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مة نوادي كرة القدم العشرین األعلى دخالً في مانشستر یونایتد یتجاوز لایر مدرید بفارق ضئیل ویتصدر قائ
  العالم

 
ً قیاسیاً 2016/2017ملیار دوالر في الموسم  8.6األعلى دخالً إلى  20ارتفع مجموع إیرادات األندیة الـ  • ، مسجالً بذلك رقما

 جدیداً.
 ملیون دوالر. 737رادات بلغت حافظ مانشستر یونایتد على صدارة ترتیب األندیة األعلى دخالً للمرة العاشرة محققاً إی •
حسم االتحاد األوروبي الفوز في الدوري األوروبي، متصدرا بذلك دوري كرة القدم المالي، وأصبحت مشاركة ھذه األندیة  •

 العشرین األولى والنجاحات الریاضیة في مسابقات االتحاد األوروبي أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 
ملیون دوالر أحرز من  47د لایر مدرید بفوزه باللقب المحلي نمواً في اإلیرادات تجاوز خالل موسم دوري أبطال أوروبا، شھ •

 ملیون دوالر). 1.8جرائھ المركز الثاني فقط في دوري كرة القدم المالي، وبخسارة مركز الصدارة بھامش بسیط (
یخ ومانشستر سیتي في المركز الرابع كّمل برشلونة أضالع مثلث الصدارة واحتل المركز الثالث، في حین جاء بایرن میون •

 .والخامس
ملیار دوالر أمریكي، وساھم في  4.1األعلى دخالً محققة إیرادات بمجموع  20عشرة أندیة إنجلیزیة برزت في قائمة األندیة الـ  •

 .من السجل الحالي 2016/17ذلك موسم صفقة حقوق بث الدوري الممتاز األول 
أندیة ألمانیة، وثالثة إسبانیة، وثالثة إیطالیة، ونادي فرنسي واحد، في حین خرج نادي أي سي نادي ثالثة  20ضمت قائمة أغنى  •

 میالن من القائمة ألول مرة.
ترتیب أندیة  كشف التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم في إصداره الواحد والعشرین •

 .في العالم من حیث العائدات األعلى دخالً  20كرة القدم الـ 
 

عائدات األندیة  العشرین أنوكشف التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم في إصداره الواحد 
 .2016/17 ملیار دوالر خالل الموسم 8.6 العشرین الكبرى لكرة القدم في العالم قد بلغت

 نادي كرة قدم في العالم 20ر یونایتد ولایر مدرید وبرشلونة شكلت أضالع مثلث الصدارة ألغنى كذلك، كشف التقریر أن مانشست
ً أكبر 2010ملیون دوالر، أي حوالي ضعف المبلغ المطلوب خالل نسخة  200بإیرادات تعدت الـ  . وقد شكلت إیرادات البث حالیا

    .إجمالي اإلیرادات من ٪45مصدر فردي إلیرادات أندیة الدوري المالي، بما نسبتھ 
 

 
 مانشستر یونایتد یتشبث بالصدارة في الدوري المالي

انتزاع مانشستر یونایتد مركز الصدارة من لایر مدرید بأصغر ھامش سجل بین النادیین في تاریخ الدوري المالي  2018 یشھد العام
لماضي للدوري األوروبي النھائي عامالً حاسماً، حیث ملیون دوالر). وقد كان فوز مانشستر یونایتد على اجاكس في الموسم ا1.8(

ملیون یورو، أي أربعة أضعاف ما حققھ أتلتیكو مدرید في  44.5أحرز النادي من دوري االتحاد االوروبي لكرة القدم ما مجموعھ 
ً أن الجھود المتضافرة التي بذلھا االتحاد األوروب 2011/12الموسم  ي في السنوات األخیرة لجعل یوم فاز بالمنافسة عینھا. علما

 .الدوري األوروبي أكثر جدوى قد ساعدت مانشستر یونایتد في الدوري المالي لھذا العام
 

في ھذا الصدد، علّق دان جونز، الشریك المسؤول في مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت، قائالً: "تستمر كرة القدم األوروبیة في 
نادي في دوري كرة القدم  20ألغنى  2016/17ي اإلیرادات یفوق النصف ملیار دوالر في الموسم االزدھار مالیا، محققة نمواً ف

المالي. وقد شھدنا أشرس تنافس النتزاع مركز الصدارة بین مانشستر یونایتد الذي ھزم لایر مدرید واحتفظ بلقب أغنى نادي في العالم 
  .2016/17ملیون دوالر في الموسم  737بإیرادات بلغت 

 
وأضاف: " إن قدرة مانشستر یونایتد على االحتفاظ بمركز الصدارة في وقت تراجع فیھ الجنیھ االسترلیني مقابل الیورو أمر ال یستھان 

، فإنھ لمن المرجح أن نشھد مرة 2017/18بھ. ومع توقع تحقیق لایر مدرید وبرشلونة المزید من النمو في اإلیرادات في الموسم 
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من دوري أبطال  16خالل العام المقبل. ومع وصول األندیة الثالث إلى الجولة  20لعب التنافس بین األندیة الـ أخرى وعلى أرض الم
أوروبا، فان النادي الذي سیحرز التقدم األھم في المنافسة ھو الذي سیحظى بأفضل فرصة لتصدر قائمة الدوري المالي في العام المقبل 

 ".بكل بساطة
 

 ز المھیمنویبقى الدوري الممتا
ألندیة من نفس البلد في آن  األعلى دخالً ھذا العام، وھو أكبر عدد 20یضم الدوري اإلنكلیزي الممتاز عشر أندیة في قائمة األندیة الـ 

ألول مرة في الدوري المالي، وعزز مانشستر سیتي مرتبتھ بین المراكز الخمسة  18واحد. فقد حاز نادي ساوثمبتون على المركز 
وفي حین استفادت جمیع أندیة الدوري الممتاز من  .العام الماضي 20، مقارنة بمركزه الـ 14، كما تبوأ لیستر سیتي المركز األولى

صفقات البث المحسنة، إال أن أداء ساوثمبتون ولیستر في المسابقات األوروبیة قد شكل الحافز األساسي لوصولھما إلى أعلى المراكز. 
خالل الدوري المالي لھذا  - 26في المرتبة  -لبث لساوثمبتون وحدھا إجمالي إیرادات فریق كریستال باالس كذلك، تجاوزت إیرادات ا

 ملیون دوالر.178.7العام والتي بلغت 
 

وتقدم ارسنال على نظیره نادي باریس سان جیرمان لیحتل المركز السادس، بینما ربح توتنھام ھو تسبر مرتبة واحدة لیحتل المركز 
، وإیفرتون 17لك، حافظ كل من تشیلسي ولیفربول على المركز الثامن والتاسع على التوالي، وتبوأ وستھام یونایتد المركز . كذ11

 ، مع نادي30و 21. أما خارج قائمة األندیة العشرین األولى، احتلت أربعة نوادي إنجلیزیة أخرى المراكز ما بین 20المركز 
قد تفوقت  2016/17ملیون دوالر في الموسم  173.5البالغة  (نادي بورنموث) ادات "تشیریز". كما أن إیر28بورنموث في المركز 

 ملیون دوالر. 172.1بما یعادل  1996/97على مجموع إیراداتھا في أول دوري مالي على اإلطالق في الموسم 
 

دیلویت المالي لكرة القدم بطابع إنجلیزي ھذا  وعلّق تیم بریدج، مدیر رئیسي في مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت: " یتسم دوري
العام، وال غرابة من أن یرفع سجل صفقات البث الدوري الممتاز واألداء التنافسي في الدوري األوروبي ألول سنة إیرادات البث 

 األعلى دخالً." 20ملیون دوالر لألندیة الـ  400لحوالي 
 

القادم حالیاً: لذلك، ستكون نتائج ھذه المناقصة  20/ 2019وق البث لدورة موسم وأضاف: "إن الدوري الممتاز في خضم مناقصة حق
 .حاسمة من حیث تحدید ھیكلیة الدوري المالي على المدى الطویل

 
 كرة القدم في أوروبا

رمان إلى المركز اكتملت قائمة الخمسة أندیة الكبار بحلول نادي بایرن میونیخ في المركز الرابع بینما تراجع نادي باریس سان جی
ً مرتبة واحدة للسنة الثانیة على التوالي. ومرة أخرى كان باریس سان جیرمان النادي الفرنسي الوحید في التقریر  السابع متراجعا

بعد أن استفاد من زیادة اإلیرادات جراء  20الدوري المالي، في وقت عاود أولمبیك لیوني الظھور، لیحتل مرتبة خارج قائمة الـ 
الھ إلى استاد جدید وإحرازه تقدماً نحو الدور نصف النھائي من الدوري األوروبي. كذلك، فوت إیھ سي میالن فرصة تحقیق مركز انتق

ً في  15نادي للمرة األولى، إال أن منافسھ إنترناسیونالي تقدم أربعة مرتبات إلى المركز  20ضمن أعلى  بعد أن حقق نمواً ھاما
). وكان أداء مسابقات االتحاد األوروبي مھما لنابولي اذي أحرز Suningھ الشركة الصینیة "سانینغ" (اإلیرادات بعد أن استحوذت

نادي للمرة الثالثة منذ بدء إصدار تقریر دیلویت لدوري كرة القدم المالي قبل  20، بینما خرج نادي روما من قائمة أفضل 19المركز 
 .عاما 21

 
ً لمقارنة أداء نوادي كرة القدم وأضاف بریدج: "ما یزال تقریر دیلو یت لدوري كرة القدم المالي الطریقة األكثر موثوقیة واحتراما

المالي، وسیكون من المثیر لالھتمام رؤیة كیف ستتغیر بنیتھ خالل السنوات القادمة. ومع إعادة ھیكلة دوري أبطال أوروبا، من 
 " .السنوات القادمة المرجح أن نشھد إعادة ترتیب لألندیة خالل

 
 النھایة

 
 :مالحظات للمحررین

 
 :لمراجعة النتائج الكاملة لدوري دیلویت لكرة القدم المالیة، یرجى زیارة الموقع التالي

www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup 
 اإلیرادات 2016/17 -القدم  دوري دیلویت المالي لكرة

 
 المركز

(المركز في 
العام 

 الماضي)
 النادي

(ملیون  17/2016إیرادات 
 دوالر)

 )  16/2015(إیرادات

(ملیون  17/2016إیرادات 
 )یورو

 ) 16/2015(إیرادات

(ملیون  17/2016إیرادات 
 )استرلیني

 )  16/2015(إیرادات

النمو في 
عملة الوطن 

% 

تدتر یونایمانشس (1) 1   737.1 (764.2) 676.3 (689) 581.2 (515.3) 13% 

 %9 (463.8) 579.7 (620.1) 674.6 (688.1) 735.3 لایر مدرید (3) 2
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 %5 (463.8) 557.1 (620.2) 648.3 (688.2) 706.7 برشلونة (2) 3

 %1- (442.7) 505.1 (592) 587.8 (656.9) 640.7 بایرن میونخ (4) 4

 %16 (392.6) 453.5 (524.9) 527.7 (582.2) 575.1 سیتيمانشستر  (5) 5

 %20 (350.4) 419 (468.5) 487.6 (519.6) 531.3 أرسنال (7) 6

باریس سان  (6) 7
 %6.6- (389.6) 417.8 (520.9) 486.2 (578) 530 جیرمان

 %10 (334.6) 367.8 (447.4) 428 (496.2) 466.4 تشیلسي (8) 8

 %21 (302) 364.5 (403.8) 424.2 (447.8) 462.3 لیفربول (9) 9

 %20 (253.5) 348.6 (338.9) 405.7 (376.1) 442.2 یوفنتوس (10) 10

 %46 (209.2) 305.6 (279.7) 355.6 (310.2) 387.5 توتنھام (12) 11

بوروسیا  (11) 12
 %17 (212.3) 285.8 (283.9) 332.6 (315.1) 362.5 دورتموند

 %19 (171) 234.2 (228.6) 272.5 (253.7) 297 یدأتلتیكو مدر (13) 13

 %81 (128.7) 233 (172.1) 271.1 (190.9) 295.5 لیستر سیتي (20) 14

 %46 (134) 225.2 (179.2) 262.1 (198.9) 285.7 إنترناسیونالي (19) 15

 %3 (167.9) 197.8 (224.5) 230.2 (249.1) 250.9 04  شالكھ (14) 16

 %27 (143.8) 183.3 (192.3) 213.3 (213.2) 232.5 یونایتد وست ھام (18) 17
(ال  18

 %47 (124.3) 182.3 (166.2) 212.1 (184.3) 231.1 بتونمساوث ینطبق)

(ال  19
 %39 (107.8) 172.5 (144.2) 200.7 (160.1) 218.8 نابولي ینطبق)

20   )
 %41 (121.5) 171.2 (162.5) 199.2 (180.2) 217.1 إیفرتون الینطبق)

 
 

. وكما ھو موضح تماماً في النشرة، اُخذت 2018وتستند ھذه النشرة اإلخباریة الى دوري دیلویت المالي لكرة القدم الذي نشر في ینایر 
  .2016/17أرقام اإلیرادات من البیانات المالیة السنویة للشركة أو المجموعة فیما یتعلق بكل نادي، أو مصادر مباشرة أخرى، للموسم 

 
ت كما أن ھناك العدید من الطرق لدراسة الثروة النسبیة أو قیمة أندیة كرة القدم. وفیما یتعلق بدوري دیلویت المالي لكرة القدم، استخدم

 .اإلیرادات كمقیاس لألداء المالي كونھا األیسر من حیث توفرھاً ومقارنتھا
 

فة والضرائب األخرى المتعلقة بالمبیعات. وفي بعض الحاالت، عدلنا وال تشمل اإلیرادات رسوم تحویل الالعب وضریبة القیمة المضا
أرقام اإلیرادات اإلجمالیة لتمكین، من وجھة نظرنا، إجراء مقارنة أكثر وضوحا لألعمال التجاریة لكرة القدم على أساس كل نادي على 

 .حدة
 

 .أو المصادر األخرى في ما یتعلق بكل نادي ألغراض النشرولم نجر أي تحقیقات أو مراجعة ألي معلومات واردة في القوائم المالیة 
 2015/2016و 2016/2017وألغراض المقارنات الدولیة، ما لم ینص على خالف ذلك، ترجمت جمیع األرقام المتعلقة بالموسمین 

ً لمتوسط   0.9174دوالر =  1جنیھ إسترلیني؛ و 0.7885دوالر =  1( 2017یونیو  30سعر الصرف للسنة المنتھیة في وفقا
یورو) على التوالي. وقد  0.901دوالر=  1جنیھ إسترلیني؛ و 0.6744دوالر =  1( 2016یونیو  30یورو) وللسنة المنتھیة في 

أخذت أرقام المقارنة من النسخ السابقة من دوري دیلویت المالي لكرة القدم، أو من القوائم المالیة السنویة ذات الصلة، أو من مصادر 
 .أخرى مباشرة

 
 

 نبذة عن مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت
 

الماضیة، طورت دیلویت تركیزاً فریداً على األعمال الریاضیة. وتقدم مجموعة األعمال الریاضیة  20على مدى السنوات ال 
ة لألعمال الریاضیة. المتخصصة خدمة مھنیة من تخصصات متعددة لخبراء متفانین في عملھم وبمھارات تمكنھم من إضافة قیمة ھام

وفیما یتعلق بالقیاس، أو مراجعات األعمال االستراتیجیة، أو التحویالت التشغیلیة، أو استراتیجیات تعزیز اإلیرادات/ خطط تطویر 



 
 

أو  المكان، أو تخطیط األعمال، أو تحلیل السوق والطلب، أو االستحواذ، أو العنایة الواجبة، أو شھادة خبیر، أو تدقیق الحسابات،
التخطیط الضریبي، فإننا عملنا مع نوادي، ودوریات، وھیئات حاكمة، ومطوري مالعب، ومنظمي فعالیات، وشركاء تجاریین، 

 .وممولین، ومستثمرین أكثر من أي مستشار آخر
 

 للحصول على مزید من التفاصیل، یرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني التالي:
 www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup 

 
 نبذة عن دیلویت

على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة  یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة
محدودة بضمان ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول 

اء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان الكیان القانوني لمجموعة دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعض
 www.deloitte.com/aboutالتالي: 

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

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

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

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

 
 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 

و في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عض
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  الشرق األوسط ویمتد وجودھا

وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة 
بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰بة وتضم قرا

المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال  على ۲۰۱۰عام 
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط ,  جوائز في السنوات األخیرة وقد حصلت أیًضا على عدة .(ITR) "تاكس ریفیو

 .أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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