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 ،19-قبل التأثيرات المالية لتفشي فيروس كوفيد

 2018/2019أندية كرة القدم األوروبية إيرادات قياسية خالل موسم حققت 

 

المالية للعام  كرة القدم حول ايرادات أندية الدوري السنوي ديلويت تقريرأبرز النقاط في  – 2019\2018موسم 

2020 

  2018/2019مليار دوالر في موسم  33اإليرادات اإلجمالية لسوق كرة القدم األوروبية بلغت 

  على أكثر من نصف “ الخمس الكبرى”الدوريات األوروبية استحوذت % عن السنة الماضية، 9بزيادة

 مليار دوالر( للموسم نفسه 19اإليرادات اإلجمالية )

  مليار دوالر للموسم  1.6حاجز “الخمس الكبرى”األوروبية المست األرباح التشغيلية اإلجمالية للدوريات

 % عن السنة الماضية7نفسه بزيادة قدرها 

  مستفيدة من الزيادة في توزيعاتUEFA ،تخطت أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز  إلى األندية اإلنجليزية

 %7مليار دوالر بزيادة قدرها  6.7حاجز 

 مليار  3.9ثانياً في سباق اإليرادات ) الدوري اإلسباني، حل دوالر( مليار 3.8األلماني ) متجاوزاً نظيره

 (دوالر

  مليار دوالر يليه دوري  2.9بزيادة كبيرة ملحوظة في اإليرادات، حقق دوري الدرجة األولى اإليطالي

 % على التوالي.12% و11مليار دوالر( بزيادة قدرها  2.2الدرجة األولى الفرنسي )

 

 

 مالية جديدة في كرة القدم األوروبية زيادة  2018/19شهد موسم 

 

أن المالية  كرة القدم حول ايرادات أنديةالتاسع والعشرين  الدوري السنوي ديلويت تقريرأكد 

، أي 2018/19مليار دوالر في موسم  19حققت إيرادات قياسية بلغت “ الخمس الكبرى”الدوريات األوروبية 

  عن السنة الماضية.% 9بزيادة قدرها 

 

مليار دوالر للسنة التي تغطي موسم  33بالمقابل، حققت سوق كرة القدم األوروبية مجتمعة إيرادات بقيمة 

مدفوعة بالنمو في إيرادات الدوريات الخمس الكبرى التي استحوذت على غالبية التوزيعات من االتحاد  2018/19

 ليون دوالر إلى األندية األوروبية في منافساتها. م 800األوروبي لكرة القدم والتي بلغت نحو 

 

، بزيادة 2018/19مليار دوالر( في موسم  6.5تربعت أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز على عرش اإليرادات )

% من 73%. وبفضل هذه الزيادة في اإليرادات، يصبح الدوري اإلنجليزي الممتاز أكبر بنسبة 7سنوية قدرها 

 وهو الدوري اإلسباني. أقرب منافس له،

 

وبفضل هذه الزيادة في إيراداتها، خصصت أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز مزيداً من األموال إلنفاقها على تأهيل 

% 61المواهب لديها. من ناحية ثانية، ارتفعت نسبة األجور إلى اإليرادات في أندية الدوري اإلنجليزية الممتاز إلى 

 2018/19% في موسم 5الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أرباحها التشغيلية بنسبة  % العام59بعد أن كانت 

ورغم “. الخمس الكبرى”الدوريات  مليار دوالر، حيث ال تزال تراوح في الترتيب الثالث بين أندية 1.1لتصبح 

مليون  213بلغت  هذه اإلنجازات المالية، عانت أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز من خسارة ما قبل الضرائب

وذلك بسبب انخفاض أرباحها من تنقالت  –مليون دوالر  760بانخفاض سنوي بلغ  – 2018/19دوالر في موسم 

 الالعبين والزيادة في رسوم إطفاء الديون. 

 

استمر استقطاب اإليرادات بين دوريات كرة القدم األوروبية وفيما بينها بالنمو، ومن المتوقع أن يتفاقم هذه االتجاه 

حيث من المرجح أن يكون لدى األندية الكبرى أكبر قدر من اإليرادات المحمية  19-بسب وباء فيروس كوفيد

على إيراداتها من أيام المباريات واالتفاقيات التجارية  بموجب العقود، في حين تعتمد األندية الصغيرة بشكل كبير

 لموسم واحد.  

 

على الجانب اآلخر من القارة األوروبية، احتلت أندية الليغا اإلسباني المرتبة الثانية في اإليرادات بعد أن أضافت 

مليار دوالر  3.9لى ليصل مجموع إيراداتها إ 2018/19لهذا الموسم  %(10)إيراداتها مليون دوالر إلى   340

 المرتبة الثالثة على سلم اإليرادات. مليار دوالر( الذي حّل في 3.8متجاوزة بذلك الدوري األلماني )
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، وذلك 2018/19%( لموسم 6مليون دوالر ) 202حققت أندية الدوري األلماني نمواً مذهالً في اإليرادات بلغ 

فاد الدوري من زيادة في إيرادات حقوق البث التعاقدية المحلية %( حيث است19بسبب االرتفاع في إيرادات البّث )

 السنوية.

 

المتعطل سوف تحقق  2019/20ومع ذلك، فإن العودة المبكرة لخوض المباريات في الدوري األلماني خالل موسم 

من المتوقع أن و. 2019/20على األرجح إيرادات أعلى للدوري األلماني تفوق إيرادات الدوري اإلسباني في موسم 

وذلك بسبب  2020/21يعود الدوري اإلسباني ليكون ثاني أعلى دوري أوروبي لناحية تحقيق اإليرادات من موسم 

 زيادة إيرادات البث. 

 

مليار دوالر(، لوحظ  2.2مليار دوالر( ودوري الدرجة األولى الفرنسي ) 2.9في دوري الدرجة األولى اإليطالي )

% على التوالي. في إيطاليا، أدى بدء العمل بصفقة الحقوق 12% و11، مع ارتفاع بنسبة نمو كبير في اإليرادات

%. من جهتها حققت األندية الفرنسية 11سنوات بتحقيق زيادة في إيرادات البث بنسبة  3اإلعالمية العالمية لمدة 

 . UEFAنافسات مليون دوالر من دخل البث مع تحسن أداء األندية في م 125إيرادات إضافية بقيمة 

 

 

 موسم ال مثيل له – 2019/20

سوف يقلل من  20\2019يتوقع تحليل مجموعة العمل الرياضية في شركة ديلويت أن توقف المباريات في موسم 

مليار دوالر. سوف تخسر هذه  1.3بحوالي  2019/20إيرادات أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز في السنة المالية 

% منها بصورة دائمة بسبب خسارة إيراداتها من مباريات اليوم الواحد والخصومات على العقود التجارية 50األندية 

خوضها بدون جمهور. سيتم تأجيل بقية المباريات حتى السنة المالية  وعقود البث من المباريات التي تأجلت وتم

يونيو. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من  30بسبب تأجيل ما يقارب ربع مباريات هذا الموسم إلى ما بعد  2020/21

ت إيرادات ، من الممكن أن تحقق األندية األوروبية مستويا2020/21التوقعات باستمرار االنقطاع المحتمل في موسم 

 .21\2020قياسية خالل السنة المالية 

 

ً على اآلفاق المستقبلية لنتائج سوق كرة القدم األوروبية،  أوضح دان جونز، شريك ورئيس مجموعة العمل تعقيبا

الحالي بانخفاض كبير في اإليرادات وخسائر  19-نتوقع أن يتسبب وباء فيروس كوفيد”الرياضية في ديلويت قائالً: 

ة في كرة القدم األوروبية في النتائج المالية للموسم الحالي. كما يتعين على هذه األندية أن تستعد لتحمل آثار تشغيلي

مالية متعددة، بما في ذلك انخفاضات أو تأجيالت في مداخيلها التجارية وخسارة إيراداتها من حقوق البث ومن 

 تعلقة بالمباريات. مباريات اليوم الواحد وغيرها من اإليرادات األخرى الم

 

إن استئناف مباريات الدوريات األوروبية بطريقة آمنة ومعقولة أمر في غاية األهمية بالنسبة لهذه األندية للحدّ من ”

اآلثار المالية لوباء كورونا الذي تعاملت معه األندية في أوروبا بطرق مختلفة وفي خطوات متعددة. كما أن نجاح 

أندية كل دوري مع شركات البث والشركاء التجاريين من شأنه أن يكون له تأثير مهم  عودة كل دوري وقوة عالقة

 ومستدام على القوة المالية لألندية والدوريات"

 

وتابع جونز: "ومع ذلك، نتوقع أن تؤدي خطط العودة للدوري اإلنجليزية الممتاز وعدد من الدوريات األخرى الى 

، 2020/21قد تأجلت إلى السنة المالية  2019/20ن بعض إيرادات البث لموسم تعافي سريع في النتائج المالية أل

 ما قد يؤدي إلى إعطاء دفعة لتحقيق أرباح كبيرة".

 

"ال تزال هذه العودة المأمولة لكرة القدم األوروبية أمراً غير مؤكد، وال سيما فيما يتعلق بتوقيت وحجم عودة 

عمال الواسعة للشركات التجارية وشركات البث. ويأمل قطاع كرة القدم المشجعين إلى المالعب والتأثير على األ

 والعودة إلى الوضع المالي الطبيعي النسبي"حدوث انتعاش تدريجي متصاعد 

 

 بعيداً عن دوريات الخمس الكبرى

بعيداً عن الدوريات الخمس الكبرى األوروبية، حافظ الدوري الروسي الممتاز على موقعه كسادس أغنى دوري 

%(. كما سجل الدوري 8مليون دوالر ) 70كرة قدم على الرغم من انخفاض إيراداته من حيث اليورو، بمقدار 

تمكن من إغالق الفجوة بشكل طفيف مع % من حيث اليورو، و2التركي الممتاز نمواً محدوداً في األرباح بنسبة 

 الدوري الروسي الممتاز. 

 

. حيث حققت 2018/19كما شهدت الدوريات في بلجيكا وهولندا والنمسا زيادات كبيرة في اإليرادات خالل موسم 

و مليون دوالر، وذلك بسبب النم 392% لتصل إلى 16أندية الدوري البلجيكي الممتاز نمواً في اإليرادات بنسبة 

مقارنةً  UEFAفي إيرادات البث حيث استفادت األندية البلجيكية من تحسن األداء الجماعي في منافسة أندية 

 .2017/18بموسم 

 

% في أندية الدوري الهولندي الممتاز، في حين وّسع 20زيادة في اإليرادات بنسبة  2018/19كذلك شهد موسم 

مليون  292% لتصل إلى 45فريقاً، ما زاد في إيراداته بنسبة  12الدوري النمساوي عدد الفرق المتنافسة إلى 

 دوالر. 

 

نمواً في  2018/19مجموعة العمل الرياضية في ديلويت: "في حين شهد موسم من جهته أضاف تيم بريدج، مدير 

تعتمد  ، وال سيما على تلك الدوريات التي19-العديد من الدوريات األوروبية الصغرى، فإن تأثيرات فيروس كوفيد

 بشكل كبير على إيرادات مباريات اليوم الواحد، سوف تشكل تحدياً كبيراً". 

 

 

 مالحظات للمحررين:



 

 

 
 

 
 

 
 

 سعر الصرف

من أجل تحويل مبالغ اإليرادات من  2019يونيو  30تم استخدام متوسط سعر الصرف للسنة المنتهية بتاريخ 

$( 1.14=  € 1) اليورو إلى الدوالر   

 

من أجل تحويل مبالغ اإليرادات  2019يونيو  30استخدام متوسط سعر الصرف للسنة المنتهية بتاريخ كما تم 

$( 1.29£ =  1من الجنيه اإلسترليني )   

 

 تكلفة األجور 

تغطي تكلفة األجور جميع الموظفين في النادي )الالعبين، وأفراد الطواقم الفنية واإلدارية(، وتتضمن األجور، 

عات عند توقيع العقود، والعالوات، ودفعات نهاية العقد، والتأمين االجتماعي واالشتراكات في الرواتب، الدف

 صندوق الضمان، وغيرها من النفقات المتعلقة بمزايا نهاية الخدمة للموظفين.

 

 نبذة عن مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت

اً خاصاً ألعمال الرياضة، فأسست فريقاً يضم خالل السنوات الخمس والعشرين الماضية، أولت ديلويت اهتمام
عدداً من األخصائيين المتفرغين لألعمال الرياضية، ويتحلون بالمهارات والكفاءات المتخصصة مما يجعلهم 

اإنجلتر اإسباني ألمانيا إيطاليا فرنسا

 ال م  الكبار  يرادات  ندية الدوريات األوروبية 

دمباريات اليوم الواح

حقوق الب 

اإلعالنات الرعاية

جوانب تجارية أخر 

متوس   يرادات لكل فري 

متوس   ضور المباريات

متوس   ضور المباريات

لم يتم فصل اإليرادات   م   ة

األمور  و   الرعاية التجارية عن 

لألندية في    التجارية األخر 

إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا

 مليون يورو            يرادات بع  األندية الم تارة من الدوريات األوروبية 

دمباريات اليوم الواح

حقوق الب 

اإلعالنات الرعاية

جوانب تجارية أخر 

اروسي اتركي هولندا برتغال كابلجي االنمس اأسكوتلند دنمار  النروي  دالسوي ابولند

متوس   يرادات لكل فري 

متوس   ضور المباريات

متوس   ضور المباريات

التي  يتضمن ه ا الرسم البياني عينة من الدول  م   ة

ار من يأتي ترتيبها تحت أندية الدوريات الخمس الكب

عود ت  حي  اإليرادات حسب المعلومات المالية المتوفر 

ال، األرقام الخاصة بكل من النروي ، بولندا، البرتغ

أما األرقام       روسيا وتركيا إلى السنة المالية 

ة الخاصة  بالدانمار  والسويد فتعود للسنة المالي

ندية تسند نسبة أجور الالعبين إلى إيرادات األ      

 في بلجيكا إلى رواتب الالعبين فقط



قادرين على تقديم االستشارات في عد  مجاالت رياضية تشمل المراجعات االستراتيجية والمقارنات المعيارية، 
استراتيجيات تعزيز اإليرادات، خطط تطوير االستادات / المالعب، تخطيط األعمال، تحليل النفقات التشغيلية، 

السوق والطلب، االستحوا ات، التقييم الشامل ألداء األندية، وتخطيط أعمال التدقيق والضرائب، األمر ال ي يجعل 
رياضية. وقد قدمت ه ه مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت قادر  على وإضافة قيمة مهمة لألعمال ال

المجموعة خدماتها االستشارية إلى العديد من األندية الرياضية، والدوريات وإدارات النوادي وشركات تطوير 
االستادات وتنظيم الفعاليات الرياضية والشركاء التجاريين والممولين والمستثمرين في القطاع الرياضي أكثر من 

 أي مجموعة استشارية أخر .
 

 ن المعلومات حول خدماتنا، يُرجى الدخول إلى موقعنا التالي:لمزيد م

www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup 
 

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا تتمتعمجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، 
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠ى قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات عل
 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  ن التالي:وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوا ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة

ستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات الم القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون 

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر استشاراتوخدمات  والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت
 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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