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جتماعي نسبي، وإطار تنسيقي عقالني، بين أنشطة مجموعة من الناس هي نظام ا مفهوم املؤسسة: -1

تربطهم عالقات مترابطة ومتداخلة يتجهون نحو تحقيق أهداف مشتركة وتنظم عالقاتهم بهيكلة محددة 

 في وحدات إدارية وظيفية ذات خطوط محدد السلطة واملسؤولية.

تلبية الحاجيات اإلنسانية بطريقة منظمة و املؤسسة مصطلح رديف للمنظمة أو املنشأة وتعمل على  

ذات نسق معين يوجهها، وتنظم وتدار املؤسسة التي تلبي حاجات املجتمع بطرق مختلفة وألغراض 

  مختلفة.

املؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل 

بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف املرسومة في نطاق زمني البشرية املادية و املالية واإلعالمية 

  ومكاني.

 تصنف املؤسسات كما يلي: تصنيف املؤسسات: -1-2

هي املؤسسات التي تختص بإنتاج سلعة معينة وقد تكون صناعة سلعة شكلية  املؤسسات اإلنتاجية: -أ

ة إلى سلع ذات طبيعة مختلفة وتصنف أو تحويلية باستخدام عمليات صناعية معينة لتحويل املواد األولي

هذه املؤسسات وفقا لطبيعة النشاط الذي تعمل فيه وقد تكون تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو 

املشترك وهي مؤسسات ربحية بالدرجة األولى ومن أشكالها: مؤسسات النشاط اإلستخراجي، مؤسسات 

 النشاط التحويلي، مؤسسات النشاط التجميعي.

هي املؤسسات التي ال تقوم بإنتاج سلعة مادية ولكنها تقدم خدماتها نظير  سات الخدمية:املؤس -ب

الحصول على مقابل لها، وهي املؤسسات في غاية األهمية وقد تكون تابعة للقطاع الحكومي أو القطاع 

يمية، الخاص أو القطاع املشترك ومن أشكالها: مؤسسات الخدمات الصحية والعالجية، والخدمات التعل

والخدمات املنزلية، والخدمات القانونية اإلدارية، والخدمات املصرفية، وخدمات الترفيه والسياحة، 

  والخدمات الفندقية.

هي املؤسسات التي تقوم على أساس التطوع بدافع خدمة املجتمع وال تسعى  املؤسسات التطوعية: -ج

أوإجتماعي أو حضاري باملفهوم الواسع ومن للربح املادي أبدا وفي معظمها قامت على أساس أخالقي 

أشكالها مؤسسات الدعوى والتبشير، مؤسسات خيرية واجتماعية، مؤسسات الحفاظ على الطبيعة، 

  مؤسسات الدفاع عن حقوق املرأة، املؤسسات النقابية.
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 أنواع املؤسسات: -1-3

دا النوع من املؤسسات يصلح هي مؤسسة بيروقراطية ورسمية ومركزية وه املؤسسة امليكانيكية: -أ

للبيئة املستقرة والتي تعتمد على الروتين واإلجراءات املرسومة مثل خطوط الطيران والبنوك وهذه تحتاج 

إلى التخطيط الرسمي التقليدي املبرمج ودور املخططين هنا هو الدور املساعد ومحاولة تغيير مفاهيم 

 اإلدارة العليا للمؤسسة.

هي مؤسسة تنشأ حول املشروعات الصغيرة وتتميز بقدر كبير من املرونة وتتم  يكية:املؤسسة الدينام -ب

فيها الرقابة بصورة لطيفة وشخصية والتخطيط فيها مكلف جدا وغير عملي، ألن صاحب العمل يرى في 

التخطيط تحجيما لسلطاته والسبيل الوحيد لنجاح التخطيط هنا هو إقناع اإلدارة التنفيذية بأهمية 

 يل األفكار إلى برامج عمل تنفيذها.تحو 

هي املؤسسة التي تسودها أعمال تحتاج إلى خبرة عالية وثقة عمل مستقرة ويعمل  املؤسسة املهنية: -ج

فيها متخصصون تخدمهم إدارة تقوم على مساعدتهم، ال على مراقبتهم ومن نماذجها املستشفيات 

يخطئ بعض الخبراء فيظنون أن هذه املؤسسات  والجامعات، وهذه بحاجة إلى تخطيط غير تقليدي وقد

الصعب إدارة   بحاجة إلى تخطيط رسمي مبرمج لكن املؤسسات املهنية تكون غير مركزية كما أنه من

 املتخصصين بفعالية من خالل أساليب تقليدية.

ع هي مؤسسة تقوم بعمل منهي متخصص في بيئة ديناميكية حيث يجتم املؤسسة البيروديموقراطية: -د

عدد من الخبراء في مشاريع ذات تقنية عالية ويكون هيكلها التنظيمي شبكي أو على شكل مصفوفة وهي 

تعمل بطريقة فوق العمل ومن أمثلتها الصناعات العالية التقنية وقاعة السينما وهي تحتاج للتخطيط 

ب طارئة، فإن وظيفة املرن والتفكير اإلبتكاري وألن اإلستراتيجيات في هذه املؤسسات تكون في الغال

 املخطط هنا تنحصر في البحث عن اإلستراتيجية املالئمة.

وهي مؤسسة "األم" تتفرع عنها مؤسسات فرعية تتمتع باإلستقاللية وتعتمد  املؤسسة املتنوعة: -هـ 

املؤسسة األم على الرقابة املالية لتوحيد املخرجات للفروع املختلفة ويتركز هذا النوع في املؤسسات 

ملتعددة األنشطة أو املتعددة األسواق أو املؤسسات القابضة وفي هذا النوع يكون التخطيط مركزيا ا

والتنفيذ غير مركزي وتعتمد املؤسسات الفرعية هنا على التخطيط التقليدي املبرمج الذي يتالءم مع 

  طبيعة الرقابة املالية املفروضة من املؤسسة األم.
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 املؤسسة الرياضية -

ما يحقق النشاط البدني الرياض ي أهداف اجتماعية سامية، فإضافة إلى كون الرياضة هواية  عموما

يمارسها الكثيرون، هي حق لكل فرد من أفراد املجتمع وفن يمكن االحتراف فيه هذا ما يسمى فلسفة 

 املجتمع اتجاه الرياضة.

الفرد بدنيا وعقليا واجتماعيا بصورة ووفق ذلك تقوم وتنشأ املؤسسات الرياضية باختالف أنواعها لتِعّد  

متكاملة. ونظرا للطلب والحاجة املتزايدة ملثل هذه الهيئات التي تمارس فيها األنشطة الرياضية والتخصص 

وسمو املهارات، نظمت هذه األداءات في أندية هاوية وشبه محترفة وأخرى محترفة، حيث أنه مع الفلسفة 

عوملة أصبحت االهتمامات توجه نحو األندية الرياضية املحترفة التي االجتماعية الطاغي عليها طابع ال

 تجمع بين املمارسة

الرياضية وتحقيق الربح املادي، يجري ذلك في إطار قانون ووفق سلم تنظيمي محكم مثل الفدراليات 

ة والترويح والجمعيات الرياضية و األندية و الفرق...، فبعد مرور ممارسة هذه األنشطة عبر مراحل الهواي

في التجمعات الرياضية املختلفة، أصبحت تشكل مؤسسات تجمع بين عدة عوامل لتبلغ أهداف معينة، 

  فباتت مواضيعها األنشطة التجارية والصناعية.

تحت قيادة هيئة إدارية تحدد برامج العمل وتنفذها ثم تراقب النتائج، أما من الناحية القانونية فأصبحت 

 للقانون التجاري واملدني الذي يحكم كل ما يتعلق بهذه املؤسسات.هذه الهيئات تخضع 

ومن هذا يمكننا استخالص أن موضوع وأهمية املؤسسة الرياضية في مجتمع معين، يتوقف على الفلسفة 

السائدة فيه رغم اإلدراك غير كافي بأهميتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وهنا يمكننا التأكيد على 

ياضة بعد فلسفي كعميق، حيث ارتبط دورها باملهام الدينية وقوانين الحكم املثبتة إضافة إلى أنها أن للر 

  مجرد غرض يحققه الرياضيون كعمل مقدس.

 وتختلف فلسفة الرياضة عند املجتمعات باختالفها فتتغير حسب االتجاهات والديانة والثقافة السائدة.

 ضيةالتسيير املالي في املؤسسات الريا -1

تتمثل األدوات املالية لإلدارة املالية باملؤسسة الرياضية في "التحليل املالي، التخطيط املالي، الرقابة املالية" 

وهي نفس األدوات املستعملة في املؤسسات األخرى فهي تخضع للنظام املحاسبي وتهتم اإلدارة املالية 

 باملؤسسة الرياضية بــ:

 واألجهزة الرياضية املختلفة وغير الرياضية.تمويل عمليات شراء األدوات  -

 التأكد من توافر األموال الالزمة لتغطية تكاليف األنشطة الرياضية وغير الرياضية. -
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 تقييم شروط مالئمة للمستفيدين من الخدمات املقدمة لهم من طرف املؤسسة. -

ية وتتمثل في خطوات تطبيق سياسة إئتمان وتحصيل تساعد على تحقيق أهداف املؤسسة الرياض -

 تقييم األداء املالي للمؤسسات الرياضية. 

 اإلدارة املالية -2

وهي مطابقة للوظيفة املالية ملهنة املحاسبة مع ذلك فإن املحاسبة املالية تعنى أكثر بتقرير البيانات املالية 

 عن ماض ي الشركة بينما القرار املالي يختص بمستقبل الشركة.

 ؤسسة الرياضيةرأس املال في امل -3

هي األموال التي تمنح املؤسسة الرياضية القدرة على شراء سلع تستخدم إلنتاج السلع الرياضية 

)العبين/حكام/إداريين( أو تقديم خدمة سعيا للوصول للهدف األساس ي وهو املشاركات الخارجية لحصد 

 امليداليات.

 أهمية اإلدارة املالية  -4

 ة فيما يلي:وتكمن أهمية اإلدارة املالي

 تحديد االحتياجات من األموال.    -1

 تحديد السيولة الالزمة والناتجة.    -2

 التكيف املستمر وتحقيق النتائج.    -3

 التنبؤ باملشكالت واألوضاع املختلفة.    -4

 وضع خطط وبرامج للتدبير.    -5

 واألسمى من كل هذا تنمية املوارد املالية ومراعاة األهداف.    -6

 املهام اإلدارية املالية  -5

 فعموما تشمل وظائف املدير املالي على اآلتي: مهمة املدير املالي: -أ

 توقيع الحواالت املالية مع املدير العام.    -1

 إعداد املوازنات املالية عن السنة املالية املنتهية ومشروع امليزانية للسنة التالية.    -2

 ستندات املالية في اإلدارة لتكون تحت الطلب من الجهات املختصة.االعتناء بالدفاتر وامل    -3

 استالم اإليرادات حسب القواعد املالية وإيداعها في البنك املعتمد من طرف الهيئة اإلدارية.    -4

 .وضع الحسابات الختامية للسنة املالية املنقضية و إعداد مشروع ميزانية السنة الالحقة    -5
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أمين الصندوق املالي هو املسؤول عن املحفظة و األمور املالية في الهيئة  الصندوق املالي:مهمة أمين  -ب

 يتولى مهام: والذي

إعداد وتقديم امليزانية التقديرية للنادي أو املؤسسة بصفة عامة إلى مجلس اإلدارة لكي يناقشها     -1

 ويعتمدها إن واءمت األوضاع.

 ملعتمدة والتدقيق على مراكز الصرف للتأكد من عدم تجاوزها للميزانية.مراقبة تنفيذ امليزانية ا    -2

رفع أمور الصرف الطارئة، والتي لم تعتمد في امليزانية أي مركز من مراكز الصرف إلى مجلس اإلدارة،     -3

 مشفوعة بمالحظاته ملناقشتها وإقرارها.

ن طرف الهيئة وكذلك العقود النقدية مع مختلف تقديم تقرير مالي شهري يبين فيه املبالغ املنفقة م    -4

 العمالء.

 التوقيع على كافة املراسالت املالية التي تجريها املؤسسة مع الجهات الرسمية وغير رسمية.    -5

اإلشراف على إعداد امليزانيات الختامية في نهاية العام مع مدققي الهيئة املعتمدين وتقديمها إلى     -6

 مناقشة واإلقرار.مجلس اإلدارة لل

 االحتفاظ بالسجالت واملستندات والدفاتر املالية.    -7

 صرف رواتب اليد العاملة في الهيئة.    -8

 تنفيذ القرارات املتعلقة باألمور املالية.    -9

 اإلشراف على موظفي املحاسبة واملخازن.  -10

لية للمؤسسة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن يتعين على مجلس اإلدارة املا مهام مجلس اإلدارة املالية: -ج

من انتهاء السنة املالية الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة للمؤسسة  ثالثة أشهر

 فيتولى:

امليزانية السنوية العامة للمؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها، ومقارنتها بالسنوات املالية املاضية     -1

 من طرف مدققي حسابات املؤسسة.واملصادقة عليها 

إخضاع هاته البيانات للمراقبة وإعداد تقرير محاسبي كل ستة أشهر لبيان املركز املالي والنتائج     -2

وتوفيرها للسوق لغرض إبراز الوضعية االقتصادية للمؤسسة في إطار العالقات العامة الداخلية 

 والخارجية.

 النتائج وإيجاد األخطاء وتصحيحها إذا اضطر األمر ذلك.االجتماعات املستمرة ملداولة     -3
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العمل بنظام محاسبي دقيق ينظم الحسابات ويحفظها في السجالت والدفاتر وفق األصول     -4

 املحاسبية، باعتماد الدراسات الكمية الواردة ضمن املستندات والدفاتر وغيرها من الوسائل. 

 عمالء املؤسسة الرياضية -6

لرياضية كهيئة تنظيمية تستشرف العديد من العمالء واملستفيدين، وهي الفئة التي تتلقى املؤسسة ا

 منتوج املؤسسة أو ما توفره من سلع وخدمات للمستهلك وقد تم تصنيف عمالء املؤسسة الرياضية إلى:

سسة وفق تضم كال من املشترين، املستخدم النهائي والجمهور عامة، يتعاملون مع املؤ  فئة أولى:    -1

 تسعيرات محددة لكل سلعة أو خدمة.

وهي الجهة املانحة للشهادات، الهيئات الحكومية التي تكون في عالقة مستمرة بأعمال  فئة ثانية:    -2

 املؤسسة الرياضية ونجد العميل بداخل املؤسسة.

على سبيل املثال اللجان  تشمل الجهات والهيئات املنظمة، والجهات التشريعية نجد فئة ثالثة:    -3

 األوملبية والوزارات.

وبهذا فإن املؤسسة الرياضية تحيا في نسيج اجتماعي واقتصادي، وتمثل بالنسبة للعمالء املتعلقين        

بنشاطات الهيئة الرياضية، املورد أو الوحدة املنتجة التي توفر سلع وخدمات تلبي طلبات املستهلك وتعمل 

الء العمالء واملستفيدين بتبني سياسات استراتيجيه، يعني هذا اتخاذ مسار إنتاجي ألجل تحسين رضا هؤ 

يوازي االحتياجات ذات املعايير املحددة بالجودة بأقل تكلفة ممكنة، وبهذه الطريقة ألغي املفهوم 

 الكالسيكي للعميل كونه الذي ينشط في السوق وأصبح يعتبر السبب الرئيس ي لوجود املؤسسة الرياضية

 واألساس الذي يواجه القرارات املتخذة في هذه الهيئات. 

 أنواع املوارد املالية في املؤسسة الرياضية -7

موارد املؤسسة الرياضية هي الدخل أو اإليراد الناتج عن عمل يتسم بخاصية النشاط الرياض ي، ويمكن 

مباشرة، موارد مدعمة وموارد تصنيف مصادر تمويل هاته الهيئات عل ضوء ذلك إلى ثالثة أنواع: )موارد 

 غير مباشرة(.

هذا النوع من اإليرادات تعتمده املؤسسات ذات التقنيات املتطورة، كون الهيئات  اإليراد املباشر: -أ

واملؤسسات الرياضية تتبنى سياسة تطوير نوعية األحداث التي تؤديها ضمن أعمالها، وبالتالي تحصل هذا 

راد مباشر للمؤسسة، ومن هذه املداخيل نجد مقابل بيع األحداث النوع من الدخل الذي يعتبر إي

األحداث، واملعيار هنا أن الهيئة تبيع التذاكر أو حقوق  الرياضية ومقابل اإلعالنات واإلشهار في نفس
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البث، ونظرا ألن بعض الهيئات تقع تحت ضغط قلة اإليرادات، فإن اإليراد األكثر أهمية هو مقابل 

 ات االقتصادية، حيث يعتبر هذا األخير أمثل وسائل زيادة الدخل.اإلعالن للمؤسس

يتعلق هذا النوع من اإليراد بإدارة أعمال الرياضة، سواء كان ذلك من شركات التأمين  اإليراد املدعم: -ب

املعتمدة من طرف األندية الرياضية، ويرتبط ذلك بوجود الحدث الرياض ي، كما يتعلق األمر باستقطاب 

رسميين أو غير رسميين، يقومون بتمويل الهيئة الرياضية مباشرة أو تمويل األحداث الرياضية، ممولين 

هذا ما يعرف بـ "السبونسورينيغ"، ويتوفر هذا النوع من اإليراد على السياسات املتخذة في االستثمار من 

 طرف املؤسسات

 عدة امتيازات، كالدعاية وغير ذلك...،االقتصادية املمولة ودعمها لألندية الرياضية واملنافسات مقابل 

ونجاح اإليراد املباشر يتوقف على نجاح اإليراد املدعم، علما أن النوع األول يتجسد بحضور رأس مال 

 مصدره دعم املؤسسات االقتصادية للهيئات الرياضية.

لى األسلوب هو أسلوب آخر إلنتاج الدخل تعتمده الهيئات الرياضية إضافة إ اإليراد غير مباشر: -ج

املباشر واملدعم، وضمن هذا النوع من اإليراد يتطلب أن تتوفر الرياضة املمارسة في الهيئة على شعبية 

كبيرة، فال يتوقف جلب اإليراد على العمل املمارس في حد ذاته، وإنما لتحصيل الدخل يعتمد في ذلك 

عن عمليات التسويق لألحداث الرياضية املبيعات الرياضية والتجهيزات عامة، هذا يمثل القيمة املضافة 

واملنافسات، لهذا يجعل العمل يرتكز على شعبية اللعبة والبروز القومي لألندية، ما أصبح يعد مهما في 

 صناعة الرياضة. 

فالهيئة الرياضية ولترقية مكانتها وجب عليها البدء بتيسير مركزها املالي، واتخاذ سياسات عقالنية لتسيير 

الية ورسكلتها في دورات استثمار مستمرة بغية الزيادة من قيمها املضافة، ويتم ذلك باالعتماد مواردها امل

على نماذج النجاح في العمل اإلداري لقطاع املالية، كالتغيير وتحديد االهتمامات، وتوفير املعلومات 

وهي املفاتيح األساسية وترشيد القرارات، وتنظيم املصاريف والنفقات ثم تقييمها ومراقبتها بشكل جدي، 

 للنجاح في العمل اإلداري عامة والتسيير املالي خاصة.

 نفقات املؤسسة الرياضية وفق التصنيف العلمي  -8

 فقد صنفت أبواب إنفاق املؤسسة الرياضية عامة إلى الشكل التالي:

 رئة.العادية سهلة التقدير وغير عادية تمثل النفقات الطا نفقات عادية وغير عادية: -1
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فالشكلية هي نفقات تسيير الجهاز اإلداري، وتغطية مختلف حاجيات  نفقات شكلية واستثمارية: -2

األنشطة الرياضية والنفقات االستثمارية هي املصاريف املخصصة لبناء رأس املال األساس ي للنادي وخلق 

 قيمة مضافة.

كالفدراليات والوزارات املعنية، وتخص  املركزية تخص الجهات املركزية النفقات املركزية واملحلية: -3

 املؤسسة الرياضية أو النادي.

فاإلدارية للتسيير في الهيئة والتحويلية غرضها املساعدة  النفقات اإلدارية والتحويلية والرأسمالية: -4

 على الدعاية واإلشهار وكذا اإلعانات. 

املالية للنادي الرياض ي، يمكننا مالحظة فوفق التقسيم العلمي لكل من إيرادات واستخدامات امليزانية 

تعدد وتنوع النفقات مقابل قلة املوارد، لذلك فالسلوك الرشيد للمسير املالي يكمن في تلبية أكبر قدر 

 ممكن من النفقات بأقل كمية ممكنة من املوارد املالية، وهذا بناًء على السياسات االقتصادية املستجدة.

 لنادي الرياض يأهداف التسيير املالي ل  -9

 يهدف التسيير املالي في الهيئة الرياضية إلى:

 ضمان عدم الخروج عن الحدود املرسومة من قبل السلطة التشريعية عند التصرف في امليزانية.    -1

 ضمان التنفيذ دون إسراف وال تبذير لألموال.    -2

 الدقة في التقدير لتحقيق التوازن.    -3

 ام الجهاز اإلداري، وتوفير مواءمة مهنية في املؤسسة ذاتها والتكامل.التنسيق بين أقس    -4

 سالمة محيط ممارسة النشاط الرياض ي وتحقيق وسط يعمل فيه "الرياض ي املنتج".    -5

 التخطيط اإلستراتيجي للموارد املالية في األندية الرياضية -10

 وتخطط اإلمكانات في املجال الرياض ي على النحو التالي:

 وضع األولويات في استخدام املتاحات املادية والتخطيط لها حسب الحاجة.    -1

 تحديد اإلمكانات حسب توفرها طبقا لحاجة وخصائص املؤسسة.    -2

 املشاركة في التخطيط من قبل كل األعضاء في الهيئة من عمال ومستفيدين.    -3

 مة.وضع إستراتيجية مالية معوملة وفق مقاييس املواء    -4

 امليزانية كآداة تخطيطية للنشاط في النادي الرياض ي املحترف -11

فميزانية النادي الرياض ي تتسم هي األخرى بنفس صفات ميزانية املؤسسة االقتصادية، حيث تقوم مثلها 

 على التوزيع ومبادئ مشتركة تشمل منها:
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 لشمول املوازنة.عدم خصم النفقات: ألي نشاط معين أو قسم من اإليرادات نظرا     -1

عدم تخصيص اإليرادات: أي ال يتعلق مورد معين جزئي لفرع معين بناًء على قاعدة شيوع املوازنة     -2

 وإجماليتها.

 التمويل الرياض ي -12

 هو عبارة عن اتفاق بين الطرفين:

 الطرف األول ويدعى )املمول( يقدم املال أو قروض معتبرة للطرف الثاني.  *        

أما الطرف الثاني )املمول( يقدم خدمات تتمثل في إمكانيات االتصال أو املقابل الذي يطلبه املمول   *        

 والناتج بطريقة مباشرة من ممارسة الرياضة.

 تمويل املؤسسة الرياضية  -13

 تتمحور أسئلة املالية في املؤسسة الرياضية حول التالي:

 املؤسسة الرياضية في املستقبل؟ ما مقدار األموال التي ستحتاجها    -1

 كيف سيتم توفير هذه األموال )من الحكومة أو من التمويل الذاتي أو التمويل األهلى(؟    -2

كيف تحمي املؤسسة الرياضية ممتلكاتها من األحداث غير املتوقعة ومخاطر األسواق املالية في حال     -3

 تحولها إلى شركات مساهمة عامة ؟

 م تناقل أصول املؤسسة الرياضية عبر األجيال )التركة وامليراث(؟كيف يت    -4

هل تؤثر الضرائب )اإلعانات والعقوبات الضريبية( على القرارات املالية للمؤسسة الرياضية في حال     -5

 تحولها إلى مؤسسة تجارية ربحية؟

 ما تتمحور القرارات املالية حول مصاريف التسيير، تمويل الصيان
ً
ة مثل العقارات أو السيارات وغالبا

أوشراء التأمين مثل )التأمين الصحي أو التأمين على املمتلكات(، أو االستثمار واالدخار من أجل التقاعد، 

 قد تتمحور على تسديد الدين. 
ً
 وأيضا

ة املؤسسة، إن مهمة مالية املؤسسة الرياضية أو املالية اإلدارية هي توفير االعتماد املالي لتمويل أنشط        

وتنطوي على عملية املوازنة بين املخاطر والربحية عند محاولة االستثمار أو قيمة أسهمها، ويتم توفير 

 ما تكون سندات، 
ً
االعتماد املالية طويلة املدى من خالل حقوق امللكية أو القروض طويلة األجل وغالبا

 عبر  ويشكالن هيكل رأس املال، فيما يتم توفير االعتماد املالية
ً
قصيرة املدة أو رأس املال العامل "غالبا

 [2]قروض مستمرة من املصرف".

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=28932#_ftn2
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التمويلية، واالستثمار هو  كذلك يعتبر االستثمار أو اإلدارة االستثمارية من قرارات املؤسسة الرياضية        

 في إن تحافظ على قيمتها أو تزيد، وعند إدارة االستثمار يجب أن يتخذ قرار حيال ماذا 
ً
حيازة أصول أمال

 وأين وما حجم ما يستثمر؟ و لهذا يجب على الشركة أن تقوم بـ:

املخاطر، االعتبارات تحديد األهداف وقيودها: مثل األهداف الفردية أو املؤسساتية، اإلطار الزمني،  -

 الضريبية.

 تحديد اإلستراتيجية املناسبة: إستراتيجية تحوط نشطة أو سلبية. -

 قياس أداء اإلدارة االستثمارية. -

 مصادر التمويل في املجال الرياض ي  -14

 يمكن تقسم مصادر التمويل في املجال الرياض ي إلى ثالثة أقسام يتم توضيحهما فيما يلي:

وتمثله اإلعانات املالية التي  ويعتمد على ما تقدمه ميزانية الدولة لتسيير الرياضة،  حكوميالتمويل ال -أ

مساعدات كتذاكر الطيران  تدعم به الدولة الهيئة الرياضية سواء كانت في صورة إعانات مالية مباشرة أو

اإلعفاءات  والنثريات أو أراض ي مرخصة أو منشآت وكذلك إعانات غير مباشرة مثل التخفيضات أو

الرياضية وبصورة عامة  الضريبية أو الجمركية ورسوم الغاز واملاء والكهرباء والنفايات التي تمنح للهيئات

من ميزانية الخدمات في الدولة ألن الرياضة ال تعتبر من أولويات  % 01فإن التمويل الرياض ي يمثل أقل من 

نها تعتبر من أهم العوامل الوقائية في مجال الصرف مقابل األمن والتعليم والصحة على الرغم من أ

 الصحة واألمن وتعتبر جزء من املنظومة التعليمية.

ويعتمد على مقدرة املؤسسة الرياضية على تسويق واستثمار خدماته التمويل  التمويل االذاتى: -ب

، وتمثله اإليرادات املباشرة التي تحققه الهيئة الرياضية عن طريق طرح خدمات للجمهور كتأجير [1]االهلي

املرافق وبيع الخدمات للجمهور من خالل مدارس التعليم أو األكاديميات الرياضية الدائمة أو املوسمية 

السباحة أو الصاالت الرياضية أو بيع تذاكر املباريات ويشمل  باالستفادة من ميادين كرة القدم وأحواض

ذلك بيع الحقوق القانونية الستخدام الشعار وأموال انتقاالت الالعبين ويشمل كل ما يمكن إن يدخل في 

 مجال االستثمار أو التسويق الرياض ي وهو كما يلي:

 تأجير مالعب وصاالت املؤسسة في غير أوقات االستخدام.  -

 تأجير حمامات السباحة وصاالت اللياقة البدنية والساونا.  -

 تأجير أو بيع املحالت التجارية واستخدام أسوار املؤسسة.  -

 تطوير املطاعم والكافيتريات وإسنادها للمستثمرين.  -

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/tool/print/index.php?id=28932#_ftn1
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 تخصيص صالة لتأجيرها لالجتماعات والحفالت والندوات.  -

 ب للمزيد من الرواد واألعضاء.االهتمام بأنشطة الطفل واألسرة كعامل جذ - 

 رسوم انتقاالت وتسويق الالعبين.  -

 تسويق حقوق اإلعالن للراغبين أثناء إقامة املباراة والحدث.  -

 التعاقد للبث املباشر أو املسجل للبطوالت أو األحداث.  -

 فتح العديد من منافذ بيع التذاكر مما ييسر على الجماهير.  -

 املالبس الرياضية مقابل الدعاية لها.التعاقد مع شركات   -

 استخدام صور وأسماء وأرقام الالعبين.  -

 بيع أفالم عن الالعبين.  -

 بيع األعالم والشعارات التذكارية أثناء املباراة.  -

وتشمل  ويعتمد على ما تتلقاه املؤسسة الرياضية من هبات أو منح داخلية أو خارجية،: التمويل األهلي -ج

واملنح املالية من أفراد أو شركات ومؤسسات تجارية أو رياضية بهدف تسيير النشاط بحكم  التبرعات

 اتجاهات شخصية لتقديم الخدمات بناء فقط على االعتماد على الوالء وحب الشعار.

ومن املالحظ هنا إن إمكانية التمويل الذاتي للمؤسسات الرياضية أكبر من إمكانية التمويل الحكومي        

 ألهليا

 لكن البد من الوضع في االعتبار نقطتين هامتين هما:

 أوال إن هذه اإلمكانية تتوفر فقط لدى الرياضات ذات الشعبية العريضة.  -

 للحفاظ على أموال هذه املصادر البد من آلية لتحقيق الشفافية واملحاسبية لهذه الدخان املالية.  -

 بصفة عامة وبما يأتي كما ورد في املصادر التي ذكرت في: ة في الرياض مصادر التمويل وتتمثل         

 الترخيص باستخدام العالقات والشعارات على املنتجات ووسائل الخدمات. -

 اإلعالن على مالبس وأدوات الالعبين. -

 اإلعالن على املنشآت الرياضية. -

 استثمار املرافق والخدمات في الهيئات الرياضية. -

 لدخول للمباريات واملناسبات الرياضية.عائدات تذاكر ا -

 اإلعانات والتبرعات والهبات. -

 عائدات انتقال الالعبين. -
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 اشتراكات األعضاء ومساهمات األعضاء. -

 استثمار حقوق الدعاية واإلعالن. -

 حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوني لألنشطة واملناسبات الرياضية. -

 .والبرامج الخاصة باألنشطة الرياضيةاالعالن في املطبوعات والنشرات  -

 أنماط التمويل الرياض ي -15

 يخضع اختيار الحدث الرياض ي من طرف شركة ما إلى سببين رئيسيين هما:

* الهدف الذي يسعى رئيس الشركة الوصول إليه يجب أن يجد في طبعه أحداث الظروف املالئمة     

 الستيعابه.

 طه بالحدث، يجب أن يكون في انسجام مع جاذبة أو واقع الحدث.* اختيار املنتوج الذي نريد رب    

 إذ يكون تدخل املمول بالطرق التالية:

مساعدة مالية لفريق رياض ي، ليقوم الالعبين باملقابل بارتداء بدالت رياضية يظهر عليها اسم املمول  -

 مرئيا.

 مساعدة مادية لالعب. -

لالعب، وهذا األخير يلتزم كليا باستعمال عتاد هذه الشركة أو يقوم املمول بصنع جزء من العتاد الرياض ي 

املؤسسة خالل تدريباته وخالل املنافسات التي يشارك فيها ومن جهة أخرى يقوم الرياض ي بالدعاية 

للمؤسسة عن طريق تصريحات شفوية أو كتابية في كل مرة يجد الفرصة لذلك، مؤكدا جودة املنتوج 

 الذي يدعمه.

اهرة رياضية، في هذه الحالة يقوم املمول بتسديد مبلغ من املال ملنظمي تظاهرة رياضية مساندة تظ -

معينة سواء كانت لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع نشاط هذا املمول ليستفيد من جهته من ظهور 

 رمزه على بعض وسائل التظاهرة كالتذاكر مثال أو املعلقات أو القبعات...الخ.

املناسبات الرياضية، يقوم املمول بتسخير الوسائل املادية واملالية إلجراء منافسة رياضية  املساهمة في -

 معينة يكون فيها أحد املتنافسين باسم املؤسسة. 

 

 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=28932&chapterid=7154
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=28932&chapterid=7154

	- المؤسسة الرياضية
	1- التسيير المالي في المؤسسات الرياضية
	2- الإدارة المالية
	3- رأس المال في المؤسسة الرياضية
	4-  أهمية الإدارة المالية
	5-  المهام الإدارية المالية
	6- عملاء المؤسسة الرياضية
	7- أنواع الموارد المالية في المؤسسة الرياضية
	8-  نفقات المؤسسة الرياضية وفق التصنيف العلمي
	9-  أهداف التسيير المالي للنادي الرياضي
	10- التخطيط الإستراتيجي للموارد المالية في الأندية الرياضية
	11- الميزانية كآداة تخطيطية للنشاط في النادي الرياضي المحترف
	12- التمويل الرياضي
	13-  تمويل المؤسسة الرياضية
	14-  مصادر التمويل في المجال الرياضي
	15- أنماط التمويل الرياضي

