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ية يحطمان األرقام القياسية في اإلنفاق على ديلويت: الدوري اإلنكليزي الممتاز ودوري البطولة اإلنكليز

 االنتقاالت الصيفيةسوق 
 

الصيفية يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا يتخطى حاجز المليار جنيه  االنتقاالتإنفاق أندية الدوري االنكليزي الممتاز على  •
 استرليني للمرة األولى؛

 ؛2017 – 2016لموسم الكروي إنفاق جميع األندية اإلنكليزية يمثل رقمًا قياسيًا جديداُ ل •

 إجمالي إنفاق دوري البطولة اإلنكليزية يحطم الرقم القياسي السابق؛ •

 مليون جنيه استرليني؛ 155الصيفية  لالنتقاالتبلغ إنفاق الدوري االنكليزي الممتاز في اليوم األخير  •

 موسم الصيف يشهد أعلى أجر العب يدفعه ناٍد إنكليزي. •

أن أندية الدوري االنكليزي الممتاز  ديلويتحدث تقرير صادر عن مجموعة األعمال الرياضية في كشف أ – 2016سبتمبر  8
ليوم األخير من موعد . ففي ا2016حققت للسنة الرابعة على التوالي مستوى قياسيًا في إنفاقها على االنتقاالت الصيفية لعام 

مليار جنيه استرليني بزيادة قدرها  1.165االنتقاالت الصيفية، سجل إجمالي إنفاق أندية الدوري الممتاز رقمًا قياسيًا بوصوله إلى 
 مليون جنيه الذي سجلته هذه األندية في الصيف الماضي. 870% عن السجل السابق البالغ 34

هذه هي السنة الرابعة ”قال دان جونز، الشريك في مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت:  وفي معرض تعليقه على هذه النتائج،
على التوالي التي تحطم أندية الدوري االنكليزي الممتاز فيها الرقم القياسي إلنفاقها على االنتقاالت الصيفية. ففي بداية موسم 

مليون جنيه استرليني، غير أن هذا اإلنفاق تخطى الضعفين منذ  500ة ، بلغ إنفاق هذه األندية على االنتقاالت الصيفي2013/2014
 “ذلك الحين األمر الذي يشير بوضوح إلى نمو اإليرادات المالية ألندية الدوري االنكليزي الممتاز.

راداته من حقوق البث في إي اً ملحوظ اً كما في السنوات الماضية، حقق الدوري اإلنكليزي الممتاز ارتفاع”وتابع جونز كالمه قائًال: 
، والتي تشكل المصدر األساسي لمستويات اإلنفاق المرتفعة على االنتقاالت. 2017/  2016التي بدأت دورتها الجديدة في موسم 

كما استطاعت أندية الدرجة األولى استثمار مبالغ طائلة في سوق االنتقاالت الصيفية مستفيدة من الزيادة في قيمة صفقات البث 
 “يوني ومن التوزيع المتساوي نسبيًا لهذه الصفقات بين األندية.التلفز

وأضاف جونز: "يمكن أن نضيف عامًال أساسيًا آخر في زيادة اإلنفاق على االنتقاالت وهو نمو اإليرادات التجارية لألندية التي تتربع 
  “على قمة جدول الترتيب العام والمعروفة باستثماراتها الكبرى في االنتقاالت.

مليون جنيه استرليني  155وأشار جونز إلى أن إنفاق اليوم األخير من فترة االنتقاالت الصيفية قد سجل هو اآلخر رقمًا قياسيًا بلغ 
تم إنفاقها خالل الساعات األربع والعشرين األخيرة. وأوضح قائًال: "إذا ما أضفنا إلى ذلك الرقم القياسي إلجمالي اإلنفاق على 

رقم القياسي الجديد ألعلى أجر يدفعه ناد إنكليزي لالعب، فإّن ذلك دليل واضح على القوة الشرائية المتزايدة للدوري االنتقاالت وال
 “االنكليزي الممتاز.
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لم يحدث من قبل أن كانت العضوية في الدوري االنكليزي الممتاز مّدرة لألرباح مثل الفترة الحالية؛ ”وواصل جونز تعليقه بالقول: 
لذلك، رأينا أن هذا األمر قد ترك آثارًا عرضية من حيث اإلنفاق في بطولة الدوري االنكليزي. فقد ارتفع إجمالي إنفاق األندية ونتيجة 

مليون جنيه استرليني.  215المشاركة في هذه البطولة إلى أكثر من الضعفين مقارنة بالسنة الماضية بحيث سجل رقمًا قياسيًا بقيمة 
ادة الهائلة االستثمارات التي قامت بها األندية التي هبطت مؤخرًا إلى الدرجة الثانية في سعيها للعودة مباشرة إلى وكان وراء هذه الزي

 “اللعب في الدوري الممتاز، باإلضافة إلى أندية الدوري الطموحة الساعية إلى اللعب في أغلى دوري كرة قدم في العالم.

 عة األعمال الرياضية في ديلويت:أبرز النتائج التي توصلت إليها مجمومن 

مليار جنيه استرليني ثمنًا النتقال الالعبين خالل فترة  1.165أندية الدوري االنكليزي الممتاز بدفع حوالي  لتزمتا •
مليون جنيه  817متجاوزة بذلك إجمالي إنفاقها على تنقالت الصيف المنصرم والتي بلغت مبلغ  2016االنتقاالت الصيفية لعام 

 ليني؛استر

 مليون جنيه تقريبًا على االنتقاالت الصيفية؛ 60بلغ متوسط إجمالي إنفاق كل ناد في الدوري االنكليزي الممتاز  •

 155وصل إنفاق أندية الدوري االنكليزي الممتاز على حيازة الالعبين في اليوم األخير من فترة االنتقاالت الصيفية إلى  •
والذي  2013قياسيًا جديدًا حطم الرقم القياسي األخير الذي سجلته في صيف العام  مليون جنيه إسترليني مسجلة بذلك رقماً 

 ؛2015مليون جنيه في صيف  90مليون جنيه استرليني والذي تراجع إلى  140بلغت قيمته 

بحد ذاته بلغ رقمًا قياسيًا جديدًا  2016يمثل إجمالي ما أنفقته أندية الدوري االنكليزي الممتاز على االنتقاالت في سنة  •
 ؛2016مليون جنيه) واالنتقاالت الصيفية لعام  175موزعة على االنتقاالت الشتوية ( مليار جنيه استرليني 1.34

أرسنال، ليسستر سيتي، مانشستر سيتي، وتوتنهام   -بلغ إجمالي ما أنفقته أندية الدوري االنكليزي الممتاز األربعة  •
مليون جنيه  385أبطال أوروبا هذا الموسم على التنقالت الصيفية الحالية حوالي  يبطولة دورالتي تأهلت إلى  -هوتسبير 

 استرليني ما يساوي ثلث إجمالي إنفاق أندية الدوري االنكليزي الممتاز مجتمعة؛

 720الممتاز إلى األندية األجنبية خارج المملكة المتحدة  بلغت التكاليف اإلجمالية النتقال الالعبين من الدوري االنكليزي •
% من اإلجمالي 62%. وتمثل هذه التكاليف 23مليون جنيه بنسبة  585البالغة  2015مليون جنيه متجاوزة تكاليف صيف 

 ؛2015% في صيف 67الكلي إلنفاق أندية الدوري االنكليزي الممتاز على التنقالت مقارنة بنسبة 

ام القياسية، تحتل أندية الدوري االنكليزي الممتاز المرتبة األولى في اإلنفاق على االنتقاالت بين أندية الدرجة بهذه األرق •
مليون جنيه. وتأتي  590الخمسة الكبيرة في أوروبا تليها أندية الدوري اإليطالي التي أنفقت ما مجموعه  األدواراألولى في 

مليون جنيه، وفي المرتبة الرابعة أندية الدوري  460) في المرتبة الثالثة بإجمالي قدره أندية الدوري األلماني (البنوديسليغا
 مليون جنيه. 165مليون جنيه، وفي المرتبة األخيرة أندية الدوري الفرنسي بإجمالي  400األسباني (ال ليغا) بمبلغ 

، ويمثل هذا 2016مليون جنيه في صيف  685ة بلغ صافي إنفاق أندية الدوري االنكليزي الممتاز على االنتقاالت الصيفي •
مليون جنيه وإلى أندية بطولة الدوري اإلنكليزي  630المبلغ صافي التدفقات النقدية الخارجة إلى األندية األجنبية والبالغة 

 ؛2015مليون جنيه الذي سجلته على االنتقاالت في صيف  460مليون جنيه متخطية بذلك مبلغ  55والبالغة 

ء العمل بنظام فترات االنتقاالت في الدوري اإلنكليزي الممتاز، تخطى إجمالي اإلنفاق على انتقال الالعبين حاجز منذ بد •
 % من هذا الرقم.80مليار جنيه، وقد شكل اإلنفاق على االنتقاالت خالل هذا الصيف وحده أكثر من  8.6

 :ينمالحظة إلى المحرر



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 ساس إعداد التقريرأ

لمعلومات المتعلقة بانتقال الالعبين إلى المعلومات المنشورة بخصوص تسجيل الالعبين في األندية التي انتقلوا إليها، وتشمل تستند ا
 مصادر هذه المعلومات: 

باإلضافة إلى التحليل الذي أجرته مجموعة  www.premierleague.comو  www.bbc.co.ukالمواقع اإللكترونية 
من فجر يوم الخميس  12:15األعمال الرياضية في ديلويت. وتستند هذه المعلومات إلى االنتقاالت التي تم اإلعالن عنها في الساعة 

 تقرير المراجعة السنوي لمالية كرة القدمت في الاقتنيقات حول سوق اال. وباإلمكان االطالع على مزيد من التعل2016سبتمبر  1
يف شراء الالعبين نفسها المسجلة في البيانات لبالضرورة تكاالذي أعدته ديلويت، علمًا أن األرقام الواردة في هذا التقرير ال تعكس 

ل تكاليف تسجيل شراء الالعبين كال من أجور االنتقال المدفوعة (بما فيها أية ي. ووفق المتطلبات المحاسبية، تشمالمالية لكل ناد
 ، والرسوم إلى الوكالء أو الوسطاء. مبالغ طارئة محتملة)، زائد التكاليف المباشرة األخرى مثل الضريبة على أجور االنتقال

 -النهاية  -
 

 نبذة عن ديلويت
يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 

المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على 
لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في  تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب
دولة، تقدم ديلويت من  150مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

لجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية ا
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

ا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتن ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 ينتمون إليها. لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة  وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول 
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .ي إنكلترا وويلزالتدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين ف
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