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ديلويت :تخطي ايرادات كرة القدم األوروبية  52مليار دوالر للمرة األول
-

ديلويت :استثمارات الشرق األوسط مصدراً أساسيا ً ومحفزاً لنمو ايرادت كرة القدم األوروبية

ّ
لتتخطى إيراداتها قيمة الـ  22مليار دوالر للمرة األولى ،وذلك
 8يونيو - 5102شهدت سوق كرة القدم األوروبية نموّ اً في موسم 2102/2102
ّ
تخطت عائداتها مجتمعة الـ  02مليار دوالر
بسبب زيادة بقيمة مليار دوالر في ايرادات البطوالت األوروبية ألندية الدوري الخمس الكبرى والتي
أميركي (إنكلترا ،ألمانيا ،إسبانيا ،إيطاليا وفرنسا).
في هذا االطار ،علق دان جونز ،الشريك المسؤول عن مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت قائالً" :شهدت هذه السنة مجدّد ًا نموّ اً متينا ً في سوق
كرة القدم األوروبية ،لتتخطى  22مليار دوالر لناحية اإليرادات للمرة األولى ،مع نمو حجم السوق بنسبة أكثر من  % 01في السنوات العشر
األخيرة ،وهو أمر مثير لالهتمام لدى النظر إلى المناخ االقتصادي القائم".
وبقي الدوري اإلنكليزي للمحترفين في الصدارة من حيث نمو االيرادات اذ بلغت ايراداته  2.3مليار دوالر أميركي .وهو يحتل حاليا ً الصدارة في
بطوالت ك رة القدم العالمية لناحية اإليرادات بفارق يفوق المليار دوالر مقارة باالندية االخرى ،مع توقعات لنمو أكبر.
وأضاف جونز" :ما زال الدعم القوي ألداء الدوري اإلنكليزي للمحترفين الحافز االساسي لنمو االيرادات ،وخصوصا ً على مستوى األندية
المتصدرة .ونقدّر ارتفاع ايرادات الدوري اإلنكليزي لتبلغ  2.2مليارات دوالر خالل موسم  ،2102/2102وذلك بفعل ايرادات حصرية النقل
التلفزيوني خالل الموسم األول من البطولة ،اضافة الى زيادة عائدات االندية الكبرى في الدوري".
وقد امتد نمو االيرادات ليشمل كافة البطوالت األوروبية الخمس الكبرى .وبالفعل فقد شهد البوندسليغا الثاني في الترتيب لناحية اإليرادات تقدم ك ّل
من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند عليه بأكثر من  % 31مما حقق من زيادة في ايراداته التي وصلت إلى  2.0مليار دوالر .كما شهدت بدورها
الليغا اإلسبانية ارتفاعا ً في االيرادات وصل إلى  2.2مليار دوالر ويعود ذلك بشكل خاص الى صفقات النقل التلفزيوني الجديدة والمحسنة بشكل
ملحوظ ،في حين استحوذ جوفنتوس على ثالثة أرباع نمو ايرادات الدوري اإليطالي مع مجموع ما حققه الدوري الذي بلغ  2.2مليار دوالر أميركي.
أمّا النمو األسرع في االيرادات ،فيعود للدوري الف رنسي ،وذلك بفضل نادي باريس سان جرمان الذي كان للموسم الثاني على التوالي المحقق للنمو
للدوري الفرنسي الذي بلغت ايراداته اجمالي  0.1مليار دوالر أميركي.
وما زال الشرق األوسط يضطلع بدور أساسي في كرة القدم األوروبية ،وخصوصا ً من خالل الشراكات التجارية .فعلى سبيل المثال ،حققت
االيرادات المتزايدة لنادي مانشستر سيتي المملوك من أبو ظبي الى جانب منافسه مانشستر يونايتد ،أكثر من نصف نموّ االيرادات الذي شهده
الدوري االنكليزي في موسم .2102/2102
وعلّق ألكسندر ثورب ،المدير االستشاري في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت قائالً" :إنّ قدرة كرة القدم األوروبية على المحافظة على
حصانتها بشكل عام إزاء الضغوط االقتصادية األوروبية الحالية تعود بشكل خاص إلى انجذاب الجمهور العالمي لبطوالتها وأنديتها .وبالفعل ،فإنّ
قدرتها على استقطاب المشاهدين ،والرعاة والمالكين من خارج أوروبا قد ش ّكل عامالً أساس ّياً ،وكان الشرق األوسط أحد األسواق األساسية لتحقيق
هذه المكانة .وقد شهد هذا الموسم وجود أسماء رعاة شرق أوسطيين ،تجلت اسماؤهم على قمصان الفرق في البطوالت اإلنكليزية والفرنسية
واألوروبية".
وقد أظهرت البطوالت الخمس الكبرى جموداً نسبيا ً لناحية نفقات كلفة الرواتب في موسم  ،2102/2102حيث لم تتجاوز هذه األخيرة نسبة % 22
من نمو االيرادات المتراكم .وقد أظهرت أربع من أصل البطوالت الخمس نسبة مستقرة أو متحسنة للرواتب مقابل االيرادات ،وكان االستثناء الوحيد
ّ
تخطت بشكل ملحوظ
في الدوري االنكليزي للمحترفين إذ أن كلفة رواتب الدوري االنكليزي للمحترفين تعكس ميزتها لناحية االيرادات ،حيث أ ّنها
البطوالت الخمس الكبرى األخرى .وقد ارتفعت أكالف الرواتب إلى  2.1مليار دوالر ،متقدمة على معدّل نمو االيرادات ،ما أدى إلى نسبة
رواتب/ايرادات تصل إلى  %10وهو األعلى لها حتى تاريخه.

وتتضمّن الخالصات األساسية األخرى التي توصّل إليها للتقرير المالي السنوي لكرة القدم الصادر عن ديلويت للعام :2102
 −ش ّكلت ايرادات النقل التلفزيوني والتي بلغت ( 2.5مليار دوالر) الجزء األكبر بنسبة  %20من مجموع االيرادت من البطوالت الخمس
الكبرى .وستر تفع هذه الحصة مرة أخرى في الموسم المقبل بالنظر إلى صفقات النقل التلفيزيوني الجديدة في البوندسليغا والدوري
االنكليزي؛
 −ش ّكلت اإليرادات التجارية التي بلغ مجموعها  2.2مليار دوالر أميركي %22 ،من مجموع اإليرادات من البطوالت "الخمس الكبرى"،
وذلك للسنة الثانية على التوالي ،بالنظر إلى الزخم الذي شهده النمو المتراكم في البطوالت ،حيث أ ّنها حققت  %02من هذا االرتفاع؛
 −حافظت إيرادات بطاقات حضور المباريات البالغة  2.2مليار دوالر على نسبة  %05من مجموع االيرادات ،ذلك أن المداخيل القابلة
للتصرف للعديد من المشجعين األوروبيين خضعت لضغوط متواصلة؛
 −انخفض معدّل حضور المباريات في البوندسليغا في موسم  2102/2102بمعدّل ( %2إلى  )20.502حيث لم تنج سوى ثالثة فرق من
االنحسار في معدّل الحضور .وعانى الدوري اإلسباني بدوره انحساراً في الحضور (إلى  .)22.202وبالمقابل ،ارتفع معدّل الحضور
في الدوري االنكليزي بمعدل  %2ليصل إلى  229512في موسم  ،2102/2102مع معدّل شغور لمقاعد االستادات يفوق الـ %52
وقد ارتفع مجدّداً ليصل إلى  25.052في موسم ( 2102/2102مع شغور لمقاعد االستادات وصل الى  .)%50وقد ارتفع معدّل
الحضور أيضا ً في الدوري اإليطالي ( )22.250والدوري الفرنسي ( )05.221ما يعكس االتجاه العام في البطولتين في السنوات
األخيرة؛
 −ويعتبر الدوري اإلنكليزي األكثر إيراداً بين البطوالت في العالم وذلك بأشواط ،على الرغم من انخفاض مجموع اإليرادات إلى 001
مليون دوالر أميركي في موسم .2102/2102
-

النهاية -

رسالة إل المحررين
تحويل العمالت
ت ّم تحويل العمالت بين الجنيه االسترليني واليورو والدوالر أميركي وفقا ً لمعدّالت صرف العمالت بتاريخ  21يونيو ( 2102الجنيه االسترليني =
 0.0003يورو =  0.2001دوالر أميركي).
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 الكفوئي ن 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 ،و الشاهد الخبير ،والتخطيط للضرائب أو التدقيق المالي؛ فقد عملنا مع عدد من النوادي ،وبطوالت الدوري ،والهيئات
ّ
ومنظمي األحداث الرياضية ،والشركاء التجاريين ،والمموّ لين والمستثمرين أكثر من أي جهة استشارية أخرى.
اإلدارية ،ومطوّ ري المالعب،
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 التاليwww.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  051دولة ،تقدم ديلويت من خالل مجموعة
من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذل من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعتر عملياتهم.
تضم ديلويت نحو  011,111مهنياً ،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  ٦٢٩١في المنطقة.

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي ت قوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٠٣٣٣شري ومدير وموظف يعملون من خالل  ٩١مكتبا ً في  ٦١بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٩٣٦٣على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس ا لتعاون 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.

