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  2015-2014 لموسممليار دوالر  14أكثر من إلى  األولىسة لبطوالت كرة القدم األوروبية الخمالمجتمعة عائدات النمو 
 

كرة القدم األوروبية قطاعاألوسط بلعب دور أساسي في نمو الشرق  من يستمر الممولون  
 
 

 بسبب 2015-2014 لموسم دوالر مليار 26 بقيمة عائدات األوروبية القدم كرة سوقمجمل  حققت – 2016 حزيران 2
 القدم، لكرة االسباني والدوري القدم، لكرة األلماني الدوري وهي األكبر الخمس األوروبية البطوالت تهحقق الذياإليرادات  نمو

 من% 54 مجتمعةً  تشكل والتي القدم، لكرة اإليطالي والدوري الممتاز اإلنكليزي والدوري الفرنسي الدرجة األولى والدوري
 .األوروبية البطوالت عائدات إجمالي

 
، علّق دان جونز، الشريك المسؤول عن مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت، قائالً: "إّن استمرار البطوالت وفي هذا اإلطار

الممتازة لديها مركز متقدم وجاذب لمشاهدي  كرة القدم أّن مبارياتة بعد األخرى إنما يؤكد على نمو سنالاألوروبية األساسية في تحقيق 
الشركاء التجاريين لدفع مبالغ كبيرة لإلبقاء على صالتهم بالنوادي األوروبية األساسية نظراً لشهرتهم المباشر، كما يبين استعداد  البث

 العالمية."
 

ويعتبر جونز أّن استمرار هذا النمو هو أمر حتمي. فأضاف قائالً: "في إطار توقيع عدد من عقود البث في أكثر من بطولة أوروبية، 
 ."2017-2016مليار دوالر في موسم  30سوق كرة القدم األوروبية  فإنه من المتوقع أن تتخطى قيمة

 
 غنىليصبح  األستطاع الدوري اإلنكليزي الممتاز أن يوسع تقدمه إ، 2015-2014% في موسم 3وفي ظل تحقيق نسبة نمو بقيمة 

اإلنكليزي الممتاز متصدراً في فئات  مليار دوالر. وبهذا النمو، أصبح 5.3البطوالت األوروبية في العالم بعائدات بلغت قيمة  في 
 . 2015-2014بعدما استطاع أن يتفوق على الدوري األلماني في فئة العائدات التجارية في موسم عالمياً اإليرادات الثالث األساسية 

 
ه للسنة التاسعة على التوالي أما الدوري األلماني فحّل في المركز الثاني ألغنى بطوالت كرة القدم األوروبية بعد تحقيق نمو في إيرادات

الشراكات التجارية التي كانت المصدر والمالية  ةهذا النمو بشكل أساسي إلى الرعايمليار دوالر. ويعاد  2.9مع مستوى إيرادات بلغ 
 % من العائدات اإلجمالية للدوري األلماني.48 ما يوازيل
 

تحقيق  عبر 2015-2014مليار دوالر في موسم  2.5بعائدات بلغت قيمتها  في المرتبة الثالثةحّل الدوري اإلسباني لكرة القدم وقد 
نمو في فئات اإليرادات الثالثة. ومن المتوقع أن يتفوق الدوري اإلسباني على نظيره األلماني ليصبح ثاني أغنى البطوالت األوروبية 

 ة له. نظراً لحركة البيع الموحدة لحقوق البث التابع 2016-2015في العالم لموسم 
 

-2014مليار دوالر في موسم  2.1% وعائدات بلغت قيمتها 5وحّل في المرتبة الرابعة الدوري اإليطالي الذي حقق نمو بنسبة 
. ويكشف هذا النمو عن حركات مهمة في األداء المالي لألندية اإليطالية األساسية بحيث حققت األندية اإليطالية الست األغنى 2015

 من إجمالي النمو في إيرادات الدوري.  فقط % 7بلغت مجتمعًة نسبة نمو 
 

مليار دوالر. وعلى الرغم من ذلك، سجلت  1.7أما الدوري الفرنسي الدرجة األولى فقد انخفضت عائداته بشكل بسيط لتصل إلى 
لبطولة أمم أوروبا  % بعد عمليات التوسيع لالستادات الرياضية في إطار التحضيرات15عائدات بطاقات حضور المباريات بنسبة 

 شخص وهو أعلى معدل خالل العقد الفائت. 22,329، والتي أدت إلى زيادة متوسط مشاهدي المباريات إلى 2016لكرة القدم 
 

mailto:nelhassan@deloitte.com


 

 
مليار دوالر في  8.9% لتتخطى 10ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل اإلنفاق على األجور للبطوالت األوروبية الخمس األغنى بنسبة 

في البطوالت  2015-2014. وباستثناء الدوري االسباني، ارتفعت نسبة األجور على العائدات في موسم 2015-2014موسم 
% 67% والفرنسي بنسبة 61% واإلنكليزي بنسبة 52األوروبية األربعة األخرى، بحيث سجل الدوري األلماني ارتفاعاً بنسبة 

بشكل عام، ارتفعت نسبة  %.62إلى  63بانخفاض هذه النسبة من  تقدماً %. أما الدوري االسباني فقد حقق 72واإليطالي بنسبة 
% التي يتم استخدامها من قبل االتحاد األوروبي لكرة 70%، إّال أنها ال زالت أقل من عتبة ال 62إلى  60األجور على العائدات من 

 .القدم لرصد االستدامة المالية للنوادي
 

وهو انخفاض  2015-2014مليون دوالر في موسم  858اإلنكليزي الممتاز مستوى وقد سجلت نسبة الربح التشغيلي في الدوري 
عن المستوى التي سجلته في السنة الفائتة. وعلى الرغم من هذا االنخفاض، بقيت أرباح الدوري اإلنكليزي أكثر من ضعف أرباح 

ر. أما الدوري االسباني، فقد حقق أرباح تشغيلية بلغت مليون دوالر) الذي حل في المرتبة الثانية في هذا اإلطا 378الدوري األلماني (
 42و لألول مليون دوالر 159مليون دوالر. أما الدوري اإليطالي والفرنسي، فقد حققا خسائر تشغيلية بلغت قيمتها  315قيمتها 

 . للثانيمليون دوالر 
 

"إّن الموجة الجديدة من عقود قائالً: في ديلويت، اضية المستشار الرئيسي في مجموعة األعمال الريوفي هذا اإلطار، علّق آدم ُبل، 
في كل من البطوالت األوروبية الخمس باإلضافة  2017-2016و 2016-2015حقوق البث التي سوف يتم توقيعها في موسمي 

ن هذه البطوالت إلى رفع مستوى تطبيق القوانين المالية في قطاع كرة القدم األوروبية سوف يؤدي إلى خلق فرص مهمة جداً لكل م
 لتحقيق األرباح."

 
وأضاف جونز قائالً: "تستمر منطقة الشرق األوسط بلعب دور مهم في كرة القدم األوروبية على مستوى البطوالت واألندية. فمن أكثر 

لصدارة من جراء ون اهؤالء الممول، حيث احتل العقود المربحة التي تم توقيعها هي الشراكات التجارية مع ممولين من الشرق األوسط
رعايتهم لثالثة من أغنى خمسة أندية كرة قدم أوروبية. ومن ناحية أخرى، تساهم منطقة الشرق األوسط في زيادة عائدات البث للدوري 

بث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للدورة ال اترسوم الحقوق الدولية القادمة من شبك نسبة اإلنكليزي الممتاز بحيث بلغت
 ."من مجمل الحقوق الدولية %9المقبلة حوالي 

 
 ما يلي: 2016ومن أبرز مما جاء في تقرير ديلويت السنوي حول ايرادات أندية كرة القدم للعام 

 
لتصل إلى  2015-2014وسم % في م8ارتفعت عائدات البث في البطوالت األوربية الخمس األساسية لكرة القدم بنسبة  -

 % من إجمالي عائدات هذه البطوالت.48مليار دوالر وتشكل بذلك  6.9
مليار دوالر فتشكل بذلك ثاني أعلى فئة  5% لتصل إلى 5ارتفعت عائدات الرعاية وغيرها من المصادر التجارية بنسبة  -

 %. 35من إجمالي عائدات البطوالت بنسبة 
 مليار دوالر. 2.5لتصل إلى  2015-2014% في موسم 8ت حضور المباريات بنسبة ارتفعت عائدات إيرادات بطاقا -
مشاهد للمباراة الواحدة وتشغيل اإلستاد  42,700حوالي  بمعدلمشاهدي المباريات  عددتصدر الدوري األلماني من حيث  -

نكليزي الممتاز والتي بلغت %. إال أن نسبة التشغيل هذه بقيت أقل من تلك التي حققها الدوري اإل90الرياضي بنسبة 
 %.95نادي أوروبي حققوا نسبة تشغيل أعلى من  20من أصل  14% في حين تجدر اإلشارة إلى أّن 96

 معدل، في حين ارتفع 2015-2014في موسم مشاهد  25,700الحضور في الدوري اإلسباني لتتجاوز  معدلارتفعت  -
ي ذال معدلمشاهد، وهي أعلى من ال 22,300صل إلى أكثر من يالي لنسي للسنة الثالثة على التوالحضور في الدوري الفر

 .2007-2006مشاهد للمرة األولي منذ موسم  21,600حققها الدوري اإليطالي والتي بلغت حوالي 
 خارج إطار البطوالت األوروبية الخمس الكبرى، تستمر بطوالت األندية في االتحاد األوروبي لكرة القدم بتحقيق أثر متزايد -

على األداء المالي لبعض األندية والتي يمكن بدورها أن يكون لها أثر كبير على إجمالي عائدات البطوالت المحلية التي 
 تنتمي إليها. 

بتصدرها لقائمة  2015-2014مليون دوالر، استمرت بطولة إنكلترا لكرة القدم في موسم  861مع عائدات بلغت فيمتها  -
 درجة الثانية المولدة لإليرادات. أكثر بطوالت كرة القدم من ال

 - النهاية -

 
 رسالة إلى المحررين

 
 تحويل العمالت



 

(الدوالر  2015يونيو  30تّم تحويل العمالت بين الجنيه االسترليني واليورو والدوالر أميركي وفقاً لمعّدالت صرف العمالت بتاريخ 
 اإلسترليني)جنيه  0.6368يورو =  0.8371األمريكي = 

 
 وعة األعمال الرياضية في ديلويتحول مجم

ركزت ديلويت في السنوات العشرين األخيرة على األعمال الرياضية بامتياز. وتقّدم مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت خدمة 
ر مرحلية متعّددة التخصصات بفضل خبرائها الكفوئين ومهاراتهم التي تؤثر بشكل ملحوظ على األعمال الرياضية. وسواء كانت التقاري

أو استراتيجية، وجهود إعادة الهيكلية عمالنية، واستراتيجيات تحسين اإليرادات أو خطط تطوير االستاد/ المالعب، والتخطيط، وتحليل 
السوق والطلب، وعمليات االستحواذ، والعناية الواجبة، والشاهد الخبير، والتخطيط للضرائب أو التدقيق المالي؛ فقد عملنا مع عدد من 

نوادي، وبطوالت الدوري، والهيئات اإلدارية، ومطّوري المالعب، ومنّظمي األحداث الرياضية، والشركاء التجاريين، والممّولين ال
 والمستثمرين أكثر من أي جهة استشارية أخرى.      

  www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroupوللمزيد من المعلومات حول خدماتنا يمكنكم زيارة موقعنا 

 
 نبذة عن ديلويت

واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على 
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

رجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُ 
www.deloitte.com/about 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150مجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من ال

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

ية ذات جودة ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهن
من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية 

 ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
"ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

والمشورة المالية وتضم قرابة  والضرائب واالستشارات اإلداريةوتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات 
على المستوى  ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
وجائزة التميز في التدريب والتطوير  استشارية،أفضل شركة  ،األوسطتضم أفضل رب عمل في الشرق في السنوات األخيرة والتي على عدة جوائز 

 .في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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