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المستخلص

إلىالتطرقثمومنتكونت؟وكیف،واالقتصاد،الریاضةبینالعالقة،توضیحمقدمتھفيالبحثھذایتناول
وتسلیطمباشرة،بصورةاالقتصادعلىفاعلتأثیرلھالریاضيالمجالفياالستثمارجعلتالتياألسباب
المجالفياالستثمارخاللمنتحقیقھایمكنالتيالمنشودة،والمنافعالالزمة،التكالیفدراسةعلىالضوء

لھاسبقلدولإحصائیاتإلىاإلشارةثمومنالریاضي،المجالفياالستثمارأنواععلىوالتعرفالریاضي،
منالنوعھذاعلىمباشرتأثیرلھا،التياألخرىالعواملعلىوالتعرفالریاضي،المجالفياالستثمار

في،والتكنولوجیااآللةتدخلمنوالمخاوفاالستثمار،منالنوعھذاتطالأنیمكنالتيوالمخاطراالستثمار،
مختلفة،عالمیةریاضیةأحداثاًاستضافتأنلھاسبقلدولتجاربسردثمومنالریاضي،بالمجالاالستثمار
جًداالضروريمنأھمھا:منونتائجبتوصیات،البحثختمثمدولة.كلاقتصادعلىالمتحققةالمالیةوالجدوى

قد،والتياالقتصادي)التغیر(بـمتالزمةیُعرفمااالستثمارجودةفياالعتباربعینیأخذأنالمستضیفللبلد
والتياالستضافة،مناالنتھاءوبعدالریاضي،الحدثبزمنالخاصةاالستثماریةالمدةمناالنتھاءبعدتظھر
حصلكماالریاضيالحدثانتھاءبعدتُستخدمالقدوالتيالریاضیة،المنشآتوصیانةالتكلفة،سدادفيتتمثل

في البرازیل.

الكلمات الدالة:

المستثمرون في المجال الریاضي؛ القیمةاالستثمار؛ توظیف الموجودات؛ التكالیف؛ رأس المال البشري؛
حقوق اإلنسان، والملكیة الفكریة.السوقیة؛ حجم إنتاج الریاضة؛ مناخ االستثمار؛ المحفزات؛

Abstract

This research tackles in its introduction clarifying the relationship between sports and
economy, and how it was formed. Then, the research discusses the reasons why
investment in the sports field has an effective impact on the economy directly, and
shedding light on the study of the necessary costs, and the desired benefits, which can
be achieved through investment in the sports field. Furthermore, the research
identifies the types of investment in the sports field with reference to the statistics of
countries that have previously invested in the sports field. In addition, it discusses
other factors with a direct impact on this type of investment, the risks that may affect
this type of investment, and the concerns from the intervention of the machine and
technology in investing in the sports field. The research presents experiences of
countries that have previously hosted various global sports events, and the financial
feasibility achieved on the economy of each country. The research concluded with
recommendations and findings, the most important of which is that it is very
necessary for the host country to take into account the quality of investment namely
(Economic Change Syndrome), which may appear after the completion of the
investment period for the time of the sporting event, and after the completion of
hosting, which is to pay the cost, and maintenance of sports facilities, which may not
be used after the end of the sports event, as happened in Brazil.
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Keywords: Investment; Placement of Assets; Costs; Human Capital; Sports
Investors; Market Value; Sports Production Volume; Investment Climate; Triggers;

Human Rights; Intellectual Property.

المقدمة
متواجدةٌالریاضةالقدمفُمنُذذلك،فيدورللصدفةأوحدیثًا،اُكتشفعلماأوجدیًدا،أمًرالیستالریاضةممارسة

لقمةعلىللحصولالطبیعةمعصراعھوفيیومھ،وتفاصیلأنماطكافةفيوجودھاخاللمناإلنسان،مع
قواعدھالھاأخرى،اتجاھاتإلىبالریاضةأخذتأفكاًراأن،ھوالحاضرعصرنافيالجدیدولكنعیشھ.

وأصبحتالحالي،وقتنافيإلیھوصلتماإلى،ووصولھاالریاضةتطورفيدوٌرالَعالِْمولإلنسانوتنظیماتھا،
بالغباھتمامتحظىالتيالمواردأھممناقتصاديوموردمستقل،علٍمإلىوصلتحتىأخرى،بعلوممرتبطة

الصراع،الریاضيالمجالفيالمستثمرینلدىتُولِدَّضخمةً،مالیةًكتلةًالریاضيفاالستثمارالدول.كافةمن
فيالیومھذاالحاصلالتقدمھذاإنوحیثعام.بشكلالریاضيوالسوقالنفوذ،علىالسیطرةعلىوالتنافس

الریاضي،بالمجالوالدقیقالبالغ،االھتماممحلالعواملھذهتُوضعلملولیحصلیكنلمالریاضيالمجال
وماتقدمھ،ماعلىیرتكزللدولةاالقتصادیةالمكانةبأنالدولقناعاتمنانطالقًاالسخياإلنفاقعلىوحصل

دولبین،وخاصةًمتقدمةًمكانةًلھاویجعلالریاضیة،واألحداثالمسابقات،كافةفيریاضیةإنجازاتمنتُحققھ
الریاضیةاألحداثاستضافةحقانتزاععلى،والتنافسللتسابقالدولبینالصراعبدأھناومنالمتحضر.العالم

الموسعةالقدرةأنبلاالستضافة،مجردعلىیرتكزفقطاالھتمامفلیسموسًعا،الھدف،وأصبحالمختلفةالعالمیة
،وإیجادالمستثمرینوجلبواآلثار،للسیاحةالترویج:مثلأخرىمكاسبتُحققالریاضیةاالستضافاتھذهمن

فياالندماجفيالریاضیةالسیاحةدورعنعبدالغني/نعمانللباحثدراسةھنالكأنحتىعمل،فرصوتكوین
األیدي(سوقاألبیض:كتابھافيم1994عاممنذالریاضةأدرجتاألوروبیةالمفوضیةوأنالعالمي،االقتصاد
وشاملأوسع،نطاٍقوعلى).5-3صم،2016الغني،(عبدالعملفرصلتوفیررئیًسامصدًرا،كونھاالعاملة)

المتحدةالوالیاتفياأللفیةمطلعالریاضةقطاعمنالسنويالدخلأنإلىتطرقتمتنوعةمصادرعدةفإن
فيالخامسةالمرتبةواحتلالسینمائي،اإلنتاجقطاعأضعافوسبعةالصناعة،قطاعضعفتخطىاألمریكیة
0القوميالدخلمن%4نسبتھماویشكلسنویة،عملفرصةألف275حواليویوفراألمریكي،االقتصاد

فيالسعودیةالعربیةالمملكةتشھدحیثفیھ،لالستثمارالمجالھذاتستھدفالسعودیةالعربیةفالمملكةومحلیًا
حیث،2030المملكةرؤیةخاللمنوبالتحدیدواألصعدة،المجاالتكافةعلىتاریخیًاتحوالًالراھنالوقت
قوياقتصادخلقھوذلكمنوالھدفالوطني،للتحولالمجاالتكافةفيومبادراتبرامجالرؤیةھذهیتخلل

علىوإقامتھاالمختلفة،األحداثكافةوجلبتعزیز،علىفیھیُعتمدعالیةكفاءةذاویكونالمصادر،ومتنوع
العربيوعمقھااقتصادھا،وقوةمكانةبحكمذلكعلىقادرةهللابإذنوھيالسعودیة،العربیةالمملكةأرض

الھدفأنوحیثالثالث.القاراتربطومحورالمتقدمة،الدولبینرائدةاستثماریةقوةوھيواإلسالمي،
الشریفینالحرمینخادمكلمةمضامینفيإلیھااإلشارةتم.كما2030السعودیةالعربیةالمملكةلرؤیةاألساسي

كافةعلىالعالمفيورائًدا،ناجًحا،نموذًجابالدناتكونأناألول«ھدفيهللا،رعاهالعزیزعبدبنسلمان/الملك
سیكون)www.vision2030.gov.sa،:2030المملكة(رؤیةذلك»تحقیقعلىمعكموسأعملاألصعدة،

فياالستثمارتأثیرومدىواالقتصاد،الریاضةبینالعالقةعلىالضوءتسلیطعلىبالتحدیدالبحثھذامحور
ریاضیةأحداثًااستضافتدولعدةبینمقارناتعلىالبحثسیحتويكمااالقتصاد،علىالریاضيالمجال

من ھذه االستضافات.مختلفة ،ومقدار المصروفات واألرباح التي جنتھا ھذه الدول
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مشكلة البحث

تمرأنیمكنالتيالمشاكلماھيتوضحأسئلة،شكلعلىأونقاط،عدةفيالبحثمشكلةتصاغأنیمكن
بھا، وتتناولھا جنبات البحث كالتالي:

على اقتصادات الدول؟ھل االستثمار في المجال الریاضي لھ تأثیر مباشر ،وفاعل-1
والتطرق لھا؟ھل لالستثمار في القطاع الریاضي مخاطر یمكن اإلشارة-2
المتطرفةوالجماعاتوالحروب،الطبیعیة،والكوارثالبیئیة،كالعواملالمباشرةغیرللعواملھل-3

اإلرھابیة تأثیر على االستثمار في القطاع الریاضي؟
فيالنجاحلتحقیقومصاحبةمساعدة،عوامل،وتكونتوافرھامنالبدرئیسیةعواملھنالكھل-4

االستثمار في الریاضة ،وتحقیق العوائد المستھدفة؟
الریاضي؟ھل للمجتمعات والشعوب دور في إنجاح االستثمار في المجال-5
الریاضیةاألحداثاستضافة،وتحدیًداالریاضيالقطاعفياالستثماربإمكانھاالعالمدولجمیعھل-6

للعوائد والمكاسب؟العالمیة ،التي تعتبر من أكبر الموارد الموالیة تحقیقًا
مواردوتحقیقالریاضي،القطاعفياالستثمارإنجاحفيدوروالمستثمرینالخاصللقطاعھل-7

اقتصادیة؟
،وتحقیقالریاضيالقطاعفياالستثمارإنجاحفيوفاعلمھمدوروالبشریةالعاملةللقوىھل-8

موارد اقتصادیة؟
القطاعفياالستثمارعلىالمؤثرةالعوامللدراسةالالزمةاالقتصادیةالدراساتونوعلحجمھل-9

االستثماریة في المجال الریاضي؟الریاضي ومردوده اقتصادیًا دور مھم في إنجاح العملیة
علىالتأثیرفيدورالمثالسبیلعلىالضریبیة،كاألنظمةالحكومیةوالتشریعاتلألنظمةھل-10

االستثمار في القطاع الریاضي ،وجدواه االقتصادیة؟
الریاضيالقطاعفياالستثمارعلىالتأثیرفيفاعلدوروتطبیقھاوتواجدھاالقانونیةللبیئةھل-11

وإنجاحھ اقتصادیًا؟
األسواقتغزوالفیدیووألعاباإللكترونیة،األلعابسوق،ونشاھدم2021عامفياآلنونحن-12

ھذافياالستثمارأجل؛منوالمستثمرینالشركاتمنبالغاھتماممحلوأصبحتالعالمیة،
منكثیراقتصادوعلىالریاضيالقطاعفياالستثمارعلىذلكیؤثرأنالممكنمنھلالمجال،
قبلمنالموضوعةالخططمعتتعارضخاصةكیفیةلھاالستثمارمنالنوعھذاأنحیثالدول؟

وزیادة مواردھا االقتصادیة؟الحكومات والبلدان الراغبة في االستثمار في المجال الریاضي
القطاعفياالستثمارعلىالمؤثرةاألسالیبتغییرفيدورلھسیصبحالتكنولوجيالتقدمھل-13

المباریات؟الریاضي وجدواه االقتصادیة مثل الواقع االفتراضي لحضور
تناولتھاالتيالمخاطرضمنمنتكونال،وقدمتوقعةوالغیرالجدیدةالعواملمنكوروناجائحة-14

فيإقامتھاالمقررالمؤجلةاألولمبیةاأللعاب(دورةحیَّةتجربةولدینااالقتصادیة،الجدوىدراسات
ھذهبأنموريبوشیرويالمنظمةاللجنةرئیسصرححیثالمقبل)،الصیفطوكیوالیابان-
نستطیعھلكباحثینونحنالجائحة،مستوىكانمھماالمقرروقتھافي،وتقامستُنظماأللعاب

نستطیعوھلعدمھا؟منالدورةمنالنسخةھذهإقامةفيالیاباننجاحلمدىمتوقعةدراسةعمل
ومقارنةتحدیًدا؟الیاباناقتصاد،وعلىالریاضيالقطاععلىاستثماریًاتأثیرھامدىإلىالتوصل

إقامتھا واالنتھاء منھا.دراستنا كباحثین مع النتائج التي ستتحقق بشكل فعلي حال
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أھداف البحث

یسعى البحث إلى تحقیق األھداف التالیة:

تكونت؟.وكیفبالریاضةاالقتصادعالقةعلىالتعرف-1

مباشرةبصورةاالقتصادعلىالفاعلتأثیرهلھالریاضيالقطاعفياالستثمارجعلتالتياألسبابھيما-2
،وأصبح أحد أبرز االستثمارات نمًوا في العالم.

االستثمارمنتحقیقھایمكن،والتيوالمتوقعةالمرجوةوالمنافعالالزمة،التكالیفدراسةإلىالتطرق-3
الریاضي ،وتأثیره عل االقتصاد.

األحداثفياالستثمارمنوالجدوىالفروقوتوضیحالریاضي،المجالفياالستثمارأنواععلىالتعرف-4
كاأللعابالریاضیةللنشاطاتاألخرىاألوجھفياالستثماروعلىاالستضافة،مستوىعلىالعالمیةالریاضیة

اإللكترونیة ،وألعاب الفیدیو.

التكالیفإلىواإلشارةالمختلفة،الریاضیةاألحداثواستضافتسبقتالتيالدولإحصائیاتإلىاإلشارة-5
ومدى تأثیره باألرقام على اقتصاد الدول.والمردود المالي التي جنتھ ھذه الدول من االستضافات،

والدراساتوالقانونیة،الحكومیة،،كالتشریعاتواالستثماریةاالقتصادیةغیراألخرىالعواملعلىالتعرف-6
والمردودالتأثیر،وتحقیقالریاضيالقطاعفياالستثماریةالعملیةإنجاحفيتُساعدقدوالتياالقتصادیة،

اإلیجابي على االقتصاد.

تحقیقوعدمالریاضي،المجالفياالستثمارتواجھقدالتيإلیھاواإلشارةوجدت،إنالمخاطرعلىالتعرف-7
األھداف االقتصادیة والمردود المالي المتوقع.

أھمیة البحث

علىومنافعھعوائدهتأثیرإلىالتطرقوكذلكأشكالھ،بكافةالریاضياالستثمارتناولفيالبحثأھمیةتكمن
المجالفياالستثماربوصفوالمتحضرةالمتقدمةالدولتعاملتوكیفواالجتماعي،االقتصادي،المستوى
مالیًامورًداالحاليوقتنافيالریاضةأصبحتوكیفالبالغین،واالھتماماألھمیةمقعدتبوأتصناعة،الریاضي

ضخًما ،یضاھي ویفوق إیرادات القطاعات األخرى.

منھج وفرضیة البحث

النتائجتحقیقعلىتُساعدالتيالمصادركافةعلىاالطالعخالل،منالتحلیليالوصفيالمنھجالبحثیستخدم
تكوینفيتساھمالتيالممكنةالبحثیةالمواردكافةمنواالستفادةممكنة،فائدةبأكبرالبحثھذاإلخراجالمنشودة

استثماریةجوانبمنالبحثھذابھاسیظھرالتيالمرضیة،النھائیةبالصورةوخروجھالمرضیة،النتائج
واقتصادیة.

الحدود الزمانیة والمكانیة للبحث
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الحدود المكانیة للبحث: جامعة الملك عبدالعزیز، فرع كلیة األعمال برابغ، قسم الدراسات العلیا، قسم اإلدارة
الریاضیة.

ھـ(1443-ھـ1442(الثانيالدراسيالفصلالزمانیة:الحدود

خطة البحث

خاللمن،وذلكالسعوديالریاضيالتحكیملمركزالقانونيالنظاملموضوعالبحثھذاخاللمنسنعرض
التقسیم اآلتي:

المبحث األول: مفھوم االستثمار، ومنافعھ وتكالیفھ..

المبحث الثاني: حجم صناعة الریاضة، ومستقبلھا االستثماري.

أین تكمن؟ وكیف یمكن الوقایة منھا؟.المبحث الثالث: مخاطر االستثمار في المجال الریاضي:

مجاالً ومدى.ًالمبحث الرابع: أنواع االستثمار في مجال الریاضي...

االستثمارفيوالتكنولوجیااآللةوتدخلالفعلیة،قیمتھامنالریاضةتجریدمنالمخاوفالخامس:المبحث
الریاضي.

االقتصادیةوالعوائدالمصروفاتوحجمالریاضي،المجالفياالستثمارمنالدولتجاربالسادس:المبحث
المتحققة، وتأثیرھا على اقتصادات ھذه الدول.
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المبحث األول: االستثمار: مفھومھ- منافعھ- تكالیفھ

المحور األول: أوال/ مفھوم، وتعریف االستثمار:

النقدصندوقعّرفھحسبماواألوضحاألدق،المفھومولكنومختلفة،ومتنوعة،عدیدة،مفاھیملالستثمار
اقتصادیة،ومنافععوائد،لتحقیقوالمعلوماتیة،والبشریة،والمالیة،المادیة،الموجوداتتوظیفبأنھ:الدولي،

علىالتأكیدمعالحالیة،القیممنأعلىالمستقبلفيالحقیقیةالقیمتكونأنعلى،وعلمیةوثقافیة،واجتماعیة،
االستثمارات).وتختلفwww.imf.org/ar.homeالدولي،النقد(مؤسسةالمتوقعةالمخاطرمنھامشفيالبقاء

وعدمالمخاطر،أھمھا:ومنالعوامل،منبعددتتأثروالتيالمستثمرین،ورؤیةورغبات،أھداف،باختالف
).www.imf.org/ar.homeالدولي،النقد(مؤسسةالمتوقعةوالزمنالتأكد،

الشكلویتناولوالتكلفة،والزمن،المجال،وھي:ثالث،أركانعامبشكللالستثماربأن)Burker(أشاروقد
والتكلفة)والزمنالمجالبینالعالقة:3ملحق(انظر).16-14ص،2015وجعفر،(الحیالي،األركانھذه)1(

والعام،الخاص،االستثمارومجاالتھ،االستثمار،أنواعومنموسعة،مجاالتوفيعدیدة،أنواعولالستثمار
إلخ،و...والریاضي،واالجتماعي،والبیئي،والبشري،الفكري،المالرأسفيواالستثمارالمالي،واالستثمار

بشكلمفھومھإلىالتطرقیجبوالذيالریاضي،االستثمارھوبھ،واالھتمامالبحث،ھذافيیَھُمناماأنوحیث
االستثمارھووجوانبھ،الریاضة،فياالستثمارمجاالتحصریُمكنوحیثاالستثمارات،منغیرهدونخاص

الریاضیة،واألجھزةكالمالبس،الریاضةمنوینتُجیتفرعماوكذلكالریاضیة،والبطوالتاألحداث،في
البثوحقوقاستخداماتھا،حسبالمختلفةالریاضیةالمنشآتفياالستثماروأیًضاالریاضیة،واأللعاب

ذلك نستطیع أن نَُعِرْفالتلیفزیوني، وسوق انتقاالت الالعبین وغیرھا، ومن خالل

تحقیقأجلمنخاص،بشكلالریاضيالمجالفيالستثمارھااألموالتوظیفبأنھ:الریاضةفياالستثمار
منافع، وعوائد مالیة.

بینھما في غرضین:ثانیًا/ العالقة بین الریاضة، واالقتصاد: یمكن حصر العالقة

جانبفياالقتصادعلىالریاضةباعتمادذلكویَكُمُنبینھما،للعالقةأساسيغرضوھواألول:الغرض-
المھتمینعددفيوالمستمرالیومي،التزایدإلىذلكسببویعودبینھما،الرئیسیةااللتقاءنقطةوھيالتمویل،

شركاتأوعاملین،أوالریاضة،فيباالستثمارمھتمینأوللریاضة،ممارسینسواًءأنواعھم،بكافةبالریاضة
في كثیر من الموارد الریاضیة المختلفة.في القطاع الریاضي، حیث یَنتُُج عن ذلك سوق خصبةٌ، ورابحةٌ،

ھذاویتصلبعده،تنشأوخطوةًاألول،بالغرضمباشًراارتباطًایرتبطغرضوھو:الثانيالغرض-
السوقیةالقیمةذاتوالرعایةالربح،مصادرمنھامكمصدرالتجاریةوالمصالحالمنتجات،برعایةالغرض

المجالینفيمختصینمنصادرةجدوىدراساتعلىوبُنيصحیح،بشكلذلكاستُثمرمامتىالعالیة
كافةعنالقیودورفعاالستثمار،إجراءاتكلبتسھیلإالذلكتحقیقیمكنوالواالقتصادي،الریاضي،

المعوقات التي تواجھ االستثمارین الریاضي، واالقتصادي.

والمردودوالتكالیف،(المنافع،الریاضيالقطاعفيلالستثماراالقتصادیةاألبعادثالثًا/
االقتصادي):

قطاعات بالتحدید، وھي:لالستثمار الریاضي عوائد، ومنافع، وفوائد على ثالثة

ومنافع،عوائد،سیُحقُِققویة،دراساتعلىوالمبنيالناجح،االستثمارأنفیھشكالمماالخاص:للقطاع
المجالفيتحقیقھاوالمستثمرونالخاص،القطاعیسعىالتيوالفوائدوالمنافع،العوائد،أبرزولعلوفوائد،
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خاًصا،كیانًاكانسواًءالمستثمرلھالتابعللكیانوالنمووالبقاء،السوقیة،القیمةوتعظیمالربحیة،ھيالریاضي
أو عاًما.

االستثمارخاللمنتحقیقھاإلىالعامالقطاعیسعىالتيوالعوائد،والفوائد،المنافع،أنحیثالعام:للقطاع
منسواًءللمواطنین،عملفرصوتوفیرالدولة،خزینةتدعمالتيالمالیةالمواردتحقیقھيالریاضةفي

تحسینوكذلكواالقتصاد،بالریاضةقریبةصلةلھامؤھالتأوالمختلفة،الریاضیةالمؤھالتعلىالحاصلین
النھضةمشاریعوزیادةالفقر،مستوىوتخفیضللمواطنین،مختلفةخدماتتقدیمخاللمنالحیاةجودة

علىمختلفةعالمیةریاضیةوفعالیاتأحداث،استضافةخاللمنذلكویكونالمختلفة،والمنشآتالعمرانیة،
أرض البلد المستضیف.

والخاص،العامالقطاعینبینوالشراكةبالتضامن،المشتركةالمصالحوتتحققتكمن،حیثالمشترك:للقطاع
یوفربحیثإداریة،أوتشغیلیة،شراكةكانتسواًءالشراكة،جانبتفعیلخاللمنذلكیتمأنیمكنبحیث

الخاص،القطاعوتشغیلوإشراف،بإدارة،العالمیةالریاضیةلألحداثالالزمةالمنشآت(الدولة)العامالقطاع
الُكلفةوخفضمرتفعة،ومنافععوائد،وتحقیقاالستثماریة،القدرةفيالتوسعیوفرالشراكاتمنالنوعوھذا

في اإلدارة والتشغیل.على القطاع العام من خالل استخدام كفاءة القطاع الخاص
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المبحث الثاني: حجم صناعة الریاضة، ومستقبلھا االستثماري

المحور األول :األبعاد االقتصادیة لالستثمار في الریاضة:

الصناعات،بعضإیراداتھاتفوقالیومھذاأصبحتوكیفالریاضة،صناعةجانبتناولتعدیدةدراساتحسب
A.T.Kareanyلشركةدراسةالدراساتھذهأھمومناألول،االھتماممحلكانتالتياألساسیةوالقطاعات

وضعفيشرعوابلیشرعون،منھمالحقوقمالكيأنعلىفیھوأوضحتتطرقت،الریاضةقطاععن
خاللمنوذلك،)www.kearney.comكیربي،(شركةوالعوائدالمنافع،وتحقیقالریاضةفياالستثمارقوانین

واألجھزة،المالبس،سوقعلىوالسیطرةالبث،وحقوقالمباریات،ودخلاألندیة،رعایةأھمھامنأمورعدة
تشھدوالتيوالمتحضرة،المتقدمة،البلدانفيالریاضةنموحجمإلىنظرناولوعام،بشكلالریاضةوملحقات

الناتجمستوىعلىنمومعدلأكبرحققتالبلدانھذهفيالریاضةأننجدالمستویات،كافةعلىملحوظًاتطوًرا
البلدینھذینفيارتفعالنمومعدلفإناإلحصائیةالدراساتحسبوألمانیا،إسبانیا،المثالسبیلوعلىالمحلي،

بلغالبلدینھذینفيواالستثمارالریاضة،علىیُصرفماوأنم،2018وم2013العامینبینما%6.2بنسبة
دوالر.ملیار700منأكثر

المحور الثاني/مقومات صناعة الریاضة:

والدعموالتطور،النھضة،عواملأھمأحدلتجعلھاالدولمنكثیروتتسابقصناعةً،أصبحتبعدماالریاضة
ارتباطاًبھاوترتبطمباشر،بشكلبالریاضةتختص،المھمةمقوماتإلىأیضاًتحتاجفإنھالخزینتھا،المادي

المقوماتھذهأھمومنالریاضي،االستثمارنجاحوجودھاتتطلبالتيالمساعدةالعواملمنتُعتبرفھيمباشراً،
:KPMGتحلیلحسب

أوالً: الممتلكات والخدمات، واألحداث الریاضیة:

التحتیة،والبنىالریاضیة،المرافقمثلالنادي،أوللدولة،العائدةواألصولالثابتة،العینیةالممتلكاتبھاویقصد
الحشود،واستیعابلذلك،الالزمةالمقوماتولدیھاالریاضیة،األحداثتنظیمعلىالبلدومقدرةوغیرھا،

والمرافق الالزمة لذلك.وجاھزیة البنى التحتیة كالنقل، والفنادق، والمطاعم،

ثانیا: مبیعات المنتجات الریاضیة:

بھا،واالھتمامالریاضة،ممارسةزیادةإلىتؤديوالتيباألندیة،الخاصةالتجاریةوالعالماتالمنتجات،وھي
وعائدكبیر،مبلغوھودوالر،ملیار40منأكثرم2019عامفيأمریكامبیعاتبلغتالمثالسبیلوعلى

مجزي في سنة واحدة فقط.

واالبتكارات، والتقنیة:ثالثا: مبیعات التذاكر، وحقوق النقل التلیفزیوني، واإلعالنات،

الریاضیة،المنشآتودخولالمباریات،لتذاكروالعادلةالمناسبة،التسعیرةوجودحیثمنمھمالجانبوھذا
التلیفزیوني،النقلحقوقمستوىعلىوكذلكالجمیع،متناولفيوتكوناألطراف،لكافةالفائدةتتحققبحیث
النقلوحقوقمرتفًعا،سیكونالمشتركینعددفإنالجمیع،متناولوفيمناسبة،االشتراكاتقیمةكانتمافمتى

مستوىعلىجارفةًجماھیریةًقاعدةًالحدثھذاویملكالریاضي،الحدثقوةحسبتتفاوتالتلیفزیوني
لمباریاتھ،السنویةاألرباحمن%48اإلنجلیزيلیفربولناديحققم2019عامفيفمثالًوالمتابعة،المشاھدة،

الطرقمنكثیًراوَسھَلتتجاري،نشاطأيفيالحاضروقتنافيمتطلبًاأصبحتالتقنیةأدواتفإنوكذلك
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أجلمنمنھالبدأمرھوالریاضةصناعةفيوالتقنیةاالبتكارات،وجودأنحیثالربح،؛لتحقیقالالزمة
ومتطلباتھم،رغباتھم،ومعرفةالمستھدفة،الفئاتأكبرإلىبالوصولالخاصةالبیاناتوتحلیلالتطور،مواكبة
وبواقٍعالمعزز،الواقعباستخدامالملعبفيالفوریةاإلعادةإدخالفيتُفكرالحاليالوقتفياألندیةفبعض

ممثليأھمأحدباستقطابمؤخًراقامیونایتدمانشسترناديالمثالسبیلوعلىالملعب،داخلوكأنكافتراضي،
منھالبدمطلبوالتقنیةاالبتكار،أنعلىیدلوھذابالتقنیة،الخاصةالعالمیةالشركاتأكبرفياالبتكاروصانعي

لتحقیق العوائد من االستثمار الریاضي.

رابعا: التسویق الریاضي، ورأس المال البشري:

االقتصادیةالجدوىدراساتعلیھاتُبنىالتيالعواملأھممنوھوجًدا،مھمالریاضةمجالفيالتسویق
علىوالفائدةبالنفع،تعودضخمةً،مالیةًعوائدسیجذبفإنھقویًاالتسویقكانمافمتىالریاضة،فيلالستثمار

تلعباألندیةمنكثیرفنجدالربح،لتحقیقوسیلةیعتبرفالتسویقاألندیةمستوىعلىوكذلكالدولة،خزینة
اإلحصائیاتبعضوتُشیرالعالم،دولكافةمنوموسع،مختلف،جماھیريوالءلكسبأرضھاخارجمباریات

العالم،حولشخصملیون250منأكثریشاھدهاألسبانیینوبرشلونةمدریدلایربینالكالسیكومباراةأنإلى
االستثماریةاألھدافلتحقیقعالیٍةكفاءٍةذاتسویقاًیكونأنالبدالریاضةفيالتسویقأنعلىیدلوھذا

أھممنیُعتبرالبشريالعنصرفإنذلكإلىإضافةاالقتصادي،والمردوداألثر،تحقیقأجلمنالموضوعة
األفكارصناعةووظیفتھم،دورھم،یكونبحیثفیھا،واالستثمارالریاضة،صناعةمقوماتفيالعناصر

الالزمة.الالزمة لالستثمار في الریاضة، وتحقیق الموارد المالیة
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أین تكمن؟ وكیف یمكنالمبحث الثالث: مخاطر االستثمار في المجال الریاضي:
الوقایة منھا؟.

الریاضيالمحور األول/ أنواع، ومكامن الخطر في االستثمار بالمجال

وناجح،عاليتأثیرذاتاستثماریةاستراتیجیةاالستثمارجھةامتالكاألھمیةوالبالغةالھامة،األمورمن
إذاإالجیدبأنھالھجومفریقنَِصْفأنیمكنالأنھتقولاستثماریةقاعدةھنالكتحدیًداالریاضي،المجالوفي
ال،دفاعيبرنامجلدیھكان إلىمفھومھامنالغرضتأخذفھيمفھوًمھا،فيجًدادقیقةالعبارةفھذهومؤثر،فعَّ

الریاضةفياالستثمارمخاطروبمقارنةأیًضا،الریاضةخارجاستثماریةمجاالتعلىوتنطبقكثیرة،أبعاد
یسھلوقداكتشافھا،یمكنالریاضةفياالستثمارمخاطرفإناألخرى،المجاالتفياالستثمارفيبالمخاطر

ونقسم مخاطر االستثمار (مكامنھا) إلى:معالجتھا في وقت وجیز، ومن خالل ما سبق نستطیع أن نحدد،

االقتصادیة):الجدوىدراسات(تضمنتھاحدوثھامتوقعمخاطر-1

أيوفيلحظة،أيفيحدوثھاومتوقعاالقتصادیة،الجدوىدراسات،تضمنتھامخاطراستثماريمشروعلكل
حٍدإلىعلیھاوالسیطرةمعھا،للتعاملاستعدادھنالككبیرةوبنسبة.حدوثھاوعندالمشروع،مراحلمنمرحلة

الریاضي:كبیر، ومن المخاطر المتوقع حدوثھا في مجال االستثمار

والتشفیر،التلیفزیوني،النقلوأنظمةالریاضیة،الفعالیاتتذاكرببیعالخاصةكاألنظمةالتقنیة:المشاكلأ-
واالختراق، والھجمات اإللكترونیة.

العاملینبینكالتواصلالبشریة،القوىبینوالتواصلاالتصاالت،وأنظمةالكھرباء،كتعطلالفنیة:المشاكلب-
الملعب.أرضداخلوالحكمVRالغرففي

ریاضیة،فعالیةأوریاضي،حدثعلیھاالمقامالریاضیةالمدنعلىاألمطاركھطولالطقس:متغیراتج-
وتساقط الثلوج، والعواصف، والریاح الشدیدة.

والمباریاتواألحداث،الفعالیات،إقامةعدمفياإلطارمشاكلتكمنحیثالزمني:اإلطارومخاطرمشاكلد-
والتقنیة،الفنیة،المشاكلمثلآنفًا،المذكورةالمشاكلإحدىحدوثبسببومحدد،معین،یومفيإقامتھاالمجدول

ومشاكل متغیرات الطقس.

االقتصادیة):الجدوىدراساتتتضمنھا(ولمحدوثھامتوقعغیرمخاطر-2

االقتصادیةالدراساتإجراءعندحدوثھانسبةوالتياالقتصادیة،الجدوىدراساتتتناولھالمالتيالمخاطروھي
ھذهومنالمشروع،وفشلالخسائر،تكبدفعلیًامعھایحصلوقدُمفاجأةً،تعتبروھي،صفر%إلتصلقد

المخاطر الغیر متوقع حدوثھا على مستوى االستثمار الریاضي:

قدأمنیة،مشاكلھيهللاقدرالحدوثھاعندالمشاكلفھذهالمتطرفة:والجماعاتاإلرھابومخاطرمشاكلأ-
قدرة،الریاضيالمجالفيللمستثمرولیساألحداث،ھذهمثلعلىأمنیًاالسیطرةفقداالمنظموالبلدالدولة،تكون

مثلالجوانب،كافةعلىالفوضىوحدوثاألمن،انعدامعنھاینتجوقداألحداث،ھذهبمثلالتحكمعلىسلطةًأو
جرائم السطو، واستھداف الجماھیر.

جائحةانتشارمنالحاليوقتنافيوالزالفعلي،بشكلحدثماوھوواألوبئة:الجوائحومخاطرمشاكلب-
اقتصادیًاوأثرتالعالم،مستوىعلىاالقتصادیةاألنشطةكافةعلىبظاللھاألقتالتي)Covid-19(كورونا

األنشطةكافةوإیقافالتجول،ومنعوالحظر،اإلغالقات،وحدوثاالقتصادیة،واألنشطةالقطاعات،كافةعلى
األلعابدورةالجائحةبھذهتأثرتالتيالریاضیةاألحداثضمنمنأنحیثالریاضیة،والفعالیاتاالقتصادیة،
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أغسطس9حتىیولیو24بینماإقامتھاالمقررمنكانوالتيبالیابان،طوكیوفيم،2020الصیفیةاألولمبیة
الحق.وقٍتإلىتأجیلھلألولمبیادالمنظمةاللجنةقررتكورونافایروسجائحةبسببأنھإالم،2020عاممن

وجودبسببسیاسیًا،آمنةوالغیرمستقرة،الغیرالدولفيتحدثالتيالمشاكلوھيالسیاسیة:المشاكلج-
منكثیرتواجھقدالتيوالمخاطر،المشاكل،منوھذهمعارضة،جماعاتبھاأوالسلطة،علىنزاعات

قراراتھمعلىمباشربشكلمؤثرةوتكونلدیھم،المخاوفوتزرعالریاضي،المجالفيالمستثمرین
االستثماریة.

في المجال الریاضي:المحور الثاني/ كیف یمكن الوقایة من مخاطر االستثمار

تناولتھاالتيالریاضياالستثمارمجالفيحدوثھا(المتوقعالمخاطرمنالوقایةكیفیة-1
دراسات الجدوى االقتصادیة):

فيلالستثماراالقتصادیةالدراسةفإناالقتصادیة،الجدوىدراساتوتضمنتھاالحدوث،متوقعةأنھافبما
ووجودحدوثھا،أثناءالمشكلةمعوالفوريالمباشر،للتعاملوجاھزةًفعلیةً،ُخططًاتتضمنأنالبدمعینحدث

عناصرھنالكیكونأنوالبدووجیز،قصیر،وقتفيالمشكلةیحلأنیجبالذيالسریعوالتدخلاالستعداد،
المتوقعالمشاكلمنكثیرأنحیثالمشاكل،ھذهمثلعلىللتغلبومدربةً،ومؤھلةً،جاھزةً،بشریةوكوادر
لذلكویتطلبوالمستفیدون،الجماھیربحدوثھایشعرأندونعلیھاوالسیطرةالتغلبویتمفعلیًا،تحدثحدوثھا
بالمشاكلمتخصصینسواءمتخصصون،وبھاالالزمة،األدواتبكافةومھیأةًجاھزةً،تكونطوارئغرف
لھاومعٌدالتكالیف،مصاریففيمدرجةتكونلھاوالجاھزیةالمرحلة،وھذهوغیرھا،التقنیة،أوالفنیة،

میزانیات مسبقة، ومجدولة.

تتناولھالم(التيالریاضياالستثمارمجالفيحدوثھامتوقعالغیرالمخاطرمنالوقایةكیفیة-2
من ھذه المخاطر إلى قسمیندراسات الجدوى االقتصادیة): وھنا یمكن تقسیم الوقایة

أ-مخاطر للعنصر البشري دور فیھا:

معینبلدفياالستثمارخوضمنالمستثمرینلدىالتخوفوتزرعتُوجد،التيواألمنیةالسیاسیة،كالمشاكل
قدوالذياالستثمار،فيالخوضقرارقبلیكونماعادةًالمخاطرمنالنوعوھذاوأمنیًا،سیاسیًا،مستقٍرغیر
المستثمرقررإناالستثمارقرارمستوىعلىوتعتبرالظاھرة،المشاكلھذهبسببالمستثمرینعزوفعنھیَنُتُج

عالیة،المخاطرةنسبةوتكونالمخاطر،وتتحققتكمن،فھناآمنغیربلدفيالریاضياالستثمارھذافيالخوض
عنھاالتراجعیمكنالتيالقراراتمنھذهفتُعتبراالستثمارمنالنوعھذافيالخوضعدمالمستثمرقرروإن

واآلمنة .حرًصا على عدم تحقق الخسائر، وتعتبر من القرارات الصحیة

ب- مخاطر لیس للعنصر البشري دور فیھا:

قدالتيالطقسومتغیراتوعواملوالجوائح،األوبئة،كحدوثالبشر،إرادةعنالخارجةالمشاكلوھي
منحیثالریاضیة،والفعالیاتاألحداث،استكمالأوإقامة،خاللھامنیصعبالتحتیةالبنىفيضرًراتُحدث
التأمینأنأرىكباحثنظريوجھةمنفإنھفعلي،بشكلوحدوثھاالمخاطرمنالنوعھذاعلىاالطالعخالل
المادیة،الخسائرحدوثمنوالحدالریاضي،المجالفيللمستثمرضمانأفضلھوالریاضيالحدثعلى

منكثیرأخذتولقدالمخاطر،وكبحالمال،رأسلحفظاآلمنةاألدواتأنجحمنھواالستثماراتعلىفالتأمین
منھا،النامیةوخاصةالدول،منكثیرفياستثماراتھاعلىالتأمینعاتقھاعلىالدولیةاالستثماریةالمؤسسات

فيوتعویضھالمستثمر،ثقةتعزیز:أھدافھاأھممنالتيواالستثمار،لضمانالدولیةالوكالةونشأتفظھرت
العربيالمستوىوعلىالعادیة،األجنبیةأوالوطنیة،التأمینشركاتتغظھالملمخاطراستثمارهتعرضحالة

المستثمرینمشاریععلىالتأمینتغطیةأھدافھاضمنمنوالتياالستثمار،لضمانالعربیةالمؤسسةظھرت
بشكل كامل.
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مجاالً ومدًىالمبحث الرابع: أنواع االستثمار في مجال الریاضي...

الریاضةفيالمجاالتأكثرومنوتوسًعا،وانتشاًرا،تنوًعا،االستثماراتأنواعأكثرمنالریاضياالستثمار
حیثالعالم،مستوىعلىشعبیةاألكثراللعبةأنھابحكمتحدیًدا،القدمكرةفياالستثمارھوالمستثمرینبینرغبةً
االستثمارووجودالحالي،بوقتناالریاضةفياالستثماراتحجممن%80نسبتھماالقدمكرةفياالستثماریُشكل

كماحیثومدروسةً،ومستقبلیةً،متقدمةً،خططًالدیھالبلدھذاأنعلىومؤشًراداللةًیُعطيبلدأيفيالریاضي
كافةفيالمستثمرونإلیھایتسابقخصبةًوأرًضاومورًدا،صناعةً،أصبحتالریاضةفإنمسبقًاإلیھاإلشارةتم

فمنھمالریاضة،مجالفياالستثماریةورؤیتھمالمستثمرینرغباتتختلفحیثالریاضیة،وأحداثھامجاالتھا،
منومنھموالتسویق،التلیفزیوني،والنقلكالرعایة،یتبعھاوماالریاضیة،األحداثفيباالستثماریرغبمن

نحددأننستطیعھناومنوتشغیلھا،الریاضیة،المنشآتوبناءاألندیة،كشراءاألصولفيباالستثماراتیرغب
أنواع االستثمار في المجال الریاضي، والذي ینقسم إلى:

األصول:في-االستثمار1

،واألندیةالریاضیةالفرقرعایةفيكاالستثمارالمدى،طویلاالستثماریُسمىاالستثمارمنالنوعوھذا
ناديذلكعلى،ومثالالتملكإلىوصوالًالریاضیة،المالبسورعایةللنادي،المنشآتوبناءالریاضیة،
مجموعٍةقِبَِلمنتأسیسھوتمھیث،نویتنیسمىوكانم،1878عامفيتأسسفلقداإلنجلیزيیونایتدمانشستر

الناديبشراءدیفیزھنريجونوقامم،1902عامفياإلفالسواجھ،ثممانشسترمدینةفيحدیدسكةعمالمن
قاعدةلدیھأصبححتىفشیئًاشیئًاباالنتشارالناديقامثمیونایتد،مانشسترناديإلىاسمھوغیربمدیونیاتھ،
عائدأفضلعلىوحصلحالیًا،العالمأندیةأغنىمنویُعتبرالعالم،مستوىعلىوكبیرةًعریضةً،جماھیریةً

وماركةاستثماریة،شركةوأصبحإسترلیني،جنیھملیون532یقارببمبلغالعالمأندیةبینعدیدةلمراتمادي
أكثرمنأسھمھأصبحتحتىالمالیة،األسواقأكبرفيأسھمھطرحإلىوصوالًالعالمیة،الماركاتأغنىمن

ومن أكثر األسھم تحقیقًا لألرباح.األسھم تداوالً، وأكثرھا أمانًا، وشراًء، وادخاًرا،

الریاضیة:والفعالیاتوالمناسباتاألحداثفياالستثمار-2

لھاالتيالریاضیةوالمناسباتاألحداث،فيكاالستثمارالمدى،قصیراالستثماریسمىاالستثمارمنالنوعوھذا
العالم،سكانثلثيیُشاھدهضخم،ریاضيحدث،فھوالقدملكرةالعالمكأسمثلمحددین،ونھایةبدایة،تاریخ

باستغاللیرغبالمستثمرینفبعضالمستثمرین،ومجالرغبةحسبالریاضیةاالستثماراتأنواعفیھوتختلف
،بیبسي(المعروفةالغازیةالمشروبات،كشركاتبالریاضةعالقةلھالیسبسلعةالتسویقمجالفيالحدثھذا

نقلحقوقبشراءیقومرسميناقلوھنالكوالنقل،اإلعالمیة،الرعایةوكذلكاألطعمة،وشركاتوكوكاكوال)،
وكذلكالعالم،مستوىعلىاألخرىالقنواتعلىببیعھاویقومكاملةً،القدملكرةالعالمكأسومباریاتأحداث

الحدثبلدفيفنادقھاأحدفيمعینمنتخبباستضافةتقوممعینةفندقیةشركةأنفنجدالفندقي،المجالشركات
أنفينجحتالتيالشركاتومنالفندقیة،وسلسلتھاالشركة،لماركةالدعائيالترویجأنواعمنكنوعالریاضي

ناديبرعایةقطرطیرانشركةقامتحیثقطر،طیرانشركةھيومعروفةعالیةًسوقیةًقیمةًالسمھاتضع
حیثسنویًا،یوروملیون100قیمتھرعایةبعقدم،2013موسممنابتداًءمواسم،ثالثلمدةاإلسبانيبرشلونة

العالم،مستوىعلىشعبیةاألندیةأكبرمنوھواألسباني،برشلونةفریققمصانعلىالشركةشعاروضعتم
عززممام،2017عامفيالریاضيبالمجالاالستثمارمجالفيالرعایةعقودأكبرمنھذاالرعایةعقدویُعتبر

العالمیة.مكانة شركة الطیران القطریة، وأصبحت من أشھر الماركات

اإللكترونیة:الریاضیةاأللعابفياالستثمار-3

األخرىالریاضاتباقيعنالریاضيالجمھورلدىوشغفًااھتماًما،تقلالاإللكترونیةالریاضیةاأللعاب
أحداث،ولھاافتراضي،بشكلأنھاإال،الحقیقیةالریاضیةاأللعابكثیًراتُشابھواقعھافيوھيالمختلفة،
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لجھاتوتتبعوعالمیةً،محلیةًوتجمعاتجوائز،ولھاالعریض،الواسعجمھورھاولھاتُقام،ودوراتومناسبات،
استثماریةوجھةوھيدولیًا،بھاومعترفالریاضیة،االتحاداتأواألولمبیة،للجانتتبعوغالبًارسمیة،ریاضیة

یكونأنإمااأللعابمنالنوعھذافيالمنافساتوطریقةآلیةتكونحیثوالمستثمرین،الشركاتلدىقبوللھا
علىللحصولدولیةًأومحلیةً،بطولةضمنبینھمفیمایتنافسونمنتخبات،أوفرقاً،أوأفراداً،اللعبةأطراففیھا

علىتكونوقداالنترنت،طریقعنذلكویكونالمنظمة،اللجنةقبلمنمسبقوبترتیبومعنویةً،مادیةًجوائز
صناعةشھدتالحاليوقتناوفيللعبة،الالزمةاألدواتبكافةمجھزةریاضیةصاالتداخلتجمعاتشكل

منالرغمعلىواألرباح،والمكاسب،اإلیرادات،مستوىعلىوملحوظاًمتزایًدا،نمًوام2020عامفياأللعاب
مناإللكترونیةاأللعابسوقولكن)19-(كوفیدكوروناجائحةبسببالقطاعاتمنبكثیرلحقتالتياألضرار
التياألدواتمناإللكترونیةاأللعابأصبحتحیثوالحظر،اإلغالقاتفترةفيبالطلبحظیتالتياألسواق

إحصائیاتوحسبالسحابیة،األلعابتطورجانبإلىاإلغالقات،فترةفيالناسمنكثیروقتتشغلكانت
Newوتحلیالت zooالسوقلقطاعالمتزایدالنموفإنالجانب،ھذافيواإلحصائیاتبالدراساتالمتخصص

بالكاملاإللكترونیةاأللعابسوقمنمستقبالً%59ستُمثلالجوالألعابوخصوًصاواأللعاب،اإللكتروني،
السابقین،بالعامینمقارنةم2021العاملھذادوالرملیار180یقاربماإلىفیھااإلیراداتحجموصول،مع

,Microsoftمثلالشركاتكبرىمنكثیراستثمرتحیث Google, Sony, Nvidiaمنالنوعبھذافعلیًا
االشتراكاتطریقعنأومادي،بمقابلومحددمعین،لوقتلعبةاستئجارللمستخدمینیمكنحیثاالستثمار،

شركةفياالستثمارمسؤوليكبیركشفم2020عامبدایةوفياإللكتروني،والشراءاالنترنتعبر
Nintendoواحدماليعامخاللاإللكترونیةاأللعابمختلفمنتحكموحدةملیون24لبیعالشركةخطةعن

ماإلىلتصل%50بواقعللشركةالتشغیلیةاإلیراداتفيزیادةبلغتم2021عاموفيم،2020عاموھو
ملیار4.3یقارب

,Sonyشركتيفإنم2021وم2020عاميبینماالفترةلنفسنظرناولودوالر، Microsoftوحداتأطلقتا
PlayStationجدیدةإلكترونیة 5 x box series , Xbox series،81تفوقإیراداتخاللھامنحققتاوالتي

)www.newzoo.comااللكترونیة،األلعابوقیمة(حجمدوالرملیون

عامنھایةفيدوالرملیار152.1سیحققبأنھعالمیًااإللكترونیةاأللعابسوقعنالتقاریرآخروكشفت
واإلحصائیاتاألرقام،ھذهدلتإنوبالتأكیدم،2020الماضيالعامعندوالرملیار6.7تبلغ،بزیادةم2021

بتنافس،ستحظىوالكمبیوترالفیدیو،كألعابالریاضیةاإللكترونیةاأللعابفياالستثمارسوقأنعلىفتدل
االلكترونیة،األلعابسوق(مستقبلالمستثمرینواالستثماریةالشركاتقبلمنكبیرینوإقبال

)www.dw.com.العامھذافياستثماریةقیمةمناإللكترونیةاأللعابسوقإلیھوصلماإلىنظرنا،ولو
الوتیرةوھذهاالرتفاع،بھذااستثماریاًالنمواستمرلوبأنھیعنيفھذادوالر،ملیار9.6قدرهمبلغإلىم2021

وألعاباإللكترونیة،األلعابمجالفياالستثماراتقیمةستزیدالقادمةسنواتالثالثخاللالمتوقعمنفإنھ
التقدیراتوحسبالماضیة،سنواتالثمانخاللمجتمعةاالستثماراتقیمةإجماليعنوالكمبیوترالفیدیو،

مستخدمملیار204إلىم2021العامھذافيوصلاإللكترونیةلأللعابالمستخدمینعددفإنواإلحصاءات
عالمیااألسواقأحجام:1الملحق(انظر)www.techcrunch.comااللكترونیة،(المدونةالعالممستوىعلى

)202-2012عاميبینالمالیةااللكترونیةاأللعابسوققیمة:2الملحق(انظردوالر)(بالملیار2016
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الفعلیة، وتدخل اآللةالمبحث الخامس: المخاوف من تجرید الریاضة من قیمتھا
والتكنولوجیا في االستثماري الریاضي

نوعیة،نقلةحدثتخاللھومنمنھ،البدمطلبوھوالحیاة،قطاعاتكافةطالتضرورةالتكنولوجيالتطور
منالریاضةداخلقطاعاتعلىتأثیرھاوسأذكرالریاضي،المجالضمنھامنالمجاالتمنكثیرفيوتقدم

خالل:

والشركات االستثماریة:المحور األول/ على مستوى األنشطة الریاضیة، والمستثمرین،

التوجھاتكافةفياالصطناعيالذكاءعلىتعتمدغیرھاأواستثماریة،سواءفروعھاوكافةالریاضةأصبحت
العالمدوریاتأغلبوأصبحكورونا،جائحةفرضتھماذلكسبیلوعلىبالریاضة،المھتمینلكافةالمستقبلیة

افتراضيبشكلالمباریاتحضورمنالجماھیرتُمكنالجانبھذافيعدیدةًأفكاراًتكونتوجمھور،بدونتقام
أرھوسناديجمعتالتيالمباراةفيالدنماركيالدوريفيفعليبشكلذلكتطبیقوتمالملعب،داخلوكأنھم

وجودتتطلبالملعبداخلرقمیةإلكترونیةشاشةتنصیبفيالفكرةوتتلخصوتكمنراندرز،نادينظیرهمع
بتقنیاتالخاصةالتقنیةلھذهوداعمةخاصة،برامجطریقعنتشغیلھاویتمفریق،لكلمشجًعا32عنیقلال

بالحضوریرغبالذيالمشجعتمكنمختلفةزوایامنافتراضیةمدرجاتإلىالملعبتقسیمویتمالفیدیو،
منكثیرمناقباالًالتجربةھذهولقیتالمباراة،مشاھدةخاللھامنیرغبالتيالزاویةاختیارإلىافتراضیا

آالفعشرةإلىاالفتراضیینالمشجعینعددوصلحتىالحاليالوقتفيالفكرةھذهوتطورتالجماھیر،
اآلراءأغلبكانتالمباریاتمنالنوعھذاافتراضیًاحضرواالذینالمشجعینوآراءانطباعاتأخذوبعدمشجع،
ولدیھمالملعب،داخلوكأنھمالمباریاتبمشاھدةاالستمتاعمنمكنھمافتراضیًاالحضورأنذكرتكاسحوبشكل
وتوفرالمتعة،نفسإلىتصلأنھاحیثالملعب،داخلالفعليالحضورعلىوتفضیلھاذلك،بتكرارالرغبة

معظمأنالدراساتمنكثیرذكرتاآلراءوھذهالمنطلق،ھذاومنالملعب،إلىالذھابوعناءوالوقت،الراحة،
منالنوعھذافياالستثمارأجلمنالزمنوتُسابقتُفكر،بالفعلباتتاالستثماریةوالشركاتالمستثمرین،

تواكبومتنوعة،جدیدة،استثمارمصادرتوفیرخاللھامنیتمجدیدةتسویقیةطرقوابتكاراالستثمارات،
حظیتوأنھاالتجربة،ھذهنجاحبعدأنھسیماالالریاضي،بالمجالاالستثمارفيالحاصلالتكنولوجيالتطور
نستطیعھناومنكورونا،جائحةزوالبعدحتىالتجاربھذهخوضفيورغبتھمالجماھیر،منكثیرمنبقبول

المرتبطینالمستثمرینوخصوصاًحالیًا،الریاضيالمجالفيالمستثمرینلدىمتواجدةًالمخاوفأننقولأن
انظرالتكنولوجي.(التقدمھذابسببمتوقعةغیرلخسائریتعرضونقدفإنھمقائمةً،واألجل،طویلةبعقود

).6رقمالملحق

المحور الثاني/ على مستوى الوظائف وتواجد العنصر البشري:

تناولھاوالتيمنھا،النامیةوخصوًصاالعالم،اقتصادیاتتواجھالتيالمتعددةوالمخاوفالتحدیات،منكثیر
التطورمنالمخاوفإلىتطرقوالذيألمانیا،فيلھامؤتمرآخرفي)G7(السبعالدولمجموعةاجتماع

الوظائف،منكثیرفقدعنھینتجقدوالذيالمختلفة،االقتصادیةالقطاعاتمنكثیرفيالحاصلالتكنولوجي
العمل،عنوالعاطلینالبطالةنسبفيارتفاًعاذلكیولدمماعنھا،بدیالًالتقنیةوإحاللبشریة،وظائفواختفاء

علىونامیًا،ملحوظًا،تطوًراتشھدالتياالقتصادیةالقطاعاتأكثرمنفھيذلك،عنبمنأىلیستوالریاضة
البشري،العنصرعنوالتخلياإلحالل،عملیةأنإلىالتقاریرمنكثیروتُشیرالتكنولوجي،التقدممستوى
التطورفإناأللمانیةالعمللوزارةتقریروفيم،2025عامبحلولمتسارعةبوتیرةستزدادالعاملةواألیدي

النامیةالدولمندولةألكبرونموذجمثالوھذاألمانیا،فيوظائفثمانيكلمنواحدةسیھددالتكنولوجي
والمتطورة تكنولوجیًا.
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خاص،بشكلأخرىقطاعاتتأثرومدىمیدانیًا،األحداثاستضافةمستوىعلىالثالث/المحور
وتأثر اقتصاد البلد بشكل عام:

ذلكمنالربحيالھدفیمتدبلفقط،الریاضیةاألھدافعلىتقتصرالمعینبلدفيالریاضیةاألحداثاستضافة
وتفعیلالحدث،ھذامنالقصوىاالستفادةإلىأرضھاعلىالریاضیةاألحداثباستضافةترغبدولةألي

إلىستؤديبدورھاالتيالسیاحة،كتنشیطالریاضي،بالحدثمتصلةعالقةلھاأخرىقطاعاتفياالستثمار
بعدحتىوبقاؤھمالقطاعات،لھذهالمستثمرینوجلب،وغیرھاوالمتاحف،والمطاعم،الفنادق،إشغالارتفاع
المستضیف،البلداقتصادعلىوربحيإیجابي،ماليمردودتكوینإلىذلكیؤديوالذيالریاضي،الحدثانتھاء
تفضیلووالمستثمرین،الشركاتقبلمناإلقبالوزیادةالحالي،الوقتفيالحاصلالتحولفإنشكوبال

االستثماراتجانبعلىالكمبیوتر،وألعاباإللكترونیة،كاأللعاباإللكترونیةالریاضةجانبفياالستثمار
أوالمیدان،أرضعلىأحداثھإقامةیتطلبوالیعتمد،الاالستثمارمنالنوعھذاأنحیثالریاضة،فياألخرى

األمرتطلبإنأوإلكترونیة،غرفداخلوافتراضیًاإلكترونیًا،التجمعیكونحیثمستضیف،بلدإلىیحتاج
استئجارھایتممصغرةریاضیةصالةیكفیھاوالنطاق،المساحةمحدودةصالةفياإللكترونیةالفرقتجمعت

الریاضیة،واألندیةالمدارس،داخلأوتجاري،مولأوسكني،أوتجاري،لمجمعتابعةوتكونمحدودة،لفترة
ذلكفیُعتبرالریاضیةاألحداثاستضافةفيترغبالتيللبلداناالقتصادیةالدراساتمستوىعلىبالتأكیدوھذا

علىسلبًاسینعكسوالذيباالستضافة،ترغبالتيالبلدانفياالستثمارمستقبلیطالوتخوف،ھاجس،
األخرىاإلشغالومصادرالریاضیة،المنشآتمستوىعلىالنموتطوركبحإلىویؤديالدول،اقتصادیات

كالفنادق، والمالعب، وغیرھا.
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الریاضي، وحجمالمبحث السادس: تجارب الدول من االستثمار في المجال
اقتصادات ھذه الدولالمصروفات والعوائد االقتصادیة المتحققة، وتأثیرھا على

األلعابودورةالقدم،لكرةالعالمكأسبطولةھيالریاضيالمجالفيواستثماًرااھتماًماالمجاالتأكثرمنإن
الشركاتكبارمنلكثیركبیراھتمامومحطوكبیرة،ضخمةمیزانیاتمنتحویھلمانظًراالصیفیة،األولمبیة

في(االستثمارالجانبین:ھذینفياالستثمارمنالدولتجاربإلىوسأتطرقوالمستثمرین،االستثماریة
مباحثعدةخاللمنوذلكالصیفیة)،األولمبیةاأللعابدورةفيواالستثمارالقدم،لكرةالعالمكأساستضافة

المتحققة،الفعلیةالنفقاتجانبمنالدولھذهبینمقارناتوإجراءاتواإلیرادات،المصروفات،علىتتركز
وھذه المباحث كاآلتي:واإلیرادات المالیة التي جنتھا ھذه الدول من االستضافة،

وحجم المصروفات واإلیراداتالمحور األول: نماذج لدول استضافت كأس العالم لكرة القدم،
):7رقمالملحق(انظرالمتحققة.

فيزیادةذلكَولَّدومستویاتھم،طبقاتھمبكافةالعالمشعوببینالقدملكرةواالنتشارواإلقبالالفعلیةالزیادةإن
والمستثمریناالستثماریةالشركاتَجلََبالذيھوالسببوھذاالتلفاز،شاشاتخلفالقدملكرةالمتابعینأعداد

اإلیراداتمجموعبلغم1982عامالعالمكأسبدایةومنذالقدم،كرةفيوتحدیًداالریاضي،المجالفيلالستثمار
فيدوالرملیار16إلىالرعایةعقدوصلحتىالرعایة،مصاریفالمبلغھذایمثلدوالرملیار2العامذلكفي
كأسلبطولةرسميراعيفھنالكالقدم،كرةفيوباألخصالریاضةفيالرعایةمجاالتوتختلفم،2018عام

رسمیًا،راعیًایكونألنفقطدوالر،ملیون40یقاربماإلىالرسميالراعيیدفعھماویصلالقدم،لكرةالعالم
منتخبلرعایةفقطدوالرمالیین10یقاربمبلًغایدفعللمنتخبوالراعيالمنتخبات،لرعایةرعاةھنالكوأیًضا
یُمولالحدثھذالمثلالالزمةالریاضیةالمنشآتبناءأصبحم2006عامأُقیمالذيالعالمكأسومنذمعین،

أوالمالعب،بتسمیةتسمحالالقدملكرةالدولياالتحادشروطأنمنبالرغمالرعاة،مبالغإیراداتمنمباشرة
أكبرومنعلیھ،ھوماعلىالملعباسمإبقاءعلىالمستضیفةالدولةیُجبربلالرعاة،باسمالریاضیةالمنشآت
فیلیبس،وشركةكوكاكوال،شركةالرسمیةبالرعایةومنفردةًالمجال،ھذافيالمستثمرةالعالمیةالشركات

كأسإلىیمتد(فیفا)القدملكرةالدولياالتحادمعرعایةعقدلدیھاكوكاكوالشركةأنحیثفیلم،فوجيوشركة
التيللدولمقارناتبعملسنقومذلكخاللومنالقدم،لكرةالعالمكأسلبطولةرسميكراعيم2022العالم

ملحق(انظرم:2018عاموحتىم1994عاممناألعوامبینماأرضھاعلىالقدملكرةالعالمكأساستضافت
الدولة)اقتصادعلىاالستضافةوتأثیراالستضافة،وسنةالعالم،لكأسالمستضیفةالدول:4

وحجم المصروفات واإلیرادات،المحور الثاني: نماذج لدول استضافت دورة األلعاب األولمبیة،
وتأثیرھا على اقتصاد الدول.

موردتحقیقفياقتصادیًافشلتالدولھذهمنوكثیراألولمبیة،األلعابدورةباستضافةقامتالدولمنكثیر
بمیزانیاتھالحقتالتيوالمدیونیاتالخسائر،بسدادتقومالیومحتىالدولبعضأنحیثلمیزانیتھا،إیجابيمالي
تجربةاستضافتاآلنحتىالتيالوحیدةالدولةالصینوتعتبراالستضافة،ھذهمنطالھاالذيالفشلمن

أجلمنطائلةأمواالًاستثمرتحیثم،2008عامبكینأولمبیادفيوبالتحدیداألحداث،ھذهاستضافة
ھذاالستضافةسعتوالصینبعده،أواألولمبیادفترةأثناءسواًءالعالمي،الحدثلھذاواالستعداداالستضافة

موقعتعزیزذلكمنالھدفكانبلمحددة،لفترةاستضافتھیتمفقطریاضيحدثاستضافةلمجردلیسالحدث
مرافقھابتحسینوقامتالتحتیة،بنیتھاوأنشأتطورتفلقدالسیاحي،العالملدولالسیاحیةالخریطةداخلالصین

أُضیفاقتصادیًامورًداوأصبحالصین،اقتصادعلىاإلیجابيوالتأثیربالنفععادھذاوكلالالزمة،والخدمات
الشركاتمنالكثیروجلبتالدوالرات،ملیاراتالصینلخزینةجلبتالتياألخرى،االقتصادیةالصینلموارد

ومقداراألولمبیاد،استضافتدولعدةبینمقارنةالتاليالجدولفيوسنوضحوالمستثمرین،االستثماریة
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لكأسالمستضیفةالدول:5ملحقانظرأولمبیاد.لكلوالكلفةوالخسائر،األرباح،دراسةفيالمرصودةالمیزانیة
العالم وتكلفة االستضافة ونسبة االلتزام بالتكلفة)

لألولمبیاد ،وتجارب الدول، نستنتج ماالمحور الثالث: من خالل االطالع على تكالیف الدورات
یلي:

بینمنالمرصودةالمیزانیةتجاوزفياألقلكانتالصینیةبكینمدینةفيالصیفیةاألولمبیةاأللعابدورةتكلفة
ودراساتواالقتصادیة،المالیة،الدراساتكافةنجاحعلىیدلوھذافقط،%2بنسبةالدولجمیعتجارب
ذریًعافشًالفشلتاقتصادیًاالعالمتقودوالتيالمتقدمةالدولمنكثیروأیضاًاألولمبیاد،لھذاُعِملَتالتيالجدوى

فيبریطانیاالمثالسبیلوعلىلألولمبیاد،استضافتھافيوبالتحدیدالعالمیة،الریاضیةاألحداثاستضافةفي
میزانیةورصدتوضعتحیثم،2012عاملندنمدینةفيالصیفیةاألولمبیةاأللعابدورةألولمبیاداستضافتھا

مدینةفيالشتویةاألولمبیةاأللعابلدورةاستضافتھافيوروسیادوالر،ملیار15بمبلغتُقدرالحدثلھذا
الحدثینوھذین،دوالرملیار21.9بمبلغتُقدرالحدثلھذامیزانیةورصدتوضعتم،2014عامسوتشي
ھاتانفشلتذلكومعلالستضافة،رصدھماتمالتيالمیزانیاتأكبرمنمیزانیتھمامستوىعلىیعتبران

،والثانیة%76بنسبةمیزانیتھاتجاوزتاألولىأنحیثواقتصادیًا،مالیًا،جدواھمادراسةفيالتجربتان
وجمیعھامرات،ثالثاالستضافةمنھماكالًأعادتوكندافرنسا،أنأیضاًونستنتج،%289بنسبةتجاوزت

الثالثالتجاربجمیعفيمنھماكلوتجاوزتكبیر،ماليعجزخلقفيوبالتحدیدالمالي،بالفشلباءت
المالي،اإلدارةللفشلامتدادوھذاالسابقة،التجاربمنمنھماأيتستفدولممختلفة،بنسبالمرصودةالمیزانیة

لذلك.واالقتصادي، ویدل على ضعف كافة الدراسات التي ُوِضُعْت
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االستنتاجات، واألبعاد، والتوصیات

أجلمنمعین،ریاضيحدثالستضافةمعینبلدیسلكھاالتياالستثماریةالمنھجیةفإننظروجھةمن.1
القرارأصحابقبلمنلمراجعةتخضعأنالبدفإنھامعینة،زمنیةمدةوفياالستثمار،منواحدنوع

ھذا النوع من االستثمار.لألخذ باالعتبار المتغیرات التي قد تطرأ الحقًا على

أحداثواستضافةالریاضي،المجالفياالستثمارخوضلھایسبقلمأخرىلدولالمجالفتحمنالبد.2
وربماالتجربة،مننصیبھاتأخذحتىوحضاریًااقتصادیًا،المتأخرةالدولوباألخصعالمیة،ریاضیة

والدة،ذلكعنینتجوقدومواطنیھا،لشعوبھاالحیاةجودةتحقیقمنتمكنھاأخرىأھدافًاتُحقق
قدأنھاوالمستثمریناالستثماریة،الشركاتترىربماأخرىوقطاعاتلدیھا،السیاحةقطاعوانتعاش

معحصلكمااالستضافة،فرصةمتجاورینبلدینمنحإلىذلكأدىولواالستثماریة،أھدافھمتُحقق
م.2002عامالقدملكرةالعالمكأساستضافةفيالجنوبیةوكوریاالیابان،

المجالفياالستثماريللنشاطالزمنيالبعدوالمستثمروناالستثماریة،الشركاتتأخذأنالبد.3
بعًدایأخذأنلھالبدوإنمافقط،القصیرالریاضيالحدثزمنعلىمقتصًرایكونوأَالَّالریاضي،

انتھاء الحدث الریاضي.زمنیًا، أطول لمدة استثماره في بلد االستضافة حتى بعد

(بـمتالزمةیُعرفمااالستثمارجودةفياالعتباربعینیأخذأنالمستضیفللبلدجًداالضروريمن.4
الریاضي،الحدثبزمنالخاصةاالستثماریةالمدةمناالنتھاءبعدتظھرقدوالتياالقتصادي)التغیر
القدوالتيالریاضیة،المنشآتوصیانةالتكلفة،سدادفيتتمثلوالتياالستضافة،منانتھاءوبعد

تُستخدم بعد انتھاء الحدث الریاضي كما حصل في البرازیل.

والمجاورةالمحیطة،الدولمعاالقتصاديوالتداخلالتكامل،حلقاتخاللمنالترابطتفعیلمنالبد.5
فياالستثمارھذامنتستفیدالمجاورةالدولوجعلمعین،عالميریاضيلحدثالمستضیفةللدولة
أنأووتغطیتھا،األحداثاستیعابعلیھیصعبالمستضیفةالدولةداخلالحكوميالقطاعكانحال

المطلوبة منھ داخل الدولة المستضیفة.یكون القطاع الخاص غیر قادر على القیام باألدوار االقتصادیة

أنبحكماألكادیمیة،الدراساتفياالستثمارخاللمنوالتجمعاتالریاضیةاألحداثمناالستفادة.6
فرصةالریاضيالحدثیكونأنوالبدالخبرة،وأصحابالمتخصصین،فیھیجتمعالریاضيالحدث

أو غیرھا.لتبادل الخبرات في مجاالت عدیدة، سواًء ما یخص الریاضة،

كافةوإزاحةوالمبادرات،المحفزات،منمزیًداوالمستثمریناالستثماریةالشركاتإعطاءمنالبد.7
منویجلبالمستضیفة،للبلداناستثمارينجاحھونجاحھمأنبحكملھا،یتعرضونقدالتيالمعوقات

عمل،فرصلھمویوفرالعالم،شعوبلكافةالحیاةجودةمعاییرأعلىوتحقیقللشعوب،الرفاھیةخاللھ
ومصادر دخل.
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المالحق :

دوالر)(بالملیارم2016عالمیااألسواقأحجام)1(رقمملحق

م2021–م2012عاميبینااللكترونیةاأللعابسوق)2(رقمملحق
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والریاضةاالقتصادبینالعالقةیوضحشكل)3(رقمملحق

اقتصادعلىاالستضافةوتأثیراالستضافة،وسنةالعالم،لكأسالمستضیفةالدول:4ملحق
الدولة)

سنةالدولة المستضیفة
االستضافة

اإلیرادات المتحققةتكالیف االستضافة
من االستضافة

تأثیرھا على اقتصاد الدولة

الوالیات المتحدة
األمریكیة

دوالرملیون80إیجابيعائددوالرملیون420دوالرملیون340م1994

دوالرملیون61إیجابيعائددوالرملیون401دوالرملیون340م1998فرنسا
الیابان /كوریا

الجنوبیة
دوالرملیار4إیجابيعائددوالرملیار9دوالرملیار5م2002

دوالر.ملیار5.8إیجابيعائددوالرملیار12دوالرملیار6.2م2006ألمانیا
دوالرملیار1.4إیجابيعائددوالرملیار4.9دوالرملیار3.2م2010جنوب أفریقیا

دوالرملیار16.5إیجابيعائددوالرملیار30دوالرملیار13.5م2014البرازیل

1(دوالرملیار6.5إیجابيعائددوالرملیار13.5دوالرملیار20م2018روسیا

(.

1
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بالتكلفة)االلتزامونسبةاالستضافةوتكلفةالعالملكأسالمستضیفةالدول)5(رقمملحق

مدى االلتزام بالتكلفة من عدمھا بالنسبة المئویةالتكلفة بالدوالرالدولة المستضیفةالعامم

%137بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار)2(فرنسا – مدینة ألبرتالشتویة–م11992

أسبانیا – مدینةم21992
%266بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار)9.7(برشلونة

النرویج – مدینةم31994
%277بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار)2.2(لیلھامر

%151بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار)4.1(أمریكا – مدینة أتالنتام41996

%56بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار)2.2(الیابان – مدینة ناغانوم51998
%90بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار5استرالیا – مدینة سیدنيم62000
%24بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار2.5أمریكا – سالت لیكم72002
%49بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار2.9الیونان – مدینة أثینام82004
%80بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار4.4إیطالیا – مدینة تورینوم92006

%2بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار6.8الصین – مدینة بكینم102008
فقط

%13بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار6.8كندا – مدینة فانكوفرم112010
%76بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار15بریطانیا – مدینة لندنم122012
%289بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار21.9روسیا – مدینة سوتشيم132014

البرازیل – ریوديم142016
%51بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار4.6جانیرو

كوریا الجنوبیةم152018
%67بنسبةاألصلیةالمیزانیةالتكلفةتجاوزتدوالرملیار13–بیونغتشانغ

كوریا الجنوبیة –م162020
كوروناجائحةبسببم2021عامإلىتأجیلھتمتم تأجیلھطوكیو

المالعبداخلاالفتراضيالحضور)6رقم(ملحق

القدملكرةالعالمكأس)7(رقمملحق
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