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 المادة )  1 (

 فترات التسجيل

 1.1    الفترة األولى: تبدأ من يوم الخميس الموافق 2019/12/05 وحتى يوم 
                                      األربعاء الموافق 2020/2/26.

 2.1    الفترة الثانية: تبدأ من يوم السبت الموافق 2020/10/3 وحتى يوم األربعاء 
                                         الموافق 2020/10/14.

 3.1    تكون ساعات الدوام الرسمي لالتحاد هي الساعات المحددة الستقبال طلبات 
            تسجيل وتحرير الالعبين، باستثناء آخر يوم في فترة التسجيل فيستمر فيه 

           استقبال الطلبات لغاية منتصف الليل.

 المادة )2( 

 قواعد تسجيل الالعبين في فترة التسجيل

يخضع لهاتين الفترتين كل من:  1.2 

الالعبون المحترفون )األردنيون وغير األردنيين( للفريق األول ألندية   1.1.2                    
                                    المحترفين والدرجة األولى والثانية وفرق الفئات العمرية لكافة 

                                    الدرجات.

الالعبون الهواة )األردنيون وغير األردنيين( للفريق األول الندية   2.1.2                   
                                     المحترفين والدرجة األولى والثانية وفرق الفئات العمرية لكافة 

                                     الدرجات.
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يتم تسجيل الالعبين المحترفين والهواة )األردنيين وغير األردنيين( في فترات   2.2 
التسجيل المحددة في المادة )  1 (  فقط، واستثناًء من ذلك يسمح لما يلي    

بالتسجيل خارج فترات التسجيل:   

الالعب الهاوي غير المسجل حاليًا في كشوفات أي ناٍد وكان                      1.2.2                   
                                    آخرتسجيٍل له في ناٍد محلي.

                 2.2.2       الالعب المحترف الذي انتهى عقده مع ناديه السابق قبل نهاية فترة                                           
                                    التسجيل، استنادا إلى الئحة أوضاع الالعبين ووفق الضوابط التالية:

                           1,2,2,2     أال يكون النادي قد استكمل العدد المسموح له لعدد 
                                                             الالعبين والمحدد بثالثين )30( العبًا، كما أال يكون 

                                            النادي قد استكمل العدد المحدد للالعبين غير األردنيين 
                                          والمحدد بثالثة )3( العبين لدرجة المحترفين والعبين )2( 

                                         للدرجتين األولى.

                         2,2,2,2        لكل ناٍد من اندية )المحترفين، الدرجة االولى ( أن يسجل 
                                          العبًا محترفًا واحداً خالل الموسم نفسه )حسب هذ                                      

                                         االستثناء(.

                          3,2,2,2       لن يتم تسجيل أي العٍب محترف استناداً الى هذا 
                                          االستثناء، بعد مرور عشرين )20( يوم عمل على انتهاء 
                                          فترة التسجيل األولى، وبعد مرور عشرة )10( أيام عمل 

                                         على انتهاء فترة التسجيل الثانية المحددة في المادة )1(.

                         4,2,2,2        تستقبل طلبات تسجيل الالعب استناداً الى هذا االستثناء                                          
                                         خالل أوقات الدوام الرسمي لالتحاد فقط.
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 المادة )  3 (

 فترة التسجيل ألندية الدرجة الثالثة 

 1.3    فترة واحدة فقط : تبدأ من يوم األربعاء الموافق 2020/1/15 وحتى يوم 
             االثنين الموافق 2020/2/17.

 2.3    تكون ساعات الدوام الرسمي لالتحاد هي الساعات المحددة الستقبال طلبات 
            تسجيل وتحرير الالعبين.

 3.3     يخضع لهذه الفترة الالعبون الهواة )األردنيون( للفريق األول ألندية الدرجة الثالثة 
              فقط.

 المادة )  4 (

 آلية تسجيل الالعبين الهواة للفريق األول وفرق الفئات العمرية

يقدم النادي طلب تسجيل الالعب الهاوي الجديد مرفقًا بما يلي:  1.4

بطاقة تسجيل الالعب الهاوي موقعًة من قبل الالعب وأمين سر   1.1.4                
                                   النادي ومختومة بختم النادي.

صورة ملونة حديثة لالعب.  2.1.4               

هوية األحوال المدنية لالعب،وفي حال كان الالعب منتسبا لجهة                   3.1.3                
                                     أمنية أو عسكرية ترفق صورة عن شهادة التعيين وصورة عن شهادة 

                                     الميالد.

                 4.1.4    تسديد رسوم التسجيل نقدا وفق المادة )20(.
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يقدم النادي طلب تسجيل الالعب الهاوي القاصر الجديد مرفقًا بما يلي:  2.4 

بطاقة تسجيل الالعب الهاوي القاصر موقعة من قبل الالعب وولي أمره   1.2.4                 
                                    وأمين سر النادي ومختومة بختم النادي.

صورة ملونة حديثة لالعب.  2.2.4                 

هوية األحوال المدنية لالعب وولي أمره.  3.2.4                 

تسديد رسوم التسجيل نقدا وفق المادة )20(.  4.2.4                 

يقوم النادي بتسجيل كشف كل فئة وفق التالي :  3.4  

يتم تعبئة كشف التسجيل بحٍد أدنى ثمانية عشر )18( العبًا وبحٍد   1.3.4                 
                                    أعلى ثالثون )30( العبًا، على أن يرفق مع الكشف صور هؤالء الالعبين 

.).JPG( بصيغة )CD( على                                     

يجب تعبئة كافة معلومات الالعبين كاملة ) االسم ، تاريخ الميالد ... الخ (.  2.3.4                 

يجب أن يكون كشف التسجيل موقعًا من قبل أمين سر النادي ومختوما                   3.3.4                 
                                    بختم النادي. 

تسديد رسوم التسجيل نقدا لالعبين وفق المادة )20(.  4.3.4                
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 المادة )  5 (

 آلية تسجيل الالعبين المحترفين للفريق األول وفرق الفئات العمرية

يقدم النادي طلب تسجيل الالعب المحترف مرفقًا بما يلي، وتصدر االتحاد   1.5 
                  موافقتها على طلب التسجيل خالل مدة أقصاها خمسة )5( أيام عمل:

بطاقة تسجيل الالعب المحترف موقعة أمين سر النادي ومختومة   1.1.5                 
                                    بختم النادي.

نسختين من عقد الالعب وفق أي من التالي:  2.1.5                 

                         1.2.1.5        عقد العب محترف أردني.
                        2.2.1.5       عقد العب محترف غير أردني.

                        3.2.1.5       عقد العب محترف قاصر.

اتفاقية االنتقال لالعبين المنتقلين من أندية أخرى.  3.1.5                

اتفاقية اإلعارة نموذج )ج( لالعبين المنتقلين وفق نظام اإلعارة.  4.1.5                

اتفاقية إنهاء العقد نموذج )د( لالعبين الذين تم إنهاء عقودهم   5.1.5                 
                                    بالتراضي مع أنديتهم السابقة.

معلومات الحساب البنكي لالعب الذي سيتم دفع مستحقات   6.1.5                 
                                     الالعب بواسطته.

تذكرة سفر بحجز مؤكد )عودة( لالعب األجنبي عند انتهاء عقده   7.1.5                 
                                     مع النادي.

تسديد رسوم تسجيل العقد وفق المادة )21(.  9.1.5                 

صورة ملونة حديثة لالعب.   10.1.5             
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 المادة )  6 (

  تسجيل الالعبين غير األردنيين

يسمح ألندية المحترفين بتسجيل ثالثة )3( العبين غير أردنيين في الفريق األول   1.6 
                   وفي حال كان النادي مشارك في بطولة خارجية تسمح تعليماتها بمشاركة                   

                   اكثر من ثالثة العبين غير أردنيين فيحق للنادي تسجيل العدد المسموح على 
                   ان ينص عقد الالعب صراحة على مشاركته فقط في البطولة الخارجية المعنية 

                  وال يحق له المشاركة في البطوالت المحلية.

يسمح ألندية الدرجة األولى فقط بتسجيل العبين )2( في الفريق األول.  2.6

ال يسمح ألندية الدرجتين الثانية والثالثة بتسجيل أي العب غير أردني في   3.6 
                  الفريق األول.

يسمح لألندية بتسجيل العبين )2( غير أردنيين في كل فئة عمرية، وال يحق   4.6 
                  لهم المشاركة مع الفريق األول أو مع الفئة األعلى.

ال يسمح بتسجيل الالعبين غير األردنيين كحراس مرمى في أي فئة.  5.6

 المادة )  7 (

 معاملة الالعبين األردنيين الذين ال يحملون رقمًا وطنيًا

يتم معاملة الالعبين الذين يحملون جواز سفر بدون رقم وطني معاملة   1.7 
                  الالعب األردني الحاصل على رقم وطني.
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 المادة )  8 (

آلية طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبين المحترفين والفئات العمرية فوق سن 
 الثمانية عشرة )18( 

تلتزم األندية بنظام تطابق االنتقال )TMS( بشان تسجيل الالعبين المحترفين   1.8 
                    والالعبين القّصر المنتقلين من اتحاد وطني آخر.

مسؤول نظام تطابق االنتقال بالنادي والذي حصل على التدريب المناسب، هو   2.8 
                   المسؤول عن إدخال البيانات الخاصة بأي عملية انتقال.

يضمن النادي صحة إدخال البيانات المتعلقة باالنتقال على النظام بالشكل   3.8 
                   الصحيح، وكذلك تحميل كافة المستندات المطلوبة.

يضمن النادي متابعة تطابق المعلومات لالنتقال من قبل النادي اآلخر )إن وجد(   4.8 
                   إذ ال يمكن طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب المعني ما لم تتم مطابقة 

                   البيانات من قبل الناديين بشكل صحيح.

ينصح بتجنب العمل ما أمكن على إدخال معامالت في اليوم األخير لفترة   5.8 
                   التسجيل، خوفًا من وقوع أخطاء غير متوقعة يكون أثرها حرمان النادي من 

                   تسجيل الالعب المعني.

يضمن النادي متابعة إنهاء المعامالت من الناحية المالية عند سدادها،   6.8 
                   وإدخال الوثائق التي تفيد بذلك على النظام.

يلتزم النادي بتعليمات الفيفا الخاصة بالعقوبات المترتبة على عدم تحميل   7.8 
                   الوثائق المطلوبة وباللغة االنجليزية أو مترجمة حسب األصول، والتي تتدرج 
                   وفق التالي )اإلنذار، التوبيخ، فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى أربعة عشر 

                  ألف )000’14( فرنك سويسري بحق المخالفين(.
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الوثائق المطلوبة  )باللغة االنجليزية أو مترجمة حسب األصول( :  8.8 

               1.8.8    تسجيل العب محترف عقده السابق قد انتهى:

نسخة من عقد الالعب.  1.1.8.8                          

نسخة عن جواز سفره.  2.1.8.8                          

إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب على نموذجين   3.1.8.8                           
                                                   موقعين من نادي الالعب السابق والالعب.

إثبات انتهاء عقد الالعب السابق محدداً باليوم والتاريخ.  4.1.8.8                           

              2.8.8   تسجيل العب وفق نظام اإلعارة:

نسخة من عقد الالعب الجديد.  1.2.8.8                          
نسخة عن جواز سفره.  2.2.8.8                          

إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب على نموذجين                                   3.2.8.8                           
                                                  موقعين من نادي الالعب السابق والالعب.

نسخة عن اتفاقية اإلعارة.  4.2.8.8                           

              3.8.8   تسجيل العب انتقل من ناٍد إلى ناٍدآخر مقابل مبلغ مالي:

نسخة عن عقد الالعب الجديد.  1.3.8.8                           
نسخة عن جواز سفره .  2.3.8.8                          

إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب على نموذجين   3.3.8.8                           
                                                 موقعين من نادي الالعب السابق والالعب.

نسخة عن اتفاقية االنتقال.   4.3.8.8                           
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تسجيل العب وضعيته السابقة هاٍو:  4.8.8               

نسخة عن عقد الالعب.  1.4.8.8                          
نسخة عن جواز سفره.  2.4.8.8                          

إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب على نموذجين                             3.4.8.8                           
                                                 موقعين من نادي الالعب السابق والالعب.

االتحاد وعبر مسؤول النظام فيه لن يقوم باستكمال أية عملية   5.8.8               
                         انتقال ما لم تكن كافة الوثائق المطلوبة قد أدخلت بطريقة صحيحة 

                        ووفق تعليمات الفيفا بهذا الخصوص.
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 المادة )  9 (

طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبين القّصر دون سن الثامنة عشر )18(

دون اإلخالل في قواعد الفيفا لالنتقاالت الدولية لالعبين البالغين والقّصر،      1.9 
                   يسمح بتسجيل العبين )2( فقط غير أردنيين ممن لم يبلغوا بعد سن الثامنة               

                  عشرة )18( في مسابقات الفئات العمرية وفق أحد االستثناءات التالية:

أن يكون والدي الالعب أو أحدهما يعمل في المملكة ألسباب غير                 1.1.9               
                                   متعلقة بكرة القدم.

أن يكون الالعب قد أقام في المملكة لمدة خمس )5( سنوات.  2.1.9              
أن الالعب يعيش في منطقة حدودية في بلده، وال تزيد المسافة                 3.1.9               

                                     اإلجمالية بين مكان سكنه وناديه الجديد عن مائة )100( كلم.

يتم تسجيل الالعبين المحترفين القّصر غير األردنيين خالل فترتي التسجيل   2.9 
                    المحددة في المادة )1(.

شروط ومتطلبات التسجيل:  3.9

               1.3.9         طلب تسجيل لالعب متضمنًا »اسم الالعب كاماًل، جنسيته، تاريخ               
ومكان ميالده، اسم والده ووالدته كاماًل، الفئة العمرية المراد     

تسجيل الالعب فيها، تاريخ ومكان إقامة الالعب ووالديه في      
المملكة، االسم الكامل لجهة عمل أي من الوالدين - إن وجد -«.    

استكمال كافة الوثائق وفقا لالستثناء المتحقق للتسجيل.  2.3.9               
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 المادة )  10 (

طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب الهاوي غير األردني فوق سن الثامنة عشر 
)18(

 1.10     تطبق كافة اإلجراءات والقواعد الخاصة بتسجيل الالعب الهاوي، باإلضافة 
               إلى طلب خطي من النادي الراغب في تسجيله خالل فترة التسجيل مرفق باسم 

               ناديه السابق، ونسخة عن جواز سفر الالعب واسم ناديه السابق حتى يتم طلب 
               شهادة االنتقال الدولية الخاصة.

           

 4.9      الطلب المستوفي لكافة الشروط والمتطلبات الواردة أعاله، يقوم االتحاد               
               بإدراجه من خالل نظام مطابقة االنتقال )TMS(، ولن يتم تسجيل أي العب إال بعد 

               الحصول على موافقة اللجنة الفرعية في لجنة أوضاع الالعبين في الفيفا 
               والمسؤولة عن حماية القّصر، وأن ترد الموافقة للجهة المنظمة من خالل النظام 

               المشار إليه.

الوثائق المطلوبة الستكمال التسجيل يجب أن تقدم باللغتين العربية   5.9 
                  واالنجليزية أو مترجمة قانونيًا إلى اللغة االنجليزية.
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 المادة )  11 (

انتقال الالعبين بين أندية المملكة

يسمح بانتقال الالعبين المحترفين فقط ضمن فترتي التسجيل المحددة في   1.11 
                   المادة ) 1 (.

ال يسمح بانتقال الالعبين الهواة بين األندية بطريقة االنتقال الحصري لنادي   2.11 
                   معين.

 3.11       ال يسمح بانتقال الالعبين غير األردنيين والمسجلين في فرق الفئات العمرية 
                  أثناء الموسم.

يشترط النتقال الالعب المحترف تقديم ما يلي:  4.11 

اتفاقية االنتقال الموقعة بين األطراف الثالثة.  1.4.11               
العقد المبرم بين النادي الجديد والالعب وكافة الوثائق المطلوبة.  2.4.11              
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 المادة )  12 (

إعارة الالعبين بين أندية المملكة 

ال يجوز إعارة الالعبين الهواة بين أندية المملكة.  1.12 

تكون إعارة الالعبين المحترفين ضمن فترتي التسجيل المحددة في المادة )1(.  2.12 

تتم إعارة الالعبين المحترفين بموجب اتفاقية إعارة بين األطراف الثالثة محدداً   3.12 
                  فيها كافة الشروط وااللتزامات المالية وفق النموذج المعد من قبل االتحاد .

ال يتم احتساب الالعب الُمعار في كشف النادي الُمعير.  4.12 

الحد األدنى لمدة اإلعارة هي الفترة الممتدة بين فترتي التسجيل.  5.12 

الالعب المحترف الُمعار الذي تم إنهاء إعارته، يمكن لناديه الُمعير أن يعيد   6.12 
                  تسجيله ضمن فترات وشروط التسجيل.

الالعب المحترف الُمعار الى نادي غير أردني من نادي أردني، ال يمكن إعادة   7.12 
                  تسجيله في ناديه األصلي إال خالل فترات التسجيل المحددة بالمادة ) 1 ( .

 8.12     ال يحق الندية الدرجة الثالثة استعارة أي العب من العبي اندية درجة المحترفين 
                والدرجة األولى والثانية.



16

آلية تسجيل الالعبين للموسم  2020

 المادة )  13 (

 آلية تحرير الالعبين المحترفين والهواة

تحرير الالعبين المحترفين:  1.13

يتم تحرير الالعبين المحترفين خالل فترات التسجيل بموجب اتفاقية                 1.1.13               
                                    إنهاء عقد وفق النموذج )د( موقعة من طرفي التعاقد، ويلتزم 

                                    النادي بتزويد االتحاد بأصل هذه االتفاقية خالل فترات التسجيل.

بعد استالم االتحاد ألصل اتفاقية إنهاء العقد خالل فترات التسجيل،   2.1.13               
                                    يتم إسقاط اسم الالعب من كشوفات النادي ويعتبر الالعب حراً 

                                    باالنتقال إلى أي ناٍد آخر.

الالعب الذي ينتهي عقده مع ناديه يُحرر تلقائيًا من كشوفات النادي   3.1.13               
                                    لدى االتحاد.

تحرير الالعبين الهواة:  2.13 

حضور رئيس النادي أو أمين السر النادي أومندوب النادي أو من ينوب   1.2.13               
                                    عنهم بموجب كتاب رسمي من النادي.

تعبئة أسماء الالعبين المراد تحريرهم في النموذج الخاص بالتحرير،   2.2.13               
                                   وتوقيعه من قبل المفوض وختمه بختم النادي.

عند تعبئة النموذج وختمه وفق ما سبق، يعتبر الالعب الوارد اسمه   3.2.13               
                                    في نموذج التحرير محرراً من كشوفات النادي لدى االتحاد، ويعتبر 

                                    الالعب حراً باالنتقال إلى أي ناٍد آخر، وال يحق للنادي إعادة تسجيله إال 
                                    وفق إجراءات تسجيل جديدة. 

الالعب الهاوي الذي لم يقم ناديه بإعادة قيده عند تقديم كشف تسجيل الفئة                 3.13 
               المعنية، يعتبر محرراً تلقائيًا من سجالت ناديه، ويحق له التسجيل في أي ناٍد   

               آخر.
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 المادة )  14 (

أحكام عامة لعقود الالعبين المحترفين

تلتزم أندية المحترفين مع نهاية فترة التسجيل المحددة في المادة )1(                  1.14 
                بتسجيل ثمانية عشر )18( العبًا كحٍد أدنى من العبي الفريق األول لديها 

                كالعبين محترفين بعقود موثقة وفق التعليمات.

االلتزام في مدة العقد بالحد األدنى وهو من تاريخ توقيعه وحتى نهاية   2.14 
                الموسم، والحد األعلى وهو خمسة )5( سنوات، وكذلك بأال تتعدى مدة عقد 

                الالعب القاصر ثالث )3( سنوات.

يجب أن يكون تاريخ بداية العقد محددا باليوم والشهر والسنة، وأن تكون نهاية   3.14 
                العقد محددة بنهاية الموسم الرياضي آلخر سنة تعاقدية.ويجوز ان يتم تحرير 

                العقد وتوقيعه قبل بدء نفاذه على ان يكون تاريخ بداية العقد هو التاريخ 
               المعتبر لغايات صحه نفاذه.

يتم توقيع الالعبين على نماذج العقود المقررة من االتحاد، وأن تكون مطبوعة   4.14 
                على ورق النادي المروس، ولن تعتمد العقود المكتوبة بخط اليد ويجب ان 

                تكون العقود اصلية )غير مصورة ( عند تقديمها للتسجيل.

 4.13  يسمح لالعبين المسجلين باندية الدرجة الثالثة قبل تاريخ 2020/7/15 
                    االنتقال الى اندية الدرجات األخرى خالل فترة التسجيل الرئيسية الثانية 

                   المخصصة الندية المحترفين والدرجة األولى والدرجة الثانية ثالثاُ.

بعد انتهاء الموسم، يقوم االتحاد بتحرير الالعبين الهواة غير األردنيين   5.13 
               والمسجلين في كشوفات الفئات العمرية لجميع الدرجات. 
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توقيع العقود والوثائق المرفقة من رئيس النادي أو أمين السر فقط،   5.14 
                ومختومة بختم النادي الرسمي، وأن يتم توقيع جميع الصفحات من طرفي 

                التعاقد، وال تقبل التواقيع المختصرة أو المختلفة، كما يجب أن توقع من 
                شاهدين )2( على الصفحة األخيرة للعقد.

يعتبر العقد ملزمًا قانونيًا للطرفين أمام الهيئات القضائية للجهة المنظمة،   6.14 
                وال يعتبر العقد صالحًا لتسجيل الالعب إال بعد مصادقة االتحاد عليه.

يجب كتابة العناوين وأرقام الهواتف لطرفي التعاقد.  7.14

 المادة )  15 (

شؤون المدربين

تقوم األندية باعتماد األجهزة الفنية قبل بداية كل موسم.  1.15 

الفريق األول ألندية الدرجة الممتازة )المحترفين(يسمح بتسجيل التالية   2.15 
                أسماؤهم ممن يحق لهم التواجد على مقاعد البدالء أثناء المباريات الرسمية،                
                وهم بحٍد أعلى )مدرب head coach ، مساعد مدرب 1، مساعد مدرب 2،                
                مدرب حراس مرمى، مدرب لياقة بدنية، طبيب، معالج، مدلك، منسق إعالمي، 

                مدير فريق، اداري ،مترجم إذا كان المدرب غير عربي، مسؤول لوازم(، وبحٍد 
                أدنى عند تقديم طلب التسجيل )المدرب، مدير فريق، طبيب، مدرب حراس 

                معالج،منسق إعالمي(..

الفريق األول لبطوالت الدرجات األخرى:يسمح بتسجيل التالية أسماؤهم ممن   3.15 
                يحق لهم التواجد على مقاعد البدالء أثناء المباريات الرسمية، وهم بحٍدأعلى 

                )مدرب، مساعد مدرب، مدرب حراس، طبيب، معالج، مدلك ، مدير فريق، مسؤول 
                اللوازم(، وبحٍد أدنى عند تقديم طلب التسجيل )مدرب، مدير فريق، معالج(.
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فريق الشباب بفئتيه وفريق الناشئين بفئتيه: بحٍد أعلى )مدرب، مساعد مدرب،   4.15 
                مدرب حراس، طبيب، معالج، مدير فريق، مسؤول اللوازم(، وبحٍد أدنى عند                
                تقديم طلب التسجيل )مدرب، مدير فريق، معالج(. فيما يسمح للفئات العمرية 

                بإضافة مدير فني للفئات العمرية بإلضافة الى ما سبق.

تلتزم الدرجة الممتازة )المحترفين( بالتوقيع مع أعضاء الجهاز الفني على   5.15 
                عقود وفق النموذج الصادر عن االتحاد.

يسمي كل ناٍد من أندية الدرجة الممتازة )المحترفين( الجهاز الفني )المدربين(   6.15 
                لفرقه المختلفة على أن يكون حاصالُ على ما يلي:

:) Head Coach( 1.6.15    المدرب الرئيسي للفريق األول              
                          

أن يكون حائزاً على شهادة االتحاد اآلسيوي    1.1.6.15                           

                                                   المستوى )A(، أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري 
                                                   المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به                                                   

                                                   من قبل االتحاد اآلسيوي ؛ أو

أن يكون أصاًل قد باشرفي دورة التعليم الالزمة                             2.1.6.15                           
                                                   المعترف بها من قبل االتحاد األردني التي تتيح له 

                                                   تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد بموجب 

                                                   البند  )1.1.6.15( أعاله؛

أن يكون حائزاً على »إقرار باألهلية« صادر من قبل   3.1.6.15                           
                                                   االتحاد األردني. على أن تقوم الدائرة الفنية في 

                                                   االتحاد األردني بتزويد »إقرار باألهلية« في الحاالت 

                                                   التي ال ينطبق البند )1.1.6.15( والبند )2.1.6.15( 
                                                  فيها على المدرب للفريق األول، ولكنه كان مدربا 
                                                  على المستوى االحترافي أو المنتخب الوطني.
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              2.6.15    مساعد المدرب:
                           1.2.6.15         أن يكون حائزاً على شهادة االتحاد اآلسيوي 

                                                                     المستوى )B(، أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري 
                                                                     المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به 

                                                                     من قبل االتحاد اآلسيوي ؛ أو

                           2.2.6.15           أن يكون أصاًل قد باشرفي دورة التعليم الالزمة 
                                                                     المعترف بها من قبل االتحاد األردني التي تتيح له 

                                                                     تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد بموجب 
                                                                     البند ) 1.2.6.15( أعاله؛ أو

يجوز لمساعد مدرب الفريق األول أن يتحمل   3.2.6.15                           
                                                            مسؤوليات مدير برنامج تطوير الناشئين.

في حال كان المدرب غير اردني فيجب ان يكونا احد   4.2.6.15                           
                                                          مساعدي المدرب من الجنسية االردنية.

             3.6.15    مدرب حراس المرمى:

يجب أن يكون حاصاًل على دورة التدريب اآلسيوية   1.3.6.15                           
.)C( لمدربي حراس المرمى المستوى                                                 

              4.6.15   مدرب اللياقة البدنية:

يجب أن يكون حاصاًل على دورة التدريب اآلسيوية   1.4.6.15                           
 .)B( المستوى                                                  

                                               

يجب أن يكون حاصاًل على دورة التدريب اآلسيوية   2.4.6.15                           
                                                        للياقة البدنية.
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             5.6.15    مدربو الناشئين:

يجوز لمدربي الشباب القيام بوظيفة مساعد مدرب   1.5.6.15                           
                                                                    للفريق األول أو وظيفة مدير برامج تطوير الناشئين.

                           2.5.6.15  يجب أن يكون حاصاًل على شهادة التدريب األسيوي 

                                                                        المستوى )B( كحٍد أدنى، أو أي شهادة تدريب 
                                                                       أجنبية سارية المفعول تعادل الشهادة اآلسيوية.

أن يكون أصاًل قد باشرفي دورة التعليم الالزمة   3.5.6.15                           
                                                                       المعترف بها من قبل االتحاد األردني مما يتيح له 

                                                                       الحصول على الشهادة الواردة أعاله.

يسمي كل ناٍد من أندية الدرجات األولى والثانية والثالثة واألندية النسوية   7.15 
الجهاز الفني )المدربين( لفرقه المختلفة على أن يكون حاصالُ على ما يلي:  

              1.7.15    شهادة التدريب األسيوي المستوى )B( ألندية الدرجة األولى 
                 بالنسبة للمدرب وشهادة التدريب اآلسيوية )C(لباقي أعضاء الجهاز 

                الفني.

              2.7.15    شهادة التدريب األسيوي المستوى )A( ألندية الدرجة األولى 
                 النسوي فيما يجب ان يعين النادي مساعد مدرب )انثى( وان تكون 
                 حاصلة على شهادة التدريب األسيوي المستوى )C( على االقل  

                 وشهادة التدريب األسيوي المستوى )C( ألندية الدرجة الثانية 
                 النسوي فيما يجب ان يعين النادي مساعد مدرب )انثى( وان تكون 
                 حاصلة على شهادة التدريب األسيوي المستوى )D( او بكالوريس 

                تربية رياضية على االقل .
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              3.7.15    شهادة التدريب األسيوي المستوى )C( ألندية الدرجة 
                           الثانية والثالثة وفئاتها العمرية بالنسبة للمدرب والجهاز الفني.

              4.7.15    شهادة التدريب األسيوي المستوى )B( ألندية المحترفين 
 )C( الفئات العمرية للمدرب وشهادة التدريب االسيوي المستوى                           

                           بالنسبة لمساعد المدرب.

              5.7.15    يجب ان يكون مدرب حراس المرمى حاصال على شهادة 
                           التدريب األسيوية لحراس المرمى المستوى )C( الندية الدرجتين 

                           األولى والثانية النسوي .

              6.7.15    يجب ان يكون المدرب اردني الجنسية فقط بالنسبة الندية 
                           الدرجة األولى والثانية والثالثة والفئات العمرية لكافة الدرجات، 

                           فيما يسمح الندية المحترفين بتعيين مدير فني فئات عمرية من 
                           غير الجنسية األردنية.

ال يجوز الجمع بين تدريب ناديين في نفس الوقت، أوأٍي من فرق المنتخبات   8.15 
                الوطنية، ويشترط إعالم االتحاد وأخذ موافقته عند انتقال المدرب من 

                تدريب فرق المنتخبات الوطنية إلى أحد األندية، وفي حال مخالفة 
                ذلك يتم إيقاف المدرب لحين عرض األمر على الهيئة التنفيذية في 

               أول جلسة رسمية له التخاذ ما يراه مناسبًا.
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 المادة )  16 (

 شؤون اإلداريين

تقوم األندية باعتماد األجهزة اإلدارية قبل بداية الموسم.  1.16 

يشترط في طبيب الفريق ان يكون مرخصًا ومسجاًل لدى وزارة الصحة لمزاولة   2.16 
             مهنة الطب.

يجب ان يكون معالج الفريق حاصاًل على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في   3.16 
             العالج الطبيعي، و/أو التأهيل الرياضي، و/أو الدورات المختصة في هذا 

             المجال، وأن يكون معترفًا بها من وزارة الصحة و/أو االتحاد.باالضافة الى اعتماد 
             مبادرة قصي بالنسبة الندية المحترفين الفريق األول وفرق الفئات العمرية 

             وأندية الدرجة األولى بالنسبة للفريق األول.

يشترط في المسؤول اإلعالمي ان يكون حاصاًل على أحد المؤهالت التالية   4.16 
             كحٍد أدنى:

دبلوم في الصحافة؛ أو  1.4.16             
أتم دورة مسؤول إعالمي التي يعقدها االتحاد.  2.4.16              

يشترط في المترجم ان يكون حاصاًل على الشهادة الجامعية األولى و/أو   5.16 
                 الدبلوم على األقل في اللغة التي ينبغي أن يترجم منها.

يشترط في مدير الفريق قد شارك في ورشة مدراء الفرق التي يعقدها االتحاد   6.16 
               قبل بداية الموسم.
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 المادة )  17 (

 متطلبات تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية

تلتزم األندية بإرفاق الوثائق التالية عند طلب تسجيل أعضاء األجهزة الفنية   1.17 
                واإلدارية والطبية:

بطاقة التسجيل.  1.1.17             

نسخة أصلية من العقد المبرم.  2.1.17             

الشهادات التدريبية و/أو العلمية ألعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية.  3.1.17             

صورة حديثة ملونة.  4.1.17             

تعهد اإلقرار بمحكمة التحكيم ولجان االتحاد.  5.1.17             

تسديد رسوم التسجيل نقدا وفقًا للمادة )20(.  6.1.17              

عند استبدال أي من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية، يلتزم النادي بما يلي:   2.17

تعيين البديل وفق شروط كل وظيفة خالل عشرة )10( أيام عمل من تاريخ   1.2.17              
                           التغيير، وخالف ذلك سيتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

تزويد االتحاد بنسخة من إثبات إنهاء و/أو انتهاء العقد و/أو قراراالستقالة   2.2.17              
                            و/أو اإلقالة وكذلك بطاقة االعتمادالمصروفة للشخص المعني.
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 المادة )  18 (

 إصدار بطاقات الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية

 1.18    عند استكمال كافة المتطلبات الخاصة بإصدار بطاقات الالعبين و/أو األجهزة الفنية 
               واإلدارية والطبية، فان االتحاد ستقوم بإصدارها خالل ثالثة )3( أيام عمل من تاريخه، 

               وتكون األندية مسؤولة عن أي تأخير في تقديم الطلب أو استكماله.

 )CD( يتم تزويد االتحاد بصور حديثة لألشخاص المراد إصدار بطاقات لهم على  2.18 
.).JPG( بصيغة                

يحق لالندية طلب إصدار بطاقة اعتماد بدل تالف، على أن يتم تسديد رسم مالي   3.18 
                مقداره عشرة )10( دنانير عن كل بطاقة اعتماد من بطاقات اعتماد الالعبين، 

                وعشرون )20( ديناراً عن كل بطاقة اعتماد من بطاقات اعتماد األجهزة الفنية 
                واإلدارية والطبية.

يحق لالندية طلب إصدار بطاقة اعتماد بدل فاقد، على أن يتم تسديد رسم مالي   4.18 
                   مقدراه عشرون )20( ديناراًعن كل بطاقة اعتماد من بطاقات اعتماد الالعبين، 
                   وأربعون )40( ديناراً عن كل بطاقة اعتماد من بطاقات اعتماد األجهزة الفنية 

                   واإلدارية والطبية.

في حال عدم تسليم النادي بطاقة االعتماد المصروفة للشخص المنتهي عقده   5.18 
                   أو المستقيل أو الُمقال من اجهزة الفنية أو اإلدارية أو الطبية، فيتعرض النادي 

                  للعقوبة حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية.
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 المادة )19(

 شؤون األندية

يسمى النادي خطيًا شخصين )2( قبل بداية الموسم بموجب كتاب رسمي   1.19  
               موقع من رئيس النادي او امين السر، ليكونا هما المفوضين عن النادي للمراجعات 

               الرسمية لدى االتحاد، وال يجوز تسميتهما من الالعبين. 

يحق لمندوب النادي تسجيل وتحرير الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية.  2.19 

يحق للجهة المنظمة طلب الهويات الرسمية الصادرة عنه للالعبين واألجهزة الفنية                 3.19 
                 واإلدارية والطبية للتأكد من صحتها وعلى األندية االلتزام بذلك.

النادي الذي يمتنع عن إرسال أٍي من العبيه المختارين ألٍي من المنتخبات الوطنية   4.19 
                 حسب تعليمات الفيفا المتعلقة باستدعاء العبي المنتخبات، يتخذ في حقه 

                اإلجراءات المنصوص عليها في تعليمات الفيفا، وتطبيق ما نصت عليه الالئحة 
                 التأديبية.

في حال قرر النادي إيقاف أٍي من العبي المنتخبات الوطنية، فيجب عليه توضيح   5.19 
                 أسباب هذا اإليقاف، وال يصبح اإليقاف ساري المفعول على المنتخبات الوطنية إال 

                  بعد اعتماده من االتحاد.

إذا تم شطب أو إغالق أو تجميد النادي أوعدم مشاركة النادي في البطوالت  6.19 
                 المعتمدة يحرر العبيه تلقائيًا.
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 المادة )  20 (

 رسوم تسجيل األندية والالعبين

 1.20    يتم تسديد رسوم تسجيل األندية نقدا لصندوق االتحاد وفق التالي: 

 2.20   يتم تسديد رسوم تسجيل الالعبين نقدا لصندوق االتحاد وفق التالي:

رسم االشتراك السنوي فئةالنادي

أندية الدرجة الممتازة )المحترفين( )  150 ( دينارًا

أندية الدرجة األولى )  100 ( دينارًا

أندية الدرجة الثانية )  75  (  دينارًا

األنديةالنسوية )  75  ( دينارًا

أندية الدرجة الثالثة  )  50  ( دينارًا

تسجيل الالعب الحالي تسجيل الالعب الجديد الالعبون

ستة )6( دنانير خمسة عشر )15( دينارًا الدرجة الممتازة )المحترفين(

خمسة )5( دنانير عشرة )10( دنانير أندية الدرجة األولى

ثالثة )3( دينار ستة )6( دنانير أندية الدرجة الثانية والثالثة

)1( دينار )2( دينار فرق الفئات العمرية 

ثالثة )3( دينار ستة )6( دنانير أندية الكرة النسوية 
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 3.20    يتم تسديد رسوم تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية نقدا لصندوق 
                 االتحاد وفق التالي:

              1.3.20    الفريق األول للدرجة الممتازة )المحترفين(

تغيير تسجيل جديد األجهزة

مائة وخمسون )150( دينارًا خمسة وعشرون )25( دينارًا المدرب الرئيسي

ثالثون )30( دينارًا خمسة عشر )15( دينارًا باقي األجهزة

تغيير تسجيل جديد األجهزة

خمسون )50( دينارًا خمسة عشر )15( دينارًا المدرب الرئيسي

عشرون )20( دينارًا عشرة )10( دنانير باقي األجهزة

تغيير تسجيل جديد األجهزة

عشرون )20( دينارًا عشرة )10( دنانير المدرب

عشرة )10( دنانير خمسة )5( دنانير باقي األجهزة

             2.3.20    الفريق األول للدرجة األولى

             3.3.20    الفريق األول لباقي الدرجات
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              4.3.20   الفئات العمرية: رسوم تسجيل كافة أعضاء األجهزة

تغيير تسجيل جديد الدرجات

عشرون )20( دينارًا  عشرة )10( دنانير الدرجةالممتازة )المحترفين(

عشرة )10( دنانير خمسة )5( دنانير باقي الدرجات

 4.3         تقوم األندية بتسديد رسوم تسجيل الالعبين الهواة واألجهزة الفنية 
                واإلدارية والطبية ورسوم التغيير او/و االستبدال ورسوم تسجيل النادي 

               نقدا لصندوق االتحاد .
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 المادة )  21 (

 رسوم تسجيل عقود الالعبين األردنيين وغير األردنيين 

 1.21      تحدد رسوم تسجيل عقود الالعبين المحترفين األردنيين وغير األردنيين لدى االتحاد 
                 بنسبة 1% من اجمالي العقد مع النادي سواء انتقال او اعارة او تجديد عقد.

 2.21       تدفع رسوم التسجيل لحساب االتحاد األردني لكرة القدم.

 3.21        يدفع الالعب األردني وغير األردني رسوم التسجيل .

 4.21         في حال تأخر الالعب عن السداد يقوم النادي بالسداد عن الالعب مباشرة ويجب 
                     على النادي خصم ذلك من االجر الشهري او مقدم عقد الالعب واشعار االتحاد 

                     بذلك ويحق للجنة التأديبية إيقاع العقوبات الواردة في الالئحة التأديبية بحق 
                    الالعب.
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 المادة )  22 (

طلب إصدار تأشيرات دخول وعمل تصاريح عمل وإقامة لالعبين والمدربين غير 
 األردنيين

أي ناٍد يرغب في استقدام أي العٍب أو مدرٍب غير أردني يلتزم بما يلي:  1.21 

             1.1.21   يقدم النادي طلبه بكتاب رسمي ونسخة ملونة عن جواز سفر الشخص 
                                       المنوي استقدامه وشهادة إثبات العب أو شهادة إثبات مدرب.

             2.1.21   يكون طلب االستقدام لالعبين غير األردنيين خالل فترات التسجيل 
                                       المحددة في المادة )1(،  أو قبل ذلك بخمسة وأربعين )45( يوم عمل 

                                      على األكثر.

             3.1.21   يقدم النادي تعهداً ماليًا مقداره خمسة آالف )000’5( دينار، مقابل 
                                       إلتزام النادي إما بعمل إقامة قانونية لالعب أو المدرب المستقدم، 

                                       وإما تقديم الوثائق التي تؤكد خروجه من المملكة في حال عدم 
                                       االتفاق النهائي معه و/أو انهاء التعاقد معه، على أن يتم ذلك خالل 

                                       خمسة وأربعين )45( يوم عمل من دخول الشخص المعني للمملكة.

في حال عدم إلتزام النادي بالبند )3.1.21( يتم خصم قيمة التعهد   4.1.21             
                                     المالي من مخصصات النادي لدى االتحاد باإلضافة الى عدم النظر باي 

                                   طلب جديد مقدم من النادي لالتحاد..
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 المادة )  23 (

)Jordan FA Connect(  نظام التسجيل االلكتروني 

 تلتزم األندية باستكمال إجراءات تسجيل الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية 
وتحرير الالعبين على نظام Jordan FA Connect االلكتروني ، تكون األندية هي 

المسؤولة عن أي خطأ قد يحصل في إجراءات تسجيل الالعبين واألجهزة الفنية 
 واإلدارية والطبية وتحرير الالعبين.

 المادة )  24 (

 االعتماد والنفاذ   

تم اعتماد هذه الالئحة بقرار الهيئة التنفيذية لالتحاد بتاريخ 2019/12/4 ويسري العمل 
بها اعتبارا من تاريخ 2019/12/4.
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