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ةاتحالالالالط سلةي ط الالالال سسمالالالالنسلة االالالالط سل  ط الالالال  ج(سم ف(س(س73عمالالالالالسلطة الالالالولةسلةمبمةالالالالةسةالالالال سلمم الالالال سلةمالالالالط  س 
إ لي سل تحالالط سلة الالم ل  سةةالالي سلة الال  س سأصالال يسم والال س4002 ستعالال  لسة الال ةس4002سعالالط ةسلة الالم ل  سةةالالي سلة الال  

س-لآلت س صهطس:ائحةسلة
س

 إسم الالئحة 
 

م عمالاللسلهالطسمالنستالالطي  سس-س 4015م طف الةسةالالا سلة الم لنسةمم ال سلةمطة الةسةائحالالةسلةس-ت الم سذال اسلةائحالة .1
 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.ل تحط سلة م ل  سةةي سلة   س لي هطسل يليسمنسم و سلل طزت

 
 سريان الالئحة

 

عوالالالال سم طف الالالالةسةالالالالط سلة الالالالم لنسم الالالالمزنس بالالالاللسةالالالاللسملطي الالالالط سلةم طف الالالالةسل الالالالط للسعوالالالال سسلةائحالالالالةسسيسذالالالال ات الالالاليس .2
   صمصهط.

 
 طريقة توزيع الدخل

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

 -:أ( من اجمالي
 رسوم الدمغة. 5%. 1  
 االتحاد السوداني لكرة القدم 11%. 2  
 المباراة )حسب المستندات المعتمدة(.. مصروفات 3  
 

 -ب( صافي الدخل:
 /% االتحاد المحلي المقامة علي ارضه المباراة11. 1  
 أجرة االستاد التي تقام عليه المباراة 5%.  2  
 ضيفمللفريق ال 51% .3  
 للفريق الزائر 35%. 4  
 . وفي حالة قيام مباراة واحدة فاصلة يوزع صافي الدخل مناصفة5  
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اراة اقيمت علي ارضه اما .علي كل اتحاد محلي ان يسلم مراقب المباراة بياناً تفصيلياً بدخل كل مب4
لنصيب االتحاد السوداني لكرة القدم فيتم توريده حسب ما نصت عليه القواعد العامة والالئحة بالنسبة 
 المالية.

 اي اف علي دخل وحساباتر. يجوز لالتحاد العام تعيين اي شخص او اشخاص للمراقبة واإلش5 
 المنافسة. مباراة في

 . يتحمل الفريق الزائر كل مصروفاته من ترحيل وإقامة وإعاشة.6 
 . نفقات ترحيل الحكام تدفع حسب المنشور الذي يصدره مجلس االدارة.7 
 . إذا حدث عجز في اي مباراة من مباريات كأس السودان يغطي من نصيب االتحاد العام.8 

  كاوى واالستئنافات واعادة الفحصرسوم الش
 

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

   
 

 يجوز لمجلس اإلدارة تعديل هذه الالئحة متى دعت الضرورة لذلك. 

 
   

(    7رقددم  فددي اجتماعدد   صدددرت هددلال الالئحددة مقددرار مددن ماالددا إدارة االتحدداد السددوداني لكددرة القدددم 

 م4/21/1024متاريخ
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 سكرتير االتحاد السوداني لكرة القدم


