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ديلويت :صفقات النقل التلفزيوني تدعم كرة القدم األوروبية مع تجاوز إيرادات البطوالت "الخمسة الكبرى"  15مليار
دوالر
 قاربت إيرادات كرة القدم األوروبية  27مليار دوالر في الموسم 2016/2015 نمو إيرادات البث في البطوالت األوروبية الخمسة الكبرى؛ -نمو مضطرد في إيرادات المواسم المقبلة مع اتفاقات حقوق البث الجديدة التي ستبدأ في الموسم 2017/2016

 13يوليو  – 2017أشار التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة القدم في إصداره السادس
والعشرين أن عائدات أندية كرة القدم األوروبية الخمسة الكبرى (الدوري األلماني (البوندسليغا) ،والدوري اإلسباني (الليغا
اإلسبانية) ،والدوري الفرنسي ،الدوري اإلنكليزي للمحترفين ،والدوري اإليطالي) قد تجاوزت  15مليار دوالر وبلغت أكثر
من الضعف خالل العَقد الماضي .وقد ساهمت اتفاقات حقوق البث الجديدة في كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ،باإلضافة إلى
بدء دورة حقوق بث جديدة لالتحاد األوروبي لكرة القدم ،في تحقيق نمو لعائدات البطوالت الخمسة الكبرى بلغ  0.5مليار
دوالر ( ،)%3ليصبح بذلك حجم سوق كرة القدم األوروبية اإلجمالي حاليا ً  27.3مليار دوالر بنمو بنسبة  %5مقارنة مع
.2015/2014
في هذا الصدد ،علّق دان جونز ،الشريك المسؤول في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت قائالً" :خالل موسم
 ،2016\2015بلغت إيرادت البث وحدها ما يقارب نصف إجمالي إيرادات البطوالت الخمس الكبرى التي سجلت نموا ً قياسيا ً
إليراداتها في هذا الموسم .وقد شكلت اتفاقات البث القاعدة األساسية التي تعتمد عليها األندية األوروبية الرائدة لالستثمار في
المواهب والمرافق الرياضية .كما وستعزز هذه اإليرادات صفقات البث الجديدة األعلى قيمة في كل من انجلترا وفرنسا
واسبانيا للموسم  2017\2016وألمانيا للموسم .".2018\2017
وتجاوزت نوادي الدوري اإلنجليزي الممتاز منافسيها باشواط من حيث العائدات ،إذ حققت ما مجموعه  5.4مليار دوالر في
الموسم  ،2016/2015مقابل  5.3مليار دوالر في الموسم  .2015/2014ويعوذ ذلك إلى صفقات حقوق البث ،التي بدأت في
 ،2017/2016والتي ستحافظ على مركز الصدارة في أوروبا كما سيظهر في اإلصدارات المقبلة للتقرير السنوي لشركة
ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة القدم ".
وحافظ الدوري األلماني على مركزه الثاني في كرة القدم األوروبية من حيث اإليرادات التي بلغت  3مليار دوالر ،مع انطالق
دورة حقوق بث دولية جديدة تدعم نمو إجمالي اإليرادات بمقدار  152مليون دوالر (.)٪5
أما أندية الدوري اإلسباني ،فقد حصدت عائدات بقيمة  2.7مليار دوالر ،محققة بذلك نسبة نمو مقدارها  252( %10مليون
دوالر) في الموسم  ،2015\2014ويعود ذلك إلى حركة بيع حقوق البث الموحدة الجديدة التابعة لها .وبعد صفقة انتقالية لسنة
واحدة عقدتها خالل الموسم  ،2016/2015قد تم ّكن صفقة البث الجديدة والتي بدأت في الموسم  2017/2016على مدى
ثالث سنوات الدوري اإلسباني من تجاوز نظيره األلماني  -ولو لفترة وجيزة  -ليصبح ثاني أغنى دوري أوروبي من حيث
اإليرادات في التقرير السنوي حول الشؤون المالية في كرة القدم للسنة القادمة.

ويعزى ارتفاع إيرادات بطوالت الدوري اإليطالي بنسبة  ٪7لتصل إلى  2.1مليار دوالر الى ترتيبات موسعة ومحسنة
لوسائل البث ،وزيادة توزيعات االتحاد األوروبي إلى األندية المشاركة في مسابقات االتحاد األوروبي والى نمو اإليرادات
التجارية بنسبة ( ٪12بنسبة  %4بالدوالر).
تشير حركة أسعار الصرف إلى أن أندية الدوري الفرنسي قد سجلت انخفاضا ً بنسبة  %3من حيث الدوالر لتصل إلى 1.6
مليار دوالر في الموسم  .2016\2015أما من حيث اليورو ،فقد حققت هذه األندية زيادة في اإليرادات بنسبة  ، %5علما ً أن
نادري باريس سان جيرمان ،الفائز المحلي لثالث مرات في الموسم الثاني على التوالي ،قد أدخل لوحده حوالي  %60من
اجمالي نمو اإليرادات في هذه الفئة.
وازداد مجموع تكاليف األجور عبر البطوالت األوروبية "الخمسة الكبرى" بنسبة  %3لتصل الى  9.1مليار دوالر في
الموسم  .2016/2015ومع ذلك ،فاق نمو اإليرادات هذه التكاليف ،حيث انخفض معدل األجور من  %62إلى  %61نسبة
لإليرادات .وسجلت أربعة من البطوالت "الخمسة الكبرى" أجورا ً منسوبة لإليرادات بأقل من  ،%70في حين أنه خالل العقد
الماضي قد سجل أحد الدوري الخمسة الكبرى وهو الدوري األلماني نسبة الـ  %49حيث أنفق " أقل من نصف إيراداته على
األجور وللمرة الثالثة على التوالي.
خالل الموسم  ،2016\2015حققت نوادي الدوري اإلنجليزي الممتاز أرباحا ً تشغيلية (باستثناء تكلفة تبادل الالعبين
واستهالك الدين) تفوق كافة أرباح أي دوري لكرة القدم في العالم ( 758مليون دوالر) ،كما سجلت أرباح أندية الدوري
اإلسباني التشغيلية  441مليون دوالر ،لتتجاوز بذلك الدوري األلماني ( 315مليون دوالر) وتتبوأ المركز الثاني من حيث
الدوري األكثر ربحاً .أما األندية في إيطاليا وفرنسا ،فسجلت خسائر تشغيلية بقيمة  42مليون دوالر و  109مليون دوالر على
التوالي مجتمعة ،وهو مبلغ أقل بكثير مقارنة بالموسم  2015/2014إليطاليا.
وعلّق آدم بول ،مستشار أساسي في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت قائالً" :في إطار دوري الخمسة الكبرى
األوروبي ،شهدنا أندية تحاول التفوق ،وقد حققت نموا ً كبيرا ً في اإليرادات يعود بشكل رئيسي إلى صفقات حقوق البث
الجديدة التي بدأت بعد الموسم  ،2016/2015وذلك من خالل زيادة نفقاتها على تبادل الالعبين واألجور خالل الموسم األخير
من أي صفقة لحقوق البث ،وهم على يقين بأنها ستشهد زيادة قياسية لإليرادات في القريب العاجل ".
ومن النتائج الرئيسة األخرى التي خلص إليها تقرير ديلويت السنوي السادس والعشرين حول الشؤون المالية في كرة القدم:
 نمت إيرادات البث بنسبة  0.4( ٪6مليار دوالر) في الموسم  ،2016/2015وبلغ مجموعها  7.3مليار دوالر عبر
البطوالت األوروبية "الخمسة الكبرى" ،والتي تمثل  ٪49من إجمالي اإليرادات؛
 بلغ إجمالي إيرادات الرعاية واإليرادات التجارية األخرى  5.1مليار دوالر (بزيادة  ٪2في الموسم ،)2015/2014
وهي تشكل  ٪34من إجمالي اإليرادات.
 حافظت إيرادات حضور المباريات على مستواها الثابت وشكلت  ٪17من إجمالي اإليرادات ،أي بمبلغ  2.5مليار
دوالر؛
 أنفقت األندية خالل الدوريات "الخمسة الكبرى" في أوروبا فقط  ٪57من إجمالي نمو اإليرادات على األجور في
 ،2016/2015مقارنة مع  ٪90في العام السابق؛
 وأسفرت دورة حقوق البث اإلذاعي التي استمرت ثالث سنوات وبدأت في الموسم  2016/2015عن زيادة كبيرة
في توزيعات االتحاد األوروبي إلى األندية المشاركة .ونتيجة لذلك ،كانت أكبر الزيادات في العائدات لألندية خارج
الدوريات "الخمسة الكبرى" مدفوعة بدوري أبطال أوروبا أو مشاركة الدوري األوروبي.
مالحظات للمحررين:
سعر الصرف
وقد استخدم متوسط سعر الصرف للسنة المنتهية في  30يونيو  2016لتحويل األرقام بين الدوالر واليورو والجنيه
االسترليني ( 1دوالر=  0.67جنيه إسترليني=  0.90يورو).
تكاليف األجور
تشمل تكاليف األجور جميع الموظفين (بما في ذلك الالعبين والموظفين الفنيين واإلداريين) واألجور والرواتب ورسوم
الدخول والمكافآت ودفعات إنهاء الخدمة واشتراكات الضمان االجتماعي ونفقات استحقاقات الموظفين األخرى.
حول مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت

ركزت ديلويت في السنوات العشرين األخيرة على األعمال الرياضية بامتياز .وتقدّم مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت خدمة
متعدّدة التخصصات بفضل خبرائها الكفوئين ومهاراتهم التي تؤثر بشكل ملحوظ على األعمال الرياضية .وسواء كانت التقارير مرحلية
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
ّ
والممولين
ومنظمي األحداث الرياضية ،والشركاء التجاريين،
ومطوري المالعب،
النوادي ،وبطوالت الدوري ،والهيئات اإلدارية،
ّ
ّ
والمستثمرين أكثر من أي جهة استشارية أخرى.
وللمزيد من المعلومات حول خدماتنا يمكنكم زيارة موقعنا www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup

النهاية
نبذة عن ديلويت
يُستخدَم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about
تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  150دولة ،تقدم ديلويت من خالل
مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض
عملياتهم .تضم ديلويت نحو  200,000مهنياً ،كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا ً لإلمتياز.
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة
عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.
ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق
األوسط ويمتد وجودها منذ سنة  ١٩٢٦في المنطقة.
وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٣٠٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٦مكتبا ً في  ١٥بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٢٠١٠على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو " (ITR).وقد حصلت أيضًا
على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  ,أفضل شركة استشارية ,وجائزة التميز في التدريب
والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.

