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 :الملتقىإشكـالية 

ىل املعجبني وحتويل ابملشجعني الاحتفاظان   مس هتلكني، ا 

ضافية مصادر عىل والعثور سواء  املصلحة أ حصاب رهاانت يه لدلخل ا 

 Stéphane) (ال حداث منظمو الفدراليات، ، ال ندية) رايضينياكنو 

Abecassis, 2016 ) وال . (املؤسسات الاقتصادية)أ و غري رايضيني

 الراييض التسويقدعامئ  تطويريكون تفعيل هذه املصادر الا من خالل 

 .و لهذه الفئاتالمن حمراكت توليداليت من شأ هنا 

لقد أ دركت املؤسسات ابختالف أ نواعها أ ن الرايضة اليوم 

الاحصائيات املتودلة أ صبحت سوقا خصبا ومدرا لل موال حيث قدرت 

اىل أ ن ( 5002-5002)يف السوق الرايضية العاملية خالل الفرتة 

املالبس، املعدات )العاملي  الايرادات احملققة يف سوق الرايضة

 2..5بعد أ ن اكن يقدر بـ  5002س نة $ مليار 10بلغ  (اخل...الرايضية

اميل احلجم اال جكام تشري نفس التقارير اىل أ ن . 5002س نة $ مليار

نفاق عىل الرعاية ابعتبارها أ حد أ ليات التسويق )الرايضية مثال  لال 

بعد أ ن  5002س نة $ مليار 5.2.بلغ قد يف مجيع أ حناء العامل  (الراييض

  (.www.statista.com. )5002س نة $ مليار 22.2قدرت بـ 

ت املؤسسات ال متانع يف انفاق املاليني بل املاليري يف لقد أ صبح

ال حداث الرايضية والاستامثر يف النوادي الرايضية اليت صارت 

مفن خالل . مؤسسات رايضية من أ جل تقوية تنافسيهتا وزايدة شهرهتا

 Rakutenاملرئية العاملية للرايضة وللقمي اليت حتملها، جند أ ن مؤسسة 

 التاارة الالكرتونية قد اررمت اتفاقية من أ جل أ ن العمالق الياابين يف

س نواي  €مليون  22تكون الراعي الرمسي لفريق ررشلونة الاس باين بقمية 

، بعد أ ن اكنت خزائن 5050اىل غاية جوان  5002ابتداءا من جويلية 

س نواي من طرف القطرية للطريان  €مليون   2...النادي متتلئ بـ 

(www.fcbarcelona.com)مليون يف حاةل  0.2مع ماكفأ ة قدرها  ؛

ماليني يف حاةل النااح يف دوري  2الفوز يف ادلوري الاس باين و 

ررفع قمية  Bekoكام قامت مؤسسة ال الت الكهرومزنلية   .ابطال اورواب

س نواي بعد أ ن اكنت القمية تقدر  €مليون  01عرضها لنادي ررشلونة اىل 

أ ن تضل العالمة ابل كامم اليرسى س نواي وهذا من أ جل  €مليون  01بـ 

هذه املبالغ ليست يه ال كرب، اذ تقدم مؤسسة .... للقميص

Chevrolet س نواي اىل فريق  €مليون  2. يف هذا اجملال ما مقداره

ويف نفس الس ياق (. Philippe Bertrand, 2017)مانشسرت يوانيتد 

دارة االاس بانية حديثووفقًا للمعلومات اليت أ وردهتا الصحافة  ن ا  ، فا 

ىل حوايل  رايل مدريد ترغب يف احلصول  €نمليو 20عىل مبلغ يصل ا 

مارات القمصانس نواًي لتاديد عقد رعاية  مبلغ س يصل . مع طريان اال 

ىل   مقارنة اباللزتام التعاقدي امللزم حاليا للطرفني الضعفعندئذ ا 

(Anthony Alyce, 2017).   

ان مداخيل املؤسسات الرايضية وفقا للك هذه ال رقام اخمليفة  

ال تتوقف فقط عىل الرعاية الرايضية وامنا تتعداها اىل أ ليات أ خرى من 

أ ليات التسويق الراييض فعيل سبيل املثال جند بأ ن عوائد تذاكر 

مومس  €نمليو 105..00ريد مثال انتقلت من املبارايت لرايل مد

؛ تسويق .5002/500مومس  €نمليو .15..02اىل  5002/5001

اىل  5002/5001مومس  €مليون 055.52حقوق البث التلفزيوين من 

؛ املداخيل التاارية من  .5002/500مومس  €مليون 0.2.222

مومس  €مليون 505.21اىل  5002/5001مومس  €مليون 000.0.0

5002/500. (Anthony Alyce, 2017).  وابلرمغ من لك هذه

مومس  €نمليو ..25.اىل  املداخيل لرايل مدريد اليت وصلت قميهتا

أ ن التنافس ية بيهنا وبني أ كرب النوادي العاملية تزداد  ، الا5002/.500

حدة خاصة اذا علمنا أ ن اجاميل مداخيل اندي مانشسرت وصلت اىل 

اثلثا فامي حل ( املرتبة الاوىل)  5002/.500مومس  €نمليو ...2.

 ..52.اندي ررشلونة ابجاميل ايرادات قدرت بـ عىل املس توى العاملي 

 (.www.statista.com) 5002/.500مومس  €نمليو

الرايضة يه واحدة من تبعا ملا س بق تؤكد التقارير عىل أ ن 

ال سواق القليةل اليت الزالت يف حصة جيدة، ودليل ذكل المنو املتسارع 

ضفاء الطابع الاحرتايف، تتااوز اذلي تعيشه، و  الرايضة وضعها هذه مع ا 

يقول الاحرتاف،  مفن( صناعة رايضية)الرتفهييي لتصبح حصة اقتصادية 

http://www.statista.com/
https://www.lesechos.fr/26/07/2017/LesEchos/22494-060-ECH_rakuten-avec-le-barca-pour-devenir-une-marque-globale.htm
https://www.ecofoot.fr/author/admin/
https://www.ecofoot.fr/author/admin/
https://www.ecofoot.fr/author/admin/
https://www.ecofoot.fr/author/admin/
http://www.statista.com/


ىل المتويل،  أ يضا يقول  يفومن يقول المتويل يقول الاس مترارية احلاجة ا 

من وهذا هو أ ساس املدخل الاحرتايف اذلي يس متد حمدداته . البقاء

ىل مساعدات مبادئ المتويل اذلايت للمؤسسات الرايضية دون الاعامتد ع

ابملقابل جند أ ن التسويق الراييض ابختالف أ ساليبه يزداد  !!!ادلوةل

أ مهية دلى املؤسسات الاقتصادية، وهذا حبثا عن حتقيق ماكسب عدة 

 . لتسويقيعىل املس توى التسويقي وغري ا

يف اجلزائر، أ صبح التسويق الراييض همنة خاصة دلى صانعي 

ذا حلجم الاستامثرات اليت تضعها القرار ابملؤسسات الاقتصادية، وه

املؤسسات يف الرايضة خاصة يف ضوء الاحرتاف اليت تنادي اليه 

اضافة اىل ادراك هذه املؤسسات بأ ن الرايضة  .الهيئات الرايضية ابدلوةل

أ صبحت حتتل ماكنة هممة يف اجملمتع اجلزائري، ومبرور الوقت أ صبحت 

 .متعوس يةل اتصال فعاةل لتغطيهتا لك رشاحئ اجمل 

ظهار أ مهية  امللتقىابلنظر للك ما مت عرضه جاء هذا  حملاوةل ا 

الاحرتافية للنوادي الرايضية يف حتقيق  ،الراييضوالاستامثر التسويق 

 .الاقتصادية املؤسسات أ داءوحتسني 

 :الملتقىأهـداف              

ىل ما ييل امللتقىهيدف   :ا 

 عىل الصعيد  الراييضالتسويق والاستامثر  يمبوضوع اال حاطة

طاراتالنظري والفكري لتأ سيس  قادرة عىل الكشف عن  ا 

 .ابملؤسسات املدخلمس توى هذا 
  التسويق الراييض والاستامثر يف التعرف عىل طبيعة معليات

واملمتثةل ابلرساةل التسويقية والبيئة وال هداف  هذا اجملال

 .والاسرتاتيجيات واملوارد التسويقية

  لمية اليت ميكن أ ن تعمتد علهيا املؤسسات يف تقدمي ال سس الع

 حتسني ال داء والاحرتافيةحتديد ال ثر بني 

          

 :الملتقىمحـــاور       

 .وأ ثرها عىل املؤسسات الراييضالتسويق حمددات جناح  :احملور ال ول

 ؛الاحرتافيةالاستامثر الراييض واملنظومة  :احملور الثاين

 ؛(اخل....النوادي، الاحتادات)الادارة الرايضية احلديثة  :احملور الثالث

 ؛تسويق حقوق النقل التلفزيوينالرعاية الرايضية و  :احملور الرابع

االتصال التظاهري ودور مواقع التواصل الاجامتعي يف  :اخلامساحملور 

 تعزيز قمي املؤسسات الراعية؛

التسويق والاستامثر يف جمال العاملية جتارب املؤسسات  :السادساحملور 

 . الراييض

 :الملتقىهيئـــة 

 رئيس اجلامعة - للملتقىالرئيس الرشيف                مول   خادل ر  .د.أ  

 معيد اللكية   -امللتقىمنسق               درمحون هالل. د.أ  

 املرشف العام             محمد نبيل ررصايل . د

 ىـامللتقرئيس        س يد أ محد حاج عيىس. د

 للملتقى رئيس اللجنة العلمية                شفيق جياليل. د

 جامس خليل مريزا            انئب رئيس اللجنة العلمية للملتقى. د

 رئيس اللـــــجنة التنظميية                 كامل قويدري. د

 امللتقىبلبوةل                    أ مـــانـــة اميان . د

 : المشاركةشروط قبول 

 :الرشوط التالية للملتقىجيب أ ن تتوفر يف ال حباث املقدمة  

  النرش العلمية املتعارف علهيا أ ن يكون البحث مس توفيًا لرشوط

 .العلمية احملمكةامللتقيات  يف

  أ ن ال يكون قد س بق نرشه يف جمةل علمية حممكة أ و مت عرضة يف

  .أ خر ملتقىفعاليات 

 ال  .امليدانيةادلراسات  ال تقبل ا 

  املداخالت الثالثيةال تقبل. 

 يكتب البحث عىل ورق جحم (A4) نوع( 05)وخبط 

 (Simplified Arabic) ( 05)للبحوث ابللغة العربية، وخبط

للبحوث ابللغتني الفرنس ية (Times New Roman)  نوع

( مس.)مع ترك هامش . والاجنلزيية ومبسافة منفردة بني السطور

 .للك حواف الورقة

  من املس تحسن أ ن يكون أ سلوب التوثيق سواء داخل املنت     

 APAأ و يف قامئة املراجع الهنائية حبسب نظام 

  صفحة مبا فهيا صفحة ( 02)أ ن ال يتااوز عدد صفحات البحث

 .العنوان وامس الباحث

 يف كتيب خاص  للملتقىنرش لك ال وراق البحثية املقبوةل  سيمت

يداع دويل  امللتقىبأ عامل   (.ISSN)ذو رمق ا 

  املداخالت )سيمت نرش أ حسن البحوث يف أ حد اجملالت العربية

 .الرصينة (الاجنلزييةابلفرنس ية واملداخالت )والعاملية ( ابلعربية

  قامة واال طعام خالل أ ايم  للملتقىاللجنة املنظمة  تحملت تاكليف اال 

ابلنس بة للمشاركني، وملشارك واحد ابلنس بة للمداخالت  امللتقى

 .الثنائية
   حمور املداخةل يف أ جل أ قصاهتقدم البحوث اكمةل مع حتديد      

 .5002 أ وت 02  
 5002 سبمترب 50 الرد عىل املداخالت يكون بتارخي. 

 :للملتقىالبريد االلكتروني 

Mark_inv_sport@hotmail.com 


