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 اجتماع الجمعية العمومية العادية لالتحاد السعودي لكرة القدم

 مدينة الرياض –م 2022أكتوبر  19يوم األربعاء  -( 15رقــم )
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 الدولية العالقات تعزيز: 

ا  تعاون اتفاقية توقيع تم الدولية، العالقات تعزيز في القدم لكرة السعودي التحاد لستراتيجية استمرارا

 ساحلاتحادًو السالم، دار برونايًسلطنة واتحاد الصيني التحادًأبرزها األهلية التحادات من دعد مع

 لكرة الدولي لالتحاد العام األمينم2021ً أكتوبر27 ًبتاريخ الثبيتي خالد الرئيس نائب استقبل كما العاج،

ًالقدمًبمدينةًًالتحاد مقر في سامورا فاطمة السيدة/ًالقدم ًوالتقىًرئيسًالسعوديًلكرة الرياض،

جيانيًانفانتينوًفيًعددًمنًً/رئيسًالتحادًالدوليًلكرةًالقدمًالسيدبواألمينًالعامًًمجلسًإدارةًالتحاد

 لجان في السعوديًلكرةًالقدمًالتحاد ممثلي مع تنسيقياًا اجتماعاًا التحاد رئيس عقد كماًالمناسبات.

 .السعودية الكرة خدمة سبيل في عملهم مهام كافة وتسهيل التنسيق لزيادة وذلك اآلسيوي، التحاد

 

 دولية: استضافات 

 الجتماع استضافت عندما الرياض على ضيوفاًا اآلسيوية واإلقليمية المحلية التحادات عموم أمناء حل ً

 المكانة يؤكد والذي كواللمبور، الماليزية العاصمة خارج ليقام ألمناءًعمومًالتحاداتًاآلسيويةًاألول

ًالسعوديةًالمملكة لها وصلت التي  هذا ويعتبر الرياضية، المناسبات احتضان مستوى على العربية

 الرياض ةاستضاف تمت كما ،خاصاًا اهتماماًا السعودي التحاد يوليها التي الملفات أهم بين من الملف

 2021ًنوفمبر وفي ،2021أكتوبر في الغرب لمنطقة 2021 آسيا أبطال دوري من النهائية ألدوارل

 تاستضاف كما ،والذيًتوجًبهًناديًالهاللًالسعوديًآسيا أبطال دوري كأسًنهائي الرياض فتاستضا

 بين ومنً.منتخبات 9 بمشاركة للناشئين آسيا غرب اتحاد بطولة 2021ًديسمبر في الشرقية المنطقة

 منتخبات لمعسكرات جدة مدينةًاستضافة تنظيمها على السعودي التحاد أشرف التي الستضافات

 تاستضاف إبريل وفيً.اإلفريقية األمم كأس انطالق قبل القمر وجزر ومالوي ومالي العاج ساحل

 الستضافة لتكون مدن أربع في آسيا أبطال لدوري القارة غرب مجموعاتالمملكةًالعربيةًالسعوديةً

 القدم لكرة آسيا غرب اتحاد بطولة مايو شهر في جازان مدينةتًاستضاف كما القارة، مستوى على األكبر

ً الدمام مدينةًلستضافة إضافة الشاطئية،

ً

ً

 تقريرًالرئيس:



 
 

 العرب كأس أبهامدينةً استضافت كما منتخبات، 10 بمشاركة يونيو شهرًفي للصالت العرب كأس

ا 17و 19 تحت آسيا كأس تصفيات الدمام مدينةًواستضافت للشباب،  .عاما

 

 تكاملي: وعمل اجتماعية مسؤولية  

2021ً أكتوبر 25 فيًالثبيتي بنًعواضًخالداألستاذ/ً السعودي التحادمجلسًإدارةًًرئيس نائب افتتح

 يأتي حيث المخيم، ألطفال والمقدم الهاشمية األردنية بالمملكة الزعتري بمخيم ألعاب وساحة ملعب

 واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركز مع بالشراكة الدولية الجتماعية المسؤولية جانب من العمل هذا

 .اإلنسانية

 

 

 والتحول: التقنية 

ً ليكونً(MySAFF)ًاإللكتروني النظام السعودي التحاد اعتمد  المراسالت في اإللكتروني البريد عن بديالا

 تقديم تم كما السعودي، التحاد موظفي بسواعد برمجته تم الذي النظام وهو ،2021ًفبراير 1 من اعتباراًا

 ُيستخدم وبات البحرين(ً–ُعمانًً–منهاًالتحاداتًالتالية:)العراقًًالصديقة التحادات من لعدد البرنامج

 مستوى على القدم كرة منظومة لتطوير اإللكتروني التحول في التحاد خطة إطارفيًوًلي.داخ كنظام

 الثالثة الدرجة دوري بمباريات والحكام المراقبين تقارير رفع والمنسقين المراقبين إدارة اعتمدت المملكة،

ًمنًً(MySAFF) ،ًكماًتمًاعتمادًنظاماإللكتروني (MySAFF) نظام على لبطولتًالفئاتًالسنيةًابتداءا

 رسمياًا والستغناء التقنية عبر الكروية المسابقات كافة تقارير لتكتمل,2022/2023ًالموسمًالرياضيً

 .الورق عن

 

 للمسابقات اآلسيوي التصنيف صدارة: 

ر من السعودية العربية المملكة تمكنت  ،2021ًلعام األندية لمسابقات اآلسيوي التحاد تصنيف تصد 

 في وجاءت األول، المركز على المملكة حصلت حيث ،2014ًعام التصنيف انطالق منذ مرة ألول وذلك

ً.الثالث المركز فيالجنوبيةً كورياًثم ،اليابان الثاني المركز

ً

ً

 



 
 

 المسابقات في المراكز مكافآت رفع: 

 16 البالغة التحاد مسابقات في المراكز مكافآت رفع عن ديسمبر في القدم لكرة السعودي التحاد أعلن

منً أكثر ريالًإلىمليونًوستمائةًألف1,600,000ًًمنً 2022-2021 الرياضي للموسم كروية مسابقة

 .التنافس قاعدة وتوسيع األندية تحفيز زيادة بهدف وذلك ريال، مليونستةًوعشرون26,000,000ًً

ً

 

 تجارية شراكات: 

 خادم كأس ومسابقة األول الوطني للمنتخبًاعيةالر إحدىًالشركاتًلتكون هنقرستيشن مع عقد توقيع

 .كامل عام لمدة وذلك السعودي للسوبر بيرين كأس ومباراة الشريفين الحرمين

 والتسويقية اإلعالنية والحقوق األصول إلدارة SMC وشركة السعودي التحاد بين شراكة توقيع تم كما

ًالوطنيتمًمنحًشركةًببجيًموبايلًحقًاستخدامًشعارًالمنتخبًالوطنيًفيًاليومًًالرياضية،ًومؤخراًا

ً.92الـً

ً

 

 ًتقنية تطويرVAR:ً

 التطورات مواكبة خطط ضمن وذلك VAR المساعد الفيديو حكم لتقنية الوحد المركز الحكام لجنة دشنت

 وفي التقنية، مركز يستخدم الذي اًاعالمي السابع هو السعودي التحاد ليكون القدم، كرة تشهدها التي

ًالمساعد الفيديو حكم تقنية في الخبيرة التحادات ضمن لكرةًالقدمًالسعودي التحاد الفيفا اعتمد يونيو

ًالرديف،كماًتمًتطبيقًتقنيةًحكمًالفيديوًالمساعدًفيًدوريًالدرجةًاألولىًللمحترفينًوكذلكًدوريً

 وجاريًالعملًعلىًتقنيةًخطًالمرمىًوتقنيةًالتسللًالفتراضي.

ً

ً

ً

ً

 



 
 

 وألقاب إنجازات: 

بدولةًًالعالم كأسًمونديال إلى السادس تأهله األول الوطني المنتخب حسم م2022ًمارس 24 في

كأرقامًغيرًًاألخيرة السنوات في تحققت التي اإلنجازات سلسلة إلى اإلنجاز هذا ليضاف ،2022قطرً

،ًليحققًأعلىًمعدلًنقطيًفيًتاريخًمشاركاته23ًالًـإلىًالنقطةًًحيثًوصلًالمنتخبًالوطنيًمسبوقة

سابقًفيًالتصفياتًبالتصفيات.ًكأعلىًعددًانتصاراتًحققهًفيًتصفياتًكأسًالعالم،ًليتجاوزًرقمهًال

اًفيًتصنيف50ًًالـجاءًالمنتخبًالسعوديًاألولًلكرةًالقدمًفيًالمركزًوً،2018الموندياليةً ،ًالفيفاعالميا

 بطولة تحقيق من الشهر نفس في اإللكترونية أخضر نجح كما ,والخامسًعلىًالصعيدًالعربيًواآلسيوي

 للشباب العرب كأس أغسطس في عاماًا 20 تحت الشباب منتخب حقق كما اإللكترونية، لأللعاب آسيا غرب

 وبأرقام آسيا بكأس عاماًا 23 تحت األولمبي المنتخب توج كما أبها، مدينةًفي أقيمت التي عاماًا 20 تحت

 تأهله الشبابًمنتخب حسم فيما اإلسالمية، األلعاب دورة فضية على حصل كما مسبوقة غير قياسية

شاركًمنتخبًالصالتًفيًبطولةًكأسًآسياًو ،2023ًفي تقام سوف التي اآلسيوية النهائيات إلى

ًأولًانتصارينًفيًتاريخهًبالبطولةًعلىًمنتخبيًاليابانًوكورياًالجنوبية.  محققاا

 

 ع  :اإلداري التوس 

 المباشرة والستفادة األندية عمل لتسهيل لالتحاد فرعية مكاتب 4 افتتاح أبريل شهر في المجلس اعتمد

 .الشرقية والمنطقة والقصيم، وعسير، المكرمة، مكة في المكاتب تكون أن تقرر حيث التحاد، من

 

 األندية: عدد زيادة 

 عدد وزيادة فريقاًا 18 إلى للمحترفين السعوديًروشن دوري أندية عدد زيادة التحاد إدارة مجلس اعتمد

-2023ًالرياضي الموسم من اعتباراًا مجموعات 4 على مقسمة فريقاًا 40 إلى الثالثة الدرجة دوري أندية

ًلعبين8ًًإلى السعوديًللمحترفينًروشن دوري في السعوديين غير الالعبين عدد زيادة تم كما ،2024

جةًاألولىًللمحترفينًإلىً لدر عددًالالعبينًغيرًالســــــعوديينًفيًدوريًيلوًألنديةًا يادةً ًلعبين,6ًوز

جةًالثـانيـةًإلىً لدر عددًالالعبينًغيرًالســــــعوديينًفيًدوريًا يادةً ياضــــــي4ًًوز لعبينًللموســــــمًالر

 م.2022/2023

ً

ً

 



 
 

 ا حماد  :فنياًا مديراًا يتغولر للمجلس عضوا

 فيصل عبدالله األستاذ/ًتعيين على الماضي مايو في لكرةًالقدمًالسعودي التحاد إدارة مجلس وافق

 حسنًعبداللهاألستاذ/ً بها تقدم التي الستقالة على الموافقة بعد وذلك المجلس في عضواًا حماد

 لكرةًالقدمًالسعودي التحاد قرر الشهر نفس وفيً.لالتحاد متفرغاًا مالياًاًاًارمدي تعيينه تم الذي كبوها

 .لوبيسكو إيوانالسيد/ً للروماني خلفاًا السعودي لالتحاد فنياًا مديراًا يتغلر ناصر السيد/ًالفرنسي تعيين

ً

 

 العادل: المالي اللعب لقانون التأسيسية اللجنة إقرار 

 لقانون التأسيسية اللجنة إنشاء على الماضي يونيو في السعوديًلكرةًالقدمًالتحاد إدارة مجلس وافق

 ضبط لضمان والتنظيمات اللوائح إعداد إلى األولى مرحلتها في تهدف والتي العادل المالي اللعب

 بين المالي التوازن يحقق بما المالية الستدامة وإيجاد المالي الستقرار في والمساهمة اإلنفاق كفاءة

 بوزارة المالية الكفاءة لجنة مع المشترك العمل خالل من وذلك ،فيًاألنديةًوالمصروفات اإليرادات

 .الرياضة

 

 الطائف: في دائم رياضي معسكر 

استثمارًأرضًلتكونًًعلىالبلديةًوأمانةًالطائفًبالتعاونًمعًوزارةًيعملًالتحادًالسعوديًلكرةًالقدمً

بمدينةًالطائفًعلىًأنًيتبعًذلكًعددًمنًالمناطقًفيً واألندية الوطنية للمنتخبات دائم معسكرل مقر

 .المراحلًالتالية

 

 المنجزين: بالمدربين الحتفاء 

 المنتخبات في المنجزين الوطنيين بالمدربين الماضي يونيو في لكرةًالقدمًالسعودي التحاد احتفى

 إنجازات حققوا مدرباًا 74 عددهم بلغ والذين 2022-2021 الرياضي للموسم الرياضية واألندية الوطنية

 .واألندية الوطنية المنتخبات مع

ً

ً

ً

 



 
 

 أندية4ًًو أكاديميات 5 اعتماد: 

 لعضوية أندية4ًو أكاديميات 5 لـ وانضمام تصنيف رخصة الماضي يوليو في الفنية اللجنة أصدرت

 وكرة عام بشكل الرياضة ممارسي قاعدة توسيع نحو المملكة رؤية مع تماشياًا وذلك السعودي التحاد

وهذهًالخطوةًتأتيًمواكبةًمعًبرنامجً"نافس"ًً،المملكة مناطق كافة مستوى على خاص بشكل القدم

ًرئيسًاللجنة ًالرياضة ًوزير ًسمو ًأطلقه ًًالذي ًالسعوديةاألولمبية الذيًيساهمًفيًرفعً والبارالمية

ًي.يقًالنتائجًونموًالقتصادًالرياضمستوىًالرياضيينًوتحق

ً

 2026للسيداتً آسيا كأس نهائيات استضافة بطلب التقدم:ً

 التقدم نيته الماضي يونيو في القدم لكرة اآلسيوي لالتحاد رسمي خطاب في السعودي التحاد أعلن

 لالتحاد كامل ملف تقديم سيتم فيما ،2026القدمًللسيداتً لكرة آسيا كأس نهائيات استضافة بطلب

ً ة.اآلسيوي المتطلبات كافة يتضمن القاري

 

 900ًالتلفزيوني النقل قيمة مليون: 

 للمحترفين السعودي الدوري رابطة مع مشترك بيان وعبر الماضي أغسطس في السعودي التحاد أعلن

 والدوري الشريفين الحرمين خادم كأس لمنافسات الحصري النقل بحقوق الرياضية SSC شبكة فوز عن

 .ريال مليون 900 قيمته تبلغ بعقد مواسم 3 لـ السعودي للسوبر بيرين كأسوًللمحترفين السعودي

 

 الرياضية المنافسات لحماية إلكتروني تطبيق تدشين: 

 حلول في المتخصصة رادار سبورت شركة مع بالتعاون الماضي أغسطس في السعودي التحاد أطلق

 في التحاد جهود من يعزز والذي الذكية للهواتف SAFF Intergrity تطبيق الرياضية والبيانات النزاهة

 .السعودية القدم كرة منافسات ونزاهة حماية

 

 لألندية مليون 135مبلغً إيداع: 

 إجمالي تمثل ريال مليون 135 مبلغ إيداع الماضي أغسطس في لكرةًالقدمًالسعودي التحاد أكمل

ً.2022-2021ًالرياضي الموسم مسابقات في األندية ومكافآت الدعم

ً

 



 
 

 

 مليون 60 إلى السنية الفئات دعم زيادة: 

 المبلغ زيادة لماضيا سبتمبر 5 في اإلدارة لمجلس الدوري الجتماع خالل السعودي التحاد قرر

ً.ريال مليون 60 إلى ماليين 10 من األندية في السنية الفئات لدعم المخصص

 

 الرديف الدوري اعتماد: 

2023ً-2022ًموسمل الرديف السعودي الدوري من األولى النسخةالماضيً سبتمبر 15 في انطلقت

 مع يشاركون ل الذين الالعبين مستوى رفع إلى يهدف والذي المحترفين، دوريمنً أندية 7 بمشاركة

ً.مبارياتًتنافسيةًأقوىًلخدمةًاألنديةًوالمنتخباتوخلقً أساسية بصفة األول الفريق

ً

 الكرةًالنسائية: 

فريقًفيًنوفمبر16ًًشاركةًانطالقًأولًدوريًنسائيًتحتًتنظيمًالتحادًالسعوديًلكرةًالقدمًبم -

2021. 

المالديفًًيمبارياتهًالوديةًضدًمنتخبًىالمنتخبًاألولًلكرةًالقدمًللسيداتًولعبًأولًةانطالق -

 المباراتينًبذاتًالنتيجةً)هدفينًدونًمقابل(.ًمنًالفوزًبكلتيًحيثًتمكنًالمنتخبًوسيشل,

أولًبمدينةًجدةًلتكون2022ًًفيًيونيوًًغربًآسياًلكرةًالصالتًللسيداتًاستضافةًبطولةًاتحاد -

 استضافتهاًلكرةًالصالتًللسيداتًوحققًالمنتخبًالمركزًالثاني.ًبطولةًيتم

- ً ًاألولىًتدشين ًالنسخة ًالممتاز ًالسعودي ًالدوري ًمن ًللسيداتًبمشاركة ًالقدم ًفرق،8ًلكرة

 فريق.17ًواعتمادًإقامةًدوريًالدرجةًاألولىًلكرةًالقدمًللسيداتًبمشاركةً

ًسنة.17ًالرياضًوالدمامًوجدةًللناشئاتًتحتًًمراكزًتدريبًإقليميةًبمدن3ًعيلًتف -

 
 



 
 

 

 التقرير المالي:

 )مرفق( 
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 العربي السعودي لكرة القدم  تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة

 املوحدة  يقائمة املركز املال 

 ريال سعودي( املبالغ بال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة23( للى )1لن اإليضاحات املرفقة من )"
"
" ( تشكل جزءا

 يونيو   30كما في    

 م 2021  م 2022  إيضاح 

      األصول 

      املتداولة األصول 

 554,585  142,270,488  5 النقد  وُمعادالتالنقد 

 561,150  614,742   م زون 

 وأرصدة مدينة أخرى 
"
 107,070,994  135,283,022  6 مصروفات مدفو ة مقدما

 108,186,729  278,168,252   املتداولة مجموع األصول 

      املتداولةاألصول غير 

 3,088,658  2,706,477  7 ومعدات ممت كات 

 913,722  624,633  8 أصول لير م موسة 

 4,002,380  3,331,110   مجموع األصول غير املتداولة

 112,189,109  281,499,362   مجموع األصول 

      االلتزامات وصافي األصول 

      االلتزامات

      املتداولةااللتزامات 

 238,333,832  378,351,578  9 أخرى  دائنة مصروفات مستحقة وأرصدة 

 95,929,626  96,063,261  10 تجارية   ذمم دائنة

 334,263,458  474,414,839   مجموع االلتزامات املتداولة

      االلتزامات غير املتداولة 

 9,192,546  10,818,746  11 ن اية الخدمة ل موظ ين ة فمكافال زا  

 9,192,546  10,818,746   غير املتداولةلتزامات االمجموع 

 343,456,004  485,233,585   مجموع االلتزامات  

      صافي األصول 

 ( 231,266,895)  ( 203,734,223)   الع ز امل راكم

 ( 231,266,895)  ( 203,734,223)   صافي األصول  

 112,189,109  281,499,362   األصول  وصافيااللتزامات مجموع 
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 القدمالعربي السعودي لكرة  تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة 

 املوحدة اآلخر  والدخل الشامل  قائمة األنشطة

 )املبالغ بالريال سعودي( 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة" 23( للى )1"لن اإليضاحات املرفقة من )
"
 ( تشكل جزءا

 م2021يونيو  30للسنة املنتهية في   م2022يونيو  30للسنة املنتهية في  

 اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  إيضاح 

              واإلعانات اإليرادات 

 641,262,753  641,262,753  -  987,675,160  987,675,160  -  13 من  ود م 

 18,572,395  18,572,395  -  35,941,228  35,941,228  -  14  قود ر اية ودخل ونقل مباريات 

 10,400,504  10,400,504  -  21,104,658  21,104,658  -  15 واش راكاتليرادات رسو  

 -  -  -  5,451,201  5,451,201  -  1-2-6 م صصات انت ى الغرض من ا 

 2,422,602  2,422,602  -  1,534,546  1,534,546  -   ليرادات أخرى 

 672,658,254  672,658,254  -  1,051,706,793  1,051,706,793  -   واإلعانات مجموع اإليرادات 

              املصروفات  

 98,537,254  98,537,254  -  319,485,904  319,485,904  -  16 معس رات ومنافسات املنت ب 

 64,538,675  64,538,675  -  258,499,704  258,499,704  -  17 واستضافات دوريات ومسابقات مح ية

 19,904,295  19,904,295  -  143,855,283  143,855,283  -  18 د م األندية وجوائز املسابقات  

 82,476,325  82,476,325  -  125,751,800  125,751,800  -  19 رواتب ومميزات أخرى ل موظ ين 

 22,668,203  22,668,203  -  61,436,631  61,436,631  -  20 ومواصالت   تلركابا

 41,087,499  41,087,499  -  60,956,486  60,956,486  -  21 ل نة الحكا  

 9,916,228  9,916,228  -  16,477,047  16,477,047  -   أتعاب مهنية 

 11,282,334  11,282,334  -  5,711,656  5,711,656  -  1-2-6 مشكو  في تحصي ها   ديون 

 350,410,813  350,410,813  -  992,174,511  992,174,511  -   ما بعده 
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 العربي السعودي لكرة القدم تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة 

 )يتبع( اآلخر املوحدة والدخل الشامل قائمة األنشطة 

 )املبالغ بالريال سعودي( 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة" 23( للى )1"لن اإليضاحات املرفقة من )
"
 ( تشكل جزءا

 م2021يونيو  30للسنة املنتهية في   م2022يونيو  30للسنة املنتهية في  

 اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  إيضاح 

 350,410,813  350,410,813  -  992,174,511  992,174,511  -   هما قبل

 1,372,198  1,372,198  -  5,022,176  5,022,176  -   قرطاسية ومطبو ات 

 23,476,229  23,476,229  -  4,755,028  4,755,028  -   مصروف ضريبة القيمة املضافة 

 454,520  454,520  -  3,905,513  3,905,513  -   بوفية وضيافة

 2,148,127  2,148,127  -  3,382,460  3,382,460  -   ليجارات

 2,141,287  2,141,287  -  2,533,057  2,533,057  -   متنو ة 

 1,580,863  1,580,863  -  2,015,888  2,015,888  -   لنتدابات ومرافقات

 2,246,205  2,246,205  -  1,883,325  1,883,325  -  7 ست ال  ممت كات ومعدات ا

 1,392,169  1,392,169  -  1,852,089  1,852,089  -   واش راكاترسو  

 2,282,250  2,282,250  -  1,395,201  1,395,201  -   االستقطاع  ضريبة مصروف

 1,419,966  1,419,966  -  1,359,354  1,359,354  -   د اية وإ الن 

 858,915  858,915  -  1,139,773  1,139,773  -   مصروفات ل ان 

 969,230  969,230  -  1,133,833  1,133,833  -   حراسات أمنية ونظافة

 2,256,000  2,256,000  -  496,000  496,000  -   ل نة الرقابة  لى املنشطات  

 191,470  191,470  -  326,796  326,796  -   حاتف و ريد ونت 

 323,716  323,716  -  289,089  289,089  -  8 أصول لير م موسة دستن اا

 393,523,958  393,523,958  -  1,023,664,093  1,023,664,093  -   ما بعده 
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 العربي السعودي لكرة القدم تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة 

 )يتبع( اآلخر املوحدة والدخل الشامل قائمة األنشطة 

 )املبالغ بالريال سعودي( 

 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة 23( للى )1"لن اإليضاحات املرفقة من )
"
 ( تشكل جزءا

 م2021يونيو  30للسنة املنتهية في   م2022يونيو  30للسنة املنتهية في  

 اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  اإلجمالي   غير مقيدة  مقيدة  إيضاح 

 393,523,958  393,523,958  -  1,023,664,093  1,023,664,093  -   هما قبل

 192,624  192,624  -  245,850  245,850  -   كهر اء ومياه 

 591,419  591,419  -  200,953  200,953  -   لي و رامج آحاسب 

 234,217  234,217  -  54,106  54,106  -   تجهيزات وتحسينات 

 89,247,840  89,247,840  -  10,000  10,000  -   لرامات

 16,000  16,000  -  3,478  3,478  -   تذاكر مباريات 

 1,123,451  1,123,451  -  28  28  -    م ة    فروقات

 484,929,509  484,929,509  -  1,024,178,508  1,024,178,508  -   مجموع املصروفات  

 187,728,745  187,728,745  -  27,528,285  27,528,285  -   فائض السنة

              الدخل الشامل اآلخر

              بنود الدخل الشامل اآلخر: 

ل ادة  اكتوارية  ( خسائرمكاسب / )

  ة ن اية الخدمةفل زا  مكافاقيا  

 ل موظ ين 

11    4,387  4,387    (1,392,686 )  (1,392,686 ) 

 186,336,059  186,336,059  -  27,532,672  27,532,672  -   الشامل للسنة الفائض 
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 العربي السعودي لكرة القدم تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة 

 صافي األصول املوحدة التغيرات في قائمة 

 )املبالغ بالريال سعودي( 

 

 املتراكم العجز   إيضاح 

    م2022يونيو  30للسنة املنتهية في 

 ( 231,266,895)   م2021يونيو   30الرصيد كما في 

 27,528,285   السنة   فائض 

    بنود الدخل الشامل اآلخر 

 4,387  11 ن اية الخدمة ل موظ ين  فة مكاف ال زا من ل ادة قيا  كتوارية ا مكاسب

 ( 203,734,223)   م2022 يونيو   30 في كما الرصيد

    

    م2021يونيو  30للسنة املنتهية في 

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

 187,728,745   السنة   فائض 

    بنود الدخل الشامل اآلخر 

 ( 1,392,686)  11 ل موظ ين خسائر لكتوارية من ل ادة قيا  ال زامات تعويضات مكافآت ن اية الخدمة 

 ( 231,266,895)   م2021يونيو   30الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة" 23( للى )1"لن اإليضاحات املرفقة من )
"
 ( تشكل جزءا
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 العربي السعودي لكرة القدم تحاداال

 غير هادفة للربح منشأة 

 التدفقات النقدية املوحدة قائمة 

 )املبالغ بالريال سعودي( 

 

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022 إيضاح 

     من األنشطة التشغيلية ةالنقدي اتالتدفق

 187,728,745  27,528,285  التغير في صافي األصول 

     تعديالت: 

 11,282,334  5,711,656 1-2-6 م صص ديون مشكو  في تحصي ها

 -  ( 5,451,201) 1-2-6 م صصات انت ى الغرض من ا 

 2,246,205  1,883,325 7 است ال  ممت كات ومعدات 

 323,716  289,089 8 أصول لير م موسة داستن ا

 -  899 7 واملعدات  املمت كاتاستبعاد خسائر 

 1,758,096  1,630,587 11 موظ ين ال زا  مكاففة ن اية الخدمة 

  31,592,640  203,339,096 

     التغير في: 

 (289,711)  ( 53,592)  م زون 

 وأرصدة مدينة أخرى 
"
 584,316  ( 109,091,879)  مصروفات مدفو ة مقدما

 (90,818,454)  80,619,396  ذمم مدينة 

 ( 148,102,376)  140,017,746  دائنة اخرى  وأرصدة مستحقة مصروفات 

 34,109,473  133,635  ذمم دائنة  

 (1,177,656)  143,217,946  ية التشغيل األنشطة) يف املستخدمة)/ الناتجة من  صافي النقدية

     التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (1,066,529)  ( 1,502,043) 7 ومعدات لشراء ممت كاتمدفو ات  

 (1,066,529)  ( 1,502,043)  أنشطة االستثمار املستخدمة فى صافي النقدية 

 (2,244,185)  141,715,903  خالل السنة في النقد وُمعادالت النقد (النقصالزيادة /)

 2,798,770  554,585 5 السنة   بدايةالنقد وُمعادالت النقد في 

 554,585  142,270,488 5 السنة  في نهايةالنقد وُمعادالت النقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة" 23( للى )1"لن اإليضاحات املرفقة من )
"
 ( تشكل جزءا



 العربي السعودي لكرة القدم  تحاد اال

 غير هادفة للربح منشأة 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك(
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 الرئيسية  واألنشطةالتأسيس  (1

  ا تبارية رياضية خاصة ذات شخصية    منشفةحو  لير حادفة ل ر  "    منشفة"(  تحادالعربي السعودد ل رة القد  )اال  تحاداال –

  تتفسس
"
  .   ملدة لير محددة1956سبتمبر  6ق حع املواف1375ذد القعدة   1املم  ة العر ية السعودية بتاريخ نظمة أل وفقا

األنظمة ذات العالقة باملم  ة، ويحق لالتحاد تفسيس  النظا  األسايلي و وتباشر مهامها واختصاصات ا املنوطة ب ا بمقتضل   

 لألنظمة املعمول ب ا في املم  ة لتعزيز األنشطة التجارية واالستثمارية
"
 . شركة أو شركات تابعة له وفقا

سيود ل رة القد   األ   ( واالتحادUAFAالعربي ل رة القد  )  واالتحاد (  WAFF)ل رة القد   اتحاد لرب آسيا   ضو في    تحاد اال –

(AFC)   الدولي ل رة القد  )ال ي ا االتحادو (FIFA .   

 السعودية.حو   م املم  ة العر ية  تحاد   م اال  –

 . شعار االتحاد  بارة  ن رأ  صقر وكرة قد  ون  ه في شكل كرود –

 (.SAFFبال غة العر ية )ساف( و ال غة اإلنج يزية )  تحاداال اسم اختصار –

لال   أد مدينة أخرى لى ليجوخ نق ه  وال العزيز،   بدشارع امل ك  الياسمين، حي   الرياض، في مدينة  تحاديقع املقر الرئيسلي لال –

 .بقرار من ال معية العمومية

 
"
أو    ا تمادتنص  لى " من صالحية ال معية العمومية    والتي ( من النظا  األسايلي لالتحاد  23( من املادة )1ل  قرة )  استنادا

تنص  لى " يكون اجتماع ال معية    والتي(  30املادة )  من(  3)  وال قرةتعديل حذا النظا  واألوامر الدائمة لل معية العمومية.  

 لذا حضر األل بية املط قة من أ ضاء  العمومية الخاص بتعديل حذا النظا  صح 
"
  فقد"  (%50)أكثر من    العمومية   ال معيةيا

  العربي  لالتحاد   شر  الرابعة  العادية  العمومية  ال معية  اجتماع  في  األسايلي   النظا   تعديل  مق رحات   لى  باإلجماع   التصويت  تم

  . 2021 أكتو ر  6 املوافقحع 1443 ص ر 29  األربعاء يو   القد  ل رة   السعودد

 

   تحاد أهداف اال

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

 التحسين املستمر ل عبة كرة القد  وال رويج لها وتطويل  ناصرحا في ضوء قيمها اإلنسانية والثقافية وال ربوية املوحدة.  -

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

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

الرياضية   - والرور  النظيف  وال عب  الشريف  التنافس  ملبادئ   
"
وفقا ا حلي  املستوى  القد   لى  كرة  مسابقات  تنظيم 

 اإلنسانية. والقيم 

   .ل داد ال وائ  املتع قة بممارسة نشاط كرة القد  وضمان تن يذحا -

 . أ ضائه ومصالحه حماية مصالح -

واألن  - بال وائ   األوقات  جميع  وفي  الكامل  الدولي  االل زا   االتحاد  الصادرة  ن  والقرارات  والتعاميم  والقوانين  ظمة 

االستئناف وقرارات مركز  في حال  الصادرة  الرياضلي  التح يم  آسيا وقرارات مح مة  واتحاد لرب  اآلسيود  واالتحاد 

اح رامها  التح يم الرياضلي السعودد باإلضافة للى قوانين لعبة كرة القد  الصادرة  ن مج س االتحاد الدولي وضمان

 من قبل أ ضاء االتحاد ومسووليه
"
 .أيضا

  ة العر ية  متعزيز العالقات مع املوسسات والهيئات ا ح ية واإلق يمية والقارية والدولية لتحقيق التمثيل املشرف ل م  -

 القد .السعودية في كرة 

 أشكالها. لدارة العالقات الرياضية الدولية املتع قة ب رة القد  في كل  -

 القد . املسابقات  لى املستوى اإلق يمي والقارد والدولي املرتبطة ب عبة كرة ستضافة ا -



 العربي السعودي لكرة القدم  تحاد اال

 غير هادفة للربح منشأة 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك(
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تعزيز النزاحة واألخالقيات وال عب النظيف للحد من كل الوسائل أو املمارسات، مثل ال ساد أو تعاطي املنشطات أو   -

ال ب بنتائج املباريات، التي قد ت دد نزاحة املباريات واملسابقات والال بين واملسوولين واألندية أو تودد للى اإلساءة  الت 

 .للى رياضة كرة القد 

 .اح را  األنظمة وال وائ  املعمول ب ا في املم  ة -

 .خت  ةا تنظيم الدراسات والبحو  واملوتمرات وورش العمل الخاصة ب رة القد  وشوون ا  -

 .االرتقاء ب رة القد  ل سيدات واملشاركة الكام ة ل مرأة  لى جميع مستويات لدارة لعبة كرة القد  -

تعزيز وتقوية مبادئ وممارسات الحوكمة املعتبرة  لى املستوى الوطني وتش يع األ ضاء  لى تبني مبادئ حوكمة   -

 .معتبرة خاصة ب م

 

 : يلي مما موارد االتحاد  تتكون 

 األموال التي تعتمدحا الدولة لد م االتحاد.  -

 رسو  اش راكات األ ضاء السنوية. -

 كافة املبالغ الناتجة  ن تسويق حقوق االتحاد، بما في ذلك حقوق البث الت  زيوني. -

 لنظامها األسايلي. )لناملبالغ التي توخع  لى االتحاد من قبل روابط دورد األندية ا ح رفة   -
"
 وجدت( وفقا

 ينتج من ريع أمالكه ودخل استثماراته. ومااالتحاد من ممارسة نشاطه،  ما يحققه -

 الغرامات امل روضة من قبل الهيئات ا ختصة باالتحاد.  -

 مع أحداف االتحاد.  -
"
 االش راكات واملبالغ األخرى املست مة تمشيا

 السعوديين. وليررسو  تس يل  قود الال بين السعوديين  -

 السعوديين. وليررسو  تس يل  قود املدر ين السعوديين  -

 التي يتم تحصي ها لتحقيق أحداف االتحاد بموافقة مج س اإلدارة. والهباتالتبر ات  -

 يقرحا مج س اإلدارة.اإليرادات الناتجة  ن أية استثمارات ألموال االتحاد   -

 

 لشغل  11مجلس اإلدارة من  يتكون 
ً
 :التالية املناصبعضوا

 س. الرئي  -

 نائب الرئيس.  -

 تسعة أ ضاء. -
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  املوكلةيتبع مجلس إدارة االتحاد اللجان الدائمة واملؤقتة التالية، والتي تقدم املشورة والعون ملجلس اإلدارة أثناء قيامه باملهام  

 : يليوهي كما  له، 

 

 اللجان الدائمة:

 التجارية. الل نة  (أ

 املسابقات.ل نة  (ب

 الال بين. ف وأوضاع ال نة االح ر  (ت

 ال ماحيرية. ولية االجتما ية واملشاركة و ل نة املس ( 

 الحكا . ل نة  (  

 

 للجان املؤقتة:ا

 محددة.   س اإلدارة الحق في تش يل ل ان موقتة ملها  خاصة وملدة 

 مما يلي:  ف، وتتفل تحاد اال حيئات قضائية وتح يمية وهي تمثل الس طة القضائية والتح يمية في  تحادلدى اال

 واألخالق.ل نة االنضباط  (أ

 ل نة االستئناف.  (ب

 املناخ ات.لرفة فض  (ت

 

 لشركات التابعة ا 1- 1

 مجتمعتان )با  مو ة(.  للظ ماويشار له،   والشركة التابعة تحاد لال  لقوائم املاليةاتتضمن  ة حذه القوائم املالية املوحد

 نسبة امللكية %  رأس املال  بلد التأسيس  الشكل القانوني  الشركة التابعة 

السعودد ل رة   تحاداالشركة 

 القد 

شركة شخص واحد ذات  

 مسوولية محدودة 
 %  100 100,000 اململكة العربية السعودية 

 السعودي لكرة القدم تحاداالشركة 

مسوولية محدودة تفسست في مدينة الرياض باملم  ة العر ية السعودية بموجب الس ل التجارد رقم    واحد ذاتشركة شخص  

(. يتمثل نشاط الشركة في اإلنشاءات العامة الرياضية     2017ألسطس    25ه )املوافق  1438ذد الح ة    02بتاريخ    1010894167

املال ب  النقل  وتشمل  وسائل  ح ز  واستئجار  ،  واملطا م  ح ز،  السياراتوال نادق  التذاكر  وأنشطة  الرياضية    و يع  لألحدا  

 .واملوتمراتوال رفظ ية واملعارض  

 

ريال سعودد ل سنة املنت ية في  152,950خسارة بمب غ    صافي السعودد ل رة القد  ) الشركة التابعة(    تحادت بدت شركة اال  2- 1

 ألحكا  املادة )املال  رأ  نصف     2022يونيو    30في    ا الخسائر امل راكمة كم  وتجاوخت،   2022يونيو    30
"
( من  181، وطبقا

العربي    تحادفي رئيس مج س لدارة اال  متمث ةمالك الشركة التابعة    اجتمعنظا  الشركات في املم  ة العر ية السعودية فقد  

الشركة التابعة مع تقديم الد م املالي لتغطية أد ال زامات  استمراريةوقرر  ،  2022 سبتمبر 14السعودد ل رة القد  بتاريخ 

 النشاط.  استمرارية  اف راضناتجة  ن ت ك الخسائر، و نتيجة لذلك فقد تم ل داد القوائم املالية ل شركة التابعة املذكورة  لى  
 

 املالية السنة

 ميالدية وتنتهي بن اية شهر يونيو من السنة امليالدية التالية.تبدأ السنة املالية ل مجمو ة في األول من شهر يوليو من كل سنة 
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 أساس إعداد القوائم املالية املوحدة  (2

 املطبقة املحاسبية املعايير  1.2

   املالية املوحدة املرفقة  تم ل داد حذه القوائم
"
ل معايير ا حاسبية ل منشآت لير الهادفة ل ر   الصادرة  ن الهيئة السعودية    وفقا

  توسطة املعتمد في املم  ة العر ية السعوديةامل الصغيرة و   ل منشفةالدولي ل تقرير املالي    ملعيار، باإلضافة للى اوا حاسبين ل مراجعين  

 . وا حاسبين مراجعين املعتمدة من الهيئة السعودية ل  ى خر اال  واإلصدارات واملعايير

 

 القياس  أسس  2.2

املوحدة   املالية  القوائم  حذه  ل داد  ل منشآت  تم  املالي  ل تقرير  الدولي  املعيار  قبل  من  ا حددة  القيا   أسس  باست دا   املرفقة 

الهيئة السعودية  املالصغيرة و  الهيئة    وا حاسبين  ل مراجعينتوسطة واملعتمد من قبل  التي ا تمدت ا  واملعايير واإلصدارات األخرى 

 واإليرادات واملصروفات.  زاماتواالل وذلك لكل من األصول  وا حاسبين  ل مراجعينالسعودية  

املالية القوائم  حذه  ل داد  املرفقة   تم     املوحدة 
"
اال   وفقا و ملبدأد  ا حاسبي  اال ستحقاق  التك  ة نشاط  ل  ستمرارية  م هو   وم هو  

 التاري ية.

 

و  الصغيرة  ل منشآت  الدولي  ل معيار   
"
وفقا املوحدة  املالية  القوائم  ل داد  السياسات  امل يتط ب  بعض  است دا     ا حاسبية توسطة 

 است دا  تقديرات ا في تطبيق ت ك السياسات ا حاسبية. وقد تم االفصار في   الهامة، 
"
(  3رقم )يضار اإل كما يتط ب من اإلدارة أيضا

 من التقدير، أو التي تتط ب اف راضات وتقديرات حامة.  التي ن ت ك املناطق 
"
 تتط ب درجة  الية أو أكثر تعقيدا

 

 لى قنا ة بفن ا تم ك    واإلدارةاالستمرار في القيا  بف مالها وفق مبدأ االستمرارية     لى  القدرة  ىملدبعمل تقييم    تحاداال قامت لدارة  

 في أ مالها فى املستقبل املنظور. و التالي تم ل داد حذه القوائم املالية وفق مبدأ االستمرارية.ستمرار لال املوارد ال  ي ة  

 

 العرض  وعملةالعملة الوظيفية  3.2

املوحدة   املالية  القوائم  السعودد،  تعرض  يعتبر  بالريال  الوظ والذد  ريال  ي ية  العم ة  أقرب  للى  األرقا   تقريب  يتم  و  ل مجمو ة 

 ما لم يذكر خالف ذلك.سعودد 
 

 القوائم املالية األساسية  4.2

 ما يلي:   لى املوحدة تشمل ا  مو ة الكام ة من القوائم املالية 

 املوحدة، املالي  املركز  قائمة -

 املوحدة،الشامل اآلخر  والدخل األنشطة  قائمة -

 املوحدة، األصول  صافي في  التغيرات قائمة -

 املوحدة، التدفقات النقدية قائمة -

  تشمل التي املوحدة، اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية  -
"
 .األخرى  واإليضاحات املهمة ا حاسبية ل سياسات ملخصا
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 الهامة املحاسبية السياسات لخصم (3

 ل سياسات ا حاسبية املهمة املتبعة في ل داد و رض حذه 
"
 .  املوحدة القوائم املاليةأدناه ملخصا

 

 أسس توحيد القوائم املالية 1. 3

  2022يونيو   30في  كما والشركة التابعة الخاضعة لسيطرته   تحاد تشتمل القوائم املالية املوحدة ل مجمو ة  لى القوائم املالية لال 

املقدرة  لى    تحاد ندما يكون لال  وتتوفر السيطرة  تحاداال(. الشركة التابعة هي منشفة يسيطر   ظ ا  2-1كما حو مبين في ليضار )

ل منشفة وذلك للحصول  لى منافع من أنشطت ا. لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت    والتشغي يةالتح م في السياسات املالية  

 يتم أخذحا في الحسبان. يت   ا حتم ة التي
"
م لدرا  القوائم املالية ل شركة التابعة في القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء  تمار  حاليا

 السيطرة حت  تاريخ توق ها.

اال  يمت ك  السيطرة  ندما  توجد  أن  الشركة    تحاد ي  رض  مباشر من خالل  لير  أو  مباشر  القوة    التابعة، بشكل  نصف  أكثر من 

  سيطرة.  لال تشكأن حذه امل  ية    لثباتواضح    أم ن بشكل لذا    استثنائيةفي ظروف    االف راضالتصويتية لشركة ما، وقد ال يصح ذلك  

  ندما يمت ك اال 
"
القوة التصويتية لشركة ما، ول نه يمت ك  لى الرلم من    نصف،أو أقل من    نصف،  تحاد وتوجد السيطرة أيضا

 ذلك: 

 

 ؛ مع مستثمرين أخرين أو ات اقس طة  لى أكثر من نصف الحقوق التصويتية بمقتضل  ال  -

 ؛ أو ات اقس طة التح م في السياسات املالية والتشغي ية ل منشفة بموجب تشريع أو  -

 ؛من خالل ذلك ا   س أو الشركةالسيطرة  لى  وتكون س طة تعيين أو  زل أل بية أ ضاء مج س اإلدارة  -

 . من خالل ذلك ا   س الشركةالسيطرة  لى  وتكون جتما ات مج س اإلدارة ا دالء بفل بية األصوات في س طة اإل  -

 باست دا  سياسات محاسبية ثابتة. تحاد لاليتم ل داد القوائم املالية ل شركة التابعة  ن ن س ف رة التقرير املالي  

 

 : التوحيد كاآلتي وتكون لجراءاتتعرض القوائم املالية املوحدة مع ومات مالية  ن ا  مو ة  لى أن ا منشفة اقتصادية واحدة. 

  ن طريق ضم البنود املماث ة للى بعضها وذلك لألصول واالل زامات  (أ
"
 بندا

"
تجمع القوائم املالية ل منشفة األ  ومنشآت ا التابعة بندا

 واملصروفات؛لدخل وحقوق امل  ية وا 

 املنشفة األ  في كل منشفة تابعة وحصة املنشفة األ  في حقوق م  ية كل منشفة تابعة؛  الدف رد الستثمار تزيل املب غ (ب

  وال تع س (  لى أسا  حصص امل  ية  تحادي حقوق امل  ية ا خصصة ل مالك )اال تحدد نسب الر   أو الخسارة والتغيرات ف (ت

 ات أو التحويل ا حتمل للخيارات أو األدوات القاب ة ل تحويل. املمارسة ا حتم ة للخيار 

األر ار    حذف تُ  وتوخيعات  واملصروفات  الدخل  ذلك  في  بما  ا  مو ة  داخل  واملعامالت  األرصدة  األر ار    حذفوتُ بالكامل  بالكامل 

ثبتة ضمن األصول مثل 
ُ
 واملعدات.املمت كات  ا خزون و والخسائر الناتجة  ن املعامالت داخل ا  مو ة وامل

  املنشاةحت  التاريخ الذد تتوقف فيه  االستحواذمن تاريخ  التابعة في القوائم املالية املوحدة ابتداء"  املنشآتمصروفات ُيدر  دخل و 

تابعة ومب غها الدف رد  ة الفة التابعة. و ند ذلك، فإنه يتم لثبات ال رق بين املتحصالت من استبعاد املنشفاأل   ن السيطرة  لى املنش

 ة التابعة. فاملوحدة  لى أنه امل سب أو الخسارة من استبعاد املنشفي تاريخ فقدان السيطرة ضمن قائمة األنشطة 
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 اإليرادات 2. 3

للى   االقتصادية  املنافع  تدفق  ا حتمل  من  فيه  يكون  الذد  الحد  للى  اإليرادات  لثبات  بشكل    ، تحاداال يتم  اإليرادات  قيا   ويم ن 

ويتم قيا  اإليرادات بالقيمة العادلة    سدادحا،وبغض النظر  ن مو د    فيه،وإمكانية تحديد التك  ة املت بدة بشكل موثوق    موثوق، 

 بالصافي. أد ضرائب أو رسو  ويتم لثبات اإليرادات  واستبعاد ستحق،امل ل مقابل املست م أو 

، اإليرادات  لى أن ا خيادة في صافي األصول لير املقيدة، ما لم ي ن است دامها الشامل اآلخر املوحدة   والدخل  تعرض قائمة األنشطة

.
"
 أو موقوفا

"
 مقيدا

 

 :باإليرادفيما يلي اال تبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل اال  راف  

 

 إيرادات عقود رعاية ودخل ونقل مباريات (أ 

املبرمة   العقود  و ناء"  لى  االستحقاق   ألسا  
"
املباريات وفقا ونقل  والدخل  الر اية  العقود  ليرادات  لثبات  وتفدية    واالت اقياتيتم 

 الخدمة.

 إيرادات إعانة ودعم  (ب

أداء مستقب ية  يت  بمتط بات  ت ن مشروطة  لم  لذا  التحصيل  تكون مستحقة  والد م  ندما  اإل انات  لثبات  كانت    معينة، م  وإذا 

وُيعد    التحصيل، ت ك الشروط ويكون الد م مستحق    استي اءفيتم لثبات ا  ندما يتم    معينة، مشروطة بمتط بات أداء مستقب ية  

 .الد م لى تعهد رسمي م توب من مقد    تحادالد م مستحق التحصيل  ندما يحصل اال

 

 املصروفات  3. 3

نو ين من التغيرات في صافي االصول الناتجة  ن ممارسة ا  مو ة لنشاطها    الشامل اآلخر املوحدة   والدخل  تعرض قائمة األنشطة

السنة   املقيدة    وهي خالل  األصول  في صافي  املقيدة.    والتغير التغير  األصول لير    واملكاسب  واملصروفات اإليرادات    وتودد في صافي 

 التصنيف للى خيادة صافي األصول أو ت  يضها. وإ ادة،  والخسائر 

الوطنية    ومعس رات املنت بات  ومكافآت املنت بات  تحاد ات األنشطة األساسية في ن قات لقامة األنشطة الخاصة باال تتمثل مصروف

املقد  الخارجية    والد م  البطوالت  في  املشاركة  املصروفاتلألندية  اال  وجميع  أحداف  مع  املتوافقة  يسعى  تحاداألخرى    والتي 

واإل  العمومية  املصروفات  وتتمثل  واللتحقيقها،  العام ة  القوى  مصروفات  في  والصيانة  ت دارية  ت كات  مل م   واالست الكات شغيل 

 لطبيعة نشاط ا  مو ة فإنه    األصول لير امل موسة  واستن اد   واملعدات
"
وليرحا من املصروفات املتع قة بنشاط ا  مو ة، ونظرا

 ملبدأ اال 
"
 ستحقاق. يوجد مصروفات بيع وتسويق. يتم لثبات املصروفات في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة وفقا
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 األدوات املالية 4. 3

املالي  أدوات ا  جميع  با حاسبة  ن  ا  مو ة    تقو  
"
وفقا الصغيرة    املعيار  من  12و  11ل قسمين  ة  ل منشآت  املالي  ل تقرير  الدولي 

 توسطة.امل و 

 في  واالل زاماتباألصول  اال  رافيتم 
"
 املالية.  التعاقدية لألداة االل زاماتاملالية  ندما تصب  ا  مو ة طرفا

بما في ذلك تكاليف املعام ة باستثناء القيا  األولي  )و ندما يتم اثبات أصل مالي أو ال زا  مالي بشكل أولي، يتم قياسه بسعر املعام ة  

 بالقيمة العادلة من خالل  
"
( ما لم يشكل ال رتيب، في الواقع، معام ة  األنشطة املوحدةلألصول واالل زامات املالية التي تقا  الحقا

ألصل مالي( لذا كان ال رتيب يشكل معام ة تمويل، فيتم قيا  األصل أو االل زا  ))الل زا  مالي( أو الطرف املقابل    ل مجمو ةتمويل  

 املالي بالقيمة الحالية ل دفعات املستقب ية م صومة بمعدل ال ائدة السوقية ألداة دين مشاب ة. 

 

أن تقيس األدوات املالية  لى النحو التالي، دون أد طرر لتكاليف املعام ة التي يم ن أن   ا  مو ة اية كل ف رة تقرير، يجب  لى في ن

  ند البيع أو االستبعاد اآلخر:  ا  مو ةتتحم ها 

 

الخمة لهذا االثبات. وتقا  أدوات  تقا  أدوات الدين بالتك  ة املط فة باست دا  طريقة ال ائدة ال ع ية لذا استوفت الشروط ال   أ(

الدين التي تصنف  لى أن ا أصول متداولة أو ال زامات متداولة باملب غ النقدد لير ا خصو  أو العوض النقدد اآلخر الذد  

 أد صافي من الهبوط في القيمة( ما لم يشكل ال رتيب، في الواقع، معام ة تمويل.) يتوقع أن يتم دفعه أو استالمه

تستوفي    تقا   ب( التي  باستال  قرض،  لهذااالرتباطات  بالتك  ة    الشروط   )االثبات، 
"
تكون ص را من ا حبوط    (التي قد   

"
مطروحا

 القيمة.

القاب ة لإل ادة     ( ل تحويل واألسهم العادية أو املمتاخة لير  القاب ة   لى    -لن وجدت-تقا  االستثمارات في األسهم املمتاخة لير 

 النحو التالي: 

 

  ظ ا بدون    اال تمادنت األسهم تتم املتاجرة فظ ا في سوق  امة أو يم ن قيا  قيمت ا العادلة خالف ذلك بطريقة يم ن  لذا كا  •

 .املوحدة األنشطةتك  ة أو جهد ال مبرر لهما، فإنه يجب أن يقا  االستثمار بالقيمة العادلة مع لثبات التغيرات ضمن 

 من ا حبوط القيمة. •
"
 تقا  جميع االستثمارات األخرى من حذا القبيل بالتك  ة مطروحا

 

  التدفقات النقدية من األصول املالية. كما يتم  الستال التعاقدية    ق لحقو ا  انت اء يتم للغاء لثبات األصول املالية بصورة أساسية  ند  

في   ا  مو ة  ن حقها  تناخل  اإلثبات  ند  املست مة    استال التوقف  ن  النقدية  التدفقات  بسداد  التعهد  أو  النقدية  التدفقات 

مو ة بصورة جوحرية جميع ا خاطر واملنافع  ا    تحول   (أ)خر بموجب ترتيبات فورية سواء"  آو دون أد تفخير للى طرف    بالكامل 

أن ا  مو ة لم تحول ولم تحت   بصورة جوحرية بجميع ا خاطر واملنافع الخاصة بت ك األصول  )ب(  أو    األصول،   الخاصة بت ك

 ت ك األصول.  لىفي السيطرة  حقها تن ا حول ألال 

 ل زا  ا حدد في العقد تم للغاؤه أو انت اؤه.ل زامات املالية  ندما يكون اال يتم ليقاف لثبات اال

للغاء   ال ر   اال  راف ند  فإن  مالي  ال زا   أو  مالي  املست م    ق بفصل  واملقابل  الدف رية  القيمة  ا)بين  املدينة  أو أل الذمم    املدفوع   خرى( 

 املوحدة.  ب ا في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر  اال  رافيتم )واملستحق(  
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 األصول املالية

 

 اإلثبات والقياس األولي لألصول املالية

التعاقدية    ا  مو ة فقط  ندما تصب     املاليُيثبت األصل   في النصوص   
"
ثباته بسعر املعام ة وتتضمن األصول  ل ويتم    داه لأل طرفا

 النقد وما يعادله والذمم املدينة.  ل مجمو ةاملالية  

 

 القياس الالحق لألصول املالية

 ى تصني ها كما حو موضح أدناه.ل يعتمد القيا  الالحق لألصول املالية  

 أصول مالية بالتك  ة املط فة  •

 ال ع ية.بعد القيا  األولي، يتم قياسها بالتك  ة املط فة باست دا  طريقة ال ائدة 

 

 طريقة الفائدة الفعلية

امات طريقة ال ائدة ال ع ية هي طريقة الحتساب التك  ة املط فة لألصل املالي أو االل زا  املالي )أو مجمو ة من األصول املالية أو االل ز 

مدى ال  رة ذات الص ة. ومعدل ال ائدة ال ع ية حو املعدل الذد ي صم     لى دة أو مصروف ال ائدة  املالية( وت صيص دخل ال ائ 

 املدفو ات أو املقبوضات النقدية املستقب ية املقّدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية، أو خالل ف رة أقصر  ندما يكون ذلك 
"
  تماما

 
"
  .مناسبا

"
ى أسا  املب غ الدف رد لألصل  ل ملالي أو االل زا  املالي. ويتم تحديد معدل ال ائدة ال ع ية  للى املب غ الدف رد لألصل ا وصوال

 ال ع ية:املالي أو االل زا  املالي  ند اإلثبات األولي. و موجب طريقة ال ائدة 

ا (أ النقدية  ل مقبوضات)املدفو ات(  الحالية  القيمة  هي  املالي  )الل زا (  لألصل  املط فة  التك  ة  م صومة  تكون  ملستقب ية 

 ال ع ية،ال ائدة  بمعدل

 في معدل   (ب
"
 ل مب غ الدف رد لالل زا  )األصل( املالي في بداية ال  رة مضرو ا

"
يكون مصروف )دخل( ال ائدة في ف رة معينة مساويا

 ال ائدة ال ع ية ل   رة. 

 

 هبوط قيمة األصول املالية

في القيمة لألصول   تقييم موشرات الهبوط  بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة  يتم  املالية، ما  دا األصول املالية املصن ة 

والدخل الشامل اآلخر املوحدة في ن اية كل ف رة مالية. يتم ت  يض قيمة األصول املالية  ند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحد   

 تفثر التدفقات النقدية املستقب ية املقّدرة لت ك األصول املالية.   أو أحدا  حص ت بعد اال  راف املبدئي بت ك األصول املالية يشير للى 

 

 : يقد يتضمن الدليل املوضوعي  لى حبوط القيمة ما يل 

 صعو ات مالية م موسة لدى املصدر أو الطرف املقابل؛ أو  •

 اإلخالل بالعقد، مثل الت  ف أو التفخر  ن سداد العوائد أو الدفعات الرئيسية؛ أو  •

 ا حتمل بفن يتعرض املق رض للى اإلفال  أو إل ادة حيك ة مالية؛ أو يكون من  •

 لت ك األصول املالية نتيجة لصعو ات مالية.  طنش  ق  د  وجود سو  •

يتم تقييم األصول ب صوص حبوط القيمة  لى أسا     األخرى، فيما يتع ق ب ئات معينة من األصول املالية، مثل األرصدة املدينة  

 إن تم تقييمها بفن ليس لها حبوط في القيمة بشكل فردد.مجمو ات األصول حت  و 
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 إلغاء اإلعتراف باألصول املالية

بإلغاء   ا  مو ة  ت ك    اال  رافتقو   الناتجة  ن  النقدية  ل تدفقات  التعاقدية  الحقوق  ف رة صالحية  انت اء  املالية  ند  باألصول 

األصول. أو  ندما تقو  ا  مو ة بتحويل األصل املالي وجميع ا خاطر ومنافع امل  ية بشكل جوحرد للى جهة أخرى، أما في حالة  

ميع م اطر ومنافع امل  ية واستمرارحا بالسيطرة  لى األصل ا حول  بشكل جوحرد بج  االحت اظ د  قيا  ا  مو ة بتحويل أو  

تقو    ا  مو ة  حالة    باال  راففإن  في  أما  به.  املتع قة  واالل زامات  ا حول  األصل  في  املتبقية  بشكل    احت اظبحصت ا  ا  مو ة 

باألصل املالي ا حول واالل زامات املتع قة     رافباال جوحرد بكافة م اطر ومنافع امل  ية لألصل املالي ا حمول فإن ا  مو ة تستمر  

 به.

بفصل مالي بفكم ه، فإن ال رق بين القيمة الدف رية لألصل وإجمالي البدل /العوض املست م واملكاسب أو الخسائر    اال  راف ند للغاء  

 .نشطةبه ضمن قائمة األ اال  رافب ا في الدخل الشامل اآلخر يتم  اال  رافامل راكمة التي تم 

 

 االلتزامات املالية

 

 اإلثبات األولي 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة، أو ال زامات مالية   يتم تصنيف االل زامات املالية،  ند اإلثبات األولي، كال زامات مالية 

ب ا  ا املتع قة  املعامالت  تكاليف  بعد خصم  العادلة  بالقيمة  البداية  في  املالية  االل زامات  جميع  لثبات  يتم  املط فة.  بالتك  ة  خرى 

 مباشرة. 

 

 لاللتزامات املالية قياس الالحق ال

 يعتمد قيا  االل زامات املالية  لى تصني ها كما حو موضح أدناه: 

 املوحدة  التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة •

األنشطة   قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  املالية  االل زامات  واالل زامات املوحدة  تتضمن  املتاجرة  املالية أللراض  االل زامات 

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

 . املوحدة  ن االل زامات أللراض املتاجرة في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر يتم لثبات املكاسب أو الخسائر الناتجة

األنشطة قائمة  من خالل  العادلة  بالقيمة  األولي  اإلثبات  املالية  ند  االل زامات  تصنيف  استي اء  املوحدة  يتم  تم  لذا  ، فقط 

 يرة واملتوسطة.من املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منشآت الصغ 12و 11ل قسمين شروط 

 

 خرى بالتكلفة املطفأة االتزامات مالية  •

، بالتك  ة املط فة باست دا  طريقة سعر العائد ال عال. يتم لثبات املكاسب أو الخسائر  
"
بعد اإلثبات األولي، يتم القيا  الحقا

الشامل اآلخر    في لثبات  املوحدة  قائمة األنشطة والدخل  التوقف  ن  يتم  االل زامات وكذلك من خالل  م ية اإلط اء  ندما 

 العائد ال عال. بطريقة معدل 

 ال يتجزأ من  
"
تحتسب التك  ة املط فة باألخذ في اال تبار أد خصم أو  الوة  لى االستحواذ والرسو  أو التكاليف التي تشكل جزءا

 سعر العائد ال عال. 
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 بااللتزامات املالية االعترافإلغاء 

 أو بتعديل شروط االل زامات الحالية، فإنه يتم ا تبار حذا   ند  
"
استبدال االل زامات املالية الحالية بفخرى وبشروط م ت  ة تماما

التبديل أو التعديل كتوقف  ن لثبات االل زامات األص ية وإثبات ال زامات جديدة. يدر  ال رق بين القيمة الدف رية املعنية في قائمة  

 املوحدة. الشامل اآلخراألنشطة والدخل 

 

 املالية األدوات مقاصة

حق نظامي    ل مجمو ة، فقط  ندما يوجد  املوحدة   تتم مقاصة األصول املالية واالل زامات املالية وتدر  بالصافي في قائمة املركز املالي

يل األصل وتسوية االل زا  بشكل  ل تسوية  لى أسا  الصافي، أو بتحص ل مجمو ة حالي م ز  لتسوية املبالغ املثبتة و ند وجود نية 

 م زامن. 

 

 النقد  وُمعادالتالنقد  5. 3

تاريخ   اقل من  أو  ثالثة أشهر  ف رات استحقاق  البنو  والودائع قصيرة األجل ذات  لدى  النقد  النقد  لى  النقد وُمعادالت  يشتمل 

 والتي تكون  رضة  خاطر ضئي ة ل تغيرات في القيمة. االقتناء

 

 وأرصدة مدينة أخرى  مصروفات  6. 3
ً
 مدفوعة مقدما

 بسعر املعام ة ويظهر البند بالصافي بعد تنزيل أد ت  يض في قيمت ا، ويتم لثبات الدخل املستحق من مديني  
"
يتم اال  راف مبدئيا

 ل عوض املستحق  ن السنة ذات الص ة 
"
  لى شروط التعاقد. و ناء"  قود التفجير في ن اية التقرير املالي، وفقا

 

 واملعدات املمتلكات  7. 3

 س والقيا االعتراف

 تظهر بنود املمت كات واملعدات بالتك  ة التاري ية، بعد طرر االست ال  امل راكم وخسائر الهبوط في القيمة امل راكمة. -

 واملعدات. املمت كاتتتضمن التك  ة املصروفات املرتبطة مباشرة باقتناء  -

 كبنود من ص ة. ندما ي ت ف العمر اإلنتاجي لبنود املمت كات واملعدات يتم ا حاسبة  ن ا  -

يتم تحديد املكاسب أو الخسائر الناتجة  ن استبعاد بنود من املمت كات واملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد مع   -

س ل بالصافي في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
ُ
 القيمة الدف رية لت ك البنود وت

 التكاليف الالحقة 

لبند من بنود املمت كات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند لذا كان من ا حتمل تدفق    تس ل تك  ة ال زء املستبدل -

منافع اقتصادية مستقب ية ل مجمو ة ت من في ذلك ال زء لضافة للى لمكانية قيا  تك  ة ذلك ال زء بشكل موثوق، ويتم  

 شطب القيمة املدرجة لل زء القديم املستبدل. 

وفات اليومية التي تتحم ها ا  مو ة  لى صيانة وتشغيل املمت كات واملعدات في قائمة األنشطة  تس ل التكاليف واملصر  -

 والدخل الشامل اآلخر املوحدة  ند ت بدحا. 
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 االستهالك 

اإلنتاجي  يتم اال  راف بمصروف االست ال  في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة بطريقة القسط الثابت  لى مدى العمر  

 
"
املقدر لكل بند من بنود املمت كات واملعدات، باستثناء األراضلي. ويبدأ است ال  بنود املمت كات واملعدات  ندما يكون األصل جاحزا

 لالست دا  بالطريقة املقصودة من قبل االدارة.

حالية هي ن سها ل   رة السابقة وت اصي ها كما  واملعدات واأل مار االنتاجية خالل السنة ال  تل ممت كالن األ مار االنتاجية املقدرة  

 يلي: 

 نسبة االستهالك   السنوات 

 % 25  4 سيارات                                                      

 % 20  5 أثا  وم روشات 

 % 20  5    واتصاالتأجهزة حاسب آلي 

 % 20  5 أجهزة كهر ائية  

 % 25  4 تجهيزات وديكورات

  تقو  ا  مو ة بمراجعة األ مار اإلنتاجية والقيمة املتبقية ل ميع بنود املمت كات واملعدات في ن اية كل ف رة مالية، وتقو  بالتعديل

 لذا لز  األمر. 

 

 األصول غير امللموسة  8. 3

بشكل مستقل بالتك  ة  ند اإلثبات األولي. بعد اإلثبات األولي، تقا  األصول لير امل موسة    ة يتم قيا  األصول لير امل موسة املقتنا

 أد 
"
 م راكم وخسائر م راكمة ل هبوط في قيمة األصل. داستن ابالتك  ة ناقصا

ير امل موسة ذات األ مار  األصول ل  داستن ايتم تقييم األ مار اإلنتاجية لألصول لير امل موسة لتكون أما محددة أو لير محددة. ويتم  

 اإلنتاجية ا حددة  لى مدى العمر اإلنتاجي لألصول: 

 نسبة االستهالك   السنوات 

 % 20  5 ل  رونية ل ومواقع الحاسب اآللي برامج 

 

 

 املخزون 9. 3

ا خزون  لى أسا  سعر التك  ة حيث أنه لير متار ل بيع, ويتم تحديد تك  ة ا خزون  لى أسا  طريقة املتوسط املرجح    قيا  يتم  

 وتتضمن املصروفات املت بدة القتناء ا خزون والتكاليف األخرى املت بدة لتوصيل ا خزون ل موقع في حالته الراحنة.
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 األجنبية املعامالت بالعمالت  10.  3

 ألسعار الصرف السائدة بتاريخ حذه املعامالت. ويتم ل ادة تحويل 
"
 تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودد وفقا

 ألسعار الصرف السائدة بذلك    األصول واالل زامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ ن اية السنة
"
املالية للى الريال السعودد وفقا

في    ألسعار الصرف السائدة 
"
العادلة فيتم ل ادة تحوي ها وفقا بالقيمة  بالعمالت األجنبية واملدرجة  النقدية  البنود لير  التاريخ. أما 

 تاريخ تحديد قيمت ا العادلة. لن البنود لير النقدية بالعمالت املدرجة  لى أسا  التك  ة التاري ية ال يعاد تحوي ها.

اتجة من تسويات البنود النقدية ومن ل ادة تحويل البنود النقدية في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر  تدر  فروق التحويل الن 

 املوحدة ل   رة. 

 

 عقود اإليجار  11.  3

 

 كمستأجراملجموعة 

يتم تصنيف  قد اإليجار  لى أنه  قد ليجار تشغيلي لذا كان ال يحول بشكل جوحرد جميع ا خاطر واملنافع املرتبطة بم  ية األصل  

. يتم لثبات دفعات  قود اإليجار من  قود اإليجارات التشغي ية  لى أن ا مصروفات بطريقة القسط الثابت  لى مدى  ا  مو ةللى 

 أجل  قد اإليجار.  

تصنيف  قد االيجار  لى أنه  قد ليجار تمويلي لذا كان يحول بشكل جوحرد جميع ا خاطر واملنافع املرتبطة بم  ية أصل للى  يتم  

، وتثبت االل زامات املرتبطة  املوحدة   .  تثبت األصول املقتناة بموجب  قود ليجار تمويلي  لى أن ا أصول في قائمة املركز املاليا  مو ة

. كما تثبت األصول واالل زامات بمبالغ مساوية ل قيمة العادلة  املوحدة لتمويلي  لى أن ا ال زامات في قائمة املركز املاليبعقود اإليجار ا

القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، وتحدد كل من القيمتين  ند نشفة  قد اإليجار.   –لذا كانت أقل–لألصل املستفجر أو 

ضمني في  قد اإليجار با تباره معدل الخصم  ند حساب القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار،  ُيست د  سعر ال ائدة ال

اإلضافي   االق راض  فائدة  السعر فُيست د  سعر  تحديد حذا  العملي  لير  كان من  لذا  به  ل مجمو ةلال  ا حت    األصل  يست  ك   .

 ند    ا  مو ةي حالة  د  وجود قنا ة معقولة بفنه سيتم نقل امل  ية للى  بموجب  قد ليجار تمويلي  لى مدى العمر اإلنتاجي له. وف 

 انت اء أجل  قد اإليجار، يست  ك األصل  لى مدى العمر اإلنتاجي املقدر له أو أجل  قد اإليجار، أي ما أقصر.

قويم ما لذا كان حنا  موشر  لى  بت   ا  مو ةقو   ت لتحديد ما لذا كان األصل املستفجر بموجب  قد ليجار تمويل قد حبطت قيمته،  

اختبار الهبوط في قيمة األصول وإثبات أد خسائر    ا  مو ةجرد  تأن قيمة األصل قد حبطت قيمته وفي حالة وجود مثل حذا املوشر  

 .حبوط في القيمة

 

 املجموعة كمؤجر

 ليس لدى ا  مو ة  قود ليجار تموي ية.
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 منافع املوظفين  12.  3

 

 للموظفين كافأة نهاية الخدمة م -أ 

 

انت اء  قود   ا  مو ة  ند  في  املتبع  العمل  نظا   وأحكا   لشروط   
"
وفقا العام ين  املوظ ين  لكافة  الخدمة  ن اية  مكاففة  تستحق 

 . خدمات م

يتم قيا  ال زا  مكاففة ن اية الخدمة والذد يمثل خطة منافع محددة باست دا  طريقة تك  ة الوحدة املتوقعة  ن طريق تقدير  

 .الحاليةقيمة املنافع املستقب ية التي تستحق ل موظ ين في ال  رات الحالية والسابقة وت صم القيمة ل وصول للى القيمة 

م ال زا  املنافع ا حددة بن اية كل ف رة مالية سنوية، ويتم لثبات املكاسب أو الخسائر االكتوارية  ويقو  اكتوارد موحل بإ ادة تقيي

  لى رصيد منافع املوظ ين في قائمة املركز املالي. 

 

 وتصنف تكاليف املنافع ا حددة وفقا ملا يلي: 

 .ف في السنة الحالية(ظ خدمة الناتج  ن خدمة املو تك  ة الخدمة الحالية )الزيادة في القيمة الحالية الل زا  مكاففة ن اية ال -

 مصروف ال ائدة )يحسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية السنة  لى ال ز  مكاففة ن اية الخدمة(.  -

 ل ادة القيا  اإلكتوارية. -

 

 املوحدة.  األنشطةتدر  ا  مو ة أول  نصرين لتكاليف املن عة ا حددة ضمن قائمة 

 

 ا فظ ا، وال  تل   رة التي تم ت بداملوحدة  ب أو الخسائر من ل ادة القيا  مباشرة ضمن بند الدخل الشامل اآلخر ويتم لدراد املكاس

 املوحدة.  يتم ل ادة لدراجها ضمن قائمة األنشطة

 

 منافع املوظفين قصيرة األجل  -ب

باملب غ لير ا خصو  املتوقع    االل زا منافع املوظ ين قصيرة األجل  ند تقديم الخدمة ذات الص ة. يقا     بال زامات  اال  رافيتم  

دفعه ملنافع املوظ ين قصيرة األجل ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة الر   في مقابل ت ك الخدمة. وذلك  ندما  

 نتيجة ألحدا  سابقة ويم ن تقديره بصورة موثوقة. يكون  لى ا  مو ة ال زا  نظامي، أو ضمني حالي 
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 املحتملة  واألصول املحتملة  وااللتزامات املخصصات  13. 3

 

 املخصصات 

يتم اال  راف با خصص ضمن قائمة املركز املالي املوحدة  ندما يكون  لى ا  مو ة ال زا  قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحدا  

لتسوية االل زا ، ويتم    االقتصاديةيم ن تقديره بصورة موثوقة، ومن ا حتمل أن يتط ب ذلك تدفق خارجي ل منافع   سابقة والذد

أفضل تقدير ل مب غ املط وب لتسوية االل زا  في تاريخ التقرير، وإذا كان أثر القيمة الزمنية ل نقود ذا    باست دا  قيا  ا خصص 

أن نسبية فيجب  ا خ أحمية  مب غ  بمعدل خصم  يكون  االل زا   لتسوية   
"
يكون مط و ا أن  املتوقع  ل مب غ  الحالية  القيمة  صص حو 

الحالية السوق  تقييمات  بالقيمة   يع س  ا خصص  قيا   يتم  و ندما  االل زا .  لذلك  ا حددة  وا خاطر  ل نقود  الزمنية  ل قيمة 

 
"
ثبات الت  يض في الخصم  لى أنه تك  ة تمويل في السنة التي  لتسوية االل زا ، فإنه يجب ل الحالية ل مب غ املتوقع أن يكون مط و ا

 تنشف فظ ا. 

 

 االلتزامات املحتملة

أ( ال زا  يم ن أن ينشعععععف  ن أحدا  سعععععابقة ويتم تفكيد وجوده فقط من خالل حدو  أو  د  حدو  واحد أو  االل زا  ا حتمل حو )

ب( ال زا  حالي ينشعععف  ن أحدا  سعععابقة  أو )  ، بشعععكل كامل   ا  مو ة ظ ا  سعععيطر  ت أكثر من األحدا  املسعععتقب ية لير املوكدة والتي ال  

( من لير ا حتمععل أن تتط ععب تسعععععععععععععويعة حعذا االل زا  تعدفق خعار  ملوارد  1ألنعه: )املوحعدة  ول ن لم يتم لثبععاتعه في صععععععععععععع ععب القوائم املعاليععة  

االل زامعات  ا  مو عةثبعت  ت زا  بشعععععععععععععكعل موثوق. ال  ( ال يم ن قيعا  مب غ االل 2أو )  ، تنطود  لى منعافع اقتصعععععععععععععاديعة أو خعدمعات مم نعة

، ما لم ي ن حدو  تدفق  املوحدة  ا حتم ة، ول ن ُي صعععععععح  ن ت اصعععععععيل االل زامات ا حتم ة في اإليضعععععععاحات املرفقة بالقوائم املالية

 بعيد االحتمال
"
 .خار  ل موارد تنطود  لى منافع اقتصادية أو خدمات مم نة أمرا

 
 

 املحتملةاألصول  

األصعععععععععععل ا حتمل حو أصعععععععععععل مم ن، ينشعععععععععععف  ن أحدا  سعععععععععععابقة ويتفكد وجوده بوقوع أو  د  وقوع حد  واحد أو أكثر من األحدا  

األصعععول ا حتم ة، ول نه ي صعععح  ن    ا  مو ةثبت  ت بشعععكل كامل. ال   ا  مو ةاملسعععتقب ية لير املوكدة والتي ال تكون ضعععمن سعععيطرة  

يتم تقويم األصعععععول ا حتم ة بشعععععكل مسعععععتمر ل تفكد من    املوحدة.  اإليضعععععاحات املرفقة بالقوائم املاليةت اصعععععيل األصعععععول ا حتم ة في  

. وإذا أصعععععععععععب  في ح م املوكد أنه سعععععععععععوف يحد  تدفق داخل ملنافع  املوحدة  انعكا  التطورات بالشعععععععععععكل املناسعععععععععععب في القوائم املالية

  وثوق، يتم لثبات األصعععععععععععععل واإليراد املتع ق ب ا في القوائم املالية اقتصعععععععععععععادية أو خدمات مم نة ويم ن قيا  قيمة األصعععععععععععععل بشعععععععععععععكل م

 ل   رة التي يحد  فظ ا التغير.  املوحدة
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 األطراف ذات العالقة  14.  3

 

( ممارسعععععععة تفثير  أو الع س أو )ب  ، ا  مو ة( ممارسعععععععة السعععععععيطرة  لى  األطراف ذات العالقة حم األطراف الذين لدي م القدرة  لى )أ

لسعععععيطرة جهة واحدة.    وا  مو ةفي ات اذ القرارات املالية والتشعععععغي ية، أو الع س، واألطراف الذين ي ضععععععون    ا  مو ةمهم  لى  

 :ويشمل األطراف ذود العالقة ما يلي

 

ر مباشعرة من خالل جهة وسعيطة واحدة  ، سعواء بطريقة مباشعرة، أو ليا، أو ت ضعع لسعيطرت ا  مو ةال هات التي تسعيطر  لى   .أ

  أو أكثر؛

  تفثير مهم   ظ ا؛  ل مجمو ةكون  ت ال هات الزمي ة، وهي ال هات التي   .ب

  ، وأفراد العائ ة املقر ين ألد من أولئك األفراد؛ا  مو ةاألفراد الذين لدي م تفثير مهم  لى   . 

  كبار موظ ي اإلدارة، وأفراد  ائالت م املقر ين؛ .د

ال هات التي يمت ك فظ ا حصعة م  ية جوحرية، بشعكل مباشعر أو لير مباشعر، أد شعخص مذكور في البند ) ( أو البند )د( أ اله،   .ه

   ظ ا
"
 مهما

"
 .أو التي يكون بمقدور ذلك الشخص أن يمار  تفثيرا

 

 في ذلك ال بار التن يذيين.  بما  با  مو ةدارة ومجمو ة اإلدارة الع يا  اإل يشمل كبار موظ ي اإلدارة جميع أ ضاء مج س  

 

 الشرعية  الزكاة  15.  3

 

 الشرعية الزكاة احتساب 

 ألنظمة    العربي السعودد ل رة القد   تحاداال  ي ضع  ال
"
حيئة الزكاة  ل زكاة الشر ية بينما ت ضع الشركة التابعة ل زكاة الشر ية وفقا

 وفيما يلي بيان بحركة الزكاة الشر ية ل شركة التابعة:  .السعودية العر ية املم  ة  في  وال مار   الضريبةو 

 يونيو   30كما في   

 م 2021  م 2022  

 258  258  السنة بداية في الرصيد

 -  -  املكون خالل السنة

 -  ( 258)  املسدد خالل السنة 

 258  -  السنة  نهاية في الرصيد
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 من التقديرات  عدم التأكد ومصادر األحكام الهامة  (4

   املوحدة  يتط ب ل داد القوائم املالية
"
الصعععععععععغيرة واملتوسعععععععععطة املعتمد في املم  ة العر ية    آتل منشععععععععع ل معيار الدولي ل تقرير املالي  وفقا

 من اإلدارة لبداء أحكا  وتقديرات  خرى املعتمدة من الهيئة السععععععععودية ل مراجعين وا حاسعععععععبينالسععععععععودية واملعايير واإلصعععععععدارات اال 

فصعععععععاحات املرفقة واإل   املوحدة  واف راضعععععععات توثر  لى مبالغ اإليرادات واملصعععععععروفات واألصعععععععول واالل زامات الظاحرة في القوائم املالية

ب عععا، واإلفصعععععععععععععععاحعععات  ن االل زامعععات ا حتم عععة واألصعععععععععععععول ا حتم عععة. و لى الرلم من ذلعععك فعععإن  عععد  التعععفكعععد من حعععذه االف راضعععععععععععععععات  

تط عب لجراء تععديالت حعامعة  لى القيمعة العدف ريعة لألصعععععععععععععول أو االل زامعات التي قعد تتعفثر بعذلعك في ف رات والتقعديرات قعد ينتج  نعه معا ي 

 مستقب ية.

 

 األحكام  1- 4

 الرياضةاألحكام الخاصة باملوازنة املحولة من وزارة   1- 4-2

 ولير  
"
 لير مشععععععععروطا

"
 مقيدخ صععععععععت اإلدارة للى أن اإل انة السععععععععنوية ا حولة من وخارة الرياضععععععععة تحويال

"
، و ال يتضععععععععمن ال زا  بصععععععععرف  ا

)اسععععععت دا ( حذه التحويالت في ضععععععوء أية تع يمات وال يتوجب  لى االتحاد ل ادة املبالغ لير املسععععععت دمة من حذه التحويالت لوخارة 

 .املوحدةخر اآل  لى أسا  خمني متساود في قائمة األنشطة والدخل الشامل  يراد  اإل بتوخيع  الرياضة. و  يه يقو  االتحاد  

 لالتحاد املحول  باإلعانات والدعماألحكام الخاصة  2- 4-2

لرب    واتحاداألسععيود    واالتحادفي املبالغ ا حولة من االتحاد الدولي    واملتمثل لالتحاد    ا حول   والد مات  اإل ان  خ صععت اإلدارة للى أن

  االتحاد يتوجب  لى    التع يمات و  أيةفي ضعععععوء    املبالغتضعععععمن ال زا  بصعععععرف )اسعععععت دا ( حذه  ت  وال ة، مشعععععروط  لير  تتحويال   هي  آسعععععيا

في قائمة األنشعععععععععععطة والدخل    بتسععععععععععع يل التحويالت كإيرادات  االتحاديقو     و  يهل ادة املبالغ لير املسعععععععععععت دمة من حذه التحويالت.  

 .استالمها ند    الشامل االخر املوحدة

 

 باملبالغ املحصلة من االتحاد نيابة عن جهات أخرى األحكام الخاصة  3- 4-2

التي  خ صت اإلدارة     ن    بص ته  يحص ها االتحاد للى أن املبالغ 
"
الت ي زيوني ألندية الدرجة    خرى ال هات اال وكيال مثل حقوق البث 

 االح راف واملبالغ الخاصة بد م   العاملية  الخاصة بالشركة ل مركز األول و الثاني و املبالغ   كف  امل ك مكاففةاألولى و الدرجة الثانية و  

ال تعتبر  ، وهي     2022ومشاريع اس راتيجية تطوير األندية و قود مشاركة الوفود ببطولة كف  العالم    ألندية الدرجة األولى و الثانية

للى   في االل زامات.    االتحاد منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تتدفق  للى خيادة في صافي األصول أو ان  اض  تودد  أن    وحيثوال 

   االتحاد
"
  توليس  لل هات األخرى فإن املتحصالت  ن ت ك الخدمات توول    ، في املم  ة  ب رة القد في تنظيم األنشطة املتع قة    مسووال

 ة  تحادلال
َّ
صول نقدية بالبنو  و يتم اال  راف بال زا  لل هات ذات  ف  ك املبالغ  ند استالمها كت يقو  االتحاد بإثبات    و  يه  كجهة موك

فإنه يتم ت  يض األصول واالل زامات بالتبعية بمقدار   ، لل هات ذات العالقة ند تحويل املتحصالت  و العالقة مقابل حذه األصول،  

 املبالغ ا حولة. 
 

 واالفتراضات التقديرات 2- 4

  املوحدة   ما يلي االف راضعععععات الرئيسعععععية التي تم األخذ ب ا  ند تقدير أثر الظروف املسعععععتقب ية  لى األرقا  الظاحرة في القوائم املاليةي ف

والتي يرتبط ب ععا م ععاطر جوحريعة قعد تسعععععععععععععبععب تعععديالت حعامعة  لى القيم   املوحعدة  واإلفصععععععععععععععاحعات املتع قععة ب ععا في تعاريخ القوائم املعاليععة

 لى املعايير املتاحة  ند   اواف راضععععععععععععات  افي تقديرات   ا  مو ة  تالدف رية لألصععععععععععععول واالل زامات خالل السععععععععععععنة املالية القادمة. ا تمد

 ل تغيرات في املوحدة  قوائم املاليةل داد ال 
"
. لال أنه يم ن أن تتغير الظروف واالف راضععععععععععععات القائمة حول التطورات املسععععععععععععتقب ية وفقا

 . وتنع س حذه التغييرات  لى االف راضات  ند حدوث ا.ا  مو ةالسوق أو الظروف الناشئة خار  سيطرة  
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 للممتلكات واملعدات والقيمة املتبقية نتاجية اإل األعمار  4- 4-2

. يتم تحعععديعععد حعععذه  االسعععععععععععععت ال   الحتسعععععععععععععععابالعمر اإلنتعععاجي املقعععدر ل ممت كعععات واملععععدات والقيمعععة املتبقيعععة لهعععا    بتحعععديعععد  اإلدارة  تقو 

يعمل فظ ا األصعععل. تقو  اإلدارة بمراجعة القيمة    التيحذه األصعععول والظروف   اسعععت دا الغرض من    اال تبارالتقديرات بعد األخذ في  

أو نتاجي  اإل و ند وجود موشعععععععععععر لحدو  تغيير يتم تعديل تقديرات العمر  سعععععععععععنود    األصعععععععععععول بشعععععععععععكل بقية واأل مار اإلنتاجية لهذه  املت 

 القيمة املتبقية أو طريقة االست ال ، وا حاسبة  ن التغيرات الناتجة بفثر مستقبلي.
 

 لألصول غير امللموسةنتاجية األعمار اإل  5- 4-2

لير امل موسععععععة، بالتك  ة بعد خصععععععم االسععععععتن اد امل راكم وخسععععععائر الهبوط في القيمة. تسععععععتن د األصععععععول لير    اأصععععععوله   مو ةا   تدر 

امل موسعععععة  لى مدار أ مارحا اإلنتاجية. يتط ب تحديد األ مار اإلنتاجية لألصعععععول لير امل موسعععععة اسعععععت دا  اف راضعععععات ل طريقة التي 

ند حذه االف راضععات  لى التجر ة التاري ية، والشععروط التعاقدية لالت اقيات  السععت دا  األصععول. تسععت    مو ةعتمد   ظ ا ا ت سععوف 

املتع قة باألصعول لير امل موسعة، و وامل أخرى تشعمل توقعات األحدا  املسعتقب ية التي قد يكون لها أثر مالي  لى مجمو ة األصعول  

الذد اسعععععععععععتندت   يه اإلدارة في وضعععععععععععع تقديرات ا لأل مار    والتي ُيعتقد أن ا معقولة في ظل الظروف ا حيطة. يتمثل االف راض الرئيس

 اإلنتاجية لألصول في احتمال تجديد العقود ذات الص ة وخطط اإلدارة املستقب ية.
 

 التقييم اإلكتواري اللتزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  6- 4-2

يتم تحعديعد تك  عة ال زا  مكعافعآت ن عايعة الخعدمعة ل موظ ين بموجعب برنعامج املكعافعآت ا حعددة التي يتم قيعاسعععععععععععععهعا بعاسعععععععععععععتعمعال التقييم  

اإلكتوارد. يشعععععععععععمل التقييم اإلكتوارد العديد من االف راضعععععععععععات التي قد ت ت ف  ن التطورات ال ع ية في املسعععععععععععتقبل. وتشعععععععععععمل حذه  

 لتعقيد التقييم وطبيعته  االف راضعععععععععععععات تحديد معدل الخصعععععععععععععم،  
"
والزيادات املسعععععععععععععتقب ية في الرواتب، ومعدل دوران العام ين. ونظرا

طوي ة األجل فإن ال زا  املكاففة ا حددة شعععديد الحسعععاسعععية ل تغيرات في حذه االف راضعععات. لذا تتم مراجعة جميع االف راضعععات مرة في  

سعععععععععت د     ا  مو ةديرات لدارة  . وتتضعععععععععمن حذه االف راضعععععععععات تقن اية كل ف رة مالية سعععععععععنوية
ُ
ملتغيرات مثل الرواتب الن ائية التي سعععععععععت

 لى    بإ داد حذه االف راضعععععات اإلكتوارية بواسعععععطة خبير اكتوارد بناء"   ا  مو ة  تكفسعععععا  الحتسعععععاب مكاففة ن اية الخدمة. وقد قام

 لهذه املتغيرات.  ا  مو ةأفضل تقدير إلدارة  
 

 األصول غير املالية قيمةالهبوط في  7- 4-2

يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة الدف رية لألصعععول لير املالية، فقط  ند وجود موشعععر  لى حدو  حبوط في القيمة  

لألصععععععععل لتحديد مقدار خسععععععععائر    لالسعععععععع ردادأو   س خسععععععععائر الهبوط، وفي حالة وجود مثل حذا املوشععععععععر، يتم تقدير القيمة القاب ة  

 ي القيمة أو   س خسائر الهبوط في القيمة، لن وجدت.الهبوط ف

لذا كان من لير املم ن تقدير املب غ املم ن اسععععع رداده لألصعععععل املن رد، فيجب تقدير املب غ املم ن اسععععع رداده لوحدة توليد النقد التي  

 تدفقات النقدية املسععععتقب ية وفي بعض  ينتمي للظ ا األصععععل وقد يكون حذا حو الحال ألن قيا  املب غ املم ن اسعععع رداده يتط ب توقع ل 

ووحدة توليد النقد لألصعععععععل هي أصعععععععغر مجمو ة قاب ة ل تحديد    بذات ا.األحيان قد توجد بعض األصعععععععول التي ال تنتج تدفقات نقدية  

اتجة  ن  من األصعععول التي تتضعععمن األصعععل والتي تولد تدفقات نقدية داخ ة مسعععتق ة للى حد كبير  ن التدفقات النقدية الداخ ة الن 

 األصول األخرى أو ا  مو ات األخرى من األصول.

العادلة بعد خصعم تكاليف البيع، أي ما   ةأو القيم،  االسعت دا لألصعل أو وحدة توليد النقد هي القيمة من   لالسع ردادالقيمة القاب ة  

 أ لى.

بعاده في الن اية،  ت ا  املستمر لألصل ومن اس لى تقديرات التدفقات النقدية املستقب ية من االست د  االست دا تعتمد القيمة من  

معدل الخصعععم الذد يع س تقديرات السعععوق الحالية ل قيمة الزمنية ل نقود وا خاطر    باسعععت دا بعد ت  يضعععها للى قيمت ا الحالية  

املتع قعة بعاألصععععععععععععععل أو وحعدة توليعد النقعد. وال يتم تضعععععععععععععمين تقعديرات التعدفقعات النقعديعة املسعععععععععععععتقب يعة التعدفقعات النقعديعة العداخ عة أو  

 الخارجة من األنشطة التموي ية.
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"
بيع هي املب غ الذد يم ن الحصعول   يه من بيع األصعل في معام ة بإرادة حرة بين أطراف لدي م  من ا تك  ة ال   القيمة العادلة مطروحا

 من ا تك  ة لتما  حذا البيع.
"
 املعرفة والرلبة في التعامل مطروحا

لالسععع رداد، ويتم  ب سعععائر الهبوط في القيمة  ندما تتجاوخ القيمة الدف رية لألصعععل أو وحدة توليد النقد قيمت ا القاب ة   اال  رافيتم  

 .ب سائر الهبوط في القيمة في قائمة األنشطة اال  راف

و نععدمععا يتم   س خسععععععععععععععائر الهبوط في القيمععة في وقععت الحق، يتم خيععادة القيمععة الععدف ريععة لألصعععععععععععععول )أو الوحععدة املنتجععة ل نقععد( للى  

تي تمععت خيععادت ععا، القيمععة الععدف ريععة التي كععان سعععععععععععععيتم  التقععدير املعععدل لقيمت ععا القععاب ععة لالسععععععععععععع رداد بحيععث ال تتجععاوخ القيمععة الععدف ريععة ال 

يتم اال  راف   سععععععععععابقة.)أو الوحدة املنتجة ل نقد( في سععععععععععنوات  صععععععععععول  األ تحديدحا فيما لو لم يتم اال  راف ب سععععععععععائر الهبوط في قيمة  

 .بع س خسائر الهبوط في القيمة ضمن قائمة األنشطة

 

 املالية األصول الهبوط في قيمة  8- 4-2

ن اية كل ف رة تقرير، يتم تقييم ما لذا كان حنا  دليل موضعععععععععععوعي  لى حبوط قيمة أد أصعععععععععععول مالية مقاسعععععععععععة بالتك  ة أو التك  ة  في  

املط ععفة. وإذا كععان حنععا  دليععل موضعععععععععععععوعي  لى حبوط القيمععة، فيجععب  لى املنشععععععععععععععفة أن تثبععت خسععععععععععععععائر حبوط القيمععة ضعععععععععععععمن قععائمععة  

 األنشطة.

من صعععععو ات مالية كبيرة أو تقصععععير أو    يتعان وشععععرات تشععععير للى أن املدين أو مجمو ة من املدينين  تتضععععمن أدلة الهبوط في القيمة م

أو ل ادة تنظيم مالي آخر، و ندما تشععععععععععععير البيانات القاب ة ل مالحظة للى  فال   لتفخر في سععععععععععععداد أصععععععععععععل الدين أو احتمال دخولهم في  

 النقدية املستقب ية املقدرة من مجمو ة أصول مالية منذ تاريخ اإلثبات األولي.وجود حبوط في القيمة قابل ل قيا  في التدفقات  

 القيمة:ويتم تقييم األصول املالية التالية بشكل فردد ل هبوط في 

 )أ( جميع أدوات حقوق امل  ية بغض النظر  ن أحميت ا، و

 )ب( األصول املالية األخرى التي تكون مهمة بشكل فردد.

 ل املالية األخرى ل هبوط في القيمة لما بشكل فردد أو مجتمعة  لى أسا  خصائص م اطر االئتمان املتشاب ة.ويتم تقييم األصو 

 يلي:ويتم قيا  خسائر حبوط القيمة  لى األدوات التالية املقاسة بالتك  ة أو التك  ة املط فة كما  

بين املب غ الععدف رد لألصععععععععععععععل والقيمععة الحععاليععة ل تععدفقععات    األداة املقععاسععععععععععععععة بععالتك  ععة املط ععفة، تكون خسععععععععععععععائر حبوط القيمععة هي ال رق 

النقدية املقدرة م صعومة بمعدل العائد ال علي األصعلي لألصعل، وإذا كان لهذه األداة املالية معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصعم  

 لقيا  أد خسائر حبوط قيمة حو معدل العائد ال علي الحالي ا حدد بموجب العقد.

سة بالتك  ة، خسائر حبوط القيمة هي ال رق بين املب غ الدف رد لألصل وأفضل تقدير )والذد بالضرورة سيكون تقريبي(  األداة املقا

 )الذد يم ن أن يكون ص ر( الذد كان ستست مه املنشفة مقابل األصل لذا كان سيتم بيعه في تاريخ التقرير.  ل مب غ

حقة، ويم ن ر ط االن  اض بشععععععععععكل موضععععععععععوعي بحد  يقع بعد لثبات الهبوط  وإذا ان  ض مب غ خسععععععععععائر حبوط القيمة، في ف رة ال 

.)مثل التحسععععن في تصععععنيف ائتمان املدين(، فيتم   س خسععععائر حبوط القيمة املثبتة  
"
بحيث ال ينتج  ن  م ية الع س مب غ   سععععابقا

دف رد لو أنه لم يتم لثبات حبوط  يزيد  ما كانت سعععععتكون   يه قيمة املب غ ال   م صعععععص(دف رد لألصعععععل املالي )صعععععافي من أد حسعععععاب 

. ويتم لثبات مب غ الع س ضمن قائمة األنشطة
"
 .القيمة سابقا

 

 وُمعادالت النقد النقد  (5

 يونيو   30كما في   

 م 2021  م 2022  

 554,585  142,270,488  لير مقيدة  –  لبنك األحلي التجارد حسابات جارية لدى ا

  142,270,488  554,585 
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6)  
ً
 مدينة اخرى رصدة أ و مصروفات مدفوعة مقدما

 

بمب غ    1- 6 املقدمة لشركة ماتش حوسبيتاليتي  الدفعات  قيمة  املب غ  نظير    81,621,510يتضمن حذا  دفعة من مستحقات  ريال سعودد 

بالتمرير في شهر    ةاملشاركخالل    الوفودمصروفات س ن   العالم واملعتمدة من مج س اإلدارة  ن ائيات كف      و مب غ  2022بريل  لفي 

 2022ز تذاكر ملباريات املنت ب السعودد لكف  العالم ريال سعودد قيمة ح   19,971,222
"
ت ك  لط ب الشراء املرفوع ل . وذلك وفقا

 . مج س اإلدارة بالتمريرو املعتمدة من ال هات 
 

 يونيو   30كما في    

 م 2021  م 2022  إيضاح 

 -  101,592,732  1-6  2022كف  العالم -دفعات مقدمة 

 98,281,417  17,401,566  2-6 ذمم مدينة  

 4,569,775  5,456,499  3-6 مستحقات من الشركات الرا ية  

 398,476  3,482,362   موردون دفعات مقدمة

 711,104  2,927,523   تفمين مدفوع مقد 

 
"
 1,438,498  1,931,278   ليجارات مدفو ة مقدما

 728,911  1,677,414    هد نقدية وس ف موظ ين  

 400,912  541,512   تفمينات لدى الغير 

 -  182,837   ميزانية رابطة الال بين ا ح رفين 

 مصروفات مدفو ة 
"
 40,695  51,739   مقدما

 37,560  37,560   ليرادات مستحقة

 262,458  -   خطابات ضمان 

 
"
 201,188  -   رخص مدفو ة مقدما

   135,283,022  107,070,994 

 يونيو  30كما في   ذمم مدينة   2- 6

 م 2021  م 2022  

 20,586,453  14,258,768  (  1) جارد االندية

 -  13,776,697  ( 2) ا ح رفينرابطة دورد 

 STC   2,600,000  2,600,000السعودية  االتصاالتشركة 

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

 21,250  32,650  ضريبة قيمة مضافة 

 -  20,642  مكاني(  )شركةالشركة السعودية للخدمات البريدية وال وجستية  

 60,600,450  -  وخارة الرياضة 

 27,500,000  -  حيئة اإلذا ة والت  زيون السعودد 

   32,688,757  113,308,153 

     يخصم: 

 (15,026,736)  ( 15,287,191)  ( 1-2-6م صص ديون مشكو  في تحصي ها )

  17,401,566  98,281,417 
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 لقرار  سددةامل لير   االنضباطيةحذه املبالغ في ا خال ات  تتمثل ( 1)
"
رسو   ضوية  و ، االنضباطل نة  تامن قبل األندية وفقا

 . األندية  لى  خرى مستحقات أوأية  ، االش را 

مبالغ مقدمة مقابل تجهيز ح ل تتويج بطل     وكذلك2022  ا ح رفين لعا رابطة دورد يزانية تتمثل حذه املبالغ في د م مقد  مل  (2)

  . 2022-  2021دورد كف  األمير محمد بن س مان 

 

 

 ستحقات من الشركات الراعية م 3- 6

 يونيو  30كما في   

 م 2021  م 2022  

 -  2,886,667  شركة بيرين  

 -  844,234  شركة لينوفو 

 2,753,646  562,500  شركة نايكي 

 316,979  316,979  موسسة الهدف االخضر  

 920,000  278,219  مايس رو بي زاشركة 

 281,250  270,000  شركة ص وة ل تسويق   

 250,000  250,000   الن  واإل شركة الغاية االح رافية ل راديو ل د اية 

 47,900  47,900  موسسة التقنية الرياضية ل مقاوالت 

  5,456,499  4,569,775 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يونيو  30كما في   ديون مشكوك في تحصيلها  مخصص 6-2-1

 م 2021  م 2022  

 45,401,933  15,026,736  الرصيد في بداية السنة

 11,282,334  5,711,656  املكون خالل السنة

 -  ( 5,451,201)  انت ى الغرض من ا م صصات 

 (41,657,531)  -  املست د  خالل السنة

 15,026,736  15,287,191  الرصيد في نهاية السنة 
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 ومعدات   ممتلكات (7

 أجهزة كهربائية  سيارات  تجهيزات وديكورات  االجمالي 

حاسب آلي أجهزة   

 البيان أثاث ومفروشات  واتصاالت 

 التكلفة:      

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

 لضافات 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  

السنةخالل لضافات  97,805 655,122 129,116 620,000 - 1,502,043  

خالل السنةلستبعادات  - (3,960) - - - (3,960)  

م2022يونيو  30كما في  765,824 2,444,156 1,319,551 620,000 7,551,216 12,700,747  

 االستهالك املتراكم       

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

 ا حمل 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  

 ا حمل ل سنة 103,246 366,231 257,835 10,022 1,145,991 1,883,325

اإلستبعادات  است ال  - (3,061) - - - (3,061)  

م2022يونيو  30كما في  415,645 1,181,961 872,694 10,022 7,513,948 9,994,270  

 صافي القيمة الدفترية:       

م2022يونيو   30كما في 350,179 1,262,195 446,857 609,978 37,268 2,706,477  

م1202يونيو   30كما في 355,620 974,203 575,576 - 1,183,259 3,088,658  
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 أصول غير ملموسة   (8

 تتمثل األصول لير امل موسة في برامج الحاسب اآللي وموقع لل  رونية و يان ا كما يلي:

 

 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  (9

 يونيو  30كما في    

 م 2021  م 2022  إيضاح 

 5,833,333  255,833,333  1-2-4 (1)ليراد مقد  

 79,132,083  79,132,083   (2) لراماتم صص  

 93,500  24,231,571   ( 3) جارد األندية

 36,805,399  14,261,633   مصروفات مستحقة  

 8,696,794  2,224,743   ( 4) اإلستقطاعضريبة 

 29,803,466  2,066,955   ( 4) املضافةضريبة القيمة 

 77,968,999  601,260  1-9 ذمم دائنة  

 258  -   م صص الزكاة الشر ية 

   378,351,578  238,333,832 
  . 2022وخارة الرياضة والذد ي ص الربع الثالث من  ا  يتمثل حذا املب غ في قيمة الد م السنود املقد  من  (1)

 
  السعودية ومطالبت ااالتصاالت STC  ةشركمن قبل  املرفو ة يةالقض نظير سعودد ريال  م يون  78مات ارصيد م صص الغر  منضيت (2)

مل بث  ال فسخ  قد     ن تعويض    بدفع  االتحاد  الت  زيوني  الرياضلي  السعود  الدوردباريات  والنقل  املوسم   .   2019  –   2018د  ن 

 وماخالت الد وة قيد االستئناف حت  تاري ه. 
 يمثل املب غ جوائز املوسم الرياضلي املستحقة لألندية وتم تسويت ا خالل ال  رة الالحقة. (3)

  العقو ات  من  واإل  اء  الغرامات  والتي نصت  لى للغاء  وال مار   والضريبةاست ادت ا  مو ة من املبادرة املقدمة من حيئة الزكاة    (4)

نوفمبر    30  وحت   2022يونيو    1ميع األنظمة الضريبية، وملدة ستة أشهر، ابتداء" من األربعاء  ل   الخاضعين  املك  ين  ل ميع  املالية

سعععداد كامعععل أصل  ، و  يه قامت ا  مو ة  ب دف ت  يف اآلثار االقتصادية امل رتبة  لى املنشآت نتيجة جائحة كورونا ، وذلك  2022

 .اتال  ر  ن ت ك  قدمت ا املتع ق باإلقرارات التي  و ضريبة القيمة املضافة االستقطاعضريبة دين 

 يونيو   30كما في   

 م 2021  م 2022  البيان

     تكلفة ال

 3,819,627  3,819,627  رصيد بداية السنة 

 -  -  لضافات خالل السنة

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

     

     اإلطفاء املتراكم 

 2,582,189  2,905,905  رصيد بداية السنة 

 323,716  289,089  لط اء خالل السنة 

 2,905,905  3,194,994  رصيد نهاية السنة

 913,722  624,633  يونيو  30كما في 



 العربي السعودي لكرة القدم  تحاد اال

 غير هادفة للربح منشأة 

 م2022يونيو  30إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

 )املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك(

- 32 - 

 ذمم دائنة 9-1

 يونيو   30كما في   

 م 2021  م 2022  

 1,036,574  507,546  املوسسة العامة ل تفمينات االجتما ية 

 90,975  69,875  تحاد ذمم أفراد من خار  اال

 -  23,839  وخارة الرياضة 

 73,791,300  -  شركة ص ة الرياضية

 1,485,468  -  رابطة دورد ا ح رفين 

 1,128,000  -  ل نة الرقابة  لى املنشطات   

 420,982  -  األمير محمد بن س مان ل درجة االولى دورد رابطة 

 15,700  -  الرياضلي لل امعات  تحاد اال

  601,260  77,968,999 

 

 تجارية دائنة  ذمم (10

 يونيو   30كما في   

 م 2021  م 2022  

 79,432,530  79,261,942  موردون مح يين 

 16,497,096  16,801,319  موردون خارجيين 

  96,063,261  95,929,626 

 

 . ولم تسدد حت  تاري ه تحاد اال  بنشاط  املرتبطة والتوريدات  الخدمات رصيد الذمم الدائنة التجارية في قيمةيتمثل 

 

 لموظفين نهاية الخدمة ل مكافاةالتزام   (11

 :هي كما يلي  ل موظ ين الخدمة ن اية مكافآت ال زاماتلن أحم ال رضيات االكتوارية املست دمة في حساب 

 م 2021  م 2022 

 %2.95  %3.10   معدل الخصم

 %3  %3   معدل خيادة الراتب

 %10  %10 املوظ ين  دورانمعدل  

 GHO-SA15  GHO-SA15   معدل الوفيات

 يتم تحديد القيمة املتوقعة لن اية الخدمة في لطار البرنامج لكل موظف  لى النحو التالي:  

 يتم توقع املرتب املستقبلي  ند املعدل امل  رض لزيادة الراتب   •

 وظ ين. يتم تحديد القيمة الحالية اإلكتوارية باست دا  قوا د الخطة، ومعدل الخصم امل  رض ومعدل الوفيات ومعدل دوران امل   •

بعد ذلك يتم توخيع االل زا  ا حدد  لى مدار سنوات الخدمة املتوقعة ل موظف مع تحديد االل زا  املتوقع بالتساود  لى مدار كل سنة    •

 ل موظ ين. من الخدمة السابقة لحساب ال زا  مكافآت ن اية الخدمة 
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 :للموظفين الخدمة  نهاية  مكافآت  التزاماتفيما يلي الحركة في  

 يونيو  30 في  كما  

 م 2021  م 2022  

 7,434,450  9,192,546  السنة بدايةالرصيد في 

  1,644,545   2,221,231  تك  ة الخدمة الحالية 

  216,285   258,509  تك  ة العائد 

  1,392,686   ( 4,387)  خسائر التقييم اإلكتوارد لالل زا )مكاسب(/

 (1,495,420)   ( 849,153)  مدفوع خالل السنة 

 9,192,546  10,818,746  السنة  نهاية في الرصيد

 األطراف ذات العالقة   (12

 -: املجموعةتعويضات كبار موظفي اإلدارة   وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان في و فيما يلي بيان ب

 

 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 
    

 فيما يلي تفاصيل املعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
  

     حجم املعامالت   

 م 2022 طبيعة العالقة  الجهة ذات العالقة 
 

 م 2021
 

طبيعة 

 املعاملة 
 

 التفاصيل

شركة االتحاد  

السعودد ل رة  

 القد 

  467,697  1,241,105 شركة تابعة 
سداد  

مصروفات  

 باإلنابة

 

الشركة   مالك  بص ته  االتحاد  يقو  

الد م   بتقديم   وسدادالتابعة 

مالك   بموافقة  باإلنابة  مصروفات 

 الشركة. 

 .  ضو 11 ا  مو ة*ب غ  دد أ ضاء مج س لدارة 
  

 
 

 يونيو  30للسنة املنتهية في 

 م 2021  م 2022  

 9,568,890  رواتب ومكافآت و دالت 
 

7,060,989 

 
 9,568,890 

 
7,060,989 

 شخص 47  شخص 57   دد املست يدين 
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 غير مقيدة  – منح ودعم (13

 يونيو  30للسنة املنتهية في    

 م 2021  م 2022  إيضاح 

 628,876,460  963,401,366  1-2-4 وخارة الرياضة 

 6,761,293  13,486,928  2-2-4 سيود ل رة القد  األ  تحاد اال

 5,625,000  9,515,742  2-2-4 الدولي ل رة القد   تحاد اال

 -  1,271,124  2-2-4 لرب آسيا   اتحاد

   987,675,160  641,262,753 

 غير مقيدة -مباريات  عقود رعاية ودخل ونقل  (14

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 12,911,269  21,262,900  واملنت بات   تحاد قود ر اية اال

 4,212,831  11,997,524  من دخل املباريات   تحاد حصة اال

 1,448,295  2,680,804  وتس يل الال بين  ح رافاال ليرادات قرارات ل نة 

  35,941,228  18,572,395 

 غير مقيدة -   اشتراكاتإيرادات رسوم و  (15

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 2,305,435  11,680,122  ليرادات رسو  استقدا  حكا  أجانب ل مباريات  

 5,586,078  6,360,779  ل نة االنضباط   -ليرادات رسو  الغرامات 

 670,286  945,985  ليرادات قضايا لرفة فض املناخ ات 

 916,611  927,859  الل نة ال نية –يرادات الدورات التدريبية ل مدر ين ل

 640,000  824,696  األ ضاء   اش راكاتليرادات 

 153,587  243,478    االحتجا  ليرادات رسو  

 128,507  121,739  االستئناف ليرادات رسو  

  21,104,658  10,400,504 
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 املنتخب  ومنافساتمعسكرات  (16

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 43,310,000  224,947,009  ( 1) مبارياتت آمكاف

 28,097,647  30,422,296  معس رات ومشاركات خارجية

 7,759,163  13,109,243  مالبس 

 2,182,905  12,488,471  معس رات ومشاركات داخ ية 

 4,139,042  11,003,686  مصروف ال يب 

 3,916,255  10,551,927  منت بات  استضافة

 3,568,969  6,457,743  املنت بات  -مباريات املنسقين واملراقبين وتشغيل  مصروفات

 GPS  3,475,773  902,552وداء اال بين واالحصائيات  أقيا   مصروفات

 600,178  3,039,389  وأشعةدوية  أ ال  و  مصروفات

 1,481,825  3,213,875  مباريات ودية  مصروفات

 -  472,269  املنت باتمش ريات تذاكر مباريات 

 2,145,213  267,633  أدوات رياضية 

 30,905  36,590  س ريات ومهمات  مصروفات

 402,600  -  بدل تمثيل

  319,485,904  98,537,254 

 

 

 االنجاخات التي حققت ا املنت بات الوطنية بم ت ف فئات ا في ارت اع بند مكافآت ال وخ وتحقيق البطوالت وذلك وفق ما يلي:  تساحم  (1)

  . 2023وكف  آسيا   2022املنت ب األول: مكافآت املشاركة في التص يات اآلسيوية والتفحل لبطولة كف  العالم -

  . 2022وملبياد طوكيو وتحقيق كف  آسيا املنت ب األوملبي: مكافآت املشاركة في أ-

 بمصر.  2021منت ب الشباب: مكافآت تحقيق البطولة العر ية -

منت ب الصاالت )رجال(: مكافآت مشاركة في التص يات املوح ة وتفحل منت ب الصاالت لن ائيات كف  آسيا وتحقيق املركز الثاني في  -

 لرب آسيا.  و طولةبطولة األلعاب الخ يجية 

 ب الصاالت )سيدات(: مكافآت املشاركة وتحقيق املركز الثالث في بطولة االلعاب الخ يجية واملشاركة وتحقيق املركز الثاني ببطولة  منت -

 لرب آسيا. 

 منت ب األلعاب االل  رونية: مكافآت املشاركة وتحقيق بطولة لرب آسيا.-
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 واستضافات  محلية ومسابقاتدوريات  (17

 يونيو  30املنتهية في للسنة   

 م 2021  م 2022  

  23,910,361   99,779,055  (1) وفعالياتتنظيم مناسبات وح الت ومهرجانات 

  20,572,145   64,397,342  (2) ل مباريات  الت  زيونيخرا   نتا  واإل مصروفات البث واإل 

  8,840,029    52,209,971   املعتمدة من ميزانية االتحاد رابطة دورد ا ح رفينميزانية مصروفات 

 380,398  10,643,141  ى خر أاستضافة وفود االتحادات الصديقة والدولية و 

 1,635,635  3,141,075  الدورات التدريبية ل مدر ين الل نة ال نية و مصروفات 

 84,974  5,289,312  ق يميةمصروفات مراكز التدريب اإل

 5,456,084   6,494,648   االستضافةمباريات بطوالت  – مصروفات املال ب واملباريات ا ح ية

 -   5,636,554   مصروفات املراقبين واملنسقين ل دوريات واملسابقات وتشغيل مباريات

 -   4,114,824   مصروفات املسع ين ل مباريات واملسابقات ا ح ية 

 -   3,000,000   رابطة الهواة ل رة القد   -حياء ل رة القد  مصروفات رابطة فرق األ 

  2,558,744    2,476,349   دروع وميداليات وحدايا 

  1,100,305    1,119,970   مصروفات طبية ل مال ب واملباريات ا ح ية  

 -   197,463   مصروفات رابطة ال بي كرة القد  السعودد 

  258,499,704  64,538,675 

 

البرا م واحت الية   ومهرجاننظيم كف  السو ر السعودد ون ائي دورد أبطال آسيا واحت الية يو  التفسيس  ت حذه املبالغ في    نتتضم     (1)

و طولة  أمناء  مو  االتحادات اآلسيوية    وموتمرتفحل املنت ب األول لن ائيات كف  العالم واحت الية ن ائي كف  خاد  الحرمين الشري ين  

 .والبطولة العر ية ل رة القد  صاالت  لرب آسيا النسائية و طولة لرب آسيا ل شاطئية
لرب    العالم و طولة لتص يات املوح ة لبطولة كف   بث ا حقوق    وشراءاإلخرا  الت  زيوني ملباريات دورد ي و   تكاليف تتمثل حذه املبالغ في    (2)

 آسيا ل شاطئية.
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ائز املسابقات  (18  دعم األندية وجو

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

  5,570,975    85,499,700   (1) الرياضليجوائز املوسم 

  450,000    16,155,000   ندية الدرجة الثالثة أود م  ل انات

 -   9,984,000   ود م ال ئات السنية ل انات

  1,621,741    9,790,000   صاالت - ود م أندية الدرجة املمتاخة  ل انات

 -   6,135,668   الدرجة الرابعة أندية ود م  ل انات

  6,972,353    5,475,000   (2) الثانيةالدرجة أندية ود م  ل انات

  1,851,226    5,388,821   مبادرة د م املدر ين الوطنيين 

  3,438,000    4,902,094   (3) األولىود م أندية الدرجة  ل انات

 -   525,000   ندية ال رة النسائيةأود م  ل انات

  143,855,283  19,904,295 

 

  ودورد الدرجة األولى ودورد الدرجة الثانية والدرجة الثالثة  لدورد ا ح رفينوترتيب املراكز  بند جوائز املسابقات  حذا املب غ في    ل يتمث  (1)

 والدورد النسائي املمتاخ والدرجة األولى ودورد الصاالت  و طولة السو ر السعودد  لسنيةاوريات ال ئات د

ألف ريال سعودد لكل نادد ملعاونة األندية خالل    50  بمب غ  2021-06-30د م أندية الدرجة الثانية خالل السنة املالية املنت ية في    مت  (2) 

 ف رة ال ائحة وذلك بشكل استثنائي.

 .د م أندية الدرجة األولى ل رة القد  الصاالت ل مرة األولى مت  (3)
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 دارية والطبية للمنتخبات واألجهزة الفنية واإل   تب ومميزات أخرى للموظفينارو  (19

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 58,270,618  91,975,569  أساسية رواتب 

 7,906,869  11,099,041  ليجارات و دل س ن 

 2,302,199  7,004,786  تفمين طبي و ال  

 47,525  4,293,071  ت  آمكاف

 1,999,471  2,987,543  انتقال بدل 

 1,867,595  2,479,740  م صص منافع املوظ ين 

 1,724,281  1,998,431    اجتما يةتفمينات 

 1,522,449  1,525,800  خار  الدوا  

 -  1,580,233  مستحقات وكالء

 32,799  761,775  بدالت تذاكر س ر وأخرى 

 159,986  45,811  بدل لجاخة

 6,640,047  -    مدر ين  قود  اتمقدم

 2,486  -  مستحقات لن اء  قود

  125,751,800  82,476,325 

 

في سياسة صرف مستحقات    والتغيراتدارية والطبية  التعيينات والتعاقدات ال ديدة لألجهزة ال نية واإل   *تتمثل الزيادة في حذا البند نتيجة 

بما   وذلك  الل ان  واإل   يتالء أ ضاء  ال نية  واألجهزة  املوظ ين  خاد  دد  االتحاد حيث  اس راتيجية  تحقيق  مست دفات  والطبية  مع  دارية 

  . 2021-06-30   ن السنة املالية املنت ية في 2022-06-30الية املنت ية في شخص خالل السنة امل  105 الل ان بواقع وأ ضاء 

 ومواصالت  ت بااركا  (20

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 20,790,540  54,927,301  ( 1) طيرانتذاكر 

 1,199,937  4,638,114  سيارات وليموخين 

 676,938  1,803,105  باصات

 788  68,111  وقطع ليار سيارات صيانة 

  61,436,631  22,668,203 

 لرفع القيود  لى الس ر و ودة النشاط ومشاركات املنت بات الوطنية.  الزيادة في حذا البند ل تتمث (1) 
"
 نظرا
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 لجنة الحكام  (21

 يونيو  30للسنة املنتهية في   

 م 2021  م 2022  

 22,922,950  30,846,601  دوريات ومسابقات املوسم الرياضل  الحكا  السعوديين  ن تح يم  ت آفامك

  10,577,440    19,770,687   (1) تكاليف تقنية ال يديو املسا د للحكا 

  5,815,901    6,628,220   ( 2)  الحكا  األجانبت آفامك

  1,771,208    3,710,978   مصروفات الدورات التدريبية للحكا 

  60,956,486  41,087,499 

 

 ل   الزيادة في حذا البند لتتمث  (1)
"
 عقد تقنية ال يديو لدورد الدرجة األولى. نظرا

 

 .  اشةوالس ن واإل  واملواصالت ال تشمل تذاكر الس ر و  دارة املبارياتل تمثل مكافآت الحكا   ن  مكافآت الحكا  األجانب (2)
 

 

 املقارنة  أرقام  (22

 .الحاليةالسنة    تصنيفلتتوافق مع رقا  املقارنة أ  بعض   تصنيفل ادة    تم

 املوحدة  عتماد القوائم املاليةا (23

  .2022سبتمبر   27  بتاريخبالتمرير   اإلدارة  مج سمن قبل    املوحدة  تم ا تماد حذه القوائم املالية



 
 

 

 تقرير المحاسب القانوني:

 )مرفق(







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصويت على مقترحات تعديل هذا النظام واألوامر الدائمة للجمعية:

 

)في الجدول أدناه ملخص التعديالت الخاصة بالنظام األساسي والئحة  

المقترحة من قبل مجلس اإلدارة(: االنتخابات لالتحاد السعودي لكرة القدم,  



 
 

 
 
 
 
 

 يعني الحذف في النص الحالي. األحمر 

 يعني اإلضافة في النص المعدل. األخضر 

 "تم حذف مصطلح "اللجان المستقلة 

  .تم تعديل األخطاء اللغوية واإلمالئية وعالمات الترقيم 

 .ترقيم المواد الموضح يعكس النظام األساسي الحالي بالرغم من إضافة مواد جديدة 

 .تعديل المادة األخيرة "النفاذ والسريان" بحسب رقم قرار االعتماد وتاريخه 

 
 التعليقات النص بعد التعديل النص الحالي رقم المادة م

( 1المادة ) 1

 التعريفات

اللجنة المكونة من اللجنة االنتخابية اللجنة االنتخابية: 

 ولجنة االستئناف االنتخابية.

هي الجهة المختصة بتنظيم االنتخابات اللجنة االنتخابية: 

 واإلشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى االتحاد.

 

 (1المادة ) 2

 التعريفات

مصطلح جماعي يشمل لجنة اللجان المستقلة: 

 االنتخابات واللجان القضائية.

تم حذذذذف مصذذذذذذطلح  حذف التعريف.

 اللجان المستقلة

 (1المادة ) 3

 التعريفات

الجهاز القضائي في االتحاد اللجان القضائية: 

 والمختص بالقضايا االنضباطية واألخالقية.

هي لجنة االنضباط واألخالق ولجنة اللجان القضائية: 

 االستئناف باالتحاد.

 

 (1المادة ) 4

 التعريفات

تذذذذذذلىذذذذذذيذذذذذذد عذذذذذذلذذذذذذى  تابع لالتحاد.ومستقلة الرابطة: تنظيم ذو شخصية اعتبارية  الرابطة: تنظيم ذو شخصية اعتبارية تابع لالتحاد.

 استقالليتها

 (1المادة ) 5

 التعريفات

روابط دوري األندية المحترفة: رابطة مستقلة إداريًا 

وتنظيميًا، تعمل تحت مظلة االتحاد، تتكون من وماليًا 

الدوري السعودي للمحترفين ألندية الدرجة الممتازة، 

 ودوري الدرجة األولى ألندية الدرجة األولى.

مستقلة إداريًا وماليًا روابط روابط دوري األندية المحترفة: هي 

معنية بتنظيم دوري أو وتنظيميًا، تعمل تحت مظلة االتحاد، 

 معينة. مسابقة

 

لعذذذدم الحصذذذذذذر على 

 بعض الدرجات

 (1المادة ) 6

 التعريفات

محكمة تحكيم مرىز التحكيم الرياضي السعودي: 

مستقلة ومحايدة ومشكلة حسب األصول تعمل نيابة 

عن المحاىم العادية بصفتها السلطة المختصة لفض 

جميع المنازعات الرياضية داخل المملكة عن طريق 

 التحكيم أو الوساطة.

المختصة  الجهة القضائيةمرىز التحكيم الرياضي السعودي: 

بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة حصرية في جميع 

المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة بالرياضة بعد استنفاد 

 وسائل الطعن الداخلية باالتحاد وفقًا لهذا النظام ولوائحه.

 

 ب/14المادة  7

واجبات 

 األعضاء

ضمذان المصادقذة علذى تشذكيل أو إعذادة تشذكيل 

 يتجذذاوز أربذذع سذذنوات.ال فذي موعذد اللجذان المسذتقلة 

اللجذان ضمذان المصادقذة علذى تشذكيل أو إعذادة تشذكيل 

يتجذذاوز أربذذع ال فذي موعذد  لقضائية ولجنة التدقيق واالمتثالا

 سذذنوات.

تم حذذذذف مصذذذذذذطلح 

 اللجان المستقلة

 و /14المادة  8

واجبات 

 األعضاء

إدراج مادة في النظام األساسي الخاص به تنص على 

أنه متى نشل أي نزاع ذو ُبعد محلي في أمر يتعلق 

بالنظام األساسي واللوائح والتعليمات والقرارات 

فإنه ُيحال في نهاية المطاف )بما الصادرة عن االتحاد 

ة باالتحاد( معناه بعد استنفاد جميع القنوات الداخلي

إلى مرىز التحكيم الرياضي السعودي الذي يختص 

حصريًا بالفصل في النزاع فصاًل نهائيًا دون سواه من 

المحاىم العادية، ما لم تحظر التشريعات النافذة في 

 المملكة ذلك صراحًة.

إدراج مادة في النظام األساسي الخاص به تنص على أنه متى 

أمر يتعلق بالنظام األساسي نشل أي نزاع ذو ُبعد محلي في 

فإنه يحال واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن االتحاد 

جميع الوسائل الداخلية باالتحاد إلى مرىز التحكيم  دبعد استنفا

 الرياضي السعودي وفقًا لنظامه ولوائحه.

 

 
 
 
 

 القدم مقترحات تعديالت النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة

 القدم
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 20/4 المادة 9

هيئات 

 االتحاد

مهامها وفقًا لهذا النظام المستقلة ( تؤدي اللجان 4

وتكون اللجان القضائية التابعة واللوائح المعمول بها. 

لالتحاد، التي تعتبر السلطة القضائية لالتحاد، 

مستقلة وتتللف من لجنة االنضباط واألخالق ولجنة 

 االستئناف.

وأعمالها باستقاللية تامة  مهامهاقضائية ال( تؤدي اللجان 4

 وفقًا لهذا النظام واللوائح المعمول بها.

تم حذف مصطلح 

 اللجان المستقلة

 23/5المادة  10

صالحيات 

الجمعية 

 العمومية

المصادقة على تعيين أعضاء اللجان المستقلة بناًء 

 على اقتراح مجلس اإلدارة.

تم حذف مصطلح  حذف الفقرة

 اللجان المستقلة

المادة  11

23/11 

صالحيات 

الجمعية 

 العمومية

المصادقة على إعادة تشكيل اللجان القضائية باالتحاد 

باالتحاد من رؤساء ونواب وغرفة فض المنازعات 

 مجلس اإلدارة.اقتراح وأعضاء، بناًء على 

ولجنة المصادقة على إعادة تشكيل اللجان القضائية باالتحاد 

من رؤساء ونواب وأعضاء، بناًء على واالمتثال  التدقيق

 مجلس اإلدارة. تعيينهم من قبل

 

 26المادة  12

 االنتخابات

( لجنة االنتخابات هي الجهة المختصة بتنظيم 10

االنتخابات واإلشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها 

، طبقًا لالئحة االنتخابات، ويتعين على مستوى االتحاد

مجلس اإلدارة وانتخابها من  اقتراح هذه اللجنة من ِقبل

( يومًا على 60ِقبل الجمعية العمومية قبل ستين )

 األقل من موعد االنتخابات

( تتكون لجنة االنتخابات من اللجان التالية: اللجنة 11

 .االنتخابية، ولجنة االستئناف االنتخابية

لجنة ( يجوز استئناف قرارات اللجنة االنتخابية أمام 13

 االنتخابية.االستئناف 

( لجنة االنتخابات هي الجهة المختصة بتنظيم االنتخابات 10

واإلشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها على مستوى 

 ويتم تشكيلها وفقًا لالئحة االنتخابات.االتحاد، 

وفقًا لالئحة  ( يجوز استئناف قرارات اللجنة االنتخابية12

 االنتخابات.

 

يستمر عمل وتعتبر فترة ما بعد االنتخابات فترة انتقالية  إضافة فقرة 13

تاريخ سنوات من  4حتى انتهاء مدة الحالي مجلس اإلدارة 

 .ذلك تسليم األعمال لمجلس اإلدارة الجديدبعد يتم و، تعيينه

 

 35المادة  14

 4الفقرة 

صالحيات 

مجلس 

 اإلدارة

اقتراح المرشحين لمناصب رؤساء اللجان  (4

باالتحاد وغرفة فض المنازعات، ونواب القضائية 

 ( سنوات؛4رؤسائها وأعضائها، لمدة أربع )

و رئيس لجنة التدقيق و تعيين رؤساء اللجان القضائية  (4

( أربع 4لمدة )باالتحاد ونواب رؤسائها وأعضائها االمتثال 

 .سنوات

 

 35المادة  15

صالحيات 

مجلس 

 اإلدارة

وأعضاء غرفة فض المنازعات وفقًا  ونائب تعيين رئيس(5 فقرة جديدة

 لالئحة غرفة فض المنازعات.

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التعليقات النص بعد التعديل النص الحالي رقم المادة م

المادة  16

35/18 

صالحيات 

مجلس 

 اإلدارة

تعيين البدالء في اللجان المستقلة لحين انعقاد 

 الجمعية العمومية المقبلة.

مناصب اللجان القضائية أو لجنة في حال خلو أي منصب من 

التدقيق واالمتثال يتعين على مجلس اإلدارة تعيين شخص 

للمنصب الشاغر لحيذذن موعذذد انعقذذاد الجمعيذذة العموميذذة 

التاليذذة، والتذذي سذذيتم فيهذذا المصادقذذة علذذى تعييذذن 

 الشذذخص للمنصذب الشذاغر للفترة المتبقية من مدة اللجنة.

 

 37/2المادة  17

إعفاء شخص 

 او هيئة

( يجوز لمجلس اإلدارة اقالة شخصية أو هيئة من  2

الهيئات التي تقع ضمن اختصاصاته، )مثل: األمانة 

العامة أو اللجان الدائمة(، وال يجوز له اقالة أي من 

حيث اللجان المستقلة  رؤساء و/أو نواب و/ أوال و

 .تختص بذلك الجمعية العمومية فقط

  اللجان القضائية و لجنة التدقيق و االمتثال.أو أعضاء ... 

 40المادة  18

اللجان 

 الدائمة

  لجنة التدقيق واالمتثال إضافة فقرة

 47المادة  19

اللجان 

 المؤقتة

 لجنة التدقيق واالمتثال إضافة مادة 

يتعين على لجنة التدقيق واالمتثال ضمان اىتمال _ 1

ومراجعة البيانات المالية والبيانات وموثوقية المحاسبة المالية 

المالية الموحدة وتقارير المدققين المستقلين والخارجيين. 

وتتللف لجنة التدقيق واالمتثال من الرئيس ونائبه وعضو واحد 

( على األقل، على أن يتمتع أعضاؤها بدراية وخبرة في 1)

م الشؤون المالية و/أو التنظيمية و/أو القانونية، وال يجوز له

 المشارىة في أي قرار يؤثر على عمليات االتحاد.

تقدم لجنة التدقيق واالمتثال المشورة والمساعدة لمجلس _ 2

اإلدارة وتشرف عليه فيما يتعلق بمراقبة الشؤون المالية 

وشؤون االمتثال لالتحاد، وتضع آليات االمتثال وتراقب 

على  االمتثال للوائح االتحاد ذات الصلة. ىما تشرف اللجنة

األمانة العامة في المسائل المالية واالمتثال. ىما يتعين على 

لجنة التدقيق واالمتثال مراقبة الشؤون المالية وشؤون 

االمتثال الخاصة باالتحاد وتقديم مقترحات لألجهزة المناسبة 

بشلن اإلجراءات التي تراها ضرورية التي حددتها أعمال 

متثال، بمساعدة من المراقبة. وتتولى لجنة التدقيق واال

 األمانة العامة، تنفيذ برنامج االمتثال داخل االتحاد.

توضح تفاصيل مسؤوليات لجنة التدقيق واالمتثال _ 3

وتعاونها الداخلي والمسائل اإلجرائية األخرى في لوائح االتحاد 

 الداخلية.

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 التعليقات النص بعد التعديل النص الحالي رقم المادة م

 52المادة  20

لجنة 

التدقيق 

 واالمتثال

تم نقلهذذا تحذذت مذذادة  وتكون تحت اللجان الدائمة. مادة ىاملةحذف ال لجنة التدقيق واالمتثال 

 اللجان الدائمة

 53/1المادة  21

لجنة 

 االنتخابات

تتكون لجنة االنتخابات من الهيئات المسؤولة عن ( 1

وفقًا لالئحة تنظيم العملية االنتخابية واإلشراف عليها 

االنتخابات باالتحاد. وتتكون لجنة االنتخابات من اللجنة 

االنتخابية وٌتستلنف قراراتها لدى لجنة االستئناف 

 .االنتخابية

  حذف المادة ىاملة

 54المادة  22

اللجان 

 المستقلة

يتعين على اللجان المستقلة واعضائها االفراد 

مستقل ممارسة انشطتهم وأداء واجباتهم بشكل 

تمامًا بما يصب دائمًا في صالح االتحاد وبما يتماشى 

مع نظامه األساسي ولوائحه. يتم المصادقة على 

أعضاء اللجان المستقلة من قبل أعضاء الجمعية 

العمومية لمدة أربع سنوات وال يجوز إعفاءهم من 

مهامهم إال من قبل الجمعية العمومية. ٌترسل 

ان المستقلة إلى الترشيحات ألي من مناصب اللج

( يومًا على األقل 15أعضاء االتحاد قبل خمسة عشر )

من انعقاد الجمعية العمومية التي يتم فيها 

 .المصادقة على األعضاء المعنيين

 

تم حذذذذف مصذذذذذذطلح  ىاملة. حذف المادة

 اللجان المستقلة

يتم المصادقة على الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان  55/4المادة  23

اقتراح القضائية من قبل الجمعية العمومية، بناًء على 

( سنوات، وال يجوز 4مجلس اإلدارة، لمدة أربع )

إعفاؤهم من مناصبهم إال من قبل الجمعية 

العمومية، ويحظر عليهم االنضمام إلى عضوية أي 

يفاء متطلبات هيئة أخرى تابعة لالتحاد وعليهم است

 االستقاللية.

يتم المصادقة على الرئيس ونائبه وأعضاء اللجان القضائية 

مجلس اإلدارة،  تعيين من قبل الجمعية العمومية، بناًء على

وال يجوز إعفاؤهم من مناصبهم إال من ، ( سنوات4لمدة أربع )

قبل الجمعية العمومية، ويحظر عليهم االنضمام إلى عضوية 

تابعة لالتحاد وعليهم استيفاء متطلبات  أي هيئة أخرى

 االستقاللية.

 

 56/6المادة  24

لجنة 

االنضباط 

 واألخالق

على قرارات لجنة االنضباط واألخالق يجوز االعتراض 

أمام لجنة االستئناف وفق أحكام الئحة االنضباط 

 .واألخالق

على قرارات لجنة االنضباط واألخالق أمام  يجوز االستئناف

 ق.االستئناف وفق أحكام الئحة االنضباط واألخاللجنة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 التعليقات النص بعد التعديل النص الحالي رقم المادة م

 62المادة  25

مرىز التحكيم 

الرياضي 

 السعودي

( بموجب هذا النظام تقر وتلزم روابط دوري األندية 1

المحترفة واألندية األعضاء وىذلك المسؤولون 

والوسطاء ووىالء المباريات وأي ىيانات والالعبون 

 :رياضية اخرى تابعة لالتحاد وغيرهم بما يلي

أ. أن مرىز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة 

القضائية العليا المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو 

الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية 

ئل الطعن استنفاذ وساو/أو ذات الصلة بالرياضة بعد 

 .الداخلية باالتحاد وفقًا لهذا النظام ولوائحه

التحكيم التابعة لمرىز التحكيم لجان ب. أن قرارات 

للطعن الرياضي السعودي نهائية وملزمة وغير قابلة 

 .أمام أي جهة محلية أو دوليةفيها 

( يخرج عن االختصاص القضائي لمرىز التحكيم 2

الصادرة عن االتحاد وأي الرياضي السعودي القرارات 

لجنة باالتحاد واللجان القضائية باالتحاد والمتعلقة بما 

 :يلي

 .أ. المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة

ناٍد وفرض االلتزام بلعب مباراة أو تنظيم ب. معاقبة 

 .بدون جمهور ىليًا أو جزئيًا أو على أرض محايدةفعالية 

لمدة ال تزيد عن يقاف ج. معاقبة شخص طبيعي باإل

 .( مباريات10( أشهر أو أقل من عشر )6ستة )

د. معاقبة ناٍد أو شخص طبيعي باإلنذار أو التحذير أو 

( 600,000ستمائة ألف )الغرامة المالية بمبلغ قدره 

 .ريال سعودي أو أقل

ه. ما نص عليه هذا النظام أو لوائح االتحاد بلنها 

 .نهائية وملزمة

ات الصادرة من لجنة االنضباط واألخالق و. القرار

حسب ما تنص والمتعلقة بعدم احترام تنفيذ القرارات 

 .عليه الئحتها

ز. القرارات الصادرة من لجنة االستئناف والمتعلقة 

 .بعدم األهلية القانونية

 

 

 

( بموجب هذا النظام تقر وتلزم روابط دوري األندية المحترفة 1

المسؤولون والالعبون والوسطاء واألندية األعضاء وىذلك 

ووىالء المباريات وأي ىيانات رياضية اخرى تابعة لالتحاد 

 :وغيرهم بما يلي

أ. أن مرىز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية 

العليا المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة 

حصرية في جميع المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة 

الداخلية باالتحاد وسائل االستئناف  داستنفاياضة بعد بالر

 وفقًا لهذا النظام ولوائحه.

ال يجوز اللجوء إلى مرىز التحكيم الرياضي السعودي إال  ب.

جميع وسائل االستئناف الداخلية باالتحاد  دبعد استنفا

السعودي، ويجب تقديم االستئناف إلى مرىز التحكيم 

( يومًا من تاريخ 21الرياضي السعودي خالل واحد وعشرون )

إبالغ األطراف بالقرار عبر الطرق النظامية ويجوز لالتحاد أو 

الجهة المنظمة إضافة المزيد من األحكام أو التعديل على 

الزمني لتقديم االستئناف في لوائحه ذات الصلة  القيد

 بحسب ىل حالة.

التحكيم الرياضي السعودي نهائية وملزمة مرىز ج. أن قرارات 

 .أمام أي جهة محلية أو دوليةلالستئناف  وغير قابلة

( يخرج عن االختصاص القضائي لمرىز التحكيم الرياضي 2

 :الحاالت التاليةالسعودي 

 .ت الصلة بتطبيق قوانين اللعبةأ. المنازعات ذا

ب. معاقبة ناٍد بإلزامه باللعب بدون جمهور ىليًا أو جزئيًا أو على 

( مباريات 4أو الحرمان من اللعب في ملعبه أربع )أرض محايدة 

 أو أقل.

( 3لمدة ال تزيد عن ثالثة )ج. معاقبة شخص طبيعي باإليقاف 

القرارات الصادرة  ( مباريات باستثناء8أشهر أو أقل من ثمان )

 عن لجنة مكافحة المنشطات.

د. معاقبة ناٍد أو شخص طبيعي باإلنذار أو التحذير أو الغرامة 

( ريال سعودي أو 300,000ثالثمائة ألف ) المالية بمبلغ قدره

 .أقل

ه. ما نص عليه هذا النظام أو لوائح االتحاد بلنها نهائية 

 .وملزمة

االنضباط واألخالق والمتعلقة  و. القرارات الصادرة من لجنة

 بعدم احترام تنفيذ القرارات.

يجوز استئناف القرارات الصادرة  أعاله، 2( استثناًء من الفقرة 3

عن لجنة االحتراف وأوضاع الالعبين وغرفة فض المنازعات 

 أمام مرىز التحكيم الرياضي السعودي مالم يرد في لوائحها

 خالف ذلك.

تذذذذذذفصذذذذذذذذذذذيذذذذذذل أدق 

الخذذذذتصذذذذذذذذذذاصذذذذذذذذذذات 

جراءات اللجوء لمرىز وإ

 التحكيم الرياضي

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 التعليقات النص بعد التعديل النص الحالي رقم المادة م

 63/1المادة  26

محكمة 

التحكيم 

الرياضي 

(CAS) 

( بموجب النصوص ذات الصلة بالنظام األساسي 1

لالتحاد الدولي، يجوز رفع أي استئناف ضد أي قرار 

نهائي وملزم صادر عن االتحاد الدولي أمام محكمة 

التحكيم الرياضي بلوزان في سويسرا، ولن تختص 

ألي استئناف ضد باالستماع محكمة التحكيم الرياضي 

لمدد تصل إلى أربع أو إيقاف مخالفات قوانين اللعبة 

أو القرارات الصادرة عن مرىز  مباريات أو ثالثة أشهر

، أو أي هيئة أو لجنة التحكيم الرياضي السعودي

 معترف بها من قبله على المستوى الوطني.

( بموجب النصوص ذات الصلة بالنظام األساسي لالتحاد 1

ر ، يجوز رفع أي استئناف ضد أي قراأو االتحاد اآلسيويالدولي 

أمام أو االتحاد اآلسيوي نهائي وملزم صادر عن االتحاد الدولي 

محكمة التحكيم الرياضي، ولن تختص محكمة التحكيم 

أو ألي استئناف ضد مخالفات قوانين اللعبة بالنظر الرياضي 

الحاالت المنصوص عليها في النظام األساسي لالتحاد 

 .الدولي أو االتحاد اآلسيوي

 

المادة  27

70/1/.. 

 المسابقات

)إعادة 

 الترقيم(

  تالدوري الممتاز للسيداش. إضافة فقرة جديدة

المادة  28

70/1/.. 

 المسابقات

)إعادة 

 الترقيم(

  دوري الدرجة األولى للسيداتر. إضافة فقرة جديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 يعني الحذف في النص الحالي. األحمر 

 يعني اإلضافة في النص المعدل. األخضر 

 .إلغاء لجنة االستئناف االنتخابية واستبدالها بمرىز التحكيم الرياضي 

 "حذف مصطلح "اللجان المستقلة 

 تعديل المادة األخيرة "النفاذ والسريان" بحسب رقم قرار االعتماد وتاريخه. 

 
 

 التعليقات المقترحالنص  النص الحالي المادةرقم 

 المادة األولى 

 التعريفات

المختصة بتنظيم اللجنة اللجنة االنتخابية: 

االنتخابات واإلشراف عليها وعلى إجراءات اعتمادها 

 على مستوى االتحاد.

المختصة بتنظيم االنتخابات الجهة اللجنة االنتخابية: 

اعتمادها على واإلشراف عليها وعلى إجراءات 

 مستوى االتحاد.

 

 المادة األولى 

 التعريفات

تذذذذم إلذذذذغذذذذاء لذذذذجذذذذنذذذذة  حذف التعريف تعريف لجنة االنتخابات االستئنافية

االنذذذذذذذذتذذذذذذذذخذذذذذذذذابذذذذذذذذات 

 االستئنافية

 المادة األولى 

 التعريفات

األغلبية العادية: الموافقون بما يزيد على النصف 

لمجموع األعضاء الحاضرين الذين يحق لهم 

 .التصويت

لكي ال يتعذذذارض مع  حذف التعريف

 النظام األساسي

 المادة األولى 

 التعريفات

األغلبية المطلقة: الموافقون بما يزيد على 

النصف لمجموع األعضاء الكلي الذين يحق لهم 

 التصويت.

لكي ال يتعذذذارض مع  حذف التعريف

 النظام األساسي

 المادة األولى 

 التعريفات

السنوات األربع التي تبدأ من الدورة االنتخابية: 

 تاريخ انتخاب مجلس إدارة االتحاد.

الدورة االنتخابية: السنوات األربع التي تبدأ من تاريخ 

 استالم مجلس إدارة االتحاد أعماله.

 

 المادة األولى 

 التعريفات

الجهة القضائية  مرىز التحكيم الرياضي السعودي: إضافة جديدة

الفصل و/أو الوساطة بصفة المختصة بالنظر و/أو 

حصرية في جميع المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة 

بالرياضة بعد استنفاد وسائل الطعن الداخلية باالتحاد 

 وفقًا لهذا النظام ولوائحه.

 

 3المادة 

المبادئ العامة الحاىمة 

 للعملية االنتخابية

على النظام تستند اللجنة االنتخابية في جميع احكامها  إضافة فقرة

األساسي لالتحاد واألنظمة واللوائح ذات العالقة 

 لالتحاد اآلسيوي واالتحاد الدولي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م2018 لعامالقدم عديالت الئحة االنتخابات لالتحاد السعودي لكرة مقترحات ت  



 
 

 
 
 
 

 التعليقات المقترحالنص  النص الحالي رقم المادة

 5المادة 

تشكيل اللجنة 

 االنتخابية

تتشكل اللجنة االنتخابية من رئيس لجنة  -1 إعادة صياغة المادة

واألخالق ونائبه ورئيس لجنة االنضباط 

 .االستئناف باالتحاد السعودي لكرة القدم ونائبه

في حال ىان العضو غير راغب في القيام  -2

بواجباته أو ىان المنصب شاغر، ُيستبدل بالعضو 

األىبر سنًا في اللجنة التي يعمل بها )لجنة 

االنضباط واألخالق أو لجنة االستئناف( حتى 

 .اللجنة التي يتبع لها العضونفاد األعضاء في 

في حال عدم وجود أعضاء في لجنة االنضباط  -3

واألخالق أو لجنة االستئناف، يقوم مجلس 

اإلدارة بتعيين أعضاء اللجنة االنتخابية، ويجذب أن 

أحد األعضاء حاصل ىحذذد أدنذذى علذذى  يكذون

 درجذذة البكالوريذذوس فذذي القانذذون أو مذذا يعادلذه،

 صادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية.والم

 تتكون اللجنة االنتخابية من: -4

 رئيس. -أ

 أعضاء. 3 -ب

 يتولى أعضاء اللجنة االنتخابية اختيار الرئيس. -ج

تتولى اإلدارة القانونية في االتحاد السعودي  -د

لكرة القدم سكرتارية اللجنة االنتخابية ويشارك 

ة ويمكن في أنشطة اللجنة بصفة استشاري

لألمانة العامة لالتحاد السعودي لكرة القدم أن 

تقدم المساعدة للجنة االنتخابية في أي وقت، 

شرط أال يكون األفراد الذين يقدمون المساعدة 

مرشحين ألي انتخابات في االتحاد السعودي وأال 

 يكون لديهم تضارب في المصالح.

في حال ىان أحد أعضاء اللجنة االنتخابية من  -5

ضمن المرشحين لالنتخابات فيجب عليه اإلعالن 

عن ذلك في وقت مبكر بما يسمح بعملية 

استبداله دون اإلخالل بالبرنامج الزمني 

 لالنتخابات.

توضيح وتفصيل 

أدق لتشكيل اللجنة 

 االنتخابية

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 التعليقات المقترحالنص  النص الحالي رقم المادة

 7المادة 

اللجنة شروط عضوية 

 االنتخابية

يجب أال يكون أعضاء اللجنة االنتخابية أعضاء في . 1

الجمعية العمومية االتحاد أو في مجلس إدارة 

 .أو األمانة العامةأو اللجان الدائمة االتحاد 

تسقط عضوية عضو اللجنة االنتخابية في حال  .2

ترشح أحد األشخاص الذين تربطه بهم عالقة قرابة 

الرابعة أو زواج أو عالقة عمل مباشرة حتى الدرجة 

 .أو غير مباشرة لرئاسة أو عضوية مجلس اإلدارة

.يجب على أعضاء اللجنة االنتخابية مراعاة أقصى  3

 درجات النزاهة والحيادية عند القيام بمهامهم.

( يجب أال يكون أعضاء اللجنة االنتخابية أعضاء في 1

إدارة االتحاد الجمعية العمومية لالتحاد أو في مجلس 

 أو األمانة العامة.

( يتعين على أعضاء اللجنة االنتخابية االنسحاب فورًا 2

من المسللة قيد النظر واالمتناع عن اتخاذ أي قرار في 

 :الحاالت اآلتية

أ( إذا ىانت تربطهم عالقة قرابة مباشرة بلحد المرشحين 

 لشغل أي من المناصب المطلوب شغلها.

 .مالية حدوث تعارض مصالحب( في حال وجود احت

( يجب على أعضاء اللجنة االنتخابية مراعاة أقصى 3

 درجات النزاهة والحيادية عند القيام بمهامهم.

( في حال عدم وفاء عضو اللجنة االنتخابية بلي من 4

االشتراطات المذىورة أعاله و/أو إذا تعين عليه التوقف 

يتم عن عضوية اللجنة االنتخابية ألي سبب، فإنه 

 .من هذه الالئحة 5استبداله وفقًا ألحكام المادة 

 

 10المادة 

لجنة االستئناف 

 االنتخابية

يتم تعيين أعضاء لجنة االستئناف االنتخابية  .1

 .وفقًا للنصوص الواردة في النظام األساسي

. تتولى لجنة االستئناف االنتخابية النظر والفصل 2

 االنتخابية.في الطعون على قرارات اللجنة 

تذذذذم إلذذذذغذذذذاء لذذذذجذذذذنذذذذة  حذف المادة

االنذذذذذذذذتذذذذذذذذخذذذذذذذذابذذذذذذذذات 

 االستئنافية

 11المادة 

تشكيل لجنة االستئناف 

 االنتخابية

( اثنين من 2. تتكون اللجنة من رئيس وعدد )1

األعضاء، على أن يكون أحدهم على األقل ممن 

يحمل شهادة البكالوريوس في القانون أو ما 

 يعادلها.

باالتحاد بتعيين مقررًا للجنة . يقوم األمين العام 2

االستئناف االنتخابية ويكون مسؤواًل عن تهيئة 

 جميع

األمور اإلدارية والتنفيذية لعمل لجنة االستئناف 

 االنتخابية.

تذذذذم إلذذذذغذذذذاء لذذذذجذذذذنذذذذة  حذف المادة

االنذذذذذذذذتذذذذذذذذخذذذذذذذذابذذذذذذذذات 

 االستئنافية

 12المادة 

انتهاء أعمال لجنة 

 االستئناف االنتخابية

 ة االستئناف االنتخابيةمهام وأعمال لجنتنتهي 

بانتهاء فترة االستئناف المحددة في البرنامج 

 .الزمني لالنتخابات

مهام وأعمال مرىز التحكيم الرياضي السعودي تنتهي 

بانتهاء فترة االستئناف وإخطار اللجنة االنتخابية 

 وفقا للبرنامج  الزمني لالنتخابات  .بالقرارات

مع تعديل رقم المادة 

 10ليصبح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 التعليقات المقترحالنص  النص الحالي رقم المادة

 13المادة 

شروط عضوية  لجنة 

 االستئناف االنتخابية

يجب أال يكون أعضاء لجنة االستئناف  .1

االنتخابية أعضاء في الجمعية العمومية 

لالتحاد أو في مجلس إدارة االتحاد أو اللجان 

 الدائمة أو األمانة العامة.

تسقط عضوية عضو لجنة االستئناف . 2

االنتخابية في حال ترشح أحد األشخاص الذين 

 تربطه بهم عالقة

قرابة حتى الدرجة الرابعة أو زواج أو عالقة 

عمل مباشرة أو غير مباشرة لرئاسة أو عضوية 

 مجلس اإلدارة.

يجب على أعضاء لجنة االستئناف االنتخابية .3

يادية عند مراعاة أقصى درجات النزاهة والح

 القيام بمهامهم.

تذذذم إلذذذغذذذاء لذذذجذذذنذذذة  حذف المادة

االنذذذذذذتذذذذذذخذذذذذذابذذذذذذات 

 االستئنافية

 14المادة 

اختصاصات  لجنة 

 االستئناف االنتخابية

تختص لجنة االستئناف االنتخابية بالنظر 

والفصل في الطعون أو التظلمات االنتخابية 

المقدمة لها طبقًا ألحكام هذه الالئحة، وتلتزم 

والمواعيد التي تحددها اللجنة باإلجراءات 

االنتخابية وتكون جزء ال يتجزأ في القرارات 

التي تتخذها عند النظر في الطعون أو 

 التظلمات المقدمة إليها.

تذذذم إلذذذغذذذاء لذذذجذذذنذذذة  حذف المادة

االنذذذذذذتذذذذذذخذذذذذذابذذذذذذات 

 االستئنافية

 15/5المادة 

اجتماعات وقرارات  

لجنة االستئناف 

 االنتخابية

االستئناف االنتخابية نهائية تعتبر قرارات لجنة 

 وال يحق ألي جهة حكومية التعقيب عليها.

يجوز االستئناف على قرارات لجنة االنتخابات  -1

بحسب  أمام مرىز التحكيم الرياضي السعودي

( خمسة أيام 5الجدول الزمني لالنتخابات خالل )

 :من تاريخ اإلخطار بالقرار وفقًا للشروط التالية

( ٣التحكيم مكونة من ثالثة ) أن تكون هيئة -أ

 .محكمين

 .أن تكون لغة التحكيم هي اللغة العربية -ب

أن يكون مقر التحكيم في مقر مدينة انعقاد  -ج

 االنتخابات.

 .أن يكون التحكيم معّجاًل  -د

أن تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقًا للجدول  -ه

 الزمني المقرر لالنتخابات.

فصلها لتكون مادة 

 جديدة

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 التعليقات المقترحالنص  النص الحالي رقم المادة

 17/6المادة 

شروط الترشح 

 لمجلس اإلدارة

إلى األمانة تقدم القوائم االنتخابية 

بالطريقة التي تحددها العامة مناولة أو 

خالل الفترة المحددة اللجنة االنتخابية 

 .للترشح ووفقًا للنظام األساسي

االنتخابية بالطريقة التي تقدم القوائم 

 تحددها اللجنة االنتخابية.

 

 17/9المادة 

شروط الترشح 

 لمجلس اإلدارة

تعلن قوائم المرشحين إعالنًا أوليًا ثم 

نهائيًا وفق المواعيد المحددة في 

مقر  الجدول الزمني لالنتخابات في

أو عبر أو في الصحف المحلية االتحاد 

التواصل الوسائل التقنية أو شبكات 

 االجتماعي لالتحاد.

تعلن قوائم المرشحين إعالنًا أوليًا ثم نهائيًا 

وفق المواعيد المحددة في الجدول الزمني 

مقر االتحاد أو عبر الوسائل  لالنتخابات في

التقنية أو شبكات التواصل االجتماعي 

 لالتحاد.

 

 18المادة 

النصاب القانوني 

للجمعية العمومية 

 وقراراتها

أن تعقد الجمعية العمومية التي يجب 

تقام خاللها االنتخابات وفقًا للشروط 

والمتطلبات المنصوص عليها في 

 النظام األساسي.

يجب أن تعقد الجمعية العمومية التي تقام 

خاللها االنتخابات وفقًا للشروط 

والمتطلبات المنصوص عليها في النظام 

 .والجهات ذات العالقةاألساسي 

 

 21/2المادة 

 االنتخاب

تكون فترة والية مجلس اإلدارة وفقًا 

للمدة المنصوص عليها في النظام 

وتبدأ من تاريخ إعالن النتيجة األساسي 

 النهائية لالنتخابات.

تكون فترة والية مجلس اإلدارة وفقًا للمدة 

 المنصوص عليها في النظام األساسي.

تم توضذذذذذذيح آلية 

الفترة االنتقذذاليذذة 

فذذذذي الذذذذنذذذذظذذذذام 

 األساسي

 25المادة 

 التصويت

في حال لم يكن هناك سوى قائمة واحدة  إضافة فقرة

فيتم تعيينها بالتزىية دون الحاجة إلى 

 إجراءات العملية االنتخابية.

 

 29/3المادة 

 إعالن النتائج النهائية

تكون قرارات النتائج النهائية لالنتخابات  -3 إضافة فقرة جديدة

قابلة لالستئناف أمام نهائية وملزمة وغير 

 أي جهة ىانت.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أواًل:

( من النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص 33من المادة ) (4)استنادًا إلى الفقرة  

% من مناصب مجلس اإلدارة, يتعين على مجلس 50في حال خلو منصب أو ما يصل إلى على أن: "

اإلدارة شغل هذا المنصب أو هذه المناصب لحين موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية, والتي سيتم 

فيها المصادقة على تعيين الشخص )األشخاص( للمنصب الشاغر )المناصب الشاغرة( للفترة المتبقية 

% من مناصب مجلس اإلدارة, يدعو األمين العام إلى 50. وفي حال خلو أىثر من ةاإلدارالية مجلس من و

عقد جمعية عمومية غير عادية ذات طبيعة انتخابية )أي تعقد فيها االنتخابات( خالل الفترة الزمنية 

في مجلس  وحيث إن من مقتضيات المصلحة العامة تعيين أعضاء لشغل المناصب الشاغرة، "المحددة

 , وطلب المصادقة على ذلك:ودي لكرة القدم على النحو التاليإدارة االتحاد السع

 الصفة االسم م

 لمجلس إدارة االتحاد عضواً  األستاذ/ عبدالله بن فيصل حماد 1

 مرفق السيرة الذاتية()

 
 

 ثانيًا:

( من النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم والتي 23( من المادة )11استنادًا إلى الفقرة )

تنص على أن من صالحيات الجمعية العمومية ما يلي: "المصادقة على إعادة تشكيل اللجان 

 دارة".بناًء على اقتراح مجلس اإل وأعضاء،وغرفة فض المنازعات باالتحاد من رؤساء ونواب  القضائية،

  رئيس )مرفق السيرة الذاتية( تعيين األستاذ/ أحمد بن عبدالله القنيعان, طلب المصادقة على

 للجنة الستئناف بداًل للرئيس اللجنة المستقيل الدىتور/ محمد باصم.

 

 

 مناقشة المقترحات المقدمة من األعضاء ومجلس اإلدارة:







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعيين المحاسب القانوني المستقل بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثالثاً 

( من النظام األساسي لالتحاد السعودي لكرة القدم والتي 23من المادة ) (10)استنادًا إلى الفقرة 

 ".تعيين مدقق حسابات مستقل وخارجي، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارةتنص على ما يلي: "

 ( طلب الموافقة على تمديد عمل السادة مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاهBDO المراجع( ,)

ودي لكرة القدم لمدة سنة مالية وحدة للفترة التي تنتهي بتاريخ الخارجي(, مع االتحاد السع

 م.30/6/2023

 

 

 


