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 تقرير املراجع املستقل

 

 حفظهم هللامجلس اإلدارة                                                     أعضاءرئيس و  السادة

 العربي السعودي لكرة القدماإلتحاد 

 السعودية العربية اململكة – الرياض

 

 املوحدة املالية القوائم مراجعة عن التقرير 

  الرأي

 ب     الشععععععععععععركةاإلتحاد( و ) – املوحدة لإلتحاد العربي السعععععععععععععود  ل رة القد  املالية القوائم راجعنا لقد
 
التابعة له )ُيشععععععععععععار بلفظما معا

املوحدة والدخل الشعععععععععععععامل اآلخر األنشعععععععععععععطة  وقائمة ، 2021 يونيو 30 في كما املوحدة املالي املركز قائمة تشعععععععععععععمل والتي ،"املجموعة"(

 املرفقة واإليضعععععععععاحات التاريخ، ذلك في املنتظية ل سعععععععععنة املوحدة النقدية التدفقات وقائمةاملوحدة  األصعععععععععول  صعععععععععافي في التغيرات وقائمة

 . املهمة املحاسبية ل سياسات ملخص ذلك في بما ،املوحدة املالية بالقوائم

 كما املوحد ل مجموعة املالي املركز الجوهرية، الجوانب جميع من عادل، بشععععععععععععع ل تعرض املرفقة املوحدة املالية القوائم فإن رأينا، وفي

  التاريخ ذلك في املنتظية املوحدة ل سعععععععععععععنة النقدية وتدفقاتظااملوحد  املالي وأدائظا  2021يونيو  30 في
 
املالي  ر معيار الدولي ل تقريل وفقا

توسعععععطة املعتمد في املم  ة العرلية السععععععودية و املعايير و اإلصعععععدارات األخره املعتمدة من الهي ة السععععععودية املالصعععععغيرة و ل منشععععع ت 

 .راجعين واملحاسبينل م

 

 الرأي أساس

  باملراجعة قمنا لقد
 
 موضعحة املعايير ت ك بموجب ومسعوولياتنا. السععودية العرلية املم  ة في املعتمدة ل مراجعة الدولية ل معايير وفقا

  املجموعة عن مسععععععععتق ون  ونحن. تقريرنا في الوارد" املوحدة املالية القوائم مراجعة عن املراجع مسععععععععووليات" قسععععععععم في بالت صععععععععيل
 
 وفقا

ينا وقد ،املوحدة املالية ل قوائم بمراجعتنا الصععععع ة وذات السععععععودية العرلية املم  ة في املعتمدة املهنة وآداب سععععع و  لقواعد
ّ
  وف

 
 أيضعععععا

  األخالقية بمسوولياتنا
 
عد ع فظا حص نا التي املراجعة أدلة فإن اعتقادنا، وفي. القواعد لهذه وفقا

ُ
 إلبداء أساس لتوفير ومناسبة كافية ت

 .رأينا

املالية املوحدة و الذ  يشععير بلى تجاوا الخسععائر املمراكمة رأس ( في اإليضععاحات املتممة ل قوائم 1/4نود ل ت اإلنتباه بلى اإليضععار رقم )

 املال ل شركة التابعة.

 

 املوحدة املالية القوائم عن بالحوكمة واملكلفين اإلدارة مسؤوليات

  عادل بشع ل وعرضعها املوحدة املالية القوائم بعداد عن املسعوولة هي اإلدارة بن
 
 معيار الدولي ل تقرير املالي ل منشع ت الصعغيرة و ل وفقا

  ل مراجعين واملحاسعععبينتوسعععطة املعتمد في املم  ة العرلية السععععودية و املعايير و اإلصعععدارات األخره املعتمدة من الهي ة السععععودية امل

 ل نظا  األسععععععععععا عععععععععع ي لإلتحاد
 
موحدة  مالية قوائم بعداد من لتم ينظا ضععععععععععرورية أنظا تره  التي الداخ ية الرقابة عن املسععععععععععوولة وهي ،ووفقا

 .خطأ أو غش بسبب سواء   الجوهر   التحريف من خالية

 اإلفصععععععار وعن مسععععععتمرة كمنشععععععأة البقاء على املجموعة قدرة تقييم عن املسععععععوولة هي اإلدارة فإن ،املوحدة املالية القوائم بعداد وعند

 لده نية هنا  ت ن لم ما املحاسععععععبة، في االسععععععتمرارية أسععععععاس واسععععععت دا  باالسععععععتمرارية، املتع قة األمور  عن الحال، مقتضعععععع   بحسععععععب

 .بذلك القيا  سوه  واقعي آخر خيار أ  لديظا ي ن لم ما أو عم ياتظا، بيقاف أو املجموعة لتص ية اإلدارة

 .املجموعة في املالي التقرير آلية على اإلشراف عن املسوولون  هم بالحوكمة، امل   ون  و

 املوحدة املالية القوائم مراجعة عن املراجع مسؤوليات

 بسعععععععععععبب سعععععععععععواء   الجوهر ، التحريف من ت  و ك ل املوحدة املالية القوائم كانت بذا عّما معقول  تأكيد بلى الوصعععععععععععول  في أهدافنا تتمثل

 املراجعة أن يضعععمن ال ل نه التأكيد، من عال   مسعععتوه  هو املعقول  والتأكيد. رأينا يتضعععمن الذ  املراجع تقرير بصعععدار و خطأ، أو غش

  بظا القيا  تم التي
 
  سععععععععععت شععععععععععف السعععععععععععودية العرلية املم  ة في املعتمدة ل مراجعة الدولية ملعايير وفقا

 
 عند جوهر   التحريف عن دائما

 .وجوده
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َعد خطأ، أو غش عن التحري ات تنشعععععععأ ويم ن أن
ُ
 في أو من ردة توثر، قد أنظا معقولة بدرجة املتوقع من كان بذا جوهرية التحري ات وت

 .املوحدة املالية القوائم هذه أساس على املست دمون  يت ذها التي االقتصادية القرارات على مجم ها،

  تتم التي املراجعة عم ية من وكجزء
 
 املنهي الح م نمارس فإننا السععععععععودية، العرلية املم  ة في املعتمدة ل مراجعة الدولية ل معايير وفقا

  ونقو . املراجعة طوال املنهي الشك نزعة على ونحاف 
 
 :يلي بما أيضا

 بجراءات وتن يذ وتصميم خطأ، أو غش بسبب سواء   ،املوحدة املالية القوائم في الجوهر   التحريف م اطر وتقييم تحديد •

 اكتشاف عد  خطر وُيعد. لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية مراجعة أدلة على والحصول  املخاطر، لت ك تستجيب مراجعة

  خطأ، عن الناتج الخطر من أعلى غش عن الناتج الجوهر   التحريف
 
 بغ ال أو تزوير أو تواطو على ينطو   قد الغش ألن نظرا

 .الداخ ية ل رقابة تجاوا  أو مض  ة بفادات أو معتمد ِذكر

 القائمة، الظروف ظل في املناسعععبة املراجعة بجراءات تصعععميم أجل من باملراجعة الصععع ة ذات الداخ ية ل رقابة فهم بلى التوصعععل •

 .الداخ ية الرقابة فاع ية في رأ  ببداء لغرض وليس

 التي بظا املتع قة واإلفصعععععاحات املحاسعععععبية التقديرات معقولية ومده املسعععععت دمة املحاسعععععبية السعععععياسعععععات مناسعععععبة مده تقويم •

 .اإلدارة أعدتظا

 تأكد عد  هنا  كان بذا وما املحاسععععععبة، في االسععععععتمرارية ألسععععععاس اإلدارة اسععععععت دا  مناسععععععبة مده بشععععععأن اسععععععتنتا  بلى التوصععععععل •

  تثير قعد ظروف أو بعأحعدا  متع ق جوهر  
 
  شععععععععععععع عا

 
  مسعععععععععععععتمرة كمنشعععععععععععععأة البقعاء على املجموععة قعدرة حول  كبيرا

 
 أدلعة بلى اسعععععععععععععتنعادا

 بلى تقريرنععععا في االنتبععععاه ن  ععععت أن ع ينععععا فععععإنععععه جوهر ، تععععأكععععد عععععد  وجود بلى خ صعععععععععععععنععععا وإذا. ع فظععععا الحصعععععععععععععول  تم التي املراجعععععة

 غير اإلفصعععععععععععععاحات ت عك كانت بذا رأينعا بتععديل نقو  أن ع ينعا أو ،املوحدة املاليعة القوائم في الواردة العالقة ذات اإلفصعععععععععععععاحات

  فإن ذلك، ومع. املراجع تقرير تاريخ حت  ع فظا الحصعععععععول  تم التي املراجعة أدلة بلى اسعععععععتنتاجاتنا وتسعععععععتند. كافية
 
  أو أحداثا

 
 ظروفا

 .مستمرة كمنشأة البقاء عن املجموعة توقف في تتسبب قد مستقب ية

 تعبراملوحدة  املالية القوائم كانت بذا وما اإلفصعععععاحات، ففظا بما ومحتواها، وهي  هااملوحدة  املالية ل قوائم العا  العرض تقويم •

 .العادل العرض تحقق بطريقة تمث ها التي واألحدا  املعامالت عن

على ما ي  ي من أدلة املراجعة املناسعععععععععععععبة فيما يتع ق باملع ومات املالية ل منشععععععععععععع ت أو األنشعععععععععععععطة التجارية ضعععععععععععععمن الحصعععععععععععععول  •

املجموعة، إلبداء رأ  حول القوائم املالية املوحدة. و نحن مسععععععععععوولون عن توجيه عم ية مراجعة املجموعة و اإلشععععععععععراف ع فظا و 

 عة.تن يذها. ونظل وحدنا املسوولون عن رأ  املراج

 ل مراجعة، املهمة والنتائج لهما املخطط وتوقيتظا املراجعة نطاق بينظا من أمور  بجم ة يتع ق فيما بالحوكمة امل   ين مع نتواصل ونحن

 . املراجعة أثناء باكتشافها نقو  الداخ ية الرقابة في مهمة قصور  أوجه أ  ذلك في بما

 

 وشركاه العمري  محمد الدكتور  /عن

 

 

 العمري  محمد جهاد

 362 رقم ترخيص ـــ قانوني محاسب

 السعودية العرلية املم  ة - الرياض

 --------:  التاريخ

 -------: املوافق

 

 

 

 



 

- 4 - 

 العربي السعودي لكرة القدماالتحاد 

 املوحدة يقائمة املركز املال

 ريال سعودي(املبالغ بال)

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة( تش ل 15( بلى )1بن اإليضاحات املرفقة من )"
 
 "جزءا

 
 إيضاح

 كما في 

 م2021يونيو 30

 كما في 

  م2020يونيو 30

      األصول 

      املتداولة األصول 

 2,798,770  554,585  4 النقد و ُمعادالت النقد

 271,439  561,150   م زون

 وأرصدة مدينة أخره 
 
 28,119,189  107,070,994  5 مصروفات مدفوعة مقدما

 31,189,398  108,186,729   املتداولة األصول مجموع 

      األصول غير املتداولة

 4,268,334  3,088,658  6 ممت  ات و معدات

 1,237,438  913,722  7 أصول غير م موسة

 5,505,772  4,002,380   مجموع األصول غير املتداولة

 36,695,170  112,189,109   مجموع األصول 

      االلتزامات وصافي األصول 

      االلتزامات

      االلتزامات املتداولة

      

 388,151,348  240,048,973  8 أخره   مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة

 58,712,326  94,214,485  9 دائنةذمم 

 446,863,674  334,263,458   مجموع االلتزامات املتداولة

      االلتزامات غير املتداولة 

 7,434,450  9,192,546  10 المزا  م اف ة نظاية الخدمة ل موظ ين

 7,434,450  9,192,546   مجموع اإللتزامات غير املتداولة

 454,298,124  343,456,004   مجموع االلتزامات 

      صافي األصول 

 (417,602,954)  (231,266,895)   املمراكمالعجز 

 (417,602,954)  (231,266,895)   صافي األصول 

 36,695,170  112,189,109   مجموع اإللتزامات و صافي األصول 
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 اإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم

 املوحدةاآلخر  والدخل الشامل قائمة األنشطة

 )املبالغ بالريال سعودي(

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة"15( بلى )1"بن اإليضاحات املرفقة من )
 
 ( تش ل جزءا

 

 

 يونيو 30للسنة املنتهية في   

 م2020  م2021 إيضاح 

     واإلعاناتاإليرادات 

 146,767,169  641,262,753 11 منح ودعم

 34,829,347  18,572,395 12 عقود رعاية ودخل ونقل مباريات

 5,339,174  10,400,504  بيرادات رسو  وإشمراكات

 9,775  2,422,602  بيرادات أخره 

 186,945,465  672,658,254  واإلعاناتمجموع اإليرادات 

     املصروفات 

 69,521,960  103,495,999  معس رات ومنافسات املنت ب

 63,298,557  82,476,325 13 رواتب ومميزات أخره ل موظ ين

 40,801,933  11,282,334 1-1-5 ديون مش و  في تحصي ها 

 31,081,242  22,668,203  بركابات ومواصالت 

 26,590,610  41,087,499  لجنة الح ا 

 14,603,983  23,476,229  مصروف ضريبة القيمة املضافة

 10,870,000  5,586,975  تذاكر مباريات

 10,141,884  59,579,930  دوريات ومسابقات مح ية

 6,661,989  9,916,228  أتعاب مهنية

 4,877,207  2,282,250  مصروف ضريبة اإلستقطاع

 3,589,000  14,333,320  ت اليف دعم األندية وجوائز املسابقات 

 2,855,557  2,141,288  متنوعة

 2,431,372  2,148,127  بيجارات

 2,377,672  1,580,863  بنتدابات ومرافقات

 2,289,623  591,419  حاسب الي ولرامج

 2,256,000  2,256,000  لجنة الرقابة على املنشطات 

 2,247,494  2,246,204  بستظال  ممت  ات ومعدات

 1,095,394  323,716  بستن اذ أصول غير م موسة

 980,056  1,392,169  رسو  وإشمراكات

 840,257  858,915  مصروفات لجان

 732,092  969,230  حراسات أمنية ونظافة

 718,971  454,520  بوفية وضيافة

 616,060  1,372,198  قرطاسية ومطبوعات

 301,478,913  392,519,941  مابعده
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 اإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم

 )يتبع( اآلخر املوحدة والدخل الشاملتابع قائمة األنشطة  

 )املبالغ بالريال سعودي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة"15( بلى )1من ) "بن اإليضاحات املرفقة
 
 ( تش ل جزءا

 

 

 يونيو 30للسنة املنتهية في    

 م2020  م2021  إيضاح 

  ماقبله
 

392,519,941  301,478,913 

 168,496  234,217   تجهيزات وتحسينات

 -  89,247,840  8 غرامات

 152,620  192,624   كهرلاء ومياه

 107,685  191,470   هاتف ولريد ونت

 36,750  1,419,966   دعاية وإعالن

 -  1,123,451   فروقات عم ة 

 301,944,464  484,929,509   مجموع املصروفات 

 (114,998,999)  187,728,745   فائض/ )عجز(  السنة

      الشامل اآلخرالدخل 

      بنود الدخل الشامل اآلخر:

 (365,765)  (1,392,686)  10 خسائر من بعادة قياس بلمزا  م اف ة نظاية الخدمة

 (115,364,764)  186,336,059   للسنةالشامل   الفائض / )العجز (
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 اإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم

 التغيرات في صافي األصول املوحدةقائمة 

 )املبالغ بالريال سعودي(

 

 املتراكمالعجز   إيضاح 

    م1202يونيو  30للسنة املنتهية في 

 (417,602,954)   م2020يونيو  30الرصيد كما في 

 187,728,745   السنة  فائض

 -   بنود الدخل الشامل اآلخر

 (1,392,686)  10 خسائر بكتوارية من بعادة قياس المزامات تعويضات م اف ت نظاية الخدمة ل موظ ين

 (231,266,895)   م2021 يونيو  30 في كما الرصيد

    

    م2020يونيو  30للسنة املنتهية في 

 (127,775,432)    التسوياتم قبل 2019 يوليو  1كما في  الرصيد

 (174,462,758)   سنوات سابقة  تسويات

 (302,238,190)   م بعد التسويات2019يوليو  1صافي األصول كما في 

 (114,998,999)   السنة  عجز

    الشامل اآلخربنود الدخل 

 (365,765)  10 خسائر بكتوارية من بعادة قياس المزامات تعويضات م اف ت نظاية الخدمة ل موظ ين

 (417,602,954)   م2020يونيو  30الرصيد كما في 
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 اإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 )املبالغ بالريال سعودي(

 

 يونيو 30للسنة املنتهية في   

 م2020  م2021 إيضاح 

     من األنشطة التشغيلية ةالنقدي اتالتدفق

 (114,998,999)  186,336,059  السنة (عجزفائض /)

     تعديالت:

 40,801,933  49,112,323 5 م صص ديون مش و  في تحصي ها

 2,247,494  2,246,204 6 استظال  ممت  ات ومعدات

 1,095,394  323,716 7 استن اذ أصول غير م موسة

 1,796,165  -  خسائر بستبعاد األصول غير امل موسة

 1,476,873  1,758,096 10 موظ ينالمزا  م افأة نظاية الخدمة 

  239,776,398  (67,581,140) 

     التغير في:

 87,161,031  (185,932,364)  مصروفات مستحقة  وأرصدة دائنة اخره 

 وأرصدة مدينة أخره 
 
 6,508,212  584,316  مصروفات مدفوعة مقدما

 774,662  (289,711)  م زون

 (5,961,355)  (90,818,454)  ذمم مدينة

 (22,589,583)  35,502,159  ذمم دائنة 

  65,892,967  (240,954,054)  أنشطة التشغيل من ةالناتج  )ىاملستخدمة ف(صافي النقدية 

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (602,441)  (1,066,529)  مدفوعات لشراء  ممت  ات ومعدات

 (1,270,671)  -  مدفوعات لشراء أصول غير م موسة

 (1,873,112)  (1,066,529)  أنشطة االستثمار من املسخدمة فىصافي النقدية 

 (3,561,285)  (2,244,185)  خالل السنة وُمعادالت النقدالنقص في النقد 

 6,360,055  2,798,770  السنة  بدايةالنقد وُمعادالت النقد في 

 2,798,770  554,585  السنة  نهايةالنقد وُمعادالت النقد في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه 15( بلى )1"بن اإليضاحات املرفقة من )
 
 القوائم املالية املوحدة"( تش ل جزءا



 اإلتحاد العربي السعودي لكرة القدم 

 م2021يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعود  مالم يذكر خالف ذلك(

- 9 - 

 والنشاطالتكوين  (1

 النظمة  –
 
اإلتحاد العربي السعود  ل رة القد  )االتحاد( هو هي ة رياضية خاصة ذات شخصية بعتبارية تأسس وفقا

 .  ملدة غير محددة1956سبتمبر  6ق هع املواف1375القعدة ذ   1املم  ة العرلية السعودية بتاريخ 

 (.AFCاف   ي  )ايهاالسيو  ل رة القد   واالتحاد FIFA) اإلتحاد عضو في االتحاد الدولي ل رة القد  )ال ي ا –

 السعودية.ع م االتحاد هو ع م املم  ة العرلية  –

 (.SAFF) بختصار بسم االتحاد بال غة العرلية )ساف( ولال غة اإلنج يزية –

بال  واليجوا نق ه الى أ  مدينة أخره  ،زعبد العزيشارع امل ك  الياسمين،حي  الرياض،يقع املقر الرئيس ي لالتحاد في مدينة  –

 .بقرار من الجمعية العمومية

 

 أهداف االتحاد  1-1

 القد .تعميق االنتماء الوطني وتأصيل الهوية الوطنية بين أبناء املم  ة من خالل رياضة كرة  -

 التحسين املستمر ل عبة كرة القد  والمرويج لها وتطويل عناصرها في ضوء قيمها اإلنسانية والثقافية والمربوية املوحدة. -

 والمربوية.نشر ممارسة لعبة كرة القد  في ضوء القيم اإلنسانية والثقافية  -

 خرقها.ا  قوانين ال عبة ومنع تطوير لعبة كرة القد  والعناصر امل م ة لها باملم  ة بصورة مستمرة وضمان بحمر  -

 ملبادئ التنافس الشريف وال عب النظيف والرور الرياضية  -
 
تنظيم مسابقات كرة القد  على املستوه املحلي وفقا

 اإلنسانية.والقيم 

 تن يذها.سن ال وائح وضمان  -

 األعضاء.حماية مصالح  -

االلمزا  بالقوانين واألنظمة وال وائح والتع ميات والقرارات الصادرة عن االتحاد الدولي ل رة القد  واالتحاد االسيو   -

هذا باإلضافة بلى قوانين لعبة كرة القد  الصادرة عن االتحاد  بنتظاكها،والحي ولة دون  ال عبة،ل رة القد  وقوانين 

 أعاله.ة األعضاء واملس ولين التابعين له ملا ورد وضمان بحمرا  كاف القد ،الدولي ل رة 

 ل عبة.الحد من كل الوسائل واملمارسات التي قد تظدد لنزاهة املباريات أو املسابقات أو تود  بلى اإلساءة  -

ة تعزيز العالقات مع املوسسات والهي ات املح ية واإلق يمية والقارية والدولية لتحقيق التمثيل املشرف ل م  ة العرلي -

 القد .السعودية في كرة 

 أش الها.بدارة العالقات الرياضية الدولية املتع قة ب رة القد  في كل  -

 القد .بستضافة املسابقات على املستوه اإلق يمي والقار  والدولي املرتبطة ب عبة كرة  -

ملواد املحظورة م افحة الرشوة وال ساد واملنشطات وا الالامة،فرض اإلجراءات الصارمة والوسائل التوعوية  -

 واملخدرات.

 السعودية.بحمرا  األنظمة وال وائح املعمول بظا في املم  ة العرلية  -

 املخت  ة.تنظيم الدراسات والبحو  واملوتمرات الخاصة ب رة القد  وش ونظا  -
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 الشركات التابعة 1-2

 مجتمعتان )باملجموعة(. ويشار بلفظماله،  التابعةوالشركة لإلتحاد  لقوائم املاليةاتتضمن  ةهذه القوائم املالية املوحد

 نسبة امللكية % رأس املال بلد التأسيس الشكل القانوني الشركة التابعة

شركة اإلتحاد السعود  

 ل رة القد 

شركة شخص واحد ذات 

 مسوولية محدودة
 % 100 100,000 اململكة العربية السعودية

 

 شركة اإلتحاد السعودي لكرة القدم

مسوولية محدودة تأسست في مدينة الرياض باملم  ة العرلية السعودية بموجب السجل التجار  رقم  واحد ذاتشركة شخص 

(. يتمثل نشاط الشركة في اإلنشاءات العامة الرياضية   2017أغسطس  25ه )املوافق 1438ذ  الحجة  02بتاريخ  1010894167

لألحدا  الرياضية  وليع التذاكر وأنشطة حجز، املطاعم واست جار السياراتوال نادق و ، حجز وسائل النقل وتشمل املالعب

 .واملوتمراتوالمرففظية واملعارض 

 

ثناء قيامه باملهام أوالتي تقدم املشورة والعون ملجلس اإلدارة ، تحاد اللجان الدائمة واملؤقتة التاليةيتبع مجلس إدارة اإل 1-3

 يلي:وهي كما  له،املوكله 

 

 الدائمة:اللجان 

 التجارية.اللجنة  (أ

 املسابقات.لجنة  (ب

 الالعبين.ف وأوضاع ار لجنة االحم (ت

 الجماهيرية.لجنة املس ولية االجتماعية واملشاركة  ( 

 الح ا .لجنة  ( 

 

 اللجان املؤقتة:

 محددة.ملج س اإلدارة الحق في تش يل لجان موقتة ملها  خاصة وملدة 

 مما يلي: فاالتحاد، وتتألفي لده االتحاد هي ات قضائية وتح يمية وهي تمثل الس طة القضائية والتح يمية 

 واألخالق.لجنة االنضباط  (أ

 لجنة االستئناف. (ب

 املنااعات.غرفة فض  (ت

 

 30ريال سعود  ل سنة املنتظية في 61,954  خسارة بمب غ  صافيت بدت شركة اإلتحاد السعود  ل رة القد  ) الشركة التابعة(  1-4

 ألح ا  املادة )املال رأسنصف   2021يونيو  30في  االخسائر املمراكمة كم وتجاوات،  2021يونيو 
 
( من نظا  181، وطبقا

  في رئيس مج س بدارة اإلتحاد العربي السعود متمث ةالشركات في املم  ة العرلية السعودية فقد بجتمع مالك الشركة التابعة 

وقرر بستمرارية الشركة التابعة مع تقديم الدعم املالي لتغطية   2021 سبتمبر 8هع املوافق 1443 ص ر غرةل رة القد  بتاريخ 

بفمراض أ  المزامات ناتجة عن ت ك الخسائر، و نتيجة لذلك فقد تم بعداد القوائم املالية ل شركة التابعة املذكورة على 

 .بستمرارية النشاط
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 املحاسبةأسس  (2

  املالية املوحدة املرفقة تم بعداد هذه القوائم
 
توسطة املعتمد في املم  ة املالدولي ل تقرير املالي ل منشأت الصغيرة و  ل معياروفقا

 .واملحاسبين مراجعيناملعتمدة من الهي ة السعودية ل  اآلخره  واإلصدارات واملعايير العرلية السعودية

تم بعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرفقة باست دا  أسس القياس املحددة من قبل املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منش ت 

واملعايير واإلصدارات األخره التي اعتمدتظا الهي ة  واملحاسبين ل مراجعينتوسطة واملعتمد من قبل الهي ة السعودية املالصغيرة و 

 وذلك ل ل من األصول واإللمزامات واإليرادات واملصروفات. واملحاسبين ل مراجعينية السعود

  املوحدة املرفقة تم بعداد هذه القوائم املالية
 
 ستمرارية النشاط وم هو  الت   ة التاري ية.استحقاق املحاسبي و ملبدأ  اال  وفقا

 ل معيار الدولي 
 
 املحاسبيةتوسطة است دا  بعض السياسات املل منش ت الصغيرة و يتط ب بعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

 است دا  تقديراتظا في تطبيق ت ك السياسات املحاسبية. وقد تم االفصار في االيضار رقم ) الهامة،
 
( 3كما يتط ب من اإلدارة أيضا

 من التقدير، أو التي تتط ب 
 
 افمراضات وتقديرات هامة.عن ت ك املناطق الت  تتط ب درجة عالية أو أكثر تعقيدا

على قناعة بأنظا تم ك  دارةواإل قدرة  على االستمرار في القيا  بأعمالها وفق مبدأ االستمرارية البعمل تقييم ملد   اإلتحادقامت بدارة 

 االستمرارية.وفق مبدأ  ستمرار في أعمالها فى املستقبل املنظور. ولالتالي تم بعداد هذه القوائم املاليةاملوارد ال  ي ة لإل 

 املوحدةالغ في القوائم املالية ي ية وعم ة العرض، وتدرد جميع املببالريال السعود ، وهي العم ة الوظتعرض القوائم املالية املوحدة 

 بالريال السعود  ما لم يذكر خالف ذلك.

 في األول من شهر يوليو من كل سنة ميالدية وتنتهي بنظاية شهر يونيو من السنة امليالدية التالية. ل مجموعةتبدأ السنة املالية 
 

 السياسات املحاسبية 

 فيما يلي أهم السياسات املحاسبية التي است دمتظا املجموعة في بعداد القوائم املالية املوحدة.
 

 أسس توحيد القوائم املالية

  2021يونيو  30في كماتشتمل القوائم املالية املوحدة ل مجموعة على القوائم املالية لإلتحاد والشركة التابعة الخاضعة لسيطرته 

عندما ي ون لإلتحاد املقدرة على  وتتوفر السيطرةاإلتحاد (. الشركة التابعة هي منشأة يسيطر ع فظا 1كما هو مبين في بيضار )

التح م في السياسات املالية والششغي ية ل منشأة وذلك للحصول على منافع من أنشطتظا. لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت 

 يتم أخذها في الحسبان. يتم بدرا  القوائم املالية ل شركة التابعة في القوائم املالية امل املحتم ة التي
 
وحدة من تاريخ بدء تمارس حاليا

 السيطرة حت  تاريخ توق ها.

أكثر من نصف القوة  التابعة،ي مرض أن توجد السيطرة عندما يمت ك اإلتحاد بش ل مباشر أو غير مباشر من خالل الشركة 

 تش ل سيطرة.أن هذه امل  ية ال بثباتواضح  أم ن بش لالتصويتية لشركة ما، وقد ال يصح ذلك اإلفمراض في ظروف بستثنائية بذا 

 عندما يمت ك االتحاد 
 
القوة التصويتية لشركة ما، ول نه يمت ك على الرغم من  نصف،أو أقل من  نصف،وتوجد السيطرة أيضا

 ذلك:

 س طة على أكثر من نصف الحقوق التصويتية بمقتض   بت اق مع مستثمرين أخرين أوال -

  اق أوتجب تشريع أو بس طة التح م في السياسات املالية والتشغي ية ل منشأة بمو  -

 من خالل ذلك املج س أو الشركةالسيطرة على  وت ون س طة تعيين أو عزل أغ بية أعضاء مج س اإلدارة  -

 .من خالل ذلك املج س الشركةالسيطرة على  وت ون جتماعات مج س اإلدارة ادالء بأغ بية األصوات في س طة اإل  -

 ن س فمرة التقرير املالي لالتحاد باست دا  سياسات محاسبية ثابتة.يتم بعداد القوائم املالية ل شركة التابعة عن 
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 :التوحيد كاآلتي وت ون بجراءاتتعرض القوائم املالية املوحدة مع ومات مالية عن املجموعة على أنظا منشأة اقتصادية واحدة. 

 عن طريق ضم ال (أ
 
 بندا

 
بنود املماث ة بلى بعضها وذلك تجمع القوائم املالية ل منشأة األ  ومنش تظا التابعة بندا

 واملصروفات؛لألصول وااللمزامات وحقوق امل  ية والدخل 

 املنشأة األ  في كل منشأة تابعة وحصة املنشأة األ  في حقوق م  ية كل منشأة تابعة؛ الدفمر  الستثمار تزيل املب غ (ب

( على أساس حصص امل  ية )اإلتحادي حقوق امل  ية املخصصة ل مالك تحدد نسب الرلح أو الخسارة والتغيرات ف (ت

 املمارسة املحتم ة للخيارات أو التحويل املحتمل للخيارات أو األدوات القاب ة ل تحويل. وال تع س

ُتزال بال امل األرصدة واملعامالت داخل املجموعة بما في ذلك الدخل واملصروفات وتوايعات األرلار وُتزال بال امل األرلار والخسائر 

ثبتة ضمن األصول مثل املخزون والعقارات واآلالت واملعدات.الناتجة 
ُ
 عن املعامالت داخل املجموعة وامل

 من تاريخ اإلستحواذ حت  التاريخ الذ  تتوقف فيه املنش ة ُيدر  دخل و 
 
مصروفات املنش ة التابعة في القوائم املالية املوحدة ابتداءا

األ  عن السيطرة على املنش ة التابعة. وعند ذلك، فإنه يتم بثبات ال رق بين املتحصالت من استبعاد املنش ة التابعة ومب غها الدفمر  

 املوحدة على أنه امل سب أو الخسارة من استبعاد املنش ة التابعة.سيطرة ضمن قائمة األنشطة في تاريخ فقدان ال

 

 األدوات املالية

 
 
 توسطة.املالدولي ل تقرير املالي ل منش ت الصغيرة و  املعيار ملتط باتتقو  املجموعة باملحاسبة عن جميع أدواتظا املالية وفقا

 في اإللمزامات التعاقدية لألداة.يتم اإلعمراف باألصول واإللمزامات 
 
 املالية عندما تصبح املجموعة طرفا

 التعاقدية إلستال  التدفقات النقدية من األصول املالية. كما يتم ق يتم بلغاء بثبات األصول املالية بصورة أساسية عند بنتظاء الحقو 

نقدية أو التعهد بسداد التدفقات النقدية املست مة التوقف عن اإلثبات عند تناال املجموعة عن حقها في بستال  التدفقات ال

املجموعة بصورة جوهرية جميع املخاطر واملنافع  تحول (أ)خر بموجب ترتيبات فورية سواء  آولدون أ  تأخير بلى طرف  بال امل

لخاصة بت ك األصول أن املجموعة لم تحول ولم تحت   بصورة جوهرية بجميع املخاطر واملنافع ا)ب( أو  األصول، الخاصة بت ك

 ت ك األصول. علىفي السيطرة  حقها تنظا حولأبال 

 لمزا  املحدد في العقد تم بلغاؤه أو انتظاؤه.لمزامات املالية عندما ي ون االيتم بيقاف بثبات اال

 املدفوع خره( أوأل املدينة االذمم )بين القيمة الدفمرية واملقابل املست م  ق عند بلغاء اإلعمراف بأصل مالي أو المزا  مالي فإن ال ر 

 .يتم اإلعمراف بظا في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر)واملستحق( 

 األصول املالية

 اإلثبات والقياس األولي لألصول املالية

بالقيمة العادلة من في حالة األصول املالية غير املسج ة  –يتم في األصل بثبات كافة األصول املالية بالقيمة العادلة باإلضافة بلى 

 ت اليف املعامالت املتع قة بشراء األصل املالي. –قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة  خالل

 القياس الالحق لألصول املالية

 ى تصني ها كما هو موضح أدناه.ليعتمد القياس الالحق لألصول املالية ع

 أصول مالية بالت   ة املط أة •

 ال ع ية.بعد القياس األولي، يتم قياسها بالت   ة املط أة باست دا  طريقة ال ائدة 
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 طريقة ال ائدة ال ع ية

امات طريقة ال ائدة ال ع ية هي طريقة الحتساب الت   ة املط أة لألصل املالي أو االلمزا  املالي )أو مجموعة من األصول املالية أو االلمز 

مده ال مرة ذات الص ة. ومعدل ال ائدة ال ع ية هو املعدل الذ  ي صم  علىدة أو مصروف ال ائدة املالية( وت صيص دخل ال ائ

 املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقب ية املقّدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية، أو خالل فمرة أقصر عندما ي ون ذلك
 
 تماما

 
 
  .مناسبا

 
ى أساس املب غ الدفمر  لألصل لبلى املب غ الدفمر  لألصل املالي أو االلمزا  املالي. ويتم تحديد معدل ال ائدة ال ع ية ع وصوال

 ال ع ية:املالي أو االلمزا  املالي عند اإلثبات األولي. ولموجب طريقة ال ائدة 

ل مقبوضات)املدفوعات( النقدية املستقب ية م صومة ت ون الت   ة املط أة لألصل )اللمزا ( املالي هي القيمة الحالية  (أ

 ال ع ية،ال ائدة  بمعدل

 في معدل  (ب
 
 ل مب غ الدفمر  لاللمزا  )األصل( املالي في بداية ال مرة مضرولا

 
ي ون مصروف )دخل( ال ائدة في فمرة معينة مساويا

 ال ائدة ال ع ية ل  مرة.

 هبوط قيمة األصول املالية

هبوط في القيمة لألصول املالية، ما عدا األصول املالية املصن ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة يتم تقييم موشرات ال

والدخل الشامل اآلخر املوحدة في نظاية كل فمرة مالية. يتم ت  يض قيمة األصول املالية عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحد  

 ألصول املالية يشير بلى تأثر التدفقات النقدية املستقب ية املقّدرة لت ك األصول املالية.أو أحدا  حص ت بعد االعمراف املبدئي بت ك ا

 :يقد يتضمن الدليل املوضوعي على هبوط القيمة ما يل

 صعولات مالية م موسة لده املصدر أو الطرف املقابل؛ أو •

 الرئيسية؛ أواإلخالل بالعقد، مثل الت  ف أو التأخر عن سداد العوائد أو الدفعات  •

 ي ون من املحتمل بأن يتعرض املقمرض بلى اإلفالس أو إلعادة هي  ة مالية؛ أو •

 لت ك األصول املالية نتيجة لصعولات مالية. طنش ق عد  وجود سو  •

 يتم تقييم األصول ب صوص هبوط القيمة على أساس األخره،فيما يتع ق ب  ات معينة من األصول املالية، مثل األرصدة املدينة 

 مجموعات األصول حت  وإن تم تقييمها بأن ليس لها هبوط في القيمة بش ل فرد .

 بلغاء اإلعمراف باألصول املالية

تقو  املجموعة بإلغاء اإلعمراف باألصول املالية عند انتظاء فمرة صالحية الحقوق التعاقدية ل تدفقات النقدية الناتجة عن ت ك 

بتحويل األصل املالي وجميع املخاطر ومنافع امل  ية بش ل جوهر  بلى جهة أخره، أما في حالة  األصول. أو عندما تقو  املجموعة

عد  قيا  املجموعة بتحويل أو اإلحت اظ بش ل جوهر  بجميع م اطر ومنافع امل  ية واستمرارها بالسيطرة على األصل املحول 

ول وااللمزامات املتع قة به. أما في حالة بحت اظ املجموعة بش ل فإن املجموعة تقو  باإلعمراف بحصتظا املتبقية في األصل املح

جوهر  ب افة م اطر ومنافع امل  ية لألصل املالي املحمول فإن املجموعة تستمر باإلعمراف باألصل املالي املحول وااللمزامات املتع قة 

 به.

لألصل وإجمالي البدل /العوض املست م وامل اسب أو الخسائر  عند بلغاء اإلعمراف بأصل مالي بأكم ه، فإن ال رق بين القيمة الدفمرية

 املمراكمة التي تم اإلعمراف بظا في الدخل الشامل اآلخر يتم اإلعمراف به ضمن قائمة األنشطة.
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 االلتزامات املالية

 اإلثبات األولي

العادلة من خالل قائمة األنشطة، أو المزامات مالية يتم تصنيف االلمزامات املالية، عند اإلثبات األولي، كالمزامات مالية بالقيمة 

آخره بالت   ة املط أة. يتم بثبات جميع االلمزامات املالية في البداية بالقيمة العادلة بعد خصم ت اليف املعامالت املتع قة بظا 

 مباشرة.

 لاللمزامات املاليةالقياس الالحق 

 ا هو موضح أدناه:يعتمد قياس االلمزامات املالية على تصني ها كم

 المزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة •

تتضمن االلمزامات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة االلمزامات املالية ألغراض املتاجرة وااللمزامات املالية 

 والدخل الشامل اآلخر املوحدة.املصن ة عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة 

 يتم بثبات امل اسب أو الخسائر الناتجة عن االلمزامات ألغراض املتاجرة في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر.

يتم تصنيف االلمزامات املالية عند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة، فقط بذا تم استي اء شروط 

 ( األدوات املالية.39) املحاسبة الدولي رقم معيار

 المزامات مالية آخره بالت   ة املط أة •

، بالت   ة املط أة باست دا  طريقة سعر العائد ال عال. يتم بثبات امل اسب أو 
 
بعد اإلثبات األولي، يتم القياس الحقا

ثبات االلمزامات وكذلك من خالل عم ية قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر عندما يتم التوقف عن ب الخسائر في

 العائد ال عال. اإلط اء بطريقة معدل

 ال 
 
تحتسب الت   ة املط أة باألخذ في االعتبار أ  خصم أو عالوة على االستحواذ والرسو  أو الت اليف التي تش ل جزءا

 يتجزأ من سعر العائد ال عال.

 بلغاء اإلعمراف بااللمزامات املالية

 أو بتعديل شروط االلمزامات الحالية، فإنه يتم اعتبار هذا عند 
 
استبدال االلمزامات املالية الحالية بأخره وبشروط م ت  ة تماما

التبديل أو التعديل كتوقف عن بثبات االلمزامات األص ية وإثبات المزامات جديدة. يدر  ال رق بين القيمة الدفمرية املعنية في قائمة 

 الشامل اآلخر.األنشطة والدخل 

 النقد وُمعادالتالنقد 

يشتمل النقد وُمعادالت النقد على النقد لده البنو  والودائع قصيرة األجل ذات فمرات استحقاق ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ 

 اإلقتناء والتي ت ون عرضة ملخاطر ضئي ة ل تغيرات في القيمة.

 وأرصدة مدينة أخرى 
ً
 دفعات مدفوعة مقدما

 بسعر املعام ة ويظهر البند بالصافي بعد تنزيل أ  ت  يض في قيمتظا، ويتم بثبات الدخل املستحق من مديني 
 
يتم االعمراف مبدئيا

 ل عوض املستحق عن السنة ذات الص ة 
 
 على شروط التعاقد. ولناء  عقود التأجير في نظاية التقرير املالي، وفقا
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 واملعداتاملمتلكات 

 والقياساإلعمراف 

 تظهر بنود املمت  ات واملعدات بالت   ة التاري ية، بعد طرر االستظال  املمراكم وخسائر الهبوط في القيمة املمراكمة. -

 واملعدات. املمت  اتتتضمن الت   ة املصروفات املرتبطة مباشرة باقتناء  -

 من ص ة.عندما ي ت ف العمر اإلنتاجي لبنود املمت  ات واملعدات يتم املحاسبة عنظا كبنود  -

يتم تحديد امل اسب أو الخسائر الناتجة عن استبعاد بنود من املمت  ات واملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد مع  -

سجل بالصافي في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
ُ
 القيمة الدفمرية لت ك البنود وت

 الت اليف الالحقة

من بنود املمت  ات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند بذا كان من املحتمل تدفق تسجل ت   ة الجزء املستبدل لبند  -

منافع اقتصادية مستقب ية ل مجموعة ت من في ذلك الجزء بضافة بلى بم انية قياس ت   ة ذلك الجزء بش ل موثوق، ويتم 

 شطب القيمة املدرجة للجزء القديم املستبدل.

اليومية التي تتحم ها املجموعة على صيانة وتشغيل املمت  ات واملعدات في قائمة األنشطة تسجل الت اليف واملصروفات  -

 والدخل الشامل اآلخر املوحدة عند ت بدها.

 االستظال 

يتم االعمراف بمصروف االستظال  في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة بطريقة القسط الثابت على مده العمر اإلنتاجي 

 املقد
 
ر ل ل بند من بنود املمت  ات واملعدات، باستثناء األراض ي. ويبدأ استظال  بنود املمت  ات واملعدات عندما ي ون األصل جاهزا

 لالست دا  بالطريقة املقصودة من قبل االدارة.

 

ل  مرة السابقة وت اصي ها كما  بن األعمار االنتاجية املقدرة ل مت  ات واملعدات واألعمار االنتاجية خالل السنة الحالية هي ن سها

 يلي:

 

 نسبة االستظال   السنوات 

 %25  4 سيارات                                                     

 %20  5 أثا  وم روشات 

 %20  5 أجهزة حاسب آلي وإتصاالت  

 %20  5 أجهزة كهرلائية 

 %25  4 تجهيزات ودي ورات

 

بمراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية لجميع بنود املمت  ات واملعدات في نظاية كل فمرة مالية، وتقو  بالتعديل تقو  املجموعة 

 بذا لز  األمر.

 األصول غير امللموسة

غير امل موسة  يتم قياس األصول غير امل موسة املقتناة بش ل مستقل بالت   ة عند اإلثبات األولي. بعد اإلثبات األولي، تقاس األصول 

 أ  بستن اذ ممراكم وخسائر ممراكمة ل هبوط في قيمة األصل.
 
 بالت   ة ناقصا
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يتم تقييم األعمار اإلنتاجية لألصول غير امل موسة لت ون أما محددة أو غير محددة. ويتم بستن اذ األصول غير امل موسة ذات األعمار 

 اإلنتاجية املحددة على مده العمر اإلنتاجي لألصول:

 نسبة االستظال   السنوات 

 %20  5 برامج ومواقع ال مرونية

 املخزون

املخزون على أساس سعر الت   ة حيث أنه غير متار ل بيع, ويتم تحديد ت   ة املخزون على أساس طريقة املتوسط املرجح  قياسيتم 

 وتتضمن املصروفات املت بدة القتناء املخزون والت اليف األخره املت بدة لتوصيل املخزون ل موقع في حالته الراهنة.

 املعامالت بالعمالت األجنبية

 ألسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه املعامالت. ويتم بعادة تحويلتقيد املعام
 
 الت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعود  وفقا

 ألسعار الصرف السائدة بذلك  األصول وااللمزامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نظاية السنة
 
املالية بلى الريال السعود  وفقا

 ألسعار الصرف السائدة في التاريخ. أما البنود 
 
غير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة فيتم بعادة تحوي ها وفقا

 تاريخ تحديد قيمتظا العادلة. بن البنود غير النقدية بالعمالت املدرجة على أساس الت   ة التاري ية ال يعاد تحوي ها.

د النقدية ومن بعادة تحويل البنود النقدية في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر تدر  فروق التحويل الناتجة من تسويات البنو 

 املوحدة ل  مرة.

 عقود اإليجار

يصنف عقد اإليجار على أنه عقد بيجار تمويلي بذا كان يحول ما يقارب جميع املخاطر وامل اف ت املتع قة بامل  ية، ويصنف عقد 

تشغيلي بذا كان ال يحول ما يقارب جميع املخاطر وامل اف ت املتع قة بامل  ية، ويعتمد تحديد ما بذا كان اإليجار على أنه عقد بيجار 

عقد اإليجار عقد بيجار تمويلي أو عقد بيجار تشغيلي على مضمون املعام ة وليس على ش ل العقد، ويتم بجراء تصنيف لعقد 

 اء فمرة عقد اإليجار، بال بذا وافق املوجر واملستأجر على تغيير أح ا  عقد اإليجار.اإليجار عند نشأة عقد اإليجار، وال يتم تغييره أثن

 املجموعة كمؤجر

 عقود اإليجار التشغي ية

 اإلثبات والقياس

يتم بثبات دخل اإليجار  األصل.يتم عرض األصول الخاضعة لعقود بيجار تشغيلي في قائمة املركز املالي الخاصة به حسب طبيعة 

ضمن قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر على  والصيانة(من عقود اإليجار التشغيلي )باستثناء مبالغ الخدمات مثل التأمين 

 أساس القسط الثابت على مده فمرة اإليجار، بال بذا:

املوجر، حت  ولو كان استال  الدفعات ليس كان هنا  أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني ملن عة املستأجر من األصل  (أ

 ذلك األساس، أو على

كانت الدفعات ل موجر مهي  ة لمزيد بالتوافق مع التضخم العا  املتوقع )بناء  على موشرات أو بحصائيات منشورة(  (ب

بب عوامل ل تعويض عن الزيادات التضخمية في الت   ة املتوقعة على املوجر، وإذا كانت الدفعات ل موجر تتغير بس

 باستثناء التضخم، فإن الشرط)ب( لم يتم استي اؤه.

 ليس لده املجموعة عقود بيجار تموي ية.  -
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 املخصصات

يتم االعمراف باملخصص ضمن قائمة املركز املالي املوحدة عندما ي ون على املجموعة المزا  قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحدا  

، ومن املحتمل أن يتط ب ذلك تدفق خارجي ل منافع اإلقتصادية لتسوية االلمزا ، ويتم يم ن تقديره بصورة موثوقة سابقة والذ 

بإست دا  أفضل تقدير ل مب غ املط وب لتسوية االلمزا  في تاريخ التقرير، وإذا كان أثر القيمة الزمنية ل نقود ذا  قياس املخصص

 لتسوية االلمزا  بمعدل خصم ي ون مب غ املخصص هو القيمة الحالية ل م أهمية نسبية فيجب أن
 
ب غ املتوقع أن ي ون مط ولا

ل قيمة الزمنية ل نقود واملخاطر املحددة لذلك االلمزا . وعندما يتم قياس املخصص بالقيمة  يع س تقييمات السوق الحالية

 
 
ى أنه ت   ة تمويل في السنة التي لتسوية االلمزا ، فإنه يجب بثبات الت  يض في الخصم عل الحالية ل مب غ املتوقع أن ي ون مط ولا

 تنشأ ففظا.

 اإليرادات

ويم ن قياس اإليرادات بش ل  اإلتحاد،لى بلى الحد الذ  ي ون فيه من املحتمل تدفق املنافع االقتصادية بيتم بثبات اإليرادات 

ويتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة  سدادها،وبغض النظر عن موعد  فيه،وإم انية تحديد الت   ة املت بدة بش ل موثوق  موثوق،

 بالصافي.وإستبعاد أ  ضرائب أو رسو  ويتم بثبات اإليرادات  املستحق،ل مقابل املست م أو 

 

 بااليراد:فيما يلي االعتبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل االعمراف 

 

 إيرادات عقود رعاية ودخل ونقل مباريات (أ

 ألساس االستحقاق ولناء  يتم بثبات بيرادات العقود 
 
ت اقيات وتأدية على العقود املبرمة واإل الرعاية والدخل ونقل املباريات وفقا

 الخدمة.

 دعمإيرادات إعانة و  (ب

وإذا كانت  معينة،يتم بثبات اإلعانات والدعم عندما ت ون مستحقة التحصيل بذا لم ت ن مشروطة بمتط بات أداء مستقب ية 

 التحصيل، ون الدعم مستحق يفيتم بثباتظا عندما يتم بستي اء ت ك الشروط و  معينة،مشروطة بمتط بات أداء مستقب ية 

 .الدعمتحاد على تعهد رسمي م توب من مقد  عد الدعم مستحق التحصيل عندما يحصل اإليُ و 

 إيرادات من اإلستثمارات في الشركات التابعة (ج

 .بظاات من االستثمارات في شركات تابعة عند بصدار القوائم املالية الخاصة يتم اثبات اإليراد

 املصروفات

الوطنية  ومعس رات املنت بات وم اف ت املنت باتتتمثل مصروفات األنشطة األساسية في ن قات بقامة األنشطة الخاصة باإلتحاد 

 والتي يسعىاألخره املتوافقة مع أهداف اإلتحاد  املصروفاتوجميع لألندية املشاركة في البطوالت الخارجية  والدعم املقد 

لتحقيقها، وتتمثل املصروفات العمومية واإلدارية في مصروفات القوه العام ة والششغيل والصيانة واإلستظالكات ل مت  ات 

 لطبيعة نشاط املجموعة فإنه يوج واملعدات وغيرها من
 
د مصروفات بيع وتسويق. يتم املصروفات املتع قة بنشاط املجموعة، ونظرا

 ملبدأ اإلستحقاق. بثبات املصروفات في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
 
 وفقا
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 منافع املوظفين

 منافع املوظ ين قصيرة األجل

غير املخصو  املتوقع يتم اإلعمراف بإلمزامات منافع املوظ ين قصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الص ة. يقاس اإللمزا  باملب غ 

دفعه ملنافع املوظ ين قصيرة األجل ضمن م اف ت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة الرلح في مقابل ت ك الخدمة. وذلك عندما 

 ي ون على املجموعة المزا  نظامي، أو ضمني حالي نتيجة ألحدا  سابقة ويم ن تقديره بصورة موثوقة.

 م افأة نظاية الخدمة ل موظ ين

 لشروط وأح ا  نظا  العمل املتبع في املجموعة عند انتظاء عقود تس
 
تحق م افأة نظاية الخدمة ل افة املوظ ين العام ين وفقا

خدماتظم. يتم قياس المزا  م افأة نظاية الخدمة والذ  يمثل خطة منافع محددة باست دا  طريقة ت   ة الوحدة املتوقعة عن طريق 

 .الحالية ية التي تستحق ل موظ ين في ال مرات الحالية والسابقة وت صم القيمة ل وصول بلى القيمة تقدير قيمة املنافع املستقب

ويقو  اكتوار  موهل بإعادة تقييم المزا  املنافع املحددة بنظاية كل فمرة مالية سنوية، ويتم بثبات امل اسب أو الخسائر االكتوارية 

 املالي.على رصيد منافع املوظ ين في قائمة املركز 

 

 وتصنف ت اليف املنافع املحددة وفقا ملا يلي:

 ت   ة الخدمة الحالية )الزيادة في القيمة الحالية اللمزا  م افأة نظاية الخدمة الناتج عن خدمة املو ف في السنة الحالية( -

 الخدمة(.مصروف ال ائدة )يحسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية السنة على المز  م افأة نظاية  -

 بعادة القياس اإلكتوارية. -

 .األنشطةتدر  املجموعة أول عنصرين لت اليف املن عة املحددة ضمن قائمة 

ويتم بدراد امل اسب أو الخسائر من بعادة القياس مباشرة ضمن بند الدخل الشامل اآلخر ل  مرة التي تم ت بدها ففظا، وال يتم 

 بعادة بدراجها ضمن قائمة األنشطة.

 

 الشرعية اةالزك 

 الشرعية الزكاة إحتساب

 ألنظمة  اإلتحاد العربي السعود  ل رة القد  ي ضع ال
 
هي ة الزكاة ل زكاة الشرعية بينما ت ضع الشركة التابعة ل زكاة الشرعية وفقا

 .السعودية العرلية املم  ة فيو الجمار   الضريبةو 

 يونيو  30كما في   

 م2020  م2021  

 258  258  السنة بداية في الرصيد

 -  -  امل ون خالل السنة

 258  258  السنة نهاية في الرصيد

 

 الهامة واألحكام واإلفتراضات التقديرات  (3

من شأنظا أن توثر في تطبيق السياسات وأح ا  بن بعداد القوائم املالية املوحدة يتط ب من اإلدارة است دا  تقديرات وافمراضات 

الظاهرة لألصول وااللمزامات واإليرادات واملصروفات الواردة بالقوائم املالية املوحدة. بن تحديد التقديرات يتط ب من اإلدارة  والقيم
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بت اذ القرارات التي تعتمد على الخبرات السابقة، والخبرات الحالية وتوقعات األوضاع املستقب ية، وكل املع ومات األخره املتوفرة. 

 ع ية قد ت ون م ت  ة عن هذه التقديرات.ال  جبن النتائ

تتم مراجعة التقديرات واإلفمراضات بصورة مستمرة، التعديالت التي تمرتب عن مراجعة التقديرات املحاسبية يتم ب ظهار أثرها في 

 فمرة املراجعة وال مرات املستقب ية التي تتأثر بظذه التعديالت.

 وفرضيات من قبل اإلدارة تتع ق باألتي: تقديرات التي تتط ب بست دا   بن أهم بنود القوائم املالية املوحدة

 األحكام 3-1

 األحكام الخاصة باملوازنة املحولة من وزارة املالية

 باالعانة السنوية  املرتبطة الحكومية التحويالت •

  الرياضعععععععععععععةالسعععععععععععععنوية املحولة من واارة   االعانة  االتحاديعتبر 
 
 وغير مقيد   غيرتحويال

 
يتضعععععععععععععمن المزا   ال، حيث مشعععععععععععععروطا

يتوجب على  الو  باالتحادتع يمات ، وذلك لتحقيق األهداف املنوطة ا  بصعععععععععععرف )اسعععععععععععت دا ( هذه التحويالت في ضعععععععععععوء 

بتسععععععجيل التحويالت عن  االتحاديقو   وع يه. الرياضععععععةبعادة املبالغ غير املسععععععت دمة من هذه التحويالت لواارة  االتحاد

 .عند االستحقاق االستال  كإيرادات

 

 التقديرات 3-2

 

 األعمار االنتاجية والقيمة املتبقية ل ممت  ات واملعدات 3-2-1

تحدد اإلدارة العمر اإلنتاجي املقدر ل ممت  ات واملعدات والقيمة املتبقية لها إلحساب اإلستظال . يتم تحديد هذه 

اإلعتبار الغرض من بست دا  هذه األصول والظروف الت  يعمل ففظا األصل. تقو  اإلدارة بمراجعة التقديرات بعد األخذ في 

القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية لهذه األصول وعند وجود موشر لحدو  تغيير يتم تعديل تقديرات العمر االنتاجي أو 

 الناتجة بأثر مستقبلي.القيمة املتبقية أو طريقة االستظال ، واملحاسبة عن التغيرات 

 األصول غير املالية قيمةالهبوط في  3-2-2

يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة الدفمرية لألصول غير املالية، فقط عند وجود موشر على حدو  هبوط 

لإلسمرداد لألصل لتحديد في القيمة أو ع س خسائر الهبوط، وفي حالة وجود مثل هذا املوشر، يتم تقدير القيمة القاب ة 

 مقدار خسائر الهبوط في القيمة أو ع س خسائر الهبوط في القيمة، بن وجدت.

بذا كان من غير املم ن تقدير املب غ املم ن اسمرداده لألصل املن رد، فيجب تقدير املب غ املم ن اسمرداده لوحدة توليد 

ن قياس املب غ املم ن اسمرداده يتط ب توقع ل تدفقات النقدية النقد التي ينتمي بلفظا األصل وقد ي ون هذا هو الحال أل 

املستقب ية وفي بعض األحيان قد توجد بعض األصول التي ال تنتج تدفقات نقدية بذاتظا . ووحدة توليد النقد لألصل هي 

بلى حد كبير عن  أصغر مجموعة قاب ة ل تحديد من األصول التي تتضمن األصل والتي تولد تدفقات نقدية داخ ة مستق ة

 التدفقات النقدية الداخ ة الناتجة عن األصول األخره أو املجموعات األخره من األصول.

القيمة القاب ة لإلسمرداد لألصل أو وحدة توليد النقد هي القيمة من اإلست دا ، أوالقيمة العادلة بعد خصم ت اليف 

 البيع، أيظما أعلى.

يرات التدفقات النقدية املستقب ية من االست دا  املستمر لألصل ومن اسبعاده تعتمد القيمة من اإلست دا  على تقد

في النظاية، بعد ت  يضها بلى قيمتظا الحالية بإست دا  معدل الخصم الذ  يع س تقديرات السوق الحالية ل قيمة الزمنية 
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التدفقات النقدية املستقب ية التدفقات  ل نقود واملخاطر املتع قة باألصل أو وحدة توليد النقد. وال يتم تضمين تقديرات

 النقدية الداخ ة أو الخارجة من األنشطة التموي ية.

القيمة العادلة مطروحا منظا ت   ة البيع هي املب غ الذ  يم ن الحصول ع يه من بيع األصل في معام ة بإرادة حرة بين 

 منظا ت   ة بت
 
 ما  هذا البيع.أطراف لديظم املعرفة والرغبة في التعامل مطروحا

يتم اإلعمراف ب سائر الهبوط في القيمة عندما تتجاوا القيمة الدفمرية لألصل أو وحدة توليد النقد قيمتظا القاب ة 

 لالسمرداد، ويتم اإلعمراف ب سائر الهبوط في القيمة في قائمة األنشطة.

الدفمرية لألصول )أو الوحدة املنتجة ل نقد(  وعندما يتم ع س خسائر الهبوط في القيمة في وقت الحق، يتم ايادة القيمة

بلى التقدير املعدل لقيمتظا القاب ة لالسمرداد بحيث ال تتجاوا القيمة الدفمرية التي تمت ايادتظا، القيمة الدفمرية التي كان 

 سابقة.سنوات  سيتم تحديدها فيما لو لم يتم االعمراف ب سائر الهبوط في قيمة االصول )أو الوحدة املنتجة ل نقد( في

 يتم االعمراف بع س خسائر الهبوط في القيمة ضمن قائمة األنشطة.

 املالية األصول الهبوط في قيمة  3-2-3

في نظاية كل فمرة تقرير، يتم تقييم ما بذا كان هنا  دليل موضوعي على هبوط قيمة أ  أصول مالية مقاسة بالت   ة أو 

على هبوط القيمة، فيجب على املنشأة أن تثبت خسائر هبوط القيمة  الت   ة املط أة. وإذا كان هنا  دليل موضوعي

 ضمن قائمة األنشطة.

تتضمن أدلة الهبوط في القيمة موشرات تشير بلى أن املدين أو مجموعة من املدينين تعان ي من صعولات مالية كبيرة أو 

نظيم مالي آخر، وعندما تشير البيانات القاب ة تقصير أو تأخر في سداد أصل الدين أو احتمال دخولهم في افالس أو بعادة ت

ل مالحظة بلى وجود هبوط في القيمة قابل ل قياس في التدفقات النقدية املستقب ية املقدرة من مجموعة أصول مالية منذ 

 تاريخ اإلثبات األولي.

 القيمة:ويتم تقييم األصول املالية التالية بش ل فرد  ل هبوط في 

 امل  ية بغض النظر عن أهميتظا، و )أ( جميع أدوات حقوق 

 )ب( األصول املالية األخره التي ت ون مهمة بش ل فرد .

ويتم تقييم األصول املالية األخره ل هبوط في القيمة بما بش ل فرد  أو مجتمعة على أساس خصائص م اطر االئتمان 

 املتشابظة.

 يلي:بالت   ة أو الت   ة املط أة كما  ويتم قياس خسائر هبوط القيمة على األدوات التالية املقاسة

األداة املقاسة بالت   ة املط أة، ت ون خسائر هبوط القيمة هي ال رق بين املب غ الدفمر  لألصل والقيمة الحالية ل تدفقات 

فإن معدل  النقدية املقدرة م صومة بمعدل العائد ال علي األصلي لألصل، وإذا كان لهذه األداة املالية معدل فائدة متغير،

 الخصم لقياس أ  خسائر هبوط قيمة هو معدل العائد ال علي الحالي املحدد بموجب العقد.

األداة املقاسة بالت   ة، خسائر هبوط القيمة هي ال رق بين املب غ الدفمر  لألصل وأفضل تقدير )والذ  بالضرورة 

ستست مه املنشأة مقابل األصل بذا كان سيتم بيعه في تاريخ )الذ  يم ن أن ي ون ص ر( الذ  كان  ل مب غ سي ون تقريبي(

 التقرير.

وإذا ان  ض مب غ خسائر هبوط القيمة، في فمرة الحقة، ويم ن رلط االن  اض بش ل موضوعي بحد  يقع بعد بثبات 

 الهبوط 
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.)مثل التحسن في تصنيف ائتمان املدين(، فيتم ع س خسائر هبوط القيمة املثبتة 
 
ال ينتج عن عم ية  بحيث سابقا

يزيد عما كانت ست ون ع يه قيمة املب غ الدفمر  لو أنه  م صص(الع س مب غ دفمر  لألصل املالي )صافي من أ  حساب 

. ويتم بثبات مب غ الع س ضمن قائمة األنشطة.
 
 لم يتم بثبات هبوط القيمة سابقا

 الخدمة نهاية منافع 3-2-4

تقاس المزامات خطة املنافع املحددة باست دا  طريقة وحدة اإلضافة املتوقعة مع بجراء تقييم اكتوار  في نظاية فمرة 

السنوية. وتتضمن الطريقة وضع افمراضات حول معدالت الخصم، وايادة الرواتب في املستقبل، املوحدة القوائم املالية 

 
 
د على املده الطويل، ت ضع هذه التقديرات لبعض أوجه عد  اليقين. لطبيعة هذه ال وائ ومعدالت الوفيات. ونظرا

في هذه القوائم  (9)وكشف عن االفمراضات املهمة املست دمة إلجراء التقييم االكتوار  كما هو موضح في اإليضار رقم 

 .املوحدة املالية

 وُمعادالت النقدالنقد  (4

 يونيو  30كما في   

 م2020  م2021  

 2,798,770  554,585  لبنك األهلي التجار  جارية لده احسابات 

  554,585  2,798,770 

 

5)  
ً
 مدينة اخرى رصدة أو مصروفات مدفوعة مقدما

 

  

 يونيو  30كما في    

 م2020  م2021  إيضاح 

 18,745,296  98,281,417  1-5 ذمم مدينة 

 6,259,105  4,569,775  2-5 مستحقات من الشركات الراعية 

 
 
 1,087,381  2,391,485   مصروفات مدفوعة مقدما

 978,279  728,911   عهد نقدية وس ف موظ ين 

 740,556  398,476   موردون دفعات مقدمة

 271,012  400,912   تأمينات لده الغير

 37,560  37,560   بيرادات مستحقة

 -  262,458   خطابات ضمان

   107,070,994  28,119,189 
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 ذمم مدينة   5-1

 لقرار  سددةاملهذه املبالغ في املخال ات اإلنضباطية غير  تتمثل( 1)
 
رسو  عضوية و لجنة اإلنضباط،  تمن قبل األندية وفقا

 .األندية على خره أواية مستحقات  األندية،  فسو اإلشمرا ، 

 تسوية م وت .2021يونيو  30تحاد عن السنة املالية املنتظية فى قيد التس يم عن امليزانية التقديرية املعتمدة لال املبالغ فى يتمثل (2)

 .املب غ بال امل خالل ال مرة الالحقة

 ىندية الدرجة االولألدعم  والذ  تم ت صيصة بال امل  هي ة االذاعة والت  زيون مع  العقد املبر هذا املب غ فى قيمه  يتمثل (3)

 .خالل العا تحاد عن طريق اال املشار بلفظا لألندية هوالذ  تم سدادوالثانية 

 

 ديون مشكوك في تحصيلها مخصص 5-1-1

 

  

 يونيو 30كما في    

 م2020  م2021   

 جار  االندية
(1)   20,586,452  59,525,979 

 -  60,600,450   (2)واارة الرياضة

 STC    2,600,000  2,600,000شركة اإلتصاالت السعودية 

 2,000,000  2,000,000   شركة أكسم إلدارة ال عاليات الرياضية

 -  27,500,000   (3)هي ة اإلذاعة والت  زيون السعود 

 21,250  21,250   ضريبة قيمة مضافة

    113,308,152  64,147,229 

      يخصم :

 (45,401,933)  (15,026,736)   (1-1-5م صص ديون مش و  في تحصي ها )

   98,281,417  18,745,296 

 يونيو 30كما في    

 م2020  م2021   

 4,600,000  45,401,933   الرصيد في بداية السنة

 40,801,933  11,282,334   امل ون خالل السنة

 -  (41,657,531)   املست د  خالل السنة

 45,401,933  15,026,736   الرصيد في نهاية السنة
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 مستحقات من الشركات الراعية  2-5

 يونيو 30كما في   

 م2020  م2021  

 4,695,731  2,753,646  شركة ناي ي

 984,000  316,979  موسسة الهدف االخضر 

 281,250  281,250  شركة ص وة ل تسويق  

 250,000  250,000  شركة الغاية االحمرافية ل راديو ل دعاية واالعالن 

 47,900  47,900  موسسة التقنية الرياضية ل مقاوالت 

 224  -  شركة التطوير الرياض ي 

 -  920,000  مايسمرو بيمزاشركة 

  4,569,775  6,259,105 
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 ومعدات  ممتلكات (6

 

 أجهزة كهربائية تجهيزات وديكورات االجمالي

 أجهزة حاسب آلي

 البيان أثاث ومفروشات وإتصاالت

 التكلفة:     

م2019يوليو  01كما في   274,298  811,925  954,759  7,492,712  9,533,694  

 بضافات السنة 87,088 515,353 - - 602,441

م2020يونيو  30في  كما 361,386 1,327,278 954,759 7,492,712 10,136,135  

 بضافات السنة 306,633 465,716 235,676 58,504 1,066,529

م2021يونيو  30كما في  668,019 1,792,994 1,190,435 7,551,216 11,202,664  

      

 اإلستهالك املتراكم     

(3,620,307)  (2,957,846)  (208,315)  (306,234)  (147,912) م2019يوليو  01كما في    

 املحمل ل سنة )62,339( )228,914( )190,943( )1,765,298( )2,247,494(

(5,867,801)  (4,723,144)  (399,258)  (535,148)  (210,251) م2020يونيو  30كما في    

 املحمل ل سنة )102,148( )283,643( )215,601( )1,644,813( )2,246,205(

م2021يونيو  30كما في  )312,399( )818,791( )614,859( )6,367,957( )8,114,006(  

      

 صافي القيمة الدفترية:     

م1202يونيو  30كما في 355,620 974,203 575,576 1,183,259 3,088,658  

م2020يونيو 30كما في  151,135 792,130 555,501 2,769,568 4,268,334  
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 أصول غير ملموسة  (7

 األصول غير امل موسة في برامج الحاسب اآللي وموقع بل مرونية وليانظا كما يلي:تتمثل 

 

 وأرصدة دائنة أخرى مصروفات مستحقة  (8

 

 يونيو  30كما في    

 م2020  م2021  إيضاح 

 247,236,399  77,968,999  1-8 ذمم دائنة 

 51,101,632  38,520,540   مصروفات مستحقة 

 38,517,083  79,132,083   (1)م صص غرامات

 22,803,389  29,803,466   ضريبة القيمة املضافة

 -  5,833,333   ايراد مقد  

 7,606,402  8,696,794   ضريبة اإلستقطاع

 18,101,175  93,500   جار  األندية

 2,695,010  -   م صصات

 258  258   م صص الزكاة الشرعية

   240,048,973  388,151,348 

  السعوديةاالتصاالت   STCاملروفعة من قبل شركه  يةالقض نظير سعود  ريال م يون  78مات ارصيد م صص الغر  يتمضن (1)

 .باريات الدوره السعودهملوالنقل الت  زيوني بث الفسخ عقد  عنتعويض  عفبد االتحاد طالبتظامو 

 

 يونيو  30كما في   

 م2020  م2021  البيان

     تكلفةال

 5,435,410  3,819,627  رصيد بداية السنة

 1,270,671  -  بضافات خالل السنة

 (2,886,454)  -  بستبعادات 

 3,819,627  3,819,627  رصيد نهاية السنة

     

     اإلطفاء املتراكم

 2,577,084  2,582,189  رصيد بداية السنة

 1,095,394  323,716  بط اء خالل السنة

 (1,090,289)  -  بط اء اإلستبعادات

 2,582,189  2,905,905  رصيد نهاية السنة

 1,237,438  913,722  يونيو 30كما في 
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 ذمم دائنة 8-1

 يونيو  30كما في   

 م2020  م2021  

 90,999,960  -  (1)واارة املالية

 77,195,187  73,791,300  (2)شركة ص ة الرياضية

 60,313,684  -  (3)واارة الرياضة

 10,512,609  1,485,468  رابطة دور  املحمرفين

 5,000,000  -  اللجنة األوملبية العرلية السعودية 

 -  420,982  ل درجة االولىدور  االمير محمد بن س مان 

 1,294,604  1,036,574  املوسسة العامة ل تأمينات االجتماعية 

 1,240,800  1,128,000  لجنة الرقابة على املنشطات  

 584,840  -  الرياض يالصندوق 

 79,015  90,975  ذمم أفراد من خار  االتحاد

 15,700  15,700  االتحاد الرياض ي للجامعات

  77,968,999  247,236,399 

 

االتحاد من سداد  بإع اء القاض ي فى املرسو  امل  ىالواردة  360تسوية رقم  56قرار مج س الواراء رقم  وجبتم تسوية املب غ خالل العا  بم (1)

 .سعود  م يون ريال 90,99البالغة لصالح واارة املالية المزاماتة 

 . مع الشركةم الصة نظائية إبرا  و وتم تسوية املب غ خالل ال مرة الالحقة  الرياضية، يتمثل املب غ فى املستحق لشركة ص ة( 2)

 56قرار مج س الواراء رقم  ببموجتسوية باقي املب غ وتم  2020 سبتمبر 3بتاريخ    املستحقةم يون من الس  ه  50قا  االتحاد بسداد مب غ    (3)

 باالعلى. هليباملشار الواردة فى املرسو  امل  ي  360تسوية رقم 
 

 ذمم دائنة  (9

 عنخالل العا   املستحقويتمثل فى  (58,712,326  :2020 نيويو  30ريال سعوده ) 94,214,485   مب غ 2021يونيو  30رصيد املوردين كما فى  ب غ

 .ولم تسدد حت  تاري ه االتحاد بنشاط املرتبطة والتوريدات الخدمات

 

 لموظفينالتزام مكافآة نهاية الخدمة ل  (10

 :هي كما يلي ل موظ ين الخدمة نظاية م اف ت المزاماتبن أهم ال رضيات االكتوارية املست دمة في حساب 

 م2020  م2021 

 %2  %2.95   معدل الخصم

 %3  %3   معدل ايادة الراتب

 %15  %10 املوظ ين دورانمعدل 

 GHO-SA15  GHO-SA15   معدل الوفيات

 

 يتم تحديد القيمة املتوقعة لنظاية الخدمة في بطار البرنامج ل ل موظف على النحو التالي: 

 يتم توقع املرتب املستقبلي عند املعدل امل مرض لزيادة الراتب  •
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 وظ ين.يتم تحديد القيمة الحالية اإلكتوارية باست دا  قواعد الخطة، ومعدل الخصم امل مرض ومعدل الوفيات ومعدل دوران امل  •

بعد ذلك يتم توايع االلمزا  املحدد على مدار سنوات الخدمة املتوقعة ل موظف مع تحديد االلمزا  املتوقع بالتساو  على مدار كل سنة   •

 من الخدمة السابقة لحساب المزا  م اف ت نظاية الخدمة ل موظ ين .

 :ل موظ ين الخدمة نظاية م اف ت المزاماتفيما يلي الحركة في 

 يونيو 30 في كما  

 م2020  م2021  

 6,690,835  7,434,450  السنة بدايةالرصيد في 

 965,206   1,644,545   ت   ة الخدمة الحالية

 133,817   216,286   ت   ة العائد

 365,765   1,392,685   خسائر التقييم اإلكتوار  لاللمزا 

 (721,173)  (1,495,420)   مدفوع خالل السنة

 7,434,450  9,192,546  السنة نهاية في الرصيد

 منح ودعم (11

 يونيو 30للسنة املنتهية في   

 م2020  م2021  

 137,342,829  628,876,460  واارة الرياضة

 6,872,261  5,625,000  االتحاد الدولي ل رة القد 

 2,552,079  6,761,293  االتحاد االسيو  ل رة القد 

  641,262,753  146,767,169 

 عقود رعاية ودخل ونقل مباريات  (12

 يونيو 30للسنة املنتهية في   

 م2020  م2021  

 30,059,402  12,911,269  عقود رعاية االتحاد واملنت بات 

 4,769,945  4,212,831  حصة االتحاد من دخل املباريات 

 -  1,448,295  بيرادات قرارات لجنة االحمراف وتسجيل الالعبين

  18,572,395  34,829,347 
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 ومميزات أخرى للموظفين تبارو  (13

 يونيو 30للسنة املنتهية في   

 م2020  م2021  

 39,906,782  58,270,618  وال نية ل منت باترواتب األجهزة اإلدارية 

 6,145,277  6,640,047   مدرلينعقود  اتمقدم

 4,480,714  7,906,869  بيجارات ولدل س ن

 3,088,000  -  عموالت تعاقد

 2,670,409  47,525  م افأت 

 2,138,375  2,302,199  تأمين طبي وعال 

 1,312,227  1,999,471  بدل بنتقال

 1,286,243  1,724,281  تأمينات بجتماعية 

 1,099,023  1,867,595  م صص منافع املوظ ين

 782,099  -  بدل غالء معيشة

 297,858  1,522,449  خار  الدوا 

 90,450  2,486  مستحقات بنظاء عقود

 1,100  159,986  بدل بجااة

 -  32,799  وأخره بدالت تذاكر س ر 

  82,476,325  63,298,557 

 ارقام املقارنة  (14

 الحاليةالسنة  تصنيفلتتوافق مع رقا  املقارنة أ تصنيف تم

 املوحدة عتماد القوائم املاليةا (15

 .   2021سبتمبر  21بتاريخ  اإلدارة مج سمن قبل  املوحدة تم اعتماد هذه القوائم املالية


