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                                             َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ  :قال تعاىل
ْلِنِّ بَِّرْْحَتَِّك ِفِّ عَِّبادَِّك الصَّاِلِِّّنَي } اً تَ ْرَضاُه َوأَْدخِّ                                                         { " 91َوَأْن أَْعَمَل َصاِلِّ

                                                                                                                                           
 .91سورة النمل اآلية 

 من مل يشكر الناس مل يشكر هللا : تعاىل و قال
 

 امتا  ذذا العمل اتمتواض إل  داية أشكر هللا عز وجل الذي وفقِنِف الب
  إجناز ذذا البحث من ساعدين ِفإىل كل  اجلزيل  توجه ابلشكركما أ

 تقد  أبمسى التقدير وجزيل الشكرأو من بعيد ، كما يسعدين أن أ  سواء من قريب  
 صائحه القيمة بن الذي مل يبخل عليا * دحية خالدإىل األستاذ اتمشرف * 

 تقد  جبزيل الشكر والعرفانال يفوتِن أن أ والطريق إلامتا  ذذا البحث ،  الِت مهدت يل 
 يد العون واتمساعدة   إىل كل من قد  يل 
 الرتبية البدنية والرايضية. معهدة وطالب وعمال ذأساتدون نسيان 

 
 و إشرافهم على إخراج ذذا العمل      تعاوهنمل 

 

 

 



 

 

 

 

 هبا بقاع مكة حافية فلن أعوضها عن ساعة سهرهتا ألجلي اليت أطوف إىل

 .أطال هللا يف عمرها ةأطيب قلب يف الدنيا قلب أمي احلنون إىل

 البدر وليس يل على بعدك اصطبار أيب الغايل اي شبيه إليك

 إىل من كان يل عوان يف حيايت الدراسية وحثين على الدراسة واملثابرة.

 أعمارهمأطال هللا يف ويت  وأخوايت إخ إىل

 .حيي،  حممد، صابر،  سفيان، بدر الدين، وليد معىن احلياة والصداقة:  هممن تعلمت مع إىل

 أية، مسية أخوايت إىل

 زايد، حامت،الدين سيف، هاينإخويت حفظهم هللا يل:  إىل

و قدم يل كل التسهيالت اليت كنت حباجة الذي كان  معي طوال العمل  رئيس القسم شتيوي عبد املالكاىل 

 صابر...،عصام،فريد،رضوان،أسامةفتحي،يوسف،عقبة،رمزي،مراد ,رضا ،حسني، صاحل، وكل هلا , 

 ."دحية خالد "املشرف املشكور على عطائه األستاذ إىل

 كل من عرفين من قريب أو بعيد  إىل



 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
 



 قــائـــمــــة المــحــتويـــات
 

 قائــــمــــــــــة احملـــــــــتويــــــات

 الصفحة العنوان الرقم
  شكر و تقدير  
  اإلهداء  
  الفهرس  
  قائمة اجلداول و األشكال  
  أ ـ ب مقدمة 

 اجلانب التمهيدي
 اإلطار العام للدراسة

 01 اإلشكالية 10
 01 الفرضيات 10
 01 أمهية البحث 10
 01 أهداف البحث 10
 01 أسباب اختيار البحث 11
 01 املفاهيم و املصطلحات 11
 00 الدراسات السابقة 11
 00 التعليق على الدراسات السابقة 11

 اجلانب النظري
 الفصل األول: التمويل و مصادره

  01 متهيد 
 01 مفاهيم أساسية للتمويل .10

 01 مفهوم التمويل 0.0
 01 تعريف التمويل 0.0
 01 التمويل الرايضيتعريف  0.0

 02 نظرية التمويل .0
 01 لنظرية التمويل األساسية األهداف 0.0

 00 احتياجات التمويل 0.0.0
 00 موارد التمويل 0.0



 قــائـــمــــة المــحــتويـــات
 

 00 أمهية التمويل 0.0
 00 أهداف التمويل 0.0
 00 حملة عن السيولة و الرحبية 1.0
 00 سياسات التمويل .10

 00 التمويل الذايت 0.0
 01 التمويل اخلارجي 0.0
 01 التمويل يف املنافسات الرايضية 0.0
 01 تصنيف أعمال الرايضة 10
 01 اإليراد املباشر 0.0
 01 اإليراد املدعم 0.0
 01 اإليراد الغري مباشر 0.0
 01 احملاسبة املالية 11
 01 ريف اهلامة للتسيري املايلخمتلف التع 0.1
 01 لألندية الرايضيةامليزانية املالية  0.1
 02 أهداف التسيري املايل للنادي الرايضي 0.1
 02 التمويل املايل يف اجلزائر .11
 00 مصادر متويل األندية الرايضية .11

 00 الرعاية الرايضية) السبونسورينغ( 0.1
 01 أشكال السبونسورينغ الرايضي 0.0.1
 01 الرعاية الرايضية كمصدر مهم من مصادر التمويل  0.0.1
 01 أهداف و فعاليات الرعاية الرايضية 0.0.1
 01 الرتويج 0.1

 01 خمتلف التعريف للرتويج 0.0.1
 01 أمهية الرتويج 0.0.1
 01 أهداف الرتويج 0.0.1
 01 عناصر املزيج الرتوجيي 0.0.1

 01 املشاكل املالية اليت تواجهها األندية الرايضية  .11
  02 خالصة 



 قــائـــمــــة المــحــتويـــات
 

 الفصل الثاين: هيكلة النوادي و املنشآت الرايضية
  10 متهيد 

 10 االندية الرايضية .10
 10 مفهومها 0.0
 10 تعريفها 0.0
 10 انواع االندية الرايضية 0.0

 10 النوادي الرايضية اهلاوية 0.0.0
 11 النوادي الرايضية احملرتفة 0.0.0
 11 جملس ادارة النادي 0.0
 11 اهداف النادي الرايضي 1.0
 11 اختصاص جملس االدارة لالندية 1.0
 11 اهلياكل املسرية و املنظمة للنادي 1.0
 12 املوارد املالية للنادي 1.0
 12 متطلبات النادي الرايضي 2.0
 11 املنشآت الرايضية .10

 11 تعريف املنشأة الرايضية 0.0
 11 حملة اترخيية عن املنشآت الرايضية 0.0

 11 املنشآت الرايضية قدميا 0.0.0
 10 املنشآت الرايضية و كثافة السكان 0.0
 10 اسس ختطيط املنشآت الرايضية 0.0
 11 لوائح قانونية للمنشآت الرايضية 1.0
 11 رئيس جلنة املنشآت و املالعب 1.0
 11 منط تسيري املنشآت 1.0
 11 نظام تسيري املنشآت الرايضية يف اجلزائر .10

 11 منط تسيري املنشآت و الوضعية اليت آلت اليها 0.0
 11 امهية الفعالية و الكفاءات يف تسيري املنشآت العمومية 0.0
 11 اجلهود اجلزائرية يف بناء و تنظيم املنشآت الرايضية 0.0
  12 خالصة 



 قــائـــمــــة المــحــتويـــات
 

 الثالث: التسويق الرايضيالفصل 
  10 متهيد 

 10 خمتلف التعريف للتسويق .10
 10 تعريف التسويق 0.0
 10 مفهوم التسويق 0.0
 10 التسويق وظيفة من وظائف اإلدارة 0.0
 10 عناصر التسويق 0.0
 10 التوجهات يف فلسفة التسويق 1.0
 10 التسويق يف اجملال الرايضي .10

 11 الرايضي أمهية التسويق 0.0
 11 أساليب التسويق يف األندية الرايضية 0.0

 11 تسويق حقوق الدعاية و اإلعالم 0.0.0
 11 التسويق التلفزيوين 0.0.0
 11 تسويق البطوالت و املبارايت 0.0.0
 11 تسويق الالعبني 0.0.0
 11 تسويق املنشآت الرايضة 1.0.0
 11 اخلارجيتسويق اخلدمات للجمهور الداخلي و  1.0.0
 11 جماالت التسويق الرايضي 0.0
 10 التسويق الرايضي احد أهم املصادر املالية 1.0
 10 دور اإلعالم يف التسويق الرايضي 1.0
 10 التسويق و التجارة الرايضة .10
 10 الرايضة و االقتصاد .10
 10 صناعة الرايضة .11

  11 خالصة 
 اجلانب التطبيقي

 اإلجراءات املنهجية للبحثالفصل الرابع: 
  12 متهيد 

 21 املنهج املستخدم .10



 قــائـــمــــة المــحــتويـــات
 

 21 الدراسة االستطالعية .10
 21 اجملتمع األصلي للبحث .10
 20 عينة البحث .10
 20 كيفية اختيارها .11
 20 خصائص العينة .11
 20 أدوات الدراسة  .11
 20 ضبط متغريات الدراسة .11
 20 اإلحصائيةالوسائل  .12
 20 إجراءات التطبيق امليداين .01
 20 صدق و ثبات االختبار .00
 20 حدود الدراسة .00

  21 خالصة 
 النتائج و مناقشة الفصل اخلامس: عرض و حتليل

 21 عرض و حتليل النتائج .10
 21 عرض و حتليل نتائج الفرضية األوىل 0.0
 012 عرض و حتليل نتائج الفرضية الثانية 0.0
 001 عرض و حتليل نتائج الفرضية الثالثة 0.0
 001 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات .10

 001 األوىلمناقشة نتائج الفرضية  0.0
 001 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 0.0
 001  نتائج الفرضية الثالثة مناقشة 0.0
 001 مقارنة النتائج ابلفرضية العامة .10
 001 االستنتاجات .10

  001 خامتة 
  000 االقرتاحات و التوصيات 
  قائمة املصادر و املراجع   
  املالحق  

 



 اجلداول واألشكال قائمة 
 

ارقم 
دول

جل
 

رقم  دولــــــــوان اجلــــــــعن
 الصفحة

 79 ميثل املصادر  املالية لألندية الرايضية . 10
 98 .األخرىنسب املسامهة من طرف الدولة و املؤسسات ميثل  10
الرايضية تكفي  األنديةاملتحصل عليها من طرف  موالاألت كاننسب ما إذا  ميثل  10

 لتغطية موسم رايضي
77   

   100 .كان هناك مسري مايل يقوم بتسيري الشؤون املالية يف األندية الرايضيةيوضح ما إذا     10
كانححححت األنديححححة الرايضححححية تنححححتهة خطححححة ماليححححة م ينححححة لتسححححيري ا تيا ححححات يوضححححح مححححا إذا   10

 .النادي
101   

خالل املوسم  مالية ت رضون إىل مشاكلت ت األندية الرايضيةما إذا كانيوضح  10
 .الرايضي

102  

  103 . ما إذا كانت األندية الرايضية  اذبة للتمويل و االستثماريوضح    19
  104 . ت األندية يف حبث عن ممولني لتدعيم خزائنهاكانيوضح ما إذا   10
ت األندية الرايضية تتلقى عروض  ديدة يف  ال التأهل اىل كانيوضح ما إذا   17

 . البطوالتهنائيات إ دى 
105  

 106 هناك مستثمرين خواص ي ملون على تدعيم األندية الرايضية. كانيوضح ما إذا   01
  107 . ت األندية الرايضية متتلك راعي رمسي ميول الناديكانما إذا  يوضح  00
 108 الراعي الرمسي لألندية الرايضية يوفر هلم الدعم املايل الالزم. كانيوضح ما إذا   00
 109 .كان أفراد ال ينة ميلكون منشأة خاص هبميوضح ما إذا   00
 110 . بكراء املل ب خلوض املبارايت تقوم يتال نسب األندية الرايضيةيوضح  00
 111 اليت يؤثر فيها كراء املل ب ماداي الرايضية  األنديةيوضح نسب   00
شروط األمن و السالمة يف املنشآت اليت  الديه نت األنديةكايوضح ما إذا   00

 . ست ملوهناي
112 

 113 من استغالل املنشأة  سب اال تيا ات. تمكنت ت األنديةكانيوضح ما إذا   09
يف مل حححب  هحححز مرضحححية مناسحححبة   حححراء منافسحححة  تتحححدر  األنديحححة تكانحححيوضحححح محححا إذا   00

 رايضية رمسية.
114 

مصاريف صيانة بتحمل  اتسمح هل ابألنديةارد املالية اخلاصة كانت املو يوضح ما إذا   07
 املنشآت اخلاصة هبم.

115 
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منشآت رايضية تسمح هلم بتنظيم تظاهرة رايضية  متلك كانت األندية  يوضح ما إذا 01
 . رمسية

116 

لتحقيق الربح  استغالل املنشآت اخلاصة هبقومون  ابت نت األنديةكايوضح ما إذا   21
 املادي .

117 

 118 يف الدخل املادي . األندية الرايضيةلكها متاملنشآت اليت تساهم  تكانيوضح ما إذا   22
 119 التظاهرات الرايضية يف املنشآت جلذ  مستثمرين  تستغل األنديةت كانيوضح ما إذا   23
 120 .على التسويق الرايضي ت تمد األندية الرايضية تكانيوضح ما إذا   24
من خالل تسويق  ابية رغبات مجاهريهعلى تل ت مل ت األنديةكانيوضح ما إذا   25

 منتجاته.
121 

 122 ابلتسويق يؤثر عليهم ماداي األندية الرايضيةكانت قلة وعي يوضح ما إذا   26
 123 على مت املني خواص يف تسويق منتجاهتم. ت تمد ت األنديةكانيوضح ما إذا     27
 124 .على تسويق املبارايت اخلاصة ابلنادي  ت تمد األندية نتكايوضح ما إذا   28
 125 . يف فتح قناة خاصة ابلنادي تفكر االندية الرايضية تكانيوضح ما إذا   29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلداول واألشكال قائمة 
 

قم ا
ر

كل
لش

 

 الشكل وان ــــــــعن
 

رقم 
 الصفحة

 97 .املصادر املالية لألندية الرايضية متثل نسبية دائرة 10
 98 املسامهة يف التمويل من طرف الدولة و املؤسسات األخرى متثل نسبية ئرةدا 10
الرايضحية تكفحي لتغطيحة  األنديحةاملتحصل عليها من طرف  األموال ميثل متثل نسبية ائرةد 10

 موسم رايضي .
99 

كححان هنححاك مسححري مححايل يقححوم بتسححيري الشححؤون املاليححة يف األنديححة مححا إذا   متثححل نسححبية دائححرة  10
 .الرايضية

100 

 101 هتا .تنتهة خطة مالية م ينة لتسيري ا تيا ا اليت األندية الرايضية  متثل نسبية ائرةد 10
 102 .خالل املوسم الرايضي  مالية إىل مشاكل تت رض األندية متثل نسبية ائرةد   10
 103 .اذبة للتمويل و االستثماراجلاألندية الرايضية  متثل نسبية ائرةد 19
 104 حث عن ممولني لتدعيم خزائنها.تب اليت األندية متثل نسبية دائرة 10
 إىلتتلقححححى عححححروض  ديححححدة يف  ححححال التأهححححل الححححيت األنديححححة الرايضححححية  متثححححل نسححححبية دائححححرة 17

 هنائيات إ دى البطوالت .
105 

هنحححححاك مسحححححتثمرين خحححححواص ي ملحححححون علحححححى تحححححدعيم األنديحححححة اذا كحححححان  متثحححححل نسحححححبية دائحححححرة 01
 الرايضية.

106 

 107 متتلك راعي رمسي ميول النادي. اليت األندية الرايضية متثل نسبية دائرة 00
الراعحححي الرمسحححي لألنديحححة الرايضحححية يحححوفر هلحححم الحححدعم املحححايل  محححا اذا كحححان متثحححل نسحححبية دائحححرة 00

 الالزم.
108 

 109 . منشأة خاص هبم متلك األندية الرايضية اليت متثل نسبية دائرة 00
 110 . بكراء املل ب خلوض املبارايت تقوم يتال األندية الرايضية متثل نسبية دائرة 00
 .اليت يؤثر فيها كراء املل ب ماداي الرايضية األندية متثل نسبية دائرة 00

 
111 

لححححديهم شححححروط األمححححن و السححححالمة يف املنشححححآت الححححيت  األنديححححة الححححيت متثححححل نسححححبية دائححححرة  00
 . ست ملوهناي

112 

محححححن اسحححححتغالل املنشحححححأة  سحححححب  تحححححتمكن ت األنديحححححةكانحححححمحححححا إذا   متثحححححل نسحححححبية دائحححححرة   09
 اال تيا ات.

 

113 
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00 
 

منافسححة  يف مل ححب  هححز مرضححية مناسححبة   ححراء تتححدر  الححيت األنديححة متثححل نسححبية دائححرة
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 مقدمة:

الرايضة ممارسة حضارية واجتماعية وصحية كانت ومازالت تعكس التطور والتقدم لألمم والشعوب كوهنا ختص    
وكبري يف نشر وتطوير الرايضة أهم مكوانت اجملتمع واحلياة وهو اإلنسان فكرًا وجسدًا ولألندية الرايضة دور مهم 

بني أفراد اجملتمع كوهنا هي املمثل القانوين يف منافسات االحتادات الرايضية على مستوى القطر واملنافسات 
 ل إاجاد الرايضية اخلارجية من جهة وكوهنا أندية رايضية ختصصية ترعى الرايضة وتسعى إىل تطويرها من خال

ا ل عص  احلياة بصورة عامة ول  الدور األك ر يف تطوير ااجان  الرايضي وكون ويعد امل ,األرضية املناسبة لذلك 
فبدون  الرايضة مفصل من مفاصل احلياة حيث ميثل املا ل دورًا حيواًي يف بناء وتطوير وانتشار ااجان  الرايضي ،

 ال اقامة التظاهرات الرايضيةو  الرايضية واملالع  آتبناء املنشان تزاو ل األندية نشاطها, و ال ميكن املا ل ال ميكن 
وكذلك ال ميكن استقطاب الالعبني والكوادر التدريبية والفنية والعناصر األخرى اليت تسهم يف بناء وتطوير 

فلهذا الغرض عملت الدو ل يف شىت أحناء العامل على توفري الوسائل و اإلمكانيات املساعدة ,لرايضية األلعاب ا
و تطوير كرة القدم بصفة خاصة نظرا لشعبيتها و أتثريها يف اجملتمعات مبا متلك  على تطوير الرايضة بصفة عامة 

 من تنافس و أخالق و روح رايضية .

، و خاصة كرة القدم، بعدما كانت و سعت اىل تطويرها  و ااجزائر من بني الدو ل اليت اهتمت ابلرايضة      
مقارنة بفرق الدو ل  املحوظ ا، فقد عاشت ختلفعلى املستوى اإلفريقي و العاملي الكرة ااجزائرية ليست هلا مكانة

لنقص اإلمكانيات املادية, لكن سهرت الدولة ااجزائرية على  لتخبط الدولة يف عدة أزمات و األخرى، وذلك
يت حتتاجها الالالزمة  و املنشآت و التجهيزات  مكانياتو توفري اإل الرايضية بكافة ااجوان  املادية  تدعيم األندية

من خال ل تدعيم األندية الرايضية  و هو ما جنحت يف القيام ب   ,لنهوض ابلرايضة يف ااجزائر األندية الرايضية يف ا
إقامة التظاهرات الرايضية, و إصدار قوانني و تشريعات تدعم  ,, و بناء املالع  و املنشآت الرايضيةابملوارد املالية

أساس  هلا هو أن متويل األندية و توفري اإلمكانيات و التجهيزات الالزمة في مما الشك  و ية,هبا األندية الرايض
يف وضعية دائمة للبحث  نفسها ن يستمر و األندية الرايضية اجدلكن دعم الدولة ال يكفي و ل ,حها وتطورهاجنا

الن الدعم املايل الذي تقدم  الدولة غري كايف لتغطية احتياجات األندية  ،جديدة عن املصادر و املوارد املالية
و هو ما يستوج  عليها البحث انتهاج طرق جديدة يف التمويل من خال ل إتباع طرق تسيري مدروسة,  ،الرايضية

ألندية الرايضية يف و االعتماد على الرعاية و اإلشهار و التسويق الرايضي, الذين يعت رون من أهم املصادر املالية ل
و تسيري شؤوهنا و اخلروج من  هبدف تطويرها و تلبية حاجياهتا ليةلرفع من مكتسباهتا املال الوقت احلايل, وذلك

 يف كل موسم . اليت تتعرض هلا  املشاكل املالية
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ثالثة جوان  ) ااجان  التمهيدي , ااجان  النظري , ااجان  التطبيقي ( و  إىلحيث مت تقسيم العمل        
 ذلك وفق ما تتطلب  دراستنا .

 إىل إضافةهذه الدراسة  أهدافو  أسبابو الفرضيات و  اإلشكالية إىلفقد مت التطرق أما اجلانب التمهيدي    
 ابقة اليت تناولت املوضوع .الدراسات الس أهم

و الذي خصص للدراسة النظرية و ما خلفت  من مصادر و مراجع خدمة للموضوع , اقرتح أما اجلانب النظري   
 من ثالثة فصو ل و جاءت معنونة كاآليت :

  لتمويل املايل و مصادره .ل خصص :الفصل األو لـ   

 يكلة النوادي و املنشآت .هل فقد خصص:  الفصل الثاينـ  

 لتسويق الرايضي .خصص لفقد :  الفصل الثالثـ  

  الذي خصص للميدان فقد مت تقسيم  إىل فصلني أساسيني :أما اجلانب التطبيقي   

الفصل األو ل : فقد تناو ل اإلجراءات املنهجية للبحث من خال ل توضيح منهج الدراسة و عينة البحث و أهم ـ 
 األدوات اإلحصائية املستخدمة يف البحث .

 النتائج أتويل مث, رؤساء األندية الرايضية ل املوج  االستبيان نتائج حتليل و في  عرض مت حيثالفصل الثاين : ـ 
 إىل إضافة إليها، املتوصل النتائج أهم إبراز ذلك وبعد الدراسة، للفرضيات مالئمتها ومدى عليها احملصل

تنص  جمملها يف كانت اليت و الدراسة ذهه خلفتها اليت املعطيات خال ل من الباحث هاا إليارتئ اليت التوصيات
على ضرورة استقطاب مصادر متويل جديدة لألندية الرايضية ملواجهة التحدايت املالية و عدم االعتماد على 

 الدولة وحدها .
. 

 

 
 



 

 اجلانب

 التمهيدي
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 اإلشكالية :ـ 1-
توفري  وكبري،  اهتمامموضوع أو انتج يتطلب  امرد وديته  اعتبارإن تقدم األندية و الفرق الرايضية و          

أحسن  من ممارسة نشاطاته يف الرايضية األنديةتمكن تكبرية و منشآت رايضية الزمة حىت األندية إمكانيات مادية  
 ألنديةجديدة ليل و مت استقطاب مصادر لذلك فإنهلا ,  مساعدات مالية و تقدمي اروف و ذلك بتمويلهظال

،  معتربة حتقيق إجنازاتيف اخلروج و مواجهة التحدايت املالية و  األنديةمساعدة  لعب دورا هاما يف ي الرايضية
مالية و  أزماتالرايضية و يؤدي هبا اىل الدخول يف مشاكل و  األنديةحىت إن نقص اإلمكانيات يؤثر سلبا على 

 الرايضية األنديةإال أن تدهور الرايضية ,  األنديةتدهور ينتج عنه مستوايت الالعبني و ذالك يعود ابلسلب على 
 اهلا لذواإذا ما مل حتسن اإلدارة تسيري أمحيقق نتائج معتربة  ال يعود اىل عدم متويله فقط ، بل ميكن للنادي أن ال

 قمنا بطرح التساؤالت التالية:

 ؟ الرايضية لألنديةالتحدايت املالية  واجةةمل متويل جديدة  اب مصادر استقط كيف ميكن 

 أو بعبارة أخرى ،هتدف هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية: 

 ؟ساعدها يف مواجهة التحدايت املالية املايل املعمول به يف األندية الرايضية يالتسيري هل  •     

 الرايضية ؟ األنديةت يؤثر على نقص التمويل ابملنشآهل  •     

 ؟الرايضية  لألنديةمصدر مهم من مصادر التمويل  يعد التسويق الرايضي هل •     

 الفرضيات:ـ 2 
 الفرضية العامة:

   الرايضية لألنديةالتحدايت املالية  واجهةمل مصادر متويل جديدةاب استقطميكن  . 

 الفرضية اجلزئية األوىل: 

 ساعدها يف مواجهة التحدايت املاليةالتسيري املايل املعمول به يف األندية الرايضية ي.  

 الفرضية اجلزئية الثانية:

 الرايضية  األنديةيؤثر على   تنقص التمويل ابملنشآ. 

 اجلزئية الثالثة:الفرضية 

 الرايضية  لألنديةمصدر مهم من مصادر التمويل  يعد التسويق الرايضي. 
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 البحث: يةأمهـ 3 
توقف  إمكانيةموضوعية و اليت منها  ألسبابان اهتمامنا هبذا البحث او املوضوع مل يكن صدفة ,و لكن كان     

 أدى,مما  1تصريح وزير الرايضة حممد هتمي حسب  2018الرايضية سنة  لألنديةالدولة عن تقدمي الدعم املايل 
الرايضية ملزمة على توفري حلول  األنديةهذا التحدي الذي سوف تكون  ابألحرىهذا املوضوع او  إلاثرةبنا 

 .مالية  أزماتاو مصادر متويل جديدة لتغطية هذا الفراغ ,و ذلك لتسيري شؤوهنا و جتنب الوقوع يف  أخرى

 أهداف البحث:ـ 4 
 إىلتسعى بشكل مستمر  فاألنديةيف ميدان الرايضة  أمهيةالعوامل إاثرة و  أكثرابعتبار عامل التمويل من   

 فمن خالل حبثنا هذا حناول حتقيق:,ل تغطي حاجياهتا يو مت  استقطاب مصادر

و استغالل  الرايضية،وحتسني طرق تسيري األنديةسياسات مالية فعالة لتمويل  و تختطيطا إجياد (1
 الرايضية. اإلدارة أساليبو تطوير  املنشات

 .مواجهة التحدايتالتسيري املايل و الكفاءات املهنية يف جمال  أمهية إبراز ــ  (2
 .النوادي أزماتل الالزمة حل اإلمكانياتو  األموال لتوظيفصة فر  إجياد (3

 البحث: سباب اختيارأـ 5 

 .املرتقبة الرايضية يف ضل سياسة التقشف لألنديةالواقع احلايل  (1
 الرايضية. األنديةتوقف الدولة عن متويل  أتثريمعرفة  (2
 الرايضية لتسيري شؤوهنا. األنديةالبدائل اليت قد تلجا هلا  (3
 .تستقطب مصادر التمويل أنالرايضية  لألنديةكيف ميكن  (4

  

 

 

 

 

 
                                                           

1
 www.elkhabar.com      63:81, الساعة 5162مارس  61ا   االثنين 

http://www.elkhabar.com/
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 :املفاهيم و املصطلحاتـ 6 
 تعريف التمويل: .6.1
  املعرفة وهو يتكون من جمموعة من احلقائق واألسس العلمية  يعرف على أنه أحد جماالت :األولالتعريف

ألفراد والنظرايت اليت تتعلق ابحلصول على األموال من مصادرها املختلفة وحسن استخدامها من جانب ا
  1.ومنشآت األعمال واحلكومات

 :األموال واختيار وتقييم البحث عن الطرائق املناسبة للحصول على  ويعرف التمويل أيضا أبنه التعريف الثاين
تلك الطرائق واحلصول على املزيج األفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات املنشأة 

 2.املالية
 بعمليات التخطيط لألموال،  التمويل هو تلك الوظيفة اإلدارية يف أي شركة اليت ختتص :ثالثالتعريف ال

االحتياطات الالزمة ألداء أنشطة الشركة املختلفة مبا  املناسب، لتوفريواحلصول عليها من مصدر التمويل 
التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح واستمرار الشركة،  يساعد على حتقيق أهدافها، وحتقيق

 3املستثمرين، العمال، املدربني، اجملتمع واملستهلكني. واليت تشمل
 :ل هو احلصول على االموال من مصادر خمتلفة إلنشاء املشاريع, و حتقيق األهداف.التموي التعريف اإلجرائي 

        الرتويج:تعريف  . 6.1
  األولالتعريف : ( عرفه ستانتوstanton   )و اتصال , كما يردف الرتويج  إقناعو  إخبارعملية  أبنه

  4.اآلخرينيف سلوك  التأثريابالتصال , و يقصد به عملية 
  الثاين :التعريف  ( عرفه كرياننkirenan الرتويج هو اجلهد املبذول من البائع )الزبون بقبول  إلقناع

  5حتديد ) بعد اختاذ قرار الشراء(. أكثراملعلومات حول املنتج و حفظها يف ذهنه بصورة 
 :التعريف الثالث ( عرفه كوتلرkotler الرتويج هو نشاط يتم ضمن )اجلهود التسويقية و ينطوي على  إطار

 6.إقناعيعملية اتصال 
  الرتويج نشاط يتم ضمن اجلهد التسويقي و ينطوي عليه اجلهد االقناعي بني البائع و  : اإلجرائيالتعريف

 الزبون, كما انه عملية اتصالية.

 

                                                           
1
 .32, ص 2004مبارك لسلوس, التسيري املايل , ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر,  
 .56,ص2002د.طارق احلاج, مبادئ التمويل, دار الصفاء للنشر, عمان,  2
 11ص  1996إمساعيل، التمويل و اإلدارة املالية يف منضمات األعمال،القاهرة ،دار النهضة العربية،حممد عثمان  3
 .332,ص  2003نظام موسي سويوان , د. فيق إبراهيم مداد , التسويق مفاهيم معاصرة, دار احلامد للنشر و التوزيع, عمان  4
 .33, ص 2003ة )مدخل تطبيقي ـ اسرتاتيجي ( دار الصفاء للنشر و التوزيع , عمان علي فالح الزعيب, إدارة الرتويج و االتصاالت التسويقي 5
 .33نفس املرجع ) علي فالح الزعيب(, ص  6
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 : الرعايةتعريف  .6.1

 إن كلمة السبونسورنج هي من أصل التيين "  : التعريف االولsponsor الرعاية،تقوم  " مبعىن الكفالة و
ما  يقدمه املوصى املايل  وهو املؤسسة ابلدعاية واإلعالن ملبيعاهتا واإلشهار ملؤسساهتا مقابل دعم مايل

 1.او الرعاية  غيعرف ابلسبونسورن
 عندما تقوم منظمات او شركات او افراد بدعم نشاط ما سواءا دعما ماداي او   :ثاينالتعريف ال

نوعيا,هبدف اجناز غاية جتارية فهي بذلك تقوم ابلرعاية,و يشار اىل الراعي على انه عميل و مشارك يف 
 2األعمال و ليس على انه رئيس.

 الرايضي، فهو  يعملون يف اجملال متنح لألشخاص الذين غونالحظ أن عملية السبونسورن  :لثالتعريف الثا
أساليب وخطط معينة عن املنتج إىل  يقوم ابإلشهار ابستخدامعبارة عن عقد بيع بني اندي رايضي الذي 

 3اجلمهور. املؤسسة املمولة و و املستهلك بغرض حتفيزه لشراء املنتج
  :هي عملية إبرام عقد بني املؤسسة او النادي و الراعي و ذلك للتعريف مبتوجاته او التعريف االجرائي

 نشطاته مقابل عائد مادي.

 :تعريف التسويق .6.1

 عمليه ختطيط و تنفيذ كل ما يتعلق بوضع تصور  أبنه للتسويق األمريكيةعرفته اجلمعية  :التعريف األول
و  فراداأل أهدافو السلع و اخلدمات خللق تبادالت تشبع  لألفكارو تسعري و ترويج و توزيع 

 4املنظمات.
 املؤسسة على خلق وتطويرالتسويق وضع على أسس عملية كل النشاطات اليت تساعد  :التعريف الثاين 

 5.اخلدمات بطريقة مرحية إلشباع الطلب احلايل أو املستقبلي للمستهلكني و توزيع السلع و
 هو حالة من االستعداد الذهين اليت حتدد العلمي واملربح لألسواق و الغزو التسويق هو :التعريف الثالث 

 6.يف ذلككذا الطريقة املعتمدة  خصائص السلع اليت سيتم تسويقها و
 اليت هتدف لإلشباع يف  التسويق سلسلة من التقنيات مسبوقة حبالة فكرية خاصة و  :التعريف الرابع

 7.الظروف النفسية للزابئن واملالية للموزعني أحسن
                                                           

اجلزائر,معهد الرتبية البدنية و منشورة,جامعة  انصر عبد القادر,االستثمار و التسويق ابستخدام االساليب االدارية املستحدثة يف جمال الرتبية البدنية و الرايضية,رسالة ماجستري غري 1
 .51,ص2001الرايضية 

 .00,ص2013أ.د حممد صبحي حسنني , د.عمرو امحد جرب, اقتصادايت الرايضة)الرعاية والتسويق والتمويل,مركز الكتاب للنشر   2
 .35,ص2001ار اليازور ايلعاملية للنشر و التوزيع, عمان بشري عباس العالق ,علي حممد راببعة, الرتويج و االعالن, اسس نظرايت ـ تطبيقات ـ مدخل متكامل,د 3
 .103,ص2013أ.د حممد صبحي حسنني,د.د عمرو امحد جرب ,اقتصاد الرايضة )الرعاية و التسويق و التمويل(, مركز الكتاب للنشر  4
 .56 , ص2006ابوبكر مصطفى حممود, فن و مهارات التسويق و البيع, الدار اجلامعية , االسكندرية , 5

 .121, ص 2004توفيق حممد عبد احملسن ,التسويق و حتدايت التجارة االلكرتونية, دار الفكر العريب, القاهرة,  6
 . 15, ص 2005املساعد زكري خليل, تسويق اخلدمات و تطبيقاته, دار املناهج للنشر و التوزيع, عمان ـ االردن , الطبعة االوىل,   7
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 التسويق هو عملية حتديد سعر السلع مث توزيعها و تروجيها و ايصاهلا للمستهلك  :التعريف االجرائي
 الشباع حاجاته.

 :النادي الرايضي تعريف . 6.1

  جمازة  ةية واجتماعيضاي تربطهم فكرة ر يعينيلفة من أشخاص طبؤ ة مياألصل مجع يف يه  :األولالتعريف
وز هلا أن تكون حمرتفة جي ة وال تقصد الربح املادي وإذا كانية قانونيدائمة وهلا شخص عملها بصفة قانوان، يف
 1ة.يضايلنشاط الر 

  رمضان عام  14املؤرخ يف  13ـ  06من الباب الرابع من القانون  األولجند يف الفصل  : الثاينالتعريف
ها, , و الذي يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرايضية و تطوير 2013جويلية سنة  23املوافق ل  1434

الذي يضمن تربية و , و اليت تشري اىل ان النادي الرايضي هو اهليكل القاعدي للحركة الرايضية 12يف املادة 
 2حتسني مستوى الرايضي من اجل حتقيق االداءات الرايضية.

 املتعلق ابلرتبية البدنية و الرايضية يف مادته  10ـ 04جند يف الفصل السادس من القانون  : التعريف الثالث
عن طريق تطوير اب , و اليت تشري اىل النوادي الرايضية كوهنا هيئات متارس مهنة تربوية و تكوينية للشب 42

مبشاركتها يف ترقية الروح الرايضية و الوقاية من العنف و حماربته, و ختضع ملراقبة الرابطة و برامج رايضية و 
 3.إليهااالحتادية الرايضية املنظمة 

 :النادي الرايضي هو جمموعة من االفراد طبعيني يسعون اىل تعميم النشاط الرايضي, و نشر  التعريف االجرائي
 الروح الرايضية, و هدفهم ليس الربح املادي.

هي كل مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني أو اعتباريني، و :املنشأة الرايضية  . 6.6
وإاتحة الظروف املناسبة لتنمية ممتلكاهتم وذلك عن طريق توفري يكون الغرض منها حتقيق الرعاية للشباب 

 4.اخلدمات الرايضية والقومية واالجتماعية والروحية والصحية والرتوحيية يف إطار السياسة العامة للدولة

 رايضية متارس فيها خمتلف الرايضات سواء الفردية او اجلماعية و  اتعبارة عن جممع هي :التعريف اإلجرائي
 .تسريها وفق برانمج معني إدارةلـها 

 

 

                                                           
 .13, ص2006ايسني التكرييت و لوئي غامن الصمدي ،الثقافة بني القانون و الرايضة ،العراق، دار وائل،حممد سليمان األمحد،وديع  1
 .12,ص2013البدنية و الرايضية و تطويرها, املطبعة الرمسية البساتني,بئر مراد رايس,اجلزائر, األنشطةاملتعلق بتنظيم  13ـ06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية,قانون رقم  2
 .11, ص2004, املتعلق ابلرتبية البدنية و الرايضة, املطبعة الرمسية البساتني , بئر مراد رايس, اجلزائر, 10ـ 04اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية, قانون رقم  3
 .11، ص2001، القاهرة، 1بدوي, موسوعة اإلدارة و التنظيم يف الرتبية البدنية و الرايضية، دار الفكر العريب، طعصام    4
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 الدراسات السابقة: ـ7 
و   الرايضية لألنديةة املاليجديدة ملواجهة التحدايت متويل استقطاب مصادر  إن موضوع حبثنا متحور حول

يف البدا من  و فيها خصص هذا املوضوع  ,اليت انتهى فيها ابحث آخر نقطةسة السابقة تعين البدء من الالدرا
من جامعات و معاهد  بعض املذكراتانتقينا   قد  ,النقطة اليت انتهىت منها الدراسات  السابقة اليت استعنا هبا

 .اجلزائر

 : الدراسة األوىل 
سياسة التمويل املايل و االنعكاسات على املردود " حتت عنوان "  بن عكي انديةمن اعداد الطالبة "     

معهد  3لنيل شهادة املاجستري يف علوم و نظرية و منهجية الرتبية البدنية و الرايضية, جامعة اجلزائر الرايضي" 
 .2000/ 2001الرتبية البدنية و الرايضية و أثناء املوسم الدراسي 

يف متابعة النادي الرايضي لنشاطه  األساسياملايل ابعتباره احملرك  فعاليات التمويل إظهارو هتدف هذه الدراسة اىل 
كاالعتماد على الرايضية النتهاج طرق جديدة للتمويل الرايضي ,   األنديةو تطوره و ازدهاره , و تشجيع 

  .اخلوصصة و الرعاية الرايضية و التسويق الرايضي, وكذالك إبراز الكفاءات املهنية يف جمال التسيري املايل
 إىلالبحث على استمارة االستبيان املوجه  أدواتو قد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي, و اعتمد على   

 .اإلحصائيالرايضية, و االعتماد على النسب املئوية و اختبار كاف تربيع يف التحليل  األنديةرؤساء 
( اندي لكرة القدم من أصل األندية اليت تنشط يف البطولة الوطنية 10و أجريت الدراسة على عينة تضم )   

 للقسم املمتاز.
 الباحث : إىلو من اهم نتائج البحث اليت توصل 

 التمويل الذي متنحه الدولة لألندية الرايضية منتظم و غري كايف مقارنة بنشاط النادي . -
 للحصول على التمويل لغري الدائم .ين يؤطر العملية قانو  إطارعدم وجود  -
 عدم وجود حوافز للجهات املاحنة للدعم املايل و كانت مؤسسات اقتصادية او غريها . -
املصادر الدائمة اليت متنحها الدولة, اجلماعات احمللية و وزارة الشباب و الرايضة, كلها ال تكفي لتغطية  -

 احتياجات النادي الرفيع املستوى.
 . أكثر من التحصيل املادي األندية الرايضية تفتقر اىل التسيري -
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 الدراسة الثانية:  

يف  لألموال اتيجيةاإلسرت  اإلدارةالتمويل و  أساسياتحتت عنوان "  " شريفي سلمى"من إعداد الطالبة 
 3لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم نظرية و منهجية الرتبية البدنية و الرايضية, جامعة اجلزائر "  املؤسسة الرايضية

 . 2011,2012املوسم اجلامعي  أثناءو التسيري الرايضي,  اإلدارةمعهد الرتبية البدنية و الرايضية, فرع 

 يلي: البحث كانت كما أهدافو من   

  التسيري املايل من  آلياتاملفاهيمي للموارد املالية و  اإلطار إبرازتوضيح فضاءات العمليات التمويلية و
 الرايضية. األنديةو الفعالة يف  اإلسرتاتيجيةخالل اعتماد التقنيات 

  للتصميم الفعال و التنظيم يف اطار اهليئة الرايضية احلديثة. صيفه إعطاءوضع منهج و 
  و اهليئات  األنديةيف  لألموال اإلداريةاستحداث الوسائل التخطيطية و تصميم و توجيه العمليات

 و نشاط بدين رايضي. إداريةالرايضية و هبذا خلق اسرتاتيجية وظيفة 
 حلول إبعطاء اخللل تصحيح الرايضية و األندية يف املايل التسيري ممارسة و التمويل مشاكل عن الكشف       

 .انفعة توصيات و احاتاقرت   و موضوعية
 الرايضية املؤسسة ترقية و راتاو امله اخلربة ذوي املسريين الستقطاب املعنوي الضمري إحياء و التوعية 

 .املالية األسواق يف االستثمار و املستجدة كاخلصخصة االقتصادية السياسات يف هبا دخوالا 
 و وسيلة إجناز بعد معارفنا اءر إث و املوضوعية و املنهجية كفاءتنا مستوى رفع إىل هدفنا ذلك إىل إضافة 

 .الرايضي امليدان يف اإلداري للنشاط املمارسني و للباحثني منفعة ذو يكون قد جديد علمي مرجع
و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف عملية حبثه,و كانت عينة الدراسة اليت استخدمها الباحث 

 جمموعة اندية احرتافية لكرة القدم يف القسم الوطين االول, و من نتائج هذه الدراسة كالتايل:هي 
 اإلمكانيات أن استنتاج، من متكنا فقد الرايضية املؤسسة يف املالية املوارد تسيري و التمويل بنطاق يتعلق ام    

 يف مرامست عجزا  تعرف زانيات املي أن حيث الرايضي، البدين ابلنشاط للقيام  زايدةاملت املتطلبات و نسبة ضئيلة
 اهليئات يف إليه يرمى أصبح الذي األمسى اهلدف أن كما,قليلة جد حاالت يف إال أرابحا تسجل وال األندية معظم

 دعم على املالية املوارد ترتكز السياق هذا يف االكتفاء، لتحقيق الالزمة األموال و املادي الربح حتصيل هو الرايضية
 بنسبة أنه إال املبيعات و املنافسات من عائداهتا كذا و اخلاصة، و العمومية االقتصادية املؤسسات و احلكومة

 ال اإلشكاليزال  ال األموال رؤوس مجع من التمكن رغم لكن .االقتصادية املؤسسات متويل على يعتمد كبرية
 أن حيث املالية، اإلدارة هو و أال هذه األموال رؤوس الستخدام مهم جد عنصر إبمهال األمر هذا إىل يشمل
 دون اإلدارية الوظيفة هذه ممارسة خالل من يربز الكايف، ابالهتمام حيظى ال املناصب هذه يف املايل التسيري

 ابألرابح املدرة املالية السياسات خمتلف تبين و احملاسبية التقنيات مثل املستحدثة العلمية اآلليات على االعتماد
 ال أهنا على معظمها يف الرايضية اهليئات يف املالية اإلدارة وظيفة تقيم هلذا علمية، حتاليل انتهاج عدم و للمؤسسة



  اإلطار العام للدراسة                                                                                   الجانب التمهيدي
 

 

22 

 قد اإلمكاانت تسيري يف اتيجيةرت اإلس السياسات أن نقول أن ميكن و الفعالية و الكفاءة من عالية بدرجة تتم
 اإلداري. ابلنشاط القيام خالل متاما غائبة تكون
 الدراسة الثالثة: 

" تقييم التمويل العمومي حتت عنوان  " شنويف خرية"الطالبة  إعدادكما تطلعنا ايضا لدراسة مذكرة من    
لنيل شهادة املاجستري يف اطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص تسيري املالية  للرايضة اجلزائرية "

املوسم اجلامعي  إثناءبكر بلقايد ـ تلمسان ـ كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ,  أبوالعامة, جامعة 
 .  2011ـ / 2012

 هذه الدراسة: أهدافو من      
 ــ معرفة التغيري اجلذري الذي شهدته الرايضة العاملية منذ بداية اخلمسينيات. 

 د الرايضة.ــ معرفة املعادلة اجلديدة للرايضة " اقتصا
 ــ االطالع على الواقع التمويلي للرايضة يف اجلزائر.

 ــ املقارنة بني التغريات احلاصلة يف ميدان الرايضة العاملية و ما تشهده الرايضة اجلزائرية.
و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طريقة استعراض البحث ابعتباره يتضمن الشق 

التطبيقي لتحليل البياانت املتوفرة , و كانت عينة الدراسة اليت استخدمها الباحث هو )دراسة حالة(  النظري و
 تلمسان.  أمالفريق وداد 

 و قد توصل صاحب الدراسة اىل عدة نتائج منها:   
الفريق يبقى دائما يعاين من مشاكل العجز يف امليزانية الذي خيلق العديد من املشاكل كمثال حلد االن  إن إجيادــ 

و يرجع دائما السبب اىل نقص التمويل الذي  أالعبنيبعض  أجورالزال النادي يف نزاعات مالية لعدم سداد 
فتنوع النوادي الرايضية يف اجلزائر من الناحية  األخرى األسباباسطوانة يرددها اجلميع دون البحث عن  أصبح

االقتصادية و القانونية له اتثري املباشر على طريق تسيريها, فاملسري الرايضي جيد نفسه يف صلب البحث عن املوارد 
ثرة على العام من ابرز العناصر املؤ  األمنياملالية و التنظيم احملكم لكن ابلرجوع اىل التسيري االقتصادي, فاملسري و 

 تنظيم و تطوير اجلمعية او النادي.
الرايضية يف ظل اقتصاد السوق و املشكالت النامجة عن ممارسة  اإلدارةو تسيري  إدارةـــ ان االجتاهات املختلفة عن 

النظر يف عدة نقاط ابعتبار ان زايدة النفقات العمومية ليست املخرج الوحيد  إعادةالرايضية تفرض  األنشطة
 لرايضية يف اجلزائر.لالزمة ا

كرة القدم اجلزائرية ,   أنديةالديون املرتاكمة ملعظم  أزمةللخروج من روع االحرتايف مبقاييس فعالة حل ــ دراسة املش
االحرتافية و ذلك لتنمية املوارد املالية الذاتية  إىلالرايضية خالل االنتقال  األنديةمع  اإلداريمبعىن كيفية التعامل 

 دون االعتماد الكلي على مصادر التمويل العمومي.
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 : الدراسة الرابعة 
" " واقع التسويق الرايضي ابملؤسسات الرايضية" حتت عنوان إبراهيم علي غرابدراسة من إعداد الطالب "    

ة البدنية و الرايضية, ختصص االدارة و التسيري الرايضي, للموسم لنيل درجة املاجستري يف نظرية و منهجية الرتبي
 .2009/2010اجلامعي 

 و من أهداف الدراسة مايلي :
 دايت الرايضية .معرفة مدى وجود السياسات و القوانني يف جمال التسويق الرايضي ابملؤسسات و االحتا -
الرايضي ابملؤسسات و االحتادايت  معرفة مدى وجود االسرتاتيجيات و اللوائح املستخدمة للتسويق -

 الرايضية العامة.
 التسويق الرايضي . أبمهيةقيادة املؤسسات و االحتادايت الرايضية العامة  إدراكمعرفة مدى  -
 التسويق الرايضي يف املؤسسات و االحتادايت الرايضية . إدارةمعرفة مدى وجود  -
 لرايضي ابملؤسسات و االحتادايت الرايضية.معرفة مدى وجود الكفاءة املتخصصة يف جانب التسويق ا -

و قد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي ) الدراسة املسحية( يف عملية حبثه, و كان جمتمع البحث هو مجيع 
اخلرباء يف اجملال الرايضي و جمال التسويق و من قيادات و وزارة الشباب و الرايضة و رؤساء و أمناء االحتادية 

 عينة البحث مت اختيار العاملني يف اجملال الرايضي ابلطريقة العمدية الطبقية) القصدية (. الرايضية, و كانت
 و من النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي : 

جيب على الوزارة توضيح أمهية التسويق الرايضي لالحتادية الرايضية بشكل عام و األندية الرايضية بشكل  -
 خاص .

 الوزارة و االحتادية الرايضية يتطلب وضع قانون جديد .تشجيع التسويق من طرف  -
من الضروري ان يوجد يف قوانني و لوائح الوزارة ما ينص على وجود إدارة لتسويق و يشغلها خمتص يف  -

 التسويق داخل هيكلة املؤسسات الرايضية .
 بدال من التمويل احلكومي  االحتادية الرايضية العامة على التمويل الذايتيعمل التسويق على تقوية اعتماد  -
التسويق الرايضي يعمل على خلق بيئة تنافسية بني االحتادايت الرايضية العامة مما يؤدي اىل حتسني  -

 مستوى االندية الرايضية .
 

 
 
. 
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 : التعليق على الدراسات 
 و قد تبني للباحث بعد مراجعة الدراسات السابقة ما أييت :    

كل الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي التحليلي و استعملت نفس األداة امليدانية أال و   إن -
 هي االستالنة .

 معظم الدراسات السابقة ركزت على التمويل املايل لألندية الرايضية . -
لألندية معظم الدراسات السابقة مت التطرق فيها إىل دور التسيري املايل يف احلد من األزمات املالية  -

 الرايضية .
مت التطرق فيها اىل الدور الذي يلعبه التسويق الرايضي يف توفري مصادر مالية معظم الدراسات السابقة  -

 جديدة لألندية الرايضية .
 : أوجه التشابه 

من أهم أوجه التشابه بني الدراسات السابقة و الدراسة احلالية أهنا كلها اهتمت مبوضوع التمويل املايل و    
مصادره, و طرق التسيري املايل يف األندية الرايضية , و أخذت األندية الرايضية كعينة أساسية للدراسة , 

 اظافة إىل استخدام نفس األداة امليدانية .
 : أوجه االختالف 

لقد ركزت الدراسات السابقة على واقع التمويل املايل يف املؤسسة الرايضية بصفة عامة , يف حني ان   
 احلالية ركزت على واقع التمويل املايل يف األندية الرايضية بصفة خاصة . الدراسة
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 :متهيد 
املتوفرة مكننا اعتبار التمويل،  نظرا للعالقة الطردية املوجودة بني تطور األندية الرايضية والوسائل واإلمكانيات    

املشكالت املادية مازالت تلعب دورها . وهي احلظ أن ء احملرك األساسي يف متابعة األندية لنشاطها. خاصة ولسو 
ابلطبع من أهم الصعوابت اليت تتلقاها األندية الرايضية.فمن خالل أساليب التمويل الذايت ، وبعض جماالت 

ف من خالل اهليئات الرايضية ابختالط تنظيماهتا فمنها برامج تصلح للجنة ظيتو ن صناعة الرايضة اليت ميكن أ
الرايضية واأللادمييات العلمية.فهذه اجملاالت ممٌكن أن حتدث  ت الرايضية، األندية، لليات البربيةاألوملبية،االحتاداي

األندية بعائد مادي ميكنها من استمرار مسريهتا بتحقيق  ساهم أوال يف دعم تلكي سوقا رايضيا الذي بدوره
م للرايضة إىل النحو األمام سواء على املستوى الرايضي لالعب واملستوى العا أهدافها ولذلك املسامهة يف دفع

 احمللي أو الدويل. املستوى
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 ل:مفاهيم أساسية للتموي -1
لثريا ابلتمويل رغم لونه  اهتم الباحثني واملفكرين يف النظرية االقتصادية بفروع علم االقتصاد لكن مل يهتموا    

الكلية الالزمة لنظرية التمويل.قصد ابلتمويل احلاجة  املبادئأحد فروع علم االقتصاد فنشأ إحساس بضرورة وضع 
 تؤدي إىل إشباع احلاجة. إىل األموال أو احلاجة االقتصادية إىل السلع واخلدمات اليت

املؤسسة من خالهلا  للمة التمويل جمموع وسائل االقبراض أو العمليات اليت تستطيع  تعين :مفهوم التمويلـ  1 ـ 1
تضمن التمويل مجيع القرارات اليت تتخذها  من رؤوس أموال لدفع أو تطوير مشروع ما،حيث تلبية حاجياهتا

استخداما اقتصاداي مبا يف ذلك االستخدامات البديلة ودراسة تكلفة املصادر  اإلدارة املالية جلعل استخدام األموال
 1خرى لاإلنتا  والتسويقمنفصلة عن األعمال األ إىل القضااي املالية على أهنا غري املتاحة والنظر

 :للتمويل عدة تعاريف منها :تعريف التمويلـ  2 ـ 1
بعمليات التخطيط لألموال، واحلصول عليها من  التمويل هو تلك الوظيفة اإلدارية يف أي شرلة اليت ختتص     

يساعد على حتقيق أهدافها، االحتياطات الالزمة ألداء أنشطة الشرلة املختلفة مبا  مصدر التمويل املناسب، لتوفري
املستثمرين، العمال،  التوازن بني الرغبات املتعارضة للفئات املؤثرة يف جناح واستمرار الشرلة، واليت تشمل وحتقيق

 2املدربني، اجملتمع واملستهلكني.

على أنه أحد جماالت املعرفة وهو يتكون من جمموعة من احلقائق واألسس العلمية  لذلك التمويل  يعرف        
والنظرايت اليت تتعلق ابحلصول على األموال من مصادرها املختلفة وحسن استخدامها من جانب األفراد ومنشآت 

 3األعمال واحلكومات.

لى األموال واختيار وتقييم تلك الطرائق البحث عن الطرائق املناسبة للحصول ع يعرف التمويل أيضا أبنه و    
 4.واحلصول على املزيج األفضل بينها بشكل يناسب لمية ونوعية احتياجات والتزامات املنشأة املالية

التمويل هو عبارة عن اتفاق بني طرفني, الطرف االول و يدعى املمول و هو الذي  تعريف التمويل الرايضي: 3ـ  1
ة للطرف الثاين, اما الطرف الثاين فهو املمول, يقوم خبدمات تتمثل يف امكانيات يقدم املال او قروض معتب 

 5االتصال او املقابلة الذي يطلبه املمول و الناتج بطريقة مباشرة من ممارسة الرايضة.
 
 
 

                                                           
 43ص  8991حممد الناشد،التخطيط املايل والنقدي لإلدارة املالية،حلب،مديرية الكتب و املطبوعات املدرسية، 1
 81ص  8991اإلدارة املالية يف منضمات األعمال،القاهرة،دار النهضة العربية،حممد عثمان إمساعيل،التمويل و  2
 .44, ص 4003مبارك لسلوس, التسيري املايل , ديوان املطبوعات اجلامعية , اجلزائر,  3
 .51,ص4004د.طارق احلا , مبادئ التمويل, دار الصفاء للنشر, عمان,  4
 .44, ص4003, املطبعة الرمسية البساتني , بئر مراد رايس, اجلزائر, 34, املتعلق ابلبربية البدنية و الرايضة, املادة 80ـ 03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية, قانون رقم  5
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 نظرية التمويل:  -2
 خار  نطاق هذا العلمقريب  على الرغم من أن التمويل أحد فروع علم االقتصاد، فقد بقيت دراسته حىت عهد

 التحليل االقتصادي اجلزئي و ت ابلكثري من أساليبلفخ لبريا، و حيث أن دراسة االقتصاد قد تطورت تطورا ,
ٌة الالزمة لنظر  دراسة التمويل مل تشهد تطورا مماثال إىل أن أدرك الباحثون أنه البد من وضع املبادئ الكلي، فإن

ثراء النظرية االقتصادية وما أسفرت عنه الدراسات التحليلية يف هذا العلم من التمويل، السيما بعد أن الحظوا 
 مبادئ أصبح من السهل تطويعها وبلورهتا يف نظرية التمويل، وهلذا مكننا القول أن نتائج متثلت يف جمموعة

 رية.النظ التحليل االقتصادي قد ساهم يف وضع اإلطار العام لنظرية التمويل وساعد على تكامل هذه

أبهداف املؤسسة عامة ، ابلنهاايت اليت تسعى إىل  ترتبط الوظيفة التمويلية األهداف األساسية لنظرية التمويل:2 .12
السياسات اليت  و ة املاليةيات فرعية، منها اإلسبراجتيخالل اسبراتيجياهتا العامة اليت تتفرع إىل اسبراتيج حتقيقها من

 األهداف اخلاصة هبذه الوظيفة: ميكن أن نذلر ابختصار اإلسبراتيجية ومت حتديدها لموجهات لتلك 
دراسة احلاجة املالية املرتبطة ابلنشاط طبقا للخطط اإلسبراتيجية والعملية،وذلك لتحديد الوسائل املالية       
 ية هذا النشاط.طلتغ ةيالضرور 

على املقارنة بني خمتلف االختيارات  تعمل يثة، حبللحصول على األموال املطلوبدراسة اإلمكانيات املتوفرة       
 أقلها تكلفة وهنا تراع فيه خمتلف طرق التمويل والعوامل املؤثرة فيها من مردودية، أي  املمكنة، واقبراح أحسن
 .السوق املالية خالل السوق النقدية و

وحتقيق أحسن مردودية  خمتلف املصادر، اختيار أحسن طرق للتمويل، حيث تكون عادة يف شكل مزيج بني
 1مالية.

املالية اليت تسمح لنا ابختيار  ةودياملردإن األهداف املالية الشاملة للمشروع مت حتقيقها عن طريق مبدأ  .       
 يف الوظائف أهمالوظيفة التمويلية من  وانتقاء املشاريع الناجحة هبذا يصبح التمويل عامال هادفا. وتصبح

لألموال  األخرى، فاالستخدام العقالين الوظائفغريها من  بنشاطها من إنتا  وتسويق أواملؤسسة، لكي تقوم 
 .املتوقعة وبني تكلفة املصادر البديلة احملتملة يعين املوازنة بني االستخدامات

 

 

 

                                                           
 453ص , 8991 ،8,طجلزائرية، دار احملمدية العامةانصر دادي عدون، إقتصاد املؤسسة ا 1
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 2احتياجات التمويل: .1212
 :تتمثل احتياجات التمويل ابلنسبة لألعوان االقتصادية يف ما يلي

تقوم  و تسيريها نشأهتا وتطورها إىل موارد مالية وإىل رؤوس أموال لتجهيزاهتا حتتا  املؤسسة يف املؤسسات:-أ
و املصاريف يف لل عملية، فأحياان نالحظ  املؤسسة ببيع إنتاجها وليس من الضروري أن يكون توازن بني املداخل

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

 2االقبراض

النفقات  يتلقى الفرد يف بعض األحيان صعوابت على أساس الفرق بني مستوى الدخل ومستوى األفراد:-ب
 يلجأفوذلك حني اضطراره إىل بعض النفقات االستثنائية والطارئة اليت تتطلب مدخوال استثنائيا   يواجهها اليت

الفرد إىل االقبراض و يتم حتمل هذه النفقة بتوزيعها خالل الزمن و تغطيها تدرجييا عن طريق الدخل، وهذا بعد 
 من إمكانية  االدخار من الدخل ومنه التسديد. خارداال

احمللية للقيام  تدعيم اجلماعات لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة و الدولة إىل متويل خارجي حتتا  الدولة:-ج
 ابلتجهيز العمومي ومتويل املشاريع االستثمارية.

 2موارد التمويل:.22
ألب من ادخارها، يف حني أن  يرجع اساسا إىل إمكان املؤسسات على استثمار رؤوس أموال،إن وجود نظام مايل

العائالت تستهلك أقل مما متلك خالل فبرة معينة.هذا التكامل يف احلاجات والقدرات شرح نشأة أسواق رؤوس 
 21االدخار اليت تعمل على تعديل االستثمارات حسب بتالق املقرضني ابملقبرضني املاليني و األموال اليت تسمح

 2أمهية التمويل:.32
االستثمارية.حتتا  مجيع املشاريع  البالد التنموية . لونه العضو احملرك للمشاريعابلغة يف حتديد سياسة  للتمويل أمهية

ترتب عليه توفري  التنموية للبالد بصفة خاصة حيث ل بصفة عامة وحتتا  إليه السياسةياالستثمارية إىل التمو 
االجتماعية  صادية واملعيشية ألفراد اجملتمع ومنه بلوغ األهداف االقت حتسني الوضعية مناصب شغل جديدة و

 االستقرار يف مجيع يكون ألثر فعالية يف البلدان اليت ال تعاين عدم جتدر اإلشارة إىل أن دور التمويل للبالد.و
 .اجملاالت

 

                                                           
 49،ص8994شوقي حسني، التمويل و اإلدارة املالية، القاهرة، دار النهضة العربية،  عبد هللا 1
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 2أهداف التمويل: .42
 تتجلى أهدافه أساسا يف بعض النقاط منها:

 . يساهم يف تطوير النشاط االقتصادي من خالل خلق مشاريع جديدة. 8

 للمؤسسة. ي. يساعد التمويل يف تسوية التوازن املايل واخلارج 4

 . تبز أمهيته يف توجيه السياسة االقتصادية للبالد. 4

 . يساهم يف تفعيل ميكانيزمات اجلهاز املصرف من خالل حرلة رأس املال. 3

 2حملة عن السيولة والرحبية: 2.2
وأن حيافظ على هذا التوازن ابستمرار واحلقيقة فإن هذا  لة إن من أهم واجبات املدير أن يوازن بني السيو    

جيد نفسه  الرحبية، وهلذا فإن املدير املايل الواجب ينطوي على صعوبة ابلغة ألن توفري السيولة قد يناقض هدف
يكاد  يستلزم استثمار املوارد املالية استثمارا الرحبية هدف صعبة احلل يف بعض األحيان فإذا لانت أمام معادلة

االحتفاظ مبقدار من هذه املوارد يف  يتطلب يكون لامال، فإن مواجهة خماطر السري املايل، وخاصة السري الفين
السيولة، ويف حتديد مقدار الرصيد الذي يتوجب  تتجلى يف شكل سائل نقدي ملواجهة املخاطر وهنا تبز صعوبة

 حيتفظ به لاحتياطي، فإنه ميثل رصيدا ال النقدي الذي االلتزامات، والشك أن هذا الرصيد االحتفاظ به ملواجهة
الرغم من أن السيولة والرحبية  يستثمر يف أعمال املشروع، وابلتايل ال حيقق عائدا مما إثر يف الرحبية وهلذا فإنه على

 21ضاهدفان توأمان فإهنما متناقضان أي

 2سياسات التمويل: 3
األندية هلا نفقات مالية  دي فنجد أن التكاليف ألثر من املداخيل حيث أنإذا قاران شقي امليزانية ألحد النوا     

من النفقات.مما جعل األندية تعاين من العجز  لراء املالعب و غريها معتبة على الفندقة مثال، حتويل الالعبني و
عائدات  يتمثل يف ( الذيالداخلي )الذايت للتمويل.اختيار بني من ممارسة أنشطتها فتجد نفسها أمام اختيارين

حتويل الالعبني...اخل. والتمويل اخلارجي الذي يتمثل يف الدخول إىل السوق  تذالر الدخول للمباراة وعائدات
التسويق الرايضي  غنيشبكة املصرفية أو إىل السبونسور عن طريق إصدار األسهم والسندات أو إىل ال املالية وذلك
 واخلصخصة.

 

 

                                                           
 . 18حممد الناشد، مرجع سابق, ص 1
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 التمويل الذايت:2 1.3
 1ا.املؤسسة لتمويل نفسها من خالل نشاطه للمؤسسة إمكانية درة التمويل الذايتإن ق

 إال أن مصادر التمويل الذايت للرايضة أو النادي عديدة منها:

 .الالعبني وأدوات مالبس على اإلعالن •

 .الرايضية املنشآت على اإلعالن •

 وسائل اخلدمات. الشعارات على املنتجات و البرخيص ابستخدام العالمات و •

 اخلدمات يف اهليئات الرايضية. استثمار املرافق و •

 اهلبات. التبعات و اإلعاانت و •

 انتقال الالعبني. اتعائد •

 استثمار حقوق الدعاية واإلعالن. •

 اإلعالن يف املطبوعات والنشرات والبامج اخلاصة ابألنشطة الرايضية. •

 2لألنشطة واملناسبات الرايضية.حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوين  •

 2الرايضة ولل ما سبق ذلره هو أسلوب من أساليب تنمية املوارد الذاتية بعيدا عن جماالت صناعة   

 التمويل اخلارجي: 2.32
يصبح التمويل  احاجياهت ملواجهة مؤسسةالداخلي غري لاف ابلنسبة لل يف احلني الذي يصبح فيه التمويل     

 وجتد املؤسسة نفسها أمام حلني: اخلارجي حتميا ابلنسبة هلا.

املمولة حق  رافلإلطعادة  املؤسسة حبيث ال تعط املؤسسة إليه تلجأاالستناد مصدر متويل مدة حياته حمدودة 
ة التكاليف مع زايد شأنهوهذا من  -املؤسسة أو اللجوء إىل األموال اخلاص توزيع رأس املال التدخل يف تسيري

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

ال متده فقط طرق التمويل  ابلنسبة لألندية الرايضية االحبرافية حيث أن مواجهة حاجياهتا ءونالحظ نفس الشي
 و ، حقوق البث اإلذاعيالرايضينيوأدوات  عائدات الدخول إىل املبارايت، اإلعالن على مالبس التقليدية

                                                           

 .14ص 8،4000انصر دادي عدون، تقنية مراقبة التسيري، دار احملمدية العامة، ط 1
 803ص8999مسري عبد احلميد علي،إدارة اهليئات الرايضية،اإلسكندرية،منشأ املعارف، 2
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اخلارجي من أجل جذب مستثمرين خواص  إىل سياسة التمويل لل البلدان  ) بل تعدى ذلك ويف التلفزيوين ...اخل
فعالة  إصدار األسهم أو الشبكة املصرفية واليت تعتب وسائل السوق املالية، سوق البورصة و عن طريق الدخول إىل
ابلنسبة هلا جوهر عملية  تعتب يخاصة ذات املردود الرايضي اجليد، لوسائل لدعمها فه يف تطوير النوادي

                                                                                                                                                                                                                                                             1.االحبراف

 ضية:التمويل يف املنافسات الراي 3.32
 أتخذ أشكاال خمتلفة: للتمويل مصادر متعددة واليت

الرايضي ومصادره املختلفة يعتب جوهر عملية  لالتمويحكومية.سبق وأن قلنا أن  الغري احلكومية منها و     
للتمويل خاصة يف   إىل جانب تطبيقات علم االقتصاد يف اجملال الرايض العتباره أحد الوسائل الرئيسية و االحبراف

األمريكية يف دعم ميزانياهتا و تغطية  و لرة القدم، اليت أصبحت يعتمد عليها يف لثري من األندية األوروبية
تكاليف أنشطتها، حيث أن التطبيقات اليت تدخل يف متويل املنافسات الرايضية تتمثل يف التسويق، صناعة 

ث تستخدمها األندية لوسائل لدعمها الرايضي ،حي غالسبونسورين   الرايضي ،اخلصخصة والرايضة، اإلنتا 
 الرايضة وبفضل االحبراف الرايضي تتحول إىل صناعة، منه ميكن القول أن يف االحبراف جوهر عملية العتبارها

 القادرة فقط دون بقية األندية.فالقائمون على شؤون لرة القدم العاملية أمنوا  خيدم األندية اإلحبراف الرايضي
االرتفاع  أمهيةبني ي الفكر لتدعيم ومساندة لل جانب مؤمن لل اجلهد و املختلفة وقدمواأبمهية جوانب اللعبة 

 إضافة وعالمة ابرزة على الطريق لالرتقاء مبستوى اللعبة لكل. مبستوى لل جانب إمنا هو

 تصنيف أعمال الرايضة: 42
 .أعمال الرايضة لتصنيفليف أن العمل ينتج داخال أو إيرادا، وهي الطريقة األلثر اعتمادا عليها 

 فنجد ثالثة أنواع يف هذا الشأن:

الرايضية  املؤسسات الرايضية يف دخلها على األحداث اهليئات و تعتمد بعض املنظمات و 2 اإليراد املباشر:124
يسمى ابإليراد أو الدخل املباشر.جند العديد من املنظمات الكبرية يف أمريكا تعتمد على  ما هذا اخلاصة هبا، و

منظمة الكرة الرئيسية،منظمة اهلولي القومية،منظمة لرة القدم  هذا النوع من الدخل منها:لرة القدم القومية،
  تتبع هذه اهليئات ،وأيضا يف مجيعالقومية،اجلمعية األطلنطية القومية...، لذلك ابلنسبة لكل الفرق الرايضية اليت

 املؤمترات اليت تنظمها هذه اهليئات.واملعيار هنا هو أن الفريق أو اهليئة الرايضية، تبيع التذالر أو تبيع حق احلدث
يرادات اإل يدخل حتت الرايضي ألي جهة من اجلهات ويف مجيع األحوال فإن الدخل الوارد من هذه اإلجراءات

إيراد مباشر ألهنا ال تستخدم هذه املعايري،  مالحظة أن بعض الوحدات الضرورية ال تعتب ذاتاملباشرة، و جيب 

                                                           
 .31ص8991منري إبراهيم هندي،الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل،اإلسكندرية، منشأ املعارف، 1
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ضغط قلة اإليرادات فإن اإليراد الكبري الذي ينتج عن اإلعالن املطلق  ونظرا ألن بعض اهليئات الرايضية تقع حتت
 يعتب من ألثر طرق زايدة الدخل املباشر هلذه اهليئات.

و يكون لذلك مرتبط  نيماة مثل الدخل الوارد من شرلات التبعض األعمال املرتبطة ابلرايض  ملدعم:2 اإليراد ا224
الرايضي لذلك فإن جناح اإليراد  ابحلدث الرايضي نفسه، و يسمى ذلك إيرادا مدعما و يربط بوجود احلدث

 4.81مبيعات التجارة املرخصة بلغ حجم  8991املباشر يؤثر على التدعيم التابع وهو اإليراد املدعم، ففي عام
شهرية، ومن أمثلة  أحداث رايضيةٌ  بليون دوالر، قامت هبا الشرلات اليت جنحت يف تدعيم دورات رايضية لبرية و

 :هذه الشرلات
دخل آالف من  هذه الشرلات قد قامت بدعم )داالس لادبوري( )لوس أجنلس دون جرز( )شيكاغوابلن(

 املتعلقة ابلرايضة . األضراراألعمال 

 املباشر، ومجيع اهليئات طلق عليه الدعم غريي هذا هو األسلوب الثالث إلنتا  دخل، و 2 اإليراد الغري املباشر:324
)النوع الثاين( تستخدم وتقع حتت  م مع الدخل املباشر )النوع األول( أو الدخل املدعماملؤسسات اليت تتوال و

على شعبية  على شعبية الرايضة و األعمال ال تعتمد بشكل مباشر على العمل ولكنطائلة هذا النوع، وهذه 
 هؤالء هم الذين و مبيعات الرايضة، واألجهزة الرايضية الفريق الرايضي والالعبني، وهذه األعمال تشتمل على

عمال إيرادات الدعم، ينتجون اإليراد ألحداث الرايضة،وابلنسبة هلذه األعمال فإن احلضور ال يعد هاما لما يف أ
يتقاضون أجورا عالية يف تعامالهتم مع بعض  هو شعبية الرايضة أو شعبية الفريق.الكثري من الالعبني ولكن األهم

1الشرلات اليت حققت جناحا متميزا من خالل هؤالء الالعبني املشهورين.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .89ـ 81,ص4000لقاهرة لمال درويش,اشرف عبد املعز,املنظمات الرايضية األهلية,للية البربية البدنية,جامعة حلوان,ا  .1
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 2 احملاسبات املالية:2
املداخيل وهذا ما توضحه  ت سوء التسيري املايل أو تتطلب النفقات علىاتتلقاها اهليئإن من أهم الصعوابت اليت 

ضية،فمثال بعض األندية تشري إىل أهنا تواجه ضائقة مالية أو ايالعديد من تقارير املنظمات، املؤسسات واهليئات الر 
 لافية غري أن اإلعاانت احلكوميةبعض املنظمات  ااملصروفات تفوق اإليرادات، وتشكو  بعض اهليئات تلوح إىل أن

تقليل اإلنفاق وترشيده  ة تعمل علىمصادر التمويل الذايت حمدودة، و يقول اخلباء أن األمر يتطلب إدارة جيد و ،
 وزايدة املوارد.

 2خمتلف التعاريف اهلامة للتسيري املايل:122
ألجل احلصول منها على  املتاحة عن املؤسسة املاليةأبنه عبارة عن عملية معاجلة للبياانت  املايل عرف التسيري   

 يف املاضي و والصناعية و تقوم أداء املؤسسات التجارية القرارات، ويف املعلومات تستعمل يف عملية اختاذ
 1الوضع يف املستقبل. مشكلة موجودة )مالية أو تشغيلية( وتوقع ما سيكون عليه تشخص لذلك يف احلاضر،و

لل طائفة من الطوائف املستخدمة للقوائم املالية  تنري الطريق أمام املايل أهم اجملاالت املعرفة اليت يعتب التسيري   
لل من يعنيه املال العام أو اخلاص وترشيد استخدامه، حيث أن للتسيري  العامة،و املهتمة ابملنشآت اخلاصة و

السياسات واخلطط  و الفعال يف ترشيد القراراتالوسائل واألدوات والطاقات ما ميكنه من اإلسهام  املايل من
 2.إضافة إىل تقييم املنشآت تقييما شامال أو جزئيا

 :الرايضية لألندية املالية يزانيةامل 2222
 يف تكون اليت النقود حقيبة معناها و ، (Budget )للمة االجنليزية اللغة يف تقابلها انية زمي للمة جند     
 نفقات سيما ال احلقيبة هذه حتويها اليت الواثئق حتوي فأصبحت انية،ز مي للمة استعمال تطور و .املؤسسة حوزة

 هو لفظًا الغالب و .عليها املوافقة بعد لسنها التشريعية السلطات على تعرض اليت التمويل خطط و احلكومة
 من املوازنة هلذه ملا راونظ ابلدولة، التصاقا يعتب املوازنة تعبري ألن و .ابملشروع الصدق تعين اليت و العامة، املوازنة
 استخدام استحدث املوحد احملاسيب النظام أن بل أدوات من أداة تعتب ألهنا و اجتماعية و اقتصادية آاثر

 .التخطيط أداة تكون اليت صرحية إشارة فيه االصطالح هذا ألن التخطيطية املوازنة اصطالح
 على املاضي يف ارتكزت حيث .حبوثهم تطور و العلماء  راءآ بتحدد نيةاز املي تعاريف اختلفت و تطورت قد و   

 أداة املالية املوازنة اعتبت و االجتماعية و االقتصادية الناحية من توجهت احلديثة املقارابت بينما القانونية، السمة
 .النفقات جانب و راداتاإلي جانب :طرفني حتوي حماسبيا ا زانيةفاملي .للتخطيط

                                                           
 .838ص4003عبد احلليم لراجة ،اإلدارة والتحليل املايل)أسس و مفاهيم تطبيقية(،عمان،دار الصفاء للطباعة و النشر التوزيع، 1
 .14ص8991صادق احلسيين،التحليل املايل و احملاسيب،األردن،دار جمدالوي للنشر و التوزيع، 2
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 و ،املدة  هناية إىل بداية من حمددة – مقبلة ملدة داتار ياإل و للنفقات معتمد و مفصل تقدير متثل املوازنة و  
 النمو و الرفاهية لتحقيق املالية السياسات يف تستخدم اليت الوسائل أجنع من احلاضر يف  تعد يف أصبحت
 :ثالث على تقوم  زانيةواملي .االجتماعيو  االقتصادي
 اتيراداال و للنفقات الكمي التقدير أي التوقع. 
   تسريها اليت التنفيذية السلطة. 
  االستقرار حتقيق و السليم التوزيع يف املتمثلة األهداف. 
 املناهج وفق االجتماعية و اإلدارية السياسات ترشيد يف تكمن نيةاز ميلل املالية اإلدارة و التسيري فعقالنية      
 :اآليت يف تتمثل مبادئ على تقوم هي و.القانونية و الدقيقة احملاسبية

 واحدة نيةاز مي  ضمن داتار ي ال و النفقات لل تدر  أي :الوحدة مبدأ. 
 التخصيص عدم و نفقة ألي اخلصم عدم أي :العمومية مبدأ.  
 مسح احلديث املايل الفكر بينما والنفقات داتار ياإل حجم توازي يعين لالسيكي مبدأ هو و :التوازن مبدأ 

 .املنظم العجز مببدأ عمل و املبدأ هبذا ابلتضحية
 املالية ابلسنة دورة لكل داتار ياإل و النفقات تتحدد أي :السنوية مبدأ.  

   :على دوما يشتمل احملتوى أن إالا  صياغتها يف املوازنية األعمال يشبرك أخرى مبادئ توجد هذه إىل إضافة
 حتقيق لسبيل العاملة القوى جانب إىل تصرفها اليت املبالغ و ناديال خمرجات يف املتمثلة و :النفقات 

 .أهدافها
  البنائي اهليكل لدى بشرية و مادية مكاسب عن عبارة تكون اليت املالية املوارد فتشمل :داتااإلير 

 1.ناديلل
التسيري املايل للنادي الرايضي: أهداف  2 322 

: إىلالتسيري املايل يف اهليئة الرايضية  يهدف   
عن احلدود املرسومة من قبل السلطة التشريعية عند التصرف يف امليزانية. ضمان عدم اخلرو   -  

.لألموالو ال تبذير  إسرافضمان التنفيذ دون    -  
 - الدقة يف التقدير لتحقيق التوازن .  

 ." املنتج الرايضي " فيه يعمل وسط حتقيق و الرايضي النشاط ممارسة حميط سالمة  -

 

 

                                                           
 .851 صفحة ,4005, اإلسكندرية 8الرايضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, ط و البدنية البربية فلسفة و إلدارة العلمية املوسوعة :الشافعي أمحد حسن   1
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 التمويل الرايضي يف اجلزائر:2 6
أن الدولة هي اليت  من القانون اجلزائري على 09 - 91املادة  و 04 - 19من القانون  59نصت املادة رقم   

اهليئات  احمللية، املؤسسات، املنشآت و ذلك عن طريق اجلماعات الرايضية و تضمن متويل النشاطات البدنية و
مجادي  41املؤرخ يف  80 - 03هو قانون  عليه يف البملان و بعد املصادقة شروع واملالعمومية، إىل أن جاء 

و حيمل هذا  09 - 91فألغي قانون  ، املتعلق ابلبربيٌة البدنية 4003أوت سنة  83املوافق ل 8341الثانية عام 
مبواد جديدة  وجاء لذا وسائل ترقيتها القواعد العامة اليت تسري البربية البدنية الرايضية و األهداف و القانون

 يتحدث فيها عن التمويل ومصادره حسب املواد التالية:

متويل أو املسامهة يف متويل  اخلاصة املؤسسات واهليئات العمومية و و : تتوىل الدولة واجلماعات احمللية .2املادة 
 األنشطة التالية:

 تعليم البربية البدنية الرايضية. -

 .نخبة واملستوى العايلاملنافسة الرايضية ورايضة ال -

 .طريأتكوين الرايضيني ومستخدم الت -

 .عمليات الوقاية واحلماية الطبية الرايضية -

 إجناز منشآت رايضية وتقوميها وظيفيا. -

 1تطبيق خمططات وبرامج البحث يف ميدان علوم الرايضة وتكنولوجياهتا. -

 الرايضة للجميع. -

 وشبه االحبرافية.املمارسة الرايضية االحبرافية  -

 مكافحة تعاطي املنشطات. -

 2التمثيل الدويل ـــــــ  
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 املقاييس اآلتية: و ، أخذ يف احلسبان املعايري 14يتم متويل األنشطة املنصوص عليها يف املادة :  27املادة 

 وضع آليات للتخفيف من التباينات اجلهوية. -
 .للتنمية الرايضيةضبط معايري التمويل حسب اخلريطة الوطنية  -
 التقييم. ضبط املراقبة و -
 2د ليفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيميحتد -

الرايضية الوطنية، النوادي  يسند حسب طبيعة املنافسات، إىل اللجنة الوطنية االوملبية، االحتادات:  27املادة 
 اليت تبثها اإلذاعة أو التلفزة أو السينما أو عنخاصة تلك  املختوم به لباس الرايضيني،و الرايضية، تسويق اإلشهار
الرايضيني  ايشارك فيه به، ولذا على لل املنافسات الدولية اليتتعلى البراب الوطين أو تع طريق االنبرنت اليت جترى

 اجلزائريني.حتدد ليفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

رعاية لفائدة  و واص، التدخل لتمويل عمليات دعم وترقية العموميني أو اخلنيميكن للمتعامل:  27املادة 
النوادي الرايضية والرابطات واالحتادات الرايضية الوطنية،ولذا اللجنة الوطنية األوملبية. ميكن أن تؤخذ  الرايضيني و

مالية أو تكوين الرايضيني أو دعم وسائل النوادي والرابطات  عمليات الدعم على اخلصوص شكل مسامهات
 بليق اللجنة األوملبية، بضبط احلد األقصى للمبلغ املخصص للتمويل والرعاية اليت و واالحتادات الرايضية الوطنية

 2خصمها لتحديد الربح اخلاضع للضريبة طبقا للتشريع املعمول به

الرايضية خصوصا املمارسات  و الصناديق الوالئية لبرقية مبادرات الشباب يهدف الصندوق الوطين و:  22املادة 
 2خصوصا ودعم اهليئات الرايضية، وحتفيز النتائج الرايضة إىل تعزيز عمل الدولة يف جمال الشباب و

 1خاصة ابملوارد اآلتية: ميول الصندوق الوطين لبرقية مبادرات الشباب واملمارسات الرايضية:  27املادة 

 الرهان تنظيم الرهان الرايضي واأللعاب املماثلة وقسط عن حاصل أنشطة اهليئات أو املؤسسات املكلفة بـــــ 
 املشبرك.

 حيدد عن طريق: قسم عن حاصل اإلشهار يف املالعب والقاعات الرايضية -

 .مسامهة الدولة 
 .مسامهة اجلماعات احمللية 
 .مسامهة املؤسسات واهليئات العمومية واخلاصة 
  مبوضوعه.احلاصل احملقق مبناسبة أنشطة البرقية املرتبطة 
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 .اهلبات والوصااي 
 مبوضوعه. املداخيل احملققة من طرف مقابل خدماته أو لل عملية جتارية مرتبطة 
 اإلشهار.لل املوارد األخرى  املداخيل احملققة من طرف الصندوق يف إطار ترقية األنشطة الرايضية و

 2املسموح هبا قانوان واملرتبطة مبوضوعه

الرايضية، ولذا طرق  القانونية للصندوق الوطن لبرقية مبادرات الشباب واملمارساتحتدد الطبيعة :  27املادة 
 2عند االقتضاء، عن طريق التنظيم لذا ختصص النفقات وموارده األخرى تنظيمية وعمله وتسيريه و

مقتطعة من طريق مسامهة  املمارسات الرايضية عن ميول الصندوق الوالئي للبرقية مبادرات الشباب و:  78املادة 
تسيري الصناديق الوالئية لبرقية مبادرات و  التنظيم البلدايت حتدد طبيعتها ومبلغها عن طريق ميزانيات الوالايت و

 21للوالية املمارسات الرايضية ميزانية ملحة الشباب و

املتعلق , 4003أوت سنة  83املوافق ل  8341مجادى الثانية عام  41املؤرخ يف  80ـ  03و بعد القانون    
جويلية سنة  44املوافق ل  8343رمضان عام  83املؤرخ يف  84ـ  01ابلبربية البدنية و الرايضية, جاء القانون 

و لذلك جاء مبواد جديدة يف الباب ,, و الذي يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية و الرايضية و تطويرها4084
 البدنية و الرايضية, حسب املواد التالية: األنشطةاخلامس يف الفصل الثاين و املتعلق هبيالل دعم 

البدنية و الرايضية,مؤسسات و هيئات موضوعية حتت وصااي الوزير املكلف  األنشطة: هيالل دعم 881املادة    
 يلي: على اخلصوص يف التكفل مبا ابلرايضة,تتمثل مهامها

 طب الرايضة. -
 ضة.البحث و تطوير العلوم و التكنولوجيات املطبقة يف الراي -
 و التوثيق يف اجملال الرايضي. اإلعالم -
 الصيانة و التثمني الوظيفي للمنشآت و التجهيزات الرايضية. -
 الدعم اللوجسيت لالحتادايت و الرابطات الرايضية. -
 تكوين التأطري الرايضي. -
 تكوين النخبة الرايضية و املواهب الرايضية الشابة و حتضريها. -
 .الدعم املادي خار  موارد الدولة -
 مراقبة تعاطي املخدرات و حماربتها. -
 2آت الرايضيةو املنتجات املرتبطة ابجناز املنشاعتماد استعمال لل التجهيزات  -

 ما يلي: 851و املتعلق ابلتمويل يف املادة  و قد جاء يف نفس القانون يف الباب الثامن
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و لفائدة ة الدعم و البرقية و التمويل و الرعاي أعمالميكن املتعاملني العموميني او اخلواص التدخل يف جمال متويل 
الرايضيني و النوادي الرايضية و الرابطات و االحتادايت الرايضية الوطنية,و لذا اللجنة الوطنية االوملبية و اللجنة 

ني, يعمليات الدعم على اخلصوص, شكل مسامهات مالية او تكوين الرايض أتخذالوطنية الشبه االوملبية,ميكن ان 
او تعزيز وسائل النوادي الرايضية و الرابطات الرايضية و االحتادايت الرايضية الوطنية و ولذا اللجنة الوطنية االوملبية 

 و شبه االوملبية.
الناجتة عن عقود التمويل او الرعاية او جتهيز او تسويق صورة الرايضي او  األرابح أقساط: تكون مبالغ 855املادة 

عائدة اىل االحتادايت الرايضية الوطنية او النادي الرايضي املعين, حمل اتفاقيات تبم بني الرايضي جمموعة الرايضيني ال
 او جمموعة من الرايضيني و بني االحتادية الرايضية الوطنية او النادي الرايضي املعنيني.

ادايت الرايضية الوطنية و املوجودة داخل املنشآت الرايضية اىل االحت اإلشهار: يسند تسويق فضاءات 851املادة 
 1املعنية. األطرافالرابطات الرايضية و النوادي الرايضية ,حسب ليفيات تعاقدية بني 

الناجتة عن اإليرادات املرتبطة مباشرة بتسويق التظاهرات و العروض الرايضية بني النوادي  األرابح: توزع  859املادة 
الرايضية املعنية و الرابطة الرايضية و االحتادية الرايضية الوطنية, و عند االقتضاء, الصندوق الوطين لبرقية مبادرات 

  شأة الرايضية اليت حتتضن التظاهرة.الشباب و املمارسات الرايضية و اهليكل او اهليئة املسرية للمن
 تية:: ميول الصندوق الوطين لبرقية مبادرات الشباب و املمارسة الرايضية,على اخلصوص ابملوارد اآل 818املادة 
قسط عن حاصل األنشطة املنظمة من اهليئة او اهليئات او املؤسسات املكلفة بتنظيم الرهان الرايضي و  -

 املشبرك. األلعاب املماثلة و الرهان
 مسامهة الدولة . -
 مسامهة اجلماعات احمللية . -
 مسامهة املؤسسات و اهليئات العمومية و اخلاصة . -
 احلاصل احملقق مبناسبة أنشطة البرقية املرتبطة مبوضوعه . -
 اهلبات و الوصااي . -
 املداخيل احملققة من طرف الصندوق مقابل خدماته او لل عملية جتارية مرتبطة مبوضوعه . -
 . راملداخيل احملققة من طرف الصندوق يف إطار ترقية األنشطة الرايضية و االشتها -
 املداخيل احملققة و املرتبطة ابستغالل احملالت و املنشآت الرايضية . -
قسط من حاصل اإلشهار احملقق يف املساحات و املالعب و القاعات و املنشآت الرايضية حيدد عن طريق  -

 ات النوادي و اجلمعيات الرايضية من هذا االقتطاع .التنظيم, مع إعفاء إيراد
قسط عن لل مبالغ عقود التمويل و الرعاية و اإلشهار للهيالل الرايضية و الرايضيني ,حيدد عن طريق  -

 التنظيم, مع إعفاء إيرادات النوادي و اجلمعيات الرايضية من هذا االقتطاع.
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من طرف لل متعامل او هيئة خاضع للقانون العام او  قسط عن حاصل لل العاب الربح و التسلية املنظمة -
 اخلاص ,حيدد عن طريق التنظيم.

 .اخلدمة العمومية  أعباءالدولة لتغطية  إعاانت -
 1لل املوارد األخرى املنصوص عليها يف القوانني او األنظمة املعمول هبا و املرتبطة مبوضوعه . -

رات الشباب و املمارسات الرايضية عن طريق مسامهة مقتطعة من : ميول الصندوق الوالئي لبرقية مباد 814املادة 
 ميزانيات الوالايت و البلدايت ,حتدد طبيعتها و مبلغها عن طريق التنظيم.

 يسري الصندوق الوالئي لبرقية مبادرات الشباب و املمارسات الرايضية يف شكل ميزانية ملحقة للوالية.   

 : يلي ما 813املساعدات و املراقبة يف املادة  01ـ 84يف الباب التاسع من القانون  أيضالما جاء 

ميكن ان تستفيد االحتادايت الرايضية الوطنية و الرابطات و النوادي الرايضية من مساعدات الدولة و       
برانمج سنوي او متعدد السنوات و تقديرات ميزانية توافق عليها السلطات املعنية, و  أساساجلماعات احمللية على 

 22ان تستفيد من مساعدات و هبات و مسامهات مالية من لل شخص طبيعي او معنوي أيضاميكنها 
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مؤسسة فهي حتتا  إىل إن األندية الرايضية و ابعتبارها يف وقتنا احلايل  الرايضية: األندية2 مصادر متويل 7
مصادر متويل و ذلك لتسيري شؤوهنا و تغطية حاجياهتا, و لذلك دفع أجور الالعبني و غريها, و من مصادر 

 متويل األندية الرايضية نذلر :
 : سورينغ(نالرعاية الرايضية )السبو  21272
الرعاية،تقوم املؤسسة ابلدعاية  " مبعىن الكفالة و sponsorهي من أصل التيين "  غنيإن للمة السبونسور    

 21غنيما يعرف ابلسبونسور و يقدمه املوصى املايل  وه واإلعالن ملبيعاهتا واإلشهار ملؤسساهتا مقابل دعم مايل

عندما تقوم منظمات او شرلات او افراد بدعم نشاط ما سواءا دعما ماداي او نوعيا,هبدف اجناز غاية جتارية     
 2ابلرعاية,و يشار اىل الراعي على انه عميل و مشارك يف األعمال و ليس على انه رئيس.فهي بذلك تقوم 

الرايضي، فهو عبارة عن عقد بيع  يعملون يف اجملال متنح لألشخاص الذين غنيبونسور ونالحظ أن عملية الس     
املستهلك بغرض حتفيزه أساليب وخطط معينة عن املنتج إىل  بني اندي رايضي الذي يقوم ابإلشهار ابستخدام

 3اجلمهور. املؤسسة املمولة و و لشراء املنتج

 أشكال السبونسورينغ الرايضي: 121272
واضحا يف  مبنتوجاهتا حيث تضع امسها الشهرة للتعريف هبا و غنتهج املؤسسة سبونسورنت :سبونسورينغ الشهرة2 أ 

 ألبسة الرايضيني.  القاعات الرايضية و

 يقوم على استغالل صورة فريق أو العب مقابل مبالغ مالية عن طريق عقود تبم مع :الصورةسبونسورينغ 2 ب
 الشرلة، حيث تستفيد هذه األخرية من حتسني صورهتا عند اجلمهور.الرايضي 

احلدث وهذا  و املنتجيعتمد هذا الشكل من السبونسورنج على املؤسسة،  :سبونسورينغ التجربة واملصداقية2  ت
املستعمل للمنتج وعلى  ةاملؤسسات اليت هلا عالقة بنوع الرايضة و يعتمد على الرايضي يستعمل من طرف الشكل
 ج نفسه.املنت

 يف هذا الشكل من السبونسورنج تقوم املؤسسة إبجراء مسابقات جللب عدد من :سبونسورينغ الشبكة .ث
 4.شبكة بيعها اجلمهور عن طريق تنشيط

 

                                                           
املستحدثة يف جمال البربية البدنية و الرايضية,رسالة ماجستري غري منشورة,جامعة اجلزائر,معهد البربية البدنية و  اإلدارية األساليبانصر عبد القادر,االستثمار و التسويق ابستخدام   1

 .51,ص4001الرايضية 
 .10,ص4084والتسويق والتمويل,مرلز الكتاب للنشر  أ.د حممد صبحي حسنني , د.عمرو امحد جب, اقتصادايت الرايضة)الرعاية  2
 .45,ص4001العاملية للنشر و التوزيع, عمان  بشري عباس العالق ,علي حممد راببعة, البرويج و االعالن, اسس نظرايت ـ تطبيقات ـ مدخل متكامل,دار اليازوري 3
 .13أ.د حممد صبحي حسنني,د.عمرو امحد جب, مرجع  سابق,ص    4
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 :الرايضية لألندية التمويل مصادر من مهم كمصدر الرايضية لرعايةا 222127

  ل لافما ندو  نفم ،همن مفروغ أمر اهذ املعاصرة، الرايضة عصب هوف وابلتايل احلياة عصبال امل يعتب     
 نفقات لىع عالوة البربصات، و  املدربني وحىت األدوات و واملالبس الرايضية هيزاتوالتج املنشآت توفري يصعب
تكون  أينو لكن من  . آبخر أو االحبراف بشكل اجلزائر لتطبيق  يف يدةاز مت  اتدعو  ظل يف خصوصاً  الالعبني

 .؟مصادر املال
 امنا و فقط املبارايت  حضور وتذالر احلكومية املساعدات لىع فقط تعتمد النوادي تعد مل هأن اجلواب      
ويل مت خالل نم االقتصادي ابجملال ةلالعام املؤسسات طرف نم أخرى مدع منافذ التشاف اىل جاهدت سعت

  . الرايضية الرعاية الرايضي النشاط يف ابلتمويل ا يعرفم و اجلزائرية لألندية اجنسياهت ابالختالف املؤسسات ذهه
 هبدف شخص أو لتظاهرة املؤسسة قبل نم خدماتلل تقدي أو ومادي مايل مدع هي الرايضية الرعايةف و عليه   

 وجين هاعالمت أو انتوجاهتمب و ابملؤسسة، و اهلدف من وراء هذه العملية هو التعريف ,مباشر فائدة لىع احلصول
مصادر متويل  استقطاب نع بحثي فالنادي الرايضي املتتبعني )اجلمهور(, و هبذا  مستوى لىع اجيابية آاثر

  جديدة لتغطية حاجاته.
 :الرايضية الرعاية فعالية و أهداف2 232.27

 يتبع يلفالتمو  ,الصورة لىع تؤثر اليت هرةالش صلا  ذات أي مرجعية نتكو  قد الرايضية الرعاية  أهداف إن       
 اليت الرايضية مالقيبفضل  إضعاف بثالث فعالية اىل ن هتدفولك اإلعالين االتصال يف املوجودة هانفس األهداف

و  جمسد و حقيقي هدمش هو الرايضي احلدث بينما لةاملخي يف تسجل اإلعالنية الرسالة ته,رسال يبين هاأساس لىع
 .هحتقيق اإلعالن يستطيع ال الذي متوقعالغري  واجلزء اخلالصة و صدق التفاعل و صحة جند فيه

 وهي: املمول  اهب هتمي ايضةللر  أساسية مقي  01هناك  توجد حيث
 ضةهمنا وذهن النزاهة  يف نطالقاال خط لىع وعادلة عاملية منافسة :والصحيحة احلقيقية املنافسة مقي - أ

 .والرشوة واخلداع التحيز
 جدا مفيدة يهو  الفردية والروح لألاننية ضةهمنا القيمة ذهه :اجلماعي ودهاجمل يف الرايضية ألخوةا - ب

 .واةاهل لمستهلكنيل الوالء العمال و خلق حتفيزاجل  نم مؤسسةلل
 مهتم به. الغري اجملاين، واجملهود اهلواية - ت
 شئ جيد يف منافسة رايضية. ألثرقيم النجاعة الرايضية: الذهاب بعيدا هو  - ث
 1قيم اجملازفة و املخاطرة: و هي متثل الصيغة احلالية للنجاعة. -  
 
 

                                                           
 .811, 811,ص4001, عمان 8اتمر البكري, االتصاالت التسويقية و البروجيية,دار حامد للنشر و التوزيع, ط  1
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العالسة اليت  ةاملرآالرايضية , فهو  األنديةو حيواي يف عملية متويل  أساسياميثل البرويج رلنا  الرتويج : 2 22.    
 عرض منتجاته و البرويج هلا :حتدد مدى تقارب النادي من حتقيق احتياجات و طلبات اجلمهور من خالل 

الرسائل إىل  و يقصد به تلك اخلطط واألساليب اليت توصل الصور  البرويج   يج :و لرت خمتلف التعاريف  ل 12227 
ج الرايضي، وتقدم ربعة تبز اخلصائص الفريدة للمنتاألج.هذه العناصر بغرض حتفيزه لشراء املنت املستهلكني
 السعر البروجيي وحتديد قنوات االتصال لتسهيل وحتقيق ألب مبيعات ممكنة.لنجاح عملية التسويق اسبراتيجيات

 1املسوق.  جعلى ظروف وطبيعة املنت يلزم التعامل مع هذه العناصر بطرق وأساليب خمتلفة اعتمادا
دف البرويج ابالتصال , و و اتصال , لما ير  إقناعو  أخبارعملية  أبنه (  stantonانتو )عرفه ست         

  2.اآلخرينيف سلوك  التأثريعملية يقصد به 

الزبون بقبول املعلومات  إلقناعالبرويج هو اجلهد املبذول من البائع  ايضا ان (kirenanعرفه لريانن )  لما      
  3حول املنتج و حفظها يف ذهنه بصورة الثر حتديد ) بعد اختاذ قرار الشراء(.

  و من خالل حتليلنا ملضامني التعاريف السابقة تبز ثالثة ابعاد رئيسية للبرويج :       

 البرويج  متثل عملية اتصال اقناعي. .8
 الذهين . اإلقناع أساليبالبرويج  يعتمد على  .4
 البرويج عملية نقل املعلومات و استالمها . .4

 : يلي البرويج فيما أمهية تتمثل :الرتويج  أمهية  22227
  تساهم يف حتقيق االتصال و التفاهم بني  أخرىبعد املسافة بني البائع و املشبري , مما يتطلب وسائل

 الطرفني.
  يتطلب القيام ابجلهود البروجيية لكسب املعرلة البروجيية و اشتداد حالة املنافسة بني املنتجني يف السوق مما

 تثبيت االقدام يف السوق التجاري.
  و ذلك من خالل ما يقدمه من معلومات عن  يساهم البرويج يف احلفاظ على مستوى الوعى و التطور

 لل ما يتعلق ابلنادي الرايضي.
  الرايضي من خالل ترك اثر يف نفوس اجلمهور.للبرويج دور لبري يف حتقيق موارد مالية بديلة للنادي 
 .ميثل القوة الدافعة لعملية تسويق منتجات و نشاطات النادي الرايضي 

 

                                                           
 .49ص,4003 الفكر العريب،لمال الدين عبد الرمحان درويش و حممد صبحي حسانني ،موسوعة منتجات إدارة الرايضة يف مطلع القرن اجلديد، اجمللد الثالث،القاهرة،دار   1
 .844البكري, مرجع سابق ,صاتمر  2
 .403 , ص 4080, عمان 8علي فالح الزعيب, االتصاالت التسويقية )مدخل منهجي تطبيقي ( دار املسرية للنشر و التوزيع طد. 3
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  اهداف الرتويج :  32227
  اجلمهور احلايل و املرتقب بكل ماهو جديد و مفيد هلم عن املعلومات و نشاطات النادي امداد

  الرايضي.
  ق و السعي على احلصول على حصة تسويقية افضل.مواجهة املنافسة القائمة يف السو 
 . تغيري امليول و االجتاهات و الرغبات االستهاللية حول اخلدمات 
 . تغيري التفضيالت االستهاللية و االقناع و الوصول اىل قرار الشراء و تكرار الشراء اخلدمي 
  .التذلري املستمر ابملنتج و عدم نسيانه من قبل اجلمهور الرايضي 
 ء صورة اجيابية و حسنة عن النادي الرايضي يف ذهن اجلمهور الرايضي.بنا 
 .جذب االنتباه و ااثرة االهتمام ابملنتجات اخلاصة ابلنادي الرايضي 
 . 1متييز خدمات و سلع و بضائع النادي الرايضي عن غريه 

 عناصر املزيج الرتوجيي :  42227
املنظمة البروجيية  أهدافاملختارة و املستخدمة لتحقيق  األدواتجمموعة من  أبنهيعرف املزيج البروجيي        

, البيع الشخصي و تنشيط املبيعات لكنهم اختلفوا اإلعالنمن املزيج البروجيي و هي  أدواتاحملددة, يذلر ثالثة 
 .األخرى األدواتيف 

, البيع الشخصي و تنشيط اإلعالن( املزيج البروجيي ابلعناصر املذلورة سابقا و هي pintelفقد حدد بينتل)
( kotler, و يضف اخر العالقات العامة, اما لوتلر ) ( الدعايةulaoffايالنوف )  أضافاملبيعات فقط, و 
 , البيع الشخصي,تنشيط املبيعات, العالقات العامة و التسويق.اإلعالنوهي  أدواتفيجعلها مخس 

الرئيسية يف ميدان تسويق السلع و اخلدمات يف العصر احلديث, لما  األنشطةاحد  اإلعالنميثل : اإلعالنأ2
, صحف  يف التلفزيون, راديو اإلعالم أجهزةاالتصال الغر شخصي و يتم عب  أشكالهو شكل من 

 .....اخل
  اإلعالنخصائص: 

غري  عبارة عن جهود غري شخصية , مبعىن االتصال بني املعلن و اجلمهور يتم عب وسائل و طرق اإلعالن -
 .....اخل(.تليفزيوناو  مباشرة ) صحف, جمالت, راديو

 يدفع مقابله اجر, و هذا عكس الدعاية اليت ال تدفع عنها مقابل. -
 .األفكارال يقتصر على عرض السلع فقط بل عرض اخلدمات و  -
 فنية و نفسية . أساليباجلمهور لشراء خدمة و تقبلها و عليه فهو يستخدم  إلقناعيسعى  -
 , اجلودة و هي تؤثر على قرار الشراء.األسعاراملنافسة له فوائد مثل  أشكالانه شكل من  -

 
                                                           

 .841اتمر البكري, مرجع سابق, ص 1



 التمويل و مصادره الفصل األول:                                            الجانب النظري         
 

 

46 

 اإلعالن أهداف: 
 االنتباه للمنتج ) اخلدمات(. إاثرةو هتيئة و  إعادة -
 ابملنتج . املستنفدينتذلري املشبرين و  -
 الرايضي.تقوية صورة النادي  -
 1متثيل صفات غري ملموسة للمنتجات. -
 ن اقناعي,و ج, اعالن مؤسسي, اعالإعالن املنت: و نذلر منها لإلعالنلثرية   أنواعهناك  :اإلعالن أنواع

 اعالن تذلريي.....اخل.
معينة عن عملية الشراء خاصة مرحلة يعتب البيع الشخصي االداة االلثر اتثريا يف مراحل :ب2البيع الشخصي

 بناء التفضيالت و القناعات و اختاذ القرار.
ج ) اخلدمي( ملستعملني و اقناعهم بشراء املنتو ميكن تعريفه ابنه عملية اخبار املستهلكني او املستفدين و ا 

 من خالل البيع الشخصي.
 يف حالة مقارنته ابالعالن: :صفات البيع الشخصي 
 الشخصية : يتضمن عالقة حية تبادلية تفاعلية بني شخصني او الثر المتام عملية البيع.املواجهة  -
احلصاد : يعمل مندوب املبيعات الفاعل جاهدا على حتقيق رغبات املشبري اذا رغب ان تستمر هذه العالقة  -

 ملدة طويلة.
 االستجابة : حيصل البيع الشخصي املشبري على االستماع اىل حديث البائع. -
 تبز امهيته يف النقاط التالية: :مهية البيع الشخصي ا 
 ميثل رجل البيع الشخصي حلقة اتصال مباشر بني املنظمة و زابئنها. -
 يساهم رجال البيع الشخصي يف تكوين االنطباع الذهين و الصورة الطيبة للمنظمة ابلنسبة لعمالئها. -
 خلطة تسويق املنظمة. ميثل البيع الشخصي الدور الرئيسي يف البانمج البروجيي -
 نوعية : أهدافلمية و   أهدافهناك  :اهداف البيع الشخصي 
 :اهداف نوعية 
 خدمة املستهلكني. -
 البحث عن عمالء جدد . -
 تدريب رجال البيع. -
 مجع معلومات عن الزابئن. -
 ج.اإلعالن عن وجود تغريات يف املنتالبيع الكامل و  -
 االحتفاظ مبستوى معني من املبيعات. -

                                                           
1
 .123,,ص 3002,عمان1التوزيع,طنظام موسى سويدلن, د.شفيق ابراهيم حداد, التسويق مفاهيم معاصرة, دار حامد للنشر و  
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وسائل االتصال التسويقي اليت تضيف قيمة للطرف االخر عند عملية االتصال و  إحدىهي  :تنشيط املبيعاتج2 
قد يكون هذا الطرف املستهلك النهائي او املوزع او الوسيط او مجيعهم يف وقت واحد, لذلك تعد هذه الوسيلة 

 اليت حتقق تفاعل و منافع مشبرلة جلميع املتعاملني. األساليبمن 
 إضايفذو حافز  أسلوبو النه  األرابحفهو ميثل االداة الفعالة لتسريع العملية البيعية النه يستخدم لتعظيم 

 الستمالة الزبون لشراء لمية لبرية من السلع و اخلدمات و النه يهدف اىل حتقيق بيع فوري.
 :اهداف تنشيط املبيعات 
 زايدة حجم املبيعات احلالية. -
 2البيع دعم و تعزيز جهود رجال -
 2استمالة دعم و تعاون املوزعني من اجل تسويق املنتجات املباعة -
و تتمتع تنشيط املبيعات خبصوصيات فريدة, فهي جتذب انتباه املستهلك, و حتفز عملية الشراء, و تقوم  -

 1بتنشيط املبيعات ابلنسبة للمنتجات بطيئة التصريف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .59محيد الطائي, امحد شالر العسكري, مرجع سابق,ص  1
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 الرايضية: األندية2 املشاكل املالية اليت تواجهها 8
 مشالل تواجه أهنا الرايضية األندية خمتلف يف الرايضي البدين النشاط ملمارسة امليداين التطلع يثبت       
 و األنشطة هلذه احلسن السري يعرقل ما نفسها نوادي الرايضية ال يف املتبىن املايل النظام يف فجوات أو مستمرة
 :اآليت يف جمملها يف تلخص
 ينتهي ما هذا و املنشآت حىت و األدوات و التجهيزات من لكل للصيانة املخصصة املالية املوارد نقص 

 .معينة فبرة بعد العمل صالحيتها عدم إىل
 بعدم و عليها للصرف مالية موارد إىل حتتا  األخرية هذه أن حيث األنشطة بتمويل اخلاصة املوارد نقص 

 لبح لذا و األنشطة تنوع فرص تقل بعضها غطت ما واذا املسطرة البامج  تلغى األموال تلك توفر
 املالية يزانياتامل يف توازن خلق وجب لذلك ،القدرات قصور إىل يؤول ما الالعبني من املتفوقني راتقد
 احتياجات النادي الرايضي. مع يتناسب مبا

 أهم هي و وجدت إن قيمتها ضعف و الرايضية واألدوات األجهزة لتوفري املخصصة املوارد نقص 
 البامج  فشل ميدانيا منه التحقق ميكن ما و أمثاهنا تضارب و األجهزة استحداث مع خصوصا املشالل
 .الكافية املنشآت و األدوات و األجهزة توفر عدم إىل عائد

 يقلص لاف غري املايل الغطاء مقابل مبعىن أو جديدة نشاط جماالت الستحداث املخصصة املوارد نقص 
 توفري أمهية يرى و التكاليف، ضغط يستوجب ذلك مع موازاة  املمارسة، األنشطة جماالت عدد من

 .التطور و الرقي بغية العمل لدفع جديدة أنشطة استحداث تكفي اليت املالية االعتمادات
 املشرفة اإلدارية اهليئة مصاريف أن يعين هذا اإلداري، القسم مستوى على للصرف املالية املوارد استخدام 

 حتقيق يتسىن لن هبذا واندي,  لكل املمنوحة املالية احلصة لل تبلغ الرايضية، نواديال عمل على
 و اجلوانب هذه إمهال يعين ال هذا و اإلعالن مثل الرايضي، البدين النشاط ملمارسة اجلوهرية األهداف

 .الصارمة للرقابة خيضع قانوين و منظم إطار يف نيتها،ميزا تستوعبها اليت ابلصورة عليها النفقة إمنا
 الكفوءة العمالة و الفنيني للمشرفني التمويل، مستوايت لتباين أخرى مشالل تبز هذا، إىل إضافة 

 و الطبية اخلدمات و التسويقي النشاط و العامة، لالعالقات أخرى جوانب متويل إمهال و املتخصصة،
 1.فاعلة مالية سياسات تبين عدم و عامة، بصفة التمويل موارد ضعف إىل رجع ا .غريها

 
 
 
 

                                                           
 844,ص4004, اإلسكندرية 8عبد الغفار حنفي, أساسيات التمويل و اإلدارة الرايضية, دار اجلامعة اجلديدة للنشر,ط 1
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 خالصة:
,و لذالك التمويل املايل و مصادرهل الذي متحور يف جممله حول حسب ما تطرقنا إليه يف هذا الفص           

و الرعاية الرايضية ،  أهدافهو  املايل التسيري و أمهية ادي الرايضية,و السياسات التمويلية املعمول هبا يف الن
الرايضي بصفة بصفة عامة و يف اجملال  نوادي الرايضيةبعناصره ابلنسبة لل لبرويجو ا ,او أشكاهل (غنيالسبونسور )

املتبعة من  من خالل ذلك تبني انه للنوادي الرايضة مصادر متويل عديدة, لما انه هناك أتثري السياسةخاصة. و 
أمواله على هذا األخري, اذ جيب على النوادي الرايضة االعتماد على مصادر متويلية  طرف النادي يف تسيري 

لالرعاية و البرويج و لذلك البحث على مصادر أخرى ملواجهة التحدايت املالية اليت قد تواجهها و خاصة يف 
 . ضل االحبراف الذي تشهده األندية اجلزائرية

 

 



 

 الفصل الثاين
  هيكلة النوادي و املنشآت()

  



 ت الرياضيةهيكلة النوادي و المنشآالفصل الثاني:                           الجانب النظري     
 

 

51 

 مقدمة: 
ا يئة الشباب وإعدادهم ثقاحيهت يف أتثريهاللغ ضة حسس  ل  ايممارسة الر  تسع عملها يفي مل يةضاية الر ياألند       
 ة اليتيضايالبطوالت الر  شرتك يفيلالع  الذي  تعترب العمود الفقريي ضة حهاية الر يا، أما من انحيواجتماع

 ة حسس يواهلوارتاف د االحيوممارسته على صع يضاية .و مل تتسع رقعة النشاط الر ياالحتادات العامل تلفمها خميتق
ة كشركة يالدول العامل لعض يف يضاية نفقات أنشطة النادي، إىل إن أصبح النادي الر تغطيل  تطل  ذلك أمواال ل

ة يان نرى أن لعض األندي من األحريكث  يف و خمتلف االختصاصات ينيإطارات وإدار سة، حتتوي على ؤسأو م
 ىعل إصدار قراراهتا مواقفها، حتعتمد يف ة الختاذ معاملها وياإلدار  و ةيميتفتقد إىل لعض قواعد األعمال التنظ

وضوح  م اإلداري ويحذت حذوها حنو األمام لفع  التنظ ة اليتيلعض األنديف ة،والعكس ياالرجتال وية العشوائ
 أنشطتهلف ام مبختي  والقيو مركز للتدر ك  يلزمه هي يضايه أن النادي الر يها.و مما الشك حي حنيالقائم مهام
, وذلك من خالل توحري األموال األزمة لبناء ثةيإلجراء مناحساته وهلذا وج  أن تكون له منشآت حد ة، أويضايالر 

املنشآت و املالع , وهذا ما تسعى األندية على توحريه من خالل البسث على مصادر متوي  جديدة, و  هذه
 البسث على ممولني و مستثمرين, ملساعدة النوادي على توحري احتياجاهتا.
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 األندية الرايضية:. 1

شرائح  وحر حرص االخنراط لك تو  ا على املستوى الوطينيضاية متارس نشاطا ر يمجع يه :هوم الناديمف 1.1
مجادى األول  31 رخ يفؤ امل 09 – 13ها مبوج  قانون ية منصوص عليمجع يق، وهيز وال تفر يياجملتمع دون مت

 1.تياابجلمع واملتعلق 3009سمرب سنة يد 1املواحق ل  3133عام 

رمضان عام  31املؤرخ يف  90ـ  31جند يف الفص  األول من الباب الرالع من القانون   :ف الناديتعري 1.1
, و الذي يتعلق لتنظيم األنشطة البدنية و الرايضية و تطويرها, يف 3931جويلية سنة  31املواحق ل  3111
, و اليت تشري اىل ان النادي الرايضي هو اهليك  القاعدي للسركة الرايضية الذي يضمن ترلية و حتسني 13املادة 

 2.اءات الرايضيةمستوى الرايضي من اج  حتقيق االد

عملها  جمازة قانوان، يف ةية واجتماعيضاي ترلطهم حكرة ر يعينيلفة من أشخاص طبؤ ة مياألص  مجع يف يهاو     
 3ة.يضايوز هلا أن تكون تحرتحة لنشاط الر جي ة وال تقصد الرلح املادي وإذا كانية قانونيدائمة وهلا شخص لصفة

, و  13املتعلق ابلرتلية البدنية و الرايضية يف مادته  39ـ 91القانون يف الفص  السادس من كذلك جند  و       
ا هيئات متارس مهنة ترلوية و تكوينية للشباب عن طريق تطوير لرامج رايضية و  تشري اىل النوادي الرايضية كوهاليت

الطة و االحتادية الرايضية مبشاركتها يف ترقية الروح الرايضية و الوقاية من العنف و تحارلته, و ختضع ملراقبة الر 
 4املنظمة اليها.

حان اجلمعية) النادي( هو اتفاق  91/33/3009املؤرخ يف  09/13حس  قانون و يعرف النادي كذلك     
لني عدة اطراف طبعيني او معنويني على اساس تعاقدي و لغرض غري مرلح, كما يشرتكون يف تسخري معارحهم و 

ددة من اج  ترقية االنشطة ذات طالع مهين او اجتماعي ,علمي, ديين,ترلوي, وسائلهم ملدة تحددة او غري تح
 5ثقايف و رايضي.

 

 

 
                                                           

1
 33, ص3991, املتعلق ابلرتلية البدنية و الرايضة, املطبعة الرمسية البساتني , لئر مراد رايس, اجلزائر, 39ـ 91للجمهورية اجلزائرية , قانون رقم اجلريدة الرمسية  
 .33,ص3931املتعلق لتنظيم االنشطة البدنية و تطويرها, املطبعة الرمسية البساتني,لئر مراد رايس,اجلزائر, 90ـ  31اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ,قانون رقم  2
 11ص3990تحمد سليمان األمحد،وديع ايسني التكرييت و لؤي غامن الصمدي،الثقاحة لني القانون و الرايضة،العراق،دار وائ ، 3
 30, ص رجعنفس امل,39ـ 91, قانون رقم اجلريدة الرمسية 4
 .8ص نفس املرجع,, 39ـ  91, قانون رقم اجلريدة الرمسية5
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 ات ومبقتضىياملتعلق ابجلمع 09 - 13ة مبوج  قانون يضايسس النوادي الر ؤ ت اإلطار القانوين:  1.2.1
 338 - 09ذي رقم يالتنف مبقتضى املرسوم و 3088سنة  يجانف 0 رخ يفؤ امل 88 – 93 رقم  ياملرسوم الرائس

 .300  يأحر  19رخ ؤ امل

متارس النوادي الرايضية مهمة ترلية وتكوين الشباب على طريق تطوير لرامج رايضية  أنواع األندية الرايضية: 3.1
ية ومبشاركتها     يف ترقية الروح الرايضية والوقاية من العنف وتحارلته ,وهي ختضع ملراقبة الرالطة واالحتادية الرايض

ان النوادي  من الباب الرالع األوليف الفص   13من املادة  90 ـ 31 األمرو قد صنف الوطنية املنظمة إليها, 
 : إىل حئتنيوتصنف  ادية الرايضةتكون النوادي الرايضية متعددة الرايضية أو أحالرايضية ميكن ان 

 النوادي الرايضية اهلاوية 

 .النوادي الرايضية احملرتحة 

 و الذي كان يصنف األندية الرايضية اىل ثالثة أصناف: 04ـ  40كان يف القانون عكس ما  

 النوادي الرايضية اهلاوية. 

 .النوادي الرايضية الشبه تحرتحة 

 .النوادي الرايضية احملرتحة 

 1ليلغي النوادي  الشبه تحرتحة , و تصبح نوادي هاوية و نوادي تحرتحة حقط. 40ـ  01جاء القانون 

 ذات رايضية مجعية هو : 90ـ 31 قانون من 75 املادة حس  إليها يشار و : اييةاهل رايضيةال نوادي 1.3.1   
  .  األساسيوكذا قانونه  هذا القانون أحكام و ابجلمعيات املتعلق القانون أبحكام يسري مرلح، غري نشاط

املكلفة ابلرايضة, حتدد  لإلدارةخيضع أتسيس النادي الرايضي اهلاوي قب  اعتماده اىل الرأي املطبق : 67املادة  
 منوذجي حيدد عن طريق التنظيم. أساسيمهامه و تنظيمه و تسيريه مبوج  قانون 

ميكن للنادي الرايضي اهلاوي ان ينشأ مركز للتكوين ما قب  التسضري او مركز لتكوين املواه  الرايضية,  :66املادة 
 2الشالة. األصنافحروع رايضية عديدة متخصصة ضمن هياكله ال سيما لفائدة  إنشاءو جي  عليه 

 
 
 

                                                           
 .33مرجع سالق ص 90ـ31اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية,قانون  1
 .33نفس املرجع,ص  2
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انه يعد النادي الرايضي احملرتف شركة  90ـ  31من القانون  18جاء يف املادة  :احملرتفة الرايضية النوادي 1.3.1 
 : اآلتيةالشركات التجارية  أشكالجتارية ذات هدف رايضي ميكن ان يتخذ احد 

 املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرايضية ذات املسؤولية احملدودة. -
 الشركات الرايضية ذات املسؤولية احملدودة. -
 .األسهمالشركات الرايضية ذات  -

 األساسيةهذا القانون, و كذا قوانينها  أحكامالقانون التجاري و  أبحكام أعاله إليها تسري الشركات املنصوص 
 اخلاصة اليت جي  ان حتدد,ال سيما كيفيات تنظيمها و طبيعة املسامهات.

, ال سيما اىل حتسني مستواه التناحسي االقتصادي و و الرايضي , وكذا : يهدف النادي الرايضي احملرتف67املادة 
مقال   رايضينيو توظيف مؤطرين و  األجرلرايضييه عرب مشاركته يف التظاهرات و املناحسات الرايضية املدحوعة 

  1التجارية املرتبطة هبدحه. األنشطةو كذا ممارسة ك   أجرة
لري حتفيزية و تدالري مراحقة, ك  اندي تحرتف مؤسس قانوان ينشئ مركزا : تشجع الدولة من خالل تدا08ادة امل

 سارية املفعول. األنظمةلتكوين املواه  الرايضية الشالة طبقا للقوانني و 
: ميكن ك  اندي رايضي تحرتف و ك  شخص طبيعي او معنوي ان يؤسس انداي رايضيا تحرتحا او يكون 01املادة 

 مسامها او شريكا حيه .
 ميكن للشركات االجنبية ان تكون مسامهة او شريكة يف النادي الرايضي احملرتف.طبقا للتشريع املعمول له.

: ميكن لك  اندي رايضي تحرتف ان يشارك لصفة معتادة يف تنظيم التظاهرات و االحداث الرايضية  02املادة 
ضيني الذين يشغلهم قد للغت لعنوان السنة ته و كذا اجور املؤطرين و الراياملدحوعة االجر, الذي تكون ايرادا

املنصرمة, مبلغا يفوق سقفا حيدد عن طريق النتظيم , اتسيس شركة رايضية جتارية كما هو منصوص عليه يف هذا 
 القانون.

: عندما ميلك النادي الرايضي احملرتف رامسال املؤسسة ذات الشخص الوحيد الرايضية ذات املسؤولية  08املادة 
 2, ختصص جمم  االرابح احملققة يف هذه الشركة اىل تشكي  صندوق االحتياط. احملدودة

 
 
   
 
 
 

                                                           
1
 .01مرجع سابق, ص 40ـ 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية,قانون    
2
 .01نفس المرجع,ص  
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 جملس إدارة النادي: .4.1

 أ/مهام الرئيس:

 ة.يالقضائ ة وي  النادي أمام السلطات الرمسيمتث 
 ة.يئة اإلدار ياهل االلتزامات لعد مواحقة العقود و يعأعمال اإلحتاد النادي وتوق يععلى مجراف اإلش 
  ة.ياإلدار  ئة العامة ويس جلسات اهلأتر 
 الصندوق.نية على أميعلى اجلواالت املال يعالتوق  
 س أعماله.يتوىل انئ  الرئي سياب الرئغي حالة يف 

 ب/مهام أمني الصنديق:

  س أو انئبه.ية مع الرئيعلى اجلواالت املال قيعالتو 
 ة للسنة املقبلة.يزانيامل مشروع ة وية املنتهية عن السنة املاليإعداد املوازنة املال 
 اإلدارة. ئةي من قب  هنيالبنك املع داعها يفيإ ة ويرادات حس  القواعد املالياستالم اإل 
 ة.يالالئسة املال و ةيزانيق من مطالقتها لبنود امليالتسق ة وية املاليذ قرارات جملس اإلدارة من الناحيتنف 
 ة السنة املقبلة.يزانيم مشروع  العام يفنياالشرتاك مع األم ة وية املنتهيللسنة املال يوضع احلساب اخلتام 
  ن من يعضو  ح زائدي عاما عند حتح ابب الرتشنيتجاوز سن الثالثيابإلضاحة إىل مخسة أعضاء ممن

ة ية العموميح.مت انتخاهبم مبعرحة اجلمعي عاما عند حتح ابب الرتشنيعمرمها عن الثالث ديز يالشباب ال
 1املباشرة.ة يقة السر يابلطر 

:الرايضي  أهداف النادي  1.1  
 السب  يريوتس ئة الوسائ يهت و يالواع ايجيملواطن اإلهتتم خبلق ا و اليت  الرايضية  ةياألندف داهاتسعت أ     

النوادي الرايضية عبارة  أصبست, اىل ان ةيضايالر  يأوقات حراغ األعضاء لعد أن كانت هتتم حقط ابلنواحللشغ  
كون للنادي جبان  الدحاتر ي  أن جي و نشر سياستها, و  اإلمكانعن شركات جتارية تسعى اىل التوسع قدر 

 و يضايم نشاطه الر يان وتنظيسجالت ودحاتر أخرى لب ةياإلدار  ة ويم أعماله املاليالالزمة لتنظ والسجالت
 ة:يالتال على األخص السجالت و ياالجتماع

 ة وياالجتماع و ةيحالته الصس سنه و  وعم  ك  منهم ونيتضمن أمساء الالعبي و نيد الالعبيسج  لق 
 النشاط. وتطور هذا يواالجتماع يضاي على نشاطه الر نيولؤ مالحظات املس

                                                           
 311ص, 3،3991, ط, عمان،دار وائ احلديث يف اإلدارة الرايضية  ،حليمةحائق حسيين ألو   1
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 من مثلوا النادي  نتائجها وأمساء ة ويالود ة وياملسالقات الرمس ت وايتضمن املبار ي د النشاط ويسج  لق
  عنها.نيولؤ مالحظة املس ك  منها و  يف

  و مدى مواظبتهم و   للفرق املختلفة أو األحراديد التدر ي ومواعنيتضمن أمساء املدرلي  و يسج  التدر 
 ون النادي.ؤ هم.إدارة شي علنيمالحظة املدرل

  اجلزء الرادع. يعاملنشطات وتوق ي تعاطميحتر 
 اسة العامة إلحتاد يحدود الس يف للفرق تساعد على النهوض ابملستوى الفين وضع األسس والربامج اليت

 1اللعبة.

 .اختصاص جملس اإلدارة لألندية: 6.1
 ها.يحبث شكاوي األعضاء والفص  ح 
 ة.ياإلدار  ة وياملال يون النادي من النواحؤ م شيالنظم الالزمة لتنظ وضع اللوائح و 
  ون النادي.ؤ لبسث شقتة ؤ ن اللجان الدائمة أو امليتكو 
 تربم ابسم النادي. ت اليتيااملواحقة على العقود واالتفاق 
 ه أموال النادي.يالذي توضع حدر ار املصياخت 
 طبقا ألحكام الالئسة  ة قبلهميبيدأاختاذ اإلجراءات الت مكاحآهتم و د مرتباهتم وي ابلنادي وحتدني العاملينيتع

 .غرضال تعد هلذا اليت

 اهلياكل املنظمة ياملسرية للنادي: 1.1
  صاحبة القرارات. يالنادي وه مع ك  أعضاءجياجلهاز املداول للنادي الذي  ية وهيتوي على اجلمعحيح 
 نفذ خطط النادي.ي و ريسير، يديذي الذي ياملكت  التنف 
 املباشرة.العامة  ةية اجلمعيولؤ كون حتت مسيول األول عن النادي و ؤ س النادي وهو املسيرئ 
 عند االقتضاء جلنة أو عدة )املفعول. م السارييالنادي طبقا للتنظف  حتت تصر ني املوضوعينيالتقن نياملوظف

 :ةيعند االقتضاء التال ياللجان املتخصصة ه( جلان خمتصة
 ة.يضاية الر يوالتنم ه التقينيجلنة التوج - أ
 ة.يون االجتماعؤ جلنة الش  - ب
 ة.يجلنة طب - ت
 ة واملبادالت.يضايوالروح الر جلنة نشاطات األنصار  - ث

 

                                                           
 .300ص3،3993,ط حسني أمحد الشاحعي،اخلصخصة اإلدارية و الرايضية يف الرتلية البدنية و الرايضية،اإلسكندرية،مطبعة اإلشعاع   1
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 ة.ية والرعايجلنة املوارد املال - ج
 .ة واإلعالم واالتصاليجلنة العالقات اخلارج - ح

1النادي.اف ق أهديحتق ها أن تساهم يفأوك  جلنة من ش  

 املوارد املالية للنادي: 8.1.
 ة.يحتددها الالئسة املال رسوم االلتساق واالشرتاكات حس  الفئات اليت -
 ة املختصة.ياإلدار  ها اجلهةيتواحق عل ئات اليتيت ومنتجات اهلايرادات احلفالت واملبار يلة إيحص -
 اإلعاانت. -
 ة املختصة.ي لشرط مواحقة اجلهة اإلدار ايالتربعات واهلبات والوصا -
 حوائد الودائع ابلبنوك إن وجدت. -
 ةيرسوم انتقال البعثات للمشاركة اخلارج -
 ة.يالرسوم اجلمركإعفاء أدوات وماللس املنتخبات من  -
 ة للشركة أو املصنع.ي% على األق  من األرابح السنو  3/  3لة يحص -
مة  يتسول دخ  النادي إىل دخ  قي و ريزداد إقبال اجلماهيهذه احلالة  أوقاهتا ويف ت يفايإذاعة املبار  ضرورة  -

أهم  إبعداد لرامج تتضمنون يقوم التلفز يمكن أن يح املباراة ضرحي  اخلدمة من ملمية تقدية أما عن أمهري كب
 2أوقات أخرى. إذاعة املباراة يف أحداث اللقاءات أو إعادة

 متطلبات النادي الرايضي: 9.1.
ه ثالثة أنواع يالنادي لد ة أنيضاية والر ية البدنيالرتل ات يفيكتاله اإلمكان  عبد املنعم يف فافأشار الدكتور ع      

 :من املتطلبات

سسات ؤ ة واملياحملل اجلماعات ة من الدولة ويها األنديتتسص  عل ة اليتيولة النقديالس يوه: أ/متطلبات مالية
 .  األخرىية ابإلضاحة إىل املداخياالقتصاد

ها من ياحلصول عل كنميئات املختصة كما ياهل الدولة ورف ها من طيكن احلصول علمي:ب/متطلبات مادية
 .ةيسسات االقتصادؤ امل

 . يضايها النادي الر يتاج إلحي ةيخارج ة ويمعلومات داخل يوه: ج/متطلبات معلوماتية

                                                           
 .381حائق حسيين الو حليمة, مرجع سالق,ص 1
 331ص 3،3991,طأمحد الشاحعي،املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية،اإلسكندرية،دار الوحاء لدنيا الطباعة و النشرإلراهيم عبد املقصود و حسن   2
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 ت الرايضية:. املنشآ1
هي ك  مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني أو اعتباريني، : . تعريف املنشأة الرايضية1.1

عن طريق توحري  و يكون الغرض منها حتقيق الرعاية للشباب وإاتحة الظروف املناسبة لتنمية ممتلكاهتم وذلك
 1.اخلدمات الرايضية والقومية واالجتماعية والروحية والصسية والرتوحيية يف إطار السياسة العامة للدولة

 :الرايضية حملة اترخيية عن املنشآت . 1.1
لقد ارتبط ظهور املنشآت منذ القدمي لظهور لعض الرايضات القدمية اليت  :املنشــآت الرايضية قدميــا . 1.1.1 

رات األورلية والغرلية املعاصرة حتتاج إىل مث  هذه األماكن حعند اإلغريق واليت تعترب املصدر األساسي ألغل  احلضا
قب  امليالد  890وقد ذكر لعض املؤرخني أن أول ظهور املنشآت الرايضية أو ما شاهبها كان عند اإلغريق سنة  ,

وقي  أن قب  امليالد مل توجد أمة حترتم الرايضة مثلما حع  اإلغريق, حبالد اإلغريق كانت متتاز لتضاريس طبيعية 
 ة التماثي  واليت يقومون لعبادهتا والرقص تضرعا هلا .معتدلة وكانت وسيلتهم آن ذاك للتقرب من اآلهلة , إقام

يف أوقات   سون أنواع عديدة من الرايضاتوكانت هذه الطقوس عبارة عن أنشطة رايضية، حقد كانوا ميار 
غري أنه لك  مدينة لعبها اخلاص؛ أي منشآت إلقامة هذه األلعاب ,كالصيد،السباحة،الفروسية ...إخل كثرية  

 2 لطقوس دينية.

من املالحظ أنه وجد عند دويلة من دويالت اإلغريق منشآت مسيت ابملعسكر التدرييب،كان اجتاهه و 
عسكراي حبتا،حيث ينخرط األطفال حيه منذ السن السادسة،وذلك حىت يتسىن هلم احلصول على حقوقهم املدنية، 

 ،ركوب اخلي  .وكان يشم  هذا املعسكر األلعاب التالية : اجلري،القفز،رمي القرص ،رمي الرمح

لقد كانت غنية حكانت العمارة الرومانية مثال للتعبري عن القوة الضارلة  :املنشآت الرايضية عند الريمــان  . أ    
 واجلمال ونتيجة الزدايد االهتمام لرايضة املشاهدة والعروض الرتوحيية ومسالقة احملرتحني.

وميكن متييز اثنني من هذه املنشآت الرايضية  ,ات واملسارح وامليادين واحللبات اهتم الرومان إبنشاء املدرج 
 الرومانية مهــا :

 مشاهد،  0999قدم يتسع لتسعة آالف  389هو مدرج كبري مساحته أحدنة وارتفاع أصواره :  الكولوزيوم
آالف املشاهدين منه  وهو أكرب ما شيد من املنشآت الرايضية, وكان تصميمه يتيح سهولة دخول وخروج 

 وإىل احللبة .

                                                           
1

 .31، ص3993، القاهرة، 3عصام لدوي, موسوعة اإلدارة و التنظيم يف الرتلية البدنية و الرايضية، دار الفكر العري، ط   
 .10,ص 3088امني انور خويل, مقومات النظام يف االسالم مؤمتر الرتلية الرايضية, جامعة املانيا,  2
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وقد لينت يف أسفله حّضار للعبيد واملذنبني واألسرى وأخرى كما عد يف أسفله نظام حبفظ املياه يف 
 ,خزاانت ميكن حتسها لتناس  ومتأل احللبة إذا دعت ضرورة االستعراض إىل ذلك )كتمثي  املعارك البسرية ( 

مرة الدوران حول املبين، وقد عمد الّرومان على ختصيص جزء خاص يف وتتكون الواجهة من أرلعة طوالق مست
تتكون جمموعة هذه  , حيثرباطور، يطلق عليها اسم )لوديوم(قل  املبين على شك  مدرجات متميزة لإلم

عرضا, ويف الداخ  ترتفع املدرجات املخصصة ) نيم ( 391م طوال و318احللبات يف شك  ليضوي تبلغ ألعاده 
وحتيط هبم مدرجات أخرى ,لشخصيات وتسمي ابملنصة الرئيسية تحاصرة حبلبات ) نيم ( لكبار ا عرضا،وهي

  1للمتفرجني تبعا ملراكزهم ،وأييت املواطنون األحرار مث يليهم الرجال األحرار مث العبيد .

 الرومان كان مكسيموس مستطي  الشك ،وكانت تتم حيه سباقات املركبات،وكان على  : مدرج مكسيموس
وقتئذ الوقوف أو اجللوس على األرضية العالية ، لينما تقع املقصورة يف قل  امليدان ، أما جملس الشيوخ 

ألف شخص وهو أكثر  380حكانت هلم مقاعد حجرية،ويف النهاية أخذ املدرج يف اتساع حىت استوعبت 
 2.مما يتسع له       أي ملع  كبري

ميز العرب عرب اترخيهم الطوي  أبجسامهم ومارسوا الرايضة حاكتملت قوهتم  املنشآت الرايضية اإلسالمية: .ب 
وتعودوا على النزال والعراك واملسالقة ابألقدام واخليول حىت عظم احتماهلم وقويت عضالهتم وَشكيَمتهم وعودهتم 

سهام، واقتنوا األصي        على اجلد واملثالرة، كما اعتنوا عناية خاصة أبدوات القتال كالسيوف واخلناجر والرماح وال
حك  الدالئ  تشري إىل اعتبار الرايضة اإلسالمية نظام اجتماعي موحد ومعتدل له أسندة قوية  من ,من اخليول 

 3.القرآن والسنة وسرية الصسالة والتالعني والعلماء

 مكة حرأى الكركة م :يف عصر اخللفاء الراشدين روى الفاكهي عن عمر الن اخلطاب ملا قد املالعب ياحللبات
 له حأقره،حهو َلع ح قدمي كان أهلوا مكة يلعبون له يف ك  عيد واملناسبات ,وكان لك  حارة من حارات  يلع 

وقد ذكر الفاكهي ,الناس حينتظرون يف تلك املواضع  تحة كرك ( يعرف له وجيتمعون حيه ويلعبون له ويذه )
 4ابلكرك لني الصفا واملروة". : "قدم رج  من أه  مكة حقال، حتيان قريش يلعبون

ولع  أقدم املنشآت الرايضية والرتوحيية يف العصور اإلسالمية األوىل هي قصور البداية اليت أنشأت عهد 
اخللفاء األمويني, ومع أهم كانوا حينون على قضاء حرتات متقطعة يف الصسراء اليت نشؤوا يف رلوعها وذلك سبي  

مرالع للصيد والقنص حيث يقضون حيها لضعة الرتلص, حبنوا  عدد من القصور يف ابدية األردن وسوراي على  

                                                           
 .381,ص3000، 3طوماين ,دار النهضة , القاهرة ,الرتلية يف اجملتمعني اليوانين والر  ,حتيسة حسن سليمان   1
 .01,ص3999,القاهرة،مصر، 3ول العرلية ,طثاين, جامعة الدترمجة تحمد لدران ،قصر احلضارة , اجمللد األول وال ,ويلد يوزانت  2
 319أمني أنور خويل : مرجع سالق , ص 3
 .313، ص  3003, 3،طشر,دار الفكر العري , القاهرة أصول الرتلية البدنية , ملتزم الطبع والن أمني أنور خويل  4
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أساليع من ك  عام لالستمتاع ملا تتيسه البادية من وسائ  اللهو والرايضة والفروسية واأللعاب،ابإلضاحة إىل ما 
 توحره احلمامات من مسارات .

كان يف هجري كان شغوف لرايضة الفروسية والرمي ابلقوس ملا   390وكان اإلمام الشاحعي املتوىف سنة   
عاصمة مصر لعد الفتح اإلسالمي مر مبكان الرمي حرأى رج  يرمي ابلقوس وكان ماهرا حشجعه اإلمام الشاحعي 

ويبدو من صياغ الرواية أنه كانت مبصر أماكن خاصة للرماية ,كاحئه مببلغ لسيط هو ما كان معه وأثىن عليه و 
 .رسان وإال ملا كاحـئه الشاحعي يراتدها ألناء الشع  حلم تكن مقصورة على األمراء أو الف

يف  الرايضية حدا لعيدا متمثال ويف الرلع األول من القرن الثالث للهجرة للغت العناية إلقامته املنشآت   
حلبات السباق وساحات اللع  ,وكان ذلك يف عهد اخللفاء العباسيني كاملعتصم والنه املتوك  حغالبية جيشه من 

بالت للخي  وثكنات وميادين للقتال وحلبات واسعة حىت ميكن هلم التدري  حيه ,ويف الفرسان, وقد أقام هلم إسط
مدينة مسراء على هر الدجلة ابلعراق لنا املعتصم قصرا مسي ابجلوسق اخلاقاين يعرف ليت اخلليفة،جعله يط  على 

 ساحة كبرية يلع  حيها لصواجل،وهو ميدان عظيم للسباق.

كانت املالع  والساحات الرايضية أحد املكوانت اإلسالمية يف القصور،ولقد   ويف العصر العباسي الثاين  
اشتهر يف ذلك امحد الن طلون حقد لنا لنفسه قصرا عظيما يف مشال القطائع،كان يسمي القصر لقصر امليدان وقد 

ر عهد امللك جع  حيه احلدائق والبساتني العامرة وأحاطه ابملالع  والساحات الرايضية حظ  قائما حىت أواخ
 1الناصر تحمد .

 وقد ,رب حضارهتم املمتدة مئات السنني :عرف املسلمون التدري  الرايضي ع ســاحـات التدريب الـــرايضــي
هناك منشآت  أماكنه املخصصة حكانت ذكرت الكتاابت التارخيية أن التدري  الرايضي كان عمال منظما له

 وساحات للتدري  الرايضي، لعضها خمصص للجند واآلخر خمصص لعامة الشع  .

وكانت منشآت التدري  الرايضي وساحاته وأجهزته وأدواته تعرب يف جمملها عن مدى تقدير املسلمني 
دري  الدائرة أحد للرايضة وحبه للمناحسة وكذا تطلعهم ملستوايت أعلى يف األداء الرايضي, وكان ) النارود ( أو ت

منشآت التدري  الرايضي لألعمال ومهارات الفروسية, ويعتقد أن األص  يف تدري  الدائرة ) النارود ( إمنا أص  
حارسي وكان النارود منشأة رايضية متكاملة للتدري  على إتقان املهارات وهو ميدان دائري له خطوط دائرية 

       ذراع، وكلما ضاقت الدوائر لدى 89إىل19،وترتاوح سعته مالني متداخلة تضيق كلما اجته حنو مركز الدائرة
) النارود ( صعبت احلركة على الفارس والفرس معا ,وهو يهدف إىل التدري  على التسكم،والقدرة على املناورة 

 واالنعطاف.

                                                           
 .00. ص3000،القاهرة ,مصر،  3أمني  أنور خويل : الرايضة واحلضارة اإلسالمية , دراسة اترخيية , دار الفكر العري ,ط  1
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فن وصلت إليه يف هذا الوقد أخذت منشآت التدري  على الفروسية أشكاال متعددة كانت آخر ما ت
, ا على ك  جان  من الدائر الكربىدائرة متسعة القطر يالمس تحيطها من اخلارج دائراتن أصغر منه وأهم أنشؤ 

للتدري  على واجبات حركية معينة . كما كان لداخ ) النارود  ا ني الدائرتني الصغريتني قد أعدتـويبدو أن هات
حيدرك الن تغري أن ,ملالئمة لطبيعة رايضية الفروسية (جان  معني ملساعدة التدري  على قدر كبري من الفاعلية وا

ولة  عن طريق أداء حركات تتميز ابلصع  لفرس وكان يرتقي مبهارتهالفارس كان يتدرب على الركوب والنزول من ا
من على األرض وهو ممتطي جلواد مسرع، حإذا  سلسة كمالحقة الفرس أثناء ركضه والوث  حوقه, أو التقاط األ

عن سبع قطع خشبية مركبة حوق لعضها البعض حىت  س وهو هدف خشيب عبارةانتهى من ذالك دخ  البريجا
 1 ا الفارس رتحه.تطاول رأس الفرس وتنتهى من أعالها حلقة معدنية تستخدم كهدف يصوب عليه

 : نظام التسيري للمنشآت القدميــــةت . 

مل يذكر التاريخ منط موحد تسّيريي ابملعىن املتعارف عليه ، ولكن كانت هنالك عدة أمناط تسيريية لسيطة 
حس  طبيعة املنشآت كان هناك منط تسيريي، حمثال عند اإلغريق أو الرومان كان التسيري مباشر مباشرة من ليت 
احلكم،أي مبعىن القيصر أو امللك أو اإلمرباطور،عند الرومان مثال كان ج  العمليات تعطى على شك  أوامر من 

جهيز أو إعادة طرف القيصر ,وهنا جيدر أن نذكر شك  املنشآت طبقا لتصورات أو ختيالت اإلمرباطور أو للت
 .البناء أو الصيانة

 تسيريا عشوائيا أو مبعىن آخر تلقائي من طرف امللك               أما عند املسلمني قدميا حكانت املنشآت ُتسري
والة املنتشرين عرب حدود أو األمري أو حىت اخلليفة , حيث كانت تعطي األوامر إىل العاملني أو عن طريق ال

اخلزينة،وأغل  و أما من جان  اإلنشاء والتجهيز حقد كانت تقطع من ليت املال أو كما يقال حديثا , اململكة
 املنشآت كانت خارج املدن واإلقامات احلضاريـــــة .

 سب  الراحة وف خمتل ث حكرة النظر يفيالعصر احلد ظهر يف املنشآت الرايضية يف العصر احلديث:. 2.2.2
 مدى تها يفيتظهر أمه ضة اليتايمون من الر يصبسوا قأضة حاي على الر نيولؤ لدول للمسا الرضا الذي توحرها

 حرص الراحة هلم. يعمج ري مع توحينيضايعاب أكرب عدد ممكن من الر ياست

إىل دورها  ة ابإلضاحةيضاية املدن الر يظهر أمهية، يم دورات أو لطوالت دولية تنظيإن إمكان املدن الرايضية: . أ
 هبا منها:ومنشآت خاصة  ة مواصفاتيضايللمدن الر  ة، وياملنتجات القوم ز الفرق ويجته إعداد و اهلام يف

  :زات يمرت، والتجه199ه ملع  قانون لكرة القدم، مضمار للعدو ذو مساحة يمبا ح  امللعب الرئيسي
 ...ينيأماكن اإلعالم متفرج و 8099من   املتسعة ألكثرنيدان ألعاب القوى، مدرجات املتفرجياخلاصة مل

                                                           
 .08امني انور خويل , الرايضة و احلضارة االسالمية ,مرجع سالق, ص  1
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 غطس مرت وحوض 3.39مرت لعمق (0921x)ذو   حوض سباحة أومليبري  توحجي:الغطس محام السباحة ي -
 و  مدرجات حول حوض السباحة األومليبريمرت مزود لسالمل للقفز،مع توح 1.0مرت لعمق  12x )30)ذو 

 ك....اخل.يالتدلو غرف  اهي  املاللس، دورات امليتبد كغرف  أسفلها تستعم  املنطقة املوجودة
ة وهذه املالع  يضاينة الر ياملد ها داخ ري من الضروري توح تلك املالع  املفتوحة اليت ي: هاملالعب املفتوحة -

د، كرة السلة، التنس وكذا يتها من املسطسات اخلضراء ملمارسةكرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليتكون أرض
  املدرجات.ريتوح

أو منطقة  يك  ح  : تربز هذه املراكز مدى االهتمام لفئة الشباب،حتوحرها يفمراكز الشباب يالساحات اخلضراء -
 رها.يعن قدراهتم مث تطو ف الشباب والكش ة، حهو مبثالة استثمار طاقاتية األمهيف غايأمر 

اإلقامة، اخلدمات  ست كك ، ل  هناك منشآت أخرى مث : مناطقيذكرانها ل إن مواصفات املنشآت اليت
 1ة...اخل.ياملركز 

 املنشآت الرايضية يكثافة السكان:.3.2
 ة:يضاياملنشآت الر  ة تبعا لكثاحة السكان وعلى ذلك هناك ثالثة أنواع منيضايالر  آتمساحة املنشختتلف 

   نسمة. 1999تتسع حلوال  اليت ية: هآت صغري منش .3
 نسمة. 1999تتسع حلوال  اليت يمتوسطة: ه آتمنش .3
 نسمة.399999إىل  8999 نيها إستاد وتتسع حلوال ما ليطلق عليما  ية: هري كبآت  منش .1

 آتاملنش من مساحة½ة، ابعتباريث تتناس  مع الكثاحة السكانية حبيضاية الر آإلقامة املنشوهناك مبدأ عام 
   أن ختصص إلقامة املالع  والصاالت ومحام السباحة.جي ةيالكل

 .أسس ختطيط املنشآت الرايضية: 4.1
إلقامة النوادي ط ية عندالتخطي  مراعاة عدة مباد  أساسجي ةيضايس املنشآت الر يسأتف ق هديمن أج  حتق
 :األمث  و منها غالل  من أج  االستيومراكز التدر 

 .ة الوصوليار املوقع وإمكانياخت -
 .ة خاصة لألطفالي  عن املناطق السكنيار املوقع القر يفض  اختي -
 .دراسة وسائ  املواصالت املختلفة للموقع -

 

                                                           
 .83انور اخلويل, الرايضة و احلضارة االسالمية, مرجع سالق,ص  أمني 1
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ه ياواملالع  ودورات امل املباين ملسقاتاألماكن املوصلة إىل ري) االعتبار اخلدمات العامة للجماهنياألخذ لع -
 1.(دات والرجال، املطاعم، اإلسعاحات...اخليللس

 آت وإنشاء منشريتسعى إىل توح وظفت الدولة مجلة من القرارات اليت :لوائح قانونية للمنشآت الرايضية .1.1.
لناء ثقاحة  و ريتطو  تساهم يفة يضايت الوطن إبنشاء مركبات ومنشآت ر ايسمح ملعظم واليومبقتضاها ية ضاير 
 من الباب التاسع 310املادة  جاء يفوحقا ملا  آتد هذه املنشييق وتشيحتق ة، وقد سهرت الدولة جاهدة يفيضاير 

 األنشطة, املتعلق لتنظيم 3931جويلية  31املواحق ل  3111رمضان عام  31املؤرخ يف    90ـ  31 للقانون 
, حانه تسهر الدولة و اجلماعات احمللية ابلعالقات مع االحتادايت الرايضية الوطنية البدنية و الرايضية و تطويرها

البدنية و الرايضية طبقا  األنشطة أشكالاملعنية, على اجناز و هتيئة املنشآت الرايضية املتنوعة و املكيفة مع خمتلف 
 2و التجهيزات الرايضية الكربى.املخطط التوجيهي للرايضة  إطارللخريطة الوطنية للتطوير الرايضي, و يف 

الرايضية العمومية و تثمينها  املنشآت: تسهر الدولة و اجلماعات احمللية على صيانة املمتلكات و 303املادة 
عات خدمة عمومية لفائدة يف شك  تب إعاانتوظيفيا و جعلها مطالقة للمواصفات التقنية ,عن طريق منح 

 املمتلكات.املؤسسات املكلفة لتسيري هذه 

التشريع  إطارالتجهيزات و العتاد الرايضي عن طريق تدالري حتفيزية و املراحق يف  إنتاج: تشجع الدولة 303املادة 
 و التنظيم املعمول له.

: ميكن منح امتياز استغالل املنشآت الرايضية العمومية املنجزة, ابملساهة املالية للدولة و اجلماعات 308املادة 
 ئدة ك  شخص طبيعي او معنوي شريطة احلفاظ على طالعها الرايضي.احمللية لفا

 يتم منح امتياز استغالل املنشآت الرايضية على اساس دحرت شروط.

: جي  على الدولة و اجلماعات احمللية تزويد املنشآت الرايضية العمومية عند االنتهاء من اجنازها 301املادة 
 طريها.يريها و أتطريها و تسية األزمة لتأة و املالية و املاد,ابلوسائ  البشري

: تسهر الدولة و اجلماعات احمللية ابلعالقات مع االحتادايت الرايضية الوطنية على املصادقة التقنية و 300املادة 
 االمنية للمنشآت الرايضية املفتوحة للجمهور.

اجلبهات،  يعمج رحع التسدي على يف ة تعترب منظمات ذات طالع إداري تساهميضايالر  آتحاملنش وابلتايل      
 آتاملنشابستغالل وذلك  ي،ضايكر  ة حقوقه وهتتم ابلفرديوتسعى لتلب أي أها هتتم ابلفرد كشخص وعام  مهين

                                                           
 . 13,ص 3000 ,دار الوحاء لدنيا الطباعة و النشر,اإلسكندريةإلراهيم عبد املقصود و حسن أمحد الشاحعي،املوسوعة العلمية لإلدارة الرايضية و التخطيط يف اجملال الرايضي,  1
 .33ص  ,90ـ  31اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية,قانون  2
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ومعنوي  م مادييون هذا لتدعيكة األخرى و ياالقتصاد سساتؤ ة واملية املوجهة واتصاالت مع األنديضايالر 
 ب:ضة من خالل التكف  ايألقسام الر 

 (الط .... -التموي  -النق  -منيأالت -ز والعتادالتجهي -اإليواء واإلطعام -التأطري) 

املنشآت   انةية على صيتسهر الدولة واجلماعات واحملل 39 - 91من األمر رقم  81املادة  يفو جاء ايضا  
مساعدات ح ق منية، عن طر يللمواصفات التقن ا وجعلها مطالقةيفية، واستثمارها وظية العموميضاية الر يالقاعد

 .نشاتامله  هذيريسسات املكلفة لتسؤ امل على شك  خدمة عامة لفائدة

 . يضايالر  زات والعتاديمن نفس األمر تشجع الدولة على إنشاء صناعة للتجه 81املادة 

ة إىل يضاية الر يالقاعد زات واملنتجات املتصلة إبجناز املنشآتيختضع ك  التجهف ودائما من أج  نفس اهلد    
 1. 39- 91من األمر رقم  80هلة لذلك املادة ؤ ئات امليمصادقة متنسها اهل

مساحات  و ةيضاية ر يمن نفس األمر حالدولة حتث على إنشاء منشآت قاعد 81/  88 نياملادت أما يف    
املربجمة على  ياألراض شغ  خمططات و ةيم وأن حتتوي العمرانية والتعليسسات الرتلؤ ة ومياملناطق السكنيف للع  

 ة.يضاير  ةيمساحات خمصصة إلقامة منشآت قاعد

 سيرية، وكذا تيالعموم ةيضاية الر يزات واملنشآت القاعديللتجه يأو اجلزئ يالكل غاءضع اإللخي:  09املادة 
نفس  ة معادلة هلا يفيضها مبنشآت قاعديتعو  شرتطيكنه أن ميضة الذي ايابلر ف ر املكليصها، لرخصة الوز يختص
 ة.يالناح

ة يضاي النوادي الر نية ليضايالر  ق العروضيرادات املرتبطة مباشرة لتسو ي: توزع األرابح الناجتة عن اإل 03املادة 
ة ومبادرات الشباب واملمارسات يللرتق االقتضاء، والصندوق الوطين ة وعندية الوطنيضاية الر ينة والرالطة واالحتادياملع
ق يطر  ق هذه املادة عنيات تطبيفيد كيحتتضن التظاهرات، حتد ة اليتيالقاعد آتللمنشة ري املس ئةية واهليضايالر 

 م.يالتنظ

 

 

 

                                                           
 .10,ص39ـ91اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية,قانون  1
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ة ري ئة املسياهل ةيزانيم ة تسج  يفيتعترب كتبعة خدمة عموم يد حهي: من نفس األمر جاءت ابجلد 01املادة 
 لفائدة: رفة حتت التصيالعموم ةيضاية، اخلدمات النامجة عن وضع املنشآت الر يضاية الر يالقاعد آتللمنش

  وذوي العاهات.ني املعوقينيضايالر  -
 .يني واجلامعني املدرسينيضايالر  -
 1.نهيوتكو  يضاي الر ريطأالت -

 :املالعب ي املنشآت جلنة رئيس  . 6.1
ف جملموعة الوظائف األساسية يف أحد األندية الرايضية و يالحظ يف هذا التوظيف،اقتصاره لي توظيحيما ي     

دون أن يتضمن ذلك شروط  الوظائفعلى جمموعة املهام و املسؤوليات الرئيسية اليت يعهد هلا إىل شاغ  هذه 
 : التأهي  و اخلربة الواج  توحريها حيه

 .الداخلية لناء على توجيهات مدير الداخليةالقيام ابالتصاالت مع اجلهات اخلارجية و  -
 .القيام لبعض أعمال املدير الداخلي لتفويض خطي منه -
 . إعداد كشف احتياجات النادي من  أدوت الصيانة و النظاحة و رحعها للمدير الداخلي -
التفتيش املستمر للصاالت و للمالع  للمدير .تسليم مستلزمات الصاالت و اإلشراف على استعماهلا -

 . الداخلي
 2.اإلشراف على عمال النادي و األعمال اليت يقومون هبا و ذلك إما مباشرة أو من خالل مساعده -

 منــط تسيري املنشــآت :. 1.1
من املعروف كما جاء يف املواثيق والنصوص القانونية اليت تتسدث عن توحري وهتيئة املنشآت 

ا من أج  مساعدة أكرب لعدد من شباب اجملتمع اجلزائري  وهذالرايضية،وضرورة نشرها عرب كاحة مناطق سكنية 
اجلزائرية قامت لعم  جيد لكن  حإننا نرمي من هذا اجلان  أن الدولة على ممارسة خمتلف األنشطة الرايضية ،لذا

وتسيري شؤوها أبحسن األحوال ؟ حنظرا لطريقة التسيري املطبقة ه  توحري هذه املنشآت  يعكس حقيقة عملها 
ا ما يواجه مبشاك  وعراقي  تؤول دون الوصول إىل األهداف املوجودة،ك  هذه املشاك  والعراقي  أدت غالب

اللية التسيري مبا قوهو النظام الذي يشجع على است,ابلسلطات إىل البسث على النظام البدي  لتسري له املنشآت 
غوطات واملراقبة من طرف الدولة يف حيه من مباد  وأسس تشجع على العم  يف إطار مستق  لعيد عن ك  املض

 3حدود املتفق عليها،ومن أج  سري انجح تكون مثاال لك  التنظيمات الفاشلة .

                                                           
 .18,ص39ـ91اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية,قانون  1
 .198 ص  3991حائق حسيين ألو حليمة،ا حلديث يف اإلدارة الرايضية، عمان، دار وائ ، 2
 .18الراهيم عبد املقصود و حسن امحد الشاحعي,مرجع سالق,ص  3
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 :نظام تسيري املنشآت الرايضية يف اجلزائر .3
لقد مر نظام التسيري يف اجلزائر لعدة مراح  أمهها التسوالت االقتصادية والسياسية اليت عاشتها اجلزائر لعد      

وقد تنوع منطق التسيري وحقا ملا متليه احلالة السياسية ولقد أثر رحي  املعمرين من اجلزائر لعد ني  ,االستقالل 
ماتية دون وجود اعية، خدر ة وز ة مؤسسات صناعية انمجة عن شغور عداحلرية إىل إلراز عدة مشاك  صعب

 .شهادات تتكف  هبا

اجلهاز اإلداري خال من الكفاءات الالزمة لقيادة النظام،وأمام ك  هذه املشاك  قام العمال إبدارة املؤسسة 
 تلقائيا ألنه مل يوجد هناك خيارا أو تردد ممكن .

يف اجلزائر إىل مرحلة التسيري اجلزائر إىل مرحلة التسيري  ومن خالل ما ذكرانه ميكننا أن نقسم نظام التسيري يف
 1الذايت والبريوقراطي واالشرتاكي واالستقاليل ) املرحلة احلالية ( .

مؤسسة املسري  0690عق  لعد االستقالل مباشرة وامتد إىل سنة وهو التنظيم الذي  أ ـ مرحلة التسيري الذايت :  
  .ذاتيا

واليت كانت تسمى حينذاك مؤسسات الحظ يف تقلص املشاركة العاملية وامل مرحلة التسيري البرييقراطي: -ب  
                                             .مشروع العامل

املؤسسة ولة البعث وإلجناز الدميقراطية لك كمساوذ 0690إلتداءا من سنة :مرحلة التسيري اإلشرتاكى -ج 
                  . االشرتاكية

مل خيتلف التسيري املركزي للمنشآت الرايضية عن نظريه يف املؤسسات األخرى وإن   فشل نظام التسيري املركزي : -د 
 كان هذا النظام قد حش ،حإننا نلخص عوام  حشله يف شك  عناصر نذكر منها :

 املنشآت مع غض نظر جناحها أو حشلها .التدعيم املستمر من طرق الدولة هلذه املؤسسات أو  -

 مراعاة اجلان  اخلدمايت واالجتماعي أكثر من اجلان  التجاري هلذه املنشآت.  -

 سواء أو عدم وجود صيانة روتينية ومستمرة هلذه األخرية . -

فت نتائج وخيمة على االقتصاد الوطين أوال مث على هذه ونظرا هلذه العوام  وعوام  أخرى حقد خلّ 
 :آت،ونذكر لعض النتائج املنش

 

                                                           
 .30،ص3003تحمد رحيق الطي  : مدخ  للتسيري أساسيات وظائف التقنيات ، اجلزء األول ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  1
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 .األعباء الكبرية هلذه املنشآت وعجز الدولة على حتم  أعبائها  -       

 .ضعف االقتصاد الوطين  -       

 .إجناز مشاريع إنشاء منشآت رايضية وإلغاء لعضها  عدة  أتخر -       

 .تسيريية السالقة الدخول يف منط تسيري جيد عق  حش  النظام املتبع واألمناط ال -       

من خالل منط التسيري الذي يشتم  على  : منط تسيري املنشآت الرايضية يالوضعية اليت آلت إليها .1.8  
يعرف صعوابت كبرية وهذا راجع لعدة أسباب  حية وجود التجهيزات،وعام  الصيانةمساعدات الدولة،حإن ان

  :نذكر منها

  .جراء النقص امللسوظ للمرتددين على املنشآتاملداخي   تقلص اإليرادات و -       

 .هتاون املسريين يف اجلد للعم   -       

 .ارتفاع تكاليف استعمال األجهزة ) كهرابء,ماء ( نتجه لنقص مساعدات الدولة -       

 .ارتفاع نسبة الضرائ  -       

 للمتعاملني واإلدارة .الصفقات املشبوهة  -       

تدهورت املنشآت لشك  كبري دون أن ننسى جان  التجهيزات جراء غياب  عدة أسباب أخرى وهلذه األسباب و 
 . الصيانة هلـا 

يقوم املسري أبعمال يف إطار من الفعالية والكفاءات  :أمهية الفعالية يالكفاءات يف تسيري املنشآت العمومية  .1.8
قياسها على وجه املثال ملدى تقدمي املنشآت الرايضية ونعىن ابلفعالية إجناز أو القيام ابلعم  املطلوب،وميكن 

خلدماهتا للرايضيني، أما الكفاءات حنقصد هبا إجناز املهام املوكلة إليه لطريقة سليمة،كتسقيق تكلفة واحدة املنتجة 
 مع احملاحظة على النوعية .

لعم  ابلطريقة املناسبة،وهكذا إن الفعالية تشري إىل القيام ابلعم  املناس  لينما تشري الكفاءة للقيام اب 
أو مسري غري حعال من حيث نتيجة عمله،وميكننا أيضا أن نقول  ال وغري كفؤحإنه ميكننا القول عن التسيري أنه حعّ 

أن األول أحض  من الثاين من حيث أن األول على األق  يقوم ابستعمال أو استغالل املوارد يف مكاها ويالحظ 
واخلالصة املستنتجة مما عالية أكثر من عدم وجود الكفاءات, يرجع إىل عدم وجود الفأن حش  أغل  التنظيمات 

سبق أن عدم الفعالية وعدم الكفاءة يف تسيري املنشآت ينعكس سلبا على اخلدمات املنتجة حتظهر رداءة اخلدمات 
 ويقاللها ارتفاع يف التكاليف.
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لكفاءة يف التسيري اخلاص للمنشآت الرايضية،وذلك لي ابحإننا نلح على ضرورة التسومن خالل ك  ما ذكران 
 1ى تقدمي اخلدمات لتكاليف معقولة.للسفاظ عل

من املعروف وكما جاء يف املواثيق والنصوص القانونية اليت  :اجلهود اجلزائرية يف بناء يتنظيم املنشآت الرايضــة  .3.3  
عرب كاحة املناطق السكنية،وهذا من أج  مساعدة أكرب  هاتتسدث عن توحري وهتيئة املنشآت الرايضية وضرورة نشر 

عدد من شباب اجملتمع اجلزائري على خمتلف النشاطات الرايضية،لذا حإننا نرى من هذا اجلان  أن الدولة قامت 
 ومشجع . جبارلعم  

املرجوة،ك  حنظرا لطريقة التسيري املطبقة غالبا تواجه مبشاك  وعراقي  تؤول دون الوصول إىل األهداف    
هذه املشاك  أدت ابلسلطات إىل التفكري يف نظام جديد تسري له املنشآت الرايضية وهو النظام الذي يشجع 

عن ك  الضغوطات  على استقاللية التسيري مبا حيه من مباد  وأسس تشجيع على العم  يف إطار املستقب  لعيدا
 2.رف الدولة يف حدود املتفقة عليهاواملراقبة من ط
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  :خالصة
إن املنشآت الرايضية هي تلك اهلياك  والبناايت واملساحات اليت مت إنشاءها لغرض املمارسة الرايضية 

حأصبست شريكا أساسيا ال ميكن االستغناء عنه ومقياس وم ,هي عليه الي أصبست ما حىتولقد تطورت األلعاب 
لكن اللد من القول أن وجود هذه املنشآت ة و البدنية لدى البلدان والدول , هاما ملستوى حجم الثقاحة الرايضي

 فة عامة يصبح وجودها منعدم الرايضية دون تسيري حعال وعاق  ينعكس ابلسل  متاما على الرايضيني والرايضة لص

ة جي  واجلزائر وكغريها من البلدان أدركت أن لناء املنشآت الرايضية والعناية هبا سياسة ضروري 
لنا اجملتمع انتهاجها،كون أن قطاع الرايضة ال يق  أمهية عن ابقي القطاعات األخرى،حالرايضة هي من تصنع 

وتنظم عم  ودور هذه  لك سعت الدولة واملشروع اجلزائري إىل وضع قوانني ولوائح اليت تضبطالتسليم واحليوي ولذ
 املنشآت.

اولنا حيه هيكلة النوادي و املنشآت الرايضية،لك  إطاراهتا و الفص  الذي تن من خالل هذا حاولنا قد و    
 .حروعها ملا رأينا حيه من أمهية حيث لك  حرع اختصاص خاص له

حإن لالحرتاحية دور هام يف توزيع النشاطات على خمتلف هياك  النادي ملا جاء له من إسرتاتيجيات مث     
استغالل منشآت النوادي لتوحري الدخ  املادي و اعتبارها مصدر مهم اإلشهار و سويق الرايضي و الرعاية و الت

 من مصادر متوي  األندية الرايضية.



 
 الفصل الثالث

 )التسويق الرايضي(
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 مقدمة :
البث  أو اإلعالم أو الدعاية يف  سواء ،نوادي الرايضية ال لكافة اهلامة الرئيسية الوظائف من يعترب التسويق     

 التسويقي املفهوم إىل وصلت أن إىل السابقة السنوات مدار على الوظيفة هذه تطورت فقد غريها، أو التلفزيوين
 فيما والتنسيق مجيعا، هبا االهتمام جيب اليت رعيةفال الوظائف و األنشطة من عدد هبدور  يتضمن والذي املتكامل،

 األنشطة أحد هو فالتسويق ، املستهدف السوق وطبيعة قدمهي ما وطبيعة نادي الرايضيال طبيعة ضوء يف بينها
نادي ال هبا بدأي أن جيب اليت اخلطط أوىل هي الرئيسية التسويق خطة و ،رايضي اندي  ألي واملهمة الرئيسية
 على النشاط هذا قيام إىل ضرورية احلاجة تصبح مث ومن ،نادي ال أنشطة ابقي ختطيط ميكن ظلها يف اليت الرايضي
 إىل التطرق سنحاول الفصل هذا يف و ,السليمة  اإلدارة أبحوال معرفة وعلى سليمة وفنية علمية وقواعد أسس

 .وجماالته ووسائله وفلسفته تيجيتهاواست  بذاته قائم كمجال الرايضي والتسويق التسويق
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 ريف للتسويق :.خمتلف التع1

 ريف التسويق:تع .1.1
عمليه ختطيط و تنفيذ كل ما يتعلق بوضع تصور و تسعري و ترويج و  أبنهللتسويق  األمريكيةعرفته اجلمعية     

 1و املنظمات. األفراد أهدافو السلع و اخلدمات خللق تبادالت تشبع  لألفكارتوزيع 

 و على أسس عملية كل النشاطات اليت تساعد املؤسسة على خلق وتطوير وضعأيضا انه  التسويقو يعرف   
 2.بطريقة مرحية إلشباع الطلب احلايل أو املستقبلي للمستهلكنياخلدمات  و توزيع السلع

خصائص السلع اليت  هو حالة من االستعداد الذهين اليت حتدد العلمي واملربح لألسواق و الغزو التسويق هو   
 3.كذا الطريقة املعتمدة يف ذلك سيتم تسويقها و

الظروف النفسية  اليت هتدف لإلشباع يف أحسن والتسويق سلسلة من التقنيات مسبوقة حبالة فكرية خاصة   
 4.للزابئن واملالية للموزعني

 مفهوم التسويق:  .2.1.
يتم  ابلتايل الزابئن و ختطيط ملتطلبات و التسويق هو أحد أهم أنشطة أي منظمة، إذ يهدف إىل دراسة        

اإلنتاجية والربح هلذه اهليئات.إذن التسويق  تلبية حاجاهتم من سلع أو خدمات من جهة ومن جهة أخرى زايدة
 5لتطوير التسويق. قواعد علمية وفنية سليمة أوىل من مرحلة اإلنتاج، لذا وجب إتباع أسس و

  :التسويق وظيفة من وظائف اإلدارة. 3.1
أمهية، وخاصة ملا له من  ل التسويق مكانة مهمة يف إدارة املؤسسات واملنظمات سواء اخلاصة أو العموميةتحي      

جب على املؤسسات  اعتمادا على املنافسة، و اخلدمات.و يف النظام الرأمسايل ملا جا ء به من تعدد السلع و
بعد إنتاج خمتلف سلعها وخدماهتا.أدت أمهية التسويق إىل إنشاء إدارة  و والشركات دراسة السوق قبل، أثناء

رغبة أكرب عدد ممكن من الزابئن، حيث هكذا  كن وتليبمم بغية حتقيق استثمارات تتلقى أكرب مدى التسويق
 6يف اإلدارة. أصبح للتسويق وظيفة أساسية

 

                                                           
 .082,ص3102أ.د حممد صبحي حسنني,د. عمرو امحد جرب, اقتصاد الرايضة )الرعاية و التسويق و التمويل(,مركز الكتاب للنشر  1
 .52, ص 3112ابوبكر مصطفى حممود, فن و مهارات التسويق و البيع, الدار اجلامعية , اإلسكندرية , 2
 .030, ص 3112االلكتونية, دار الفكر العريب, القاهرة, توفيق حممد عبد احملسن ,التسويق و حتدايت التجارة  3
 . 65ص  ,2006 األوىل، الطبعة األردن، .عمان والتوزيع، للنشر املناهج دار وتطبيقاته، اخلدمات تسويق خليل، زكي املساعد 4
 . 082أ.د حممد صبحي حسنني,د.عمرو محد جرب,مرجع سابق,ص 5
 .82مرجع سابق   خليل، زكي املساعد 6
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 :عناصر التسويق  .4.1
 ,Produit, Prix,Place) ابللغة الفرنسية   وهي تسويق على أربعة عناصر أساسية يعتمد ال      

Promotion )جيويطلق عليها البعض عناصر املز  , والتويجملنتوج، السعر، املكان، ا و ابللغة العربية 
  :التسويقي

مباشر، أو نوعية ترضي  قد يكون بضاعة أو خدمة، منتوج رايضي مباشر أو غري: ( (Produitج املنت . أ
 اجلمهور و حيتاجها املستهلكون.

املستهلك للحصول  يلزم أن يقبلها التكاليف اليت أو الثمن و يعرب عن قيمة املنتوج و:  ((Prixالسعر  . ب
املتوقعة من شراء املنتج، أو عن  حيدد املستهلك مناسبة السعر عن طريق موازنة املنافع على املنتوج و
 وعندما تكون الفوائد املستخلصة من املنتوج أكرب من التكلفة اإلنتاجية,السعر اجلودة و طريق عالقة

 قيمة. يكون املنتوج ذا
املستهلكني احلصول على  يستطيع من خالهلا أو القنوات املتعددة اليت يقصد به املوقع :( (Placeاملكان . ت

 .املنتوج
الرسائل إىل  و األساليب اليت توصل الصور يقصد به تلك اخلطط و :( (Promotionالرتويج  . ث

بغرض حتفيزه لشراء املنتوج.هذه العناصر األربعة تربز اخلصائص الفريدة للمنتوج الرايضي،  املستهلكني
حتقيق أكرب مبيعات ممكنة.لنجاح  السعر التوجيي وحتديد قنوات االتصال لتسهيل و استاتيجياتوتقدم 

على ظروف وطبيعة املنتوج  أساليب خمتلفة اعتمادا يلزم التعامل مع هذه العناصر بطرق و عملية التسويق
 1املسوق.

 :التسويق فلسفة يف التوجهات  1.1

 .ابملنتجات التوجه ا - أ
 46.ابلبيع التوجه - ب
 .ابلتسويق التوجه - ت
 ومتيزت نفسه يبيع اجليد املنتج أن أساس على املنتج جودة على التكيز كان حيث :ابملنتجات التوجه - أ

 .اإلنتاج عند الطلب بزايدة الفتة هذه
 اإلعالن على االنفاق بزايدة وذلك وخارجيا حمليا املبيعات من قدر اكرب بتحقيق االهتمام :ابلبيع التوجه  - ب

 على الطلب حتقيق البيع لرجال وتتك تستطيع ما إنتاج على املؤسسات اعتمدت حيث الشخصي والبيع
 .املنتج

                                                           
 لفكر العريب،كمال لدين عبد الرمحان درويش و حممد صبحي حسانني، موسوعة منتجات إدارة الرايضة يف مطلع القرن اجلديد، اجمللد الثالث،القاهرة،دار ا     1

 23ص3112



 التسويق الرياضي الفصل الثالث:                                                     الجانب النظري
 

 

74 

 :ذلك ويتطلب :ابلتسويق التوجه  - ت
  املنظمة نشاط أوجه ختطيط يف البدء نقطة هو األخري املشتي. 
  املنظمة يف األخرى والوظائف التسويق بني التكامل. 
  التسويقي املزيج عناصر بني التكامل. 
 1. الطويل األجل يف األرابح حتقيق        

 . التسويق يف اجملال الرايضي :2
 النظر فعند العشرين، القرن أوائل مع خمتلفة صور يف رهو ظه بداية منذ الرايضي للتسويقي التارخي التطورن إ      

 املاضية، عاما اخلمسون خالل ويفا فجائي وليس تدرجييا وتطور نشا التسويق أن نالحظ أن نستطيع املاضي يف
 معينة مفاهيم وضع يف األمريكية املتحدة الوالايت يف اخلصوص وجه وعلى األعمال رجال من كبري عدد شارك
( و مرورا ببارنيم shoman)شومان األسطورة من بدءا الرايضي ابلتسويق املتعلقة الفلسفات و املمارسات لتطوير

(banum )فيك بيل مث والرايضي مياإلعال اجملال على الرايضي التسويق يف ابرنيم مسامهات وتركزت 
(Billveek )يلي كما الرايضي  ، التسويق ممارسات تطوير يف سامهت أجملهودات وهذه: 

 استغالل هي التذاكر لبيع ,0302( Billveek) فيك بيل كان حيث الدعاية ومواد التذاكر بيعأ ـ       
 هي هبا اشتهر اليت األشياء أهم احدىهي  و  , (الكشافة الطالبية، التجمعات ك،ري الس) اجلماهريية التجمعات

 من تلعبه ملا ةلعاما ابلعالقات اهتمامه كذا و االنتباه، جتذب هامه أشياء إىل العادية األدوات حتويل على قدرته
 .التسويقية العملية يف هام دور
 و حمتفكالعب بيسبول , Spalding 0302)) سبالدنج اشتهر والرعاية الرايضية املنتجات ترويج ب .    

 .الرايضية املنتجات وصناعة األعمال جمال يف الرئيسية تهااجناز  تعد ذلك من الرغم وعلى الوطين الفريق كابنت
 استفاد و للرايضة عرضة طريقة يف رئيسيا و هاما ادور  والصناعية االجتماعية تاابلتغري  سبالدنج وعي لعب حيث
 يف سبالدنج مسامهات وتتكز البيسبول برايضة اخلاصة املنتجات تسويق يف جيده بصوره توالها اليت املناصب من

راعية للبطوالت , و من  لتصبح الشركات توقيع على حيصل حيث العقود توقيع جمال يف الرايضي التسويق تطوير
  .هنا جاءت فكرة الرعاية الرايضية

 أتسيس يف ادور  لعباو  أسسالذي  األعمال( و هو رجل Davidson)  دافيد سون التسويق حبوثج .      
 التسويق جمال يف دافيد سون إسهاماتالقدم،   كرة وفريق اهلوكي، فريق و ,السلة كرة للعبة األمريكية اجلمعية
 واليت القوانني وتغيري االختبار إعادة عن نتج وقد وتقدميه الرايضي املنتج حمتوايت اختبار أعاد انه ببساطة الرايضي
 هذه شان من ومهيه كمغرايت االنتشار استخدم و املدن يف فات االح ذات األلعاب مسوقو واتبعها قدمها

                                                           
 .22, ص كمال الدين عبد الرمحان درويش و حممد صبحي حسنني , مرجع سابق   1
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 يف أسهم وأيضا املنتج لتسويق مناخ خلق هو اهلدف أن أي الالعبني جملموعات املنافس موقف تشكل أن اجلماعة
 مع التوافق على البقاء جيب أبنه الرايضة ملسوقي عمليا منوذجا تقدميه

 1.املستهلكني لدى واالهتمامات املتغرية االحتياجات على والتعرف املختلفة الزمنهأ
األخرى، إذ أنه عبارة عن  التسويق يف اجملال الرايضي حديث بطبعه، ولكنه ال خيتلف كثريا عن اجملاالتو      

املستهلك الرايضي من خالل عمليات املشاركة.إن  رغبات واحتياجات لتلبيةختطيط ودراسة يف األنشطة املصممة 
 الرايضية خاصة املادية منها. التسويق اجليد أو احملكم هو الذي يساهم يف حل بعض مشاكل ومعوقات اهليئات

صدد توضيح املتحدة" ب إبراهيم يف دراسة له بعنوان "مشاكل متويل وتسويق الرايضة ابلوالايت الدكتور  جاء   
كيفية متويلها وتسويقها إىل أن  برامج الرايضة و يف تقدمي االقتصادي الذي يلعبه اجملتمع األمريكي طبيعة الدور

وطرق تسويق على أساس جتاري قد ال يتفق مع الفلسفة التبوية للربامج  هناك مشاكل تقوم على استخدام متويل
مما سبق يتبني أمهية استخدام املفهوم التسويقي ابهليئات  توجيية.والفلسفة االجتماعية للربامج ال  الرايضية أو

األساليب العلمية حيث ال يفقد السعي إلدخاله يف  الرايضية ألنه جيب أن اليكون عشوائيا، و جيب إتباع النظم و
 :هلذا جيب أن خيضع للنقاط التالية اجملال احليوي و هذا

 بعناصره. املفهوم التسويق احلديث جيب تفهم املدخل و اف احليوية الساميةدحتقيق األه.  1

 حاجاهتا و رغباهتا من انحية أخرى. . أن يقوم بدراسة واضحة خلصائص مفردات السوق من انحية 3

 . ضرورة مراعاة املتطلبات الداخلية واخلارجية ألعضاء األندية. 2

األخرى.للمجال الرايض أمهية  ع بقية اهليئات. حتديد شكل وأساليب املنافسة الشريفة يف تقدمي اخلدمات م 2
حيوية، هذا ما جعل الدولة توليه  اقتصادية وسياسية ال تقل أمهيته عن ابقي اجملاالت األخرى ملاله من شعبية و

 2.الطموحات ال يكف املتطلبات يف إطار األهداف و رعاية وأمهية ولكن ما يتاح له من إمكانيات

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .002سابق,صمرجع  خليل، زكي املساعد  1
 61د. ابراهيم عبد املقصود, حسن امحد الشافعي, مرجع سابق,ص  2
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 التسويق الرايضي : أمهية 1.2
 جماالت و الرايضية األنشطة مبستوى االرتقاء إىل يسعى أنه جند الرايضي التسويق أمهية بتوضيح قمنا إذا      
 مع الرايضة ممارسة حنو اجلمهور اهتمام جذب و التويح و واإلدارة التدريب و التعليم، الرايضية و البدنية التبية
 ربح من يتحقق أن ميكن ما جانب إىل حياة، أسلوب تصبح أن إىل وتدعيمها وتعزيزها .نلإلنسا قيمتها توضيح
 للتسويق إداري جهاز وجود عدم كذلك , تواجده ضرورة يؤكد وأمهيته الرايضي التسويق فهم فعد , مادي وعائد
 ابإلضافة , أمهيته يؤكد املختلفة الرايضيةنوادي  ابل الرايضي ابلتسويق متخصصني وجود وعدم .الرايضية النوادي

  و ذلك من خالل :  ةوالرايضي البدنية التبية جماالت يف وتطبيقها التسويق أساليب وضوح عدم إىل

 الرايضية للخدمات التسويق منالرايضية  األندية موارد زايدة على العمل ضرورة . 
      األخرى املؤسسات و املؤسسة بني املنافسة فرص توفري على العمل ضرورة .  
  نادي الرايضيال طرف من املقدمة الرايضية اخلدمة مبستوى االرتقاء.  
      الرايضية األندية تقدمها أن ميكن اليت الرايضية اخلدمة نوع حتديد على العمل ضرورة.  
 التسويق إبدارة والعاملني للمستفيدين التسويقية األهداف بتوضيح االهتمام جيب.  
      الرايضية للخدمة والدويل احمللي التسويق عن مسحية ساتار د  بعمل االهتمام.  
      نوادي الرايضية ابل التسويقية اخلطط وضع يف املتخصصة اإلدارية الكوادر بتدريب االهتمام. 
 1. الرايضية اخلدمات على املؤثرة البيئية الظروف سةار د مراعاة  جيب 

 الرايضية : األنديةالتسويق يف  أساليب  2.2
 و  راتوالدو  البطوالت و الرايضية اجملاالت ابستخدام تطبيقها ميكن اليت املختلفة األنشطة جمموعة هي     

 :يلي ملا وفقا وتتعدد,  الرايضي التسويق يف االوملبية و القارية و الدولية و احمللية املنافسات
 .واإلعالن الدعاية حقوق تسويق .0
 .التلفزيوين التسويق .3
 .واملبارايت البطوالت تسويق   .2
 .الالعبني تسويق .2
 .واالجتماعية الرايضية املنشئات تسويق .2
 72.واخلارجي الداخلي للجمهور اخلدمات تسويق .5
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 :واإلعالن الدعاية حقوق تسويق. 1.2.2

 هلا الدعاية مقابل الرايضية املالبس شركات مع التعاقد. 
  الالعبني وأرقام وأمساء صور استخدام. 

  للمنظمة التجارية العالمة استغالل حقوق بيع 
    املؤسسة عن وصور أفالم إعداد. 
   املشروعات أهم رازإلب الصحفية  راتاملؤمت. 
   اخلاصة التليفزيونية والقنوات الصحف. 
  نادي الرايضي.ال أعالم و راتشعا 

 :التليفزيوين التسويق . 2.2.2

 التليفزيونية للتغطية تعاقدية شروط وضع. 
  الرايضية األحداث بث حقوق احتكار. 
  للنادي . الرايضية واألحداث للبطوالت للدعاية اإلعالمية املؤسسات مع اتفاقيات عقد 
   املشاهدة كثافة و “ الذروة وقت“ اإلعالن بتوقيت االهتمام. 
   الرمسيني الرعاة “بعمليات املهتمني مع التعاقد“. 
   الرايضي االستثمار وتشجيع الرايضيني املستثمرين اهتمام جذب. 

 :واملبارايت البطوالت تسويق.3.2.2

 اجلماهري على ييسر مما التذاكر بيع منافذ من العديد فتح. 
   اجلماهريي اإلقبال حيفز مما ولنيؤ املس كبار دعوة. 

  73ر.اجلمهو  توقعات مع تتناسب التذاكر من كمية طرح 
   الرايضي احلدث أمهية مع يتناسب مبا التذاكر أسعار حتديد. 
  التذاكر على السحب عمليات ىف للفائزين تذكارية هدااي تقدمي. 
  الرايضي . احلدث أو رايتاملبا إقامة أثناء  راغبنيلل اإلعالن حقوق تسويق  
   اإلحداث أو للبطوالت املسجل أو املباشر للبث التعاقد. 
  1.املرتبطة الرايضية األحاديث أو التحليالت أو الندوات لعقد التعاقد 

 
 
 
 

                                                           
ويق الرايضي و االستثمار يف املؤسسات الرايضية املختلفة , دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, التس إستاتيجيةعلية عبد املنعم حجازي , حسن الشافعي,  1
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 : الالعبني تسويق.4.2.2

 ابألندية الرايضية األلعاب مدارس إبنشاء االهتمام. 
  الناشئني الختيار راتاختبا عمل طريق عن ابألندية األلعاب خمتلف يف الناشئني قاعدة بتوسيع االهتمام. 
  كبري عائد يضمن مما تافهماح و الالعبني تسويق يف ابملختصني االستعانة  راعاةم. 

 تافالح خمتصة جلنة تشكيل مع العب أو فريق لتبين الرعاة األعمال رجال انتباه جبذب االهتمام 
 ضرائبال من خاصة تسهيالت بتقدمي االهتمام  احلوادث و اإلصاابت ضد التامني مع الالعبني
  .األبطال لالعبني رعايتهم نظري األعمال لرجال

  : الرايضية تااملنش تسويق.1.2.2

 املمارسة أوقات غري يف النادي مالعب على الرايضي النشاط ملمارسة املؤسسات مع ابلتعاقد االهتمام. 
   لتسويق املناسبة األماكن الستغالل واإلعالن الدعاية يف متخصصة شركات مع ابلتعاقد االهتمام 

 .الرايضية اخلدمات
  74.به األعضاء حفالت إلقامة السباحة، وصاالت اتومحام الكافترياي، و املطاعم بتأجري االهتمام 

  املتخصصة للشركات إدارهتا إسناد و ابألندية الكافترياي و املطاعم بتطوير االهتمام. 
  للجمهور وأتجريها ابألندية جتارية حمالت إبنشاء االهتمام. 
  اسم حيمل فندق إنشاء مع التجارية، اللغة يتحدثون الذين املتخصصني و رباءاخل بتوفري االهتمام 

 .مواردها لزايدة ذلك و الرايضي ناديال
  1.اقتصادية بطريقة تدار و ،الرايضي نادي ال اسم حتمل رايضية قناة ببث االهتمام 

 : واخلارجي الداخلي للجمهور اخلدمات تسويق.2.2.2

 والعمرة احلج رحالت – االجتماعية الرحالت(مثل لألعضاء االجتماعية اخلدمات بتوفري االهتمام – 
 فواتري -الصحية الرعاية , االستهالكية اجلمعيات – احلضانة –  راتالسيا انتظار أماكن  – املصايف
 ).التلفون
  املبارايت على اجلماهريي اإلقبال لزايدة املبارايت بتشفري االهتمام. 
   املمارسني جلميع والرايضية البدنية اللياقة كزمرا  بفتح االهتمام. 
  االنتنت موقع على الرايضية املؤسسة موقع تسجيل. 
   تلف االجنازات احملققة .خم فيه رايضي دليل عمل 

 املبارايت جدول النجوم، صور امللعب، خرائط مثل للمشاهدين التذكارية اهلدااي بتقدمي االهتمام. 

                                                           
 ر،زائاجل جامعة منشورة، غري ماجستري والرايضية ،رسالة البدنية التبية جمال يف املستحدثة اإلدارية األساليب ابستخدام والتسويق االستثمار عبد القادر، انصري 1

  51,ص3116والرايضية، البدنية.ة التبي معهد
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   املالبس مصنع مثل كربى صناعية مشروعات يف املسامهة مراعاة. 
  وقنوات للمشاهدين األمنية اخلدمات بعض تقدمي مع النادي الرايضي ادارة تقدمها دورية ارساتد  عمل 

                 1.ورغباهتم ارائهم عن للتعبري للجماهري مفتوحة وقنوات فنية
 

 :شكالن أتخذ الرايضي التسويق أساليب أن  راذك فقد الشافعي و حجازي علية أما
 وسيلة أو أداة الرايضي التسويق أو الرايضة وتكون :الرايضة مع التسويق :األول الشكل 

 الرايضية الرعاية ذلك أمثلةو  ةاالندي أهداف لتحقيق وسيلة الرايضة تكون هنا , رايضي منتج تنتج ال اليت االندية
 إعالانت استخدام الشركات، شعار ابستخدام والتصاريح ، راعيوال النادي  بني املتبادلة املنفعة على تقوم اليت

 .الرايضية اإلقامات و التجارية، الشركات
 يف املتبعة التسويق إدارة أساليب الرايضية املؤسسات استخدام هو :الرايضة يف التسويق :الثاين الشكل 

 والفرق الالعبني وتسويق الرايضية واألنشطة واملنتجات للخدمات لتسويق مثل االقتصادية املؤسسات
 والسياحة الطبية واخلدمات الرايضية واملالبس واألدوات األجهزة وتسويق واملبارايت والبطوالت واملسابقات
   2.الرايضية

 أهنا يرى فهو والتفسري ابلتوضيح الرايضي التسويق أساليب :( 2004 )امحد حسن الشافعي تناول وقد      
 رات والدو  والبطوالت الرايضية األنشطة ابستخدام الرايضة جماالت يف تطبق اليت املستخدمة الطرق عن عبارة

 عملية يف والدولية احمللية واملنافسات
 :أمهها ومن الرايضي التسويق
 واألنشطة لألحداث اجلماعات ,فراداأل اهليئات، التجارية، املؤسسات الشركات رعاية :الرايضية الرعاية   -

 .املختلفة الرايضية واالحتادات راتوالدو  والبطوالت
 للبطولة امليعاد حتديد جيب  :اآليت مراعاة جيب وهلذا : ودوليا حمليا والبطوالت لألحداث التلفزيوين النقل  -

 يف رايضية أحداث عدة رعاية عدم .الرايضية املنافسة أو للبطولة املناسب الوقت اختيار يتم .كافية بفتة
 .واحد وقت

 .ودولية حملية هامة شخصيات دعوة  الشخصية العالقات  -

 يف كبرية عرض شاشات وضع طريق عن هلم ومسابقات يزاتم بتقدمي اجلماهري من عدد اكرب اجتذاب  -
 للمؤسسات ختفيضات وعمل .مالية جبوائز مسابقات وتقدمي املختلفة، واملؤسسات العامة األماكن
 .اجلماهريي لالستقبال العامة الشخصيات مع والتعاقد واجلماعات، واهليئات

                                                           
 086-085الشافعي حسن امحد, مرجع سابق, ص  1
 32علية عبد املنعم حجازي, حسن الشافعي, مرجع سابق,ص  2
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 وسائل بواسطة واألفكار املعلومات لتقدمي الشخصية غري الوسيلة:  املختلفة وسائله و الرايضي اإلعالم  -
 1.معا والبصرية السمعية أو والبصرية السمعية اإلعالم

 : جماالت التسويق الرايضي ..4
 فردية جوانب يشمل كونه عنها أمهية يقل ال وهو األخرى التسويق أنواع من كغريه الرايضي التسويق إن        
 :أييت مبا الرايضة يف التمويل مصادر وتتمثل بكثري، أوسع وجماالته ومجاعية،
 اخلدمات ووسائل املنتجات على اراتالشع و العالمات ابستخدام التخيص. 
  الالعبني وأدوات مالبس على اإلعالن. 
  الرايضية املنشآت على اإلعالن. 
  الرايضية اهليئات يف واخلدمات فقار امل اراستثم. 
  الرايضية واملناسبات للمبارايت الدخول تذاكر عائدات. 
  واهلبات والتربعات اإلعاانت. 
  الالعبني انتقال عائدات. 
  األعضاء ومسامهات األعضاء كاتشتا ا. 
  واإلعالن الدعاية حقوق استثمار. 
  الرايضية واملناسبات لألنشطة والتلفزيوين اإلذاعي البث حقوق. 
  و النشرات و الربامج اخلاصة ابالنشطة الرايضية. املطبوعات يف اإلعالن 
  األندية لدى أساسيا الحتاف عنصراا أصبح حيث الالعبني، تسويق. 
  اهليئات من كثري على حتوز اليت اجملاالت أخصب من جمال وهو الرايضية املعدات تكنولوجيا تسويق 

 .الرايضية للمعدات التكنولوجيا الستخدام
  الرايضي شراب و بطعام يتعلق فيما خصوصا الرايضية التغذية جمال يف التسويق. 
  2.أهدافها لتحقيق هادفة تربوية وقواعد علمية أسس على املبين الرايضي التدريب برامج  تسويق 
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 : املصادر املالية  أهماحد  الرايضي لتسويق.  ا1.2.
 بل العايل، الرايضي املردود حتقيق إىل فقط يرمي معنوي هدف الرايضية ناديال لعمل السامي اهلدف يعد مل     
 املادي العائد حتصيل بغية األدوات و زاتالتجهي يف التقين التطور حتقيق يف يتمثل حمض، جتاري هدفها أصبح
 .غاية كأبعد
 على تعمل األخرية هذه أصبحت الشعوب، لدى كبري ابهتمام حيظى أصبح الرايضي التسويق الن      

 على البث حقوق بيع يف تتمثل تسويقية نشاطات ذلك فيصحب .البطوالت و املنافسات خمتلف عرب استضافتها
 رافإش حتت تشتى، و تباع سلعة الرايضي البدين النشاط أصبح آخر ومبعىن اإلشهار، و اإلعالن و املثال سبيل
 مايل مورد يتشكل هكذا .املادية املكاسب حتقيق هبدف للمستهلكني ورشة خلق مهمتها مسوقة، هيئة
 و .امليدان يف خمتصة لوائح و مواد حتكمها مشرعة، قانونية طرق وفق حتصيله يتم الرايضية، لألندية ابلنسبةةمهم
 .الرايضية لألنشطة اجلديد التسويقي املفهوم يظهر أن استطاع هكذا
 املستهلكني رغبات و احتياجات ملقابلة تنظم اليت األنشطة مجيع من يتكون الرايضي التسويق و         

 املنتجات تسويق :مها أساسني جناحني ليشمل النشاط هذا تطور قد و متبادلة، عمليات خالل من الرايضيني،
 استخدام خالل من اخلدمات و األخرى املنتجات تسويق و الرايضيني، للمستهلكني مباشرة اخلدمات و الرايضية
 1.الرايضية األحداث خمتلف
 إعداد و الرايضي، البدين النشاط ممارسة خطط و التسويق مجار ب  بني انسجام خلق يتم السياق هذا يف و     
 عملية هاما منوذجا التسويق، يف املختص و 2. "كوتلر فيليب" وضع فقد .واحد آن يف ملنياالع بني توافق مناذج
 :التالية العملية اخلطوات تتبع ذلك يف سن و التسويقية اإلدارة
 املؤسسة أو اهليئة و السوق حتليل. 
  األهداف و غراضاأل و املهام حتديد. 
  التسويق خطة تطوير. 
  الوظيفي اهليكل اختيار. 
  اخلطط تنفيذ تقييم و متابعة. 

  
 
 

                                                           
 .83   ص ،1997 القاهرة، والنشر، للطباعة .الطبجي مركز البيع، اراتومه التسويق نظم إدارة مجاعة، حممود أمني هللا عبد 1
 .22فليب كولت, جاري ارمستونج,تعريب سرور علي سرور, أساسيات التسويق, الكتاب األول,دار املريخ للنشر,الرايض,السعودية,بدون سنة نشر,ص   2
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 و احلسبان يف نقاط أربعة أيخذ أن جيب أنه كمفهوم التسويق إىل P. Kotler كوتلر فيليب أشار حيث    
 :هي

 التوزيع و التويج بوظيفيت  :األعمال حميط. 
 اإلنتاجية املؤسسة يف  :التسويقية البحوث و ساتار الد مهمة.  
 ونيفكر  ال  فإهنم الزابئن يف فكروا ما إذا املؤسسة أعضاء أن مفادها  :املؤسسة داخل فلسفة.  
 و علمية مبناهج  املستهلكني ورشة أي املستهدف القطاع تعريف و : السوق يبحث نشاط التسويق 

 .دقيقة مجار ب
 املعرفة يستحضر ذهين استعداد هو و لألسواق املزيج و العلمي ابلغزو التسويق إىل الباحثني أحد إليه يشري كما

 1.لتسويقها املعتمدة الطريقة و املطلوبة، اخلدمات و للسلع اخلصائص لتحديد السوق، بوضع السابقة

 يف التسويق الرايضي : ماإلعال. دور 2.2
 وسائل خالل من حىت أو التلفاز خالل من أو املالعب من سواء الرايضية للمبارايت اجلماهريي احلضور إن    

اذاعة صحف من األخرى اإلعالم  التجارية والشركات األعمال رجال من ابلكثري دفع اإلعالم وسائل من وغريها و 
 الدعاية جمال يف األخرية العقود خالل واسعة  زاتقف الرايضة قفزت فقد للحقيقة والرايضة  من لالستفادة الكربى

 الرايضية املسرية يف الكبري األثر له كان مما الرايضة يف اإلعالمية الوسائل وتطورت األساليب فتنوعت والتسويق
 ارتباط أن وجدت حيث الرايضي، اإلعالم خالل من هي إعالنيه وسيله أفضل أن التجارية الشركات وجدت لقد

 اإلعالمية الوسائل من بكثري اكرب أتثري له املشهورة الرايضية  األندية أو املشهورين ابلرايضيني التجارية املنتجات
 أكرب مصداقية ويعطي املسوقة أو الداعمة للشركات مساحة يعطي الذي هو الصحيح الرايضي فاإلعالم ,التقليدية
 عن بعيدة تزالال املختلفة احمللية اإلعالمية الوسائل إن,أطول ملدة اجلماهري عقول يف وترسخ الشركات، لتلك

 مما املسوقة، الشركات أو لراعيةا الشركات ذكر عن األحيان من كثري يف تتحفظ فهي ،لرعايةا الشركات تشجيع
 2.والالعبني واألندية لالحتادات الدعم عن أوقفها و الرايضي السوق عن الشركات من الكثري أبعد
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .28فليب كولت, جاري ارمستونج,مرجع سابق ,ص  1
 012الشافعي حسن امحد, مرجع سابق, ص 2
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 3.  التسويق و التجارة الرايضية :             
اهليئات الرايضية و انواع االحداث للدعاية  ااكرب املؤسسات اليت تعمل لتمويل الرايضة من خالل استغالهل      

فهي من اكرب ممويل الرايضة   Adidas, Nike, CocaCola مبنتجاهتا السلعية مثل املؤسسات العاملية ل:
و هبات متنح لالندية يف شكل اموال, كذلك جتهيز هذه االندية  إعاانتالعاملية و التحاليل املالية تصنفها اىل 
االسواق من انحية  ا من طرف املمولني يتم بدراسة احملصل عليه األموالالعاملية مبختلف اللوازم, و ادارة رؤوس 

 أدرجتكلها   األعمال, هذه دوديةاملر يف املناصب ذات  األموالتغالل و استثمار هذه االسعار و امثل طرق االس
يف صنف واحد هو اعمال التسويق و التجارة الرايضية , و اليت من ورائها يستطيع القائم ابلوظائف التجارية 

 احلصول على ارابح مقابل ذلك.
و مل تؤدي يف حقيقة االمر مهامها كاملة اىل يومنا هذا,   ,و حديثا اخذت التحاليل االقتصادية للرايضة جمراها     

و من جهة  ,كون القطاع اخلاص يف اجلزائر مل يعرف ازدهارا معتربا يف املعامالت لوجود فجوات كربى يف التمويل
1.ملتوفرة لدى تلك اهليئات الرايضياخرى و اكثر دقة يف اعمال تسيري تلك املوارد ا  

:الرايضة و االقتصاد .4  
املدربني، فكل هذا كانت  و للرايضة عالقة وثيقة ابالقتصاد منذ القدم نظرا لإلمكانيات املتوفرة للرايضيني        

يتطلبه مصارعو الثريان من أحذية مصنوعة بعناية،  ما الساحات القدمية و اقتصادية، ففي اليوانن مثالله اعتبارات 
ذلك دليل على املال الذي كان ينفق عندما كانت تقام استعراضات كل  و أربطة وجلد لليد، وقاية عظام الفخذ

ما  واحلضارة اليواننية،إال أن ازدايد حاجات الرايضيني واليت كان جيب الوفاء هبا، أدى إىل ازدايد النفقات وهذا
 بيت تركيب رايضي معقد. و فأصبحت هلا صاالت، ميادين سباق اخليل أدى إىل تطور احلضارة اليواننية

نت معلومات اكم تزاد و ساعدت الثورة التكنولوجية يف القرن التاسع عشر يف زايدة االعتبارات االقتصادية    
الفتة.أصبحت الرايضة يف النصف األخري من القرن التاسع عشر أحد  هذه على االقتصاد والرايضة يف اجنلتا يف

فعل  لوجي، وهناك من يؤكد أن الرايضة رداملؤسسات اليت أحست بصدمة كاملة وذلك بفضل التطور التكنو 
كانت نتيجة للتصنيع بقدر ما   مباشر ضد امليكنة وتقسيم العمل ولكن الرايضة يف أمريكا يف القرن التاسع عشر

التسهيالت ومعدات  كال  كان هناك تغيريات ظاهرية يف كانت دواء له.فكل هذه التغريات احلديثة على الرايضة و
قد برزت ملقابلة  و من التخصص عايل ة أصبحت عمال كبريا له صناعات على مستوىالرايضة ألن الرايض

متطلبات كرة القدم، اهلوكي، السلة، ألعاب القوى،واأللعاب األخرى.و يؤخذ يف اعتبار قيمة الرايضة االقتصادية 

                                                           
 . 31 د. ابراهيم عبد املقصود, الشافعي حسن امحد, مرجع سابق,ص 1
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م أكثر العمال  االفتاض هو أن الناس األحسن جسمانيا وصحيا ه و للعمال املميزين بواسطة عدد من املدن
 1املثمر لألمة. كفاءة و يزيد العمل

 صناعة الرايضة:.  1
الرايضية، فشعبية كرة القدم يف  لعل أهم أسباب منو األعمال يف صناعة الرايضة هو الشعبية الكبرية لأللعاب     

األنشطة نشاطا متميزا قد العامل وشعبية كرة السلة يف الوالايت املتحدة األمريكية، قد جعل من الصناعة يف هذه 
فمثال، مقارنة صناعة الرايضة مع صناعة السيارات جند أن األوىل قد وضعت  فاق الكثري من الصناعات األخرى

 2.02بلغت مبيعات املنتجات الرايضية املرخصة يف الوالايت املتحدة األمريكية فقد الثانية يف موقف ال حيسد 
كرة القدم القومية،حققت صناعة الرايضة تطورا كبريا خالل الثالثني عاما   بليون دوالر ابلنسبة ملنتجات منظمة

األخرى، وقد ارتبطت ابلعديد من املفردات، مثل: الشركات، املصانع، املعدات،  الصناعات املاضية مقارنة أبنواع
النوادي  و قالتجارية لالعبني، الفر  األعمال، وسائل اإلعالم، الساحات، االستوديوهات، املساحات شبكات

النامجة لتطوير صناعة  يشاهدها العامل كله تعترب أحد الوسائل الرايضية.واجلدير ابلذكر أن األحداث الرايضية اليت
احمللية، تعترب يف حد ذاهتا أكرب دعاية  اإلقليمية و و البطوالت القارية األلعاب األوملبية و الرايضة بطوالت العامل و
 تقنيات...اخل(. ع اجملاالت)مالبس، أدوات، أجهزة،صناعة الرايضة يف مجي تطوير و لتويج املنتجات الرايضية

 2سنعرض بعض جماالت صناعة الرايضة:
عقود االحتاف مقابل  . تسويق الالعبني )صناعة البطل( االحتافية، أصبح أساس لدى األندية حيث توقع 0

 بورصة عالية حتدد قيمة عقود الالعبني. أصبح الالعبون احملتفون مالية أصبحت خيالية و مبالغ

قواعد  على أسس علمية و يبىن التدريب الرايضي، من املعروف أن التدريب الرايضي . تسويق برامج اإلعداد و 3
 الرايضية العلمية أن ختوض هذا اجملال لتحقيق أهدافها. صبح عشوائيا بل أصبح جماال هاما يستطيعي مل  تربوية و

 .جمال التغذية الرايضية فيما يتعلق بطعام وشراب الرايضيني. التسويق يف  2

 تسويق أماكن ممارسة الرايضة..  4

 . تسويق املعدات الرايضية. 2

 . تسويق الثقافة الرايضية اخلاصة بسيكولوجية الرايضة والتدريبات5
 

                                                           
 .56الشافعي حسن امحد، مرجع سابق ، ص  1
 .52كمال الدين عبد الرمحان درويش وحممد صبحي حسانني, مرجع سابق, ص  2
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جتد سوقا  ميكن أن نديةاألا توظف من خالهل نميكن أ اليت الرايضية جماالت الصناعات خالل عرض بعض      
ي )الالعب و ضمسريهتا لتحقيُق أهدافها و رفع مستواها الراي ملواصلة النواديتلك  دعم يساهم أوال يف ياضراي

التطوير و ليُس ان املكسب التجاري فقط حىت ال ينقلب  أجل من لتسويق يكوان ة(، وانضلراي العامل املستوى
 يضالراي استبعاد اهلدف األمسى و هى رفع ابملستوى نو دالربح،  لتحقيق إىل شركات يشتيها البعض حال األندية
للمؤسسة سيؤدي إىل مضاعفة خطط التسويق  املستوى احمللي او الدويل إن اإلنفاق على القيم اجلوهرية سواء على

 1: الرايضي واجناحه ومن خالل الشكل نوضح خطط التسويق الرايضي

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 ميثل جماالت التسويق الرايضي(: 1الشكل رقم )                              

حسانني، موسوعة اإلدارة الرايضية يف مطلع القرن  يكمال الدين عبد الرمحان درويش وحممد صبح: املصدر
 .20، ص 3112اجلديد، اجمللد الثالث، 

 

                                                           
 .52سابق, ص  صبحي حسانني, مرجع كمال الدين عبد الرمحان درويش وحممد 1
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 سوق المشروع
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 الالعبون

 اإلستراتيجية تحقيقل تستخدم تكتيكات

 المكان الترويج السعر التعليب

 تكتيكاتوال اإلستراتيجية يموتقي تطبيقوال الوعد



 التسويق الرياضي الفصل الثالث:                                                     الجانب النظري
 

 

86 

 خالصة:

 التسويق الرايضي التسويق بصفة عامة و حسب ما تطرقنا إليه يف هذا الفصل الذي متحور يف جممله حول         
يف اجملال الرايضي, من معرفة عناصر التسويق و وظائفه, و الدور الكبري الذي يلعبه التسويق  بصفة خاصة, و

 األمثلاذ انه من املمكن الوصول اىل املستوى اعتباره مصدر مهم من مصادر التمويل لألندية الرايضية,  خالل 
, من خالل الدعاية و الرايضية من خالل استغالل التسويق الرايضي لألندية مالالز املادي  لتطوير و حتسي الدعم

 أي, و منه فانه على التسويق و اليت أتخذ أشكاال عديدة أساليباىل  أيضا, كما تطرقنا و البث التلفزيوين ويجت ال
لدعم املايل الذي يساعد النادي الربح ا املنافسة و اندي رايضي  وضع خطة تسويقية جيدة تضمن له حتقيق

              الرايضي يف توفري احتياجاته و تطوير نشاطاته.

 



 

اجلانب 
 التطبيقي

 



 
 الفصل الرابع

 )اإلجراءات املنهجية للبحث(
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 :متهيد
بعد دراستنا للجانب النظري سنحاول يف هذا الفصل أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت اتبعناها يف هذه 
الدراسة، ومن أجل احلصول على نتائج ميكن الوثوق هبا واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى، 

فان ما مييز أي حبث علمي هو مدى قابليته  وابلتايل احلصول على نفس النتائج األوىل، كما هو معروف
 للموضوعية العلمية، هذا ال ميكن أن يتحقق إال إذا اتبع صاحب الدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية.
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 . املنهج املستخدم:1
دراستنا هذه ولطبيعة املشكلة  يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه ويف     

املطروحة اخرتان املنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلا, كونه يساعد على احلصول على املعلومات الشاملة حول 
متغريات املشكلة واستطالع املوقف العلمي أو امليداين الذي جتري فيه قصد حتديدها , وصياغتها صياغة علمية 

 دقيقة.
الوصفي كغريه من املناهج األخرى على عدة مراحل أمهها التعرف على مشكلة البحث )ويقوم املنهج      

وحتديدها , ووضع الفروض, واختيار الفئة املناسبة, واختيار أساليب مجع البياانت وإعدادها, ووضع قواعد 
مغزى تؤدي لتصنيف البياانت , ووضع النتائج وحتليلها يف عبارات واضحة, وحماولة استخالص تعميمات ذات 

 1إيل تقدم املعرفة(.
حماولة  على  الرايضية و العمل األندية بعض  رؤساء ببعض املسريين و مت االتصال  :الدراسة االستطالعية.2

استقطاب املمولني و املستثمرين للنادي , و ما هي التحدايت  إمكانيةويل هذه األندية الرايضية و متكيفية فهم  
الرايضية  برؤساء هذه األنديةاستبيان خاص مت بعدها إعداد صادفها األندية الرايضية,  املالية و املشاكل اليت ت

 .كيفية استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحدايت املالية لألندية الرايضيةوذلك للكشف عن  
 

الثاين لكرة القدم,  للبحث يف األندية الرايضية للقسم الوطين األصلييتمثل اجملتمع  للبحث : األصلي. اجملتمع 3
 و هي األيت :

 اسم النادي اسم النادي
 مجعية اخلروب  شباب ابتنة 
 برادو  احتاد بلعباس 
 أهلي برج بوعريريج  شبيبة جباية 
 أمل بوسعادة  احتاد الشاوية 
 مولودية سعيدة  شبيبة سكيكدة  
 مولودية العلمة  اومليب الشلف 
 ديةاوملبيك امل  شباب عني فكرون 

 اومليب ارزيو  احلجوط
 
 

                                                 
 .343, ص:  4891,  2ديولد فان دالني)أتليف( حممد نبيل نوفل وآخرون :" مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ", ط - 1
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هي جمتمع الدراسة اليت جتمع منه البياانت امليدانية ،وهي تعترب جزء من الكل ،مبعىن أنه أتخذ :عينة البحث . 4
  1.جمموعة من أفراد اجملتمع األصلي ،مث تعمم نتائج الدراسة على اجملتمع ككل

ابقة للواقع قمنا ابختيار عينة البحث بطريقة عشوائية, من أجل الوصول إيل نتائج أكثر دقة وموضوعية ومط    
, و هي ( أندية رايضية60ومشلت رؤساء األندية الرايضية للقسم الوطين الثاين لكرة القدم,  و كان حجم العينة )

   التايل : 
 * شباب ابتنة .       

 * أمل بوسعادة.         
 * شباب عني فكرون .           
 * شبيبة سكيكدة .             
 * احتاد حجوط .             
 *مولودية العلمة .               

ذ عدة مفاهيم بعني االعتبار، حيث يعترب اختيار العينة من أهم املشكالت أخالختيار العينة  :. كيفية اختيارها 5
وابتعادها قدر اإلمكان عن  اليت تواجه الباحث، فالنتائج العلمية تتوقف على متثيل العينة للمجتمع األصلي

 :لكوهنا اثالتحيز، وتستخدم العينة يف األحب

 .توفر التكلفة املاديـــة 
  .توفر اجلهد يف مجع البياانت وتبويبها وتفسريها 
 .توفر قدر من الدقة يف اإلجراءات امليدانية ويف تفسري النتائج 

فراد جمتمع  البحث هلم فرص متساوية و مستقلة لكي تعتمد هذه الطريقة على ان مجيع أــ العينة العشوائية :    
يدخلوا العينة ,أي أن لكل فرد يف اجملتمع نفس االحتمال يف االختيار و إن اختيار أي فرد ال يؤثر يف اختيار الفرد 

  األخر .
   : .خصائص العينة6

 . نفس مصادر التمويل -

 اجلانب التشريعي نفسه . -

  .نفس الراعي الرمسي لألندية -

 س القسم الذي تلعب فيه األندية .نف -

          
 

 

                                                 
 .431النفس الرايضي، مرجع سابق، ص  حممد حسن عالوي وأسامة كمال راتب: البحث العلمي يف الرتبية الرايضية وعلم 1
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 .  أدوات الدراسة:7
هي وسيلة من وسائل مجع البياانت ويعتمد أساسا على استمارة تتكون من جمموعة من ــ استمارة االستبيان:    

لة الواردة األسئلة تسلم إيل األشخاص الذين مت اختيارهم من موضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاابهتم على األسئ
فيه وإعادهتا اثنية كما تعرف أيضا أهنا جمموعة األسئلة املطروحة واملرتبطة أبهداف الدراسة ,توجه ألفراد العينة بغية 

 1احلصول على إجاابت خمتلفة تعكس آرائهم ومواقفهم .
املة جلميع ما جاء يف و أداة البحث اليت اعتمدان عليها , حيث مت إعداد أسئلة االستمارة اليت حاولنا أن تكون ش

 اجلزء النظري وقد راعينا عند صياغة األسئلة يف االستمارة اآليت:
 صياغة األسئلة بطريقة واضحة وسهلة. -
 ربط األسئلة ابألهداف املراد احلصول عليها. -

د احتواء هذه االستمارة على أسئلة مغلقة جييب عليها أفراد العينة بـ:نعم أو ال, وأسئلة شبه مفتوحة تتحد -
 هلا إجاابت خيتار املستقصي منه إحداها  .

إن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري  ضبط متغريات الدراسة:. 8
 :مستقل واآلخر متغري اتبع

 إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا املتغري املستقل :املتغري املستقل
 "مصادر التمويلهو"

 الرايضية األندية "هذه الدراسة املتغري التابع هو هو نتيجة املتغري املستقل ويف :املتغري التابع". 

 
بوسيلة إحصائية واحدة حلساب نسب  استجابة لطبيعة البحث استعنا يف هذه الدراسة  الوسائل اإلحصائية: .9

التكرارات يف اإلجاابت وهذا من أجل حتويل املعلومات الكيفية إيل معلومات كمية لتصبح أكثر دقة ومصداقية 
    : وهذه الوسيلة هي

 / جمموع أفراد العينة x011  عدد التكرارات=  النسب املئوية        
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .02, ص: 2661/2662معروف أحالم وآخرون :" أمهية االتصال يف رفع كفاءة املؤسسة ", مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس إدارة أعمال , املسيلة ,  - 1
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 إجراءات التطبيق امليداين:. 11
تعرضنا إليه  فرضيات املقرتحة( وهذا انطالقا حسب )التساؤالت املطروحة وال بتصميم أسئلة االستبيان القيام    

طين الثاين رؤساء األندية الرايضية املختارة للقسم الو  بعد ذلك مت توزيع هذه االستمارات إيل يف اجلانب النظري 
قمنا جبمع استمارات و  ما نود أن نتوصل إليه, نقوم بشرح لكرة القدم, وعند إعطاء كل نسخة لكل رئيس

األسئلة اليت طرحنها يف هذه  جفرز اإلجاابت وحتليل نتائ مجع و مث تطرقنا إيل عملية ,اإلجاابتستبيان وقراءة اال
من كل سؤال وتوضيح  واليت يتضمن العدد والنسبة,و الغرضاالستمارة, حبيث قمنا بوضع جدول لكل سؤال 

صدق الفرضيات اليت يتضمنها ض االستنتاج والذي نوضح فيه مدى بعر  ويف األخري قمنا .دوائر نسبيةذلك 
 البحث. 
 :االختبارصدق وثبات . 11

 :االستبيانأ.     

 على اإلطالع طريق عن األمر بداية يف ابناؤه مت قد ااختياره مت الذياالستبيان   أسئلة إن:الظاهري الصدقـ  
 هذا تناولت اليت العبارات اقتباس طريق عنوجاء ذالك واملقاييس،  املراجع وبعض السابقة الدراسات بعض

بصدد،  حنن اليتتدرس االتصال الرتبوي  اليت العبارات من ممكن قدر أكرب وضع و استخراج وحماولة املوضوع
 . دراسته

 عدد إىل اللجوء يف احملتوى صدق على للحصول الباحث إليها يلجأ أن ميكن اليت الطرائق من  :احملكمني صدقـ 
 . عليها للحكم املؤهلني من املسؤولني و العلمي البحث جماالت يف اخلربة و العلم ذوي احملكمني من
 و لقياس ما مالئمتها مدى و الدراسة أداة األسئلة وضوح مدى يف الرأي إبداء احملكمني من حثاالب طلب و

 .تعديل إضافة أو و حذف وكذلك األساسية، لدراسةا متغريات لتغطية األسئلة كفاية مدى و ، ألجلها ضعت
 سواء بتعديل احملكمني عليها اتفق اليت التعديالت إبجراء قمنا احملكومون، أبداها اليت التوجيهات ضوء يف و

 31احتوى على  األوىلاالستبيان يف املرحلة  أنحيث ’ األسئلة بعض إضافة أو األسئلة بعض حذف أو الصياغة
يف صيغتهما النهائية  الستبيانااحملكمني ليخرج  األساتذة رأيغري املناسبة حسب  األسئلةمنا حبذف , مث ق سؤاال 

 رقم ميثل : أمساء األساتذة احملكمني لالستبيان .اجلدول           .سؤاال 92
 

 التخصص الرتبة العلمية   األستاذاسم 
 

 تربية بدنية ورايضية حماضر " أ " أستاذ  براهيمي عيسى
 تربية بدنية ورايضية  " أ "حماضر  أستاذ  شتيوي عبد املالك

 تربية بدنية ورايضية  " أ "حماضر  أستاذ فنوش نصري 
 تربية بدنية ورايضية  حماضر  أستاذ طييب امحد 
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 حدود الدراسة:. 12
املشاكل  فكرة  هيوقد كانت  الرايضية للقسم الوطين الثاين,   األنديةبعض على مستوى قمنا بدراستنا      

 . مصادر متويل جديدة ن البحث ع إلزاميةو  ستوى الوطينامل ىعل  املالية اليت تعاين منها األندية الرايضية
 مشلت الدراسة بعض األندية الرايضية يف القسم الوطين الثاين لكرة القدم.: اجملال املكاين ــ      

 .5102/5102ارس و أفريل ( للسنة الدراسية )م دامت مدة الدراسة: اجملال الزماينــ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المنهجية للبحث ءاتاإلجراالفصل الرابع:                                      الجانب التطبيقي  

 

 
95 

 :اخلالصـة
وإجراءاته يف املتبع وهو املنهج الوصفي نهج امللتعريف ابلبحث و اب قمنانظرا لطبيعة مشكلة حبثنا احلايل 

بدراسة قمنا هذا الفصل فطرحنا من خالل مشكلتنا معتمدين يف ذلك على املعاينة امليدانية ألجل تثمينها 
كذا عرجنا على اجملال املكاين و ألزماين وبينا اجملتمع األصلي   استطالعية للتأكد من أن املشكلة موجودة فعال 

للبحث وعينة البحث وخصائصها وكيفية اختيارها وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية املستخدمة  ،كما 
ثابة الدليل واملرشد الذي حياول الوقوف معنا على أرض الواقع ويعترب هذا الفصل مبتطرقنا لصدق وثبات االختبار 

 مع حبثنا هذا.
 
 
 



 
 الفصل اخلامس
)عرض و حتليل 

 النتائج(
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 وحتليل النتائج: ضعر ـ 1

  : على النحو التايل و اليت صيغتعرض و حتليل الفرضية األوىل : ـ 1ـ1

 يف األندية الرايضية يساعدها يف مواجهة التحدايت املالية . التسيري املايل املعمول به  ـــــــ      

 .؟ ما هي املصادر املالية لناديكم:(10)السؤال
 .املصادر املالية لألندية الرايضيةمعرفة : السؤال  الغرض من

 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01.11 10 الدولة
 11 11 أخرىمصادر 

 38.88 10 معااالثنني  
 011 11 اجملموع

 . هي املصادر املالية لألندية الرايضية ما(:يوضح 10جدول رقم )
 

 
 

 حتليل النتائج:
ن مصـدر التمويـل هـو أجابـت افقـ  % 71 من خالل النتائج احملصل عليها من  نالحظ أن نسبة 

 الثنــجنأجابــت ل% 38 ــد أن نســبة  أجابــت املصــادر األخــر ، و% 00نســبة  يف حــجن  ــد ان،الدولــة 
 .معا

الرايضــية مــن يمــون مصــدر لويلهــا الدولــة وحــدها و الــيت  انــت نســبته  األنديــةعــدد يليــل مــن  أنأي 
نسـبة لويـل املصـادر األخـر  وحـدها لألنديـة الرايضـية منعـد  لامـا و الـيت  انـت  أنيف حـجن  ـد ,   71%

مـــولجن امل و املتممتلـــة يفأغلبيـــة األنديـــة الرايضـــية دتممتـــل مصـــادر لويلهـــا يف ا ثنـــجن معـــا,  , امـــا % 00نســبته 

17% 0% 

83% 

 االثنين معا مصادر اخرى الدولة
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شـــر ة مـــوبيليك و شـــر ة اوريـــدو و نـــونلغا  الـــ ين   ـــ لد  ـــد  و ميولـــون األنديـــة الرايضـــية, الـــ ين وا  الــ
 د .الرايضية   ل األنديةميولون 
 ؟.األخرى يف التمويل من طرف الدولة و املؤسسات  املسامهةما هي نسب  :10السؤال

 . .من األ متر مسامهة يف لويل األندية الرايضية الدولة او املؤنسات األخر معرفة  :السؤال الغرض من
 

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10 الدولة

 01.11 10 املؤسسات االخرى
 011 11 اجملموع

    األخرى.املسامهة يف التمويل من طرف الدولة و املؤسسات  نسب يوضح (:10جدول رقم )
 

 
 

 حتليل النتائج:
 34 مسـامهة الدولـة يف لويـل األنديـة الرايضـية هـو نالحـظ أن نسـبة من خالل النتائج احملصل عليها 

 .فق  % 71نسبة مسامهة املؤنسات األخر  يف لويل األندية الرايضية هو  ،أما  %
مسـامهة الدولـة يف لويـل األنديـة الرايضـية  بـري جـدا  أو ومن خالل النتائج احملصـل عليهـا نسـتنتج أن 

, % 34و دليــل كلــد نســبة ا جابــة الــيت  انــت  دمــاد دعتــ  هــر املصــدر الوحيــد يف لويــل األنديــة الرايضــية
 .   %71ت نسبته و اليت  انأما املؤنسات األخر  فان لويلها لألندية الرايضية ضعيف  جدا 

 
 

 

84% 

16% 

 المؤسسات االخرى الدولة
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 .األموال املتوفرة تغطي احتياجات املوسم الرايضيهل   :18السؤال
األمــوال الــيت دتحصــل عليهــا األنديــة الرايضــية مــن املمــولجن دم ــر  ت انــ  إكامعرفــة مــا  :الســؤال الغــرض مــن

 . احتياجات مونم رايضر
 

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 11 11 نعم

 11,11 14 ال

 88,88 10 أحياان

 011 11 اجملموع
 

الرايضــية  األنديــةاملتحصــل علي ــا مــن طــرف  مــوالاألت كانــ إذا(:يوضــح نســب مــا 18جــدول رقــم )
 .تكفي لتغطية موسم رايضي .

      

         
 حتليل النتائج:

 11يف حـجن  ـد أن نسـبة  ،% أجابـت بـنعم00نالحـظ أن نسـبة  من خالل النتـائج احملصـل عليهـا 
 . أجابت أبحياان %78, و نسبة أجابت بال %

مجيـ  األنديـة الرايضـية   دم يهـا األمـوال الـيت دتحصـل ان ومن خـالل النتـائج احملصـل عليهـا نسـتنتج 
عليهــا مــن اــرل املمــولجن لتغايــة احتياجــات املونــم الرايضــر و كلــد مــن خــالل نســبة ا جابــة الــيت  انــت 

 أحيـاانالرايضـية الـيت , يف حجن  د انـه اندرا مـا  ـد بعـن األنديـة اليت أجابت بال  %11,  مقابل  00%
و الــيت   دم ــيهم األمــوال الــيت يتحصــلون عليهــا مــن اــرل املمــولجن يف دغايــة احتياجــات املونــم الرايضــرمــا 

 , و ه ا  له راج  اىل اريقة التسيري .% 78 انت نسبتهم 

0% 

67% 

33% 

 احيانا ال نعم
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 . هل يوجد مسري يقوم بتسيري الشؤون املالية لناديكم :14السؤال
 .اكا  ان هناك مسري يقو  بتسيري الشؤون املالية داخل األندية الرايضيةمعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10 نعم
 01.11 10 ال

 011 11 اجملموع
 

 هنـا  مسـري مـاق يقـوم بتسـيري الشـؤون املاليـة يف األنديـةكـان  إذايوضـح نسـب مـا  (:14جدول رقم )
 .الرايضية

     

         
 

 حتليل النتائج:
،أمـا نسـبة أجابـت بنعم %38نالحـظ أن نسـبة  الـدوائر النسـبيةمن خالل النتـائج احملصـل عليهـا مـن 

 .أجابت بال 71%
الرايضـية للـد مسـري مـايل داخـل النـادي أغلبيـة األنديـة ومن خالل النتائج احملصـل عليهـا نسـتنتج أن 

, يف حـجن  ـد أن يلـة مـن األنديـة فقـ    للـد   %38و الـيت  انـت نسـبتهم  يقـو  بتسـيري الشـؤون املاليـة
 .% 71و اليت  انت نسبتهم  مسري مايل يقو  بتسيري الشؤون املالية للنادي

 
 

 
 

83% 

17% 

 ال  نعم
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 .التسيري املاق لناديكم على خطة مالية لتسيري احتياجات النادي ؟ هل يعتمد مسؤوق :10السؤال
الرايضـية دعتمـد علـى خاـة ماليـة معينـة لتسـيري احتياجـات  األنديـةنـت  ا  إكامعرفـة مـا  :السـؤال الغرض من

 .النادي
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01,11 10 نعم
 38,88 10 ال

 011 11 اجملموع
ـــ إذا(:يوضـــح نســـب مـــا 10جـــدول رقـــم ) ـــة لتســـيري كان ـــة معين ـــت ج خطـــة مالي ـــة الرايضـــية تن ت األندي

 .احتياجات النادي

         
 

 حتليل النتائج:
 ، أجابــت بــنعم فقــ  % 71نالحــظ أن نســبة  الــدوائر النســبيةمــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا مــن 

 .% أجابت بال 38أما نسبة 
يليـل مـن األنديـة الرايضـية دنـتهج او دعتمـد علـى  عـدد  ومن خالل النتائج احملصل عليها نسـتنتج أن 

 يف حــجن  ــد ان معالــم ا نديــة , % 71و الــيت  انــت نســبتهم  خاــة ماليــة لتســيري الشــؤون املاليــة للنــادي
و كلــد راجــ   , %38الرايضــية   دنــتهج خاــة ماليــة لتســيري الشــؤون املاليــة للنــادي و الــيت  انــت نســبتهم 

لعد  معرفة القيمة املالية اليت نـول دتحصـل عليهـا األنديـة الرايضـية مـن اـرل املمـولجن للنـادي نـوا ا   ـان 
 ندية الرايضية.من الدولة او ممولجن خوا ,و   لد نقص التخاي  ا نرتاديجر ملعالم األ

 
 

17% 

83% 

 ال نعم
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 .هل يتعرض النادي الرايضي إىل مشاكل مالية خالل املوسم الرايضي: (11) السؤال
 .الرايضة دتعرض اىل مشا ل مالية خالل املونم الرايضر األنديةما اكا  انت معرفة  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10  نعم
 11 11 ال

 01.11 10 أحياان
 011 11 اجملموع

ــة يتعرضــون إىل مشــاكل(:يوضــح نســب 11جــدول رقــم ) ــة مــا إذا كــان أفــراد العين خــالل املوســم  مالي
 .الرايضي 

 

                    
 
 

 حتليل النتائج:
% أجابــت  00،أمــا نســبة % أجابــت بنعم38 نالحــظ أن نســبة  مــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا 

 .أبحياان أجابت  %71 ،يف حجن  د أن نسبة بال
أغلبية األندية الرايضـية دتعـرض اىل مشـا ل ماليـة خـالل ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن 

 , يف حــــجن  ــــد ان بعــــن األنديــــة أحيــــاان مــــا دتعــــرض اىل % 11املونــــم الرايضــــر و الــــيت  انــــت نســــبتهم 
 .% 88مشا ل مالية خالل املونم الرايضر و اليت  انت نسبتهم 

 
 

 

83% 

0% 17% 

 احيانا ال  نعم
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 . لتمويل و االستثمار ؟ل اذابهل يعترب انديكم ج :(17) السؤال
 .ما اكا  انت األندية الرايضية جاكبة للتمويل و ا نتمتمارمعرفة  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11.11 14  نعم
 88.88 10 ال

 011 11 اجملموع
 .ما إذا كانت األندية الرايضية جاذبة للتمويل و االستثمار (:يوضح نسب17جدول رقم )

. 

    
 
 

 حتليل النتائج:
ــــــائج احملصــــــل عليهــــــا ــــــنعم 11,11 نالحــــــظ أن نســــــبة  مــــــن خــــــالل النت ــــــت ب  أمــــــا نســــــبة  ،% أجاب

 .% فقد أجابت بال88,88
معالــم األنديــة الرايضــية جاكبــة للتمويــل و ا نــتمتمار و ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن 

, يف حجن  د ان بعن األنديـة الرايضـية غـري جاكبـة للتمويـل و ا نـتمتمار و الـيت  % 11اليت  انت نسبتها 
ثقافـة املناقـة و  ـ لد النتـائج الـيت  صـدها النـادي خـالل املونـم  , وكلد راجـ  اىل% 88 انت نسبتها 

الرايضـر , و  ــ لد املرا ـيت الــيت  تلهـا يف درديــل الـدوري لــه دور يف جـ س املمــولجن و املسـتمتمرين و  ــ لد 
 .مشار ته يف املنافسات القارية من عدمها

 
 

67% 

33% 

 ال نعم
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 ؟.( : هل النادي يبحث عن املمولني 13السؤال )
 .معرفة ما إكا  انت األندية الرايضية دبحث عن ممولجن  السؤال:الغرض من 

 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 011 11 نعم

 11 11 ال

 011 11 اجملموع
 

 ت األندية يف حبث عن ممولني لتدعيم خزائن ا.كان(:يوضح نسب ما إذا  13جدول رقم )
 

 
 
 

 حتليل النتائج:
 00% أجابـت بـنعم، يف حـجن  ـد أن نسـبة 700نالحظ أن نسبة  احملصل عليها من خالل النتائج

 % أجابت بال.
 ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن  افة األندية الرايضية دبحث عن ممولجن .

 
 
 
 

100% 

0% 

 ال نعم
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( : حســـب خـــربتكم امل نيـــة إذا مهـــل فـــريقكم إىل وائيـــات احـــد البطوالت,هـــل تتلقـــون 10الســـؤال )
 ؟.عروض يف التمويل جديدة 

معرفة ما إكا  انت األندية الرايضية دتلقى عروض جديدة يف حالة التأهـل اىل اائيـات  الغرض من السؤال:
 .إحد  الباو ت 

 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 11.11 14 نعم

 88.88 10 ال

 011 11 اجملموع
ت األنديـة الرايضـية تتلقــى عـروض جديـدة يف حـال الت هــل كانـ(:يوضـح نسـب مــا إذا  10جـدول رقـم )

 وائيات إحدى البطوالت . إىل

 
 

 حتليل النتائج:
% أجابـت بـنعم، يف حـجن  11خالل النتائج احملصل عليها من الدوائر النسـبية نالحـظ أن نسـبة  من

 % أجابت بال. 88 د أن نسبة 
أن معالــــم األنديــــة الرايضــــية دتلقــــى عــــروض جديــــدة يف ومــــن خــــالل النتــــائج احملصــــل عليهــــا نســــتنتج 

,  يف حــجن  ــد ان  % 11اائيــات إحــد  الباــو ت, و الــيت  انــت نســبتهم  التمويــل يف حالــة اهلهــا اىل
بعن األندية الرايضية   دتلقى عروض جديدة يف التمويـل يف حالـة اهلهـا اىل اائيـات إحـد  الباـو ت , 

 و يف األعـوا وكالد راج  اىل حجم ال ريق يف الساحة المرويـة, و  ـ لد و يدردـه علـى املنافسـة يف الباولـة 
 املقبلة, و   لد انتقرار ال ريق .

67% 

33% 

 ال نعم
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 ؟.( : هل هنا  مستثمرين خواص يعملون على تدعيم انديكم 01السؤال )
 معرفة ما إكا  ان هناك مستمتمرين خوا  يعملون على ددعيم األندية الرايضية.  الغرض من السؤال:

 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 01 18 نعم

 01 18 ال

 011 11 اجملموع
هنـــا  مســـتثمرين خـــواص يعملـــون علـــى تـــدعيم األنديـــة  كـــان(:يوضـــح نســـب مـــا إذا  01جـــدول رقـــم )

 .الرايضية

 
 
 

 حتليل النتائج:
 و  ـ لد% أجابـت بـنعم، 50من خالل النتائج احملصل عليها من الدوائر النسبية نالحـظ أن نسـبة 

 % أجابت بال. 50 د أن نسبة 
نصــــف األنديــــة الرايضــــية لتلــــد مســــتمتمرين خــــوا  خــــالل النتــــائج احملصــــل عليهــــا نســــتنتج أن  ومــــن

 يعملون على لويل أنديتهم, يف حجن  د النصف األخر   ميلد مستمتمرين خوا  ميولون أنديتهم. 
 

 
 
 

50% 50% 

 ال نعم
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 ؟. رمسي ميول انديكم نا  راعهل ه( : 00السؤال )
 . األندية الرايضية لتلد راعر رمسر ميول النادي معرفة ما إكا  انت الغرض من السؤال:

 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 38.88 10 نعم

 01.11 10 ال

 011 11 اجملموع
 

 .الرايضية متتلك راعي رمسي ميول الناديت األندية كان(:يوضح نسب ما إذا  00جدول رقم )
 

 
 

 حتليل النتائج:
%  71% أجابــت بــنعم، يف حــجن  ــد أن نســبة  38نالحــظ أن نســبة  احملصــل مــن خــالل النتــائج

 أجابت بال.
لتلـد راعـر رمسـر ميـول أنـديتهم الرايضـية  األنديـة أغلبيـة ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن

, و الراعــــر الرمســــر متممتــــل يف نســــبة  بــــري يف شــــر ة نــــونلغا  , و شــــر ة  %38و الــــيت  انــــت نســــبتهم 
مــوبيليك ,  مـــا  ــد  ـــ لد شــر ة اوريـــدو الــيت لــول بعـــن األنديــة الرايضـــية, يف حــجن  ـــد ان ا دصــا ت 

 .% 71بعن األندية الرايضية   لتلد راعر رمسر ميول أنديتهم و اليت  انت نسبتهم 
 

 

83% 

17% 

 ال نعم
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 ؟.( : هل الراعي الرمسي لناديكم يوفر لكم الدعم املاق الالزم لتغطية احتياجات النادي 00السؤال )
الراعــر الرمســر لألنديــة الرايضــية يــوفر ملــم الــدعم املــايل لــال   لتغايــة  معرفــة مــا إكا  ــان الغــرض مــن الســؤال:

 .احتياجات النادي
 

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب

 11 11 نعم

 11.11 14 ال

 88.88 10 احياان

 011 11 اجملموع
 

الراعــي الرمســي لألنديــة الرايضــية يــوفر ملــم الــدعم املــاق  كــان(:يوضــح نســب مــا إذا  00جــدول رقــم )
 .الالزم

 

           
 حتليل النتائج:

% أجابــت  11نســبة و  % أجابــت بــنعم،  00نالحــظ أن نســبة  عليهــااحملصــل  مــن خــالل النتــائج
 أجابت أبحياان .  %78, يف حجن  د ان نسبة  بال

  يوفر ملا الراعـر الرمسـر للنـادي ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن أغلبية األندية الرايضية 
, يف حـــجن  ـــد ان بعـــن   %11الـــدعم املـــايل الـــال   لتغايـــة احتياجـــات النـــادي, و الـــيت  انـــت نســـبتهم 

ر الرمســر لتغايــة احتياجـــات األنديــة الرايضــية أحيـــاان مــا يم يهــا الـــدعم املــايل الــ ي دتلقـــا  مــن اــرل الراعـــ
 . %78النادي, و اليت  انت نسبتهم 

 

0% 

67% 

33% 

 احيانا ال نعم
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 و اليت صيغة على النحو التايل : :عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانيةـ 2ـ1

 ـ  نقص التمويل املنشآت يؤثر على األندية الرايضية.

 .خاصة ابلنادي ؟ ةهل متلكون منش  :(08)السؤال
 .ت األندية الرايضية للد منشأة خاصة النادي ان  إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 88.88 10 نعم
 11.11 14 ال

 011 11 اجملموع
 .العينة ميلكون منش ة خاص هبم أفراد كان إذا(:يوضح نسب ما 08جدول رقم )

 

 
 

 حتليل النتائج:
% أجابــت  11،أمــا نســبة % أجابــت بنعم 88نالحــظ أن نســبة  مــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا

 .بال
الرايضـــية الـــيت لتلـــد منشـــأة  األنديـــةعـــدد يليـــل مـــن  ومـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا نســـتنتج أن

الرايضية   لتلـد منشـأة الرايضـية فـال  األندية أغلبية, اما % 88رايضية خاصة هبا , و اليت  انت نسبتهم 
ــــد راجــــ  اىل ان بعــــن لتلــــد منشــــأة راي ــــادي, و كال ــــةضــــية خاصــــة الن ــــدة يف  ــــال  األندي الرايضــــية جدي

 , و   لد نقص النالرة ا نرتاديجية للرايضة .صغري دتم ل هبا البلدية األنديةا حرتال , و بعن 
 
 
 

33% 

67% 

 ال نعم
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 . هل امللعب الذي خيوض فيه النادي مبارايته يقوم بكرائه ؟ :(04)السؤال
 .ما اكا  انت األندية الرايضية دقو  بمرا  امللعل لوض املبارايت معرفة :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 00 10  نعم
 11 10 ال

 011 11 اجملموع
 .أفراد العينة الذين يقومون بكراء امللعب خلوض املبارايت (:يوضح نسب04جدول رقم )

 

 
 
 

 حتليل النتائج:
 71نسـبة  أجابـت بـنعم، يف حـجن  ـد ان % 38 نالحظ أن نسبة  عليها من خالل النتائج احملصل

 .فق  أجابت بال %
عــدد  بــري مــن ا نديــة الرايضــية دقــو  بمــرا  امللعــل و  ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن

الرايضـية  , يف حجن  د ان عدد يليـل جـدا مـن ا نديـة% 38كلد لوض املبارايت, و اليت  انت نسبتهم 
 . % 71اليت   دقو  بمرا  امللعل ال ي خيوضون يف املبارايت الاصة النادي, و اليت  انت نسبتهم 

 
 
 
 
 

83% 

17% 

 ال نعم
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 .بنعم, هل يؤثر فيه ذلك ماداي ؟ اإلجابةاذا كانت  :(00)السؤال
 .ما اكا  ان  را  امللعل يؤثر يف األندية الرايضية ماداي معرفة :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01 18 نعم
 88.88 10 ال

 01.11 10 احياان
 011 11 اجملموع

 .األندية اليت يؤثر في ا كراء امللعب ماداي   (:يوضح نسب00جدول رقم )
 

 
 

 حتليل النتائج:
% أجابـت  88،أمـا نسـبة % أجابـت بنعم 50 نالحـظ أن نسـبة  من خالل النتائج احملصـل عليهـا 

 .احياان أجابت %71 ،يف حجن  د أن نسبة بال
نصــف األنديــة الرايضــية يــؤثر فيهــا مــاداي  ــرا  امللعــل  ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن

, يف حـجن  ـد ان نسـبة معتـ ة مـن ا نديــة % 50لـوض املبـارايت الاصـة النـادي, و الـيت  انـت نســبتهم 
, و  ــد ان عــدد  %88مللعــل لــوض املبــارايت, و الــيت  انـت نســبتهم الرايضـية   يــؤثر فيهــا مــاداي  ـرا  ا

يليــل مــن ا نديــة الرايضــية احيــاان مــا يــؤثر فــيهم مــاداي  ــرا  امللعــل لــوض املبــارايت, و الــيت  انــت نســبتهم 
71%. 

 
 
 

50% 

33% 

17% 

 احيانا ال نعم
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 . انديكم تتوفر على شروط األمن و السالمة ؟ ستعمل اهل املنشآت اليت ي :(01)السؤال
دتـوفر علـى شـروأل األمـن  لـيت دسـتعملهااألندية الرايضية املنشـآت ا  انت إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من
 .و السالمة 

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10 نعم
 01.11 10 ال

 011 11 اجملموع
السـالمة يف املنشـآت و  األمـنلـدي م شـروط  العينـة أفـرادكـان  إذا(:يوضـح نسـب مـا 01جدول رقـم )

 . ستعملووااليت ي
 

            
 

 حتليل النتائج:
نســـبة  يف حـــجن  ـــد ان ،% أجابـــت بـــنعم 38نالحـــظ أن نســـبة  مـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا

 .بال أجابت% فق  71
األنديــة الرايضــية دتــوفر علــى شــروأل األمــن و الســالمة  ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن أغلبيــة

, يف حـــجن  ـــد ان عـــدد يليـــل مـــن % 38املنشـــآت الاصـــة النـــادي الـــيت ميلمواـــا, و الـــيت  انـــت نســـبتهم 
األنديـــة فقـــ  مـــن   دتـــوفر املنشـــآت الرايضـــية الـــيت ميلمواـــا علـــى شـــروأل األمـــن و الســـالمة, و الـــيت  انـــت 

 .% 71نسبتهم 
 
 
 

83% 

17% 

 ال نعم
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 .هل تتمكنون من استغالل املنش ة حسب االحتياجات ؟ :(07)السؤال
ت األنديـــــة الرايضـــــية دـــــتممن مـــــن انـــــتغالل املنشـــــأة حســـــل  انـــــ  إكامعرفـــــة مـــــا  :الســـــؤال الغـــــرض مـــــن
 .ا حتياجات

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11.11 14 نعم
 88.88 10 ال

 011 11 اجملموع
يتمكنـــون مـــن اســـتغالل املنشـــ ة حســـب  العينـــة أفـــرادكـــان  إذا(:يوضـــح نســـب مـــا 07جـــدول رقـــم )
 .االحتياجات

 

 
 

 حتليل النتائج:
 88نسـبة  أنيف حـجن  ـد  ،% أجابـت بـنعم 11نالحـظ أن نسـبة  امن خالل النتـائج احملصـل عليهـ

 .% فقد أجابت بال
األنديــة الرايضــية دــتممن مــن انــتغالل املنشــأة  ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن أغلبيــة

,يف حـجن  ـد ان بعـن األنديـة فقـ  مـن     %11الرايضـية حسـل ا حتياجـات , و الـيت  انـت نسـبتهم 
 . %  88دتممن من انتغالل املنشأة حسل ا حتياجات, و اليت  انت نسبتهم 

 
 
 
 

67% 

33% 

 ال نعم 



 نتائج االستبيانو مناقشة الجانب التطبيقي                         الفصل الخامس :عرض و تحليل 

 

 
114 

جت يـزات مناسـبة إلجـراء منافسـة رايضـية هل امللعب الذي تتـدربون فيـه ز ـز يرضـية و  :(03)السؤال
 .رمسية

ت األنديــة الرايضــية يتــدربون يف ملعــل   هــيت أبرضــية منانــبة  جــرا  منافســة  انــ  إكامعرفــة مــا  الغــرض منــه:
 .رايضية رمسية

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10  نعم
 01.11 10 ال

 011 11 اجملموع
يدربون يف ملعـب ز ـز يرضـية مناسـبة إلجـراء  العينة أفرادكان  إذا(:يوضح نسب ما 03جدول رقم )

 .منافسة رايضية رمسية

             
 

 حتليل النتائج:
نســــبة  يف حــــجن  ــــد ان،% أجابــــت بــــنعم38 نالحــــظ أن نســــبة  مــــن خــــالل النتــــائج احملصــــل عليهــــا

 % ألبدا.85% فقد أجابت أبحياان،يف حجن  د أن نسبة 55
ـــائج احملصـــل عليهـــا نســـتنتج أن أغلبيـــة ا نديـــة الرايضـــية يتـــدربون يف مالعـــل  هـــيتة  ومـــن خـــالل النت

 األنديـة, يف حـجن  ـد ان بعـن   %38ارضية منانبة  جرا  منافسة رايضية رمسية, و اليت  انت نسبتهم 
منافسـة رايضـية رمسيـة و الـيت  انـت   جـرا منانـبة  أبرضـيةالرايضية فق  من يتدربون يف مالعـل غـري  هـيتة 

 .%71نسبتهم 
 
 

83% 

17% 

 ال نعم
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 النـادينشـآت ل مصاريف الصيانة اخلاصـة مهل املوارد املالية للنادي تسمح له بتحم :( 00) السؤال
 ؟.

ت املوارد املاليـة لألنديـة الرايضـية دسـم  لـه بتحمـل املصـاريف الاصـة  ان  إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من
 .بصيانة املنشآت الاصة به

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01.11 10  نعم
 38.88 10 ال

 011 11 اجملموع
بتحمــل  العينــة تســمح ملــم يفــرادت املــوارد املاليــة اخلاصــة كانــ إذا(:يوضــح نســب مــا 00جــدول رقــم )

 نشآت.املاملصاريف اخلاصة بصيانة 
 

 
 

 حتليل النتائج:
 فقـــ  أجابـــت بـــنعم، يف حـــجن  ـــد ان  % 71 نالحـــظ أن نســـبة  مـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا 

 .% أجابت بال 38 نسبة 
مـن ملـا القـدر المـايف مـن عدد يليل من ا ندية الرايضية  ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن

املوارد املالية لتحمل مصاريف الصيانة الاصة املنشآت الرايضـية الـيت ميلمهـا النـادي, و الـيت  انـت نسـبتهم 
  دســم  ملــا املــوارد املاليــة الاصــة النــادي  فقــ , يف حــجن  ــد ان اغلبيــة ا نديــة الرايضــية الرايضــية % 71

 . % 38بتحمل مصاريف الصيانة الاصة املنشآت اليت ميلمواا, و اليت  انت نسبتهم 
 

17% 

83% 

 ال نعم 
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 ( : هل ميلك انديكم منشآت رايضية تسمح له بتنظيم تظاهرة رايضية رمسية ؟.01السؤال )
لـد منشـآت رايضـية دسـم  ملـا بتنالـيم دالـاهرة معرفـة مـا إكا  انـت األنديـة الرايضـية ل الغرض مـن السـؤال:

 .رايضية رمسية
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01.11 10 نعم 
 38.88 10 ال

 011 11 اجملموع
م بتنظــيم العينــة ميلكــون منشــآت رايضــية تســمح ملــ أفــرادكــان (: يوضــح نســب مــا إذا  01جــدول رقــم )

 .تظاهرة رايضية رمسية
 

 
 

 حتليل النتائج:
%  فقـــ  أجابـــت بـــنعم، يف حـــجن  ـــد ان  71نالحـــظ أن نســـبة   احملصـــل عليهـــا  مـــن خـــالل النتـــائج

 % أجابت بال. 38نسبة  
األنديـــة الرايضـــية مـــن للـــد منشـــآت ومـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا نســـتنتج أن عـــدد يليـــل مـــن 

 أنفقـــ , يف حـــجن  ـــد  % 71, و الـــيت  انـــت نســـبتهم رايضـــية دســـم  ملـــا بتنالـــيم دالـــاهرة رايضـــية رمسيـــة 
, و الــيت  انـــت للـــد منشــآت رايضـــية دســم  ملـــا بتنالــيم دالـــاهرة رايضــية رمسيـــة   أغلبيــة األنديـــة الرايضــية 

 . % 38نسبتهم 
 
 
 

17% 

83% 

 ال نعم 
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 ( : هل يستغل انديكم املنشآت يف حتقيق الربح املادي ؟.00السؤال )
مــا إكا  انــت األنديــة الرايضــية دســتغل املنشــآت املتــوفرة لــديهم يف  قيــق الــرب   معرفــة الغــرض مــن الســؤال:

 .املادي
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11.11 14 نعم 
 88.88 10 ال

 011 11 اجملموع
ســتغالل املنشــآت لتحقيــق الــربح اب أفــراد العينــة يقومــون  كــان(:يوضــح نســب مــا إذا  00جــدول رقــم )

 املادي .
 

 
 
 

 حتليل النتائج:
%  أجابــت بــنعم، يف حــجن  ــد ان  نســبة  88نالحــظ أن نســبة   احملصــل عليهــا  مــن خــالل النتــائج

 % أجابت بال. 11
الرايضية فق  مـن دقـو  انـتغالل  األنديةعدد يليل من  ومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج أن

فقـ , يف حـجن  ـد  % 88, و الـيت  انـت نسـبتهم املنشآت الرايضية الاصة النـادي لتحقيـق الـرب  املـادي
, و الـيت لتحقيق الرب  املادي   دقو  انتغالل املنشآت الرايضية الاصة النادي الرايضية األندية أغلبية أن

 . % 11 انت نسبتهم 
 

67% 

33% 

 ال نعم 
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 ( : ما مدى مسامهة املنشآت اليت ميلك ا النادي يف الدخل املادي ؟.00)السؤال 
 .معرفة ما إكا  انت دساهم املنشآت اليت للمها األندية الرايضية يف الدخل املادي الغرض من السؤال:
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11 11 كبري  
 01.11 10 متوسط
 38.88 10 ضعيف
 011 11 اجملموع

 تساهم املنشآت اليت ميلك ا افـراد العينـة يف الـدخل املـاديكان (:يوضح نسب ما إذا  00جدول رقم )
. 
 

 
 

 حتليل النتائج:
فقـــ   %71و نســـبة ،أجابـــت بمبـــري % 00نالحـــظ أن نســـبة   احملصـــل عليهـــا  مـــن خـــالل النتـــائج

 .% أجابت بضعيف 38نسبة    أنيف حجن  د  أجابت مبتون  ,
ه لـيك هنـاك اندي رايضـر دـوفر لـه املنشـآت الـيت ميلمهـا النتائج احملصل عليهـا نسـتنتج أنـومن خالل 

, و  ــد ان عــدد يليــل فقــ  %00الــدخل املــادي المبــري , و كلــد مــن خــالل نســبة ا جــاات الــيت  انــت 
تهم مــن األنديــة الرايضــية مــن دــوفر ملــم املنشــآت الرايضــية الــدخل املــادي بشــمل متونــ , و الــيت  انــت نســب

مــن األنديــة الرايضــية دــوفر ملــم املنشــآت الــيت ميلمواــا الــدخل   % 11, يف حــجن  ــد ان نســبة  % 71
 .املادي بشمل ضعيف

 

0% 

17% 

83% 

 ضعيف متوسط كبير
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 جللب مستثمرين ؟ايضية يف املنشآت ( : هل يتم استغالل التظاهرات الر 08السؤال )
الاصــة نشـآت امل معرفـة مـا إكا  انـت األنديـة الرايضـية دسـتغل التالـاهرات الرايضـية يف الغـرض مـن السـؤال:

 لنادي ذج س مستمتمرين.ا
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 01.11 10 نعم 
 38.88 14 ال

 011 11 اجملموع
 رايضــية يف املنشــآت يســتغلون التظــاهرات الكــان أفــراد العينــة (:يوضــح نســب مــا إذا  08جــدول رقــم )

 . جلذب مستثمرين
 

 
 

 حتليل النتائج:
%  أجابــت بــنعم، يف حــجن  ــد ان  نســبة  71 نالحــظ أن نســبة   يهــااحملصــل عل مــن خــالل النتــائج

 % أجابت بال. 38
ومــن خـــالل النتــائج احملصـــل عليهــا نســـتنتج أن عــدد يليـــل مــن ا نديـــة الرايضــية مـــن دقــو  انـــتغالل 

فقـ , يف  % 71, و اليت  انت نسـبتهم ذجلل مستمتمرينالاصة النادي  التالاهرات الرايضية يف املنشآت 
الاصــة النــادي  يف املنشــآت  الرايضــية لرايضــية   دقــو  انــتغالل التالــاهراتا األنديــة أغلبيــةحــجن  ــد ان 

 . % 38, و اليت  انت نسبتهم ذج س مستمتمرين
 
 

 

17% 

83% 

 ال  نعم
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 واليت صيغة على النحو التايل:عرض و حتليل نتائج الفرضية الثالثة: ـ 3ـ1
 .ــ يعد التسويق الرايضر مصدر مهم من مصادر التمويل لألندية الرايضية

 .هل يعتمد انديكم على التسويق الرايضي ؟ :( 04)السؤال
 .الرايضية دعتمد على التسويق الرايضر ت ا ندية ان  إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11 11  نعم 
 011 11 ال

 011 11 اجملموع
 .يعتمدون على التسويق الرايضي العينة أفرادكان  إذا(:يوضح نسب ما 04جدول رقم )

 

 
 
 

 حتليل النتائج:
ـــائج احملصـــل عليهـــا   ،يف حـــجن  ـــد أن نســـبة % أجابـــت بـــنعم 00نالحـــظ أن نســـبة  مـــن خـــالل النت

 .% بال 700
انــه   يوجــد أي مــن األنديــة الرايضــية الــ ي يعتمــد علــى ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج 

مـــــن   % 700, و  ـــــد ان نســـــبة % 00التســـــويق الرايضـــــر, وكلـــــد مـــــن خـــــالل ا جـــــاات الـــــيت  انـــــت 
 ا جاات  انت يف عد  اعتماد األندية الرايضية على التسويق الرايضر.

 
 

0% 

100% 

 ال نعم
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 .هل يعمل انديكم على تلبية رغبات مجاهريه من خالل تسويق منتجاته ؟ :(00) السؤال
الرايضــية دعمــل علــى دلبيــة رغبــات مجاهريهــا مــن خــالل  األنديــةت  انــ  إكامعرفــة مــا  :الســؤال الغــرض مــن

 .دسويق منتجاده 
 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 11 11  نعم
 011 11 ال

 011 11 اجملموع
يعملون على تلبية رغبات مجاهريهم مـن خـالل  العينة أفرادكان  إذا(:يوضح نسب ما 00جدول رقم )

 .تسويق منتجاته
 

 
 
 

 حتليل النتائج:
،يف حـــجن  ـــد أن نســـبة % أجابـــت بـــنعم  00نالحـــظ أن نســـبة  مـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا 

 .% أجابت بال 700
مجيـــ  األنديـــة الرايضـــية   دعمـــل علـــى دلبيـــة رغبـــات  ومـــن خـــالل النتـــائج احملصـــل عليهـــا نســـتنتج أن

بـنعم, يف حـجن  % 00مجاهريها من خالل دسويق منتجاهتا,و كلد من خالل ا جاات الـيت  انـت بنسـبة 
 . بال % 700 د ان نسبة 

 
 

 

0% 

100% 
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 .قلة وعي النادي ابلتسويق يؤثر عليه ماداي ؟هل  :(01)السؤال
 . انت يلة وعر األندية الرايضية التسويق يؤثر عليها ماداي   إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 38.88 10  نعم 
 01.11 10 ال

 011 11 اجملموع
 .ابلتسويق يؤثر علي م ماداي العينة أفراد ت قلة وعيكان إذايوضح نسب ما  (:01جدول رقم )

 

 
 

 حتليل النتائج:
يف حــجن  ــد أن نســـبة  ،% أجابــت بــنعم 38 نالحــظ أن نســبة  مــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا 

 .بال فق  أجابت %  71
يلــت وعيهــا أبمهيــة التســويق  األنديــة الرايضــية أد  هبــا ومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن أغلبيــة 

, و كالــد عائــد اىل انــه   دوجــد نالــرة ايتصــادية  % 38إىل اثرهــا مــاداي , و الــيت  انــت نســبتهم الرايضــر 
واضــحة للرايضــة , و  ــ لد نقــص التســيري الرايضــر لألنديــة, و عــد  إيبــال األنصــار علــى شــرا  منتوجــات 

اندرا, يف حجن  د ان عدد يليل من األندية الرايضية مـن   يتـأثرون مـاداي بسـبل  األندية الرايضية احمللية ا 
 . %71يلة وعيهم أبمهية التسويق الرايضر , و اليت  انت نسبتهم 
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 .هل هنا  متعاملني خواص يعتمد علي م النادي يف تسويق منتجاته ؟ :(07)السؤال
 .الرايضية دعتمد على متعاملجن خوا  يف دسويق منتجاهتات األندية  ان  إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 011 11  نعم
 11 11 ال

 011 11 اجملموع
يعتمــدون علــى متعــاملني خــواص يف تســويق  العينــة أفــرادكــان  إذا(:يوضــح نســب مــا 07جــدول رقــم )

 .منتجاهتم

 
 

 حتليل النتائج:
،يف حجن  د أن نسبة % أجابت بنعم  00نالحظ أن نسبة  ااحملصل عليهمن خالل النتائج 

 .% أجابت بال 700
الرايضية   دعتمد على متعاملجن خوا   األندية افة   أنومن خالل النتائج احملصل عليها نستنتج 

 .بال أجابت% 700اليت  انت بنسبة  ا جااتيف دسويق منتجاهتا , وكلد حسل 
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 نتائج االستبيانو مناقشة الجانب التطبيقي                         الفصل الخامس :عرض و تحليل 

 

 
124 

 .هل يعتمد انديكم على تسويق املبارايت اخلاصة به  :( 03) السؤال
 .ت األندية الرايضية دعتمد على دسويق املبارايت الاصة به  ان  إكامعرفة ما  : السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 88.88 10  نعم 
 11.11 14 ال

 011 11 اجملموع
 

يعتمــدون علــى تســويق املبــارايت اخلاصــة  العينــة أفــرادكــان  إذايوضــح نســب مــا  (:03جــدول رقــم )
 ابلنادي .

 

 
 

 حتليل النتائج:
يف حـجن  ـد أن نسـبة  ،فق  أجابت بنعم%  88نالحظ أن نسبة  من خالل النتائج احملصل عليها 

 .% أجابت بال 11
دعتمــد علــى  عــدد يليــل مــن األنديــة الرايضــية فقــ  مــنومــن خــالل النتــائج احملصــل عليهــا نســتنتج أن 

الرايضـية  األنديـة, يف حـجن  ـد ان أغلبيـة  %88دسـويق املبـارايت الاصـة النـادي , و الـيت  انـت نسـبتهم 
 . %11  دعتمد على دسويق املبارايت الاصة النادي, و اليت  انت نسبتهم 
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 .هل يفكر انديكم بفتح قناة خاصة ابلنادي  :( 00)السؤال
 ت األندية الرايضية د مر يف فت  يناة خاصة النادي . ان  إكامعرفة ما  :السؤال الغرض من

 النسبة املئوية % التكرارات اجلواب
 88.88 10  نعم
 11.11 14 ال

 011 11 اجملموع
 .يفكرون يف فتح قناة خاصة ابلنادي العينة أفرادكان  إذايوضح نسب ما (:00جدول رقم )

 

 
 

 حتليل النتائج:
 ،يف حـجن  ـد أن نسـبة فق  أجابت بنعم %  88نالحظ أن نسبة  احملصل عليها من خالل النتائج 

 .% أجابت بال 11
ان عــدد يليـل مــن األنديـة الرايضــية مـن د مــر يف فـت  ينــاة  ومـن خـالل النتــائج احملصـل عليهــا نسـتنتج

ة الرايضـية   د مـر يف فـت  يف حـجن  ـد أن أغلبيـة األنديـ % 88خاصـة النـادي , و الـيت  انـت نسـبتهم 
 .% 11يناة خاصة النادي, و اليت  انت نسبتهم 
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 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات: -2
 مناقشة نتائج الفرضية األوىل: -2-1

يف األندية الرايضية  واليت صيغت ان التسيري املايل املعمول به من خالل عرض نتائج ال رضية األوىل
 يساعدها على مواجهة التحدايت املالية .

 إىلأغلبية األندية الرايضية   دعتمد على خاة مالية معينة لتسيري النادي, و كلد راج   أنيتض   
عد  معرفة القيمة املالية اليت نول  إىل مالية دائمة, و ه ا يؤدي  و عد  وجود مصادر املوارد املالية يلة 

 إىلان عدد  بري من األندية الرايضية دائما ما يتعرض  من ارل املمولجن ,  ما نالحظل عليها يتحص
يف املمولجن  هناك نقص و راج  اىل التسيري الغري اذجيد , مشا ل مالية خالل املونم الرايضر, وكلد

, ا عتماد  ليا على لويل الدولة إىلالوا  او املستمتمرين يف األندية الرايضية, و ه ا ما أد  األندية 
و ه ا ما يت ق  فأغلبية األندية الرايضية د تقر لتسيري املايل اذجيد ا متر منها إىل افتقارها إىل املصادر املالية,

سياسة التمويل املاق و االنعكاسات "  ت عنوان "  بن عكي اندية"  الاالبة هبا م  الدرانة اليت يامت
ساسيات التمويل و "  ت عنوان " أشريفي سلمىالاالبة "  و   لد درانة, الرايضي"على املردود 

 " , و  لد دت ق م  الدرانة اليت يامت هبا الاالبة "اإلدارة اإلسرتاتيجية لألموال يف املؤسسة الرايضية
 ."ويل العمومي للرايضة اجلزائريةتقييم التم "  "  ت عنوان شنويف خرية
 

 نتائج الفرضية الثانية:مناقشة  -2-2
نقص التمويل املنشآت  يؤثر على األندية صيغت ان من خالل عرض نتائج ال رضية المتانية واليت 

 . الرايضية
 فيه املبارايت و ه ا ما يؤثر عليهاأن أغلبية األندية الرايضية دقو  بمرا  امللعل ال ي ختوض  يتض  

 ما النادي و كلد احتياجاتبعن األندية الرايضية   دتممن من انتغالل امللعل حسل  أنماداي ,  ما 
يؤدي إىل اثري  بري يف مردود األندية الرايضية,  ما  د ضعف املوارد املالية لألندية الرايضية جيعلها   

إن عدد  بري من ,  ما  د  ا انت ملما مل  إكادستاي   مل مصاريف صيانة املنشآت الاصة النادي 
و  األندية الرايضية   دستغل املنشآت  يامة التالاهرات الرايضية و كلد ذجلل ممولجن أو مستمتمرين,

و ه ا ما ي سر الضعف المبري يف مسامهة املنشآت  ,شآت ليست ملما ملا السبل ورا  كالد ان ه   املن
منها من انتغالل عائدات بي  الت ا ر خالل , و كلد من خالل عد  لالرايضية يف لويل األندية الرايضية

و ه ا  ,عائدات الت ا ر و  ايدة على كلداملبارايت, فهر دقو  بتسديد حق إيامة املبارايت يف امللعل من 
سياسة التمويل "  ت عنوان "  بن عكي اندية" الاالبة  هبا يامتهبا  تما يت ق م  الدرانة اليت يام
 .املردود الرايضي"املاق و االنعكاسات على 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: -2-3
يعد التسويق الرايضر مصدر مهم من مصادر  أبنهمن خالل عرض نتائج ال رضية المتالمتة واليت صيغت  

  التمويل لألندية الرايضية .
 إدارة, و هو ما ي سر عد  وجود أبداالرايضية   دعتمد على دسويق منتجاهتا  األندية يتض  أن   

اىل غياس املتعاملجن الوا  ال ين  أيضا أد الرايضية, و ما  األنديةمتخصصة يف التسويق الرايضر يف 
و ب لد فان األندية الرايضية دعتمد على التمويل من الرايضية يف دسويق منتجاهتا, األنديةدعتمد عليهم 

دية الرايضية دور  بري يف ر ود ارل الدولة فق  و عد  انتغالملا لعناصر التسويق,  ما  سل لألن
و عد   التسويق الرايضر و كلد لعد  درايتها ان النادي الرايضر يف ويتنا ه ا أصب  مؤنسة ايتصادية,

إملا  بعن األندية الرايضية او عد  فهمها للجوانل العلمية لقواعد التسويق الرايضر و دور  يف الرف  من 
وعليه فان األندية  الرايضة , التسويق للرايضة  اد دقد  وفر   مستو  األندية الرايضية, فملما  ادت

الرايضية يد أغ لت مصدر مهم من مصادر التمويل و هو التسويق, و ه ا ما يتوافق م  الدرانة اليت يا  
 "." واقع التسويق الرايضي ابملؤسسات الرايضية"  ت عنوان إبراهيم علي غراب" هبا الاالل 

 :النتائج ابلفرضية العامةقارنة م -2-4
 ( يبجن مقارنة النتائج ال رضية العامة : 87اذجدول ريم )       

 النتيجة صياغت ا الفرضية
التسيري املايل املعمول به يف األندية الرايضية يساعدها يف     األوىلالفرضية اجلزية 

 . مواجهة التحدايت املالية
 مل دتحقق

  ققت . نقص التمويل املنشآت يؤثر على األندية الرايضية  الفرضية اجلزئية الثانية

مصدر مهم من مصادر التمويل  يعد التسويق الرايضر   الفرضية اجلزئية الثالثة
 . لألندية الرايضية

  ققت

واجهة التحدايت املالية مل اس مصادر لويل جديدةانتقاميمن   الفرضية العامة
 . لألندية الرايضية

  ققت
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 :ستنتاجاتاال -3
  ميمن لألندية الرايضية أن دستقال مصادر لويل جديدة و كلد ملواجهة التحدايت املالية اليت

 دواجهها .

  التسيري املايل ال ي دنتهج معالم األندية الرايضية   يساعدها على مواجهة التحدايت املالية اليت
 دواجهها .

 املنشآت الرايضية و هو ما يؤثر عليها ماداي . دعاين األندية الرايضية من نقص التمويل 

 . دغ ل معالم األندية الرايضية أن التسويق له دور و أمهية  برية يف دوفري الدخل املادي للنادي 

 . معالم األندية الرايضية دعتمد على الدولة يف التمويل 

 .افة األندية الرايضية دعاين من مشا ل مالية خالل املونم الرايضر  

 األندية الرايضية   دتب   خاة مالية لتسيري حاجياهتا خالل املونم الرايضر . معالم 

 . افة األندية الرايضية دعت  جاكبة للتمويل لمنها   دنج  يف انتقااس ممولجن   

   . أغلبية األندية الرايضية ملا راع رمسر لمنه   يوفر ملا الدعم املايل الال   لتغاية احتياجات النادي 

  أغلبية األندية الرايضية   لتلد ملعبا خا  هبا بل دقو  بمرائه و هو ما يؤثر فيها ماداي.إن 

 .أغلبية األندية الرايضية   دستاي   مل مصاريف الصيانة للمنشآت بل دتم ل هبا البلدية 

  الرايضية ضعيف . األنديةنالحظ مسامهة املنشآت الرايضية يف الدخل املادي عند 

  ايضية   دقو  انتغالل املنشآت لتناليم التالاهرات الرايضية ذج س مستمتمرين او ممولجن .األندية الر 

 . األندية الرايضية   دقو  بتلبية رغبات مجاهريها من خالل دسويق منتجاهتا 

 .افة األندية الرايضية   دعتمد على التسويق و دغ ل أمهيته يف دوفري الدعم املادي للنادي  

 رايضية فق  من دقو  بتسويق مبارايهتا و كلد راج  للمر يت ال ي  تله يف الدوري .بعن األندية ال 
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 : ةــمــخات

نظرا للعالقة الطردية بني تطور إن إبراز دور التمويل املايل لألندية الرايضية و ماله من أمهية يف تطوير الرايضة, و    
 األنديةيف متابعة  األساسياملتوفرة ميكننا اعتبار التمويل احملرك  اإلمكانيات الرايضية والوسائل و األندية

شكالت املادية مازال  امل أنولسوء احلظ يف خضم املشاكل املالية اليت تتخبط فيها األندية,  لنشاطها,وخاصة
على مردودها, و وضع األندية يف أزمات متكررة يف كل موسم و ذلك راجع لعدة  كبري يف التأثري  اتلعب دور 
 أسباب. 

 و املشاكل األزماتمن  هباالرايضية له دور كبري يف توفري البدائل و اخلروج  األنديةالتسيري املايل املعمول به يف ف   
 فأغلبيةالتمويل,  إىلمن افتقارها  أكثرد و املخطط التسيري اجلي إىلالرايضية تفتقر  فاألندية, املالية اليت تقع فيها 

طارئ, و  أيلكيفية تسيري املوسم, و وضع خطط بديلة يف حال وقوع  إسرتاتيجيةال تقوم بوضع خطط  األندية
 الرايضية. األنديةعدم كفاءة املكلفني ابلتسيري املايل داخل  إىلهذا يكون راجع 

تقوم  األندية أغلبيةملنشآت الرايضية, فنجد  الرايضية هو نقص التمويل اب ديةاألنو من املشاكل اليت تعاين منها   
اليت تتدرب فيها كذلك, و هو ما يؤثر فيها ماداي, ,فعلى  ك خلوض مبارايهتا, و كراء املنشآتبكراء املالعب و ذل
يف اخلروج من  األنديةابملنشآت الرايضية ابعتبارها احد  املصادر املالية املهمة اليت تساعد  األنديةالدولة تدعيم 

كراء   أواملشاكل املالية اليت تتعرض هلا , وذلك من خالل تنظيم التظاهرات الرايضية او العائدات من بيع التذاكر 
يف  او الذي يساعد كثري  لرايضية, التسويق الرايضيا األندية أمهلتهااليت  األساسية للتمويل املصادر املنشآت, و من

مؤسسات جتارية و اقتصادية كبرية, و ذلك من خالل  أصبح قد  , ابعتبارهااألنديةتاجها األموال اليت حتتوفري 
 األندية الرايضية أمهل  مصادر متويل أخرى مثل  أنكما جند   تسويق منتجاهتا و السعي لتلبية رغبات اجلماهري,

عليها  داألندية االعتمااملصادر املالية اليت جيب على  أهمو البث التلفزيوين الذين يعتربون من  اإلشهارة و الدعاي
لكيفية تسيري املوسم  إسرتاتيجيةو كذلك االعتماد على التمويل الذايت, و حسن التسيري املايل و وضع خطط ,

 الرايضي.
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 االقرتاحات و التوصيات :

 . الكشف عن مشاكل التمويل و ممارسة التسيري املايل يف األندية الرايضية و تصحيح اخللل 
  إسرتاتيجية توضيح العمليات التمويلية و إبراز آليات التسيري املايل من خالل اعتماد خطط

 فعالة يف األندية الرايضية .
  ذوي الكفاءة و إعادة أتهيلهم دوراي . إىلإسناد مناصب التسيري يف األندية الرايضية 
 ملساعدهتا يف توفري الدخل املادي و عدم  ضية ابملالعب و املنشآت و ذلك دعم األندية الراي

 االعتماد على الدولة وحدها .
 ألندية الرايضية و ذلك جللب اإلعالم بكل أنواعه .الرفع من املستوى الفين ل 
 . تنظيم تظاهرات رايضية من طرف األندية الرايضية و ذلك جلذب املستثمرين و املمولني 
  الرايضية انتهاج طرق جديدة لتوفري الدعم املايل الالزم و ذالك من خالل  األنديةجيب على

 الرعاية الرايضية او بث املبارايت .
  حوافز للشركات أو األطراف املمولة لألندية الرايضية و ذلك لتشجيعهم .توفري 
  زايدة التغطية اإلعالمية و فتح قنوات رايضية جديدة و ذلك لزايدة الدعم املادي لألندية

 الرايضية .
  . استغالل التسويق الرايضي و ذلك من اجل توفري الدعم املايل لألندية الرايضية 
 راسة السوق يف األندية الرايضية و ذلك ملساعدهتا يف االعتماد على إنشاء أقسام خاصة بد

 التسويق ألنه أهم مصادر التمويل .
  التسويق بشكل دوري يف الوسط الرايضي . أبمهيةالتوعية 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                         

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة حممد خيضر بسكرة

 البدنية و الرايضية علوم و تقنيات النشطات معهد

 الرايضية املنشآتتسيري و  ادارةاإلقسم 

  األندية رؤساء: إىلاستبيان موجه. 

 أسئلتناالنرية  ابلرد على  رائكمآبسيادتكم طالبني منكم املسامهة  إىلعلمي , نتقدم حبث  إجنازطار يف إ      
ختصص  البدنية و الرايضية  يف الرتبية املاسرتمذكرة لنيل شهادة   إلعداداملتعلقة بدراستنا التطبيقية , و ذلك 

 , "الرايضية ةلألندي ةاملاليجديدة ملواجهة التحدايت يل متو استقطاب مصاادر " نعنوا ، حتتالتسيري و  اإلدارة
التوصل إىل نتائج تفيدان يف  من أجلبكل صدق و موضوعية   ه االستمارةمأل هذ ساءرؤ ال نطلب منكم ساديت

تقبلوا منا فائق ري األخ , و يف أكثرسرية و مفادها البحث العلمي ال  ان املعلومات املصرح هبا تبقى علما,.دراستنا
 .رياالحرتام و التقد

 .أمام اإلجابة املختارة ((xضع عالمة:مالحظة
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 : معلومات الشخصية 
 :.................... السن

 اخلربة يف ميدان العمل : .........................
  الدراسي:املستوى 
 جامعي                 اثنوي                متوسط      ابتدائي                   

 
 .؟ ما هي املصاادر املاليٌة لنااديكم  (1

 االثنني معا                               أخرى مصاادر                  الدولة                
                                 ....................................................ذكرها.أ أخرىكانت هناك مصاادر   إذاــ 

.......................................................................................... 
 طرف:املسامهة يف التمويل من نسب  يما ه (2

                                         األخرىاملؤسسات                              الدولة      

   

 . ؟  احتياجات املوسم الرايضي  املتوفرة تغطي  األموالهل    3)

 أحياان                                              ال                             نعم           

 .(  هل يوجد مسري  يقوم بتسيري الشؤون املالية للناادي ؟4
 نعم                                  ال      

 . ؟ هل يعتمد مسؤويل التسيري املايل لنااديكم على خطة مالية لتسيري احتياجات الناادي   (5
 ال                               نعم         

 .................................................األسباببال فما هي إلجابة ب كانت ا  إذاــــ 
  ............................................................................................... 

 . ؟خالل املوسم الرايضي الية مشاكل م إىلالناادي   تعرض ي  هل   6)

 أحياان                                    ال                            نعم             
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 . ؟للتمويل و االستثمار  هل يعترب اناديكم جاذاب   7)

 ال                                     نعم      
 ........................................................... األسباببال ما هي  اإلجابةكانت   إذاــ 

................................................................................................. 
 . ؟ نياملمولبحث عن ي هل الناادي8)  

 ال نعم        
 يف  البطوالت ، هل تتلقون عروض حسب خربتكم املهنية, إذا أتهل فريقكم إىل هنائيات أحد  ( 9

 ؟جديدة   التمويل       
 نعم                                    ال       

 ..........................................................إذا كانت اإلجابة بال ما هي األسباب ـــ 
................................................................................................ 

 

 على تدعيم اناديكم ؟ . ونهل هناك مستثمرين خواص يعمل   10)
 ال                                     نعم      
 رمسي ميول اناديكم ؟ . هل هناك راع   11)

 ال               نعم                            
 ب نعم اذكر اسم الراعي اإلجابةكانت   إذاــ   

................................................................. 
     ............................................................................................ 

 هل الراعي الرمسي لنااديكم يوفر لكم الدعم املايل االزم لتغطية احتياجات الناادي ؟ .    12)
 أحياان                                ال                                نعم            
 .؟  ابلناادي ةخاص منشأةمتلكون  هل    13) 

 نعم                                   ال          

     ..........................................................األسبابهي  ماب ال  اإلجابةكانت   إذاــــ    
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 يقوم بكرائه ؟ . وض فيه الناادي مبارايته هل امللعب الذي خي  (14
 أحياان                               ال  نعم                                              
 ؟ . هل يؤثر فيه ذلك مااداي نعمب  اإلجابةكانت   إذا  (15

 نعم                                      ال      
 و السالمة ؟  األمناناديكم تتوفر على شروط  (  هل املنشآت اليت يستعملها11

 ال     نعم                                         
 ؟ االحتياجاتحسب  استغالل املنشأة هل تتمكنون من17)   

 نعم                                     ال          

 

 ؟ رمسيةمنافسات  هل امللعب الذي تتدربون فيه جمهز أبرضية و جتهيزات مناسبة إلجراء18)   

 نعم                                      ال          

 ؟نشآت  املصيانة تحمل مصاريف ب تسمح له لنااديل املواراد املالية هل  19)

 نعم                                     ال         

 ؟يم تظاهرة رايضية رمسية ت رايضية تسمح له بتنظاناديكم منشآهل ميلك   20) 
 ال                                    نعم         

 ؟ت يف حتقيق الربح املاادي هل يستغل اناديكم املنشآ   21) 
 نعم                                   ال       

 ( ما مدى مسامهة املنشآت اليت ميلكها الناادي يف الدخل املاادي ؟22
 متوسط                     ضعيف                 كبري              
 ؟نشات جللب مستثمرين املرايضية يف التظاهرات الهل يتم استغالل تنظيم    (22

 نعم                                   ال      
 .؟على التسويق الرايضي  كماناديهل يعتمد   )24 

 نعم                                   ال      
 .؟هل يعمل اناديكم على تلبية رغبات مجهوره من خالل تسويق منتجاته    (25

 نعم                                   ال      
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 .؟ عليها مااداي يؤثرالتسويق  أبمهيةل قلة وعي النواادي الرايضية (  ه21
 نعم                                   ال      

 : ........................................................األسبابب نعم ما هي  اإلجابةكانت  إذاــ 
.....................................................................................................  

 .؟هل هناك متعاملني خواص يعتمد عليهم الناادي يف تسويق خدماته  (  27
 نعم                                   ال      

 

 .؟(  هل يعتمد اناديكم على تسويق املبارايت اخلاصة به 28
 نعم                                   ال      

 .؟يفكر اناديكم بفتح قناة خاصة ابلناادي هل (  29
 نعم                                   ال      

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                           و شكرا .................                                                                   



 : ملخص الدراسة 
 

  "استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحدايت املالية لألندية الرايضية :عنوان الدراسة""
 

 مقدمة:

 اجلانب التمهيدي:
 كيف ميكن استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحدايت املالية لألندية الرايضية ؟ مشكلة البحث :

 : ةالتاليت كن حتديد مشكلة البحث يف التساؤالومي
 ؟ ساعدها يف مواجهة التحدايت املاليةهل التسيري املايل املعمول به يف األندية الرايضية ي -1
 ؟ت يؤثر على األندية الرايضية نقص التمويل ابملنشآهل  -2
 ؟مصدر مهم من مصادر التمويل لألندية الرايضية  يعد التسويق الرايضي هل -3

 :فرضيات الدراسة 
 .ميكن استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحدايت املالية لألندية الرايضية  مة:الفرضية العا

 الفرضيات اجلزئية :
 .ساعدها يف مواجهة التحدايت املاليةالتسيري املايل املعمول به يف األندية الرايضية ي  -1
 .ت يؤثر على األندية الرايضيةنقص التمويل ابملنشآ -2
 .مصدر مهم من مصادر التمويل لألندية الرايضية ييعد التسويق الرايض -3

  :عاملوضو  أمهية
إن اهتمامنا هبذا البحث او املوضوع مل يكن صدفة ,و لكن كان ألسباب موضوعية و اليت منها إمكانية          

,مما  1تصريح وزير الرايضة حممد هتميحسب   2018توقف الدولة عن تقدمي الدعم املايل لألندية الرايضية سنة 
أدى بنا إلاثرة هذا املوضوع او ابألحرى هذا التحدي الذي سوف تكون األندية الرايضية ملزمة على توفري حلول 

 .مالية  أخرى او مصادر متويل جديدة لتغطية هذا الفراغ ,و ذلك لتسيري شؤوهنا و جتنب الوقوع يف أزمات
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 أهداف الدراسة:
 تسعى بشكل مستمر اىل فاألنديةيف ميدان الرايضة  أمهيةالعوامل إاثرة و كثر أابعتبار عامل التمويل من       

 فمن خالل حبثنا هذا حناول حتقيق:,ل تغطي حاجياهتا يو مت  استقطاب مصادر
و استغالل  الرايضية،وحتسني طرق تسيري األنديةسياسات مالية فعالة لتمويل  و تختطيطا إجياد (1

 الرايضية. اإلدارة أساليبو تطوير املنشات 
 .مواجهة التحدايتالكفاءات املهنية يف جمال التسيري املايل و  أمهية إبراز (2
 .ل أزمات النواديالالزمة حل اإلمكانياتو  األموال لتوظيففرصة  إجياد (3

 أسباب إختيار املوضوع:
 الواقع احلايل لألندية الرايضية يف ضل سياسة التقشف املرتقبة. (1
 متويل األندية الرايضية. معرفة أتثري توقف الدولة عن (2
 البدائل اليت قد تلجا هلا األندية الرايضية لتسيري شؤوهنا. (3
 .كيف ميكن لألندية الرايضية أن تستقطب مصادر التمويل (4

   :شرح املفاهيم واملصطلحات
 . تعريف التمويل -1

 . تعريف الرتويج -2

  .تعريف الرعاية  -3

 . تعريف التسويق -4

 . تعريف النادي الرايضي -5
 .لرايضية املنشأة ا -6

 ":اآلتية "الدراسات  نذكر تالدراسامن هذه  و :الدراسات السابقة
 دراسات. 33وجدان  "التمويلاليت تتناول املتغريين"الدراسات -
 .دراسة واحدةوجدان "االندية الرايضيةاليت تتناول املتغري"الدراسات -

 اجلانب النظري :
 . ايل و مصادرهالتمويل امل :األولالفصل                        

 . هيكلة النوادي و املنشآت الرايضية :الفصل الثاين                      
 .  التسويق الرايضي الفصل الثالث:                      

 
 
 



 اجلانب التطبيقي:
 :الرابعالفصل ــ 
 إتبعنا املنهج الوصفي الذي يالئم هذا النوع من البحوث. :ج املستخدم املنه .1

 الدراسة االستطالعية .. 2
 من القسم الوطين الثاين لكرة القدم رايضية ال نديةاأل يف البحث  متثل جمتمع :حتديد اجملتمع األصلي للبحث .3
متتن جممتتوع % 73)استتتادام ,من القستتم التتوطين الثاين,أنديتتة رايضتتية( 60) متثلتتيف يف ستتتة : عـــينة البحــث.  4

 ( النوادي

 . وائيةعش طريقة اختيار العينة: .5
 نفس مصادر التمويل . ــ : خصائص العينة .6

 اجلانب التشريعي نفسه . ــ                            
 نفس الراعي الرمسي لألندية . ــ                            
   . نفس القسم الذي تلعب فيه األنديةــ                            

   .أسئلة 13حماور لكل حمور  3ويضم  لرؤساء األنديةن موجه االستبيا - أدوات الدراسة: .7
 حتديد متغريات الدراسة:  .8

 .الرايضية األندية :املتغري املستقل .8.1
 .مصادر التمويل :املتغري التابع .8.2

 .  املئوية النسبة التقنيات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:و األساليب 9. 
  تصميم استمارة االستبيان, و توزيعها على رؤساء األندية . ين :إجراءات التطبيق امليدا.11
أساتذة من داخل معهد الرتبية  4مت استادام صدق احملكمني ومت االعتماد على   :االختبارصدق وثبات  .11

 البدنية .
 . حدود الدراسة:21
 طين الثاين لكرة القدم.مشليف الدراسة بعض األندية الرايضية يف القسم الو : اجملال املكاين ــ      

 .5102/5102داميف مدة الدراسة شهرين  )مارس و أفريل ( للسنة الدراسية : اجملال الزماينــ       
 
 
 
 
 

  :اخلامسالفصل 



احملاور الثالثة للدراسة ومناقشة األسئلة واليت بلغ  حيث حللنا نتائج كل منعرض وحتليل ومناقشة النتائج: .1
 .األخرييف  االستنتاج العام إىلناقشة كل فرضية   مث تطرقنا .مث قمنا مبسؤاال33عددها 

 
 االستنتاجات اجلزئية: .2

  معظم األندية الرايضية تعتمد على الدولة يف التمويل . 

   كافة األندية الرايضية تعاين من مشاكل مالية خالل املوسم الرايضي. 

  دعم املايل الالزم لتغطية احتياجات النادي . أغلبية األندية الرايضية هلا راع رمسي لكنه ال يوفر هلا ال 

  إن أغلبية األندية الرايضية ال متتلك ملعبا خاص هبا بل تقوم بكرائه و هو ما يؤثر فيها ماداي. 

 أغلبية األندية الرايضية ال تستطيع حتمل مصاريف الصيانة للمنشآت بل تتكفل هبا البلدية. 

 تسويق و تغفل أمهيته يف توفري الدعم املادي للناديكافة األندية الرايضية ال تعتمد على ال. 

 االستنتاج العام: .3
 :  تواجهها ك ملواجهة التحدايت املالية اليت تستقطب مصادر متويل جديدة و ذل أنميكن لألندية الرايضية 

 تواجههاة التحدايت املالية اليت التسيري املايل الذي تنتهج معظم األندية الرايضية ال يساعدها على مواجه 

 . تعاين األندية الرايضية من نقص التمويل ابملنشآت الرايضية و هو ما يؤثر عليها ماداي 

  التسويق له دور و أمهية كبرية يف توفري الدخل املادي للنادي . أنتغفل معظم األندية الرايضية 
 :أهم التوصياتوالتوصيات: تاالقرتاحا .4

  املايل يف األندية الرايضية و تصحيح اخللل .الكشف عن مشاكل التمويل و ممارسة التسيري 
 . إسناد مناصب التسيري يف األندية الرايضية اىل ذوي الكفاءة و إعادة أتهيلهم دوراي 
  دعم األندية الرايضية ابملالعب و املنشآت و ذلك  ملساعدهتا يف توفري الدخل املادي و عدم االعتماد

 على الدولة وحدها .
 ضية انتهاج طرق جديدة لتوفري الدعم املايل الالزم و ذالك من خالل الرعاية جيب على األندية الراي

 الرايضية او بث املبارايت .
 . زايدة التغطية اإلعالمية و فتح قنوات رايضية جديدة و ذلك لزايدة الدعم املادي لألندية الرايضية 
 الرايضية .  استغالل التسويق الرايضي و ذلك من اجل توفري الدعم املايل لألندية 
  إنشاء أقسام خاصة بدراسة السوق يف األندية الرايضية و ذلك ملساعدهتا يف االعتماد على التسويق ألنه

 أهم مصادر التمويل .

  



 

 



 . استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحدايت املالية لألندية الرايضية . عنوان الدراسة:

؟ واجة  اتتددتا  املاتي  تنأددي  اتيتايي ملكيف ميكن استقطاب مصادر  متويل جديدة  :  مشكلة البحث  
.واجة  اتتددتا  املاتي  تنأددي  اتيتايي ملميكن استقطاب مصادر  متويل جديدة   .:الفرضية العامة  

 الفرضيات اجلزئية :   - اتتسيري املايل املعمول به يف األددي  اتيتايي  يساعدها يف مواجة  اتتددتا  املاتي .
 .دقص اتتمويل ابملنشآ   يؤثي على األددي  اتيتايي  -   
 .يعد اتتسويق اتيتايي مصدر مةم من مصادر اتتمويل تنأددي  اتيتايي  -  

تنأددي   ان اهتمامنا هبذا اتبدث او املويوع مل يكن صدف  ,و تكن كان ألسباب مويوعي  و اتيت منةا إمكادي  توقف اتدوت  عن تقدمي اتدعم املايل البحث: يةأمه
,مما أدى بنا إلاثرة هذا املويوع او ابألحيى هذا اتتددي اتذي سوف تكون األددي  اتيتايي  ملزم   1حسب تصييح وزيي اتيتاي  حممد هتمي  2018اتيتايي  سن  

 على توفري حلول أخيى او مصادر متويل جديدة تتغطي  هذا اتفياغ ,و ذتك تتسيري شؤوهنا و جتنب اتوقوع يف أزما  ماتي  .

 اتيتايي . اإلدارة أساتيبو تطويي و استغالل املنشا   اتيتايي ،وحتسني طيق تسيري األددي سياسا  ماتي  فعات  تتمويل  وختطيطا   إجياد -  أهداف الدراسة:
 مواجة  اتتددتا  .اتكفاءا  املةني  يف جمال اتتسيري املايل و  أمهي  ــــــ  إبياز  
 .ل أزما  اتنوادياتالزم  حل اإلمكاديا و  األموال تتوظيففيص   ـــــ إجياد  

 إتبعنا املنةج اتوصفي اتذي يالئم هذا اتنوع من اتبدوث.  : املنهج

 حتديد اجملتمع األصلي للبحث:  متثل جمتمع اتبدث يف األددي  اتيتايي  تلقسم اتو طين اتثاين تكية اتقدم.

 (.األددي  من جمموع   %73 .)استخدام رتايي   أددي  60حجم اتعين  : :عـينة البحث 

 طريقة اختيار العينة: اتعين  عشوائي . خصائص العينة: دفس املصادر املاتي , و اجلادب اتتشييعي دفسه.

 أدوات الدراسة: - االستبيان موجه تيؤساء األددي  ويضم 7 حماور .

 .  املئوي  اتنسب  : التقنيات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسةو األساليب 

 جماالت الدراسة: اجملال الزماين :بدأان يف جادفي1620 وأكملنا يف 25 ماي1620.،

  اجملال املكاين : أجيي اتبدث يف ست  ) 60 ( أددي  رتايي  يف اتقسم اتوطين اتثاين .

 االستنتاج العام : - ميكن تنأددي  اتيتايي  ان تستقطب مصادر متويل جديدة و ذتك ملواجة  اتتددتا  املاتي  اتيت تواجةةا 

.اتتسيري املايل اتذي تنتةج معظم األددي  اتيتايي  ال يساعدها على مواجة  اتتددتا  املاتي  اتيت تواجةةا  -           

.تعاين األددي  اتيتايي  من دقص اتتمويل ابملنشآ  اتيتايي  و هو ما يؤثي عليةا مادتا  -  

 كبرية يف توفري اتدخل املادي تلنادي .تغفل معظم األددي  اتيتايي  ان اتتسويق ته دور و أمهي    -

  أهم التوصيات: : والتوصيات تاالقرتاحا 

 . اتكشف عن مشاكل اتتمويل و ممارس  اتتسيري املايل يف األددي  اتيتايي  و تصديح اخللل 
 . إسناد مناصب اتتسيري يف األددي  اتيتايي  اىل ذوي اتكفاءة و إعادة أتهيلةم دورتا 
   اإلعالمي  و فتح قنوا  رتايي  جديدة و ذتك تزتادة اتدعم املادي تنأددي  اتيتايي  .زتادة اتتغطي 
 . دعم األددي  اتيتايي  ابملالعب و املنشآ  و ذتك  ملساعدهتا يف توفري اتدخل املادي و عدم االعتماد على اتدوت  وحدها 
 تالزم و ذاتك من خالل اتيعاي  اتيتايي  او بث املبارتا  .جيب على األددي  اتيتايي  ادتةاج طيق جديدة تتوفري اتدعم املايل ا 
  .  استغالل اتتسويق اتيتايي و ذتك من اجل توفري اتدعم املايل تنأددي  اتيتايي 
  إدشاء أقسام خاص  بدراس  اتسوق يف األددي  اتيتايي  و ذتك ملساعدهتا يف االعتماد على اتتسويق ألده أهم مصادر اتتمويل. 
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