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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القواعد العامة لالتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم 

                    3102تعديل لسنة  3102لسنة 

/أ من النظام االساسى لالتحاد 01مقروءة مع المادة  3112/د من قانون هيئا  الشباب والرياضة لسنة  6/ 03عماًل بأحكام المادة 
 م3113تعديل لسنة  م3112الرياضى السودانى لكرة القدم لسنة 

  تصدر القواعد العامة اآلتى نصها:ـ 
  الفصل االول 

 

 أحكام تمهيدية

 

 عد وتاريخ العمل بهااسم القوا

 : 1المادة 

 ( م3102لسنة تعديل  م3112 لسنةتسمى هذه القواعد ) القواعد العامة لالتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم  (أ
وبمــا ال يتعــار  مــع  القــانون وال لــوائد صــادرة بموجبــ  تســرى هــذه القواعــد بعــد مجازتهــا مــن الجمعيــة العموميــة  بمــا اليتعــار  مــع (ب

    م3113تعديل  3112 الساسى لسنةالنظام ا

 تعريفات
 : 2المادة 

م 3112تكـــون لمكممـــا  والعبـــارا  الـــواردة فـــي هـــذه القواعـــد ذا  المعـــاني الممنوحـــة لهـــا فـــي قـــانون هيئـــا  الشـــباب والرياضـــة لســـنة  (أ
تعـديل  3112كـرة القـدم لسـنة ل السـوداني الرياضـى التحـادلم والنظـام االساسـي 3112والالئحة العامة  لهيئـا  الشـباب والرياضـة لسـنة 

 م3113
 خر تكون لمكمما  والعبارا  المعاني الموضحة ادناه:أفي هذه القواعد وما لم يقت  السياق معني  (ب

 يقصد ب  االتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم  األتحاد 

 دميقصد بها الجمعية العمومية لالتحاد الرياضى السوداني لكرة الق الجمعية العمومية 

 يقصد ب  مجمس ادارة االتحاد الرياضى السوداني لكرة القدم مجلس األدارة 

 يقصد ب  مجمس ادارة االتحاد المحمي المجلس المحلي

 يقصد ب  مجمس ادارة االتحاد الفرعي المجلس الفرعي

 يقصد ب  لعبة كرة القدم اللعبة

 م3112يقصد ب  قانون هيئا  الشباب والرياضة لسنة  القانون

 م 3112يقصد بها الالئحة العامة لهيئا  الشباب والرياضة لسنة  الالئحة

 يقصد بها المفوضية المختصة لتسجيل هيئا  الشباب والرياضة المفوضية

والمنتســـب لالتحـــاد وفقـــا لمنظـــام االساســـي  يقصــد بـــ  النـــادل الرياضـــي المســـجل وفقـــا لمقـــانون النادي
 والقواعد العامة

 قصد ب  االتحاد المحمي او الفرعي كيفما تكون الحالة ي االتحاد المعني

 يقصد ب  موسم المعب المقرر وفق القواعد العامة الموسم
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 يقصد بها منطقة االتحاد المحمي او الفرعي التي يحددها االتحاد المنطقة

 ( سنة31( ودون )07هي الفرق السنية المنصوصة عنها في القواعد العامة دون ) الناشئين و الشباب

 يقصد ب  الالعب المسجل ومقيد فى كشف النادى وفق القواعد العامة  الالعب الهاوى

 يقصد ب  الالعب المسجل فى كشف النادى بعقد وفق الئحة الالعبين غير الهواة الالعب غير الهاوى
المقـرر مـن يعني قيـام االتحـاد المعنـي بتسـجيل الالعـب ألول مـرة فـي سـجل تسـجيل الالعـب  تسجيل الالعب

 االتحاد

 يعني قيد الالعب المسجل في كشوفا  العبي األندية المعنية وفقا لهذه القواعد قيد الالعب

يعنـي انتقـال الالعـب مـن نـادل الـي نـادل داخـل منطقتـ  اوخارجهـا وداخـل السـودان اوخارجـ   انتقال الالعب
 وفقا القواعد العامة 

الـدورى المحمـى ومباريـا  الـدورى الممتـاز وكـأس السـودان القـومى وكـأس يقصد بها مباريا   المباريات التنافسية
الســودان المحمــى ومباريــا  اى منافســة قوميــة ينظمهــا االتحــاد ومباريــا  اى منافســة محميــة 
يصــادق عميهــا االتحــاد و مباريــا  اى كــأس محمــى يشــارد فيهــا جميــع انديــة الدرجــة المعنيــة 

 رة المعب التنافسى.بشرط ان تتم هذه المباريا  اثناء فت
فتــرة لعــب مــن شــوطين متســاويين ال يقــل زمــن الشــوط عــن اربعــين دقيقــة وال يزيــد عــن خمســة  المباراة

 واربعين دقيقة حسب ما يقرره مجمس االدارة

هــــو ميــــدان المعــــب الــــذل تقــــيم فيــــ  االتحــــادا  منافســــا تهــــا وتتــــوفر فيــــ  الشــــروط االساســــية  الملعب
 عبة المنصوص عنها في قانون الم

 اى ممعب قانونى بالمبانى الثابتة وفقا لمنظام االساسى والقواعد العامة  االستاد
 هي المجنة المقصودة وفق النظام االساسي اللجنة االدارية

 هي المجنة المقصودة وفق النظام االساسي اللجنة المنظمة

 هي المجنة المقصودة وفق النظام االساسي لجنة االستئنافات

 يقصد بها المجنة التي يكونها مجمس اإلدارة لممحاسبة وفق النظام األساسي. نضباطلجنة اال 
يقصـــد بـــ  الشـــخص الـــذل يعتمـــده االتحـــاد وتـــم قيـــده بســـجالت  وفقـــا لمنظـــام االساســـي ولهـــذه  الحكم

 القواعد وال لوائد او قرارا  يصدرها 
 يهي المجنة المكونة وفق النظام االساس اللجنة المركزية للحكام
 هي المجنة المكونة وفق النظام االساسي لجنة التحكيم المحليه
 هي المجنة المكونة وفق النظام االساسي لجنة التحكيم الفرعية

يقصد ب  الشخص الذى يعتمده االتحاد وتم قيده بسجالت  وفقا لمنظـام االساسـى وهـذه القواعـد  المدرب
 واى لوائد او قرارا  يصدرها.

 هي المجنة المكونة وفق النظام االساسي للمدربين اللجنة المركزية
 هي المجنة المكونة وفق النظام االساسي لجنة التدريب المحلية
 هى المجنة المكونة وفق النظام االساسى لجنة التدريب الفرعية
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 ثانىالفصل ال

 األندية
 : 3المادة 

 -يكون انتساب األندية لألتحاد العام عمى النحو التالى :
يؤكـد فيـ  التـزام النـادل بالنظـام األساسـي لالتحـاد  قدم النادى الذى يرغب فى االنتساب لالتحاد العام طمبًا الـى سـكرتير االتحـاد المعنـىي

عـده الدولي لكرة القدم ولوائح  وبالنظام االساسي لالتحاد األفريقي ولوائح  وبالنظام األساسي لالتحاد الرياضي السـوداني لكـرة القـدم وقوا
 -األتي: لعامة ولوائح  وقرارا  وتوجيها  مجمس اإلدارة ويجب ان يرفق مع الطمبا
 مصادقة السمطا  المحمية عمى النادى. (أ

 نسخة من النظام االساسى لمنادى والمصدق عميها من المفوضية المعنية. (ب

 أسماء أعضاء مجمس األدارة ومناصبهم. (ج

 دنى لعدد الالعبين الذين يود النادى قيدهم ثمانية عشرالعبًا.كشف بأسماء العبي كرة القدم ويجب ان يكون الحد األ (د
يجــب عمــى النــادل ســداد أل رســوم ســنوية لالنتســاب يقررهــا مجمــس اإلدارة أو االتحــاد المعنــي باإلضــافة ملــي التزامــ  بســداد أل هـــ(   

 أو االنتقاال .التسجيال   والمعني لمشكاوى أو االستئنافا  أرسوم يقررها مجمس اإلدارة أو االتحاد 
 4المادة : 

 يجب ان يكون اسم النادى ولون مالبس  وشعاره مميزا عن غيره من االندية المنتسبة لالتحاد المعنى.
  5المادة : 

مذا استوفى النادى شروط االنتساب اعاله وال شروط يضعها االتحاد المعنى ووافـق االتحـاد المعنـى عمـى االنتسـاب يوضـع النـادى فـي 
 من درجا  الدورى وبعد تأهيم  من خالل منافسة يقيمها االتحاد المعنى ودفع الرسوم المقررة.اخر درجة 

 6المادة : 

عــن تصــرفا  أعضــائ  الــذين يتســببون فــي اإلخــالل بالنظــام األساســي أو أل قواعــد أو أل قــرارا   يعتبـر مجمــس مدارة أل نــادل مســئوالً 
أل مــن أعضـــائ  ويحــق لمجمــس اإلدارة أو االتحــاد المعنـــي طبقــا لــذلد محاســـبة يصــدرها مجمــس اإلدارة أو يســس ملـــي ســمعت  وســمعة 

  مجمس مدارة النادل أو الشخص المعني.
 7المادة : 

ال يجــوز الل نــادى االشــتراد فــى لعــب او تنظــيم أل مبــاراة مــع نــادى غيــر منتســب لالتحــاد العــام اال بموافقــة مجمــس االدارة او االتحــاد 
 المعنى.

 8المادة : 

 لالتحاد المعنى ان يحاسب مجمس اداراة أل نادى او أل من اعضائ  ال يمتزم بهذه القواعد  يحق
 لثالفصل الثا

 فرق الناشئين والشبابالمدارس السنية و
 أوالً: المدارس السنية

 9المادة : 

 وفــقدف فئتــين مــن الصــمار المــدارس الســنية هــى المــدارس التــى تنشــأ لتعمــيم الصــمار لعــب كــرة القــدم بأســس عمميــة وفــق مــنهج وتســته
 أعمارهم:

 الفئة االولى: تضم ثالث مراحل وفق االعمار التالية:
 سنوا  8سنوا  الى  6من
 سنوا  01سنوا  الى   8من 
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 سنة 03سنوا  الى  01من 
 الفئة الثانية: تضم ثالث مراحل سنية وفق االعمار التالية:

 سنة 02سنة الى  03من 
 سنة 06سنة الى  02من
 سنة 08ة الى سن 06من

 11المادة :  

التحاد وألى شـركة أو مؤسسـة خاصـة وألى فـرد أو جماعـة أن تنشـس مدرسـة سـنية لمفئـة االولـى أو الثانيـة أو ليجوز ألى نادى منتسب 
  مباشرة االتحادلمفئتين معًا عمى أن يتم تسجيل المدرسة لدى االتحاد المحمى الذى تقع فى دائرت  المدرسة أو لدى 

  11: المادة 

 ئها لمشروط التالية:ايتم تسجيل المدرسة عند مستيف
 االلتزام الصارم باالعمار الحقيقية لممقبولين. -0

 االلتزام بموافقة ولى االمر مياشرة وكتابة بقبول مبن  فى المدرسة. -3

 االلتزام بمتابعة النشاط االكاديمى لممقبولين بها. -2
 12المادة : 

 . ر  مصاريف دراسية عمى كل أو بع  المقبولين بها يدفعها ولى أمر المقبول بالمدرسةيجوز الدارة المدرسة السنية أن تف

  13المادة : 

رى أو بفريق من فرق الناشئين أو الشـباب المنتسـبة لالتحـاد العـام خاليجوز لممقبول بالمدرسة السنية أن يترد المدرسة ليمتحق بمدرسة أ
ة المدرســة واليشــترط موافقــة مدارة المدرســة فــى حالــة توقــف المدرســة عــن العمــل أو فــى حالــة أو الحــد االنديــة المنتســبة مالبموافقــة مدار 

 منتقال سكن الدارس الى مدينة أخرى.
  14المادة : 

عمـــى االتحـــاد المحمـــى أو االتحـــاد الـــذى تســـجل بـــ  المدرســـة أن يراقـــب دوريـــاأ أداء المدرســـة لالطمئنـــان أو التأكـــد مـــن المســـتوى الفنـــى 
 عاممين بالمدرسة ودورهم التربوى واالخالقى نحو الدارسين الصمار.لممدربين ال

  ثانيًا فرق الناشئين والشباب
 : 15المادة 

 31سنة ودون  07سنة وفرق الشباب هى التى تضم العبين اعمارهم  07سنة ودون  02فرق الناشئين هى الفرق التى تضم العبين اعمارهم 
 سنة.

 
 :16المادة 

 بالدرجة الممتازة منشاء فرق لمشباب وفقآ لالعمار المحددة بالئحة تراخيص االندية                       يجب عمى كل نادلأ/
 ب/ يجب عمى كل نادل بالدرجة االولى منشاء فريق لمشباب 
 ج/ يجوز لكل نادل في الدرجة االولى منشاء فريق لمناشئين

 :17المادة 
 اشئن والشباب وعددهم بموجب الئحة خاصة بذلد يحدد مجمس االدارة فترة تسجيل العبي الن
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 :18المادة 
يجــب عمــى كــل متحــاد محمــي تنظــيم منافســة فــي كــل موســم لفــرق الناشــئين والشــباب عمــى أن تكــون المنافســة مشــتركة بــين أنديــة الدرجــة 

 الممتازة والدرجة االولى في متحادا  الممتاز 
 19:المادة 

 ره تواريخ ميالد العبي فرق الناشئين والشباب عند اول قيد لهم يحدد مجمس االدارة وفق منشور يصد 
 :21المادة 

 يجوز لمنادل اشراد خمسة العبين من الناشئين وخمسة العبين من الشباب مع الفريق االول في أل مباراة وفى أل منافسة 
  :21المادة 

 الراحة والتسجيل  والشباب اال في فترتي اليجوز تسجيل وقيد أل العب في فريقي الناشئين
 

 رابعالالفصل 

 االستادات
  22المادة : 

تشــرف االتحــادا  المحميــة عمــى االســتادا  التابعــة لهــا و لألنديــة المنتســبة فــي مناطقهــا ويمتــزم النــادل بالصــرف عمــى اإلضــاءة والــرل 
 باإلستاد. والتخطيط الميداني والصيانة ويحصل مقابل ذلد عمى نسبة مئوية  من دخل المباريا  المقامة

 
  23المادة : 

أو االتحـادا  المعنيـة بمـا ال يتعـار  مـع  االتحـاديجب عمى االتحادا  المعنية واألندية صاحبة اإلستاد االلتزام بالبرامج التـي يحـددها 
 .االتحادبرنامج 

  24المادة : 

شخصــيا  رياضــية بطاقــا  دخــول أو مذن أو أل  معــ  المتعــاونين أو يحــق لالتحــاد العــام مــند أل مــن أعضــائ  أو أعضــاء لجانــ / 0
 دخول مؤق  لجميع االستادا  بالسودان ويجوز تعطيل العمل بها أو سحبها متى ما رأى ذلد .

يمــند اذن الــدخول المؤقــ  لالســتادا  لمبــاراة أو لمــدة محــددة خــالل الموســم وتمــند البطاقــا  لموســم واحــد ويتــرد أمــر تجديــدها أو / 3 
 او المجمس المحمى اوالمجمس الفرعى. مبطالها لمجمس االدارة 

مع مراعاة توجيها  مجمس اإلدارة يحدد المجمس المحمي أو الفرعي فئا  الـدخول ألل مـن االسـتادا  التـي يشـرف عميهـا وذلـد فـي /2
 بأل من االستادا . االتحادغير المباريا  التي يديرها 

ا  يحق لممجمس المحمي أو الفرعي مصدار الئحـة تصـدق بطاقـا  الـدخول بأل من االستاد االتحادرها يفي غير المباريا  التي يد/ 2
المؤقتة وتحدد لها أماكن الجموس في دور الرياضة التابعة لالتحاد المحمي أو الفرعي ولها الحق في تعديل نظم مـند البطاقـا  ويجـوز 

 مجمس اإلدارة.لها سحب هذه البطاقا  أو تعطيل العمل بها في أل وق  تراه مع مراعاة توجيها  

  25المادة : 

والمباريا  الدولية والقارية واإلقميمية يكون حصرًا حق البث التمفزيوني واإلذاعي والرعاية والتسويق  االتحادفي المباريا  والمنافسا  التي ينظمها 
دارة أو لوائد االتحاد الدولي أو اإلفريقي الرياضي واإلعالن داخل االستاد لالتحاد ويقوم بتوزيع العائد وفقا لموائد التي يصدرها مجمس اإل

 واالتحاد العربي أو سيكافا حسبما تكون الحالة.
 
 
 



 8   م3102تعديل لسنة  3102القدم لسنة  القواعد العامة لالتحاد الرياضى السودانى لكرة
 

 خامسالالفصل                

 تسجيل وقيد الالعبين 
  26المادة : 

عنـى وتـتم تتم جميع مجراءا  تسجيل الالعبين وقيدهم بكشوفا  األندية المنتسبة داخل مكاتب االتحاد أو االتحاد المحمـى الم
اإلجراءا  تح  مشراف السكرتير المعنى أو مـن يفوضـ  كتابـة حسـب الالئحـة التـي يصـدرها االتحـاد المعنـى وال يـتم تسـجيل 

 اى العب جديد مال بعد مبراز الجنسية أو البطاقة الشخصية أو الرقم الوطني أو جواز سفر سارل المفعول.
   27المادة :

 متعاقدين  أوالعبا هواة كانوا خمسة وعشرين ن المقيدين في كشف أل نادل بالدرجة الممتازة عن أن يزيد عدد الالعبي زال يجو   -0
الثانية أو الثالثة عن ثالثين العبا وفقا لما يقرره مجمس  او االولى ال يجوز أن يزيد عدد الالعبين المقيدين في كشف أل نادل بالدرجة -3

  اإلدارة عن أعمارهم السنية.
اال بعد تقديم شهادة طبية تثب  سالمت  البدنية والصحية ويجوز تسجيل أل العب أجنبي هاو أو متعاقد في كشف أل نادل  زال يجو   -2

 لمجمس االدارة مراجعة الشهادة بإعادة الكشف عمي 
   28المادة : 

  .يكون أقصي عدد لالعبين األجانب متعاقدين أو هواة في النادل الواحد ثالثة العبين فقط -أ

 يجوز ألل نادل بالدرجة األولي أو الممتازة تسجيل أل العب أجنبي في خانة حارس المرمي.ال  -ب

 اليجوز تسجيل أى العب أجنبى فى الدرجة الثانية أو الثالثة مال مذا كان  أسرت  مقيمة بالسودان. -ج
  29المادة : 

ى العـــب بمـــر  الفحـــص والمراجعـــة ولـــ  الحـــق فـــى بطمـــب اجـــراءا  تســـجيل ا االتحـــادرة تكميـــف ســـكرتير ايجـــوز لمجمـــس االد       
 .تصحيد االجراءا  وفر  غرامة مالية كما يجوز ل  تحويل مرتكبى المخالفة لممحاسبة

  

 31المادة : 

 صمية بالحبر وتشمل اسم الالعب مربعاً أربعة نسخ أمن  الصادرة من االتحاد تحرر جميع استمارا  تسجيل وقيد الالعبين           
 او الرقم الوطني او جواز سفر سارل المفعول و الجنسيةأ  وبصمت  مع ستة صور فوتوغرافية ورقم البطاقة الشخصية وتوقيع

  عمى ان ترسل نسخة من االستمارة لالتحاد العام وتكون صالحية استمارة التسجيل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمها
  31المادة : 

ال مذا كان  مختومة بختم النادل وموقع عميها بواسطة اثنين من الضباط األربعة لمنادل )الرئيس، نائب ال تعتمد استمارة التسجيل والقيد م
 الرئيس، السكرتير، أمين المال( أو نائبي السكرتير وأمين المال المعتمدين.

 32المادة : 

 ال يجوز تسجيل وقيد أل العب أال في فترتي الراحة والتسجيل . (0
ويسـتخرج لـ  الكــر   االتحــادءا  تسـجيل أل العـب الول مــرة يـتم تسـجيل الالعــب فـى سـجل الالعبــين المقـرر مـن عنـد اكتمـال اجــرا(3

وبطاقة الالعب ويتم قيده فى كشف العبى النـادى الـذى وقـع لـ  ويـتم تسـجيل جميـع تحركـا  الالعـب بعـد ذلـد فـى  االتحادالمقرر من 
 ص عميها هذه القواعد.خرى تنأى بيانا  أالسجل والكر  الخاص عالوة عمى 

( أعـاله يجـوز لمجمـس االدارة ألسـباب يـرى منهـا قـاهرة السـما  بتسـجيل أل العـب خـارج فترتـي 0بالرغم من ما ورد في البند ) (2
 الراحة والتسجيل واإلنتقال بشرط أن التتعدى الفترة مسبوعاً 

  33المادة : 

أل نادل أربعة سنوا  ويجوز لمنادل أن يتنازل عن  قيد الالعب لصالد نادل أخر  في الفريق االول فيتكون فترة قيد الالعب غير المتعاقد 
  .بموافقة الالعب

   34المادة : 
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( أعاله أل العب يكمـل فتـرة قيـده خـالل احـدل فترتـي الراحـة والتسـجيل يحـق لـ  االنتقـال والقيـد فـي أل تـاريخ 33عمي الرغم مما ورد في المادة )
 .)2(23تسجيم  وفقا لنص المادة ذلد الالعب الذل يتم ويشمل سجيلالراحة والت تيخالل فتر 
 35 المادة  :

عــادة أخـرى قبـل انتهــاء فتـرة قيـده بــذلد النـادل بشـرط أن يــتم مــرة سـنوا  قادمـة  أربعــةلفتـرة  قيـده يجـوز لمنـادل بموافقــة الالعـب شـطب  وا 
 .ذلد خالل محدى فترتي الراحة والتسجيل المحددتين

 36المادة : 

 يتم قيد الالعب الموقع فى استمارة قيد وتسجيل الالعبين اذا اتضد ان كشوفا  النادى مكتممة بعدد الالعبين المسمو  بقيدهم . ال
   37المادة : 

  -يجب عمى سكرتير االتحاد المعنى ان يرفع امر قيد وتسجيل أل العب الى المجنة االدارية المختصة فى الحاال  االتية :
 طأ فى بيانا  استمارا  قيد وتسجيل الالعب او انتهاء فترة سريان مفعولها القانونى.اذا اتضد اى خ (أ

 اذا اتضد ان الالعب سبق ان وقع عمى استمارة قيد لنادى اخر خالل فترة قيد الالعبين الجارية. (ب

 اذا اتضد ان الالعب مسجل فى اتحاد محمى اخر. (ج

 القيد ألكثر من نادى واحد.اذا اتضد ان الالعب ال زال موقوفا بسبب محاولت   (د

 اذا اتضد ان هناد طعن مكتوب من الالعب فى صحة تسجيم  او قيده.  هـ(   
  38المادة : 

يتم شطب قيد أل العـب بنـاءًا عمـى خطـاب مـن النـادل المعنـي موقعـًا عميـ  بواسـطة اثنـين مـن الضـباط األربعـة لمنـادل )الـرئيس، نائـب  
و نــائبي الســكرتير وأمــين المــال المعتمــدين مبينــًا أســباب الشــطب وتــاريخ القــرار، وفــي حالــة الشــطب بســبب ســوء الــرئيس، الســكرتير، أمــين المــال( أ

حالـة األمـر لمجنـة اإلداريـة المختصـة التـي يجـوز لهـا ميقـاف الالعـب متـى  السمود يجب عمى سكرتير االتحـاد المعنـي أن يعتمـد شـطب الالعـب وا 
 ة الدفاع عن نفس .رأ  ذلد ضروريًا بشرط أن تتيد ل  فرص

 39 المادة   : 

يجب عمى االتحاد المعني االحتفاظ بالسجل المقرر لتسجيل وقيد الالعبين واالحتفاظ بالكر  المقرر لكل العب فـي أل نـادل باالتحـاد 
تــرف بهـــا مــن جهــة مع الـــرقم الــوطني او جــواز ســفر ســارل المفعـــولفيــ  صــورة الالعــب ورقـــم جنســيت  أو بطاقتــ  الشخصــية أو  اً مبينــ

ويحــدد الفــرق التــي  مالعــب منــذ عمــره اثنــي عشــر عامــاً لوتســجيل كــل تحركاتــ  وأل عقوبــا  صــدر  ضــده باإلضــافة ملــي ســيرة وســجل 
  ذلد عمى أن يالزم هذا السجل الالعب في تحركات  الداخمية والخارجية. ها وتواريخب لعب

 41 : المادة

بشــرط أن ال تتعــار  مــع النظــام االساســي وهــذه القواعــد واى لــوائد وقــرارا  يجــوز الل اتحــاد محمــى وضــع ضــوابط لمتســجيل والقيــد 
 يصدرها مجمس االدارة. 

  41المادة  : 

  .يجب عمى كل اتحاد محمى قبل بداية المعب التنافسى ان يوزع عمى االندية كشوفا  بأسماء الالعبين المسجمين فى كل االندية(0
  ناقصـا او بـ  خطـأ فـي اسـم العـب اليعتـد بـ  فـي ال شـكوى تتعمـق بعـدم قانونيـة اشـراد ( عدم وصول الكشف الى النادل او وصـول3

 العب اال اذا كان  الالعب المعني غير مسجل بكشوفا  االتحاد
 42المادة : 

تقـاال  الدوليـة و يـتم تتم مجراءا  قيد الالعبين األجانب الهواة  المنتقمين من االتحادا  الوطنية التابعة لالتحاد الدولي وفقـا لالئحـة االن
 .من هذه القواعد 23تسجيمهم لدى االتحادا  المحمية بموجب خطاب يصدره مجمس اإلدارة مع مراعاة المادة  

 43المادة : 

يراعى في محاسبته   أي العب يتم قيده في اى نادي غير أندية االتحاد المحلى ويتضح انه مازال مقيدا في اتحاد آخر   (1) 

  -االتى :
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 تم  في  المخالفة   يحاسب الالعب بواسطة المجنة اإلدارية في االتحاد المحمي الذل        أ(
يوقف نشاط  كميا لمدة سنة من تاريخ اليوم التالي آلخـر مبـاراة اشـترد فيهـا ان كـان اكتشـاف المخالفـة مـن شـكوى ضـد   ب(

 المخالفة ان كان غير ذلد نادي  أو من تاريخ استالم مستند بواسطة االتحاد المختص باكتشاف 
ج ( يشــطب الالعــب مــن كشــوفا  النــادل الــذل تــم قيــده فيــ  مــؤخرا ويشــطب مــن ســجال  االتحــاد المعنــى ويعتمــد قيــده فــي 

 اتحاده المحمي األول وال تتأثر نتيجة المباراة بسبب اشتراد الالعب المخالف لهذه المادة مع فريق  في اتحاده األول.
ه في اى نادل غير أندية االتحاد المحمى دون متباع اإلجراءا  المنصوص عنها لالنتقال ويتضد من أل العب يتم قيد  (3)

  -مشطوب أو أكمل فترة قيده في اتحاده السابق تتبع في حالت  اإلجراءا  اآلتية:  الالعب
 حين وصول كرت  تم قيده في  ل  بواسطة المجنة اإلدارية في االتحاد المحمي الذل  يوقف الالعب        (أ

/ب( مـن 85)  لـنص المـادة فيجـب تنفيـذ العقوبـة وفقـًا   مذا أتضد من كر  الالعب أن هناد عقوبة بإيقافـ  ولـم تنفـذ    (ب
( 015( مذا كان  هناد شكوى مقدم  ضده مع مراعاة أحكام المادة )1/3القواعد العامة باإلضافة ملي اعتبار نادي  مهزومًا )

 هذه القواعد.أواًل )أ( و)ب( من 
عمـى ناديـ  الجديـد وال تتـأثر نتيجـة   ماليـ   مذا أتضد من خالل الكر  من الالعب ليس عمي  أل عقوبا  توقـع غرامـ    (ج

 .  أل مباره أشترد فيها الالعب
  

  44المادة : 

 ف لمقواعــد بســبب تســجيم  وقيــدهيتضــد الحقــا ان قيــده ألى العــب مخــال ( أواًل )أ( و)ب( النــادى الــذى105مــع مراعــاة أحكــام المــادة )
بتــاريخ ســـابق واشــتراك  فعميـــا فــى مبـــاراة يفقـــد نتيجــة المبـــاراة اذا قــدم  شـــكوى قانونيــة ويجـــوز لمجنــة االداريـــة المختصـــة   اخـــر باتحــاد

  غيــر محاســبة رئــيس وســكرتير النــادى او نــوابهم المــوقعين عمــى اورنيــد تســجيل وقيــد الالعــب اذا ثبــ  اشــتراكهما فــى تقــديم معمومــا
 صحيحة بسوء قصد.

  45المادة : 

عمــى المجنــة االداريــة المختصــة ان توقــف اى العــب وقــع اوقيــد الكثــر مــن نــادى  ( أواًل )أ( و)ب( يجــب105مــع مراعــاة أحكــام المــادة )
اوال عمـى ان تبـدأ لـ  لمدة ال تقل عن اثنـى عشـر شـهرا عمـى ان يعتمـد توقيعـ  او قيـده لمنـادى الـذى وقـع اوقيـد المعني  تحادالاواحد فى 
 ف من تاريخ توقيع  لمنادى الذى يعتمد ل  الشطب. مدة االيقا
  46المادة : 

 يصدر مجمس االدارة الئحة خاصة لتنظيم اجراءا  تسجيل او قيد الالعبين غير الهواة ويجب مراعاتها عند تطبيق هذه القواعد .
 سداسالالفصل 

 انتقاالت الالعبين الهواة
 47المادة : 

 عب الذى يتم نقم  يجب ان يتم قيده لنادي  الجديد بشرط ان تكون هناد خانة شاغرة فى كشوفا  النادى واال يرف  الطمب .الال
  48المادة : 

الالعــب الموقــوف تــتم مجــراءا  انتقالــ  وفــق اإلجــراءا  المنصــوص عنهــا فــي هــذه القواعــد عمــى من تســتمر عقوبــة اإليقــاف 
 سطة مجمس اإلدارة بناءا عمى استرحام من الالعب بواسطة االتحاد الذل انتقل ملي  .سارية ما لم تممى أو تعدل بوا

 49 المادة  :

 أ (ال يجوز شطب الالعب خالل اليوم األخير في كل من فترتي الراحة والتسجيل واالنتقال مال في الحاال  اآلتية. 
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 .د المعني او من يفوض  امام سكرتير االتحا / موافقت  كتابة بتوقيع  وبصمت  عمي الشطب0
 قيده لصالد نادل أخر بموافقت .   /مذا تنازل نادي  عن3
 /مذا وافق عمي شطب  إلعادة قيده لفترة أخرى قبل انتهاء فترة قيده2

 ب (الالعب المشطوب من نادي  يحق ل  التسجيل داخل أو خارج متحاده خالل فترتي الراحة والتسجيال  واالنتقال
 

  51المادة : 

 من اربعة صور بواسطة النادى المنتقل الي .  االتحادمال الالعب طمب االنتقال المقررمن ي (أ
 يوقع ويبصم الالعب عمى اورنيد طمب االنتقال امام سكرتير االتحاد المحمى المنتقل الي  او من يفوض .  (ب

 يجب ان ترفق مع الطمب ستة صور فوتوغرافية لالعب  (ج
 اد خانة شاغرة في كشوفا  النادل المنتقل الي  الالعب نكن هال يقبل طمب االنتقال اذا لم ت (د

 يعتمد االتحاد المعني انتقال الالعب بعد التاكد من الشروط اعاله وصحة البيانا  في طمب االنتقال هـ( 

 51المادة: 

الى اتحــاد الســما  يرســل ســكرتير االتحــاد المعنــي طمــب االنتقــال لالتحــاد المعنــي الــذل كــان ينتمــي اليــ  الالعــب وال يجــوز 
 باشراد الالعب واستخراج البطاقة اال بعد وصول كر  ا لالعب من االتحاد المنتقل من .

 52المادة: 

اليجــوز الل العــب أن يتقــدم بــأكثر مــن طمــب انتقــال واحــد خــالل الفتــرة المســمو  بهــا االنتقــال والالعــب الــذل يفعــل ذلــد يجمــد نشــاط  
 ل الذل تقدم بطمب االنتقال لمكتب االتحاد المعني قبل النادل االخر.لمدة عام عمي ان يعتمد طمب  لمناد

 53المادة:

 يتم انتقال الالعبين الي االتحادا  االجنبية االعضاء في االتحاد الدولي وفقا لالئحة التي يصدرها االتحاد الدولي في هذا الشأن.
 54المادة:

بعــد اكمــال االجــراءا  القانونيــة بواســطة  الماتحــاد اخــر خــارج القطــر اليجــوز الل اتحــاد محمــي تســجيل أل العــب ســبق وتســجل فــي 
 والحصول عمي موافقت  الكتابية عمي تسجيم . االتحاد
 55: المادة

يتبـــع فـــي حالتـــ  الـــذل يـــتم نقمـــ  ملــي اتحـــاد أجنبـــي عضـــوا باالتحـــاد الـــدولي ثـــم يعــود مـــرة أخـــرى لمســـودان الهـــاوى  الالعــب الســـوداني)أ(
 .اإلجراءا  التالية

 :أوالا 

لمســودان خــالل فتــرة أقــل مــن ثمانيــة عشــر شــهرًا  يجــب معــادة قيــدة بــآخر نــادى كــان مقيــداأ فيــ  ليكمــل فتــرة قيــده بــذلد مذا عــاد الالعــب 
 النادى بشرط مخالء خانة ل  ويمند النادى فترة مسبوع. 

 :ثانياً 

 ل  التسجيل ألى نادى آخر فى أى متحاد. لمسودان بعد مضى  ثمانية عشر شهرًا فأكثر يكون حرًا ويحقمذا عاد الالعب 
 أال خالل فترتي الراحة والتسجيل الالعب العائدو في كل األحوال ال يتم قيد)ب( 

 
 
  

 بعالفصل السا

 تسجيل و انتقاالت الالعبين غير الهواة
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 56المادة:

 صاها خمسة أعوام .أق و متى ما وقع عقدا مع نادي  لفترة أدناها عام االتحاديعتبر الالعب غير هاول في  (أ
العقــد الــذل يوقــع بــين الالعــب و النــادل هــو عقــد عمــل ويجــب أن يــنص فيــ  عمــى األجــر الشــهرل و االمتيــازا  األخــرى و حقــوق (ب

 الالعب بجانب واجبات  تجاه النادل و التزام  التام بنظام النادل و لوائح  مع كيفية محاسبت  .
يين كـانوا أو أجانــب و كـذلد كيفيـة الفصــل  فـي المنازعـا  المتعمقــة بأوضـاعهم ومــا يحكـم تسـجيل وقيــد الالعبـين غيـر الهــواة سـودان (ج

 من النظام األساسي. )أ( 57استنادا عمى نص المادة الئحة يصدرها مجمس اإلدارة  بعقودهميتعمق 
 57:المادة

وفـي   ى بتسـجيل خمسـة العبـين متعاقـدينكمـا يسـمد النديـة الدرجـة االولـ يسمد بالتعاقد بين الالعب والنـادل بأنديـة الدرجـة الممتـازة (أ
يوفــق خاللهــا أوضــاع  تكــون عقــوده الموقعــة مــع العبيــ  ســارية لمــدة عــام واحــد أو الدرجــة االولــى مــن الدرجــة الممتــازة حالــة هبــوط نــاد  

  .أو االولى حسبما يكون الحال اال اذا صعد النادل لمدرجة الممتازة اوتممي بعدهأ العبي 
 .خمية والخارجية لالعبين المتعاقدين ويصدر مجمس االدارة الئحة لتنظيم االعارة يسمد باالعارة الدا (ب
تكـــون أقـــل فتـــرة هـــي الفتـــرة بـــين فترتـــي الراحـــة والتســـجيل واالنتقـــال يجـــب أن التكـــون فتـــرة العقـــد أقـــل مـــن ســـنة وفـــي حالـــة االعـــارة  (ج

 .المحددتين بهذه القواعد

 انب والسودانيين خالل فترتي الراحة والتسجيال يسمد بطمب شهادا  النقل الدولية لالعبين االج (د
 ثامنالالفصل 

 الموسم وبرامج المنافسات
 58المادة:  

 عمى النحو التالي: م3105 موسم عمى نطاق القطر ابتداءا من  )الموسم(ينظم النشاط السنول لألندية( أ أ
 وخارجية وزيارا  فرق اجنبية  كرا  داخمية: فترة معداد ومباريا  تجريبية ومعسديسمبر 20حتى  ديسمبر 0. الفترة 0

  فترة لعب تنافسى. :  مايو 01حتى يناير  0من .3
نتقاال فترة  مايو 31حتى  مايو 00من .2  . راحة وتسجيال  وا 
  وخارجية وزيارا  فرق خارجيةفترة معداد ومباريا  تجريبية ومعسكرا  داخمية  مايو 20حتى  مايو 30من .2
 فترة لعب تنافسي . اكتوبر 20حتى  يونيو 0من .5
 .وانتقاال : فترة راحة وتسجيال  نوفمبر 21وحتى  نوفمبر 0من .6

( لالعبي المنتخب الـوطني أو األنديـة المشـاركة فـي 6( و )2يجوز لمجمس اإلدارة مند مذن استثنائي من أحكام الفقرا  ) ب(
 المشاركة ذلد.منافسا  رسمية دولية أو قارية أو مقميمية عندما تقتضي ظروف 

 ج( يجوز لمجمس االدارة تعديل فترا  الموسم المذكورة اعاله اذا دع  ضرورة قاهرة الى ذلد 

  59المادة:

المــادة  فــييجــب أن تمتــزم االتحــادا  المحميــة و الفرعيــة بوضــع برامجهــا بمــا ال يتعــار  مــع برنــامج النشــاط الســنول لمموســم المحــدد  (أ
ثالثـة أو  يمعب الـدورل مـن من دورتين و يجوز لالتحاد المحمي أو الفرعي بموافقة مجمس اإلدارة أنويمعب الدورل المحمي   اعاله 58

 .أربعة دورا 
يجوز لالتحادا  المحمية اقامة منافسا  تشترد فيها اندية الدرجة الممتازة باالتحاد المعنى بخالف الدورى المحمـى بشـرط الحصـول (ب

 عمى موافقة مجمس االدارة .
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النديــة المنتســبة تنفيــذ البــرامج الصــادرة مــن مجمــس االدارة او االتحــادا  المحميــة وال يجــوز الى نــادى رفــ  تنفيــذ تمــد يجــب عمــى ا (ج
 .او االنسحاب او التميب منهاالبرامج 
  61:المادة 

سـا  التـي ينظمهـا يجب عمى االتحادا  المحمية أن تضع برامج منافساتها بما ال يتعـار  مـع أل بـرامج يصـدرها مجمـس اإلدارة لممناف
. 

 61:المادة 

جميــع المباريــا  ذا  االلتزامــا  الدوليــة التــي تجــرى بالســودان و المنافســا  القوميــة عمــى مســتوى الســودان و الــدورل  االتحــاديــدير  (أ
لرقابـة عمـى الممتاز ومنافسة كاس السودان في مراحمها القومية ومنافسا  كرة القـدم الخماسـية و أل منافسـة يقررهـا بجانـب اإلشـراف وا

المباريــا  التــي تنظمهــا االتحــادا  المحميــة و الفرعيــة و تــدير االتحــادا  المحميــة منافســة الــدورل المحمــي وكــاس الســودان فــي مراحمــ  
المحمية بجانب مدارتها لممنافسا   التي تنظمها وفقا لهذه القواعد وتنشـا منافسـة لمنتخبـا  الشـباب و الناشـئين عمـى مسـتوى االتحـادا  

  حمية و المناطق الرياضية يشرف عميها و يحدد شروطها و أماكن مقامتها مجمس اإلدارة .الم
 مجمس االدارة الئحة خاصة لكل منافسة يديرها وتكون لها الحاكمية   ضعي.0 (ب

مـس االدارة حسـب توجيهـا  مج المجنة المنظمة والمجنة االدارية المختصة برامج المنافسا  وضوابط ادارتهـا وتشـرف عميهـا تضع.3ب(
 او المجمس المحمى المختص ويحق لها تعديل تمد البرامج ويشمل ذلد قراراتها فى مكان وتاريخ المباريا  

 فيما يتعمق بالبرمجة نهائية وغير قابمة لالستئناف .المجنة االدارية والمجنة المنظمة  تكون قرارا . 2ب( 
( والعقوبــا  الــواردة فــي لــوائد المنافســا  يوقــع مجمــس االدارة عقوبــة حرمــان 75)ج( باالضــافة لمعقوبــا  االصــمية الــواردة فــي المــادة 

 النادل من تمثيل السودان لمدة عام عمى االقل في منافسا  االنديـة االفريقيـة أبطـال الـدورل وكـأس الكونفدراليـة وأنديـة سـيكافا واالتحـاد
ل الــذل يــرف  أو ينســحب أو يتخمــف مــن مبــاراة أو مباريــا  كــأس العربــي وأل منافســا  دوليــة أو قاريــة أو  مقميميــة آخــرى عمــى النــاد

 السودان والدورل الممتاز 
د( يجــوز لمجمــس االدارة محالــة أل أدارل أو مــدرب الــى لجنــة االنضــباط لمحاســبت  فــي حالــة مرتكــاب أل ســمود مشــين فــي المنافســا  

متحـاد شـرق ووسـط مفريقـا لمعاقبتـ  بعقوبـة مناسـبة باالضـافة الـى أل والمباريا  التـي ينظمهـا االتحـاد الـدولي أو االفريقـي أو العربـي أو 
 عقوبا  صادرة من هذه الجها  

 62المادة:

أل منافسـة يقـوم بتنظيمهـا متـى مـا دعـ   فـى برنـامجالمختص مجراء أل تعـديل  او الفرعى يجوز لمجمس اإلدارة أو المجمس المحمي (أ
 الضرورة ملي ذلد .

لمباريــا  التنافســية بســبب مــر  اوغيــاب او ايقــاق الالعبــين او اســتقالة االداريــين اوقفــل النــادى الى ال يجــوز تقــديم طمــب بتاجيــل ا(ب
 سبب من االسباب .

 تاسعالفصل  ال

 تنظيم المباريات
  63المادة :

 اد.أ(يجب تنظيم المباريا  وفقا لمقوانين والموائد الصادرة من االتحاد الدولي لكرة القدم و أل لوائد يصدرها االتح 
المجنـة  درهأوتقـ بسبب ظـروف طبيعيـة أو قـاهرة أو ألل سـبب اليعـود ألل مـن الفـريقين   ب( في حالة المباراة التي لم تكتمل

 يجب استكمال ما تبقي من زمن المباراة . أو المجمس الفرعي المنظمة أو المجنة اإلدارية
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ل مبــاراة تنافســية اخــرى بــذا  الالعبــين وعــددهم والحكــام ج( يجــب اســتكمال مــا تبقــي مــن زمــن المبــاراة قبــل اداء الفــريقين أل
 لحظة توقف المعب وتعتبر كآفة اإلجراءا  و القرارا  التي اتخذ  في المباراة ساري  المفعول .

  64المادة: 

 راد في أل مباراة لصالد فرد او هيئة غير رياضية اال بموافقة مجمس االدارة.تاليجوز التصديق أو االش
 65المادة :

لمعني في غير تقام المباريا  الودية بموافقة المجنة المنظمة في حالة مشاركة أحد أندية الدرجة الممتازة أو بموافقة المجنة اإلدارية في االتحاد ا أ(
راة ودية أو ذلد مع مراعاة أية ضوابط يضعها مجمس اإلدارة أو المجمس المحمي أو الفرعي وال يجوز ألل نادل أو العب االشتراد في أل مبا

الفرعي وأل نادل أو العب أو حكم يخالف هذا النص تتم االتحاد المحمي أو االتحاد أو  االتحادمهرجان أو احتفال رياضي بدون موافقة 
 محاسبت  وتوقيع العقوبا  عمي  وفقا لهذه القواعد أو لوائد المحاسبة واالنضباط أو أل لوائد توضع بواسطة مجمس اإلدارة.

أل نــادل يــنظم مهرجــان رياضــي أو احتفــال أو يشــارد فــي مبــاراة وديــة أو مهرجــان رياضــي أو احتفــال  (( )ب58)عــاة أحكــام المــادة مــع مرا ب(
( يخصم من رصيده ثـالث نقـاط فـي منافسـة الـدورل الممتـاز بالنسـبة 6( و )2( من هذه القواعد الفقرا  )58خالل فترة الراحة الواردة في المادة )

ويحاســب العبيـ  باإليقــاف  ســودانى جنيـ  010111الممتـازة والــدورل المحمـي بالنســبة لألنديـة األخــرى مـع غرامــة ماليـة ال تقــل عـن ألنديـة الدرجــة 
لعــدد مــن المباريــا  حســب مــا تحــدده لجنــة االنضــباط والمحاســبة أو المجنــة اإلداريــة المختصــة أو المجمــس المحمــي أو المجنــة المنظمــة أو مجمــس 

 اإلدارة.
 66المادة: 

ن ساعة عمي االقل من زمن بداية المباراة ويستثني من ذلـد حالـة المبـاراة المممـاة او ييجب اخطار الفريقين المتباريين قبل ستة وثالث (أ
 المعادة او المؤجمة.

ثمانيــة  اليحــوز لمجنــة االداريــة المختصــة وضــع مبــاراتين تنافســيتين لنــادل واحــد تكــون المــدة بــين المبــاراة االولــي والثانيــة اقــل مــن (ب
 عين ساعة من موعد المبارة االولي ويستثنى من ذلد الحاال  الخاصة المنصوص عنها في لوائد المنافسا  وهذه القواعد العامة.وارب

  67المادة: 

تعمال يسجل كل نادل لون فريق  في االتحاد المعني واليجوز تمييره اال بموافقة االتحاد المعني الذل يجوز ل  اصـدار الئحـة بتنطـيم اسـ
اذا تقارب لـون مالبـس الفـريقين المتبـاريين فعمـي الفريـق الزائـر التـابع لمنطقـة اخـرل تمييـر مالبسـ  وان كـان الفريقـان  االلوان المتشابهة 

ن لـم توجـد الئحـة يجـرل القرعـة عمـي ان يـوفر االتحـاد المخـتص ا  صـدرها االتحـاد المعنـي و أمن نفـس االتحـاد  يطبـق الحكـم أل الئحـة 
 المناسبة لمتميير.المالبس 

 68:المادة

 03سـماء العبيـ  و البـدالء عمـى أال يزيـد عـددهم عـن باكشـفا مـن ثالثـة صـور   يجب عمى كل فريق أن يسمم الحكم قبـل بدايـة المبـاراة
رامـة ماليـة و تقديم البطاقا  ويجـب أن توقـع غ 7وأرقام الفنايل التي يمبسونها و أسماء أعضاء الجهاز الفني عمى أال يزيد عددهم عن 

كمــا يجــوز لهمــا مصــدار  الكشــف اوالبطاقــا  لمحمــي المخــتص فــي حالــة عــدم تقــديمعمــى النــادل بواســطة مجمــس اإلدارة و المجمــس ا
 .الضوابط المنظمة لدخول الجهاز الفني واالدارل ومشاركة الالعبين 

 69:المادة 

ويكــون لمجنــة المنظمــة الحــق فــي بب اشــتراك  فــي مبــاراة دوليــة ال يجــوز ألل نــادل االعتــذار عــن اشــتراد فريقــ  فــي مبــاراة تنافســية بســ
 برمجة المباريا  وفقا لظروف مشاركا  األندية خالل فترة زمنية مناسبة قبل أو بعد أداء المباريا  الدولية

 
 
 

 71:المادة
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ألقــل مــن كــل فريــق مــن بيــنهم يجــب عمــى الحكــم أال يبــدأ أل مبــاراة أال مذا حضــر لميــدان المعــب مــا ال يقــل عــن ســبعة العبــين عمــى ا
أو  وعمــى الحكــم رفــع تقريــره ملــى المجنــة المنظمــة العبــين ملــي اقــل مــن ســبعة فــي حالــة نقــص الالعبــين ويعمــق المبــاراةحــارس مرمــى و 
 .التخاذ ما تراه مناسباً  المجنة االدارية

  : 71لمادة ا 

( 3يعتبر خاسرا لنتيجة المبـاراة )صـفر/  المعببداية  عن زمن ساعة ربعبعد عدد العبي  أو اكتمل متأخرا  اى فريق الى الممعب  مذا حضر
اال اذا كــان التــأخير او الــنقص فــى عــدد الالعبــين بســبب ظــروف قــاهرة وفــى كــل االحــوال يجــب عمــى الحكــم ادارة المبــاراة ورفــع تقريــره الــى 

 المجنة المنظمة او المجنة االدارية
  72المادة : 

 اوال: 

او المجنــة االداريـة المختصــة توقيــع غرامـة ماليــة مناسـبة عمــى اى فريــق يتخمـف دون عــذر مقبـول عــن ادء مبــاراة يجـوز لمجنــة المنظمـة 
 ودية

  ثانيا:

الفــريقين المتبــاريين مــن الممعــب قبــل اكتمــال الــزمن القــانوني المحــدد لممبــاراة دون مذن الحكــم أو رفــ   أحــدالوديــة مذا خــرج  اةفــي المبــار 
 لحكم المباراة نتيجة لذلد توقع عمي  العقوبا  التالية :مواصمة المعب و أنهى ا

 يفقد نصيب  من دخل المباراة. (أ

 .( جني  سودانى0111توقع عمي  عقوبة مالية التقل عن )(ب

 :73المادة

دون مذن  اراة أحد الفريقين المتباريين مـن الممعـب قبـل اكتمـال الـزمن القـانوني المحـدد لممبـ خرجمذا  غير الدورى في المباريا  التنافسية
 عمـى الفريــقتوقـع اونتيجـة لتصــرفا  العبيـ  او ادارييـ  او جمهــوره الحكـم أو رفـ  مواصـمة المعــب و أنهـى الحكـم المبــاراة نتيجـة لـذلد 

  الجزاءا  التالية :
 منها.اكثر ب( او بنتيجة االهداف فى المباراة ان كان مهزوما 3-يعتبر الفريق مهزوما )صفر (أ
 .ن دخل المباراةيفقد الفريق نصيب  م (ب

 ج( يبعد من المنافسة وتممى جميع نتائج  فيها. 
  سودانى ( ألفى جني 3111توقع عمي  عقوبة مالية التقل عن ) (د

 : 74 المادة (ذ

دون مذن الحكـم  أحـد الفـريقين المتبـاريين مـن الممعـب قبـل اكتمـال الـزمن القـانوني المحـدد لممبـاراة  خـرجمذا الدورل المحمـي في مباريا  
 عمـــى الفريـــقتوقـــع  أو نتيجـــة لتصـــرفا  العبيـــ  أو مدارييـــ  أو جمهـــوره رفـــ  مواصـــمة المعـــب و أنهـــى الحكـــم المبـــاراة نتيجـــة لـــذلدأو 

  الجزاءا  التالية :
 منها.اكثر ب( او بنتيجة االهداف فى المباراة ان كان مهزوما 3-يعتبر الفريق مهزوما )صفر (ب
 .يفقد الفريق نصيب  من دخل المباراة ( 

  سودانى ( ألفى جني 3111ع عمي  عقوبة مالية التقل عن )توقج (
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 : 75 المادة

أو غــاب أو تــأخر عــن الحضــور لمممعــب فــي الــزمن القــانوني دون عــذر  غيــر الــدورى أل فريــق رفــ  أداء مبــاراة تنافســيةأ(
   ني  سودانى(ج(3111)( مع المرامة التي ال تقل عن 3مقبول يعتبر مهزوما ) صفر /

يق يرف  أو يتميب عن أداء مباراة أو يتأخر عن الحضور لمممعب دون عذر مقبول في الـدورل المحمـي يعتبـر مهزومـًا . أل فر 0ب( 
جنيــ  )مــائتي جنيــ ( وأذا ثبــ  أن تخمــف الفريــق أو رفضــ  أو تــأخره عــن المبــاراة تــم بقصــد  311(مــع المرامــة التــى التقــل عــن 1/3)

موقفــ  فــى ترتيــب الــدورل يحــق لمجنــة المنظمــة أو المجنــة االداريــة لالتحــاد المخــتص المــاء  التحايــل أو الن نتيجــة المبــاراة التــؤثر عمــى
نتائج الفريق في المنافسة وتجميد نشاط  حتى نهاية الموسم وهبوط  لمدرجة االدنى مباشرًة واذا كان الفريـق أساسـًا هـبط لمدرجـة االدنـى 

 منها مباشرًة  يحق لالتحاد المختص مصدار قرار بهبوط  لمدرجة االدنى
. أما مذا رف  أداء أو تميب عن أداء ثالثة مباريا  في الدورل المحمي دون عزر مقبول يجمـد نشـاط  حتـى نهايـة الموسـم فـي 0ب( 
ويشـطب ويممـى منتسـاب   21/00ويهبط لمدرجة االدنى وأذا كان الفريق في الدرجة الثالثة يجمد نشاط  حتـى نهايـة الموسـم فـى  21/00

 بي  وفي كل االحوال تممى نتائج  في الدورلويسر  الع
االنسحاب من بطولة الدورل المحمي المصدق عمي  من قبل مجمـس اإلدارة قبـل أو أثنـاء سـير المنافسـة توقـع عمـى النـادل  ج( في حالة

 العقوبا  التالية :
ذا كـان النـادل ى أن يقـرر المعب التنافسـى ويجـوز لممجمـس أو المجمـس المحمـتجميد نشاط النادل حتى نهاية موسم  /0 هبوطـ  لمدرجـة األدنـى  وا 

 ويممى انتساب  ويسر  العبوه.  شطب نوفمبر يجوز ل  أن يقرر 21جمد نشاط  وفي بت يقوم المجمس المحمى  بالدرجة الثالثة
 الثانيـة حسـب مـا يكـون الحـال فى الدورة االولى أو الـدورة تممى جميع نتائج مباريات  السابقة في حالة االنسحاب أثناء سير المنافسة /3
. 
  وفى كل االحوال توقع عمي  غرامة مالية. /2

 76:المادة 

اليجــوز الل شــخص عــدا الحكــام والالعبــين المشــتركين فــي المبــاراة ان يــدخل الممعــب اال بعــد الحصــول عمــي اذن الحكــم  واليحــوز  الل العــب 
ضي او بعد الحصول عمي اذن من حكم المباراة ويجب عمي  الحكـم والالعبـين ممـادرة ممادرة ميدان المعب اثناء سير المباراة االبسبب حادث مر 

 الميدان في فترة الراحة ان امكن ذلد.
  77المادة:

الفنـى واالدارى بشـرط أن يكـون قـد تـم  مـن الجهـاز سـبع العبين بدالء و  اثني عشرالل شخص التواجد داخل حدود الممعب عدا اليجوز 
  م المباراة قبل بدء المباراة.تقديم أسمائهم الى حك

  78المادة: 

ال يجوز الى العب فى المباراة ممادرة الممعب اثناء المباراة اال بسبب حادث مرضـى او بعـد الحصـول عمـى اذن مـن حكـم المبـاراة وال 
م المبـاراة عمــى ان يجـوز الى العـب فـى المبـاراة الـدخول فـى الميـدان بعـد أن خــرج منـ  الى سـبب اال بعـد الحصـول عمـى اذن مـن حكـ

 يكون دخول  من حيث ما تنص عمي  قوانين المعبة 
  79المادة : 

فى حالة المباريا  الرسمية يتم تبديل الالعبين حسب شروط كل منافسة وفـى حالـة المباريـا  الوديـة يـتم التبـديل حسـب اتفـاق الفـريقين 
 القواعد  من هذه 65مراعاة المادة بدالء مع وفى الحالتين يجب تسميم حكم المباراة كشفا باسماء الالعبين ال

  81المادة : 

 يجب فى حالة تعادل الفريقين المتنافسين التقيد بشروط المنافسة فيما يتعمق بحسم النتيجة 
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  81المادة : 

ــة تميــب الحكــم او مســاعدل الحكــم او احــدهم االتحــاديعــين حكــام الدارة المباريــا  وفــق القواعــد الصــادرة مــن  تعتبــر المبــاراة  وفــى حال
 عشر فى هذه القواعد  خامسقانونية حسب قواعد تنظيم شئون التحكيم الواردة فى الفصل ال

  82المادة : 

يجــب عمــى الحكــم اذا توقفــ  المبــاراة او تعــذر ســيرها بســبب اخــالل بــاالمن او دخــول الجمهــور لمممعــب فعميــ  فــى حالــة عــدم ازالــة االســباب 
 ويرفع تقريره لمجنة المختصة.هاء المباراة وعمى حسب تقديره ان يقرر ان

  83المادة : 

يجوز لمحكم ابعاد اى شخص موجود داخل الممعب وداخل االستاد الى اى مكان يراه او الى خارج االستاد اذا رأى الحكم ان تصرفا  ذلد 
 الشخص في  اخالل بسير المباراة 

  84 المادة :

العبيـ  أو ادارييـ  أو أعضـاء أل مـن أل نادل يتسـبب فـي تعـذر سـير المبـاراة بسـبب شـمب  يفقدعد من هذه القوا( 87  )مع مراعاة المادةأ(
( أو بالنتيجـة التـي انتهـ  عميهـا المبـاراة مذا كانـ  اكثـر مـن 3الفني أو جمهوره نتيجة المبـاراة التـي ألميـ  و يعتبـر مهزومـا ) صـفر / جهازه

تتناسـب مـع  أل تمـف حـدث كمـا يتعـر  األشـخاص الـذين  غرامـةيجـوز أن توقـع عميـ   ( و يفقد نصـيب  مـن دخـل المبـاراة .  كمـا3)صفر/
 مـن اإلداريـين أو الالعبـين أو أعضـاء الجهـاز الفنـي و أل عقوبـا  أخـرى تسببوا في ذلد لإليقـاف لمـدة ال تزيـد عـن ثالثـة سـنوا  مذا كـانوا

   فى الئحة المحاسبة امنصوص عميه
ل بواسـطة ال مـن العبيــ  او ادارييـ  او اعضـاء جهـازه الفنـي او جمهـوره دون ان يتسـبب فـي تعــذر ب/ فـي حالـة حـدوث شـمب مـن ال نـاد

تتناسـب مـع  أل تمـف حـدث كمـا يتعـر  األشـخاص الـذين تسـببوا فـي ذلـد لإليقـاف لمـدة ال تزيـد عـن ثالثـة  غرامـةتوقع عميـ  سير المباراة 
  فى الئحة المحاسبة امنصوص عميه جهاز الفني و أل عقوبا  أخرىمن اإلداريين أو الالعبين أو أعضاء ال سنوا  مذا كانوا

من قبل جماهير النادل توقـع عميـ  غرامـة ماليـة ال تقـل  ج(في حالة قذف الممعب بال مواد او استعمال االلعاب النارية او ال مواد ممنوعة
 جني 0111عن 
أثنـــاء أو بعــد المبـــاراة او عبــارا  مســـيئة اوالقيــام بصـــوره جماعيـــة فــي حالـــة رفــع ال الفتـــا  او اعــالم تحمـــل شــعارا  عنصـــرية قبــل أو  د(

 جني 0111بهتافا  عنصرية اواالساءة بالفاظ نابية  اوعبارا  غير الئقة من قبل جماهير النادل توقع عمي  غرامة مالية ال تقل عن 
ين أو الالعبـين أو الجهـاز الفنـي لمنـادل يـتم ميقــافهم د( بواسـطة االداريـ-ج-هــ( فـي حالـة ارتكـاب أل مـن المخالفـا  الـواردة فـي الفقـرا  )ب

 جني ( 511لمدة التزيد عن ثالثة سنوا  مع المرامة التي ال تقل عن )
او  هـــ( يــتم مضــاعفة العقوبــة كمــا يجــوز نقــل مباريــا  النــادل خــارج االر -د-ج-و( فــي حالــة تكــرار المخالفــا  المــذكورة فــي الفقــرا  )ب

 . المعب بدون جمهور
  85دة : الما

 فى اى مباراة غير قانونى  فعمياً  ال يجوز الى العب موقوف المعب مرة اخرى اال بعد انقضاء مدة االيقاف ويعتبر اشتراك  (أ
بعــد تقــديم طمـــب  اذا اشــترد اى العــب موقــوف تحتســب لــ  مــدة االيقــاف مــرة اخــرى مــن اليــوم التــالى لتــاريخ اخــر مبــاراة اشــترد فيهــا  (ب

زيـادة مـدة  ويجـوز لهـم  او المجمـس الفرعـى ادي  أو مكتشـاف المخالفـة بواسـطة المجنـة المنظمـة أو المجنـة االداريـة لتصحيد مساره بواسطة ن
 أو توقيع غرامة مالية عمي  وال يعتد بااليقاف الذل يقوم ب  النادل دون قرار من المجنة المختصة االيقاف 

 بعد انقضاء مدة االيقاف  ال يجوز الى حكم موقوف االشتراد فى اى مباراة اخرى اال (ج
او مــن لجانــ  او مــن اتحاداتــ  بمختمــف انواعهــا او لجــان تمــد  االتحــادمــن  أو ميقــاف نشــاط  ال يجــوز الى شــخص صــدر قــرار بابعــاده (د

 االتحادا  وانديتها مزاولة اى نشاط يتعمق بكرة القدم 
 بطاقا  االتحادا  الخاصة بذلد  يجب تدوين كل المخالفا  والعقوبا  عمى مرتكبيها فى الوقائع وفى سجال  (ه
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  86المادة : 

مــن هــذه القواعــد يعتبــر النــادى وحــده المســئول عــن قانونيــة اشــتراد اى العــب ضــمن فريقــ  فــى اى مبــاراة  (015مراعــاة المــادة )مــع 
  -ام التالية :والنادى الذى يشرد العبا يثب  ان اشتراك  غير قانونى فى اى مباراة عند تقديم شكوى ضده تطبق عمي  االحك

( واى عقوبـا  اخـرى نصـ  عميهــا هـذه القواعـد فـى بعـ  الحــاال   3 -فـى المباريـا  التنافسـية يفقـد الفريـق نتيجــة المبـاراة ) صـفر (أ
 الخاصة 

اذا ثب  خالل اسبوعين بأن اشراد النادى لالعب تم عن قصـد او تحايـل يحـق لمجنـة المنظمـة او المجنـة االداريـة او لجنـة المنطقـة (ب
  -رعية كل فى مجال اختصاصها توقيع الجزاءا  التالية باالضافة لمعقوبا  الواردة اعاله :الف

 ( عمى االقل من رصيد الفريق 6خصم س  نقاط ).0
  جني  سودانىغرامة مالية ال تقل عن مائة الف .3

   87المادة : 

ى الحكــم ان يطمـب مـن رئــيس العبيـ  اخراجـ  مــن اذا طـرد الحكـم العبـا مــن الميـدان الى سـبب ورفــ  ذلـد الالعـب الخــروج يجـب عمـ
الميدان واذا لم يخرج الالعب بعد طمب الحكـم ورئـيس الالعبـين يعتبـر الالعـب موقوفـا تمقائيـا عـن لعـب اى مبـاراة لمـدة سـتة اشـهر واذا 

ــم يتعــاون رئــيس العبــي الفريــق فــى اخــراج الالعــب مــن الميــدان يعتبــر رئــيس العبــى الفريــق موقوفــا تمقائيــا  ــ  امــام المجنــة ل لحــين مثول
 المنظمة او االدارية المختصة او المجمس الفرعى خالل فترة اقصاها اربعة عشر يوما.

  88المادة : 

( او 3 –فــى كــل الحــاال  اذا لــم يخــرج الالعــب بعــد مضــى خمســة دقــائق مــن قــرار الحكــم ينهــى المبــاراة ويعتبــر فريقــ  مهزومــا )صــفر 
 ا اكثر من ذلد بنتيجة المباراة اذا كان مهزوم

   89المادة: 

من هذه القواعد فى حاال  الالعبين المنذرين والمطـرودين مـن الميـدان تطبـق عمـيهم االحكـام   (85مع مراعاة المادة ) اوال:
  -التالية :

الــذى ( اى العـب ينــذره الحكـم بــالكر  االصـفر فــي ثـالث مباريــا  أو يطــرده بـالكر  األحمــر فـى مباريــا  ناديـ  او النــادى أ
 ينتقل الي  يعتبر تمقائيا موقوفا عن المعب في المباريا  التنافسية مع نادي  حتى انقضاء مباراة تنافسية واحدة. 

( اعطـاء الكـر  االحمـر فـى المبـاراة يممـى الكـر  االصـفر فـى نفـس المبـاراة ولكنـ  ال يممـى االنـذارا  السـابقة المدونـة فــى ب
 كر  الالعب 

ة اذا لعب  المبـاراة او انتهـ  قبـل اسـتكمال زمنهـا القـانونى الل سـبب تعتبـر المبـاراة لصـالد الالعـب الغرا  هذه الماد  (ج
 الموقوف.

 يجوز لمجنة المنظمة مضافة غرامة مالية متى ما دع  الظروف لذلد  (د
رها حكم المباراة المسجل في بإستثناء المباريا  الدولية الودية والتنافسية تحسب كل الكرو  الصفراء والحمراء التي يشه  (ه

وجـ  الالعبــين فــي أل مبــاراة ال يتكمـل زمنهــا القــانوني ألل ســبب أو تمـد التــي تمعــب فــي منافسـة خاصــة أو تمــد التــي تمعــب 
 بزمن أقل أو أزيد من الزمن القانوني أو تمد التي يشارد بها العبون أكثر من المسمو  ب  في هذه القواعد.

 اى انذارا  اقل من ثالثة الى العب ( بنهاية اى موسم تسقط و
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( الالعب الذى تطبق عمي  الفقرة )أ( اعاله مرتين خالل الموسم يعتبر موقوفا تمقائيا لمباراة تنافسية ثانية وأذا تكرر تطبيـق ز
تـى يتكـرر فيهـا الفقرة )أ( أعاله عمى الالعب الكثر من مرتين تزداد العقوبة لمباراة مضافية تمقائيًا ويجـوز فـي كـل الحـاال  ال

   ايقاف الالعب مضافة عقوبة مالية عمي 
( يجــب عمــى ســكرتير االتحــاد المعنــى ايقــاف نشــاط اى العــب ورد اســم  فــى تقريــر حكــم المبــاراة او مراقــب المبــاراة لســوء  

مــة او الســمود اوتبــين ســوء ســموك  بحضــور وبشــهادة اثنــين مــن اعضــاء مجمــس االدارة او المجمــس المحمــى او المجنــة المنظ
المجنــة االداريــة او بواســطة شــريط المبــاراة المســجل اثنــاء او بعــد المبــاراة المعنيــة لحــين مثولــ  امــام المجنــة المنظمــة او المجنــة 

 االدارية المختصة لمدة اقصاها سبعة ايام يكون بعدها الالعب حرا لحين محاكمت . 
عدي  أو البصق فـي الوجـ  أو الصـفع أثنـاء أو بعـد المبـاراة أل العب يعتدل بالضرب بعنف عمى حكم المباراة أو مسا ثانيا:

يوقــف نشــاط  داخميــا وخارجيــا لمــدة عمــي ان التقــل عــن عــام وعمــى الحكــم االســتمرار فــي مدارة المبــاراة أال مذا لــم يكــن الئقــا 
 جسمانيا بسبب االعتداء . 

االيقـاف أوالمرامـة عمـي الالعبـين بوقيـع عقوبـة اضـافية او المجمـس الفرعـي ت  يجوز لمجنة المنظمـ  او المجنـة اإلداريـ  ثالثاً :
من هذه البند )أوال( (  المطرودين والمنذرين لسوء السمود أو الذين تبين سوء سموكهم بال طريق  من الطرق المبين  بالفقرة )

 المادة .
 91المادة :  

  عالقة بشئون كرة القدم يجوز لمجنـة االداريـة المختصـة او اذا اوقف النادى عضوا او العبا او عاقبت  لجنة النادى الى سبب ل-أوال :
المجمس الفرعـى ان تـدرس اسـباب االيقـاف او العقوبـة وان تحقـق فيهـا ومـن حقهـا ان تزيـد العقوبـة او ترفضـها او تعـدلها بـالتخفي  اذا 

 اقتنع  انها تعسفية 
 ثانيا:

 -يراعي في حالة الالعب المنصوص عمي  أعاله التالي:
ب الالعــب أعــاله أو انتهــ  فتــرة قيــده يظــل موقوفــًا ويحــق لــ  االنتقــال والقيــد ألل نــادل آخــر ويجــوز لناديــ  الجديــد رفــع طمــب ملــي مجمــس مذا شــط

  اإلدارة لدراسة حالت  ويحق لمجمس اإلدارة فحص العقوبة ويحق ل  قبول الطمب أو رفض .

  -ثالثا :

 وفى عن االسباب التى اوجب  العقوبة الثباتها فى سجال  وكر  الالعب عمى النادى ان يتقدم لمجنة االدارية بتقرير مست
  -رابعا :

اذا اصــدر النــادى عقوبــة شــطب عمــى العــب بســبب ســمود غيــر رياضــى يجــوز لمجنــة االداريــة توقيــع عقوبــة االيقــاف باالضــافة الــى 
 الشطب متى ما رأ  ذلد ضروريا بشرط ان يمند الالعب فرصة الدفاع عن نفس  

  91دة : الما

 يسمد لالعبين الزائرين والمحميين باالشتراد فى المباريا  الودية مع االندية بأذن مسبق من االتحاد المعنى 
  92المادة : 

يعتبــر مرتكبــا لمخالفــة التواطــؤ كــل مــن عقــد اتفاقــا أو قــام بــأل عمــل أدى ملــى تمييــر نتيجــة مبــاراة تنافســية بتحقيــق هزيمــة أو تعــادل  (أ
 ين كنتيجة متفق عميها لمصمحة نادى مع

ب(يعتبر مرتكبا لمخالفة الشروع في التواطؤ كل من سـعى بعقـد اتفـاق أو قـام بـأل عمـل القصـد منـ  التـأثير عمـى نتيجـة مبـاراة لتحقيـق 
 هزيمة أو تعادل لصالد نادى معين في مباراة تنافسية وان لم تتحقق النتيجة المتفق عميها 

 في . ارتكاب أل عضو أو أل العب أو أل مدرب لمخالفة التواطؤ أو الشروع ج(تقع عمى النادل والفرد مسئولية
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  93المادة : 

 أواًل:
 في حالة ثبو  الشروع في التواطؤ تكون العقوبة كالتالي:

أل شخص ) العب  حكم  مدرب  مدارل  عضو أو فرد منتمي لنادل( تثب  في مواجهت  مخالفة الشروع في التواطؤ يحرم من العمل في  -أ
 النشاط الرياضي في أل من هيئا  الرياضة في مجال كرة القدم لمدة ال تقل عن سنتين وال تزيد عن خمسة سنوا .

مذا ثب  أن الشروع في التواطؤ قد تم بتدبير من مدارة النادل أو أل من أعضائها أو أل من أعضاء النادل المعتبرين بقصد وتدبير توقع -ب
 كما يجوز تجميد نشاط  لمدة عامين وتجميد نشاط العبي  مع أل عقوبا  أخرل. جنية سودانى 01111عن  عمي النادل غرامة مالية ال تقل

 ثانيا:

أو مذا ثب  أن التواطؤ قد تم بتدبير من مدارة النادل أو أل من أعضائها أو أل من أعضاء النادل المعتبرين بقصد وتـدبير توقـع عمـي النـادل  (أ
كما يجوز هبوط النادل أو األندية لمدرجة األدنى أو الشطب من كشوفا  االتحـاد مـع أل  جني  سودانى 31111 األندية غرامة مالية ال تقل عن

 عقوبا  أخرى.

 عاشرالفصل ال

 الشكاوى
  94المادة : 

ون  يجــوز الى نــادل  منتســب  ان يتقــدم  بشــكوى  طاعنــا  فــي  نتيجــة  أل مبــاراة  تنافســية مــن  الناحيــة القانونيــة  بشــرط  ان  يكــ (أ
ــا فــي نتيجــة أل مبــاراة تنافســية ومطالبــًا بعــدم  النــادل  قــد  لعــب  المبــاراة  مثــار  الشــكوى ويجــب  عمــي  أل نــادى تقــدم بشــكوى طاعن

التي تشــكل المخالفــة بــذكر اســماء المباريــا  ونــوع المنافســة وتــاريخ ارتكــاب المخالفــةاعتمــاد نتيجتهــا أن يحــدد  الوقــائع بصــورة محــددة 
 استند عميها في شكواه وذلد خالل الفترة الزمنية المقررة.القانونية التي 

ن لم يكن طرفـًا فيهـا أن يتقـدم لمجمـس اإلدارة أو المجمـس المحمـي أو الفرعـي بشـكوى يطعـن ب( يجوز ألل نادل تضرر من نتيجة مباراة وحتي وا 
ســتند عميهــا فــي دعــواه بشــرط أن يســدد  الرســوم المقــررة بواســطة فيهــا بــالتواطؤ أو الشــروع فــي التواطــؤ مبينــًا فــي الشــكوى الوقــائع والبيانــا  التــي ي

ول مجمس اإلدارة أو المجمس المحمي أو الفرعي ويجب أن تقدم الشكوى كتابة  في فترة أقصاها سبعة أيام مـن زمـن نهايـة المبـاراة موضـوع  الشـك
 وال يجوز النظر في أل  شكوى بعد انقضاء هذه الفترة .

 95المادة : 

 .أ(  من  هذة  القواعد-32توفي الشكول في نتيجة أل مباراة تنافسية الشروط االتية واال تشطب كميا  مع مراعاة  المادة )يجب ان تس
ا تسمم  الشكول  مكتوبة  لسـكرتير  االتحـاد  فـي  حالـة  منافسـا   الـدورل الممتـاز او كـاس السـودان او المباريـا   اوالمنافسـا  التـي ينظمهـ (أ

وط والزمن والكيفية  التي  تحددها  كل  منافسة وفى غير ذلـد تسـمم لسـكرتير االتحـاد المحمـى المعنـى  اومـن  يفوضـ  خـالل حسب الشر  االتحاد
 مدة  ال  تتجاوز  اربعة  وعشرين ساعة من نهاية المباراة موضوع الشكوى وال تحسب العطال  الرسمية.

لمحمي او المجمس الفرعى  وتسميم  النادى  ايصال  الرسوم  مبينا  في   التاريخ سداد رسوم الشكول التي يقررها مجمس االدارة او المجمس ا (ب
 وساعة االستالم .

 لمنادل  او نوابهم  المعتمدين  لدل  االتحاد  المعني.  ماليوقع  عمي  الشكول  الرئيس  اوالسكرتير او امين  ال (ج
 أل  شروط  شكمية  اخرل  حسب  الشروط  المعمنة  لممنافسة . (د
 ال يجوز سحب أل شكول بعد تقديمها .( هـ
 ال يجوز تقديم أل شكول ضد قرارا  الحكم التقديرية  . (و

 96المادة : 

أ( من هذه القواعد ال تجوز الشكول في نتيجة أل مباراة تنافسية ألكثر مـن العـب واحـد فـي مبـاراة واحـدة وال -32مع مراعاة المادة ) (أ
 ثار الشكول كما ال يجوز تقديم اكثر من شكوى واحدة في المباراة. يجوز تحديد أكثر من اتحاد واحد لالعب م

 فى كل الشكاوى أن االتحاد المختص قد شارد فى المخالفة بخطأ فى تطبيق القواعد العامة تعاد المباراة.(ب
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    97المادة  :

جنـة االداريـة المعنيـة الختصـة لمنظـر يجب عمي سكرتير االتحاد اوسـكرتير االتحـاد المعنـي عـر  الشـكول عمـي المجنـة المنظمـة أو الم
 في الشكول بعد استكمال كافة البيانا  االدارية والفنية والقانونية الخاصة بالشكول .

 98المادة :

في شـكاوى التواطـؤ أو الشـروع فيـ  مذا اقتنـع مجمـس اإلدارة أو المجمـس المحمـي أو الفرعـي بـان الوقـائع المقدمـة مليـ  تسـتوجب المسـائمة 
الــة المسـتندا  لمجنــة المنظمـة أو لجنــة اإلنضـباط والمحاســبة أو المجنـة اإلداريــة المختصـة لتقــوم بـإجراءا  الفصــل فـي األمــر. يقـوم بإح

ذا لم يقتنع مجمس اإلدارة أو المجمس المحمي أو الفرعي بكفاية الوقائع والبينا  يرف  الشكول وفي هذه الحالة يكون قراره نهائيًا.  وا 
  99المادة :

يكون قرار المجنة االدارية المختصة فيما يتعمق بموضوع الشكول في نطاق الوقائع التي تشكل المخالفـة القانونيـة التـي حـدد   يجب أن
 بأصل الشكول وال يجوز تعديل نتيجة  المباراة بسبب وقائع أومخالفة قانونية أخرى لم ترد في أصل الشكول .

  111المادة: 

شكواه عمي حـدة فـاذا ثبتـ  المخالفـة عمـى  منهما في نفس المباراة بشكول قانونية ضد اآلخر وقدم كل اذا تقدم كل من ناديين مشتركين
 الناديين توحد األحكام كاالتى:

 اذا  كان  الحكم  في  كل  من  الشكوتين اعادة المباراة  تعاد المباراة بينهما. (أ
( يفقد الفريقان نتيجـة المبـاراة فـي حالـة منافسـا  الـدورل وفـي 3اذا كان الحكم في كل من الشكوتين معتبار الفريق مهزوما  )صفر:(ب

 حالة مباريا  الكاسا  عمي نظام خروج المهزوم تعاد المباراة و يفقد الفريقان نصيبهما من دخل المباراة مثار النزاع.
تيجـة المبـاراة عمـي الفريـق الـذل ارتكـب اذا كان الحكم في شكول اعتبار الفريق مهزوما وفي الثانية اعادة المباراة توقع عقوبة  فقد ن (ج

 المخالفة  النتيجة.
 111المادة :

يجـــب ان يكـــون رفـــ  الشـــكول لعـــدم اســـتيفائها لمشـــروط الشـــكمية أو الســـباب موضـــوعية بقـــرار يصـــدر مـــن المجنـــة المنظمـــة أو المجنـــة 
دم الشـكوى مذا كانـ  شـكواه كيديـة قصـد منهـا االدارية المختصة ويجوز لها اصدار قرار باتخاذ مجراءا  محاسبة في مواجهة النادل مق

 تعطيل المنافسة.
  112المادة : 

يجـوز لمجنـة المنظمــة أو المجنـة االداريــة المختصـة االســتعانة بتقـارير الحكــام والمـراقبيين أو أى مســتندا  رسـمية الزمــة لمفصـل فــي أل 
وشروط المنافسا  العامـة أو القواعـد الصـادرة  االتحادادرة من شكول ويجب عميها الب  في الشكول وفقا لمقواعد العامة أو القواعد الص

 من الجها  المختصة .
 113المادة  : 

 تختص المجنة المنظمة والمجنة االدارية المعنيـة بـالنظر فـي الشـكاوى التـى تقـدم اليهـا وفـق هـذه  القواعـد وعميهـا تسـميم قرارهـا كتابـة الـي
 مقدم الشكوى

 114المادة : 

يعتبــر قــرار المجمــس أو المجنــة المنظمــة أوالمجنــة اإلداريــة المختصــة أو لجنــة االســتئنافا  العميــا فــى أى شــكول أواســتئناف نافــذًا الــي  (أ
 نقض  أوتعديم  بواسطة جهة مختصة. حين
ومتــى مــا قــدم   أل مبــاراة ميقــاف المنافســة موضــوع الشــكوى أو االســتئناف نتيجــة ال يترتــب عمــى تقــديم أل شــكوى أو اســتئناف فــيب(

 .شكوى أو استئناف يرجأ معالن النتيجة النهائية لممنافسة ملى حين صدور القرار النهائي
 

  115المادة : 
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 -أوال:
 -في حالة أل شكوى أو طعن حول قانونية مشراد العب فعميًا ضمن فريق  بسبب عدم صحة تسجيم  أو قيد نادي  يراعى االتى :

من سنة من تـاريخ المبـاراة مثـار الشـكوى واقـل مـن ثالثـة سـنوا  ال يترتـب عمـى الطعـن تمييـر نتيجـة  مذا انقضى عمى المخالفة أكثر (أ
نما يحاسب الالعب حسب هذه القواعد   المباراة بسبب هذه المخالفة وا 

العـب ويكـون أما مذا انقضى عمى المخالفة أكثر من ثالثة سـنوا  باإلضـافة ملـى عـدم تمييـر نتيجـة المبـاراة تسـقط المخالفـة عـن ال (ب
 تسجيم  وقيده لنادي  صحيحا

 -ثانيا:
في حالة أل طعن في نتيجة أل مباراة بسبب أل مخالفة أخرل غير المذكورة في البند أوال أعاله انقضي عمي ارتكابها سنة أو أكثر 

 ة.من تاريخ المباراة مثار الشكوى ال يترتب عمي الطعن تميير نتيجة المباراة أو مساءلة مرتكب المخالف
 حادى عشرالفصل ال

 االستئنافات
 116المادة : 

  .امام المجمس الفرعى لممدربينمجنة الفرعية الو  لمحكام مجنة الفرعيةالتستأنف قرارا  أ( 
 جمس المحمى وتكون قرارات  نهائية.تستأنف قرارا  المجمس الفرعى الى المب( 

امــام المجمــس المحمــى لممــدربين  المحميــة مجنــةالو  لمحكــام مجنــة المحميــةالو تســتأنف قــرارا  لجــان المنــاطق الفرعيــة والمجنــة االداريــة ج( 
والثالثــة نهائيــة  وتســتأنف فيمــا عــدا ذلــد الــى لجنــة االســتئنافا   وتكــون قراراتــ  فيمــا يخــتص بنتــائج مباريــا  دورى انديــة الدرجــة الثانيــة

  .العميا
ديـة الدرجـة االولـى الـى لجنـة االسـتئنافا  العميـا ويكـون قرارهـا نهائيـا تستأنف قـرارا  المجمـس المحمـى فيمـا يخـتص بمباريـا  دورى اند(

 .فى هذا الخصوص
 نف قرارا  المجنة المنظمة الي لجنة االستئنافا  العميا وتكون قرارتها نهائية فيما يختص بنتائج المباريا . هـ( تستأ

 .س االدارة امام الجمعية العمومية ويكون قرارها نهائيافيما عدا نتائج المباريا  وانتقاال  الالعبين تستأنف قرارا  مجمو( 
قـرار صـادر مـن المجمـس المحمـي  الالفقرة )ج( يجوز لمجمس االداراة من تمقاء نفس  او بناء عمـى طمـب  احالـة  ز(بالرغم مما ورد في

يـا  اذا رأى ان هنـاد انتهاكـآ واضـحآ اوجسـيمآ الـى لجنـة اإلسـتئنافا  العم والثالثـة بنتائج مباريا  دورى اندية الدرجة الثانيةفيما يختص 
                 لمقواعد العامة.

 117المادة  :

 أو االتحاد المحمي المعني بالشروط االتية : االتحاديجب تقديم االستئناف الي سكرتير 
المنظمة أو المجنة االداريـة المختصـة او ساعة( من تاريخ استالم  قرار المجنة  أربعينساعة )ثمانية و  28وذلد في مدة ال تتجاوز   كتابة (أ

حســب مــا تــنص عميــ  المــوائد الخاصــة بالمنافســا  القوميــة الــي النــادل مقــدم الشــكوى فــى حالــة نتــائج المباريــا  وفــى غيــر ذلــد يقــدم خــالل 
 أسبوع من تاريخ استالم القرار وال تحسب العطال  الرسمية.

ايصـــال بهـــذه الرســـوم مبينـــا عميـــ  تـــاريخ  هـــا االتحـــاد المعنـــي وعمـــي النـــادل  اســـتالميجـــب أن يرفـــق مـــع االســـتئناف الرســـو م التـــي يقرر ب(
 االستالم 
  118المادة  :

تســـتأنف قـــرارا  مجمـــس االدارة لمجمعيـــة العموميـــة فيمـــا عـــدا تســـجيال  وانتقـــاال  وعقوبـــا  الالعبـــين وقضـــايا الشـــروع والتـــاثير فـــي نتـــائج 
 ة نهائية بصفتها السمطة النهائية.المباريا  وتعتبر قرارا  الجمعية العمومي
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 119المادة: 

ال يجـــوز مضـــافة وقـــائع أو مخالفـــا  جديـــدة لـــم تتعـــر  لهـــا الشـــكول ويجـــوز تقـــديم مســـتندا  أو شـــهود الثبـــا  أو تـــدعيم مـــاورد فـــي أصـــل 
 الشكوى.

   111المادة  : 

 و تعديل أو الماء القرار موضوع االستئناف.يد أستئناف المقدم اليها تأييجوز لمجنة االستئنافا  العميا حال الب  في اال
 111:المادة 

ال يجوز ألل جهة قدم  ضدها شكوى أو استئناف لجهة أعمـى أن تحجـب الشـكوى أو االسـتئناف و يجـوز لممشـتكي أو المسـتأنف فـي 
االسـتئناف ملـى لمجهـة األدنـى حالة حجب شكواه أو استئناف  أن يرفع  مباشرة لمجهـة األعمـى و تقـوم الجهـة األعمـى بإرجـاع الشـكوى أو 

 لمتعميق عميها خالل خمسة عشر يوما و يحق لمجهة األعمى الفصل في االستئناف أو الشكوى مباشرة بعد مرور المدة المحددة .
 عشر ثانىالفصل ال                   

 وترتيب الفرق الجوائز
 112المادة:

 عد انقضاء مدة حفظة الي االتحاد المختص.بليعيده سالما  يجب ان يحفظ النادل أل كاس يحوز عمي  في مكان امين
 113المادة: 

 يضع مجمس االدارة شروط منافسة الدورى الممتاز لمدرجة الممتازة ويحدد عدد الفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها . 

 
 114المادة: 

تول القــومي والــدورل المحمــي عمــي مســتوى االتحــادا  يجــب وضــع الفريــق او الفــرق التــي تــدخل منافســا  الــدورل الممتــاز عمــي المســ
 المحمية الول مرة في اخر الدرجة.

 115المادة :

 يحسب لمفريق الفائز ثالثة  نقاط وفي حالة التعادل نقطة واحدة وفي حالة الهزيمة صفر.
 116المادة:

قية عمي النتيجة فيما يتعمق بمعرفـة الفريـق الصـاعد او يجب في حالة عدم اتمام الدورى الممتاز او المحمي وعدم  تاثير المباريا  المتب
 مس االدارة.جالهابط يؤخذ بنتيجة المباريا  التي لعب  في الدورل بعد موافقة م

 117المادة: 

 توضع في نهاية الموسم فرق كل درجة بالترتيب حسب مجموع النقاط التي تحصموا عميها بعد استيفاء عدد المباريا  المقررة.
 118: المادة 

عنـد تسـاول النقـاط يـتم ترتيـب الفـرق حسـب عـدد األهـداف ) أل عـدد و في غير حالة تحديد الفريق البطـل أو الفريـق الصـاعد أو الهـابط 
األهداف ل  مطرو  من  عدد األهداف عمي  ( أما في حالة تساول الفرق في عدد األهداف بين فريقين أو اكثر فان الفريـق الـذل أحـرز 

الركال  ون لــ  األولويــة فــي الترتيــب و مذا اســتمر التســاول يجــب أن تجــرى مبــاراة فاصــمة مذا انتهــ  بالتعــادل تحســم بــاكثــر تكــ اأهــداف
ذا تعــذر مجــراء  مــن نقطــة الجــزاء الترجيحيــة ويشــمل ذلــد تحديــد الفريــق لمنافســة  تجــرى القرعــة مــن نقطــة الجــزاء الترجيحيــةالــركال  وا 

 . تعمق بمنافسا  السنتر ليق فتحكم وفقا لشروط المنافسة التى يصدرها االتحاد المعنىليق الصعود او الهبوط اما فيما يسنتر 
  119المادة : 

 -:او الفريق الصاعد او الهابط اذا تساوي فريقان او اكثر في النقاط يفصل بينهما علي النحو التاليفي حالة تحديد البطل أو 

   لمقاءا  المباشرة.يكون ل  األفضميةالفريق الحائز عمى أكثر عدد من النقاط من ا   أ(
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في حالة التساول في نقاط المقاءا  المباشرة تكون األفضمية لمفريـق الـذل لـ  صـافي أهـدافًا أكثـر فـي مجمـوع المقـاءا    ب( 
  المباشرة. أما في حالة تسـاول الفـرق فـي صـافي األهـداف بـين فـريقين أو اكثـر فـان الفريـق الـذل أحـرز أهـدافا اكثـر تكـون لـ

 األقضمية 
ذا ج( في حالة التساول في األهداف والنقـاط فـي المقـاءا  المباشـرة تجـرل مبـاراة أو مباريـا  فاصـمة حسـب مـا يكـون الحـال وا 

ذا تعزر ذلد إلل سبب من األسباب تجـرل بينهمـا  منته  المباراة الفاصة بالتعادل فتجرل ركال  الترجيد من نقطة الجزاء وا 
اول بــين أكثــر مــن فــريقين وأســفر  المباريــا  الفاصــمة بيــنهم بالتســاول فــي النقــاط واألهــداف فتجــرل القرعــة أمــا مذا كــان التســ

 بينهم القرعة.
 

 121: المادة

المحمـي وتحديـد عـدد الفـرق الصـاعدة أو الهابطـة لكـل درجـة قبـل  ادا  شـروط منافسـة الـدورى( تضـع االتحـ033) مع مراعاة المادة (أ
منافسة وال يجوز تعديل تمـد الشـروط فـي ايـ  منافسـة بعـد بـدايتها االبعـد الحصـول عمـي موافقـة مجمـس اسبوعين عمي االقل من بداية ال

 االدارة.

في حالة الدرجة الموحدة في الدورل المحمي يجب أن يرقى الفريق الحائز عمى اكبر مجموع مـن النقـاط ملـي الدرجـة األعمـى مباشـرة ب(
ل عمــى اقــل مجمــوع مــن النقــاط  فــي الموســم التــالي  لمدرجــة األدنــى مــن درجتــ  فــي الموســم كمــا يجــب أن يخفــ  الفريــق الــذل حصــ

مباشرة من وجد  . أما في حالة لعب الدورل بنظام المجموعا  أو المناطق  فيجب أن تحـدد شـروط المنافسـة المعمنـة أسـس وضـوابط 
 الصعود و الهبوط قبل بداية المنافسا  .

 121المادة: 

 أل اتحاد محمي او فرعي ان يستثني او يوصي باستثناء أل فريق من الهبوط لدرجة ادني.اليجوز لمجمس االدارة او  (أ

اليجوز لمجمس االدارة ان يعتمـد نتيجـة الـدورل الل درجـة شـارد فيهـا نـادل لـم يهـبط لمدرجـة االدنـي رغـم نصـوص القواعـد العامـة  (ب
 اثار قانونية. الممزمة بهبوط  وتعتبر نتيجة تمد الدرجة باطمة وال يترتب عميها اية

 122المادة:

ديـة االنديـة فـي الـدرجتين االولـي والثانيـة خـالل منافسـة يصـادق عميهـا مجمـس االدارة دال يجـوز الل اتحـاد محمـي أو فرعـي تعـديل ع (أ
 قبل بداية المنافسة وال يجوز الل اتحاد محمي أو فرعي ان يتقدم بطمب لتعديل هيكل درجات  لنفس الموسم بعد بداية المنافسة

او انديـة يـاتي ترتيبهـا فـي الـدورل فـي مـؤخرة ادنـي فرعي شطب او تجميد نشاط أل نادل يجوز ألى  اتحاد محمي او ب (
 درجة او منطقة  فرعية  وفق شروط المنافسة التي يعمنها المجمس المعنى قبل اسبوعين من بداية المنافسة .

 عشر لثالفصل الثا

 المنتخبات الوطنية
 

 123: المادة 

مـن االشـتراد مـع أنـديتهم فـي أل مباريـا  ولـ  أن يسـمد لهـم  الوطنيـةلمجمس اإلدارة منع الالعبين الذين تم اختيارهم لممنتخبـا   يجوز
بالمعب مع أنديتهم  تنافسيا من داخل معسكر المنتخـب حتـى أربعـة أيـام  مـن تـاريخ المبـاراة مذا كانـ  داخـل السـودان و سـبعة أيـام مـن 

  كان  خارج السودان .تاريخ المباراة مذا 

 124المادة : 
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يجب عمى كل االندية المسجل بها الالعبين الذين تم اختيارهم لممنتخبا  الوطنية وكـذلد االتحـاد المعنـى الـذى يتبـع لـ  النـادى اخطـار 
ا بمعســكرا  المنتخبــا  الالعــب باختيــاره كمــا يجــب عمــى االنديــة واالتحــادا  المحميــة والفرعيــة الســما  لالعبيهــا المختــارين بــان يمتحقــو 

 الوطنية وان يمعبوا لممنتخبا  الوطنية عندما يختاروا لذلد.

  125المادة : 

يوقــف نشــاط  لفتــرة زمنيــة أو لعــدد مــن أو تــاخر فــي الــدخول لممعســكر اذا تخمــف اى العــب اختيــر لممنتخبــا  الوطنيــة مــن التمــارين  (أ
 االدارة أو المجنة المختصة بالمنتخبا  الوطنية. ما يحدده مجمس وفقالمباريا  التنافسية مع نادي  وذلد 

واذا رفـ  الالعــب االنتمــاء الل مــن المنتخبــا  الوطنيــة أو رفـ  اداء مبــاراة  دون اســباب مقبولــة يوقــف مجمــس االدارة أو المجنــة (ب
 المختصة نشاط  لمدة عامين وال يجوز تقديم استرحام فى هذا الصدد. 

 126المادة : 

ى لوائد او اوامر ال تتعار  مـع نصـوص النظـام االساسـى وهـذه القواعـد فيمـا يتعمـق باختيـار العبـى المنتخبـا  يضع مجمس االدارة ا
 الوطنية او تنظيم نشاط  وطريقة ادارت  واجراءا  المحاسبة 

 عشر رابعالفصل ال

 المنافسات الخارجية
  127المادة : 

بعـد اسـتكمال كافـة االجـراءا  المنصـوص عميهـا فـي النظـام األساسـي  تحـاداالتجرى المباريا  التى تقام مع فـرق اجنبيـة تحـ  اشـراف 
  لالتحاد الدولي والنظام االساسي لالتحاد األفريقي والنظام االساسي لالتحاد.

 128المادة : 

ة واســتكمال الفــرق االجنبيــة التــى يــدعو لهــا المجمــس المحمــى تحــ  اشــراف  بعــد الحصــول عمــى موافقــة مجمــس االدار  مــعتقــام المباريــا  
    لفريق بالمعب اكثر من مباراةيع دخل المباريا  وال يجوز السمااالجراءا  التى ينص عميها القانون ويكون لممجمس المحمى حق توز 

 129المادة : 

 -يجب عمى كل فريق ينوى دعوة اى فرق اجنبية ان يتقدم بطمب لالتحاد مستوفى لمشروط االتية:
المحمى او الفرعى مـع وجـود نـص واضـد عـن مـدى تـأثير تمـد الـدعوة عمـى البرنـامج المحمـى واالتفـاق الحصول عمى موافقة االتحاد  (أ

 حول  .
 ب( أن يصل الطمب لالتحاد قبل وق  كافى من تاريخ الدعوة .

 ج( الحصول عمى موافقة جها  االختصاص .
 د(أن يرفق مع الطمب شروط الدعوة يوضد في  االلتزاما  المالية. 

 131المادة : 

 -يجب عمى كل فريق ينوى القيام برحمة لفريق  الداء مباريا  ودية خارج القطر ان يتقدم بطمب لالتحاد مستوفى لمشروط االتية :
 ان يصل الطمب قبل وق  كافى من تاريخ الرحمة  (أ

 ان يكون الطمب مشفوعا بموافقة اتحاد الكرة الوطنى من البمد المضيف عمى البرنامج والشروط (ب
مــع الطمـب موافقــة المجمــس المحمـى او الفرعــى مــع وجـود نــص واضـد عــن مــدى تـأثير تمــد الرحمــة عمـى البرنــامج المحمــى  ان يرفـق (ج

 واالتفاق حول  
 ان يرفق مع الطمب شروط الرحمة مفصمة يوضد االلتزاما  المالية لمفريق المسافر والمضيف  (د

 
 131:  المادة
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 -دية خارج السودان ان يمتزم فى تكوين البعثة بما يمي:عمى النادى المسافر الداء مباريا  رسمية او و 
يجــب ان يمتــزم النــادى بالعــدد المســمو  بــ  وفــق شــروط الرحمــة او المنافســة المكتوبــة واذا لــم تحــدد الشــروط عــددافراد البعثــة يجــب اال  (أ

 يزيد عددها عن خمسة وعشرين عضوا 
دارة مـن بـين اعضـائ  ويكـون هـو الـرئيس الفعمـى والرسـمى لمبعثـة فى كل الحاال  يجب ان تضمن البعثة عضوا يختاره مجمـس اال (ب

 كما يجوز اختيار عضوا واحد من االتحاد المحمى ويتحمل اتحاده نفقات  
 يجب اال يقل عدد الالعبين عن ثمانية عشر العبا  (ج
 مضيف بالزى الموحد يجب ان يسافر الالعبون والفنيون عمى االقل بزى موحد وان يحضروا اى مناسبة عامة فى البمد ال (د

 .يجب ان يخضع افراد البعثة لبرنامج دقيق وفق الئحة داخمية مكتوبة هـ( 
يجــب ان يمتــزم جميــع افــراد البعثــة العبــون واداريــون بالســمود المنضــبط وان يكــون االداريــون قيــادة رشــيدة وقــدوة حســنة لبقيــة افــراد و( 

  .البعثة اثناء الرحمة حتى العودة
اى عضـو مــن البعثـة بعــد انتهــاء الزيـارة اال الســباب مقنعـة لــرئيس البعثـة امــا فــى حالـة تخمــف رئـيس البعثــة فيجــب ال يسـمد بتخمــف ز(

 .مسبقا  االتحاداخذ موافقة 
  132المادة : 

 -يجب ان يتقدم رئيس البعثة بتقرير لمجمس االدارة بصورة لمسيد الوزير المختص يتضمن بوضو  ما يمى :
 تنفيذه  البرنامج المعمن ودرجة (أ

 نتائج المباريا  واداء الفريق (ب
 سمود البعثة  (ج
 صورة من الحساب المالى  (د

 اى بيانا  او احداث هامة اخرى هـ(
 عشر خامسالفصل ال

 الحكام
 حكامدرجات ال

 133المادة: 

 حكم الدرجة الثالثة : 
 مًا في الدرجة الثالثة عن ستة اشهر تح  االختبار واعتمده االتحاد العام حك التقلهو الحكم الذل مكث مدة 

 ة :نيحكم الدرجة الثا

عتمـد االتحـاد  وهو حكم الدرجة الثالثة الذل أدار بكفاءة وجدارة المباريا  وقضاء مدة التقل عـن عـام كحكـم عامـل فـي الدرجـة الثالثـة وا 
 .العام نجاح  في ممتحان الدرجة الثانية النظرل والعممي 

 :الولىحكم الدرجة ا

عتمـد االتحـاد نيـة الذل أدار بكفاءة وجدارة المباريا  وقضاء مدة التقل عن عـام كحكـم عامـل فـي الدرجـة الثالثانية وهو حكم الدرجة ا وا 
 .النظرل والعممي  ولى العام نجاح  في ممتحان الدرجة اال

 :القومىحكم ال

 .  صية متحاده المحمي وهو حكم الدرجة االولى الذل معتمدت  المجنة المركزية لمحكام كحكم قومي بناءًا عمى تو 
  :دوليالحكم الد(

وممــم قــراءة وكتابــة بممــة أجنبيــة  مــن قبــل االتحــاد الــدولى مســتوفى الشــروط المعتمــدة  الــذى أو حكــم الدرجــة االولــى  حكــم القــومىال هــو
 يضعها مجمس اإلدارة    مضافية  وأى شروط عمى االقل واحدة
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 تصنيف الحكام

 134المادة : 

 لنحو التالى:يصنف الحكام عمي ا
 أ( الحكم العامل

 هو الحكم الذل التزيد سنة عن الخمسين عاما والذل ادار كحكم  أو حكم مساعد ثمانية مباريا  كحد ادني خالل الموسم .
 ب( الحكم غير العامل

مرضـ  ويجـوز اعادتـ  وهو الحكم الذل ال يمارس التحكيم بسب السـفر الـي الخـارج او تواجـده بمنطقـة خاليـة مـن نشـاط المعبـة او بسـب 
 األسبابالي كشف الحكام بعد زوال 

 ج( الحكم المتقاعد:

وهو الحكم المسجل حتي بمغ الخمسين بشرط ان يكون قد قضي مـدة التقـل عـن عشـرة سـنوا  كحكـم عامـل وان يكـون قـد حصـل عمـي 
يعــود حكمــا عــامال وعمــى الــرغم مــن ذلــد ووافــق المجمــس المحمــي او الفرعــي عمــي اعتبــاره حكمــا متقاعــدا واليجــوز لــ  ان   حكــمشــهادة 

 يجوز لالتحاد المحمي او الفرعي ان يستعين بحكم متقاعد موسميا لفترة اقصاها خمس سنوا .
 135المادة : 

حكما متقاعـدا متـي مـا اقتنـع ان هنـاد ظروفـا موضـوعية  في أل درجة يجوز لمجمس االدارة او المجمس المحمي اعتبار أل حكم عامل
 مة نشاط  كحكم عامل.التسمد بمواص

 136المادة:

 :ـيشترط فيمن  يرغب في التسجيل حكما تح  االختبار االتي
 اكمال التعميم الثانول كحد ادنيأ(

 اليزيد سن  عن الثالثين عاما وال يقل عن ثمانية عشر عامًا.ب(
 ئقا طبيا طبقا لمشروط المعتمده لدل االتحاد الدوليج(ال
 و عضوًا مشتركًا في أل نادل منتسب لالتحاد أال يكون العبًا مسجاًل أد(

 هـ( ينجد في ممتحان الدرجة الثالثة التحريرل 
 137المادة : 

لكـل حكـم فـي أل درجـة  المقـررة وعـدد المباريـا  ماتخفي  القيد الزمنـي لمحكـ حكاممالمركزية ل مجنةالمن  ةبتوصي يجوز لمجمس االدارة
 .فاءة واضحة فى أدائ .أظهر ك و مذا كان الحكم أساسًا العبًا 

 138المادة : 

 يشترط فيمن يرغب في التسجيل حكما عامال  االتي:
 ما اليقل عن ثمانية  مباريا  كحد ادني  يشترد فى أداء (أ

 االيصدر في مواجهت  ادانة في جريمة ماسة بالشرف واالمانة.(ب
 وط المعتمدة لدى االتحاد الدولى.لمشر  طبقاً  طبياً  الئقاً  (ج

  139المادة : 

 كل الحكام فى بداية كل موسم يجب مجراء الكشف الطبى عمى
  141المادة : 

بســجل عــام لجميــع الحكــام يوضــع فيــ  اســم الحكــم وتــاريخ مــيالده وتســجيم  وبيانــا  امتحاناتــ  وترقياتــ   لمحكــام مجنــة المركزيــةالتحــتفظ 
 وجزاءات  
 141المادة : 

  -يحفظ في  االتى : بممف خاص لكل حكملمحكام مجنة المركزية التحتفظ 
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 الصورة الشمسية  (أ
 شهادة ميالده  (ب
 نتيجة الكشف الطبى  (ج
 صورة من شهادات  المدرسية  (د

 مستند لكل ما يتعمق باالمتحانا  والترقيا  والجزاءا  والمباريا  التى ادارها واى تقارير اخرى هـ(   
 اى مكاتبا  أخرى    (و

 142المادة : 

 .االتحادام  في منطقت  قبل بداية أل موسم بشرط ان يكونوا مسجمين في يجب عمي كل اتحاد معني تسجيل الحك
 143المادة : 

مــن كــل ذلــد الــي  ةيحفــظ االتحــاد المعنــي ســجل خــاص بــأل حكــم مســجل يــدون فيــ  المباريــا  والتقــارير والجــزاءا  وارســال نســخ
  كل ثالثة اشهر . لمحكام مجنة المركزيةال

 144المادة : 

 اجنبي اذا استوفي الشروط التي يقررها مجمس االدارة.يجوز تسجيل أل حكم 
 145المادة : 

 الل اتحاد معني. حكامالتصديق بقيام كورسا  ال لمحكام مجنة المركزيةاليجوز لمجمس االدارة بتوصية من 
 146المادة : 

 مجمس االدارة. عمي جميع االمتحانا  طبقا لهذه القواعد او أل لوائد يصدرها لمحكام مجنة المركزيةالتشرف 
 147المادة : 

أنحــاء الســودان أال مذا مقتضــ  مــرة واحــدة ســنويا فــي وقــ  واحــد فــي جميــع  لمــدرجتين االولــى والثانيــة يجــب عقــد االمتحانــا  التحريريــة
 . ضرورة ما غير ذلد

 148المادة : 

 ل اسبوعين عمي االقل من تاريخ االمتحان.مخطار الجالسين لالمتحانا  بمكان وتاريخ عقدها قب لمحكام مجنة المركزيةاليجب عمي 
 149المادة : 

 لمحكام إلجراء االمتحانا . مجنة المركزيةاليتم ارسال اوراق االمتحانا  في مظروف مختوم بالشمع االحمر مع المندوب الذى تنتدب  
 151: المادة 

والشـفوية لمـذين مجتـازوا االمتحـان التحريـرل بعـد تحديـد مكانهــا تنتـدب المجنـة المركزيـة لمحكـام حكمـًا لمقيـام بـإجراء االمتحانـا  التطبيقيــة 
 مع االتحاد المعني باالتفاق وميعادها 

 151: المادة 

يشــتمل االمتحــان التطبيقــي عمــى مدارة مبــاراتين لمدرجــة المترقــي لهــا الحكــم تخصــص لهــذا لمــر  واالجابــة عمــى بعــ  االســئمة شــفويًا 
 عقب كل مباراة 

 152المادة : 

 -النسبة المئوية لمنجا  في االمتحان التحريرل والتطبيقي كاالتي :تكون 
 إلمتحان الدرجة الثالثة 75%   
 إلمتحان الدرجة الثانية 85%   
 إلمتحان الدرجة االولى 35%   

        153المادة : 

وتقــوم المجنــة باإلشــراف عمــي   لمحكــام المركزيــة ةلمجنــا معــادة أوراق اإلجابــة الــي ســكرتير لمحكــام مجنــة المركزيــةاليجــب عمــي منــدوب 
رسالها الي سكرتير   االتحاد.التصحيد واجازة النتيجة وا 
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 154المادة : 

اليحـق ألل حكـم رسـب فـي االمتحـان لـثالث مــرا  متتاليـة الترقـي الـى الدرجـة االعمـى ويمــتحن مـرة رابعـة اليهـا ويبقـى بدرجتـ  اذا كــان 
 لثالثة .بالدرجة الثانية ويشطب مذا كان بالدرجة ا

 155: المادة 

عمـى أن يتكفـل االتحـاد المعنـي أو االتحـادا  المعنيـة باالستضـافة وتـوفير  المجنـة المركزيـة لمحكـامبتكمفة ترحيل مندوب   االتحاديتكفل 
 الترحيل الداخمي والنثرية الالزمة المقررة كبدل سفر.

 156المادة : 

  المجنة المركزية لمحكاميجة الي سكرتير ترسل استمارة االمتحانا  المقررة التي توضد النت
 157المادة : 

 عر  نتائج االمتحانا  عمي مجمس االدارة  االتحاديجب عمي سكرتير 
 158المادة: 

 اد نتيجة أل حكم مع ذكر االسباب ملماء أو تأجيل أل امتحان او عدم اعتم لمجنة المركزية لمحكاميجوز 
 159المادة : 

 ا  المتعمقة باالمتحانا  الي مجمس االدارة في ظرف اسبوعين من تاريخ القرار ويكون القرار نهائيا.يجوز استئناف كل القرار 
 161المادة : 

 يحدد مجمس االدارة رسوم االمتحانا  ومصروفا  الحكم  المنتدب التي يقوم بدفعها االتحاد المعني.
 161المادة : 

ان تقـرر  اللتحاق بجهاز التحكـيم كمـا يجـوز لمجنـة المركزيـة لمحكـامقديم طمب اوعند تكشف طبي مسبقا قبل تسجيل الحكم  يجب اجراء
 مجراء كشف طبي اثناء الموسم كمما دع  الحاجة الي ذلد.

  162المادة : 

 يجوز لمجمس االتحاد المعنى توزيع الحكام الدارة اى انواع من المباريا  
 مخصصات الحكام

 163: المادة 

 حكم مسجل كل سنتين آالتي : يصرف االتحاد المعني لكل
 فرة .اص (أ

 . االتحادالمبس المصدق عمي  من  (ب
 و مرشد الحكام و أل قوانين ولوائد دولية خاصة بالمعبة . االتحادنسخة من النظام األساسي وهذه القواعد و أل قواعد ونظم يصدرها  (ج

 164المادة : 

 ا  التي صرف  ل  سواء بالبيع او االعارة او غيرها.يجب اال يتصرف الحكم بال حال من االحوال في المعدا  والمهم
 165المادة : 

يجــب عمــي االتحــاد المعنــي صــرف بطاقــا  لمحكــام العــاممين تثبــ  شخصــيتهم ودرجــتهم وتســمد لهــم بمشــاهدة المباريــا  التــي ينظمهــا 
ين والمتقاعـدين بعـد  توصـية لجنـة التحكـيم واالتحاد المحمي واالتحاد الفرعي كما يجوز صرف هذه البطاقا  لمحكام غير العامم االتحاد

 لالتحاد المعني.
 166المادة : 

 والحكام المساعدين.يقرر مجمس االدارة او مجمس االتحاد المعني فئا  بدل االنتقال الواجب دفعها لمحكام 
 

 167المادة : 

 يجب ان يراعي الحكم في كل مكان وزمان ما يمي:
 ي وان يكون امينا في تنفيذ قانون المعبة.ان يكون الحكم مثاال لمخمق الرياض (أ
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 ان يمتنع الحكم عن انتقاد أل حكم امام الجمهور او في وسائل االعالم المختمفة.(ب
ان يمتنـع الحكـم عــن التعميـق او نشـر أل معمومــا  فـي وسـائل االعــالم المختمفـة عـن أل مبــاراة اشـترد فـي ادارتهــا او ادارهـا حكــام  (ج

 اخرون .

 تحكيم المباريات 
 168لمادة : ا

او المحميــة او الفرعيــة المختصــة تعيــين الحكــام ومســاعدل الحكــام مــن بــين الحكــام المســجمين والمســتعان بهــم  المجنــة المركزيــة لمحكــاميجــب عمــي 
عميــ  فــي هــذه الدارة المباريـا  التــي ينظمهــا االتحــاد المعنــي دون تقييــد بدرجـة الحكــم او النــاديين المتبــاريين مــع مراعــاة سـجل الحكــام المنصــوص 

 القواعد.
 169المادة : 

 يجب عمي أل حكام تم تعينهم الدارة أل مبارة عهد  اليهم يجب ادارتها وفق قواعد التحكيم المعمول بها .
  171المادة : 

اراة اال يجب اخطار اى حكم او مساعدى الحكـم المعينيـين الدارة اى مبـاراة كتابـة قبـل ثمانيـة واربعـين سـاعة عمـى االقـل مـن وقـ  المبـ
 فى الحاال  الطارئة 

 171المادة : 

الحكم المعينيين يجب ابالغ ذلـد الـي الشـخص المسـئول فـي فتـرة التقـل عـن اربعـة وعشـرين سـاعة  اذا اعتذر حكم المباراة او مساعدى
 من قيام المباراة مع ذكر االسباب  كتابة ويجوز قبول االعتذار اذا كان  االسباب معقولة.

 172المادة : 

ذا لم يخطر حكم المبارة او تخمف عن الحضـور حتـى وقـ  بدايـة المبـاراة يمكـن ألل مـن طـاقم التحكـيم المعـين إلدارة المبـاراة أن يقـوم ا
 بإدارتها 
 173المادة : 

ن ان اذا لم يعين  مساعدل الحكم او تميبا او تميب احدهما الل سبب من االسباب فعمي الحكم ان يعـين اخـريين او يطمـب مـن النـاديي
 يعيين كال منهما شخصا مساعدا لمحكم .

 174المادة : 

في حالة عدم وجود حكام في أل منطقة او توقفهم الل سبب من االسباب يجـوز لالتحـاد المعنـي االسـتعانة باشـخاص مـن ذوى الخبـرة 
  او حكام مناطق اخرى الدارة مباريات .

 175المادة : 

اراة يجب ان يقدم تقريرا مكتوبا لسكرتير االتحاد المعني في ظرف ثمانية واربعـين سـاعة مـن اذا تاخر او تميب حكم معين الدارة أل مب
 تاريخ المباراة موضحا أسباب التأخير أو المياب.

 176المادة : 

اذا لــم يحضــر حكــم المبــاراة اوال مــن مســاعدي  المعينــين يجــب عمــي ســكرتير االتحــاد المعنــي فــي حالــة غيــاب ســكرتير لجنــة التحكــيم 
المختصة ان يطمـب مـن أل حكـم موجـود ادارة المبـاراة  وفـي حالـة عـدم وجـود أل مـن المسـئولين اعـاله يجـوز لرئيسـى الفـريقين االتفـاق 

 عمي اختيار حكم موجود الدارة المباراة.
 
 

  177المادة : 

رة او المجمـس المحمـى او الفرعـى يجب عمى اى حكم او مساعد حكـم عـدم االشـتراد فـى ادارة اى مبـاراة لـم يصـادق عميهـا مجمـس االدا
 المختص 
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 178المادة : 

 .االتحادكما يجب استعمال االعالم المصادق عميها من  االتحاديجب ان يمبس الحكم ومساعدا الحكم المبس الذل صادق عمي  
  179المادة : 

 بربع ساعة عمى االقل لمتأكد من صالحيتهم يجب عمى الحكم ومساعدى الحكم معاينة ميدان المعب والكور وغيرها قبل بداية المباراة 
     181المادة :

يجب عمى اى حكـم او مسـاعدى الحكـم ان يتقـدم بشـكوى الـى سـكرتير االتحـاد المعنـى ضـد اى شـخص يحـاول التـأثير عميـ  لمصـمحة  
 فريق دون االخر  

       181المادة : 

فا مــن ثالثــة صــور مــن العبيــ  والبــدالء وارقــام الفنائــل التــى يمبســونها يجــب عمــى الحكــم ان يســتمم قبــل بدايــة المبــاراة مــن كــل فريــق كشــ
 واسماء الجهاز الفنى والمرافقين لمفريق عمى ان ال يزيدعددهم عن خمسة 

 182المادة : 

اراة نهايــة المبــ يجـب عمــي أل حكــم تقــديم تقريــر مكتــوب لالتحــاد المعنــي الل مبــاراة ادارهـا فــي مــدة اقصــاها اربعــة وعشــرين ســاعة مــن 
 نهائي فيما يتعمق بوقائع المباراة ويشمل  التقرير االتي: ويعتبر التقرير

 مكان وتاريخ ونوع المباراة (أ
 نتيجة المباراة مع ذكر عدد االصابا  لكل فريق والزمن الذل سجم  في  كل اصابة والالعب الذل احرزها .(ب

 داية كل شوط اذا حدث ذلد.زمن بداية ونهاية كل شوط واسباب أل  تاخير في الزمن المحدد لب (ج

 ذكر المدة اذا تاخر أل من الفريقين في الحضور لمممعب وعدد العبي كل فريق عند بداية المبارة. (د

 الزمن االضافي واسباب هـ(

 تسجيل اسم أل العب اصيب اثناء المبارة وسبب االصابة.و( 

 لذلد.طرد من الميدان واالسباب التي دع  ياسم أل العب ينذر او ز(تسجيل  

 أل تصرفا  غير طبيعية من الفريقين او الالعبين او المدربين.تسجيل  ( 

 أل مالحظا  اخرل يتطمب تضمينها في التقرير. تسجيل (ط

 يجب ان يرفق مع التقرير اسماء العبي كل فريق واالحتياطي وان يوضع في كل كشف نمرة الالعب المطابقة السم .ى( 

 183المادة : 

 متعمقة بالحقائق و الوقائع المتعمقة بالمعب نهائية .تعتبر قرارا  الحكم ال
 محاسبة الحكام

 184المادة : 

أو المحميــة أو الفرعيــة ان تتخــذ اجــراءا  المحاســبة الل حكــم فشــل فــي تقــديم أســباب معقولــة بعــدم  المجنــة المركزيــة لمحكــاميجــب عمــي 
 حضوره او تأخيره او رفض  الدارة أل مباراة .

 185المادة: 

 أو المحمية أو الفرعية ميقاف أل حكم لحين محاسبت . مجنة المركزية لمحكامليجوز 
 
 

 186المادة : 

االتحاد المعني توقيـع أل مـن الجـزاءا  التاليـة  حكام المركزية أو مجمس االتحاد المعني او لجنة حكاميجوز لمجمس اإلدارة  او لجنة ال
 عي المحاسبة.حكم مسجل بسبب السمود او أل تصرف اخر يستد أى عمي

 لف  النظر -أ
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 اإلنذار -ب
 .شهر وال تزيد عن عاماإليقاف لمدة ال تقل عن  -ج

 ملماء تسجيل الحكم من الكشف العام بعد موافقة مجمس اإلدارة  -د

 187المادة : 

مجنـة المركزيـة ال أوو االتحـاد المعنـي أالتحـاد ليشمل السمود غير الرياضي مخالفة القـانون والمـوائد الصـادرة بموجبـ  والنظـام األساسـي 
أل مـن االتحـادا  المحميـة  أو االتحـادمسـاءة سـمعة  أوالتـأخير بـدون عـذر مقبـول  أوالتميـب  أولجنة تحكيم االتحاد المعنـي  أو لمحكام

شخصـية أل حكـم  أوان ياتي بال عمل مـن شـان  ان يمـس شخصـيت  كحكـم  أواالفراد التابعين لها  أوالمجان  أواالتحادا  الفرعية  أو
 آخر.

 188المادة : 

 المعنية وفق هذه القواعد. حكامتقبل الشكاول ضد الحكام بعريضة مكتوبة يب  فيها االتحاد المعني بناء عمي توصية لجنة ال
 189المادة :

كـم التي تقوم بتسجيمها فـى السـجل العـام وسـجل الح المجنة المركزية لمحكامتسجيل جميع الجزاءا  في سجال  الحكام محميا وتخطر بها  (أ
 الخاص.

 وفي االتحاد المحمي أو الفرعي الذل يتبع ل  وفقا لمقواعد العامة. االتحاديتم تسجيل الحكام في  (ب
المركزيـة و  حكـاممجمس اإلدارة و المجمس المحمي أو الفرعـي المخـتص هـو الجهـة المختصـة بشـئون التحكـيم تسـاعده فـي ذلـد لجـان ال (ج

 اسي و القواعد العامة أو أل لوائد أو قرارا  صادرة بموجبها .المحمية و الفرعية وفقا ألحكام النظام األس
منتســب مال بموافقــة  غيــر ال يجــوز ألل حكــم مســجل أن يشــترد فــي مدارة أو تنظــيم أو مجــراء أل مبــاراة يكــون أحــد أو كــال طرفيهــا فريــق (د

 مجمس اإلدارة أو المجمس المحمي أو الفرعي المختص.

يل قبـوال لتطبيـق أحكـام النظـام األساسـي وأل قواعـد عامـة أو لـوائد أو أوامـر أو قـرارا  تصـدر بموجبـ  يعتبر طمـب الحكـم وقبولـ  التسـجهـ( 
الفرعـي أثنـاء  االتحـادالمحمـي أو  االتحـاد.عمي  ال يجوز ألل حكم  مسجل المجوء لمقضاء في أل قضية أو نزاع رياضي بين  وبين االتحاد أو 

 تسجيم  
 

 عشر سادسالفصل ال

 المدربون
 ف ودرجات المدربينتصني

  191المادة  :

المــدرب العامــل هــو المــدرب الــذل اســتوفي شــروط التســجل باالتحــاد المعنــي وتــم تســجيم  قبــل بدايــة الموســم ويــدرب احــد االنديــة او الفــرق او 
 عضوا عامال بالمجان المساعدة باالتحادا  المعنية.

 191المادة : 

 تكون درجا  المدربين عمي النحو التالي:
 الحاصل عمي شهادة تدريب اولية كحد ادني                 بمدر  (أ

 الحاصل عمي شهادة تدريب متوسط كحد ادني                  مدرب أول (ب

 الحاصل عمي شهادة تدريب عميا كحد ادني                         مدرب عام (ج

 الحاصل عمي شهادة تدريب تخصصية.               مدرب قومي (د

 الحاصل عمي شهادا  التأهيل مع الخبرة العممية                 بيرمدرب خهـ(  
 192المادة : 

 بموافقة مجمس اإلدارة تحديد شروط كل درجة من درجا  المدربين وكيفية الترقي لها . المجنة المركزية لممدربينيجب عمي 
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 تسجيل المدربين

 193المادة : 

 -ن تتوفر في  الشروط االتية:يجب عمى اى شخص يرغب فى ان يكون مدربًا ا
 اليقل عمره عن خمسة وعشرين عاما (أ

 اكمل تعميم  الثانوى العالى كحد ادنى ويجوز استثناء الالعبين الدولين (ب

 مارس لعبة كرة القدم كالعب مسجل ومقيد بكشوفا  اى نادى منتسب لفترة التقل عن سبعة سنوا  (ج

 194المادة : 

لالتحــاد لكــل المــدربين وســجال خاصــا لكــل مــدرب يحتــول عمــي صــورة مــن شــهادة مــيالده  ورة االتحــاد المعنــى ســجال عامــا بصــيحفــظ 
 وشهادت  المدرسية وكل ما يتعمق باالمتحانا  والتقارير والجزاءا  الخاصة .

 195المادة : 

فــــق الشــــروط التــــي المعنــــي فــــي نهايــــة  كــــل موســــم بتســــجيل المــــدربين لمموســــم الجديــــد كمــــدربين عــــاممين و  يقــــوم مجمــــس ادارة االتحــــاد
 يقررهااالتحاد المعني.

 196المادة : 

المجنـــة المركزيـــة اجنبـــي االبعـــد ان يعتمـــدها مجمـــس اإلدارة بتوصـــية مـــن  بمـــدتســـجيل أل مـــدرب حصـــل عمـــي شـــهادة مـــن أل اليجـــوز  
 .لممدربين
 197المادة : 

دربين الـذين تـم تسـجيمهم لمموسـم الجديـد وتوزعهـا او الفرعية في نهاية كـل موسـم كشـوفا  باسـماء المـ لممدربين مجنة المحميةال صدرت (أ
 عمي جميع االندية التابعة لالتحاد المعني.

الفرعــي حســب مــا يــنص عميــ  النظــام األساســي أو أل قواعــد أو  االتحــادالمحمــي أو  االتحــادأو  االتحــادتكــون صــمة مــدربي كــرة القــدم ب(ب
 .لوائد أو قرارا  تصدر بموجب 

 المدربين ييمتأهيل وتق
 198ة : الماد

او أل لجنــــة اخــــرل او أل شــــخص يعينــــ  مجمــــس االدارة بوضــــع مقــــررا  كورســــا  التــــدريب النظريــــة والعمميــــة  المجنــــة المركزيــــة لممــــدربينتقــــوم 
 واالمتحانا  الخاصة بتأهيل وترقي المدربين مع مراعاة أل توجيها  يصدرها مجمس االدارة.

 199المادة :

 االمتحانا  لممدربين بموافقة مجمس االدارة. رسوم المجنة المركزية لممدربينتحدد 
 211المادة : 

باالتفاق مـع االتحـاد المعنـي مصـروفا  المجنـة او الشـخص المنتـدب لالشـراف عمـي امتحانـا  المـدربين  المجنة المركزية لممدربينتحدد 
 والتي يقوم بسدادها االتحاد المعني.

 211المادة : 

 ءا  الالزمة لتأهيل المدربين داخاليا وخارجيا متي ما امكن ذلد.اتخاذ كافة اإلجرا االتحاديجب عمي 
 
 

 212المادة :

يــل او ملمــاء أل امتحــان او عــدم اعتمــاد نتيجــة أل مــدرب مــع ذكــر االســباب ويجــوز اســتئناف هــذا جتأ لمجنــة المركزيــة لممــدربينيجــوز 
 القرار في خالل اسبوع الي مجمس االدارة الذل يكون قراره نهائيا.

 213دة : الما
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تأجيــل أو ملمــاء أل امتحــان او عــدم اعتمــاد نتيجــة أل مــدرب مــع ذكــر االســباب ويجــوز اســتئناف هــذا  لمجنــة المركزيــة لممــدربينيجــوز 
 القرار الي مجمس االدارة .

 214المادة : 

 ار مجمس االدارة نهائيا.تقدم عرائ  استئناف امتحانا  التدريب الي مجمس االدارة في ظرف اسبوعين من اعالن النتيجة ويكون قر 
 تعاقد المدربين

 215المادة : 

يجب عمي أل نادل اخطار االتحـاد المعنـي بمنطقتـة باسـم المـدرب العامـل الـذل يقـوم بتـدريب فريقـ  كمـا يحـب اخطـار االتحـاد المعنـي 
 ايضا حال ترد المدرب العمل في ذلد النادل الل سبب من االسباب.

 216المادة : 

 المدرب بعقد مكتوب وفق الموائد التي يصدرها مجمس االدارة. يجوز التعاقد مع
 :217المادة 

يجوز الل نادل او مدرب تقديم شكول لالتحـاد المعنـي اذا اخـل أل منهمـا بواجبـ  نحـو االخـر ويفصـل  فيهـا وفقـا الحكـام المـوائد التـي 
 يصدرها مجمس االدارة. 

 218المادة : 

مـع مـدرب اجنبـي ان يقـدم كـل المسـتندا  المتعمقـة بتأهيمـة وخبراتـ  لالتحـاد لممراجعـة والتأكـد  يجب عمي كل نـادل يرغـب فـي التعاقـد(0
 من صحتها قبل ان يصدر موافقت  عمي التعاقد

 219المادة : 

اإلدارة أو المجمــس المحمــي وأن يكــون ل نــادل أن يحصــل عمــى موافقــة مجمــس يجــب عمــى كــل مــدرب ســوداني أو أجنبــي تعاقــد مــع م
المؤهــل الــذل تحــدده لجنــة المــدربين ويخــتص مجمــس اإلدارة أو المجمــس المحمــي بالفصــل فــي مل نــزاع متعمــق بتعاقــدا   ىعمــ حاصــالً 

 المدربين كما يجوز ل  توقيع مل جزاءا  بموجب الالئحة المنظمة
 211المادة : 

 اد.يجوز لمجمس ادارة  االتحاد المعني مند كل مدرب عامل متعاقد مع نادل بطاقة دخول االست
 211المادة : 

 يحدد مجمس االدارة المدربين لمفرق القومية ومخصصاتهم.
 

 محاسبة المدربين
 212المادة : 

المختصـة محاسـبة أل  مـدربينيجوز لمجمس االدارة او مجمس االتحاد المعني في حـاال  السـمود غيـر الرياضـي وبتوصـية مـن لجنـة ال
 مدرب مسجل وتوقيع أل من الجزاءا  التالية:

 يقاف لمدة التقل عن شهر.اال (أ
 شطب تسجيل المدرب محميا.(ب

 شطب تسجيل المدرب من الكشف العام بعد موافقة مجمس االدارة. (ج

 

 213المادة : 

التحـاد ليشمل السمود غير الرياضي المنصوص عمي  في هـذه القواعـد مخالفـة القـانون او المـوائد الصـادرة بموجبـ  او النظـام االساسـي 
او أل مـن لجانـ   االتحـادالمختصـة او اشـانة سـمعة  مـدربينواالتحـاد المعنـي ولجنـة ال االتحـادوالقرارا  التي يصدرها او القواعد والنظم 

 او اعضائ  او اساءة أل من المدربين.
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 محتويات الجزء الثانى
 

 

 الفصل

 

 البيان

 

 الصفحه
 

 23 اإلدارة األول الفصل

 23 المالية والحسابا  انىالث الفصل

 22 الميزانية والمنصرفا تقدير  الثالث الفصل

 22 حفظ الحسابا  الرابع الفصل

 25 دخل المباريا  الخامس الفصل

 28 المخالفا  المالية السادس الفصل

 28 اجراءا  المحاسبة السابع الفصل

 50 تعديل القواعد الثامن الفصل
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 الفصل األول
 اإلدارة

  1المادة :

أو االتحــاد  االتحــاديشــرف مجمــس اإلدارة أو مجمــس مدارة االتحــاد المحمــى أو مجمــس مدارة االتحــاد الفرعــي عمــى كــل مــا يتعمــق بمكاتــب 
 موظفي  وعمال  ومهمات .  المحمى أو االتحاد الفرعي وعمى

  2المادة : 

مدارة االتحـــاد الفرعـــي القواعـــد والشـــروط التـــي يعـــين ويعامـــل بموجبهـــا  يضـــع مجمـــس اإلدارة أو مجمـــس مدارة االتحـــاد المحمـــى أو مجمـــس
 أو االتحاد المحمى أو االتحاد الفرعي ول  وحده أن يعدلها متى ما رأى ذلد.  االتحادموظفي وعمال 

  3المادة :

س المحمــى أو المجمــس الفرعــي واالتحــاد المحمــى واالتحــاد الفرعــي بواســطة مجمــس اإلدارة أو المجمــ االتحــاديــتم تعيــين مــوظفي وعمــال 
 لجنة.  ألحسب مقتضى الحال ويجوز لممجمس المختص تفوي  هذه السمطة لمسكرتير أو ملى 

  4المادة : 

الحــال عمــى العمــل ولممجمــس المخــتص تفــوي  هــذه  مجمــس مدارة االتحــاد المحمــى أو الفرعــي حســب مقتضــى وأيشــرف مجمــس اإلدارة 
 السمطة لمسكرتير أو ملى المجنة. 

  5المادة : 

 يتم تنفيذ األعمال والمشتروا  بناءا عمى الئحة مالية يصدرها مجمس اإلدارة أو االتحاد المحمى.
 الفصل الثانى

 المالية والحسابات
  6المادة : 

القــانون اتحــاد محمــى أو فرعــى مصــدار نظــم ماليــة إلدارة الشــئون الماليــة والحســابية بشــرط أال تتعــار  مــع  ليجــوز لمجمــس اإلدارة وأل
 والموائد الصادرة بموجب  والنظام االساسى وهذه القواعد. 

 7المادة : 

االتحـاد المعنـى أن يقـدم الحسـابا  المراجعـة لمسـنة الماليـة المنصـرمة   المجمـس المحمـى أو الفرعـي ويرفـق معهـا  مـاليجب عمى أمـين 
قرارها. تقرير متكامل في مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر من نهاية السنة المالي  ة لمناقشتها وا 

 8المادة :

أن يقدم الحسابا  المراجعة لمسنة المالية المنصرمة لمجمس اإلدارة ويرفق معها تقرير متكامل فـي مـدة ال  االتحاد ماليجب عمى أمين 
قرارها ومن ثم عرضها في أول اجتماع لمجمعية العمو  زتتجاو   مية. الخمسة اشهر من نهاية السنة المالية لمناقشتها وا 

  9المادة : 

لالتحـاد المعنـى  مـاليجب بعد مقرار المجمس المحمى أو الفرعي لمحسابا  المراجعة توزيع نسـخا مـن الحسـابا  المراجعـة وتقريـر أمـين 
 إلطالع مجمس اإلدارة عميها.  االتحاد  الفرعية التابعة لالتحاد المحمى كما ترسل صورة لسكرتير الكل االتحاد

  11المادة : 

 في أول جمعية عمومية عادية لالتحاد المعنى  المالعر  ومناقشة الحسابا  الختامية وتقرير المراجع وتقرير أمين  يجب
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 الفصل الثالث

 تقدير الميزانية والمنصرفات
  11المادة : 

  لمسـنة المقبمـة وتقـديم اعـداد تقـديرا  الميزانيـة وااليـرادا  والمنصـرفا المـاليجب عمـى سـكرتير االتحـاد االمعنـى بمسـاعدة امـين  (أ
هذه الميزانية لمجمس االتحاد المعنى القرارها قبل بدء السنة المالية باسبوعين عمى االقل وان ترفـع لمجمـس االدارة والول جمعيـة 

 عمومية لالتحاد المعنى القرارها. 
تنتهـى فـى الحـادى والثالثـين مـن شـهر تبداء السنة المالية لالتحـاد واالتحـادا  المحميـة فـى األول مـن شـهر ينـاير مـن كـل عـام و  (ب

 ديسمبر من نفس العام . 
  12المادة : 

االتحــاد المعنــى بعــد اقــرار الميزانيــة بواســطة مجمــس االتحــاد المعنــى وبعــد اقرارهــا مــن مجمــس االدارة والجمعيــة  مــاليجــب عمــى امــين 
نيــة وان ال يتعــدى الصــرف فــى اى بنــد المبمــغ المعتمــد العموميــة لالتحــاد المعنــى بالصــرف مــن امــوال االتحــاد المعنــى حســب بنــود الميزا

 لمعنى.بالميزانية اال بموافقة مجمس االتحاد ا
  13المادة : 

االتحـاد المعنـى أن يقـدم لمجمـس مدارة االتحـاد المعنـى اى منصـرفا  جديـدة لـم  مـاليجب عمى سكرتير االتحاد المعنى وبمساعدة أمين 
الموافـق عميهــا مــن مجمـس اإلدارة والجمعيــة العموميــة لالتحـاد المعنــى لمموافقــة عميهـا قبــل الصــرف  تـدخل فــي تقـديرا  الميزانيــة الســنوية

جازتها.عمى أن تعر  في أول اجتماع لمجمعية العمومية ل  التحاد المعنى إلقرارها وا 
  14المادة : 

دا  والمنصـرفا  لمسـنة المقبمـة لالتحـاد وعرضـها بإعـداد تقـديرا  ميزانيـة اإليـرا االتحـاد مـالبمسـاعدة أمـين  االتحاديجب عمى سكرتير 
 لمموافقة عميها قبل أسبوعين عمى األقل من بداية السنة المالية الخاصة بتقديرا  الميزانية  اإلدارةعمى مجمس 

  15المادة : 

تجـاوز الصـرف فـي اى  حسـب الميزانيـة وال يجـوز االتحـادبعـد موافقـة مجمـس اإلدارة بالصـرف مـن أمـوال  االتحـاد مـاليجب عمى أمين 
 بند مال بموافقة مجمس اإلدارة 

  16المادة : 

 يجب عر  تقديرا  الميزانية التي وافق عميها مجمس اإلدارة في أول اجتماع يعقد لمجمعية العمومية 
 17المادة : 

م تـدخل فـي تقـديرا  الميزانيـة أن يقـدم لمجمـس اإلدارة اى منصـرفا  جديـدة لـ االتحـاد مـالوبمسـاعدة أمـين  االتحاديجب عمى سكرتير  
الســنوية الموافــق عميهــا مــن مجمــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة لمموافقــة عميهــا قبــل الصــرف عمــى أن تعــر  فــي أول اجتمــاع لمجمعيــة 

جازتها   إلقرارها وا 
 الفصل الرابع

 حفظ الحسابات
 18المادة : 

أو بـــأل اتحـــاد محمـــى أو فرعـــى لمـــدة ال تقـــل عـــن  االتحـــاداصـــة بيجـــب حفـــظ دفـــاتر الحســـابا  ومســـتندا  اإليـــرادا  والمصـــروفا  الخ
 أو بأل اتحاد محمى أو فرعى. االتحادالخمس سنوا  ويجوز لمجمعية العمومية أن تزيد هذه المدة ألل غر  خاص ب

  19المادة : 

تحــددها الجمعيــة العموميــة يجــوز لمجمــس اإلدارة أو المجمــس المحمــى أو الفرعــي بعــد انقضــاء مــدة الخمــس ســنوا  أو اى مــدة أخــرى 
ــادة الــدفاتر أو المســتندا  التــي اكتممــ  مــدتها وعمــل شــهادة بــذلد يوقــع عميهــا كــل مــن أمــين بتعيــين لجنــة إل لالتحــاد العــام أو  المــالب
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رتير المحمى أو الفرعي حسب مقتضى الحال كما يوقع عميها أعضاء المجنة المعينة لالبادة ويجب مرسال نسخة من شـهادة اإلبـادة لسـك
 ليحتفظ بها في ممفات . االتحاد

  21المادة : 

لمجمس اإلدارة أو المجمس المحمى أو الفرعي مصدار النظم المالية الخاصة بطبـع أو حفـظ التـذاكر وحفـظ اإليـرادا  ومصـروفا   يجوز
 المباريا  التي تقام داخل االستاد. 

  21المادة : 

 ا  المباريا  داخل االستادا  االتى:يجب أن تشمل اى نظم توضع لحفظ ميرادا  ومصروف
ن مراقبين من الناديين المشتركين فـي المبـاراة لفحـص التـذاكر التـي تسـتعمل فـي المبـاراة قبـل صـرفها لبـائعي التـذاكر وتوقيـع يتعي (أ

 شهادة بذلد 
لمســتعممة لممبــاراة والتــي تعــين مــراقبين مــن النــاديين المشــتركين فــي المبــاراة لمراقبــة دخــول المشــاهدين الــذين يحممــون التــذاكر ا (ب

 فحص  بواسطة مندوبى الناديين قبل المباراة 
مـن بـائعي التـذاكر ومراجعـة  مرتجعـ والتـذاكر ال يـةالنقدالمبـالغ تعين مراقبين من الناديين المشتركين في المباراة لحضور اسـتالم  (ج

 المباراة وتسميمها لبائعي التذاكر.والتأكد من أنها كان  جزء من التذاكر التي فحص  قبل بدء  تجع التذاكر المر 
 النقدية من بائعي التذاكر ومعرفة جممة دخل المباراة.المبمغ حضور مندوبى الناديين المشتركين في المباراة عممية تسميم  (د

يحــق لمنــاديين المشــتركين فــي المبــاراة اإلطــالع وفحــص مســتندا  الصــرف الخاصــة الى مبــالغ خصــم  مــن دخــل المبــاراة وفــى هـــ( 
الحــوال التــى حــدد  فيهــا نســبة مئويــة ســواء حــدد  فــى النظــام االساســى او هــذه القواعــد او الئحــة التســويق الرياضــى او المــوائد ا

 المالية لكل منافسة 
يحــق لمنــاديين المشــتركين اســتالم صــورة مــن حســاب دخــل المبــاراة الــذى يوضــد جممــة دخــل المبــاراة وتوزيعــ  حســب النســب المئويــة  (و

 لمتفق عميها ونصيب النادى من دخل المباراة القانونية او ا
يحق لمناديين المشتركين فى المباراة استالم نصيبهما من الدخل فى مدة ال تتجاوز العشـرين يومـا مـن يـوم المبـاراة اال اذا اتفقـا  (ز

 عمى خالف ذلد بين الناديين المتباريين بقرار صادر من مجمس االدارة او المجمس المحمى او الفرعى 

 
 فصل الخامسال

 دخل المباريات
 22المادة : 

يحدد المجمس المحمى او الفرعى وبموافقة مجمس االدارة طريقة توزيع دخل مباريـا  الـدور واالسـتادا  التابعـة لالتحـاد المعنـى او التـى 
  .تقام تح  اشراف  مع مراعاة الئحة التسويق الرياضى والموائد المالية لكل منافسة

  23المادة : 

المجمس المحمى بموافقـة مجمـس االدارة طريقـة دخـل واجـرة االسـتادا  التابعـة لالنديـة بالتشـاور مـع االنديـة التـى تمتمـد االسـتادا  يحدد 
 مع مراعاة الئحة التسويق الرياضى والموائد المالية لكل منافسة 

 24المادة : 

 المختص بحساب خاص يسمى مال االعانا  .  الماليجب ان يحتفظ أمين 
  25ادة : الم

 من جممة دخل المباريا  ليضاف لمال االعانا   %5يجب خصم مبمغ ال يقل 
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 26المادة : 

اإلقميميــة تخصــيص نســبة محــددة تضــاف لمــال االعانــا   لقاريــة أويجــوز فــى حالــة مباريــا  منافســا  االتحــاد او المباريــا  الدوليــة وا
 حسب ما يقرر مجمس االدارة 

  27المادة : 

الفــرق األجنبيــة مصــدار الفئــا  التــى  مــع مــس ادارة االتحــاد المعنــى وبموافقــة مجمــس االدارة فــى حالــة المباريــا  المحميــةيجــب عمــى مج
 تخصم لمال االعانا  

 28المادة : 

يجب عمى المجمس المحمى او الفرعى االشراف عمـى الصـرف مـن مـال االعانـا  وتوضـيد الحسـابا  الختاميـة السـنوية المراجعـة التـى 
 ع لالندية وتفاصيل ما تم صرف  بما فى ذلد اسم الجهة المستفيدة توز 

 29المادة : 

 الرياضية التى تعود بالفائدة عمى االندية المحمية عامة واالندية الصمرى خاصة  روعا يجب صرف مال االعانا  عمى المش
  31المادة : 

سس والقواعد التى تصرف بموجبها اى مبالغ مـن مـال االعانـا  يجب عمى المجمس المحمى او الفرعى بموافقة مجمس االدارة وضع اال
 وال يجوز ل  تجاوز تمد االسس والقواعد بعد اقرارها 

  31المادة : 

يجــب عمــى المجمــس المحمــى والفرعــى بموافقــة مجمــس االدارة وضــع قواعــد ثابتــة لتوزيــع دخــول المباريــا  المحميــة ويجــوز تعــديل هــذه 
 ارة القواعد بموافقة مجمس االد

  32المادة : 

 يجب عمى المجمس المحمى او الفرعى بموافقة مجمس االدارة توزيع دخل الفرق االجنبية الزائرة بدعوة من  بالطريقة التى يقررها 
  33المادة : 

  -يجب توزيع دخل مباريا  الفرق االجنبية الزائرة التى يدعوها مجمس االدارة عمى النحو التالى :
 :ـيام المباراة فى االستادا  التابعة لالتحادا  المحمية او الفرعية توزع كاالتى فى حالة ق :اوالا 

 :أ( يخصم من اجمالى الدخل
 مال مصروفا  المباريا     % 01     

 لالتحاد   %  5       
  :ب( يخصم من الصافى المصروفات االتية

 االعاشة . –االقامة  –المطار          رسوم –الدخول تأشيرا   –الترحيل الداخمى –نثريا  الالعبين  –تذاكر الطائرة 
 يوزع باقى الدخل كاالتى:ج( 

 لالتحاد  % 25
 لالتحاد المعنى المقامة المباراة عمى ارض   % 05
 لمفريق السودانى المشترد فى المباراة  % 51

 ى النحو التالى فى حالة قيام المباراة فى االستادا  الخاصة باالندية يكون التوزيع عم: ًً ثانيا
 أ( يخصم من اجمالى الدخل: 

 مال مصروفا  المباراة % 01
  لالتحاد   % 5

 ب( يخصم من الصافى االتي: 
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 تأشيرا  الدخول . –الحفل والهدايا رسوم المطار  –االعاشة  –االقامة  –الترحيل الداخمى  –نثريا  الالعبين  –تذاكر الطائرة 
 ج( يوزع باقى الدخل كاالتى: 

  لالتحاد  % 21
 لالتحاد المعنى المقامة المباراة عمى ارض   % 01
 لمفريق السودانى المشترد فى المباراة  % 51
 لمنادى المقامة المباراة عمى استاده  % 01

  34المادة : 

 دخل المباريا  .او اقميمية بالسودان بتحديد طريقة توزيع  حالة قيام مباريا  تنافسية دولي أوقارية يقرر مجمس االدارة فى
  35المادة : 

 يوزع دخل مباريا  الفرق االجنبية التى تدعوها االندية عمى النحو التالى: 
 أ( يخصم من اجمالى الدخل بعد الدمغة: 

 لالتحاد  % 5
 مصروفا  المباريا   % 01

  االتحادخصم المنصرفات المحددة فى شروط الدعوة والموافق عليها من تب( 
 لالتحاد  % 5
 لالتحاد المعنى  % 01 

 لمفريق المضيف  % 25
 لمفريق السودانى المشترد فى المباراة  % 51

 36المادة : 

 يوزع دخل مباريات المنتخبات محليا على النحو التالى: 
 أ( فى حالة مباريات المنتخبات الوطنية فيما بينها يخصم من جملة الدخل ما يلى: 

 لالتحاد  % 5
 ريا  لمصروفا  المبا  % 01

 ويوزع باقى الدخل كاالتى : 
 لالتحاد المعنى المقامة المباراة عمى ارض   % 05
 لممنتخبا  الوطنية المشتركة فى المباراة  % 85

 منتخبات االتحادات المحلية يخصم من جملة الدخل ما يلى معب( فى حالة مباريات المنتخبات الوطنية 
 لالتحاد  % 5

 لمصروفا  المباريا   % 01
 يوزع باقى الدخل كاالتى: و 

 لالتحاد المعنى المقامة المباراة عمى ارض   % 01
 لالتحاد المحمى المتبارى منتخب  % 21
 لممنتخب الوطنى عمى ان يتحمل المنتخب جميع مصروفات   61%

 االندية يخصم من جملة الدخل:  معج( فى حالة مباريات المنتخبات الوطنية 
 لالتحاد 5%
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 لمباراة مصروفا  ا 01%
 يوزع باقى الدخل كاالتى 

 لالتحاد المعنى المقامة عمى ارض  المباراة  % 01     
 لمنادى المتبارى  % 21     
 لممنتخب الوطنى عمى ان يتحمل المنتخب جميع مصروفات   % 61     

مـن  %5ميـة لممبـاراة عمـى اال تزيـد عـن والمصـروفا  الفع الفرق االجنبية تخصم فقط الدممـة معد( فى حالة مباريا  المنتخب الوطنى 
  االتحاداجمالى الدخل بعد الدممة ويحول المتبقى لحساب المنتخب الوطنى ب

  37المادة : 

 فى حالة مباريا  االندية فى البطوال  االقميمية والقارية يخصم من الدخل : 
 الدممة  5%
  االتحادنصيب  5%
 او االقميمى  نصيب االتحاد القارى 5%

وفا  المباراة والمتبقـى يصـرف منـ  عمـى الفريـق الزائـر ومراقـب المبـاراة وطـاقم الحكـام والفريـق السـودانى بواسـطة مجمـس مصر 
االدارة وبشرط عدم تجاوز المصروفا  لممبمغ المتبقى ويتحمل النادى السودانى اى عجز وحصول  عمى اى فـائ  يـنجم عـن 

 اشتراك  فى هذه المنافسة 
    38:   المادة 

فـي فتـرة ال تزيـد عـن أسـبوع أو المـدة  االتحـادمن المباريا  التي ينظمهـا  االتحاديجب عمى كل اتحاد محمي أو فرعي أن يسدد نصيب 
عـن مباريـا  االتحـاد  التي يقررهـا مجمـس اإلدارة . كمـا يجـب عمـى كـل  اتحـاد محمـي أو فرعـي  أن يعـد حسـابا شـهريا بالفئـة المسـتحقة

مــن مجمــالي دخــل كــل مبــاراة و يدفعــ  لالتحــاد فــي ظــرف عشــرة أيــام مــن نهايــة الشــهر الــذل لعبــ  فيــ   %0ها وقــدر  المحمــى او الفرعــى
 المباراة أو المباريا  .

 الفصل السادس

 المخالفات المالية
   39المادة : 

ميـ  كـل او بعـ  مـن هـذه القواعـد ان يوقـع ع (38)يجوز لمجمس االدارة فى حالة مخالفة االتحـاد المحمـى او الفرعـى لممـادة 
  العقوبا  االتية : 

  يحرم مدربوه من فرص التأهيل المحمى او الخارجى        أ(
  يحرم حكام  من فرص التأهيل المحمى او الخارجى    ب(
 تحرم فرق  من السفر الى الخارج      ج(
 تحرم فرق  من دعوة اى فرق اجنبية        د(
 ى المباريا  والمنافسا  التى ينظمها االتحاد تحرم فرق  من االشتراد ف     ه(
 اى عقوبا  اخرى يقررها مجمس االدارة      و(
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  21المادة : 
 ترفع هذه العقوبا  تمقائيا متى ما سدد االتحاد المعنى الفئة المستحقة لالتحاد 

  20المادة : 
افية عمــى االتحــادا  المحميــة او الفرعيــة التــى ال تســدد يجــوز لمجمعيــة العموميــة ان تتخــذ اى اجــراءا  محاســبة او تقــرر عقوبــا  اضــ

   م فى منطقة االتحاد المعنى . انصيب االتحاد من دخل المباريا  التى تق
 الفصل السابع

 اجراءات المحاسبة
 42المادة : 

ديث فـى اى مـن اجهـزة ال يجوز الى مدرب او العب او مسئول او عضو فى اتحاد او لجنـة او نـادى ان يصـدر بيانـا او تعميـق اوحـأ/
االعــالم يســس الى اتحــاد او هيئــة رياضــية او حكــم او مــدرب او ألى عضــو فــى اى اتحــاد او هيئــة رياضــية ومــن يخــالف ذلــد يوقــف 

  نشاط  الرياضى لمدة ال تزيد عن عام ويجوز الكتابة والتعميق فى موضوع معين بشرط االلتزام باالسموب الالئق والموضوعى

مــس االدارة أو لجانــ  أن يفشــي اســرار أو مــداوال  االجتماعــا  وكــل مــن يخــالف ذلــد يــتم ميقــاف نشــاط  عــن ب/اليجــوز لعضــو مج
 مزاولة أل عمل يتعمق بكرة القدم لمدة التقل عن عام .

 
 43المادة : 

اد اى شــخص يســس الســمود الفرعــى او مراقــب المبــاراة التوجيــ  بابعــ االتحــادالمحمــى او  االتحــاداو  االتحــادب ربعــةيجــوز الى مــن الضــباط األ (أ
داخل االستاد وذلد بموجب الضوابط التى يضعها االتحاد المعنى كما يجوز الى عضو فى هذه االتحادا  تقديم تقرير عن سمود مشـين 

 يشاهده
 الشخص المبعد ال يحق ل  دخول االستاد حتى يمثل خالل اسبوع امام المجمس المعنى اوالمجنة االدارية لمساءلت   (ب
جمس المعنى او المجنة االدارية توقيع الجزاء المناسـب ضـد اى شـخص يخـل بالنظـام ويجـوز حرمانـ  مـن دخـول االسـتاد لمـدة ال يجوز لمم (ج

 تزيد من سنة من تاريخ اتخاذ القرار 
  44المادة : 

الفرعــى اذا خــالف  تحــادان توصــى بعقــد مجمــس محاســبة الى حكــم او مــدرب مســجل  باالتحــاد المحمــى او اال مــدربيناو ال حكــاميجــوز لمجنــة ال
او اى لــوائد صــادرة مــن االتحــاد المحمــى او  االتحــادنصــوص قــوانين المعبــة او النظــام االساســى او القواعــد العامــة او المــوائد الفنيــة الصــادرة مــن 

 .المجنة المركزية لممدربيناو  المجنة المركزية لمحكامالفرعي او 
 45المادة: 

خــذ  بمقتضــي المــواد اعــاله بواســطة الجمعيــة العموميــة او المجمــس المحمــي او المجمــس الفرعــي او المجنــة أل اجــراءا  محاســبة او عقوبــا  ات
 طر  بذلد.خيجب مراعاة تنفيذها بكل دقة بواسطة كل االتحادا  التي ا حكاموال مدربيناالدارية او لجان ال

 46المادة: 

 -يجب مراعاة االتي عند توقيع أل عقوبة:
 المحميــة لمجنــةاو الفرعيــة او ا لمحكــام مجنــة المحميــةالقوبــة بواســطة المجنــة االداريــة المختصــة او المجمــس الفرعــي او اليجــوز توقيــع أل ع (أ

والمثـول امـام الجهـة التـى تحاكمـ  عمـى انـ  اذا تـم  تصـرف او الفرعية عمي مرتكب المخالفة اال اذا اتيح  ل  الفرصة لمدفاع عن  لممدربين
 دى وسائل االعالن المتاحة محميا مرتين ولم يحضر تجوز محاكمت  غيابيا اعالن مرتكب المخالفة باح

ى اذا كان مرتكب المخالفة العب وارتكب المخالفة اثناء المباراة وورد اسم  فى تقرير الحكم او المراقب فعمى المجنـة االداريـة ان تفصـل فـ (ب
 هذه القضية خالل اسبوعين وال يشترط مثول الالعب امامها 
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 47: المادة 

مـن هـذه القواعـد يجـوز لمـن صـدر   )ألجـزء األول( 28ةباستثناء العقوبا  المحددة وجوبا فـى هـذه القواعـد ومـع مراعـاة المـاد
ضــده عقوبــة مــا ان يتقــدم باســترحام لمجهــ  التــى أصــدر  العقوبــة أو لمجمــس االدارة المعنــى بعــد مضــى ربــع المــدة  ويجــوز 

 تخفي  أو ملماء باقى العقوبة.
 48: المادة 

اليجــوز لالتحــاد المحمــى او اى اتحــاد فرعــى او اى مجمــس او لجنــة او تتبــع لــ  او اى نــادى او فريــق منتســب او اى عضــو او العــب 
في  ان يتقاضى فى المحاكم ضد اى قرار تصدره اى من الهيئـا  الرياضـية المـذكورة واى شـخص مسـئول فيهـا وال يشـمل ذلـد القضـايا 

 مال والعالقا  التجارية او القضايا الجنائية التى تتعمق بالموظفين والع
  49المادة : 

العــب او حكـم او مــدرب يقــوم برفــع  جـوز لمجمــس االدارة او المجمــس المحمـى او الفرعــى المــاء انتســاب اى نـادى او المــاء تســجيل اىي
ى شـخص مسـئول فـى هـذه المجـالس دعوى فى المحاكم ضد اى من المجالس والمجان التابعـة او اى اتحـاد محمـى او اتحـاد فرعـى او ا

 قواعد او لوائد او قرارا  صادرة بموجب   لالتحاد والمجان بسبب قرار تم اتخاذه بموجب السمطة المخولة ل  فى النظام االساسى او اى
  51المادة : 

أو مشـجع ارتكـب مخالفـة يجوز لمجنة المنظمة اتخاذ اجراءا  محاسبة ضد أل العب أو ادارل أو حكـم أو مـدرب أو موظـف بـال اتحـاد  (أ
أو اســاء الســمود الرياضــي قبــل أو اثنــاء أو بعــد أل مــن المباريــا  ودون اســم  فــي  تقريــر مــن جهــة مكمفــة ويجــوز لمســكرتير ايقافــ  لحــين 

 محاسبت  خالل اسبوعين وال يشترط مثول الشخص المحاسب امام المجنة المنظمة.
نــة المنظمــة او المجمــس المحمـى او المجمــس الفرعــى او المجنـة االداريــة اتخــاذ اجــراءا  يجـوز لمجمعيــة العموميــة او مجمـس االدارة او المج (ب

المنتسـبة  والالعبـين المسـجمين  محاسبة وتوقيع العقوبا  ضد ضباط او اعضاء مجالس ادارا  االندية المنتسبة او اعضاء لجـان االنديـة
تنفيذ قانون المعبة والنظام االساسى واى قواعد او لوائد اوقرارا  صادرة  والحكام والمدربين المسجمين عندما تدعو الضرورة لذلد من اجل

بموجبهــا عمــى اال تزيــد فتــرة االيقــاف عــن ثالثــة ســنوا  كمــا يجــوز لمجمعيــة العموميــة او مجمــس االدارة اتخــاذ اجــراءا  المحاســبة وتوقيــع 
تحاد فرعى عندما تدعو الضرورة لذلد من اجل تنفيذ نصوص ضد اى اتحاد محمى او ا  النظام االساسى ماجاء فىالعقوبا  مع مراعاة 

 قانون المعبة والنظام االساسى والقواعد الصادرة بموجب  واى لوائد او قرارا  صادرة بموجب  
المجمــس  او المجنــة المركزيــة لممــدربيناو لجنــة  المجنــة المركزيــة لمحكــاميجــوز لمجمعيــة العموميــة او مجمــس االدارة او المجنــة المنظمــة او  (ج

المحمى او المجنة االدارية كل فى مجال اختصاصات  او اى لجنة يكونها مجمس االدارة يراها مناسبة توقيع اى او بع  العقوبـا  التاليـة 
 وفقا لمقواعد العامة او الئحة المنافسة او الئحة المحاسبة.  
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سـة والتكميميـة بواسـطة الجهـة التـي يمانها من التسجيل في الفتـرة الرئهيئا  يجوز حر الفي حالة توقيع عقوبة المرامة عمى  -0
 لمسداد عمى أن ترفع العقوبة حال السداد أصدر  العقوبة بعد مند الهيئة مهمة مناسبة

 لحين السداد الفردنشاط  يتم تجميدفي حالة توقيع عقوبة المرامة عمى االفراد  -3

 

 
 الفصل الثامن

 تعديل القواعد
 51المادة : 

 مية.يتم تعديل أو ملماء أل من مواد القواعد العامة بأغمبية اكثر من نصف األعضاء الحاضرين الجتماع الجمعية العمو 
 

 الرياضة  التحةا لأجيزت هذه التعديالت في اجتماع الجمعية العموميةة 

 مايومن شهر  الرابع عشركرة القدم التي انعقدت في اليوم لالسو اني 

  و يسري مفعولها من تاريخ إجازتها . م3102عام 
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