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 ى:ــــــرة األولــــاحملاض

 األنواع()املفهوم،  ةـــــــالرياضي اتــــــســــــاملؤس

 الرايضية: مفهوم املؤسسات -1
 يتفي  تنظيمي  هيكي  هليت مؤسسي  كييي مثلايت وهي  الرايضي   القطيت  خلدمي  اجملتمي  ينشيئات هيئيتت هي 
 & Daftروبينب""          و دافب  عي   نقيا "صبحي"" ويشير  أجلي  مي  أنشييت الييي واهليد  وحجمايت

Roppins )أهدافي  حتيد  وصينتع  كماني  الرايضي  ابجمليت  ييرتة  اجتميتع  تكوي  ه : الرايضي  املؤسس  أن 
بطةيعي  النشيتتتت اليي دتترسيات تلي  املؤسسي  والعاتيتت املتفتعلي  بي  املؤسسي   تلي  دتترسيات اليي األنشيط  بطةيع 

سي  يتضح م  هييا املفايوأ أن هنيتال ةاةي  أبعيت  مرتةطي  افايوأ املؤسو   تل  النشتتتت ومؤسستت اجملتم  األخرى
 :الرايضي  وه 

أن املؤسستت الرايضي  مامت اختلف تصينيفات تتكيون مي  عموعيتت وأفيرا   :هبالتكوين االجتماع" واملقصود  -أ
يتفتعلون فيمت بينام إلدتتأ وظتئف تل  املؤسس  فضا ع  األهدا  االجتمتعي  اليي تؤ يايت تلي  املؤسسي  خلدمي  

 اجملتم  اليي توج  في .

ختتليييف تةيعييي  املؤسسييي  الرايضيييي  تةييي  لنيييو  الفعتلييييتت املمترسييي  وتةييي   : ارسبببة واافببب ا الفعاليبببات املم -ب
كييييل  أو ل الشيييركتت أو ا تمعيييتت أو امليييدار  ... ’ألهيييدا  هييييا الفعتلييييتت فتألنديييي  ختتليييف عييي  االحتيييت ات 

ة  ابملنتفسيي  ونتيجيي  وخيتلييف مضييمون املؤسسيي  وابلتييتي الفعتليييتت الييي تييرتة  ابلرايضيي  للجمييي  عيي  تليي  الييي تييرت
ليييل   ييد أن كيي  مؤسسيي  ميي  هيييا املؤسسييتت هلييت أهييدافات الييي حتييد  نشييتتترتت وسيتسييتات اخلدمييي  أو ال و ييي  أو 

 التنتفسي .

إن مفايييوأ املؤسسييي  الرايضيييي  امليييرتة  ى يييت مؤسسييي  كييي ى تيييدار بفكييير  :النظبببام الحنببباؤ" ل مؤسسبببة الرايضبببية  -ج
إ اري علم  مثل  مث  املؤسستت اجملتمعي  األخرى حمد ة الةنتء حبس إ اري ميدرال وملميو  حتيد  بداخلي  األتسيتأ 

ليتت ميي  حتديييد االحتيتجييتت واملسييؤو  والشييعا امللتلفيي  للمؤسسيي  وكيييل  املسييتوايت اإل ارييي   اخيي  هيييا التنظيييم
 واألتستأ كتف  . لإل ارات

وتعييير  كييييل  هييي  عموعييي  امليييوار  الةشيييري  واملت يييي  املتتحييي  وفقيييت ألسيييس ومفيييتهيم علميييي  وسييييلتات عنتصييير 
العملييي  اإل ارييي  الييي حتقيي  التطييور املسييتمر والييلاي ة ل كفييتءة الرايضييي  وا ييتةارتم وفيي  إيتييرا  اإل ارة الرايضييي  الييي 
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ي  وتوحييييد ا ايييو  املةيولييي  مييي  تةييي  العيييتمل  ل اوقييي  الرايضييي  واألخيييرى وتوجياايييت ايييت تعمييي  عليييم تنظييييم وتنسييي
 .ينسجم وسيتس  املؤسس  الرايضي 

 أنواع املؤسسات الرايضية: -2
تةقتً للفلسف  العتم  الي حد رتت الدول  هلييا املؤسسيتت فا يت تيرتة  ابألهيدا  اخلدميي  أكثير مي  األهيدا  

 .تال تسم  أستسي  لتل  املؤسستتالرحبي   وعلم هيا فان

 :املؤسسات احلكومية -2-1
وه  أجالة تنشيئات الدولي  ضيم  هيكي  ا ايتة اوكيوم  اسيتوايرتت امللتلفي   اخي  اليوةارات أو املؤسسيتت 
 املعني  ابلنشتط الرايض  كجلء م  مسيئوليترتت اديد ة ل تيراءات إنشيتئات  ويتيوم العمي  ل هييا األجايلة اوكوميي 
ميوظف  عميومي   خيضييعون لتنظييم وتيوان  العميي  ل ا ايتة اوكيوم  للدوليي  سيواء مي  حيييأ املؤهي  أو اخليي ة أو 
نظم املرتةتت وال ت   وتض  هيا املؤسسيتت الرايضيي  خططايت وبراعايت ل ضيوء السيتسي  العتمي  للدولي  ول حيدو  

لدوليي   كمييت ختضي  ل كيي  اليي  لرتتبي  ومتتبعيي  أجاييلة الرتتبيي  امليلانييتت املعتمييدة هلييت ضيم  ميلانييي  ا اييتة اوكيوم  ل
 .واملتتبع  اوكومي  يتي ت ل ال  يتين ابت  املؤسستت اوكومي  األخرى

واهلد  م  اهتمتأ الدول  إبنشتء هيا املؤسستت اوكوميي  الرايضيي   هيو تييتأ هييا األجايلة بتنفييي سيتسي  
 .النشتط الرايض  وال بي  الرايضي  الدول  ومسئوليترتت جتتا الشةتب ل عت 

 :املؤسسات ااف ية -2-2
وتقوأ هيا املؤسستت جباو  أهلي  غر حكومي   وتتمث  ل ك  مجتع  اات تنظييم مسيتمر تتييلف مي  عيدة 
أيتلتص تةيعي  أو اعتةتري   وال تستاد  الكسا املت ي  ويكون الغير  منايت حتقيي  الرعتيي  للشيةتب وإ حي  

املنتسة  لتنمي  ملكترتم  وال  ع  تري  توفر اخلدمتت الرايضيي  واالجتمتعيي  والثقتفيي  والدينيي  والصي ي  الظرو  
وال وحيييي   وكيي  اليي  ل إتييتر السيتسيي  العتميي  للدوليي  ويييدير هيييا املؤسسييتت عييتلس إ ارة يييتم انتلييتب أعضييت هت 

 سد ي  اليت اكات واليي  ديثلون ا معي  العمومي  هلت.ابالنتلتب اور املةتيتر م  ب  عمو  األعضتء العتمل  وامل

التتبعيي  هلييت إم تسييم   حيييأ القسييم األو  يتمثيي  ل مؤسسييتت املؤسسييتت كمييت تقسييم الييوةارة املؤسسييتت و 
الشةتب وه : بيوت الشةتب   ور الشةتب  مراكل التسيلي  العلميي   املركةيتت الرايضيي  ا واريي    يميتت الشيةتب  

الرايضييييي  وهيييي :  وواوييييي  املؤسسييييتت    واوييييي  مؤسسييييتت الشييييةتب  والقسييييم الثييييت  النشييييتتتتتعييييد ة القتعييييتت م
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مركةيييتت متعيييد ة الرايضيييتت  املاعيييا املتعيييد ة الرايضيييتت  القتعيييتت املتعيييد ة الرايضيييتت  مييييت ي  التييينس  القواعيييد 
فروسييي   املاعييا ا وارييي   الة رييي   ماعييا ألعييتب القييوى  ماعييا الرمتييي   مضييتمر الييدراجتت  مراكييل رايضيي  ال

 املستبح  القتعتت املتلصص   ويشر  عليات علم املستوى الوالئ  مديرايت الشةتب والرايض .

 واهليت    الرايضي  الةيد  النشيتط امترسي  حييي  الييي والقيتنو  املكيت  اإلتيتر هي  الرايضيي  املؤسسي ن إ
 ميت يوجيد فيصيةح أايمنيت  ل السيتئدة العوملي  لثقتفي  نظيرا هتمي  اجتمتعيي  مكتني  يشيغ  أصيةح النشيتط هييا ابعتةيتر
 :اآلتي  التجمعتت ل املتمثل  الرايض  صنتع  ىتستأ يعر 

 .اد ف  الفرق رايض  -

 .املدرسي  و ا تمعي  الرايض  -

 .الرايضي املؤسستت  -

 .الرايضي  األندي  -

 .السةتق راتمضم -

 ..إخل(..الةولينغ ( التجتري  الرايضتت -

 .الص   أندي  -

 .ال وحيي  األندي  -

 .الرايضي  املعسكرات -
 األفيرا  مي  عموعي  بي  والشيؤون العاتتت لسيتق معين  أنظم  علم يتوفر مؤسستيت تولا دتث  كلات هيا

 ينجيل هييا كي  معي  ومركيل مسيتقل  اعتةتريي  صيف  اات  تلف   جتايلات و أ وات وتضم تركيةتت تنشي علم وكيا
 وخطي  بيرام  عليم بنيتء واخليدمتيت امليت ي ابملنتيو  النشيتط والرتي  ل االسيتمراري  إم ورتيد  إتيتر تيتنو   ضيم 
 رايضي . صنتع  مؤسستت تتب  يُؤتيات مت هيا معني   تت ة إيترا  حتت واض  
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 احملاضرة الثانية

 (املبادئ اجلوانب، األهداف، ،هميةاألالرياضية ) املؤسسات

 

 :الرايضية أمهية املؤسسة -1
حالالالأمه ة االالالس ا الرالالالةت اهنا مالالالاس وأنالالالة ن االالالة عحأهناالالالة عوالالالأ  الالالال     ا الالالة عا الالالا  الالال ا نالالال  خالالال مه ال خالالال   

 ةحةد ثاة نع خمتلف األشخةص اهنذي نلتقي هبم ةع نتفة ل ن  م .األخبةر اهنأاردة إهنااة ن  خ مه 

 ا الرةت اهنا ماس نااوز  هل عت ةنل.-

 ا الرةت اهنا ماس ذاواة ا ةمي.-

 ا الرةت اهنا ماس حمطةت إنتةج الةما عا رتقبل.-

 ا الرةت اهنا ماس مهة  التغ مه ا أاهب اهنشةبس.

 :  األهداف العامة للمؤسسات الرايضية -2
والأ    مث  اةصالا ريارالاس هن هالل ا الرالس  ت   األه ا  هي ا ااني اهنيت تر ى عراءهة ا الرالةت اهنا مالاس عهالي نال  

مالالالالاس ع  الالالال  رالالالس اهنا عوهالالالالة انالالالد ال ع الالالالأد هنلهال’ األهالالال ا  هالالالالي األلالالالبةب ا بةشالالالالاة عراء ع الالالأد ا الرالالالالس اهنا مالالالاس 
 تلخاص ة  اهة  لي:

عهالالالالأ هالالالال    رالالالالهأ إص ز دة األشالالالالخةص ا هةرلالالالالل  ختلالالالالف اهنا مالالالالاةت عاألهن الالالالةب عتطالالالالأ ا ا رالالالالتأ  اهنا مالالالالي   
 عاالجنةز اهنبطأيل هنألن  س.

ه   حملي عن  خ هند  تم ر ع نرتأ  اهن فةءة اال تهة االس نال  رعا اهنت الةع  عاهنت ةنالل اال تهالة ي عاهنثقالة  بالل -
 ااد ا الرس اهنا ماس .ة 

هالالال   ا تهالالالة ي ترالالال ى ا الرالالالس اهنا مالالالاس إص إرمالالالةء اهن الالالةنلل عاأل الالالااد عا هةرلالالالل هنلاشالالالة    الرالالالس اهنا مالالالاس -
 عحتقاق ةه ا  م عغة هتم.

 ه   اقتصةدي ن  خ هند     االرتقةء مبرتأ  ع  س ا هةرس عخ نس اهنا مس حملاة عدعهناة.-
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 :اواب  الرييسية للمؤسسة الرايضيةاجل -3
تتشال ل والال  نال  ا الرالالةت اهنا مالالاس عاهن هلاالةت اادار الالس عنالالة  ل الد نالال  نالأارد نةد الالس عةخالالا  بشالا س عوالالذهن   ةنالالب 

  أانب ناظهس هن هل ا الرس اهنا ماس.’ اهنلجة  ا تخصصس 

والالل نالرالالس ر مالالاس هالالل ةهالال ا    إذ ة  لالالى حتقاق الالة    ة الرالالس اهنا مالالاس هالالة ةهالال ا  ر مالالاس عا تهة االالس ت هالالل-
 ا ل ة.ع  ت ن  

  فالي هنترالا   اادارة  لال  نال  اهنأئالةيف عاهن هلاالةت نالة اادارة والأ عن  اهنطبا ي ة  حتتةج ا الرس اهنا مالاس إص -
 ا الرةت ععم  ة  لى طا ق ة اهنرلام.

أنالالس هالالة حاالال  اهنقة الال ة اهنالاليت تبالال  ا   عت الال  نالالأارد ا الرالالةت اهنا مالالاس لالالأاءا ا ةد الالس ةع اهنبشالالا س نالال  ةهالالم اهن اةصالالا-
  لا ة ا الرس هن رتقةء أبه ا  ة خل نس اهنا مس .

اهنا مالالاس اال تهة االالس ’إص هالالذا ااأانالالب اهنايارالالاس هنلهالرالالس جنالال  اهنلجالالة  ا تخصصالالس اهنالاليت جنالال  نا الالة اهنفااالالس  س امالالة 
 عا اشآت.

 :ألساسية إلدارة املؤسسة الرايضيةا ئاملباد -4
تالالالتم األ هالالالةمه عحتقالالالق األهالالال ا  اهنالالاليت تايالالال  ة ا الرالالالس اهنا مالالالاس  هن افاالالالس ا طلأبالالالس ع الالالب تالالالأ ا  هأ الالالس نالالال   حالالالى -

 رهتة عن  ةهم هذا ا بةدئ نة  لي:ا بةدئ اهنيت تر  ع ق ة إدا

الالالتخ اا اهنطالالاع اهن لهاالالس   حت  الال  ة الالزاء اهن هالالل عتاظاهالالد عوافاالالس تافاالالذا نالال  خالال مه اهنطالالاع اادار الالس هنا الالع نرالالتأ   -
 اء.األد

 ا رتها.إتبةع اهنربل اهن لهاس اهن فالس الختاةر اهنقاةد ل عإ  ادهم هنلت ر ب عاهنتحرل  -

تشالالجاع اهنتخصالالا   ا  االالس عحتقاالالق اهنت الالةع  اهنتالالةا بالالل األ الالااد حالالى   الال  اجنالالةز األهالال ا  ال  اهنت الالةع  مالالاعري  -
 هنتحهل ا راعهناس عهنتحفاز اهنطةقةت عحتقاق األه ا  .

 اهن هل عتأز ع ا راعهناةت  لى حرب اها ل اهنتاظاهي هنلهالرس اهنا ماس . نب ةة اس تطباق  -

 تاهاس اهنقاةدة اهن  قااطاس االجيةباس اهنيت تاهي رعا  االنتهةء بل ااهة س داخل ا الرس. -
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 :الثالثةرة ـــــحملاضا

 الرياضية.املؤسسات أنواع املوارد املالية يف 

 الرايضية:املؤسسات أنواع املوارد املالية يف  -1
وميكين تنيني   ،الرايضية ىي الدخل أو اإلجراء الناتج عن عمل يتسم خباصيية الناياا الرايضيياملؤسسة موارد 

 موارد غري مباشرة.وموارد مدعمة، و  ،منادر التمويل هلاتو اهليئات على ضوء ذلك إىل ثالث أنواع موارد مباشرة

تتبىن سياسية تويوير نوعيية ااثيداث اليت الرايضية املؤسسات :  ىذا النوع من اإليرادات تعتمده اإليراد املباشر -أ
ومين ىيذه للمؤسسية وابلتايل حتنل على ىذا النيوع مين اليدخل اليذت يعتيا إييراد مباشير  ،اليت تؤديها ضمن أعماهلا

ن اهليئيية واملعيييار ىنييا أ ،يف نفييا الو يي ومبا ييل اإلعييالات واإلشييهار جنييد مبا ييل  يييا ااثييداث الرايضييية،  املييداخيل
 تبيا التذاكر أو ثبوق البث.

با ل اإلعالن ن  عض اهليئات تبا حت  ضغط  لة اإليرادات فإن اإليراد ااكثر أمهية ىو مونظرا ا
 مثل وسائل زايدة الدخل وأمهها.ثيث يعتا ىذا ااخري أللمؤسسة اال تنادية، 

مني أة سيييواء كيييان ذليييك مييين شيييركات التيييمييين اإلييييراد إلدارة أعميييا  الرايضييي النيييوع: يتعليييذ ىيييذا اإليرررراد املررر    -ب
كمييا يتعلييذ ااميير ابسييتبوا   ييولني   رتبط ذلييك  وجييود ااثييداث الرايضييية،املعتمييدة ميين اييري ااندييية الرايضييية وييي

ا مييييا يعييييري            ىييييذ  ،رمسيييييني أو غييييري رمسيييييني يبومييييون  تمويييييل اهليئيييية الرايضييييية مباشييييرة أو دتويييييل ااثييييداث الرايضييييية
)السبونسييييورينيت ويتيييوفر ىييييذا النييييوع مييين اإليييييراد علييييى السياسيييات املييييذخرة يف االسييييتثمار مييين اييييري املؤسسييييات  ي ييي

اال تنادية املمولة ودعمها لألندية الرايضية واملنافسات مبا ل عيدة امتييازات كالدعايية وغيري ذليك مين االسيتفادات 
 هلذه املؤسسات.

 ،ىو أسلو  إلنتاج الدخل تعتمده اهليئات الرايضية إضافة إىل ااسلو  املباشير وامليدعم اشر:اإليراد غري املب -ج
وضمن ىذا النوع من اإليراد يتولب أن تتوفر الرايضة املمارسة يف اهليئة عليى شيعبية كبيرية فيال يتو ي  جليب اإلييراد 

يعيييات الرايضيييية والت هيييي ات ليييى املبوإمنيييا لتلنييييل اليييدخل ويعتميييد يف ذليييك ع ،عليييى العميييل املميييارس يف ثيييد ذاتيييو
هليذا ععيل العميل  ،ىذا ميثل البيمة املضيافة عليى عملييات التسيويذ لألثيداث الرايضيية واملنافسيات الرايضيية العامة،

فاهليئييية الرايضيييية ول فييييو ، يركييي  عليييى شيييعبية اللعبييية والييياوز البيييوت لألنديييية  يييا أصيييب  يعيييد مهميييا يف صيييناعة الرايضييية
 .ليها البدء  تسيري مرك ىا املايلمكانتها وجب ع
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يييية الييي ايدة مييين  يمتهيييا تها يف دورات اسيييتثمارية مسيييتمرة  غاختييياذ سياسيييات عبالنيييية لتسيييري مواردىيييا املاليييية ورسيييكل -
لييية كييالتغيري وحتديييد االىتمامييات، يييتم ذلييك ابالعتميياد علييى منيياذج الن يياح يف العمييل اإلدارت لبويياع املاو ، املضييافة

 تبسيييمها ومرا بتهييا  اييكل جييدت وىييي املفيياتي  رارات وتنظيييم املنيياري  والنفبييات موترشيييد البيي وتييوفري املعلومييات
 ااساسية لن اح العمل اإلدارت عامة والتسيري املايل خاصة.

 الرايضية ابألموال:املؤسسة املصادر اخلارجية لتغذية  -2
الية ادحديثة الييت عميا  يني خنيائي اليديون ظهرت يف اآلونة ااخرية يف أسواق رأس املا  العديد من الوسائل امل -

 سييهم العادييية رسييعاروامللكييية معييا مثييل السييندات البا ليية للتلويييل إىل أسييهم عادييية أو اليييت يييرتبط  ييا ثييذ شييراء اال
وكييذلك ااسييهم املمتييازة ، العادييية اليييت دتيين  للمييديرين كفيياءات تايي يعية هلييم حمييددة وكييذلك ثبييوق الاييراء لألسييهم

 .ا املتعاملون يف أسواق رأس املا لالسترياد وغريىا من وسائل التمويل ادحديثة اليت ا تكرىالبا لة 

إىل أن    منييادر التمويييل إىل ديييون وملكييية، و ييد اختلفيي  نظييرايت التمويييل يف مييدئ أمهييية ومالئميية تنييني       
الت ابلنسييبة للعائييد علييى ااوراق كيل البلييوث ادحديثيية تبريبيا عمييا علييى أمهيية وفائييدة ىييذا التنيني  ملييا لييو مين دال

 .املالية وحتديد درجة املخاارة لألسهم وكلها مؤشرات كبرية للمستثمرين
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 :الرابعةاحملاضرة 

 اهليكل(. ،العناصر ،املبادئ ،الرياضية )التعريفللمؤسشة ية املالية امليزان

 الرايضية :للمؤسسة امليزانية املالية  -1

ورددواطثددوحيثطايددزطفاواددزخطعطفمل  دد ط تدد طفمليزفنيددبطط رددواط افعطفل تودد عطلططلقددتطورددواخطلفت تعدديطو دد ا  
فالق صد ي بطلطفال  و  يدبطلف  داخطفملوف ندبطفمل ليدبط يف ططينود طفملقد ا خطفيت  دبطوو يديطلداطفلن ايدبططفلسوبطفلق نونيدب 

طلت خريطط طف مليزفنيبطحم سبي طحت ويططرفنيط:  نبطفإل رفيفخطلط  نبطفلنعق خ.

طفإل ددرفيفخطملدت طلقبتدبطدطحمدتي طلداططتف دبط اطد  دبطفملددت طد دتطوقدت رطلعصدتطلطل  ودتطلتنعقد خطلطلطفملوف ندبطم
فلوسددددد يتتطفلددددد طوسددددد ختاطعطفلسي سددددد خطفمل ليدددددبطل دقيددددد طفلرف  يدددددبطلطفلنودددددوط صدددددبديطو دددددتطعطفي  دددددرطلددددداطف ددددد طلط

ططحالث:فالق ص ييطلطفال  و   طلطفمليزفنيبطوقواط ت ط

ط.فل وقعط يطفل قت رطفلاو طلتنعق خطلطفإل رفيفخ-1

ط.فلستربطفل نعيذ بطفل طوسري  -2

ط.ل و  عطفلستيثطلطحتقي طفالس قرفافأل تففطفمل و تبطعطف-3

 جطفل سدديريطلطفإليفا طفمل ليددبطلتويزفنيددبطواودداطعطورادديتطفلسي سدد خطفإليفا ددبطلطفال  و  يددبطلفدد طفملندد طف قالنيددب
ط: طوقواط ت طلب يئطو و تطعطفآليتلط ط فحمل سببطفلتقيقبطلطفلق نونيب

ط يطحتتيطفلنعق خطلطفإل رفيفخطلاتطيلا ط لسنبطفمل ليب.طالسنوية:مبدأ ط-1

طكتطفلنعق خطلطفإل رفيفخط واطليزفنيبطلفات . يطوتاجططط:الوحدةمبدأ ط-2

ط يط تاطفخلصثطأليطنعقبطلط تاطفل خصيص.ط:مبدأ العمومية -3

  د طوددوف يطااددثطفإل درفيفخطلطفلنعقدد خططينودد طفلعادرطفملدد تطفيددت زط د ط ل  ددديبط ددذفططلبددت طكالسدديا ل دوطططططط
طفملبت طل وتطمببت طفل ازطفملنظث.
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تددرتطو ددألطك أل ودد زطفملوف  ددبطعطصددي   ي ط الط مطفحمل ددوتط  ددوتططيللدد ط تدد ط  دد فبط اط ددذجطوو ددتطلبدد يئط 
فلنعقدد خطلطفمل و تددبطعطتر دد خطفمل سسددبطلطفملبدد لهطفلدد طو رفيدد ط اط  نددبطفلقددوتطفل  لتددبطلسددبيتطحتقيدد ط  ددتففي  ط لدد ط

 .فلبن يت طلتو سسبفإل رفيفخطف  وتطفملوفايطفمل ليبطفل طواومط ب ا ط اطلا سبطل ي بطلط ر بطلتتطفهلياتط

ط :عناصر امليزانية املالية -2

مطفمليزفنيدبطفمل ليدبطو ددوفرط تد طقسدونيط س سددينيطدد طفالسد ختفل خطلطفملدوفاي طايددزطفملدوفايطم دتطفأللددوفزط فمل درلفططططط
 فخل صبطلطفلت وم ططينو طفالس ختفل خطف  وتطفملو تا خطلطأتتذطفل اتطفل  ت:ط

 ميثل هيكل امليزانية :(1الشكل رقم )

Passifs   املطالب Actifs     املوجودات 
 مصدر األموال           أموال مملوكة 

 ديون                             

 استثمارات  -      استخدام املال  

 حقوق  -           خمزوانت    

فل اييددزفخطلطفملخددزلمطا ددتطفلسددتعط لدد طفيقددو طمطفالسدد  و افخطو ددوتطفملبدد بطلطفملبدد بطلطفمل ددتفخطلط ايددزط
فيدددد طفلبندددددطلطفلصددددنتل  طلق طددددتطكلدددددطفأللددددوفزطفملوتوكددددبط دددد طا شطفملدددد زطف ودددد   طعطفمل سسددددبطلطفلددددت ومطادددد لتبط

طلتقرلضطفلبنايب.

لطفمليزفنيبطفحمل سببط  طلداط لزطلسد يتتطفل سديريطملتد طط دتطحتو تيد ط لطنقدتطل ري دد ط اط دتفلزطحم سدببط تدرتط
تطفلوظيعددبط طلواددومط ن صددر  ط ك ددرطياللددبطفملركددزطفملدد تطلطيسدد  طت تدد طفمل اددرفخط طلتقيدد اطط ددت  ط ل دتيددتطططططططططوسددي

طفالسألفوياي خطلطفلسي س خطفمل ليبطفملن سببط.

 ل ك ر  طياللبط  طفمليزفنيبطفمل ليبطفل طو وفرط ت طفلواتفخطفمل ليبطفملبينبطعطفل اتطفل  ت:
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 :ميثل امليزانية املالية (2الشكل رقم )

Passifs اخلصوم Actifs األصول 
 اخلاصة:األموال 

طا شطفمل زط-1
ط   انخطفالس  و اطط-2

 ي ومططو تبطفأل تط-3

 األصول الثابتة:
ط صوزطل ي ب-1
ط صوزطل ليبط-2

 املتداولة:اخلصوم 
طلوايلمطط-1
 وسبيق خطفس غالزططي ومط-2

 املتداولة:  األصول
طتزلانخط-1
طاقو ط-2
 اس  خط  ا بطلطل  ا خط-3
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 اخلامشة:احملاضرة 

مبادئ امليزانية املالية - الرياضيةللمؤسشة )النفقات  الرياضيةللمؤسشة امليزانية املالية 

 أبواب اإلنفاق يف النشاط البدني والرياضي(. -حتدد املركز املالي

 الرايضية وفق التصنيف العلمي:املؤسسة نفقات  -1

 الرايضية عامة إىل الشكل التايل: املؤسسة فقد صنفت أبواب إنفاق 

 .غري عادية متثل النفقات الطارئة: العادية سهلة التقدير و نفقات عادية وغري عادية  *

: فالشككككلية نكككت نفقكككات  سكككري اوهكككاز الدارا و تطيكككة  تلككك   ا يكككات ا نشكككطة نفقاااات ياااالية واسااات ما ية *
 وخلق قيمة مضافة.للمؤسسة لبناء رأس املال ا ساست  الرايضية، والنفقات االستثمارية نت املعاري  املخصصة

املؤسسككة  ككه احملليككة املركزيككة  ككه اوهككات املركزيككة كااللككادايت والككوزارات املعنيككة و النفقااات املريةيااة و ا:ليااة:  *
 الرايضيةّ  أو النادا.

فالداريككككة للتسكككيري   اايتككككة و التاويليككككة غرضكككها املسككككاعدة علكككك   النفقاااات اردا يااااة و التو يليااااة و الر  اليااااة: *
 العاانت.الدعاية و الشهار و كذا 

ميكننكا مح ةكة  عكدد ، الرايضكةللمؤسسكة فوفق التقسيم العلمت لكل من إيرادات و استخدامات امليزانية املالية      
كك  قكدر مكن النفقكات  ألمسكري املكايل يكمكن    لبيكة لكذل  فالسكلوا الرشكيد ل و نوع النفقكات مقابكل قلكة اليكرادات،

 ونذا بناء عل  السياسات االقتصادية املستجدة. كل كمية ممكنة من املوارد املالية،

 يث أن مبادئ املوازنة  تةافر مجيعهكا لتاديكد  :الرايضيةللمؤسسة مبادئ امليةانية املالية حتدد املرية املايل  -2
 ويكون عل  الشكل التايل: للمؤسسة املركز املايل 
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 ( مبادئ امليةانية العامة3الشال  قم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

س ا مككوال خصككوه منهككا الثابتككة، علكك  أسككس ةاسككبة  عةككم ر و وفككق نككذب املبككادئ و ككمل بنككاء امليزانيككة املاليككة       
ن متثككل املككوارد فيهككا و ركككز أساسككا علكك  ر وس ا مككوال اماصككة، ويلككزت رسككم ااككد  ا  كك  املتمثككل   الباككث أكككذا و 

 علكك  التنميككة املسككتدامة ونككذا مككا يككؤدا مككا إىل ا ككتحل مركككز مككايل معتكك   سككتطيس مككن خحلكك  االسككتمرار   ممارسككة
 النشاط وموا هة العراقيل وا زمات وعملية التنمية.

 : رايضيال بدينالنفا   ي ناا  النشا   ب اب ار -1
الرايضية يبني في  طريقة  وزيكس املكوارد بتفصكيل ككل النفقكات و املشك ايت إىل للمؤسسة سجل امليزانية احملاسبة        

امكككدمات الرايضكككية واال تماعيكككة والثقافيكككة  يكككث  عكككر   انكككمل مصكككادر وأنكككواع املكككوارد، متثكككل امليزانيكككة بنكككد مكككن بنكككود 
 املمتلكات املالية عل  أبواب النفاق الرايضت:

 اط الرايضت   املؤسسات الرايضية.ا دوات الرايضية الحزمة  داء النش -

  .مصاري  االنتقال و جتهيز الحعبني و  تذيتهم -

 و ا ايت الرايضية.خلت و امار ت اووائز و املكافآت للنشاط الدا -

 مبادئ امل ازنة

 مبد  عم مية امل ازنة
مبد  سن ية امل ازنة يقصد به 
منع تسلط اهليئة التنفيذية 
وانفراد املدير بتدبري امل ا د 

 االستخداماتو 

مبد  وحدة امل ازنة يقصد 
به وج د وثيقة واحدة 

اريرادات حتت ي طر ي 
 والنفقات

قاعدة مش ل النفقات 
يقصد هبا ييفية إجراء 
العمليات ا:اسبية 

 للم ا د واالستخدامات

قاعدة عدم التخصيص 
لإليرادات  ي إعاائها 
قيمة  قمية و ت زيعها 

 بصفة عش ائية
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 مصاري  املنافسات الرايضية. -

 مكافآت املدربني و املشرفني. -

و الككذا متمككس  القسككم املككايل،تضكك  قككرار الككس الدارة املتخصككه و مبقاملؤسسككات و يكككون العككر    نككذب  
 .النشاط الرايضتايل املخلة بعمل بصفة دورية لتقدمي التدعيم احلاصل   الفجوات الطارئة عل  التح  امل

  ا:اسبة املالية وسيلة لتسيري األم ال  ي املؤسسة الرايضية:

مثلها مثل املؤسسات فاايتة الرايضية  تطلمل  ضور عامل إدارا مهم يهتم ابحملاسبة املالية املتخصصة  يث      
ال يقتصر دور القسم الدارا    شتيل ا موال وإمنا لقيق أندا  املؤسسة يتطلمل  صميم ةاسيب منةم ودقيق 

ونكذا يتضح أن للمااسبة املالية  ،فيها كل من املوارد واالستخداماتيصور  قارير مالية بصفة دورية ويصن  
كز املايل  هنا  درس املتتريات بصفة كمية وفق منهج املعمول ما   املؤسسة عامة والرايضية خاصة متثل ةرا املر 

و صنيفها ابعتماد املخطط احملاسيب املتفق  ،يشتمل عل  بناء امليزانية املالية بعد  بويمل املو ودات واملطالمل ،معني
عمل إما جبانمل املوارد أو االستخدامات ومذا  عيني كل من متطلبات  ،شرع ب  من طر  اايتات التشريعيةوامل

ركيزة أساسية لتو ي  التدفقات املالية واستخدامها   االستثمار لكت  در مبردود  ،النادا الرايضت واودا   املالية
 رايضت بدورب ململ ر وس أموال مهمة للهيتة نفسها.

ويرنكا يعتمككد يكة اسكتقرار النتيجكة احملصكلة و ط  البيكاانت احملاسككبية املطلوبكة بتوعمكح ابملنكانج العلميكة للاصكول علك -
لكككذا يعتمكككد علككك  وا سكككلوب احملاسكككيب ا ل صكككائت املعكككرو  ابلكشكككو  املاليكككة،أسكككلوبني أساسكككيني لكككا ا سكككلوب ا

كون نككذب ا خككرية  سككمح  قيقككة الوضككعية املاليككة للمؤسسككة، لصككدار املعلومككة احملاسككبية  عكك  عككن الككدفا ر احملاسككبية،
 يكث   اقتصكادايت  ط املؤسسكة وإسكنادنا لصكناع القكرار،صادا لنشا  مبعرفة اوونر االقتيتبتاديد املسار املعلوما

إال إذا أمككككن  رمجتككك  إىل مصكككطلاات ةاسكككبية ونكككذا املعكككا  داخكككل  سكككة ال يكتسكككت أا مفهكككوت صكككيتة عمليكككة،املؤس
 املؤسسة وةيطها امار ت.

وأصكككبات    ية،بيهكككد  اسكككتقطاب املهتمكككني مكككن مسكككتثمرين وممكككولني وغكككرينم و كككوفر اكككم املعلومكككات احملاسككك
اء صورة واضكاة عكن الوضكعية طفيمكن أع تمدة  ليتها    رشيد القرارات،اآلونة ا خرية  عد الركيزة ا ساسية املع

نكككذب ا عمكككال مكككمل ااازنكككا كلهكككا بنكككاءا علككك  مبكككادئ ةاسكككبية كاسكككتمرارية واملعكككامحت اتكككرات   املؤسسكككة، املاليكككة 
يكدة املفيكدة لقسكم التسكيري املكايل، دورات احملاسبة واحليطة واحلذر ومبدأ املعلومكة او النشاط ودورية النتائج واستقحلية
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ها، بتيكة  شكخيه الوضكعية اذا فإن ا اذ القكرارات املاليكة الرئيسكية مر بطكة بنوعيكة املعلومكة احملاسكبية ودر كة مصكداقيت
 . كات   املؤسسةا  و ي  ر وس ا موال و سيرينا إبومذاملالية، 
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 :السادسةاحملاضرة 

 مكوناتها (احلصيلة املالية ) تعريفها، خصائصها، أنواعها، كيفية كتابتها، 

 احلصيلة املالية:تعريف  -1

خالصيياملتوبة،يياومل بييةكملف يياملتياّيياملاةبييصيية ملادليةةيياملاةيي ملّنملاحلصيية ملف ة يييملتيي ملاة ييةا  ململيىيياحلصيية املادليةةييامل
  .ادليةةاوملوىي:ملقي ماملاةدخ وملوادلةزانةاملاةعمةتةاوملواةبداّ يتملاةن ديا

تيي ملل يي ملت ةيية ملادلؤسسيييتملادليةةيياملتصييدمامملت ميييمملتيي ملتصيييتمملادلع ةتيييتملاةيي ملتعبمييدملف ة يييملا تام مل ململاحلصيية اتُعييّدمل-
احليةاملادليةّةاملاخليصاملهبيوملوتسيى مل ملتيعة ملوظةياملاةرقي،املتةسة املت ملوسي  ملتبي،عاملاةةضعملاالقبصيتكملوادليي ملتاخي مل

ىةملادلصدمملاةثيينملاةذكملتعبمدملف ةيوملا تام مل ملاّخيياملاة يراماتملادليةةيامل،عيدملتماسياملاة يةا  ملاحلصة املادليةةامل؛ملألّنملادلؤسسا
 . ملفم  يادلؤسسامليملحميسبةيموملوتُعّدمللتا مملت مللتواتملقةيسملجنيحملاة مليبّ ملإفداتى

 خصائص احلصيلة املالية: -2

ملادليةةاملفد ملخصي صملتعبمدملف ة يوملوىي:مل حصة اةململ
 .تعّدملتصدمامملت ّميمملت ملتصيتمملاحلصة ملف املادلع ةتيتملادليةةا*
مل.تسيفدمل ملاخياملاة راماتملحة ملاخلططملا تاميامل*
  .احمليسيبلسيسملت مللسسملاةعم ململ*
 .ألّكمللطرافملتط بووملتث :ملادلسيمهنيومللوملادلسبثمري وملوغريى ة مؤسساملتةّارملت خصيمملف ملاةةضعملادلي ململ*
 .تسيى مل مل  ةقملاألىدافملاخليصاملابةعم مل*

 :املالية احلصيلةأنواع  -3
  :ادليةةاملفد مللنةاعوملوتن يملة حصة اململ

،يرتٍ ملزتنّةٍاملحمدت وملوُ ّدتملت ملقب ململياةذكمليرتبطملإفداتىملاادليةةملاحلصة امليىملة:الدوري ةاملالي احلصيلة -3-1
ادليةةاملوا يمملة يرتاتملاةزتنةاململاحلصة اا تام ومللوملابالفبميتملف املاة ةاننيملادلعمة ملهبيمل مل،ةئاملفم ملادلؤسسيتوملوتبةزّعمل

يتملإتامياملتعةناوملةألسيست مليةمومللومللسبةعومللوملش رومللوملسناوملوقدملتُعّدمل ملتدٍ ملزتنةامل دتملوا يمململ:اةبيةةاوملوىي
 .ت ملثالثامللش رومللوملسبامللش رملواة ملُتسّماملم،عملونصفملسنةيا : تث

،نيءمملف املتع ةميتملخيصاملترتبطاململيمليب ملإفداتى اةملاادليةةملاحلصة امليى ة:غري الدوري ةاملالي احلصيلة -3-2
 :،ظروفملتعةناوملتث 

 .ادلؤسساتي مل ملصندوقملحدوثملن صمل ملتمةاملادلخزونمل ملادلسبةتفيتومللوملظ ةمملفجزمل*
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 ة:مالي حصيلةكيفية كتابة  -4

ابدلع ةتييييتملادليةةيياملاةيييةامت ململيويوبب ييمليف يياملتيييدطملإحيطيياملاةيييخصملاةيييذكمليُعييّدىملاحلصييية املادليةةيياتعبمييدملتبي،يياململ
وملاةنييتكلوملادلؤسسياملوملواسبعينبوملادلبيشير ملابة يةا  ملادليةةياملادلوبة،ياوملوادلدقّ ياملحُميسيبةيمملتي ملقبي ملتيدققملاحلسييابتمل ملياة 

قييدمليوببييوملادلييديرملادلييي مل مل،عيياملاحليييالتملوملوملوملحميييااملاحلسيييابتلتيينيملادلييي مللاحلصيية املادليةةيياملو ملاةعيييت ملي ييةممل،وبي،ييامل
 ا.يةة ملهنيياملاةسناملادلمل،صيبِوملادلسؤو ملف ملتبي،عاملاة ةا  ملادليةةامل،عدملاسبالت يملت ملقس ملاحمليسبادلؤسساملاباخليصمل

 ة:املالي احلصيلةمكوانت  -5

 :ف املادلوةانتملاةبيةةااحلصة املادليةةاملبةكمل 

ملاةبس س يوملواةرق ملاحلصة اوملواتميخملإفداتملوملاةنيتكلملادلؤسسا:مل بةكملف املتع ةتيتملف ملاس ملاحلصة ات دتاململ*
 .ت ملل  ملحيظومل ملاةسجالتملياخليصملهب

ت ملل  ووملوتبوّةنململاحلصة ا:ملحيبةكملف املتياّاملادلع ةتيتملادليةةاملاخليصاملابةييءملاةذكملّنملإفداتملاحلصة اصملنمل*
ىذهملادلع ةتيتملت مللمقيمملتعبمد ملف املاة ةا  ملادليةةاوملواة مليبّ ملتصنةي يملف املشو مل دو وملوت ملمثملُتوببمل

  ا.ادليةةملاحلصة ااخلالصاملاخليّصاملابألمقيمملادلة ةت مل مل
إىلململاحلصة اوملو بةكملف املط بيتملإمسي ملنسٍخملت ملاحلصة اادلع ةتيتملاة ملتبّ ملتبي،ب يمل ملهنيياملادلالحظيت:ملىيململ*

  .يوملويُوببملاة يملليضيمملاس ملاةيخصملاةذكملقيمملإبفداتىياجل يتملاة ملجيبمللنملتطّ عملف ة 
 ة:املالي احلصيلةخطوات كتابة  -6

 ا:ف املاةب ةدملابخلطةاتملاةبيةةاحلصة املادليةةاملتعبمدملتبي،امل
وملوتيااملادلؤسساوملواة مل بةكملف املادل دتاملاة ملتيم ملاس وملوشعيمملدلؤسسااسبخدامملاألوماقملاةرمسّةاملاخليّصاملابمل*

 .اادليةةملاحلصة اادلع ةتيتملادلبع  املمب دتامل
  .احلصة املادليةةااالسبعيناملابة ةا  ملادليةةاملة حصة ملف املاةبييصة ملادلنيسبامل فداتمل*مل
احلصة املن يطملواألمقيمملاةةامت مل ملتّ ملقي ماملتيةةاومللوملابةييءملاةذكملسَةوببملفنوملتبي،املاةبييصة ملادلبعّ  املابةمل*

 .ادليةةا
  .تبي،املادلع ةتيتملا ضياةاملاة ملتُةضحمللّكملشيءملقدمليوةنملغريملتي ةمملف املشو ملن يطملتببيةةامل*
  .احلرصملف املتبي،املتالحظيتملاةنسخملاخليصاملابةب ريرملادلي مل*

 .احلصة املادليةةا(اةب ريرومل)اس ملاةيخصملاةذكملفم ملف املإفداتملتبي،املاالس مل،ةضةحمل ملهنييامل
  . ي ،داءملاةرلكملاةملحمليااملاحلسيابتململادلي تنيلادلعد ملت ملطرفململاحلصة املادليةةاتس ة مل*
 .؛ملالّخياملاال راءاتاادليةةملاحلصة اتزويدملا تام ملابةنسخاملاألص ّةاملت ململ*


