
 1 م1025لموسم  الدوري العاممنافسة ل المالية الئحةال

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االتحــــــاد السوداني لكرة القـــــدم
 

 م5102لموسم  العام الدوري منافسةل المالية الئحةال

 
 

لالتحااد اليااياي الساوداني ل اية  من النظام االساسي )ج( و)ف((73عماًل بالسلطة المخولة له بموجب المادة )
اآلتااي الئحااة الدي مجلااإ اداية االتحاااد السااوداني ل ااية القاادم م والمااادة   اا4002م تعاادال لساانة 4002عااامل القاادم

 -ن ها :
 

 إسم الالئحة 
 

تاااياا اجاهتهااا بهااا ماان  واعماال -م4012لموساام  عااامالاادويا المنافسااة المالاااة لالئحااة ال -تساامه هاالال الالئحااة .1
 .االتحاد السوداني ل ية القدمبقياي من مجلإ اداية 

 
 سريان الالئحة

 

  واوهع دخل  ل مباياات المنافسة بناءًا علي ن و ها. عامالدويا العلي منافسة  الالئحة  تسيا هلال .2

 

 طريقة توزيع الدخل
 

 -يوزع دخل اي مباراة في منافسة كأس السودان علي النحو التالي:.3

 -:أ( من اجمالي
 رسوم الدمغة. 5%. 1  
 االتحاد السوداني لكرة القدم 11%. 2  
 المستندات المعتمدة(. . مصروفات المباراة )حسب3  
 

 -ب( صافي الدخل:
 .االتحاد المحلي المقامة علي ارضه المباراة 11%. 1  
 .أجرة االستاد التي تقام عليه المباراة 5%. 2  
  .ناديكل ل 52.5%. 3  
ارضه اما بالنسبة   اراة اقيمت علي.علي كل اتحاد محلي ان يسلم مراقب المباراة بياناً تفصيلياً بدخل كل مب5  

 لنصيب االتحاد السوداني لكرة القدم فيتم توريده حسب ما نصت عليه الالئحة المالية.     
  اي مباراة في. يجوز لالتحاد العام تعيين اي شخص او اشخاص للمراقبة واإلشراف علي دخل وحسابات 5 

 المنافسة.       
 .وإقامة وإعاشةالزائر كل مصروفاته من ترحيل  النادييتحمل  .6 
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  . نفقات إقامة وإعاشة الحكام والمراقب تدفع حسب المنشور الذي يصدره مجلس االدارة.7  
 .من مصروفات المباراة. نفقات ترحيل الحكام تدفع 8  
 يغطي من نصيب االتحاد العام. الدوري العام. إذا حدث عجز في اي مباراة من مباريات 9  
   
 

  افات واعادة الفحصرسوم الشكاوى واالستئن
 

 جنيه  1111 رسوم الشكوى  .1
 جنيه  2111 رسوم االستئناف  .2
 جنيه 5111 رسوم اعادة الفحص .3

   
 

 يجوز لمجلس اإلدارة تعديل هذه الالئحة متى دعت الضرورة لذلك. 

 

فدد   صدددره هددذه الالئحددة بنددرار مددن مجلددس  دارة انتحدداد السددودا   ل ددرة الندددم 

 اجتماعه رقم

 م5/12/2115 بتاريخ (7)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 د/   معتصم جعفر سر الختم 

 رئيس االتحاد السوداني لكرة القدم

 المحامي/ مجدي شمس الدين

 سكرتير االتحاد السوداني لكرة القدم


