
 :الرياضياالستثمار  معوقات

لنامية العديد من العراقيل ختتلف يف طبيعتها من حيث يواجه االستثمار الرياضي يف البلدان ا     

 الطبيعة القانونية واإلدارية والسياسية واالقتصادية والفنية.

 :إن غالبية الدول النامية مل تضع قوانني مستقرة تسري عليها  من حيث الطبيعة القانونية

النوادي الرياضية مبختلف أصنافها , باإلضافة إىل احتواء أنظمتها على ثغرات كثرية 

تفسح اجملال لسهولة التالعب فيها وهذا يرجع أيضا ًً إىل ضعف عنصر الرقابة بنوعيها 

نظم االستثمار الرياضي وضعف القرارات اإلدارية واملالية وعدم وجود قوانني ولوائح ت

 املشجعة على االستثمار وخاصة ما يتعلق باإلعفاءات الضريبية.

 :الزالت معظم اهلياكل واملنشآت الرياضية واإلدارية تابعة حتت  من حيث الطبيعة اإلدارية

سلطة الدولة والوزارة الوصية )وزارة الشباب والرياضة( , لذلك النوادي الرياضية ال 

تستطيع القيام باالستثمار الرياضي إال عن طريق الوزارة الوصية , باإلضافة إىل صعوبة 

 احلصول على التصاريح واملوافقات اخلاصة باالستثمار يف اجملال الرياضي.

 :الزالت بعض الدول تعيش يف أزمات سياسية وأمنية مما جيعل  من حيث الطبيعة السياسية

تعاون الدولي يف جمال أصحاب القرار , ولذلك فإن الالرياضة يف آخر سلم اهتمامات 

الرياضية يصطدم بهذه العراقيل , فالعديد من النوادي حلت وألغيت املنافسات الرياضية 

 وهجر الطاقم الفين واإلداري الرياضي وخربت املنشآت الرياضية.

 :لرياضي نقص الوعي عند املسؤولني بأهمية االستثمار ا من حيث الطبيعة االقتصادية

كمطلب رئيسي لتمويل الرياضة وتنميتها , حيث يسود االعتقاد يف بعض الدول أن الرياضة 

مازالت ذات طابع اجتماعي مرتبطة بالنشاطات الثقافية والرتفيهية ال غريها , وهذا عكس ما 

هو حاصل يف أغلب االقتصاديات املتقدمة , الذين يعتربون الرياضة نشاط اقتصادي يتعامل 

أ اخلسارة والربح وقياس التكلفة واملردود املالي , ألن الرياضة يف النهاية ما هي إال مببد

 نشاط استثماري بالدرجة األوىل.

 :عدم وجود كفاءات قيادية متخصصة يف إدارة هذا النوع من  من حيث الطبيعة الفنية

دوى باإلضافة إىل عدم وجود مركز معلومات خيتص بإعداد دراسات اجلاالستثمار , 

 اخلاصة باالستثمار يف اجملال الرياضي.



  :كعدم احرتام حقوق امللكية لألندية الرياضية والديون املرتتبة عليها  وهناك عوائق أخرى

وعدم وجود روح املغامرة واجملازفة لدى املستثمرين وافتقار املؤسسات الرياضية للمستلزمات 

  املشجعة لالستثمار الرياضي كاملنشآت واألجهزة الرياضية واجلهاز الفين واإلداري ......إخل. 

 االستثمار يف اجملال الرياضي:كيفية حتفيز 

 لتحفيز االستثمار يف اجملال الرياضي جيب تهيئة الظروف املناسبة وإتباع اخلطوات التالية:     

مراجعة  وحتديث كافة التشريعات ذات األثر على االستثمار الرياضي , وذلك من خالل  -1

ات القادرة على جلب تكوين فريق عمل من القطاع العام والقطاع اخلاص ملراجعة التشريع

املستثمرين إىل اجملال الرياضي , كتقديم تسهيالت للحصول على القروض من البنوك 

الوطنية وختفيض معدالت الفائدة عليها , باإلضافة إىل تقديم مساعدات مالية إلجراء 

 .البحوث والدراسات الالزمة إلقامة املشاريع والتوسعات يف جمال الرتبية البدنية والرياضية

تشكيل هيئات خاصة برتويج االستثمار يف جمال الرتبية البدنية والرياضية , وضرورة  -2

 توفرها على وسائل جيدة إلقناع املستثمرين وحتفيزهم لالستثمار يف هذا اجملال.

ضرورة توفر االستثمار الرياضي على مركز معلومات هدفه تزويد املستثمر بكل املعلومات  -3

يف الدولة , باإلضافة إىل توضيح أهم جماالت االستثمار يف  اليت ختص واقع االستثمار

 األنشطة الرياضية.

تدعيم الوعي بأهمية االستثمار يف جمال الرتبية البدنية والرياضية من خالل عقد ملتقيات  -4

 أو دورات رياضية.

جيب العمل على حتقيق االنسجام بني القطاع العام واخلاص يف وضع سياسة استثمارية  -5

 ختص اجملال الرياضي.وطنية 

 تبسيط كافة اإلجراءات الرمسية ذات العالقة باالستثمار الرياضي. -6

التوسع يف خصخصة املنشآت الرياضية واملؤسسات التابعة هلا , ينبغي أن ال يكون هذا على  -7

 حساب مصلحة املواطن يف االستفادة واالستمتاع باألنشطة الرياضية.

املالية لألنشطة الرياضية عن طريق ختصيص نسبة من على الدولة زيادة حصيلة املوارد  -8

 أرباح الشركات التابعة للقطاع العام لإلنفاق على األنشطة الرياضية.


