
 

اشبيليه :نادي/الشركة الرياضيةالشفافية تقييم   

اقتضت ذلك). نبالموقع (والمالحظات إرابط المؤشرات  هل متواجد  
في الموقع 
(نعم / ال 

)؟؟؟/  

2016مؤشرات الشفافية ألندية كرة القدم (إينفوت)   

 أ. معلومات عن نادي كرة القدم (9)  
)4دي (وموظفي النا دارةالمعلومات عن أعضاء ا. 1    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/consejo-administracion مجلس االدارة (أربعة  /تية للرئيس وأعضاء المجلس المسير. تفاصيل عن السيرة الذا1 نعم

)لكل واحد منهم أسطر على األقل  
http://www.sevillafc.es/el-club/contacto "وسائل أخرى لإلتصال – البريد اإللكتروني"    
http://www.sevillafc.es/el-club/contacto  "األقسام األخرى للنادي" 
                             " 

 
 نعم

قسم من أقسامها المختلفة أو لمكاتب  كللونية للرئاسة  و. تفاصيل عن العناوين االلكتر2
النادي هذا باالصافة إلى بيانات عامة لإلتصال بالنادي (الرقم أو االرقام الهاتفية/ عنوان 

 أو عناوين البريد االلكتروني والمقر االجتماعي).
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/junta-general "االتصاالت"  
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/consejo-administracion "االتصاالت"  

شر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للنادي/ الجمع العام لمساهمي ن. يتم 3 نعم
دارةمجلس االضافة إلى القرارات التي اتخذها الشركة الرياضية هذا باإل  

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/estructura-organizativa   
 نعم

مخطط تفصيلي للموظفين الدائمين بالنادي ( مع للقائمة أو . يتم نشر كذلك وبالتفصيل 4
 تفاصيل عددهم في كل فئة من الفئات الوظيفية أو المهنية).

)5تنظيمي وثروة النادي (اإلطار القانوني، الهيكل ال. 2    
http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

القواعد المطبقة –والتخطيط  قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية  
والمؤسساتية والدستورية التي ينبغي على النادي االمتثال  يةيتم نشر القواعد القانون. 5 نعم

 لها
http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   
جيدة و/أو السلوك الرياضي يوجد ويتم نشر مدونة لقواعد السلوك أو الممارسات ال. 6 نعم

 من قبل النادي
http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   
 

هي واردة في مدونة قواعد السلوك، وبالتحديد في: هذه المعلومات  
واالخيرة. 7، الفقرة 2النقطة  -  
، الفقرتين األخيرة وما قبل األخيرة3النقطة  -  
7النقطة  -  
  8النقطة  -
 

 
 
 

 نعم

. يتم االعالم بأن النادي لديه لجنة األخالقيات أو موظف االمتثال من أجل إدارة 7
.ربق البريد أو قناة للشكاويعن طالمعلومات التي يتلقاها   



. يتم االعالم إن النادي في حالة إفالس أم ال أو في حالة سابقة لإلفالس أو أي شيء 8 نعم 
 يشابه ذلك

 
http://www.sevillafc.es/equipos 

 
 نعم

تمنح تفاصيل البيانات األساسية لمختلف فرق كرة القدم المتواجدة (االحترافية . 9
وإن تووجدت أيضا، لألقسام أو فروع الرياضات  والنسوية إلخ) والشباب والناشئين

 األخرى)
 ب. العالقات مع المشتركين واألنصار والجمهور بصفة عامة (18)  
  )4( . خصائص الموقع اإللكتروني للنادي1  
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia للشفافية بالموقع اإللكتروني للناديو قسم خاص) . تم وضع بوابة (أ10 نعم  
http://www.sevillafc.es/. هناك محرك بحث داخلي واضح للعيان بالموقع اإللكتروني11 نعم .  
http://www.sevillafc.es/. يمكن أن يُرى بالصفحة الرئيسية خريطة الموقع اإللكتروني للنادي12 نعم .  

 عبر طريقتين:
:األولى  

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   

 
 هذه المعلومات هي واردة في مدونة قواعد السلوك، وبالتحديد في:

(https://secure.sevillafc.es/denuncias (  8، الفقرة 2النقطة  -  
الوصولبخطار اإل، 9الصفحة  -  
 

 الثانية: 
http://sevillafc.es/el-club/contacto 

)الموضوع (اقتراح/شكوى/طلب/سؤال/غيرها –قسم: مكتب رعاية االشبيليين   
 

 
 
 

 
 

 نعم

لكي تستعمل سواء داخليا  ةخاصيحتوي الموقع على علبة بريد أو قناة للشكاوي . 13
النادي والتي بإمكانها إبالغ و/أو من طرف المشتركين و/أو من طرف أطراف ثالثة 

 باإلنتهاكات في مدونة األخالق.

)7. المعلومات ورعاية المشترك والموظفين والجمهور بصفة عامة (2    
http://www.sevillafc.es/fans-y-penas:مجال المشتركين  

  
http://pre.sevillafc.es/el-club/la-entidad/junta-general:مجال المساهمين  

  

 
 نعم

يرتأى بموقع الويب فضاء مخصص للمشتركين و/أو لمساهمي النادي. 14  

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
واعد المطبقةالق –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   

 
 هذه المعلومات هي واردة في مدونة قواعد السلوك، وبالتحديد في:

 
 نعم
 

مديري النادي من دراسية لكي يتمكن كل من موظفي و تقدم و/أو يتم القيام بدورات. 15
بمهامهم.معرفة اإللتزامات القانونية التي تخصهم فيما يتعلق بالقيام   



األخيرة، الفقرة 6النقطة  -  
.7النقطة  -  

 
http://sevillafc.es/fans-y-penas 

"17-16الرابط "راجع قائمة اتحاد رابطات المشجعين االشبيليه   
. يتم نشر قائمة رابطات المشجعين واألنصار التي لها ارتباط بالنادي 16 نعم  

http://sevillafc.es/fans-y-penas 
 الرابط "استمارة االتصال"

يرتأى بموقع النادي فضاء لتلقي إقتراحات أو طلبات رابطات المشجعين و/أو . 17 نعم
 جمعيات األنصار

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/junta-general 
ومذكرة  2016-2015"وثائق" "مذكرات" (مذكرة نادي اشبيليه لكرة القدم، الشركة الرياضية لموسم 

  2016-2015المؤسسة لموسم 
 

 
 نعم
 

. يتم نشر الكاتالوج األساسي ألنشطة النادي وكذا مقرات خدماته ومنشآته18  

 
http://sevillafc.es/fans-y-penas 
 

 
 نعم
 

. يتم نشر عدد الجمهور الحاضر بمختلف األحداث الرياضية (على األقل المتعلقة 19
 بمختلف المسابقات الرسمية) التي أقيمت بمالعب ومنشآت ومرافق النادي.

http://www.sevillafc.es/fans-y-penas 
 

 نعم
 

. توجد ويتم نشر نتائج اإلستبيانات التي تمت مع المشتركين و/أو الجمهور حول 20
رضى أو جودة خدمات النادي (وإن لم تكن هناك استبيانات، ستتم االشارة إلى ذلك 

 بوضوح بموقع النادي).
النادي ضد العنف . العالقات مع المجتمع واألمن وموقف3    
http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   
 

قدمقواعد مشتركي نادي اشبيليه لكرة ال -  
يوليو ضد العنف والعنصرية وكراهية األجانب والتعصب في الرياضة 11ل 19/2007قانون  -  
فبراير الذي يصادق على قانون الوقاية من العنف والعنصرية  26ل 203/2010المرسوم الملكي  -

 وكراهية األجانب والتعصب في الرياضة
ية (الدساتير األساسية والقانون العام والقانون بقية القواعد المطبقة على كل النوادي/الشركات الرياض -

تحاد الملكي اإلسباني لكرة القدم)التأديبي لإل  
 

 
 
 
 
 

 نعم
 

. تنشر قواعد محددة وتوصيات النادي للمشجعين واألنصار بشأن التصرفات وضد 21
العنف في مرافقه ومنشآته ونفس الشيء فيما يتعلق بالفعاليات التي يشارك فيها النادي 

مرافق ومنشآت هي لغيره. في  

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   

 
لكرة القدمقانون مشتركي نادي اشبيليه  -  

 
 نعم

. يتم اإلعالم عن الرموز والمواد الغير مسموح بها (المشاعل واألسلحة وأدوات 22
 الليزر إلخ) بداخل المنشأة الرياضية للنادي.



. شروط الولوج للمنشآت" 5"المادة  5المادة   
 
http://fundacion.sevillafc.es/compromiso 

 قسم: المذكرة
 

 نعم
. يتم نشر مذكرة المسؤولية اإلجتماعية  أو إلستدامة النادي أو على األقل 23

 اإلجراءات أو السياسات ذات الطابع اإلجتماعي أو للمسؤولية اإلجتماعية للنادي.
http://www.sevillafc.es/fans-y-penas 

 الرابط: "استعالمات عامة عن اتحاد رابطات مشجعي اشبيليه"
 

 نعم
. يتم اإلعالم بالعالقات و/أو الشروط الخاصة للنادي بشأن رابطات المشجعين و/أو 24

هذا جمعيات األنصار (حجز التذاكر والفضاءات بالمنشآت، إلخ) أو بشأن عدم وجود 
 النوع من الشروط.

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
القواعد المطبقة –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط   

 
ج. د. ي. ه.  8.2ي، المادة 6، المادة د5، المادة  3قانون مشتركي نادي اشبيليه لكرة القدم (المادة -

ك. ل.) 13المادة   
يوليو ضد العنف والعنصرية وكراهية األجانب والتعصب في الرياضة 11ل  19/2007قانون  -  
فبراير الذي يصادق على قانون الوقاية من العنف والعنصرية  26ل 203/2010المرسوم الملكي  -

 وكراهية األجانب والتعصب في الرياضة
بقية القواعد المطبقة على كل النوادي/الشركات الرياضية (الدساتير األساسية والقانون العام  - -

 والقانون التأديبي لإلتحاد الملكي اإلسباني لكرة القدم)

 
 
 
 
 
 

 نعم
 
 
 

 

القانون الداخلي للنادي و/أو على األقل التدابير المتخذة أو المخطط لها  . يتم نشر25
للنادي. إلى المنشأة الرياضيةتميل للعنف  أوالمتطرفة التي تلج ضد المجموعات التي   

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
المطبقة. " قانون مشتركي نادي القواعد  –قسم: االستعالمات المؤسساتية والتنظيمية والتخطيط 

  )9. المادة 8، المادة 7، المادة 5، المادة  1اشبيليه لكرة القدم (المادة

 
 نعم

. يتم اإلعالم بالقرارات المتعلقة بتوزيع وبأماكن التذاكرعند السفر أو النهائيات 26
عوأيضا عن أدوات التشجيع الممنوعة وعن بقية القواعد فيما يخص األمن والتشجي  

 
http://www.sevillafc.es/ 
 

. يوجد ويتم نشره في موقع الويب بروفايل (أو أكثر) للنادي في مواقع التواصل 27 نعم
 اإلجتماعي (فيسبوك أو مماثلة).

 ج) الشفافية اإلقتصادية-المالية (17)  
)6( اسبيةحمال المعلومات. 1    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعة.االسنوية وتق  

 

 
 نعم

يتم نشر تاريخ اإليداع بالسجل التجاري للحسابات السنوية األخيرة للنادي.. 28  
 

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -بالميزانية واإلحصائياتقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة 

رير المراجعة.االسنوية وتق  

 
 نعم

يتم نشر تاريخ تسليم المجلس األعلى للرياضة للحسابات السنوية األخيرة. 29  



 
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعة.االسنوية وتق  

 

 
 نعم

للحسابات السنوية وباقي يتم نشرتاريخ إرسال لرابطة كرة القدم للمحترفين . 30
أكتوبر). 31المالية الواجب إرسالها (آخر تاريخ لإلرسال: -إلقتصاديةالمعلومات ا  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -حصائياتقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإل

رير المراجعة.االسنوية وتق  

 
 نعم

من قانون رابطة  12مالية المرحلية الفردية والموحدة (المادة . يتم نشر البيانات ال31
). 14كرة القدم للمحترفين) (بناء على المادة   

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعة.االسنوية وتق  
.أ18.4الباب   

 
 نعم

بناء على ما هو محدد في قانون المراقبة اإلقتصادية . يتم نشر نقطة التوازن للنادي، 32
في موسم  والنفقات البارزة يرادات البارزةرفين (الفارق بين اإللرابطة كرة القدم للمحت

من قانون رابطة كرة القدم للمحترفين)  12واحد) والمؤشرات التي يتشكل منها (المادة 
).20(بناء على المادة   

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعة.االسنوية وتق  
9.و) والباب 2الباب   

 
عمن  

يتم نشر الحسابات السنوية للمؤسسات المرتبطة وبالخصوص البيانات المالية . 33
(وإذا لم تكن هناك مؤسسات ذات صلة،  والتقرير الكامل لمؤسسة النادي إن تووجد

 سيتم اإلشارة إليها بوضوح في الموقع اإللكتروني للنادي). 

)4المالية ( –اإلقتصادية  . المؤشرات2    
المؤشرات التالية:يتم نشر     
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

لحسابات البيانات المالية المرحلية وا-قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعة " اإلستقاللية المالية"اسنوية وتقال  

 
 نعم

اللية المالية: الموارد الذاتية للنادي / (الخصوم + الموارد الذاتية للنادي).. اإلستق34  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
لحسابات البيانات المالية المرحلية وا-قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
.ب18.4الباب   
و 18.5الباب   

http://sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
الميزانية -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات    

 
 

 نعم

. األهمية اإلقتصادية للفريق األول: األجور اإلجمالية للفريق األول / الميزانية 35
 اإلجمالية للنادي

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
ج.18.4الباب   

الدين اإلجمالي للنادي/اإليرادات البارزة (طبقا لقانون رابطة كرة  . مديونية النادي:36 نعم
 القدم للمحترفين)



 
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

البيانات المالية المرحلية والحسابات -ة بالميزانية واإلحصائياتقسم: معلومات اقتصادية والمتعلق
رير المراجعةاالسنوية وتق  

.ب18.4الباب   
 

 
 نعم

. اإلستثمارات في الالعبين: المبلغ المستثمر في العبي الفريق األول / اإليرادات 37
 البارزة للموسم الماضي

)3. معلومات عن اإليرادات والنفقات (3    
يرادات. اإل1.3     
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
ير المراجعةراالسنوية وتق  

 "اإليرادات البارزة للنادي"
 

 
 
 

 نعم

من قانون رابطة كرة  1.7رادات البارزة للنادي (الملحقييتم نشر وبالتفصيل لإل .38
ت. د) المباريا: أ) التذاكر، ب) الممتلكات واإلشهار، ج) حقوق نقل القدم للمحترفين)

ز) العبين. ع حقوق اتحادية لات تشغيلية أخرى، و) أرباح بياألنشطة التجارية، ه) إيراد
ي)  من حصة غير نقدية.ط) إيرادات أرباح من بيع ممتلكات مادية، ح) إيرادات مالية. 

عمليات إيرادات بأطراف ذات صلة تجاوزت الحد المعقول، ك) إيرادات من عمليات 
م غير مرتبطة بكرة القدم وال بالنادي. ل) معالجة اإليرادات والنفقات الناجمة عن خصو

  عند المناقصات.
  النفقات. 2.3  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
حلية والحسابات البيانات المالية المر-قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
 "النفقات البارزة للنادي"

 

 
 
 
 

 نعم
 
 
 
 

من قانون رابطة كرة القدم  1.8يتم نشر وبالتفصيل للنفقات البارزة للنادي (الملحق . 39
للمحترفين): أ) تكلفة المبيعات/المواد، ب) نفقات استحقاقات الموظفين، ج) تكاليف 

ك أصول/انخفاض قيمة الحقوق اإلتحادية أو لالعبين. ه) تشغيل أخرى، د) استهال
خسائر عند بيع حقوق اتحادية لالعبين، و) التكاليف المالية وتوزيع األرباح. ز) 

عمليات اإلنفاق بأطراف مرتبطة بأقل من القيمة المعقولة، ح) نفقات في أنشطة تطوير 
ية، ي) األرصدة المدينة/رسوم فرق األكاديمية. ط) نفقات على أنشطة  التنمية المجتمع

غير نقدية ، ك) تكاليف مالية تعزى مباشرة إلى تشييد موارد مادية. ل) نفقات عمليات 
 غير مرتبطة بكرة القدم وال بالنادي.

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
.ب18.4الباب   

 
 نعم
 

قانون رابطة كرة القدم ليتم نشر تفاصيل النفقات المرتبطة بالفريق األول (طبقا . 40
 للمحترفين) 

)4. بيانات عن المديونية (4    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia  

 نعم
) 4-(استبيان الديون للمجلس األعلى للرياضةيتم نشر وبالتفصيل لمديونية النادي . 41

. الديون مع اإلدارات العامة: أ) الديون مع المالية العامة. ب) الديون مع الضمان 1



والحسابات البيانات المالية المرحلية -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعةاالسنوية وتق  

  16و 15الباب 

تحقة لمؤسسات اإلئتمان. ب) ديون . الديون الخاصة: أ) المبالغ المس2اإلجتماعي.  
 أخرى. 

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
لمرحلية والحسابات البيانات المالية ا-قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
  16.1الباب 

 
 نعم
 

من قانون رابطة  12ذات الصلة (المادة . يتم نشر قائمة الديون مع اإلدارات العامة 42
).18كرة القدم للمحترفين) (طبقا للمادة   

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
مطلوبات مالية أخرى – 15الباب   

 
 نعم
 

من قانون رابطة كرة  12لموظفين (المادة مع ا والقروض . يتم نشر قائمة الديون43
).17القدم للمحترفين) (طبقا للمادة   

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -انية واإلحصائياتقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميز

رير المراجعةاالسنوية وتق  
مطلوبات مالية أخرى – 15الباب   

 
 نعم
 

. يتم نشر قائمة الديون والقروض مع الموظفين الرياضيين ( قانون رابطة كرة القدم 44
 للمحترفين)

 د) الشفافية في التعاقدات والتوريد  
التعاقدات . معلومات عن1    

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاتقالسنوية و  
تفاصيل اإلنخفاضات – 5الباب   

 
 نعم
 

. يتم نشر المبالغ التي تلقاها النادي فيما يخص: أ) اإلنتقاالت و ب) التعاقدات مع 45
العبين والمبلغ اإلجمالي سواء الالعبين خالل الموسمين الماضيين (على األقل عدد ال

صناديق  في هاته العمليات إن كانت قد شاركتكذا تعلق األمر بالنقطة أ) أو ب) و
تها). اكميذكر تثمار (واس  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
تفاصيل اإلنخفاضات – 5الباب   

 
ما يتعلق  دونبنا تفاصيل بيع الالعبين لكن  ةالمراجعة للحسابات السنوية  الخاصرير اتوجد في تق

 بإعارة الالعبين باعتبار أن كميتها ضئيلة للغاية.

 
 نعم
 

من خالل: أ) بيع الالعبين وب)اإلعارة المؤقتة  يتم نشر المبالغ التي تم تحصيلها. 46
(على األقل عدد الالعبين والمجموع سواء تعلق األمر بما يخص النقطة أ) أو  لالعبين

 ب).

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
البيانات المالية المرحلية والحسابات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
 "الحد األقصى لتكلفة الفريق األول المصادق عليه من طرف رابطة كرة القدم للمحترفين

 
 نعم
 

ل.. يتم اإلعالن عن سقف رواتب الفريق األو47  



http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
التعاقدات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات   

لترخيصات وهم بخدمة النادي على مختلف . يتم اإلعالن عن عدد القاصرين ذوي ا48 نعم
 مستوياتهم واألقسام الرياضية.

)1. معلومات عن موردي السلع  والخدمات (2    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

التعاقدات. " قائمة الموردين ومقدمي  –: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات قسم
 العروض و/أو المقاولين الرئيسيين لنادي اشبيليه لكرة القدم، الشركة الرياضية"

 
 نعم
 

. يتم نشر قائمة و/أو كمية العمليات مع الموردين  و/أو مقدمي العروض و/أو 49
ئيسيين للناديالمقاولين الر  

 ه) مؤشرات قانون الشفافية (11)  
)2. تخطيط وتنظيم النادي (1    

على خطة استراتيجية  والتي سيتم نشرها على الموقع األلكتروني للنادي فور يعمل النادي حاليا 
 اإلنتهاء من تحضيرها.

دي وكذا يتم نشر مخططات و/أو البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات للنا. 50 ال
 األنشطة  والوسائل والمدة الزمنية المرتقبة لتحقيقها

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/estructura-organizativa 
 

الذي يمكن من تحديد المسؤولين عن  ث للنادييحدظيمي النت. يتم نشر المخطط ال51 نعم
 مختلف الهيئات وكذا مهامهم والعالقات مع التابعين لهم

)4( . العقود واإلتفاقيات واإلعانات المالية2    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

عقودال –يات لميزانية واإلحصائقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة با  
نشر كل العقود (كل العقود التي هي ليست بالصغيرة) المبرمة مع  يتم على الفور. 52 نعم

(أو الخاضعة لرقابة عامة)المؤسسات العامة أي من   
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

عقودال –يات لميزانية واإلحصائقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة با  
 

 نعم
عقود الصغيرة  بشكل دوري (على األقل خالل كل ثالثة أشهر) الو. تنشر 53

ة في ما يتعلق باألشغال) المبرم 50.000أو  يورو 18.000(التي تقل عن 
(أو الخاضعة لرقابة عامة)المؤسسات العامة أي من ع م  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
تفاقياتاإل –يات لميزانية واإلحصائقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة با  

وعند قائمة األتفاقيات الموقعة، وبذكر الطرفان الموقعان، والغاية منها . يتم نشر 54 نعم
المتفق عليهاإللتزامات المالية األقتضاء كذلك ل  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
عانات المالية والمنحاإل –يات لميزانية واإلحصائقسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة با  

(أو يتم نشر اإلعانات المالية والمنح التي يتلقاها النادي من أي هيئة عامة . 55 نعم
قيمتها والغرض منها. وباإلشارة إلى الخاضعة لرقابة عامة)  

)2(. الهيئات اإلدارية للنادي 3    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعةاالسنوية وتق  

  18.2الباب 
 

 
 

 نعم

 /دارة اإل مكتبمن قبل كل أعضاء ، في هذه الحالة، جور المستحقة. يتم نشر كل األ56
إليها بوضوح بموقع النادي على مجلس إدارة النادي (وإن لم تكن، فسيتم اإلشارة 

)األنترنت  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
  18.2الباب 

 
 نعم

من قبل أعضاء اإلدارة العليا أو الرؤساء التنفيذيين  كل المكافآت المستحقةيتم نشر . 57
 للنادي وكذا نفقات تمثيل النادي (الفردية أو الجماعية) التي قام بها هؤالء.



ة بالميزانية. معلومات اقتصادية ومتعلق4    
http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 

المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات
رير المراجعةاالسنوية وتق  

 

 
 نعم

ستثمارات صروفات الخاصة بمالية النادي واإل. يتم نشر ميزانية اإليرادات والم58
(طبقا انية الوثائق التي تقتضيها قواعد الميزستثمارات والتمويل وغيرها من وتصفية اإل

رابطة كرة لقانون  12للنموذج الموحد الذي أقرته رابطة كرة القدم للمحترفين: المادة 
)القدم للمحترفين  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
 

الميزانية الموحدة: أ) ، الفردية وحيثما ينطبق ذلك ناديلل يتم نشر الحسابات السنوية. 59 
، د) بيان التغيرات بيان التدفقات النقدية العمومية، ب) حسابات األرباح والخسائر، ج)

رابطة كرة قانون  .12في حقوق الملكية، ه) التقرير السنوي، و) تقرير اإلدارة (المادة 
)13طبقا للمادة  القدم للمحترفين  

http://www.sevillafc.es/el-club/la-entidad/ley-de-transparencia 
المالية المرحلية والحسابات البيانات -قسم: معلومات اقتصادية والمتعلقة بالميزانية واإلحصائيات

رير المراجعةاالسنوية وتق  
 

ادي.المراجعة الخارجية عن حسابات الن تقاريريتم نشر . 60   

 


