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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة املركز املالي املوحدة
(املبالغ بالريال سعودي)

إيضاح
األصول
األصول املتداولة
النقد ُ
ومعادالت النقد
م زون
"
مصروفات مدفو ة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
مجموع األصول املتداولة
األصول غيراملتداولة
ممت كات ومعدات
أصول لير م موسة
مجموع األصول غيراملتداولة
مجموع األصول
االلتزامات وصافي األصول
االلتزامات
االلتزامات املتداولة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مجموع االلتزامات املتداولة

5

142,270,488
614,742
135,283,022
278,168,252

554,585
561,150
107,070,994
108,186,729

7
8

2,706,477
624,633
3,331,110
281,499,362

3,088,658
913,722
4,002,380
112,189,109

9
10

378,351,578
96,063,261
474,414,839

238,333,832
95,929,626
334,263,458

6

االلتزامات غيراملتداولة
ال زا مكاففة ن اية الخدمة ل موظ ين
مجموع االلتزامات غيراملتداولة
مجموع االلتزامات
صافي األصول
الع ز امل راكم
صافي األصول
مجموع االلتزامات وصافي األصول

كما في  30يونيو
2021م
2022م

11

10,818,746
10,818,746
485,233,585

9,192,546
9,192,546
343,456,004

()203,734,223
()203,734,223
281,499,362

()231,266,895
()231,266,895
112,189,109

"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة"
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخراملوحدة
(املبالغ بالريال سعودي)

إيضاح
اإليرادات واإلعانات
من ود م
قود ر اية ودخل ونقل مباريات
ليرادات رسو واش راكات
م صصات انت ى الغرض من ا
ليرادات أخرى
مجموع اإليرادات واإلعانات
املصروفات
معس رات ومنافسات املنت ب
دوريات ومسابقات مح ية واستضافات
د م األندية وجوائز املسابقات
رواتب ومميزات أخرى ل موظ ين
لركابات ومواصالت
ل نة الحكا
أتعاب مهنية
ديون مشكو في تحصي ها
ما بعده

13
14
15
1-2-6

16
17
18
19
20
21
1-2-6

للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
غيرمقيدة
مقيدة
-

987,675,160
35,941,228
21,104,658
5,451,201
1,534,546
1,051,706,793

اإلجمالي
987,675,160
35,941,228
21,104,658
5,451,201
1,534,546
1,051,706,793

مقيدة
-

319,485,904
319,485,904
258,499,704
258,499,704
143,855,283
143,855,283
125,751,800
125,751,800
61,436,631
61,436,631
60,956,486
60,956,486
16,477,047
16,477,047
5,711,656
5,711,656
992,174,511
992,174,511
"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة"
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للسنة املنتهية في  30يونيو 2021م
غيرمقيدة

اإلجمالي

641,262,753
18,572,395
10,400,504
2,422,602
672,658,254

641,262,753
18,572,395
10,400,504
2,422,602
672,658,254

98,537,254
64,538,675
19,904,295
82,476,325
22,668,203
41,087,499
9,916,228
11,282,334
350,410,813

98,537,254
64,538,675
19,904,295
82,476,325
22,668,203
41,087,499
9,916,228
11,282,334
350,410,813

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخراملوحدة (يتبع)
(املبالغ بالريال سعودي)

إيضاح
ما قبله
قرطاسية ومطبو ات
مصروف ضريبة القيمة املضافة
بوفية وضيافة
ليجارات
متنو ة
لنتدابات ومرافقات
است ال ممت كات ومعدات
رسو واش راكات
مصروف ضريبة االستقطاع
د اية وإ الن
مصروفات ل ان
حراسات أمنية ونظافة
ل نة الرقابة لى املنشطات
حاتف و ريد ونت
استن اد أصول لير م موسة
ما بعده

7

8

للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
مقيدة
اإلجمالي
غيرمقيدة
مقيدة
992,174,511
992,174,511
5,022,176
5,022,176
4,755,028
4,755,028
3,905,513
3,905,513
3,382,460
3,382,460
2,533,057
2,533,057
2,015,888
2,015,888
1,883,325
1,883,325
1,852,089
1,852,089
1,395,201
1,395,201
1,359,354
1,359,354
1,139,773
1,139,773
1,133,833
1,133,833
496,000
496,000
326,796
326,796
289,089
289,089
1,023,664,093
1,023,664,093
"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة"
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للسنة املنتهية في  30يونيو 2021م
اإلجمالي
غيرمقيدة
350,410,813
350,410,813
1,372,198
1,372,198
23,476,229
23,476,229
454,520
454,520
2,148,127
2,148,127
2,141,287
2,141,287
1,580,863
1,580,863
2,246,205
2,246,205
1,392,169
1,392,169
2,282,250
2,282,250
1,419,966
1,419,966
858,915
858,915
969,230
969,230
2,256,000
2,256,000
191,470
191,470
323,716
323,716
393,523,958
393,523,958

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخراملوحدة (يتبع)
(املبالغ بالريال سعودي)

إيضاح
ما قبله
كهر اء ومياه
حاسب آلي و رامج
تجهيزات وتحسينات
لرامات
تذاكر مباريات
فروقات م ة
مجموع املصروفات
فائض السنة
الدخل الشامل اآلخر
بنود الدخل الشامل اآلخر:
مكاسب ( /خسائر) اكتوارية ل ادة
قيا ال زا مكاففة ن اية الخدمة
ل موظ ين
الفائض الشامل للسنة

للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
غيرمقيدة
مقيدة
1,023,664,093
245,850
200,953
54,106
10,000
3,478
28
1,024,178,508
27,528,285
-

11
-

اإلجمالي
1,023,664,093
245,850
200,953
54,106
10,000
3,478
28
1,024,178,508
27,528,285

4,387

4,387

27,532,672

27,532,672

مقيدة
-

-

"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة
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للسنة املنتهية في  30يونيو 2021م
اإلجمالي
غيرمقيدة
393,523,958
393,523,958
192,624
192,624
591,419
591,419
234,217
234,217
89,247,840
89,247,840
16,000
16,000
1,123,451
1,123,451
484,929,509
484,929,509
187,728,745
187,728,745

()1,392,686

()1,392,686

186,336,059

186,336,059

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة التغيرات في صافي األصول املوحدة
(املبالغ بالريال سعودي)
إيضاح
للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
الرصيد كما في  30يونيو 2021م
فائض السنة
بنود الدخل الشامل اآلخر
مكاسب اكتوارية من ل ادة قيا ال زا مكاففة ن اية الخدمة ل موظ ين
الرصيد كما في  30يونيو 2022م
للسنة املنتهية في  30يونيو 2021م
الرصيد كما في  30يونيو 2020م
فائض السنة
بنود الدخل الشامل اآلخر
خسائر لكتوارية من ل ادة قيا ال زامات تعويضات مكافآت ن اية الخدمة ل موظ ين
الرصيد كما في  30يونيو 2021م

العجزاملتراكم
()231,266,895
27,528,285

11

4,387
()203,734,223

()417,602,954
187,728,745
11

()1,392,686
()231,266,895

"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة"
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
قائمة التدفقات النقدية املوحدة
(املبالغ بالريال سعودي)
للسنة املنتهية في  30يونيو
إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التغيرفي صافي األصول
تعديالت:
م صص ديون مشكو في تحصي ها
م صصات انت ى الغرض من ا
است ال ممت كات ومعدات
استن اد أصول لير م موسة
خسائر استبعاد املمت كات واملعدات
ال زا مكاففة ن اية الخدمة موظ ين

1-2-6
1-2-6
7
8
7
11

التغيرفي:
م زون
"
مصروفات مدفو ة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة اخرى
ذمم دائنة
صافي النقدية الناتجة من (/املستخدمة في( األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
مدفو ات لشراء ممت كات ومعدات
صافي النقدية املستخدمة فى أنشطة االستثمار
الزيادة (/النقص) في النقد ُ
ومعادالت النقد خالل السنة
النقد ُ
ومعادالت النقد في بداية السنة
النقد ُ
ومعادالت النقد في نهاية السنة

7

5
5

2022م
27,528,285

187,728,745

5,711,656
()5,451,201
1,883,325
289,089
899
1,630,587
31,592,640

11,282,334
2,246,205
323,716
1,758,096
203,339,096

()53,592
()109,091,879
80,619,396
140,017,746
133,635
143,217,946

)(289,711
584,316
)(90,818,454
()148,102,376
34,109,473
)(1,177,656

()1,502,043
()1,502,043
141,715,903
554,585
142,270,488

)(1,066,529
)(1,066,529
)(2,244,185
2,798,770
554,585

"
"لن اإليضاحات املرفقة من ( )1للى ( )23تشكل جزءا ال يتجزأ من حذه القوائم املالية املوحدة"
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2021م

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )1التأسيس واألنشطة الرئيسية
– االتحاد العربي السعودد ل رة القد (االتحاد) "منشفة لير حادفة ل ر " حو منشفة رياضية خاصة ذات شخصية ا تبارية
"
تفسست وفقا ألنظمة املم ة العر ية السعودية بتاريخ  1ذد القعدة 1375حع املوافق  6سبتمبر  1956ملدة لير محددة.
وتباشر مهامها واختصاصات ا املنوطة ب ا بمقتضل النظا األسايلي واألنظمة ذات العالقة باملم ة ،ويحق لالتحاد تفسيس
"
شركة أو شركات تابعة له وفقا لألنظمة املعمول ب ا في املم ة لتعزيز األنشطة التجارية واالستثمارية.
– االتحاد ضو في اتحاد لرب آسيا ل رة القد ( )WAFFواالتحاد العربي ل رة القد ( )UAFAواالتحاد األسيود ل رة القد
( )AFCواالتحاد الدولي ل رة القد (ال ي ا .(FIFA
م االتحاد حو م املم ة العر ية السعودية.
–
– شعار االتحاد بارة ن رأ صقر وكرة قد ون ه في شكل كرود.
– اختصار اسم االتحاد بال غة العر ية (ساف) و ال غة اإلنج يزية (.)SAFF
– يقع املقر الرئيسلي لالتحاد في مدينة الرياض ،حي الياسمين ،شارع امل ك بد العزيز ،وال يجوخ نق ه للى أد مدينة أخرى لال
بقرار من ال معية العمومية.
"
استنادا ل قرة ( )1من املادة ( )23من النظا األسايلي لالتحاد والتي تنص لى " من صالحية ال معية العمومية ا تماد أو
تعديل حذا النظا واألوامر الدائمة لل معية العمومية .وال قرة ( )3من املادة ( )30والتي تنص لى " يكون اجتماع ال معية
"
العمومية الخاص بتعديل حذا النظا صحيا لذا حضر األل بية املط قة من أ ضاء ال معية العمومية (أكثر من  ")%50فقد
تم التصويت باإلجماع لى مق رحات تعديل النظا األسايلي في اجتماع ال معية العمومية العادية الرابعة شر لالتحاد العربي
السعودد ل رة القد يو األربعاء  29ص ر 1443حع املوافق  6أكتو ر . 2021
أهداف االتحاد
 تعميق االنتماء الوطني وتفصيل الهوية الوطنية بين أبناء املم ة من خالل رياضة كرة القد . التحسين املستمر ل عبة كرة القد وال رويج لها وتطويل ناصرحا في ضوء قيمها اإلنسانية والثقافية وال ربوية املوحدة. نشر ممارسة لعبة كرة القد في ضوء القيم اإلنسانية والثقافية وال ربوية. تطوير لعبة كرة القد والعناصر امل م ة لها باملم ة بصورة مستمرة وضمان اح را قوانين ال عبة ومنع خرقها."
 تنظيم مسابقات كرة القد لى املستوى ا حلي وفقا ملبادئ التنافس الشريف وال عب النظيف والرور الرياضيةوالقيم اإلنسانية.
 ل داد ال وائ املتع قة بممارسة نشاط كرة القد وضمان تن يذحا. حماية مصالحه ومصالح أ ضائه. االل زا الكامل وفي جميع األوقات بال وائ واألنظمة والقوانين والتعاميم والقرارات الصادرة ن االتحاد الدوليواالتحاد اآلسيود واتحاد لرب آسيا وقرارات مح مة التح يم الرياضلي الصادرة في حال االستئناف وقرارات مركز
التح يم الرياضلي السعودد باإلضافة للى قوانين لعبة كرة القد الصادرة ن مج س االتحاد الدولي وضمان اح رامها
"
أيضا من قبل أ ضاء االتحاد ومسووليه.
 تعزيز العالقات مع املوسسات والهيئات ا ح ية واإلق يمية والقارية والدولية لتحقيق التمثيل املشرف ل مم ة العر يةالسعودية في كرة القد .
 لدارة العالقات الرياضية الدولية املتع قة ب رة القد في كل أشكالها. -استضافة املسابقات لى املستوى اإلق يمي والقارد والدولي املرتبطة ب عبة كرة القد .
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
-

-

تعزيز النزاحة واألخالقيات وال عب النظيف للحد من كل الوسائل أو املمارسات ،مثل ال ساد أو تعاطي املنشطات أو
التال ب بنتائج املباريات ،التي قد ت دد نزاحة املباريات واملسابقات والال بين واملسوولين واألندية أو تودد للى اإلساءة
للى رياضة كرة القد .
اح را األنظمة وال وائ املعمول ب ا في املم ة.
تنظيم الدراسات والبحو واملوتمرات وورش العمل الخاصة ب رة القد وشوون ا ا خت ة.
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.

تتكون موارد االتحاد مما يلي:
 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.
"
املبالغ التي توخع لى االتحاد من قبل روابط دورد األندية ا ح رفة (لن وجدت) وفقا لنظامها األسايلي.

-

ما يحققه االتحاد من ممارسة نشاطه ،وما ينتج من ريع أمالكه ودخل استثماراته.

-

الغرامات امل روضة من قبل الهيئات ا ختصة باالتحاد.
"
االش راكات واملبالغ األخرى املست مة تمشيا مع أحداف االتحاد.

-

رسو تس يل قود الال بين السعوديين ولير السعوديين.

-

رسو تس يل قود املدر ين السعوديين ولير السعوديين.

-

التبر ات والهبات التي يتم تحصي ها لتحقيق أحداف االتحاد بموافقة مج س اإلدارة.

-

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

-

-

ً
يتكون مجلس اإلدارة من  11عضوا لشغل املناصب التالية:
-

الرئيس.

-

نائب الرئيس.

-

تسعة أ ضاء.

- 11 -

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
يتبع مجلس إدارة االتحاد اللجان الدائمة واملؤقتة التالية ،والتي تقدم املشورة والعون ملجلس اإلدارة أثناء قيامه باملهام املوكلة
له ،وهي كما يلي:
اللجان الدائمة:
أ) الل نة التجارية.
ب) ل نة املسابقات.
ت) ل نة االح راف وأوضاع الال بين.
) ل نة املسوولية االجتما ية واملشاركة ال ماحيرية.
) ل نة الحكا .
اللجان املؤقتة:
س اإلدارة الحق في تش يل ل ان موقتة ملها خاصة وملدة محددة.
لدى االتحاد حيئات قضائية وتح يمية وهي تمثل الس طة القضائية والتح يمية في االتحاد ،وتتفلف مما يلي:
أ) ل نة االنضباط واألخالق.
ب) ل نة االستئناف.
ت) لرفة فض املناخ ات.
 1-1الشركات التابعة
حذه القوائم املالية املوحدة تتضمن القوائم املالية لالتحاد والشركة التابعة له ،ويشار للظ ما مجتمعتان (با مو ة).
رأس املال نسبة امللكية %
بلد التأسيس
الشكل القانوني
الشركة التابعة
شركة االتحاد السعودد ل رة
القد

شركة شخص واحد ذات
مسوولية محدودة

اململكة العربية السعودية 100,000

% 100

شركة االتحاد السعودي لكرة القدم
شركة شخص واحد ذات مسوولية محدودة تفسست في مدينة الرياض باملم ة العر ية السعودية بموجب الس ل التجارد رقم
 1010894167بتاريخ  02ذد الح ة 1438ه (املوافق  25ألسطس  .) 2017يتمثل نشاط الشركة في اإلنشاءات العامة الرياضية
وتشمل املال ب ،ح ز وسائل النقل وال نادق واملطا م واستئجار السيارات ،وأنشطة ح ز و يع التذاكر لألحدا الرياضية
وال رفظ ية واملعارض واملوتمرات.
 2-1ت بدت شركة االتحاد السعودد ل رة القد ( الشركة التابعة) صافي خسارة بمب غ 152,950ريال سعودد ل سنة املنت ية في
"
 30يونيو  ، 2022وتجاوخت الخسائر امل راكمة كما في  30يونيو  2022نصف رأ املال ،وطبقا ألحكا املادة ( )181من
نظا الشركات في املم ة العر ية السعودية فقد اجتمع مالك الشركة التابعة متمث ة في رئيس مج س لدارة االتحاد العربي
السعودد ل رة القد بتاريخ  14سبتمبر  ، 2022وقرر استمرارية الشركة التابعة مع تقديم الد م املالي لتغطية أد ال زامات
ناتجة ن ت ك الخسائر ،و نتيجة لذلك فقد تم ل داد القوائم املالية ل شركة التابعة املذكورة لى اف راض استمرارية النشاط.
السنة املالية
تبدأ السنة املالية ل مجمو ة في األول من شهر يوليو من كل سنة ميالدية وتنتهي بن اية شهر يونيو من السنة امليالدية التالية.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )2أساس إعداد القوائم املالية املوحدة
 1.2املعايير املحاسبية املطبقة
"
تم ل داد حذه القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا ل معايير ا حاسبية ل منشآت لير الهادفة ل ر الصادرة ن الهيئة السعودية
ل مراجعين وا حاسبين ،باإلضافة للى املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منشفة الصغيرة واملتوسطة املعتمد في املم ة العر ية السعودية
واملعايير واإلصدارات االخرى املعتمدة من الهيئة السعودية ل مراجعين وا حاسبين.
 2.2أسس القياس
تم ل داد حذه القوائم املالية املوحدة املرفقة باست دا أسس القيا ا حددة من قبل املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منشآت
الصغيرة واملتوسطة واملعتمد من قبل الهيئة السعودية ل مراجعين وا حاسبين واملعايير واإلصدارات األخرى التي ا تمدت ا الهيئة
السعودية ل مراجعين وا حاسبين وذلك لكل من األصول واالل زامات واإليرادات واملصروفات.
"
تم ل داد حذه القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقا ملبدأد االستحقاق ا حاسبي وم هو االستمرارية ل نشاط وم هو التك ة
التاري ية.
"
يتط ب ل داد القوائم املالية املوحدة وفقا ل معيار الدولي ل منشآت الصغيرة واملتوسطة است دا بعض السياسات ا حاسبية
"
الهامة ،كما يتط ب من اإلدارة أيضا است دا تقديرات ا في تطبيق ت ك السياسات ا حاسبية .وقد تم االفصار في اإليضار رقم ()3
"
ن ت ك املناطق التي تتط ب درجة الية أو أكثر تعقيدا من التقدير ،أو التي تتط ب اف راضات وتقديرات حامة.
قامت لدارة االتحاد بعمل تقييم ملدى القدرة لى االستمرار في القيا بف مالها وفق مبدأ االستمرارية واإلدارة لى قنا ة بفن ا تم ك
املوارد ال ي ة لالستمرار في أ مالها فى املستقبل املنظور .و التالي تم ل داد حذه القوائم املالية وفق مبدأ االستمرارية.
 3.2العملة الوظيفية وعملة العرض
تعرض القوائم املالية املوحدة بالريال السعودد ،والذد يعتبر العم ة الوظي ية ل مجمو ة و يتم تقريب األرقا للى أقرب ريال
سعودد ما لم يذكر خالف ذلك.
 4.2القوائم املالية األساسية
تشمل ا مو ة الكام ة من القوائم املالية املوحدة لى ما يلي:
 قائمة املركز املالي املوحدة، قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة، قائمة التغيرات في صافي األصول املوحدة، قائمة التدفقات النقدية املوحدة،"
 -اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية املوحدة ،التي تشمل ملخصا ل سياسات ا حاسبية املهمة واإليضاحات األخرى.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )3ملخص السياسات املحاسبية الهامة
"
أدناه ملخصا ل سياسات ا حاسبية املهمة املتبعة في ل داد و رض حذه القوائم املالية املوحدة.
 1 .3أسس توحيد القوائم املالية
تشتمل القوائم املالية املوحدة ل مجمو ة لى القوائم املالية لالتحاد والشركة التابعة الخاضعة لسيطرته كما في 30يونيو 2022
كما حو مبين في ليضار ( .)2-1الشركة التابعة هي منشفة يسيطر ظ ا االتحاد وتتوفر السيطرة ندما يكون لالتحاد املقدرة لى
التح م في السياسات املالية والتشغي ية ل منشفة وذلك للحصول لى منافع من أنشطت ا .لتقدير السيطرة فإن حقوق التصويت
"
ا حتم ة التي تمار حاليا يتم أخذحا في الحسبان .يتم لدرا القوائم املالية ل شركة التابعة في القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء
السيطرة حت تاريخ توق ها.
ي رض أن توجد السيطرة ندما يمت ك االتحاد بشكل مباشر أو لير مباشر من خالل الشركة التابعة ،أكثر من نصف القوة
التصويتية لشركة ما ،وقد ال يصح ذلك االف راض في ظروف استثنائية لذا أم ن بشكل واضح لثبات أن حذه امل ية ال تشكل سيطرة.
"
وتوجد السيطرة أيضا ندما يمت ك االتحاد نصف ،أو أقل من نصف ،القوة التصويتية لشركة ما ،ول نه يمت ك لى الرلم من
ذلك:
 الس طة لى أكثر من نصف الحقوق التصويتية بمقتضل ات اق مع مستثمرين أخرين أو؛ س طة التح م في السياسات املالية والتشغي ية ل منشفة بموجب تشريع أو ات اق أو؛ س طة تعيين أو زل أل بية أ ضاء مج س اإلدارة وتكون السيطرة لى الشركة من خالل ذلك ا س أو؛ س طة اإلدالء بفل بية األصوات في اجتما ات مج س اإلدارة وتكون السيطرة لى الشركة من خالل ذلك ا س.يتم ل داد القوائم املالية ل شركة التابعة ن ن س ف رة التقرير املالي لالتحاد باست دا سياسات محاسبية ثابتة.
تعرض القوائم املالية املوحدة مع ومات مالية ن ا مو ة لى أن ا منشفة اقتصادية واحدة .وتكون لجراءات التوحيد كاآلتي:
" "
أ) تجمع القوائم املالية ل منشفة األ ومنشآت ا التابعة بندا بندا ن طريق ضم البنود املماث ة للى بعضها وذلك لألصول واالل زامات
وحقوق امل ية والدخل واملصروفات؛
ب) تزيل املب غ الدف رد الستثمار املنشفة األ في كل منشفة تابعة وحصة املنشفة األ في حقوق م ية كل منشفة تابعة؛
ت) تحدد نسب الر أو الخسارة والتغيرات في حقوق امل ية ا خصصة ل مالك (االتحاد) لى أسا حصص امل ية وال تع س
املمارسة ا حتم ة للخيارات أو التحويل ا حتمل للخيارات أو األدوات القاب ة ل تحويل.
ُ
ُتحذف بالكامل األرصدة واملعامالت داخل ا مو ة بما في ذلك الدخل واملصروفات وتوخيعات األر ار وتحذف بالكامل األر ار
ُ
والخسائر الناتجة ن املعامالت داخل ا مو ة واملثبتة ضمن األصول مثل ا خزون واملمت كات واملعدات.
"
ابتداء من تاريخ االستحواذ حت التاريخ الذد تتوقف فيه املنشاة
ُيدر دخل ومصروفات املنشآت التابعة في القوائم املالية املوحدة
األ ن السيطرة لى املنشفة التابعة .و ند ذلك ،فإنه يتم لثبات ال رق بين املتحصالت من استبعاد املنشفة التابعة ومب غها الدف رد
في تاريخ فقدان السيطرة ضمن قائمة األنشطة املوحدة لى أنه امل سب أو الخسارة من استبعاد املنشفة التابعة.
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 2 .3اإليرادات
يتم لثبات اإليرادات للى الحد الذد يكون فيه من ا حتمل تدفق املنافع االقتصادية للى االتحاد ،ويم ن قيا اإليرادات بشكل
موثوق ،وإمكانية تحديد التك ة املت بدة بشكل موثوق فيه ،وبغض النظر ن مو د سدادحا ،ويتم قيا اإليرادات بالقيمة العادلة
ل مقابل املست م أو املستحق ،واستبعاد أد ضرائب أو رسو ويتم لثبات اإليرادات بالصافي.
تعرض قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ،اإليرادات لى أن ا خيادة في صافي األصول لير املقيدة ،ما لم ي ن است دامها
"
"
مقيدا أو موقوفا.
فيما يلي اال تبارات الخاصة التي يجب أن تتحقق قبل اال راف باإليراد:
أ) إيرادات عقود رعاية ودخل ونقل مباريات
"
يتم لثبات ليرادات العقود الر اية والدخل ونقل املباريات وفقا ألسا االستحقاق و "
ناء لى العقود املبرمة واالت اقيات وتفدية
الخدمة.
ب) إيرادات إعانة ودعم
يتم لثبات اإل انات والد م ندما تكون مستحقة التحصيل لذا لم ت ن مشروطة بمتط بات أداء مستقب ية معينة ،وإذا كانت
مشروطة بمتط بات أداء مستقب ية معينة ،فيتم لثبات ا ندما يتم استي اء ت ك الشروط ويكون الد م مستحق التحصيلُ ،ويعد
الد م مستحق التحصيل ندما يحصل االتحاد لى تعهد رسمي م توب من مقد الد م.
 3 .3املصروفات
تعرض قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة نو ين من التغيرات في صافي االصول الناتجة ن ممارسة ا مو ة لنشاطها
خالل السنة وهي التغير في صافي األصول املقيدة والتغير في صافي األصول لير املقيدة .وتودد اإليرادات واملصروفات واملكاسب
والخسائر ،وإ ادة التصنيف للى خيادة صافي األصول أو ت يضها.
تتمثل مصروفات األنشطة األساسية في ن قات لقامة األنشطة الخاصة باالتحاد ومكافآت املنت بات ومعس رات املنت بات الوطنية
والد م املقد لألندية املشاركة في البطوالت الخارجية وجميع املصروفات األخرى املتوافقة مع أحداف االتحاد والتي يسعى
لتحقيقها ،وتتمثل املصروفات العمومية واإلدارية في مصروفات القوى العام ة والتشغيل والصيانة واالست الكات ل ممت كات
"
واملعدات واستن اد األصول لير امل موسة وليرحا من املصروفات املتع قة بنشاط ا مو ة ،ونظرا لطبيعة نشاط ا مو ة فإنه
"
يوجد مصروفات بيع وتسويق .يتم لثبات املصروفات في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة وفقا ملبدأ االستحقاق.
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 4 .3األدوات املالية
"
تقو ا مو ة با حاسبة ن جميع أدوات ا املالية وفقا ل قسمين  11و 12من املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منشآت الصغيرة
واملتوسطة.
"
يتم اال راف باألصول واالل زامات املالية ندما تصب ا مو ة طرفا في االل زامات التعاقدية لألداة املالية.
و ندما يتم اثبات أصل مالي أو ال زا مالي بشكل أولي ،يتم قياسه بسعر املعام ة (بما في ذلك تكاليف املعام ة باستثناء القيا األولي
"
لألصول واالل زامات املالية التي تقا الحقا بالقيمة العادلة من خالل األنشطة املوحدة) ما لم يشكل ال رتيب ،في الواقع ،معام ة
تمويل ل مجمو ة (الل زا مالي) أو الطرف املقابل ( ألصل مالي) لذا كان ال رتيب يشكل معام ة تمويل ،فيتم قيا األصل أو االل زا
املالي بالقيمة الحالية ل دفعات املستقب ية م صومة بمعدل ال ائدة السوقية ألداة دين مشاب ة.
في ن اية كل ف رة تقرير ،يجب لى ا مو ة أن تقيس األدوات املالية لى النحو التالي ،دون أد طرر لتكاليف املعام ة التي يم ن أن
تتحم ها ا مو ة ند البيع أو االستبعاد اآلخر:
أ) تقا أدوات الدين بالتك ة املط فة باست دا طريقة ال ائدة ال ع ية لذا استوفت الشروط الالخمة لهذا االثبات .وتقا أدوات
الدين التي تصنف لى أن ا أصول متداولة أو ال زامات متداولة باملب غ النقدد لير ا خصو أو العوض النقدد اآلخر الذد
يتوقع أن يتم دفعه أو استالمه ( أد صافي من الهبوط في القيمة) ما لم يشكل ال رتيب ،في الواقع ،معام ة تمويل.
"
"
ب) تقا االرتباطات باستال قرض ،التي تستوفي الشروط لهذا االثبات ،بالتك ة (التي قد تكون ص را) مطروحا من ا حبوط
القيمة.
) تقا االستثمارات في األسهم املمتاخة لير القاب ة ل تحويل واألسهم العادية أو املمتاخة لير القاب ة لإل ادة -لن وجدت -لى
النحو التالي:
• لذا كانت األسهم تتم املتاجرة فظ ا في سوق امة أو يم ن قيا قيمت ا العادلة خالف ذلك بطريقة يم ن اال تماد ظ ا بدون
تك ة أو جهد ال مبرر لهما ،فإنه يجب أن يقا االستثمار بالقيمة العادلة مع لثبات التغيرات ضمن األنشطة املوحدة.
"
• تقا جميع االستثمارات األخرى من حذا القبيل بالتك ة مطروحا من ا حبوط القيمة.
يتم للغاء لثبات األصول املالية بصورة أساسية ند انت اء الحقوق التعاقدية الستال التدفقات النقدية من األصول املالية .كما يتم
التوقف ن اإلثبات ند تناخل ا مو ة ن حقها في استال التدفقات النقدية أو التعهد بسداد التدفقات النقدية املست مة
"
سواء (أ) حولت ا مو ة بصورة جوحرية جميع ا خاطر واملنافع
بالكامل و دون أد تفخير للى طرف آخر بموجب ترتيبات فورية
الخاصة بت ك األصول ،أو (ب) أن ا مو ة لم تحول ولم تحت بصورة جوحرية بجميع ا خاطر واملنافع الخاصة بت ك األصول
لال أن ا حولت حقها في السيطرة لى ت ك األصول.
يتم ليقاف لثبات االل زامات املالية ندما يكون االل زا ا حدد في العقد تم للغاؤه أو انت اؤه.
ند للغاء اال راف بفصل مالي أو ال زا مالي فإن ال رق بين القيمة الدف رية واملقابل املست م (الذمم املدينة األخرى) أو املدفوع
(واملستحق) يتم اال راف ب ا في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
األصول املالية
اإلثبات والقياس األولي لألصول املالية
"
ُيثبت األصل املالي فقط ندما تصب ا مو ة طرفا في النصوص التعاقدية لألداه ويتم لثباته بسعر املعام ة وتتضمن األصول
املالية ل مجمو ة النقد وما يعادله والذمم املدينة.
القياس الالحق لألصول املالية
يعتمد القيا الالحق لألصول املالية لى تصني ها كما حو موضح أدناه.
أصول مالية بالتك ة املط فة
•
بعد القيا األولي ،يتم قياسها بالتك ة املط فة باست دا طريقة ال ائدة ال ع ية.
طريقة الفائدة الفعلية
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 زامات
املالية) وت صيص دخل ال ائدة أو مصروف ال ائدة لى مدى ال رة ذات الص ة .ومعدل ال ائدة ال ع ية حو املعدل الذد ي صم
"
تماما املدفو ات أو املقبوضات النقدية املستقب ية ّ
املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية ،أو خالل ف رة أقصر ندما يكون ذلك
"
"
مناسبا .وصوال للى املب غ الدف رد لألصل املالي أو االل زا املالي .ويتم تحديد معدل ال ائدة ال ع ية لى أسا املب غ الدف رد لألصل
املالي أو االل زا املالي ند اإلثبات األولي .و موجب طريقة ال ائدة ال ع ية:
أ) تكون التك ة املط فة لألصل (الل زا ) املالي هي القيمة الحالية ل مقبوضات(املدفو ات) النقدية املستقب ية م صومة
بمعدل ال ائدة ال ع ية،
"
"
ب) يكون مصروف (دخل) ال ائدة في ف رة معينة مساويا ل مب غ الدف رد لالل زا (األصل) املالي في بداية ال رة مضرو ا في معدل
ال ائدة ال ع ية ل رة.
هبوط قيمة األصول املالية
يتم تقييم موشرات الهبوط في القيمة لألصول املالية ،ما دا األصول املالية املصن ة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة
والدخل الشامل اآلخر املوحدة في ن اية كل ف رة مالية .يتم ت يض قيمة األصول املالية ند وجود دليل موضوعي ،كنتيجة لحد
أو أحدا حص ت بعد اال راف املبدئي بت ك األصول املالية يشير للى تفثر التدفقات النقدية املستقب ية ّ
املقدرة لت ك األصول املالية.
قد يتضمن الدليل املوضوعي لى حبوط القيمة ما يلي:
•

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

•

د وجود سوق نشط لت ك األصول املالية نتيجة لصعو ات مالية.
•
فيما يتع ق ب ئات معينة من األصول املالية ،مثل األرصدة املدينة األخرى ،يتم تقييم األصول ب صوص حبوط القيمة لى أسا
مجمو ات األصول حت وإن تم تقييمها بفن ليس لها حبوط في القيمة بشكل فردد.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
إلغاء اإلعتراف باألصول املالية
تقو ا مو ة بإلغاء اال راف باألصول املالية ند انت اء ف رة صالحية الحقوق التعاقدية ل تدفقات النقدية الناتجة ن ت ك
األصول .أو ندما تقو ا مو ة بتحويل األصل املالي وجميع ا خاطر ومنافع امل ية بشكل جوحرد للى جهة أخرى ،أما في حالة
د قيا ا مو ة بتحويل أو االحت اظ بشكل جوحرد بجميع م اطر ومنافع امل ية واستمرارحا بالسيطرة لى األصل ا حول
فإن ا مو ة تقو باال راف بحصت ا املتبقية في األصل ا حول واالل زامات املتع قة به .أما في حالة احت اظ ا مو ة بشكل
جوحرد بكافة م اطر ومنافع امل ية لألصل املالي ا حمول فإن ا مو ة تستمر باال راف باألصل املالي ا حول واالل زامات املتع قة
به.
ند للغاء اال راف بفصل مالي بفكم ه ،فإن ال رق بين القيمة الدف رية لألصل وإجمالي البدل /العوض املست م واملكاسب أو الخسائر
امل راكمة التي تم اال راف ب ا في الدخل الشامل اآلخر يتم اال راف به ضمن قائمة األنشطة.
االلتزامات املالية
اإلثبات األولي
يتم تصنيف االل زامات املالية ،ند اإلثبات األولي ،كال زامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة ،أو ال زامات مالية
اخرى بالتك ة املط فة .يتم لثبات جميع االل زامات املالية في البداية بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف املعامالت املتع قة ب ا
مباشرة.
القياس الالحق لاللتزامات املالية
يعتمد قيا االل زامات املالية لى تصني ها كما حو موضح أدناه:
• التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة املوحدة
تتضمن االل زامات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة املوحدة االل زامات املالية أللراض املتاجرة واالل زامات
املالية املصن ة ند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
يتم لثبات املكاسب أو الخسائر الناتجة ن االل زامات أللراض املتاجرة في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
يتم تصنيف االل زامات املالية ند اإلثبات األولي بالقيمة العادلة من خالل قائمة األنشطة املوحدة ،فقط لذا تم استي اء
شروط ل قسمين  11و 12من املعيار الدولي ل تقرير املالي ل منشآت الصغيرة واملتوسطة.
• التزامات مالية اخرى بالتكلفة املطفأة
"
بعد اإلثبات األولي ،يتم القيا الحقا ،بالتك ة املط فة باست دا طريقة سعر العائد ال عال .يتم لثبات املكاسب أو الخسائر
في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة ندما يتم التوقف ن لثبات االل زامات وكذلك من خالل م ية اإلط اء
بطريقة معدل العائد ال عال.
"
تحتسب التك ة املط فة باألخذ في اال تبار أد خصم أو الوة لى االستحواذ والرسو أو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من
سعر العائد ال عال.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
إلغاء االعتراف بااللتزامات املالية
"
ند استبدال االل زامات املالية الحالية بفخرى وبشروط م ت ة تماما أو بتعديل شروط االل زامات الحالية ،فإنه يتم ا تبار حذا
التبديل أو التعديل كتوقف ن لثبات االل زامات األص ية وإثبات ال زامات جديدة .يدر ال رق بين القيمة الدف رية املعنية في قائمة
األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
مقاصة األدوات املالية
تتم مقاصة األصول املالية واالل زامات املالية وتدر بالصافي في قائمة املركز املالي املوحدة ،فقط ندما يوجد ل مجمو ة حق نظامي
حالي م ز لتسوية املبالغ املثبتة و ند وجود نية ل مجمو ة ل تسوية لى أسا الصافي ،أو بتحصيل األصل وتسوية االل زا بشكل
م زامن.
 5 .3النقد ُ
ومعادالت النقد
يشتمل النقد ُ
ومعادالت النقد لى النقد لدى البنو والودائع قصيرة األجل ذات ف رات استحقاق ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ
االقتناء والتي تكون رضة خاطر ضئي ة ل تغيرات في القيمة.
ً
 6 .3مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
"
يتم اال راف مبدئيا بسعر املعام ة ويظهر البند بالصافي بعد تنزيل أد ت يض في قيمت ا ،ويتم لثبات الدخل املستحق من مديني
"
وفقا ل عوض املستحق ن السنة ذات الص ة و "
ناء لى شروط التعاقد.
قود التفجير في ن اية التقرير املالي،
 7 .3املمتلكات واملعدات
االعتراف والقياس
 تظهر بنود املمت كات واملعدات بالتك ة التاري ية ،بعد طرر االست ال امل راكم وخسائر الهبوط في القيمة امل راكمة. تتضمن التك ة املصروفات املرتبطة مباشرة باقتناء املمت كات واملعدات. ندما ي ت ف العمر اإلنتاجي لبنود املمت كات واملعدات يتم ا حاسبة ن ا كبنود من ص ة. يتم تحديد املكاسب أو الخسائر الناتجة ن استبعاد بنود من املمت كات واملعدات بمقارنة أية مقبوضات من االستبعاد معُ
القيمة الدف رية لت ك البنود وتس ل بالصافي في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
التكاليف الالحقة
 تس ل تك ة ال زء املستبدل لبند من بنود املمت كات واملعدات ضمن القيمة املدرجة لذلك البند لذا كان من ا حتمل تدفقمنافع 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.
 تس ل التكاليف واملصروفات اليومية التي تتحم ها ا مو ة لى صيانة وتشغيل املمت كات واملعدات في قائمة األنشطةوالدخل الشامل اآلخر املوحدة ند ت بدحا.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
االستهالك
يتم اال راف بمصروف االست ال في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة بطريقة القسط الثابت لى مدى العمر اإلنتاجي
"
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.
لن األ مار االنتاجية املقدرة ل ممت كات واملعدات واأل مار االنتاجية خالل السنة الحالية هي ن سها ل رة السابقة وت اصي ها كما
يلي:
نسبة االستهالك
السنوات
%25
4
سيارات
%20
5
أثا وم روشات
%20
5
أجهزة حاسب آلي واتصاالت
%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.
 8 .3األصول غيرامللموسة
يتم قيا األصول لير امل موسة املقتناة بشكل مستقل بالتك ة ند اإلثبات األولي .بعد اإلثبات األولي ،تقا األصول لير امل موسة
"
بالتك ة ناقصا أد استن اد م راكم وخسائر م راكمة ل هبوط في قيمة األصل.
يتم تقييم األ مار اإلنتاجية لألصول لير امل موسة لتكون أما محددة أو لير محددة .ويتم استن اد األصول لير امل موسة ذات األ مار
اإلنتاجية ا حددة لى مدى العمر اإلنتاجي لألصول:
نسبة االستهالك
السنوات
%20
5
برامج الحاسب اآللي ومواقع لل رونية

 9 .3املخزون
يتم قيا ا خزون لى أسا سعر التك ة حيث أنه لير متار ل بيع ,ويتم تحديد تك ة ا خزون لى أسا طريقة املتوسط املرجح
وتتضمن املصروفات املت بدة القتناء ا خزون والتكاليف األخرى املت بدة لتوصيل ا خزون ل موقع في حالته الراحنة.
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 10 .3املعامالت بالعمالت األجنبية
"
تقيد املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودد وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ حذه املعامالت .ويتم ل ادة تحويل
"
األصول واالل زامات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ ن اية السنة املالية للى الريال السعودد وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك
"
التاريخ .أما البنود لير النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة فيتم ل ادة تحوي ها وفقا ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ تحديد قيمت ا العادلة .لن البنود لير النقدية بالعمالت املدرجة لى أسا التك ة التاري ية ال يعاد تحوي ها.
تدر فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن ل ادة تحويل البنود النقدية في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر
املوحدة ل رة.
 11 .3عقود اإليجار
املجموعة كمستأجر
يتم تصنيف قد اإليجار لى أنه قد ليجار تشغيلي لذا كان ال يحول بشكل جوحرد جميع ا خاطر واملنافع املرتبطة بم ية األصل
للى ا مو ة .يتم لثبات دفعات قود اإليجار من قود اإليجارات التشغي ية لى أن ا مصروفات بطريقة القسط الثابت لى مدى
أجل قد اإليجار.
يتم تصنيف قد االيجار لى أنه قد ليجار تمويلي لذا كان يحول بشكل جوحرد جميع ا خاطر واملنافع املرتبطة بم ية أصل للى
ا مو ة .تثبت األصول املقتناة بموجب قود ليجار تمويلي لى أن ا أصول في قائمة املركز املالي املوحدة ،وتثبت االل زامات املرتبطة
بعقود اإليجار التمويلي لى أن ا ال زامات في قائمة املركز املالي املوحدة .كما تثبت األصول واالل زامات بمبالغ مساوية ل قيمة العادلة
لألصل املستفجر أو –لذا كانت أقل– القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،وتحدد كل من القيمتين ند نشفة قد اإليجار.
ُيست د سعر ال ائدة الضمني في قد اإليجار با تباره معدل الخصم ند حساب القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار،
لال لذا كان من لير العملي تحديد حذا السعر ُ
فيست د سعر فائدة االق راض اإلضافي ل مجمو ة .يست ك األصل ا حت به
بموجب قد ليجار تمويلي لى مدى العمر اإلنتاجي له .وفي حالة د وجود قنا ة معقولة بفنه سيتم نقل امل ية للى ا مو ة ند
انت اء أجل قد اإليجار ،يست ك األصل لى مدى العمر اإلنتاجي املقدر له أو أجل قد اإليجار ،أي ما أقصر.
لتحديد ما لذا كان األصل املستفجر بموجب قد ليجار تمويل قد حبطت قيمته ،تقو ا مو ة بتقويم ما لذا كان حنا موشر لى
أن قيمة األصل قد حبطت قيمته وفي حالة وجود مثل حذا املوشر تجرد ا مو ة اختبار الهبوط في قيمة األصول وإثبات أد خسائر
حبوط في القيمة.
املجموعة كمؤجر
ليس لدى ا مو ة قود ليجار تموي ية.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 12 .3منافع املوظفين
أ -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
"
تستحق مكاففة ن اية الخدمة لكافة املوظ ين العام ين وفقا لشروط وأحكا نظا العمل املتبع في ا مو ة ند انت اء قود
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
قيمة املنافع املستقب ية التي تستحق ل موظ ين في ال رات الحالية والسابقة وت صم القيمة ل وصول للى القيمة الحالية.
ويقو اكتوارد موحل بإ ادة تقييم ال زا املنافع ا حددة بن اية كل ف رة مالية سنوية ،ويتم لثبات املكاسب أو الخسائر االكتوارية
لى رصيد منافع املوظ ين في قائمة املركز املالي.
وتصنف تكاليف املنافع ا حددة وفقا ملا يلي:
 تك ة الخدمة الحالية (الزيادة في القيمة الحالية الل زا مكاففة ن اية الخدمة الناتج ن خدمة املوظف في السنة الحالية). مصروف ال ائدة (يحسب من خالل تطبيق معدل الخصم في بداية السنة لى ال ز مكاففة ن اية الخدمة). ل ادة القيا اإلكتوارية.تدر ا مو ة أول نصرين لتكاليف املن عة ا حددة ضمن قائمة األنشطة املوحدة.
ويتم لدراد املكاسب أو الخسائر من ل ادة القيا مباشرة ضمن بند الدخل الشامل اآلخر املوحدة ل رة التي تم ت بدت ا فظ ا ،وال
يتم ل ادة لدراجها ضمن قائمة األنشطة املوحدة.
ب -منافع املوظفين قصيرة األجل
يتم اال راف بال زامات منافع املوظ ين قصيرة األجل ند تقديم الخدمة ذات الص ة .يقا االل زا باملب غ لير ا خصو املتوقع
دفعه ملنافع املوظ ين قصيرة األجل ضمن مكافآت نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة الر في مقابل ت ك الخدمة .وذلك ندما
يكون لى ا مو ة ال زا نظامي ،أو ضمني حالي نتيجة ألحدا سابقة ويم ن تقديره بصورة موثوقة.
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(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 13 .3املخصصات وااللتزامات املحتملة واألصول املحتملة
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
سابقة والذد يم ن تقديره بصورة موثوقة ،ومن ا حتمل أن يتط ب ذلك تدفق خارجي ل منافع االقتصادية لتسوية االل زا  ،ويتم
قيا ا خصص باست دا أفضل تقدير ل مب غ املط وب لتسوية االل زا في تاريخ التقرير ،وإذا كان أثر القيمة الزمنية ل نقود ذا
"
أحمية نسبية فيجب أن يكون مب غ ا خصص حو القيمة الحالية ل مب غ املتوقع أن يكون مط و ا لتسوية االل زا بمعدل خصم
يع س تقييمات السوق الحالية ل قيمة الزمنية ل نقود وا خاطر ا حددة لذلك االل زا  .و ندما يتم قيا ا خصص بالقيمة
"
الحالية ل مب غ املتوقع أن يكون مط و ا لتسوية االل زا  ،فإنه يجب ل ثبات الت يض في الخصم لى أنه تك ة تمويل في السنة التي
تنشف فظ ا.
االلتزامات املحتملة
االل زا ا حتمل حو (أ) ال زا يم ن أن ينشع ععف ن أحدا سع ععابقة ويتم تفكيد وجوده فقط من خالل حدو أو د حدو واحد أو
أكثر من األحدا املس ععتقب ية لير املوكدة والتي ال تس ععيطر ظ ا ا مو ة بش ععكل كامل ،أو (ب) ال زا حالي ينش ععف ن أحدا س ععابقة
ول ن لم يتم لثبععاتعه في ص ع ع ع ع ععب القوائم املعاليععة املوحعدة ألنعه )1( :من لير ا حتمععل أن تتط ععب تس ع ع ع ععويعة حعذا االل زا تعدفق خعار ملوارد
تنطود لى منعافع اقتص ع ع ع ععاديعة أو خعدمعات مم نعة ،أو ( )2ال يم ن قيعا مب غ االل زا بش ع ع ع عكعل موثوق .ال تثبعت ا مو عة االل زامعات
ا حتم ة ،ول ن ُي ص ع ععح ن ت اص ع ععيل االل زامات ا حتم ة في اإليض ع ععاحات املرفقة بالقوائم املالية املوحدة ،ما لم ي ن حدو تدفق
"
خار ل موارد تنطود لى منافع اقتصادية أو خدمات مم نة أمرا بعيد االحتمال.
األصول املحتملة
األصع ع ع ععل ا حتمل حو أصع ع ع ععل مم ن ،ينشع ع ع ععف ن أحدا سع ع ع ععابقة ويتفكد وجوده بوقوع أو د وقوع حد واحد أو أكثر من األحدا
املس ععتقب ية لير املوكدة والتي ال تكون ض ععمن س ععيطرة ا مو ة بش ععكل كامل .ال تثبت ا مو ة األص ععول ا حتم ة ،ول نه ي ص ععح ن
ت اصع ععيل األصع ععول ا حتم ة في اإليضع ععاحات املرفقة بالقوائم املالية املوحدة .يتم تقويم األصع ععول ا حتم ة بشع ععكل مسع ععتمر ل تفكد من
انعكا التطورات بالشع ع ع ععكل املناسع ع ع ععب في القوائم املالية املوحدة .وإذا أصع ع ع ععب في ح م املوكد أنه سع ع ع ععوف يحد تدفق داخل ملنافع
اقتص ع ع ع ععادية أو خدمات مم نة ويم ن قيا قيمة األص ع ع ع ععل بش ع ع ع ععكل موثوق ،يتم لثبات األص ع ع ع ععل واإليراد املتع ق ب ا في القوائم املالية
املوحدة ل رة التي يحد فظ ا التغير.
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(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 14 .3األطراف ذات العالقة
األطراف ذات العالقة حم األطراف الذين لدي م القدرة لى (أ) ممارس ع ععة الس ع ععيطرة لى ا مو ة ،أو الع س أو (ب) ممارس ع ععة تفثير
مهم لى ا مو ة في ات اذ القرارات املالية والتشع ععغي ية ،أو الع س ،واألطراف الذين ي ضع عععون وا مو ة لسع ععيطرة جهة واحدة.
ويشمل األطراف ذود العالقة ما يلي:
أ .ال هات التي تسعيطر لى ا مو ة ،أو ت ضعع لسعيطرت ا ،سعواء بطريقة مباشعرة ،أو لير مباشعرة من خالل جهة وسعيطة واحدة
أو أكثر؛
ب .ال هات الزمي ة ،وهي ال هات التي تكون ل مجمو ة تفثير مهم ظ ا؛
 .األفراد الذين لدي م تفثير مهم لى ا مو ة ،وأفراد العائ ة املقر ين ألد من أولئك األفراد؛
د .كبار موظ ي اإلدارة ،وأفراد ائالت م املقر ين؛
ه .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،
" "
أو التي يكون بمقدور ذلك الشخص أن يمار تفثيرا مهما ظ ا.
يشمل كبار موظ ي اإلدارة جميع أ ضاء مج س اإلدارة ومجمو ة اإلدارة الع يا با مو ة بما في ذلك ال بار التن يذيين.
 15 .3الزكاة الشرعية
احتساب الزكاة الشرعية
"
ال ي ضع االتحاد العربي السعودد ل رة القد ل زكاة الشر ية بينما ت ضع الشركة التابعة ل زكاة الشر ية وفقا ألنظمة حيئة الزكاة
والضريبة وال مار في املم ة العر ية السعودية .وفيما يلي بيان بحركة الزكاة الشر ية ل شركة التابعة:
كما في  30يونيو
2022م
258

الرصيد في بداية السنة
املكون خالل السنة
املسدد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2021م
258
-

()258
-

- 24 -

258

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )4األحكام الهامة ومصادر عدم التأكد من التقديرات
"
يتط ب ل داد القوائم املالية املوحدة وفقا ل معيار الدولي ل تقرير املالي ل منش ع ع عآت الص ع ع ععغيرة واملتوس ع ع ععطة املعتمد في املم ة العر ية
الس ع عععودية واملعايير واإلص ع ععدارات االخرى املعتمدة من الهيئة الس ع عععودية ل مراجعين وا حاس ع ععبين من اإلدارة لبداء أحكا وتقديرات
واف راض ع ععات توثر لى مبالغ اإليرادات واملص ع ععروفات واألص ع ععول واالل زامات الظاحرة في القوائم املالية املوحدة واإلفص ع ععاحات املرفقة
ب ععا ،واإلفص ع ع ع ع ععاح ععات ن االل زام ععات ا حتم ععة واألص ع ع ع ععول ا حتم ععة .و لى الرلم من ذلععك ف ععإن ععد التععفك ععد من ح ععذه االف راض ع ع ع ع ععات
والتقعديرات قعد ينتج نعه معا يتط عب لجراء تععديالت حعامعة لى القيمعة العدف ريعة لألص ع ع ع ععول أو االل زامعات التي قعد تتعفثر بعذلعك في ف رات
مستقب ية.
 1-4األحكام
 1-2-4األحكام الخاصة باملوازنة املحولة من وزارة الرياضة
"
"
"
خ صع ع ععت اإلدارة للى أن اإل انة السع ع ععنوية ا حولة من وخارة الرياضع ع ععة تحويال لير مشع ع ععروطا ولير مقيدا ،و ال يتضع ع ععمن ال زا بصع ع ععرف
(اس ع ععت دا ) حذه التحويالت في ض ع ععوء أية تع يمات وال يتوجب لى االتحاد ل ادة املبالغ لير املس ع ععت دمة من حذه التحويالت لوخارة
الرياضة .و يه يقو االتحاد بتوخيع اإليراد لى أسا خمني متساود في قائمة األنشطة والدخل الشامل اآلخر املوحدة.
 2-2-4األحكام الخاصة باإلعانات والدعم املحول لالتحاد
خ صععت اإلدارة للى أن اإل انات والد م ا حول لالتحاد واملتمثل في املبالغ ا حولة من االتحاد الدولي واالتحاد األسععيود واتحاد لرب
آسع ععيا هي تحويالت لير مشع ععروطة ،وال تتضع ععمن ال زا بصع ععرف (اسع ععت دا ) حذه املبالغ في ضع ععوء أية تع يمات وال يتوجب لى االتحاد
ل ادة املبالغ لير املسع ع ع ععت دمة من حذه التحويالت .و يه يقو االتحاد بتس ع ع ع ع يل التحويالت كإيرادات في قائمة األنشع ع ع ععطة والدخل
الشامل االخر املوحدة ند استالمها.
 3-2-4األحكام الخاصة باملبالغ املحصلة من االتحاد نيابة عن جهات أخرى
"
خ صت اإلدارة للى أن املبالغ التي يحص ها االتحاد بص ته وكيال ن ال هات االخرى مثل حقوق البث الت ي زيوني ألندية الدرجة
األولى و الدرجة الثانية و مكاففة كف امل ك ل مركز األول و الثاني و املبالغ الخاصة بالشركة العاملية واملبالغ الخاصة بد م االح راف
ألندية الدرجة األولى و الثانية ومشاريع اس راتيجية تطوير األندية و قود مشاركة الوفود ببطولة كف العالم  ، 2022وهي ال تعتبر
منافع اقتصادية أو خدمات متوقعة تتدفق للى االتحاد وال تودد للى خيادة في صافي األصول أو ان اض في االل زامات .وحيث أن
"
االتحاد مسووال في تنظيم األنشطة املتع قة ب رة القد في املم ة ،فإن املتحصالت ن ت ك الخدمات توول لل هات األخرى وليست
َّ
لالتحاد كجهة موك ة و يه يقو االتحاد بإثبات ت ك املبالغ ند استالمها كفصول نقدية بالبنو و يتم اال راف بال زا لل هات ذات
العالقة مقابل حذه األصول ،و ند تحويل املتحصالت لل هات ذات العالقة ،فإنه يتم ت يض األصول واالل زامات بالتبعية بمقدار
املبالغ ا حولة.
 2-4التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االف راضع ععات الرئيسع ععية التي تم األخذ ب ا ند تقدير أثر الظروف املسع ععتقب ية لى األرقا الظاحرة في القوائم املالية املوحدة
واإلفصع ع ع ع ععاحعات املتع قععة ب ععا في تعاريخ القوائم املعاليععة املوحعدة والتي يرتبط ب ععا م ععاطر جوحريعة قعد تس ع ع ع عبععب تعععديالت حعامعة لى القيم
الدف رية لألص ع ع ع ععول واالل زامات خالل الس ع ع ع ععنة املالية القادمة .ا تمدت ا مو ة في تقديرات ا واف راض ع ع ع ععات ا لى املعايير املتاحة ند
"
ل داد القوائم املالية املوحدة .لال أنه يم ن أن تتغير الظروف واالف راض ع ع ع ععات القائمة حول التطورات املس ع ع ع ععتقب ية وفقا ل تغيرات في
السوق أو الظروف الناشئة خار سيطرة ا مو ة .وتنع س حذه التغييرات لى االف راضات ند حدوث ا.
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 4-2-4األعماراإلنتاجية والقيمة املتبقية للممتلكات واملعدات
تقو اإلدارة بتح ععديععد العمر اإلنتععاجي املق ععدر ل ممت ك ععات واملع ععدات والقيم ععة املتبقيععة له ععا الحتس ع ع ع ع ععاب االس ع ع ع ععت ال  .يتم تح ععديععد ح ععذه
التقديرات بعد األخذ في اال تبار الغرض من اس ععت دا حذه األص ععول والظروف التي يعمل فظ ا األص ععل .تقو اإلدارة بمراجعة القيمة
املتبقية واأل مار اإلنتاجية لهذه األصع ع ع ععول بشع ع ع ععكل سع ع ع ععنود و ند وجود موشع ع ع ععر لحدو تغيير يتم تعديل تقديرات العمر اإلنتاجي أو
القيمة املتبقية أو طريقة االست ال  ،وا حاسبة ن التغيرات الناتجة بفثر مستقبلي.
 5-2-4األعماراإلنتاجية لألصول غيرامللموسة
تدر ا مو ة أص ع ععولها لير امل موس ع ععة ،بالتك ة بعد خص ع ععم االس ع ععتن اد امل راكم وخس ع ععائر الهبوط في القيمة .تس ع ععتن د األص ع ععول لير
امل موسع ععة لى مدار أ مارحا اإلنتاجية .يتط ب تحديد األ مار اإلنتاجية لألصع ععول لير امل موسع ععة اسع ععت دا اف راضع ععات ل طريقة التي
سععوف تعتمد ظ ا ا مو ة السععت دا األصععول .تسععتند حذه االف راضععات لى التجر ة التاري ية ،والشععروط التعاقدية لالت اقيات
املتع قة باألصعول لير امل موسعة ،و وامل أخرى تشعمل توقعات األحدا املسعتقب ية التي قد يكون لها أثر مالي لى مجمو ة األصعول
والتي ُيعتقد أن ا معقولة في ظل الظروف ا حيطة .يتمثل االف راض الرئيس الذد اسع ع ع ععتندت يه اإلدارة في وضع ع ع ععع تقديرات ا لأل مار
اإلنتاجية لألصول في احتمال تجديد العقود ذات الص ة وخطط اإلدارة املستقب ية.
 6-2-4التقييم اإلكتواري اللتزامات تعويضات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم تحعديعد تك عة ال زا مكعافعآت ن عايعة الخعدمعة ل موظ ين بموجعب برنعامج املكعافعآت ا حعددة التي يتم قيعاس ع ع ع عهعا بعاس ع ع ع ععتعمعال التقييم
اإلكتوارد .يشع ع ع ععمل التقييم اإلكتوارد العديد من االف راضع ع ع ععات التي قد ت ت ف ن التطورات ال ع ية في املسع ع ع ععتقبل .وتشع ع ع ععمل حذه
"
االف راض ع ع ع ععات تحديد معدل الخص ع ع ع ععم ،والزيادات املس ع ع ع ععتقب ية في الرواتب ،ومعدل دوران العام ين .ونظرا لتعقيد التقييم وطبيعته
طوي ة األجل فإن ال زا املكاففة ا حددة ش ععديد الحس ععاس ععية ل تغيرات في حذه االف راض ععات .لذا تتم مراجعة جميع االف راض ععات مرة في
ُ
ن اية كل ف رة مالية س ع ع ععنوية .وتتض ع ع ععمن حذه االف راض ع ع ععات تقديرات لدارة ا مو ة ملتغيرات مثل الرواتب الن ائية التي س ع ع ععتس ع ع ععت د
كفسع ععا الحتسع ععاب مكاففة ن اية الخدمة .وقد قامت ا مو ة بإ داد حذه االف راضع ععات اإلكتوارية بواسع ععطة خبير اكتوارد "
بناء لى
أفضل تقدير إلدارة ا مو ة لهذه املتغيرات.
 7-2-4الهبوط في قيمة األصول غير املالية
يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة القيمة الدف رية لألص ععول لير املالية ،فقط ند وجود موش ععر لى حدو حبوط في القيمة
أو س خسع ع ععائر الهبوط ،وفي حالة وجود مثل حذا املوشع ع ععر ،يتم تقدير القيمة القاب ة لالسع ع ع رداد لألصع ع ععل لتحديد مقدار خسع ع ععائر
الهبوط في القيمة أو س خسائر الهبوط في القيمة ،لن وجدت.
لذا كان من لير املم ن تقدير املب غ املم ن اس ع ع رداده لألصع ععل املن رد ،فيجب تقدير املب غ املم ن اس ع ع رداده لوحدة توليد النقد التي
ينتمي للظ ا األص ععل وقد يكون حذا حو الحال ألن قيا املب غ املم ن اس ع رداده يتط ب توقع ل تدفقات النقدية املس ععتقب ية وفي بعض
األحيان قد توجد بعض األص ع ععول التي ال تنتج تدفقات نقدية بذات ا .ووحدة توليد النقد لألص ع ععل هي أص ع ععغر مجمو ة قاب ة ل تحديد
من األص ععول التي تتض ععمن األص ععل والتي تولد تدفقات نقدية داخ ة مس ععتق ة للى حد كبير ن التدفقات النقدية الداخ ة الناتجة ن
األصول األخرى أو ا مو ات األخرى من األصول.
القيمة القاب ة لالسع رداد لألصعل أو وحدة توليد النقد هي القيمة من االسعت دا  ،أو القيمة العادلة بعد خصعم تكاليف البيع ،أي ما
أ لى.
تعتمد القيمة من االست دا لى تقديرات التدفقات النقدية املستقب ية من االست دا املستمر لألصل ومن استبعاده في الن اية،
بعد ت يض ععها للى قيمت ا الحالية باس ععت دا معدل الخص ععم الذد يع س تقديرات الس ععوق الحالية ل قيمة الزمنية ل نقود وا خاطر
املتع قعة بعاألصع ع ع ع ععل أو وحعدة توليعد النقعد .وال يتم تض ع ع ع ععمين تقعديرات التعدفقعات النقعديعة املس ع ع ع ععتقب يعة التعدفقعات النقعديعة العداخ عة أو
الخارجة من األنشطة التموي ية.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
"
القيمة العادلة مطروحا من ا تك ة البيع هي املب غ الذد يم ن الحصعول يه من بيع األصعل في معام ة بإرادة حرة بين أطراف لدي م
"
املعرفة والرلبة في التعامل مطروحا من ا تك ة لتما حذا البيع.
يتم اال راف ب س ععائر الهبوط في القيمة ندما تتجاوخ القيمة الدف رية لألص ععل أو وحدة توليد النقد قيمت ا القاب ة لالس ع رداد ،ويتم
اال راف ب سائر الهبوط في القيمة في قائمة األنشطة.
و نععدمععا يتم س خسع ع ع ع ععائر الهبوط في القيمععة في وقععت الحق ،يتم خيععادة القيمععة الععدف ريععة لألص ع ع ع ععول (أو الوحععدة املنتجععة ل نقععد) للى
التقععدير املعععدل لقيمت ععا القععاب ععة لالس ع ع ع ع رداد بحيععث ال تتجععاوخ القيمععة الععدف ريععة التي تمععت خيععادت ععا ،القيمععة الععدف ريععة التي كععان س ع ع ع ععيتم
تحديدحا فيما لو لم يتم اال راف ب س ع ع ععائر الهبوط في قيمة األص ع ع ععول (أو الوحدة املنتجة ل نقد) في س ع ع ععنوات س ع ع ععابقة .يتم اال راف
بع س خسائر الهبوط في القيمة ضمن قائمة األنشطة.
 8-2-4الهبوط في قيمة األصول املالية
في ن اية كل ف رة تقرير ،يتم تقييم ما لذا كان حنا دليل موضع ع ع ععوعي لى حبوط قيمة أد أصع ع ع ععول مالية مقاسع ع ع ععة بالتك ة أو التك ة
املط ععفة .وإذا كععان حنععا دليععل موض ع ع ع ععوعي لى حبوط القيمععة ،فيجععب لى املنشع ع ع ع ععفة أن تثبععت خسع ع ع ع ععائر حبوط القيمععة ض ع ع ع ععمن قععائمععة
األنشطة.
تتض ععمن أدلة الهبوط في القيمة موشع عرات تش ععير للى أن املدين أو مجمو ة من املدينين تعاني من ص عععو ات مالية كبيرة أو تقص ععير أو
تفخر في س ع ع ع ععداد أص ع ع ع ععل الدين أو احتمال دخولهم في لفال أو ل ادة تنظيم مالي آخر ،و ندما تش ع ع ع ععير البيانات القاب ة ل مالحظة للى
وجود حبوط في القيمة قابل ل قيا في التدفقات النقدية املستقب ية املقدرة من مجمو ة أصول مالية منذ تاريخ اإلثبات األولي.
ويتم تقييم األصول املالية التالية بشكل فردد ل هبوط في القيمة:
(أ) جميع أدوات حقوق امل ية بغض النظر ن أحميت ا ،و
(ب) األصول املالية األخرى التي تكون مهمة بشكل فردد.
ويتم تقييم األصول املالية األخرى ل هبوط في القيمة لما بشكل فردد أو مجتمعة لى أسا خصائص م اطر االئتمان املتشاب ة.
ويتم قيا خسائر حبوط القيمة لى األدوات التالية املقاسة بالتك ة أو التك ة املط فة كما يلي:
األداة املقععاسع ع ع ع ععة بععالتك ععة املط ععفة ،تكون خسع ع ع ع ععائر حبوط القيمععة هي ال رق بين املب غ الععدف رد لألصع ع ع ع ععل والقيمععة الحععاليععة ل تععدفقععات
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.
األداة املقاسة بالتك ة ،خسائر حبوط القيمة هي ال رق بين املب غ الدف رد لألصل وأفضل تقدير (والذد بالضرورة سيكون تقريبي)
ل مب غ (الذد يم ن أن يكون ص ر) الذد كان ستست مه املنشفة مقابل األصل لذا كان سيتم بيعه في تاريخ التقرير.
وإذا ان ض مب غ خس ع ع ععائر حبوط القيمة ،في ف رة الحقة ،ويم ن ر ط االن اض بش ع ع ععكل موض ع ع ععوعي بحد يقع بعد لثبات الهبوط
"
(مثل التحس ععن في تص ععنيف ائتمان املدين) ،فيتم س خس ععائر حبوط القيمة املثبتة س ععابقا .بحيث ال ينتج ن م ية الع س مب غ
دف رد لألصع ععل املالي (صع ععافي من أد حسع ععاب م صع ععص) يزيد ما كانت سع ععتكون يه قيمة املب غ الدف رد لو أنه لم يتم لثبات حبوط
"
القيمة سابقا .ويتم لثبات مب غ الع س ضمن قائمة األنشطة.
 )5النقد ُ
ومعادالت النقد
كما في  30يونيو
2021م
2022م
554,585
142,270,488
554,585
142,270,488

حسابات جارية لدى البنك األحلي التجارد – لير مقيدة
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
ً
 )6مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة اخرى
إيضاح
1-6
2-6
3-6

دفعات مقدمة -كف العالم 2022
ذمم مدينة
مستحقات من الشركات الرا ية
موردون دفعات مقدمة
تفمين مدفوع مقد
"
ليجارات مدفو ة مقدما
هد نقدية وس ف موظ ين
تفمينات لدى الغير
ميزانية رابطة الال بين ا ح رفين
"
مصروفات مدفو ة مقدما
ليرادات مستحقة
خطابات ضمان
"
رخص مدفو ة مقدما

كما في  30يونيو
2021م
2022م
101,592,732
98,281,417
17,401,566
4,569,775
5,456,499
398,476
3,482,362
711,104
2,927,523
1,438,498
1,931,278
728,911
1,677,414
400,912
541,512
182,837
40,695
51,739
37,560
37,560
262,458
201,188
107,070,994
135,283,022

 1-6يتضمن حذا املب غ قيمة الدفعات املقدمة لشركة ماتش حوسبيتاليتي بمب غ  81,621,510ريال سعودد نظير دفعة من مستحقات
مصروفات س ن الوفود خالل املشاركة في ن ائيات كف العالم واملعتمدة من مج س اإلدارة بالتمرير في شهر لبريل  2022و مب غ
"
 19,971,222ريال سعودد قيمة ح ز تذاكر ملباريات املنت ب السعودد لكف العالم  . 2022وذلك وفقا لط ب الشراء املرفوع لت ك
ال هات و املعتمدة من مج س اإلدارة بالتمرير .

كما في  30يونيو

 2-6ذمم مدينة
2022م
جارد االندية ()1

رابطة دورد ا

14,258,768

ح رفين ()2

2021م
20,586,453
-

شركة االتصاالت السعودية STC
شركة أكسم إلدارة ال عاليات الرياضية

13,776,697
2,600,000

2,600,000

2,000,000

2,000,000

ضريبة قيمة مضافة

32,650

21,250

الشركة السعودية للخدمات البريدية وال وجستية (شركة مكاني)
وخارة الرياضة
حيئة اإلذا ة والت زيون السعودد

20,642

يخصم:
م صص ديون مشكو في تحصي ها ()1-2-6

32,688,757
()15,287,191
17,401,566
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60,600,450
27,500,000
113,308,153
)(15,026,736
98,281,417

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
"
( )1تتمثل حذه املبالغ في ا خال ات االنضباطية لير املسددة من قبل األندية وفقا لقرارات ل نة االنضباط ،ورسو ضوية
االش را  ،وأية مستحقات أخرى لى األندية.
( )2تتمثل حذه املبالغ في د م مقد مليزانية رابطة دورد ا ح رفين لعا  2022وكذلك مبالغ مقدمة مقابل تجهيز ح ل تتويج بطل
دورد كف األمير محمد بن س مان . 2022- 2021
 1-2-6مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

كما في  30يونيو
2022م
15,026,736
5,711,656
()5,451,201
15,287,191

الرصيد في بداية السنة
املكون خالل السنة
م صصات انت ى الغرض من ا
املست د خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2021م
45,401,933
11,282,334
)(41,657,531
15,026,736

 3-6مستحقات من الشركات الراعية
كما في  30يونيو
2022م
2,886,667
844,234
562,500
316,979
278,219
270,000
250,000
47,900
5,456,499

شركة بيرين
شركة لينوفو
شركة نايكي
موسسة الهدف االخضر
شركة مايس رو بي زا
شركة ص وة ل تسويق
شركة الغاية االح رافية ل راديو ل د اية واإل الن
موسسة التقنية الرياضية ل مقاوالت
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2021م
2,753,646
316,979
920,000
281,250
250,000
47,900
4,569,775

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )7ممتلكات ومعدات
البيان

أثاث ومفروشات

أجهزة حاسب آلي
واتصاالت

سيارات

أجهزة كهربائية

تجهيزات وديكورات

االجمالي

التكلفة:
كما في  30يونيو 2020م
لضافات السنة

361,386
306,633

1,327,278
465,716

954,759
235,676

-

7,492,712
58,504

10,136,135
1,066,529

كما في  30يونيو 2021م
لضافات خالل السنة
لستبعادات خالل السنة

668,019

1,792,994

1,190,435

-

7,551,216

11,202,664

97,805
-

655,122
)(3,960

129,116
-

620,000
-

-

1,502,043
)(3,960

كما في  30يونيو 2022م
االستهالك املتراكم

765,824

2,444,156

1,319,551

620,000

7,551,216

12,700,747

كما في  30يونيو 2020م
ا حمل ل سنة

210,251
102,148

535,148
283,643

399,258
215,601

-

4,723,144
1,644,813

5,867,801
2,246,205

كما في  30يونيو 2021م
ا حمل ل سنة
است ال اإلستبعادات

312,399

818,791

614,859

-

6,367,957

8,114,006

103,246
-

366,231
)(3,061

257,835
-

10,022
-

1,145,991
-

1,883,325
)(3,061

كما في  30يونيو 2022م

415,645

1,181,961

872,694

10,022

7,513,948

9,994,270

صافي القيمة الدفترية:
كما في 30يونيو 2022م

350,179

1,262,195

446,857

609,978

37,268

2,706,477

كما في 30يونيو 2021م

355,620

974,203

575,576

-

1,183,259

3,088,658
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )8أصول غيرملموسة
تتمثل األصول لير امل موسة في برامج الحاسب اآللي وموقع لل رونية و يان ا كما يلي:
كما في  30يونيو
البيان

2022م

التكلفة
رصيد بداية السنة
لضافات خالل السنة
رصيد نهاية السنة

3,819,627
3,819,627

اإلطفاء املتراكم
رصيد بداية السنة
لط اء خالل السنة
رصيد نهاية السنة
كما في  30يونيو

2,905,905
289,089
3,194,994
624,633

2021م
3,819,627
3,819,627

2,582,189
323,716
2,905,905
913,722

 )9مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
كما في  30يونيو
ليراد مقد
م صص لرامات ()2
جارد األندية ()3
مصروفات مستحقة
ضريبة اإلستقطاع ()4
ضريبة القيمة املضافة ()4
ذمم دائنة
م صص الزكاة الشر ية
()1

إيضاح
1-2-4

1-9

2022م
255,833,333
79,132,083
24,231,571
14,261,633
2,224,743
2,066,955
601,260
378,351,578

2021م
5,833,333
79,132,083
93,500
36,805,399
8,696,794
29,803,466
77,968,999
258
238,333,832

( )1يتمثل حذا املب غ في قيمة الد م السنود املقد من وخارة الرياضة والذد ي ص الربع الثالث من ا . 2022
( )2يتضمن رصيد م صص الغرامات  78م يون ريال سعودد نظير القضية املرفو ة من قبل شركة STCاالتصاالت السعودية ومطالبت ا
االتحاد بدفع تعويض ن فسخ قد البث والنقل الت زيوني ملباريات الدورد السعودد ن املوسم الرياضلي . 2019 – 2018
وماخالت الد وة قيد االستئناف حت تاري ه.
( )3يمثل املب غ جوائز املوسم الرياضلي املستحقة لألندية وتم تسويت ا خالل ال رة الالحقة.
( )4است ادت ا مو ة من املبادرة املقدمة من حيئة الزكاة والضريبة وال مار والتي نصت لى للغاء الغرامات واإل اء من العقو ات
"
ابتداء من األربعاء  1يونيو  2022وحت  30نوفمبر
املالية ل ميع املك ين الخاضعين ل ميع األنظمة الضريبية ،وملدة ستة أشهر،
 ، 2022وذلك ب دف ت يف اآلثار االقتصادية امل رتبة لى املنشآت نتيجة جائحة كورونا ،و يه قامت ا مو ة س ععداد كام ععل أصل
دين ضريبة االستقطاع و ضريبة القيمة املضافة املتع ق باإلقرارات التي قدمت ا ن ت ك ال رات.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 1-9ذمم دائنة
كما في  30يونيو
2021م

2022م
املوسسة العامة ل تفمينات االجتما ية

507,546

1,036,574

ذمم أفراد من خار االتحاد

69,875

90,975

وخارة الرياضة

23,839

-

شركة ص ة الرياضية

-

73,791,300

رابطة دورد ا ح رفين

-

1,485,468

ل نة الرقابة لى املنشطات

-

1,128,000

رابطة دورد األمير محمد بن س مان ل درجة االولى

-

420,982

601,260

االتحاد الرياضلي لل امعات

15,700
77,968,999

 )10ذمم دائنة تجارية
كما في  30يونيو
2021م

2022م
موردون مح يين

79,261,942

79,432,530

موردون خارجيين

16,801,319

16,497,096

96,063,261

95,929,626

يتمثل رصيد الذمم الدائنة التجارية في قيمة الخدمات والتوريدات املرتبطة بنشاط االتحاد ولم تسدد حت تاري ه.
 )11التزام مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
لن أحم ال رضيات االكتوارية املست دمة في حساب ال زامات مكافآت ن اية الخدمة ل موظ ين هي كما يلي:
2021م
2022م
2.95%
3.10%
معدل الخصم
3%
3%
معدل خيادة الراتب
%10
%10
معدل دوران املوظ ين
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
• يتم تحديد القيمة الحالية اإلكتوارية باست دا قوا د الخطة ،ومعدل الخصم امل رض ومعدل الوفيات ومعدل دوران املوظ ين.
• 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
من الخدمة السابقة لحساب ال زا مكافآت ن اية الخدمة ل موظ ين.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
فيما يلي الحركة في التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:
كما في  30يونيو
2021م

2022م
الرصيد في بداية السنة

9,192,546

7,434,450

تك ة الخدمة الحالية

2,221,231

1,644,545

تك ة العائد

258,509

216,285

(مكاسب)/خسائر التقييم اإلكتوارد لالل زا

()4,387

1,392,686

مدفوع خالل السنة

()849,153

)(1,495,420

الرصيد في نهاية السنة

10,818,746

9,192,546

 )12األطراف ذات العالقة
املعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي تفاصيل املعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:
حجم املعامالت
الجهة ذات العالقة

طبيعة العالقة

شركة االتحاد
السعودد ل رة
القد

شركة تابعة

2022م
1,241,105

2021م
467,697

طبيعة
املعاملة

التفاصيل
يقو االتحاد بص ته مالك الشركة
التابعة بتقديم الد م وسداد
مصروفات باإلنابة بموافقة مالك
الشركة.

سداد
مصروفات
باإلنابة

*ب غ دد أ ضاء مج س لدارة ا مو ة  11ضو.
و فيما يلي بيان بتعويضات كبارموظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان في املجموعة- :
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م
رواتب ومكافآت و دالت
دد املست يدين
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2021م

9,568,890

7,060,989

9,568,890

7,060,989

 57شخص

 47شخص

االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )13منح ودعم – غيرمقيدة
للسنة املنتهية في  30يونيو
إيضاح

2022م

2021م

وخارة الرياضة

1-2-4

963,401,366

628,876,460

االتحاد األسيود ل رة القد

2-2-4

13,486,928

6,761,293

االتحاد الدولي ل رة القد

2-2-4

9,515,742

5,625,000

اتحاد لرب آسيا

2-2-4

1,271,124
987,675,160

641,262,753

 )14عقود رعاية ودخل ونقل مباريات  -غيرمقيدة
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م

2021م

قود ر اية االتحاد واملنت بات

21,262,900

12,911,269

حصة االتحاد من دخل املباريات

11,997,524

4,212,831

ليرادات قرارات ل نة االح راف وتس يل الال بين

2,680,804

1,448,295

35,941,228

18,572,395

 )15إيرادات رسوم و اشتراكات  -غيرمقيدة
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م

2021م

ليرادات رسو استقدا حكا أجانب ل مباريات

11,680,122

2,305,435

ليرادات رسو الغرامات  -ل نة االنضباط

6,360,779

5,586,078

ليرادات قضايا لرفة فض املناخ ات

945,985

670,286

ليرادات الدورات التدريبية ل مدر ين – الل نة ال نية

927,859

916,611

ليرادات اش راكات األ ضاء

824,696

640,000

ليرادات رسو االحتجا

243,478

153,587

ليرادات رسو االستئناف

121,739

128,507

21,104,658

10,400,504
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )16معسكرات ومنافسات املنتخب
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م

2021م

مكافآت مباريات ()1

224,947,009

43,310,000

معس رات ومشاركات خارجية

30,422,296

28,097,647

مالبس

13,109,243

7,759,163

معس رات ومشاركات داخ ية

12,488,471

2,182,905

مصروف ال يب

11,003,686

4,139,042

استضافة منت بات

10,551,927

3,916,255

مصروفات املنسقين واملراقبين وتشغيل مباريات  -املنت بات

6,457,743

3,568,969

مصروفات قيا أداء اال بين واالحصائيات وGPS

3,475,773

902,552

مصروفات ال وأدوية وأشعة

3,039,389

600,178

مصروفات مباريات ودية

3,213,875

1,481,825

مش ريات تذاكر مباريات املنت بات

472,269

أدوات رياضية

267,633

2,145,213

مصروفات س ريات ومهمات

36,590

30,905
-

بدل تمثيل

319,485,904

-

402,600
98,537,254

( )1ساحمت 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:
املنت ب األول :مكافآت املشاركة في التص يات اآلسيوية والتفحل لبطولة كف العالم  2022وكف آسيا . 2023املنت ب األوملبي :مكافآت املشاركة في أوملبياد طوكيو وتحقيق كف آسيا . 2022منت ب الشباب :مكافآت تحقيق البطولة العر ية  2021بمصر.منت ب الصاالت (رجال) :مكافآت مشاركة في التص يات املوح ة وتفحل منت ب الصاالت لن ائيات كف آسيا وتحقيق املركز الثاني فيبطولة األلعاب الخ يجية و طولة لرب آسيا.
منت ب الصاالت (سيدات) :مكافآت املشاركة وتحقيق املركز الثالث في بطولة االلعاب الخ يجية واملشاركة وتحقيق املركز الثاني ببطولةلرب آسيا.
-منت ب األلعاب االل رونية :مكافآت املشاركة وتحقيق بطولة لرب آسيا.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )17دوريات ومسابقات محلية واستضافات
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م
تنظيم مناسبات وح

الت ومهرجانات وفعاليات ()1

2021م

99,779,055

23,910,361

64,397,342

20,572,145

مصروفات ميزانية رابطة دورد ا ح رفين املعتمدة من ميزانية االتحاد

52,209,971

8,840,029

استضافة وفود االتحادات الصديقة والدولية وأخرى

10,643,141

380,398

مصروفات الل نة ال نية والدورات التدريبية ل مدر ين

3,141,075

1,635,635

مصروفات مراكز التدريب اإلق يمية

5,289,312

84,974

مصروفات املال ب واملباريات ا ح ية – مباريات بطوالت االستضافة

6,494,648

5,456,084

مصروفات املراقبين واملنسقين ل دوريات واملسابقات وتشغيل مباريات

5,636,554

-

مصروفات املسع ين ل مباريات واملسابقات ا ح ية

4,114,824

-

مصروفات رابطة فرق األحياء ل رة القد  -رابطة الهواة ل رة القد

3,000,000

-

دروع وميداليات وحدايا

2,476,349

2,558,744

مصروفات طبية ل مال ب واملباريات ا ح ية

1,119,970

1,100,305

مصروفات رابطة ال بي كرة القد السعودد

197,463

مصروفات البث واإلنتا واإلخرا الت زيوني ل

مباريات ()2

258,499,704

64,538,675

( )1تتضمن حذه املبالغ في تنظيم كف السو ر السعودد ون ائي دورد أبطال آسيا واحت الية يو التفسيس ومهرجان البرا م واحت الية
تفحل املنت ب األول لن ائيات كف العالم واحت الية ن ائي كف خاد الحرمين الشري ين وموتمر أمناء مو االتحادات اآلسيوية و طولة
لرب آسيا النسائية و طولة لرب آسيا ل شاطئية والبطولة العر ية ل رة القد صاالت.
( )2تتمثل حذه املبالغ في تكاليف اإلخرا الت زيوني ملباريات دورد ي و وشراء حقوق بث التص يات املوح ة لبطولة كف العالم و طولة لرب
آسيا ل شاطئية.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )18دعم األندية وجوائزاملسابقات
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م

2021م

جوائز املوسم الرياضلي ()1

85,499,700

5,570,975

ل انات ود م أندية الدرجة الثالثة

16,155,000

450,000

ل انات ود م ال ئات السنية

9,984,000

ل انات ود م أندية الدرجة املمتاخة  -صاالت

9,790,000

ل انات ود م أندية الدرجة الرابعة

6,135,668

ل انات ود

م أندية الدرجة الثانية ()2

مبادرة د م املدر ين الوطنيين
ل انات ود

م أندية الدرجة األولى ()3

ل انات ود م أندية ال رة النسائية

1,621,741
-

5,475,000

6,972,353

5,388,821

1,851,226

4,902,094

3,438,000

525,000
143,855,283

19,904,295

( )1يتمثل حذا املب غ في بند جوائز املسابقات وترتيب املراكز لدورد ا ح رفين ودورد الدرجة األولى ودورد الدرجة الثانية والدرجة الثالثة
دوريات ال ئات السنية و طولة السو ر السعودد ودورد الصاالت املمتاخ والدرجة األولى والدورد النسائي
( )2تم د م أندية الدرجة الثانية خالل السنة املالية املنت ية في  2021-06-30بمب غ  50ألف ريال سعودد لكل نادد ملعاونة األندية خالل
ف رة ال ائحة وذلك بشكل استثنائي.
( )3تم د م أندية الدرجة األولى ل رة القد الصاالت ل مرة األولى.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)

 )19رو اتب ومميزات أخرى للموظفين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية للمنتخبات
للسنة املنتهية في  30يونيو
2022م

2021م

رواتب أساسية

91,975,569

58,270,618

ليجارات و دل س ن

11,099,041

7,906,869

تفمين طبي و ال

7,004,786

2,302,199

مكافآت

4,293,071

47,525

بدل انتقال

2,987,543

1,999,471

م صص منافع املوظ ين

2,479,740

1,867,595

تفمينات اجتما ية

1,998,431

1,724,281

خار الدوا

1,525,800

1,522,449

مستحقات وكالء

1,580,233

-

بدالت تذاكر س ر وأخرى

761,775

32,799

بدل لجاخة

45,811

159,986

مقدمات قود مدر ين

-

6,640,047

مستحقات لن اء قود

-

2,486

125,751,800

82,476,325

*تتمثل الزيادة في حذا البند نتيجة التعيينات والتعاقدات ال ديدة لألجهزة ال نية واإلدارية والطبية والتغيرات في سياسة صرف مستحقات
أ ضاء الل ان وذلك بما يتالء مع مست دفات تحقيق اس راتيجية االتحاد حيث خاد دد املوظ ين واألجهزة ال نية واإلدارية والطبية
وأ ضاء الل ان بواقع  105شخص خالل السنة املالية املنت ية في  2022-06-30ن السنة املالية املنت ية في . 2021-06-30
 )20اركا بات ومواصالت
للسنة املنتهية في  30يونيو
2021م

2022م
تذاكر طيران ()1

54,927,301

20,790,540

سيارات وليموخين

4,638,114

1,199,937

باصات

1,803,105

676,938

صيانة وقطع ليار سيارات

68,111

788

61,436,631

22,668,203

"
( )1تتمثل الزيادة في حذا البند نظرا لرفع القيود لى الس ر و ودة النشاط ومشاركات املنت بات الوطنية.
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االتحاد العربي السعودي لكرة القدم
منشأة غيرهادفة للربح
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  30يونيو 2022م
(املبالغ بالريال السعودد مالم يذكر خالف ذلك)
 )21لجنة الحكام
للسنة املنتهية في  30يونيو
مكافآت الحكا السعوديين ن تح يم دوريات ومسابقات املوسم الرياضل
تكاليف تقنية ال يديو املسا د للحكا
مكافآت الحكا

()1

األجانب ()2

مصروفات الدورات التدريبية للحكا

2022م

2021م

30,846,601

22,922,950

19,770,687

10,577,440

6,628,220

5,815,901

3,710,978

1,771,208

60,956,486

41,087,499

"
( )1تتمثل الزيادة في حذا البند نظرا لعقد تقنية ال يديو لدورد الدرجة األولى.
( )2مكافآت الحكا األجانب تمثل مكافآت الحكا ن لدارة املباريات وال تشمل تذاكر الس ر واملواصالت والس ن واإل اشة.
 )22أرقام املقارنة
تم ل ادة تصنيف بعض أرقا املقارنة لتتوافق مع تصنيف السنة الحالية.
 )23اعتماد القوائم املالية املوحدة
تم ا تماد حذه القوائم املالية املوحدة من قبل مج س اإلدارة بالتمرير بتاريخ  27سبتمبر . 2022
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