مقدمة
فــي معظــم الــدول التــي تمــارس فيهــا األنشــطة الرياضيــة
وتقــام البطــوالت ،ال يكــون هنــاك أدنــى معانــاة فــي البحــث عــن
األرقــام ،كل شــيء يتــم نشــره بــكل ســهولة ويســر ،بعــض األنديــة
تنشــر أرقامها بصورة ربع ســنوية ،لكن األمر في المنطقة العربية
يبــدو معقــداً بعــض الشــيء ،وعلــى هــذا األســاس كانــت فكــرة
إطــاق (دوري الشــرق المالــي) والــذي يعــد مرجعــاً كامـ ً
ا للتقاريــر
الماليــة الصــادرة بشــكل رســمي عــن أنديــة كــرة القــدم فــي الوطــن
العربــي.
عقبــات عديــدة يصطــدم بهــا الباحــث عن األرقــام المالية لألندية
العربيــة ،فنظــم األنديــة ولوائحهــا متغيــرة مــن بلــد آلخــر ،فــي مصــر
أكثرهــا تعقيــداً ،إذ أن هنــاك أنديــة أهليــة تابعــة للحكومــة ،وأنديــة
ألعضــاء الهيئــات والمؤسســات ،وأنديــة خاصــة مملوكــة ألفــراد أو
شــركات ،لذلــك فقــط األنديــة التابعــة للحكومــة هــي التــي تعقــد
جمعيــة عموميــة تكشــف فيهــا عــن أرقامهــا الماليــة كمــا هــو حــال
األنديــة فــي المغــرب وتونــس ومؤخــرا بــات األمــر أكثــر توســعاً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث الكشــف عــن األرقــام
الماليــة ،ضمــن خطــط الحوكمــة التــي تنفذهــا الدولــة.
وبالرغم من الوقت الطويل في البحث واالستقصاء ومراسلة
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المصــادر ،هنــاك العديــد مــن الدور يــات لــم نســتطع الوصــول إلــى
ميزانيــات األنديــة فيهــا ،حتــى البحــث فــي المــواد المنشــورة لــم
يعطنــا معلومــات كافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال ،وفيمــا يخــص
الــدوري اإلماراتــي والــذي يكثــر الحديــث عــن خصخصتــه وتحويلــه
لالســتثمار ،تــم نشــر خبــر فــي أبريــل  ،2018يقــول أن مجلــس دبــي
الرياضــي خصــص  363مليــون درهــم ( 100مليــون دوالر أمريكــي
تقريبا) ألندية دبي ،لكن بعد ذلك لم تصدر أي تقارير أو أخبار في
الســنوات التاليــة عــن مخصصــات ماليــة ،وحديــث إدارات األنديــة
عــن الميزانيــات ال يكــون موثقــاً ،األمــر كذلــك غيــر معــروف فــي
قطــر فيمــا يخــص ميزانيــات األنديــة ،وهــي تســير فــي ظــل الدعــم
الحكومــي.
محــاوالت عديــدة للحصــول علــى معلومــات موثقــة عــن
التقار يــر الماليــة لألنديــة الجزائريــة ،وعلــى الرغــم مــن أن وســائل
اإلعــام والصحــف الجزائريــة يضجــان بتقاريــر ومــواد خبريــة عــن
األزمــات الماليــة التــي تضــرب األنديــة الجزائريــة ،التــي تحصــل علــى
دعــم مــن الحكومــة ،وبعضهــا يحظــى برعايــة شــركات كبــرى ،إال
إن التقار يــر الماليــة لهــذه األنديــة يعامــل معاملــة األســرار الحربيــة،
المثيــر للدهشــة أن ذلــك لــم يكــن يحــدث فــي الماضــي ،فمثــا
نــادي وفــاق ســطيف نشــر تصميــم علــى حســاباته الرســمية خــال
عــام  ،2020قــال فيــه إن الجمعيــة العموميــة للنــادي صادقــت
علــى التقريــر المالــي لعــام  2019بإيــرادات بلغــت  42مليــار و600
مليــون دينــار ( 3مالييــن دوالر تقريبا)،مقابــل مصروفــات بقيمــة
 42مليــار و 633مليــون.
عبد الرحمن الشويخ
abdelrahman.mohamed@basharq.com
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•اإليرادات
•المصروفات
•األندية األكثر ربحاً
•األندية األكثر خسارة
•توقعات الوضع المالي لألندية في 2022

ميزانيات األندية العربية
التي تم نشرها في آخر عامين ماليين
 1إيرادات األندية
الهالل السعودي

2020
2021

النصر السعودي
االتحاد السعودي
األهلي السعودي
الشباب السعودي
الفتح السعودي
األهلي المصري
االتفاق السعودي
الفيصلي السعودي
الرائد السعودي

مالحظات:
رسم بياني رقم ( )1تم تغيير
العملة المحلية إلى دوالر أمريكي
حسب أسعار الصرف المعلنة في
 10مايو 2022
األرقام المنشورة والمعلنة عن
إدارات األندية المذكورة أسماؤها
في الجدول السابق
جميع األرقام السابقة تخص نشاط
كرة القدم فقط في األندية فيما
تعديل بسيط تم لفصل إيراد نشاط
كرة القدم عن باقي األلعاب
في ميزانية الترجي الرياضي
التونسي ،وقيمة مالية بسيطة
في إيرادات اإلسماعيلي المصري
لم يتم رفعها.
المصدر :الميزانية الرسمية
الصادرة عن األندية
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التعاون السعودي
ضمك السعودي
الباطن السعودي
الحزم السعودي
الوداد المغربي
الزمالك المصري
الفيحاء السعودي
الرجاء المغربي
الترجي التونسي
نهضة بركان المغربي
الطائي السعودي
اإلسماعيلي المصري
النجم الساحلي التونسي
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17
9
10.65
11.5
14.3
4.1
5.2
3.25

(بالمليون دوالر أمريكي)
132.5
109
70
64.25
49
44.5
29.75
29.5
29.25
27
23.4
22.3
16.4
11.8
11.4
10.6
10.6
10.2
7
5
3.9
-

 2مصروفات األندية
النصر السعودي

2020
2021

الهالل السعودي
االتحاد السعودي
األهلي السعودي
الشباب السعودي
الفتح السعودي
األهلي المصري
االتفاق السعودي
الفيصلي السعودي
الرائد السعودي
التعاون السعودي

مالحظات:
رسم بياني رقم ( )2تم تغيير
العملة المحلية إلى دوالر
أمريكي حسب أسعار الصرف
المعلنة في  10مايو 2022
األرقام المنشورة والمعلنة عن
إدارات األندية المذكورة أسماؤها
في الجدول السابق
جميع األرقام السابقة تخص نشاط
كرة القدم فقط في األندية،
ما عدا بعض األرقام التي تتضح
لنا تخص نادي النجم الساحلي
التونسي.
المصدر :الميزانية الرسمية
الصادرة عن األندية
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الزمالك المصري
ضمك السعودي
الباطن السعودي
الحزم السعودي
الفيحاء السعودي
الرجاء المغربي
الوداد المغربي
النجم الساحلي التونسي
الترجي التونسي
نهضة بركان المغربي
الطائي السعودي
اإلسماعيلي المصري
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-

29.35

24.3
11.65
7.1
9
11.1
4.9
3.8

(بالمليون دوالر أمريكي)
138.8
125.8
105.5
90.4
62
35.75
35.6
29.7
28.25
27.6
25.75
25
23
21
18
15.3
14.5
10.7
6.8
5.3
5.25
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ً
األكثر ربحا في 2021

(األرقام بالمليون دوالر)

8.75
6.7

مالحظات:
رسم بياني رقم ( )3تم تغيير
العملة المحلية إلى دوالر
أمريكي حسب أسعار الصرف
المعلنة في  10مايو 2022
األرقام المنشورة والمعلنة عن
إدارات األندية المذكورة أسماؤها
في الجدول السابق

الفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح اله ـ ـ ـ ــالل

السعـ ــودي السعـ ــودي الفيصلي

جميع األرقام السابقة تخص نشاط
كرة القدم فقط في األندية ،يتم
تقريب األرقام ألقرب رقم صحيح.
المصدر :الميزانية الرسمية
الصادرة عن األندية
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0.7
0.15

السعـ ــودي الـ ـ ــوداد

المغربـ ـ ــي

نهض ــة
برك ــان

المغربـ ـ ــي

 4األندية العربية
األكثر خسارة في 2021
االتحـ ــاد

السعـ ــودي

النص ـ ـ ـ ـ ــر

السعـ ــودي

األهلي

السعـ ــودي

(بالمليون دوالر)

الزمالك
المصـ ـ ــري

الشباب

السعـ ــودي

مالحظات:
رسم بياني رقم ( )4تم تغيير
العملة المحلية إلى دوالر
أمريكي حسب أسعار الصرف
المعلنة في  10مايو 2022

-14.5

األرقام المنشورة والمعلنة عن
إدارات األندية المذكورة أسماؤها
في الجدول السابق
جميع األرقام السابقة تخص نشاط
كرة القدم فقط في األندية ،يتم
تقريب األرقام ألقرب رقم صحيح.
المصدر :الميزانية الرسمية
الصادرة عن األندية
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-29.8

-26.15

-13

 5توقعات الوضع المالي
لألندية العربية في 2022
وفقــاً لمــا هــو معلــن ومــن خــال بعــض المصــادر المطلعــة ،يمكــن
أن نق ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــراءة ســريعة لألوضـ ـ ـ ــاع الماليــة المتوقعــة لألنديــة
العربيــة التــي تعلــن عــن ميزانيتهــا ،علــى النحـ ـ ـ ــو التالـ ـ ــي:

الهالل سيواصل الربح..
وخسائر النصر واألهلي واالتحاد تتواصل في السعودية
مــن أهــم المزايــا التــي توفرهــا المملكــة العربيــة الســعودية
علــى مســتوى الوضــع المالــي فــي كــرة القــدم ،الشــفافية التــي
تنتهجهــا وزارة الرياضــة باإلعــان عــن الوضــع المالــي لألنديــة،
والكشــف عــن ديونهــا ،مــن خــال لجنــة الكفــاءة الماليــة ،ووفقــاً
آلخــر تقريــر فــإن أنديــة الهــال والفتــح والفيصلــي وأبهــا بــا ديــون
ماليــة حتــى نهايــة مــارس الماضــي.
فــي المقابــل فاألوضــاع تشــير إلــى أن أنديــة النصــر واألهلــي
واالتحــاد والشــباب بالغــة الصعوبــة،إذ يعــد األهلــي أعلــى األنديــة
مــن حيــث االلتزامــات الماليــة بــ 48مليــون ريــال ،ثــم االتحــاد بنحــو
 42مليــون ر يــال ،والنصــر بــ 36مليــون ريــال ،والشــباب بــ 32مليــون
ريال ،ويحل االتفاق خامســاً التزاماً بـ 22مليون ريال ،وبلغ إجمالي
التزامــات األنديــة  277مليــون ر يــال ( 74مليــون دوالر).
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األهلي والزمالك
خسائرهما ال تتوقف في مصر
األوضــاع الماليــة فــي مصــر يســهل التنبــؤ بهــا بشــكل عــام،
األهلــي الــذي ينعــم باالســتقرار اإلداري ويمتلــك عناصــر النجــاح
والجــذب التســويقي ،ينفــق بشــكل كبيــر علــى كــرة القــدم ،بمــا
يزيــد عــن إيراداتــه ،نظــراً للرواتــب الكبيــرة التــي يدفعهــا لالعبيــه
والجهــاز الفنــي ،كمــا أن خســارته للقــب نهائــي دوري أبطــال
أفريقيــا ســتجعله يفقــد أحــد عناصــر إيراداتــه فــي الســنة الماليــة
الماضيــة ،وإن كان الفــوز بــكأس الســوبر األفريقــي والمركــز الثالــث
بمونديــال األنديــة ووصافــة دوري األبطــال يمنــح النــادي قرابــة
 4مالييــن دوالر تحســن األوضــاع بعــض الشــيء لكنهــا بالتأكيــد لــن
تكــون مثلمــا كانــت عليــه فــي العــام المالــي الماضــي الــذي كان
ضمــن حســاباته الجائــزة الماليــة للقبيــن فــي دوري أبطــال أفريقيــا.
األمــر أشــد صعوبــة فــي الزمالــك ،المكبــل بالقضايــا الدوليــة
وااللتزامــات واجبــة الســداد ،باإلضافــة لفشــل الفريق فــي الذهاب
بعيــداً بــدوري أبطــال أفريقيــا ،كذلــك رفــع مرتبــات عــدد كبيــر مــن
الالعبيــن ،بالرغــم مــن قيــام النــادي بالحصــول علــى بعــض المــوارد
المالية الناتجة عن بيع عقود وإعارة العبين ،وكذلك عدم االنفاق
علــى تدعيمــات جديــدة لوقــف القيــد فــي فترتــي االنتقــاالت
الماضيتيــن ،وهــو بالتأكيــد ســيجعله مطالبــاً بتوفيــر ســيولة ماليــة
كبيــرة لضــم العبيــن جــدد فــي االنتقــاالت الصيفيــة.
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الوداد والرجاء
يعبران بنجاح في المغرب
الــوداد ينتهــج سياســة ماليــة أتــت بثمارهــا بشــكل جيــد ،باإلنفــاق
بشــكل يتناســب مع إيرادته ،وكان النجاح األكبر بعد هذه السياســة
هــو تتويجــه بــدوري أبطــال أفريقيــا وهــو مــا يضمــن لــه علــى األقــل
قرابــة  4مالييــن دوالر (  2.5مليــون دوالر جائــزة البطولــة500 +
ألــف دوالر مكافــأة االتحــاد المغربــي  +مليــون دوالر للمشــاركة
فــي مونديــال األنديــة) وهــذ الرقــم قابــل للزيــادة حــال التتويــج
بــكأس الســوبر األفريقــي ،والذهــاب بعيــداً فــي مونديــال األنديــة،
كمــا أن النــادي ال يتــردد فــي بيــع عقــود العبيــه المميزيــن ،وهــو
أحــد مصــادر الدخــل الكبــرى بالنســبة لــه.
أما بالنسبة للرجاء ،فقد بدأ العام المالي  2022-2021بأفضل
ما يكون ،إذ جمع  9.5مليون دوالر من بيع عقود ســفيان رحيمي
وبن ماالنغو وجائزة التتويج بدوري أبطال العرب ،بخالف العوائد
أخــرى ،وهــو مــا يجعــل النــادي قــادراً علــى تســديد جــزء كبيــر مــن
ديونــه ،وتحســين أوضاعــه المالية.
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مصاعب مالية
في األندية التونسية
بالرغــم مــن تعهــد حمدي المدب رئيس نادي الترجي ،بتســوية
العجــز مــن مالــه الخــاص ،إال أن األوضــاع فــي النــادي ال تبــدو فــي
أفضــل أحوالهــا فــي ظــل تعاقــدات النــادي الكبيــرة فــي العــام
المالــي الماضــي والتــي لــم تقــدم لهــا العــون فــي المنافســة
األفريقيــة ،وهــو مــا يؤثــر بالســلب مــن حيــث فــارق اإليــرادات
والنفقــات ،بالرغــم مــن ســعي اإلدارة الدائــم لتوفيــر مــوارد ماليــة
جديــدة.
األوضــاع أشــد صعوبــة فــي النجــم الســاحلي واألفريقــي ،فــكل
منهمــا يعانــي أوضــاع ماليــة صعبــة ،ومــع الغيــاب عــن منصــات
التتويــج وعــدم الظهــور بقــوة أفريقيــاً ،تبــدو األوضاع أشــد صعوبة.

شباب بلوزداد
األنجح في الجزائر
وبحســب المتابعــات الخبريــة لألنديــة الجزائريــة ،تبــدو األوضــاع
جيــدة لفريــق شــباب بلــوزداد مــن الناحيــة الماليــة ،لكــن األمــور
معقــدة لألنديــة األخــرى وخاصــة وفــاق ســطيف الــذي يعانــي
بشــدة ماليــاً ،ويحتــاج لدعــم كبيــر ،وربمــا يضطــر الســتغالل نجاحــه
فــي بلــوغ نصــف نهائــي دوري األبطــال ،لتســويق بعــض العبيــه
لتحســين أوضاعــه الماليــة.
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 5توقعات الربح والخسارة
في 2022-2021
رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
خسارة

اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
السع ـ ـ ــودي

شباب بلوزداد
الجزائ ـ ــري

ال ـ ـ ـ ـ ــوداد
المغرب ــي

مالحظات:
رسم بياني رقم ( )6بتوقعات
الربح والخسارة لعدد من األندية
العربية في العام المالي -2021
2022

الرجـ ـ ـ ـ ـ ــاء

النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

السع ـ ـ ــودي

السع ـ ـ ــودي

األهلـ ـ ـ ـ ــي

الشبـ ـ ـ ـ ــاب

األهلـ ـ ـ ـ ــي

الزمـ ـ ــالك

وفاق سطيف

النجم الساحلي

األفريق ــي

الترج ـ ـ ـ ــي

السع ـ ـ ــودي

الجزائ ـ ــري
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المغرب ــي

السع ـ ـ ــودي

التونس ــي
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المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

التونس ــي

االتح ـ ـ ـ ـ ــاد

المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

التونس ــي
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•الدوريات األكثر ربحاً من الصفقات في
2021
•الدوريات األكثر ربحاً في العقد الماضي
• الدوريات األكثر خسارة في العقد الماضي
•األندية العربية األفريقية األكثر إنفاقاً على
الصفقات في 2021
•األندية العربية اآلسيوية األكثر إنفاقاً على
الصفقات في 2021
•األندية العربية األفريقية األكثر إنفاقاً على
الصفقات في العقد الماضي
•األندية العربية اآلسيوية األكثر إنفاقاً على
الصفقات في العقد الماضي
•األندية العربية األكثر تصدير لالعبين في
2021
•األندية العربية األكثر تصديراً لالعبين في
العقد الماضي

االنتقاالت الخارجية للدوريات العربية
 1الدوريات األكثر ربحاً
في 2021

(بالمليون دوالر)

الدوري المغرب ـ ـ ــي

بيع عقود العبين

9.1

إنفاق على
ضم العبين

الدوري التونسـ ــي

7.1

الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

3.4
2

1.3

2.1

ً
 2الدوريات األكثر ربحا في العقد الماضي
(بالمليون دوالر)
(من )2020-2011

ة

الدوري المغرب ـ ـ ــي

1

بيع عقود العبين
إنفاق على
ضم العبين

9.3

الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
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51.7
42.4

2

الدوري التونسـ ــي

33.2
30

63.2
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الدوري الجزائـ ـ ـ ــري
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الدوريات األكثر ربحاً في العقد
الماضي (من )2020-2011
(مليون دوالر)

3

إنفاق على
ضم العبين

-

الربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح

20
الدوري األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

الدوري العراق ـ ـ ـ ــي

1.3
0.3
1
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1.7
1.7
الدوري ُ
العم ـ ـ ــاني

10

1
0.2
0.8
الدوري البحرينـ ـ ـ ــي

0.6
0.4
0.2

الدوري السـ ـ ـ ــوري

8

-

الدوري اللبنانـ ـ ـ ـ ــي

11

الدوري الكويتـ ـ ـ ــي

6

4.5

9

111
101

7.6
4.3
3.3

3.2
0.5
2.7

19

10

4.5

7

المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»

4

23

5

بيع عقود العبين

الدوري المص ـ ـ ـ ــري

 3الدوريات العربية األكثر خسارة من انتقاالت
الالعبين في العقد الماضي ()2020-2011

اإلنفاق على
ضم العبين
بيع عقود العبين

105.1

الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
السعودي

الخسارة

60.2

الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
القطـ ـ ـ ـ ــري

114

الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلمارات ــي

المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»

20

الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الليبـ ـ ـ ـ ـ ــي

2.6
0.3
-2.3

الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
السوداني

1.5
0.5
-1
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586.3
-481.2
338.6
-278.4
373.4
-259.4

 4األندية العربية األفريقية األكثر إنفاقا
على الصفقات في 2021
الترجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

1

التونسـ ـ ـ ــي

بيرامي ـ ـ ــدز

2

المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

األهل ـ ـ ـ ـ ــي

3
المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»

الليب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

نهضـ ــة بركـ ــان

4

المغ ـ ـ ـ ـ ــربي

5
6
7
8

اتحاد العاصمة

الجزائ ـ ـ ـ ـ ــري

اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
السودان ـ ـ ــي

فيوتش ـ ـ ــر

المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداد
المغ ـ ـ ـ ـ ــربي

 5األندية العربية اآلسيوية األكثر إنفاقا
على الصفقات في 2021
1
2
3
المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»
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اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
السع ــودي

االتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
السعودي

الدحي ـ ـ ـ ـ ــل
القطري

شباب األهلي دبي
اإلماراتي

5
6
7

الشبـ ـ ـ ــاب
السعودي

الشارق ـ ــة
اإلماراتي

العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اإلماراتي

 6األندية العربية في أفريقيا األكثر إنفاقا
على الصفقات في العقد الماضي
بيراميـ ـ ـ ــدز
المصـ ـ ـ ــري

عدد الصفقات

32

األهلـ ـ ـ ـ ـ ــي
المصـ ـ ـ ــري

37

الترجـ ـ ـ ـ ــي
التونس ــي
الزم ـ ـ ـ ــالك
المصـ ـ ــري

الترتيب حسب قيم الصفقات،
واالتحاد الدولي رفض اإلفصاح
لـ»الشرق» عن إنفاق كل نادي
بدعوى أنها أرقام سرية ال يمكن
إعالنها.
المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»
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النجم الساحلي
التونسـ ــي

63

األفريقـ ـ ـ ــي
التونس ـ ــي

70

الترجي الجرجيسي
التونس ـ ــي

مالحظة:

61

30

وادي دجلة
المصـ ـ ـ ــري

58

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداد
المغرب ـ ــي

57

الصفاقسي
التونس ـ ــي
سموحـ ـ ـ ـ ـ ــة
المصري
الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
المغرب ـ ــي
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69
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 7األندية العربية في آسيا األكثر إنفاقاً
على الصفقات في العقد الماضي
اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
السعودي

عدد الصفقات

40

األهلـ ـ ـ ـ ـ ــي
السعودي

48

النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
السعودي
الدحيـ ـ ـ ـ ـ ــل
القط ـ ـ ــري

52
20

االتح ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
السعودي

مالحظة:
الترتيب حسب قيم الصفقات،
واالتحاد الدولي رفض اإلفصاح
لـ»الشرق» عن إنفاق كل نادي
بدعوى أنها أرقام سرية ال يمكن
إعالنها.
المصدر :االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا»
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اإلماراتي
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الجزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اإلماراتي
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الجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
القط ـ ـ ــري
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 8األندية العربية األكثر تصديراً
لالعبين في 2021
عدد الالعبين
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