إضافية بسبب رفع احتياجات رأس املال العامل، ولتجنب ذلك 

األصول املتداولة برفع رأس املال نقدا، وليس اللجوء إىل قروض قصرية جيب أن تقابل املؤسسة هذه الزيادة يف 
األجل.

(Dupallens. G, 1997, p871)
ى أيضا جتسيد زيادة رأس املال بتحويل الدين: وهو حتويل ديون الغري على املؤسسة إىل أسهم واليت تسم

الديون ويتوقف أثر التحويل على املؤسسة حسب طبيعة الديون.
)Dupallens, 1997, p878(إن حتويل الدين إىل أسهم ميكن أن يتحقق بعدة طرق: 

ذه العملية لتجنب - حتويل ديون عادية إىل أسهم، وهو بالنسبة للمؤسسة اليت متر بأزمة خزينة واليت تقوم 
القانونية للمؤسسة.التصفية 

حتويل السندات القابلة للتحويل إىل أسهم.-
Le financement obligativeالتمويل السندي2-1-3 :

ميكن للمؤسسات العمومية إصدار سندات من سوق مالية واليت تعترب قروض طويلة األجل.  
إن السندات هي أوراق مالية قابلة للتفاوض يف البورصة، حيث عند إصدارها الجانب القانوني:3-1-2-1

تعطي نفس احلقوق جلميع الدائنني املكتتبني.  
إلصدار السندات شرطني:  أ /شروط إصدار السندات:

لس اإلدارة صالح• ية خيول فقط للجمعية العامة العادية للمنشأة إختاذ قرار التمويل السندي، واليت متنح 
القيام بذلك.

دف محاية املكتتبني من املؤسسة اليت ال تقدم ضمانات كافية لتسديد الديون يفرتض على املؤسسة •
)Conso. P, 1996, p421(الشروط التالية:

حيق فقط لشركة األسهم إصدار أسهم االكتتاب.-

النشاط.هلا سنتني من -
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جيب أن تكون قد أعدت ميزانيتني مصادق عليهما من قبل مراجع احلسابات.-
بالنسبة للشرطني األخريين ال تطبق على املؤسسات العمومية أو السندات املضمونة من الدولة.  

دف ضمان عملية االقرتاض، أو ميكن أم يكون ب/ الضمانات: تلجأ املنشأة بتقدمي ضمانات إىل اجلمهور، 
طرف آخر هو الضامن مثل: كفالة املؤسسة األم ملؤسسة تابعة هلا، أو كفالة وزارة الشباب والرياضة إلحدى 

املنشآت الرياضية.  
دة إىل وساطة البنك ،واليت تقوم بفتح عندما ترغب املنشأة بإصدار سندات تلجأ يف العاج/ الوساطة:

شبابيكها فقط للمكتتبني أو عن طريق ضمان توظيف كل األوراق، وذلك بتسديدها لكل مبلغ القرض يف تاريخ 
حمدد، كل ذلك مقابل عمولة على اخلدمة أو عمولة ضمان الدور الذي تلعبه. 

الجانب المالي:  3-1-2-2
أ /خصائص القرض السندي:  

لقرض.قيمة ا-
مدة القرض.-
عدد األوراق املطروحة.-
عدد السندات املسدد يف تاريخ معني.-
تاريخ التمتع أو تاريخ بداية حساب الفوائد.-
تاريخ االكتتاب.-
القسيمة أي قيمة الفوائد املدفوعة يف كل مدة استحقاق.-
القيمة اجلارية وهي قيمة الفوائد اجلارية منذ آخر دفع للفوائد.-
اإلمسي أو اجلبائي وهو املعتمد حلساب الفوائد.املعدل -
قيمة إصدار السندات.-
قيمة تسديد السند عند كل تاريخ استحقاق وهو مبلغ كل ورقة مسددة من املنشأة إىل املكتتب.-

إن قيمة اإلصدار أي املبلغ املدفوع حقيقيا من قبل املكتتب ميكن أمن ب/ عالوة السداد وقيمة اإلصدار:
ا أو أقل من القيمة اإلمسية للسند عكس السهم، وعليه تتمثل عالوة السداد يف الفرق بني قيمة السداد يكون مساوي

وقيمة اإلصدار للورقة املالية.  
نفس الشيء عندما تكون )861، ص1999(إدريس سهيل ،فعندما تكون قيمة اإلصدار املساوية للقيمة اإلمسية 

قيمة السداد مساوية للقيمة اإلمسية نقول أن السندات قد سددت بالسعر اإلمسي.  
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تدفع املنشأة للمكتتبني يف تواريخ حمددة دفعات مشكلة من:  ج/ تسديد الدين:

فوائد: واليت تكون عادة سنوية.•

اهتالك الدين: وهو تسديد قسط من الدين.•
ويتحقق تسديد الدين باالعتماد على عدة طرق الهتالك الدين وهي:  

طريقة تسديد دفعات ثابتة: وهو أن تقوم املؤسسة بتسديد دفعات متساوية إىل غاية انقضاء العقد، واليت •
تالك حتتوي يف البداية على نسب عالية من الفوائد وجزء ضئيل من االهتالك مث تتضاءل تدرجييا بينما يتزايد االه

املدفوع.

طريقة االهتالك الثابت: ويف هذه احلالة، تتغري قيمة الدفعة من سنة إىل أخرى إذ حتتوي على قيمة ثابتة •
االهتالك القرض وجزء متغري خمصص للفوائد والذي يتضاءل باستمرار.

للفوائد، طريقة تسديد االهتالك القرض دفعة واحدة: وهو أن تقوم املنشأة املقرتضة بالتسديد السنوي•
وختصيص مبلغ كايف يف كل سنة لتشكيل رأس املال يعادل مقدار رأس املال الواجب تسديده عند وصول تاريخ 

استحقاق الدين.
يكلف التمويل السندي أعباء معتربة من بينها:   د /تكاليف التمويل السندي:

(Conso. P, 1996, p424)
الفائدة املدفوعة: واليت تعادل املعدل اإلمسي.

.%1و%75,0عالوة التسديد: وهي ما بني -

تكاليف اإلصدار: وهي متكونة من اإلشهار، وطباعة األوراق املالية وعالوة الضمان وعمولة اخلدمة.-

تكاليف التسديد.تكاليف خدمة الدين: وتتضمن تسديد قيمة الدفع، -
,Dupllens, 1997إيجابيات وسلبيات التمويل السندي3-1-2-3

p895  :أ /المخاطر والسلبيات  (

خطر اإلمضاء هو اخلطر الذي يتعرض له املكتتب، واملتمثل يف عدم مالءمة املقرتض والذي يؤدي إىل عدم -
لضمانات.تسديد القرض والفوائد، وميكن التقليل من هذه املخاطر بواسطة ا

أي ارتفاعها.خطر يف املعدل وهو اخلطر الذي يتعرض له املكتتب نتيجة تقلبات أسعار الفائدة-
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األموال املقرتضة جيب تسديدها.-

تكلفة مرتفعة نتيجة لتسديد الفوائد.-

تراجع املقدرة على االستدانة.-

هذا النوع من التمويل خمصص فقط للمؤسسات واملنشآت الكربى.-
ب/ اإليجابيات:  

حتافظ املنشأة على استقاللية تسيريها.-

املعرفة اجليدة عند اإلصدار ملقدار األرباح الواجب دفعها واملدة الالزمة لتسديد الدين.-
مفهوم التمويل الخارجي الغير مباشر (التمويل المصرفي):-4

إىل السوق املالية، فهي خمصصة ليس باستطاعة كل املؤسسات أو كل املنشآت الرياضية اللجوء من متويلها
للمنشآت الرياضية الكبرية حجما، كما ميكن أيضا هلذه األخرية أن تفضل اللجوء إىل البنوك لتمويل بعض 

ا. استثمارا
التمويل الطويل والمتوسط األجل (دورة االستثمار):

املختصة، كما ميكن أن تتلقى تتمثل هذه التمويالت أساسا يف القروض املمنوحة من طرف البنوك أو اهليئات 
املنشأة الرياضية سواء ميزانية متويلية أو مساعدات من قبل الدولة أو اجلماعات احمللية.  

وسائل التمويل التقليدية الطويلة والمتوسطة المدى:  
القروض على المدى الطويل:  4-1-1-1

ا  ء األراضي أو املنشآت الضخمة.  سنة، ختصص القتنا20سنوات وتصل حىت 7هي قروض تتجاوز مد
متنح هذه القروض يف العادة من طرف اهليئات املالية املتخصصة أ/ القروض المقدمة من الهيئات المالية:

واليت تنشئها الدولة لتمويل قطاعات معينة أو لتمويل احتياجات معينة، حبيث تضمن متويل هذه القروض بواسطة 
-Lue(موارد متأتية أساسا من االقرتاض السندي. Bernet. Rollande, 1998, p253(

ض تقوم اهليئة بدراسة اخلالة املالية للمنشأة، وحتديد إذا ما كانت هذه األخرية قابلة وقبل أن تقدم هذه القرو 
على حتقيق عوائد على املدى الطويل، تسمح هلا بتسديد أصل القرض والفوائد، كما تلجأ إىل أخذ ضمانات على 

ئم مع االحتياجات ذلك كما ختصص هذه اهليئات قروض للمنشآت، مبعدل منخفض وأيضا تقوم بوضع متويل يتال
اخلاصة بكل مؤسسة ومشروع من حيث املدة واملبلغ واملعدل. 
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تتمثل القروض املقدمة من البنوك يف:   ب/ القروض المقدمة من البنوك:
قروض املسامهة: وهي قروض تقدم لتدعيم رأس مال املنشأة واليت تتميز بـ:•

هي قروض طويلة األجل.-

األخرية، من حيث ترتيب أولوية التسديد يف حالة التصفية ،فهي تقع ما يب هي قروض من الدرجة -
ا أموال خاصة. القروض األخرى واألموال اخلاصة، وإن كانت من الناحية املالية تصنف على أ

ميكن أن تقدم من الدولة، البنوك، املؤسسات الراغبة يف تدعيم فروعها، مؤسسات التأمني.-

على نتيجة املنشأة.وائد)، مشكل من أجزاء ثابتة، وأجزاء متغرية يتوقفتعويض هذه القروض (الف-
ا ما بني سنتنيالقروض على المدى المتوسط:4-1-1-2 سنوات، ختصص 7وهي قروض ترتاوح مد

لتمويل وسائل التجهيز واإلنتاج للمنشأة حبيث تشرتط البنوك عدم جتاوز مدة متويل القروض ملدة صالحية استعمال 
االستثمار، إذ أن مدة القرض جيب أن تراعي اإلمكانيات املالية للمنشأة، اليت جيب عليها خالل هذه املدة أن 

التمويل الذايت الكايف (االهتالك)، إلعادة تكوين االستثمار. تتمكن من ضمان تسديد القروض، وأيضا تشكيل
)BernetRollande, 1998, p256-Lue(.

على طبيعة ميكن هلذه القروض أن تقدم من البنوك وحدها، أو مبساعدة اهليئات املالية املتخصصة، وهذا يتوقف
هذه القروض.  

وهي القروض اليت متنح للبنك إمكانية إعادة خصيصا لدى هيئة مالية خمتصة تابعة أ /القروض القابلة للتعبئة:
للبنك املركزي ومن طبيعة االستثمار املمول، الشيء الذي جعل هلذه القروض تكلفة أقل من غريها.  

إن اإلمكانية املتاحة للبنوك الستقطاب املوارد الدائمة من الودائع الطويلة ب/ القروض الغير قابلة للتعبئة:
األجل وطرح شهادات الودائع يف السوق... اخل مسح هلذه األخرية يف متويل االستثمارات املتوسطة املدى رغم عدم 

إمكانية إعادة خصمها لدى البنك املركزي. 
%50، ال يغطي القرض املتوسط األجل بل االستثمار بل ما بني إال أن يف كلتا احلالتني قابلة للخصم أم ال

من قيمة االستثمار، حبيث يتوجب على املؤسسة باستعمال متويلها الذايت.%75إىل 
)Lue-BernetRollande, 1998, p256(

باإلضافة إىل ذلك يقوم البنك قبل منح القرض بدراسة أثر استعمال هذا االستثمار على السوق، ويقدر احلالة 
املالية للمؤسسة من أعباء وإيرادات وبالتايل يقوم بإعداد خمطط تقديري للتمويل.  

تشكل هذه القروض بالنسبة للعديد من املؤسسات، وسيلة متويل مرنة، وبالفعل يقوم البنك بوضع مقدار معني 
ا والذي يعرف خبط قرض ،مقابل عمولة على جمموع  من األموال، ميكن للمؤسسة التصرف فيها حسب احتياجا



ياضية ومتابعتهاالباب األول : الدراسة المعرفية النظرية                                 الفصل الثالث : آليات تمويل المنشأة الر 

73

ى املدى القصري هذا النوع من القروض القرض املمنوح ومبعدل ميكن أن يكون ثابت أو مرتبطا مبعدل الفائدة عل
ا أو ضمان خط موردا هاما بالنسبة للمؤسسات الكبرية اليت ترغب يف متويل رأس ماهلا العامليشكل واستثمارا

سيولة بتكلفة زهيدة. 
االعتماد اإليجاري أو التمويل التأجيري:4-1-2

اض يف حتصيل فوري لألموال (االستثمارات) مث القيام االعتماد اإلجياري ميثل مورد للتمويل، إذ هو مماثل لالقرت 
بتسديد اإلجيار حسب خصوصيات عقد اإلجيار ويقضي التمويل التأجريي على عدم شراء وامتالك األصل وقيام 

املشروع بدفع إجيار سنوي هو رسم 
أشكال التمويل االستئجار باإلضافة إىل دفع يف بعض األحيان مبلغ مبدئي وميثل هذا االستئجار شكل من

)85، ص2001(لسلوس مبارك ،خارج امليزانية وبالتايل يرتتب عليه دفعا ماليا مثله يف ذلك مثل االقرتاض. 
:"يعترب االعتماد اإلجياري عملية جتارية 09–96عرف القانون اجلزائري عملية التمويل التأجريي يف األمر 

ملالية أو شركات تأجري مؤهلة قانونا ومعتمدة من املتعاملني ومالية، يتم حتقيقها من قبل البنوك واملؤسسات ا
االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب، أشخاص

طبيعيني كانوا أم معنويني تابعني للقانون العام أو اخلاص، ويتعلق األمر فقط بأصول منقولة أو غري منقولة ذات 
االت التجارية أو باملؤسسات احل رفية".  االستعمال املهين أو ا

ومن مث فإن التمويل التأجريي هي نقدية لتمويل األصول الثابتة، ومن خالهلا يقوم البنك أو شركة التأجري باقتناء 
أصل منقول أو ثابت لتأجريه ملؤسسة معينة، هذه األخرية هلا إمكانية إعادة شراء هذا األصل املؤجر بالقيمة املتبقية 

اية العقد .  اليت تكون ضئيلة عند 
))  145–144، ص ص(1997أشكال التمويل التأجيري: (سمير محمد عبد العزيز ،4-1-2-2

وتضمن كل من خدمات التمويل والصيانة ويالحظ عل هذا النوع من أ/االستئجار التشغيلي (الخدمات):
االستئجار أنه يعطي احلق للمؤجر أو املستأجر وفسخه قبل انتهاء مدة العقود األساسية وال تكون عقود هذا 

اإلنتاجية لألصل، وهذا يسمح للمستأجر يف استطاعته إحاللاالستئجار دائمة بل لفرتة تقل كثريا على احلياة
ظهورها حمل األصل املؤجر له.أصول أحدث تكنولوجيا وقت

يتميز بعدم قابليته للفسخ أو اإللغاء إال مبوافقة طريف العقد ،وعقود االستئجار املايل ب/ االستئجار المالي:
تكون لفرتة زمنية حمدودة تتفاوت حسب نوع األصل: ففي حالة املعدات غالبا ما تكون مدة العقد نصف مدة 

سنة أو أكثر، وال يتضمن عقد االستئجار املايل 20اة اإلنتاجية على األقل، أما املباين فتكون مدة التعاقد احلي
خدمات الصيانة، بل يقع عبء تكاليفها على عاتق املستأجر.  
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ويف هذا النوع من التمويل باالستئجار تقوم املنشأة واملالكة ألصل معني (مباين، ج/ البيع ثم االستئجار:
أراضي، معدات) ببيعها إىل مؤسسة مالية ويف نفس الوقت توقع عقدا مع نفس املؤسسة املالية بإستئجار نفس 

األصل ملدة حمددة وشروط خاصة يتفق عليها، ويتلقى البائع لألصل أي املستأجر فورا قيمة األصل من املشرتي أي 
ام بسداد دفعات متساوية ملدة العقد تكفي لتغطية املؤجر ،ويستمر يف نفس الوقت يف استخدام األصل مقابل االلتز 

قيمة األصل والعائد املناسب لالستثمار املؤجر.
))326–325، ص(2003(الحناوي محمد صالح وآخرون ،

حتتاج املنشآت يف حاالت عديدة لمؤقتة:أسباب اللجوء لالستئجار:   أ /مقابلة االحتياجات ا4-1-2-3
إىل استخدام بعض األصول لفرتات قصرية أو ألداء أغراض حمددة، ويف هذه احلاالت فإن شراء هذه األصول مث 

إعادة بيعها سوف يعين حتمل املنشأة ألعباء وتكاليف غري ضرورية هذا باإلضافة إىل الوقت الذي تستغرقه عملية 
ءات اليت تشملها واليت تنطوي أحيانا على بعض النفقات الضمنية.  الشراء نفسها واإلجرا

لذلك يكون من األفضل القيام باستئجار األصل واالنتفاع به مث إعادته للمالك (يف حالة استئجار تشغيلي). 
إيقاف عملية قد تتمكن املؤسسة من اإلتفاق مع املؤجر على إمكانيةب/ إمكانية إنهاء االستئجار:

االستئجار وتزداد أمهية هذا الشرط يف حالة ظهور املعدات اليت تتميز بالتطور السريع، حيث يتم حتويل ونقل خماطر 
التقدم من املستأجر إىل املؤجر.  
يف بعض اتفاقيات االستئجار يقوم املؤجر بصيانة خدمة األصل مما خيفف من ج/ توفير خدمات الصيانة:

األعباء امللقاة على عاتق املستأجر هذا باإلضافة إىل أن بعض الشركات املتخصصة يف تأجري األصول متتلك وسائل 
خدمة متميزة يعجز صيانة ويد عاملة مدربة على جانب كبري من الكفاءة والفعالية مما يعين حصول املستأجر على 

احلصول عليها بنفسه.  
حتقق كل من املؤجر واملستأجر مزايا ضريبية كنتيجة لعملية االستئجار حيث أن أقساط د/ المزايا الضريبية:

االستئجار تعترب مثلها مثل الفائدة على الضريبة من املصروفات اليت ختصم من اإليراد قبل سداد الضريبة.  
ميكن االستئجار من احتفاظ املنشأة بأمواهلا واستخدامها يف استثمارات أخرى لمال:ه/ االحتفاظ برأس ا

ا حتصل على خدمات األصل الذي حتتاج إليه دون احلاجة إىل الشراء.  طاملا أ
إيجابيات وسلبيات االعتماد اإليجاري:  4-1-2-4

أ /اإليجابيات والدوافع المحفزة لهذا النوع من التمويل:  

%100طلب هذه العملية أي جتنيد أويل لألموال من طرف املنشأة، مبا أن التمويل التأجريي يغطي ال تت-
من تكلفة االستثمار، الشيء الذل يسمح للمنشأة باالحتفاظ بسيولتها الستعماالت أخرى.
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ميكن املنشأة الرياضية من اقتناء االستثمار الذي ترغب فيه، وعادة ما يشكل خصيصا هلا.-

ذو أثر إجيايب على النسب املالية للشركات واملشروعات وحيدد من التضخم. -
)87، ص2006(حسن أحمد الشافعي ،

حتافظ على طاقة وقدرة االستدانة للمنشأة.-

اخلاضعةللضريبة شريطة أن تكون مدة حيقق ميزة جبائية إذ أن األجر يسجل كتكلفة، خيفض من اإليرادات-
التأجري تعادل مدة احلياة االقتصادية لألصل.

هي وسيلة سريعة وبسيطة، واليت جتنب املستأجر خطر التقدم التكنولوجي املبكر وحتوله للمؤجر.-

مبا أن املستأجر املمول لألصل هو مستعمله، فليس من الضروري تقدمي ضمانات حقيقية.-

حمببة لتغطية االحتياجات القصرية األجل، مثال: يف حالة احتياج لسيارة ملدة فإنه ميكن هذه الطريقة هي-
للمنشأة شرائها مث بيعها بعد ذلك، غري أن العملية تتطلب وقتا لشراء السيارة والتفاوض حوهلا، وتأمينها عند 

االعتماد اإلجياري يسمح بتجنب  شرائها، وأيضا عند بيعها بإلغاء التأمني والبحث عن املشرتي، فعليه فإن عقد
كل هذه اإلجراءات، والذي يصنف 

ضمن عقد التمويل التأجريي لالستغالل. -
(Bearley R. A, 1992, p1003)

امليزة ميكن أن تزيد من املستحقات هناك إمكانية االستفادة من خدمات الصيانة، دون أن نتجاهل أن هذه
(اإلجيار) الواجب دفعها.

جينب التمويل التأجريي العديد من املؤسسات الرقابة املمارسة من طرف الدولة أو املؤسسة األم على -
نفقات االستثمار، ومن أمثلتها تفضل العديد من املؤسسات استئجار اللوازم بدال من أن تطلب من احلكومة 

ال لشرائها.منها األمو 
وهي:  ب/ السلبيات:

هي طريقة لتمويل مكلفة مقارنة باالقرتاض، وخاصة بالنسبة لالستثمارات الصغرية.-

سهولة احلصول عليها قد جيرب املؤسسة إىل  عمليات أقل رحبية.-

ا تعترب ضمن أصول املستأجر.- ال تستفيد املنشأة من القيمة املتبقية أل
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أة املستأجرة بإدخال حتسينات على األصول املستأجرة لكون ملكيتها تعود يف العادة ال يسمح للمنش-
للمؤجر.

إن األصل اململوك ال ميكن تقدميه كضمان.-
التمويل القصير األجل (دورة االستغالل):  4-2

يساهم اجلهاز املصريف باالعتماد على املوارد اليت جيمعها من املدخرين بشكل معترب، إن مل نقل كلي يف متويل 
احتياجات النشاط العادي للمنشأة (دورة االستغالل)، على اختالف حجمها وطبيعة نشاطها، وفق نوعية 

االحتياجات، وبعدة أساليب نتعرض هلا فيما يلي:  
الديون الجارية:  قروض تعبئة4-2-1

يشكل هذا النوع من الديون أقدم وسيلة وأشهرها يف متويل دورة االستغالل للمؤسسة ،
إذ تقوم البنوك بتعبئة الديون التجارية اليت هي حبوزة املؤسسة إجتاه زبائنها املواطنني أو األجانب.  

سد ي الورقة التجارية، دون  والتعبئة هي العملية اليت بواسطتها تقوم املؤسسة بالتخلي عن دين لبنكها، ا
)Eglen. J.Y, 1991, p182(انتظار وصول تاريخ االستحقاق، الشيء الذي يتيح حتويل هذه الديون إىل سيولة. 

وتتمثل هذه األوراق أساس يف السفتجة هو الشكل التقليدي هلذه القروضصم األوراق التجارية:خ1-1- 4-2
والسند ألمر اللتان حتصل عليهما املنشأة من زبائنها نتيجة ملنحهم آجال التسديد، لكن قد تضطر املنشأة خلصم 

هذه األوراق بسبب عجز خزينتها ،ولذلك تعمد إىل تفاوض على هذه األوراق مع بنكها قبل حلول تاريخ 
هذه الورقة وحيول قيمة هذه الورقة إىل حساب الشركة واليت متثل العائد املدفوع للبنك استحقاقها، هذا األخري خيصم 

مقابل العملية وأيضا عمولة اخلدمة املقدمة منه.   
(Hutin Herver, 1998, p450)

قروض تعبة الديون التجارية:1-2- 4-2
إن اهلدف من جلوء البنك واملنشأة إىل هذه الطريقة يتمثل يف البحث عن تبسيط عمليةالتمويل بواسطة اخلصم، 

حبيث يكلف هذا األخري مصاريف عديدة للطرفني تتمثل يف:  
بالنسبة للمنشأة:•
إعداد األوراق التجارية.-
إرسال هذه األوراق للقبول من طرف الزبائن.-
اخل.تكلفة الطوابع... -

بالنسبة للبنك:•



ياضية ومتابعتهاالباب األول : الدراسة المعرفية النظرية                                 الفصل الثالث : آليات تمويل المنشأة الر 

77

مداولة األوراق.-
الرتتيب واحملافظة على األوراق خالل املدة املتبقية.-
مراقبة آجال التسديد لتحصيل األموال-
حتصيل األموال.-

ا التجارية مجلة واحدة وليس كل ورقة على حدة. هلذا وجدت تقنية جديدة تسمح للمنشأة من تعبئة ديو
عقد تحويل الفاتورة:  4-2-1-3

إن عقد حتويل الفاتورة هو يف نفس الوقت تقنية  لتحصيل احلقوق إجتاه الغري، وكذلك وسيلة لتعبئة الديون، 
ا التجارية أي الفواتري إىل مؤسسة حتويل الفاتورة، هذه األخرية تكون يف العادة هيئة  حبيث تقوم املنشأة بتحويل ديو

الديون وتتحمل عبء حتصيلها وما ينجم عنها من خماطر عدم التسديد  .مالية متخصصة تشرتي هذه 
كما ميكن ملؤسسة حتويل الفاتورة، أن تقتصر على أخذ جزء من الفواتري اليت تراها أكثر سهولة للتحصيل، 

بالنظر للطابع النهائي هلذه العملية وخطر عدم التسديد الذي تتحمله، حتقق هذه الطريقة عدة مزايا:  
حلصول على قرض بشكل سريع الشيء الذي حيد من االستدانة.ا-
حتسني املركز املايل للمنشأة.-
إلغاء أعباء تسيري األوراق املالية.-
قروض الخزينة أو الصندوق:4-2-2

يقرتح البنك على املنشأة لتغطي احتياجات اخلزينة اليت ال ميكن تلبيتها بواسطة اخلصم، أشكال أخرى من 
مالئمة ولكن بتكلفة نوعا ما مرتفعة مقارنة باخلصم. القروض أكثر 

تسهيالت الصندوق:4-2-2-1
تقدم أساسا بغرض منح مرونة للخزينة، حبيث تتيح للمنشأة تغطية عجز خزينتها خالل فرتة وجيزة أي بضع 

أيام.
التسبيقات المصرفية:  4-2-2-2

ا ملدة أطول حبيث يسمح البنك لزبون بأن جيعل حسابه مدين ملدة ّوهي مماثلة لتسهيالت الصندوق، إ  ال أ
تصل إىل عدة أشهر يف كلتا احلالتني يف حالة التسهيالت أو 

)Dupin Christian, 2000, p50(التسبيقات يأخذ البنك عمولة مقابل العملية وتتكون من: 

اية كل ثالثي، والذي يتغري حسب حجم املؤسسة وميزانيتها.الفوائد املدينة، واليت- يتم احلصول عليها يف 
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عمولة على أكرب تسبيق، والذي حيسب على أكرب تسبيق من حيث القيمة خالل كل شهر وأقصى حد له -
هو نصف الفوائد املدينة املدفوعة.

القروض المرتبطة:4-2-2-3
ل املنشأة، حبيث يسمح للمنشأة تسبيق دخول األموال الناجتة عن وهي مرتبطة بعملية دقيقة خارج استغال

التخلي عن أصل ثابت أو منقول، أو عملية مالية أو الرسم على القيمة املضافة املدفوعة.
القروض باإلمضاء:  4-2-3

احلصول على القروض باإلمضاء هي إلزام البنك بواسطة اإلمضاء بضمان زبونه، الشيء الذي يتيحلهذا األخري 
قروض من اآلخرين، إن التزام البنك ميكن أن يكون جمسدا باإلمضاء يف عقد (كفالة) أو يف ورقة جتارية (القبول).

)Ben HalimAmmour, 1997, p82(
الكفاالت:4-2-3-1

الكفالة وهو إلزام البنك بتكفله بدفع دين زبونه يف حالة عجزه وهذا بإمضاء عقد فيما بينهما ،يقدم البنك هذه
إلفادة الزبون من آجال التسديد املمنوحة من اإلدارة اجلبائية واجلمركية، سواء لالستفادة من تسبيقات على 

احلساب أو إعفائه من تقدمي الضمانات.
)17، ص1991القبول أو الضمان االحتياطي: (هني مصطفى ،4-2-3-2

مسحوبة من طرف زبونه يلتزم فيها بدفع مكانه يف حالة وهو أن يقوم البنك بالتأشري أو القبول على ورقة جتارية
عجزه.  

هذا القبول يسهل للمنشأة (الزبون) استالم البضائع مثال، أو احلصول على قروض من بنوك أخرى يف حالة 
مرور البنك بصعوبات، كما ميكن أن يكون مشروط أو أن يكون غري مشروط.  

تقييم القروض باإلمضاء:  4-2-3-3
أ /اإليجابيات:  
بالنسبة للبنك:  

عند إجناز هذه العملية ال يوجد خروج لألموال، الشيء الذي يتيح استعمال هذه املوارد يف توظيفات أخرى، -
وأيضا جتنب الضغوط اليت ميارسها البنك املركزي يف حالة تأطري القرض.

من املبلغ املضمون.%1حيقق عمولة للبنك، تقدر بـ-
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بون:  بالنسبة للز 

هذه الطريقة أفضل لتسيري اخلزينة.-

تكلفة هذه العملية أقل بكثري من تكلفة قروض الصندوق.-
ب/ السلبيات:  
تتمثل السلبيات يف وجود صعوبة تقييم املخاطر املمكن حدوثها، ويف صعوبة عملية املتابعة،  بالنسبة للبنك: 

ا.كما ميكن أن يدوم التزام البنك مدة طويلة، ويف معظم  احلاالت ال ميكن التنبؤ 
بالنسبة للزبون:

جيب على املنشأة دفع عمولة ولو مل تستخدم هذا القرض.-

يف غالب األحيان جيب دائما على املنشأة تقدمي الضمانات.-
متابعة تمويل مشاريع المنشأة الرياضية:

مفهوم التخطيط المالي:  5-1
املسبق بني قرارات االستثمار وقرارات التمويل اليت تتداخل وتتفاعل ترجع أمهية التخطيط املال إىل ضرورة الربط 

معا بشكل كبري، وتقوم العملية التخطيطية على حتديد اهلدف والتنبؤ.  
ويف سبيلنا لتحقيق ذلك ميكن حتديد خطوات عملية التخطيط يف ما يلي:   

)  147، ص2006(عاطف وليم أندراوس ،

على القرارات اليت يتم اختاذها حبيث يتم الربط بني القرارات احلالية والقرارات املستقبلية.التنبؤ بالنتائج املرتبة •

حتليل كافة البدائل املتاحة أما املشروع يف جماالت االستثمار والتمويل واختيار أنسب البدائل.•

ي هذه اخلطة على وضع خطة مالية متكاملة تشمل كافة جماالت االستثمار والتمويل اخلاصة باملنشأةوتنطو •
جمموعة القرارات اليت يتم اختبارها يف ضوء اخلطواتالسابقة.

تقييم األداء الفعلي يف ضوء أهداف اخلطة املالية السابق إقرارها.•
5و3وقد يكون التخطيط املايل طويل األجل أو قصري األجل ويرتاوح التخطيط املايل طويل األجل بني 

وات يف جماالت صناعة املنافعسن10سنوات وميكن أن يصل حىت 
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العامة كما هو احلال يف استثمار املنشأة الرياضية، وتساعد اخلطط املالية طويلة األجل على وضع السياسات 
املالية للمنشأة، ويف ضوء هذه السياسات يتم إعداد اخلطط املالية قصرية األجل، وبصفة عامة تركز اخلطط طويلة 

:  األجل على العناصر التالية

كيفية تنفيذ خطط االستثمار باملنشأة.•

الربامج واألحباث اخلاصة بتطوير وحتسني خدمات املنشأة.•

مصادر احلصول على األموال وكيفية تسديد القروض.•

خطط االندماج مع منشآت أخرى وخطط االستثمار يف البعض اآلخر.•
أما التخطيط قصري األجل فيمتد لفرتة ال تتعدى السنة (دورة االستغالل)، وتتصف هذه اخلطة بالتفصيل 

الدقيق، وتعتمد على إعداد جمموعة من القوائم التقديرية اهلامة كامليزانية التقديرية وامليزانية العمومية املتوقعة وقائمة 
الدخل املتوقع... اخل.  

املالية على عدد من العوامل أمهها:  ويتوقف جناح هذه اخلطة 
)  114(نهال فريد مصطفى، بدون تاريخ نشر، ص

عدد جوانبها، إذ أن هناك ضرورة تتصف عملية التنبؤ بالصعوبة وتكمن هذه الصعوبة يف تأ/ دقة عملية التنبؤ:
لوضع تصورات بشأن كل من الظروف احمليطة باملشروع كمعدل التضخم، واملعدالت احلالية واملتوقعة وأيضا 

الظروف الداخلية للمشروع واملتغريات املرتبطة باخلطة، ومن شأن دراسة ظروف املشروع الداخلية واخلارجية عند 
املخطط املايل إىل الوصول إىل حتليل دقيق ميكن من التنبؤ باملخاطر اليت حيتمل أن القيام بعملية التنبؤ أن يساعد

يواجهها املشروع يف ظل البدائل املختلفة لالستثماراتومصادر التمويل. 
ال يوجد تصور نظري مسبق ميكن للمخطط املايل أن يعتمد عليه ب/ الوصول إلى أفضل خطة مالية ممكنة:

لتحديد أفضلية خطة مالية معينة على غريها من اخلطط األخرى، وتتحدد أفضلية اخلطة من واقع الدراسة اليت 
ينتهي إليها، ويف ضوء هذه الدراسة يتم اختيار البديل األفضل.  

يار اخلطة املثلى، مثة ضرورة ملتابعة التقديرات اليت يتم على أساسها بعد اختج/ مراجعة ومتابعة الخطة المالية:
بناء اخلطة املالية. إذ قد حتدث تغريات يف الظروف اليت أعدت يف ظلها التقديرات مما يستلزم تعديلها، وتستخدم 

وحتديد اإلحنرافات اخلطط املالية أيضا كأداة لتقييم األداء الفعلي، حيث يتم مقارنة األهداف بالنتائج الفعلية
والعمل على عالجها. 

المتابعة المالية:  5-2
تعريف المتابعة المالية:  5-2-1
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ا جمهود منظم تقوم به اجلهة املسؤولة يشمل املالحظة املستمرة وقياس  ميكننا تعريف املتابعة بصفة عامة على أ
النتائج الفعلية ومقارنتها باملعايري املوضوعة مقدما ،لتحديد االحنرافات على هذه املعايري أو توقع حدوث هذه 

ا مث حتديد أنسب التصرفات العالجية أو التصحيحية اليت حتقق االستخدام األمثل للموارد اإلحنرافات ومعرفة أسبا
)  25، ص1983(عبد الفتاح الصحن ،املتاحة لتحقيق األهداف. 

ميكن أن )) 167–166، ص ص(2006خصائص المتابعة المالية: (عاطف وليم أندراوس ،5-2-2
الية للمنشأة ،وأحد املداخل املستخدمة يف حتقيق ذلك تستخدم القوائم املالية املتوقعة ملراقبة والتحكم يف األداء امل

هو إعداد قوائم مالية تقديرية لكل شهر خالل الفرتة التخطيطية وتتم مقارنة نتائج التشغيل الفعلي لعمليات كل 
شهر مع األرقام املقدرة يف القوائم املالية املتوقعة، ويوفر هذا النوع من التحليل خاصية نظام إنذار مبكر 

شفاملشاكل املالية يك
ا الشهرية املقدرة أن يراقب عن كثب  وتطورها، وميكن املدير املايل من خالل مقارنة األرقام الفعلية الشهريةبنظري
الرحبية الكلية للشركة، وأن يلعب دورا ناشطا يف حتديد األداء الكلي للمنشأة خالل الفرتة التخطيطية، وتبعا لذلك 

ا أداة من أدوات التخطيط املايل فهي أيضا أداة فعالة ملراقبة كل من األداء ميكننا القول أن القوائ م املالية جبانب كو
وتنفيذ اخلطة املالية.  

أهمية المتابعة المالية:5-2-3
تبدو أمهية املتابعة املالية من ارتباطها الوثيق بوظيفة التخطيط املايل، فيحمالن معا بشكل متكامل، فال يكون 

فعاال دون اآلخر، فاملديرون املاليون يستعينون بالتخطيط املايل لكي يتمكنوا من الربط املسبق بني قرارات أحدمها
االستثمار وقرارات التمويل وحتقيق األهداف املستقبلية، كما يعتمد املدير املايل على الرقابة لتمكنه من التعرف على 

يقة تسيري هذه األموال وتوظيفها.  إجنازاته وتطمئنه على سالمة املشروع املمول وطر 
ويتبع املدير املايل أربع خطوات جوهرية لتطبيق الرقابة بالفعالية املطلوبة، تتمثل فيما 

)  350، ص2004(عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،يلي: 
بناء املعايري.-
قياس األداء املايل.-
األداء املايل الفعلي باملعايري املوضوعة.مقارنة-
اختاذ اإلجراءات املناسبة.-
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خالصة الفصل:  
تعترب املنشأة الرياضية مؤسسة اقتصادية ختضع لنفس املعايري اليت ختضع هلا املؤسسات واملنشآت االقتصادية يف 

األخرية، كما اتضح لنا أن للمنشأة آليات وأمناط متويل هذه القطاعات األخرى، ويف فصلنا هذا تطرقنا ملختلف
الرياضية عدة سبل وطرق متويل مباشرة وغري مباشرة داخلية وخارجية، للمدى القصري أي لتمويل دورة االستغالل 

.،أو للمدى الطويل وذلك لتمويل املشاريع االستثمارية للمنشأة أو تطويرها ومتابعة هذه املشاريع ومراقبته
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مهيد:  ت
سوف نقوم يف هذا الفصل بالتمهيد للجانب التطبيقي وإعطاء تعاريف وتوضيحات ،حيث قمنا بتحديد 

وضبط الشروط املوضوعية املنهجية ووضع أهداف الدراسة االستطالعية، والتعريف بأدوات البحث من استبيان 
املستخدم.  ومقابلة، واملنهج املتبع وجمتمع وعينة البحث وأخريا تعريف التحليل اإلحصائي 

.الدراسة اإلستطالعية: 1
يف هذه املرحلة حياول الباحث حتديد وضبط الشروط املوضوعية املنهجية جلمع البيانات واملعلومات كتحضري 

أدوات البحث إبراز الظروف املالئمة لتجريبها وتطبيقها يف الدراسات األساسية.  
.أهداف الدراسة اإلستطالعية: 1.1

ألهداف فيما يلي:  وميكن عرض أهم ا
التعريف على ميدان الدراسة األساسية والتدرب على خطوات البحث وحتديد أهم املشاكل •

والصعوبات لتفاديها يف الدراسة األساسية. 
إعداد أدوات البحث والوقوف على خصائصها السيكومرتية (الصدق والثبات). •
بيق والوقوف على أفضل الظروف معرفة متوسط الوقت الذي تستغرقه أدوات البحث يف التط•

والطرق إلجراء الدراسات األساسية. 
. زمن وظروف تطبيق الدراسة اإلستطالعية:  2.1

ليكون البحث موضوعي يف احلقائق، وحماولة الوصول إىل نتائج حتمل طابع الدقة والصرامة والواقعية إرتأينا 
موعة من امل نشآتالقيام بدراسة ميدانية لإلدارة املالية 

الرياضية من خمتلف واليات الوطن. حيث مت تطبيق الدراسات اإلستطالعية يف ظروف جيدة ومساعدة يف 
فرتة ترتاوح ما بني شهر إىل شهرين.   

.أدوات البحث: 2
بغرض إشباع حاجياتنا من املعلومات وحتصيل كل املعطيات الالزمة جلأنا إىل إستعمال الوسائل املناسبة واليت 

ميكن أن تؤدي غرض الدراسة أال وهي املقابلة واإلستبيان.  
أ.المقابلة: 

ا: -  تعد املقابلة إحدى الرسائل الشهرية املعتمدة للبحث العلمي، حيث تعرف على أ
تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيه الشخص القائم باملقابلة أن يستنري معلومات أو أراء أو 

معتقدات شخص أخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعية. 
)  68-85، ص1995(طلعت إبراهيم لطفي ،
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ى أدوات مجع البيانات. وتستخدم يف البحوث امليدانية جلميع البيانات اليت ال ميكن كما تعد املقابلة إحد
احلصول عليها من خالل الدراسة النظرية أو املكتبية، كما تستخدم يف البيانات اليت ال ميكن مجعها عن طريق 

يب. وجتري املقابلة يف شكل اإلستمارة أو املالحظة أو الوثائق والسجالت اإلحصائية الرمسية والتقارير أو التجر 
حوار مع املبحوث يف موضوع البحث، ويشرتط أن يكون احلوار مبوبا ومنظما ومسريا من طرف الباحث. 

كما يفضل أن يقوم الباحث بتسجيل مالحظات املبحوث وأرائه حول موضوع البحث.   
)  143، ص2004يد زراواتي  ،(رش

ب. اإلستبيان: 
يعرف اإلستبيان بأنه منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل أفراد من أجل احلصول على معلومات حول 
موضوع أو مشكلة أو موقف، ويتم تنفيذ اإلستمارة إما عن طريق املقابلة الشخصية أو أن ترسل إىل املبحوثني 

عن طريق الربيد.  
)339، ص1980(محمد علي محمد  ،

ويعرف اإلستبيان أيضا على أنه أحد األدوات اهلامة جلمع البيانات والقيام بدراسة مسحية من خالل حتديد 
جمموعة أسئلة مكتوبة يقوم املبحوث باإلجابة عليها ومتثل أسئلة اإلستبيان أسئلة معلقة كون الباحث حيدد نوعية 

ذ أسئلة اإلستبيان أشكال اخرى كأن تكون أسئلة اإلجابة مسبقا وعموما ما تأخذ شكل "نعم" أو "ال"، كما تأخ
مفتوحة، حيث يعتمد إجراء اإلستبيان على توزيع إستمارات األسئلة على أكرب عدد ممكن من جمتمع الدراسة.  

)  36، ص1979(أحمد بدر ،

. مراحل إعداد اإلستبيان:  1.2
املطروحة ومنه التحقق من أهداف الدراسة مت للتأكد من صحة الفروض املقرتحة وبالتايل اإلجابة على األسئلة 

بناء اإلستبيان على عدة مراحل وهي:  
اإلطالع على تراث الدراسات السابقة حسب ما أتيح للباحث حتت اإلطار النظري المرحلة األولى: •

أملفاهيمي وبالتايل إستعاب املفاهيم الدالة املكونة للفروض املقرتحة وصياغتها على شكل مؤشرات. 
ويتم فيها اإلطالع أيضا حسب ما أتيح للباحث على جمموعة إستبيانات اليت تدور يف المرحلة الثانية:•

هذا اإلطار وحماولة اإلستفادة منها يف بناء هذا اإلستبيان وصياغة مفرداته. 
بعاده و يف ضوء املرحلتني السابقتني مت تكوين فكرة مفهومية عامة عن املوضوع وحتديد أالمرحلة الثالثة:•

اليت تتمثل أساسا يف: 
آليات متويل املنشآت الرياضية. -
املتابعة املالية للمنشآت الرياضية. -
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مت فيها صياغة بنود هذه األبعاد أو احملاور واليت وزعت كما يلي: المرحلة الرابعة: •
) عبارة حيث تشمل األسئلة التايل: 12بالنسبة آلليات متويل املنشأة الرياضية (- 
) عبارة  10بالنسبة للمتابعة املالية للمنشأة الرياضية (-). 22.19.17.15.13.12.10.8.6.4.3.1(

حيث تشمل األسئلة التالية: 
)21.20.18.17.16.14.11.9.7.5.2.(.

ارات وتفحصها من حيث املوضوع وسالمة لغتها بعرضها على املختصني بعد صياغة العبالمرحلة الخامسة: •
يف اللغة، وضعت هذه العبارات يف شكل إستمارة أرفقت  بورقة تعليمات حول كيفية اإلجابة وبالتايل أصبح 

اإلستبيان جاهزا للتطبيق على عينه الدراسة. 
. ظروف تجريب اإلستبيان:  2.2

مت جتربة اإلستبيان على عدة خطوات أمهها:  
. 10شرع يف تطبيق اإلستبيان على عينة مقدرة بـ •
مت تطبيقه بشكل فردي على أفراد العينة وهذا لتوضيح أي لبس حول كيفية اإلجابة. •
دقيقة . 15استغرق التطبيق زمن يرتاوح ما بني ساعة إىل ساعة و•
مت مجع نسخ اإلستبيان مباشرة بعد التطبيق والتحقيق من عدم ترك الفراغ. •

. نتائج تجريب اإلستبيان:  2.3
جيب أن ميتاز االستبيان بالصدق والثبات أي أن يقيس اإلستبيان ما أعد من أجله وال يقيس شيء آخر 

ويتميز الصدق بالنسبية والنوعية.  
ة:   .نتائج تطبيق الدراسة اإلستطالعي3

يتحصل الباحث على نتائج عدة منها:  
إكتشاف ميدان البحث بكل معطياته واإلملام بصعوباته ومشكالته. •
مت التأكد من صحة وصدق أداة البحث. •
معرفة اهليكلة التنظيمية لتلك املنشآت الرياضية و وضعها القانوين والوظيفي. •
فراد العينة أثناء التجربة. مت حصر املشكالت والصعوبات اليت وجهها البحث واأل•
المنهج المتبع في البحث: .4

إنطالقا من طبيعة املوضوع املعاجل يف حبثنا هذا. والذي نقوم من خالله بوصف ودراسة آليات التمويل يف 
الرياضية واملتابعة املالية هلا. استخدمنا لسرد احلقائق املنهج الوصفي التحليلي، حيث يهدف هذا املنهج املنشآت

جلمع البيانات لتقرير احلاالت الفعلية للظواهر واختبار الفروض لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وفق معايري علمية 



الفصل الرابع: منهجية البحث وإجراءاته الميدانية  التطبيقية      الباب الثاني:الخلفية المعرفية

87

جمرد مجع البيانات واحلقائق، بل يتجه إىل تصنيف دقيقة ،حيث يعرف املنهج الوصفي على أنه "ال يقف على 
هذه احلقائق وتلك البيانات، وحتليلها وتفسريها وإستخالص نتائجها، وحتديدها بالصورة اليت هي عليها كميا 

ائية ميكن دف الوصول إىل نتائج  )180، ص1998(محمد شفيق، تعميدها.وكيفيا 
اإلستبيان املوجه للمسؤول املايل يف املنشآت الرياضية، مت عرض وهلذا إستعملنا وسلتني للبحث العلمي مها

النتائج من وراء ذلك ودراستها عن طريق املعاجلة اإلحصائية
إختبار رمسي وإعطاء داللة اإلحصائية للمقابلة بالفرضيات بعد ذلك ،واعتمدنا أيضا على وسيلة بإستعمال

لمقابلني للتعبري بكل حرية على آرائهم مث الداللة عن هذه النتائج املقابلة، بطرح جمموعة من األسئلة املفتوحة ل
ا بعد كل هذه اخلطوات نقوم بتفسري النتائج واستخراج خالصات نقابلها مع فرضيات البحث  وحتليل مضمو

املسبقة.  
مجتمع وعينة البحث: .5

ا "جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليد انية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن تعرف عينة البحث على أ
تمع على أن تكون ممثلة للمجتمع عليها الدراسة بالعينة إذا هي جزء أو نسبة معينة  أنه تؤحذ جمموعة  من أفراد ا

تمع كله.  تمع األصلي، مث تعمم نتائج الدراسة على ا )181، ص2007(رشيد زرواتي ،من افراد ا
صر أو األفراد حمل اإلشكال وضمن املوضوع املعاجل بتجسيد جمتمع حبثنا يف جمتمع البحث هو مجيع العنا

جمموع املدرين املاليني ملختلف املنشآت الرياضية اليت قمنا بدراستها يف بعض واليات الوطن .  
أما عناصر العينة فقد مشلت منشآت رياضة يف مناطق خمتلفة من اجلزائر واملتمثلة يف:  

(جويلية سابقا)، اجلزائر العاصمة. 5مركب حممد بوضياف.1
رباير بسكرة. ف18مركب .2
. باتنة. 54نوفمرب 10مركب .3
أوت سكيكدة 20مركب .4
.عنابة. 56ماي19مركب .5
.مركب الشهيد محالوي، قسنطينة.6
.سطيف.1945ماي 08مركب .7
مركب الشهيد أمحد زوقار.العلمة..8
.الواديديوان مركب أول نوفمرب شط .9
غليزان.مركب الشهيد زوقاري الطاهر..10
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.المعالجة اإلحصائية: 6
هدف الدراسة امليدانية احلصول على معطيات كمية، تؤدي بنا إىل صياغة مؤشرات إحصائية ذات داللة 

تساعدنا على التحليل والتفسري بطريقة علمية للنتائج الصادرة عن استمارات االستبيان. وللقيام بالدراسة
حبساب النتائج عن طريق النسب املؤويةاإلحصائية قمنا

التقنية اإلحصائية المستعملة :-7
إلستخراج النسب املؤوية ا ذتعترب الطريقة الثالثية األكثر إستعماال من أجل حتديد املعطيات العددية ,وه

ا فقانون العالقة الثالثية يكون كما يلي :                                                                            ذملعطيات كل سؤال هل

x100رارات)ــــــال(التكـــــــدد الفعــــــالعة = ـــــبة المؤويــالنس
راراتـــــــوع التكـــــــمجم



ل نتائج اإلستبيان.الفصل الخامس: عرض وتحليالخلفية المعرفية التطبيقية    الباب الثاني : 

عرض وحتليل نتائج اإلستبيان. .1
عرض وحتليل نتائج احملور األول. .1.1

. عرض وحتليل نتائج احملور الثاين.  2.1

عرض وحتليل مضمون نتائج املقابلة.  .2

. عرض وحتليل مضمون نتائج السؤال األول.  1.2

عرض وحتليل مضمون أجوبة السؤال الثاين.  .2.2



ل نتائج اإلستبيانالفصل الخامس: عرض وتحليالباب الثاني : الخلفية المعرفية التطبيقية            

90

.عرض وتحليل نتائج االستبيان: 1
يف هذه الفقرة سوف نقوم بعرض وحتليل النتائج اليت حتصلنا عليها من خالل تطبيقنا ألدوات البحث. حبيث 

يتم ذلك كما يلي:  
نبدأ بعرض نتائج الفرضية األوىل واحملور األول، وننتقل بعد ذلك إىل الفرضية الثانية، مع العلم أننا نبدأ •

بتمهيد و ننهي العرض باستنتاج الذي يعترب كخالصة هلذه الفقرة. 
يف هذا اجلزء سوف نقوم بعرض النتائج اخلاصة باحملور األول .عرض وتحليل نتائج المحور األول: 1.1

ي يتعلق بالفرضية األوىل واليت تنص على: >>أن آليات متويل املنشآت الرياضية تساهم يف حتقيق أهداف الذ
ا<<. حبيث هذه الفرضية وضع من أجلها ( ) سؤال وهي على التوايل : 12إدار

)22.19.17.15.13.12.10.8.6.4.3.1.(
):  1السؤال رقم (

يف هذه الفقرة سوف نقوم بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل لديكم مصادر دائمة ومستمرة لتمويل املنشأة الرياضية؟ - 

التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي:  
):  1جدول رقم (

أجلوا %100) تبني أن كل العينة 1من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسبت اإلجابة على السؤال رقم (
بأحيانا.  %00أجابوا ""ال"" و %00بنعم. بينما 

املبالغ املقدمة من طرف نستنتج أن كل املنشآت الرياضية لديها مصادر دائمة ومستمرة لتمويلها املتمثلة يف
الدولة بصفة دورية لتغطية مصاريف وأعباء هذه املنشآت وأيضا إلستمراريتها.

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%10100نعم

%0000ال

%0000أحيانا

%10100المجموع
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) المصادر الدائمة لتمويل المنشآت الرياضية.1الرسم البياني رقم (
):3(السؤال رقم 

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل املصادر الدائمة واملستمرة لتمويل املنشأة الرياضية كافية؟ وكان اهلدف من هذا السؤال هو:  -
معرفة ما إذا كانت املصادر الدائمة واملستمرة كافية لتمويل املنشأة الرياضية. -

التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي: 
):3جدول رقم (

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 3من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
"أحيانا".ـ:) أجابوا ب%20() أجابوا ب "نعم ،"و%30) أجابوا ب "ال" ، بينما نسبة (50%(

%100

%00 %00

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0330نعم

%0550ال

%0220أحيانا

%10100المجموع
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يالحظ من إجابة أفراد العينة أن املصادر الدائمة واملستمرة لتمويل املنشآت الرياضية غري كافية. فاألموال -
املقدمة من طرف الدولة لتغطية إحتياجات ومصاريف املنشآت الرياضية تبقى ضئيلة باملقارنة مع تكالفها. 

على تغطية خمتلف تكاليفها وبقائها وتطورها. وبالتايل املنشأة الرياضية حباجة إىل مصادر متويل أخرى تسعدها

) يوضح أهمية الموارد المالية األخرى إضافة إلى المصادر الدائمة  .2الرسم البياني رقم (
):  4السؤال رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثلة يف: -
هل تكفي املصادر غري الدائمة لوحدها لتمويل املنشآت الرياضية؟ -
معرفة ما إذا كانت املصادر الغري دائمة تكفي لتمويل املنشأة الرياضية. -

التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي: 
):  4جدول رقم (

%30

%50

%20

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0000نعم

%10100ال

%0000أحيانا

%10100المجموع
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) تبني أن كل أفراد العينة أجابوا ب 4من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
أجابوا ب "أحيانا".  %00أجابوا ب "نعم" و %00"ال" ، حبيث 

نستنتج أن املصادر غري الدائمة لوحدها ال تكفي لتمويل املنشآت الرياضية اجلزائرية بل هي حباجة دائمة إىل 
تدعيم الدولة و التمويل الدائم واملستمر من طرفها.  

يوضح مدى أهمية المصادر الدائمة في تمويل المنشآت الرياضية الجزائرية.)3(الرسم البياني رقم 

هل املصادر الدائمة لتمويل املنشأة الرياضية أكرب من املصادر غري الدائمة؟ ):  6(السؤال رقم
معرفة  ما إذا كانت املصادر الدائمة  لتمويل املنشأة الرياضية أكرب من املصادر غري الدائمة، و :الهدف في هذا

إن كانت املصادر الدائمة أكثر أمهية. 
نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:):6جدول رقم (

%00

%100

%00

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0550نعم

%0440ال

%0110أحيانا

%10100المجموع
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التحليل اإلحصائي المطبق أفرز لنا ما يلي:
ا) أجابو %50() تبني أن نسبة 6من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (

(10%).) و"أحيانا" هي%40بـ"نعم" بينما نسبة من أجابوا بـ "ال" هي (
) بأن الذين أكدوا يف إجابتهم بأن املصادر 6نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة يف اجلدول رقم (

)  %40) مقابل (%50ة وكانت نسبتهم (الدائمة لتمويل املنشآت الرياضية أكرب يف املصادر غري الدائم
) أجابوا ب أحيانا. وهو ما يؤكد %10الذين أجابوا بأن املصادر الدائمة أقل من املصادر غري الدائمة و (

بأن املصادر الدائمة تكون يف جل األحيان أكرب وأهم من الغري دائمة يف املنشآت الرياضية اجلزائرية. 

) توضح أهمية المصادر الدائمة في التمويل المنشآت الرياضية بالنسبة للمصادر 4البياني رقم (الرسم 
غير الدائمة  .

):  8السؤال رقم (
نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  

هل حيدث وأن تقع املنشأة يف مشكل عدم وفرة السيولة؟ وكان اهلدف يف هذا -
السؤال هو:  

معرفة ما إذا كانت املنشأة الرياضية حيدث هلا أن تقع يف مشكلة ندرة السيولة. -
التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا مايلي:

%50
%40

%10

نعم

ال

أحیانا
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):  8جدول رقم (

) %40) تبني  لنا أن نسبة (8) اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (8من خالل نتائج اجلدول رقم (
).  %50) أجابوا بـ "ال" أما أحيانا فنسبة (10أجابوا بـ "نعم"، ونسبة (

املنشآت الرياضية اجلزائرية غالبا ما تقع يف مشكل عدم وفر نستنتج من خالل النسب املئوية املوضحة بأن 
) فقط أجابوا بـ "ال". %10) ب"نعم" و(%40) أجابوا بأحيانا و(%50السيولة حيث (

يوضح وقوع المنشآة الرياضية في مشكلة ندرة السيولة. )5(الرسم البياني رقم 

%40

%10

%50 نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0440نعم

%0110ال

%0550أحيانا
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):  10السؤال رقم (
نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف :  

يف حالة وإن وجدمت نفسكم يف وضعية ندرة السيولة هل تلجؤون إىل التسبيقات البنكية كآلية متويل -
أساسية؟ وكان اهلدف يف هذا السؤال هو:   

نكية كحل رئيسي يف حالة ندرة السيولة. معرفة ما إذا كانت املنشأة الرياضية تلجأ إىل التسبيقات الب-
التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي: 

): 10جدول رقم (

تبني أن نسبة كبرية أجابوا بـ"ال" )10من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
) كذلك أجابوا بـ" أحيانا".  %10) أجابوا بـ ""نعم""، ونسبة (%10)،  بينما نسبة (80%(

نستنتج من خالل النسب املئوية  املوضحة بأن املنشأة  الرياضية اجلزائرية  ال تلجأ إىل التسبيقات البنكية كآلية 
.متويل أساسية

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0140نعم

%0810ال

%0150أحيانا

%10100المجموع
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) يوضح حاالت لجوء المنشأت الرياضية إلى التسبيقات البنكية.6البياني (الرسم 
):  12السؤال رقم (

يف هذه الفقرة سوف نقوم بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
ا  قصرية األجل؟ -  هل تكفي النتيجة الرحبية احملققة من قبل املنشأة الرياضية لوحدها يف تغطية مجيع إحتياجا

وكان اهلدف من هذا السؤال هو:  
ا قصرية  معرفة ما إذا كانت  النتيجة الرحبية احملققة من قبل املنشأة الرياضية كافية  يف تغطية مجيع إحتياجا

األجل.  
اإلحصائي املطبق افرز لنا ما يلي: التحليل

):  12جدول رقم (

) تبني  لنا أن نسبة كبرية من العينة 12من خالل نتائج اجلدول اليت توضع نسب اإلجابة على السؤال رقم (
)، وكذلك نفس الشيء بالنسبة ملن أجابوا بـ %20أجابوا بـ""نعم"" بينما نسبة من أجابو بـ ""ال"" () 60%(

).   %20"أحيانا" أي (

%10

%80

%10

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0660نعم

%0220ال

%0220أحيانا
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ا  نستنتج من خالل اجلدول أن النتيجة الرحبية احملققة من قبل املنشآت الرياضية كافة لتغطية مجيع احتياجا
نفاق وحسن تسري املوارد املالية أو األرباح احملققة وكانت نسبة على املدى القصري وذلك إذا قامت برتشيد اإل

). مقابل %60الذين أجابوا بأن األرباح احملققة من طرف املنشأة كافية لتغطية االحتياجات القصرية األجل (
).  %20) وكذلك األمر للذين أجابوا بـ "أحيانا" (%20الذي اجابوا بـ "ال" (

) يوضح أهمية األرباح الدورية  المحققة من قبل المنشآت الرياضة في 7الرسم البياني رقم (
تغطية إحتياجاتها قصيرة األجل  .

):  13السؤال رقم (
يف هذه الفقرة سوف نقوم بعرض النتائج احملصلة عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  

اهرات  رياضية؟ هل تلجأ املنشأة إىل متويالت خاصة أو مومسية يف حالة وجود تظ-
وكان اهلدف من وراء هذا السؤال هو:  

معرفة ما إذا كانت املنشأة الرياضية تلجأ إىل متويالت مومسية أو ضرفية خاصة بتظاهرات رياضية حمددة. -
التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي:  -

%60
%20

%20

نعم

ال

أحیانا
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):  13جدول رقم (

) تبني أن نسبة كبرية 13) اليت توضح نسبة اإلجابة على السؤال رقم (13من خالل نتائج اجلدول رقم (
).  %20)، و "أحيانا" بـ (%10)، بينما نسبة من أجابوا بـ "ال" (%70من العينة  أجابوا بـ "نعم" (

نستنتج من خالل نتائج اجلدول أن املنشأة الرياضية اجلزائرية حباجة إىل متويالت خاصة يف حالة وجود 
ا حباجة إىل متويالت خاصة ( ) بينما الذي أجابوا %70تظاهرات الرياضة حيث أن الذين أجابوا بأ

)، والذي أجابوا بأحيانا نسبتهم %10خاصة نسبة (بالعكس أي بأن املنشأة ليس حباجة لتمويالت 
)20%  .(

) توضح أهمية التمويالت الخاصة في تمويل التظاهرات الرياضية8الرسم البياني رقم (

%70

%10

%20

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0770نعم

%0110ال

%0220أحيانا

%10100المجموع
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):  15السؤال رقم (
يف هذه الفرتة سوف نقوم بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  

هل تعتمد املنشأة الرياضية بالدرجة األوىل على مواردها الذاتية؟  وكان اهلدف من هذا -
السؤال هو:  

معرفة ما إذا كانت املنشأة الرياضية تعتمد بدرجة أوىل على مواردها الذاتية. أي كل من األرباح -
واإلهتالكات. وناتؤوامل

): 15رقم (لجدولا

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 15من خالل  نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
) من أجابوا بـ "أحيانا".  %00)، و(%30) أجابوا بـ "ال"، بينما نسبة من أجابوا بـ "نعم" هي (70%(

نستنتج أن املنشآت الرياضية ال تعتمد بالدرجة األوىل على مواردها الذاتية بل تلجأ غالبا إىل موارد خارجية 
) 15مثل تدعيم الدولة أو امليزانية املخصصة من قبل الوصايا، وهذا ما يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم (

ا ماليا حباجة إىل موارد خارجية وأن مواردها ) يرون أن %70حيث نسبة كبرية ( املنشأة الرياضة اليت يسريو
)، %30الداخلية غري كافية، أما من يرون بأن املنشأة بدرجة أوىل تعتمد على مواردها الداخلية كانت نسبتهم (

يبني "أحيانا" ( ) أي معدومة.  %00يف حني أن ا

المئويةالنسبة التكراراتاإلجابات

%0330نعم

%0770ال

%0000أحيانا

%10100المجموع
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أهمية وضرورة الموارد المالية الخارجية في تمويل المنشآت الرياضية.) يوضح 09الرسم البياني رقم (
):   17السؤال رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل مدى تباعية املنشآة الرياضية يف متويلها إىل القطاع العام تباعية جزئية؟ وكان اهلدف من هذا - 

السؤال:  
معرفة ما إذا كانت املنشأة الرياضية تابعة تباعية جزئية فقط يف متويلها للقطاع العام.  :  

):  17رقم (جدول 

) تبني أن نسبة كبرية من 17على السؤال رقم () اليت توضح نسبة اإلجابة17من خالل نتائج اجلدول رقم( 
). %10(، بينما نسبة من أجابوا "نعم" هي).%90(العينة أجابوا بـ "ال"

). %00ومن أجابوا بـ أحيانا (

%70

%00

%30

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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نستنتج أن املنشآت الرياضية املدروسة تابعة تباعية عامة للقطاع العام وليس تباعية جزئية،  وهذا ما يتضح من 
) فقط أجابوا بـ نعم"" %10) أجابوا بـ " ال" ونسبة (%90) املبينة حيث نسبة (17نتائج اجلدول رقم (خالل 

بينما  ال يوجد من أجاب بـ "أحيانا".  

يوضح عدم تباعية المنشأة الرياضة المدروسة للقطاع الخاص.  11الرسم البياني رقم 
):  19السؤال رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل حتقق املنشأة الرياضية نتائج مالية سنوية كافية لزيادة يف طاقة التمويل الذايت؟ وكان اهلدف من هذا -

السؤال:  
طاقة التمويل الذايت.معرفة إذا ما كانت األرباح اليت حتققها املنشأة الرياضية كافية لزيادة معتربة يف -

ما يلي:  
):19جدول رقم (

%90

%00
%10

نعم

ال

أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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) %20) تبني إن نسبة (19) واليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (19من خالل نتائج اجلدول رقم (
) و هي اكرب نسبة.  %70) أجابوا بـ "ال" أما من أجابوا بـ "أحيانا" نسبة (%10بينما نسبة (أجابوا بـ "نعم" 

نستنتج أنه يف معضم األحيان حتقق املنشأة الرياضية نتائج مالية سنوية كافية للزيادة  يف طاقة التمويل الذايت 
) أما %70من أجابوا بـ "أحيانا" هي () املبينة حيث نسبة19هلا، وهذا ما يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم (

) ونسبة من يرون العكس وهو أن الربح الذي حتققه املنشأة الرياضية ال يزيد يف %10نسبة من أجابوا بـ "ال" (
). %20طاقة التمويل الذايت هي (

) يوضح فعالية األرباح السنوية في زيادة طاقة التمويل الذاتي.  13الرسم البياني رقم (
):  22السؤال رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل تشهدون عراقيل ومشاكل كثري تعيق وظيفة التمويل واإلدارة املالية يف املنشأة الرياضية؟ -

لسؤال هو:   وكان اهلدف من هذا ا

معرفة ما إذا كانت هناك مشاكل وعراقيل تعيق وظيفة التمويل واإلدارة املالية يف املنشأة الرياضية.-

%70

%20

%10 نعم
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أحیانا
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): 22جدول رقم (

) تبني أن نسبة الذين أجابوا بـ "نعم" هي 22اإلجابة على السؤال رقم (من خالل نتائج اليت توضح نسب
).  %50)، ونسبة من أجابوا بـ " أحيانا" (%20)، أما نسبة من أجابوا بـ "ال" (30%(

نستنتج بأن املنشآت الرياضية يف بعض األحيان تشهد عراقيل ومشاكل كثرية تعيق وظيفة التمويل واإلدارة 
) يرون أنه يف بعض %50) حيث نسبة (22وهذا ما يتوضح  من خالل نتائج اجلدول رقم (املالية فيها، 

) %20األحيان نشهد املنشآت الرياضية عراقيل ومشاكل تعيق وظيفة التمويل واإلدارة املالية، بينما نسبة (
). %30أجابوا بـ"ال" والذين أجابو بـ "نعم" كانت نسبتهم (

) يوضح المشاكل والعراقيل التي تعترض حسن سير الوظيفة المالية.18رقم (الرسم البياني 

%50

%20

%30

نعم
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أحیانا
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. عرض وتحليل نتائج المحور الثاني:  2.1
يف هذا اجلزء سوف نقوم بعرض النتائج اخلاصة باحملور الثاين الذي يتعلق بالفرضية الثانية واليت جاءت فيما 

يلي:  
))ضية تعمل على رفع مستوى تسري إدارة املوارد املالية يف املنشأة الرياضيةهناك متابعة مالية يف املنظومة الريا((

) سؤال وهي على التوايل: 10حبيث أن هذه الفرضية وضع من أجلها (
)2 .5 .7 .9 .21.20.18.16.14.11.(

):  02السؤال رقم (
نقوم هناك بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  

هل توجد متابعة مالية بشكل دائم على أقسام املنشأة  الرياضية؟ وكان اهلدف من -
هذا السؤال:  

معرفة إذا كانت توجد متابعة مالية بشكل دائم على أقسام املنشآة الرياضية؟ التحليل -
اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي: 

):2جدول رقم (

) تبني أن كل عناصر العينة أي نسبة 2من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
) أجابوا بـ "نعم".  100%(

االخطاء والوصول إىل األهداف نستنتج أن  اإلدارة املالية للمنشآت الرياضية ختضع ملتابعة مالية قصد تفادي 
) %100) حيث كل أفراد العينة أي نسبة (2املسطرة من قبل، وهذا ما يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم (

يرون أن هناك متابعة مالية بشكل دائم تساهم يف السري احلسن وترشيد إنفاق املوارد املالية واستخدامها بشكل 
عقالين.  

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%10100نعم

%0000ال

%0000أحيانا
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) يوضح دور المتابعة المالية الدائمة.19اني رقم (يالرسم الب
):  5السؤال رقم (

نقوم هنا بعض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل ترون أن املتابعة املالية ذات فعالية عالية للمنشأة الرياضية من طرف الوصايا؟ وكان اهلدف من هذا -

السؤال:  
معرفة ما إذا كانت للمتابعة املالية املوضوعة من طرف الوصايا على املنشأة الرياضية فعالية. -

التحليلي اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي:  
):  5جدول رقم (

) تبني أن نسبة اإلجابة بـ "نعم"  5نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (من خالل 
).  %40)، ونسبة اإلجابة بـ   " أحيانا" هي (%10) بينما نسبة اإلجابة بـ "ال" (%50كانت (

%100

%00 %00

نعم

ال

أحیانا
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ونتائج إجابية على نستنتج أنه يف أغلب األحيان تكون للمتابعة  املالية املوضوعة من طرف الوصايا فعالية 
) تأكد على فاعلية املتابعة املالية املوضوعة من طرف الوصايا %50املنشآت الرياضية، حيث جاءت نسبة (

) وهي اقل %10) بأحيانا، أما نسبة  الذين أجابوا بـ "ال" (40%على املنشأة الرياضية، كذلك جاءت نسبة (
نسبة.  

) يوضح أهمية المتابعة المالية الموضوعة من قبل الوصايا. 21الرسم البياني رقم (
):  7السؤال  رقم (

نقوم هنا يعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:   
هل يربر دور املتابعة املالية يف كشف األخطاء قبل وقوعها يف املنشأة الرياضة؟ وكان اهلدف وراء هذا -

السؤال هو: 
ما إذا كان للمتابعة املالية دور يف كشف األخطاء قبل وقوعها يف املنشأة الرياضية. معرفة-

التحليل اإلحصائي املطبق افرز لنا ما يلي:  

%50
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%40
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)07(:الجدول رقم

) تبني أن نسبة كبرية من العينة أجابوا 7خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (من 
) وكذلك نسبة الذين أجابوا بـ "أحيانا" %20) بينما نسبة من أجابوا بـ "نعم" (%60ب "ال" وهي (

)20% .(
وقوع األخطاء وتكشف هذه األخطاء بعد نستنتج أن املتابعة املالية يف املنشآت الرياضية تأيت غالبا بعد 

وقوعها ليس قبله، وهذا ما توضحه النسبة العالية يف اإلجابة على أن املتابعة املالية تكتشف األخطاء بعد وقوعها 
). وكذالك الذين أجابو بـ أحيانا"  %20)، بينما الذين أجابوا ب"نعم" كانت نسبتهم (%60وهي نسبة (

) أيضا.%20كانت نسبتهم (

) يوضح دور المتابعة المالية. 22الرسم البياني رقم (

%20

%60
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نعم
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أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0220نعم

%0660ال

%0220أحيانا

%10100المجموع



ل نتائج اإلستبيانالفصل الخامس: عرض وتحليالباب الثاني : الخلفية المعرفية التطبيقية            

109

):  9السؤال رقم (
نقوم بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف :  

هل يربز دور املتابعة املالية بعد وقوع األخطاء وتصحيحها يف املنشأة الرياضية؟ وكان اهلدف من هذا -
السؤال:  
معرفة ماذا كان دور وأمهية املتابعة املالية تربز فقط بعد وقوع األخطاء أو وجود التغريات املالية يف -

املنشأة الرياضية. 
التحليل اإلحصائي ا ملطبق افرز لنا ما يلي: 

)9(:الجدول رقم

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 9من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسبة اإلجابة على السؤال رقم (
) أجابوا بـ "ال" ، واإلجابة بـ "أحيانا" معدومة.  %10) أجابوا ب" نعم" ، بينما نسبة ضعيفة (90%(

دورها بعد وقوع األخطاء وتصحيحها وليس قبل وهذا ال نستنتج أن املتابعة املالية يف املنشأت الرياضية يربز 
ميكن املتابعة املالية من تفادي األخطاء قبل وقوعها بل تصحيحيها. وهذا ما توضحه النسبة العالية يف اإلجابة 

) %10) بينما الذين أجابوا ب "ال" هي (%90والتأكيد على أن املتابعة املالية تأيت بعد وقوع األخطاء بنسبة (
ط. فق

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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قبله.  وليس ) يبين دور المتابعة المالية في المنشآت الرياضية بعد وقوع األخطاء23الرسم البياني رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف :  ):11السؤال رقم (
هل متارس املتابعة املالية من خالل الزيارات املفاجئة فقط للمنشأة الرياضية؟ وكان اهلدف من هذا -

السؤال:  
معرفة ما إذا كانت املتابعة املالية متارس من خالل الزيارات املفاجئة فقط يف املنشأة الرياضية. -

التحليل اإلحصائي ا ملطبق افرز لنا ما يلي:  
):  11جدول رقم (-

) تبني أن نسبة الذي أجابوا بـ 11من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
) أجابوا بـ " %20ونسبة ()، %70). بينما الذين أجابوا  ب "ال" كانت نسبتهم (%10"نعم" كانت (

أحيانا".  
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نستنتج أن املتابعة املالية ال متارس عن طريق الزيارات املفاجئة فقط يف املنشآت الرياضية ،بل عن طريق إعالم 
مسبق وهذا يف أغلب األحيان  مع العلم أن هذه الطريقة أي الزيارات املفاجئة جد فعالة يف إجياد األخطاء 

ا قد تتابع يف أي وقت.  وتصحيحها من جهة ودفع اإلدارة املالية للعمل بأكثر جدية  مع علمها بأ
) أجابوا بأن املتابعة املالية ال متارس من خالل الزيارات املفاجئة فقط يف املنشأة الرياضية، ونسبة %70نسبة (

) بـ "نعم" وعي أقل نسبة.  %10) أجابوا "أحيانا" ونسبة (20%(

من زيارت مفاجئة ومعلمة مسبقا.) يوضح أساليب المتابعة المالية 24الرسم البياني رقم (
):  14السؤال رقم (

نقوم هنا يعرض النتائج احملصل  عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف :  
هل متارس الوصايا متابعة إدارة املنشأة الرياضية من خالل التظلمات املقدمة من طرف اجلمهور -

الرياضي؟ وكان اهلدف من هذا السؤال هو:  
إذا كانت الوصايا متارس متابعة إدارة املنشأة الرياضية من خالل التظلماتاملقدمة من طرف معرفة ما -

اجلمهور الرياضي. 
التحليل اإلحصائي املطبق افرز لنا ما يلي:   

%70

%10
%20
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):  14جدول رقم (

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 14من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
)،   %10) ومن أجابوا بـ" ال هي (%20) أجابوا بـ "نعم" بينما نسبة من أجابوا بـ"أحيانا" هي (70%(

واالقرتاحات املقدمة من طرف التظلمات تنستنج أن الوصايا متارس متابعة املنشأة الرياضية عن طريق 
اجلمهور. وتعترب طريقة مباشرة إلصالح املنشأة الرياضة وإرضاء اجلمهور الرياضي.  

) يرون بأن الوصايا تتابع إدارة املنشأة %70) حيث نسبة (14وهذا ما يتضح من خالل اجلدول رقم (
بينما الذين أجابوا بـ "أحيانا" كانت نسبتهم املقدمة من طرف اجلمهورية، التظلمات الرياضية من خالل 

) وهي أقل نسبة.  %10)، ونسبة الذين أجابوا ب "ال" هي (20%(

) يوضح دور التظلمات المقدمة من طرف الجمهور في تسيير المنشآة 26الرسم البياني رقم (
الرياضية.  

%70
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):  16السؤال رقم (
نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:   

هل متارس الوصايا متابعة إدارة املنشأة الرياضية من خالل إتصاالت من جمهولني؟ - 
وكان اهلدف من هذا السؤال هو:  

جمهولني.  معرفة ما إذا كانت الوصايا متارس متابعة إدارة املنشاة الرياضية  من خالل إتصاالت 
التحليل اإلحصائي املطبق أفرز لنا ما يلي:  

)16جدول رقم (

العينة  ) تبني أن نسبة كبرية من 16من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
) أجابوا بـ  أحيانا.  %10) أجابوا بـ "نعم" بينما نسبة (%20)  أجابوا بـ "ال" ، ونسبة (70%(

نستنتج أن الوصايا ال تقم مبتابعة إدارة املنشآت الرياضية عن طريق إتصاالت جمهولني، وهذا ما يتضح من 
أجابوا بـ "نعم". %20الوصايا ال تتبع هذه الطريقة، و)% يرون بأن 70)  حيث ( 16خالل اجلدول رقم (

) أجابوا بـ "أحيانا" وهي أقل نسبة  %10بينما نسبة (

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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): دور اإلتصاالت من طرف مجهولين في متابعة إدارة المنشأة.  82الرسم البياني رقم (
):  18السؤال رقم (

نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل تعمل املتابعة املالية على توجيه مسار العمل اجتاه أهداف خطة املنشأة الرياضية؟ -

وكان اهلدف من هذا السؤال:  
معرفة ما إذا كانت املتابعة املالية تساهم يف توجيه مسار العمل إجتاه أهداف خطة املنشأة الرياضية. -
التحليل اإلحصائي املطبق أفرز ما يلي: -

18جدول رقم (
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النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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) تبني أن نسبة من أجابوا 18من خالل نتائج اجلدول اليت توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (
).  %20) بينما نسبة من أجابوا "ال" وهي النسبة املتبقية (%70"نعم" هي (

أهداف خطة املنشأة الرياضية حيث نستنتج أن املتابعة املالية تعمل غالبا على توجيه مسار العمل إجتاه 
تساعد املتابعة املالية  بالتسيري احلسن للمنشآت وتصحيح األخطاء يف الوقت املناسب بتداركها. وهذا ما 

) أجابوا بـ %10) أجابوا بـ "نعم" أما النسبة املتبقية (%70) حيث نسبة (18يوضحه نتائج اجلدول رقم (
"أحيانا"  

) يبين دورة المتابعة المالية في توجيه مسار العمل29الرسم البياني رقم (
):  20السؤال رقم (

تقوم هنا بعرض  النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املتمثل يف:  
هل املتابعة املالية تساعد على تالشي األخطاء يف املنشأة الرياضية؟ وكان اهلدف من هذا -

السؤال:  
معرفة ما إذا كان املتابعة املالية تساعد على تالشي األخطاء يف املنشأة الرياضية. حتليل -

اإلحصائي املطبق إبراز ما يلي:  
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أحیانا
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)20جدول رقم (

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 20توضح نسب اإلجابة على السؤال رقم (من خالل نتائج اجلدول اليت 
) أجابوا  بـ "نعم". %20) أجابوا بـ "أحيانا" ، بينما النسبة املتبقية أي (80%(

نستنتج أن يف أغلب األحيان املتابعة املالية تساعد على تالشي االخطاء يف املنشآت الرياضية. وهذا ما 
)% أجابوا بـ أحيانا. 80دول املبينة حيث نسبة (يتضح يف نتائج اجل

) أجابوا بـ" نعم".  %20ونسبة (

) يوضح دور المتابعة في تالشي األخطاء.30الرسم البياني رقم (

%80

%00

%20

نعم
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أحیانا

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات
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%0000ال

%0880أحيانا
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):  21السؤال رقم (
نقوم هنا بعرض النتائج احملصل عليها من خالل طرح السؤال املوايل:  

هل ضعف املتابعة املالية يؤدي إىل سوء تسيري املوارد املالية يف املنشأة الرياضية؟ -
وكان اهلدف وراء هذا السؤال هو:  

معرفة ما إذا  كان ضعف املتابعة املالية يؤدي إىل سوء تسيري املوارد املالية يف املنشأة الرياضية. التحليل -
اإلحصائي املطبق افرز ما يلي: 

21(جدول رقم 

) تبني أن نسبة كبرية من العينة 21من خالل نتائج اجلدول اليت توضخ نسب اإلجابة على السؤال (
) أجابوا بـ "أحيانا".  %30) أجابوا بـ "نعم" بينما النسبة املتبقية أي (70%(

نستنتج أن ضعف املتابعة املالية يؤدي إىل سوء تسيري املواد املالية يف املنشآت الرياضية، وهذا يعين انه بقدر 
21ما تكون املتابعة املالية قوية يكون تسيري املوارد املالية جيدا وفعاال، وهذا ما يوضح يف اجلدول رقم 

حسن تطبيق املتابعة املالية يؤدي إىل حسن تسيري املوارد املالية بينما النسبة ) يرون بأن %70حيث نسبة (
.) أجابوا بـ "أحيانا" %30املتبقية وهي  (

النسبة المئويةالتكراراتاإلجابات

%0770نعم

%0000ال

%0330أحيانا

%10100المجموع
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) يوضح مدى أهمية حسن تطبيق المتابعة المالية.31الرسم البياني رقم (
عرض وتحليل نتائج المقابلة:     -2

متكنا يف حبثنا من القيام بإجراء مقابلة مع عدد حمدد من املسؤولني املاليني واملدراء يف املنشآت الرياضية 
م باستخدام  وإلحنصار أجوبتهم يف مفاهيم متقاربة مل نقم برتمجتها إحصائيا، واستخدمنا احملاور العامة إلجيابا

العبارة األكثر داللة فيما يلي:  
عرض وتحليل مضمون أجوبة السؤال األول:   -2.1

مضمون السؤال األول يشتمل على رأي املقابلني حول طرق متويل املنشأة الرياضية بعد تدعيم الدولة مبقابلة 
النتائج املستخلصة والفرضية األوىل للبحث.  

التمويل هلذه املنشأة بعد تتعد آليات متويل املنشأة الرياضية، حبسبكم ما هي أجنع آلياتالسؤال األول:
تدعيم الدولة؟  

كانت إجابة املقابلة بأن آلية متويل املنشأة الرياضية األجنع بعد متويل الدولة مضمون أجوبة السؤال األول:
تتوقف على احتياجات هذه األخرية وعليه ففي التمويل القصري األجل تفضل القروض البنكية التقليدية نظرا 

وض حول معدل الفائدة وحجم القرض املمنوح، بينما إحتياجات طويلة األجل فإننا نلجأ إىل إلمكانية التفا
االستدانة طويلة األجل والتمويل االستثماري أو التمويل التأجيلي الذي وحبسب املسؤولني املاليني يف املنشآت 

أمجعوا بأن احلرية املالية للمنشأة الرياضية فإن التمويل التأجريي يعد من أهم آليات التمويل إال أن املقابلني
الرياضية جد حمدودة وممركزة فال بد هلا الرجوع دوما للوصاية قبل اللجوء إل أي آلية متويل آخرى  .

تحليل مضمون أجوبة السؤال األول:  
فة عامة حيول إن حمدودية حرية التسيري املهين واإلدارة املالية يف املنشأة الرياضية بصفة خاصة واملنشأة ككل بص

دون قدرة هذه األخري على اختيار آلية التمويل املناسبة يف الوقت املناسب فهي جمربة دوما  بالرجوع إىل الوزارة 
الوصية هذا ما يأخذ جهد ووقت كبريين، فينبغي على الوصاية إعطاء أكثر حرية للمنشآت الرياضية إلختيار 

%70

%00

%30

نعم
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أحیانا
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اد على آلية متويل أخرى عوض االعتماد على دعم الدولة أو متويلها املناسب الذي يسمح هلا أيضا االعتم
ا.   امليزانية املقدمة من طرف الدولة فقط لتغطية خمتلف إحتياجا

عرض وتحليل مضمون أجوبة السؤال الثاني:   -2.2
حقق من يتعلق هذا السؤال بدور املتابعة املفروضة من قبل الوصاية ومواظبة هذه األخرية عليها إلمكانية الت

الفرضية الثانية.  
السؤال الثاين: هل ترون أن متابعة الوصاية ضرورية لعملية تسيري املنشآت الرياضية وهل متارس هذه املتابعة 

بصفة دورية؟ 
مضمون أجوبة السؤال الثاني:   

أجاب أفراد املقابلة بأن متابعة الوصاية للمنشأة الرياضية جد ضرورية كون أن الوصاية هي املمول الرئيسي 
هلذه املنشأة، فعليها أن تعتمد وظيفة املتابعة من أجل تفادي األخطاء قبل وقوعها أو تصحيحها وأيضا لربح 

تابعة بشكل دوري منتظم يف أغلب األحيان. الوقت، ولكن حسب املسؤولني املاليني فإن الوصاية ال تقوم بامل
تحليل مضمون أجوبة السؤال الثاني:  

ا بشكل منتظم ودوري وهذا ما  بالرغم من ضرورة املتابعة لتسيري املنشأة الرياضية إال أن الوصاية ال تقوم 
ا على حتقيق أهدافها وذلك بتفادي  يعيق حسن التسيري هذه املنشأة، فاملتابعة تلعب دور هام وفعال ملساعد

األخطاء وتصحيحها والتصدي للظروف الطارئة.     
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2.1. مناقشة الفرضية الثانية  

اخلامتة واالقرتاحات
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تفسير ومناقشة النتائج:  .1
تفسير ومناقشة نتائج  الفرضية األولى: 1.1

ا .  الفرضية األوىل : آليات متويل املنشأة الرياضية تساهم يشكل فعال يف حتقيق أهداف تسيري إدار
الرياضية ملنشأة من خالل األجوبة اليت حتصلنا عليها قي جداول احملور األول جند أن آليات التمويل يف ا

ا ،إال أن للمنشأة مشاكل أو نقص يف امل وارد التمويلية تساهم  بشكل فعال يف حتقيق أهداف تسيري إدار
ا الطويلة وقصرية األجل، فجميع املنشآت الرياضية يف جمتمع الب حث تتحصل على مصادر باملقارنة مع احتياجا

كايف. فهو قليلة الذي متنحه هذه األخرية منتظم وغريدائمة للتمويل الرياضي من طرف الدولة ،إال أن التمويل
ولكن ورغم إعطاء مقارنة باالحتياجات اخلاصة للمنشأة الرياضية، مما يتطلب البحث عن موارد مالية غري دائمة،

ا يف الواقع ال ة شبه زالت تابعة بصفاملنشآت الرياضية استقاللية مالية وإدخاهلا يف نظام الالمركزية شكليا ،إال أ
دائمة مثل البنوك تامة للوزارة الوصية ومنه للقطاع العام. وهذا ما يصعب عليها اللجوء إىل املوارد املالية غري ال

ا امل،واملؤسسات االقتصادية واخلواص .......اخل ختلفة، فمجال و ذلك للحصول على أموال لتغطية احتياجا
لوصاية.  فعالة يف متويلها تؤخذ غالبا بالرجوع إىل احريتها املالية ضيق جدا، والقرارات اهلامة وال

ذا ال بد من إعطاء ملسريي املنشأة الرياضية احلرية يف اختيار آليات التمويل اخلاص ا للسماح هلا و ة 
ا، وبالتايل املسامهة بشكل فعال يف حتقيق أهداف تسيري املنشأة ا .لرياضية بتغطية احتياجا

ة نتائج الفرضية الثانية:  . تفسير ومناقش2.1
سيري إدارة املنشأة : هناك متابعة مالية يف املنظومة الرياضية تعمل على رفع مستوى تالفرضية الثانية

الرياضية.  
نظومة الرياضية دور فعال من خالل األجوبة اليت حتصلنا عليها يف احملور الثاين جند أن للمتابعة املالية يف امل

يف رفع مستوى تسيري إدارة املنشأة الرياضية.  
ايل رفع مستوى تسيري حيث أن معظم مسريي املنشأة الرياضية يرجعون احلالة اجليدة لتسيري املوارد املالية وبالت

فادي األخطاء أو ارة املنشأة الرياضية إىل املتابعة املالية احملكمة اليت تتم بشكل دائم ومستمر، وذلك لتإد
بري على املتابعة وفق تصحيحها. ومن خالل األجوبة املتحصل عليها نستنتج أيضا بأن الوصاية تعتمد بشكل ك

سن تسيري املوارد املنشأة الرياضية، و ذلك حبإسرتاتيجية فعالة ودورية لضمان وجود االنسجام على مستوى إدارة
املالية واإلرشاد يف استعماهلا، واختيار االستثمار األنسب وطريقة متويله وتسيريه.  

د املالية للمنشات إن وجود متابعة مالية دورية وحمكمة يف املنظومة الرياضية، تراقب و توجه تسيري املوار 
ري إدارة املنشأة الرياضية.الرياضية، يدفع إىل رفع مستوى تسي
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ة:  ـــاتمــــالخ
مة لرفع مستوى املردود إن هدف املنشأة الرياضية ترقية النشاطات الرياضية و توفري اهلياكل الرياضية املالئ

ابعة تسيري هذه الرياضي و هلذا البد من توفر شروط و معطيات ضرورية و وظائف إدارية، و موارد متويلية و مت
سن إدارة و تسيري املنشأة الرياضية.  األخرية حل

رية، أظهرت لنا و من خالل دراستنا للموضوع و بعد التطرق لكافة آليات متويل املنشأة الرياضية اجلزائ
ا تعاين من ضعف كبري يف هذا النطاق، حيث أن اإلدارة املالية للمنشأة الرياضية ال متلك حرية كافية الدراسة أ

عام أي للوزارة الوصية، وهذا ما يار آلية متويل غري دائمة فهي تابعة تبعية شبه تامة للقطاع الختول هلا البحث واخت
ا تتمتع باستقاللية مالية ش ا جد حمدودة. أما يعرقل حسن تسيري وإدارة املنشأة الرياضية اجلزائرية مع أ كلية إال أ

املنشآت الرياضية الوطنية، وهي مطبقة من قبل بعضفيما خيص املتابعة املالية فتعترب مكملة للتمويل وأساسية،
وهي تساهم يف رفع مستوى تسيري هذه األخرية بشكل فعال و دوري.  

مجيع مراحل النقاط ومن خالل تناولنا هلذا املوضوع (آليات متويل املنشآت الرياضية واملتابعة املالية هلا) يف
ت التمويل الدائمة وغري ي الحظنا اهتمام املنشأة الرياضية بآليااليت تطرقنا إليها يف اجلانب النظري والتطبيق

ياجات املختلفة هلذه الدائمة بشكل كبري، حيث توفر آليات التمويل وحسن اختيارها يسمح هلا بتغطية االحت
ا.  طاء أو تصحيحهاملنشأة واملتابعة الدورية واملستمرة للموارد املالية يساعد على حسن تسيريها وتفادي األخ

وصلت إىل نتائج إجيابية و أما برجوعنا إىل اجلانب التطبيقي نستنتج من أغلبية احملاور أن نسبها اإلحصائية ت
أخرى سلبية حول األسئلة اليت تطرقنا إليها يف حبثنا  .

بنا صياغة بعض وبعد تسطري النتائج احملصل عليها من وراء إجناز حبثنا هذا، ودراسة الفرضيات ،جيدر
االقرتاحات و التوصيات اليت نتمىن أن تلقى اهتماما لتجسيدها يف امليدان و هي:  

ال املايل، للسماح هلا بإجياد موارد متو - يلية غري إعطاء أكثر حرية للمنشات الرياضية، و خاصة يف ا
ا املختلفة. دائمة لتغطية احتياجا

رسم سياسات مالية واضحة من أجل حتقيق األهداف املسطرة و رفع مستوى تسيري إدارة املنشأة -
الرياضية.

استقطاب الشركات العامة واخلاصة لدعم املنشأة الرياضية.-
مرونة السياسات املالية وقابليتها للتعديل نظرا للتغريات احلديثة.-
ضع و إسناد املناصب املالية إىل أيادي تقنية وخمتصة يف اجلانب املايل.و -
الوقوف على متابعة مالية دورية ومستمرة تسهر على حسن تسيري املوارد املالية.-
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ضرورة وجود جهاز مايل وتسويقي يساعد اإلدارة املالية للمنشاة الرياضية يف أداء مهامها.-

وأخريا جند أنفسنا أمام اإلشكالية املستقبلية واملتمثلة يف:  
راطية اختاذ القرارات يف جمال هل تباعية املنشأة الرياضية يف اجلزائر للقطاع العام ومركزيتها الشبه تامة وبريوق

البحث عن آليات التمويل حيول دون تقدم وتطور املنشأة الرياضية ومنه املردود الرياضي؟  
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قائمة المراجع:  
باللغة العربية:-أ

استدالل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف:  
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01ملحق رقم 
جامعة حممد خيضر                                                   

معهد الرتبية البدنية والرياضية
استمارة خاصة باملسريين املاليي يف املنشآت الرياضية

ملسامهة بآرائكم النرية ،بالرد على أسئلتنا يف إطار اجناز البحث العلمي، نتقدم إىل سيادتكم طالبني منكم ا
املتعلقة بدراستنا التطبيقية وذلك إلعداد مذكرة ماسرت يف اإلدارة الرياضية حتت عنوان " آليات متويل املنشاة 

الرياضية املتابعة املالية هلا"   
ل، لذا نرجوا من سيادتكم املوقرة هذه األسئلة تتعلق بالتمويل املنشآت الرياضية، واملتابعة املالية هلذا التموي

ا تبقى يف سرية تامة ومفادها البحث العلمي  اإلجابة عليها بكل صدق وموضوعية، علما أن املعلومات املصرح 
ال أكثر.  

نشكركم جزيل الشكر واالمتنان لكم على تقديركم اجلاد.
إعداد الطالب. هنانو حممد رضا



: ضع العالمة   أمام اإلجابة املناسبة                                                                                البيانات العامة
السن :                                                                                                                       - 1
ألقدمية يف منصب العمل :                                                                                                      ا- 2
املستوى التعليمي :                                                                                                           - 3

األسئلة:                                                                                                                     

الرياضية ؟                                                     هل لديكم مصادر دائمة ومستمرة لتمويل هذه املنشأة-1

نعم                    ال                       أحياننا                                                                      

الرياضية ؟                                        هل توجد متابعة مالية بشكل دائم على أقسام املنشأة- 2

أحياننا ال                  نعم                  

هل املصادر الدائمة واملستمرة لتمويل املنشأة الرياضية كافية؟                                                    - 3

أحياننا                                                  ال     نعم    

هل تكفى املصادر غري الدائمة لتمويل املنشأة الرياضية؟-4

نعم                    ال                       أحياننا                                              

هل ترى أن املتابعة املالية ذات فعالية عالية للمنشأة الرياضية من طرف الوصايا؟                                      - 5

أحياننا                                ال                 نعم              

هل املصادر الدائمة لتمويل املنشأة الرياضية أكرب من املصادر الغري دائمة؟                                     - 6

أحياننا                                                      ال           نعم         
لية يف كشف األخطاء قبل وقوعها يف املنشأة الرياضية؟                                هل يربز دور املتابعة املا- 7

أحياننا     ال          نعم        

هل حيدث و أن تقع املنشأة الرياضية يف مشكل عدم وفرة السيولة؟     - 8

أحياننا                     ال      نعم       



الرياضية؟كمتوقوع األخطاء و تصحيحها يف منشأهل يربز دور املتابعة املالية بعد- 9

أحياننا                ال       نعم   

متويل أساسية؟              يف حالة وإن وجدمت نفسكم يف ندرة السيولة هل تلجئون إىل التسبيقات البنكية كآلية- 10

اننا                                                     أحيال             نعم             

هل متارس املتابعة من خالل الزيارات املفاجئة فقط للمنشأة الرياضية؟                                        -11

أحياننا                   ال               نعم            

ا قصرية األجل؟  -12 هل تكفي النتيجة الرحبية احملققة من قبل املنشأة الرياضية يف تغطية مجيعاحتياجا

أحياننا                           ال             نعم                

رياضية مثال؟ متويالت خاصة يف حالة وجود تظاهراتهل تلجأ املنشأة الرياضية إىل -13

أحياننا                                      ال       نعم              

الرياضي؟  هل متارس الوصايا متابعة إدارة املنشأة الرياضية من خالل التظلمات املقدمة منطرف اجلمهور-14

أحياننا                              ال         نعم             

هل تعتمد املنشأة الرياضية بدرجة أوىل على مواردها الذاتية؟                                                         -15

أحياننا                                       ال         نعم         

هل متارس الوصايا متابعة إدارة املنشأة الرياضية من خالل اتصاالت سرية منطرف جمهولني؟  -16

أحياننا                   ال             نعم            

هل مدى تباعية املنشأة الرياضية يف متويلها إىل القطاع العام تباعية جزئية؟                                       -17

أحياننا                                  ال            نعم             

خمتصة؟هل متارس الوزارة الوصية متابعة املنشأة الرياضية من خالل إرسال جلان حتقيق- 18

أحياننا                  ال          نعم            



الذايت؟هل حتقق املنشأة الرياضية نتائج مالية سنوية كافية لزيادة يف طاقة التمويل-19

أحياننا                      ال            نعم              

؟على توجيه مسار العمل اجتاه أهداف خطة املنشأة الرياضية املتابعة املالية تعملهل-20

أحياننا                                     ال           نعم                 

الرياضية؟هل ضعف املتابعة املالية يؤدي إىل سوء تسيري املوارد املالية يف املنشأة-21

أحياننا                         ال      نعم               

اكل كثرية تعيق وظيفة التمويل واإلدارة املالية فياملنشأةالرياضية؟  هل تشهدون عراقيل ومش-22

أحيانناال نعم            
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أسئلة مقابلة:

تتعدد آليات تمويل المنشأة الرياضية، بحسبكم ما هي أنجع آليات التمويل لهذه المنشأة -1
بعد تدعيم الدولة؟  

.......................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

هل ترون أن متابعة الوصية ضرورية لعملية تسر المنشأة الرياضية، وهل تمارس هذه -2
المتابعة بصفة دورية منتظمة؟  

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................



:عنوان الدراسة 

آليات متويل املنشآت الرياضية واملتابعة املالية هلا 

:أهداف الدراسة 

معرفة طرق وآليات متويل املنشآت الرياضية -
دور فعال وكيف يتم ذالك معرفة ما اذا كان للمتابعة املالية -

آليات التمويل يف حتقيق  أهدافها, ومبا تعمل به مرهون مبا تساهم به خمتلف هل تسيري املنشآت الرياضية وجناحها وبقاء استمراريتهامشكلة الدراسة :
املتابعة املالية املنظمة  على رفع مستواها من جهة أخرى .

فرضيات الدراسة :

يق  أهدافها, ومبا تعمل به املتابعة تسيري املنشآت الرياضية وجناحها وبقاء استمراريتها مرهون مبا تساهم به خمتلف آليات التمويل يف حتقالفرضية العامة :
املالية املنظمة  على رفع مستواها من جهة أخرى .

الفروض اجلزئية :

ا -1 ان آليات متويل املنشآت الرياضية تساهم يف حتقيق أهداف ادار
تعمل على رفع مستوى تسيري ادارة املنشأة الرياضية هناك متابعة مالية يف املنظومة الرياضية -2

رياضية يف بعض واليات الوطن مركبات 10تتكون العينة من -العينة : 

المجال الزماني والمكاني :

ال املكاين- مشلت الدراسة على جمموعة من املنشآت الرياضية لبعض واليات الوطن:ا
ال الزماين :- 2016ماي15اىل غاية 2016مارس 15تراوحت مدة الدراسة من شهر اىل شهرين أي من ا

استخدمنا يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلىي لسرد احلقائق :المنهج المتبع

نومات استعملنا وسيلتني مها : املقابلة واإلستبيابغرض اشباع حاجياتنا من املعلاألدوات املستعملة :

النتائج المتوصل اليها :

ا البد من اعطاء - ا وبالتايل املسامهة بشكل ملسريي املنشآت الرياضية احلرية يف اختيار آليات متويل اخلاصة  للسماح هلا بتغطية احتياجا
يف حتقيق أهداف التسيري للمنشأة الرياضية فعال 

تسيري ادارة املنشأة الرياضية ان للمتابعة املالية يف املنظومة الرياضية دور فعال يف رفع مستوى -

اإلقتراحات :

ال املايل  اعطاء أكثر حرية للمنشآت الرياضية وخا- صة يف ا
حتقيق األهداف املسطرة أجل رسم سياسات مالية واضحة من -
تسيري املوارد املالية .الوقوف على متابعة مالية دورية ومستمرة تسهر على حسن -
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