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ملخص:
هتدؼ ىذه الدراسة اىل ربليل اسهامات حقوؽ البث التلفزيوين يف زيادة مداخيل االندية
الرياضية ،ومن اجل ذلك اختار الباحثاف الدوري االجنليزي (الربميري ليغ) كنموذج نظرا للعوائد
ادلالية اذلائلة اليت ربققها األندية و اليت تعترب األوىل عادليا دببلغ ذباوز :مليار و =99مليوف اورو
للفػػًتة ادلمتػػدة ػ ػ  690:و= 690أي أكثػػر م ػػن مليػػارين وليون ػػة مليػػوف أورو يف ادلوسػ ػ
الواحد ،ويرجع ذلك للمتعة وااللارة اليت يتميز هبا ىذا الدوري نتيجة للتنافس الكبري العديد
من األندية يف شاكلة قطبا مانشسًت وتشلسي وأرسناؿ وتوتنهاـ وليفر وؿ فالصراع على اللقب
يستمر اىل غاية اجلوالت األخرية كذلك القاعدة اجلماىرية الكبرية ذلاتو األ ندية يف شىت احنػا
العامل واىتماـ الرا طة ضرورة ث ادلباريات دقة عالية ومراعاة توقيت ادلباريات لضماف نسبة
مشاىدة أكرب.
الكلمات الدالة :اسهامات  -حقوؽ البث التلفزيوين -مداخيل  -األندية الرياضية –الربمريليغ
Abstract:
The purpose of this study is to analyse the contribution of
television rights to increasing the incomes of sports clubs, to that
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end, the researchers chose the englich leaug as a model, given their
big financial returns, which are the worlds first over 6 bilion and
900 million euros for the period 2016 to 2019, that’s more than 2
billion and 300 milllion euros per season.This is due for the fun and
thrills of this international due to the large, among the many clubs
such as Manchester city and Manchester united , Chelsea, Arsenal,
Tottenham and Liverpool, the competing for the titele to the last
rounds as well the republican base big this clubs all over the world
and attention to the confort of the need to broadcast the matches in
high resoloution and taking into account ther timing to ensure the
participation rate of the largest.

– Keywords: Contributions - TV rights - Income - Sports clubs
englich leaug

- 0مقدمة واشكالية الدراسة:
اف خصخصة األندية الرياضػية يف لػل االحػًتاؼ الرياضػي حػت عليهػا ارنػاد مصػادر ماليػة
ومداخيل متنوعة من أجل ضماف تسديد نفقاهتػا واجػرة اليعبػ وادلػدر والعػامل وربقيػ
أر اح مالية ،وتعددت ىذه ادلصادر عائدات االشهار واالعيف والرعاية والتمويل وانتقاالت
اليع ب وحقوؽ البث التلفزيوين.
وتعد عائدات البث التلفزيوين من اى مداخيل األندية الرياضية احملًتفة وخاصة األور ية منها
و صفة خاصة أندية الدوريات اخلمس الكربى لكرة القدـ نظػرا ققبػاؿ ادلييػري مػن شػىت احنػا
العامل على مشاىدة مبارياهت وىو ما دفع العديد من القن وات العادلية لتحديػد فضػا زمػ ال
أس و لنقل ىاتػو ادلباريػات ،ػل وحػىت انشػا قنػوات ورلموعػات اعيميػة رياضػية علػى غػرار
رلموعة قنوات يب اين سربوت وسكاي سبورت وأورو سبورت وكناؿ ليس وأرينا سبور وغريىا.
ىذا العدد العائل من القنوات ولد تنافسا كبريا ينه من أجل الفوز حبقوؽ ث مباريات
الدوريات الكربى يف كرة القدـ وجعلها تدفع مبالغ مالية كبرية وصفها ادلتتبعوف اخليالية ولعل
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من أ رز ىاتو الدوريات استفادة الدوري االجنليزي ادلمتاز (الربمريليغ) حيث لغت حقوؽ البث
التلفزيوين أكثر من مليارين وليوائة مليوف أورو للسنة يف ادلواس الثيلة .690= - 690:
اف ىذا ادلبالغ ادلالية الفلكية اليت تدفع كحقوؽ للبث التلفزيوين تدفعنا جبد من أجل ربليل
االسػهامات ادلاليػػة ذلػػا يف رفػػع مػداخيل األنديػػة الرياضػػي ،كػػذلك األسػبا الػػيت دفعػػت ىاتػػو
القنػوات مػػن أجػل دفػػع ىاتػو ادلبػػالغ وىػو مػػا سػنتطرؽ لػػو يف دراسػتنا ىػػذه مػن خػػيؿ الػػدوري
االجنليزي كنموذج.
من خيؿ ما سب نطرح التساؤؿ التايل>
ما اسهامات حقوؽ البث التلفزيوين يف مداخيل األندية االجنليزية؟- 2فرضيات الدراسة:
حلقوؽ البث التلفزيوين اسهامات كبرية يف مداخيل األندية.- 3أهمية البحث:
تكمن أذنية البحث يف ا لقا الضو على التطور الكبري الذي تعرفو القنوات الرياضية كذلك
األرقاـ ادلالية الكبرية اليت تعرضها من أجل الفوز حبقوؽ البث التلفزيوين وماذلا من فوائد على
األندية الرياضية والقنوات نفسها نتيجة دفع االشًتاكات ،و األخص الدوري االجنليزي ادلمتاز
الذي زنق عوائد مادية كبرية لألندية توصف اخليالية و ذلك فهو دنوذج زنتذى و يف رلاؿ
حقوؽ البث التلفزيوين.
- 4أهداف البحث:
 التعرؼ على أسبا دفع القنوات الرياضية دلبالغ طائلة لنقل ادلباريات.203
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 القا الضو على االسهامات االقتصادية حلقوؽ البث التلفزيوين للقنوات النسػبة لألنديػةالرياضية.
دراسة النموذج االجنليزي ليحتذا و.- 5مصطلحات البحث:
 حقوق البث التلفزيوني:يعرفها الباحثاف على اهنا حقوؽ تتعل البث التلفزيوين احلصري جملموعة من ادلباريات مقا ل
دفع أمواؿ أكثر من القنوات األخرى.
 القنوات المشفرة:يقصد هبا القنوات اليت توجو ثها اىل ادلشًتك من األفراد من خيؿ الًتددات اذلوائية اليت
تتخذ شكل متزاح من االشارات ،و يكوف لدى ادلشًتؾ أداة خاصة لفك ىذه االشارات و
اختيار الربامج ادلطلو ة من ينها( .مكاوي ،1993 ،صفحة )171
و يعرفها الباحثاف أهنا القنوات اليت تبػث ػرامج حصػرية و يلزمهػا جهػاز اسػتقباؿ خػا
ويتطلب من ادلشًتؾ دفع اشًتاؾ من أجل فك التشفري.
األندية الرياضية المحترفة:ىي ىينة تكوهنا مجاعة من األفراد هبدؼ تكوين شخصية الشبا صورة متكاملة من الناحيةاالجتماعية والنفسية والفكرية والروحية ،عن طري نشر الًت ية الرياضية واالجتماعية و ث الروح
القوميػة ػػن األعضػا مػػن الشػبا  ،وإتاحػػة الظػػروؼ ادلناسػبة لتنميػػة مهػاراهت وكػػذلك هتينػػة
الوسائل وتيسر السبل لشغل أوقات فراغ األعضا ( .النذير ،6906 ،صفحة ;)76
ويكلف النادي الرياضي احملًتؼ يف إطار التشريع والتنظي ادلعموؿ هبمػا تحسػمسػتواه التنافسػي االقتصػادي والرياضػي وكػذا لرياضػييو عػرب مشػاركتو يف التظػاىرات
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وادلنافسات الرياضية ادلدفوعة األجر وتوليف مؤطرين ورياض مقا ل أجرة وكذا ممارسة
كل األنشطة التجارية ادلرتبطة دبوضوعو( .مرسوـ تنفيذي ،6909 ،;8_09صفحة =)
ويعرؼ الباحثاف األندية الرياضية احملًتفة على أخنا أندية رياضية ذات طا ع ذباري اقتصادي
(مؤسسة ذات الشخص الوحيد ،شركة ذات مسؤلية زلدودة وشركة رياضية ذات أسه ) تولف
امكاناهتا من أجل رفع مستوى رياضييها وادلشاركة يف ادلنافسات الرياضية سوا كانت زللية أو
دولية وربقي أر اح مادية يف ادلقا ل.
- 6التحليل:
- 1حصة حقوق البث التلفزيوني من مداخيل الدوريات الخمس الكبرى لكرة القدم:
شكل رقم  : 01حصييلة اليدوريات األوروبيية الخميس الكبيرى لكيرة القيدم خي ل موسيم
( 2015- 2014بمليون أورو)

)(sport, 2018, p. 4
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Source : Calcio Report 2016, Liga Report 2016, Guardian, DNCG
Rapport annuel 2016, Bundesliga Report 2016, Deloitte Football
Money League 2016.

م ػػن خ ػػيؿ النت ػػائج ادلوض ػػحة يف الش ػػكل أع ػػيه جن ػػد أف حق ػػوؽ الب ػػث التلفزي ػػوين للموس ػ ػ
 6909- 6908يف الػدوريات اخلمسػػة الكػػربى تشػػكل أغلبيػة ادلػػداخيل لألنديػػة و الرا طػػات
حيث>
 الدوري االجنليزي جا أوال حيث لغت حقوؽ البث التلفزيوين ; 677مليوف أورو مقا ل< ;:مليوف أورو دلداخيل ادلباريات و = 069مليوف أورو للعائدات التجارية.
 الدوري االيطايل جا لانيا حيث لغت حقوؽ البث التلفزيوين == 09مليوف أورو مقا ل 609مليوف أورو دلداخيل ادلباريات و  8<7مليوف أورو للعائدات التجارية.
 الدوري االسباين جا لالثػا حيػث لغػت حقػوؽ البػث التلفزيػوين  =;9مليػوف أورو مقا ػل 879مليوف أورو دلداخيل ادلباريات و  :87مليوف أورو للعائدات التجارية.
 الدوري األدلاين جا را عا حقوؽ البث التلفزيوين لغت  ;70مليوف أورو مقا ل  960مليوفأورو دلػداخيل ادلباريػػات و  0089مليػػوف أورو للعائػػدات التجاريػة ،وىػػو الػػدوري الوحيػػد مػػن
الدوريات اخلمس الكربى الذي مل تكن حقوؽ البث التلفزيوف أكثر من ادلداخيل األخرى.
 الدوري الفرنسي جا أخريا حيث لغت حقػوؽ البػث التلفزيػوين < :6مليػوف أورو مقا ػل 0:9مليوف أورو دلداخيل ادلباريات و  :69مليػوف أورو للعائػدات التجاريػة ،مػع أف حقػوؽ
البث التلفزيوين ىي األكرب عكس الدوري األدلاين.
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- 2تطور حقوق البث التلفزيوني في الدوري االنجليزي الممتاز (البرميرليغ):
شكل رقم  02حقوق البث التلفزيوني بالبرميرليغ من بين الدوريات الخمس الكبرى لكرة
القدم:

ادلصػدر> (Transferts et droits télévisés dans le foot: de record en
)record, 2016

من خيؿ الشكل أعيه نيحظ أف>

ىناؾ تطور مستمر يف حقوؽ البث التلفزيوين للربمريليغ اذ قفز من  9.7مليار أورو مواسػ 0==6اىل ;== 0اىل  0.:ملي ػ ػػار أورو مواسػ ػ ػ  6998 – 6990أي أكث ػ ػػر مػ ػ ػػن 977
مليوف أورو للموس ليصل اىل  6.7مليار أورو سنة
 الدوري االجنليزي (الربميريليغ)> خيؿ مدة العقد ادلمتدة سنيت  690:و = 690أيليث مواس فاف حقوؽ البث التلفزيوين لغت  6799مليوف أورو للموس و ىو ما يعادؿ
= :.مليار أورو يف ليث مواس  ،و ىو رق ميثل ليث أضعاؼ الرق ادلسػجل خػيؿ الفػًتة
ادلمتدة

; 699و  6.7( 6909مليار أورو).
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و اذا ما ًب حسا حقوؽ البث التلفزيونية العادلية فالرق ذباوز 7799مليوف أورو للموس .
فازت شبكيت "سكاي سبورتس" و"ىب تى" سبورت ،حبقوؽ ث مباريات الدوري اقجنليزي" رميريليج" من = 690وحىت عاـ  .6966ووف ًقا دلا أعلنتو را طة الدوري اقجنليزي ،فإنو ًب يع
حقوؽ ث مباريات الربميريليج مقا ل  8.8:مل يار جنيو اسًتلي  ،واليت تشمل  9اقات من
أصل ; ،مع تبقى اقت يت يعهما الح ًقا .وفازت شبكة سكاي سبورتس حبقوؽ أر ع اقات
 < 06مباراة على اذلوا مباشرة ،يف ح فازت شبكة يب ٌب سبورت باقة واحدة ،تض 76مباراة(la croi, 2018) .
- 7لماذا هاته المبالغ الطائلة لحقوق البث التلفزيوني؟:
 - 0- 7من األسبا الرئيسية الرتفاع حقوؽ البث التلفزيوين اعتماد تقنية التشفري أو ما
يسمى القنوات ادلدفوعة واليت يشًتؾ فيها ادلشاىد عن طري شػرا طاقػات اشػًتاؾ مػن أجػل
متا عة ادلباريات يف ىاتو القنوات واليت يكوف النقل فيها حصري ويف ما يلي شكل يوضح تطور
عدد القنوات ادلشفرة من  0==9اىل 690:
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شكل رقم  03يوضح تطور عدد القنوات المشفرة من  1995الى :2016

المصدر(CSA, 2017, p. 11) :

حيث يظهر لنا من الشكل االرتفاع ادلستمر لعدد القنوات ادلشفرة من  7سنة  0==9اىل
 60قناة سنة  6909و  69قناة مشفرة سنة .690:
 - 6- 7األمسا الكبرية ليعب و تواجد أفضل ادلدر يف العامل هبذا الدوري وىػو مػا يفسػر
النمو ادلتزايد ألسعار حقوؽ البث التلفزيوين.
 7- 7ا ليػوـ الػدوري االجنليػزي سػجل رقمػا قياسػيا يف عػدد األىػداؼ قػدر ; 6.ىػػدؼ يف
ادلباراة و معدؿ حضور اجلمهور يوميا  7:999متفرج ،وىذا ما يوضػحو ىػذا الشػكل الػذي
أعد من قبل موقع ستاتستا الفرنسي>
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شيكل رقييم  04يوضييح أربير عشيير معييدالت لحميور الجميياهير فييي دورييات رييرة القييدم
العالمية:

ادلصدر> )(Gaudiaut, 2019
 - 8- 7كما أنو ىناؾ منات ادليي من ادلتا ع الذين يشاىدوف الدوري االجنليزي ادلمتاز يف
شىت قاع األرض من آسيا و أورو ا وافريقيا و االمريكيت و أسًتاليا مما يع مجاىري كبرية و
اختيؼ يف الوقت  ،والقنوات الناقلة التنسي مع الرا طة تعمل على ررلة ادلباريات دبا ويتي ـ
مع التوقيت يف ىاتو الدوؿ لضماف نسػب مشػاىدة أكػرب وخباصػة أيػاـ عطلػة األسػبوع العادليػة
حيث ميكن ررلة مباريات قبل منتصف النهار.
كذلك اعتماد ررلة مباريات ودية او كأس السو ر يف مدف خارج القارة األور ية لزيادة شعبية
األندية وكسب مشجع جدد والتعريف أكثر دبستوى ىاتو األندية ادلشاركة.

210

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2106

دراسة تحليلية إلسهامات حقوق البث التلفزيوني في مداخيل األندية الرياضية –الدوري االنجليزي نموذجا -

- 4مداخيل األندية الرياضية لكرة القدم في البرميرليغ من حقوق البث التلفزيوني:
شكل رقم  05يوضح مداخيل األندية الرياضية في البرميرليغ من حقوق البث التلفزيزني

ادلصػػدر> ( LE JACKPOT DES DROITS TÉLÉS POUR LES
)9102 ،CLUBS ANGLAIS N'EST PAS PRÊT DE S'ARRÊTER

من خيؿ الشكل أعيه نرى أف نادي ليفر وؿ الثاين يف الربمريلغ ادلوس ادلاضي <- 690
= 690متفوقا على نادي مانشسًت سيت األوؿ يف مداخيل حقوؽ البث التلفزيوين حيث>
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المؤلفون :د/بن سايح سمير

د/موفق صالح

د /العيداني فؤاد

مانشسًت سييت حق مداخيل  08<.0مليوف جنيػو اسػًتلي أي مػا يعػادؿ  0;0.9مليػوفأورو و 0;7مليوف أورو لليفر وؿ و  0::مليوف أورو لتشلسي و 0:9مليوف أورو لتوتنهاـ
و 0:0.7دلانشسًت يونايتد.
يف ح جند أف اريس ساف جريماف طل فرنسا حق مػداخيل ; 9مليػوف أورو مػن حقػوؽ
البث التلفزيوين كأعلى ناد دخي يف فرنسا وىو أقل كثري من دخل ليفر وؿ ومانشسػًت سػيت
األول يف اجنلًتا ،ل وحىت أقل من ىيدرسفيلد أخري الربمريليغ الذي حق مداخيل تقػدر
 =7.:مليوف جنيو اسًتلي  ،وىو ما يكشف الفجوة الكبرية ػ مػداخيل األنديػة اقجنليزيػة
و اقي أندية العامل.
 - 6ريف يتم استغ ل المداخيل من قبل األندية:
يت استغيؿ عائدات حقوؽ البث التلفزيوين واليت تشكل جز ا كبريا من مداخيل العديد
من األندية االجنليزية وخاصة الصغرية منها ،ىذا اقضافة دلداخيل الرعاية واالشهار والتمويل
و عض العائدات األخرى يف تسديد أجور اليعب و ادلدر ومصاريف التنقيت و االقامات
واألدوات ،كػػذلك يف عمليػػات التكػػوين و تطػػوير ادلنش ػػ،ت الرياضػػية ،ويف ىػػذا السػػياؽ ق ػػاؿ
ريتشارد سوكودامور مدير عاـ الدوري ادلمتاز> "قدـ سػكاي سػبورتس ويب ٌب سػبورتس عمػي
رائعا يف نقل ادلباريات للمشاىدين وتأم عائدات مسحت لألندية يف االستثمار يف كرة القدـ،
ادلنش،ت وتكوين الناشن ( ".الغد)2018 ،
- 7مناقشة النتائج:
من خيؿ ما ًب التطرؽ اليو سا قا وجدنا أف>
 تشكل حقوؽ البث التلفزيوين جز ا ىاما من مداخيل األندية الرياضػية والػيت تعػد الربمريليػغاألوىل عادليا.
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 تعمل را طة الربمريليغ و التنسي مع األندية الرياضية والقنوات ادلشاركة على ررلة ادلباريات يفأوقات تضمن متا عة أكرب عدد من اجلماىري يف شىت قاع العامل.
 نقل ادلباريات جبودة عالية ساى يف زيادة عدد اجلماىري ادلتا عة.النجػوـ ادلتواجػدة الربمريليػغ مػن العبػ ومػدر زاد مػن اقبػاؿ ادلشػاىدين علػى متا عػة ىػػذاالدوري واليت أغلبها تنقل على قنوات مشفرة تتطلب اشًتاكا ،مما يع زيادة ادلداخيل.
حقوؽ ا لبث التلفزيوين زادت من تنافسػية األنديػة الرياضػية و ػاألخص األجنليزيػة منهػا نظػراللعائد ادلايل الكبري الذي يتحصل عليو أصحا ادلراكز األوىل.
مما سب نتوصل اىل البات صحة الفرضية.
- 8اقتراحات وفروض مستقبلية :
 ضرورة االستفادة من النمػوذج األورويب للقنػوات الرياضػية مػن أجػل تنويػع مػداخيل األنديػةالرياضية وخباصة النموذج األجنليزي.
 العمل على رفع مستوى البطولة احمللية من اجل جلب كربى القنوات العادلية و ادلشفرة منها. العمل على التسوي اجليد للبطولة الوطنية. القياـ دراسات حوؿ اسًتاتيجيات جلب ادلتفرج و القنوات االعيمية.-االستفادة من سياسات الرا طات و األندية األورو ية يف االطار االعيمي االقتصادي.
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 العيداني فؤاد/د

موفق صالح/د

بن سايح سمير/ د:المؤلفون

:قائمة المراجع
:باللغة العربية-

 رللػػة. مصػادر وويػػل األنديػة الرياضػية احملًتفػة ػاجلزائر.)6906 ، (أفريػل. وصػيح النػذير- 0
.76;  صفحة،)9(اال داع الرياضي
 تكنولوجيا االتصاؿ احلديثة يف عصر ادلعلومات (اقصدار.)0==7( .حسن عماد مكاوي- 6
. القاىرة> الدار ادلصرية اللبنانية.)0
 األحكاـ ادلطبقة على النادي الرياضي.)6909 ، فيفري69( .;8_09 مرسوـ تنفيذي- 7
.=  صفحة، اجلريدة الرمسية.احملًتؼ

69  تػػاريا االسػػًتداد. ارتفػػاع قياسػي يف حقػػوؽ ػث الػػدوري اقجنليػزي.)690<( .الغػد- 8
. من الغد،690< ،98
:اللغة األجنبية5- CSA .juin, 2017 .)Sport et télévision Contributions croisées .csa ،p
.11
6- la croi2012 ،03 14  تاريخ االسترداد.)2012( .
7- LE JACKPOT DES DROITS TÉLÉS POUR LES CLUBS
ANGLAIS N'EST PAS PRÊT DE S'ARRÊTER .)2012 ،05 14( .
 من،2012 ،11 30 تاريخ االستردادrmcsport.bfmtv.com:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/le-jackpot-des-droitsteles-pour-les-clubs-anglais-n-est-pas-pret-de-s-arreter1691264.html
8- ministère des Sports Direction des Sports - Bureau de l’économie
du sport .)2012 ،10 12( .Les contributions économiques
croisées entre le monde sportif et la télévision .sport eco ،p.4
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2012 ،03 14  تاريخ االسترداد.)2016 ،02  من،afp
10- Tristan Gaudiaut 6( .août, 2019 .)Quels championnats de foot
attirent le plus les foules 30  تاريخ االسترداد.november, 2019  من،
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