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جموع عائداتھا التي وصل م العالم في ألغنىا العشرین القدم كرة أندیة یتصدر یونایتد مانشستیر: دیلویت
ملیار یورو، األعلى على االطالق 7.4ال    

 
  العائدات تقریر دیلویت العشرین یصنف أندیة كرة القدم العشرین األغنى في العالم من حیث-

ً  20 أغنى عائدات ارتفاع مجموع -  بذلك رقماً قیاسیاً جدیداً؛ ملیار یورو مسجالً  7.4لیبلغ  %12بنسبة  في الموسم الماضي نادیا
  ملیون جنیھ إسترلیني) 515.3( ملیون یورو 689قیاسیة بلغت  أغنى األندیة بعائداتصدارة  فيمن جدید یتربع مانشستر یونایتد  -

 ؛ 1996/1997موسم یكّمالن مثلث الصدارة في نسخة مكررة ل برشلونة ولایر مدرید -
 ملیون یورو؛  600حاجز  تخطیھإلى المركز الثالث رغم لایر مدرید یتراجع  ،سنة 11 أغنى األندیةصدارة  فيبعد تربعھ  -

نادیاً  20 أغنىلیسستر سیتي بین لأول ظھور و، األغنى خمسةاألندیة ال للمرة األولى قائمةفي المركز الخامس، یدخل مانشستر سیتي  -
  بعد فوزه ببطولة الدوري اإلنجلیزي الممتاز؛

 ؛ملیار یورو 3.2حوالي  نادیاً بعائدات بلغت 20بین أغنى  وري اإلنجلیزي الممتازأندیة من الد 8 -
  

 كشف التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم في إصداره العشرین أن – 2017ینایر 20
 ملیار جنیھ إسترلیني) 5.5(یورو ملیار  7.4 لیصل إلى %12بنسبة  تارتفعاألندیة العشرین الكبرى لكرة القدم في العالم قد  عائدات

 .خالل الموسم الفائت
مكررة لموسم نسخة مثلث الصدارة ألغنى األندیة في العالم في  احتلت مدرید مانشستر یونایتد وبرشلونة ولایر وكشف التقریر أن

، وھي 2015/2016موسم التي كللت  یورو ملیون 600 عائداتكل من ھذه األندیة الثالثة حاجز  حیث تخطى 1996/1997
فریقاً مختلفاً من جمیع أنحاء العالم مع  42ولقد ضم التقریر خالل اإلصدارات العشرین الماضیة األندیة األولى التي تنجح في ذلك. 

شستر یونایتد ولایر مدرید مانفي حصة كان المركز األول علماً أن . العالمنادیاً في  20في قائمة أغنى  فرق فقط بشكل دائم 10تواجد 
 . تقریر دیلویت منذ اصدارهفي فقط 

 
  الوالدة الجدیدة لمانشستر یونایتد

سنة حیث  11لایر مدرید لھا على مدى عودة نادي مانشستر یونایتد إلى الصدارة كاسراً بذلك احتكار نادي  2017 العام إصدارشھد 
حققھا نادي كرة قدم على مّر  عائداتھي أعلى وملیون یورو)  689إسترلیني ( ملیون جنیھ 515.3 في الموسم الماضي بلغت عائداتھ

(المباریات والبث واإلعالنات التجاریة) بالمقارنة مع موسم  عائداتفي جمیع الفئات الثالث للبشكل ملحوظ ارتفعت قد و ،التاریخ
بفضل عودة النادي للمشاركة في دوري أبطال  مانشستر یونایتد من المباریات والبث عائداتقد ارتفعت . وكانت 2014/2015

 ؤتبوملیون یورو) ھو ما مّكن النادي من  100ملیون جنیھ إسترلیني ( 71اإلعالنات التجاریة بمقدار  عائداتأوروبا، إال أن نمو 
  المركز األول.

 
قائالً: "لقد اضطر نادي مانشستر  في مجموعة األعمال الریاضیة في دیلویت،المسؤول علّق دان جونز، الشریك  ،ھذا الصددفي 

اإلعالنات  عائداتفي العالم، وقد سجل نمواً استثنائیاً في  عائداتسنة لیعود إلى موقعھ كالنادي األكثر تحقیقاً لل 11 مدة یونایتد لالنتظار
ة ذات قیمة تفوق ما أنجزه . وخالل السنوات األخیرة كانت قدرتھ على إقامة شراكات تجاریالصدارة تبوؤساعده على مما التجاریة 

 . أغنى أندیة العالمنظراؤه ھي العامل الحاسم الذي مّكنھ من العودة إلى صدارة 
 

منافسة قویة من نادیي برشلونة ولایر مدرید في سعیھ للحفاظ على الصدارة في نسخة العام  یونایتد مانشسترنادي "مع ذلك، سیواجھ 
وري األبطال وتراجع الجنیھ اإلسترلیني مقابل الیورو وعلى المدى األبعد استخدام الیونایتد القادم بسبب عدم مشاركتھ في مباریات د

 كنموذج عند دخول أندیة أخرى إلى سوق اإلعالنات التجاریة وسعیھا إلى عقد صفقات مشابھة." 
 

  قوة الدوري اإلنجلیزي الممتاز
نادیاً لھذا العام وعادل بذلك رقمھ القیاسي من حیث إجمالي عدد  20ضل متلك الدوري اإلنجلیزي الممتاز ثمانیة فرق ضمن قائمة أفإ
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في العالم؛  عائداتفرقھ في القائمة. وتتویجاً لسنة رائعة احتل نادي لیسستر سیتي مكاناً بین أندیة كرة القدم العشرین األكثر تحقیقاً لل
ملیون یورو) أي  172.1ملیون جنیھ إسترلیني ( 128.7 لتبلغ 2015/2016ھ في موسم عائداتوبفضل حملة فوزه باللقب ارتفعت 

 . 2013/2014التي حققھا قبل موسمین فقط في موسم  عائداتحوالي خمسة أضعاف ال
 

 من جھة أخرى، بقیت أندیة أرسنال، تشیلسي، لیفربول وتوتنھام في المركز السابع والثامن والتاسع والثاني عشر على التوالي بینما تقدّم
شستر سیتي لیدخل قائمة الخمسة الكبار للمرة األولى محتالً المركز الخامس بعد مسیرة ناجحة في دوري أبطال أوروبا. وھذه نادي مان

. أما الممثل اآلخر للكرة اإلنجلیزیة فھو نادي ویستھام 2011/2012أول مرة تملك فیھا إنجلترا نادیین بین الخمسة الكبار منذ موسم 
 ركز الثامن عشر. یونایتد الذي احتل الم

 
إظھار القوة المالیة للدوري اإلنجلیزي الممتاز بشدة.  تقریر دیلویتبدوره علّق تیم بریدج، مدیر في شركة دیلویت، قائالً: "یواصل 

ویثبت ظھور نادي لیسستر سیتي أن النجاح على أرض الملعب یمنح أي فریق من فرق الدوري اإلنجلیزي الممتاز فرصةً لدخول قائمة 
 نادیاً.  20أفضل 

 
) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لھذا العام یمكننا أن 16الـ  ةدورال"وبعد أن تأھل لیسستر إلى الدور ثمن النھائي ( :بریدجوأضاف 

 نادیاً وربما تقدّمھ بضعة مراكز فیھا."  20نتوقع حفاظھ على موقعھ ضمن قائمة أفضل 
 

  النخبة األوروبیة
الكبار بحلول نادي بایرن میونیخ في المركز الرابع بینما تراجع نادي باریس سان جیرمان إلى المركز السادس.  اكتملت قائمة الخمسة

، كما كان زینت سانت بطرسبورغ النادي الروسي الوحید. التقریرومرة أخرى كان باریس سان جیرمان النادي الفرنسي الوحید في 
) 15نادیاً وكان أبرزھا جوفنتوس الذي احتل المركز العاشر، تاله روما (في المركز  20ل وامتلكت إیطالیا أربعة أندیة في قائمة أفض

، وأكمل إنترناسیونالي عقد الفرق ھذا التقریر) للمرة األولى في تاریخ 16متقدماً على نظیره اإلیطالي إیھ سي میالن (في المركز 
ن مع صفقات البث التي ُعقدت مؤخراً للدوري اإلنجلیزي الممتاز ومن اإلیطالیة في القائمة محافظاً على مركزه التاسع عشر. ولك

 20األندیة اإلنجلیزیة بدرجة كبیرة في دوري األموال للعام القادم، من المحتمل جداً أن یغادر قائمة أفضل  عائداتالمرجح أن تزید 
تقریر دیلویت حول الي اللذین سجال حضوراً دائماً في نادیاً في العام القادم واحد على األقل من نادیي إیھ سي میالن وإنترناسیون

 . لكرة القدم الشؤون المالیة
 

 %12نادیاً بنسبة  20اإلجمالیة ألفضل  عائداتنمو ال 2015/2016دوري األموال في موسم تقریر وأضاف بریدج قائالً: "لقد شھد 
بة النمو العالیة في العام القادم نتیجةً الستفادة أندیة الدوري في العام السابق. وباستطاعتنا أن نتوقع تكرار نس %8بالمقارنة مع 

ھا بفضل العقود التلفزیونیة القیاسیة التي أبرمتھا. وھنالك احتمال قوي لتواجد جمیع أندیة الدوري عائداتاإلنجلیزي الممتاز من ارتفاع 
  نادیاً في العام القادم." 30اإلنجلیزي الممتاز تقریباً في قائمة أفضل 

 
 

 –انتھى  –
 
 
 

 مالحظات إلى المحررین
، یرجى زیارة الموقع التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم  في لمراجعة النتائج الكاملة

 sinessgroupwww.deloitte.co.uk/sportsbuااللكتروني: 
 

 2015/2016عائدات  –التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم 
 

 
 الترتیب

 النادي (ترتیب السنة الماضیة)
  2015/16عائدات 

(ملیون یورو) (عائدات 
2014/15( 

  2015/16عائدات 
(ملیون جنیھ إسترلیني) (عائدات 

2014/15( 
 

 (395.2) 515.3 (519.5) 689 مانشیستر یونایتد )3( 1

 (426.6) 463.8 (560.8) 620.2 برشلونة )2( 2

 (439) 463.8 (577) 620.1 لایر مدرید )1( 3

 (360.6) 442.7 (474) 592 بایرن میونخ )5( 4

 (352.6) 392.6 (463.5) 524.9 مانشستر سیتي )6( 5

 (365.8) 389.6 (480.8) 520.9 باریس سان جیرمان )4( 6
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 (331.3) 350.4 (435.5) 468.5 أرسنال )7( 7

 (319.5) 334.6 (420) 447.4 تشلسي )8( 8

 (298.1) 302 (391.8) 403.8 لیفربول )9( 9

 (246.4) 255.1 (323.9) 341.1 یوفینتوس )10( 10

 (213.5) 212.3 (280.6) 283.9 بروسیا دورتموند )11( 11

 (195.9) 209.2 (257.5) 279.7 سبیرتوتنھام ھوت )12( 12

 (134.4) 171 (176.6) 228.6 أتلیتكو دو مدرید )16( 13

 (167.1) 167.9 (219.7) 224.5 04شالكھ  )13( 14

 (136.3) 163.2 (179.1) 218.2 روما )15( 15

 (151.5) 160.6 (199.1) 214.7 إي سي میالن )14( 16

 (127.7) 147 (167.8) 196.5 سینیت سان بطرسبورغ )16( 17

 (122.4) 143.8 (160.9) 192.3 ویستھام یونایتد (غیر موجود) 18

 (125.4) 134 (164.8) 179.2 انترناسیونال )20( 19

 (104.4) 128.7 (137.2) 172.1 لیستر سیتي (غیر موجود) 20
 
 

 1996/97نادي حسب تقریر دیلویت األول لموسم  20ترتیب أغنى 
 

 سمالترتیب في مو
 21996/97 

(ملیون جنیھ  1996/97عائدات موسم  النادي
 إسترلیني)

 

 87.9 مانشستر یونایتد 1

 58.9 برشلونة 2

 55.7  لایر مدرید 3

 53.2 یوفنتوس 4

 51.6 بایرن میونخ 5

 47.5 إي سي میالن 6

 39.2  لیفربول 9

 39.1  انترناسیونال 10

 27.9 توتنھام ھوتسبر 16

 27.2  أرسنال 20

 
 

الصادر في شھر ینایر التقریر السنوي لشركة دیلویت لالستشارات حول الشؤون المالیة في كرة القدم یستند ھذا البیان الصحفي 
من البیانات المالیة السنویة للشركة أو المجموعة بالنسبة لكل ناٍد، أو من مصادر مباشرة أخرى  عائدات. تم استخالص أرقام ال2017
 ، وذلك على النحو الموضح بشكل أكبر في المنشور.2015/16لموسم 

 عائداتثمة العدید من الطرق لدراسة الثروة النسبیة ألندیة كرة القدم أو قیمتھا. بالنسبة لدوري دیلویت ألموال لكرة القدم، تم استخدام ال
 باعتبارھا مقیاس متوافر بسھولة ویمكن مقارنتھ مع األداء المالي.

رسوم نقل الالعبین وضریبة القیمة المضافة وغیرھا من الضرائب المتعلقة بالمبیعات. قمنا، في عدد قلیل من  عائداتتستثني ال
من شأنھ أن یمكن من إجراء مقارنة أكثر وضوحاً  –في رأینا  –ألن ذلك  عائداتالحاالت، بإجراء تعدیالت على األرقام اإلجمالیة لل

 حدة. لشركة كرة القدم على أساس كل نادي على
لم نقم بالتحقق أو تدقیق أي من المعلومات الواردة في البیانات المالیة أو غیرھا من المصادر األخرى فیما یتعلق بكل نادي ألغراض 

 النشر. 
بحسب معدل سعر الصرف للسنة المنھیة  2015/16ألغراض المقارنة العالمیة، ما لم ینص خالف ذلك، تم تحویل جمیع أرقام موسم 

روبل). تم استخالص أرقام المقارنة من النسخ السابقة  67.2676یورو =  1یورو،  1.3371جنیھ =  1( 2016یولیو  30بتاریخ 
 لدوري دیلویت ألموال لكرة القدم، أو من البیانات المالیة السنویة ذات الصلة أو غیرھا من المصادر المباشرة.



 
 

الحالة المالیة لكرة القدم، بحیث یوفر تحلیالً أكثر تفصیالً عن  سنوي حولسیتم في وقت الحق من ھذا العام نشر تقریر دیلویت ال
 المشھد المالي لكرة القدم اإلنجلیزیة واألوروبیة.
 نبذة عن مجموعة الشركة الریاضیة في دیلویت

لشركات الریاضیة قامت دیلویت على مدى السنوات العشرین الماضیة بالتركیز بشكل فرید على الشركات الریاضة. تقدم مجموعة ا
المتخصصة لدینا خدمة محترفة متعددة االختصاصات بوجود أشخاص متفانین من ذوي الخبرة العالیة والقادرین على إضافة قیمة ھامة 

إلى الشركات الریاضیة. لقد عملنا مع الكثیر من األندیة واالتحادات والھیئات الریاضیة وشركات تطویر المالعب وتنظیم الفعالیات 
شركاء التجاریین والممولین والمستثمرین أكثر من أي شركة استشاریة أخرى وذلك في مجال المقارنة المرجعیة ومراجعة الشركات وال

وخطط تطویر المالعب/المرافق وتخطیط األعمال وتحلیالت  عائداتاالستراتیجیة وإعادة الھیكلیة التشغیلیة واستراتیجیات تعزیز ال
 اذ والعنایة الواجبة والشاھد الخبیر ومراجعة الحسابات والتخطیط الضریبي. األسواق والطلب واالستحو

 
 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 
ية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخص

على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

م ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من تقد
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

رين ذوي الكفاءات دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشا 150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

م بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزا ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 دعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.ل لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

تعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية و
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون المستوى  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزفي ال��
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