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 سوق الرياضة اإللكترونية تحقق معدالت نمو استثنائية بسبب جيل األلفية
 

  مليون  240، حققت سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية إيرادات إجمالية بلغت 2018في العام

 يورو.

  على ضوء  2023مليون يورو بحلول العام  670من المتوقع أن يصل إجمالي هذه اإليرادات إلى

 أن تحققه هذه السوق. % المتوقع23معدل النمو السنوي 

 فرصاً عديدة لوسائل اإلعالم وشركات الدعاية واإلعالن، ال سيما عندما يتعلق  توفر سوق الرياضة اإللكترونية

 األمر بجيل األلفية الثانية المستهدف والذي تسعى العديد من شركات اإلعالنات للوصول إليه

  

الذي أعدته  “سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية –هيا نلعب ”: كشف تقرير ديلويت بعنوان 2019بر سبتم 2
أن سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية قد حققت  ’game‘بالتعاون مع االتحاد األلماني لصناعة األلعاب ديلويت 

مليون  240خالل السنوات القليلة الماضية معدل نمو ضخم بعد أن المس إجمالي اإليرادات التي حققتها سقف 
ن العمالء. وأشار التقرير إلى هذه السوق متجاوزة بذلك فكرة المنتج المخصص لفئة محددة م 2018يورو في العام 

وشركات المنتجات   منتجات وبرامج الرياضة اإللكترونيةالقد أصبحت محط اهتمام كل من شركات تصنيع 
مليون شخص في  380وذلك بفضل نمو قاعدة هواة األلعاب الرياضية اإللكترونية الذي يُقدر عددهم بـ  ،األخرى

 أوروبا لوحدها. مليون في 86هم بين العالم من
 

شريك المسؤول عن قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت في ديلويت الشرق الر إيمانويل دو، في هذا الصدد، أشا
ً منطقة الشرق األوسط اهتمامالرياضة اإللكترونية في من المرجح أن تشهد  ،كما نرى في أوروبا ”األوسط إلى أنه   ا

ظاهرة تستهدف اليوم الفئات العمرية األصغر من الجمهور  ه، وهيمستقبل الترفيمع تكيف المنطقة مع  واسع النطاق
التي تخشى وسائل اإلعالم التقليدية أن تخسرها. كما أنها تناسب التوازن الديمغرافي في المنطقة إذ تستقطب  نسبة 

نرى نحن و.  ق األوسطمليون العب في جميع أنحاء الشر 60ضم ت رياضة إلكترونيةعالية من جيل األلفية وسوق 
وسائل االعالم أن النمو اإلقليمي مدفوع بالتركيبة السكانية الشابة، واألحداث المحلية، ومواهب األلعاب اإلقليمية، و

 الدعم الحكومي الواسع".  كما الرعاة الذين يدخلون السوق، /
 

مليون يورو  760إلى األوروبية  اإللكترونيةسوق الرياضة وبحسب تقرير ديلويت، من المتوقع أن تصل إيرادات 
على ضوء التقديرات التي تشير إلى أن هذه السوق سوف تحقق متوسط معدل نمو سنوي قدره  2023بحلول عام 

% خالل السنوات الخمس القادمة. ومما يعزز من هذا النمو المتوقع استمرار الزيادة في عدد جمهور الرياضة 23
 .2020مليون شخص بحلول عام  105التقديرات إلى أنه سيبلغ  اإللكترونية الذي تشير

 
 

 النمو واآلفاق المستقبلية –: سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية 1الشكل 

 
 │ Deloitte Insightالمصدر: تحليل فريق ديلويت                                                                    

deloitte.com/insight 
 

 

 

155
190

240
300

375

465

560

670

0

200

400

600

800

1000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

مليو  
يورو

mailto:nelhassan@deloitte.com
mailto:nelhassan@deloitte.com
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/telecommunications/european-esports-market-growth-outlook.html


وتعليقاً على هذه التوقعات، قالت كريستين بانسيه، مديرة التسويق واأللعاب اإللكترونية في االتحاد األلماني 
game :” ما يثير االهتمام أن منتجات الرياضة اإللكترونية التي بدت في البداية كألعاب ترفيهية موجهة لفئة معينة

أكثر رواجاً مع مرور السنين حتى استقطبت قاعدة أوسع من هواة األلعاب اإللكترونية من المستهلكين قد أصبحت 
الذين ينتمي معظمهم إلى جيل األلفية الثانية )من مواليد الثمانينيات من القرن الماضي( والذي تتراوح أعمارهم 

على الوصول والتوجه  سنة، ويشكلون بذلك شريحة عمرية مهمة تحرص العديد من الشركات 35و  21اآلن بين 
إليها بدعاياتها. من ناحية ثانية، توفر الرياضة اإللكترونية الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى هؤالء الهواة من 

 .“منتجاتها من األلعاب الرياضية اإللكترونية ةأجل تجرب
 

 توقعات بزيادة اإليرادات م  حقوق البث اإلعالمي
نية باالرتفاع خالل السنوات القادمة بدفع من اإلعالنات والرعاية التي من ستواصل إيرادات الرياضة اإللكترو

، ويعود السبب في هذه الزيادة بصورة 2020% من إجمالي إيرادات هذه الرياضة في العام 60المتوقع أن تشكل 
 جات األخرىوشركات المنت شركات تصنيع منتجات وبرامج الرياضة اإللكترونية رئيسية إلى زيادة اهتمام كل من

 بالرياضة اإللكترونية التي صارت تستقطب المزيد من اهتمام األجيال الشابة.
 

عالوة على ذلك، ال يمكن إغفال الزيادة المحتملة في جمهور الرياضة اإللكترونية والتي ستشكل عوامل إضافية 
عدد الفعاليات الرياضية اإللكترونية  وراء هذه الزيادة المحتملة في اإليرادات. فمن ناحية أولى، من شأن الزيادة في

الحية وتنوعها أن تعزز بصورة إيجابية اإليرادات من بيع التذاكر وبيع المنتجات الرياضية. ومن ناحية ثانية، من 
 2020ولغاية العام  2016% تقريباً من العام 500المتوقع أن ترتفع اإليرادات من حقوق البث اإلعالمي بنسبة 

  اإللكترونية األوروبية.في سوق الرياضة 
 

 فرص مهمة لوسائل اإلعالم التقليدية
لن يقتصر األمر فقط على الزيادة في اإليرادات وعدد الجمهور في سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية، فمع 
سعي المزيد من الشركات للحصول على فرصة لها في هذه السوق المتنامية، من المتوقع أن تشهد هذه السوق 

على وسائل األعالم التقليدية وثير من االبتكارات والتغييرات التي ال شك أنها ستوثر على السوق بشكل عام، الك
% من الجمهور يفضلون عروض البث الحي وأفالم الفيديو 40بشكل خاص حيث تشير االستطالعات إلى أن 

% من الجمهور الذين 27قارنة بـ التي تتيح لهم مشاهدة ما يرغبونه وفي الوقت الذي يناسبهم موحسب الطلب 
 يشاهدون البث التلفزيوني التقليدي.

 
رغم أن جمهور الرياضة اإللكترونية ال يزال أصغر من تخصيص بعض أوقات ذروة المشاهدة له، توجد خيارات 

إنتاج محتوى جيدة لتحقيق سيولة مالية من االهتمام المتزايد بالرياضة اإللكترونية وذلك إما من خالل اإلعالنات أو 
 حصري يستهدف قاعدة المشجعين األكثر والًء ومتابعة لفعاليات الرياضة اإللكترونية.

  
 التحديات المستقبلية

يُعد االهتمام الذي يثيره أي عمل تجاري لدى المستثمرين أحد المقاييس الرئيسية لقياس نجاح ذلك العمل. وبناء 
اإللكترونية األوروبية تبلي بالًء حسناً بشكل متزايد في هذا المجال. فقد على ذلك، يمكن القول أن سوق الرياضة 

مليار يورو،  3.9حققت السنة الماضية رقماً قياسياً على هذا المقياس بعد أن استقطبت استثمارات بلغت حوالي 
 عملية اندماج واستحواذ في مختلف دول العالم. 68وشهدت 

 
في حال ”وتعقيباً على هذه الناحية، يقول ستيفان لودفيغ، شريك ورئيس مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت: 

واصل جمهور الرياضة اإللكترونية في العالم النمو في أعداده واستقطاب المزيد من الشركاء التجاريين، كما توقع 
ة المزيد من اهتمام المستثمرين األمر الذي سيزيد من عدد تقرير ديلويت، فمن المتوقع أن تشهد الرياضة اإللكتروني

 “التعامالت التجارية وحجم االستثمار في معامالت االندماج واالستحواذ في سوق الرياضة اإللكترونية األوروبية.
لمزيد وعلى ضوء هذه العوامل، من المتوقع أن تحقق الرياضة اإللكترونية المزيد من النمو في إيراداتها، وكذلك ا

من التطور من حيث الحوكمة التنظيمية والمؤسسية األمر الذي سيقودها نحو أن تصبح الثقافة الرئيسية السائدة. 
وحتى تنجح الرياضة اإللكترونية في هذا المسعى، فإن تعزيز بيئة من التعاون بين ”وختم ستيفان كالمه بالقول: 

دم الرياضة اإللكترونية في هذا المضمار، وتعطي مثاالً مبتكراً مختلف األطراف المعنية هو السبيل األفضل لكي تتق
 .“حول كيفية نمو أي سوق في المستقبل

 
 

 
 – إنتهى -

 

 

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

 www.deloitte.com  عنا االلكتروني على العنوان التالي:وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موق ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة
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 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

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية بالشخصية وتتمتع 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 

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

 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 وخدمات استشارات 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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