
 االستثمار الرياضي:

تعترب الرياضة إحدى أهم اجملاالت االستثمارية املثمرة , وهو ما أثبتته السنوات األخرية فإىل      

صلة وثيقة بالقطاع االقتصادية لكونها يف االدورة االقتصادية سواء  جانب كونها هواية , فإنها ذات

كمنتج أو شريك يف االنتاج أو قيمة مضافة , وميكنها أن تكون مصدر دخل هائل يف العامل كله , 

وهذا ما أدركته الدول الصناعية الكربى فأصبحت تتعامل مع الرياضة كصناعة حقيقية تستثمر 

بل أنها ترى أن الرياضة إذا مل ترتبط باالستثمار فإن ذلك سيؤدي إىل  فيها رؤوس أموال ضخمة ,

زواهلا , هذا األمر انعكس بصورة إجيابية على أوضاع الرياضة يف البلدان ومسح بتطور مؤسساتها 

الرياضية وأداء أنديتها وتفوقها , فأصبحت الرياضة فيها من أجنح املشاريع االستثمارية , يف الوقت 

وهو ما جعل  لت فيه دول العامل الثالث تنظر إىل الرياضة على أنها مضيعة للمال والوقتالذي مازا

   مؤسساتها الرياضية ومعظم أنديتها تفتقر إىل أبسط مقومات النجاح والتطور.

 االستثمار الرياضي:مفهوم 

يعين قدوما ًً واستقدام الشركات العاملية واحمللية من أجل إجياد الرحبية يف القطاع الرياضي من      

خالل استغالل املوارد البشرية واالقتصادية الرياضية يف بناء البنى التحتية للرياضة وتطوير 

رباح للمستثمر املنظومة الرياضية اقتصاديا ًً مع ضمان دميومة تطورها مبا يضمن ذلك استمرار األ

 الرياضي.

أو هو عمل هدفه زيادة رأس املال للفرد )املستثمر( أو زيادة موارده عن طريق تشغيل ماله أو       

زيادته , فوظيفة االستثمار الرياضي هي تشغيل األصول املالية استغالله يف اجملال الرياضي بهدف 

  بهدف زيادتها.

ينصب االجتاه إىل تكوين شركات املساهمة اليت تتوىل إدارة هذه الرياضات واإلشراف عليها  وهنا     

بهدف حتقيق أفضل املستويات الرحبية واليت بدورها حتقق العائد املناسب على االستثمار والذي 

 ميكن استغالله يف إعادة متويل كافة األنشطة الرياضية والوصول بها إىل مستوى العاملية.

 

 



 االستثمار الرياضي:داف أه

حتقيق العائد أو الربح املادي عن طريق املشروعات املختلفة يف جماالت الرتبية البدنية  -1

 والرياضية.

احملافظة على األصول أو احملافظة على قيمة رأس املال األصلي للمستثمر يف املشروع  -2

 الرياضي.

 استمرارية احلصول على الدخل والعمل على تنميته وزيادته. -3

ضمان السيولة النقدية الالزمة لتغطية متطلبات العمل وعملية اإلنتاج وتغطية حاالت  -4

 الطوارئ.

 االستثمار الرياضي: أوجه وطرق

تتنوع فيه جماالت االستثمار الرياضي , حيث إن مناخ االستثمار يف املنشآت الرياضية هو مناخ واعد  

أن كل ما يوجد يف الرياضة يعترب مادة خام لالستثمار ابتداءًً من املنشآت واملالعب والصاالت 

واملسابح ووصوال ًً إىل االستثمار يف بعض األلعاب ذات الشعبية اجلماهريية وتتمثل هذه الطرق مبا 

 يلي:

إلضافة إلجيار الصاالت الرياضية لالستفادة املادية منها بااستثمار املنشآت الرياضية وتأجري  -1

 احملالت وغريه من املشاريع اليت تدر عائدا ًً ماديا ًً يدخل ضمن إيرادات األندية الرياضية.

من أهم االستثمارات احلديثة للنوادي هو التحول حنو التجارة من خالل إنشاء شركات  -2

اولة التوصل خلصخصة األنشطة الرياضية اليت جتارية باسم النادي صاحب املنفعة أو حم

تستطيع حتقيق األرباح باإلضافة لالجتاه حنو حتويل األندية لشركات مساهمة ضخمة 

 كما هو احلال لعديد من األندية األوربية.

إصدار صحف وجمالت أسبوعية وقنوات تلفزيونية باسم األندية الرياضية , وذلك من أجل  -3

اللزمة لالرتقاء مبستوى األندية ورعاية الالعبني احملرتفني والتعامل توفري املوارد املالية 

 معهم مبفهوم استثماري وفقا ًً السرتاتيجيات اقتصادية يف قطاع اإلعالم الرياضي.



قيام أغلب األندية الرياضية العاملية بتوفري مقصورات خاصة برجال املال واألعمال من  -4

 طيلة املوسم الرياضي بأمثنة باهظة.حميب الرياضة داخل املالعب حتجز هلم 

استثمار الالعبني املوهوبني يف خمتلف وأنواع الرياضات وخاصة الفئات العمرية احلديثة  -5

 والناشئني.

استثمار املدربني والكفاءات العلمية الرياضية يف جمال الطب الرياضي والتغذية الرياضية  -6

 ق الرياضية ذات املستوى العالي.وتصميم الربامج واملناهج التدريبية لالعبني والفر

كما جند أن صفقات بيع الالعبني وشرائهم قد فاقت املاليني من الدوالرات , وعلى سبيل املثال أن      

مليون دوالر مما يعكس أهمية الرياضة  100مثن خدمات الالعبني احملرتفني وصلت إىل أكثر من 

ة هو أن أقوى مخس دول تتصارع على كصناعة , وأكرب دليل على أن الرياضة اصبحت صناع

وهي )الواليات املتحدة , روسيا , بريطانيا , فرنسا , اسبانيا(  2012تنظيم دورة األلعاب األوملبية لسنة 

يدر ومن املؤكد أنها ما كانت  تتصارع لوال أن الرياضة يف عرفها صناعة مرحبة واستثمار مفيد 

   االقتصاد القومي.عائدا ًً ماديا ًً ضخما ًً يساهم يف تنمية 

  

 :يف املؤسسات الرياضية أنواع االستثمار

  :يف اجملال الرياضي االستثمار احلقيقي واالستثمار املالي -1

كاستثمار املباني واهلياكل واألراضي األصول احلقيقية ب هو االستثمار   :االستثمار احلقيقي

  التابعة للمؤسسة الرياضية.

هو الذي يتعلق باالستثمار يف األوراق املالية كاألسهم والسندات وشهادات  :االستثمار املالي

 .املختلفة اليت تتعلق باملؤسسات واألنشطة الرياضية.اإليداع 

 طويل األجل واالستثمار قصري األجل: يف املؤسسات الرياضية االستثمار -2

 عليه استثمار رأس يطلقكما هو الذي يأخذ شكل األسهم والسندات  :االستثمار طويل األجل 

  .املال , شراء األسهم والسندات املطروحة ألول مرة 



شهادات اإليداع ويطلق عليه وذونات أشكل ب ثمار باألوراق املاليةاالستهو  :االستثمار قصري األجل

 االستثمار النقدي.

 :للمؤسسات الرياضية  االستثمار املستقل واالستثمار احملفز -3

قطاع األعمال أو  يادة الدخل والناتج القومي عن طريقهو األساس يف ز :االستثمار املستقل 

 .احلكومة أو من استثمار أجنيب 

عن طريق استثمار جزء من  الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخلاالستثمار  هو  :االستثمار احملفز 

 . االدخار

 :للمؤسسات الرياضية االستثمار املادي واالستثمار البشري -4

 للمنشآت واألنشطة الرياضية.التقليدي الستثمار يف امثل تهو الذي ي :املادي االستثمار 

هدفه تنمية املوارد البشرية )األنسان( وتطوير سياستها يف جماالت التدريب  :االستثمار البشري

 .والتأهيل وجماالت الرتبية البدنية والرياضية 

حيتل هذا النوع من  :الرياضياخلاصة باجملال  االستثمار يف جماالت البحث والتطوير -5

االستثمار أهمية خاصة يف الدول املتقدمة حيث ختصص له هذه الدول مبالغ طائلة ألنه 

إجياد طرق جديدة يف  يساعد على زيادة القدرة التنافسية ملنتجاتها يف السوق العاملية وأيضا ًً

 االنتاج.

 


