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برشلونة يتصدر إيرادات كرة القدم للمرة األولى ليكون ثالث نادي يحرز هذا الترتيب


كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة القدم للعام
 2019/2018عن أفضل  20ناديا ً لكرة القدم في العالم يسجلون رقما ً قياسيا ً جديدا ً بإيرادات
إجمالية بلغت  10.6مليار دوالر؛



برشلونة يتصدر دوري اإليرادات للمرة األولى ليكون أول نا ٍد يتخطى حاجز  900مليون
دوالر؛



لاير مدريد يتراجع إلى المرتبة الثانية بإيرادات بلغت  864مليون دوالر بفارق  95.3مليون
دوالر ؛



رغم احتالله المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت  811.7مليون دوالر ،مانشستر يونايتد مهدد بخسارة
هذا اللقب الذي يحرزه للمرة األولى كأفضل نادي في تحقيق اإليرادات في الدوري اإلنكليزي
الممتاز في منافسات دوري السنة القادمة؛



بايرن ميونيخ يحافظ على ترتيبه الرابع ( 753.1مليون دوالر) ،بينما قفز باريس سان جيرمان
إلى المرتبة الخامسة ( 725.5مليون دوالر) بعد أن أزاح مانشستر سيتي ( 696.6مليون
دوالر)؛



توتنهام هوتسبير ( 594.5مليون دوالر) يصل إلى المرتبة الثامنة األعلى في تاريخه متجاوزا ً
كل من تشلسي ( 583.3مليون دوالر) وآرسينال ( 508.3مليون دوالر) ليكون بذلك أفضل
أندية لندن في تحقيق اإليرادات منذ دوري .1997/1996

 16كانون الثاني  – 2020كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة
القدم في عدده  23عن تحقيق أفضل  20ناديا ً لكرة القدم رقما ً قياسيا ً في مجموع إيراداتها التي بلغت 10.6
مليار دوالر في نهاية الموسم الحالي .2019/2018
وقد احتكر المراتب الخمسة األولى في اإليرادات كل من نادي برشلونة ( 959.3م .د) ،لاير مدريد (864
م .د) ،مانشستر يونايتد ( 811.7م .د) ،بايرن ميونيخ ( 753.1م .د) ،وباريس سان جيرمان ( 725.5م.
د) حيث تجاوز إجمالي إيرادات هذه األندية مجموع ما حققته األندية األحد عشر التي جاءت بعدها من
المرتبة  10وحتى المرتبة .20
وقد حافظت حقوق البث التلفزيوني على ترتيبها األول كأكبر مصدر فردي لإليرادات حيث ساهمت
لوحدها بنسبة  %44من إجمالي إيرادات أفضل  20نادي لكرة القدم مما يدل على أن ما يميز هذه األندية
التي تصدرت دوري اإليرادات (أي األندية التقليدية التي تنافس في دوري أبطال أوروبا سنوياً) عن األندية
التي جاءت في المراتب الدنيا هو قدرة كل منها على جذب اهتمام الشركات التجارية بصورة جوهرية.
ومما يلفت االنتباه في هذه النتائج أن هذه األندية المتصدرة للمراتب األولى كانت أقل اعتمادا ً على إيرادات
حقوق البث التلفزيوني من األندية األصغر رغم أنه من المتعارف عليه أن غياب أي نا ٍد لفترة طويلة عن
ا لمشاركة في بطوالت أندية أوروبا ،وال سيما دوري األبطال ،يؤثر بشكل سلبي كبير على مجموع
اإليرادات التي يحققها.
وتعليقا ً على هذه النتائج ،قال دان جونز ،شريك في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت” :تثبت هذه
النتائج أن صناعة كرة القدم ال تزال تحقق نموا ً في إيراداتها أكثر من أي قطاع آخر حيث بلغ إجمالي
إيرادات أفضل  20ناديا ً لكرة القدم أكثر من  10مليار دوالر في سنة واحدة ،وهذا رقم قياسي تحققه للمرة
األولى“،

وتابع جونز قائالً” :وما يلفت االنتباه في نتائج هذه الدورة هو الصعود المتواصل الواضح للعيان ’لبطوالت
الدوري قصيرة الزمن بين األندية العمالقة ضمن دوري اإليرادات‘ حيث تواصل هذه األندية العمالقة في
تحقيق المزيد من اإليرادات ما يجعل المسافة بينها وبين بقية األندية تزداد موسما ً بعد موسم“
برشلونة يتخذ الخطوات الصحيحة
ً
أظهرت النتائج أن ترتيب هذه السنة قد جاء إسبانيا بامتياز حيث كان المركز األول والثاني من نصيب
األندية اإلسبانية للسنة الثانية على التوالي بعد أن تصدر نادي برشلونة لكرة القدم الترتيب األول للمرة
األولى على اإلطالق في تحقيق اإليرادات ليكون بذلك أو نا ٍد يتخطى حاجز  900مليون دوالر متبوعا ً
بنادي لاير مدريد الذي هبط إلى المركز الثاني تاركا ً المركز األول لمواطنه اإلسباني نادي برشلونة بفارق
قدره  95.3مليون دوالر ،هو األعلى في تاريخ صدور هذه المجلة.
بالحديث عن هذا اإلنجاز المالي لفريق برشلونة ،يمكن لنا أن نعزو هذه الزيادة الكبيرة في إيراداته بصورة
أساسية إلى المقاربة المختلفة التي اتبعها تجاه عملياته التجارية حيث قرر أن تتولى بعض أقسامه الداخلية
مسؤولية مبيعات منتجاته التجارية والترخيص واإلشراف عليها بصورة مباشرة بنفسه بدالً من تعهيدها
إلى مقاول خارجي وذلك إدراكا ً منه لسمعته وقوة عالمته التجارية األمر الذي أتاح له مزيدا ً من الفرصة
لكي يقرر الطريقة األنسب للترويج لمنتجاته وبيعها ،باإلضافة إلى القدرة على تسجيل إيراداته من هذه
المبيعات على أساس إجمالي اإليرادات وليس صافي اإليرادات .ولقد كانت هذه المقاربة العامل الحاسم
األول في زيادة إيراداته.
وحول هذا العامل ،أضاف جونز قائالً” :بهذه المقاربة المختلفة ،يُعدّ نادي البرشا مثاالً واضحا ً على النادي
الذي عرف كيف يتأقلم مع ظروف السوق المتغيرة حيث عمد أوالً إلى تقليل اعتماده على اإليرادات من
حقوق البث التلفزيوني ،وقرر التركيز على زيادة إيراداته تحت إشرافه .وهذا ما جعله قادرا ً على أن يحقق
من عملياته التجارية لوحدها  437.6مليون دوالر ،وهو ما يفوق مجموع اإليرادات التي حققها النادي
الذي احتل المركز  12في هذه الدورة“.
وأضاف جونز” :ومع ازدياد التوقعات بأن يحقق نادي البرشا المزيد من النمو في إيراداته التجارية ،نتوقع
أن يحافظ النادي على الصدارة في السنة القادمة ،وبذلك يسير البرشا على الطريق الصحيح ليكون أول
فريق تصل إيراداته إلى حاجز المليار دوالر في السنوات القادمة“.
مرة أخرى
مرة أخرى ،يواصل الدوري اإلنكليزي الممتاز المساهمة في وصول األندية اإلنكليزية إلى مصافي األندية
العشرين المولدة لإليرادات حيث بلغ عدد األندية التي دخلت هذه القائمة  8أندية.
فقد حافظ نادي مانشستر يونايتد على ترتيبه في المركز الثالث بإيرادات بلغت  811.7مليون دوالر مع
ازدياد المخاوف من هبوط نادي الشياطين الحمر السنة القادمة إلى أدنى مركز لهم في دوري اإليرادات
بسبب التوقعات التي تشير إلى إمكانية تراجع إيراداته إلى  750-725مليون دوالر في الموسم القادم
 2020/2019نتيجة لعدم تأهله في هذا الموسم إلى دوري األبطال .وهذا بدوره يضع نادي مانشستر
يونايتد في دائرة الخطر بأن يفقد موقعه للمرة األولى كأفضل نادي في توليد اإليرادات في الدوري
اإلنكليزي الممتاز .بالمقابل ،بلغت إيرادات كل من مانشستر ستي وليفربول ،وهما المنافسان المحليان
لمانشستر يونايتد 696.6 ،و  689.9مليون دوالر على التوالي في هذا الموسم  2019/2018مع سعي
ليفربول لدخول قائمة النوادي الخمسة األوائل في توليد اإليرادات ،وهي طموحات ال تخلو من الواقعية إذا
استطاع النادي البناء على النجاحات التي حققها النادي على أرض المالعب في الدوري الممتاز خالل هذا
الموسم ،وتمكن من الفوز ببطولة الدوري األوروبي لعام .2019
كما جاء نادي توتنهام هوتسبير في المركز الثامن في دوري اإليرادات ليحقق أعلى مركز له في هذا
الدوري بعد أن تجاوز مواطنيه أرسينال وتشلسي ليكون بذلك أفضل فريق في تحقيق اإليرادات بين نوادي
لندن للمرة األولى منذ موسم  ،1997/1996فقد ارتفعت إيرادات النادي إلى  594.5مليون دوالر التي
جاءت بمعظمها من زيادة في إيرادات حقوق البث التلفزيوني ومن مصادر تجارية أخرى وذلك بعد نجاحه
من الوصول إلى نهائي دوري األبطال وانتقاله للعب على إستاد توتنهام هوتسبير.
وتراجع نادي أرسينال من المركز التاسع إلى المركز الحادي عشر في إشارة واضحة إلى التبعات المالية
التي ترتبت على غياب النادي عن دوري األبطال للموسم الثاني على التوالي .ونتيجة لذلك ،تراجع عدد
أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز التي احتلت مراكز في قائمة أفضل  10أندية مولدة لإليرادات من  6في
السنة الماضية إلى  5أندية هذه السنة.
من جهته ،قال سام بور ،مدير أول في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت” :إن مشاركة األندية وأدائها
في دوري أبطال أوروبا يؤثر على مجموع إيراداتها ،وهذا ما يتضح جيدا ً في لندن وشمال غرب المملكة
المتحدة حيث يمكن أن نعزو دخول كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام هوتسبير إلى قائمة أفضل
 20ناديا ً إلى وصول كل منهم إلى التصفيات (دوري الـ  )16من دوري أبطال أوروبا ،بينما يعود التراجع

النسبي لنادي أرسينال بشكل مباشر إلى إقصائه عن المشاركة في هذه البطولة األوروبية للسنة الثانية على
التوالي ،وهو المصير نفسه الذي قد يالحق نادي مانشستر يونايتد“.
جولة على أندية العالم
بعيدا ً عن الدوري اإلنكليزي الممتاز ،استطاعت أندية أخرى دخول قائمة أفضل  20ناديا ً في اإليرادات
قادمة من الدوريات الخمسة الكبرى ،وهي :دوري الدرجة األولى الفرنسي ،الليغا اإلسباني ،البونديسليغا
األلماني ،دوري الدرجة األولى اإليطالي .ففي موسم  ،2019/2018شهد نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي للمرة األولى نسبة نمو مئوية من رقمين في مجموع إيراداته وضعته في المركز الخامس ،وهو
أعلى مركز له منذ موسم  2015/2014حيث حقق النادي إيرادات بقيمة  414.6مليون دوالر من مصادر
تجارية ،وهو ثاني أعلى إيراد في تاريخ دوري اإليرادات ،ويعود السبب فيه إلى توقيع النادي عقود مع 5
شركاء جدد ،باإلضافة إلى تمديد عقوده مع  6من الماركات العالمية.
من ناحية ثانية ،استعاد نادي جوفينتوس اإليطالي المركز العاشر في دوري اإليرادات لهذه السنة بعد أن
ارتفعت إيراداته إلى  405.2مليون دوالر .وال يخفى على أحد أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود
إلى التحاق المهاجم الساحر كريستيانو رونالدو بصفوف النادي األمر الذي أسهم في زيادة الجاذبية التجارية
لنادي جوفينتوس ال سيما إذا ما عرفنا أن عدد المتابعين لرونالدو لوحده على موقع أنستغرام يفوق عدد
متابعي العبي نادي لاير مدريد ونادي برشلونة مجتمعين ،وهذا ما ساعد النادي على زيادة إيراداته
التجارية نتيجة لسطوع اسمه في الموسم  ،2019/2018باإلضافة على زيادة إيراداته من مبيعات منتجاته
بعد تعاقده مع رونالدو.
وأضاف بور قائالً” :حافظت قائمة أفضل  20ناديا ً نسبيا ً على استقرارها حيث لم يدخلها سوى ناديان
جديدان هما أولمبيك ليونيز في المركز  17ونادي نابولي في المركز  20وذلك بعد أن حقق هذان الناديان
نجاحا ً ملموسا ً في بطوالت األندية األوروبية واستفادا من آلية التوزيع الجديدة واألكثر ربحا ً التي أقرها
االتحاد األوروبي لكرة القدم التي دخلت حيز التنفيذ في موسم “.2019/2018
ومن بين األندية التي دخلت قائمة أفضل  30ناديا ً في اإليرادات من خارج الدوريات الخمسة الكبرى،
وصل نادي أياكس الهولندي إلى المركز  227.5( 23م .د) ،ونادي بنفيكا البرتغالي في المركز 24
( 225.5م .د) ،ونادي زينت سان بطرسبرغ الروسي في المركز  205.8( 28م .د) ،وأخيراً ،نادي بورتو
البرتغالي في المركز  201( 29م .د) .إن دخول هذه األندية يقدم دليالً إضافيا ً على الدور المهم جدا ً الذي
تلعبه المشاركة في بطولة أندية أوروبا على تحقيق اإليرادات في هذه الدول.
نظرة مستقبلية
خالل السنوات الخمس الماضية ،ارتفعت إيرادات أفضل  20ناديا ً من حقوق البث التلفزيوني بمعدل نمو
سنوي مركب قدره  %11مما يضع حقوق البث في المركز األول بين مصادر اإليرادات األخرى ،إال أننا
ال نستطيع الجزم أن أفضل دوريات كرة القدم قد وصلت إلى الذروة في تحقيق اإليرادات من بيع حقوق
البث ،إذ ال يزال تحقيق اإليرادات من هذا المصدر يقع بالكامل خارج نطاق سيطرة أي نا ٍد بمفرده .فإذا
ما أرادت األندية تحقيق فرق كبير في زيادة إيراداتها مستقبالً ،يتعين عليها التركيز مجتمعة على تعظيم
إيراداتها من المصادر التي تستطيع التأثير عليها أكثر من غيرها ،غير أن هذا األمر دونه الكثير من
التحديات من أبرزها سعي األندية لتحقيق هذه الزيادة المهمة في إيراداتها في وقت يكتنف الغموض مشهد
كرة القدم برمته أكثر من أي وقت مضى.
وختم بور حديثه بالقول” :لقد أفرزت قرعة دوري الـ  16من بطولة األندية تشكيلة تشبه في كثير من
جوانبها قائمة دوري أفضل  20ناديا ً في اإليرادات لهذا الموسم حيث سيلعب في هذا الدوري أندية من
الدوريات الخمسة األوروبية الكبرى فقط ،وهذا ما يجعل األطراف المعنية في لعبة كرة القدم مدركين
ألهمية المحافظة على عدم إمكانية التنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم باعتبارها المحرك الرئيسي إليرادات
مستدامة وطويلة األجل“.
مالحظات إلى المحررين:
يمكنكم االطالع على النتائج الكاملة التي جاءت في التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول
الشؤون المالية في كرة القدم على الموقع التالي:
www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup
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(479.9) 560.5
(503.5) 538.2
(455.1) 533
(379.4) 459.3
(448) 452.2
(349.5) 405.2
(389.1) 392.7
(281) 332.4
(269.6) 324
(248.7) 321.3
(216) 286.3
(221.5) 203.6
(145.5) 194.6
(175.3) 190.7
(188.6) 187.7
(161.9) 182.8

يستند هذا البيان الصحفي على التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة
القدم الصادر في يناير  .2020وكما ورد في التقرير ،فقد تم اقتباس أرقام اإليرادات من البيانات
(الكشوفات) المالية للشركة أو المجموعة التي ينتمي إليها كل نادي أو من مصادر أخرى على صلة
مباشرة بالنادي لموسم .2019/2018
رغم وجود عدة طرق لتقييم الثروة أو القيمة المالية ألندية كرة القدم ،فقد اعتمد تقرير ديلويت المذكور
على اإليرادات السنوية باعتبارها الطريقة األسهل من حيث توفرها لقياس األداء المالي لكل نادي
ومقارنته بالسنوات الماضية أو مع غيره من األندية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه تم استبعاد أجور انتقال الالعبين وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب
على مبيعات كل نادي من أرقام اإليرادات الواردة في هذا التقرير .كما أجرينا ،وفي حاالت قليلة جداً،
بعض التسويات (التعديالت) على إجمالي اإليرادات العتقادنا أننا نستطيع بذلك إجراء مقارنة ذات
مدلوالت أفضل ألعمال كل نادي على حدة.
كما نود التأكيد أننا لم نقم بأعمال التدقيق أو التحقق من المعلومات واألرقام الخاصة بكل نادي والواردة
في الكشوفات المالية أو المأخوذة من مصادر أخرى لغرض إعداد هذا التقرير.
ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك ،فقد قمنا بتحويل جميع أرقام اإليرادات وفق متوسط سعر الصرف السائد
في السنة المالية المنتهية في  30يونيو  1( 2019جنيه =  1.1346يورو) وذلك لغرض مقارنة األداء
المالي لكل نادي مع غيره من األندية الدولية .كما استقينا أرقام المقارنة من األعداد السابقة لتقرير شركة

ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة القدم أو من الكشوفات المالية السنوية لكل نادي أو
غيرها من المصادر ذات الصلة المباشرة بكل نادي.
سنقوم بنشر العدد القادم من التقرير السنوي لشركة ديلويت لالستشارات حول الشؤون المالية في كرة
القدم في وقت الحق من هذه السنة  2020حيث سنحرص على أن يتضمن تحليالً أكثر تفصيالً للشؤون
المالية لألندية اإلنكليزية واألوروبية.
نبذة عن مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت
خالل السنوات الخمس والعشرين الماضية ،تميزت ديلويت عن غيرها من الشركات االستشارية بالتركيز
على الشؤون التجارية في المشهد الرياضي من خالل تشكيل مجموعة األعمال الرياضية التي تضم عددا ً
من الخبراء المتفرغين ممن يتحلون بالمهارات المتخصصة في هذا المجال ،ويقدمون خدمات متعددة
التخصصات تشمل مروحة واسعة من المجاالت مثل إجراء مقارنات معيارية ،إجراء مراجعات
استراتيجية لألعمال الرياضية ،التحسينات التشغيلية (تحسين القدرة اإلنتاجية) ،استراتيجيات تعزيز
اإليرادات ،خطط األشغال التطويرية لألستادات  /المالعب ،تخطيط األعمال التجارية ،تحليل السوق
والطلب ،الحيازات ،إجراء البحث والتحقيقات ،شهادة الخبراء ،تخطيط أعمال التدقيق والضرائب ،وغيرها
من الخدمات مما يجعل هذه المجموعة قادرة على إضافة قيمة مهمة لألعمال التجارية الرياضية .وقد
قدمت المجموعة هذه الخدمات اكثر من غيرها من الشركات االستشارية األخرى للعديد من األندية
الرياضية ودوريات كرة القدم والجهات التشريعية المعنية بتنظيم رياضة كرة القدم وشركات تطوير
األستادات ،وشركات تنظيم الفعاليات الرياضية ،والشركاء التجاريين ،وشركات التمويل والمستثمرين في
القطاع الرياضي.
لمزيد من المعلومات حول خدماتنا،
www.deloitte.co.uk/sportsbusinessgroup
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اإللكتروني:

– إنتهى -

نبذة عن ديلويت
يُستخدَم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي
مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها ،تتمتع األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية
قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .يُرجى
مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة ،و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية ،واستشارات المخاطر ،والضرائب
والخدمات المتعلقة بها .وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠شركة ،بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ١٥٠دولة .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ
 ٢٨٠٬٠٠٠وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com :
نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي شركة عضو مر ّخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات
الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة  .١٩٢٦إن وجود
شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم
الخدمات وفقا ً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع الشركات والكيانات
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل شركة مر ّخص
لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق األوسط) وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش
( الشرق األوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
وتعتبر ديلويت أند توش (الشرق األوسط) من الشركات المهنية الرائدة التي تقدّم خدمات التدقيق والمراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية
والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة  ٣٣٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٥مكتبا في  ١٤بلدا ً.كما
نالت عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة من حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط واستشارية لعام
 ٢٠١٦وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ،٢٠١٧وجائزة أفضل شركة استشارية لعام  ٢٠١٦و "جائزة التميز في التدريب والتطوير
في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز باإلضافة إلى جائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية
االجتماعية".
المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت إرسالها للصحافة.
للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية ،يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeفي خانة الموضوع.
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