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 القواعد المنظمة للحد من دیون األندیة الریاضیة

 
 البند األول: التعریفات●
في- المذكور المنع مبلغ والتزاماته دیونه إجمالي بلغ الذي النادي المتعثر:             النادي

  الفقرة (2) من  البند السابع وفقًا للمعادلة التالیة:
إیرادات ـ الحالیة الدیون + المقبلین للعامین النادي          (التزامات
السیولة ـ المقبلین العامین نهایة حتى والمتوقعة المستحقة          النادي
 الحالیة (األرصدة النقدیة) = إجمالي الدین وااللتزام للعام القادم.

أو- التلفزیوني البث حقوق أو الرعایة عقود من للنادي یرد ما النادي:              إیرادات
تم إذا إال التبرعات ذلك في یدخل وال الدوري، في النادي ترتیب من أو                التذاكر

 استالمه فعلیًا.
 

 البند الثاني: النطاق الزمني لهذه القواعد●
للموسم- الصیفیة األولى التسجیل فترة من بدایة القواعد هذه أحكام سریان             یبدأ

 الریاضي 2017م.
 

 البند الثالث: النطاق الشخصي لهذه القواعد●
 تطبق أحكام هذه القواعد على األشخاص االعتباریة التالیة:-

الموسم1. من اعتبارًا السعودي) المحترفین (دوري الممتازة الدرجة أندیة           
 الریاضي  لعام 2017م.

 أندیة الدرجة األولى اعتبارا من الموسم الریاضي لعام  2018م.2.
 

 البند الرابع: إدارة التراخیص وااللتزام●
بالرابطة- التراخیص إدارة ومهام دور بتفعیل السعودي المحترفین دوري رابطة            تقوم

الممتازة الدرجة أندیة فرق میزانیات على ومالي رقابي دور لها یكون بحیث ،             
في لمهامها المنظمة الالئحة الرابطة تضع أن على السعودي)، المحترفین            (دوري
والترخیص والمالیة، القانونیة المالءة أحكام كامل على لتشتمل المحترفین           دوري

 ألندیة الدرجة الممتازة للمشاركة في دوري المحترفین السعودي.
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 البند الخامس: المنع من التسجیل للدیون قصیر األجل●
القدم- كرة في السعودیین وغیر السعودیین الالعبین تسجیل من النادي ُیمنع             أوالً :

 (الهواة أو المحترفین) وفقا للتالي:
ولمدة1. 2017م الریاضي للموسم الصیفیة األولى التسجیل فترة من           بدایة

(الهواة للسعودیین بالنسبة التسجیل من یمنع الذي الرقم توحید یتم ،             موسمین
متوسط بحسب األجل، قصیر بالدین والمتعلق السعودیین وغیر المحترفین)           أو

 مركز الفریق في األربع سنوات الماضیة، وذلك على النحو التالي:
 أ. من المركز األول وحتى الخامس (40 ملیون) ریال.

 ب. من المركز السادس وحتى العاشر (20 ملیون) ریال.
 ج. من المركز الحادي عشر وحتى الرابع عشر (10 ملیون) ریال.

من2. یمنع 2019م الریاضي للموسم الصیفیة األولى التسجیل فترة من            بدایة
كانت من محترفین) أو سعودیین(هواة غیر أو سعودیین العبین مع            التعاقد
نسبته ما عن تزید الالعبین عقود عن الناتجة السنویة المالیة التزاماته             حجم
التعادل نسبة إلى یصل حتى المنع ویستمر ، السنویة إیراداته من %70            

  الخاصة بإیراداته ومصروفاته.
حال- في مصدرها كان أیا النادي میزانیة خارج من الممولة التعاقدات تقبل ال               ثانیاً :

(أوال)- الفقرة في إلیها -المشار للتعاقد المحددة النظامیة النسبة متجاوزًا النادي             كان
 إال بعد تغطیة مبلغ العجز .

 
 البند السادس: تقدیم التقاریر المالیة●
التقاریر- تقدیم السعودي) المحترفین (دوري الممتازة الدرجة أندیة جمیع على            أ.

المدیونیات تقاریر تقدیم عن النادي تأخر حال وفي ،2017 1یولیو یوم في              المالیة
المحاسبیة األعمال عن اإلضافیة المالیة األعباء یتحمل فإنه المحدد التاریخ            في
تقدیم تاریخ حتى تحل التي المدیونیات جمیع إدراج یتم كما التأخیر، هذا عن               الناتجة

 التقاریر للمكتب المحاسبي الموحد.
أیام- (7) أقصاها لمدة المالیة تقاریره تقدیم في النادي تأخر استمرار حال في               ب.

 قبل انتهاء فترة تسجیل الالعبین ، فُیمنع من التسجیل لفترة واحدة.
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 البند السابع: المنع من التسجیل إلجمالي الدیون وااللتزامات●

األجل)، قصیرة للدیون التسجیل من (المنع الخامس البند في ورد ما مراعاة              مع
 تلتزم األندیة بتخفیض إجمالي دیونها والتزاماتها وفقًا للتالي:

األندیة1. على یجب 2017م الریاضي للموسم الصیفیة األولى التسجیل فترة من             بدایة
للموسم وااللتزامات الدیون إجمالي تخفیض التسجیل من تتمكن حتى           المتعثرة
للموسم وااللتزامات الدیون إجمالي عن %20 نسبته ما 2017م           الریاضي
من شهرین خالل سیصدر والذي لذلك األساس خط مراعاة مع 2016م             الریاضي

 تاریخ نشر هذه القواعد.
التسجیل2. من یمنع 2019م الریاضي للموسم الصیفیة األولى التسجیل فترة من             بدایة

بحسب أدناه الموضحة المبالغ والتزاماته دیونه إجمالي بلغ حال في المتعثر             النادي
 متوسط مركزه في الثالث سنوات الماضیة وفقًا لآلتي:

 أ. األندیة الخمس األولى 80 ملیون ریال فأكثر.
 ب.  األندیة من المركز السادس وحتى العاشر 40 ملیون ریال فأكثر.

ریال 20ملیون عشر الرابع وحتى عشر الحادي المركز من األندیة            ج.
 فأكثر.

وضع3. دراسة بعد سنویا تحدد بمبالغ األولى الدرجة أندیة على تطبق 2018 عام               في
 هذه األندیة مالیا.

 
 البند الثامن: جدولة الدین●

 یمنع النادي من جدولة أي مدیونیة یترتب علیها زیادة مبلغ الدین.
 
 
 


