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:ملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على طرق احملاسبة عن عقود الالعبني احملرتفني بني الواقع العلمي والعملي من خالل
ي وتقد م تختل اامعااجا،عرض طرق التقييم واحملاسبة عن عقود الالعبني احملرتفني كتثبيت معنوي من منظور النظام احملاسيب ااما
احملاسبية فيما خيص هذا النوع من األصول من الناحية النظرية والتطبيقية وللوصول إىل األهداف اامرجوة مت اجراء دراسة ميدانية

.على مستوى نادي وفاق سطي الناشط يف الرابطة احملرتفة األوىل
وخلصت الدراسة إىل أن النوادي الرياضية احملرتفة يف ااجاارر تقيم العبياا وف وموجج التللةة وال تقوم بيي تقييد حماسيب
.لالعبياا كيصول غري ملموسة مما يؤثر على جودة قوارماا اامالية
. ي عقود الالعبني النوادي الرياضية احملرتفة وفاق سطي، النظام احملاسيب ااما:كلمات مفتاحية
M49.M40.L83 : JEL تصنيف
Abstract:
This paper aims to identify ways of accounting for decades professional players between
scientific and practical reality by viewing evaluation methods and accounting for decades
professional players such as installing ICH from the perspective of financial accounting
system, offer various accounting treatments for this type of Theory and applied asset to
reach the desired goals were field study Club level ESS Professional Association activist.
The study concluded that professional sports clubs in Algeria maintains its players
according to the cost model and does not restrict its players accounting bye as intangible
assets, affecting the quality of the financial statements.
Keywords: Financial Accounting System, Player Contracts Acquired, The Sports Business
Ventures, ESS.
Jel Classification Codes: M49.M40.L83
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 .1مقدمة
يعترب العنصر البشري اامتمثل يف الالعبني أهم ملون من ملونا اامؤسسا الرياضية احملرتفة حيث ميثل النسبة األكرب من
ممتللا وموجودا النادي كما أن وجود الالعبني داخل النادي يساعدها على حتقي اامياة التنافسية والتةوق من الناحيتني االقتصادية
والرياضية على حد سواء ولذا تو،ي هذه النوادي أمهية كبرية وتنة مبالغ خيالية لالستثمار والتعاقد وتلوين الالعبني.
للن من الناحية احملاس بية تعترب اشلالية تقييم وقياس األصول اامعنوية متمثلة يف عقود الالعبني من أبرز اامشاكل اليت تواجه النوادي
احملرتفة هذه الصعوبة نابعة أساسا من خصوصية وممياا التثبيتا اامعنوية بشلل عام والعنصر البشري كيصل غري ملموس بشلل خاص
حيث أنه يصعب كثريا قياس أو تقدي ر التدفقا اامتوقعة الناجتة عناا وكذا تقدير اامنافع االقتصادية اامستقبلية واالعرتاف هبا حماسبيا
واالفصاح عناا ضمن بنود القوارم اامالية خاصة إجا ما تعل األمر بقطاع جو خصوصية كبرية يف ااجاارر وهو قطاع الرياضة احملرتفة حيث

يعاين من عدة مشاكل أبرزها غياب اامةاوم احلقيقي لالحرتاف من الناحية االقتصادية اامالية واحملاسبية.

0.0

االشكالية

بناء على ما سب تربز االشلالية الرريسية واليت ميلن صياغتاا كما يلي:
 كيف تتم المعالجة المحاسبية للتثبيتات المعنوية المتمثلة في عقود الالعبين وفق النظام المحاسبي المالي في النوادي الرياضيةالمحترفة في الجزائر؟

وميلن تقسيم هذه االشلالية إىل األسئلة الةرعية التالية:
 ما هي اامعااجة احملاسبية لعملية التعاقد مع الالعبني؟
 كي تتم معااجة عملية التنازل عن عقود الالعبني حماسبيا؟
 ما هي اامعااجة احملاسبية ألجور الالعبني وتختل النةقا اامتعلقة بالالعبني؟
 0.0الفرضيات

 عند التعاقد مع العبني حمرتفني يتم تسجيلام ضمن التثبيتا اامعنوية يف احلساب 732؛
 عند التنازل على الالعبني يتم احتساب نتيجة التنازل بالةرق بني سعر البيع الصايف والقيمة احملاسبية الصافية لألصل عند تاريخ
التنازل ويتم تسجيل عملية التنازل مع االشارة إىل نتيجة التنازل احملققة؛
 يتم تسجيل كل من أجور الالعبني وتختل األعباء اامنةقة على الالعبني ضمن حسابا اجملموعة  0كيعباء مرتبطة مباشرة
باألصل احملاسيب.

 3.1أهداف الدراسة

 التعري بعقود الالعبني احملرتفني ومربرا تصنيةاا كيصل غري ملموس؛
 تشخيص واقع اامعااجة احملاسبية لعقود الالعبني من الناحية النظرية والعملية؛
 التعرف على اامعااجا احملاسبية امختل األعباء وااليرادا اامتعلقة بالتعاقد و /أو التنازل على عقود الالعبني احملرتفني.

 .0التثبيتات المعنوية في النظام المحاسبي المالي
 0.0تعريف

جاء تعري التثبيتا اامعنوية يف النظام احملاسيب ااما،ي يف اامادة  7-070كما يلي" :التثبيت اامعنوي هو أصل قابل للتحديد غري
مادي وغري نقدي مراقب ومستخدم من قبل الليان يف إطار نشاطه العادي" وقد صن النظام احملاسيب ااما،ي األصول اامعنوية يف
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احلساب الرريسي  73تثبيتا معنوية و حـ 723 /لالهتالك وحـ 723/خلسارة القيمة عن التثبيتا اامعنوية وعلى العموم قسم النظام
احملاسيب ااما،ي التثبيتا اامعنوية إىل مخس جمموعا جارية وهي:
•

مصاري تطوير القيم الثابتة حـ730 /؛

•

برجميا اامعلوماتية وما شاهباا حـ732 /؛

•

االمتيازا واحلقوق اامماثلة والرباءا والرخص والعالما حـ732 /؛

•

فارق االقتناء  goodwillحـ732 /؛

•

التثبيتا اامعنوية األخرى حـ732./

 0.0خصائص التثبيتات المعنوية

انطالقا من تعري التثبيتا اامعنوية ميلن استنتاج عدة خصارص هلا وهي:
• انعدام وجودها اامادي وااملموس؛
• املانية قياس قيمتاا؛
• هي أصول غري مالية وغري نقدية؛
• تستخدم يف اطار النشاط العادي للمؤسسة.

 0.0شروط االعتراف بالتثبيتات المعنوية

حدد النظام احملاسيب جمموعة من الشروط اليت جيب توفرها يف العنصر حىت يتم تصنيةه كتثبيت معنوي إج ال يتم االعرتاف بالثبيت
اامعنوي إال إجا استوىف الشروط التالية( :مصطةى  7300صةحة )22
• املانية فصله حبيث يلون يف استطاعة الوحدة بيعه حتويله تيجريه؛
• أو أن يلون ناتج عن حقوق تعاقدية أو قانونية؛
• استطاعة الوحدة حتقي شرطان متاامنان :احتمال اامن افع االقتصادية اامستقبلية والتقييم الصادق لتللةة األصل.
 2.0طرق التقييم والقياس
يتم تقييم التثبيتا اامعنوية عند االقتناء بشلل عام بوضع احلساب اامعين  -الةرعي للحساب  -73مدينا بتللةة اقتناره باعتباره
أصال ثابتا ويقابله يف احلساب الدارن حساب الغري أو أحد احلسابا اامالية أو حساب  200يف حالة اجناز هذه التثبيتا من طرف
اامؤسسة نةساا وتللةة االقتناء أو احليازة حمددة حسب نةس القواعد اامطبقة على التثبيتا العينية ( .عاشور  7300صةحة .)22
وتسجل التثبيتا اامعنوية اليت مت اجنازها داخليا ومت متيياها بتللةتاا كباقي التثبيتا ومن أمثلتاا حقوق االخرتاع وحقوق
االستخدام والعالما التجارية أما التثبيتا اامعنوية اليت ال ميلن متيياها فتسجل يف حالة شراراا بالتللةة وتظار ضمن التثبيتا أما إجا
كانت منجاة داخليا فتسجل كتلالي عادية ومن أمثلتاا شارة احملل واليت متثل الةرق بني التللةة اامدفوعة لشراء شركة وقيمة التثبيتا
اامعنوية اليت ميلن متيياها فاذا النوع من التثبيتا اامعنوية ال ميلن حيازهتا مبةردها بل جيب أن تلون ضمن جمموعة من التثبيتا اامعنوية
أو جاء من قيمة شركة كاملة (عاشور  7300الصةحا .)23-22

 .0عقود الالعبين المحترفين ومبررات تصنيفها كتثبيت معنوي.

تعرف عقود الالعبني احملرتفني بيهنا أصل غري ملموس قابل للتحديد والتعيني وغري نقدي وغري ملموس حيتةظ به لالستةادة منه
حيث ميارس الرياضي عمله من خالل إجراء اامباريا وحتقي االستعراض وجلب اامتةرجني وتسجيل األهداف يف اامرمى مما يرفع قيمته يف
بورصة الالعبني مما يتيح إعارته للنوادي األخرى أو ألغراض إدارية كرباءة وإجازة متنح يف ااجاارر من طرف االحتادية واإلجازة هي ملك
للنادي طوال مدة العقد (بوحوص  7300صةحة .)022
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 0.0شروط االعتراف بعقود الالعبين كأصل غير ملموس (تثبيت معنوي)
هنالك عدة معايري لتصني التثبيتا اامعنوية سواء من منظور النظام احملاسيب ااما،ي أو معيار احملاسبة الدو،ي اخلاص باألصول غري
ااملموسة  IAS 38وتشمل هذه اامعايري كل من مللية األصل وجود منافع اقتصادية مستقبلية وأن يلون األصل ناتج عن أحداث
سابقة املانية السيطرة على األصل وهذه الشروط اامنصوص علياا على وجه اخلصوص ضمن اامعيار احملاسيب IAS 38تنطب على
عقود الالعبني وجلك لألسباب التالية(Morrow, 1996, pp. 77-79) :

 0.0.0ملكية األصل :حيث ميتلك النادي ح يف اخلدما اامتوقعة اليت يتوقع من االفراد تقدمياا وليس يف األفراد أنةسام فالنادي له
ح يف اخلدما احملتملة اليت يتوقع من الالعب تقدمياا وليس يف الشخص (الالعب) نةسه وهو ليس عنصر معني من ااممتللا بل
هو ح مستمد من اامللية واحلقوق اامستمدة للنادي من خالل توظي الالعب الذي يقدم اخلدما تشلل األصل مثله مثل احل
اامستمد من مللية أي أصل مادي آخر؛

 0.0.0الفوائد االقتصادية المستقبلية :توفر األصول فوارد اقتصادية ميلن ربطاا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة بتوليد التدفقا النقدية
اامستقبلية النامجة من وجوده داخل فريقه وكذلك من اامتاجرة به فلل العب يف الةري هو أحد األصول اامنةصلة واامتمياة حيث ميلن
استبدال العب بالعب آخر كما أن أي العب فردي داخل الةري سيقدم مسامهة متاايدة للمنةعة االقتصادية اامستقبلية؛

 0.0.0يسيطر عليها الكيان :مجيع العيب كرة القدم سواء الذين مت احلصول عليام عن طري سوق االنتقاال

أو ااملونني داخل

النادي يتم تسجيلام من قبل أنديتام ضمن سجال االحتاديا الرياضية وهم ملامون بالتعاقد نيابة عن النادي الذي حيمل
تسجيلام وبالتا،ي حتصل األندية على ااماايا االقتصادية وميلن أن حتد من وصول اآلخرين إىل تلك ااماايا إج ال ميلن لالعبياا اللعب
ألي ناد آخر؛
 2.0.0المعامالت واألحداث السابقة :بالنسبة لالعبني الذين مت شراؤهم يف سوق االنتقاال

هناك معاملة سابقة ميلن حتديدها

واليت تتيح الوصول إىل اامنافع االقتصادية اامستقبلية أما االعبني الذين مت تطويرهم داخليا من قبل النادي فإن الوضع أقل وضوحا ميلن
اعتبار أن األحداث ااماضية اليت تشمل على سبيل اامثال االستلشاف والتدريب توفر للنادي رصيدا من خالل تطوير طاقم اللعب
ويشلل ااموظةون العاملون أساس كل اإليصاال النقدية اامتوقعة مع قيام الالعبني الةرديني مبسامهة تدرجيية يف اامنافع االقتصادية

اامستقبلية.

مما سب ميلن القول بين اامعايري اامنصوص علياا يف النظام احملاسيب ااما،ي والواجب توفرها يف العنصر احملاسيب حىت يتم اعتباره
تثبيتا معنويا تتوفر يف عقود الالعبني احملرتفني من وجاة نظر احملاسبة وهذا كةيل باالعرتاف هبا كيحد أصول اامؤسسة وبالتا،ي اظاارها يف
قوارماا اامالية.
 0.0قياس عقود الالعبين:
تتضمن التثبيتا اامعنوية (عقود الالعبني) يف التقرير ااما،ي لنادي كرة القدم النةقا اليت تلبدها النادي للحصول على ح
استغالل األداء ااماين لالعب (رسوم التسجيل) وهذه احلقوق نتيجة التةاق تعاقدي بني النادي والالعب وتبقى مللا للنادي طوال فرتة
العقد وبالتا،ي توفر منافع اقتصادية مستقبلية فاالستثمار يف عقود الالعبني من طرف أندية كرة القدم جيب أن يتم اهتالكاا (اطةاءها)
عن طري رمسلة اامبلغ اامدفوع لشراء العب كرة القدم من نادي آخر يف صةقة جتارية ويتم قياساا بداية بتللةة االقتناء ويتم قياساا فيما
بعد باستخدام وموجج إعادة التقييم ويتم اطةاؤها (اهتالكاا) بشلل منتظم على مدى عمرها االنتاجي ( Gazzolaو Amelio
 7300صةحة  )032واامتمثل مبدة العقد حيث ال ميلن أن تتجاوز مدة شطب ( اطةاء) ااموجودا غري ااملموسة خلمس سنوا
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وفقا للمعايري احملاسبية العاامية وكذلك ال تتجاوز مدة التعاقد مع الالعب مخس سنوا وفقا لتعليما االحتاد الدو،ي للرة القدم (العناي
و ناار حبيب عباس  7302صةحة .)020
 .0.0المعالجة المحاسبية لعقود الالعبين وفق النظام المحاسبي المالي:
مبلغ ع قود الرياضيني جيب أن يظار يف القوارم اامالية ضمن بند حيازة عقود الرياضيني وعادة ال يتم إعادة تقييم عقود
الرياضيني رغم ظاور بوادر الشارة الرياضية بينما يتم حساب قسط اإلطةاء (االهتالك) بالطريقة اخلطية أو طريقة جمموع سنوا
 Softyويف حالة وقوع إصابة جيب حساب خسارة القيمة ويف حالة االعارة واليت غالبا ما تلون  0أشار إجا كانت مبقابل تسجل
كإيراد للنادي مالك العقد وتسجل كمصروف للنادي اامستةيد أما إجا كانت بدون مقابل فال يتم تسجيل أي شيء يف الناديني ويف كلتا
احلالتني النادي مالك العقد مطالب حبساب قسط االهتالك  /اإلطةاء ومدة اإلطةاء تساوي عادة مدة العقد وعند التنازل عن رياضيني
حيتمل دارما وجود خسارة أو ربح جيب قياسه واالعرتاف به (بوحوص  7300صةحة .)022
فرسوم التحويل يتم ادراجاا كيصل يتم اهتالكه بطريقة خطية على مدى مدة عقد الالعب ويف هناية مدة العقد ستلون قيمة
األصل معدومة من الناحية الةنية ومع جلك ومن الناحية العملية سيظل سعر حتويل الالعب اجيابيا ما مل يتم ختةيضه بسبب االصابة
وقد تصبح رسوم التحويل أ على من رسوم الشراء إجا ما حتسن مستوى وأداء الالعب خالل فرتة العقد وميلن للشركة الرياضية ختصيص
نسبة من رسوم حتويل الالعبني كمصاري سنوية وبالتا،ي تقليل ايرادها اخلاضع للضريبة واالضافة هنا انه وعلس األنواع األخرى من
األصول اليت تةقد قيمتاا مبرور الوقت وهتت لك فالعديد من الالعبني تاداد قيمتام ومع جلك فإن قيمتام ستظار معدومة يف اامياانية
العامة يف هناية مدة العقد اامربم بيناما ويف ظل هذه الظروف ميلن القول أن أصول النوادي الرياضية بصةة عامة مقومة بيقل من قيمتاا
احلقيقية ).(Stewart, 2007, p. 102
ومبا أ ن عقود الالعبني تتوفر فياا شروط االعرتاف اامبدري كيصل غري ملموس واامنصوص علباا يف النظام احملاسيب ااما،ي فإن
اامعااجة احملاسبية تلون كما يلي:
 0.0.0عند الحيازة على الالعب:
732

عقود الالعبني
حسابا

2/2

XXXX
أطراف أخرى أو احلسابا

XXXX

اامالية
يتم تسجيل عقد الرياضي احملرتف مببلغ احليازة الذي يساوي العالوة اامسلمة له ولةريقه اامتنازل عنه وتختل
بعملية التحويل ( أتعاب الوسطاء) وأيضا النادي األصلي األول ااملون له ومبلغ رسوم تسجيل العقود.

اامصاري

اامتعلقة

 0.0.0أجور وأتعاب الالعبين:
ب النسبة ألجور الالعبني ميلن النظر إلياا على أهنا نةقا تتعل بدورة التشغيل اامتعلقة باألصول (أي الالعبني أنةسام) مثل
مصاري الصيانة واالصالحا للمصنع واآلال فيملن اجن التعامل مع التعويضا األسبوعية والشارية اليت يتلقاها الالعبون على أهنا
نةقا متلررة وال يت بدروها تؤدي إىل ختةيض األرباح خالل الةرتة احملاسبية فاألجر األساسي لالعبني وااملافآ التعاقدية وااماايا وأقساط
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التيمني اامستحقة عليام باإلضافة إىل تلالي
).(Jain, 2016

نجاة بن تركية ،جامعة البويرة

تدريبام ليست إال تلالي

يتم حتملاا من أجل حتسني عمل األصل (الالعب نةسه)

 .2المعالج ة المحاسبية لعقود الالعبين في نادي وفاق سطيف.
لتقييم مدى تطبي النظام احملاسيب يف جمال االعرتاف والقياس والتسجيل احملاسيب لعقود الالعبني احملرتفني يف البيئة احملاسبية
ااجااررية سنقوم بدراسة مي دانية على أحد نوادي الرابطة احملرتفة األوىل وهو نادي وفاق سطي  ESSواستعراض اامعااجة احملاسبية على
مستوى النادي ومقارنتاا مبا مت عرضه يف ااجانب النظري.

 0.2التعريف بالنادي محل الدراسة:

وفاق سطي نادي كرة قدم جاارري تيسس سنة  0222يف مدينة سطي ويعترب من أكثر األندية ااجااررية تتوجيا باأللقاب احمللية
واخلارجية وال تنقص خاينة وفاق سطي حاليا سوى كيس اللاف وكيس العامل لألندية ويعترب وفاق سطي النادي ااجاارري الوحيد
اامتحصل على اللؤوس والبطوال التالية الليس اآلفروآسياوية وكيس رابطة أبطال العرب وكيس رابطة أبطال أفريقيا بصيغتياا القدمية
وااجديدة (كيس أفريقيا لألندية البطلة وبطولة دوري أبطال أفريقا) وكيس السوبر األفريقي ويعترب وفاق سطي النادي ااجاارري األول
الذي تقدم مبشروع االحرتاف وحتول النادي اهلاوي اىل شركة جا أسام وجلك ببداية مشجعة بشركة جا مسؤولية حمدودة ( Black
 )Wightللتصدير واالسترياد (.) http://wifak-riadhi-staifi.blogspot.com
 0.2التسجيل المحاسبي لعملية التعاقد مع الالعبين:
عند التعاقد مع الالعبني تتم تسوية اامعاملة كيهنا عقد عمل عادي حمدد اامدة وال يتم تقييد الالعبني ضمن بند التثبيتا اامعنوية
فةي خالل فرتة التحويال الصيةية (اامريكاتو) تعاقد الوفاق مع الالعب (ن.ر) قادما من نادي احتاد العاصمة قيمة حترير عقد الالعب
بلغت  72.333.333دج وقد مت تسجيل القيد التا،ي:
جوان N
032

مشرتيا الدراسا واخلدما اامؤدا
230

موردو اامخاونا واخلدما

72.333.333
72.333.333

 0.2التسجيل المحاسبي إلعارة الالعبين:
يقصد باإلعارة التنازل على الالعب للعب يف نادي آخر قبل هناية مدة عقده بصةة مؤقتة وبعقد ملتوب بني الناديني اامعنيني
والالعب وقد تلون مبقابل أو بدون مقابل يف فرتا اامريكاتو الصيةي أو الشتوي حيث أن مدة االعارة جيب أن تلون مساوية أو أكثر
من  0أشار وأقل أو تساوي  02شارا حيث حي للل نادي اعارة العبيه لنادي آخر أو استئجار العبني من نوادي أخرى.

 0.0.2استئجار العب:

قام النادي خالل ااموسم الرياضي باستئجار العب ( .ب) من نادي مولودية العلمة بقيمة  7.233.333دج امدة موسم
كامل وسجل القيد التا،ي:

35

جمةل دراسات متقدمة يف املالية واحملاس بة

المجلد ،20:الع ــدد ،)0202( 20 :ص ص41 -02 :

جوان N
000

72.333.33

اجيارا
230

72.333.33

موردو اامخاونا واخلدما

 .0.0.2اعارة العب :مت إعارة الالعب (ه.ب) بقيمة  0.333.333دج
جوان N
200

72.333.33

الابارن
222

72.333.33

منتجا عملياتية أخرى

 .2.2التسجيل المحاسبي لألجور ومختلف األعباء المنفقة على الالعبين
.0.2.2األجور:
تشلل أجور الالعبني ااجاء األكرب من نةقا النادي ويتم حساب األجر الصايف عن طري طرح االقتطاعا اامتمثلة يف الصمان
االجتماعي بنسبة  2باامئة والضريبة على الدخل اإلمجا،ي من األجر القاعدي.
وقد مت اختيار كش أجر أحد الالعبني حيث كان التسجيل احملاسيب كما يلي:
000

جولية N
421
431
442

272 270
272

مصاري

اامستخدمني
أجور مستحقة
اشرتاكاتالضمان االجتماعي
الدولة ضرارب ورسوم
//

أجور مستحقة
تسبيقا على األجور
اعرتاضا على األجور

022.333

200.207123
03.223133
737.222123

200.20712

702.030102
027.022120

 .0.2.2المنح والتحفيزات:
مينح النادي حمل الدراسة جمموعة من احلوافا واامنح لالعبني نظري حتقي نتارج اجيابية يف اامسابقا احمللية والقارية وهذه اامنح ال
تظار يف كش االجر ألن النادي يقدماا لالعبني بشلل مستقل عن أجورهم وال يتم تقدمياا بصةة منتظمة بل يقدماا يف بعض
اامباريا كحوافا لالعبني من أجل تقد م أحسن أداء مملن على أرض ااميدان.
.0.2.2التعويضات:
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تشمل التعويضا كل اامصاري األخرى اامنةقة على الالعبني حيث تشمل التعويضا يف النادي السطايةي كراء الشق
اامةروشة لالعبني وقد بلغت قيمتاا  033.333للسنة باإلضافة إىل مصاري النقل واإليواء واإلطعام اجميع العبيه.
أما بالنسبة للمع ااجة احملاسبية للل من اامنح والتعويضا فتلون بإدراجاا ضمن حسابا
الالعبني يف احلسابني :حـ 00 /خدما خارجية وحـ 07 /خدما خارجية أخرى.

األعباء بشلل منةصل عن أجور

 4.2التسجيل المحاسبي لعملية التنازل عن عقد الالعب
مت التنازل عن الالعب (ب.ج) لصاحل ن ادي الشباب السعودي قبل هناية مدة عقده واليت كانت مقررة يف شار جوان من السنة
اامقبلة وقد كانت قيمة صةقة االنتقال تساوي  023333دوالر أي ما يعادل  02.220.333دج وقت اجراء الصةقة مع االشارة
إىل أن تللةة تعاقد وفاق سطي مع الالعب (ب.ج) قادما من مولودية وهران كانت صةر دينار ألن الالعب انتاى عقده مع ناديه
الساب وصار حرا وانتقل إىل الوفاق جمانا أما التسجيل احملاسيب فلان كما يلي:
N /20/24
207

02.220.333

بنوك حسابا جارية
222

02.220.333

منتجا التسيري ااجاري

 .4.2االفصاح على عقود الالعبين ومختلف الحسابات المرتبطة بها.
يتم االفصاح عن التعاقدا مع الالعبني وكذا تختل األعباء واامصاري اامرتبطة بالالعبني يف شلل أجور وتعويضا ضمن
جدول حسابا النتارج وال وجود هلا ضمن بنود اامياانية العمومية للنادي حيث تشمل التثبيتا اامعنوية االسم التجاري للنادي فقط
بقيمة  1.200.000.000دج ( ااملح رقم .)0
وبالعودة اجدول حسابا النتارج ( ااملح رقم  )7نالحظ أن النةقا اامتلبدة للتعاقد مع الالعبني خالل الدورة مت ادراجاا
ضمن حسابا االعباء وحتديدا يف احلساب  :032والذي يظار بقيمة  202.027.003دج أما أجور الالعبني اضافة إىل أجور
اامسريين واامدربني واألطباء ( الطاقم الةين واالداري للنادي) فتم ادراجاا صمن احلساب  00والذي بلغ  200.723.333دج.
أما بقية النةقا اامتعلقة بالالعبني يف شلل منح وتعويضا فتم ادراجاا ضمن احلسابني  00خدما خارجية و  07خدما خارجية
أخرى.
 0.0.0االفصاح عن عقود الالعبين المحترفين:
يتم االفصاح عن عقود الالعبني احملرتفني يف اامياانية العمومية ضمن بند التثبيتا اامعنوية مع اظاار اامعلوما التالية( :عبلة و غريب
 7302صةحة  )202و (مصطةى  7300صةحة .)20
 امجا،ي اامبلغ الدفرتي اامرحل وجممع االهتالك وخسارر االخنةاض يف القيمة يف بداية وهناية الةرتة؛
 مدد االستخدام أو معدال االهتالك اامستعملة وكذا نوع االهتالك اامطب ؛
 مناصب حساب النتارج اليت أدجمت فياا تخصصا االهتالكا ؛
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 مقارنة بني القيم احملاسبية ( للةرتة  nو  )n-1يف بداية وهناية الةرتة مع اظاار :موضع خارج اخلدمة واخلروج الايادا
واالنقاصا الناجتة عن إعادة التقييم خسارر القيمة واالهتالكا اامسجلة؛
 عمليا علس خسارر االخنةاض يف القيمة؛
 االلتااما التعاقدية باقتناء التثبيتا اامعنوية ( عقود الالعبني).

 .4خاتمة
يف ختام هذه الدراسة ميل ن القول أن احملاسبة على عقود الالعبني يف نادي وفاق سطي

وكذا يف النوادي الرياضية احملرتفة يف

ااجاارر ال ختضع للمبادئ اامنصوص علباا يف النظام احملاسيب ااما،ي كما أن الشركا الرياضية يف ااجاارر بصةة عامة تطب األنظمة
التقليدية يف اعداد قوارماا اامالية وبال تا،ي تقوم مبعااجة عقود الالعبني يف جدول حسابا النتارج على أهنا نةقا ايرادية ضمن التلالي
وال يتم االعرتاف هبا أو رمسلتاا ضمن بند التثبيتا اامعنوية وهذا ما ينةي صحة الةرضيا الثالثة ااموضوعة وقد يعود السبب الرريسي
إىل هذه ااممارسة احملاسبية  -القارمة على تبىن وموجج التللةة فيما يتعل باحملاسبة على عقود الالعبني احملرتفني -إىل عدم وجود بنود
خاصة امعااجة تقييم عقود الالعبني احملرتفني يف النظام احملاسيب ااما،ي باإلضافة إىل عدم وجود معيار حماسيب خاص بالقطاع الرياضي يراعي
خصوصية النشاط وخصوصية ممتللا وموج ودا الشركا الرياضية التجارية باإلضافة إىل حداثة موضوع االحرتاف يف ااجاارر حيث
تاامن حتول النوادي الرياضية إىل مؤسسا وشركا جتارية يف ااجاارر مع بداية تطبي النظام احملاسيب ااما،ي والتحول من اامخطط الوطين
احملاسيب  PCNسنة  7303فلم يلن للنوادي الرياضية احملرتفة خربة يف تطبي النظام احملاسيب وال جتربة سابقة للمؤسسا االقتصادية
األخرى يف القطاعا اامماثلة واليت ميلن االسرتشاد هبا وهو ما يةسر تبين هذه السياسة احملاسبية اخلاطئة القارمة على تيب وموجج التللةة
يف احملاسبة على عقود الالعبني احملرتفني بدل وموجج الرمسلة.
وبناء على نتارج الدراسة النظرية والتطبيقية نقرتح ما يلي :
 اجراء اامايد من األحباث والدراسا يف جمال حماسبة القطاع الرياضي يف ااجاارر؛
 تليي النظام احملاسيب ااما،ي مع التغريا احلاصلة يف جمال الرياضة احملرتفة وحماولة اجياد مشاكل للثغرا ااموجودة يف هذا
القطاع؛
 االطالع على جتارب الدول األخرى اليت تتبىن حماسبة خاصة بالقطاع الرياضي وتلييةاا مبا يتالءم مع البيئة احملاسبية ااجااررية.
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الملحق رقم  :2جدول حسابات النتائج لنادي وفاق سطيف
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