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  ملخص: 

من مجرد وسیلة من وسائل  األخیرة اآلونةتحولت الر�اضة في 
أحد أهم القطاعات االستثمار�ة في العالم، وأص�حت  إلىالترف�ه 

بها ،  األموالة من أجل ضخ تجذب العدید من الشركات العمالق
عل�ه جاءت هذه الورقة كمحاولة لتسل�ط الضوء على أهم�ة التسو�ق و 

الر�اضي �اعت�اره من أهم مصادر التمو�ل الذاتي لألند�ة والفرق، 
خاصة في ظل ما تشهده الساحة االقتصاد�ة من اختناقات جراء 

طاع ككل، النفط  مما قزم حجم المیزان�ة الموجهة للق أسعارانخفاض 
نتیجة مفادها أن للتسو�ق الر�اضي على تعدد مجاالته  إلىوخلصت 

دور فاعل في �عث وترق�ة الر�اضة عامة و الجزائر�ة خاصة و مدى 
 .نفسا جدیدا �شرف تار�خها العر�ق إعطائهاقدرته على 

 ص�اد الحاج :حث المرسلاال�
sportsante@yahoo.frsayad            
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 Abstract: 
Sport has recently become one of the most important 
means of entertainment to one of the most important 
investment sectors in the word ,and has attracted 
man of the giant companies to inject money ,because 
of its distinguished popular base ,thus becoming the 
surest way to access the brands of the largest 
possible segment of the social groups .financial 
obstacles are also one of the main impediments to 
the advancement of sports in all its types.therfore,the 
relationship between the economy and sport is one 
of giving and giving .but this link is almost 
completely missing in the algerian sports system . 
this paper is an    attempt to highlight the important 
sources of self –financing for clubs and 
teams ,especially in view of the economic situation 
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I.  :مقدمة 

عصر تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت �شهد ثورة هائلة جعلتها قطاعا  إن
فاعال في العدید من االقتصاد�ات المتقدمة والقناعة التامة بذلك كان فرضا على 

، (زحاف جدیدة. أسالیبتتواكب مع الواقع العالمي الجدید �ابتكار  أنالحدیثة  اإلدارة
ر�ة أشواطا كبیرة رسمت من خاللها صورة مشرقة قطعت الر�اضة الجزائ . )2016

في أصعب الظروف قساوة  الدول�ة، فحتىعن الجزائر في المحافل والمنافسات 
وذلك من خالل تتو�جها �میدال�ة  تمكنت من خلق مكانة لها. االستعمار�ة)(الحق�ة 

 تردام فيأثناء األلعاب األولمب�ة �أمس 1928ذهب�ة حصدها ال�طل "الوافي بوقرة "سنة 
 ابتداءومن خالل فر�ق جبهة التحر�ر الوطني لكرة القدم الذي شارك  س�اق الماراتون،

المغر�ي  �عدة م�ار�ات جمعته �كل من الفر�ق التونسي، 1961غا�ة  إلى 1957من 
راء تمكنت الجزائر ج والمجري. اللیبي، الیوغوسالفي، الرومانیي، الفیتنامي، البلغاري،

، الستقالل وتدو�ل قضیتها العادلةصوتها المنادي �التحرر وا إ�صالهذه اللقاءات من 
 اإلسالم�ةالكشافة  إنشاءللدور الذي لعبته جمع�ة العلماء المسلمین في  إنكاردون 

واصلت مسیرتها �عد  التي مورست من خاللها العدید من األنشطة الر�اض�ة،
خ�ات وحتى على مستوى الفرق والمنت ياعتاالستقالل بنجاحات تحدت من خاللها 

 الر�اضات الفرد�ة كانت تتصدر قائمة الدول العر��ة في حصد المیدال�ات.
األخیرة عرفت الر�اضة الجزائر�ة تراجعا محسوسا یتفق فقهاء  اآلونةأنه في  إال

الصعو�ات والمشاكل المال�ة التي أص�حت  إلىالر�اضة و�جمعون على أنه یرجع 
د�ة وحتى على مستوى الر�اضات الفرد�ة. في الوقت الذي تتخ�ط فیها جل الفرق واألن

الر�اضة واألنشطة الر�اض�ة تتبوأ ف�ه مكانة واضحة على المستوى الوطني  أص�حت
الهیئات  إنشاءو�ز�ادة مظاهر هذه المكانة من خالل  كظاهرة تستحق الدراسة،

لجماهیر وزاد واالتحادات الر�اض�ة، أص�حت قضا�اها ذات �عد اجتماعي تعلقت بها ا
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مصادر تمو�ل  ٕایجادضرورة التدخل لخلق و  وذاك وجبتفمن أجل هذا  ولعهم بها،
الحكوم�ة التي ما فتئت تتناقص یوما �عد یوم و�ناء ر�اضة  اإلعاناتجدیدة �عیدة عن 

خاصة في ظل تبني توجه االحتراف الذي تزداد ف�ه  محطةعلى أسس اقتصاد�ة 
ول المتقدمة أهم�ة التسو�ق الر�اضي كحل أساسي المتطل�ات المال�ة. أدركت الد

مؤسسات اقتصاد�ة  إلىالتمو�ل فتبنته وجسدته بتحو�لها ألندیتها وفرقها  إلشكال�ة
  بناءا على هذا یت�ادر طرح التساؤل التالي: اقتصادها.�اتت تساهم في نمو  ر�ح�ة،

تسو�ق الر�اضي كیف �مكن للر�اضة الجزائر�ة أن تتطور من خالل اعتمادها على ال
 ؟تمو�لها كأحد أهم مصادر

 
 :قراءة في العالقة بین االقتصاد والر�اضة - 

ــــــم االقتصــــــاد �ــــــالرغم مــــــن  ــــــة �عیــــــدة عــــــن اهتمامــــــات عل ظلــــــت الر�اضــــــة لفتــــــرة طو�ل
ـــــــه، ـــــــق � ـــــــراغ  اتصـــــــالها الوثی ـــــــات الف ـــــــق �أوق ـــــــ�م االســـــــتهالك�ةخاصـــــــة ف�مـــــــا یتعل  والق

الحاضــــر حــــدث ارت�ــــاط كبیــــر بــــین  أنــــه فــــي الوقــــت إال، ومجابهــــة ال�طالــــةو�الصــــحة 
ـــــــةالر�اضـــــــة  ـــــــري والمصـــــــالح التجار� ـــــــرة تشـــــــكل العمـــــــود الفق ، وأصـــــــ�حت هـــــــذه األخی

فالعالقــــــــــة مــــــــــن هــــــــــذا المنطلــــــــــق  .)22، ص2013(دولــــــــــة،  لألنشــــــــــطة الر�اضــــــــــ�ة
ــــــة. ــــــدعم  تكامل�ــــــة وتالزم� ــــــاج ل ــــــى القطــــــاعین محت األخــــــر  وترق�ــــــة القطــــــاعأي أن كل

تثمار الر�اضـــــــــي هـــــــــو اســـــــــتغالل االســـــــــ إن.  حیـــــــــث )111، ص 2002الخـــــــــولي، (
ــــــل ــــــىالمــــــردود االقتصــــــادي  إعــــــادةالر�اضــــــ�ة مــــــن اجــــــل  األصــــــوللتشــــــغیل  األمث  إل

ـــــــــع  ـــــــــة  أنشـــــــــطتهاالمؤسســـــــــة الر�اضـــــــــ�ة للنهـــــــــوض بواق الر�اضـــــــــ�ة والتزاماتهـــــــــا المال�
 وٕاذا، )2016(كن�ـــــــــار العبـــــــــودي،  .أهـــــــــدافهاو�التـــــــــالي مواردهـــــــــا ال�شـــــــــر�ة وتحقیـــــــــق 

ســـــــتغالل الر�اضـــــــة فـــــــي التســـــــو�ق فـــــــال بـــــــد مـــــــن الخلف�ـــــــة التار�خ�ـــــــة ال إلـــــــىرجعنـــــــا 
ـــــــى اإلشـــــــارة ـــــــي قامـــــــت ســـــــنة  إل ـــــــة الت ـــــــغ األمر�ك� �ط�اعـــــــة  1870دور شـــــــركات الت�

ــــب الســــجائر كأســــلوب ترو�جــــي،  ــــي عل ــــول وأدخلتهــــا ف ــــي البیز� ــــات ألشــــهر العب �طاق
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 )391، ص2012(�كیــــــل، الســــــجائر.  وزادت مب�عــــــاتو�الفعــــــل نجحــــــت فــــــي ذلــــــك 
ر�اضـــــــة، بـــــــل وأصـــــــ�ح �طلـــــــق عل�ـــــــه اختصــــــــارا التســـــــو�ق لصـــــــ�قا �ال اآلنوأصـــــــ�ح 

�ــــاألخص الجزائــــر تكــــاد لكــــن هــــذه العالقــــة فــــي الــــدول العر��ــــة و  التســــو�ق الر�اضــــي.
ـــــى  إنمـــــاممـــــا �شـــــكل خطـــــرا ال علـــــى الســـــیر الطب�عـــــي للر�اضـــــة  ،تكـــــون معدومـــــة عل

ـــــین  ـــــة ب ـــــاك موازن ـــــم تكـــــن هن ـــــات االقتصـــــاد�ة لهـــــا، فـــــان ل  المـــــداخلمقاومتهـــــا للمتطل�
ــــف ــــك مســــتحقات  والمصــــار�ف �مختل ــــي ذل  الر�اضــــیین، �صــــ�ح العجــــزأنواعهــــا �مــــا ف
غ�ـــــاب الدولـــــة عـــــن الســـــاحة الر�اضـــــ�ة  إلـــــىوان تراكمـــــه یـــــؤدي  الـــــدائم هـــــو القاعـــــدة،

 .)10، ص2011(محمد ابراه�م،  العالم�ة.
II. النظري للتسو�ق الر�اضي: اإلطار  

ـــــة التســـــو�ق الر�اضـــــي:  ـــــاحثین ماه� ـــــذ  �أنـــــهعرفـــــه �عـــــض ال� ـــــة تصـــــم�م وتنفی عمل�
 الر�اضـــــــ�ة.الخـــــــدمات  أو تالمونتاجـــــــاوتـــــــرو�ج وتوز�ـــــــع  إنتـــــــاجالخاصـــــــة  نشـــــــطةاأل
ـــــوال، ( كوظ�فـــــة للتســـــو�ق ســـــمات توضـــــح مالمـــــح ســـــیرورتة  كمـــــا .)2014�عـــــ�ط وق

ـــــــــة ـــــــــدهللا،  �مكـــــــــن اختصـــــــــارها مـــــــــن خـــــــــالل الشـــــــــكل المـــــــــوالي دینام�ك� ، 2013(عب
اســــــتطالع للــــــرأي واالتجاهــــــات  إالهــــــو  كمــــــا أن التســــــو�ق الر�اضــــــي مــــــا   .)47ص

ــــمالســــائدة فــــي الســــوق  لتتوافــــق مــــع  والمنتجــــات الر�اضــــ�ةتوجیههــــا للخــــدمات  ومــــن ت
وهـــــــــــو عمل�ـــــــــــة تصـــــــــــم�م وتنفیـــــــــــذ  )21، ص2011بوز�ـــــــــــان، ( االتجاهـــــــــــات.تلـــــــــــك 

ــــــــاجاألنشــــــــطة الخاصــــــــة  ــــــــرو�ج المنتجــــــــات أو الخــــــــدمات  وٕاشــــــــهار بإنت  إلرضــــــــاءوت
ـــــــــــادئ  ـــــــــــه مجمـــــــــــوع الم� ـــــــــــى أن ـــــــــــه عل حاجـــــــــــات المســـــــــــتهلكین. كمـــــــــــا �مكـــــــــــن تعر�ف

أ�ضــــــــا أداة  الر�اضــــــــي و�عتبــــــــریج�ات التســــــــو�ق�ة المط�قــــــــة فــــــــي المجــــــــال واالســــــــترات
الخـــــدمات المشـــــتقة والمرافقـــــة)، ولتســـــییر المنظمـــــات  للتســـــییر الر�اضـــــي (المنتجـــــات،

الر�اضـــــــ�ة واالحتـــــــراف الر�اضـــــــي. �كتســـــــي التســـــــو�ق الر�اضـــــــي أهم�ـــــــة �الغـــــــة فـــــــي 
ـــــــــاء �مســـــــــتوى األنشـــــــــطة الر�اضـــــــــ�ة ومجـــــــــاالت التر��ـــــــــة البدن�ـــــــــة  و�ـــــــــش، (در االرتق
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ذلـــــك، متخصصـــــة فـــــي  إدارةهـــــذا و�قـــــوم علـــــى وظ�فـــــة التســـــو�ق الر�اضـــــي  .)2017
تكفلهـــــا  اإلطـــــارفـــــي هـــــذا  تتحقـــــق األهـــــداف والعوائـــــد االقتصـــــاد�ة المتوخـــــا لضـــــمان

ــــــة مــــــن الممارســــــات منهــــــا �العمل�ــــــة التســــــو�ق�ة، ــــــى جمل التســــــو�ق  :التــــــي تنطــــــوي عل
 واألدوات والمال�ـــــــستســـــــو�ق األجهـــــــزة  الر�اضـــــــ�ة، والمنتجـــــــات واألنشـــــــطةللخـــــــدمات 

(الر��عــــــــي،  الــــــــخ. ...الســــــــ�احة الر�اضــــــــ�ة الخــــــــدمات الطب�ــــــــة، الر�اضــــــــ�ة، تســــــــو�ق
وأنــــــه بتغیــــــر االتجاهــــــات المســــــتقبل�ة للتســــــو�ق الر�اضــــــي أصــــــ�ح �عتمــــــد  إال )2012

، التحــــول الرقمــــي لألند�ــــة الر�اضــــ�ةو  والتقن�ــــات الذك�ــــةكثیــــرا علــــى ثــــورة المعلومــــات 
دق�قـــــة ومعرفـــــة أدق وأعمـــــق  إحصـــــائ�ات جراءبـــــإحیـــــث أصـــــ�ح هـــــذا التحـــــول �ســـــمح 

لســـــــــلوك�ات المشـــــــــجعین واحت�اجـــــــــاتهم ممـــــــــا �ســـــــــهل بنـــــــــاء جســـــــــور مـــــــــن التفاعـــــــــل 
ایجـــــا مصـــــادر مختلفـــــة  أهم�ـــــة إلـــــىالكثیـــــر مـــــن ال�ـــــاحثین  وأشـــــاروالعالقـــــات. هـــــذا 

بوصـــــــــــالح، زواوي، ( .الدولـــــــــــةلتمیـــــــــــل الفـــــــــــرق الر�اضـــــــــــ�ة بـــــــــــدل االعتمـــــــــــاد علـــــــــــى 
   )2019ومنجحي، 

ــــاحثین �مجــــال اســــتراتیج�ات التســــو�ق ق الر�اضــــي:أســــالیب التســــو�  اهــــتم جمــــوع ال�
غــــــراب ( الر�اضــــــ�ةالر�اضــــــي لمعرفــــــة الفوائــــــد مــــــن الناح�ــــــة االقتصــــــاد�ة للمؤسســــــة 

 )2018و�ن قناب، 
 و�تم ذلك من خالل  :واإلعالنتسو�ق حقوق الدعا�ة  -1
شــــــركات المال�ــــــس الر�اضــــــ�ة لتغط�ــــــة احت�اجــــــات المؤسســــــة  إحــــــدىالتعاقــــــد مــــــع  -
ــــــة و م ــــــل الدعا� ــــــة  لهــــــا. اإلعــــــالنقاب ــــــي الدعا� ــــــین ف اســــــتخدام أســــــماء وصــــــور الالعب

ـــــــات الهامـــــــة  واإلعـــــــالن. ـــــــدر��ات واالســـــــتعداداتتســـــــجیل الم�ار� ـــــــي تســـــــ�قها.  والت الت
 )76-74ص ص، 2001(ع�اس، 

ــــوني: -2 ــــك مــــن خــــالل التســــو�ق التلفز� ــــتم ذل ــــل * - و� اســــتقطاب الشــــركات لتمو�
وضـــــع شـــــروط تعاقد�ـــــة خاصـــــة للتغط�ـــــة * الر�اضـــــ�ة.أنشـــــطة و خـــــدمات المؤسســـــة 

جــــــــــذب اهتمــــــــــام المســـــــــــتثمر�ن *التلفز�ون�ــــــــــة للم�ار�ــــــــــات و ال�طــــــــــوالت الر�اضــــــــــ�ة .
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الســـــــــعي الحتكـــــــــار حقـــــــــوق بـــــــــث *وتشـــــــــج�ع االســـــــــتثمار فـــــــــي المجـــــــــال الر�اضـــــــــي.
 )72، ص2010(غراب ا.، األحداث الر�اض�ة .

ث للبــــ التعاقــــد*: خــــاللوذلــــك مــــن  :الم�ار�ــــات الر�اضــــ�ةتســــو�ق ال�طــــوالت و  -3
وعقــــــــد النـــــــــدوات لتحلیـــــــــل مجر�ـــــــــات  واألحـــــــــداث،الم�اشــــــــر أو المســـــــــجل لل�طـــــــــوالت 

�حــــــــــوث ودراســــــــــات خاصــــــــــة بتســــــــــو�ق الخــــــــــدمات  إجــــــــــراء* الر�اضــــــــــ�ة.اللقــــــــــاءات 
االهتمــــــــــام �المشــــــــــاركة فــــــــــي الملتق�ــــــــــات * مختصــــــــــة.هیئــــــــــات  بإشــــــــــراكالر�اضــــــــــ�ة 
 والدول�ة. والمعارض المحل�ةوالصالونات 

مــــــــدارس  بإنشــــــــاءاالهتمــــــــام * :خــــــــاللمــــــــن  و�ــــــــتم ذلــــــــك :تســــــــو�ق الالعبــــــــین -4
ــــــــة.الر�اضــــــــ�ة  األلعــــــــاب ــــــــین * �األند� ــــــــي تســــــــو�ق الالعب االســــــــتعانة �المختصــــــــین ف

 واحترافهم مما �ضمن العائد الكبیر.
ـــة - 5 التعاقـــد مـــع *وذلـــك مـــن خـــالل  :تســـو�ق المنشـــات الر�اضـــ�ة واالجتماع�

شـــــغوره.  المؤسســـــات لممارســـــة األنشـــــطة الر�اضـــــ�ة فـــــي مالعـــــب النـــــادي فـــــي أوقـــــات
ــــــــــاهيتطــــــــــو�ر * لجهــــــــــات  إدارتهــــــــــا ٕاســــــــــنادو  وصــــــــــاالت الســــــــــ�احة المطــــــــــاعم، المق

 إلــــــى �اإلضــــــافة، وتأجیرهــــــا للجمهــــــورمحــــــالت تجار�ــــــة �األند�ــــــة  إنشــــــاء* مختصــــــة.
ــــــام  إقامــــــة ــــــدال�ات وجــــــوائز وتنظــــــ�م أ� ــــــه مــــــن می ــــــه انجازات ــــــد ف� ــــــادي تخل متحــــــف �الن

ـــــــــل ر�اضـــــــــي �عـــــــــرف �انجـــــــــازات الم*لفتحـــــــــه أمـــــــــام الجمهـــــــــور.  ؤسســـــــــة عمـــــــــل دلی
 .ومنشاتهاه�اكلها  الر�اض�ة،

 :تمو�لها إلشكال�ةلر�اضة كحل اتبني المفهوم التسو�قي في  -
ـــــة  ـــــة ال�حـــــث عـــــن مـــــوارد ماد� ـــــل الر�اضـــــي هـــــو عمل� ـــــى  لإلنفـــــاقالتمو�  األنشـــــطةعل

ــــــات  ــــــث أصــــــ�ح مشــــــكلة رئ�ســــــ�ة لمواجهــــــة متطل� المرت�طــــــة �المجــــــال الر�اضــــــي، حی
 ال الر�اضي.االحتراف كنظام مؤثر فرض نفسه في المج
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بوصـــــالح، (المـــــوالي مصـــــادر التمو�ـــــل الر�اضـــــي مـــــن خـــــالل الشـــــكل  إجمـــــال�مكـــــن 
 .)325، ص2012

 

 
            .مصادر التمو�ل الر�اضي): 01الشكل (

وأصـــــ�حت ســـــوقها تقـــــدر �مالییـــــر  ،اضـــــة مالیـــــین المتت�عـــــین عبـــــر العـــــالمتجتـــــذب الر�
ت واألند�ـــــة الر�اضـــــ�ة  الـــــدوالرات ممـــــا أوجـــــد منافســـــة شـــــدیدة بـــــین مختلـــــف المنظمـــــا

وجعلهـــــا تت�ــــــع أســــــالیب أكثـــــر حداثــــــة وتكیــــــف مـــــع هــــــذه التغیــــــرات، ولعـــــل مــــــن أهــــــم 
ـــــــذي أصـــــــ�ح لصـــــــ�قا �ا لقطـــــــاع وأبـــــــرز هـــــــذه األســـــــالیب هـــــــي التســـــــو�ق الر�اضـــــــي ال

ـــــدول المتقدمـــــة ـــــة الر�اضـــــي فـــــي ال ـــــدول النام� ـــــى مفهومـــــه فـــــي ال ـــــى أمـــــل أن یتبن ، عل
ـــــــرة  هـــــــذاأ�ضـــــــا . ـــــــة الر�اضـــــــ�ة كثی الشـــــــكوى مـــــــن العجـــــــز المـــــــالي وأصـــــــ�حت األند�

درجــــة أنهــــا أصــــ�حت الشــــماعة التــــي تعلــــق علیهــــا نتائجهــــا الســــلب�ة  إلــــىو�شــــكل دائــــم 
 فما الحل للخروج من هذا المأزق؟.

ال تحتـــــاج الر�اضـــــة لتكنولوج�ـــــا عال�ـــــة أو اســـــتثمارات ضـــــخمة تعجـــــز الـــــدول النام�ـــــة 
د�ـــــــــة المســـــــــألة ال تتعـــــــــدى كـــــــــون األن لبلوغهـــــــــا علـــــــــى غـــــــــرار القطاعـــــــــات األخـــــــــرى،

ـــــــدول المتقدمـــــــة تعمـــــــل كمؤسســـــــات اقتصـــــــاد�ة ترعـــــــى مصـــــــالحها  ـــــــي ال الر�اضـــــــ�ة ف
تجـــــاوزت ذلـــــك  أنشـــــطتها، بـــــلالتجار�ـــــة وتـــــوفر مصـــــادر ذات�ـــــة تمـــــول مـــــن خاللهـــــا 

ـــــى  إیجا�ـــــامضـــــافة، ممـــــا یـــــنعكس  وق�مـــــة مصـــــدر ر�ـــــح  إلـــــىبتحو�لهـــــا الر�اضـــــة  عل
ــــب واحــــد مــــن مجــــاالت التســــو�ق الر�اضــــي، زد ع ــــة، هــــذا جان ــــة األند� ــــك خز�ن ــــى ذل ل

و�التـــــالي  األند�ـــــة األورو��ـــــة. مـــــداخلمـــــن  % 25االنتقـــــاالت التـــــي أصـــــ�حت تشـــــكل 
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ــــتلخص  ــــة  إشــــكال�ةت ــــة خصوصــــا إجمــــاالالر�اضــــة العر�� ــــي وجــــود قط�عــــة  والجزائر� ف
  )2018, .نعمان عواالقتصاد (بین الر�اضة 

 تبني المفهوم التسو�قي في منظومة الر�اضة الجزائر�ة: معوقات -
ال یـــــزال مفهـــــوم التســـــو�ق الر�اضـــــي مفهومـــــا جدیـــــدا نســـــب�ا علـــــى المســـــتوى الـــــوطني، 

فــــــي  التعر�ــــــف العــــــام للتســــــو�ق. إطــــــارولــــــ�س لــــــه تعر�ــــــف مســــــتقل بــــــل یــــــدخل فــــــي 
الوقــــــت الــــــذي قطــــــع ف�ــــــه هــــــذا المفهــــــوم أشــــــواطا كبیــــــرة بــــــل وأصــــــ�ح مــــــن أساســــــ�ات 

هـــــــوم أن محركاتهـــــــا، وأمـــــــام تحـــــــد�ات االحتـــــــراف ین�غـــــــي لهـــــــذا المف وأهـــــــم الر�اضـــــــة 
الـــــذي جعـــــل مـــــن الق�مـــــة  التوجـــــه األمـــــریتبنـــــى �ـــــالحجم الـــــذي یخـــــدم متطل�ـــــات هـــــذا 

ــــة الحــــدث الر�اضــــي. والشــــكل  االقتصــــاد�ة لتلــــك ال�طــــوالت تتناســــب طرد�ــــا مــــع أهم�
-2005مـــــــن هـــــــذا القطـــــــاع للفتـــــــرة  الب�ـــــــاني المـــــــوالي یوضـــــــح  العائـــــــدات  العالم�ـــــــة

ـــــــــــــــي ارتفعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن 2017 ـــــــــــــــون دوالر ســـــــــــــــنة  46.5، الت ـــــــــــــــى 2005بلی أن  إل
متراجعــــــــة  2013، انخفضــــــــت �عــــــــده ســــــــنة 2012ســــــــنة  بلیــــــــون دوالر 78.2بلغــــــــت

 2017بلیـــــون دوالر، لكـــــن ســـــرعان مـــــا عـــــاودت االرتفـــــاع لتســـــجل ســـــنة  76.1 إلـــــى
العالم�ـــــــة  اإلحصـــــــائ�ةبلیـــــــون دوالر حســـــــب توقعـــــــات موقـــــــع الدراســـــــات  90.9ق�مـــــــة 

statitas .(wikenstal, 2016)  اضـــــة علـــــى تعكـــــس هـــــذه األرقـــــام مـــــدى قـــــدرة الر�
خدمـــــة ذاتهـــــا  و حـــــل مشـــــاكلها التمو�ل�ـــــة مـــــن جهـــــة و مـــــدى قـــــدرتها كقطـــــاع فاعـــــل 

 في دعم معدالت النمو االقتصاد�ة لبلدانها من جهة أخرى.  
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الوحدة (بلیون  2017-2005الر�اضة العالم�ة للفترة  عائدات سوق ): 02الشكل ( 
 .دوالر)

 والتــــي تعتبــــر مــــن الر�اضــــ�ة لوحــــدهافــــاق العــــالمي علــــى الرعا�ــــة هــــذا و�لــــغ حجــــم االن
 وتیرتهــــا عامــــا �عــــد عــــام، فلــــم معتبــــرة، تزایــــدتالتســــو�ق الر�اضــــي ق�مــــا  آل�ــــاتأهــــم 

ــــــة  2012تتجــــــاوز ســــــنة  ــــــع ســــــنة  51.1عت� ــــــون دوالر لترتف �الغــــــة ق�مــــــة  2016بلی
 2013مــــــــرورا �ســــــــنة  ،% 4.7ب �معــــــــدل نمــــــــو قــــــــدر  دوالر وذلــــــــكبلیــــــــون  60.2

تـــــــم تســـــــجیل قـــــــ�م  المتزایـــــــدة، حیـــــــثالتـــــــي عرفـــــــت خاللهمـــــــا نفـــــــس الـــــــوتیرة  2014و
بلیــــــون دوالر علــــــى الترتیــــــب. والشــــــكل الب�ــــــاني  57.5بلیــــــون دوالر و 55.3 اإلنفــــــاق

  التطور:الموالي یوضح هذا 
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قیمة االنفاق على الرعایة الریاضیة

 2016-2012تطور ق�مة االنفاق على الرعا�ة الر�اض�ة للفترة  :)03الشكل ( 
 أمر�كي)بلیون دوالر  الوحدة:(

بنتائجه والذي  التنبؤوصعو�ة  اإلثارةهذا و�عتبر االحتراف الر�اضي المبني على  
 )2015محفوظي، قاسمي، و�لكب�ش، ( قوته.یتخذه اللعب مهنة �كسب من خاللها 

أص�حت  والمعوقات التيالعراقیل  إزاحةالر�اضة الجزائر�ة مقرونة �مدى  أمالوت�قى 
ثالث مستو�ات حسب مصدرها  إلىف أمام ترقیتها، �مكن تقس�م هذه المعوقات تق

 مایلي: إلىومسب�اتها 
تعتبـــــر المنشـــــات الر�اضـــــ�ة  :علـــــى مســـــتوى المؤسســـــات والشـــــركات االقتصـــــاد�ة

ــــــــة  تمؤسســــــــا ــــــــةعموم� ــــــــي تنظــــــــ�م وتســــــــیر الممارســــــــات  إدار� تنحصــــــــر مهامهــــــــا ف
سســــــــــات االقتصــــــــــاد�ة ال تســــــــــتغل المؤ . )2013فوضــــــــــیل، ( الخاصــــــــــة.الر�اضــــــــــ�ة 

عـــــــــدم ا�ـــــــــالء المؤسســـــــــات  لمنتجاتهـــــــــا. اإلعالم�ـــــــــةالمنافســـــــــات المنظمـــــــــة للدعا�ـــــــــة 
ـــــة التســـــو�ق  ـــــا غ�ابهـــــااالقتصـــــاد�ة االهتمـــــام الكـــــافي بوظ�ف ـــــام عـــــن ه�كلهـــــ وأح�ان ا الت

ـــــؤدي  ـــــىالتنظ�مـــــي، ممـــــا ی ـــــرانجـــــاز �حـــــوث  إل ـــــات  تســـــو�ق�ة غی متالئمـــــة مـــــع متطل�
 الر�اض�ة.السوق 



 .دور التسو�ق الر�اضي في ترق�ة الر�اضة الجزائر�ة
  
 

383 
 

ـــــة وا ـــــى مســـــتوى األند� ســـــعي و عـــــدم اســـــتغالل الالعبـــــین فـــــي التســـــو�ق  :لفـــــرق عل
ــــاب النظــــرة  ــــر�ح الســــر�ع وغ� ــــة لل ــــز  اإلســــتراتیج�ةالفــــرق واألند� ــــع مصــــادلتعز�  روتنو�

اســــــــتعمال �عــــــــض الفــــــــرق و وعلــــــــى رأســــــــها التســــــــو�ق الر�اضــــــــي  التمو�ــــــــل الر�اضــــــــي
 المؤسســـــــات،فـــــــي ســـــــبیل تـــــــأمین عقـــــــود رعا�ـــــــة  والتالعـــــــبالحیـــــــل  واألند�ـــــــة �عـــــــض
 ومؤسساتها ككل.كس سل�ا على سمعة الر�اضة األمر الذي ینع

ــــي مجــــال التســــو�ق الر�اضــــي - ــــة ف ــــة وطن� ــــوذج لتجر� ــــل التمو�ــــل فــــي  :أنم یتمث
 إلــــــىالتــــــي توظــــــف مناجــــــل تــــــدع�م �عــــــض المشــــــار�ع التــــــي تحتــــــاج  األمــــــوالرؤوس 

وتعتبـــــــر فكـــــــرة اللجـــــــوء  اهـــــــذ .)2011طـــــــاهر، (الر�اضـــــــ�ة  كاألند�ـــــــةســـــــیولة مال�ـــــــة 
التســــــو�ق الر�اضـــــــي حدیثــــــة عهـــــــد  آل�ـــــــات ق اعتمــــــادطر�ـــــــللتمو�ــــــل الر�اضـــــــي عــــــن 

 2009 والنوع�ــــــــة ســــــــنةانطالقتهــــــــا الفعل�ــــــــة  وقــــــــد تجســــــــدت الجزائر�ــــــــة،�الر�اضــــــــة 
ممـــــا أضـــــفى  الجزائر�ـــــة،بـــــدخول متعامـــــل الهـــــاتف النقـــــال" نجمـــــة "الســـــاحة الر�اضـــــ�ة 

ـــــوطني فـــــي كـــــأس العـــــالم  والحمـــــاس برعایتهـــــانوعـــــا مـــــن الحرك�ـــــة   .2010للفر�ـــــق ال
نجمـــــة هـــــو االســـــم التجـــــاري لمؤسســـــة  :ر�ـــــف مختصـــــر بهـــــذا الراعـــــيوف�مـــــا یلـــــي تع

مــــــــــن مجموعــــــــــة الشــــــــــركة الوطن�ــــــــــة  وهــــــــــي فــــــــــرع النقــــــــــال،االتصــــــــــاالت �الهــــــــــاتف 
فـــــي الجزائـــــر فـــــي نفـــــس المجـــــال منـــــذ د�ســـــمبر  بـــــدأت العمـــــل لالتصـــــاالت الكو�ت�ـــــة،

�عــــــد العــــــرض المــــــالي المقــــــدم مــــــن طــــــرف "الوطن�ــــــة تل�كــــــوم " ال�ــــــالغ  ،2003ســــــنة 
ـــــى رخصـــــة اســـــتغالل ملیـــــون دو  421 ـــــذي تحصـــــلت �موج�ـــــه هـــــذه األخیـــــرة عل الر وال

 التجـــــــاري لعالمتهـــــــا "نجمـــــــة " . اإلطـــــــالقتـــــــم  2004الهـــــــاتف النقـــــــال. وفـــــــي أوت 
ألــــف  245ملیــــون و 8حال�ــــا تعــــرف �اســــم أور�ــــدو، و�لــــغ عــــدد مشــــتركیها  أصــــ�حت

مشــــترك، ممــــا جعلهــــا تحتــــل المرت�ــــة الثالثــــة فــــي ســــوق الهــــاتف النقــــال �ــــالجزائر �عــــد 
% مــــــن الحجــــــم الكلــــــي  25.2الســــــوق�ةحصــــــتها  ومــــــو�ل�س. بلغــــــتل مــــــن جیــــــزي كــــــ

نجمــــــــة هــــــــي الراعــــــــي الرئ�ســــــــي  )2016(عــــــــالد،  للســــــــوق الوطن�ــــــــة لالتصــــــــاالت.
ــــــــة لكــــــــرة القــــــــدم  ــــــــة الكــــــــأس  بوالمنتخــــــــلالتحاد�ــــــــة الجزائر� الجزائــــــــري وتحمــــــــل �طول



 
   3صالحي لیلى ،2ص�اد حاج، 1لمناد فوضی

  
 

384 
 

، شــــــبی�ة الق�ائــــــل اســــــمها، وأ�ضــــــا هــــــي الراعــــــي الرســــــمي ألند�ــــــة كــــــرة القــــــدم التال�ــــــة:
مولود�ــــــة  ،أهلــــــي بــــــرج بــــــوعر�ر�ج مولود�ــــــة العلمــــــة، شــــــ�اب بلــــــوزداد، شــــــبی�ة بجا�ــــــة،

مل�ــــار ســــنت�م فــــي رعا�ــــة و  400اســــتثمرت نجمــــة مــــا �فــــوف  اتحــــاد عنا�ــــة. ،وهــــران
تمو�ــــــل الر�اضــــــة و الر�اضــــــیین الجزائــــــر�ین منــــــذ دخولهــــــا مجــــــال الرعا�ــــــة الر�اضــــــ�ة  

فـــــي كـــــرة القـــــدم مـــــع المنتخـــــب ممـــــا جعلهـــــا تحتـــــل المرت�ـــــة االولـــــى افر�ق�ـــــا ، ســـــواء 
ــــــى غــــــرار  ــــــي الر�اضــــــات األخــــــرى عل ــــــاني أو ف ــــــة القســــــم األول و الث ــــــوطني و أند� ال
ــــة مصــــارعة  ــــن قامــــت نجمــــة برعا� ــــة ، أی ــــي الر�اضــــات الفرد� ــــنس و ف ــــد و الت كــــرة الی
الجیـــــدو "صـــــور�ة حـــــداد "و المالكمـــــین "رحـــــو" و "بـــــن شـــــبلة"في أولمب�ـــــاد لنـــــدن ســـــنة 

ر�اضـــــــي الجزائـــــــري بتتـــــــو�ج الر�اضـــــــة الجزائر�ـــــــة .و احتفلـــــــت مـــــــع الوســـــــط ال 2012
 �المیدال�ة الذهب�ة التي حصدها توفیق مخلوفي في أولمب�اد لندن.

III. ةاتمخ: 
التمو�ــــــل، ال یخفــــــى علــــــى أحــــــد أن  �عتبــــــر التســــــو�ق الر�اضــــــي مــــــن أهــــــم مصــــــادر

التمو�ـــــل �ـــــات �شـــــكل حجـــــر العثـــــرة أمـــــام الر�اضـــــة الجزائر�ـــــة فـــــي ظـــــل تراجـــــع ق�مـــــة 
الداعمــــــــة لهــــــــا جــــــــراء الوضــــــــع�ة االقتصــــــــاد�ة التــــــــي تشــــــــهدها  الحكوم�ــــــــة اإلعانــــــــات

الـــــــذي یجعـــــــل مـــــــن التســـــــو�ق الر�اضـــــــي خ�ـــــــارا اســـــــتراتیج�ا یجـــــــب  الـــــــ�الد. األمـــــــر
مـــــن األســـــس التســـــو�ق�ة المدروســـــة والمعـــــدة مـــــن  إطـــــاراالســـــتعانة �ـــــه واعتمـــــاده فـــــي 

قبــــل هیئــــات ومصــــالح مختصــــة بــــذلك، لمــــا ثبــــت عــــن فشــــل التســــو�ق العشــــوائي فــــي 
ــــ ــــة.التخفیــــف ول  و �الشــــيء ال�ســــیر مــــن حــــدة األزمــــات المال�ــــة للفــــرق واألند�ــــة المحل�

كمــــــا وتعكــــــس تجــــــارب الــــــدول المتقدمــــــة التــــــي أدركــــــت أهم�ــــــة الر�اضــــــة اقتصــــــاد�ا 
ــــة االقتصــــاد فــــي المجــــال الر�اضــــي  ــــةوأهم� ــــا ونقلهــــا  إمكان� النهــــوض �الر�اضــــة وطن�

لعولمـــــة فخـــــرج ل كـــــإفرازاتالعالم�ـــــة مـــــن خـــــالل مواك�ـــــة التطـــــورات التـــــي جـــــاءت  إلـــــى
ــــــىالتســــــو�ق الر�اضــــــي مــــــن دائــــــرة المحل�ــــــة  النــــــاس مــــــن  العالم�ــــــة، أصــــــ�حدائــــــرة  إل
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ــــــــاتهم  ــــــــى اخــــــــتالف أوطــــــــانهم، د�ان ــــــــه عل ــــــــاتهم �ســــــــتهلكون خالل ــــــــس المــــــــواد  وثقاف نف
ــــــي أحســــــنت  أخــــــر وهــــــذا نجــــــاح الر�اضــــــ�ة،التســــــو�ق�ة  ــــــدول المتقدمــــــة الت �ضــــــاف لل

ــــد ا ــــك عــــن العوائ ــــع صــــورتها مــــن خــــالل الر�اضــــة ناه� ــــي تجنیهــــا مــــن تلم� ــــة الت لمال�
 والمدر�ــــة المتخصصــــةالعمــــل علــــى انتقــــاء الكــــوادر المؤهلــــة وعلــــى هــــذا فــــان  ورائهــــا.

وضـــــع خطـــــط تســـــو�ق�ة والعمـــــل علـــــى  وٕاشـــــراكها فـــــيفـــــي مجـــــال التســـــو�ق الر�اضـــــي 
ــــــى أحســــــن وجــــــه. تعــــــدیل القــــــوانین وتكی�فهــــــا �مــــــا �شــــــجع كمــــــا وجــــــب  تجســــــیدها عل

ــــى هــــذا  ة.و�ســــهل جــــذب االســــتثمارات فــــي قطــــاع الر�اضــــ ــــة �اإلضــــافة إل ــــط األند� ر�
ـــــة مـــــن خـــــالل  ـــــة  إنشـــــاء�التكنولوج�ـــــات الحدیث ـــــوات تلفز�ون� ـــــة لهـــــا، قن مواقـــــع الكترون�

 الجمهور لها. وتضامن وتشج�عتز�د من تفاعل 
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jacob wikensta . 1 ) .05 30 ,2016 .( sport market ، من 2018تاریخ االسترداد  .
http:promoovertime.com. 

). استراتیج�ات التسو�ق 2018, 06.ابراه�م علي صالح غراب، والحاج بن قناب.(2
الر�اضي واثرها في تطو�ر اداء المؤسسات الر�اض�ة حالة االتحادات الر�اض�ة 

 .المجلة العلم�ة للعلوم وتكنولوج�ة للنشاطات التر��ة البدن�ة والر�اض�ةال�من�ة. 
واقع التسو�ق الر�اضي �المؤسسات الر�اض�ة  ).2010.ابراه�م علي غراب. (3

 .72،  جامعة الجزائرواالتحادات ال�من�ة. 
العوامل االقتصاد�ة المؤثرة في اداء قطاع الر�اضة ). 2013.احمد عبدهللا دولة. (4

 طعة الكترون�ة: دار الجنان للنشر والتوز�ع. في السودان.
ق واالستثمار في المجال الر�اضي. ). التمو�ل والتسو�2011.امال محمد ابراه�م. (5

 .10، صفحة  كل�ة التر��ة البدن�ة والر�اض�ة جامعة السودان
 مصر: دار الكتاب. الر�اضة والمجتمع.). 2002.امین انور الخولي. (6
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). التسو�ق االلكتروني ثورة رقم�ة تعزز الساحة الر�اض�ة. 2017.حسام درو�ش. (7
). القص�م: المملكة العر��ة 46(صفحة  ع والمأمولدعم وتطو�ر اند�ة الظل بین الواق

 السعود�ة.
مجلة ). واقع التسو�ق الر�اضي ف�الجمهور�ة ال�من�ة. 2012.حسین الصوفي �كیل. (8

 .391، صفحة  االبداع الر�اضي
). اهم�ة االستثمار الر�اضي في تطو�ر 2016.حسین علي كن�ار العبودي.(9

لبدن�ة الة العلم�ة لعلوم التكنولوج�ة للنشاطات التر��ة المجالمنشات الر�اض�ة العراق�ة. 
 .والر�اض�ة

العوامل االقتصاد�ة المؤثرة في االداء قطاع ). 2013.دولة احمد عبدهللا. (10
 السودان: دار الجنان للنشروالتوز�ع. الر�اضة.

). اهم�ة التسو�ق الر�اضي في 2014.رضوان بن جدو �ع�ط، و مصطفى قوال. (11
المجلةالتفوق في علوم التمو�ل الذاتي للنادي الر�اضي المحترف االول. تحقیق 

 . وتقن�ات النشاطات التر��ة البدن�ة والر�اض�ة
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