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ملخص تنفيذي..ملخص تنفيذي..
تحظى الرياضة السعودية باهتمام كبير من جانب القيادة الرشيدة، حفظها الله، تمت ترجمته في 
رؤية المملكة 2030 التي ُأطلقت في 25 أبريل 2016م، وأكدت على أن الدولة ستشجع الرياضات 
بأنواعها من أجل تحقيق التميز الرياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب 
عالمية متقدمة، وذلك بمتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان، ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

ونظًرا لكون “كرة القدم” هي الرياضة األكثر شعبية على مستوى العالم، واألعلى جماهيرية 
ا نابًعا  في المملكة العربية السعودية، فقد أولتها القيادة الرشيدة – حفظها الله – اهتماًما خاصًّ

من حرصها على االرتقاء بكل ما يشغل المواطنين. 

وبهدف استكشاف تأثير الرؤية على تطور كرة القدم السعودية، قام مركز القرار للدراسات اإلعالمية 
 Transfer“ بإجراء دراسة تحليلية، معتمًدا على منهج المسح التحليلي للبيانات الموجودة في موقع
الدراسة  اعتمدت  الالعبين؛ كما  انتقاالت  الرياضية وسوق  اإلحصاءات  المتخصص في   ،”Market
على المنهج المقارن، وذلك للمقارنة بين الدوري السعودي والدوريات الخمسة األعلى في قارة 

آسيا من حيث القيمة السوقية، فضاًل عن المقارنة بين أندية الدوري السعودي. 

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

الرياضة السعودية بوجه عام، وكرة القدم بوجه  2030 على   انعكست ثمار رؤية المملكة 
ع دوري “كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين” على  خاص، وتحقق ذلك من خالل تربُّ

صدارة التصنيف اآلسيوي ألغلى الدوريات في القارة.

 ُيمّثل الدوري السعودي وجهة آسيوية متميزة لالعبين المحترفين من كافة دول العالم، إذ 
ُتعد المملكة خياًرا آمًنا لالعبين المحترفين وأسرهم حتى في أوقات االضطرابات واألزمات.

 يتميز الدوري السعودي عن كافة الدوريات اآلسيوية بعامل االستقرار الذي ضمن له البقاء 
واالستمرارية ال سيما في أوقات األزمات.

 ُيعد عام 2016 نقطة البداية التي انطلق منها الدوري السعودي ليصل إلى صدارة القارة اآلسيوية 
عام 2022، حيث شهد هذا العام مجموعة واسعة من اإلصالحات اإلدارية والتنظيمية للدوري 
السعودية ضمن مستهدفاتها  الرياضة  التي وضعت   2030 المملكة  رؤية  تزامنت مع إطالق 

االستراتيجية واعتبرتها إحدى أهم وسائل القوة الناعمة للدولة السعودية.

أندية  ويتصدر  السعودي،  الدوري  في  الالعبين  أغلى  من  عدد  أكبر  الهالل  نادي  يمتلك   
الدوري السعودي من حيث القيمة السوقية اإلجمالية.

 يتصدر النصر أندية الدوري السعودي من حيث أعلى متوسط قيمة سوقية لالعب الواحد.

 األهلي هو أكثر األندية تصدًرا للقيمة السوقية خالل الفترة من 2012 وحتى 2022م بواقع 5 
مرات، منها 4 أعوام على التوالي )2017 – 2018 – 2019 – 2020( إضافة إلى عام 2013. 
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ونظــًرا لكــون »كــرة القــدم« هــي الرياضة األكثر شــعبية على مســتوى العالم، واألعلى 
جماهيريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد أولتهــا القيــادة الرشــيدة – حفظهــا 

ــا نابًعــا مــن حرصهــا علــى االرتقــاء بــكل مــا يشــغل المواطنيــن.  اللــه – اهتماًمــا خاصًّ

وبفضــل النهــج الــذي تتبعــه القيــادة الرشــيدة فــي كافــة المجــاالت ومنهــا الرياضــي، 
يشــهد دوري »كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن« حالــة مــن القــوة واالزدهار 
أســفرت عن تصدره تصنيف أغلى دوريات القارة اآلســيوية من حيث القيمة الســوقية 
 Transfer“  لعــام 2022 وفًقــا لإلحصائيــة الصــادرة عــن موقــع »ترانســفير ماركــت

Market المتخصــص فــي اإلحصــاءات الرياضيــة وســوق االنتقــاالت.

وانطالًقــا ممــا ســبق، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بإجــراء دراســة تحليليــة 
تهــدف إلــى استكشــاف تأثيــر رؤيــة المملكــة 2030 علــى تطــور كــرة القــدم الســعودية.

وُتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي اعتمــدت علــى منهــج المســح 
التحليلــي للبيانــات الموجــودة فــي موقــع »Transfer Market«، المتخصــص فــي 

اإلحصــاءات الرياضيــة وســوق انتقــاالت الالعبيــن.

كما اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن الذي اتخذ أكثر من شكل، مثل:

 المقارنــة بيــن الــدوري الســعودي والدوريــات الخمســة األعلــى مــن حيــث القيمــة 
الســوقية فــي آســيا.

 المقارنة بين أندية الدوري السعودي. 

تحظــى الرياضــة الســعودية باهتمــام كبيــر مــن جانــب القيــادة الرشــيدة، حفظهــا اللــه، تمــت ترجمتــه فــي 
رؤيــة المملكــة 2030 التــي ُأطلقــت فــي 25 أبريــل 2016م، وأكــدت علــى أن الدولــة ستشــجع الرياضــات 
بأنواعهــا مــن أجــل تحقيــق التميــز الرياضــي علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، والوصــول إلــى مراتــب عالميــة 
متقدمــة، وذلــك بمتابعــة دؤوبــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد نائــب 

رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع رئيــس مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة.

مقدمة..
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طبيعة ونوعية البيانات التي تم سحبها وتحليلها:
رصــد وتحليــل بيانــات أعلــى ســتة دوريــات آســيوية مــن حيــث القيمــة الســوقية لعــام 

2022 وهــي علــى الترتيــب:

 الدوري السعودي.

 الدوري الياباني.

 الدوري اإلماراتي.

 الدوري الكوري الجنوبي.

 الدوري القطري.

 الدوري الصيني.

رصد وتحليل بيانات فرق كل دوري من الدوريات الستة، وعددها على النحو التالي:

الدوري 
السعودي

الدوري 
الياباني

الدوري 
اإلماراتي

 الدوري
الكوري الجنوبي

الدوري 
القطري

الدوري 
الصيني

18 فريًقا12 فريًقا12 فريًقا14 فريًقا18 فريًقا16 فريًقا

رصــد وتحليــل بيانــات الالعبيــن فــي كل نــاٍد مــن أنديــة الدوريــات الســتة محــل الدراســة، 
وعددهــا علــى النحــو التالــي:

الدوري 
السعودي

الدوري 
الياباني

الدوري 
اإلماراتي

 الدوري
الكوري الجنوبي

الدوري 
القطري

الدوري 
الصيني

594 العًبا353 العًبا458 العًبا511 العًبا613 العًبا522 العًبا

تتبــع منحنــى التطــور فــي القيمــة الســوقية لــكل دوري مــن الدوريــات الســتة -محــل 
ــذ عــام 2012 حتــى عــام 2022. الدراســة- من

الــدوري  فــي  أنديــة  خمســة  ألعلــى  الســوقية  القيمــة  فــي  التطــور  منحنــى  تتبــع 
.2022 عــام  حتــى   2012 عــام  منــذ  الســوقية  القيمــة  حيــث  مــن  الســعودي 

للدوريــات  الســوقية  القيمــة  منحنــى  علــى  الخارجيــة  العوامــل  تأثيــر  مــدى  تحديــد 
.2022 عــام  حتــى   2012 عــام  منــذ  الدراســة  -محــل  اآلســيوية 

تحديــد مــدى تأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى منحنــى القيمــة الســوقية ألنديــة الــدوري 
الســعودي -محــل الدراســة- منــذ عــام 2012 حتــى 2022.
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نتائج الدراسة:

المحور األول: الدوريات اآلسيوية والعبوها:
عدد األندية في كل دوري من الدوريات اآلسيوية 

محل الدراسة: 
يتســاوى كل مــن الدورييــن الصينــي واليابانــي فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد 
الســعودي  الــدوري  18 فريًقــا، ويحتــل  الموجــودة فــي كل منهمــا بواقــع  األنديــة 
المرتبــة الثانيــة بــــ 16 فريًقــا، فــي حيــن جــاء الــدوري اإلماراتــي فــي المرتبــة الثالثــة بـــــ 14 
فريًقــا، ويتســاوى كل مــن الدورييــن الكــوري الجنوبــي والقطــري فــي المرتبــة الرابعــة 

ــا، علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل التالــي: بواقــع 12 فريًق

الــدوري  احتــل  اآلســيوية؛ فقــد  الدوريــات  فــي  الموجوديــن  الالعبيــن  عــدد  وعلــى صعيــد 
الســعودي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الالعبيــن بواقــع 522 العًبــا خلــف كل مــن الدورييــن 
اليابانــي والصينــي اللذيــن تصــدرا ترتيــب الدوريــات – محــل الدراســة - مــن حيــث عــدد الالعبيــن، 

أمــا باقــي الدوريــات فجــاء عــدد العبيهــا علــى النحــو الــذي يظهــره الشــكل التالــي:
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متوسط أعمار الالعبين في كل دوري من الدوريات 
اآلسيوية محل الدراسة:

أظهــرت النتائــج احتــالل الــدوري الســعودي المرتبــة الثانيــة بمتوســط أعمــار العبيــن بلــغ 
27.6 ســنة، وذلــك خلــف الــدوري الصينــي الــذي بلــغ متوســط أعمــار العبيــه 27.7 ســنة.

العمريــة  الفئــة  إلــى  ينتمــون  الســعودي  الــدوري  أن العبــي  النتيجــة  وُتوضــح هــذه 
بيــن الشــباب والخبــرة. التــي تجمــع مــا  المتوســطة 

ــات- فــي الدراســة- فجــاءت متوســطات أعمــار العبيهــا علــى النحــو  أمــا باقــي الدوري
الموضــح بالشــكل التالــي:

الالعبين األجانب في الدوريات اآلسيوية محل الدراسة:
ــا  ــا أجنبيًّ حــلَّ الــدوري الســعودي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد اإلماراتــي بواقــع 114 العًب
مــن إجمالــي الالعبيــن المقيديــن بالــدوري وعددهــم 522، وجــاءت باقــي الدوريــات 

األخــرى علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل التالــي:
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وفيمــا يتعلــق بنســبة الالعبيــن األجانــب فــي كل دوري مــن إجمالــي عــدد الالعبيــن 
فــي  المحترفــة  األجنبيــة  العناصــر  نســبة  ارتفــاع  النتائــج  أظهــرت  فقــد  المقيديــن، 
القطــري(   – الســعودي   – )اإلماراتــي  العربيــة  اآلســيوية  الدوريــات  أنديــة  صفــوف 
مقارنــة بالدوريــات األخــرى )اليابانــي – الصينــي – الكــوري الجنوبــي(، وذلــك علــى النحــو 

الموضــح بالشــكل التالــي:

عدد الجنسيات األجنبية في كل دوري من الدوريات 
اآلسيوية محل الدراسة:

تعكــس زيــادة أو انخفــاض الجنســيات األجنبيــة الموجــودة فــي الــدوري مــدى التنــوع 
فــي اســتقطاب الالعبيــن ذوي الثقافــات المختلفــة؛ حيــث تتمتع كل جنســية بخصائص 

وســمات ثقافيــة واجتماعيــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجنســيات األخــرى. 

وفــي هــذا الصــدد، يحتــل الــدوري الســعودي المرتبــة الثانيــة باســتقطاب 40 جنســية 
46 جنســية مختلفــة، وجــاءت  بـــــ  القائمــة  الــدوري اإلماراتــي  متنوعــة، فيمــا تصــدر 

الجنســيات األجنبيــة فــي الدوريــات األخــرى علــى النحــو التالــي:
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وتظهــر نتائــج تحليــل جنســيات العبــي الــدوري الســعودي غلبــة ظهــور جنســيات قارتــي 
أمريــكا الجنوبيــة وإفريقيــا؛ فاســتحوذت أعلــى خمــس جنســيات أجنبيــة مــن القارتيــن 
علــى نســبة 52.6% مــن إجمالــي نســبة الالعبيــن األجانــب فــي الــدوري الســعودي 
ــا؛ وجــاءت البرازيــل كأعلــى الجنســيات  بواقــع 60 العًبــا مــن إجمالــي 114 العًبــا أجنبيًّ
األجنبيــة فــي الــدوري الســعودي بواقــع 29 العًبــا وبنســبة مئويــة بلغــت %25.4 
مــن إجمالــي نســبة الالعبيــن األجانــب فــي الــدوري، بينمــا حــلَّ المغــرب كثانــي أعلــى 
الجنســيات األجنبيــة بــــــ 11 العًبــا، تبعهــا الجزائــر بواقــع 8 العبيــن، ثــم األرجنتيــن بعــدد 7 
العبيــن، واحتلــت الكاميــرون المرتبــة الخامســة مــن حيــث ترتيــب أعلــى خمــس جنســيات 

أجنبيــة فــي الــدوري الســعودي.

ومــن الالفــت أن باقــي الدوريــات اآلســيوية - محــل الدراســة - تتصدرهــا الجنســية 
البرازيليــة مــن حيــث ترتيــب أعلــى خمــس جنســيات أجنبيــة فــي كل دوري منهــا مــع 

اختــالف أعدادهــا، وهــو مــا ُيوضحــه الشــكل التالــي:
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عــدد اللغــات األجنبيــة فــي كل دوري مــن الدوريــات 
اآلســيوية محــل الدراســة:

يتصــدر الــدوري الســعودي الدوريــات اآلســيوية -محــل الدراســة- مــن حيــث التنــوع اللغــوي 
لــدى الالعبيــن األجانــب المحترفيــن فــي صفــوف أنديتــه، حيــث يبلــغ عــدد اللغــات األجنبيــة 
للمحترفيــن فيــه 17 لغــة، مــع التنويــه علــى أن الدراســة اعتبــرت اللغــة العربيــة التــي يتحــدث 
بهــا الالعبــون العــرب المحترفــون فــي صفــوف األنديــة الســعودية لغــة أجنبيــة أيًضــا؛ إذ تقــوم 
ــات اآلســيوية -محــل  ــة الدوري ــن فــي صفــوف أندي ــن المحترفي ــع لغــات الالعبي الدراســة بتتب

الدراســة- بغــض النظــر إن كانــت هــذه اللغــة هــي نفــس لغــة البلــد صاحــب الــدوري أم ال.

ويوضــح الشــكل التالــي عــدد اللغــات األجنبيــة التــي يتحــدث بهــا المحترفــون فــي 
الدراســة: محــل  اآلســيوية  الدوريــات  أنديــة  صفــوف 

وعلــى صعيــد أعلــى خمــس لغــات لالعبيــن المحترفين في صفوف أندية الدوري الســعودي 
تأتــي اللغــة البرتغاليــة فــي المرتبــة األولــى؛ حيــث يتحــدث بهــا 34 العًبــا محترًفــا فــي األنديــة 
الســعودية المختلفــة، وتســتحوذ وحدهــا علــى 29.8% مــن إجمالــي نســبة اللغــات األجنبيــة 
التــي يتحدثهــا الالعبــون المحترفــون فــي الــدوري الســعودي، ويرجــع ذلــك إلــى اهتمــام 

األنديــة الســعودية باســتقطاب الالعبيــن أصحــاب الجنســية البرازيليــة والبرتغاليــة.

وُيظهر الشكل التالي أعلى خمس لغات يتحدث بها المحترفون بالدوري السعودي:
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اآلســيوية محــل  الدوريــات  فــي  والبرتغالييــن  البرازيلييــن  المحترفيــن  ونظــًرا النتشــار 
الدراســة؛ فقــد جــاءت اللغــة البرتغاليــة كأعلــى اللغــات التــي يتحــدث بهــا المحترفــون 

فــي أغلــب هــذه الدوريــات علــى نحــو مــا يظهــره الشــكل التالــي:

الالعبون العرب في الدوري السعودي:
الســعودي حســب  الــدوري  أنديــة  فــي صفــوف  المحترفيــن  العــرب  الالعبيــن  عــدد  بلــغ 
إحصائية موقع ترانســفير ماركت لشــهر مارس 2022، 26 العًبا بنســبة 22.8% من إجمالي 
نســبة الالعبيــن األجانــب المحترفيــن فــي الــدوري الســعودي، وجــاء العبــو دولــة المغــرب 
الشــقيقة كأعلــى الجنســيات العربيــة ظهــوًرا فــي أنديــة الــدوري الســعودي بواقــع 11 العًبــا، 
ليســتحوذ العبــو المغــرب وحدهــم علــى 42.3% مــن نســبة الالعبيــن العــرب المحترفيــن فــي 
صفــوف األنديــة الســعودية، وحّلــت الجزائــر كثانــي أعلــى الجنســيات العربيــة بـــــ 8 العبيــن، أما 

باقــي الجنســيات العربيــة فجــاءت علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل التالــي:

ويبيــن الشــكل الســابق ظهــور عــرب إفريقيــا بشــكل الفــت فــي أنديــة الــدوري الســعودي، علًمــا 
بــأن أغلــب هــذه الــدول التــي اتجهــت األنديــة الســعودي الســتقطاب العبيهــا تتبــوأ مكانــة 
ــكاف«  ــزة مــن حيــث ترتيبهــا علــى مســتوى تصنيــف االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم »ال متمي

وعلــى صعيــد التصنيــف الدولــي الــذي يصــدره االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«.
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القيمة السوقية للدوريات اآلسيوية والعبيها:

مفهــوم القيمــة الســوقية والعوامــل المؤثــرة عليهــا 
ارتفاًعــا أو انخفاًضــا:

يعــرف موقــع ترانســفير ماركــت القيمــة الســوقية فــي عالــم كــرة القــدم بأنهــا »مبلــغ 
إجمالــي افتراضــي لالعــب أو فريــق أو بطولــة أو دوري يتــم احتســابه فــي ضــوء عــدد 
مــن العوامــل الجوهريــة المســؤولة عــن بنــاء وتكويــن القيمــة الســعرية المحــددة لــه«.

فترتبــط القيمــة الســوقية للدوريــات بمجموعــة مــن العناصــر التــي تســهم فــي ارتفــاع 
قيمــة الــدوري أو انخفاضــه، وأبــرز هــذه العوامــل مــا يلــي:

أواًل: العوامل المرتبطة بأندية الدوري:

 اإلنجازات التي تحققها األندية على المستويات اإلقليمية والقارية والدولية.

 تعاقدات األندية مع الالعبين، وطبيعة هذه العقود وقيمتها المعلنة.

 تعاقــدات األنديــة مــع المدربيــن، ومســتوى التقييــم الفنــي للمــدرب المتعاقــد معــه 
النــادي، وقيمــة التعاقــد المعلنة.

ثانًيا: العوامل المرتبطة بالعبي أندية الدوري:

 قيمة العقود المبرمة بين الالعبين واألندية.

 مستوى التقييم الفني لالعبين.

 أعمار الالعبين.

 استمرارية الالعبين وعدم تعرضهم لإلصابات.

ثالًثا: العوامل المرتبطة بالدوري ذاته: 

 قيمة البث التلفزيوني لمباريات الدوري.

 تنوع البث المرتبط بالقنوات الناقلة وطبيعتها من حيث االنتشار الجغرافي.

المتابــع ألنديــة  الجمهــور  الــدوري وتعــدد شــرائح   معــدالت مشــاهدة مباريــات 
الــدوري.
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منحنــى القيمــة الســوقية للدوريــات اآلســيوية الســتة 
محــل الدراســة:

ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  كأس  »دوري  باســم  حالًيــا  المعــروف  الســعودي  الــدوري  نجــح 
للمحترفيــن« فــي احتــالل صــدارة الدوريــات اآلســيوية مــن حيــث القيمــة الســوقية اإلجماليــة 
عــن شــهر مــارس 2022 وفًقــا لموقــع ترانســفير ماركــت - المختــص بالقيمــة الســوقية للدوريــات 
العالميــة وانتقــاالت الالعبيــن- وهــي ســابقة ُتعــد األولــى مــن نوعهــا منــذ إطــالق الــدوري 
الســعودي بشــكل منتظم في موســم 1976-1977، تحت اســم »الدوري الســعودي الممتاز«.

وبلغــت قيمــة الــدوري الســعودي -وقــت إجــراء هــذه الدراســة- 332.24 مليــون يــورو، ليتربــع 
بذلك على صدارة تصنيف الدوريات األغلى في قارة آسيا، متفوًقا على منافسيه التقليديين 
مــن الدوريــات التــي اعتــادت تصــدر ترتيــب القيمــة الســوقية لدوريــات القــارة اآلســيوية لســنوات، 

ويوضــح المنحنــى التالــي نســب تفــاوت القيمــة الســوقية بيــن الدوريــات الســتة:

وقــد صاحــب االرتفــاع الالفــت فــي القيمــة الســوقية اإلجماليــة للــدوري الســعودي 
مقارنــة بالدوريــات المنافســة، ارتفاًعــا مماثــاًل فــي متوســط القيمــة الســوقية لالعــب 
الواحــد فــي الــدوري الســعودي مقارنــة بمتوســط القيمــة الســوقية لالعبيــن فــي 
الدوريــات اآلســيوية األخــرى المنافســة، فبلــغ معــدل الفــرق بيــن متوســط القيمــة 
الســوقية لالعــب الواحــد فــي الــدوري الســعودي وبيــن متوســط القيمــة الســوقية 
لالعــب الواحــد فــي أقــرب دوري منافــس لــه وهــو الــدوري اليابانــي 159.8 ألــف يــورو، 
إذ إن متوســط القيمــة الســوقية لالعــب الواحــد فــي الــدوري الســعودي تبلــغ 636.5 
ألــف يــورو، ومتوســط القيمــة الســوقية لالعــب الواحــد فــي الــدوري اليابانــي تبلــغ 
476.7 ألــف يــورو؛ فــي حيــن بلــغ معــدل الفــرق بيــن متوســط القيمــة الســوقية لالعــب 
الواحــد فــي الــدوري الســعودي وبيــن متوســط القيمــة الســوقية لالعــب الواحــد فــي 

أقــل الدوريــات منافســة وهــو الــدوري الصينــي 374.1 ألــف يــورو.
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ويظهــر الشــكل التالــي متوســط القيــم الســوقية لالعــب الواحــد فــي كل دوري مــن 
ــات اآلســيوية - محــل الدراســة: الدوري

وإذا كان الــدوري الســعودي هــو األغلــى مــن حيــث القيمــة الســوقية اإلجماليــة علــى 
النحــو الســابق توضيحــه، ويتمتــع العبــوه بأعلــى متوســط قيمــة ســوقية لالعــب الواحــد 
فــي دوريــات القــارة اآلســيوية، إال أن هنــاك مفارقــة واضحــة تظهــر مــدى قــوة الــدوري 
الســعودي مقارنــة بمنافســيه؛ فعلــى صعيــد القيمــة الســوقية الخاصــة بأغلــى العــب فــي 
كل دوري مــن الدوريــات اآلســيوية -محــل الدراســة- يأتــي الــدوري الســعودي فــي المرتبــة 
الثالثــة بعــد كل مــن الدورييــن الصينــي الــذي يحتــل الصــدارة بشــرائه الالعــب البرازيلــي 
»أوســكار« بقيمــة ســوقية بلغــت 18 مليــون يــورو، ثــم الــدوري القطــري الــذي حصــل علــى 
خدمــات الالعــب الكولومبــي »جيمــس رودريغيــز« بقيمــة ســوقية بلغــت 15 مليــون يــورو، 
أمــا الــدوري الســعودي فجــاء ثالًثــا عبــر العــب الهــالل الســعودي صاحــب الجنســية البرازيليــة 
»ماتيــوس بيريــرا« الــذي بلغــت قيمتــه الســوقية 12.5 مليــون يــورو؛ وتعكــس هــذه النتيجــة 
قــوة الــدوري الســعودي مــن حيــث اعتمــاده علــى العنصــر الجماعــي للوصــول إلــى قمــة 

التصنيــف اآلســيوي للدوريــات األغلــى مــن حيــث القيمــة الســوقية اإلجماليــة.

ويوضــح الشــكل التالــي القيمــة الســوقية ألغلــى العــب فــي كل دوري مــن الدوريــات 
اآلســيوية الســتة -محــل الدراســة:
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القيمة الســوقية للدوريات اآلســيوية مقارنة بالقيمة 
السوقية لبطولة دوري أبطال آسيا:

بلغــت القيمــة الســوقية اإلجماليــة لبطولــة دوري أبطــال آســيا خــالل شــهر مــارس 
2022 مــا قيمتــه 599.77 مليــون يــورو، وقــد قامــت الدراســة بتحديــد نســبة القيمــة 
الســوقية لــكل دوري مــن الدوريــات اآلســيوية الســتة -محــل الدراســة- مــن إجمالــي 
الــدوري  تصــدر  النتائــج  وأظهــرت  آســيا،  أبطــال  دوري  لبطولــة  الســوقية  القيمــة 
الســعودي بواقــع 55.4% مــن إجمالــي نســبة القيمــة الســوقية للبطولــة القاريــة، تبعــه 
الــدوري اليابانــي بنســبة 48.7%، ثــم اإلماراتــي 36.3%، وحصلــت باقــي الدوريــات علــى 

نســب أقــل علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل التالــي:

القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي خــالل الفتــرة 
مــن 2012 وحتــى 2022: 

قامــت الدراســة بتتبــع منحنــى القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي منــذ عــام 2012 
وحتــى عــام 2022، وقــد أظهــر المنحنــى مجموعــة مــن المؤشــرات، أهمهــا:

 مــّر الــدوري الســعودي بمراحــل قــوة كمــا مــّر بمراحــل إصــالح وتقويــم أدت إلــى 
انخفــاض قيمتــه الســوقية بشــكل مرحلــي إلــى أن وصــل للصــدارة بتربعــه علــى 

قائمــة الدوريــات اآلســيوية األغلــى فــي القــارة.

 شــهد عــام 2016 أكبــر معــدل انخفــاض للقيمــة الســوقية للــدوري الســعودي، 
حيــث كان الــدوري يمــر بمراحــل إعــداد جديــدة ترســم اســتراتيجية الرياضــة الســعودية 

التــي ستســير عليهــا وفــق رؤيــة المملكــة 2030.

 بــدأت رؤيــة المملكــة 2030 تؤتــي ثمارهــا فــي مجــال الرياضــة عــام 2017، حيــث 
ارتفعــت القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي وبــدأت تتجلــى مالمــح التطويــر.
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 اســتمر منحنــى القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي فــي الصعــود حتــى بلــغ أعلــى 
معــدل لــه فــي عــام 2019، حيــث تخطــت قيمتــه الســوقية حاجــز 424 مليــون يــورو، 
ويرجــع ذلــك إلــى االهتمــام البالــغ الــذي يوليــه صاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد 

األميــر محمــد بــن ســلمان -حفظــه اللــه- بالرياضــة الســعودية.

 فــي موســم 2018 - 2019 تــم تغييــر اســم الــدوري مــن دوري »عبــد اللطيــف 
جميــل« إلــى »دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن« بصفــة دائمــة، 
وزاد عــدد األنديــة المشــاركة بالــدوري الســعودي مــن 14 إلــى 16 فريًقــا، وهــو مــا 
ــار  انعكــس فــي النهايــة علــى قــوة الــدوري وتنافســيته ليصبــح وســط الثالثــة الكب

منــذ عــام 2019 م حتــى عــام 2021.

 فــي عــام 2022م تصــدر الــدوري الســعودي دوريــات قــارة آســيا مــن حيــث القيمــة 
الســوقية.

ويوضــح المنحنــى البيانــي التالــي تطــور القيمــة الســوقية للــدوري الســعودي منــذ عــام 
2012 وحتــى عــام 2022:

مقارنــة القيــم الســوقية للدوريــات اآلســيوية الســتة - 
محل الدراســة - خالل الفترة من 2012 وحتى 2022:

كشــفت عمليــة تتبــع منحنــى القيمــة الســوقية للدوريــات اآلســيوية الســتة منــذ عــام 
2012 وحتــى عــام 2022 عــن مجموعــة مــن المؤشــرات الالفتــة، وهــي:

 ســيطرة دوريــات دول جنــوب شــرق آســيا )ال ســيما اليابانــي والصينــي( علــى صــدارة 
القيمــة الســوقية لدوريــات القــارة منــذ عــام 2012 حتــى عــام 2021 قبــل أن يزيــح 
األخضــر الســعودي منافســه المباشــر الســاموراي اليابانــي مــن صــدارة أغلى دوريات 

القــارة اآلســيوية. 
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الثــالث األولــي فــي قائمــة أغلــى الدوريــات  الــدوري الســعودي عــن المراكــز   غيــاب 
األســيوية منــذ 2013 حتــى 2017 وهــي الســنة التــي شــهدت تطــورات الفتــة علــى 
صعيــد الــدوري الســعودي بالتزامــن مــع رؤيــة المملكــة  2030 وخطــط اللجنــة األولمبيــة 
الســعودية الراميــة إلــى أن تصبــح الرياضــة الســعودية ضمــن أفضــل 3 متنافســين علــى 
الحيــاة فــي  برنامــج جــودة  2022 ومبــادرات  القــارة اآلســيوية بحلــول عــام  مســتوى 
المجــال الرياضــي التــي اســتهدفت االرتقــاء بالرياضــة الســعودية، وجعلهــا فــي مصــاف 

ا، وهــو مــا تحقــق بالفعــل وفــق مــا تــم عرضــه. الــدول الرائــدة آســيويًّ

 تمثيــل الــدوري الســعودي لعــرب آســيا فــي قائمــة القيــم الســوقية األعلى لدوريات 
القارة اآلســيوية.

ويوضــح المنحنــى البيانــي التالــي تطــور القيمــة الســوقية للدوريــات اآلســيوية -محــل 
الدراســة- خــالل الفتــرة مــن 2012 وحتــى 2022:

ا فــي القيمــة  وبالنظــر إلــى الشــكل الســابق نالحــظ أن عــام 2021 شــهد انخفاًضــا حــادًّ
الســوقية للــدوري الصينــي الــذي ســيطر علــى صــدارة القيمــة الســوقية للدوريــات 
اآلســيوية منــذ عــام 2015 حتــى عــام 2020، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى تفشــي وبــاء 

ــا الــذي ظهــر فــي الصيــن ، األمــر الــذي ترتــب عليــه: كورون

 مخاوف الالعبين األجانب من االحتراف في الصين.

 فسخ عدد كبير من الالعبين األجانب عقودهم مع األندية الصينية.

 توجــه عــدد كبيــر مــن األنديــة الصينيــة إلــى تخفيــض رواتــب الالعبيــن ممــا دفعهــم 
إلــى البحــث عــن أنديــة فــي دوريــات أخــرى.

 توقف الدوري الصيني فترات طويلة خالل الجائحة.
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وقــد اســتفاد الــدوري الســعودي بشــكل كبيــر مــن هــذا التراجــع الكبير للــدوري الصيني، 
حيــث احتــل فــي عــام 2021 المرتبــة الثانيــة بقيمــة ســوقية بلغــت 384.45 مليــون 

يــورو خلــف الــدوري اليابانــي الــذي بلغــت قيمتــه الســوقية 416.18 مليــون يــورو.

ونظــًرا لتداعيــات جائحــة كورونــا التــي ألقــت بظاللهــا أيًضــا علــى الرياضــة العالميــة، 
فقــد انخفــض منحنــى القيمــة الســوقية للــدوري اليابانــي بشــكل مطــرد خــالل عــام 
2022 حيــث بلغــت 292.28 مليــون يــورو لتقتــرب خســارته مــن 124 مليــون يــورو 

مقارنــة بقيمتــه خــالل العــام الســابق.

وتؤكــد هــذه النتيجــة علــى تماســك الــدوري الســعودي واســتقراره مقارنــة بمنافســيه؛ 
وفــي هــذا الصــدد قامــت الدراســة بإجــراء مقارنــة بيــن القيمــة الســوقية للدوريــات 
الثالثــة )الســعودي والصينــي واليابانــي( خــالل الفتــرة الزمنيــة مــن عــام 2019 وحتــى 
عــام 2022 الستكشــاف مــدى تأثيــر الجائحــة علــى كل دوري، وقــد أوضحــت النتائــج أن 

الــدوري الســعودي هــو األكثــر اســتقراًرا بيــن الدوريــات اآلســيوية الثالثــة.

ومــن الجديــر بالذكــر، أنــه ال يمكــن إغفــال دور المبــادرات الحكوميــة التــي أطلقتهــا 
المملكــة لتخفيــف آثــار جائحــة كورونــا علــى المنشــآت وقطاعــات األعمــال المختلفــة، 
ــًرا مــن جانــب القيــادة  ــا كبي وال شــك أن أنديــة الــدوري الســعودي قــد القــت اهتماًم
الرشــيدة- حفظهــا اللــه- لتخفيــف آثــار الجائحــة وعــدم التفريــط فــي المنجــزات التــي 
حققهــا الــدوري الســعودي منــذ إطــالق رؤيــة المملكــة 2030 ليســتكمل الــدوري 

ــذ 6 ســنوات. ــه من ــم التخطيــط ل ــادة وفــق مــا ت الســعودي طريقــه نحــو الري
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المحور الثاني: أندية الدوري السعودي والعبوها:
يتألــف الــدوري الســعودي مــن 16 فريًقــا تتنافــس علــى بطولــة »دوري كأس األميــر 
محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن«، ويتبايــن عــدد الالعبيــن فــي كل فريــق حســب قائمــة 
كل منهــا؛ حيــث يبلــغ عــدد الالعبيــن فــي بعــض فــرق الــدوري 37 العًبــا فــي حيــن 
ــا، ويوضــح الشــكل التالــي عــدد  ــة أخــرى ليبلــغ 25 العًب ينخفــض هــذا الرقــم فــي أندي

الالعبيــن المقيديــن فــي كل فريــق مــن فــرق الــدوري الســعودي الســتة عشــرة:

متوسط أعمار العبي أندية الدوري السعودي: 
وعلــى صعيــد متوســط أعمــار العبــي كل نــاد مــن أنديــة الــدوري الســعودي؛ يأتــي 
العبــو نــادي الفيحــاء بأعلــى متوســط أعمــار بواقــع 28.4 ســنة، بينمــا يأتــي العبــو نــادي 
التعــاون الســعودي األصغــر مــن حيــث متوســط األعمــار التــي ال تتجــاوز 26.2 ســنة، 
فيمــا تتــراوح أعمــار باقــي أنديــة الــدوري بيــن 26.3 ســنة وبيــن 28.2 ســنة، وذلــك علــى 

النحــو الموضــح بالشــكل التالــي:
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الالعبون األجانب في أندية الدوري السعودي:
يعــد ناديــا التعــاون والفتــح أكثــر أنديــة الــدوري الســعودي امتــالًكا لالعبيــن األجانــب، 
فعلــى الرغــم مــن الســقف الــذي حــدده االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم بشــأن الحــد 
األقصــى لألجانــب المقيديــن بأنديــة الــدوري والمقــرر بــــ 7 العبيــن، جــاء التعــاون بــــ 9 
العبيــن، بينمــا جــاء الفتــح بــــ 8 العبيــن، ويرجــع ارتفــاع عــدد الالعبيــن المحترفيــن عــن 
الحــد المســموح بــه والمقــرر مــن جانــب االتحــاد إلــى انتهــاء عقــد العبيــن مــن التعــاون 
والتعاقــد مــع اثنيــن آخريــن بينمــا ال يــزال الالعبــان المنتهــي عقدهمــا فــي النــادي 
بســبب إغــالق الميركاتــو الشــتوي فــي ينايــر الماضــي، وكذلــك الحــال بالنســبة للفتــح 

ــا انتهــى عقــده وأغلــق عليــه الميركاتــو الشــتوي. الــذي يمتلــك العًب

األجانــب  الالعبيــن  عــدد  حيــث  مــن  الســعودي  الــدوري  فــرق  ألقــل  بالنســبة  أمــا 
فقــط. العبيــن   6 يمتلــك  الــذي  األهلــي  النــادي  فجــاء  صفوفــه  فــي  المحترفيــن 

توزيع الالعبين األجانب حسب مراكزهم:
تتمثــل أعلــى مراكــز اللعــب التــي تســتقطب الالعبيــن األجانــب فــي مركــز قلــب الهجــوم 
Centre-Forward حيــث يســتأثر هــذا المركــز وحــده بــــ 20 العًبــا محترًفــا مــن إجمالــي 114 
ــا فــي صفــوف أنديــة الــدوري الســعودي، يتبعــه علــى الترتيــب مركز قلــب الدفاع  العًبــا أجنبيًّ
ــا محترًفــا؛ فــي حيــن أن مركــز العــب خــط الوســط األيمــن  Centre-Back بواقــع 19 العًب

Right Midfield ال يوجــد فيــه أي العــب أجنبــي محتــرف بأنديــة الــدوري الســعودي.

ويوضح الشكل التالي توزيع الالعبين المحترفين حسب مراكز لعبهم في الدوري السعودي:
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متوســط أعمــار الالعبيــن األجانب فــي أندية الدوري 
الســعودي حســب مراكز اللعب:

قامــت الدراســة بتحليــل أعمــار الالعبيــن األجانــب المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة الــدوري 
الســعودي وعددهــم 114 العًبــا، لتحديــد متوســط أعمارهــم حســب مراكــز لعبهــم، وأظهرت 

النتائــج تبايًنــا واضًحــا فــي متوســط األعمــار حســب مركــز الالعــب علــى النحــو التالــي:

 جــاءت مراكــز اللعــب )حــارس المرمــى – قلــب الدفــاع – قلــب الهجــوم( كأعلــى 
المراكــز مــن حيــث متوســط أعمــار الالعبيــن.

 فــي حيــن كانــت مراكــز اللعــب المعتمــدة علــى الســرعات الكبيــرة والجهــد المتواصــل كمراكــز 
األجنحــة واألطــراف الدفاعيــة والهجوميــة أقــل مراكــز اللعــب مــن حيــث متوســط أعمــار الالعبيــن. 

 أمــا متوســطات أعمــار الالعبيــن فــي مراكــز صناعــة اللعــب فاحتلــت مرتبــة متوســطة 
مــن حيــث الفئــات العمريــة لالعبيــن األجانــب فــي أنديــة الدوري الســعودي.

وجاءت باقي متوسطات أعمار الالعبين على النحو الذي يوضحه الشكل التالي:

الالعبون العرب في أندية الدوري السعودي:
يبلــغ عــدد الالعبيــن العــرب المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة دوري »كأس األميــر محمــد بــن 
ســلمان للمحترفيــن« 26 العًبــا محترًفــا بنســبة 22.8% مــن إجمالــي عــدد الالعبيــن األجانب 
المحترفيــن فــي الــدوري الســعودي والبالــغ عددهــم 114 العًبــا، وينتشــر الالعبــون العــرب 

فــي 11 فريًقــا مــن فــرق الــدوري بأعــداد متفاوتــة علــى نحــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي:
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توزيع الالعبين العرب المحترفين في الدوري السعودي 
حسب مراكزهم:

تتمثــل أعلــى مراكــز اللعــب التــي يوجــد بهــا الالعبــون العــرب فــي مركــزي خــط الوســط 
المهاجــم Attacking Midfield وقلــب الدفــاع  Centre-Back بواقــع 7 العبيــن 
لــكل مركــز منهمــا، أي أن المركزيــن يســتأثران وحدهمــا بأكثــر مــن نصــف الالعبيــن 
العــرب المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة الــدوري الســعودي، أمــا باقــي المراكــز فجــاءت 

علــى نحــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي:

متوســط أعمــار الالعبيــن العــرب المحترفيــن فــي أندية 
الــدوري الســعودي حســب مراكــز اللعب:

األجانــب  الالعبيــن  أعمــار  متوســط  مــع  العــرب  الالعبيــن  أعمــار  متوســط  يتشــابه 
التــي  اللعــب  الــدوري الســعودي مــن حيــث مراكــز  المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة 
يلعبــون فيهــا، فكلمــا كان مركــز اللعــب يحتــاج لجهــد أكبــر وســرعات أعلــى مثل األجنحة 
والعبــي األطــراف جــاءت متوســطات أعمــار الالعبيــن أقــل، وكلمــا كان مركــز اللعــب ال 
يتطلــب نفــس مــا تتطلبــه مراكــز األطــراف مــن ســرعات عاليــة وجهــد متواصــل، كانــت 
متوســطات أعمــار الالعبيــن أكبــر، والشــكل التالــي يوضــح متوســط أعمــار الالعبيــن 
العــرب المحترفيــن فــي األنديــة الســعودية حســب مراكــز اللعــب التــي يلعبــون فيهــا:
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الســعودي  الــدوري  ألنديــة  الســوقية  القيمــة 
: والعبيهــا

يســتحوذ الهــالل الســعودي علــى صــدارة القيمــة الســوقية ألنديــة الــدوري الســعودي 
لعــام 2022م حيــث تخطــت قيمــة النــادي الســوقية حاجــز الــــ 60 مليــون يــورو حســب 
إحصائيــة موقــع ترانســفير ماركــت، ويحــلَّ النصــر الســعودي ثانًيــا بواقــع 55.68 مليــون 
يــورو، أمــا أقــل فــرق الــدوري الســعودي مــن حيــث القيمــة الســوقية لعــام 2022 فهــو 
نــادي ضمــك الــذي لــم تتجــاوز قيمتــه الســوقية 6.03 مليــون يــورو، فيمــا تفاوتــت 
القيمــة الســوقية لباقــي فــرق الــدوري علــى النحــو الموضــح بالمنحنــى البيانــي التالــي:

وبالنظــر إلــى المنحنــى الســابق نالحــظ فجــوة فــي القيمــة الســوقية بيــن أعلــى فريقيــن 
وهمــا )الهــالل والنصــر( وبيــن القيمــة الســوقية ألقــرب المنافســين وهــو االتحــاد الــذي 
يحتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث القيمــة الســوقية بواقــع 32.48 مليــون يــورو، أي أن 
الفــرق بيــن قيمتــه الســوقية وبيــن قيمــة نــادي النصــر الــذي يحتــل المرتبــة الثانيــة تعادل 
23.2 مليــون يــورو، بينمــا الفــرق بينــه وبيــن الهــالل صاحــب الصــدارة تقتــرب مــن حاجــز 

28 مليــون يــورو.
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وإذا كان نــادي الهــالل الســعودي هــو األعلــى مــن حيــث القيمــة الســوقية اإلجماليــة 
لعــام 2022م، فــإن نــادي النصــر يتفــوق علــى الهــالل مــن حيــث متوســط القيمــة 
الســوقية لالعــب الواحــد؛ حيــث يبلــغ متوســط قيمــة الالعــب الســوقية فــي نــادي 
النصــر 2.14 مليــون يــورو، فــي حيــن أن هــذه القيمــة تنخفــض لــدى نــادي الهــالل لتصــل 

إلــى 2.08 مليــون يــورو، وذلــك علــى نحــو مــا يوضحــه المنحنــى التالــي:

ولعــل أبــرز العوامــل التــي أدت إلــى حــدوث هــذه المفارقــة بيــن القيمــة الســوقية 
اإلجماليــة لألنديــة الســعودية والتــي يتفــوق فيهــا الهــالل، مقابــل متوســط القيمــة 
الســوقية لالعــب الواحــد والتــي يتفــوق فيهــا النصــر، ترجــع إلــى ارتفــاع متوســط القيمــة 
الســوقية لالعبيــن األجانــب المحترفيــن فــي صفــوف نــادي النصــر مقارنــة بمتوســط 
النحــو  علــى  الهــالل  نــادي  فــي  المحترفيــن  األجانــب  الالعبيــن  لــدى  القيمــة  تلــك 

الموضــح بالشــكل التالــي:
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أعلــى 20 العًبــا فــي الــدوري الســعودي مــن حيــث 
القيمــة الســوقية وأنديتهــم وجنســياتهم:

يســتأثر نــادي الهــالل الســعودي بأكثــر عــدد مــن الالعبيــن أصحــاب القيمــة الســوقية 
الــدوري الســعودي بواقــع خمســة  20 العًبــا األغلــى فــي  الــــ  األعلــى فــي قائمــة 
العبيــن، يتبعــه كل مــن ناديــي النصــر واالتحــاد بعــدد 4 العبيــن، فــي حيــن يســتحوذ 
الشــباب علــى 3 العبيــن مــن قائمــة الــــ 20، ليأتــي باقــي الالعبيــن المدرجيــن ضمــن 
أعلــى 20 العًبــا مــن حيــث القيمــة الســوقية فــي أنديــة الــدوري الســعودي علــى النحــو 

الموضــح بالشــكل التالــي:

وتأتــي الجنســية البرازيليــة كأكثــر الجنســيات تمثيــاًل فــي قائمــة أغلــى 20 العًبــا مــن 
حيــث القيمــة الســوقية فــي الــدوري الســعودي بواقــع ســتة العبيــن يبلــغ مجمــوع 
قيمتهــم الســوقية 47.5 مليــون يــورو، تتبعهــا الجنســية األرجنتينيــة بــــــ 3 العبيــن تصــل 
قيمتهــم الســوقية إلــى 18.8 مليــون يــورو، أمــا باقــي الــــ 20 العًبــا فتأتــي جنســياتهم 

علــى النحــو الموضــح بالشــكل التالــي:
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 أمــا بالنســبة لترتيــب أغلــى 20 العًبــا فــي األنديــة الســعودية حســب القيمــة الســوقية 
فيوضحهــا الشــكل البيانــي التالــي:

متوســط القيمة الســوقية لالعبين األجانب حسب 
مراكــز لعبهم:

يتمثــل أعلــى متوســط قيمــة ســوقية لمراكــز الالعبيــن المحترفيــن فــي مركــز المهاجــم 
الثانــي أو المهاجــم المســاند Second Striker والــذي تبلــغ متوســط قيمــة الالعــب 
الســوقية فيــه 8.25 مليــون يــورو، فــي حيــن أن أقــل متوســط قيمــة ســوقية لالعبيــن 
المحترفيــن حســب مراكــز اللعــب جــاءت فــي مركــز العــب خــط الوســط األيســر الــذي ال 
تتجــاوز متوســط قيمتــه الســوقية 300 ألــف يــورو، ويوضــح المنحنــى التالــي متوســط 
القيمــة الســوقية لالعبيــن المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة الــدوري الســعودي حســب 

مراكــز لعبهــم:
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متوســط القيمــة الســوقية لالعبيــن العــرب حســب 
مراكــز لعبهــم:

وعلــى صعيــد الالعبيــن العــرب المحترفيــن فــي صفــوف األنديــة الســعودية، نالحــظ أن هنــاك 
ــا بيــن متوســط القيمــة الســوقية لالعبيــن العــرب حســب مراكــز لعبهــم مقارنــة بمتوســط  تبايًن
 Left القيمــة الســوقية لالعبيــن األجانــب حســب مراكزهــم؛ حيــث جــاء مركــز الجنــاح األيســر
Winger كأعلــى مركــز مــن حيــث متوســط قيمــة الالعــب العربــي الســوقية بواقــع 4 مالييــن 
يــورو، فــي حيــن أن أقــل مراكــز اللعــب مــن حيــث متوســط القيمــة الســوقية لالعــب العربــي 
المحتــرف فــي األنديــة الســعودية يتمثــل فــي مركــز الجنــاح األيمــن Right Winger والــذي 

يبلــغ متوســط قيمــة الالعــب فيــه 538 ألــف يــورو.

أمــا باقــي متوســطات القيــم الســوقية لمراكــز اللعــب التــي يلعــب فيهــا المحترفــون العــرب فــي 
صفــوف أنديــة دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن، فيوضحهــا المنحنــى التالــي:

مقارنة القيم الســوقية ألعلى خمســة أندية ســعودية 
خالل الفترة من 2012 وحتى 2022م:

قامــت الدراســة بتتبــع منحنــى القيمــة الســوقية ألعلــى خمســة أنديــة ســعودية منــذ 
عــام 2012 وحتــى عــام 2022، حيــث أظهــرت النتائــج مــا يلــي:

 ُيعــد النــادي األهلــي أكثــر األنديــة الســعودية تصــدًرا للقيمــة الســوقية خــالل هــذه 
 -2019 - 2018 –  2017  –  2013( أعــوام  فــي  تمّثلــت  مــرات  بخمــس  الفتــرة 
-2020(، كمــا أنــه النــادي الســعودي الوحيــد الــذي حافــظ علــى صــدارة القيمــة 
الســوقية ألنديــة الــدوري علــى مــدار 4 ســنوات متتاليــة بــدأت منــذ 2017 وحتــى 
2020؛ إال أن القيمــة الســوقية للنــادي انخفضــت بشــكل حــاد خــالل عــام 2021 
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حيــث تراجعــت مــن 66.78 مليــون يــورو إلــى 40.33 مليــون يــورو. ومــن الالفــت 
لالنتبــاه أن أعلــى قيمــة ســوقية بلغهــا نــاٍد ســعودي علــى اإلطــالق كانــت مــن 

نصيــب النــادي األهلــي خــالل عــام 2019 بواقــع 70.37 مليــون يــورو.

 غــاب الهــالل الســعودي عــن صــدارة القيمــة الســوقية ألنديــة الــدوري الســعودي 
منــذ عــام 2015 وهــي آخــر ســنة حصــل فيهــا النــادي علــى أعلــى قيمــة ســوقية فــي 
الــدوري بواقــع 25.78 مليــون يــورو آنــذاك، قبــل أن يعــود مــن جديــد إلــى صــدارة 
تصنيــف القيمــة الســوقية ألنديــة الــدوري خــالل العــام الحالــي 2022 لتصــل قيمتــه 

الســوقية إلــى 60.43 مليــون يــورو.

 تصــدر نــادي النصــر القيمــة الســوقية ألنديــة الــدوري الســعودي مرتيــن األولــى 
عــام 2016 حيــن بلغــت قيمتــه الســوقية 17.30 مليــون يــورو، والثانيــة عــام 2021 
إذ بلغــت قيمتــه الســوقية 68.35 مليــون يــورو، كمــا حافــظ النــادي علــى وصافــة 
ترتيــب األنديــة الســعودية مــن حيــث القيمــة الســوقية خــالل عامــي 2019 و2020 

وذلــك قبــل أن يحتــل الصــدارة مــن جديــد عــام 2021 علــى نحــو مــا تــم ذكــره.

ويوضــح المنحنــى البيانــي التالــي تطــور القيمة الســوقية ألعلى خمســة أندية ســعودية 
منــذ عــام 2012 حتــى عام 2022:

66.78 M

29

www.alqarar.sa @alqarar_sa



النتائج العامة للدراسة:
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، منها:

ــة المملكــة 2030 علــى الرياضــة الســعودية بوجــه عــام، وكــرة   انعكســت ثمــار رؤي
القــدم بوجــه خــاص، وتحقــق ذلــك مــن خــالل تربــع دوري »كأس األميــر محمــد 
ــات فــي  بــن ســلمان للمحترفيــن« علــى صــدارة التصنيــف اآلســيوي ألغلــى الدوري
القــارة. وال شــك أن الرعايــة الخاصــة التــي أولتهــا القيــادة الرشــيدة للرياضــة منــذ 
ــر فــي تربــع الــدوري الســعودي علــى  إطــالق الرؤيــة وحتــى اآلن كان لهــا أبلــغ األث
قمــة الدوريــات اآلســيوية علــى نحــو مــا تســتهدفه الرؤيــة بالتفــوق الكامــل فــي 

كافــة المجــاالت.

ــزة لالعبيــن المحترفيــن مــن كافــة  ــدوري الســعودي وجهــة آســيوية متمي ــل ال  ُيمث
ــا لالعبيــن المحترفيــن وأســرهم حتــى فــي  دول العالــم، إذ ُتعــد المملكــة خيــاًرا آمًن

أوقــات االضطرابــات واألزمــات.

 يعتبــر الــدوري الســعودي أعلــى الدوريــات اآلســيوية مــن حيــث التنــوع اللغــوي 
الالعبــون  هــؤالء  ويتأثــر  أنديتــه؛  صفــوف  فــي  المحترفيــن  لالعبيــن  والثقافــي 
بالثقافــة الســعودية والتــراث الشــعبي للمملكــة وهــو مــا يجعــل الــدوري أداة قويــة 

مــن أدوات القــوة الناعمــة للدولــة الســعودية.

 يتفــوق الــدوري الســعودي علــى كافــة الدوريــات اآلســيوية ســواء مــن حيــث القيمــة 
الســوقية لالعــب  القيمــة  أو مــن حيــث متوســط  للــدوري،  الســوقية اإلجماليــة 

الواحــد فــي الــدوري.

 تســتحوذ قارتــا أمريــكا الجنوبيــة وإفريقيــا علــى أكبــر نســبة العبيــن أجانــب محترفيــن 
لالعبيــن  األجنبيــة  اللغــات  البرتغاليــة  اللغــة  وتتصــدر  الســعودي،  الــدوري  فــي 

المحترفيــن فــي دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان للمحترفيــن.

ــات اآلســيوية بعامــل االســتقرار الــذي  ــز الــدوري الســعودي عــن كافــة الدوري  يتمي
البقــاء واالســتمرارية ال ســيما فــي أوقــات األزمــات علــى عكــس مــا  لــه  ضمــن 
شــهدته بعــض الدوريــات األخــرى التــي ســيطرت لفتــرات طويلــة ســابقة علــى عــرش 
القيمــة الســوقية األغلــى فــي القــارة األســيوية قبــل تعرضهــا لهبــوط حــاد فــي 

قيمتهــا الســوقية علــى خلفيــة تداعيــات وآثــار جائحــة كورونــا.

 يعــد عــام 2016 نقطــة البدايــة التــي انطلــق منهــا الــدوري الســعودي ليصــل إلــى 
صــدارة القــارة اآلســيوية عــام 2022، حيــث شــهد هــذا العــام مجموعــة واســعة مــن 
اإلصالحــات اإلداريــة والتنظيميــة للــدوري تزامنــت مــع إطــالق رؤيــة المملكة 2030 
واعتبرتهــا  االســتراتيجية  الســعودية ضمــن مســتهدفاتها  الرياضــة  التــي وضعــت 

إحــدى أهــم وســائل القــوة الناعمــة للدولــة الســعودية.
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 تركــز أنديــة الــدوري الســعودي علــى اســتقطاب الالعبيــن مــن الفئــات العمريــة 
المتوســطة التــي تجمــع بيــن عنصــري الخبــرة والشــباب.

 يمتلــك نــادي الهــالل أكبــر عــدد مــن الالعبيــن األغلــى فــي الــدوري الســعودي، 
ويتصــدر أنديــة الــدوري الســعودي مــن حيــث القيمــة الســوقية اإلجماليــة.

 يتصــدر النصــر أنديــة الــدوري الســعودي مــن حيــث أعلــى متوســط قيمــة ســوقية 
لالعــب الواحــد.

الــدوري  فــي  أعلــى قيمــة ســوقية لالعبيــن  البرازيليــة علــى  الجنســية   تســتحوذ 
الســعودي.

 األهلــي هــو أكثــر األنديــة الســعودية تصــدًرا للقيمــة الســوقية خــالل الفتــرة مــن 
2012 وحتــى 2022م بواقــع 5 مــرات، منهــا 4 أعــوام علــى التوالــي )2017 – 

2018 – 2019 – 2020( إضافــة إلــى عــام 2013. 

 ُيعتبــر عــرب إفريقيــا األكثــر وجــوًدا فــي أنديــة دوري كأس األميــر محمــد بــن ســلمان 
للمحترفيــن مقارنــة بعــرب آســيا، وتأتــي الجنســية المغربيــة كأكثــر الجنســيات العربيــة 

انتشــاًرا فــي أنديــة الــدوري الســعودي تتبعهــا الجزائــر.

 ُيعــد )قلــب الهجــوم - قلــب الدفــاع( أعلــى المراكــز اســتقطاًبا لالعبيــن المحترفيــن؛ 
إذ يســيطران علــى أكثــر مــن 34% مــن إجمالــي عــدد الالعبيــن المحترفيــن فــي 

الــدوري الســعودي.

 تســتحوذ مراكــز )المهاجــم الثانــي - األطــراف - صناعــة اللعــب( علــى أعلــى قيــم 
ســوقية لالعبيــن المحترفيــن فــي صفــوف أنديــة الــدوري الســعودي.

ختاًما..
للمحترفيــن«  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  »كأس  دوري  أن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
كنمــوذج للنشــاط الرياضــي فــي المملكــة شــهد نهضــة وتطــوًرا الفًتــا بفضــل السياســة 
الرشــيدة لــوالة األمــر بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان – حفظهمــا اللــه -، والتــي تــم 

بلورتهــا فــي رؤيــة المملكــة 2030.

ــه  وقــد انعكســت هــذه النهضــة علــى قــوة الــدوري الســعودي الــذي ارتفعــت قيمت
ر قمــة الدوريــات اآلســيوية فــي عام 2022م، كما انعكســت  الســوقية لتصــل إلــى تصــدُّ

أيًضــا علــى اســتقرار الــدوري واســتمرارية منحنــى صعــوده علــى الصعيــد القــاري.
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