
يادلليل الإرشاد

للجمعية العمومية

الراييضالطايئيلنادالتقرير املايل

30-6-2022عن الس نة املالية املنهتية يف

يالسعوديئالطاياند



ايلاملالتقرير

لزتامات القامئةيالناداإ

جنازات بقساال للمومسيالناداإ

يةاملس تقبل يالنادخطة

املزيانيةبيان

خاريجمدققتعيني

اجمللسأ عضاءمقرتحات

أ جــنـــدة اجلـمــعــيـــة الــعــمــومــيـــة
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3

ــاضــيــةهــيـــكــةل الإدارات ال ســـاســيــة والـري

رئيس جملس الإدارة
دارى ومرشف  مستشار ماىل واإ

احلومكة

املراجع ادلاخىل

مرشف اللجان

جلنة املاكفأ تالرئيس التنفيذى

جلنة الإستامثر

ةاللجنة التنفيذي

السكرتري التنفيذىرمس ئول الإمتثال واخملاط

الإدارة التنفيذية 

لكرة القدم

الإدارة القانونية

دارة ال لعاب  اإ

اخملتلفة

دارة التواصل  اإ

والإعالم
الإدارة املاليةالإدارة الطبية

دارة الصيانة  اإ

ةوالش ئون الهندس ي

دارة التسويق دارة الإستامثراإ دارة املوارد البرشياإ ةاإ
دارة  تقنيةاإ

املعلومات

امجلعية العمومية



ويناملعمتد من حماسب قانالتقرير املايل

30/6/2022عن الس نة املالية املنهتية ىف 
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:أ ولا 

يةالقوامئ املال 

قامئة املركز املايل-

قامئة ال نشطة-

قامئة التدفقات النقدية-
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يقـــامئـــــة املــركـــز املـــــــالــ

جامىل ال صول املتداوةل اإ

SAR 10,172,232

جامىل ال صول غري املتداوةل اإ

SAR 1,110,868

جامىل الإلزتامات املتداوةل اإ

-SAR 15,796,913

جامىل الإلزتامات الغري متداوةل اإ

-SAR 7,068,712

جامىل ال صول اإ

SAR 11,283,100

جامىل الإلزتامات اإ

SAR 22,865,625

30%

3%

46%

21%

جامىل الإلزتامات وصاىف ال صو  لاإ

SAR 11,283,100 

Tai1381 6



قـــامئـــــة ال نــشـــــطة

التغيري ىف صاىف ال صول هذا العام 

SAR  (5,381,159)

47%

50%

3%

يرادات النشاط  اإ

SAR 89,600,214

مرصوفات النشاط 

SAR (94,981,373 )

صاىف ال صول ىف بداية العام

SAR (6,201,366)

ال صول ىف هناية العامصايف

SAR  (11,582,525) 
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ـــــةقـــامئـــــة الــتـــدفــقـــــات الــنـــــقــدي

56%

17%

10%

غيليةصاىف التدفقات النقدية من ال نشطة التش 

SAR 6,574,145

17%

ة ىف صاىف التدفقات النقدية املس تخدم

ال نشطة الإستامثرية

SAR  (1,217,120)

رصيد النقدية أ ول العام

SAR   1,966,507 

(  املس تخدمة ىف)صاىف التدفقات النقدية من 

ال نشطة المتويلية

SAR  2,000,000  

صاىف التدفقات النقدية خالل العام

SAR  7,357,025 

30-6-2022رصيد النقدية يف

SAR   9,323,532 
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:اثنياا 

يــــرادات الإ

يـــرادات- الإ

الـدعـم-

الـتــبــرعــات-
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يـــــــرادات الإ

SAR 71,656,471 

80%

SAR 10,397,018 

11% SAR 4,475,957 

5%

SAR 2,355,403 

3%

SAR 631,665 

1%

عاانت ودمع النشاط اإ

يراد البث التليفزيوىن وتذاكر ا ملباراايتاإ

عقود الرعاية

تربعات النشاط

جيار حمالت اإ

ف رسوم امجلعية العمومية وعضوية الرش 

الف85وأ خرى أ قل من 

يــــــرادات جــاملـــى الإ اإ

SAR 89,600,214
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:اثلثاا 

اتاملــصــروفـــ

املرصوفات املدققة-

دققةمصاريف تنفيذ النشاط امل-

دارية- مصاريف معومية واإ

11



املــصــــروفــــــات

جــاملـــى املــصـــروفـــات اإ

SAR 94,981,373

Tai1381 12

بند %ال

ا حمكها بني وم ور الع ب وأ ج SAR 61,020,38964%روات

والت بني ومع تقال الع ن SAR 15,955,64317%رسوم ا 

ت بارااي عسكرات وامل ف امل صاري SAR 3,970,5974%م

ق ناد ارات وف جي SAR 2,730,0593%ا 

كمي قاىض وحت SAR 2,679,8793%رسوم ت

تقاالت ورايت وان تداب سفرايت ومأ م ن SAR 1,971,5822%رسوم ا 

ات روق س يارات وحم ة وصيانة  ام SAR 1,855,7872%صيانة ع

ب دري ات وأ دوات ت SAR 1,240,9631%مس تلزم

ت ستشارا SAR 1,030,0421%ا

ات رام شرتأاكت وغ SAR 521,4101%رسوم وا 

الن ع ة و ا  اي SAR 467,3370.5%دع

ى ناد شجعى ال طة م SAR 369,2040.4%راب

ىب ني ط SAR 214,2330.2%عالج وتأ م

ات متنوعة رصوف SAR 206,2180.2%م

ت شريا ات وتأ  ام ق SAR 191,4580.2%ا 

ياة SAR 152,6480.2%كهرابء وم

ت عدا هتالك ممتلاكت وم س  SAR 106,2520.1%ا

عاب همنية SAR 94,7890.1%أ ت

ة ظاف تقبال ون س  ة وا SAR 68,8670.1%ضياف

شطة ات ال ن رصوف SAR 53,3080.1%م

ف ات رق وه د وب ري SAR 28,5200.03%ب

ات طبوع س ية وم ا رط SAR 26,0030.03%ق

نكية ات ب رصوف SAR 16,1850.02%م

ة دم ة اخل اي اكفأ ة هن SAR 10,0000.01%م

امىل اال ج

بلغ امل

94,981,373                                               



:رابعاا 

ارةالرحب واخلس

الرحب واخلسارةصايف-

نس بة العجز املئوية-
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الــربـــــح و الـــخــــســارة
يرادات النشاط اإ

SAR 89,600,214 

مرصوفات النشاط

(SAR 94,981,373)

(SAR 150,000,000)

(SAR 100,000,000)

(SAR 50,000,000)

SAR 0

SAR 50,000,000

SAR 100,000,000

مبلغ العجز

SAR   (5,381,159)

نس بة العجز املئوية

6%

Tai1381 14



:خامساا 

ـةالـذمــم الـدائـن
30/6/2022اذلمم ادلانة ىف -
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جاميل اذلمم ادلائنة مدققةاإ

SAR 11,288,306 

49%

SAR 7,024,440 

31%

SAR 4,201,250 

19%

SAR 307,357 

1%

SAR 44,272 

0%

رواتب ومس تحقات لعبني

ىل هجات ذات عالقة  املس تحق اإ

لزتامات أ ندية  عارة لعبني-اإ رشاء واإ

(  اتاجيار -اتعاب -رضائب )مرصوفات دائنة أ خرى 

خمصص ماكفأ ة هناية اخلدمة 

جــاملـــى الزمم ادلائنة ىف  اإ

30/6/2022

SAR 22,865,625
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:سادساا 

الـــرواتـــــب
30/6/2022الرواتب الس نوية ىف -



جاميل مدققةالرواتب الس نوية اإ

جاميل 30/6/2022رواتب وأ جور لعبني وما حمكها مدققة ىف اإ

SAR 61,020,389

جاميل% 64متثل الرواتب  املرصوفاتمن اإ
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:سابعاا 

ويناحملاسب القان
ىجرشكة احملاسب القانوىن اخلار-
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اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

العقد املربم بني اندي الطايئ و رشكة رؤية للمحاس بة القانونية 

Tai1381 20



اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

ستند :القانونيةاحملاس بةكةرش قبلمنالتاليةوالتوصياتالنقاطعىلاملاىلالتقريراإ

صايف"عداماالسعودية،الرايضةلوزارةمملوكةالثابتةيالنادأ صولمجيع1.

."واملعداتاملمتلاكت

لزتاماتجتاوزت2. (4,518,813)غمببلالثابتةأ صوةلمجموعاملتداوةليالناداإ

.يسعودرايل

النظاميةاملتطلباتمعتتفقكلكالراييضالطايئيلناداملرفقةاملاليةالقوامئ3.

عداديتعلقفاميال خرىوالتنظميية .املاليةالقوامئوعرضبإ

Tai1381 21



اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

ستند :القانونيةاحملاس بةكةرش قبلمنالتاليةوالتوصياتالنقاطعىلاملاىلالتقريراإ

عدادمت4. غريللمنشأ تةاملالياحملاس بةملعايريوفقايللناداملاليةالقوامئاإ

.السعوديةالعربيةبململكةعلهيااملتعارفللرحبالهادفة

ال خرياليومىفوتنهتىىيوليو،شهرمنال ولاليوممناملاليةالس نةتبدأ  5.

.التايلامليالدىالعاممنيونيوشهرمن

ال هيلالبنكدلىةالبنكياحلسابتىفاملايلاملركزاترخيىفالنقديمتثل6.

.الصندوقىفوالنقد،يالسعود

Tai1381 22



اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

ستند :القانونيةاحملاس بةكةرش قبلمنالتاليةوالتوصياتالنقاطعىلاملاىلالتقريراإ

طريقةخدموتس تالإقتناء،تلكفةأ ساسعىلواملعداتاملمتلاكتتسجل7.

س هتالكىفالثابتالقسط .واملعداتتلاكتاملم اإ

جياراتىفال خرىاملدينةال رصدةتمتثل8. ذمممنلالتحصيمس تحقةاإ

.القادمةالفرتةخاللاملس تأ جرين

مؤسسةيالنادلكونيالنادعىلالرشعيةالزاكةخمصصحتميليمتمل9.

وامجلاركيبةوالض الزاكةشهادةعىلالنادىحصل.للرحبهادفةغريتعاونية

.30/4/2022حىتالسارية
Tai1381 23



اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

ستند :القانونيةاحملاس بةكةرش قبلمنالتاليةوالتوصياتالنقاطعىلاملاىلالتقريراإ

.07/11/2021بتارخياملضافةالقميةرضيبةىفيالنادتسجيلمت10.

اراتوالإجيوالتربعاتالإعاانتمنأ سايسبشلكالإيراداتتتحقق11.

.وأ خرى

املعسكراتيفومصار الالعبنيعقودتاكليفىفالنشاطمرصوفاتتمتثل12.

ثباتويمتأ خرى،ومصاريفالتدريبومس تلزمات ملبدأ  وفقااملرصوفاتاإ

.احملاس يبالإس تحقاق

Tai1381 24



اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

ستند :القانونيةاحملاس بةكةرش قبلمنالتاليةوالتوصياتالنقاطعىلاملايلالتقريراإ

معظمنأ  حيث،املايلاملركزاترخيىفائامتنخماطريالناددلىليس13.

يداعهامتالنقدأ رصدة ئامتىنتصنيفذوحميلبنكىفاإ .تفعمر اإ

أ نثحيال جنبية،العمالترصفأ سعارلتقلباتمعرضغريالنادى14.

الرايلرصفوسعرالسعودى،بلرايلمتتالعامخالليالنادتعامالت

.ال مرييكادلولرأ ماممثبتالسعودى

.فرتيةادلقميهتاعنجوهراياملاليةلل دواتالعادةلالقميةختتلفل15.
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اخلاريجرشكة احملاسب القانوين

عداد التقرير املايل "ونيونرؤيـــة حماس بون ومراجعون قان"من قبل رشكة مت اإ

الطايئيبنادواخلاصرؤية،رشكةقبلمناكملاملايلالتقريرعىللالإطالع

عىلمرتنيالضغطبرجاء،30/6/2022ىفاملنهتيةاملاليةالس نةعن،الراييض

أ دانهال يقونة

30/6/22التقرير املاىل لنادى الطاىئ الرايىض 

"رؤية حماس بون ومراجعون قانونيون"رشكة 

Tai1381 26
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30/6/2022حىت يالإلزتامات القامئة عىل الناد

واملعمتدة واملصدقة من قبل جملس الإدارة
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30/6/2022حىت يالإلزتامات القامئة عىل الناد

لزتامات النادى  ىف  جــاملـــى اإ اإ

30/6/2022

SAR 22,865,625

مرصوفات ومس تحقات وأ رصدة دائنة أ خرى

SAR  15,796,913

%69

ىل هجات ذات عالقة مس تحق اإ

SAR   7,024,440 

%30

خمصص ماكفأ ة هناية اخلدمة

SAR 44,272  

%1

ةلالإلزتامات املتداو ةلالإلزتامات الغري متداو
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جنازات وأ نشطة الناد للمومس السابقياإ

29



جنازات وأ نشطة الناد للمومس السابقياإ

 من حصول الفريق ال ول لكرة القدم عىل املركز السادس ىف الس نة ال وىل

يف دوري احملرتفنيمشاركته 

(ايالنديةاملالمكة الت)ميداليات ىف بطوةل املواى اتى 7حصول لعىب الطاىئ عىل 

برونزية2–ميدالية فضية –ميداليات ذهب 4

تفعيل اكرث من عرشة العاب خمتلفة خالل فرتة وجزية

Tai1381 30

الإداري للناديمن الهيلك 95 %منأ كرثسعودة 



جنازات وأ نشطة الناد للمومس السابقياإ

Tai1381 31



جنازات وأ نشطة الناد للمومس السابقياإ

حتقيق بطولت عىل مس توى اململكة يف الالعاب اخملتلفة

حتسني بيئة العمل يف النادي من خالل اس تقطاب الكفاءات

تطوير منشأ ت و مرافق النادي

Tai1381 32

لعب 202م لعب ىف الفرق العمرية اخملتلفة مجليع الرايضات، مهن576تسجيل 

ىف كرة القدم



لــقـــــدمعـــدد الالعــبــيــن املســـجــلــيــن بـــكــرة ا

Tai1381 33

عدد الالعبنيالطايئياندفرق كرة القدم يف

28فريق أ ول

34ش باب

57انش ئني

1546برامع 

1337برامع 

202اجملموع



يع الرايضاتعداد الالعبني ىف الفرق العمرية اخملتلفة مجل أ  كشف ب

Tai1381 34

جاميلبرامعانش ئنيش بابأ وىلاللعبةم اإ

28345783202كرة القدم1

3833924104اجلودو2

327719التايكوندو3

745824تنس الطاوةل4

14929355الس باحة5

635418الريشة الطائرة6

21109040الكرة الطائرة7

لكرتونية 8 20002(فيفا)أ لعاب اإ

3014017الاكراتيه9

41151636أ لعاب القوى10

1301014كرة السةل11

506213مالمكة   12

5510تنس أ ريض13

00011سهام14

336دراجات15

02215مجباز16

00224مبارزة17

01416مواتي18

00000رفع  اثقال19

576اجملموع 



انية املس تقبلية واملزي يعرض خطة الناد

التقديرية
35



ديريةاملس تقبلية واملزيانية التقيخطة الناد

نشاء املتجر ال وينال لكرت رئييس و حتقيق الإس تدامة املالية من خالل تطوير املنتجات واخلدمات واإ

عىل املس توى املايل

، ورفع مس توى احلومكةيرفع كفائة املوارد البرشية للناد

داريالإ عىل املس توى 

العمريةراحلات واملواحلصول عىل مراكز متقدمة ىف خمتلف الرايض دوري احملرتفني الإس مترار ىف املنافسة يف

عىل املس توى الراييض
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ديريةاملس تقبلية واملزيانية التقيخطة الناد

يرادات املومس املقبل بنس بة ترتوح بني  وقع و الاستامثرات املتالرعاايتنظراا حلجم 20%اىل 10%من املتوقع زايدة اإ

و جحم املبادرات من قبل وزارة الرايضة 

الإيرادات التقديرية 

دارة النادي و  توقع زايدة جحم و ذكل لتحقيق البطولت واملنافسة  ي منسوبيةمتاش ياا مع تطلعات و طموحات اإ

20%الانفاق و املرصوفات للمومس املقبل بنس بة 

املرصوفات التقديرية

Tai1381 37



دقيقعرض بيان املزيانية بعد املراجعة والت
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يقعرض بيان املزيانية بعد املراجعة والتدق 
ةاخلاص بلبياانت املالي( أ  )التفصيلية والقوامئ املالية، ىف البند يس بق ومت عرض مزيانية الناد

ىل صفحة 4من صفحة  18اإ
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30/6/2022البياانت املالية للعام املاىل املنهتىى ىف 

جامىل الإيرادات املدققة SAR 89,600,214اإ

عاانت ودمع النشاط SAR 71,656,471اإ

يراد البث التليفزيوىن وتذاكر املبارااي SAR 10,397,018تاإ

SAR 4,475,957عقود الرعاية

SAR 2,355,403تربعات النشاط

جيار حمالت SAR 631,665اإ

SAR 2,300رسوم امجلعية العمومية وعضوية الرشف

SAR 81,400أ خرى

جامىل املرصوفات املدققة SAR 94,981,373اإ

SAR 89,008,789مصاريف تشغيلية

دارية SAR 3,368,579مصاريف اإ

SAR 2,604,005مصاريف أ خرى

جامىل اذلمم ادلائنة حىت  30/6/2022SAR 22,865,625اإ

SAR 5,381,159-صاىف الرحب واخلسارة



املدقق "املصادقة عىل تعني مراقب احلسابت 

"اخلاريج
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"اخلاريجاملدقق"املصادقة عىل تعني مراقب احلسابت 
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العقد املربم بني اندي الطايئ و رشكة رؤية للمحاس بة القانونية 



ارةمناقشة املقرتحات املقدمة من جملس الإد
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مناقشة املقرتحات املقدمة من جملس الإدارة

لتحقيق الإس تدامة املاليةالإحرتايفوضع منوذج للعمل التجاري 

التعاقد مع رشكة متخصصة يف الإستامثر و التسويق

انشاء رشكة اندي الطايئ

زايدة عقود الرعاية وادلمع املايل

وضع هيلكة شامةل لتقنني املرصوفات
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شكراا لمك 
فـــــــارس الـــشـــــــمـــــال


