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التقرير المالي التنفيذي

كان العام 2020 عامًا استثنائيًا بسبب الظروف المالية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، حيث انخفضت ا�يرادات 
الثابتة من الجهات المحلية والخارجية الداعمة، والشركات الراعية بشكل عام.

ا�دارية  المصاريف  وتقنين  النفقات  تخفيض  من  ابتداء  مالية،  إجراءات  سلسلة  على  لذلك،  وفقًا  االتحاد  عمل 
ا�لغاء  ساهم  كما  المالية،  التسويات  واجراء  الدائنة  والذمم  الديون  جدولة  جانب  الى  عام،  بشكل  والعمومية 
االضطراري لبطوالت الناشئين واندية الدرجة الثانية ونشاطات المنتخبات الوطنية بسبب ظروف الجائحة، في خفض 
مصروفات االتحاد بشكل ملموس ايضا بلغت قيمة الموجودات في نهاية العام 2020،   3,207,747  دينار، اي 

بانخفاض مقداره 677,073 دينار عن العام السابق.

في المقابل، نجحت مساعي االتحاد الحثيثة خالل عام 2020 بإعادة جدولة الذمم الدائنة وعمل التسويات المالية 
الى   لتصل  يسبقه،  الذي  العام  عن   %30 بنسبة  المطلوبات  قيمة  خفض  في  المختلفة،  الجهات  مع 
900 الف  الكبرى بقيمة  الدائنة طويلة ا�جل �مانة عمان  الذمة  6,330 مليون دينار، حيث نجح االتحاد في إلغاء 
دينار، و وزارة الشباب بقيمة 360 الف دينار, ما انعكس إيجابا على البيانات المالية وتمثل بتحقيق صافي ربح بقيمة 

1,260 مليون دينار.

االجل  قصيرة  الدائنة  الذمم  من   ٪27 نسبة  تسديد  على  الصعبة،  المالية  الظروف  من  بالرغم  االتحاد  عمل  كما   
واالرصدة الدائنة ا�خرى لموردي ومزودي الخدمات لالتحاد وبقيمة 1,111 مليون دينار

حقق االتحاد خالل العام 2020 وفرًا دفتريًا بقيمة 2,057,872 دينار  والذي انعكس على تخفيض اجمالي الخسائر 
المتراكمة من اعوام سابقة والذي بلغت قيمتها 5,180,998 دينار ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة المترتبة على 

االتحاد 3,123,126  دينار اي بنسبة تخفيض مقدارها 39.7% في نهاية العام 2020.
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انخفضت إيرادات ا�تحاد المحلية بشكل عام، حيث انخفض الدعم المحلي المقدم من وزارة المالية واللجنة ا�ولمبية 
بقيمة 900 ألف دينار، و بنسبة 21 ٪ اقل من الدعم المقدم في العام السابق 2019 ، حيث عمل االتحاد على تثبيت 
التخفيض على 21 ٪  فقط من خالل استرجاع المليون ا�ضافي الذي كان مقتطع من وزارة المالية في بداية العام.

كما إنخفضت إيرادات االتحاد اÃسيوي بقيمة   275 ألف دينار با�ضافة الى إلغاء المنحة الرأسمالية المقدمة من 
قبلهم بقيمة 700 ألف دوالر والمخصصة لدعم المشاريع التطويرية الخاصة بالبنية التحتية.

السنوي على مليون دوالر،   “FIFA Forward” في المقابل، ثبت دعم االتحاد الدولي لكرة القدم من برنامج ال 
 2020 لعام  استثنائي  دعم  عن  الدولي  االتحاد  اعلن   , كورونا  جائحة  اضرار  من  للتخفيف  وكمساهمة 
متمثل ب "FIFA COVID 19- Relief Plan"  الذي وفر االتحاد الدولي من خالله مبلغ 1,5 مليون دوالر لكل اتحاد 

متضرر.

صرف مليون دوالر كدعم عام 2020 و نصف مليون سيتم دفعهم مطلع عام 2021 , كما و اشترط االتحاد الدولي 
تخصيص مبلغ نصف مليون دوالر من هذه المنحة لدعم الكرة النسوية واستمرار نشاطاتها.

وبقرار من الهيئة التنفيذية، تقاسم االتحاد قيمة هذا الدعم االستثنائي بتساوي مع ا�ندية المستمرة ببطوالتها، حيث 
رصد  441 الف دوالر لÈندية المحترفة و 59 الف دوالر الندية الدرجة ا�ولى ليصبح مجموع الدعم المقدم لالندية نصف 

مليون دوالر.

1,000,000 دوالر

1,500,000 دوالر

دعم سنوي

دعم سنوي500,000   دوالر

دعم استثنائي الضرار كورونا
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ا�يرادات

21 ٪انخفاض ا�يراد المحلي
275 ألف دينار37 ٪انخفاض ا�يراد ا�سيوي

900 ألف دينار



تأثير الوضع الوبائى شمل الشركات الراعية لالتحاد، حيث لم يجدد عقد شركة هونداي الذي كان يرفد االتحاد بمبلغ 
81 الف دينار سنويا، كما تم تخفيض قيمة رعاية البنك العربي من 220 الف دينار الى 130 الف دينار،  وارتأت الهيئة 
التنفيذية ولدعم ا�ندية بتحويل رعاية البنك العربي من رعاية بطوالت الناشئين لدعم بطوالت المحترفين و المنتخب 

الوطني ا�ول، حيث حصلت ا�ندية على نسبة 81 ٪ من عقد الرعاية.

العامين بين  التسويقية  با�يرادات  ا�كبر  االنخفاض  رعايتها،  لعقد  المناصير  مجموعة  تجديد  عدم  ويشكل 
2019 و2020 والذي كان يرفد االتحاد واالندية بمبلغ قيمته 1,6 مليون دينار سنويا ، وحفاظا على حقوق والتزامات 
ا�ندية بسبب اخالل مجموعة المناصير عن تسديد ذممها الدائنة والمترتبة عن موسم 2018-2019   باشر االتحاد 

با�جراءات القانونية االزمة. 

مقارنة  ا�يرادات ل�عوام 2019 - 2020

الدعم المحلي

الدعم الخارجي

انشطة ا�تحاد و ا�يرادت التسويقي

إيراد التذاكر

الدورات التدريبية

إيرادات اخرى
@(شطب ذمة امانة عمان ووزارة الشباب)

المجموع

4,189,000

1,439,8081,884,335

3,437,3272,163,572

121,534149,992

212,107106,373

43,5031,403,650*

9,443,2798,997,147

3,288,225

20192020ا�يرادات 
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ايرادات اخرى
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بلغ اجمـالي نفقات االتحاد خالل العام 2020  6,939 مليون دينار، اي بانخفاض قيـمته 2,622 مليون دينار  وبنسبة 
مقـدارها 27 % عن مصاريف العام 2019 تمثل التخفيض االكـبر  بنفقات المنتخبات الوطنية والتي انخفضت بنسبة 

%60 عن العام السابق.
الدعم  مع  نسبيا  يتقارب  والذي  دينار  مليون   2,505 على   2020 العام  خالل  االندية  دعم  نفقات  اجمالي  استقر 
الجائحة كما جرى تخفيض  برغم من ظروف  االتحاد  ا�ندية بقيمة دعمها من  تتأثر  ، ولم   2019 العام  المقدم خالل 

النفقات االدارية والتسويقية بقيمة 622 ألف دينار، اي بنسبة انخفاض %34 عن نفقات العام 2019
طّبق االتحاد بالغات قانون الدفاع على موظفي ومدربي االتحاد خالل فترة الحجر الكامل وحتى نهاية عام 2020,  

متخذاً نموذج العمل عن بعد منذ بدء الجائحة الذي خفض النفقات ا�دارية بشكل عام.
الذمة  من  االتحاد  حصة  يمثل  والذي  دينار   487,500 بقيمة  متوقعة  ائتمانية  خسائر  مخصص  احتساب  تم  كما 
المدينة المترتبة على مجموعة المناصير، على ان يتم عكس قيمة المخصص في حال التحصيل. كما ظهرت نسبة 

ا�ندية من هذا العقد بالذمم الدائنة طويلة ا�جل ومرتبط سدادها عند تحصيل ذمة مجموعة المناصير.
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نفقات اخرى ( االستهالكات والتمويل 
ومخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)

مقارنة  النفقات ل�عوام 2019 - 2020

9,561,8696,939,275المجموع

20192020النفقات

1,820,021 اداريه وتسويقيه

3,527,809

2,532,359

443,340

264,709

174,273

402,405

396,953

1,197,862

1,428,817

2,505,834

324,701

192,691

80,755

362,026

846,589

المنتخبات الوطنية

 دعم االندية
 دائرة  الحكام

 الدائرة الفنية

الدورات التدريبية

المالعب والبطوالت والتذاكر

النفقات



قدرت االيرادات للعام 2021 على  8,449,949 دينار، حيث شكل الدعم المحلي النسبة االعلى من إجمالي االيرادات ومقدارها 
43.7 %، والتي تتمثل في دعم اللجنة االولمبية ووزارة المالية .

اجمالي  17.8% من  ما نسبته  االسيوي  االتحاد  الدولي ودعم  االتحاد  بدعم  المتمثل  الخارجي  الدعم  المقابل، شكل   في 
الحصول  برنامج”FIFA Forward“ و  الدولي من  االتحاد  ثبات دعم  1,510,992 دينار، مع  المتوقعة و ما قيمته  االيرادات 

على الدفعة الثانية من دعم الجائحة االستثنائي.
الفني    التحفيز  برنامج  دعم  بإلغاء  والمتمثل  اÃسيوي  االتحاد  من  المقدم  الدعم  قيمة  انخفضت  الجائحة،  وبسبب 
تقارب بقيمة  المنتسبة  لالتحادات  الفنية  الكوادر  رواتب  لتغطية  والمخصص   ،  “President Technical Initiative“

 200 الف دوالر .
قدرت المصاريف لعام 2021 على 9,523,212 دينار، حيث شكلت مصاريف المنتخبات الوطنية النسبة االعلى ومقدارها %35 
على  ليثبت  و2020    2019 عامي  عن  ا�ندية  دعم  مخصص  زيادة  تم  كما  العام  لهذا  المتوقعة  النفقات  اجمالي  من 

2,919,375 دينار  في عام  2021، اي ما نسبته 30.6% من اجمالي المصاريف المتوقعة لالتحاد  للعام 2021 .
بقيمة   2020 العام  المصاريف خالل  اجمالي  بالمقارنة مع   2021 العام  المتوقعة خالل  المصاريف  ارتفعت  المقابل،   في 

2,583,937 دينار، بسبب عودة كافة بطوالت االتحاد و عودة نشطات المنتخبات الوطنية. .
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الموازنة المعتمدة من قبل الهيئة التنفيذية للعام 2021

1,073,263العجز المتوقع خالل 2021

الدعم المحلي 
الدعم الخارجي

ايرادات حقوق البث 
إيرادات رعاية المنتخبات وتنظيم البطوالت

إيراد رسوم التسجيل والدورات
إيردات محلية متفرقة

2020ا�يرادات المتوقعة

3,700,000
1,510,992
1,643,437
1,195,370
317,650
82,500

8,449,949

نفقات ادارية وعمومية
نفقات المنتخبات الوطنية

نفقات االندية 
نفقات تشغيلية 

2020النفقات المتوقعة

1,811,424
3,406,038
2,919,375
1,386,375

المجموع

9,523,212المجموع


