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 كلمة شكر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "من سلك طريق ًا يلتمس فيه علما سهل اهلل له به طريق ا  

 إلى الجنة"

الحمد  ذا العمل المتواضع ف اهلل عٌز وجل الذي وفقنا إلنجاز ه  ركقبل كل شيء نشو أوالً  

على كل نعمة وصبرًا عند كل مصيبة وكمال اإليمان الذي يقودنا للفوز في الدنيا  اهلل  

 والف الح في اآلخرة .

خير  ي  ل  واهذا البحث وكان في إعداد ساعدوني  أتقدم بخالص شكري وعرف اني لمن  

امي الغالية و الزوجة الكريمة كما اتقدم بشكري الخاص لدكتوري عبد المالك  سند  

 علي بتوجيهاته ونصائحهالذي لم يبخل  شتيوي  

البدنية والرياضية ، الذين   علوم وتقنيات النشاطات  معهدولجميع األساتذة األف اضل ب

 والمعرفة،  العلم لخدمةسهم  سخروا أنف
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 أ
 

إقامة  للرياضة أمهية بالغة يف حياة الفرد، و منه اجملتمع و الشعوب و األمم، و تظهر هذه األمهية جالية يف
العالقات و تقارب اجملتمعات، هذا من جهة و سالمة األجساد من جهة أخرى. فلهذا الغرض عملت الدول يف 

 املساعدة على تطوير الرياضة بصفة عامة و تطوير كرة القدم شىت أحناء العامل على توفري الوسائل و اإلمكانيات
 بصفة خاصة نظرا لشعوبيتها و مردوديتها.

واجلزائر من بني الدول اليت اهتمت بالرياضة، و خاصة كرة القدم، بعدما كانت الكرة اجلزائرية ليست هلا 
مكانيات املادية. لكن سهرت مكانة، فقد عاشت ختلف ملحوظ مقارنة بفرق الدول األخرى، وذلك لنقص اإل

الدولة اجلزائرية على تدعيم األندية و توفري اإلمكانيات و املنشئات الالزمة للفرق. مما الشك فيه أن ذلك بعد أن 
 حتققت أن متويل األندية و توفريها اإلمكانيات و التجهيزات الالزمة أساس جناحها وتطورها.

لألندية الرياضية و أهم مصادره و سلبيات نقصه فقسمنا البحث إىل  وهلذا تناولنا يف حبثنا التمويل املايل
 جانبني: اجلانب النظري، قسمناه بدوره إىل ثالثة فصول و جانب تطبيقي الذي قسمناه األخر إىل فصلني.
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 إلشكالية :ا

كبري، وفرت   مردودها موضوع  يتطلب إهتمامو إن تقدم األندية و الفرق الرياضية و إعتبار اجنازاهتا 
األندية إمكانيات مادية كبرية و منشآت رياضية الزمة حىت يتمكن النادي من ممارسة نشاطاته يف أحسن ظروف 
و ذلك بتمويله و تقدمي له مساعدات مالية.لذلك فإن متويل األندية يلعب دورا هاما يف حتقيق إجنازات ، حىت إن 

ني و تدهور النادي.إال أن تدهور النادي ال يعود اىل عدم نقص اإلمكانيات يؤثر سلبا على مستويات الالعب
متويله فقط ، بل ميكن للنادي أن ال حيقق نتائج معتربة إذا ما مل حتسن اإلدارة تسيري أمواهلا لذى قمنا بطرح 

 :التساؤل

أو بعبارة  نديةهل يرجع هذا التدهور اىل قلة مصادر التمويل ؟، أو إىل سوء التسيري من طرف اإلدارة املالية لال•
 أخرى ،هتدف هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية:  

املستخدمة من طرف األندية الرياضية لكرة القدم تغطي تكاليف و ل التخطيطات و التوزيعات املاليةه •
 إحتياجات العبيها؟ 

 الرياضي؟هل التسيري املايل املعمول به يف األندية الرياضية يؤثر على مردود •

 هل نقص متويل املنشآت بالتجهيزات الرياضية يؤثر على املردود الرياضي؟•

 الفرضيات:

 عد مجع املعلومات قمنا بصياغة فرضياتنا واليت تتجلى فيم يلي:

 الفرضية العامة:

 إن عدم وضع خمطط مايل  او سوء تسيري يؤدي اىل نقص يف التجهيزات الرياضية و نقص املردود. 

 الجزئية األولى: الفرضية 

 التخطيطات و التوزيعات املالية املستخدمة من طرف االندية ال تغطي تكاليف احتياجات العبيها 

 الفرضية الجزئية الثانية:

 التسيري املايل املعمول به يف االندية الرياضية يؤثر على املردود الرياضي 
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 الفرضية الجزئية الثالثة:

 التجهيزات الرياضية يؤثر على الرياضي بنقص متويل  املنشآت    

 أهداف البحث:

باعتبار عامل التمويل من اكثرالعوامل إثارة و امهية يف ميدان الرياضة فاالندية تسعى بشكل مستمر اىل  .1
 اجياد اموال تغطي حاجياهتا .

 حتسني طرق تسري و استغالل املنشات و تطوير اساليب االدارة الرياضية .2
 ءات املهنية يف جمال التسري املايل و مواجهة التحديات ابراز امهية الكفا .3
 اجياد فرصة لتوظيف االموال واالمكانيات الالزمة حلل ازمات النوادي .4

 اسباب اختيار الموضوع

 الواقع احلايل لالندية الرياضية يف ضل سيلسة التقشف املرتقبة .1
 معرفة تاثري توقف الدولة عن متويل االندية الرياضية .2
 البدائل اليت قد تلجا هلا االندية الرياضية لتسري شوؤهنا .3

 كيف ميكن لالندية الرياضية ان تستقطب مصادر التمويل. 4     

 الدراسات السابقة:

على مردوديتها و الدراسة السابقة تعين البدء  إن موضوع حبثنا متحور حول، التمويل املايل لألندية و تأثريه
من املنطقة اليت انتهى فيها باحث آخر و يف هذا املوضوع اعتمدنا علي بعض املذكرات يف املاجستري من 

حتت عنوان  2004جامعات و معاهد اجلزائر أوهلا اعتمدنا على مذكرة ماجستري من إعداد الطالبة بن عكي نادية
النعكاسات على املردود الرياضي " و اليت كان هدفها معرفة مدى تأثري سياسة التمويل املايل " سياسة التمويل و ا

 على النوادي الرياضية اجلزائرية.

كما تطلعنا على دراسة أخرى كانت تتمحور حول دور و أمهية املؤسسات االقتصادية يف دعم و متويل 
واليت كانت من إعداد الطالب جعفر بوعروري و قد  ماجستري 2004األندية الرياضية )فرق كرة القدم( سنة 

 توصل إىل أن املؤسسات اجلزائرية مازالت تعاين من عدة مشاكل و من ديون كثرية.
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و كانت من إعداد الطالبة يعقوب  -حالة كرة القدم –كما تطلعنا أيضا على دراسة االحرتاف يف اجلزائر 
راسة هو إلقاء الضوء على وضعية أندية كرة القدم للقسم ماجستري و كان اهلدف من الد2005/  2004أمال 

 املمتاز و مدى توافقها مع شروط احلد األدىن 
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 تمهيد:

املتوفرة مكننا اعتبار  نظرا للعالقة الطردية املوجودة بني تطور األندية الرياضية والوسائل واإلمكانيات
املادية مازالت تلعب التمويل، احملرك األساسي يف متابعة األندية لنشاطها. خاصة ولسوء احلظ أن املشكالت 

  دورها . وهي بالطبع من أهم الصعوبات اليت تتلقاها األندية الرياضية.

فمن خالل أساليب التمويل الذايت ، وبعض جماالت صناعة الرياضة اليت ميكن أن توظف من خالل 
اضية، األندية، كليات االحتاديات الري اهليئات الرياضية باختالط تنظيماهتا فمنها برامج تصلح للجنة األوملبية،

فهذه اجملاالت ممٌكن أن حتدث سوقا رياضيا الذي بدوره يساهم أوال يف  الرياضية واألكادمييات العلمية. الرتبية
املستوى  األندية بعائد مادي ميكنها من استمرار مسريهتا بتحقيق أهدافها وكذلك املسامهة يف دفع دعم تلك

 احمللي أو الدويل. اضة إىل النحو األمام سواء على املستوىالرياضي لالعب واملستوى العام للري

 مفاهيم أساسية للتمويل:-1

كثريا بالتمويل رغم   اهتم الباحثني واملفكرين يف النظرية االقتصادية بفروع علم االقتصاد لكن مل يهتموا
قصد بالتمويل  لنظرية التمويل.الكلية الالزمة  كونه أحد فروع علم االقتصاد فنشأ إحساس بضرورة وضع املبادئ
 تؤدي إىل إشباع احلاجة. احلاجة إىل األموال أو احلاجة االقتصادية إىل السلع واخلدمات اليت

  مفهوم التمويل:-1 -1

املؤسسة من خالهلا تلبية حاجياهتا  تعن كلمة التمويل جمموع وسائل االقرتاض أو العمليات اليت تستطيع
تضمن التمويل مجيع القرارات اليت تتخذها اإلدارة املالية جلعل  حيث وير مشروع ما،من رؤوس أموال لدفع أو تط

إىل  استخداما اقتصاديا مبا يف ذلك االستخدامات البديلة ودراسة تكلفة املصادر املتاحة والنظر استخدام األموال
 1منفصلة عن األعمال األخرى كاإلنتاج والتسويق. القضايا املالية على أهنا غري

 تعريف التمويل:-2 -1

 للتمويل عدة تعاريف منها: 

                                                           

 34ص  1998 املدرسية، املطبوعات و الكتب حلب، مديرية ،المالية لوالنقدي لإلدارة المالي التخطيط ،الناشد حممد 1
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بعمليات التخطيط  التمويل هو تلك الوظيفة اإلدارية يف أي شركة اليت ختتص التعريف األلو :-1- 2 -1
االحتياطات الالزمة ألداء أنشطة الشركة املختلفة مبا  لألموال، واحلصول عليها من مصدر التمويل املناسب، لتوفري

التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح واستمرار الشركة، واليت  حتقيق أهدافها، وحتقيقيساعد على 
 1املستثمرين، العمال، املد ربني، اجملتمع واملستهلكني. تشمل

 التمويل هو جمموعة األعمال والتصرفات اليت متدنا بوسائل الدفع. التعريف الثاني:- 1-2-2

قريب خارج  على الرغم من أن التمويل أحد فروع علم االقتصاد، فقد بقيت دراسته حىت عهد نظرية التمويل:-1
 نطاق هذا العلم.

التحليل االقتصادي  حيث أن دراسة االقتصاد قد تطورت تطورا كبريا، وحفلت بالكثري من أساليب
هد تطورا دراسة التمويل مل تش فإن Economic Analysis Micro, and Macroاجلزئي والكلي،

ٌة التمويل، السيما بعد أن الحظوا ثراء النظرية يالالزمة لنظر  مماثال إىل أن أدرك الباحثون أنه البد من وضع املبادئ
وما أسفرت عنه الدراسات التحليلية يف هذا العلم من نتائج متثلت يف  Economie theoryاالقتصادية

تمويل، وهلذا مكننا القول أن التحليل االقتصادي قد ساهم يف مبادئ أصبح من السهل بلورهتا يف نظرية ال جمموعة
 النظرية. وضع اإلطار العام لنظرية التمويل وساعد على تكامل هذه

 األهداف األساسية لنظرية التمويل: -2-2

خالل  بأهداف املؤسسة عامة ، بالنهايات اليت تسعى إىل حتقيقها من ترتبط الوظيفة التمويلية
والسياسات اليت مت حتديدها   املالية االسرتاتيجيةفرعية، منها  اسرتاتيجياتاسرتاتيجياهتا العامة اليت تتفرع إىل 

 األهداف اخلاصة هبذه الوظيفة: وميكن أن نذكر باختصار االسرتاتيجيةكموجهات لتلك 

وذلك لتحديد الوسائل املالية  لية،والعم االسرتاتيجيةدراسة احلاجة املالية املرتبطة بالنشاط طبقا للخطط 
 هذا النشاط. لتغطية الضرورية

على املقارنة بني خمتلف  دراسة اإلمكانيات املتوفرة للحصول على األموال املطلوبة، حبثي تعمل
 أقلها تكلفة وهنا تراع فيه خمتلف طرق التمويل والعوامل املؤثرة االختيارات املمكنة، واقرتاح أحسنها مردودية، أي

                                                           

 17ص  1995دار النهضة العربية، القاهرة، ،التمويل لو اإلدارة المالية في منضمات األعما  حممد عثمان إمساعيل، 1



 التمويل لو مصادره                                            لو                          الفصل األ

16 
 

 اختيار أحسن طرق للتمويل، حيث تكون عادة يف شكل مزيج بني خالل السوق النقدية والسوق املالية فيها من
 1خمتلف املصادر، وحتقيق أحسن مردودية مالية.

إن األهداف املالية الشاملة للمشروع مت حتقيقها عن طريق مبدأ املردودية املالية اليت تسمح لنا باختيار 
 يف الوظائفالوظيفة التمويلية من اهم  الناجحة هبذا يصبح التمويل عامال هادفا. وتصبح وانتقاء املشاريع

األخرى، فاالستخدام العقالن لألموال  الوظائفغريها من  املؤسسة، لكي تقوم بنشاطها من إنتاج وتسويق أو
 املتوقعة وبني تكلفة املصادر البديلة احملتملة. يعين املوازنة بني االستخدامات

 يلي:ية يف ماتتمثل احتياجات التمويل بالنسبة لألعوان االقتصاد احتياجات التمويل: 2-2-1

تقوم  و تسيريها نشأهتا وتطورها إىل موارد مالية وإىل رؤوس أموال لتجهيزاهتا حتتاج املؤسسة يف المؤسسات:-أ
املصاريف يف كل عملية، فأحيانا نالحظ و  املؤسسة ببيع إنتاجها وليس من الضروري أن يكون توازن بني املداخل

يؤدي إىل تزويد اخلزينة وقد حيدث العكس أحيانا فتتدهور اخلزينة  فوق جمموع املصاريف ما جمموع املداخيل
 املؤسسة إىل طلب دعم خارجي أو فتلجأتعجز عن دفع ديوهنا عند آجال االستحقاق  فنالحظ أن املؤسسة

 االقرتاض.

النفقات  د يف بعض األحيان صعوبات على أساس الفرق بني مستوى الدخل ومستوىيتلقى الفر  األفراد:-ب
جلوء  وذلك حني اضطراره إىل بعض النفقات االستثنائية والطارئة اليت تتطلب مدخوال استثنائيا يف يواجهها اليت

يق الدخل، وهذا بعد الفرد إىل االقرتاض و يتم حتمل هذه النفقة بتوزيعها خالل الزمن و تغطيها تدرجييا عن طر 
 من إمكانية  االدخار من الدخل ومنه التسديد. التأكد

احمللية للقيام  لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة وتدعيم اجلماعات حتتاج الدولة إىل متويل خارجي الدلولة:-ج
 بالتجهيز العمومي ومتويل املشاريع االستثمارية.

 يرجع اساسا إىل إمكان املؤسسات على استثمار رؤوس أموال مايل،إن وجود نظام  موارد التمويل:2-2-2
هذا التكامل يف احلاجات  أكرب من ادخارها، يف حني أن العائالت تستهلك أقل مما متلك خالل فرتة معينة.

                                                           

 264ص1،1998دار احملمدية العامة،ط ،اقتصاد المؤسسة الجزائريةناصر دادي عدون،  1
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ل بتالق املقرضني باملقرتضني املاليني واليت تعمل على تعدي والقدرات شرح نشأة أسواق رؤوس األموال اليت تسمح
 1االدخارات. االستثمارات حسب

 بالغة يف حتديد سياسة البالد التنموية . كونه العضو احملرك للمشاريع للتمويل أمهية أهمية التمويل:2-2-3
التنموية للبالد بصفة  ل بصفة عامة وحتتاج إليه السياسةيحتتاج مجيع املشاريع االستثمارية إىل التمو ، االستثمارية

املعيشية ألفراد اجملتمع ومنه بلوغ األهداف  توفري مناصب شغل جديدة وحتسني الوضعية ترتب عليه خاصة حيث
 يكون أكثر فعالية يف البلدان اليت ال تعاين عدم وجتدر اإلشارة إىل أن دور التمويل االقتصادية واالجتماعية للبالد.

 2اجملاالت. االستقرار يف مجيع

 أساسا يف بعض النقاط منها:تتجلى أهدافه  أهداف التمويل: 2-2-4

 . يساهم يف تطوير النشاط االقتصادي من خالل خلق مشاريع جديدة. 1

 . يساعد التمويل يف تسوية التوازن املايل واخلارج للمؤسسة. 2

 . تربز أمهيته يف توجيه السياسة االقتصادية للبالد. 3

 رأس املال.. يساهم يف تفعيل ميكانيزمات اجلهاز املصرف من خالل حركة  4

 Liquidity and إن من أهم واجبات املدير أن يوازن بني السيولة  لمحة عن السيولة لوالربحية: 2-2-5
Profitability وأن حيافظ على هذا التوازن باستمرار واحلقيقة فإن هذا الواجب ينطوي على صعوبة بالغة ألن

صعبة احلل يف بعض األحيان  جيد نفسه أمام معادلة ايلالرحبية، وهلذا فإن املدير امل توفري السيولة قد يناقض هدف
يستلزم استثمار املوارد املالية استثمارا يكاد يكون كامال، فإن مواجهة خماطر السري املايل،  الرحبية هدف فإذا كانت

تربز االحتفاظ مبقدار من هذه املوارد يف شكل سائل نقدي ملواجهة املخاطر وهنا  يتطلب وخاصة السري الفين
االلتزامات، والشك أن  السيولة، ويف حتديد مقدار الرصيد الذي يتوجب االحتفاظ به ملواجهة تتجلى يف صعوبة

يستثمر يف أعمال املشروع، وبالتايل ال حيقق  حيتفظ به كاحتياطي، فإنه ميثل رصيدا ال هذا الرصيد النقدي الذي
 أن السيولة والرحبية هدفان توأمان فإهنما متناقضان أيضا.الرغم من  عائدا مما إثر يف الرحبية وهلذا فإنه على

 
                                                           

 29،ص1993، القاهرة، دار النهضة العربية،التمويل لو اإلدارة الماليةعبد اهلل شوقي حسني،  1
 .     51ص 1998، حلب، مديرية الكتب واملطبوعات املدرسية،التخطيط المالي لوالنقدي لإلدارة الماليةحممد الناشد،  2



 التمويل لو مصادره                                            لو                          الفصل األ

18 
 

 سياسات التمويل: -3

األندية هلا نفقات  إذا قارنا شقي امليزانية ألحد النوادي فنجد أن التكاليف أكثر من املداخيل حيث أن
جعل األندية تعاين من مما  من النفقات. مالية معتربة على الفندقة مثال، حتويل الالعبني وكراء املالعب و غريها

 الداخلي )الذات( الذي يتمثل يف اختيار بني للتمويل. العجز من ممارسة أنشطتها فتجد نفسها أمام اختيارين
حتويل الالعبني...اخل. والتمويل اخلارجي الذي يتمثل يف الدخول إىل  عائدات تذاكر الدخول للمباراة وعائدات

سهم والسندات أو إىل الشبكة املصرفية أو إىل السبونسورنج التسويق عن طريق إصدار األ السوق املالية وذلك
 الرياضي واخلصخصة.

 التمويل الذاتي: 3-1

 1املؤسسة لتمويل نفسها من خالل نشاطها. للمؤسسة إمكانية إن قدرة التمويل الذايت

 إال أن مصادر التمويل الذايت للرياضة أو النادي عديدة منها:

 الالعبني. وأدوات مالبس على اإلعالن 
 الرياضية. املنشآت على اإلعالن 
 .الرتخيص باستخدام العالمات والشعارات على املنتجات ووسائل اخلدمات 
 .استثمار املرافق واخلدمات يف اهليئات الرياضية 
 .اإلعانات والتربعات واهلبات 
 .عائد انتقال الالعبني 
 .استثمار حقوق الدعاية واإلعالن 
  عات والنشرات والربامج اخلاصة باألنشطة الرياضية.اإلعالن يف املطبو 
 .2حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوين لألنشطة واملناسبات الرياضية 

 الرياضة. وكل ما سبق ذكره هو أسلوب من أساليب تنمية املوارد الذاتية بعيدا عن جماالت صناعة

                                                           

 83ص 1،2000، دار احملمدية العامة، طتقنية مراقبة التسييرناصر دادي عدون،  1
 104 ص1999 منشأ املعارف، اإلسكندرية، ،إدارة الهيئات الرياضية مسري عبد احلميد علي، 2
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 غري كاف بالنسبة للمؤسسات ملواجهةالداخلي  يف احلني الذي يصبح فيه التمويلالتمويل الخارجي:  3-2
 وجتد املؤسسة نفسها أمام حلني: 1حاجياهتا يصبح التمويل اخلارجي حتميا بالنسبة هلا.

املمولة  لألطرافعادة  املؤسسة حبيث ال تعط املؤسسة إليه أاالستناد مصدر متويل مدة حياته حمدودة تلج
وهذا من شؤنه زيادة التكاليف مع  -ل اخلاص توزيع رأس املالاملؤسسة أو اللجوء إىل األموا حق التدخل يف تسيري

 املؤسسة من جهة أخرى. كلة اختاذ القرارات يفيه يف زيادة الكفاءات من جهة، وإعادة النظر

ال متده فقط طرق  ية حيث أن مواجهة حاجياهتااالحرتافونالحظ نفس الشي بالنسبة لألندية الرياضية 
 وات الرياضني، حقوق البث اإلذاعي وأد الدخول إىل املباريات، اإلعالن على مالبس التمويل التقليدية (عائدات

اخلارجي من أجل جذب مستثمرين  إىل سياسة التمويل والتلفزيوين ...اخل) بل تعدى ذلك وف كل البلدان
 يت تعترب وسائلالسوق املالية، سوق البورصة وإصدار األسهم أو الشبكة املصرفية وال خواص عن طريق الدخول إىل

بالنسبة هلا جوهر عملية  تعترب يفعالة يف تطوير النوادي خاصة ذات املردود الرياضي اجليد، كوسائل لدعمها فه
 االحرتاف.

 التمويل في المنافسات الرياضية: 3-3

سبق وأن قلنا أن ، حكومية تأخذ أشكاال خمتلفة: احلكومية منها والغري للتمويل مصادر متعددة واليت
وإىل جانب تطبيقات علم االقتصاد يف اجملال االحرتاف ل الرياضي ومصادره املختلفة يعترب جوهر عملية يالتمو 

للتمويل خاصة يف كرة القدم، اليت أصبحت يعتمد عليها يف كثري من  الرياض العتباره أحد الوسائل الرئيسية
ليف أنشطتها، حيث أن التطبيقات اليت تدخل يف متويل واألمريكية يف دعم ميزانياهتا و تغطية تكا األندية األوروبية

املنافسات الرياضية تتمثل يف التسويق، صناعة الرياضة، اإلنتاج الرياضي ،اخلصخصة والسبونسورينج الرياضي 
الرياضي  االحرتاففالرياضة وبفضل جوهر عملية االحرتاف  ،حيث تستخدمها األندية كوسائل لدعمها العتبارها

فالقائمون ، القادرة فقط دون بقية األندية خيدم األندية الرياضي االحرتاف صناعة، منه ميكن القول أنتتحول إىل 
كل اجلهد والفكر لتدعيم ومساندة كل  على شؤون كرة القدم العاملية أمنوا بأمهية جوانب اللعبة املختلفة وقدموا

وعالمة بارزة على الطريق لالرتقاء مبستوى اللعبة  إضافة  االرتفاع مبستوى كل جانب إمنا هو بأمهية جانب مؤمنني
 ككل.
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 تصنيف أعما  الرياضة: 3-4

 أعمال الرياضة. كيف أن العمل ينتج داخال أو إيرادا، وهي الطريقة األكثر اعتمادا عليها لتصنيف

 فنجد ثالثة أنواع يف هذا الشأن:

 واملؤسسات الرياضية يف دخلها على األحداثتعتمد بعض املنظمات واهليئات  اإليراد المباشر: 3-4-1
جند العديد من املنظمات الكبرية يف أمريكا تعتمد ، يسمى باإليراد أو الدخل املباشر الرياضية اخلاصة هبا، وهذا ما

منظمة كرة  منظمة اهلوكي القومية، منظمة الكرة الرئيسية، كرة القدم القومية، على هذا النوع من الدخل منها:
اجلمعية األطلنطية القومية...، كذلك بالنسبة لكل الفرق الرياضية اليت تتبع هذه اهليئات ،وأيضا يف  القومية،القدم 
واملعيار هنا هو أن الفريق أو اهليئة الرياضية، تبيع التذاكر أو تبيع حق ، املؤمترات اليت تنظمها هذه اهليئات مجيع

يدخل حتت  حوال فإن الدخل الوارد من هذه اإلجراءاتالرياضي ألي جهة من اجلهات ويف مجيع األ احلدث
إيراد مباشر ألهنا ال تستخدم هذه  يرادات املباشرة، و جيب مالحظة أن بعض الوحدات الضرورية ال تعترب ذاتاإل

ضغط قلة اإليرادات فإن اإليراد الكبري الذي ينتج عن  املعايري، ونظرا ألن بعض اهليئات الرياضية تقع حتت
 ن املطلق يعترب من أكثر طرق زيادة الدخل املباشر هلذه اهليئات.اإلعال

 و يكون كل التأمنيبعض األعمال املرتبطة بالرياضة مثل الدخل الوارد من شركات  اإليراد المدعم: 3-4-2
الرياضي لذلك فإن  ذلك مرتبط باحلدث الرياضي نفسه، و يسمى ذلك إ يرادا مدعما و يربط بوجود احلدث

بلغ حجم مبيعات التجارة  1995اإليراد املباشر يؤثر على التدعيم التابع وهو اإليراد املدعم، ففي عامجناح 
 بليون دوالر، قامت هبا الشركات اليت جنحت يف تدعيم دورات رياضية كبرية وأحداث رياضيةٌ  3.15املرخصة 

)شيكاغوبالن(هذه الشركات قد )داالس كادبوري( )لوس أجنلس دون جرز( شهرية، ومن أمثلة هذه الشركات 
 دخل آالف من األعمال االضرار املتعلقة بالرياضة . قامت بدعم

املباشر، ومجيع  هذا هو األسلوب الثالث إلنتاج دخل، ويطلق عليه الدعم غري اإليراد الغير المباشر:  3-4-3
ملدعم)النوع الثاين( تستخدم وتقع مع الدخل املباشر )النوع األول( أو الدخل ا تتالءمواملؤسسات اليت  اهليئات

على شعبية الرياضة وعلى شعبية  ال تعتمد بشكل مباشر على العمل ولكنت طائلة هذا النوع، وهذه األعمال حت
 وهؤالء هم الذين مبيعات الرياضة، واألجهزة الرياضية الفريق الرياضي والالعبني، وهذه األعمال تشتمل على

وبالنسبة هلذه األعمال فإن احلضور ال يعد هاما كما يف أعمال إيرادات الدعم،  ضة،ينتجون اإليراد ألحداث الريا
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يتقاضون أجورا عالية يف تعامالهتم مع بعض  الكثري من الالعبني، هو شعبية الرياضة أو شعبية الفريق ولكن األهم
 الشركات اليت حققت جناحا متميزا من خالل هؤالء الالعبني املشهورين.

إن من أهم الصعوبات اليت تتلقاها اهليئات سوء التسيري املايل أو تتطلب اسبات المالية: المح 3-4-4
فمثال بعض  املداخيل وهذا ما توضحه العديد من تقارير املنظمات، املؤسسات واهليئات الراضية، النفقات على

ات تفوق اإليرادات، وتشكو بعض املصروف األندية تشري إىل أهنا تواجه ضائقة مالية أو بعض اهليئات تلوح إىل أن
األمر يتطلب ومصادر التمويل الذايت حمدودة، و يقول اخلرباء أن  كافية، غري املنظمات أن اإلعانات احلكومية

 تقليل اإلنفاق وترشيده وزيادة املوارد.إدارة جيدة تعمل على 

 مختلف التعاريف الهامة للتسيير المالي: 3-4-5

 املتاحة عن املؤسسة بأنه عبارة عن عملية معاجلة للبيانات املالية املايل عرف التسيري التعريف األلو :
 القرارات، وف تقوم أداء املؤسسات التجارية عملية اختاذول منها على املعلومات تستعمل يف ألجل احلص

وتوقع ما سيكون صات مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية( يتشخ وكذلك يف والصناعية ويف املاضي واحلاضر،
 1الوضع يف املستقبل. عليه

كل طائفة من الطوائف  يعترب التسيري املايل أهم اجملاالت املعرفة الت تنري الطريق أمام التعريف الثاني:
وكل من يعنيه املال العام أو اخلاص وترشيد استخدامه،  املستخدمة للقوائم املالية املهتمة باملنشآت اخلاصة والعامة،

 الوسائل واألدوات والطاقات ما ميكنه من اإلسهام الفعال يف ترشيد القرارات للتسيري املايل منحيث أن 
 2. إضافة إىل تقييم املنشآت تقييما شامال أو جزئيا والسياسات واخلطط 

 التمويل الرياضي في الجزائر:- 4

أن الدولة هي  اجلزائري علىمن القانون  09 - 95واملادة  03 - 89من القانون  69نصت املادة رقم 
احمللية، املؤسسات، املنشآت واهليئات  اليت تضمن متويل النشاطات البدنية والرياضية وذلك عن طريق اجلماعات

مجادي  27املؤرخ يف  10 - 04عليه يف الربملان وهو قانون  العمومية، إىل أن جاء مشروع جديد وبعد املصادقة
و حيمل هذا  09 - 95فألغي قانون  ، املتعلق بالرتبيٌة البدنية 2004أوت سنة  14املوافق ل 1425الثانية عام 

                                                           

 141ص2004، عمان، دار الصفاء للطباعة و النشر التوزيع،(إلدارة لوالتحليل المالي)أسس لو مفاهيم تطبيقيةاعبد احلليم كراجة، 1
 73ص1998دار جمدالوي للنشر و التوزيع، األردن، ،التحليل المالي لو المحاسبي صادق احلسيين، 2
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مبواد جديدة يتحدث  األهداف والقواعد العامة اليت تسري الرتبية البدنية الرياضية وكذا وسائل ترقيتها وجاء القانون
 فيها عن التمويل ومصادره حسب املواد التالية:

متويل أو املسامهة يف  واملؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة عات احملليةتتوىل الدولة واجلما : 72المادة  -
 متويل األنشطة التالية:

 .تعليم الرتبية البدنية الرياضية 
 املنافسة الرياضية ورياضة النخبة واملستوى العايل 
  التأطريتكوين الرياضيني ومستخدم. 
 عمليات الوقاية واحلماية الطبية الرياضية 
 رياضية وتقوميها وظيفيا. إجناز منشآت 
 .تطبيق خمططات وبرامج البحث يف ميدان علوم الرياضة وتكنولوجياهتا 
 .الرياضة للجميع 
  ية.االحرتافية وشبه االحرتافملمارسة الرياضية 
 .مكافحة تعاطي املنشطات 
  التمثيل الدويل 

 واملقاييس اآلتية: سبان املعايري، أخذ يف احل 72يتم متويل األنشطة املنصوص عليها يف املادة  : 73المادة  -
 .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 

الرياضية الوطنية، النوادي  يسند حسب طبيعة املنافسات، إىل اللجنة الوطنية االوملبية، االحتادات : 74المادة  -
اعة أو التلفزة أو السينما أو وخاصة تلك اليت تبثها اإلذ املختوم به لباس الرياضيني، الرياضية، تسويق اإلشهار

 يشارك فيها ملنافسات الدولية اليتا على كل اعلى الرتاب الوطين أو تعربه، وكذ طريق االنرتنت اليت جترى عن
 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم. الرياضيني اجلزائريني

ورعاية لفائدة   العموميني أو اخلواص، التدخل لتمويل عمليات دعم وترقيةنيميكن للمتعامل : 75المادة  -
وكذا اللجنة الوطنية األوملبية. ميكن أن  رياضية الوطنية،الرياضيني والنوادي الرياضية والرابطات واالحتادات ال
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مالية أو تكوين الرياضيني أو دعم وسائل النوادي  تؤخذ عمليات الدعم على اخلصوص شكل مسامهات
واللجنة األوملبية، بضبط احلد األقصى للمبلغ املخصص للتمويل  والرابطات واالحتادات الرياضية الوطنية

 خصمها لتحديد الربح اخلاضع للضريبة طبقا للتشريع املعمول به. يقبل والرعاية اليت

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

 ميول الصندوق الوطين لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية:  78المادة  -

 خاصة باملوارد اآلتية:

 قسط عن حاصل أنشطة اهليئات أو املؤسسات املكلفة بتنظيم الرهان الرياضي واأللعاب املماثلة والرهان 
 املشرتك.

 حيدد عن طريق: قسم عن حاصل اإلشهار يف املالعب والقاعات الرياضية 

 مسامهة الدولة. -

 مسامهة اجلماعات احمللية. -

 مسامهة املؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة. -

 احلاصل احملقق مبناسبة أنشطة الرتقية املرتبطة مبوضوعه. -

 اهلبات والوصايا. -

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

كل املوارد األخرى املسموح ،  ق يف إطار ترقية األنشطة الرياضية واإلشهاراملداخيل احملققة من طرف الصندو  -
 هبا قانونا واملرتبطة مبوضوعه.

الرياضية، وكذا طرق  حتدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطن لرتقية مبادرات الشباب واملمارسات:  79المادة -
 عند االقتضاء، عن طريق التنظيم. تنظيمية وعمله وتسيريه وكذا ختصص النفقات وموارده األخرى

طريق مسامهة مقتطعة  ميول الصندوق الوالئي للرتقية مبادرات الشباب واملمارسات الرياضية عن:  80المادة -
تسيري الصناديق الوالئية لرتقية مبادرات ، التنظيم من ميزانيات الواليات والبلديات حتدد طبيعتها ومبلغها عن طريق

 للوالية. الرياضية ميزانية ملحةالشباب واملمارسات 
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 الرياضة لواالقتصاد: 4-1

واملدربني، فكل هذا كانت  للرياضة عالقة وثيقة باالقتصاد منذ القدم نظرا لإلمكانيات املتوفرة للرياضيني
بعناية، يتطلبه مصارعو الثريان من أحذية مصنوعة  له اعتبارات اقتصادية، ففي اليونان مثال، الساحات القدمية وما

وكل ذلك دليل على املال الذي كان ينفق عندما كانت تقام استعراضات  أربطة وجلد لليد، وقاية عظام الفخذ
إال أن ازدياد حاجات الرياضيني واليت كان جيب الوفاء هبا، أدى إىل ازدياد النفقات وهذاما  واحلضارة اليونانية،

 وبيت تركيب رياضي معقد. ت، ميادين سباق اخليلفأصبحت هلا صاال أدى إىل تطور احلضارة اليونانية

وزاد ماكنتوش  ساعدت الثورة التكنولوجية يف القرن التاسع عشر يف زيادة االعتبارات االقتصادية
أصبحت الرياضة يف النصف األخري من القرن التاسع  معلومات على االقتصاد والرياضة يف اجنلرتا يف هذه بالفرتة.

 يت أحست بصدمة كاملة وذلك بفضل التطور التكنولوجي، وهناك من يؤكد أن الرياضة ردعشر أحد املؤسسات ال
كانت نتيجة للتصنيع بقدر  فعل مباشر ضد امليكنة وتقسيم العمل ولكن الرياضة يف أمريكا يف القرن التاسع عشر

التسهيالت يف كال  وكان هناك تغيريات ظاهريةفكل هذه التغريات احلديثة على الرياضة  ما كانت دواء له.
عال من التخصص قد برزت ملقابلة  ومعدات الرياضة ألن الرياضة أصبحت عمال كبريا له صناعات على مستوى

و يؤخذ يف اعتبار قيمة الرياضة االقتصادية  واأللعاب األخرى. متطلبات كرة القدم، اهلوكي، السلة، ألعاب القوى،
فرتاض هو أن الناس األحسن جسمانيا وصحيا هم أكثر العمال كفاءة واال للعمال املميزين بواسطة عدد من املدن

 1املثمر لألمة. و يزيد العمل

لتمويل خمتلف أوجه  إن الوجه األول للعالقة بني الرياضة واالقتصاد هو أن الرياضة تعتمد على االقتصاد
وجمال إشهار واسع االنتشار فضال دعاية  غري أن عامل االقتصاد تفطن إىل أن الرياضة متثل وسيلة النشاط هبا،

 2على أنه وسيلة قليلة التكلفة نوعا ما.

الرياضية من صناعة  هذا أضف إىل ذلك تزايد عدد ممارسي النشاط البدين الذي أدى إىل رواج الصناعة
ومن جهة أخرى فهو يتصل برعاية املصاحل  األجهزة أو مالبس وأدوات يف جمال التسويق واستهالك األجهزة

 3كمصدر للربح ووسيلة دعاية ناجحة. تجارية واالستهالكية للرياضةال

                                                           

 67،ص1،2003،اإلسكندرية،الوفاء،طالتنظيم الدلولي للعالقات الرياضيةأمحد حسن الشافعي،  1
 100،ص1،2001، مصر، الشعاع الفنية،طالتربية الرياضية لو العولمة ظاهرة العصرأمحد حسن الشافعي،  2
 132ص1998، اجمللس الوطين للثقافة و اآلداب،الرياضة لو المجتمعأمني أنور اخلويل،  3
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يني من اجلماهري أثار اهتمام إن ما تستقطبه البطوالت الرياضية من املال اضي:السبونسورينغ الري 4-1-1
وقد 1999/  1998احتل دخل الرياضة املرتبة اخلامسة عشر من املداخيل األمريكية عام  املؤسسات. يمسري 
يف السنوات القادمة،  مليار دوالر، ويضيف األمريكيان أن هذه املرتبة سوف تتحسن بشكل ملموس 75.1بلغت
الرياضة ميكن أن تعطي نتيجة موجبة يف زيادة  الذي أكسب مسريي املؤسسات االقتصادية القناعة التامة أن الشي

ريي كل هذا يعط مس  ن كانوا يدركون ذلك.الدخل القومي لألمة الحتالهلا مكانا يف االقتصاد الوطين  بعد أ
 يسمى بالسبونسورنج . املؤسسات االقتصادية فرصة للرتويج التجاري والبيع وهذا ما

 مختلف التعاريف للسبونسورينغ:  4-1-2 

تقوم  " مبعىن الكفالة والرعاية، sponsorإن كلمة السبونسورنج هي من أصل التيين "  التعريف األلو :
يقدمه املوصى املايل  وهوما يعرف 1 اية واإلعالن ملبيعاهتا واإلشهار ملؤسساهتا مقابل دعم مايلاملؤسسة بالدع
 بالسبونسورنج.

احلدث  مؤسسة أو عالمة جتارية عن طريق املمارسة أو يشكل السبونسورنج اتصال بني التعريف الثاني:
 2الرياضي الذي جيذب مجهور معني.

الرياضي،  يعملون يف اجملال عملية السبونسورنج متنح لألشخاص الذينونالحظ أن التعريف الثالث: 
أساليب وخطط معينة عن املنتج إىل  فهو عبارة عن عقد بيع بني نادي رياضي الذي يقوم باإلشهار باستخدام

 3واملؤسسة املمولة واجلمهور. املستهلك بغرض حتفيزه لشراء املنتج

 أشكا  السبونسورينغ الرياضي: 4-1-3

واضحا يف  تنتهج املؤسسة سبونسورنج الشهرة للتعريف هبا ومبنتوجاهتا حيث تضع امسها سبونسورينغ الشهرة: -أ
 القاعات الرياضية وألبسة الرياضيني. 

 يقوم على استغالل صورة فريق أو العب مقابل مبالغ مالية عن طريق عقود تربم مع سبونسورينغ الصورة: -ب
 الشركة، حيث تستفيد هذه األخرية من حتسني صورهتا عند اجلمهور.الرياضي 

                                                           

1 Pierre sahnoun, sponsoring mode et emploi La Rousse  1977 ’  p125 

2 Chatard associer E, 1989 

3 Revue Française du marketing N : 131, Janvier 1991, p 14 
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يعتمد هذا الشكل من السبونسورنج على املؤسسة، املنتوج واحلدث المصداقية: سبونسورينغ التجربة لو  -ج
توج املؤسسات اليت هلا عالقة بنوع الرياضة و يعتمد على الرياضي املستعمل للمن يستعمل من طرف وهذا الشكل

 وعلى املنتوج نفسه.

 يف هذا الشكل من السبونسورنج تقوم املؤسسة بإجراء مسابقات جللب عدد من سبونسورينغ الشبكة: -د
 شبكة بيعها. اجلمهور عن طريق تنشيط

 التسويق لوظيفة من لوظائف اإلدارة: -5

ملا له من أمهية،  حيل التسويق مكانة مهمة يف إدارة املؤسسات واملنظمات سواء اخلاصة أو العمومية
واعتمادا على املنافسة، وجب على املؤسسات  وخاصة يف النظام الرأمسايل ملا جا ء به من تعدد السلع واخلدمات.

أدت أمهية التسويق إىل إنشاء إدارة  وبعد إنتاج خمتلف سلعها وخدماهتا. والشركات دراسة السوق قبل، أثناء
رغبة أكرب عدد ممكن من الزبائن، حيث هكذا  ممكن وتليب  مدىبغية حتقيق استثمارات تتلقى أكرب التسويق

 يف اإلدارة. أصبح للتسويق وظيفة أساسية

 مختلف تعاريف التسويق: 5-1

 خطت الثورة التسويقية خطوة 1970ذكر الدكتور حممد سعيد عبد الفتاح أنه منذ سنة  تعريف األلو :لا
أما التسويق من وجهة نظر روسنربج  .املنشأةفلسفة الرقابة على نشاط  إىل األمام فأصبح للتسويق

(Rosenberg له بعدين أحدمها اجتماع والثاين اقتصادي على اعتبار على أن تقدمي اخلدمات والسلع )
 1احتياجات العمالء داخل اجملتمع كجانب اجتماعي. جانب اقتصادي، مقابل

 عملية كل النشاطات اليت تساعد املؤسسة على خلق وتطويرالتسويق وضع على أسس  التعريف الثاني:
 2واخلدمات بطريقة مرحية إلشباع الطلب احلايل أو املستقبلي للمستهلكني. وتوزيع السلع

 العلمي واملربح لألسواق وهو حالة من االستعداد الذهين اليت حتدد الغزو التسويق هوالتعريف الثالث: 
 3ا وكذا الطريقة املعتمدة يف ذلك.خصائص السلع اليت سيتم تسويقه

                                                           

 85ص2004الوفاء،دار اإلسكندرية،  ،الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية حسن أمحد الشافعي، د/إبراهيم عبد املقصود، 1
2 W.STANTAN fondamentales in Marketing, 4eme édition New York we grow hill 1997p2 

3 Karief, Le Marketing en action, France, Février 1970, p27 
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 التسويق سلسلة من التقنيات مسبوقة حبالة فكرية خاصة واليت هتدف لإلشباع يف أحسن التعريف الرابع:
 1. الظروف النفسية للزبائن واملالية للموزعني

 ملتطلباتوختطيط  التسويق هو أحد أهم أنشطة أي منظمة، إذ يهدف إىل دراسةمفهوم التسويق:  5-1-1
اإلنتاجية والربح هلذه  يتم تلبية حاجاهتم من سلع أو خدمات من جهة ومن جهة أخرى زيادة الزبائن وبالتايل

 لتطوير التسويق. إذن التسويق أوىل من مرحلة اإلنتاج، لذا وجب إتباع أسس وقواعد علمية وفنية سليمة اهليئات.

اجملال الرياضي حديث بطبعه، ولكنه ال خيتلف كثريا عن التسويق يف  التسويق في المجا  الرياضي: 5-1-2
املستهلك  رغبات واحتياجات األخرى، إذ أنه عبارة عن ختطيط ودراسة يف األنشطة املصممة لتلبية اجملاالت

إن التسويق اجليد أو احملكم هو الذي يساهم يف حل بعض مشاكل  الرياضي من خالل عمليات املشاركة.
 رياضية خاصة املادية منها.ال ومعوقات اهليئات

املتحدة" بصدد توضيح  جاء حلم إبراهيم يف دراسة له بعنوان "مشاكل متويل وتسويق الرياضة بالواليات
برامج الرياضة وكيفية متويلها وتسويقها إىل أن هناك  يف تقدمي طبيعة الدور االقتصادي الذي يلعبه اجملتمع األمريكي

وطرق تسويق على أساس جتاري قد ال يتفق مع الفلسفة الرتبوية للربامج  مشاكل تقوم على استخدام متويل
ومما سبق يتبني أمهية استخدام املفهوم التسويقي باهليئات  الفلسفة االجتماعية للربامج الرتوجيية. الرياضية أو

السعي إلدخاله يف  يكون عشوائيا، و جيب إتباع النظم واألساليب العلمية حيث ال يفقد الرياضية ألنه جيب أن ال
 اجملال احليوي وهلذا جيب أن خيضع للنقاط التالية: هذا

 بعناصره. جيب تفهم املدخل واملفهوم التسويق احلديث اف احليوية الساميةد. حتقيق األه 1

 حاجاهتا و رغباهتا من ناحية أخرى. . أن يقوم بدراسة واضحة خلصائص مفردات السوق من ناحية 2

 اخلية واخلارجية ألعضاء األندية.املتطلبات الد . ضرورة مراعاة 3

أمهية  يللمجال الرياض، األخرى حتديد شكل وأساليب املنافسة الشريفة يف تقدمي اخلدمات مع بقية اهليئات.  4
اقتصادية وسياسية ال تقل أمهيته عن باقي اجملاالت األخرى ملاله من شعبية وحيوية، هذا ما جعل الدولة توليه 

، ال يكف املتطلبات يف إطار األهداف والطموحات املطروحة أمهية ولكن ما يتاح له من إمكانياترعاية و 
 يقتض ما يلي : والتسويق الرياضي

                                                           

1 Amond dayon, le Marketing, Paris, daloz, 1976, p6. 
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 ,Produitيعتمد التسويق على أربعة عناصر أساسية ترف باللغة الفرنسيٌة) عناصر التسويق: 5-1-3
Prix,Place, Promotion Les Quatre Pاملنتوج،  ةالتسويقي بعض عناصر املزج( ويطلق عليها ال

 السعر، املكان، والرتويج.

مباشر، أو نوعية  قد يكون بضاعة أو خدمة، منتوج رياضي مباشر أو غري : Produit Leالمنتوج  . 1
 ترضي اجلمهور و حيتاجها املستهلكون.

املستهلك للحصول  أن يقبلهايلزم  أو الثمن و يعرب عن قيمة املنتوج والتكاليف اليت : Le Prixالسعر  . 2
  Prixاملتوقعة من شراء املنتج، أو عن طريق على املنتوج وحيدد املستهلك مناسبة السعر عن طريق موازنة املنافع

Le rapport Qualité وعندما تكون الفوائد املستخلصة من املنتوج أكرب من التكلفة  اجلودة والسعر. عالقة
 قيمة. يكون املنتوج ذات اإلنتاجية

املستهلكني احلصول  يستطيع من خالهلا :يقصد به املوقع أو القنوات املتعددة اليت Place Laالمكان  . 3
 على املنتوج.

والرسائل إىل  يقصد به تلك اخلطط واألساليب اليت توصل الصور: Promotion Laالترلويج  . 4
تربز اخلصائص الفريدة للمنتوج الرياضي، وتقدم هذه العناصر األربعة  بغرض حتفيزه لشراء املنتوج. املستهلكني

 لنجاح عملية التسويق السعر الرتوجيي وحتديد قنوات االتصال لتسهيل وحتقيق أكرب مبيعات ممكنة. اسرتاتيجيات
 11على ظروف وطبيعة املنتوج املسوق يلزم التعامل مع هذه العناصر بطرق وأساليب خمتلفة اعتمادا

التسويق الرياضي الرتويج  خطة واجتاهات وتوجيهات واضحة عن برنامج الرياضي:خطة التسويق  5-1-4
يساعد القلوب  يوصي خرباء التسويق على أمهية حتديد القيم واالغراض واألهداف داخل املؤسسة، واملبيعات.

سوف  يف اليتر تعمل على توحيد اإلشارات واملعاوالرؤوس على توحيد القلوب والرؤوس ألفراد املؤسسة، كما أهنا 
 حيكمون على أنفسهم يف إطارها.

 هنالك ثالث اجتاهات أساسية يف التسويق الرياضي : هات الفكرية في التسويق الرياضي:االتجا 5-1-5

  Pragmatiqueالربامجايت:  -

                                                           

، اجمللد الثالث، القاهرة، دار ات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديدجنتموسوعة مكمال الدين عبد الرمحان درويش و حممد صبحي حسانني،  1
 39ص2004الفكر العريب،
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 تتضمن الدورات الرياضية، وأحداث مكلفة تستوجب توفري الدعم املادي.

 الدعم املادي واليت ال ميكن فصلها عن املؤسسات والنظم السياسية.االقتصاد السياسي: يتضمن قيمة  -

 Idéologiqueاإليديولوجية  -

 ربط الرياضة بآلية السوق ونظام الدولة واجملتمع املدن والقيم الدميقراطية. -

 معرفة العائدات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. -

 Philosophiqueالفلسفة  -

 والقيم املرتبطة هبا. ضية والدعاية للحركة الرياضيةااإلعالم يف نشر الوعي واملفاهيم الريدور وسائل  -

 مجاالت التسويق الرياضي: 5-2

الرياضية،  لعل أهم أسباب منو األعمال يف صناعة الرياضة هو الشعبية الكبرية لأللعابصناعة الرياضة: -أ
يف الواليات املتحدة األمريكية، قد جعل من الصناعة يف هذه فشعبية كرة القدم يف العامل وشعبية كرة السلة 

فمثال، مقارنة صناعة الرياضة مع صناعة السيارات  األنشطة نشاطا متميزا قد فاق الكثري من الصناعات األخرى
م بلغت مبيعات املنتجات الرياضية  1995جند أن األوىل قد وضعت الثانية يف موقف ال حيسد عليه ففي عام 

حققت  بليون دوالر بالنسبة ملنتجات منظمة كرة القدم القومية، 3.15خصة يف الواليات املتحدة األمريكية املر 
األخرى، وقد ارتبطت بالعديد من  الصناعات صناعة الرياضة تطورا كبريا خالل الثالثني عاما املاضية مقارنة بأنواع

ال، وسائل اإلعالم، الساحات، االستوديوهات، األعم املفردات، مثل: الشركات، املصانع، املعدات، شبكات
يشاهدها العامل   واجلدير بالذكر أن األحداث الرياضية اليت والنوادي الرياضية. التجارية لالعبني، الفرق املساحات

ة والبطوالت القارية النامجة لتطوير صناعة الرياضة بطوالت العامل واأللعاب األوملبي كله تعترب أحد الوسائل
صناعة الرياضة يف مجيع  ليمية واحمللية، تعترب يف حد ذاهتا أكرب دعاية لرتويج املنتجات الرياضية وتطويرواإلق

 سنعرض بعض جماالت صناعة الرياضة: 1اجملاالت)مالبس، أدوات، أجهزة، تقنيات...اخل(.
مقابل  االحرتافعقود  ية، أصبح أساس لدى األندية حيث توقعاالحرتاف. تسويق الالعبني )صناعة البطل(  1

 بورصة عالية حتدد قيمة عقود الالعبني. مالية أصبحت خيالية وأصبح الالعبون احملرتفون مبالغ
                                                           

، دار ثالث، القاهرة، اجمللد الات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديدموسوعة منتجكمال الدين عبدالرمحان درويش وحممد صبحي حسانني،  1
 ..07، ص 2010،الفكر
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على أسس علمية وقواعد  يبىن . تسويق برامج اإلعداد والتدريب الرياضي، من املعروف أن التدريب الرياضي 2
 1لرياضية العلمية أن ختوض هذا اجملال لتحقيق أهدافها.ا تربوية ومل يصبح عشوائيا بل أصبح جماال هاما يستطيع

 . التسويق يف جمال التغذية الرياضية فيما يتعلق بطعام وشراب الرياضيني. 3
 . تسويق أماكن ممارسة الرياضة. 4
 . تسويق املعدات الرياضية. 5
 . تسويق الثقافة الرياضية اخلاصة بسيكولوجية الرياضة والتدريبات6

جتد  ميكن أن نديةألا توظف من خالل نميكن أ اليت الرياضية جماالت الصناعات عضخالل عرض ب
)الالعب  الرياضيو رفع مستواها مسريهتا لتحقيق أهدافها  ملواصلة تلك النوادي دعم يساهم أوال يف ارياضيسوقا 

التجاري فقط حىت ال ن املكسب أ التطوير و ليس أجل من التسويق يكون ان (، وللرياضة العام و املستوى
 رفع باملستوى ح، دون استبعاد اهلدف األمسى و هيالرب لتحقيق إىل شركات يشرتيها البعض ينقلب حال األندية

للمؤسسة سيؤدي إىل مضاعفة خطط  املستوى احمللي او الدويل إن اإلنفاق على القيم اجلوهرية سواء على يالرياض
 2 التسويق الرياضي واجناحه

 خالصة:
املايل و أمهيته،  التسيري ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل الذي متحور يف جممله حول مصادره و أمهيةحسب 

االقتصادية بصفة عامة و يف اجملال الرياضي بصفة  السبونسورنج و أشكاله و التسويق بعناصره بالنسبة للمؤسسات
ية االحرتاف مها خيدم األخر و خاصة إبان بروزعالقة وثيقة باالقتصاد إذ أن كال خاصة. و ال ختفى عنا أن للرياضة

تتحول إىل صناعة، منه ميكن القول أن هذا األخري خيدم األندية  االحرتافو كما سبق ذكره أن الرياضة و بفضل 
 القادرة فقط.

                                                           

 21ص1998،القاهرة،نار الفكر العريب،1،طالتدريب الرياضي الحديثمفيت إبراهيم محاد،  1
 41، ص 2004، اجمللد الثالث، موسوعة اإلدارة الرياضية في مطلع القرن الجديدكمال الدين عبد الرمحان درويش وحممد صبح حسانني،  2
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 تمهيد:

األندية الرياضية مل يتسع عملها يف ممارسة الرياضة فحسب بل بلغ تأثريها يف هتيئة الشباب وإعدادهم 
ثقافيا واجتماعيا، أما من ناحية الرياضة فهي تعترب العمود الفقري لالعب الذي يشرتك يف البطوالت الرياضية اليت 

الرياضي وممارسته على صعيد االحرتاف واهلواية تقيمها خمتلف االحتادات العاملية ، و مل تتسع رقعة النشاط 
فحسب بل تطلب ذلك أمواال لتغطية نفقات أنشطة النادي، إىل إن أصبح النادي الرياضي يف بعض الدول 
العاملية كشركة أو مؤسسة، حتتوي على إطارات وإداريني خمتلف االختصاصات ويف كثري من األحيان نرى أن 

قواعد األعمال التنظيمية واإلدارية الختاذ معاملها ومواقفها، فتعتمد يف إصدار قراراهتا بعض األندية تفتقد إىل بعض 
على العشوائية واالرجتالية، والعكس يف بعض األندية اليت حذت حذوها حنو األمام بفعل التنظيم اإلداري ووضوح 

 مهام القائمني فيها. 

كز للتدريب والقيام مبختلف انشطته الرياضية، أو و مما الشك فيه أن النادي الرياضي يلزمه هيكل أو مر 
 إلجراء منافساته وهلذا وجب أن تكون له منشآت حديثة .
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 األندية الرياضية: -1

 مفهومها: 1-1

مجعية متارس نشاطا رياضيا على املستوى الوطين و توفر فرص االخنراط لكل شرائح اجملتمع دون متييز  هي
املوافق  1411مجادى األول عام  17املؤرخ يف 90 – 31وال تفريق، وهي مجعية منصوص عليها مبوجب قانون 

 واملتعلق باجلمعيات. 1990ديسمرب سنة  4 ـل

 تعريفها: 1-2

ية مؤلفة من أشخاص طبيعيني تربطهم فكرة رياضية واجتماعية جمازة قانونا، يف عملها هي يف األصل مجع
 1بصفة دائمة وهلا شخصية قانونية وال تقصد الربح املادي وإذا كان جيوز هلا أن تكون حمرتفة لنشاط الرياضية.

معيات ومبقتىى املتعلق باجل 90 - 31تؤسس النوادي الرياضية مبوجب قانون اإلطار القانوني:  1-2-1
 118 - 90ومبقتىى املرسوم التنفيذي رقم  1986جانفي سنة  5املؤرخ يف 86 – 01املرسوم الرئاسي رقم 

 .199أفريل  30املؤرخ 

 أنواع األندية الرياضية: 1-2-2

 . من حيث األشخاص املؤلفون هلا: أندية رياضية أهلية وأندية رياضية حكومية. 1

 درجة املمتاز وأندية الدرجة األوىل والثانية والثالثة...اخل. . من حيث درجتها: أندية 2

 . من حيث مدى احرتافها النشاطي الرياضي، أندية حمرتفة وأندية غري حمرتفة. 3

 مجلس إدارة النادي: 1-2-3

 أ/مهام الرئيس:

 متثيل النادي أمام السلطات الرمسية والقىائية.  -
 وتوقيع العقود وااللتزامات بعد موافقة اهليئة اإلدارية. اإلشراف على مجيع أعمال االحتاد النادي -
 ترأس جلسات اهليئة العامة واإلدارية. -
 التوقيع على اجلواالت املالية على أمني الصندوق. -

 يف حالة غياب الرئيس يتوىل نائب الرئيس أعماله.
                                                           

 .73ص2005، العراق، دار وائل،لثقافة بين القانون و الرياضةحممد سليمان األمحد، وديع ياسني التكرييت و لؤي غامن الصمدي، ا 1
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 ب/مهام أمين الصندوق:

 التوقيع على اجلواالت املالية مع الرئيس أو نائبه. -
 إعداد املوازنة املالية عن السنة املالية املنتهية ومشروع امليزانية للسنة املقبلة. -
 اإلدارة. استالم اإليرادات حسب القواعد املالية وإيداعها يف البنك املعني من قبل هيئة -
 ملالية.تنفيذ قرارات جملس اإلدارة من الناحية املالية والتحقيق من مطابقتها لبنود امليزانية والالئحة ا -
 وضع احلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية واالشرتاك مع األمني العام يف مشروع ميزانية السنة املقبلة. -

باإلضافة إىل مخسة أعىاء ممن يتجاوز سن الثالثني عاما عند فتح باب الرتشيح زائد عىوين من 
انتخاهبم مبعرفة اجلمعية العمومية بالطريقة  الشباب ال يزيد عمرمها عن الثالثني عاما عند فتح باب الرتشيح. مت

 1السرية املباشرة.

اتسعت أهداف األندية وأصبحت هتتم خبلق املواطن اإلجيايب الواعي وهتيئة الوسائل أهداف النادي:  4.2.1
وتسيري السبل للشغل أوقات فراغ األعىاء بعد أن كانت هتتم فقط بالنواحي الرياضية. جيب أن يكون للنادي 

انب الدفاتر والسجالت الالزمة لتنظيم أعماله املالية واإلدارية سجالت ودفاتر أخرى لبيان وتنظيم نشاطه جب
 الرياضي واالجتماعي وعلى األخص السجالت التالية:

سجل لقيد الالعبني ويتىمن أمساء الالعبني وعمل كل منهم وسنه وحالته الصحية واالجتماعية ومالحظات  -
 اطه الرياضي واالجتماعي وتطور هذا النشاط.املسؤولني على نش

سجل لقيد النشاط ويتىمن املباريات واملسابقات الرمسية والودية ونتائجها وأمساء من مثلوا النادي يف كل منها  -
 ومالحظة املسؤولني عنها.

مواضبتهم ومالحظة سجل التدريب ويتىمن أمساء املدربني ومواعيد التدريب للفرق املختلفة أو األفراد ومدى  -
 املدربني عليهم. إدارة شؤون النادي.

 حترمي تعاطي املنشطات وتوقيع اجلزء الرادع. -

وضع األسس والربامج اليت تساعد على النهوض باملستوى الفين للفرق الرياضية يف حدود السياسة العامة إلحتاد  -
 2اللعبة.

 
                                                           

 234ص2003، عمان، دار وائل،الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسيين أبو حليمة،  1
 159ص2002اإلسكندرية، مطبعة اإلشعاع، ب ر، ،الخصخصة اإلدارية و الرياضية في التربيةحسني أمحد الشافعي،  2
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 اختصاص مجلس اإلدارة لألندية: 1-2-5

 األعىاء والفصل فيها.حبث شكاوي  -
 وضع اللوائح والنظم الالزمة لتنظيم شؤون النادي من النواحي املالية واإلدارية. -
 تكوين اللجان الدائمة أو املؤقتة لبحث شؤون النادي. -
 املوافقة على العقود واالتفاقيات اليت تربم باسم النادي. -
 الذي توضع فيه أموال النادي. اختيار املصر -
طبقا ألحكام الالئحة   بالنادي وحتديد مرتباهتم ومكافآهتم واختاذ اإلجراءات التأديبية قبلهمتعيني العاملني -

 الغرض اليت تعد هلذا

 الهياكل المنظمة والمسيرة للنادي: 1-3

 النادي وهي صاحبة القرارات. توي على اجلمعية وهي اجلهاز املداول للنادي الذي جيمع كل أعىاءحي -

 الذي يدير، يسري وينفذ خطط النادي.املكتب التنفيذي  -

 العامة املباشرة. رئيس النادي وهو املسؤول األول عن النادي ويكون حتت مسؤولية اجلمعية -

املفعول.)عند االقتىاء جلنة أو عدة جلان  النادي طبقا للتنظيم الساري التقنيني املوضوعني حتت تصر املوظفني -
 قتىاء التالية:خمتصة( اللجان املتخصصة هي عند اال

 . جلنة التوجيه التقين والتنمية الرياضية. 1

 . جلنة الشؤون االجتماعية. 2

 . جلنة طبية. 3

 . جلنة نشاطات األنصار والروح الرياضية واملبادالت. 4

 . جلنة املوارد املالية والرعاية. 5

 ة واإلعالم واالتصال. جلنة العالقات اخلارجي 6

 1تساهم يف حتقيق أهداف النادي.وكل جلنة من شأهنا أن 

                                                           

 32املادة 1996، قرار وزاري يف وزارة الشباب و الرياضةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،  1
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 الموارد المالية للنادي:  1-3-1

 رسوم االلتحاق واالشرتاكات حسب الفئات اليت حتددها الالئحة املالية. -

 اإلدارية املختصة. حصيلة إيرادات احلفالت واملباريات ومنتجات اهليئات اليت توافق عليها اجلهة -

 اإلعانات. -

 والوصايا بشرط موافقة اجلهة اإلدارية املختصة.التربعات واهلبات  -

 فوائد الودائع بالبنوك إن وجدت. - 

 رسوم انتقال البعثات للمشاركة اخلارجية -

 إعفاء أدوات ومالبس املنتخبات من الرسوم اجلمركية. -

 % على األقل من األرباح السنوية للشركة أو املصنع. 2/  1حصيلة  -

ويتحول دخل النادي إىل دخل قيمة   ريات يف أوقاهتا ويف هذه احلالة يزداد إقبال اجلماهريضرورة عدم إذاعة املبا -
أهم  املباراة فيمكن أن يقوم التلفزيون بإعداد برامج تتىمن كبرية أما عن أمهية تقدمي اخلدمة من مل حيىروا

 ات أو إعادةأحداث اللقاء

 1إذاعة املباراة يف أوقات أخرى. -

أشار الدكتور عفاف عبد املنعم يف كتابه اإلمكانيات يف الرتبية البدنية  متطلبات النادي الرياضي : 1-3-2
 النادي لديه ثالثة أنواع من املتطلبات: والرياضية أن

احمللية واملؤسسات  وهي السيولة النقدية اليت تتحصل عليها األندية من الدولة واجلماعات أ/متطلبات مالية:
 باإلضافة إىل املداخيل األخرى.االقتصادية 

احلصول عليها من  ميكن احلصول عليها من طرف الدولة واهليئات املختصة كما ميكن ب/متطلبات مادية:
 املؤسسات االقتصادية.

 حيتاج إليها النادي الرياضي . وهي معلومات داخلية وخارجية ج/متطلبات معلوماتية:

 

                                                           

 124ص2004اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ،الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ،عيإبراهيم عبد املقصود و حسن أمحد الشاف 1
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 لمحة تاريخية عن المنشآت: 1-4 

أطلقوا على  يعود تاريخ بناء أول منشأة إىل اإلغريق الذينمنشآت الرياضية في العصر القديم: ال 1-4-1
 وأثناء العصر الرومان ازداد اهتمام املسؤولني هبا حيث أقيمت جمموعة من  Stadiumلعب لف  األستاذاسم امل

 املنشآت منها:

 ملعب البنتاقون -
 ملعب اهليبودروم -
 الباالسرتا -
 الليونيديون -
الوسائل واالهتمامات من  الكولوسيوم وهو من أشهر املالعب التارخيية حيث أتقن صنعه ووفرت له مجيع -

باملنشآت الرياضية ويطوروها وجيهزوها مستعينني  يهتمون بدأ املسؤولني 1890طرف صانعيه، ويف عام 
 خمتلف التقنيات والتطوراتاملسؤولني يف تنافس بني معظم الدول يف إظهار  بالتكنولوجيا املتطورة مما جعل
 احلديثة اليت وصلت إليها.

ظهر يف العصر احلديث فكرة النظر يف خمتلف سبل الراحة منشآت الرياضية في العصر الحديث: ال 1-4-2
 الدول للمسؤولني على الرياضة فأصبحوا قيمون من الرياضة اليت تظهر أمهيتها يف مدى والرضا الذي توفره
 مجيع فرص الراحة هلم. ممكن من الرياضيني مع توفرياستيعاب أكرب عدد 

إىل  إن إمكانية تنظيم دورات أو بطوالت دولية، يظهر أمهية املدن الرياضية باإلضافةالمدن الرياضية:   1-4-3
 ومنشآت خاصة هبا منها: دورها اهلام يف إعداد وجتهيز الفرق واملنتجات القومية، وللمدن الرياضية مواصفات

مرت، والتجهيزات اخلاصة 400مبا فيه ملعب قانون لكرة القدم، مىمار للعدو ذو مسافة الرئيسي: الملعب  -
 متفرج وأماكن اإلعالميني... 6500من  مليدان ألعاب القوى، مدرجات املتفرجني املتسعة ألكثر

 مرت وحوض2.10مرت بعمق (5021xجيب توفري حوض سباحة أومليب ذو ) حمام السباحة والغطس: -
مع توفري مدرجات حول حوض السباحة  مرت مزود بسالمل للقفز، 3.5مرت بعمق  12x )15غطس ذو )

 أسفلها كغرف تبديل املالبس، دورات املياه و غرف التدليك....اخل. األومليب وتستعمل املنطقة املوجودة
ينة الرياضية وهذه املد هي تلك املالعب املفتوحة اليت من الىروري توفريها داخل المالعب المفتوحة: -

كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، التنس  املالعب تكون أرضيتها من املسطحات اخلىراء ملمارسة
 وكذا توفري املدرجات.
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فتوفرها يف كل حي أو  مراكز الشباب والساحات اخلىراء: تربز هذه املراكز مدى االهتمام بفئة الشباب، -
 الشباب والكشف عن قدراهتم مث تطويرها. ية، فهو مبثابة استثمار طاقاتمنطقة أمر يف غاية األمه

اإلقامة،  إن مواصفات املنشآت اليت ذكرناها ليست ككل، بل هناك منشآت أخرى مثل: مناطق
 اخلدمات املركزية...اخل.

وعلى  ختتلف مساحة املنشآت الرياضية تبعا لكثافة السكان المنشآت الرياضية وكثافة السكان: 1-4-4
 املنشآت الرياضية: ذلك هناك ثالثة أنواع من

 نسمة. 4000هي اليت تتسع حلوال منشآت صغيرة:  -
 نسمة. 7000هي اليت تتسع حلوال  منشآت متوسطة: -
 نسمة.100000إىل  6000هي ما يطلق عليها إستاد وتتسع حلوال ما بني  منشآت كبيرة: -

 من مساحة½الرياضية حبيث تتناسب مع الكثافة السكانية، باعتبار وهناك مبدأ عام إلقامة املنشآة
 1جيب أن ختصص إلقامة املالعب والصاالت ومحام السباحة. املنشآت الكلية

جيب مراعاة عدة  من أجل حتقيق هدف تأسيس املنشآت الرياضية أسس تخطيط المنشآت الرياضية: 1-5
 راكز التدريب من أجل االستغالل األمثل و منها:التخطيط إلقامة النوادي وم مبادئ أساسية عند

 ة الوصول.اختيار املوقع وإمكاني -
 يفىل اختيار املوقع القريب عن املناطق السكنية خاصة لألطفال. -
 دراسة وسائل املواصالت املختلفة للموقع. -
واملالعب ودورات املياه املباين  األخذ بعني االعتبار اخلدمات العامة للجماهري)األماكن املوصلة إىل ملحقات -

 للسيدات والرجال، املطاعم، اإلسعافات...اخل(.

وظفت الدولة مجلة من القرارات اليت تسعى إىل توفري وإنشاء  لوائح قانونية للمنشآت الرياضية: 1-5-1
 وبناء منشآت رياضية ومبقتىاها يسمح ملعظم واليات الوطن بإنشاء مركبات ومنشآت رياضية تساهم يف تطوير

عليه املادة األوىل، عمال  ثقافة رياضية، وقد سهرت الدولة جاهدة يف حتقيق وتشييد هذه املنشآت وفقا ملا نصت
، واملتعلق بتنظيم املنظومة الوطنية للرتبية  1989املؤرخ يف فرباير 03 - 98من القانون رقم  67بأحكام املادة 

                                                           

، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا لرياضية و التخطيط في المجال الرياضيا الموسوعة العلمية لإلدارةإبراهيم عبد املقصود وحسن أمحد الشافعي،  1
 41ص1999الطباعة والنشر،
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 - 77اث املنشآت الرياضية واستغالهلا، طبقا للمرسوم املرسوم لشروط إحد الذي حدد هذا 1والرياضة وتطويره 
 تىمني 117

إنشاء وتنظيم مكاتب املركبات املتعددة الرياضات، هذا ما نصت عليه املادة األوىل حتت تسمية مكاتب 
ويتكلف 2 وشخصية معنوية واستغالل مايل املركبات املتعددة الرياضات، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري

 اإلداري أو إدارة املركب الرياضي الذي يعترب منشآت رياضية جبملة من الوظائف:املكتب 

 املساعدة يف نشر الروح الرياضية ونشر املمارسة الرياضية. -
 هتيئة جو مالئم للعمل والتنسيق مع خمتلف وحدات املركب. -
 القيام باالتصاالت مع بعض اهليئات ومع السلطات وذلك بالتنظيم املادي. -

مجيع  وبالتايل فاملنشآت الرياضية تعترب منظمات ذات طابع إداري تساهم ف رفع التحدي على
كرياضي، وذلك باستغالل  اجلبهات، أي أهنا هتتم بالفرد كشخص وعامل مهين وتسعى لتلبية حقوقه وهتتم بالفرد

يكون هذا بتدعيم مادي  االقتصادية األخرى و املنشآت الرياضية املوجهة واتصاالت مع األندية واملؤسسات
 :ـومعنوي ألقسام الرياضة من خالل التكفل ب

 الطب.... -التمويل -النقل -التأمني -التجهيز والعتاد -اإليواء واإلطعام -التأطري-             

 02/  03يف  من القرار الوزاري املشرتك املؤرخ 14 - 02وهذا من خالل النصوص واملواد من املادة 
من أجل ترقية وتنمية املمارسات البدنية والرياضية 1دد شروط التكفل باملواهب الرياضية املناسبةالذي حي 199/

املنشآت الرياضية املتنوعة واملكيفة مع متطلبات خمتلف أشكال الرتبية البدنية  أبقت الدولة احلق على هتيئة
الرياضية  التوجيهي للرياضة والتجهيزات والرياضية ،طبقا للخريطة الوطنية للتنمية الرياضية ويف إطار املخطط

 - 04األمر  81تطور اجلماعات احمللية برامج إجناز منشآت قاعدية رياضية تربوية جوارية وترفيهية)املادة  الكربى.
العام أو اخلاص يف  اخلاضعني للقانون االعتباريني (ويف نفس السياق مسحت الدولة لألشخاص الطبيعيني و10

أشكال  واستغالهلا هبدف تكييف خمتلف عمول به اجناز منشآت قاعدية رياضية أو ترفيهيةإطار التشريع امل
 الرياضية الوطنية. املمارسات الرياضية وتطوير شبكة املنشآت

 به. يستفيد االستثمار اخلاص يف هذا اجملال من تدابري حتفيزية طبقا للتشريع املعمول -

 ذكورة يف املادة عن طريق التنظيم.حتدد شروط إنشاء واستغالل املنشآت امل -

                                                           

 02/11/1991باجلزائر: اجلريدة الرمسية لوزارة الشبيبة و الرياضة 1
 1997اجلريدة الرمسية لوزارة الشبيبة والرياضة باجلزائر: 2
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املنشآت القاعدية  تسهر الدولة واجلماعات واحمللية على صيانة 10 - 04من األمر رقم : 83المادة يف  -
للمواصفات التقنية، عن طريق منح مساعدات على شكل  الرياضية العمومية، واستثمارها وظيفيا وجعلها مطابقة

 كلفة بتسيري هذه املشتمالت.املؤسسات امل خدمة عامة لفائدة

 الرياضي. من نفس األمر تشجع الدولة على إنشاء صناعة للتجهيزات والعتاد: 84المادة  -

القاعدية الرياضية إىل  ودائما من أجل نفس اهلدف ختىع كل التجهيزات واملنتجات املتصلة بإجناز املنشآت -
 . 10- 04من األمر رقم  85مصادقة متنحها اهليئات املؤهلة لذلك املادة 

ومساحات للعب  من نفس األمر فالدولة حتث على إنشاء منشآت قاعدية رياضية 87/  86المادتين  أما يف -
غل األراضي املربجمة على وخمططات ش يف املناطق السكنية ومؤسسات الرتبية والتعليم وأن حتتوي العمرانية

 ة.رياضي مساحات خمصصة إلقامة منشآت قاعدية

العمومية، وكذا تسيري  : خيىع اإللغاء الكلي أو اجلزئي للتجهيزات واملنشآت القاعدية الرياضية 90المادة  -
يف نفس  تعويىها مبنشآت قاعدية معادلة هلا ختصيصها، لرخصة الوزير املكلف بالرياضة الذي ميكنه أن يشرتط

 الناحية.

الرياضية بني النوادي الرياضية  توزع األرباح الناجتة عن اإليرادات املرتبطة مباشرة بتسويق العروض : 92المادة  -
االقتىاء، والصندوق الوطين للرتقية ومبادرات الشباب واملمارسات  املعينة والرابطة واالحتادية الرياضية الوطنية وعند

طريق  سرية للمنشآت القاعدية اليت حتتىن التظاهرات، حتديد كيفيات تطبيق هذه املادة عنامل الرياضية واهليئة
 التنظيم.

اهليئة املسرية  : من نفس األمر جاءت باجلديد فهي تعترب كتبعة خدمة عمومية تسجل يف ميزانية 93المادة  -
 العمومية حتت التصرف لفائدة: للمنشآت القاعدية الرياضية، اخلدمات النامجة عن وضع املنشآت الرياضية

 الرياضيني املعوقني وذوي العاهات. -

 الرياضيني املدرسني واجلامعيني. -

 التأطري الرياضي وتكوينه. -

 األندية أحد يف األساسية الوظائف جملموعةتوظيف  يلي ما يف :والمالعب المنشآت لجنة رئيس 1-5-2
 إىل شاغل هذه هلا يعهد اليت الرئيسية واملسؤوليات املهام جمموعة على اقتصاره التوظيف، هذا يف ويالح  الرياضية
 فيه. توفريها الواجب واخلربة التأهيل شروط ذلكن يتىم أن ائف دونالوظ

 الداخلية. مدير توجيهات على بناء والداخلية اخلارجية اجلهات معت باالتصاال القيام - 
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 منه. خطي بتفويض الداخل املدير أعمال ببعض القيام -

 الداخلي . للمدير ورفعها والنظافة الصيانة أدوات من النادي احتياجات كشف إعداد -

 استعماهلا. على واإلشراف الصاالت مستلزمات تسليم -

 الداخلي . ملديرب وللمالع للصاالت املستمر التفتيش -

 1مساعده. من خالل أو مباشرة إما وذلك هبا يقومون اليت واألعمال النادي عمال اإلشراف على -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 306ص  2003، عمان، دار وائل،الحديث في اإلدارة الرياضيةفائق حسيين أبو حليمة،  1
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 خالصة:

 وفروعها إطاراهتا بكل الرياضية، واملنشآت النوادي هيكلة فيه تناولنا الذي الفصل هذا خالل من حاولنا
 به. خاص اختصاص فرع لكل حيث أمهية من فيه رأينا ملا

 مثل إسرتاتيجيات من به جاء ملا النادي خمتلف هياكل على النشاطات توزيع يف دورها لالحرتافية فإن
 .اخل...املايل  والتسويق الرياضي التسويق
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 يد :تمهـ

يف دراسة موضوعنا سنحاول االنتقال إىل اجلانب  فصلنيبعد دراستنا للجانب النظري ألذي ضم 
التطبيقي بدراسة ميدانية ) على أرض الواقع ( حىت تعطي منهجية علمية ، ومت ذلك باستجوابنا للعينة اليت 
حددناها إلثبات فرضيتنا املقرتحة بتحرير االستبيان للعينة اليت حددناها اخلاصة ملسؤويل والعيب نوادي كرة القدم 

 سنقوم أساسا بدراسة ميدانية الختبار الفرضيات  اليت وضعناها للتأكد من مد صحتها  ،الثاين هواة شرقللقسم 

 المنهج المتبع :  -1

اخرتنا املنهج الوصفي ألجراء حبثنا امليداين والذي هو عبارة عن استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر 
ا وكيفيا حبيث يؤدي ذلك للوصول إىل فهم عالقات هذه ، وتصنيف هذه املعلومات وتنظيمها والتعبري عنها كمي

الظاهرة مع غريها من الظواهر كما يهدف إىل تنظيم املعلومات وتصنيفها ، يساعد الباحث  يف الوصول إىل 
 استنتاجات وتعميمات تساعدنا يف تطبيق الواقع الذي ندرسه .

 الدراسة االستطالعية : -2

لى مسؤويل االستبيان اليت حصرناها مبدئيا , قمنا بدراسة استطالعية عقبل التطبيق النهائي ألسئلة 
وقد أجرينا هذه الدراسة االستطالعية من خالل مقابلة مع  الثاين هواة الشرققسم لبعض نوادي كرة القدم ل

الء مسؤويل النوادي اخلمسة ,وهذا من اجل حتديد أسئلة االستبيان وضبطها تسلسليا من خالل مقابلتنا مع هؤ 
 .املسؤولني 

 تغيرات البحث : م -3

بناء على الفرضيات اليت ذكرناها , ميكن لنا ضبط املتغريات اليت تسمح لنا بتوضيح خمتلف أقسام البحث       
 بدقة .

تواجد ظاهرة معينة وفيها يتعلق باملتغري املستقل لبحثنا , يتمثل  ستقل عن املتغري امليعّب  المتغير المستقل : 3-1
 يف التمويل الرياضي .

املتغري التابع  و يف حبثنا اخرتناعن طريق دراسة املتغريات ,  هو ذلك الناتج احملصل عليه المتغير التابع : 3-2
 ابع .للمردود الرياضي أي مبعىن آخر مردودية األندية  الرياضية  هي متغري ت
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 أدوات البحث : -4

هو الوسيلة العلمية للبحث , وذلك بطرح جمموعة من األسئلة اليت هتدف إىل مجع املعلومات  االستبيان : 4-1
 ناها .اليت تتعلق مبوضوع دراستنا ,فتتمحور أساسا يف  حميط اجتاه الفرضيات اليت بيّ 

سؤال موجهة لكل من املسؤولني الثالث  15جلانا يف ما خيص االستبيان إىل استمارتني ,األوىل تضم 
واالستمارة  ,الثاين للهواة الشرقيالنوادي لكرة القدم للقسم  ,رئيس النادي ,األمني العام ,واملدرب لكل نادي من

 أسئلة موجهة لالعيب هذه الفرق اخلمس. 5الثانية واليت تضم 

 وقسمت هذه األسئلة إىل ثالثة أنواع :

هي أسئلة هلا صياغة بسيطة يف أغلب األحيان تطرح بشكل استفهامي ,تكمن  المغلقة :األسئلة  4-1-1
 خاصيتها يف حتديد مسبق لألجوبة , إذ يطلب من املستجوب اإلجابة بنعم أو ال .

هذا املبحوث جيد جدول عريض من األجوبة املفتوحة وما عليه إال اختيار  األسئلة نصف مفتوحة : 4-1-2
 ون يتطلب منه جمهود فكري إال انه يف هذه األسئلة يفتح اجملال إلضافات ممكنة .جواب واحد من د

يف هذه األسئلة يتم إعطاء احلرية الكاملة للمستجوبني يف إبراز أرائهم و التعبري  األسئلة المفتوحة : 4-1-3
 عن املشكل املطروح بكل حرية 

 مجتمع البحث : - 5

)دراسة ( مجيع مفردات الظاهرة اليت يقوم بدراستها الباحث ويف واقع األمر : نعين مبجتمع البحث  مفهومه 5-1
أن دراسة جمتمع البحث األصلي كله يتطلب وقت طويل وجهدا شاقا و تكاليف مرتفعة ويكفي أن خيتار الباحث 

(  05عينة ممثلة جلميع الدراسة حبيث حتقق أهداف البحث وتساعده على إنتاج مهمته وحنن لدينا مخسة  ) 
 .نوادي

  :عينة البحث  5-2 

 كانت كيفية اختيار العينة عشوائية مقصودة وذلك لسببني:

والعبيها  لثاين هواة شرقتعطي فرصا متكافئة لكل من مسؤويل نوادي كرة القدم للقسم ا :العينة العشوائية  -
ألهنا ال تأخذ أي اعتبارات أو إعفاء أو صفات أخرى تعتب من ابسط طرق العينات فقمنا بتوزيع لكل من ثالث 

عشر العب ولكل فريق من هذه مسؤويل الفرق اخلمس استبيان خاص باملسؤولني ولكل العب من إحدى 
 .الفرق
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 : ق : رئيس النادي , األمني العام واملدرب مسؤول أي ثالثة مسؤولني لكل فري 15تضم  عينة المسؤولين
 .ها كلها سرتجعمل نمن مجلة استمارات االستبيان موزعة 

 : العب من كل نادي ومت توزيع كل استمارة استبيان لكل العب  11العب أي  55تضم  عينة الالعبين
 مل نسرتجعها كلها.مث 

 مجاالت البحث :  - 6

بالنسبة للجانب النظري حيث امتد إىل غاية  مارسكانت بداية حبثنا يف أواخر شهر المجال الزماني :  6-1
 . ماي أواخر شهر

 شرقالثاين للهواة نوادي لكرة القدم القسم  5أجرينا هذا البحث على مسؤويل والعيب  المجال المكاني : 6-2
 يف مالعب تدريب هذه الفرق 

  احتاد خنشلة                               

  أمل مروانة                               

  احتاد بسكرة                              

 مولودية باتنة                              

 ترجي قاملة                              

 المعالجة اإلحصائية :  -7 

 :ايلاملئوية وكانت املعادلة كالت املعاجلة الوصفية : استعملنا يف املعاجلة اإلحصائية اجملاميع و التكرارات و النسب -

 /  جمموع التكرارات 100× النسبة املئوية :  التكرار                

 . صعوبات البحث : 8

 يف حبثنا هذا تلقينا مجلة من الصعوبات نذكر منها :

 نقص املراجع الكافية حىت ال نقول انعدامها فيما خيص التمويل الرياضي  -
 يف املكتبة وعدم مسايرهتا للتقدم العلمي  قدم املراجع املوجودة -
 النقص الفادح فيما خيص املراجع اجلزائرية , واقتصارها على املراجع املشرق العريب واملراجع األجنبية -
 صعوبة التنقل -
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 عدم إمكانية االتصال باملسؤولني -

ورغم هذه الصعوبات مل تنقص من عزميتنا وكان هدفنا إعداد مذكرة وحاولنا بقدر املستطاع أن تكون 
 .قيمة , تعود بالفائدة على طلبة جامعتنا
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 عرض وتحليل النتائج -1

 المحور األول : 
الثاين . الفرضية األوىل : التخطيطات والتوزيعات املالية املستخدمة من طرف األندية الرياضية لكرة القدم القسم 1

 ال تغطي تكاليف واحتياجات ممارستها لنشاطاهتا هواة شرق 
 ماهي املصادر املالية لناديكم ( : 1السؤال )  -
 الغرض من السؤال هو معرفة إذا كان النادي ميلك مصادر مالية دائمة ومستمرة يعتمد عليها بصفة دائمة  -

 ( :1الجدول رقم )

 %النسبة املئوية التكرارات اإلجابة

 %100 15 دائمة

 %00 00 مؤقتة

 %100 15 اجملموع

 املصادر الدائمة

 
 :  (1تحليل الجدول رقم )

( الذي يبني تكرارات املسؤولني جند أن ثالثة مسؤولني من كل 1من خالل تكرارات اجلدول رقم )
, أمجعوا على أن لديهم مصادر دائمة ومستمرة لتمويل  100مسؤول وبنسبة  15يعادل  النوادي اخلمس أي ما

 ناديهم 

اليت تؤكد أن للنادي مصادر دائمة ومستمرة  100من خالل عرض النتائج املتحصل عليها فان النسبة 
ولة واجلماعات احمللية ال يزال مرتبط بالد الثاين هواة شرقوهذا بدوره يؤكد أن متويل األندية الرياضية للمستوى 

 والوزارة الوصية 

100% 

 دائمة
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 هل جممل األموال املتحصل عليها كايف لتغطية حاجيات النادي  ( :2السؤال رقم )

 الغرض من السؤال : هو معرفة إذا كانت األموال اليت يتحصل عليها النادي متكنه من تغطية وتلبية حاجياته 

 (2الجدول رقم )

 %المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابة

 %40 6 كافية

 %60 9 غري كافية

 %100 15 اجملموع

 كفاية مجمل األموال المتحصل عليها

 
 ( 02تحليل الجدول رقم )

جند أن مسؤويل األندية أكدوا لنا أن النادي هو الذي يبحث عن  02من خالل تكرارات اجلدول رقم 
  .100املمول وبنسبة 

عرض نتائج اجلدول تأكد لنا أن النادي هو الذي يبحث عن املمول وقد نفسر هدا بان ليس  من خالل
 نتائج وشهرة جتذب اهتمام املؤسسات والشركات االقتصادية لتمويلها  لثاين هواة شرقلفريق القسم ا

 
 
 
 
 
 
 

60% 

40% 

 غير كافية
 
كافية      
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 اعط النسب املسامهة من طرف الدولة واملؤسسات االقتصادية األخرى  ( :03السؤال رقم )
اىل الدولة واجلماعات احمللية  الثاين هواة شرقالغرض من السؤال هو معرفة درجة ميول فرق القسم 

 والوزارة الوصية والشركات االقتصادية األخرى بالنظر إىل نسبة املسامهة اليت تتلقاها منها 
 03الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 15 النادي

 %00 00 املمول

 %100 15 اجملموع

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 دائمة
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 المحور الثاني :

يؤثر على املردود  الثاين للهواة شرق: التسيري املايل املعمول به يف األندية الرياضية للقسم .الفرضية الثانية 1
 الرياضي

 : هل امليزانية التقديرية غطت احتياجات املوسم الرياضي  04السؤال رقم 

 ــ الغرض من السؤال هو معرفة مدى كفاية امليزانية التقديرية 

 04الجدول رقم .

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %40 6 ال

 %60 9 نعم

 %100 15 اجملموع

 الكفاية امليزانية التقديرية

 
 04الجدول رقم تحليل 

 باملائة من مسؤويل 40أجوبة بنعم أي بنسبة  6جند أن  04من خالل التكرارات املبينة يف اجلدول رقم 
أما بالنسبة للتكرارات التسعة ية غطت احتياجات املوسم الرياضي األندية اخلمسة أكدوا أن ميزانياهتم التقدير 

 تغطي احتياجات املوسم الرياضي أن ميزانياهتم التقديرية الباملائة امجعوا  60أندية أي بنسبة  3املتمثلة يف 
 
 
 
 

60% 

40% 

 نعم
 
 ال
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 النادي؟ احتياجات لتسيري ةيمال خطة على ميكلناد املايل ريالتس  مسؤول عتمدي هل( :5) رقم السؤال
 أهداف لتحقيق فعالة بطريقة منظمة و علميا مدروسة ةيمال خطة للنادي كان إذا معرفة هو:السؤال من الغرض-

 النادي
 (5):رقم الجدول

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 15 نعم

 %00 00 ال

 %100 15 اجملموع

 

 
 ( :05تحليل الجدول رقم )

( والذين أكدوا 05مسؤول لألندية اخلمس ) 15الذي يبني تكرارات أجوبة  05من اجلدول رقم 
 باملائة أن ألنديتهم خطة مالية مدروسة علميا ومنظمة بطريقة فعالة لتحقيق األغراض 100وبنسبة 

لكرة  الثاين هواة شرق تبني لنا أن لألندية أو لفرق القسم 05من خالل عرضنا لنتائج اجلدول رقم  
املاليني عليها يف تسيريهم ألنديتهم , إال أن هذه التسيريات التزال ناقصة بنقص  مسريهاالقدم خطة مالية يعتمد 

 اخلربة وخاصة أن هذه األندية قليلة املشاركة على الصعيد اخلارجي 
 
 
 
 
 
 

100% 

 نعم
 



 االستبيانعرض و تحليل نتائج                                               الفصل الثاني       
 

55 
 

 هل يعاين النادي من مشاكل مالية مع الالعبني من ناحية األجور  : 06سؤال رقم 
 الغرض من السؤال هو معرفة ما إذا كان لألندية مشاكل أو أهنا تتلقى صعوبات مع الالعبني من ناحية األجور 

 06الجدول رقم 

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 12 نعم

 %20 03 ال

 %100 15 اجملموع

 

 
 (06تحليل الجدول رقم )

مسؤول ألربعة أندية الذين أجابوا  12تكرار اليت متثل  12( هناك 06)من خالل تكرارات اجلدول رقم 
الذي ميثل مسؤولني لنادي  3% أما التكرار 80بأن لديهم مشاكل مالية مع الالعبني من ناحية األجور، وبنسبة 

 % أجابوا بأنه ليس لديهم مشاكل مالية مع الالعبني.20واحد وبنسبة 

( ميكن تفسري املشاكل املالية اليت يتلقوهنا املسؤولني الذين 06قم )من خالل عرضنا لنتائج اجلدول ر 
لقلة األموال اليت تدخل اخلزينة املالية االهتمام بالالعبني بصفة جيدة أو أجابوا "بنعم" أن سببها قد يعود إىل عدم 

ين أجابوا "بال" قد يفسر هلذا النادي دون مراعاة أن ذلك يعود سلبا على املردود، أما مسؤويل النادي الواحد الذ
ذلك حبسن نظرهتم لالعبني واعتبار جمهوداهتم وأمهيتهم و ميكن تفسري ذلك أيضا باألموال الكافية اليت يتمتع هبا 

 النادي.

 

 

80% 

20% 

 نعم
 ال
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 ما هي نسبة األموال اليت تصرف على: (:07السؤال رقم )

 النفقات األخرى؟ -املطاعم-يواءاإل -النقل –األجور

 هو معرفة جماالت إنفاق النادي ألمواله وأي اجملاالت املذكورة أكثرها استحقاقا؟ والغرض من السؤال -

 (07الجدول رقم )

 %النسبة المئوية  مجاالت اإلنفاق

 35% األجور

 %20 اإليواء

 %20 املطاعم

 %15 النقل

 %10 نفقات أخرى

 %100 اجملموع

 نفقات النادي

 
 

 

 

35% 

20% 

20% 

15% 

10% 

 األجور

 النقل

 اإليواء

 المطاعم

 نفقات أخرى
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 (07تحليل الجدول رقم 

تبني أن األجور حتوز على أكرب نسبة من نفقات األندية وهذا حسب  (07من خالل اجلدول رقم )
% من النفقات وهذا يدل على اهتمام املسؤولني باألجور ألنه   35النسبة املئوية امللحوظة يف اجلدول واليت متثل 

كلما كان املسؤول واثقا يف االحتفاظ بالالعبني وتنسيق فريقه، يف حني أن كلما كان هناك ارتفاع يف األجور  
كل  % للمطاعم واإليواء وهذا باعتبار20سامهة الثانية حسب النسبة املئوية اجلدولية هلما نفس النسبة وهي امل

 يضمن مردودية و حيتاج إليها الالعب حىت يعطي جمهود كبري واإلطعام من الضروريات احلتمية اليت من اإليواء
توفري أحسن وسائل  % وهذا ألمهيته ألن على املسؤولني15أما بالنسبة ملصاريف النقل واليت متثل نسبة  حتمية.

األخرى اليت ظهرت يف اجلدول وحسب  النقل لتفادي اإلرهاقات اليت قد تصيب الالعب، وبالنسبة للنفقات
 كماليات، من ال % وهذا باعتبارها10أجوبة املسؤولني وبنسبة 

لكوهنا  نستنتج من كل هذا أن لكل من األجور، اإليواء، اإلطعام، النقل والنفقات األخرى أمهية
املعنيني مبا فيهم املسؤولني، الالعبني،  أغراض لكل األطراف حاجيات ضرورية وواجبة التوفري وذلك قصد حتقيق

 اجلمهور...اخل. وحىت
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 كيف تضبط احلسابات يف ناديكم؟  (:09السؤال رقم )

قة ضبط احلسابات من ناحية الغرض من السؤال هو معرفة مدة إعادة ضبط احلسابات يف األندية، أو طري -
 املدة.

 (09لجدول رقم:)ا

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %80 12 كل شهر

 %20 03 أشهر 6كل 

 %00 00 كل عام

 %100 15 اجملموع

 الحسابات مدة ظبط

 
 (09تحليل الجدول رقم )

( نوادي تضبط كل شهر حسب ما 04(  أّن احلسابات يف أربعة  )09تبني لنا تكرارات اجلدول رقم )
% من اإلجابة الكلية أما مسؤول نادي واحد فقد  80أجابه لنا ثالثة مسؤولني من كل منهم ومتثل إجابتهم 

 أشهر. 6كل  تكرارات اجلدول أهنم يضبطون حساباهتماتضح لنا من خالل 

( اتضح لنا أن هناك من النوادي من يضبط حساباته كل شهر وهي 09من عرضنا لنتائج اجلدول رقم )
الطريقة املعمول هبا أكثر حسب األندية املختارة، وقد يعود ذلك إىل الرغبة يف تفادي صعوبات اإلنفاق وخاصة 

 األموال . ني أغراض إنفاقتسرب األموال وحىت تتب

فقاته مكشوفة أو أهنا أشهر فيمكن تفسري ذلك بأن ن 6أما بالنسبة للنادي الذي يضبط حساباته كل  
 قليلة جدا

80% 

20% 

 كل شهر
 

أشهر6كل  



 االستبيانعرض و تحليل نتائج                                               الفصل الثاني       
 

59 
 

حسب خربتكم املهنية ,إذا تأهل فريقكم إىل هنائيات احد البطوالت ,هل تتلقون عروض (:10السؤال رقم )
 زائدة لتمويل؟

إىل احد البطوالت جيذب  الثاين هواة شرق إذا كان تأهل احد فرق القسم الغرض من السؤال هو معرفة
 اهتمام الشركات واجلماعات احمللية .

 (10الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %40 6 نعم

 %60 9 ال

 %100 15 اجملموع

 يل بعد التأهلعروض التمو 

 
 (10تحليل الجدول رقم) 

 40بنعم و هو ما يعادل نسبة  ا( جند أن مسؤويل ناديني اجابو 10خالل تكرارات اجلدول رقم  )من 
باملائة من اإلجابات أهنم يتلقون عروضا زائدة إذا تأهل فريقكم إىل هنائيات احد البطوالت أما مسؤويل األندية 

  وان تأهل فريقهم إىل النهائيات عروضا زائدة للتمويل حىت نال يتلقو بال أي أهنم  افأجابو الثالثة األخرى 

 

 

 

 

60% 

40% 

 نعم
 
 ال
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 هل امللعب الذي تتدربون فيه جمهز بأرضية وجتهيزات مناسبة إلجراء منافسات رمسية؟ ( :11.السؤال رقم)

 الغرض من السؤال هو: معرفة إذا كان النادي يعطي اهتمام بالنسبة لتجهيزات امللعبوأرضيته. -

 11الجدول رقم

 %المئوية النسبة التكرارات اإلجابة

 %100 55 نعم

 %00 00 ال

 %100 55 اجملموع

 جتهيز امللعب بأرضية و جتهيزات مناسبة             

 
 

 11تحليل الجدول رقم  

 100تكراروبنسبة  55(  واليت تبني إجابات الالعبني ب 02من خالل تكرارات ونسب اجلدول رقم  )
 فيها جمهزة بأرضية وجتهيزات مناسبةإلجراء منافسات رمسية. % على أن املالعب التييتدربون

امللعب دورًا هاًما، إذ  من خالل عرض النتائج املتحصل عليها يف اجلدول نستنتج أن للّتجهيزات وأرضية
مناسبة   الالعبني أي كلما كانت التجهيزات واألرضية أهنا من األساسيات وجٌيب توفريها لكوهنا تؤثر على مردودية

 يف التدريب أكثر وبالتايل إعطاء مردود أكرب. لما أحس الالعب باألمان والرغبةك

 

 

100% 

 نعم
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 من يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبني؟ (:12السؤال رقم )

 الغرض منه هو: معرفة منبع املنح بالنسبة لالعبني. -

 (12ا لجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 15 النادي

 %00 00 املمول

 %100 15 اجملموع

 التكفل بالمنح

 
 (12تحليل الجدول رقم)

% من املسؤولني  100من خالل نتائج اجلدول اليت تبني تكرارات ونسب مئوية فإننا وجدنا أن نسبة 
 يؤكدون أن النادي هو من يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبني. 

ومن هنا نستنتج أن النادي هو املسؤول الوحيد الذي يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبني ألنه هو املسؤول 
 عليهم 

 

 

 

  

100% 

 النادي
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 من يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبني؟ (:13السؤال رقم )

 الغرض منه هو: معرفة منبع املنح بالنسبة لالعبني. -

 (13ا لجدول رقم)

 %المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابة

 %100 15 النادي

 %00 00 املمول

 %100 15 اجملموع

 التكفل بالمنح

 
 (13تحليل الجدول رقم)

% مناملسؤولني  100من خالل نتائج اجلدول اليت تبني تكرارات ونسب مئوية فإننا وجدنا أن نسبة 
 يؤكدون أن النادي هو من يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبني.

ومن هنا نستنتج أن النادي هو املسؤول الوحيد الذي يتكفل بتقدمي منح املباراة لالعبينألنه هو املسؤول 
 عليهم

 

  

100% 

 النادي
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 موجهة الي الالعبيناستمارة 
 : بصفتكم العبني هل تعانون من مشاكل مالية مع ناديكم من ناحية األجور؟ (01)السؤال 

 الغرض من السؤال هو معرفة إذا كان مشكل األجور يؤثر على املردود الرياضي لالعب  

 (01الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 55 نعم

 %00 00 ال

 %100 55 اجملموع

 مشاكل األجور

 
 (01تحليل الجدول رقم )

من خالهلا الالعبني ب نعم  اتكرار اليت اجابو  55ب  ( واملقدرة01من خالل تكرارات اجلدول رقم )
 باملائة أي أن لديهم مشاكل مالية مع نواديهم من ناحية األجور 100وبنسبة 

 

 

 

 

 

100% 

 نعم
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 هل تستفيدون من منح عند إبرام ناديكم عقود مع املمولني؟  (:02السؤال رقم )

 إبرام النادي عقد مع املمّول.الغرض من السؤال هو: معرفة إن كان هناك حتفيز لالعبني عند  -

 (02الجدول رقم)

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 55 نعم

 %00 00 ال

 %100 55 اجملموع

 

 
 (02تحليل الجدول رقم  )

من الالعبني %100( الذي يبني تكرارات ونسبة مئوية حيث جند 02من خالل نتائج اجلدول رقم )
 اليت تعود عليهم حني إبرام ناديهم لعقد مع املمّول.يقرون بالفوائد 

من هنا نستنتج أن املسؤولني يسهرون من أجل توفري إمكانيات، منح وحتفيزات لالعبني، ألن الالعبني 
 يعتربون الركيزة األساسية اليت تبىن عليها األندية )الفريق(.

 

  

100% 

 نعم
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 هل تتلقون منح زائدة عند تأهلكم ألحد البطوالت؟ (:03لسؤال رقم )ا

والغرض من السؤال هو: معرفة إذا كان هناك حتفيز وتشجيع لالعبني عند تأهلهم للبطوالت من طرف  -
 املسؤولني.

 (03ا لجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 55 نعم

 %00 00 ال

 %100 55 اجملموع

 

 عند التأهل نسبة اإلستفادة

 
 (03تحليل الجدول رقم ) 

( اتضح لنا أن كل الالعبني اعرتفوا بأهنم يتلقومننح زائدة عند تأهل 03من خالل تكرارات اجلدول رقم )
 من اإلجابات. 100فريقهم إىل أحد البطوالت، فإجابة "نعم" يف اجلدول مثّلت نسبة%

من خالل عرضنا لنتائج اجلدول ميكن أن نستخلص أن النادي حفاظًا على رغبةومحاس الالعبني، فإن 
 املسؤولني يقدون هلم منح عند كل تأهل للبطوالت تشجيعا وحتفيزاهلم حىت تزداد إرادهتم يف حتقيق أحسن النتائج.

  

100% 

 نعم
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 هل لكم الكلمة يف اختيار املمول؟ (: 04ا لسؤال رقم)

 لسؤال هو: معرفة إن كان املسؤولني يعتمدون على مشاركة الالعبني يف اختيار املمّولنيالغرض من ا -

 

 (04الجدول رقم )

 %النسبة المئوية التكرارات اإلجابة

 %100 00 نعم

 %00 55 ال

 %100 55 اجملموع

 مدى إستفادة الالعبين من إبرام النادي للعقود

 
 

 (04تحليل الجدول رقم )

(جند أن كل الالعبني للفرق اخلمسة أجابوا "بال" أي أهنم ال يفتح هلم اجملال 04خالل اجلدول رقم ) من
 للمشاركة يف اختيار املمّولني.

من خالل حتليل نتائج اجلدول ميكن أن نستنتج أن املسؤولني ال يشاركون الالعبون يف الرأي الختيار 
بني الالعب واملسؤول وإبراز لكل منهما مهمته يف النادي، املمولني، وقد يكون ذلك للحفاظ على البعد 

 فالالعب ال يتعدى واجبه على حماولته لتقدمي أحسن مردودية للّنادي.

 

100% 

 ال
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من خالل حتليل نتائج اجلدول ميكن أن نستنتج أن املسؤولني ال يشاركون الالعبون يف الرأي الختيار 
لالعب واملسؤول وإبراز لكل منهما مهمته يف النادي، املمولني، وقد يكون ذلك للحفاظ على البعد بني ا

 فالالعب ال يتعدى واجبه على حماولته لتقدمي أحسن مردودية للّنادي.
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 تمهيد:

االستنتاجات  بعدما أن أهنينا حتليل ودراسة النتائج املتحصل عليها، واملتعلقة باالستبيان، ورتبنا
 .الفرضيةاملستخلصة من خالل التحليل، سنقوم بتحليل هذه النتائج على ضوء 

 نتائج االستبيان على ضوء الفرضية الجزئية األولى: لتحلي -1

من خالل قراءتنا وحتليلنا لنتائج االستبيان على ضوء الفرضية اجلزئية األوىل اليت مفادها: هو أن 
القدم ال تغطي تكاليف واحتياجات  التخطيطات والتوزيعات املالية املستخدمة من طرف األندية الرياضية لكرة

 العيب فريقها.

عليها غري كافية  يتحصل % من املسؤولني يرون أن األموال اليت60د من خالل السؤال الثاين أن جن
% أكدوا أن النادي هو من يبحث عن املمول، 100لتغطية وتلبية حاجياهتم، وكذلك جند السؤال الثالث بنسبة 

خرى بعيدا عن الدولة، ونرى التمويل يكون من املؤسسات األ % يرون أن70وكذا جند السؤال رقم أربعة بنسبة 
 الفرق حتتاج إىل احتياجات التمويل واليت تكون من طرف املؤسسات، األفراد والدولة حسب اجلانب النظري أن

والعملية، وذلك  االسرتاتيجية وهلذا جيب على املسؤولني دراسة احلاجة املالية املرتبطة بالنشاط طبقا خلطط
اختيار أحسن طرق التمويل، حيث تكون عادة مزيج  لتغطية هذا النشاط وكذلكلتحديد الوسائل املالية الضرورية 
 حتقيق أحسن مردودية مالية. بني خمتلف املصادر وذلك قصد

 الثانية:تحليل نتائج االستبيان على ضوء الفرضية  -2

 أن التسيري مفادها،رضية اجلزئية الثانية اليت فبعد عرضنا وحتليل النتائج املتعلقة باالستبيان على ضوء ال
 جند السؤال السادس الرياضي: املردوديؤثر على  الثاين للهواة شرقيف األندية الرياضية للقسم املايل املعمول به 

جند السؤال  حاجياهتم كماباملائة يؤكد أن مسؤويل التسيري املايل يعتمدون على خطة مالية لتسري  100بنسبة 
باملائة يرون أن الالعبني يعانون من مشاكل مالية وبتايل فهو يؤثر على  100األول يف استمارة الالعبني أن 

 املردودية.

 ناحية من مالية مشاكل من يعانون الالعبني أن املسؤولني % يرى80بنسبة  السابع السؤال جند كذلك
 يف وهذا احلسابات ضبط من  البد املايل التسيري لضبط أن % يرون80بنسبة  التاسع السؤال جند كما األجور
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 اليت املعرفة جماالت أهم من يعترب املايل التسيري أن النظري اجلانب حسب ونرى األوىل بالدرجة شهر كل مدة
 أن   حيث والعامة، اخلاصة باملنشآت املهتمة املالية للقوائم املستخدمة الطوائف من طائفة كل أمام الطريق تسيري

 كما واخلطط والسياسات القرارات توجيه يف فعالال إلسهاما من متكنه اليت والطاقات الوسائل من املايل التسيري
 مستقبال . الوضع عليه سيكون ما على والتوقع املشاكل تشخيص على املايل التسيري يعمل

 الثالثة: الفرضية ضوء على االستبيان نتائج لتحلي -3

 متويل يف النقص أن يف مفادها اليت الثالثة الفرضية ضوء على باالستبيان املتعلقة النتائج وحتليل عرضنا بعد
          الرياضي. املردود على يؤثر الرياضية والتجهيزات باملنشآت األندية

إىل  يعود املنح منبع أن خالله من يؤكد % حيث100بنسبة  عشر اخلامس السؤال خالل من جند
  امللعب. مصاريف من يتحمل اآلخر هو النادي أن % يؤكدون60بنسبة  عشر الرابع السؤال جند كما النادي،

 جمه زا فيه يتدربون الذي امللعب أن % يثبت100بنسبة  الالعبني استمارة يف الثاين السؤال جند كما
% 100وبنسبة  الالعبني استمارة من الثالث السؤال أيضا وجند رمسية. منافسات إلجراء مناسبة وجتهيزات بأرضية
م على يؤكدون  فع ال دور يلعب التمويل فإن النظري اجلانب وحسب للبطوالت تأهلهم عند زائدة منح يتلقون أهن 

 وأساس ضروري يعترب اخلارجي لكن واخلارجي الداخلي يف واملتمثل التمويل من نوعني إىل حتتاج األندية فإن هلذا
 مؤكدة. مردودية ضمان أجل من

 ات االستنتاج 

 اجلداول خمتلف دراسة خالل ومن األندية، مردودية على وأثره املايل رييوالتس التمويل، إىل تطرقنا وبعد
 واليت فرضياتنا مبتغريات اخلاصة اإلحصائية املعلومات خمتلف على حتتوي واليت التطبيقي اجلانب يف جاءت اليت

 تسيريها سوء أو أمواله تسيري يف النادي عليه يعتمد مايل خمطط وضع عدم التالية: هل اإلشكالية حول دارت
 الرياضي. املردود يف ونقص الرياضية التجهيزات يف نقص إىل يؤدي

 ميكن الثالث، الفرضيات تشمل واليت السابقة األسئلة يف إليها توصلنا اليت االستنتاجات خالل ومن
 املردودية وضعف التمويل نقص إىل يعود وهذا مستحق اهتمام هلا يتوىل مل الوطنية األندية باعتبار أنه استنتاج



 مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج                                               لثاالفصل الث
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 واحتياجات تكاليف تغطية وعدم املردودية على والذي يؤثر األندية حاجيات يغطي ال الذي والتسيري املايل
 اختبارها. بعد حمق قة اجلزئية العامة والفرضيات الفرضية إىل زيادة دراستنا فإن ذكرناه ما خالل ومن الالعبني،

 االقتراحات

 مردوديتها، على وتأثريه الرياضية لألندية املايل التمويل إىل واإلشارة املتواضع البحث هذا يف تطرقنا بعدما
 واالستفادة منها مراجعتها وميكن مهمة نراها اليت االقرتاحات بعض تقدمي إىل فارتأينا امليدانية الدراسة وبعد

 يلي: فيما االقرتاحات هذه وتتمثل مستقبال

 املنشآت..... التجهيزات، اجلوانب، خمتلف من يكون والذي األندية متويل بالرياضة القائمني على جيب -

 كفاءاهتم. مع تتناسب يكونوا أن أجل من وهذا األندية لفرق احلقيقية األمهية تبيان -

 الالعبني. راحة توفري قصد األندية ومسئويل املمولني بني التعاون -

 هبم.االحتفاظ  وضمان الفرق عناصر استمالة أجل من وذلك وعروض تشجيعات تقدمي -

 القدم(. )كرة الرياضية الثقافة لنشر تلفزيونية حصص برجمة -

 على وتشجيعهم جبانبهم لوقوف عليها وإمنا واألندية، الالعبني قدرات أمام كعائق يقف ال أن املمول على-
 وتطويرها. إبرازها
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 من ماله و  الرياضية لألندية املايل التمويل دور إبراز البحث هذا إجراء خالل من هدفنا كان لقد
 التمويل أشكال عن الوقت نفس يف والبحث الرياضية، الفرق مردودية على تأثريه ومدى األندية تطوير يف أمهية

الثاين  القسم مستوى على ببالدنا ألمواهلا األندية استخدام طرق على والتعرف النوادي، هيكلة ذاوك ومصادره،
 يعتمد مايل خمطط وضع عدم واقع عن فرضية التمويل. فوضعنا على عامة بصفة ارتكزنا أننا إال هواة شرق

 . الرياضي املردود على سلبا يعود املايل التسيري وسوء أمواله تسيري يف النادي عليه

 على األول وكان البحث، عينة على استبياين بتوزيع قمنا بطالهنا وحتها اص من التحقق وقصد هلذا
 الفرق. وبعد لالعيب آخر لألندية اليت سبق ذكرها واستبيان مسؤولني (5إىل مخسة ) موجهة أسئلة شكل

 وإثبات عليها، املتحصل األجوبة داللة عن للكشف املئوية، استعملنا أسلوب النسبة النتائج على حصولنا
 نفيها. أو املقرتحة اجلزئية الفرضيات

 يف الرياضية األندية على األموال إنفاق طرق اختيار مستوى أن وجدنا النتائج ومناقشة حتليل بعد
 طرف من متويلها عدم أو نقص إىل يعود الذي السبب ذكر مع املطلوب، املستوىاىل   يرقى مل متوسط بالدنا
 املايل التدعيم نقص سببه وضعفها الرياضية الفرق مستوى فتدين األخرى... والشركات الوصية واإلدارة الدولة
 لألندية. املايل التسيري وسوء
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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم  االجتماعية والعلوم االنسانية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 

 ةيياضيموجهة لمسؤولي النوادي الر  : استمارة استبيان

في إطار إنجاز مذكرة لنيل شهادة لسانس في التربية البدنية 
المالي لألندية الرياضية  والتأثير  يلالتمو : عنوان والرياضية ، تحت

نطلب منكم سادتي مأل هذه االستمارة باإلجابة علي  على مردوديتها
 أسئلتها من اجل التوصل إلي نتائج تفيدنا في دراستنا 

 

 

 .ريتقبلوا منا فائق االحترام و التقد يرفي األخ
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 .أمام اإلجابة المختارة ((xضع عالمة :مالحظة

 المصادر الماليٌة لناديكم؟ما هي 1)

 مؤقتة                              دائمة

 هل مجمل األموال المتحصل عليها كافية لتغطية حاجيات النادي؟2)

 غير كافيةية                             كاف

 بحث عن الممول أو العكس؟ي هل النادي3)

 النادي                        الممول

 :نسب المساهمة من طرف أعط4)

 المؤسسات األخرى  الدولة                 

 هل الميزانية التقديرية غطت احتياجات الموسم الرياضي؟5)

 نعم                                      ال

 (هل يعتمد مسؤولي التسيير المالي لناديكم على خطة مالية لتسيير احتياجات النادي؟6

 ال                              نعم       

 النادي من مشاكل مالية مع الالعبين من ناحية األجور؟ي هل يعان7)

 نعم                                      ال

 نسب األموال التي تصرف على؟ يما ه8)

 يواءاألجور                             النقل                          اإل
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 المطاعم                   نفقات أخرى

 كم؟يكيف تضبط الحسابات في ناد 9)

 أشهر                              كل عام 6كل شهر                   

( حسب خبرتكم المهنية, إذا تأهل فريقكم إلى نهائيات أحد البطوالت ، هل تتلقون 10
 عروض زائدة التمويل؟

 ال                      نعم              

 ملعب خاص به؟لناديكم  هل11)

 نعم                                   ال

 حسب االحتياجات؟تدريب هل تتمكنون من برمجة حصص 12)

 نعم                                     ال

 هل الملعب الذي تتدربون فيه مجهز بأرضية و تجهيزات مناسبة إلجراء13)

 منافسات رسمية؟

 نعم                                      ال

 هل النادي تحمل مصاريف صيانة الملعب؟14)

 نعم                                     ال

 من يتكفل بتقديم منح المباراة لالعبين؟15)

 الممّول                           النادي
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 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم  االجتماعية والعلوم االنسانية

 قسم التربية البدنية والرياضية

 

 موجهة لالعبين. : استمارة استبيان

في إطار إنجاز مذكرة لنيل شهادة لسانس في التربية البدنية و 
المالي لألندية الرياضية  و التأثير يل التمو : عنوان الرياضية ، تحت

سادتي الالعبين مأل هذه االستمارة باإلجابة نطلب منكم  على مردوديتها
 .التوصل إلى نتائج تفيدنا في دراستنا على أسئلتها من أجل

 

 

 

 .ريتقبلوا منا فائق االحترام و التقدير في األخ
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 .أمام اإلجابة المختارة ((xضع عالمة :مالحظة

 األجور؟مع النادي من ناحية ية ، هل تعانون من مشاكل مالن بصفتكم العبي 1)

 نعم                                   ال

 نعم ، فكيف تتصرفون؟ : إذا كانت اإلجابة بــــ

...................................................................................... 
 هل الملعب الذي تتدربون فيه مجهز بأرضية وتجهيزات مناسبة إلجراء2)

 رسمية؟ منافسات

 نعم                                      ال

 معقود مع أحد الممولين؟ دون من منح عند إبرام ناديكيهل تستف 3)

 نعم                                    ال

 هل تتلقون منح زائدة عند تأهلكم ألحد البطوالت؟ 4)

 نعم                                    ال

 هل لكم الكلمة في اختيار الممول؟ 5)

 نعم                                    ال

 

 

 



 الملخص 
 أمهية من ماله و  الرياضية لألندية املايل التمويل دور إبراز البحث هذا إجراء خالل من هدفنا كان لقد

 التمويل أشكال عن الوقت نفس يف والبحث الرياضية، الفرق مردودية على تأثريه ومدى األندية تطوير يف
الثاين  القسم مستوى على ببالدنا ألمواهلا األندية استخدام طرق على والتعرف النوادي، هيكلة وكذا ومصادره،

 عليه يعتمد مايل خمطط وضع عدم واقع عن فرضية التمويل. فوضعنا على عامة بصفة ارتكزنا أننا هواة شرق إال
 الرياضي . املردود على سلبا يعود املايل التسيري وسوء أمواله تسيري يف النادي

 على األول وكان البحث، عينة على استبياين بتوزيع قمنا بطالهنا صحتها او من التحقق وقصد هلذا
 حصولنا الفرق. وبعد لالعيب آخر لألندية اليت سبق ذكرها واستبيان مسؤولني (5إىل مخسة ) موجهة أسئلة شكل
 الفرضيات وإثبات عليها، املتحصل األجوبة داللة عن للكشف املئوية، استعملنا أسلوب النسبة النتائج على

 نفيها. أو املقرتحة اجلزئية

 بالدنا يف الرياضية األندية على األموال إنفاق طرق اختيار مستوى أن وجدنا النتائج ومناقشة حتليل بعد
 الدولة طرف من متويلها عدم أو نقص إىل يعود الذي السبب ذكر مع املطلوب، اىل املستوى يرقى مل متوسط
 وسوء املايل التدعيم نقص سببه وضعفها الرياضية الفرق مستوى فتدين األخرى... والشركات الوصية واإلدارة
 لألندية. املايل التسيري

Abstract 

It has been our goal by conducting this research highlight the role of the 

financial funding for sports clubs and money is important for the club 

development and its impact on the profitability of sports teams, and search at the 

same time all forms of funding and sources, as well as the restructuring of clubs, 

and to identify ways to use the clubs for their money in our country at the level 

of section II buffs east but we Artkzna in general funding. We make an 

assumption about the reality of non-financial planner status depends upon the 

club in the conduct of his money and poor financial management back 

negatively on the yield Sports. 

For this and inadvertently validated or disproven We have distributed 

questionnaires to a sample search, and was the first in the form of questions 

addressed to the five (5) officials of the clubs already mentioned questionnaire 

and another for players teams. After we get the results we use the percentage 

method, for the detection of an indication answers obtained, proof of the 

proposed partial hypotheses nor disproved. 

After analysis and discussion of the results and found that the level of 

choice of ways to spend money on sports clubs in our country, the average did 

not rise to the level required, with the stated reason that due to the lack or 

funded by the state and administration wills and other companies ... The low 

level of sports teams and weakness caused by lack of fiscal consolidation and 

poor financial management of clubs. 
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