
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخباریة
 نادین الحسنللمراجعة: السیدة 

 في دیلویت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + ھاتف:

 nelhassan@deloitte.comبرید إلكتروني: 
 
 

 في العالم األغنىملیار دوالر عائدات أندیة كرة القدم العشرین  8دیلویت: 
 

 تقریر دیلویت: لایر مدرید األغنى في العالم للسنة الحادیة عشر على التوالي، وبرشلونة ثانیاً ومانشستر یونایتد یتراجع-
 باریس سان جرمان إلى المركز الرابع بدعم من قطر لإلستثمار الریاضي-

  ملیار دوالر 3.6بلغت عائدات بلعشرین األغنى تسعة أندیة من الدوري اإلنكلیزي الممتاز على قائمة األندیة ا-
 
 

الشؤون المالیة في كرة القدم في إصداره التاسع عشر أن  حوللالستشارات  دیلویتكشف التقریر السنوي لشركة  – 2016 فبرایر 1
ملیار دوالر خالل الموسم الفائت. وتصدر لایر مدرید قائمة دیلویت  8ین الكبرى لكرة القدم في العالم قد بلغ إیرادات األندیة العشر

ملیون دوالر خالل موسم  693.5ألندیة كرة القدم األغنى في العالم للسنة الحادیة عشرة على التوالي، مع إیرادات بلغت 
رك الرئیسي لھذا النمو، في ظّل ارتفاع إیرادات حضور المباریات، مقابل إنخفاض . وقد شّكلت اإلیرادات التجاریة المح2014/2015

 البث التلفیزیوني. بسیط في إیرادات
 
 وعلّق دان جونز، الشریك المسؤول عن مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت، قائالً: "قّدم لایر مدرید مرة جدیدة أداًء مالیاً قویاً مع

. وستساعد خطة إعادة تجدید ملعب سانتیاغو بیرنابیو التابع لللایر في تحقیق المزید من النمو في إیرادات تذاكر نمو إیراداتھ التجاریة
 2014/2015حضور المباریات في السنوات القادمة. أّما نادي برشلونة، فقد نجح في تحویل قوتھ على أرض الملعب خالل موسم 

 "صعدة: من تذاكر حضور المباریات والنقل التلفیزیوني وإیرادات الشراكات التجاریة.إلى مزید من النجاحات المالیة على جمیع األ
 

وقد ترجمت ھذه اإلنجازات عبر تقدم نادي برشلونة إلى المرتبة الثانیة على حساب مانشستر یونایتد الذي، على الرغم من تراجعھ إلى 
وقد تراجع نادي . ملیون دوالر 624.4ث نمو إیراداتھ التي بلغت المركز الثالث، یستمر في تصدر أندیة الدوري الممتاز من حی

تشلسي مركزاً واحداً لیحصد المركز الثامن، في حین تقدم نادي األرسنال الى المركز السابع. أما النادیان اآلخران من أندیة الدوري 
 زین السادس والتاسع على التوالي.الممتاز ضمن أغنى عشرة أندیة  فھما مانشستر سیتي ولیفربول اللذین احتال المرك

 
وأفاد تیم بریدج، مدیر رئیسي في دیلویت، قائالً: "على الرغم من اإلنخفاض السنوي في إیرادات مانشستر یونایتد، فأن محافظتھ على 

وة نموذج عمل النادي. مكانھ ضمن المراكز الثالثة األولى على قائمة أندیة كرة القدم األكبر في العالم من حیث اإلیرادات یدل على ق
وسیساھم كّل من عودة النادي إلى دوري األوروبي لكرة القدم وإطالق عدد جدید من الشراكات التجاریة الھامة على تعزیز موقع 

. لذلك، فإنھ من غیر المستبعد أن یتصدر الیونایتد قائمة أندیة كرة القدم األكبر في العالم من حیث 2015/2016النادي في موسم 
 عاماً". 12یرادات للعام المقبل للمرة األولى منذ اإل
 

وللسنة الثانیة على التوالي، فإّن تمویل خمسة من أصل أكبر عشرة أندیة من حیث اإلیرادات في العالم یأتي من رعاة شرق أوسطیین. 
ادات أندیة كرة القدم العشرة األغنى. في حین تستمر العملیات التجاریة والتمویل اآلتي من منطقة الشرق األوسط في التأثیر على إیر

ملیون دوالر، وذلك على خلفیة إرتفاع  577.9وقد تقدم باریس سان جیرمان مركزاً واحداً لیحتل المركز الرابع مع إیرادات بلغت 
 ھذا العام. تقریرعائدات تذاكر حضور المباریات والعائدات التجاریة. وفي الوقت نفسھ، حافظ مانشستر سیتي على المركز السادس في 

 
وفي ھذا السیاق، علّق دان جونز قائالً: "یعتبر المركز الرابع الذي احتلھ باریس سان جیرمان المركز األعلى الذي یحتلھ نادي فرنسي 
 على قائمة أندیة كرة القدم األغنى في العالم؛ ومع ذلك، سیحتاج النادي إلى إیرادات تجاریة وعروض قویة في الدوري األوروبي
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للحفاظ على مركزه ضمن المراتب الخمس األولى ما إن تبدأ صفقات البث والنقل التلفیزیوني الجدیدة للدوري الممتاز في موسم 
2016/2017". 

 
وأضاف:"یقترب نادي مانشستر سیتي من الدخول إلى قائمة أندیة كرة القدم الخمسة األغنى في العالم وذلك بفضل تفعیل شراكاتھ 

ید استاد ملعب االتحاد لیتمكن من استقطاب جمھور أكبر. مع ذلك، قد یحتاج النادي إلى تحقیق نتائج جّیدة في الدوري التجاریة وتجد
 األوروبي لیتمكن من انتزاع المركز الخامس من بایرن میونیخ".

 
  ألندیة اإلنجلیزیة، فقد حققت أندیة% من العوامل التي لعبت لصالح ا10ولقد كان تعزیز قیمة الجنیھ اإلسترلیني مقابل الیورو بنسبة 

عالم الدوري اإلنكلیزي رقماً قیاسیاً بعد دخول تسعة من أندیة الدوري اإلنجلیزي الممتاز إلى قائمة أندیة كرة القدم العشرین األغنى في ال
وست ھام یونایتد مرة  ، إنضم2005/2006لھذا العام، أي مركز إضافي مقارنًة مع العام الماضي. وفي أول ظھور لھ منذ موسم 

ملیون دوالر. وتسیطر أندیة  193.4أخرى لقائمة النوادي األغنى في العالم من حیث اإلیرادات، وذلك بعد أن ارتفعت إیراداتھم إلى 
ز في موسم من ھذه األندیة في الدوري اإلنجلیزي الممتا 17الدوري اإلنكلیزي الممتاز حالیاً على األندیة الثالثین األغنى، مع مشاركة 

2014/2015. 
 

ال وختم بریدج قائالً: "على الرغم من أداء أندیة الدوري اإلنجلیزي الممتاز المخیب لآلمال في البطوالت األوروبیة األخیرة، فأنھا ال تز
الممتاز  تحتل الصدارة من حیث اإلیرادات. وفي حین أنھ من المتوقع أن تولد الجولة الجدیدة من عملیات بث الدوري اإلنجلیزي

، من المتوقع أن تحافظ أندیة الدوري اإلنجلیزي الممتاز على مراكزھا 2016/2017إیرادات أفضل من حیث البث المحلي في موسم 
 في قائمة األندیة الثالثین األغنى في السنوات المقبلة، مع احتمال أن یتقدم البعض منھا لینضم إلى قائمة األندیة العشرین األفضل."

 
 - ةالنھای -

 مالحظات للمحررین : 
، یرجى زیارة الموقع:  كامل خالصات التقریر المالي حول كرة القدم من دیلویتلمراجعة 

www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup . 
 

 2014/2015عائدات  – قائمة دیلویت ألندیة كرة القدم األغنى في العالم
 

 2014/2015إیرادات  النادي المركز (مركز العام الماضي)
(ملیون یورو) (إیرادات 

2013/2014( 

 2014/2015إیرادات 
(ملیون دوالر) (إیرادات 

2013/2014( 
 )745.7( 693.5 )549.5( 577 لایر مدرید  )1( 1
 )657.9( 674 ) 484.8( 560.8 اف سي برشلونة  )4( 2
 )702.9( 624.4 ) 518( 519.5 مانشستر یونایتد  )2( 3
 )639.6( 577.9 )471.3( 480.8 باریس سان جیرمان )5( 4
 )661.5( 569.7 )487.5( 474 بایرن میونیخ  )3( 5
 )565.2( 557.1 )416.5( 463.5 مانشتر سیتي )6( 6
 )487.6( 523.4 )359.3( 435.5 االرسنال )8( 7
 )526.4( 504.8 )387.9( 420 تشلسي   )7( 8
 )415.1( 470.9 )305.9( 391.8 لیفربول )9( 9

 )378.6( 389.3 )279( 323.9 یوفنتس )10( 10
 )354.9( 337.3 )261.5( 280.6 بوروسیا دورتمند ) 11( 11
 )292.4( 309.5 )215.5( 257.5 توتنھام ھوتسبیر   )13( 12
 )290.4( 264.1 )214( 219.7 04شالكھ  )14( 13
 )338.8( 239.3 )249.7( 199.1 اي سي میالن )12( 14
 )230.6( 224.9 )169.9( 187.1 أتلتیكو مدرید )15( 15
 )172.9( 216.8 )127.4( 180.4 اه اس روما (جدید) 16
 )210.5( 203.5 )155.1( 169.3 نیوكاسل یونایتد )19( 17
 )195.5( 198.4 )144.1( 165.1 ایفرتون  )20( 18
 )220.9( 198.1 )162.8( 164.8 إنترناسیونالي )17( 19
 )189( 193.4 )139.3( 160.9 وست ھام یونایتد (جدید) 20
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. وكما ھو مفّصل أكثر في 2016ترتكز ھذه النشرة اإلعالمیة على تقریر دیلویت للشؤون المالیة في كرة القدم الصادر في ینایر 

البیانات المالیة السنویة للشركة او المجموعة في ما یتعلّق بكّل ناد، أو غیرھا من المصادر ت من المنشور، تّم استقاء أرقام اإلیرادا
 .2014/2015لموسم 

 
ام وتتوافر طرق عدیدة لدراسة الحجم النسبي، أو ثروة، أو قیمة أندیة كرة القدم. بالنسبة إلى التقریر المالي لكرة القدم، فقد تّم استخد

 یاس متوافر لألداء المالي وأكثرھا قابلیة للمقارنة.اإلیرادات لكونھا أسھل ق
 

وقد استثنت اإلیرادات رسوم انتقال الالعبین، والضریبة على القیمة المضافة، وغیرھا من الضرائب المرتبطة بالمبیعات. وفي بعض 
 بین النوادي.  ألعمال كرة القدمالحاالت، أجرینا تعدیالت على مجموع أرقام اإلیرادات لكي نتیح، برأینا، مقارنة أكثر وضوحاً 

 
 ونحن لم نتحقق ولم ندقّق في أي من المعلومات المدرجة في البیانات المالیة لألندیة أو غیرھا من المصادر المستند إلیھا في النشرة. 

 1( 2015یونیو  30وفقاً لمعّدالت صرف العمالت بتاریخ  2014/2015ولغایة المقارنات الدولیة، تّم تحویل كافة المبالغ لموسم 
أو من البیانات المالیة السنویة ذات الصلة دوالر أمیركي). وتّم استقاء أرقام المقارنة من نسخ سابقة للتقریر المالي  1.2019یورو = 

 أو من مصادر مباشرة أخرى.
 

من تحلیالً أكثر تفصیالً للمشھد وسیتم في وقت الحق من ھذا العام، إصدار تقریر دیلویت للشؤون المالیة في كرة القدم الذي سیتض
 المالي لكرة القدم االنجلیزیة واألوروبیة.

 
 حول مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت

خدمة  ركزت دیلویت في السنوات العشرین األخیرة على األعمال الریاضیة بامتیاز. وتقّدم مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت
الكفوئین ومھاراتھم التي تؤثر بشكل ملحوظ على األعمال الریاضیة. وسواء كانت التقاریر مرحلیة متعّددة التخصصات بفضل خبرائھا 

أو استراتیجیة، وجھود إعادة الھیكلیة عمالنیة، واستراتیجیات تحسین اإلیرادات أو خطط تطویر االستاد/ المالعب، والتخطیط، وتحلیل 
اجبة، والشاھد الخبیر، والتخطیط للضرائب أو التدقیق المالي؛ فقد عملنا مع عدد من السوق والطلب، وعملیات االستحواذ، والعنایة الو

النوادي، وبطوالت الدوري، والھیئات اإلداریة، ومطّوري المالعب، ومنّظمي األحداث الریاضیة، والشركاء التجاریین، والممّولین 
 والمستثمرین أكثر من أي جھة استشاریة أخرى.      

  e.co.uk/sportsbusinessgroupwww.deloittلمعلومات حول خدماتنا یمكنكم زیارة موقعنا وللمزید من ا
 
 

 نبذة عن دیلویت
ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 

اصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التف
دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

إلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات ا
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

مھنیة ذات جودة  ما یجمع فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات
الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة

 ویؤمن فریق عمل دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

مات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخد
على المستوى  ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "لخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون ا
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على عدة جوائز في السنوات األخیرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب 
 .زوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویل

 

 


