
رياضيون أوصلتهم مواهبهم ... وشركات قدرت مواهبهم
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 هل يمكن لشخص أن يجلس في منزله ورصيده البنكي يتلقى الماليين؟

 لو كانت اإلجابة بنعم عن أي شخص عادي في أي مجتمع لكان ذلك ضربًا من

 الجنون، لكن هذا حدث بالفعل في عالم الرياضة، فهناك رياضيون تم تأمين

 حياتهم بمبالغ هائلة، تؤمن لهم حياة كريمة، لم يكن ليحصلوا على هذه الميزة

 لو لم يكونوا نجومًا، ولو لم تقدر هذه الشركات الراعية نجوميتهم وأنهم

 سيساهمون مساهمة بالغة في رفع اسم هذه الشركات، وأن هذه الشركات

 تملك أناسًا يفكرون في مستقبل هذه الشركات لذا ربطوا هؤالء النجوم

بشركاتهم في التفاتة ال يمكن تسميتها إال بالذكية

 في هذا الصدد سنتعرض خمسة رياضيين نجحت الشركات الكبرى في

التعاقد معهم طوال الحياة
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                 يعد العب كرة القدم كرستيانو رونالدو والذي يطلق عليه     

واحدًا من أغنى الرياضيين في العالم  ولديه واحدة من أكبر صفقات

  الرعاية على مر العصور 

   لدى كريستيانو صفقات رعاية عديدة مع عالمات تجارية أشهرها

     KFC             Tag Heuer                 Herbalife           EA Sports  

 ومع هؤالء الرعاة كلهم تأتي شركة           كراٍع رسمي لالعب  ويعد رونالدو الوجه

 الدعائي لشركة           من عام 2003 وحتى يومنا هذا، في العام 2016 وقعت          مع

 رونالدو بمبلغ مليار  دوالر أمريكي لمدى الحياة

 يبلغ راتب البرتغالي رونالدو 31 مليون يورو في السنة بينما يجني من رعاياته  السنوية

 مبلغًا يقدر بـــ 35 مليون دوالر سنويًا

كريستيانو رونالدو
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 "The walking billboard" 

NIKE 
NIKE NIKE 



 بعد أكثر من 18 عامًا حافلًة باإلنجازات التي  قضاها ليبرون في دوري
 المحترفين األمريكي لكرة السلة         ، صنع لنفسه عالمًة تجارية ال

 يستطيع الكثير من الالعبين مجاراتها

 في عام  2003 وفي سن الثامنة عشر دخل ليبرون عالم االحتراف، فاغتنمت
      الفرصة بالتوقيع مع ليبرون على الفور

 حقق جيمس في السبع المواسم األولى له مبلغًا خياليًا حيث كان يقارب 100
مليون دوالر أمريكي، كما أن مبيعات ِحذائه  المميز  تفوقت على جميع

 العبي        . وهو اآلن يلعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز الذي وقع معه 
 . صفقة لمدة 4 سنوات بقيمة 154 مليون دوالر

 وتمامًا مثل رونالدو يجني جيمس مبلغ مليار دوالر أمريكي في صفقة لمدى
  الحياة، كما أن لديه رعاة آخرين مثل

2K Sports                  Blaze Pizza             Coca-Cola         Beats By Dree 

 ليبرون جيمس

NBA 

NIKE 

NBA
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تايقر وودز

 يعتبر تايقر وودز أحد أفضل العبي رياضة الغولف على مر العصور وهو أيضًا

 استثمر عالقته بشركة           فمنذ عام 1996 وحتى يومنا هذا , ويحقق وودز

 سنويا 60 مليون دوالر من رعاياته فقط كما أنه كان يجني سنويًا 105 مليون

 دوالر أمريكي في عام 2009، ولكن بعدها لم يستمر معه اال          وكان أبرز رعاة

وودز هم

 

AT&T     , EA Sports      , Gatorade,       Gillette     , Golf Digest,      NetJets

NIKE  

NIKE  
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ليونيل ميسي

 يعد ساحر الكرة األرجنتينية ليونيل ميسي أحد أفضل من لمس كرة القدم على مر

 . العصور، وهو أحد أفضل العبي كرة القدم في التاريخ

 لدى ميسي شعبية في جميع أنحاء دول العالم، كما أن لديه عقد من               وقعه في

 عام 2017 ويعد األرجنتيني الوجه الدعائي لــ               ولكن قيمته مازالت مجهولة ولم

.ُيفصح عنها

 ويبلغ عقد الالعب ميسي مع برشلونة 80 مليون دوالر سنويًا وهو رقم ضخم جدًا ولكن

 ميسي أيضًا يجني من رعاته سنويًا ما يقارب نصف ما يأتيه من راتبه سنويًا ويبلغ ما

 يجنيه ميسي 40 مليون دوالر أمريكي سنويا
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 روري ماكلروي

 تايقر وودز يعد األعلى أجرًا في تاريخ الرياضة الجولف، لكن روري ماكلروي
يجني األموال بشكل جاٍد أيضًا من رعاته بشكل خاص

والرعاة الرئيسيون لروري هم                                  وتبلغ قيمته
صفقته من          200 مليون دوالر أمريكي بالسنة 

 وتبلغ إجمالي أرباحه السنوية  40 مليون دوالر أمريكي سنويًا بفضل رعاياته
 اآلخرى مع كل من

 Upper Deck ، Omega            

NIKE ، TaylorMade

NIKE 
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