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قائمة المحــــــتويات

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2021 

التقرير المالي التنفيذي للعام 2021.

نبذة تاريخية عن وضع االتحاد المالي 2016 - 2021

الموازنة المعتمدة من قبل الهيئة التنفيذية للعام 2022

تقرير مدقق الحسابات المستقل (السادة ايرنست ويونغ ).    -
قائمة المركز المالي كما في 31 كانون االول 2021.  -

قائمة االيرادات والمصروفات والتغير في العجز المتراكم للسنة المنتهية 31 كانون االول 2021 .  -
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية 31 كانون االول 2021 .  -
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 ٢٠٢١كانون األول  ٣١للعام المنتھي في التحاد األردني لكرة القدم  ا تقریر تدقیق 

كذلك نقوم بما  یر الدولیة للتدقیق، و ا للمعایكجزء من التدقیق وفقإننا نقوم بممارسة االجتھاد المھني والمحافظة على الشك المھني  
یلي:

 تنفیذ اجراءات تدقیق و   یموتصم  ط،غلحتیال أو  ن اتحدید وتقییم مخاطر االخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناتجة ع
إلبداء أساساً  توفر  ومالئمة  كافیة  تدقیق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لھذه  عد  تستجیب  خطر  إن  اكتشاالراي.  خطأ  م  ف 

أو جوھري ناتج عن احتیال یعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد یتضمنھ االحتیال من تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد  
جاوز لنظام الرقابة الداخلي. ت أو حیحة ص یرتأكیدات غ

روف ولیس بھدف ابداء  ئمة للظ الحصول على فھم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقیق وذلك لتصمیم إجراءات تدقیق مال
.لالتحادرأي حول مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلي 

 
ة واالیضاحات المتعلقة بھا التي قامت بھا االدارة. بیاسالمح ات یرلیة التقدعقو تقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة وم

 
  اسبة، وبناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول  في المحالتوصل الى نتیجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمراریة

تل قد  ظروف  أو  بأحداث  مرتبط  جوھري  تیقن  عدم  ھناك  كان  إذا  وفیما  كبیقي  علیھا،  قدح   رةبشكوك  على   تحادالا  رةول 
قوائم المالیة  االستمرار. واذا ما توصلنا الى نتیجة بأن ھناك شك جوھري، فعلینا اإلشارة في تقریر التدقیق إلى ایضاحات ال

  علیھا حتى نا دقیق التي حصلذات الصلة أو تعدیل رأینا اذا كانت ھذه االیضاحات غیر كافیة. إن استنتاجاتنا مبنیة على أدلة الت
استمرار  التدقیر  تقرییخ  ارت إلى عدم  قد تؤدي  المستقبلیة  او الظروف  في اعمالھ كمنشأة    االتحادق، ومع ذلك فإن األحداث 

مستمرة. 
 

 التقیی تمثل م  المالیة  القوائم  كانت  إذا  وفیما  حولھا  االیضاحات  ذلك  في  بما  ومحتواھا  المالیة  القوائم  لھیكل  العام  عرض 
عادل. لا رضق العحقت حداث التي األالمعامالت و 

 
 

لتي تتضمن أي نقاط  تواصل مع المسؤولین المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق بنطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق المھمة اإننا ن
ق.ضعف مھمة في نظام الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھا من قبلنا خالل عملیة التدقی

 ونیة قانتقریر حول المتطلبات ال
 

 بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة تتفق مع القوائم المالیة ونوصي بالمصادقة علیھا.اد تحاال فظیحت
 
 

 إرنست ویونغ / األردن 
 
 

شروق نواف الخطیب 
١٠٣٨ترخیص رقم 

 المملكة األردنیة الھاشمیة  –عمان 
٢٠٢٢أیار  ٣٠
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التقرير المالي التنفيذي للعام 2021

الناتجة عن ظروف جائحة كورونا والممتده من  المالية  بالمضاعفات  تأثرا  السنة االكثر   2021 المالية  السنة  تعتبر 
2020، وبرغم من عدم وجود أي تغيير جوهري على موجودات ومطلوبات االتحاد مقارنة بالعام  العام السابق 
السابق, إال ان قيمة ا¦يرادات المحلية والخارجية الثابتة قد انخفضت خالل العام 2021، حيث ألغى االتحاد ا�سيوي 
رواتب  لتغطية  والمخصص   (   President Technical Initiative) الفني  التحفيز  برنامج  الجائحة  ظروف  بسب 
المحلي  الدعم  انخفاض  واستمر  كما  سنويا،  دوالر  الف   200 تقريبا   والبالغ  المنتسبة  لالتحادات  الفنية  الكوادر 

المقدم من اللجنة ا²ولمبية واالإراد التسويقي الذي تأثر بالوضع االقتصادي العام.
وفقًا لذلك، تأثرت السيولة النقدية لدى االتحاد بشكل مباشر، إثر إنخفاض ا¦يرادات الثابتة التي ضيقت الخناق على 
ا²نشطة التشغيلية من بطوالت و نشاطات المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها،  ومن هنا قام االتحاد بالتركيز خالل 
االلتزامات  لسداد  المرونة  ومنح    2021 للعام  وخططه   اهدافه  لتلبية  رديفة  ايرادات  مصادر  تحقيق  على  العام 

المالية المستحقة. 
ومع تواصل تأثير الجائحة على القطاع الخاص، حال ذلك دون استقطاب رعاة لمنتخبات وبطوالت االتحاد، ليوجه االتحاد 
الالفتة  النجاحات  على  مستنداً  والدولية،  القارية   البطوالت  من  عدد  استضافة  حق  على  الحصول  نحو  مساعيه 
البطوالت بأعلى معايير السالمة  الجائحة، واقامة  التعامل مع تحديات  التي أظهرها بكفاءة عالية، في  وقدرته 
لÃندية  ا�سيوية  البطولة  جانب  الى  االسيوي،  االتحاد  كأس  بطولة  من  مجموعتين  باستضافة  لينجح  العامة، 
بقيمة  ايرادات  خاللهم  من  االتحاد  ليحقق   ،23 تحت  ا�سيوية  وتصفيات  العقبة،  بمدينة  أقيمت  التي  النسوية 

1,292,000 دينار .
ساهم تأهل المنتخب الوطني ا²ول للرجال الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب التي أقيمت في الدوحه، 
في ارتفاع اجمالي االيرادات للعام 2021،  حيث حصل  ا¦تحاد على  جوائز بقيمة مليون دوالر امريكي، اي ما يعادل 
الرسمية   والبطوالت  الودية  بالمباريات  الوطنية  المنتخبات  مشاركات  االتحاد  استثمر  كما   ، أردني  دينار  ألف   708
لتعزيز االيرادات من بيع حقوق البث التلفزيوني، لينجح في إضافة إيرادات بقيمة 293 ألف دينار في العام 2021، 

لتبلغ ا¦يرادات الجديدة ما نسبته %20 من اجمالي االيرادات السنوية.

إيرادات العام 2021
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االيرادات  قائمة  اظهرت  فقد   ,  2021 العام  خالل  الوطنية  المنتخبات  ونشاطات  االتحاد  بطوالت  عودة  ومع 
 ،2020 العام  عن   %  41 ارتفاع  وبنسبة  دينار  مليون   2,821 بقيمة  االتحاد  مصاريف  باجمالي  ارتفاع  والمصاريف 
وبالتالي عاد اجمالي المصاريف الى معدله قبل الجائحة، مع زيادة على قيمة دعم االندية بنسبة %15 عن العام 
الوطنية  المنتخبات  العام، كم استحوذت مصاريف  االتحاد لهذا  %30 من اجمالي مصاريف  السابق والذي يشكل 
على %36 من مصاريف االتحاد في 2021 مع تشكيل 7 منتخبات وطنية شاركت بعدة معسكرات وبطوالت قارية 
المعسكرات  و   2022 قطر  العالم  لكأس  المؤهلة  بالتصفيات  ا²ول  الوطني  المنتخب  مشاركة  اهمها  من 
في  الرديف  المنتخب  وشارك  كما   , العرب  كأس  بطولة  في  المشاركة  الى  باالضافة  التصفيات،  لتلك  التحضيرية 
كأس  ببطولة  االول  السيدات  منتخب  مشاركة  الى  با¦ضافة  آسيا  لكأس  المؤهلة  والتصفيات  اسيا  غرب  بطولة 

العرب التي اقيمت في مصر  وتصفيات كأس آسيا في اوزبكستان وكافة المعسكرات التحضيرية للمنتخبات 
إرتفعت المصاريف ا¦دارية والتسويقية مقارنة بالعام السابق، بسبب عودة كافة النشاطات و االنتهاء من العمل 

عن بعد، وايقاف تطبيق أوامر قانون الدفاع على رواتب العاملين.
وبالرغم من االرتفاع الطبيعي، بقيت المصاريف ا¦دارية و التسويقية أقل من مصاريف عام 2019 ، بسبب سياسات 

التقنين المالية وتخفيض النفاقات الجارية.

مصاريف العام 2021

���
���

��

��
��
��

��

��
��

مصاريف
دائرة الحكام

مصاريف
الدائرة الفنية

تكاليف تمويل

مصاريف مالعب

استهالكات

 مصاريف
الدورات التدريبية

���
مصاريف

مصاريف المنتخبات

دعم ا²ندية

مصاريف إداريةو تسويقية

مصاريف
بطوالت

2019

708,00

* معزز بدعم استثنائي للجائحة
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, فقد انخفض  الدائنة بشكل ملموس  الذمم  المالية، انخفاض حجم  البيانات  التي أظهرتها  التغيرات ا¦يجابية  أهم 
رصيد الذمم الدائنة واالرصدة الدائنة االخرى مع نهاية العام 2021 الى 2.4 مليون دينار من أصل 4.15 مليون دينار 
بتخفيض  المالية  التسويات  وساهمت  الدائنة،  الحسابات  ارصدة  على   42% انخفاض  وبنسبة   ,  2019 العام  في 
سمعة  يعزز  والذي  لالتحاد  المالي  الوضع  على  ايجابي  مؤشر  االنخفاض  هذا  ويعتبر  المستحقة،  الدائنة  الذمم 

االتحاد االئتمانية لدى الموردين في جميع القطاعات ومن اهمها الفنادق ووكالء تذاكر الطيران .

انعكس حيث   , المتراكمة  الخسائر  حجم  على  الدفتري  االنخفاض  إستمرار   المالي  المركز  قائمة  أظهرت 
الوفر  الدفتري للعام 2021 والبالغ  206 الف دينار على اجمالي الخسائر المتراكمة، حيث انخفضت من 5.18 
مليون دينار في العام 2019 لتصبح 2.917 مليون دينار  مع نهاية العام 2021 لتصل بالتالي نسبة التخفيض على 

اجمالي الخسائر المتراكمة الى %44 عن الرصيد المدور من االعوام السابقة .

2019

9,065,818

3,884,750

(5,180,998)

6,330,873

3,207,747

(3,123,126)

6,078,960

3,161,925

(2,917,035)

2020 2021

قائمة المركز المالي

اجمالي االصولخسائر متراكمةاجمالي المطلوبات
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الرياضة محليا من  الرئيسية لكرة القدم في ا²ردن والمعني بتطوير هذه  االتحاد ا²ردني لكرة القدم هو المظلة 
ا¦نجاز في  الى إعداد منتخباته لتحقيق  اللعبة من العبين ومدربين وحكام با¦ضافة  خالل توسيع وتطوير قاعدة 
بطولة   17 العام  خالل  وينظم  العمرية،  فئاتها  بكافة  وطنية  منتخبات   7 االتحاد  يرعى  والدولية.  القارية  المحافل 
كروية بمستويات وفئات مختلفة، تتضمن إقامة أكثر من 1100 مباراة سنويا بمشاركة نحو 10 آالف العب والعبة 

من كافة أنحاء المملكة على مدار العام. 
وضع االتحاد اهداف استراتيجية طموحة وواقعية تتمثل بالنهوض بكرة القدم محليًا، وتحقيق لÌنجاز على مستوى 
منتخباته، ولكن إيرادات االتحاد السنوية ال تفي بحجم نشاطاته و سقف طموحه، وعليه سعى االتحاد جاهداً لزيادة 

حجم ايراداته وتوفير مصادر دخل مستدامة ومتنوعة.

نبذة تاريخية عن وضع االتحاد المالي

مقارنة ا¦يرادات
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تذبذبت ا¦يرادات في السنوات الخمسة الماضية بين 11.3-8.2 مليون دينار سنويًا، ووصل حدها ا²على عام 2018، 
2 مليون دينار من جهات محلية وخارجية لدعم إستضافة ا²ردن لكأس آسيا  بالحصول على إيرادات إضافية بقيمة 
موازنته  يرفد  كان  الذي  لÌتحاد  الرئيسي  الراعي  وانسحاب  تعثر  بسبب    2019 عام  االنخفاض  لتعاود  للسيدات، 
بمليون ونصف المليون دينار سنويا، وعام 2020 ايضًا بسبب آثار جائهة كورونا التي خفضت قيمة الدعم المحلي 

والخارجي والتسويقي الثابت. 
بتعويض  ساهم  دوالر  مليون   1.5 بقيمة  كورونا  تحديات  لمجابهة  الدولي  االتحاد  من  المقدم  ا¦ستثنائي  الدعم 
االتحاد،  عليها  عمل  التي  الجديدة  االيرادات  ايضًا  ساهمت  كما  الجائحة،  فترة  اثناء  خسائرها  من  بجزء  المنظومة 

بالحفاظ على االستقرار المالي الى حٍد ما.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

الدعم الخارجيالدعم المحلياالنشطة التسويقية والرعاية
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2,000,000
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6,000,000

تحليل ا¦يرادات
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ارتفع اجمالي مصاريف ا¦تحاد بين ا²عوام   2017-2018 بشكل عام، حيث صرف ا¦تحاد مليون دينار على استضافة 
وتنظيم نهائيات كأس آسيا للسيدات التي كانت مغطاه من دعم االتحاد ا�سيوي، با²ضافة الى اعداد المنتخبات 
تصفيات  لخوض  يستعد  كان  الذي  النشامى  منتخب  رئسها  وعلى  دولية  استحقاقات  على  المقبلة  الوطنية 
ونهائيات آسيا 2019، ومنتخب النشميات الذي استعد للمشاركة بنهائيات آسيا، كما وزاد ا¦تحاد من قيمة دعم 

الفئات العمرية لÃندية، و دعم أندية الدرجة الثانية في هذا العام.
انخفضت المصاريف تدريجيا بعد العام 2018، حيث قام االتحاد بتغير أجندة بطوالته عام 2019، ليتضمن ذلك ايقاف 
2020 وتفرض ظروفًا مالية  الجائحة عام  تأتي  ان  المصاريف، قبل  البطوالت، ما ساهم بشكل مباشر في خفض 
قاسية، لكن الدعم االستثنائي المقدم من االتحاد الدولي و ا¦يرادات الرديفة التي عمل عليها االتحاد خالل العام، 

قللت من خسائره الى حد ما.   

مقارنة المصاريف
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االتحاد ²خذ قروض/ تسهيالت  اعداد منتخباته، اضطر  الكروية و  المنظومة  االتحاد وخططه لتطوير  لتلبية تطلعات 
4.5 مليون دينار خالل عام  2.3 مليون دينار/ ما زاد من قيمة العجز المتراكم الى  2016 بقيمة  مالية في العام 
2017  . ومع حلول العام 2020  و تفاقم ا²زمة المالية، قام االتحاد باتخاذ سلسلة من ا¦جراءات المالية التقشفية 

لتخفيض مصاريفه السنوية وجدولة ديونه و ذممه الدائنة و العمل على تسويات مالية، وعلى إثر ذلك   انخفض 
العجز المتراكم مع نهاية 2021 الى 2.9 مليون دينار بعد وصوله الى اعلى مستوياته خالل العام 2019 ب 5.2 

مليون دينار .
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دينار  9,996 مليون  بلغت  بإيرادت مقدرة   2022 للعام  التقديرية  السنوية  الموازنة  لالتحاد  التنفيذية  الهيئة  أقرت 
االتحاد والتي تحققت مع  الرعاة لبطوالت ومنتخبات  زيادة  إرتكزت على  أهداف تسويقية طموحه  والتي تضمنت 
رعاية مدارس التربية الريادية بقيمة مليون ونصف المليون دينار لالندية والمنتخبات، حيث خصص االتحاد نسبة 60% 

من قيمة هذه الرعاية الندية المحترفين. 

منتخباتنا  وبمشاركة  اشكالها  بكافة  الكروية  والبطوالت  النشاطات  عودة  على  بناء  السنوية  الموازنة  اعداد  تم 
الوطنية باالستحقاقات الدولية والقارية، حيث اقرت المصاريف االجمالية بقيمة 10,858 مليون دينار وبالتالي ترتفع 

المصاريف بقيمة مليون دينار عن العام 2021 متضمنة مصاريف دعم االندية مقابل ايراد الرعاية التسويقية الجديدة .

يعمل االتحاد على زيادة الدعم المحلي خالل العام 2022 , علما بانه من المتوقع انخفاض الدعم الخارجي بقيمة 
نصف مليون دينار على اثر غياب برنامج دعم جائحة كورونا االستثنائي والمقدم من االتحاد الدولي لكرة القدم خالل 
العام السابق، كما وقد قام االتحاد االسيوي باعاد تصنيف الدعم السنوي بالمناصفة بين دعم تشغيلي ودعم 
  2022 العام  نهاية  مع  المتوقع  العجز  يصبح  وبالتالي   , دوالر  الف   500 قدره  وباجمالي  تحتية  بنية  مشاريع 

(862) ألف دينار .

الموازنة التقديرية السنوية للعام 2022 

2022ا�يرادات المتوقعة

الدعم المحلي 
الدعم الخارجي

ايرادات حقوق البث 
إيرادات رعاية المنتخبات وتنظيم البطوالت

إيراد رسوم التسجيل والدورات
إيردات محلية متفرقة

المجموع 

3,851,150
971,148

1,545,000
3,184,000

327,900 
117,000

9,996,198

862,608عجز الموازنة المتوقع للعام 2022

2022المصاريف المتوقعة

مصاريف ادارية وعمومية
مصاريف المنتخبات الوطنية

مصاريف االندية 
مصاريف تشغيلية 

المجموع

1,540,727
3,747,414
4,179,475
1,391,190

10,858,806
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