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ملّخص
مــع اقــراب موعــد بطولــة كأس العــامل لكــرة 
االهتــام  يتزايــد  قطــر،  يف   2022 القــدم 
ــذه  ــن ه ــة م ــج املتحصل ــات والنتائ ــول البيان ح
االســتضافة، باإلضافــة إىل القيــم املضافــة 
للــدول املســتضيفة وكيفيــة اســتفادتها مــن 
 اســتضافة هــذا الحــدث العاملي عــى أرضها.

يســاهم هــذا التقريــر يف إثــراء هــذا النقــاش 
واملقارنــات  اإلحصائيــات  رسد  خــال  مــن 
وإشــباع  الوعــي  رفــع  شــأنها  مــن  التــي 
كأس  بطولــة  اســتضافة  حــول  النقــاش 
املســتضيفة. للبلــدان  وأهميّتهــا   العــامل 

نركّــز يف هــذا التقريــر عــى تجــارب حــاالت 
واالجتاعيــة  االقتصاديــة  األوضــاع  مختلفــة 
كالـــ برازيــل )دولة ناميــة مســتضيفة للبطولة( 
واالســتضافة  متقّدمــة(  )دولــة  وأملانيــا 
عــام  الجنوبيــة  وكوريــا  لليابــان  املشــركة 
متعــددة  االســتضافة  ضــوء  )يف   2002
األطــراف لبطولــة كأس العــامل عــام 2026، 
املقّدمــة  املشــركة  االســتضافة  وملفــات 
كأس  بطولــة  باســتضافة  الفــوز  أجــل  مــن 

.)2030 لعــام  العــامل 
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حقائق رسيعة

تشري التقديرات املوثوقة إىل أّن آخر 3 بطوالت 
لكأس العامل ضّخت 2:

 بطولة كأس العامل
األخرية يف روسيا 1

 روسيا عام 
2018

الربازيل عام 
2014

3.5 

جنوب أفريقيا عام 
2010

12 مليار دوالر أمرييك 

كأس  	 لبطولــة  التنفيــذي  للمديــر  وفقــاً 
قطــر  يف  )فيفــا(  القــدم  لكــرة  العــامل 
ــر  2022، ميكــن لبطولــة هــذا العــام أن تؤثّ
عــى االقتصــاد القطــري بحــوايل 17 مليــار 
 7.5% تقريبًــا  ميثّــل  مــا  أمريــي،  دوالر 
مــن الناتــج املحــّي اإلجــايل القطــري 
تأثــري  املتوقّــع لعــام 2022 )مــع توقّــع 
التعــاون  مجلــس  دول  عــى  إيجــايب 

املجــاورة(. الخليجــي 

وظيفــة  	 مليــون   1.5 مــن  أكــر  ستنشــأ 
وفًقــا  مهّمــة،  قطاعــات  يف  جديــدة 
للرئيــس التنفيــذي لبطولــة كأس العــامل 
اســتضافة  جــرّاء  وذلــك  قطــر،   2022
هــذه  وتتضّمــن  العــامل.  كأس  بطولــة 
القطاعــات قطــاع اإلنشــاءات والعقــارات 

والضيافــة عــى ســبيل املثــال.

لكــرة  	 العــامل  كأس  بطولــة  تــدّر 
اإليــرادات  مــن  قــدر  أكــرب  القــدم 
القــدم  لكــرة  املنظمــة   للهيئــة 
)فيفــا(. ويتوقّــع االتحــاد الــدويل لكــرة 
القــدم أن يــدر كأس العامل عــام 2022 4.6 
مليــار دوالر أمريــي تضــاف لخزينــة فيفــا 
)حيــث أن كأس العــامل يف روســيا عــام 
2018 درّ لاتحــاد 5.3 مليــار دوالر أمريــي(. 

تــأيت إيــرادات فيفــا مــن بطولــة كأس  	
حقــوق  مبيعــات  عــرب  إجــااًل  العــامل 
الرعايــة  وإيــرادات  التلفزيــوين  البــث 
ــوع  ــن مجم ــوايل %70 م ــل ح ــي متثّ الت
إيــرادات  الباقــي  )يتضّمــن  اإليــرادات 
مــن حقــوق الضيافــة ومبيعــات التذاكــر 

وغريهــا(. الرخيــص  وحقــوق 

%3.2 من الناتج 
املحّي اإلجايل

 مليار شخص تابََع
 وشاهد

15 مليار دوالر أمرييك 
%0.6 من الناتج 

املحّي اإلجايل

14 مليار دوالر أمرييك 
%1.1 من الناتج 

املحّي اإلجايل
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ــدم  	 ــرة الق ــامل لك ــكأس الع ــة ل أول بطول
اســتضافتها األوروغــواي عــام 1930. كا 
أن بعــض الــدول اســتضافت البطولــة أكــر 
ــا  مــن مــرّة، مــن ضمنهــا الربازيــل وأملاني
كانــت يف أملانيــا  لهــا  اســتضافة  )أّول 
وفرنســا  وإيطاليــا  ســابًقا(،  الغربيّــة 
املكســيك  )وستســتضيف  واملكســيك 
مبشــاركة  الثالثــة  للمــرّة  البطولــة 
ــدا يف  ــة وكن ــدة األمريكي ــات املتّح الوالي

 .)2026

لبطولــة  	 املســتضيفة  الــدول  معظــم 
كأس العــامل كانــت دول أوروبيـّـة، رغــم أّن 
ــد يف  ــدم عم ــرة الق ــدويل لك ــاد ال االتّح
اســتضافة   نــر  إىل  األخــرية  الســنوات 

البطولــة يف أنحــاء العــامل.

ملحة عن الدول 

املستضيفة لبطولة 

كأس العامل لكرة القدم 

شــهر  	 يف  قطــر  يف   2022 العــامل  كأس  بطولــة  ســتكون 
نوفمــرب، حيــث أنهــا تعتــرب املــرة األوىل التــي يســتضيف فيهــا 

الــرق األوســط كأس العــامل.

ــت  	 ــتضيفة كان ــدول املس ــّددة ال ــامل متع ــكأس ع ــة ل أول بطول
عــام 2002، وانقســمت االســتضافة بــن دولتــّي اليابــان وكوريــا 
ــة. ويبــدو أّن هــذا التوّجــه يظهــر مجــّدًدا مــع بطــوالت  الجنوبيّ
ــتضافتها  ــط الس ــم التخطي ــي يت ــتقبليّة الت ــامل املس كأس الع

ــّددة.  ــدان متع ــركة يف بل املش

ســتكون بطولــة كأس العــامل 2026 التــي تســتضيفها بشــكل  	
ــيك  ــة واملكس ــدة األمريكي ــات املتّح ــن الوالب ــرك كّل م مش
وكنــدا، ثــاين بطولــة باســتضافة مشــركة، وأول بطولــة تضــم 

ثــاث دول مســتضيفة.

العــامل  	 كأس  الســتضافة  املقّدمــة  االســتضافة  ملفــات 
2030: عطــاء مشــرك بــن األرجنتــن وتشــيي والرباغــواي 
واألوروغــواي، وآخــر مشــرك بــن إســبانيا والربتغــال وكذلــك 

ــان. ــر واليون ــعودية وم ــن الس ــر ب آخ
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 استضافة كأس العامل
حسب املنطقة3

أوروبا

أفريقياآسيا**

أمريكا الشاملية*أمريكا الجنوبية 9
21

54

األوروغواي

إنجلرتا

أمريكا

قطر

إيطاليا

املكسيك

فرنسا

فرنسا

أملانيا الغربية

كوريا/اليابان

الربازيل

األرجنتني

أملانيا

سويرسا

إسبانيا

روسياالربازيلجنوب أفريقيا

السويد

املكسيك

تشييل

إيطاليا

1930

1966

1994

2022

1934

1970

1998

1938

1974

2002

1950

1978

2006

1954

1982

201020142018

1958

1986

1962

1990

*من ضمنها  كأس العامل 2026 املخطّط استضافته بشكل مشرك بن الواليات املتحدة وكندا واملكسيك.
**من ضمنه كأس العامل 2022 يف قطر.
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كيف يتم اختيار الدول 

املستضيفة لكأس 

العامل؟

يجــب عــى الدولــة التــي ترغــب  	
يف اســتضافة كأس العــامل أن 
تقــدم أواًل طلبـًـا تــرح مــن خاله 
ســبب كونهــا املوقــع املثــايل 
تعــرض  حيــث  لاســتضافة، 
ووســائل  للماعــب  خططهــا 
النقــل واإلقامــة لعشــاق كــرة 

القــدم.

الدولــة  	 تحقــق  أن  يجــب 
املســتضيفة الحــد األدىن مــن 
املتطلبــات لتكــون مؤهلــة، وإذا 
فعلــت ذلــك، يتــم إجــراء تصويــت 
املســتضيفة.  الدولــة  الختيــار 
ــذه  ــن ه ــد األدىن م ــمل الح يش

يــي: مــا  املتطلبــات 

أن  	 عــى  الفيفــا  اتحــاد  ينــص 
ــاج إىل  ــة املســتضيفة تحت الدول
كل  ملعبًــا،   12 عــن  يقــل  ال  مــا 
منهــا بســعة ال تقــل عــن 40 ألــف 
- 80 ألــف مقعــًدا، اعتــاًدا عــى 
التــي ســتقام  نــوع املباريــات 

هنــاك.

يفــرض اتحــاد الفيفــا أن يكــون  	
كل ملعــب بالقــرب مــن مطــار، 
قــدرة  مطــار  لــكل  يكــون  وأن 
اســتيعابية ال تقــل عــن 1450 راكبًــا 

الســاعة. يف 

ما  	 توافر  الفيفـــا  اتحـــاد  يتطلب 
: يي

موقـــع  	 لـــكل  فنـــادق   4
املاعـــب،  مواقـــع  مـــن 
فندقًـــا   72 إىل  باإلضافـــة 
الفرق  الســـتضافة  أساســـيًا 

. لن و ملســـؤ ا و

ما بـــن 1760 وحتـــى 8080  	
للمتفرجن  غرفـــة فندقيـــة 
املناســـب  الحجـــم  )يحـــدد 
التـــي  املبـــاراة  بحســـب 

هنـــاك(. ســـتقام 

املالعــــب

املواصــالت

اإلقــامــــة
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اقتصاديات كأس العامل لكرة القدم 
نظرة عىل تكاليف االستضافة4

تكاليف بطوالت كأس العامل
)مليار دوالر أمرييك(

تكاليف األلعاب األوملبيّة 
)مليار دوالر أمرييك(

توّســـعت تكلفة اســـتضافة مباريـــات كأس العامل مع توّســـع نطاق هـــذه الفعاليّة وحجمها عى مر الســـنن. 
حيـــث اختلفـــت التكلفـــة النهائية بشـــكل كبري من مدينـــة إىل أخرى عى مر الســـنن، مـــع ارتباط الجـــزء األكرب 
مـــن التكاليف بإنشـــاءات البنيـــة التحتية الجديدة. وفيـــا يي مقارنة بن تكاليف اســـتضافة نســـخ كأس العامل 
الســـابقة بن مختلـــف البلـــدان. وللحصول عى منظـــور إضايف، قمنـــا مبقارنتها بتكاليف ســـابقة الســـتضافة 

األلعـــاب األوملبيّـــة )والتي عـــادة ما تكـــون فعاليّة أكرب وأكـــر تكلفة(.

2008

2006

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

5.3

52.7

8.9

13.3

59.7

13.0

15.4

35

38.5

تورينو

بكني

فانكوفر

 لندن

سوتيش

ريو دي جانريو

بيونغ تشانغ

طوكيو

بكني

كوريا واليابان

فرنسا

الواليات املتحدة*

أملانيا

جنوب أفريقيا

الربازيل

روسيا

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

4.0إيطاليا

0.5

2.3

7.0

5.0

3.6

11.6

11.7

ــزة  ــآت جاه ــدة منش ــات املتّح ــدى الوالي *كان ل
ــل. ــة أق ــت التكلف ــايل كان ــبًقا، وبالتّ مس
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األوروغواي

434,000

1,614,677

3,568,567

395,000

1,673,975

2,859,234

483,000

1,774,022

2,724,604

1,337,000

1,610,215

3,367,000

943,000

1,856,277

3,167,984

868,000

2,407,431

3,441,450

776,000

2,527,348

3,031,768

24,111

50,458

68,626

23,235

52,311

44,675

26,833

46,684

42,571

60,772

42,374

52,609

36,269

35,697

49,499

24,800

46,296

53,772

24,250

48,602

47,371

تشييلالسويدسويرساالربازيلفرنساإيطاليا

1930193419381950195419581962

إيطاليااملكسيكإسبانيااألرجنتنيأملانيا الغربيةاملكسيكإنجلرتا

1966197019741978198219861990

روسياالربازيلجنوب أفريقياأملانياكوريا واليابانفرنساالواليات املتحدة

1994199820022006201020142018

معّدل الحضور لكل مباراةالحضور اإلجايل

شــاهد مــا مجموعــه 3 مايــن شــخص 64 مبــاراة 
يف  مبــارشة  روســيا  يف   2018 العــامل  لــكأس 
لــكل  الحضــور  متوســط  أن  يعنــي  هــذا  امللعــب. 
ــاراة كان 47,371، وهــو أقــل مــن متوســط حضــور  مب
ــاراة، التــي  كأس العــامل 2014 يف الربازيــل لــكل مب
ــامل  ــذ كأس الع ــط )53,772( من ــى متوس ــجلت أع س

.)68,626( املتحــدة  الواليــات  يف   1994

احصائيات حضور 
املشجعني يف املالعب5
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وارتفعــت مبالــغ بيــع تذاكــر مباريــات كأس العــامل مــع توّســع نطــاق الحــدث وحجمــه عــى مــر الســنن. فيــا يــي 
مقارنــة مببالــغ إيــرادات التذاكــر لبطــوالت كأس العامل الســابقة.

 الواليات املتحدة

 أملانيا

 جنوب أفريقا

الربازيل

 روسيا

1990

1994

2006

2010

2014

2018

55 إيطاليا

84

207

300

527

564

نظرة عىل مقارنات 

مبيعات التذاكر 

 بطوالت كأس العامل

ايرادات مبيعات التذاكر )مليون دوالر أمرييك( 6
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التكاليف واإليرادات املبارشة 
املتعلقة بحجم الحدث7

زادت التكاليــف، واإليــرادات املبــارشة )مبيعــات التذاكــر + حقــوق البــث + حقوق التســويق + حقوق االســتضافة + حقوق الرتخيص 
+ وغريهــا (، املرتبطــة بالحــدث  بشــكل أكــر نســبيًا مــن حجــم الحــدث إن متــت مقارنته بحجم  حضــور املشــجعني يف املالعب.

تبلــغ التكلفــة التقديريــة للــدول املســتضيفة لــدورات األلعــاب األوملبية الشــتوية حــوايل ضعفــني إىل ثالثة أضعــاف تكلفة كأس 
العــامل أو األلعــاب األوملبيــة الصيفيــة بنــاًء عــى إجاميل حضور املشــجعني.

كــام أن اإليــرادات املبــارشة لــكل شــخص مــن الحضــور أعــى أيًضــا يف دورة األلعــاب األوملبيــة الشــتوية مقارنــة بــكأس العــامل 
ودورة األلعــاب األوملبيــة الصيفيــة.

التكلفة التقديرية للدول املستضيفة للبطوالت السابقة 

عىل إجاميل حضور املالعب )دوالر أمرييك( * 

1990

1994

2006

2010

2014

2018

1,582

140

1,485

1,136

3,370

3,859

20102012

20062008

20142016

20182020

5,8898,108

5,9731,622

58,5302,097

14,0007,778

األلعاب األوملبية

األلعاب األوملبية الشتويّة

 بطوالت كأس العامل

 الواليات املتحدة

 أملانيا

 جنوب أفريقا

الربازيل

 روسيا

 إيطاليا

تورينو

فانكوفر

سوتيش

بيونغ تشانغ

بكني

 لندن

ريو دي جانريو

طوكيو

األلعاب األوملبية الصيفية

*. متت عملية احتساب ''التكلفة التقديرية للدول املستضيفة للبطوالت السابقة عىل إجاميل حضور املالعب'' بناء عىل بيانات مابعد البطوالت.
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اإليرادات املبارشة للدول املستضيفة للبطوالت السابقة 

عىل إجاميل حضور املالعب )دوالر أمرييك(*

*. متت عملية احتساب ''اإليرادات املبارشة للدول املستضيفة للبطوالت السابقة عىل إجاميل حضور املالعب'' بناء عىل بيانات مابعد البطوالت.

1990

1994

2006

2010

2014

2018

72

68

261

867

1,402

1,530

2010

2006

2014

2018

2,366

1,059

3,614

3,124

2012

2008

2016

2020

617

690

813

1,156

التكاليف واإليرادات املبارشة 
املتعلقة بحجم الحدث7

 الواليات املتحدة

 أملانيا

 جنوب أفريقا

الربازيل

 روسيا

 إيطاليا
 بطوالت كأس العامل

األلعاب األوملبية

األلعاب األوملبية الصيفيةاأللعاب األوملبية الشتويّة

تورينو

فانكوفر

سوتيش

بيونغ تشانغ

بكني

 لندن

ريو دي جانريو

طوكيو
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تأثري استضافة بطولة 

كأس العامل لكرة القدم
ــث أن  ــامل. حي ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــاهدين م ــن املش ــة م ــوًدا ضخم ــتقطب حش ــايض يس ــدث ري ــي ح ــامل ه ــة كأس الع بطول

ــة. ــة والبيئي ــة واالجتاعي ــدة االقتصادي ــف األصع ــى مختل ــلبيات ع ــات والس ــن اإليجابي ــدد م ــا ع ــات له ــتضافة املباري اس

ــه، فــإن النظــام البيئــي الــذي يســتفيد بشــكل فــوري وإيجــايب يف  ــدويل لكــرة القــدم )FIFA( نفس ــب االتحــاد ال إىل جان
الفــرة التــي تســبق الحــدث وأثنــاءه يشــمل:

عــى الرغــم مــن التعزيــز قصــري املــدى الــذي يخلقــه هــذا الحــدث للنشــاط 
االقتصــادي، مــن املهــم األخــذ بعــن االعتبــار تأثــري هــذا الحــدث عــى البلــد ككل، 

ــه. ــي تلي ــرة الت ــك يف الف ــا يف ذل مب

العــامل. حيــث توقــع  تأثــري اســتضافة كأس  أجريــت دراســات مختلفــة لتحليــل 
مرّوجــو الحــدث بشــكل خــاص الفوائــد االقتصاديــة مــن اســتضافة كأس العــامل يف 
تقييــات األثــر االقتصــادي بــن املــايض والحــارض. كــا تــم تربيــر الدعــم العــام 
ــة  ــدة اقتصادي ــق فائ ــع تحقي ــال توق ــن خ ــة م ــبات الضخم ــة للمناس ــة التحتي للبني

ــرية. ــوة كب مرج

ولعــدة أســباب، شــكك البعــض يف دراســات التأثــري التــي أجريــت والتأثــري نفســه 
فكريتــان  مدرســتان  ظهــرت  حيــث  العــامل.  كأس  اســتضافة  بعــد  البلــد  عــى 
متعارضتــان يف نهايــة املطــاف، إحداهــا تؤيـّـد اســتضافة كأس العــامل واألخــرى 
ــا يف جــدال صحــة أي مــن  تعارضهــا. وحيــث أننــا يف هــذا التقريــر لــن نكــون طرفً

ــة. ــر املختلف ــات النظ ــراز وجه ــو إب ــا ه ــيكون هدفن ــن، س الطرف

بدراســة  قمنــا  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
أمثلــة حــاالت ســابقة لفهــم تجــارب 
الــدول املســتضيفة لــكل مــن االقتصــاد 
املتقــّدم )مثــل أملانيــا( ومــن منظــور 
البلــدان الناميــة )الربازيــل(. باإلضافــة 
االســتضافة  كــون  نظــرًا  ذلــك،  إىل 
املشــركة حدثــت ســابًقا مــرة واحــدة، 
كــا تــم اختيارها كنمــوذج لعــام 2026 
ورمبــا بعــد ذلــك، فمــن األهميــة فهم 
املشــركن  املســتضيفن  تجربــة 
)كوريــا الجنوبيــة واليابــان(، والــدروس 
التــي ميكــن اســتخاصها مــن جميــع 

التجــارب املذكــورة أعــاه.

الفعاليات واألنشطة 	
التسويق والرويج 	
الضيافة والسياحة 	
النقل داخل وخارج الباد 	
املاء والكهرباء والرف الصحي 	
اإلنشاءات والبنية التحتية 	
البيع بالتجزئة 	

وسائل اإلعام 	
األطعمة واملروبات 	
التصنيع 	
جميع ساسل التوريد ذات الصلة 	
مقدمــو الخدمــات اآلخــرون )الصحــة والســامة واألمن  	

وإدارة املشــاريع واللوجســتيات األخــرى، إلخ(
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القيمة املضافة من االستضافة 

بني مؤيد ومعارض

ــّدم  ــتضافة، ق ــد االس ــض ض ــادل البع ــا ج ــامل. بين ــتضافة كأس الع ــلبيات الس ــد والس ــن الفوائ ــة م ــة متنوع ــاك مجموع هن
البعــض اآلخــر حجًجــا لتأييــد اســتضافتها. وبنــاًء عــى مراجعــة املراجــع االقتصاديــة التــي تناولــت هــذا املوضــوع، نقــدم الحجــج 

الرئيســية املؤيــدة واملعارضــة يف األقســام أدنــاه8.

تدفقــات إيــرادات أكــرب ومختلفــة )مبيعــات التذاكــر 
الرعايــة(. التلفزيــوين،  البــث  والبضائــع، حقــوق 

جذب اآلالف من عشاق الرياضة/السيّاح

باإلنفــاق  مدفوًعــا  االســتهايك  اإلنفــاق  ارتفــاع 
والســياحي. املحــي 

خلق فرص عمل جديدة

تعزيــز قصــري املــدى لســوق األوراق املاليــة يف 
البلــد املســتضيف والدولــة الفائــزة بالبطولــة.

زيادة أنشطة التجارة.

عامــل ''الشــعور بالســعادة'' + قصــص النجــاح امللهمة 
لألجيــال القادمــة + تشــجيع املزيــد مــن املشــاركة 

الرياضيــة، خاصــة بــن األطفــال.

''الفيــل األبيــض'' – عــدم اســتخدام املاعــب  حجــة 
والبنيــة التحتيــة األخــرى )يضيــف البعــض أعبــاء تكلفــة 

ــتضيف(. الصيانــة عــى املس

تعطيــل التدفقــات الســياحية األخرى/إبعــاد تدفّــق 
الزيــارة عــن املواقــع واملعــامل الســياحية الشــهرية/

الراســخة، بســبب احتاليــة االزدحــام واالزعــاج وارتفــاع 
األســعار.

ــرورة  ــس بال ــة، ولي ــائحن يف الدول ــوع الس ــري ن تغ
عددهــم.

اإلنفــاق املحــي ال يرتفــع بالــرورة ولكنــه يتحــول 
إىل النفقــات املتعلقــة ببطولــة كأس العــامل.

ترتفــع  ال  البــاد  يف  األجــور  لكــن  األســعار،  ترتفــع 
بالــرورة.

إّن االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )FIFA( يحّصــل الفائــدة 
فقــط، كــا أّن دخــل االتّحــاد مــن كأس العــامل معفــى 
ــتضيفة  ــة املس ــي أّن الحكوم ــا يعن ــب، م ــن الرائ م
تخــر عائــدات الرائــب التــي كان ميكــن جنيهــا إذا 
أنفــق النــاس نفــس األمــوال عــى اســتهاك آخــر يف 

الدولــة.

تكلفــة  تكــون  قــد   – املتضمنــة  الفرصــة  تكلفــة 
''الفرصــة البديلــة'' عــى رأس املــال مرتفعــة تحديــًدا 

الناميــة. الــدول  يف 

ــد مســتويات ديــون حكوميــة متزايــدة/  ميكــن أن تتكب
ــون. ــخ الدي ــة يف ف ــوع الحكوم أو وق

ة
ّد

ؤي
مل

 ا
ج

ج
ح
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ة
ض
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ع
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 ا

ج
ج

ح
ال
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 دراسة حالة لدولة

نامية مستضيفة – الربازيل

إّن بطولــة كأس العــامل لكــرة القــدم عــام 2014 التــي اســتضافتها الربازيــل بــن يونيــو 
ويوليــو 2014، كانــت املــرة الثانيــة التــي تســتضيفها الربازيــل )كانت الســابقة يف عام 

1950(. كــا أنهــا املــرة السادســة التــي تقــام فيهــا البطولــة يف أمريــكا الجنوبية.

ــّدرت تكلفــة اســتضافة كأس العــامل بحــوايل 11 مليــار دوالر أمريــي، مــع  	 بالنســبة للربازيــل، قُ

بعــض التقديــرات تصــل إىل 15 مليــار دوالر أمريــي. وقــّدرت املحكمــة الوطنيــة الربازيليــة 

ــة  ــات الرعاي ــن، نفق ــى مرّت ــتغطي، ع ــت س ــات كان ــذه النفق ــل ه ــابات أن مث ــي الحس ملراجع

االجتاعيــة الســنوية يف البــاد ''Bolsa Familia'' )التــي تصــل إىل مــا يقــرب مــن %25 مــن 

ــمة(. ــون نس ــن 200 ملي ــر م ــم أك ــغ عدده ــكان البال ــايل الس إج

قــدرت مؤسســة معهــد األبحــاث االقتصاديــة ومجلــس الســياحة الربازيــي، أن بطولــة كأس  	

العــامل ســاهمت مبــا يــراوح بــن 13.4 مليــار دوالر و 15 مليــار دوالر يف االقتصــاد الربازيي – أي 

مــا يعــادل مــا بــن %0.5 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل و %0.6 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.

مــن حيــث النمــو االقتصــادي العــام، يف املتوســط، منــا االقتصــاد الربازيــي بنســبة %3.9 منــذ  	

عــام 2007 عندمــا تــم منحهــم حقــوق االســتضافة. ووفًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل، يف عــام 

ــا لآلمــال عنــد %0.5 مقارنــة بـــ %3 يف العــام الــذي  2014 )أي عــام البطولــة(، كان النمــو مخيبً

ســبقه. واعتــرب صنــدوق النقــد الــدويل بطولــة كأس العــامل، التــي قلّصــت أيــام العمــل وأثــارت 

احتجاجــات أّدت بدورهــا إىل انخفــاض معنويــات املســتثمرين بشــكل عــام )إىل جانــب اســتمرار 

الجفــاف(، أنهــا تحديــات إضافيــة يف عــام 2014. وبحلــول عــام 2015، انخفــض النمو بنســبة 3.5%. 

يُعتقــد أن اقتصــاد الربازيــل اســتفاد مــن كأس العــامل 2014، عــى الرغــم مــن أن هــذا التعزيــز مل 

يكــن قويـًـا مبــا يكفــي لتحفيــز االقتصــاد.

ــال كأس  	 ــل خ ــائح دويل الربازي ــون س ــي )Embratur(، زار ملي ــياحة الربازي ــمجلس الس ــا لـ وفًق

ــات  ــايل نفق ــن إج ــا إىل أن %2.5 م ــرات أيًض ــري التقدي ــي. وتش ــائح مح ــن س ــامل و 3 ماي الع

ــياحة. ــال الس ــن خ ــردادها م ــم اس ــامل ت ــكأس الع ــل ل الربازي

وفًقــا للمجلــس العاملــي للســفر والســياحة )World Travel and Tourism Council(، بلغــت  	

ــام 2014. ــاد يف ع ــايل للب ــي اإلج ــج املح ــن النات ــي %3.5 م ــياحة الربازي ــاع الس ــاهمة قط مس
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ــل أن  	 ــارت الربازي ــا؛ واخت ــن 8 و 12 ملعبً ــا ب ــتضيفة م ــة املس ــدى الدول ــون ل ــرط FIFA أن يك تش

يكــون لديهــا 12 ملعبـًـا )موزعــة عــى مــدن مختلفــة(، األمــر الــذي كان لــه تكلفــة كبــرية )تقــدر بـــ 

ــي(. ــار دوالر أمري 3.5 ملي

ــل  	 ــا الربازي ــي جددته ــب الـــ 12 الت ــن املاع ــري م ــن الكث ــي ع ــم التخ ــة، ت ــد البطول ــه بع ــدو أنّ يب

وأنشــأتها لــكأس العــامل. تــم بنــاء بعــض املاعــب يف أماكــن نائيــة حيــث مل تكــن هنــاك فــرق 

محرفــة محليــة مشــهورة لدعمهــا. ال تــزال بعــض املاعــب غــري مســتخدمة حتّــى يومنــا هــذا، 

ــو  ــي(، وه ــون دوالر أمري ــب )550 ملي ــى ملع ــال إّن أغ ــال. يُق ــر امل ــر فيخ ــا اآلخ ــا بعضه أّم

الدرجــة  نــاٍد مــن  برازيليــا، يُســتخدم كموقــف للحافــات وال يدعــم  Estadio Nacional يف 

األوىل9.

باإلضافــة إىل املاعــب، فــإن الكثــري مــن التحديثــات والصيانــة الدوريــة للبنيــة التحتيــة – مبــا يف  	

ذلــك تلــك التــي تــم إجراؤهــا عــى االتصــاالت واملوانــئ واملطــارات واملرافــق املرتبطــة بهــا 

– تركــت بــا شــك إرثـًـا إيجابيًــا للبــاد.

الخــارج. يف  	 الربازيــل يف  الــكأس ســيعزز مكانــة  اســتضافة  أن  الربازيليــة  اإلدارة  اعتقــدت 

الســنوات التــي ســبقت كأس العــامل، ارتفــع ترتيــب الربازيــل يف عــدد مــن املــؤرشات الدوليــة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، كان هنــاك املزيــد مــن الفعاليــات مبــا يف ذلــك املؤمتــرات واالتفاقيــات 

ــة  ــراتيجية الامركزي ــة الس ــبق كان نتيج ــا س ــاد. كل م ــاء الب ــع أنح ــا يف جمي ــم تنظيمه ــي ت الت

ــة . ــات الدولي ــذب الفعالي ــتخدمة لج املس

ــامل.  	 ــاء كأس الع ــل وأثن ــاد قب ــاء الب ــع أنح ــات يف جمي ــغب واإلرضاب ــال الش ــت أع ــن اندلع ولك

تحــول الكثــري مــن هــذه األحــداث إىل أعــال عنــف وأســفرت عــن مشــاجرات مــع الرطــة، مــا 

ــد مــن اإلنفــاق املوجــه  ــة النــاس مبزي ــة البعــض. كان جوهــر املظاهــرات مطالب أّدى إىل إصاب

إىل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل العــام. تحــّر املتظاهــرون عــى الفســاد الحكومــي 

واإلنفــاق املرتبــط بــكأس العــامل. حيــث أن شــكواهم األساســية كانــت التفــاوت يف اإلنفــاق بــن 

الحــدث الضخــم واإلنفــاق عــى الصحــة والتعليــم.

عــى الرغــم مــن منــو اإلنفــاق عــى الصحــة والتعليــم يف عــام 2014، إال أنهــا مثـّـا 8.4%  	

مــن إجــايل إنفــاق ميزانيــة الدولــة يف الربازيــل. رأى الربازيليــون أن تكلفــة ''الفرصــة 

البديلــة'' كانــت كبــرية عــى الرغــم مــن أن اإلنفــاق عــى قطاعــّي الصحــة والتعليــم )أكــر 

مــن 60 مليــار دوالر أمريــي للقطاعــن( كان أكــرب مــن اإلنفــاق املرتبــط بــكأس العــامل. كانــت 

الحجــة أنــه قبــل أن تكــون الربازيــل قــادرة عــى تحمــل تكاليــف البنيــة التحتيــة لكــرة القــدم، 

ال تــزال الدولــة بحاجــة إىل اإلنفــاق األســايس عــى الصحــة والتعليــم10. 

كبــرية  	 مجتمعيــة  بتكاليــف  األخــرى  التحتيــة  والبنيــة  اإلقامــة  وأماكــن  املاعــب  بنــاء  جــاء 

للمقيمــن الربازيليــن. وفًقــا للتقديــرات، تــم طــرد أو إجبــار مــا بــن 250 ألــف و مليــون ونصــف 

مليــون فــرد تــرك منازلهــم، مــع حصــول عــدد قليــل فقــط عــى دعــم مــايل يُذكــر أو مســاعدة 

ــر.  ــكان آخ ــتقرار يف م يف االس
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كانــت بطولــة كأس العــامل لكــرة القــدم 2006 التــي اســتضافتها أملانيــا هــي املــرة الثانيــة التــي 

نظمــت فيهــا البــاد الحــدث واملــرّة األوىل كدولــة موحــدة؛ إذ كانــت املــرة األوىل يف أملانيــا 

الغربيــة عــام 1974. كــا أنهــا كانــت عــارش اســتضافة للبطولــة يف أوروبــا.

فيــا يتعلــق بالنمــو االقتصــادي العــام، منــا االقتصــاد األملــاين يف املتوســط بنســبة 0.9%  	
منــذ عــام 2000 عندمــا تــم منــح أملانيــا حقــوق االســتضافة. ووفًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل، 
ــا بنســبة %3.8 مقارنــة بـــ %0.7 يف العــام  يف عــام 2006 )أي عــام البطولــة(، كان النمــو قويً
الــذي ســبقه. وفًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل، يُعــزى النمــو القــوي يف عــام 2006 إىل 
منافــع كأس العــامل والحوافــز املاليــة املؤقتــة وزيــادة االســتهاك قبــل زيــادة رضيبــة القيمــة 

ــو إىل 3%. ــأ النم ــام 2007، تباط ــول ع ــر 2007. وبحل ــة يف يناي املضاف

تشــري البيانــات الــواردة مــن كل مــن صنــدوق النقــد الــدويل والحكومــة إىل تعزيــز يف قطــاع  	
ــم،  ــادق واملطاع ــل الفن ــات مث ــة إىل أن قطاع ــارت الحكوم ــال، أش ــبيل املث ــى س ــات. ع الخدم
والتــي كانــت يف وضــع االنكــاش يف الســنوات األربــع التــي ســبقت البطولــة، تعافــت بحلــول 

الربــع الثــاين مــن عــام 2006. 

ــا للمجلــس الوطنــي األملــاين للســياحة، عــى مــدار الحــدث الــذي اســتمر ملــدة شــهر،  	 وفًق
ــوا  ــع، وأنفق ــم األويل املتوق ــف الرق ــاد، أي ضع ــر دويل إىل الب ــوين زائ ــن ملي ــر م ــل أك وص

ــي. ــون دوالر أمري ــن 700 ملي ــر م أك

ســاهمت صــادرات الســياحة، مدفوعــة بــكأس العــامل، مبقــدار  ¼ نقطــة مئويــة يف منــو الناتــج  	
املحــي اإلجــايل للربــع الثــاين مــن عــام 2006، وفًقــا للبنــك املركــزي األملــاين.

Germany

2006

عــى عكــس املشــكلة التــي تواجههــا الربازيــل، عــادة مــا يكــون لــدى االقتصــادات املتقدمــة  	
مثــل أملانيــا بطــوالت رياضيــة احرافيــة مطــّورة بشــكل جيــد، مــا يعنــي أنــه بعــد الحــدث، ميكــن 
اســتخدام الكثــري مــن املرافــق الجديــدة بشــكل جيــد وميكــن اســتخدام البنيــة التحتيــة الرياضيــة 
الحاليــة. عــى ســبيل املثــال، عــادًة مــا تقــوم فــرق كــرة القــدم يف الــدوري األملــاين التــي 
تنتقــل وتقيــم بشــكل دائــم يف املناطــق املختلفــة، باســتخدام جميــع املاعــب الـــ 12 التــي تــم 

اســتخدامها يف أملانيــا لــكأس العــامل 2006 بجميــع مواردهــا.

تــم اســتثار أكــر مــن 3.7 مليــار يــورو أيًضــا يف تحديــث البنيــة التحتيــة الحاليــة للنقل/الطرقــات  	
وأنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات.

أشار بحث أجرته جامعة ماربورغ إىل زيادة طفيفة يف الفخر الوطني. 	

تــم الــروع يف برامــج فنيــة وثقافيــة متعلقــة بكــرة القــدم والتــي انتــرت فيــا بعــد يف  	
ــاورة. ــدة دول مج ع

أقيمــت بطولــة كأس العــامل يف أملانيــا كحــدث محايــد مناخيًــا ألول مــرة يف تاريخها. وســاعدت  	
االســتثارات األملانيــة يف جنــوب إفريقيــا والهنــد يف تعويــض انبعاثات ثــاين أكســيد الكربون.

 دراسة حالة لدولة

متقدمة مستضيفة – أملانيا
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 دراسة حالة

لالستضافة املشرتكة – كوريا الجنوبية واليابان

ــدم  ــرة الق ــامل لك ــة كأس الع ــرك بطول ــكل مش ــان بش ــة والياب ــا الجنوبي ــتضافت كوري ــا اس عندم

2002، كانــت هــذه هــي املــرة األوىل التــي تســتضيف فيهــا دولتــان كأس العــامل، وكانــت أيًضــا 

املــرة األوىل التــي تقــام فيهــا البطولــة يف آســيا.

قــدر معهــد دنســتو للدراســات اإلنســانية )Dentsu( يف بدايــة األمــر أن يبلــغ تأثــري كأس العــامل  	

ــة 9 مليــار دوالر أمريــي. وكنســبة  عــى اليابــان 25 مليــار دوالر أمريــي وعــى كوريــا الجنوبيّ

مئويــة مــن إجــايل الدخــل القومــي، مثلــت هــذه األرقــام %0.6 و%2.2 مــن إجــايل اقتصــادات 

اليابــان وكوريــا الجنوبيــة عــى التــوايل. ولكــن يف حــن أن املراجــع االقتصاديــة مل تُظهــر نتائــج 

التأثــري الفعــّي، إال أنهــا أشــارت إىل أن التأثــري كان أقــل بكثــري مــا كان متوقًعــا.

ــبة  	 ــويب بنس ــوري الجن ــاد الك ــا االقتص ــط، من ــكي، يف املتوس ــادي ال ــو االقتص ــث النم ــن حي م

ــاين  ــاد الياب ــا االقتص ــا من ــتضافة، بين ــوق االس ــم حق ــم منحه ــا ت ــام 1996 عندم ــذ ع %5.7 من

بنســبة %1 )بعــد عــدة ســنوات مــن النمــو البطــيء(. وفًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل، يف عــام 

2002 )أي عــام البطولــة(، كان منــو كوريــا الجنوبيــة %7.7 بينــا كان النمــو اليابــاين ثابتًــا، 

مقارنــة بـــ %4.9 و%0.4 عــى التــوايل يف العــام الــذي ســبقه. بحلــول عــام 2003، تباطــأ النمــو 

ــف )1.5%(. ــكل طفي ــاين بش ــو الياب ــش النم ــة إىل %3.3 وانتع ــا الجنوبي يف كوري

كان النمــو الريــع يف كوريــا الجنوبيــة مدفوًعــا أيًضــا بعــدد مــن التغيــريات الهيكليــة التــي  	

اشــرطها صنــدوق النقــد الــدويل.

ــن  	 ــادرة ع ــات الص ــة أو البيان ــع االقتصادي ــن املراج ــح أّي م ــه مل توّض ــر أن ــر بالذك ــن الجدي م

ــلبي  ــكل س ــاهم بش ــامل س ــا إذا كان كأس الع ــدويل، م ــد ال ــدوق النق ــل صن ــات مث مؤسس

يف الوضــع االقتصــادي لليابــان؛ حيــث كانــت الحقيقــة أن اليابــان كانــت تعــاين بالفعــل مــن 

ــة. ــبق البطول ــذي س ــد ال ــوال العق ــة ط ــات اقتصادي صعوب

يقــدر العــدد اإلجــايل للســياح الدوليــن إىل كوريــا الجنوبيــة لــكأس العــامل 2002 بنحــو 460  	

ألــف ســائح، وهــو مــا يضاهــي عــدد الــزوار األجانــب خــال نفــس الفــرة مــن العــام الــذي ســبقه. 

ــن  ــام %40 م ــكل ع ــكلون بش ــن يش ــن، الذي ــياح الياباني ــق الس ــهد تدف ــك، ش ــة إىل ذل باإلضاف

ــار  ــامل، إذ اخت ــة كأس الع ــال بطول ــبة %44 خ ــا بنس ــا، تراجًع ــب إىل كوري ــزوار األجان ــايل ال إج

ــات. ــاهدة املباري ــم ومش ــاء يف بلده ــريون البق الكث

ــان، تشــري البيانــات املتاحــة عــن تدفقــات الســياح األجانــب إىل منــو بنســبة 9.3%  	 بالنســبة للياب

عــى أســاس ســنوي خــال شــهر يونيــو مــن ذلــك العــام )شــهر بطولــة كأس العــامل(، وإىل 

منــّو أعــى مــن ذلــك يف األشــهر الســابقة للبطولــة واألشــهر التــي تليهــا.

South Korea / 
Japan

2002

األثر 
االقتصادي 

العام

السياحة
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قدمــت كّل مــن كوريــا الجنوبيــة واليابــان عــرة ماعــب. ونظــرًا لعــدم امتــاك أي مــن الدولتــن  	

ــن 2  ــرب م ــا يق ــة م ــا الجنوبي ــت كوري ــامل، أنفق ــل كأس الع ــدم قب ــرة الق ــرية لك ــة كب ــة تحتي لبني

مليــار دوالر أمريــي لبنــاء عــرة ماعــب جديــدة، بينــا أنفقــت اليابــان مــا ال يقــل عــن 4 مليــارات 

دوالر أمريــي لبنــاء ســبعة ماعــب جديــدة وتجديــد ثاثــة ماعــب أخــرى.

ــد  	 ــتخدمة بع ــري مس ــا غ ــة حديثً ــب املبني ــض املاع ــزال بع ــل، ال ت ــع يف الربازي ــرار الوض ــى غ ع

ــود  ــوى حش ــذب س ــة ال تجت ــة املحلي ــة املحرف ــل األندي ــن قب ــتخدمة م ــك املس ــة، وتل البطول

ــة  ــب محافظ ــتقطب ملع ــا يس ــا م ــال، غالبً ــبيل املث ــى س ــب. ع ــعة امللع ــة بس ــدودة مقارن مح

ســايتاما يف اليابــان، الــذي يضــم 63,700 مقعــًدا، جمهــوًرا ال يتجــاوز ثلــث ســعة امللعــب12. كــا 

ــة املاعــب، وهــذا تحــٍد آخــر. أن املباريــات املحليــة ال تكفــي لتغطيــة تكاليــف صيان

وفًقــا للمراجــع االقتصاديــة، فــإن اســتضافة كأس العــامل أفــادت املــوارد الطبيعيــة والتوســع  	

الثقــايف والتفاعــل بــن الثقافــات. مــا ال شــك فيــه أن الحــدث لفــت انتبــاه العــامل إىل كوريــا 

الجنوبيــة، مــا زاد مــن االهتــام باألمــة الكوريــة وآفاقهــا االقتصاديــة. األهــم مــن ذلــك، اعتــرب 

ــد  ــى توحي ــة ع ــدرة الرياض ــى ق ــة ع ــامل عام ــكأس الع ــركة ل ــتضافة املش ــريون أّن االس الكث

النــاس عــرب الثقافــات والبلــدان.

التأثري 
االجتامعي

البنية التحتية
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الخامتة

بنــاًء عــى مراجعــة التقاريــر والبحــوث والبيانــات، باإلضافــة إىل تجــارب الربازيــل وأملانيــا واالســتضافة املشــركة بــن كوريــا 
الجنوبيــة واليابان،اســتُنتجت الكثــري مــن النقــاط التــي يجــب ماحظتهــا عنــد التفكــري يف اســتضافة كأس العــامل بشــكل عــام 

وأهميتهــا بالنســبة للبلــدان املســتضيفة.

عند تقييم التأثري العام عى البلد املستضيف، من املهم مراعاة ما يي: 	

التحليل ومدى التأثري قبل 
الحدث وأثناءه وبعده 

لتقديم نتائج أكر شمولية.

صايف العوائد 
)وليس 

اإلجايل(.

اختيار املعايري/األساليب 
املناسبة لقياس األثر 

الحقيقي.

التكاليف 
والفوائد غري 

امللموسة.

إرث طويل املدى، وما يعنيه 
بالنسبة لقطاع الرياضة والبيئة 
الرياضية يف البلد املستضيف.

تكاليف الفرصة 
البديلة 

املتضمنة.
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الحجـــج ضـــد اســـتضافة كأس العـــامل، مثل مشـــكلة ''الفيل  	
األبيـــض'' )املاعب التي تُركت شـــاغرة/غري مســـتخدمة(، قد 
ال تنطبـــق دامئًا عى الـــدول التي تفتقر بالفعـــل إىل بنية 
تحتية مناســـبة وحيث ســـتوفر عائًدا فوريًا عى االســـتثار 
ملثل هذه االســـتثارات الروريّة )واملتأّخـــرة(. ميكن قول 
اليشء نفســـه عـــن االدعـــاء بـــأن اســـتضافة كأس العامل 
ميكـــن أن تغري نـــوع التدفقات الســـياحية إىل البلـــد، ولكن 
ليس بالـــرورة الكمية، وهو مـــا ال ميكن أن يكـــون صحيًحا 
دامئًا لتلـــك الدول التي تتطلع إىل زيادة الســـياحة بشـــكل 

. كبري

نظرًا ألن معظـــم البنية التحتية األساســـية موجودة بالفعل  	
يف البلـــدان املتقدمـــة )مـــا يـــؤدي بـــدوره إىل خفض 
النفقـــات(، يبدو أن اســـتضافة االقتصـــادات املتقدمة لهذه 
البطولـــة أســـهل وأقل خطـــورة. مـــن ناحية أخـــرى، ميكن 
أن يكـــون لاســـتضافة تأثري عـــام كبري عى البلـــدان النامية 
كنســـبة من الناتج املحـــي اإلجايل واملقاييـــس األخرى، 
عى الرغـــم من أن املخاطـــر والتكاليـــف غالبًا ما تكـــون أكرب.

تتفق ملف االســـتضافة املشـــركة يف إيجابيات االستضافة  	
مـــن خـــال تقليل املخاطـــر، خاصة فيـــا يتعلق بالشـــؤون 
املالية والبنيـــة التحتية. حيـــث أن هناك مـــؤرشات عى أن 

هذا النمط من االســـتضافة املشـــركة قد يســـتمر.

ستســـتضيف الواليات املتحدة وكندا واملكســـيك بشكل  	
مشـــرك بطولة كأس العـــامل لعـــام 2026، بينا تضمنت 
مقرحـــات بطولـــة عـــام 2030 عطـــاءات مشـــركة من 
أوروغواي واألرجنتن وتشـــيي وباراغـــواي، وكذلك من 
اململكـــة العربية الســـعودية واليونـــان وجمهورية مر.

حتى األلعـــاب األوملبيـــة ميكـــن أن تتبنـــى يف نهاية  	
املطـــاف مثـــل هـــذا الهيـــكل؛ يف عـــام 2019 أذنـــت 
اللجنـــة األوملبيـــة الدولية بإصاح من شـــأنه أن يســـمح 
باســـتضافة األلعـــاب مـــن قبـــل دول متعـــّددة أو حتى 

منطقـــة بأكملهـــا مـــن العامل.

ميكن أن تتأثر االســـتضافة املشـــركة وتأثريها عى البلدان  	
املســـتضيفة، بشـــكل جاعي أو فردي، بعّدة عوامل منها:

املســـتضيفن  	 بـــن  والســـيايس  التجـــاري  التناســـق 
املتعّددين. 

تفاوت عـــدد الفـــرق املشـــاركة التي ســـتقطن وتلعب  	
مبارياتها يف كل دولة مســـتضيفة )حيـــث ميكن أن تؤثر 
بإنفاقهـــا كفـــرق باإلضافـــة إىل اإلنفـــاق عى الســـفر 

. والسياحة(

ما إذا كان الســـتضيفون من الـــدول املتقدمة أو النامية  	
نظـــرًا ألن لكل منهـــا اعتبـــارات فريدة )الكثـــري من هذه 
االعتبـــارات له تأثـــريات مضاعفة عى قضايـــا أخرى(، مبا 

يف ذلك: 

املناخ االقتصادي واملخاطر االقتصادية الحالية.	 

السامة واألمن والوضع السيايس.	 

جودة املساكن والبنية التحتية األخرى.	 

دخل الفرد.	 

التوظيف/البطالة وتكلفة األيدي العاملة.	 

التكاليـــف 	  عـــى  )التأثـــري  التحتيـــة  البنيـــة  توافـــر 
اإلجاليـــة(.
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املراجع

27

رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
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رشكــة ســرتاتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمائهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــاء الركــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الركــة  لــدى  يعمــل  والــركات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغيي، وله ــز التش ــات والتمي والتحلي

العمــاء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.
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مستقبل قطاع األفالم مستقبل قطاع األفالم 

السعوديالسعودي

رحلة حوكمة األندية رحلة حوكمة األندية 

الرياضية يف السعوديةالرياضية يف السعودية

الذكاء االصطناعيالذكاء االصطناعي

يف النفط والغاز، الخدمات يف النفط والغاز، الخدمات 

الحكومية والخدمات املاليةالحكومية والخدمات املالية

استطالعات الرأي عرب وسائل استطالعات الرأي عرب وسائل 

التواصل االجتامعيالتواصل االجتامعي

تعتــز ســراتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكــة ســراتيجك جــريز العديــد من تعتــز ســراتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــر رشكــة ســراتيجك جــريز العديــد من 
التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا يي التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعات الخاصــة والحكوميــة. وفيا يي 
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