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الئحة البطوالت للموسم 2022

االتحاد الدويل لكرة القدم                      االتـحــاد الدويل:

االتحاد االردين لكرة القدم. االتحاد:
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.  االتحاد اآلسيوي:

االتحاد العريب لكرة القدم. االتحــاد العـريب:
الهيئة التنفيذية لالتحاد االردين لكرةالقدم. الهيئة التنفيذية:

  األمانة العامة واللجان املختصة يف اإلتحاد واللجان
  املؤقتة املعنية بتنظيم وإصدار جداول املباريات ومتابعة

تنفيذها.
الجهـة املنـظـمـة:

اللجنة التاديبية املنصوص عليها يف املادة )53( من النظام 
 االسايس.

اللجنـة التأديبيـة:

لجنة االستئناف املنصوص عليها يف املادة )54( من النظام 
 االسايس.

لجـنـة االستئناف:

هم األندية، املسؤولون، الالعبون، مسؤولو املباريات، 
اإلعالميون، وكالء الالعبني واملباريات املرخصون، أي جهة 

مرخص لها من قبل الجهة املنظمة لتنظيم مباراة أو 
مسابقة أو أي حدث ريايض تنظمه الجهة املنظمة، جمهور 
األندية يف امللعب، أي فئات أو أشخاص آخرين ترى اللجنة 

 التأديبية خضوعهم ألحكام هذه الالئحة .

أركــان اللـعــبــة:

يكون للكلامت والعبارات التالية الواردة يف هذه الالئحة املعاين املخصصة أدناه إال إذا 
دل سياق النص عىل خالف ذلك:

التعريفات
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الحكام ، مقيم الحكام، مراقب املباراة
مـسـؤولو املـبــاراة:

املنسق العام، املنسق اإلعالمي، األشخاص املعنيون باألمن 
والسالمة، املسؤول الطبي، املحلل الفني أو أي مسؤول 

معني إلدارة املباراة.
الكوادر التنظيمية:

املؤسسة الرياضية ذات الشخصية االعتبارية املرخص لها 
مبامرسة اللعبة والعضو يف االتحاد.

النــادي :

هو كل من يتضمن اسمه يف سجالت النادي لدى االتحاد 
بأي من الصفات التالية )مدرب، مديراً للفريق، طبيباً، 

معالجاً، مرتجامً، منسقاً إعالمياً، محلل أداء، مسؤوالً للوازم( 
ويوافق االتحاد عىل االعتامد بهذه الصفة.

مسؤولو الفرق:

هو أي من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات األندية. اإلداري:

هو كل من يسميه النادي من ضمن األجهزة الفنية )مدرباً 
رئيسياً، مدرباً، مساعداً للمدرب، مدرباً لحراس املرمى، 

مدرباً للياقة البدنية( ويوافق االتحاد عىل اعتامده بهذه 
 الصفة.

املسؤول الفــنــي:

العب كرة القدم املسجل لدى االتحاد.  الالعــب:

املادة 7/30 الالعب غري املؤهل:

 هي املباراة التي ينظمها االتحاد لجميع الفرق واالندية 
عىل املستوى املحيل.

املــبـاراة:

عند نهاية املباراة الثانية امللعوبة بنظام خروج املغلوب 
)ذهاب واياب( إذا سجلت الفرق املشاركة نفس العدد من 

األهداف يف املباراتني معا، خالل الوقت األصيل للمباراة، 
فان الفريق املشارك الذي سجل عدد أكرب من األهداف 

خارج ملعبه سيعلن الفائز.

قاعدة الهدف املسجـل
 عــىل مـلعـب الفريـق

املنـافـس
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املنع من املشاركة أو مرافقة الفريق أو التواجد يف املنطقة 
الرسمية يف مباراة أو أكرث أو لفرتة محددة. وحسب ما يرد 

يف حيثيات قرار اللجنة التأديبية.
اإليقـاف:

الئحة املسابقات واملباريات املتضمنة األحكام والنصوص 
 الخاصة باملسابقات واملباريات التي تنظمها الجهة املنظمة.

 

الالئـحـة:

تشمل هذه املنطقة غرف غيار الالعبني والحكام واملمرات 
بني الغرف واملمر املؤدي إىل امللعب.

املنطقة الرسمية:

هي أي واقعة أو ظرف استثنايئ خارج عن سيطرة أي 
فريق ويؤثر يف بداية و/أو استمرارية املباراة، وميكن أن 
تشمل، ولكن ليس عىل سبيل الحرص، الكوارث الطبيعة 
مثل الزالزل أو األعاصري أو العواصف العاتية أو النشاط 

الربكاين، أو سوء األحوال الجوية، أو الفيضانات، أو الربق، 
أو الحرائق، أو االنفجاريات، أو األرضار يف البنية التحتية، 

أو عطل أو قصور إمدادات الطاقة، أو الحرب، أو العمليات 
العسكرية، أو األعامل اإلرهابية، أو الشغب وفوىض 

الجامهري، أو اإلرضاب، أو إغالق املنشآت، أو العصيان 
 املدين، أو وباء، أو تلوث صناعي أو بيئي أو إشعاعي.

الظروف القاهرة:

هي بطاقة يصدرها االتحاد تسمح لصاحبها بالدخول 
 والتواجد يف أماكن محددة.

بطـاقة االعتامد:

الذي يرد أسمه أوالً يف جدول املباريات نادي املستضيف:
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يف سياق هذه  الالئحة، ميكن أن تتضمن الكلامت والعبارات املعاين التالية :
- تشري إىل املفرد والجمع والعكس بالعكس؛
- تشري إىل املذكر املؤنث والعكس بالعكس؛

-تشري إىل األشخاص الطبيعيني تشمل أي شخص اعتباري أو طبيعي.

الذي يرد أسمه ثانياً يف جدول املباريات النادي الضيف:

هي املساحة التي تقام عليها املباراة بطول وبعرض مطابق 
لقوانني اللعبة وتكون إما من العشب الطبيعي أو العشب 

 الصناعي 
ميدان امللعب:

هي املنطقة ما بني مقاعد الجمهور وميدان امللعب. أرض امللعب:

هي املنطقة الفنية املحددة وفقاً لقوانني اللعبة، والتي 
تتضمنها املالعب الرئيسية وذات الصفة الفنية، وهي 
املخصصة لجلوس مسؤويل الفريق، الالعبني، والالعبني 

املستبدلني يف املباراة، ويتم منها مترير اإلرشادات لالعبني 
وفقا ملا تتضمنه هذه الالئحة.

املنطقة الفنية:
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  املادة ))1(( املقدمة

املوسم الريايض هو الفرتة التي تبدأ من تاريخ اول مباراة يف املسابقات   1.1 
             الرسمية املحلية وينتهي بنهاية اخر مباراة رسمية محلية.

تحدد الجهة املنظمة بداية ونهاية املوسم مبا يتوافق مع األنظمة والتعليامت   2.1 
الصادرة بهذا الخصوص.   

تحدد الجهة املنظمة عدد الفرق املشاركة يف البطوالت املعتمدة ولكافة   3.1 
الدرجات والفئات قبل بداية كل موسم.   

هذه الالئحة تحدد الحقوق والواجبات واملسؤوليات ألركان اللعبة يف تنظيم   4.1 
البطوالت.   

هذه الالئحة وجميع التوجيهات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهة   5.1 
املنظمة تكون ملزمة لجميع األطراف املشاركة يف البطوالت.   

أي إشارة إىل النظام األسايس واىل لوائح االتحاد األردين واالتحاد اآلسيوي     6.1
واالتحاد الدويل، فإنها تشري إىل املعمول بها وقت إصدار هذه التعليامت.  

الباب األول - البطوالت



12

الئحة البطوالت للموسم 2022



13

  املادة ))2(( الجهة املنظمة

الجهة املنظمة هي الجهة املسؤولة عن تنظيم البطوالت وفقا للنظام األسايس   1.2 
لالتحاد والئحة بطوالت االتحاد.    

تشمل مهام الجهة املنظمة ما ييل، ولكن ليس عىل سبيل الحرص،:  2.2 

تضع الجهة املنظمة اللوائح والرشوط الخاصة لنظام البطوالت، وذلك   1.2.2             
                        فياميتعلق بإدارتها وطرق إجرائها وتنظيمها، والرتتيبات العامة 
                        املتعلقة بها، ونظام وإجراء القرعة، ولها أن تقرر استحداث أي 

                        بطوالت ترى من الرضوري إقامتها.

إصدار جداول البطوالت.  2.2.2             

اختيار وتحديد املالعب التي تقام عليها املباريات.  3.2.2             

تعيني مسؤويل املبارايات )املراقب اإلداري، مقيم الحكام، الحكام(،         4.2.2            
                       والكوادر التنظيمية األخرى )املنسق العام، املنسق اإلعالمي وغري ذلك(.

اختيار نوع الكرة الرسمية للمباريات )وفقاً ملعايري الجودة يف االتحاد      5.2.2            
                        الدويل( وتحديد مواصفات التجهيزات الفنية للفرق.

املوافقة عىل اختيار املختربات املعتمدة من قبل الوكالة العاملية   6.2.2             
.)WADA( ملكافحة املنشطات                        

رفع تقارير مسؤويل املباريات اىل اللجنة التأديبية.  7.2.2             

تغيري نظام وجداول البطوالت يف حال اقتىض التغيري ألي سبب.  8.2.2             

الباب الثاين - املسؤوليات 
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             9.2.2   التعامل مع حاالت الظروف القاهرة )إلغاء أو إيقاف املباريات(.

             10.2.2  متنح الجهة املنظمة االلقاب والجوائز لهذه البطوالت.

جميع القرارات الصادرة عن الجهة املنظمة يف االتحاد تعترب نهائية وملزمة   3.2 
وغري قابلة للتمييز.   

إلزامية وقابلية التمييزعىل قرارات اللجنة التأديبية التي تتعلق بالبطوالت،   4.2 
تكون حسب الالئحة التأديبية.  

  املادة ))3(( األندية املشاركة

 يتعهد كل ناٍد مشارك يف كافة البطوالت املعتمدة من الجهة املنظمة مبا ييل:

التقيد وااللتزام بأنظمة ولوائح ومتطلبات ترخيص الجهة املنظمة الخاصة   1.3 
بالبطوالت وجميع التعليامت واإلرشادات والتعاميم الخاصة بها.   

االمتثال لقوانني اللعبة التي وضعها مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم   2.3 
ونرشت من قبل الفيفا.   

احرتام مبادئ اللعب النظيف.  3.3 

عىل النادي املُستضيف، اتخاذ جميع الرتتيبات امللزمة يف املباريات، حسب   4.3 
تعليامت الجهة املنظمة ووفقاً لهذه الالئحة، )إال يف املباريات التي تقرر الجهة    
املنظمة غري ذلك ويتم إبالغ النادي بها(، ويتحمل النادي املُستضيف مسؤولية    

تأمني ما ييل:   

تنظيم أرض امللعب خالل مبارياتهم الرسمية.  1.4.3             

جامعي الكرات وحملة األعالم بعدد عرشة )10( أطفال يرتدون زياً   2.4.3             
                        رياضياً مختلفاً عن زي الفريقني املتقابلني عىل ان يلتزموا بتعليامت  

مراقب وحكم املباراة.    
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عرش )10( كرات صالحة للعب معتمدة من الجهة املنظمة، ويتم   3.4.3            
                       تقدميها للحكم الرابع للتدقيق عليها بعد انتهاء فرتة اإلحامء.

تأمني خدمات الضيافة املناسبة للمنصات الرئيسية.  4.4.3            

تأمني خدمات الضيافة املناسبة لغرفة الحكام.  5.4.3            

الحضور واملشاركة يف جميع األنشطة واملناسبات الرسمية يف حال إنعقادها،   5.3 
وعىل سبيل املثال ال الحرص،  االجتامعات التنسيقية للمباريات، املؤمترات    
الصحفية واملقابالت التلفزيونية قبل وبعد املباريات، النشاطات اإلعالمية    
للمراسالت والتعاميم والتعليامت التي تصدرها الجهة    والتسويقية وفقاَ    

املنظمة.  

تزويد الجهة املنظمة بالربيد اإللكرتوين املعتمد، عنوان املوقع اإللكرتوين   6.3 
الرسمي للنادي، وال تتحمل الجهة املنظمة أية مسؤولية مرتتبة خالف ذلك.  
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  املادة ))4(( األمن والسالمة

تضمن الجهة املنظمة األمن والسالمة العامة يف مباريات البطوالت املعتمدة   1.4 
من خالل اتفاقيات تعاون مع الجهات األمنية املعنية.   

تكون مخاطبات األندية املشاركة يف البطوالت مع الجهات األمنية املعنية فقط   2.4 
من خالل الجهة املنظمة.   

تقوم قوات األمن العام بعد التنسيق مع مراقب املباراة بإغالق بوابات   3.4 
درجة الجمهور بعد اكتامل سعتها اآلمنة جلوساً ومينع منعا باتا دخول أي    

            مشجع بعد ذلك .

تقوم قوات األمن العام بعد التنسيق مع مراقب املباراة بإخراج كل من ال   4.4 
يتقيد بتعليامت الجهة املنظمة و/أو يصدر عنه أي قول أو فعل منايف لآلداب    

العامة و/أو يقوم بإثارة الفتنة من املنصات و/أو املدرجات.  

منع إدخال املواد املحضورة والتي يتم تعميمها قبل بداية املوسم.  5.4

تقوم قوات األمن العام بعمليات التفتيش عىل الجامهري يف األماكن التي تراها    5.5
            مناسبة.

تقوم قوات األمن العام وبالتنسيق مع مراقب املباراة بتحديد الجمهور املغادر    5.6
            أوالً للملعب.
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  املادة ))5(( التنظيم اإلعالمي

1.5     التعليامت االعالمية للحصول عىل بطاقات االعتامد ملباريات بطوالت املحرتفني:
للحصول عىل بطاقات االعتامد لتغطية بطوالت املحرتفني، يتوجب توفر الرشوط التالية:

1.1.5  إعالم أندية املحرتفني:
           1.1.1.5 كتاب من النادي يتضمن كشف بأسامء الصحفيني واملصورين     
                         املعتمدين لتغطية نشاطات املوسم، متضمناً وظيفة كل مندوب  

                         للنادي، وتعهد بااللتزام بالتعليامت الصادرة عن االتحاد.
           2.1.1.5 أن ال يكون املندوب عامالً لدى أي جهة إعالمية غري معتمدة  لدى 

                         النادي أو االتحاد. 
           3.1.1.5 توقيع املندوب عىل تعهد شخيص بااللتزام بالتعليامت اإلدارية  

                         والصحية والربوتوكول الطبي املعتمد داخل املالعب.

2.1.5 إعالم القنوات التلفزيونية واملؤسسات الصحفية واإلذاعية واملواقع االلكرتونية 
)غري اصحاب الحقوق(:

            1.2.1.5 ترخيص مزاولة صادر عن هيئة االعالم املريئ واملسموع.
           2.2.1.5 السجل التجاري للمؤسسة ساري املفعول.

           3.2.1.5 شهادة منشأة تؤكد خضوعها للضامن االجتامعي.
           4.2.1.5 كتاب تفويض بأسامء مندويب الجهة اإلعالمية لتغطية البطوالت.

           5.2.1.5 تعهد املؤسسة بااللتزام بتعليامت اتحاد كرة القدم كافة.
           6.2.1.5 أن ال يقل عمر مندوب املؤسسة عن )18( سنة.

           7.2.1.5 كتاب تفويض من الجهة اإلعالمية التي ميثلها.
           1.2.1.5 يف حال تقديم مندوب مستجد، أن يزود االتحاد بنسخة عن آخر 10   
                         مواد صحفية أو اعالمية خاصة قام بالعمل عليها يف مؤسسة إعالمية 

                         مرخصة.
           1.2.1.5 توقيع تعهد شخيص بااللتزام بالتعليامت اإلدارية والصحية 

                         والربوتوكول الطبي املعتمد داخل املالعب.
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2.5     مواعيد استقبال الطلبات االعالمية:

يبدأ تقديم طلبات الحصول عىل بطاقات االعتامد اإلعالمي، حسب ما   1.2.5           
                       يتم اإلعالن عنه من قبل الجهة املنظمة قبل انطالق كل بطولة.

بطاقات االعتامد:  3.5

القناة غري مالكة الحقوق: متنح ثالث بطاقات اعتامد للمراسلني   1.3.5           
                       الصحفيني.

           2.3.5  االذاعات: متنح بطاقة اعتامد واحدة فقط للمراسل الصحفي، وبطاقة   
                       اعتامد واحدة للمصور يف حال كان لالذاعة موقع الكرتوين.

الصحف اليومية: متنح بطاقات اعتامد لجميع من يرد اسمه بالكشف   3.3.5           
                       املصدق من املؤسسة الصحفية وتنطبق عليه الرشوط، مع اعتامد  
                       دخول مراسلني اثنني فقط من كل صحيفة للمباراة، ومصور واحد 

                       فقط )شامل املوقع االلكرتوين للصحيفة(.
املواقع االلكرتونية: متنح بطاقتني اعتامد صحفية، وبطاقة اعتامد   4.3.5           
                       للمصور، مع اعتامد دخول مراسل ومصور واحد فقط من نفس 

                       املوقع يف املباراة.
الصحف واملواقع االلكرتونية الرياضية: متنح ثالث بطاقات اعتامد   5.3.5           

                       للمراسلني، ومصورين أثنني، واعتامد دخول اثنني ومصور واحد من 
                       نفس املوقع يف املباراة.

املجالت الشهرية والربعية والسنوية: متنح بطاقة اعتامد ملراسل واحد   6.3.5           
                       فقط دون مصور.

أندية املحرتفني: متنح األندية املشاركة يف بطوالت املحرتفني بطاقتي   7.3.5           
                       اعتامد للصحفيني وبطاقتي اعتامد للمصورين.
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التزامات الجهات اإلعالمية أصحاب االعتامد:  4.5

            1.4.5  يكون استخدام البطاقة لحاملها شخصياً وال يحق منحها او اعارتها، 
                        ويف حال فقدانها يجب ابالغ االتحاد فوراً بذلك تجنباً للمساءلة 

                        القانونية، وال يحق لحاملها اصطحاب الضيوف او االطفال.
            2.4.5  مينع تصوير الفيديو يف اي من املرافق الداخلية للمالعب سواء عرب 

                        الكامريات او الهواتف النقالة، ويعد هذا الترصف مخالفة تستوجب 
                        سحب بطاقة االعتامد االعالمي.

املحافظة عىل السرتة املخصصة للمصورين والتي يصدرها االتحاد يف     3.4.5             
                        بداية املوسم وتحمل رقم خاص لكل مصور، والتقيد بلباسها داخل 

                        أرض امللعب حيث يقع فقدانها عىل عاتق حاملها، وال يحق له 
                        دخول امللعب دونها، وال ميكن اعتامد اي سرتة بديلة عنها.

            4.4.5  املنطقة االعالمية داخل املالعب محددة للصحفيني واملصورين وال 
                         يحق تجاوزها اطالقاً. 

            5.4.5  سلوكيات االعالميني »صحفيني ومصورين« داخل امللعب قبل وخالل  
                        وبعد املباراة تحددها ضوابط عامة تحتم عدم االنفعال او االحتفال 
                        اثناء مجريات اللقاء.. ويحق لالتحاد ابعاد اي اعالمي اظهر مشاعره 

                        بشكل استفزازي، مع سحب اعتامده مبارشة.
            6.4.5  يتوجب االلتزام بالتعليامت الخاصة مبنطقة املكس زون، وعمل 

                        املقابالت عىل اللوحة اإلعالنية املتواجدة.
            7.4.5  يحق لالتحاد مراجعة صفحات التواصل االعالمي الخاصة بحامل 

                        بطاقة االعتامد، كام يحق الغاء بطاقات االعتامد يف حال اثار حاملها 
                        النعرات والسلوكيات غري الرياضية التي من شأنها ان تنعكس سلبياً 

                        عىل اجواء كرة القدم محلياً، أو يف حال االساءة ألي من أركان اللعبة: 
                         األندية، الالعبني، اإلداريني، الجامهري، االتحاد وكوادره.. الخ(.
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                8.4.5   اإللتزام التام من املصورين والصحفيني بالتعليامت التنظيمية 
                           الصادرة من ادارة التسويق واالتصال، داخل امللعب وخارجه، 

                           وخالفا لذلك سيتم إلغاء اإلعتامد.
              9.4.5   اإللتزام التام من املصورين والصحفيني بتطبيق كافة التعليامت 

                           الصحية واإلدارية الصادرة عن االتحاد األردين لكرة القدم والجهات 
                           الرسمية.

             10.4.5  يحق لالتحاد تعطيل العمل بالبطاقات االعالمية يف اي وقت خالل 
                            املوسم واعادة تفعيلها بحسب ما يراه مناسباً.

             11.4.5   أماكن اصطفاف السيارات من اختصاص الجهات التنظيمية 
                            بحسب الطاقة االستيعابية لكل ملعب.

             12.4.5   يف حال فقدان بطاقة االعتامد االعالمي أو السرتة املخصصة 
                            للمصورين، فان اصدار بطاقة اعتامد او سرتة جديدة، تتطلب 

                            رسوماً مبقدار 50 دينار أردين.

نطاق عمل بطاقة االعتامد  5.5

              1.5.5    الصحافة: يسمح لحامل بطاقة االعتامد الصحفي التواجد يف منصة 
                            الصحفيني، واملركز االعالمي، ومكان انعقاد املؤمتر الصحفي 

                            واملنطقة املختلطة، وال يسمح لهم التواجد عىل ارض امللعب قبل 
                            او اثناء او بعد املباراة.

             2.5.5      التصوير: يسمح لكافة املصورين الفوتوغرافيني التواجد عىل ارض  
                            امللعب قبل املباراة بساعتني، يف املكان املخصص عند زوايا امللعب 
                            االربع، فيام يسمح للمصورين بالتواجد عند مدخل الفريقني قبل   
                            انطالق اللقاء بـ15 دقيقة، الخذ صور الدخول والصور الجامعية، 

                            ثم العودة للمكان املخصص، حيث مينع تحرك املصورين عىل 
                            مضامر امللعب اثناء املباراة، او التواجد مبنصة الصحفيني.
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Non-Rights Holder القنوات التلفزيونية غري صاحبة حقوق البث  6.5
               

              1.6.5   يسمح للقنوات التي ال متلك حقوق البث، بالتواجد يف املنطقة 
                         املختلطة واملركز االعالمي ومكان انعقاد املؤمتر الصحفي، وال يسمح 

                          لهم بالتواجد عىل ارض امللعب.

املسؤول االعالمي للفريق   7.5

             1.7.5   يستوجب عىل كل ناد يف درجة املحرتفني تعيني مسؤول اعالمي 
                          تكون مهمته تنسيق جميع الرتتيبات االعالمية بني الفريق ووسائل 

                          االعالم واالرشاف عىل املقابالت التلفزيونية واملؤمتر الصحفي 
                          يف املباراة البيتية، والتواصل مع ادارة التسويق واالتصال يف االتحاد، 

                          والقناة الناقلة، ويشرتط ان يكون حاصالً عىل دورة املنسقني 
                          االعالميني التي يعقدها االتحاد قبل انطالق كل موسم.
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8.5  الفعاليات اإلعالمية

    Flash Interviews 1.8.5   املقابالت التلفزيونية             

               1.1.8.5   للقناة صاحبة الحقوق الحرصية اجراء املقابالت التلفزيونية مع 
                                اي من الالعبني او الجهاز الفني الذين ورد اسامؤهم يف كشف 

                                املباراة من الفريقني بعد انتهاء اللقاء مبارشة، بحيث ال تزيد كل 
                                مقابلة عن 90 ثانية، عىل ان يتم مراعاة ما ييل:

                         1.1.1.8.5  يجب اجراء املقابالت التلفزيونية امام اللوحات 
                                            االعالنية للرشكات الراعية املعتمدة  من االتحاد.

                         2.1.1.8.5  يحظر عىل اي شخص من اركان اللعبة اجراء اية 
                                            مقابالت تلفزيونية دون ارتداء بطاقات االعتامد 

                                            الصادرة من االتحاد والتي تخولهم التواجد يف تلك 
                                            املنطقة ويستثنى منها العبو الفريقني.

                         3.1.1.8.5  يتم تحديد الالعبني او املدربني للمقابالت 
                                            التلفزيونية، بواقع شخصني فقط من كل فريق، عن 

                                           طريق ضابط االرتباط للقناة الناقلة، مع ابالغ املنسق 
                                           االعالمي للمباراة باالسامء قبل نهاية اللقاء بعرش                 

                                           دقائق.
                         4.1.1.8.5  يجب االنتهاء من املقابالت يف موعد اقصاه )15(     

                                            دقيقة بعد نهاية املباراة.
                         5.1.1.8.5  ال يسمح الي شخص تم ايقافه او طرده خالل املباراة 

                                            او كان موقوفاً من قبل، اجراء اي مقابلة تلفزيونية.
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  Press Conference 2.8.5     املؤمتر الصحفي             
 

                    1.2.8.5   يتم عقد املؤمتر الصحفي بعد انتهاء املباراة مبا ال                                  
                                     يزيد عن 15 دقيقة، حيث يتم اجراء املؤمتر الصحفي 

                                     للفريق الخارس اوالً، ويف حال التعادل للفريق الضيف اوالً، 
                                     عىل ان يتم مراعاة ما ييل:

                         1.1.2.8.5  يجب عىل املدرب الرئييس للفريق او من ينوب عنه 
                                            من الجهاز الفني حضور املؤمتر الصحفي والتحدث 

                                            لوسائل االعالم املتواجدة.
                         2.1.2.8.5  يف حال طرد او استبعاد املدرب الرئييس خالل 

                                             املباراة، او كان موقوفاً قبل املباراة، فانه ال يسمح له 
                                             بالتواجد او الحديث خالل املؤمتر الصحفي، ويكون 

                                             الفريق ملزماً باحضار من ينوب عنه من الجهاز 
                                             الفني للحديث خالل املؤمتر الصحفي.

                         3.1.2.8.5   املباريات النهائية او مباريات التتويج ال يتم عقد 
                                             مؤمتر صحفي بعدها. ما مل يتم االبالغ من قبل 

                                             االتحاد بخالف ذلك.
                         4.1.2.8.5   ال يسمح الي شخص تم ايقافه او طرده خالل  

                                             املباراة او كان موقوفاً من قبل، التواجد يف املؤمتر 
                                             الصحفي.

  Mixed Zone 3.8.5    املنطقة املختلطة             

                    1.3.8.5       يجب عىل الفرق املشاركة ضامن مرور العبيها 
                                         ومدربيها املشاركني يف املباراة عرب املنطقة املختلطة، 
                                         وتحفيزهم عىل اجراء املقابالت مع االعالم، باستثناء 

                                         اي العب و/أو مدرب مطرود.
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  املادة ))6(( التصنيف

تصنف األندية الرياضية املنتسبة إىل االتحاد عىل النحو التايل:  1.6
أندية الدرجة املمتازة )املحرتفني(.  1.1.6           

أندية الدرجة األوىل.  2.1.6           
أندية الدرجة الثانية.  3.1.6           
اندية الدرجة الثالثة.  4.1.6           

األندية النسوية.  5.1.6           
أندية كرة الصاالت )الخاميس(، يف حال اعتامد بطوالت كرة الصاالت يف      6.1.6           

                       االتحاد.

تصنف فرق األندية الرياضية املنتسبة إىل االتحاد حسب الفئة   2.6 
            العمرية عىل النحو التايل:

الفريق األول.  1.2.6           
فريق الشباب )تحت 19 سنة( مواليد 2003 و 2004.  2.2.6           

فريق الشباب )تحت 17 سنة(  مواليد 2005 و 2006.  3.2.6           
فريق الناشئني )تحت 15 سنة( مواليد 2007 و 2008.  4.2.6           

فريق الناشئني )تحت 13 سنة( مواليد  2009 - 2010 - 2011.   5.2.6           

الباب الباب الثالث - تنظيم البطوالت واملباريات
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تعتمد مشاركة األندية األردنية يف بطوالت االتحاد اآلسيوي عىل استيفاء رشوط   1.7 
املشـاركـة املحـددة مـن قبـل االتحاد االسيـوي، والتصنيـف السنـوي   

             لالتحادات 
األعضاء يف االتحاد اآلسيوي.  

يشرتط عىل األندية املؤهلة للمشاركة يف بطولة دوري ابطال اسيا ، الحصول   2.7 
عىل الرخصة املمنوحة وفق الئحة ترخيص األندية اآلسيوية الخاصة بدوري    

االبطال.   

يشرتط عىل األندية املؤهلة للمشاركة يف بطولة كاس االتحاد االسيوي ،   3.7 
الحصول عىل الرخصة املمنوحة وفق الئحة ترخيص األندية اآلسيوية الخاصة    

ببطولة كاس االتحاد االسيوي.   

تكون مشاركة األندية األردنية حسب التسلسل الوارد من االتحاد اآلسيوي.  4.7 

يف حال عدم تحديد الفريق او الفرق املشاركة يف البطولة العربية من قبل   5.7 
االتحاد العريب فان اولوية املشاركة تكون حسب التسلسل التايل :  

بطل دوري املحرتفني للموسم السابق.  1.5.7           
بطل كاس االردن للموسم السابق.  2.5.7           

الفريق الحاصل عىل املركز الثاين يف بطولة دوري املحرتفني يف حال    3.5.7            
                       حاز فريق واحد عىل بطولتي الدوري والكاس.

الفريق الحائز عىل الرتتيب الذي ييل مبارشة الفرق املشاركة اسيوياً يف   4.5.7            
                       بطولة دوري املحرتفني .

يف حال حدوث أي تغيري يف تعليامت املشاركة يف بطوالت االتحادين اآلسيوي    6.7 
            والعريب، أو يف حال استحداث أية بطوالت خارجية جديدة غري منصوص عليها 

            يف هذه الالئحة، فيتم اختيار األندية املشاركة فيها من قبل الجهة املنظمة.

  املادة ))7(( املشاركة يف البطوالت الخارجية
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ال يحق للنادي أن يشارك خارجياً يف أكرث من بطولة واحدة يف نفس املوسم.  7.7 

الفارق الزمني )فرتات الراحة( ما بني مباريات البطوالت املحلية لألندية   8.7 
املشاركة خارجياً، تكون عىل النحو التايل:   

يف حال كانت مباراة النادي املشارك خارجياً داخل اململكة، فيُمنح       1.8.7            
                        فرتة راحة بحٍد أدىن )72( ساعة من نهاية املباراة . 

 
يف حال كانت مباراة النادي املشارك خارجياً خارج اململكة، فيُمنح   2.8.7            

                         فرتة راحة بحٍد أدىن )96( ساعة من نهاية املباراة.

إذا اوقعت عقوبات عىل أي من الالعبني أو املدربني أو اإلداريني خالل   9.7 
املشاركات الخارجية لألندية، فيحق للجهة املنظمة اتخاذ ما تراه مناسباً.  

تلتزم أندية الدرجة املمتازة )املحرتفني( املشاركة يف مسابقات وبطوالت الجهة   1.8 
            املنظمة- وعىل نفقتها الخاصة- بتحقيق معايري الحد األدىن لالئحة الرتخيص 

            املحلية، تجنباً لتطبيق نظام العقوبات الخاص برتخيص اندية املحرتفني 
            واملنصوص عليه بنظام الرتخيص، علامً بأن الحصول عىل رخصة محلية ال يعني 

            بالرضورة حصول النادي عىل الرخصة اآلسيوية؛ وأما يف حالة الحصول عىل 
            الرخصة اآلسيوية فال حاجة للحصول عىل الرخصة املحلية.

تلتزم األندية املنتسبة إىل االتحاد باالشرتاك يف جميع البطوالت املعتمدة لكافة   2.8 
            الدرجات املسجلة بها وفق األحكام التالية:

أندية الدرجة املمتازة )املحرتفني( ملزمة باملشاركة يف  بطولة دوري   1.2.8            
                          الدرجة املمتازة وبطولة كأس األردن وبطولة درع االتحاد ، وبطوالت 
                          الفئات العمرية بحد ادىن ثالث بطوالت واي بطولة مستحدثة خاصة 

                        باندية املحرتفني.

  املادة ))8(( املشاركة يف البطوالت املحلية



28

الئحة البطوالت للموسم 2022

املشاركة يف كأس السوبر ملزمة للفريقني املتأهلني لهذه املباراة وبغض    2.2.8           
                       النظر عن تصنيف النادي.

أندية الدرجة األوىل ملزمة باملشاركة يف بطولة دوري الدرجة األوىل    3.2.8            
                        وبطولةكاس االردن 

أندية الدرجة الثانية ملزمة باملشاركة يف بطولة دوري الدرجة الثانية    4.2.8            
                        وبطولةكاس االردن.

أندية الدرجة الثالثة ملزمة باملشاركة يف بطولة الدرجة الثالثة.  5.2.8           

أندية الدرجة الثالثة الراغبة باالنتساب لالتحاد يسمح لها املشاركة   6.2.8           
                       ببطوالت الفئات العمرية وملدة موسمني متتاليني قبل ان يتم السامح 

                       لها باملشاركة بالفريق األول ببطولة دوري الدرجة الثالثة.

املشاركة يف بطوالت الفئات العمرية اختيارية ألندية الدرجة االوىل   7.2.8            
                        والثانية والثالثة.

األندية النسوية ملزمة باملشاركة يف البطوالت النسوية للفريق االول.  8.2.8            

املشاركة يف بطوالت الفئات العمرية النسوية ملزمةلألندية النسوية    9.2.8           
للمحرتفات واختيارية لغري املحرتفات.    

    
           10.2.8  ال يسمح ألندية الدرجات األوىل والثانية والثالثة واالندية النسوية  

املدرجة االوىل خالل فرتات القيد والتحرير تثبيت العبي الفئات     
العمرية ما مل تؤكد مشاركتها خطياً يف بطوالت الفئات العمرية.    

 1.9    يف حالة انسحاب أو استبعاد أي ناٍد أو أكرث من املشاركة يف البطوالت املعتمدة،  
           قبل موعد بداية البطولة، فعىل الجهة املنظمة مسؤولية اتخاذ القرارات الالزمة  

          التالية:

استبدال النادي املنسحب أو املُستبعد بناٍد آخر، و/أو  1.1.9           
اقامة البطولة بالعدد املوجود من االندية، و/أو  2.1.9           

تغيري نظام البطولة.  3.1.9            

  املادة ))9(( االنسحاب او االستبعاد قبل بدء البطولة
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  املادة ))10(( االنسحاب بعد بدء البطولة

جميع قرارات الجهة املنظمة يف هذا الشأن نهائية وملزمة.  2.9
للجنة التأديبية فرض العقوبات عىل النادي املنسحب أو املُستبعد وفق الالئحة   3.9

            التأديبية.

 1.10  يف حال انسحاب أي ناٍد من املشاركة يف أي من البطوالت املعتمدة 
           بعد بدء البطولة، أو تغيب أي ناٍد عن مباريات أي من البطوالت 

           املعتمدة، يطبق عىل النادي املخالف ما نصت عليه الالئحة التأديبية، 
           يف الحاالت التالية:

            1.1.10    إذا مل يحرض اىل ملعب املباراة املقررة حسب 
                          الجدول املعتمد من الجهة املنظمة، أو 

           2.1.10    إذا رفض مواصلة لعب املباراة، أو
            3.1.10    إذا ترك أرض امللعب ومل تستكمل املباراة حسب 

                          التعليامت، أو 

           4.1.10    إذا غادر امللعب قبل نهاية املباراة، او
            5.1.10    اذا اعلن النادي االنسحاب من البطولة مبوجب كتاب 

                          رسمي موجة لالتحاد  
  

ال يتم تطبيق الفقرة )1.10( أعاله يف حاالت الظروف القاهرة والتي تقر بها    2.10 
           الجهة املنظمة. 

تتخذ الجهة املنظمة اإلجراءات الالزمة والرضورية يف حاالت الظروف القاهرة   3.10 
           حسب املادتني )36 و 37(.
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تضع الجهة املنظمة جداول البطوالت التي تنظمها وترشف عىل إقامتها ولها أن   1.11 
            تعدلها حسب الرضورة.

تحدد الجهة املنظمة املالعب التي تقام عليها املباريات يف البطوالت املختلفة   2.11 
            وفق اآللية التي تراها مناسبة ووفقاً لنظام البطوالت وتعليامتها.

يحق للجهة املنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو عىل ملعب محايد أو   3.11 
             منع إقامة أي مباراة عىل أي ملعب ألسباب األمن والسالمة أو نتيجة لقرار 
             صادر عن اللجنة التأديبية أو عدم جاهزية امللعب من الناحية التنظيمية 

            والفنية واالمنية.

ال تنظر الجهة املنظمة يف طلب تأجيل أي مباراة أو تغيري مكان إقامتها إال    4.11 
            لظروف قاهرة أو بطلب من الجهات الرسمية .

الفريق الذي يرد اسمه أوالً يف جدول املباريات هو الفريق املُستضيف.  5.11 

  املادة ))11(( جداول املباريات
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  املادة ))12(( نظام البطوالت

 1.12    تضع الجهة املنظمة أنظمة البطوالت املعتمدة لجميع الدرجات والفئات 
             العمرية ملوسم 2022 وترشف عليها إرشافاً مبارشاً، وفق الربنامج املقر من 

             الجهة املنظمة، والبطوالت هي:

            1.1.12    بطولة كأس السوبر
            2.1.12    بطولة درع االتحاد

            3.1.12     بطولة دوري الدرجة املمتازة )املحرتفني(
            4.1.12     بطولة كأس األردن

            5.1.12     بطولة دوري الدرجة األوىل
            6.1.12     بطولة دوري الدرجة الثانية
            7.1.12    بطولة دوري الدرجة الثالثة

            8.1.12     بطوالت الفئات العمريـة
            9.1.12     بـطـوالت الـكـرة النسويـة

             10.1.12  الـبـطـوالت املستحـدثـة
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الفريق الفائز يف املباراة:  1.13

            1.1.13   يف مباريات الدوري، ومباريات املجموعات، هو الفريق املشارك 
                          الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف املباراة، أو بقرار من اللجنة 

                          التأديبية.

          2.1.13     يف نظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، هو الفريق املشارك:

                           1.2.1.13  الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف سواء خالل الوقت  
            االصيل او االضايف يف املباراة. او

                            2.2.1.13  الذي سّجل أكرب عدٍد من االهداف يف الركالت 
                                           الرتجيحية من عالمة الجزاء يف حال التعادل بالوقت 

                                          االصيل او االضايف.

           3.1.13    يف نظام خروج املغلوب من مباراتني)ذهاباً وإياباً(، هو الفريق 
                         املشارك:

                            1.3.1.13  الذي فاز بنتيجة املباراتني، أو بقرار من اللجنة 
                                          التأديبية، ويتأهل للدور الذي يليه. أو

                           2.3.1.13  الذي له أكرب فارق أهداف من املبارتني )خالل الوقت 
                                          األصيل(، يف حال التعادل بالنقاط. فإن فارق األهداف 
                                          يحتسب بعملية طرح ما له من أهداف من ما عليه  

                                          من أهداف.أو

                           3.3.1.13  الذي سّجل أهدافاً أكرث خارج أرضه )خالل الوقت 
                                          األصيل(، يف حال التعادل بالنقاط وفارق األهداف. أو

  
                            4.3.1.13 الذي سّجل أكربعدٍد من االهداف يف الركالت الرتجيحية 

                                           من عالمة الجزاء يف حال استمرار التعادل.

  املادة ))13(( نتائج املباريات والنقاط وترتيب مراكز الفرق النهايئ

5.3.1.13  يف حال عدم إكامل أحد الفريقني املباراة ألي سبب 
                 كان، يطبق عىل النادي املخالف ما نصت عليه الالئحة 

                 التأديبية.
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      4.1.13  يف نظام املباريات النهائية، يفوز بالقب الفريق:

             1.4.1.13   الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف الوقت األصيل للمباراة. أو
              2.4.1.13   الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف الوقت اإلضايف للمباراة. أو 
              3.4.1.13    الذي سّجل أكرب عدٍد من األهـداف يف الركـالت الرتجيحيـة مـن 

                               عالمة الجزاء يف حال التعادل.

            4.4.1.13   الفائز بقرار من اللجنة التأديبية.

يف جميع املسابقات والبطوالت ولكافة الدرجات التي تقام وفق نظام الدوري   2.13 
             أو املجموعات أو خروج املغلوب، مُينح الفريق الفائز ثالث )3( نقاط، والفرق 

            املتعادلة نقطة واحدة لكل منهام، والفريق الخارس ال يشء.

يف جميع املسابقات والبطوالت ولكافة الدرجات التي تقام وفق نظام الدوري   3.13 
             أو املجموعات، يتم ترتيب مراكز الفرق النهايئ بناًء عىل أكرب عدد من النقاط 

            للفريق تم الحصول عليه يف مباريات البطولة أو املجموعة.

يف حال تساوي فريقني أو أكرث بعدد النقاط ولغايات تحديد               4.13 
             الفريق الفائز بلقب البطولة أو الفرق الصاعدة اىل الدرجة األعىل، أو الفرق 

             الهابطة اىل الدرجة األدىن، أو الفرق املتأهلة اىل الدور التايل، يتم ترتيب مراكز 
            الفرق النهايئ حسب املعايري التالية تنازلياً: 

              1.4.13 الفريق الذي له أكرب عدد من النقاط تم الحصول عليه يف مباريات 
                          الفرق املعنية )أي املتعادلة بالنقاط( يف املواجهات املبارشة يف 

                         الدوري أو الدوري املجزأ أو املجموعة.

              2.4.13  الفريق الذي له أكرب فارق أهداف )بعملية طرح ما له من أهداف 
                           من ما عليه من أهداف( ناتج من مباريات الفرق املعنية )أي 
                           املتعادلة بالنقاط( يف املواجهات املبارشة يف الدوري أو الدوري 

                          املجزأ أو املجموعة.
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           3.4.13  الفريق الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف مباريات الفرق 
                        املعنية )أي املتعادلة بالنقاط( يف املواجهات املبارشة يف الدوري أو 

                        الدوري املجزأ أو املجموعة،دون تطبيق قاعدة الهدف املُسجل خارج 
                        أرضه.

           4.4.13  يف حال استمرار التعادل بعد تطبيق املعايري السابقة، فيتم تحديد 
                       مراكز ترتيب الفرق املتعادلة من خالل تطبيق ما ييل تنازلياً:

                            
                             1.4.4.13 الفريق الذي له أكرب فارق أهداف )بعملية طرح ما 
                                               له من أهداف من ما عليه من أهداف( ناتج من  

                                               جميع مباريات الدوري أو الدوري املجزأ أو املجموعة.

                            2.4.4.13    الفريق الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف جميع 
                                                 مباريات الدوري أو الدوري املجزأ أو املجموعة.

                            3.4.4.13    تطبيق معايري اللعب النظيف )البطاقات الصفراء 
                                                والحمراء( يف البند )6.13(.

                           4.4.4.13    القرعة.
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معيار اللعب النظيف )البطاقات الصفراء والحمراء(  5.13

يستخدم هذا املعيار يف حاالت حسم ترتيب مراكز الفرق النهايئ،                 1.5.13           
                        بحيث مُينح لكل فريق من الفرق املتعادلة نقاطاً مقابل حصوله عىل 

                       البطاقات الصفراء والحمراء )لالعبني ومسؤويل الفرق( وعىل النحو 
                       التايل:

البطاقة الصفراء )نقطة واحدة(.  1.1.5.13                           
البطاقة الحمراء نتيجة بطاقتني صفراء )نقطتني(.  2.1.5.13                            

البطاقة الحمراء املبارشة )ثالث نقاط(.  3.1.5.13                         
البطاقة الصفراء ويليها البطاقة الحمراء مبارشًة    4.1.5.13                            

                                               )أربع نقاط(.
                          5.1.5.13       العقوبات اإلدارية ثالث نقاط عن كل مباراة 

                                              إيقاف.
العقوبات اإلدارية املرتبطة بفرتة زمنية أربع نقاط   6.1.5.13                          

                                              عن كل شهر إيقاف.

الفريق الذي يحصل عىل مجموع نقاط أقل، يتم ترتيبه أوالً ثم يليه   2.5.13           
                       الفريق األكرث نقاطاً فاألكرث.

 6.13    يف جميع املسابقات والبطوالت ولكافة الدرجات ويف حال كان نظام البطولة 
               يستدعي تاهل افضل فريق او اكرث من غري الفرق املتأهلة اىل الدور التايل 

              وفق نظام البطولة ، يتم ترتيب الفرق املتاهلة حسب املعايري التالية تنازلياً:

احتساب عدد متساوي من املباريات لجميع املجموعات  1.6.13          

يف حال كان عدد الفرق يف املجموعات غري متساوي يتم شطب نتائج   2.6.13           
                          الفريق الحاصل عىل الرتتيب الذي ييل ترتيب الفرق املتاهلة مع 

                          الفريق او الفرق الحاصلة عىل الرتتيب االخري يف املجموعة

الفريق الذي له أكرب عدد من النقاط يف جميع مباريات املجموعة.  3.6.13           
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الفريق الذي له أكرب فارق أهداف )بعملية طرح ما له من أهداف   4.6.13           
                        من ما عليه من أهداف( ناتج من  جميع مباريات املجموعة.

الفريق الذي سّجل أكرب عدٍد من األهداف يف جميع مباريات   5.6.13           
                        املجموعة.

تطبيق معايري اللعب النظيف )البطاقات الصفراء والحمراء( يف البند               6.6.13           
.)6.13(                        

           7.6.13 القرعة.

يف حال صدور قرار من اللجنة التأديبية بتهبيط فريق أو أكرث، فيتم تطبيق    7.13 
           اآليت يف الحاالت التالية:

           1.7.13 يف بطولة دوري الدرجة املمتازة )املحرتفني( وبطولة دوري الدرجة            
                        األوىل:

                           1.1.7.13   يف حال تهبيط فريق واحد، يهبط آخر فريق يف ترتيب                             
                                                مراكز الفرق النهايئ إىل مصاف أندية الدرجة األدىن.

                          2.1.7.13    يف حال تهبيط فريقني اثنني )2(، لن يتم تهبيط أي 
                                           فرق أخرى من الدرجة نفسها.

                           3.1.7.13   يف حال تهبيط أكرث من فريقني اثنني )2(، فلن يتم 
                                               تهبيط أي فرق أخرى من الدرجة نفسها، ويتم تصعيد 
                                           نفس عدد الفرق من الدرجة األدىن اىل الدرجة األعىل  

                                           حسب ترتيب مراكز الفرق النهايئ يف الدرجة نفسها 
                                           للمحافظة عىل عدد الفرق املشاركــة يف البطولـة.



37

يف بطولة دوري الدرجة الثانية:  2.7.13           

                            1.2.7.13      يف حال تهبيط فريق واحد من املجموعة، يهبط 
                                               آخر فريق يف ترتيب مراكز الفرق النهايئ للمجموعة 

                                               إىل مصاف أندية الدرجة الثالثة.

                            2.2.7.13     يف حال تهبيط فريقني اثنني )2( من نفس 
                                                  املجموعة، لن يتم تهبيط أي فرق أخرى من 

                                                  املجموعة نفسها.

يف حال تهبيط ثالثة )3( فرق أو أكرث يف نفس   3.2.7.13                            
                                               املجموعة، لن يتم تهبيط أي فرق أخرى من 

                                               املجموعة نفسها، ويتم تصعيد نفس عدد الفرق 
                                               من الدرجة الثالثة اىل الدرجة الثانية وفق ما تقرره  

                                               الجهة املنظمة.

يف بطوالت النسوية:  3.7.13           

يف حال تهبيط فريق واحد من املستوى األول، لن   1.3.7.13                             
                                               يتم تهبيط أي فرق أخرى من املستوى نفسه.

يف حال تهبيط فريقني اثنني )2( من املستوى األول،    2.3.7.13                             
                                               فيتم تصعيد نفس عدد الفرق من املستوى الثاين 

                                              اىل املستوى األول وفق ما تقرره الجهة املنظمة.
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تجمع مباراة كأس السوبر بطل دوري املحرتفني وبطل كأس األردن للموسم   1.14
             السابق.

يف حال تغيب أو امتنع أو انسحب فريق من املشاركة يف املباراة حسب املادة   2.14 
            )10(، يتم تتويج الفريق اآلخر بلقب البطولة.

يف حال اعتذار أي من الفرق املشاركة الورادة يف البند )1.14( حسب املادة   3.14
            )9( فإن تحديد الفريق أو الفريقني يف هذه املباراة سيتم حسب ترتيب مراكز 

             الفرق النهايئ لبطولة الدرجة املمتازة )املحرتفني( للموسم السابق.

تقام مباراة كأس السوبر وفق نظام املباريات النهائية وفق البند    4.14 
.)4.1.13(               

يحصل الفريق الفائز بلقب كأس السوبر عىل مكافئة مالية مقدارها خمسة    5.14
           عرش ألف دينار.

  املادة ))14(( كأس السوبر
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تقام البطولة مبشاركة اثنا عرش )12( نادياً من أندية الدرجة املمتازة )املحرتفني(، وفق 
 النظام التايل:

يتم توزيع الفرق املشاركة عىل ثالث مجموعات تتكون كل مجموعة من   1.15 
            أربع فرق بالقرعة املوجهة، وفقاً لرتتيب مراكز الفرق النهايئ لبطولة الدرجة 

             املمتازة )املحرتفني( للموسم السابق.

           1.1.15       آلية إجراء القرعة حسب التسلسل التايل:

                             1.1.1.15   توزيع أول وثاين وثالث الدوري للموسم السابق عىل 
                                             املجموعات الثالث.

                             2.1.1.15   توزيع رابع وخامس وسادس الدوري للموسم السابق 
                                             عىل املجموعات الثالث.

                             3.1.1.15   توزيع سابع وثامن وتاسع الدوري للموسم السابق 
                                             عىل املجموعات الثالث.

                             4.1.1.15   توزيع عارش الدوري للموسم السابق والفريقني 
                                            الصاعدين من الدرجة االوىل عىل املجموعات   

              الثالث.

           2.1.15       تقام مباريات كل مجموعة وفق نظام الدوري املجزأ من مرحلة 
                             واحدة.

          3.1.15      يتأهل أول كل مجموعة اضافة الفضل فريق يحصل عىل املركز                          
                           الثاين يف املجموعات الثالث للدور قبل النهايئ.

  املادة ))15(( بطولة درع االتحاد
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الئحة البطوالت للموسم 2022

الدور قبل النهايئ للبطولة:  2.15

يلتقي أول املجموعة األوىل مع اول املجموعة الثانية، ويلتقي أول   1.2.15           
                       املجموعة الثالثة مع الفريق الحائز عىل افضل ثاين يف املجموعات 

                       الثالث.
يف حال كان افضل ثاين من املجموعة الثالثة ، فتقام مباريات   2.2.15         

                       هذا الدور بلقاء اول املجموعة االوىل مع الفريق الحائز عىل افضل 
                       ثاين يف املجموعات الثالث وأول املجموعة الثانية مع أول املجموعة 

                       الثالثة. 
تقام مباريات هذا الدور وفق نظام خروج املغلوب من مرة واحدة   3.2.15           

                       وفق البند )2.1.13(  
تقام املباراة النهائية بني الفريقني الفائزين يف الدور قبل النهايئ، ويف   4.2.15          

                       حال انتهاء الوقت األصيل للمباراة بالتعادل يتم متديد املباراة لشوطني 
                       إضافيني مدة كل شوط 15 دقيقة ويف حال استمرار التعادل يتم 

                       اللجوء إىل الركالت الرتجيحية مبارشة لحسم النتيجة .
          5.2.15  يكون توزيع ريع مباريات بطولة درع االتحاد مناصفة بني الفرق 

                       املتقابلة.

          6.2.15 املكافئات املالية.

1.6.2.15   يحصل الفريق الحائز عىل لقب البطولة عىل مكافأة    
                       

                                          مالية مقدارها خمسة عرش الف دينار.

2.6.2.15   يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين مكافأة مالية
         مقدارها عرشة االف دينار.
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  املادة ))16(( بطولة كأس األردن

تقام مبشاركة اندية الدرجة املمتازة ) املحرتفني ( واندية الدرجة االوىل واندية   1.16 
الدرجة الثانية.  

نظام البطولة:   2.16 

يقام الدور التمهيدي مبشاركة أندية الدرجة الثانية وعددها 16 فريق   1.2.16          
                       باإلضافة  للفرق الصاعدة من دوري الدرجة الثانية لدوري الدرجة 

                       األوىل وعددهم )2( فريقني باإلضافة للفرق الحاصلة عىل املراكز من 
                       11 و 12 برتتيب أندية الدرجة األوىل املوسم السابق، وتقام مباريات 

                       هذا الدور بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة، وذلك لتحديد 
                       الفرق املتأهلة لدور الـ 32.

تقام مباريات البطولة بدءاً من دور الـ 32 وحتى نهايتها مبشاركة   2.2.16          
                       اندية املحرتفني وعددها 12 اضافة للفريقني الهابطني ملصاف اندية 
                       الدرجة االوىل والفرق الحاصلة عىل الرتتيب من )3-10( من دوري 

                       الدرجة األوىل خالل املوسم السابق، باإلضافة للفرق املتاهلة من 
                        الدور التمهيدي وعددها 10 فرق.

 
تلعب مباريات دور الـ 32 وما يليه من ادوار بنظام خروج املغلوب   3.2.16          

                       من مباراة واحدة، ويف حال التعادل يتم حسم النتيجة باللجوء إىل 
                       الركالت الرتجيحية مبارشة، وتقام هذه املباريات عىل أرض الفرق التي 

                       تحمل األرقام الفردية ويكون توزيع ريع هذه املباريات مناصفة بني 
                        الفرق املتقابلة.

تقام املباراة النهائية بني الفريقني الفائزين من مباريات الدور قبل   4.2.16          
                       النهايئ، ويف حال انتهاء الوقت األصيل للمباراة يتم متديد املباراة 

                       لشوطني إضافيني مدة كل شوط 15 دقيقة ويف حال استمرار التعادل 
                        يتم اللجوء إىل الركالت الرتجيحية مبارشة لحسم النتيجة .

يتم تحديد ملعب املباراة النهائية عن طريق القرعة يف حال اختالف              5.2.16           
                        امللعب البيتي املعتمد للفرق املتقابلة.

2.6.2.15   يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين مكافأة مالية
         مقدارها عرشة االف دينار.
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املكافئات املالية.  6.2.16  

   1.6.2.16   يحصل الفريق الحائز عىل لقب البطولة عىل مكافئة 
                                          مالية مقدارها ثالثون الف دينار.

2.6.2.16   يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين عىل مكافئة    
                                         مالية مقدارها خمسة عرش الف دينار.

آلية إجراء القرعة:  3.16 

           1.3.16  قرعة الدور التمهيدي:

                    1.1.3.16  تقام قرعة مفتوحة خالل الدور التمهيدي بني أندية الدرجة 
                                    الثانية باإلضافة للفريقني الصاعدين من دوري الدرجة 

                                    الثانية لدوري الدرجة األوىل مع الفريقني الحاصلني عىل 
                                     املراكز 11 و 12 من دوري الدرجة األوىل.

قرعة دور الــــ 32 وما يليه من أدوار:   2.3.16           

                             1.2.3.16 توزع أندية املحرتفني اضافة للفريقني الهابطني ملصاف                             
                                               اندية الدرجة االوىل والفريقني الحاصلني عىل الرتتيب 
                                              الثالث والرابع من دوري الدرجة االوىل خالل املوسم 

            السابق عىل االرقام الفردية من )1–32(.

                            2.2.3.16 توزع الفرق املتاهلة من الدور التمهيدي والفرق 
                                          الحاصلة عىل املراكز من 5 اىل 10 برتتيب دور الدرجة 
                                          األوىل املوسم املايض عىل االرقام الزوجية من )1–32( 
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 املباراة 
النـهـائيـة
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  املادة ))17(( بطولة دوري الدرجة املمتازة )املحرتفني(

تقام البطولة مبشاركة اثنا عرش )12( نادياً من أندية الدرجة املمتازة    1.17 
            )املحرتفني(، وتقام مبارياتها وفق نظام الدوري الكامل )ذهاب وإياب(.

ينظم جدول املباريات وفق نظام القرعة املفتوحة.  2.17 

يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل عىل املركز األول يف ترتيب مراكز الفرق  3.17 
             النهايئ.

يهبط آخر فريقني يف الرتتيب العام ملراكز الفرق إىل مصاف أندية الدرجة    4.17 
             األوىل.

املكافئات املالية.  5.17

1.5.17 يحصل الفريق الحائز عىل لقب البطولة عىل مكافئة مالية مقدارها   
                         ستون الف دينار. 

2.5.17 يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين عىل مكافئة مالية مقدارها   
                         ثالثون الف دينار.

3.5.17 يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثالث عىل مكافئة مالية مقدارها   
                         خمسة عرشة الف دينار.

4.5.17 يحصل الفريق الحائز عىل جائزة اللعب النظيف )عدد البطاقات   
                         الحمراء والصفراء التي حصل عليها الفريق خالل البطولة( عىل 

                         مكافئة مالية مقدارها عرشة االف دينار .
5.5.17 يحصل الالعب الحائز عىل لقب هداف الدوري عىل جائزة مالية   

                         مقدارها خمسة االف دينار.
6.5.17 يحصل افضل العب يف بطولة دوري املحرتفني عىل جائزة مالية   

                         مقدارها خمسة االف دينار.
7.5.17 يحصل افضل حارس مرمى يف بطولة دوري املحرتفني عىل جائزة   

                         مالية مقدارها خمسة االف دينار.
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  املادة ))18(( بطولة دوري الدرجة األوىل

8.5.17 يحصل افضل العب صاعد يف بطولة دوري املحرتفني عىل جائزة   
                         مالية مقدارها ثالثة االف دينار.

9.5.17   يحصل افضل مدرب محيل يف بطولة دوري املحرتفني عىل جائزة   
                           مالية مقدارها خمسة االف دينار.

تقام مبشاركة أربعة عرش )14( نادياً من أندية الدرجة األوىل. وتقام مبارياتها   1.18 
            وفق نظام الدوري املجزأ من مرحلة واحدة.

ينظم جدول املباريات وفق نظام القرعة املفتوحة.  2.18 

يتوج بلقب البطولة الفريق الحاصل عىل املركز األول يف ترتيب مراكز الفرق   3.18 
             النهايئ .

يصعد أول فريقني يف ترتيب مراكز الفرق النهايئ إىل مصاف أندية الدرجة    4.18 
            املمتازة )املحرتفني(.

يهبط آخر فريقني يف ترتيب مراكز الفرق النهايئ إىل مصاف أندية الدرجة   5.18 
            الثانية.

املكافئات املالية.  6.18

1.6.18 يحصل الفريق الحائز عىل لقب البطولة عىل مكافئة مالية   
                         مقدارها عرشة االف دينار 

2.6.18 يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين عىل مكافئة مالية مقدارها   
                         سبعة االف وخمسامئة دينار .
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  املادة ))19(( بطولة دوري الدرجة الثانية

1.19 تقام مبشاركة ستة عرش )16( نادياً من أندية الدرجة الثانية، وفق النظام التايل:

الدور األول:  1.1.19          

                        1.1.1.19 يتم توزيع الفرق املشاركة عىل مجموعتني عن طريق  
                                     القرعة املوجهة، وتتكون كل مجموعة من مثانية فرق.

                        2.1.1.19 تقام مباريات هذا الدور وفق نظام الدوري املجزأ من 
                                     مرحلة واحدة.

                        3.1.1.19 يتأهل إىل الدور الثاين ، الفريقان الحاصالن عىل املركز 
                                      األول واملركز الثاين يف ترتيب مراكز الفرق النهايئ يف كل 

                                    مجموعة.

                        4.1.1.19 يهبط آخر فريقني يف ترتيب مراكز الفرق النهايئ يف كل 
                                     مجموعة إىل مصاف أندية الدرجة الثالثة.

           2.1.19  الدور الثاين:

يتكون من أربعة )4( فرق.  1.2.1.19                        

تقام مباريات هذا الدور وفق نظام خروج املغلوب   2.2.1.19                        
                                              من مباراتني )ذهاباً واياباً(.

يلتقي أول املجموعة األوىل مع ثاين املجموعة   3.2.1.19                        
                                               الثانية، ويلتقي أول املجموعة الثانية مع ثاين 

                                               املجموعة األوىل، وتقام مباريات اياب هذا الدور 
                                               عىل ارض اوائل املجموعات.

يصعد الفريقان الفائزان يف مباريات الدور الثاين إىل   4.2.1.19                        
                                               مصاف أندية الدرجة األوىل 
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  املادة ))20(( بطوالت الفئات العمرية 

تصدر الجهة املنظمة تعليامت إضافية لهذه البطوالت قبل انطالقها.  1.20 

تحدد الجهة املنظمة الدعم املايل لالندية والجوائز لهذه البطوالت قبل   2.20 
            انطالقها.

             5.2.1.19  تحدد الجهة املنظمة موعد ومكان املباراة النهائية التي تقام                      
                             بني الفريقني الفائزيـن يف مباريـات الـدور الثـاين لتحديد الفريق 
                             الحائز عىل املركز األول يف البطولة، وفق نظام خروج املغلوب                     

                              من مباراة واحدة.

املكافئات املالية.  2.19

1.2.19 يحصل الفريق الحائز عىل املركز االول مكافأة مالية مقدارها     
     سبعة االلف وخمسامئة دينار.

2.2.19 يحصل الفريق الحائز عىل املركز الثاين مكافأة مالية مقدارها     
    خمسة االف دينار.
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  املادة ))21(( بطوالت الكرة النسوية

  املادة ))22(( بطولة دوري الدرجة الثالثة

  املادة ))23((  البطوالت املستحدثة

تصدر الجهة املنظمة تعليامت إضافية لهذه البطوالت قبل انطالقها.  1.21

تحدد الجهة املنظمة الدعم املايل لالندية والجوائز لهذه البطوالت قبل   2.21 
            انطالقها.

تصدر الجهة املنظمة تعليامت إضافية لهذه البطولة قبل انطالقها.  1.22

تحدد الجهة املنظمة الدعم املايل لالندية لهذه البطولة قبل انطالقها.  2.22

يف حال قررت الجهة املنظمة استحداث أي بطولة، فسيتم إصدار تعليامت   1.23 
            إضافية لها قبل انطالقها.

تحدد الهيئة التنفيذية املكافآت املالية ألي من البطوالت املستحدثة بعد اعتامد   2.23 
            تلك البطوالت وتحديد نظامها بشكل نهايئ.
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  املادة ))24(( املباريات

تلعب جميع املباريات وفقاً لقوانني اللعبة التي وضعها مجلس االتحاد الدويل   1.24 
            لكرة القدم )IFAB( ونرشت من قبل الفيفا.

تبديالت الفريق:   2.24

             1.2.24 يف مباريات الفريق األول وفرق الفئات العمرية ال يُسمح باستبدال  
    أكرث من خمسة )5( العبني فقط لكل فريق  طوال مدة املباراة األصيل  

   وعىل ثالث فرتات فقط مع السامح بإجراء  اي تبديل يف اسرتاحة ما  
   بني األشواط )دون أن يحتسب فرتة تبديل(، من قامئة البدالء يف كشف 
                        املباراة )املادة 29(، وأي العب تم استبداله يف املباراة يصبح غري مؤهل 

                        للمشاركة يف املباراة مرة أخرى.

                         2.2.24 يف املباريات التي تستدعي وجود اشواط اضافية يسمح 
                                    باجراء تبديل سادس لكل فريق خالل هذه االشواط ) بغض 

                                    النظر عن كون الفريق كان قد استنفذ الحد االقىص من 
                                    عدد التبديالت املسموح بها ( من قامئة البدالء يف كشف 

                                     املباراة )املادة 29(

 3.24     مشاركة الالعبني من الفئة األدىن مع الفئة األعىل وفق الرشوط التالية :

              1.3.24 يسمح مبشاركة جميع العبي فريق الشباب )تحت 19( مع الفريق 
                         األول.

              2.3.24 يسمح مبشاركة )4( العبني من فريق الشباب تحت سن )17( مع 
                         فئة تحت سن )19( او الفريق االول.

             3.3.24  يسمح مبشاركة )4( العبني من فريق الناشئني تحت سن )15( مع  
     فريق الشباب تحت سن )17( وال يسمح مبشاركتهم مع فريق  

     الشباب تحت سن )19( او الفريق االول .

              4.3.24  يسمح مبشاركة )4( العبني فريق الناشئني تحت سن )13( مع فريق 
                           الناشئني تحت سن )15( ، رشيطة ان يكونوا من مواليد 2009، وال 

                           يسمح مبشاركتهم مع فريق الشباب تحت سن )17 او 19 او 
                          الفريق االول(.
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             5.3.24 فريق الناشئني )تحت سن 13 سنة( سيتم تحديد عدد التبديالت يف 

                         التعليامت الخاصة للبطولة.         
يف أي مرحلة من مراحل املباراة، إذا تناقص عدد العبي النادي ألقل من سبعة   4.24 

             )7( العبني، يقوم الحكم بإيقاف املباراة وتطبيق البند )5.37(.

املباريات الودية:  5.24

          1.5.24    املباراة الودية املحلية: 

                        1.1.5.24 هي املباراة الودية التي تقام بني ناديني منتسبني لالتحاد 
                                     داخل اململكة.

                        2.1.5.24 يجب الحصول عىل موافقة خطية من الجهة املنظمة قبل 
                                      ثالثة )3( أيام عمل عىل األقل من موعد إقامتها.

          2.5.24   املباريات الودية الدولية: 

                        1.2.5.24 هي املباراة الودية التي تقام بني ناديني من دولتني 
                                     منتسبتني للفيفا سواًء أقيمت داخل أم خارج اململكة.

                        2.2.5.24 يجب الحصول عىل موافقة خطية من الجهة املنظمة قبل                                      
                                      عرشة ) 10( أيام عمل عىل األقل من موعد إقامتها.

                        3.2.5.24 يجب مخاطبة الجهة املنظمة من أجل مخاطبة االتحاد 
                                       الذي ينتمي له الفريق الخارجي، ألخذ موافقته عىل 

                                      املشاركة.

يسمح للنادي االستعانة ببعض الالعبني من أي ناٍد أخر، بعد موافقة   3.5.24           
                       الجهة املنظمة والنادي اآلخر عىل ذلك.

يجب اال يتعارض موعد إقامة أية مباراة ودية مع برامج ومواعيد   4.5.24           
                       البطوالت املحلية.

يسمح باستبدال أي عدد من الالعبني يف املباراة الودية بعد االتفاق   5.5.24           
                        بني الفريقني وإخطار الحكم مبضمون هذا االتفاق قبل املباراة، وإذا 
                        مل يُخطر الحكم بذلك أو مل يتفق الفريقان، فال يسمح باستبدال أكرث 

                       من ستة )6( العبني فقط لكل فريق. 
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يجوز لألنـديـة غري املشاركــة يف البطـوالت اإلقليميـة، أو العربية، أو   6.5.24           
                        اآلسيوية، أو الدولية استضافة أي بطولة برشط اال تتعارض مواعيدها 

                        مع النشاطات الرسمية لالتحاد وأن تسمح أنظمتها بذلك.

  

1.25  الوقت األصيل:

            1.1.25  الفريق األول وفريق الشباب )تحت 19 وتحت 17( سنة ، هو 
                          تسعون )90( دقيقة عىل شوطني اثنني متساويني مدة كل منهام 

                        خمس وأربعون )45( دقيقة.

            2.1.25   فرق الناشئني )تحت 15( سنة، هو مثانون )80( دقيقة عىل شوطني 
                         اثنني متساويني مدة كل منهام اربعون )40( دقيقة.

            3.1.25  فرق الناشئني ) تحت 13 ( ، هو أربعون ) 40 ( دقيقة عىل شوطني 
                         مدة كل منهام ) 20 ( دقيقة.

            4.1.25  يجب أن يكون هناك فرتة راحة بني شوطي املباراة مدتها خمس 
                         عرشة )15( دقيقة، تبدأ من صافرة إنتهاء الشوط األول وتنتهي عند 
                         انطالق صافرة بداية الشوط الثاين، مع االشارة اىل ان فرتة الراحة بني 

                        اشواط بطولة تحت سن )13( عرشة دقائق.

            5.1.25  تبدأ املباريات يف الوقت املحدد يف جدول البطوالت، وأي ناٍد 
                         يتسبب يف تأخري بدء الشوط األول أو الشوط الثاين من املباراة، 

                        يتعرض للعقوبة حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

للحكم الصالحية بإيقاف املباراة لتناول املياه وتناول املرشوبات الطبية مرة   2.25 
واحدة خالل كل شوط من شوطي املباراة.   

  املادة ))25(( مدة املباريات
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يتم اللجوء اىل ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء لتحديد الفائز، وفقا لإلجراءات    1.26
 )IFAB( املبينة يف قوانني اللعبة التي وضعها مجلس االتحاد الدويل لكرة القدم             

ونرشت من قبل الفيفا، يف الحاالت التالية:  

            1.1.26  إذا انتهى وقت اللعب األصيل للمباراة بالتعادل بني فريقني وتطلب 
                        نظام البطولة تحديد الفائز مبارشة بدون لعب وقت إضايف، أو بوقت 

                         إضايف

           2.1.26  إذا استمر التعادل بني فريقني بعد انتهاء الوقت اإلضايف.

يف حال عدم اكتامل تنفيذ ركالت الجزاء الرتجيحية بسبب األحوال الجوية أو   2.26 
             الظروف القاهرة، يتم حسم النتيجة عن طريق سحب القرعة من قبل الحكم 

             بوجود مراقب املباراة وقائدي الفريقني املشاركني.

يف حال تسبب أي ناٍد يف عدم اكتامل تنفيذ ركالت، فيتم تطبيق املادة   3.26 
 .)10(            

يجب أن يكون  نفس العدد من الالعبني لكال الفريقني قبل وأثناء   4.26 
             تنفيذ الركالت الرتجيحية .

الحكم ال يحتاج إىل معرفة أسامء / أرقام وترتيب املنفذين .  5.26 

ال ميكن تأخري الركالت اذا غادر املنفذ ميدان اللعب ; واذا مل يعد   6.26 
           الالعب لتنفيذ ركلته يف الوقت املحدد يتم اعتبارها ركلة جزاء ضائعة.

  املادة ))26(( الركالت الرتجيحية من عالمة الجزاء
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  املادة ))27(( العد التنازيل

منوذج العد التنازيل للمباراة.

املسابقة
(ب)الفريق (أ)الفريق 

(ب)الزي الرسمي للفريق (أ)الزي الرسمي للفريق 
رقم املباراةامللعب

وقت انطالق املباراةاليوم و التاريخ

الوقتالعد التنازلي
-05h

-03h 00'

-03h 00'

-02h 00'

-01h 30'

-01h 20’

-01h 15'

-01h 10'

-01h'

-50'

-30'

-20'

-15'

-12'

-10'

-9'

-6'

-5'

-0'0:00

مغادرة الالعبين اإلحتياط والجهاز الفني واإلداري للفريقين لغرف الالعبين وجلوسهم على مقاعد البدالء
مغادرة الالعبين األساسيين والحكام لغرف الغيار ووقوفهم في النفق لإلستعداد ملراسم الدخول

التفتيش النهائي على معدات الالعبين األساسيين في النفق من قبل طاقم الحكام

فترة اإلحماء  لحراس املرمى والعبي الفريقين على أرض امللعب

وصول قوات الدرك والتفتيش على امللعب وكافة مداخله
اقب املباراة واملنسق العام واملنسق اإلعالمي وصول مر

افق امللعب من غرف العبين وغرف حكام والتأكد من صالحية أرضية امللعب واألهداف ومقاعد  التفتيش على كافة مر
البدالء

وصول طاقم التحكيم مللعب املباراة
املوعد النهائي لوصول الفريقين مللعب املباراة

اقب املباراة على النظام اإللكتروني تسليم كشف الفريقين والذي يضم الالعبين واإلداريين والفنيين ملر

مع الحكم الرابع والتأكد من تطابق األسماء على كشف الفريقين والبطاقات الرسمية (أ)التفتيش على العبي الفريق 

مع الحكم الرابع والتأكد من تطابق األسماء على كشف الفريقين والبطاقات الرسمية (ب)التفتيش على العبي الفريق 

توزيع كشوفات الفريقين بعد إعتمادها للمنسق اإلعالمي ومسؤول املنصة واملذيع الداخلي

العد التنازلي الرسمي للمباراة

P.O. Box 962024 Amman 11196 Jordan

www.jfa.com.jo

النشاط

.يوزع العد التنازلي على الفريقين وطاقم الحكام ومقيم الحكام واملنسق العام واملنسق اإلعالمي•  

. دقيقة من صافرة نهاية الشوط األول وحتى صافرة بداية الشوط الثاني15يبدأ الشوط الثاني بعد •  

اإلتحاد األردني لكرة القدم
Tel: +962 (6) 5657662/3/4/5

اقب املباراة أو املنسق العام ثم طاقم الحكام ثم  بداية مراسم الدخول على النشيد الرسمي للمباراة يتقدمهم امر
.الالعبين

إصفاف الحكام والالعبين أمام املنصة الرسمية وإجراء قرعة املباراة
بداية املباراة

اإلعالن عن قائمة أسماء العبي الفريقين والطاقم الرسمي للمباراة عبر اإلذاعة الداخلية للملعب بالتنسيق مع املنسق 
اإلعالمي

إنتهاء فترة اإلحماء ومغادرة الالعبين ألرض امللعب والتوجه لغرف الغيار

التنسيق مع املنسق اإلعالمي للمباراة على أهمية تواجد املصورين في املنطقة الفنية بعيدا عن مسار الالعبين للملعب
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  املادة ))28(( مراسم بدء املباراة

 1.28   قبل بداية املباراة بعرش )10( دقائق، يتوجه الالعبون البدالء واألجهزة الفنية 
             واإلدارية والطبية اىل مقاعد االحتياط.

حسب العد التنازيل للمباراة يتجمع العبو الفريقني األساسيني فقط يف نفق   2.28 
             الالعبني إلجراء التدقيق النهايئ عىل معدات الالعبني من قبل الحكام.

عزف نشيد Living Football والفريقني والحكام يتقدمهم املنسق العام أو   3.28
            مراقب املباراة إىل أرض امللعب، والوقوف عىل بعد مثانية )8( أمتار يف خط ٍ 

             مواٍز لخط التامس املواجه للمنصة الرئيسية.

يقوم العبو الفريق الضيف مبصافحة الحكام والعبي الفريق املُستضيف.  4.28 

يقوم العبو الفريق املُستضيف مبصافحة الحكام.  5.28 

ثم الصورة الجامعية للفريقني ثم إجراء القرعة ثم ركلة البداية.  6.28 

بعد صافرة انتهاء املباراة، يجب عىل العبي الفريقني التوجه إىل دائرة منتصف    7.28 
            امللعب للمصافحة.
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  املادة ))29(( كشف املباراة

يحرض الفريق إىل ملعب املباراة قبل الوقت املحدد لبدء املباراة بتسعني )90(   1.29 
            دقيقة عىل األقل، ليتسنى للمراقب اإلداري و/أو الحكم إجراء التدقيق عىل 

            بطاقات الالعبني واملدربني الصادرة عن الجهة املنظمة ومالبس الالعبني يف غرف 
           الغيار. عىل أن يتم االنتهاء من ذلك قبل )45( دقيقة من موعد بدء املباراة.

قبل خمسة وسبعون )75( دقيقة من بدء املباراة، يقدم مدير الفريق اىل   2.29 
            املراقب اإلداري و/أو الحكم كشفاً موقعاً من أمني رس النادي أو املدرب الرئييس 

           للفريق أو مدير الفريق يتضمن ما ييل:

قامئة الالعبني األساسيني: بحٍد أدىن سبعة )7( العبني، وبحٍد أعىل   1.2.29            
                       احد عرشة )11( العباً، مع تحديد قائد الفريق وحارس املرمى   

وفئة الالعب ورقم القميص.   

قامئة الالعبني البدالء: بحٍد أعىل اثنا عرشة )12( العباً، مع تحديد رقم   2.2.29            
                       قميص كل العب وفئته.

           3.2.29  أسامء أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية حسب التايل:

                        1.3.2.29  الفريــق األول ألندية الدرجة املمتازة )املحرتفني(: بحــٍد 
                                      أعىل أربعة عرش شخصاً من املسميــات التالية )املدرب، 

                                     مساعد مدرب اول، مساعد مـدرب ثاين، مدرب حراس  
     مرمــى، مدرب لياقة بدنيـة، طبيــب، معالج، مـدلك،  
     مــنســق إعـالمــي، مدير فريق، اداري، محلل األداء 

                                     مرتجــم إذا كان املــدرب الرئيســي غري عـــريب، مسؤول 
                                     لوازم عدد اثنان(،  وبحٍد أدىن عنـــد بـــدء املــباراة 

                                     )مدرب، مدير فريق، طبيــب،  معالج، منسق إعــالمي( 
                                     وفقاً لبطاقاتهم الصادرة عن الجهــة املنظــمــة، ويف حـال 

                                     عدم وجــود أٍي مــن املذكورين يف الحد األدىن يف كشف 
                                      املباراة يتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية.
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                        2.3.2.29  الفريــق األول لبطــوالت الــدرجــات األخــرى: بـحـٍد 
                                        أعىل)مدرب، مساعــد مدرب، مدرب حــراس، طــبيب، 

                                        معالج، مدلك، مدير فريق، مسـؤول اللوازم(، وبحٍد 
                                        أدىن عند بدء املباراة )مدرب، مدير فريق، معالج( وفقاً 

                                        لبطاقاتهم الصادرة عن الجهة املنظمة، ويف حال عدم 
                                        وجود أٍي من املذكورين يف الحد األدىن يف كشف املباراة 

                                       يتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

                       3.3.2.29  فرق الفئات العمرية: بحٍد أعىل )مدير فني للفئات 
                                      العمرية، مدرب، مساعد مدرب، مدرب حراس، طبيب، 

                                      معالج، مدير فريق، مسؤول اللوازم(، وبحٍد أدىن عند بدء 
                                       املباراة )مدرب، مدير فريق، معالج( وفقاً لبطاقاتهم 

                                       الصادرة عن الجهة املنظمة، ويف حال عدم وجود أٍي من 
                                       املذكورين يف الحد األدىن يف كشف املباراة يتم تطبيق ما 

                                         نصت عليه الالئحة التأديبية.                                     

            4.2.29  عــدم السامح بإضافــة أو استبدال أي اســم يف كشــف املباراة مـن 
                           خارج الكشف، بعد تسليم الكشف اىل املراقب اإلداري و/أو الحكم،      

                        حتى وإن كان عدد األسامء املسجلة يف الكشف غري مكتمل )مبا ال 
                        يتعارض مع قانون اللعبة رقم 3 الالعبون حسب البند رقم 1 والبند 

                        رقم 6(. 

            5.2.29  يُسمح للفريق بتغيري أٌي من الالعبني املسجلني يف قامئة األساسيني 
                           بالعبني مسجلني يف قامئة البدالء يف كشف املباراة ولكن قبل ركلة 

                        البداية وال يُسمح بعد صافـرة البداية، حسـب الحاالت التاليـة:

                        1.5.2.29   إذا مل يستطع بدء املباراة أٌي من الالعبني املسجلني يف 
                                        قامئة األساسيني ألي سبب من األسباب، فيمكن أن يحل 

                                       محله أٌي من الالعبني املسجلني يف قامئة البدالء.
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           2.5.2.29  عىل مدير الفريق بإخطار املراقب اإلداري والحكام بهذه الحالة، 
       من أجل تغيري كشف املباراة للفريق.

            3.5.2.29  أي العٍب تم تغيري اسمه من قامئة األساسيني اىل قامئة البدالء، 
                            يصبح غري مؤهل للمشاركة يف املباراة مرة أخرى.

           4.5.2.29   أي تغيري عىل كشف املباراة قبل ركلة البداية، يجب أن يقرتن  
         بتوقيع املراقب اإلداري ومدير الفريق العتامده.

يقوم املراقب اإلداري و/أو الحكم بإجراءات التدقيق عىل بطاقات   6.2.29 
                        الالعبني واملدربني الصادرة عن الجهة املنظمة ومالبس الالعبني يف                           

                       غرف الغيار.

إذا بدأ احد الفريقني املباراة بعدد اقل من أحدى عرش )11( العباً،   7.2.29
                        فإن الالعبني املسميني فقط يف كشف املباراة ميكنهم اكامل العدد 

                       أحدى عرش )11( عند وصولهم

يجب عىل املراقب اإلداري التأكد من وجود األجهزة الفنية واإلدارية   8.2.29 
                       والطبية يف امللعب وشطب اسم املتغيب منهم من كشف املباراة.

يجب عىل الفريق إحضار بطاقات الالعبني الصادرة عن الجهة املنظمة   9.2.29 
                        واملسجلني يف كشف املباراة. وخالف ذلك سيتم تطبيق ما نصت عليه  

                       الالئحة التأديبية.

أي عضو من األجهزة الفنية أواإلدارية أوالطبية يف حال عدم إحضار   10.2.29 
                        أو إرتداء بطاقاته الصادرة عن الجهة املنظمة، فلن يُسمح له 

                       باملشاركة يف املباراة.

ال يجوز تسجيل العب يف كشف املباراة ال يحق له املشاركة فيها   11.2.29 
                       نظاماً ضمن قامئة البدالء.

يتم اعتامد كشف املباراة للفريق بعد توقيعه من املراقب اإلداري و/  12.2.29 
                       أو مقيم الحكام و / أو حكم املباراة.
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يجب عىل كل ناٍد التأكد من أن جميع الالعبني مسجلني حسب األصول يف   1.30 
           االتحاد وفقا لالئحة أوضاع الالعبني.

الالعب املستجد الذي يوقع عىل كشوفات النادي بعد بدء املوسم الريايض،   2.30 
             يحق له االشرتاك يف أية مباراة رسمية بعد التسجيل، مع االلتزام مبا جاء يف 

            الئحة أوضاع الالعبني.

ال يجوز ألي العب أن يكون عضواً يف األجهزة الفنية أو اإلدارية أو الطبية.  3.30

يعترب النادي مسؤوال مسؤولية كاملة عن كافة البيانات والكشوفات التي  4.30 
             يقدمها للمراقب اإلداري و/أو حكم املباراة عن العبي فريقه واألجهزة الفنية 

           واإلدارية والطبية يف أي من مسابقات وبطوالت االتحاد املختلفة.

املوافقة عىل تسجيل العب من قبل الجهة املنظمة ال يعني بالرضورة أحقيته   5.30 
           باملشاركة.

يتحمل النادي مسؤولية مشاركة الالعبني املؤهلني يف املباراة، وخالف ذلك   6.30 
           سيتعرض لعقوبات حسب الالئحة التأديبية.

يعترب الالعب غري مؤهل للمشاركة يف املباراة، بدون أي تحديد إذا:  7.30

            1.7.30   كان هناك انتهاكاً يف تطبيق البند )1.30(؛ أو

             2.7.30  كان الالعب موقوفاً، وتبقى عقوبـة الالعـب ساريـة املفعـول حتـى 
                           تنفذ. )االشرتاك يف املباراة هنا يعني أن اسم الالعب املوقوف مسجل 

                         يف كشف املباراة للفريـق املعتمـد واملقـدم للمراقـب اإلداري و/أو 
                        الحكم( يف الحاالت التالية:

                        1.2.7.30 إذا شارك الالعب يف مباراة تلت حصوله عىل ثالثة )3( 
                                        إنذارات يف مباريات منفصلة يف نفس البطولة.

                        2.2.7.30  إذا شارك الالعب يف مباراة تلت حصوله عىل البطاقة 
                                        الحمراء يف املباراة السابقة يف نفس البطولة.

  املادة ))30((  أهلية الالعبني
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                       3.2.7.30  إذا صدر بحقه عقوبة إدارية.

              3.7.30  تبني للجهة املنظمة وجود أي وثيقة غريصحيحة قدمت أثناء 
                            تسجيل الالعب ؛ أو

              4.7.30  مل يرد اسم الالعب يف كشف املباراة أو ال يحمل بطاقة االعتامد 
                           كالعب للموسم الريايض الذي تجري فيه املباراة؛ أو

              5.7.30  تم تبديل اسم الالعب، قبل ركلة بداية املباراة، من قامئة الالعبني 
                            األساسيني اىل قامئة الالعبني البدالء؛ أو

              6.7.30  تم تبديل الالعب خالل الوقت األصيل أو الوقت اإلضايف للمباراة 
                         وعاد ليشارك يف املباراة؛ أو

             7.7.30  شارك الالعب يف مباراة أدىن من فئته املعتمدة.

1.31  يجب أن تكون مالبس الالعبني وفق التايل :

             1.1.31 مرقمة عىل الظهر بارتفاع )25سم– 35سم( وعىل الصدر
                        )1سم -15سم( وعىل الرسوال )1سم -15سم( وعرض )3سم - 5سم(.

              2.1.31  أرقام الالعبني املقيدين يف قامئة الفريق األول تبدأ من رقم )1(  
                          ولغاية رقم )99(. مع وجوب تخصيص الرقم )1( لحارس املرمى.

              3.1.31 يلتزم الالعب بالرقم الذي يرتديه خالل البطوالت يف املوسم الواحد 
                         لفئته املعتمدة ويحق له تغيري الرقم خالل فرتة التسجيل الثانية.

              4.1.31  يلتزم حارس املرمى بارتداء مالبس ذات لوٍن مميز عن ألوان 
                           مالبس باقي الالعبني والحكام، ويسمح لحارس املرمى بارتداء 

                          الرسوال الطويل.

             5.1.31  يجب ان يختلف الزي االحتياطي عن الزي االسايس بشكل كامل  
                          لالعبني وحراس املرمى

  املادة ))31((   الزي الرسمي لالعبني
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             6.1.31   يجب تطابق ألوان مالبس حارس املرمى اآلسايس وبدالئه.

              7.1.31   يجب وضع شعار النادي عىل مقدمة قميص الالعبني يف األعىل 
                              من الجهة اليرسى، ووضع شعار االتحاد عىل الكتف األمين وشعار 

                            البطولة عىل الكتف األيرس.

              8.1.31   يجب تطابق رقـــم الرسوال مع رقم القميــص.

              9.1.31   يجب أن يضع قائد الفريق عالمة مميزة عىل ذراعه األيرس ال  
       تحمل اي عالمة ترمز الي اتحاد اهيل او قاري غري االتحاد االردين.

               10.1.31  يف حال ارتداء قميص آخر تحت القميص األسايس، فيجب أن 
                             يكون لون أكامم القميص من نفس لون أكامم القميص األسايس، 

                             وينطبق نفس الحال عىل ارتداء رسوال ضاغط أو خالفه تحت 
                            الرسوال األسايس.

             11.1.31   تلتزم جميع الفرق وعىل اختالف درجاتها وفئاتها بإحضار مالبسها 
                             األساسية واالحتياطية يف كل مباراة، وحسب التايل:

                               1.11.1.31 الفريق األول فقط ألندية الدرجة املمتازة 
                                                )املحرتفني( وأندية الدرجة األوىل والدرجة الثانية 

                                                والبطوالت النسوية، تلعب باللون األسايس.

                               2.11.1.31  يف مباريات بطوالت الفئات العمرية كافة وبطولة             
                                                 دوري الدرجة الثالثة ، ويف حال تشابه ألوان 

                                                 قمصان الفريقني املتباريني، فيقوم الحكم بإجراء 
                                                 القرعة لتحديد الفريق الذي سيلعب باللون 

                                                 االحتياطي، ويف جميع األحوال فإن الفريق الذي 
                                                 ال يلتزم بقرار الحكم يطبق عليه ما نصت عليه 

                                                الالئحة التأديبية.

             12.1.31  يسمح بوجود اإلعالنات عىل قمصان الالعبني بواقع إعالن 
                            واحد يف متوسط منطقة الصدر، وكذلك إعالن واحد عىل منطقة 

                            الظهر، وإعالن واحد عىل الشورت، وال يسمح بوجودها عىل 
                           الجوارب والحذاء .
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 2.31    يتم اعتامد ألوان الفرق األساسية واالحتياطية قبل بدء املوسم، وال يجوز 
             استبدال الزي األسايس أو االحتياطي لنفس املوسم بعد تثبيت األلوان يف 

             االجتامعات التنسيقية أو الكتب الرسمية الواردة من األندية بهذا الخصوص.

يف حال تشابه ألوان قمصان الفريقني املتباريني، يف بطوالت اندية )املحرتفني،   3.31 
            الدرجة االوىل،  الدرجة الثانية ،اندية النسوية ( سيتم تطبيق ما ييل 

            1.3.31   الفريق املستضيف له الحق باللعب بالزي األسايس.

             2.3.31   الفريق الضيف له الحق باللعب بالزي األسايس يف حال عدم تشابه 
                          زيه مع الزي األسايس للفريق املستضيف. 

             3.3.31  عىل الفريق الضيف أن يلعب بالزي اإلحتياطي يف حال تشابه زيه 
                         األسايس مع زي الفريق املستضيف األسايس.

              4.3.31 عىل الفريق الضيف أن يعمل مزيجا من الزي األسايس واإلحتياطي 
                         يف حال تشابه ألوانه مع الزي األسايس للفريق املستضيف.

              5.3.31 عىل الفريق املستضيف والفريق الضيف عمل مزيج من الزي 
                         األسايس واإلحتياطي يف حال تشابه كافة األلوان مع بعضها البعض.

              6.3.31 يف حال رفض الفريق الضيف او املستضيف التقيد بقرار مراقب و/
                         أو حكم املباراة فيتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

يجب عىل حراس املرمى ارتداء زي مخالف لزي الفريقني املتباريني وبغض   4.31 
            النظر اذا كان اسم الفريق الذي يلعب له ورد اوالً او ثانياً يف جدول املباريات

تلتزم أندية الدرجة املمتازة )املحرتفني( املشاركة بتقديم عينة من مالبس فرقها   5.31 
            إىل الجهة املنظمة قبل بداية املوسم، ألخذ املوافقات الخطية املطلوبة . 
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1.32    ال يسمح بدخول املنطقة الرسمية إال للمراقب اإلداري واملنسقني وحكام 
            املباراة ومقيم الحكام ورجال األمن واإلسعاف واملصورين الذين يحملون 

            بطاقات رسمية صادرة عن الجهة املنظمة وكذلك الالعبني املسجلني يف كشف 
            املباراة واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية للفريقني غري املستبعدين.

يف حال طرد أي العٍب، فيمنع تواجده عىل مقاعد البدالء أو يف أرض امللعب،   2.32 
            بل يتم إخراجه اىل غرفة غيار الفريق او اىل املنصات أو إىل املدرجات.

يف حال طرد أي من مسؤويل الفريق، فيمنع تواجده عىل مقاعد االحتياط أو يف   3.32
            أرض امللعب، بل يتم إخراجه اىل املنصات أو املدرجات أو غرفة غيار الفريق، 

            ومينع من حضور املؤمتر الصحفي بعد املباراة.

مينع نزول مسؤويل األندية خارج كشف املباراة قبل وخالل وبعد املباراة اىل              4.32
           املنطقة الرسمية.

  

خالل املباراة وعىل مقاعد البدالء، يسمح بتواجد مسؤويل الفريق بحد اعىل    1.33
            ) 10 ( اشخاص يتم تسميتهم عىل كشف املباراة الرسمي ، اضافة للالعبني 

            البدالء املسميني رشيطة ارتداء الشباحات طوال فرتة املباراة 

يجب ارتداء البطاقات الصادرة عن الجهة املنظمة ألعضاء األجهزة الفنية   2.33 
            واإلدارية والطبية وإبرازها طوال فرتة املباراة، وغري ذلك سيقوم املراقب اإلداري 

           و/أو الحكم الرابع باستبعاد غري امللتزم منهم خارج ارض امللعب.

يخضع الالعبون وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية عىل مقاعد البدالء او    3.33
مكان تواجدهم عىل املنصة B لتعليامت الحكم سواًء شاركوا يف املباراة أم مل    

يشاركوا.  

يجب عىل املراقب اإلداري و/أو الحكم إبعاد العدد الزائد من مقاعد البدالء   4.33 
           سواًء قبل أو أثناء املباراة.

  املادة ))33(( مقاعد البدالء واملنطقة الفنية

  املادة ))32((  املنطقة الرسمية وأرض امللعب
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يكون جلوس الالعبني البدالء للفريق املُستضيف عىل ميني او يسار املنصة، وفقاً   5.33 
           لقرار الجهة املنظمة مبا يتناسب مع طبيعة املنشآت .

يكون جلوس جمهور الفريق املُستضيف عىل ميني او يسار املنصة وفقاً لقرار   6.33 
           الجهة املنظمة مبا يتناسب مع طبيعة املنشات.

يسمح ملدرب الفريق أو أحد مساعديه فقط اعطاء التعليامت الفنية لالعبني   7.33
            أثناء املباراة ضمن املنطقة الفنية املحددة يف امللعب.

يسمح باستخدام االجهزة االلكرتونية او اجهزة تواصل صغرية يدوية يف املنطقة   8.33 
             الفنية اذا استخدمت الغراض تدريبية / تكتيكية او سالمة الالعبني. وحسب ما 

            هو مسموح يف قوانني اللعبة املنشورة من قبل االتحاد الدويل.

مينع استخدام الهاتف املحمول عىل دكة البدالء او املنطقة الفنية.  9.33
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يحق لكل ناٍد إجراء اإلحامء عىل ميدان اللعب قبل املباراة إذا كانت حالة   1.34 
             الطقس وأرضية امللعب تسمح وذلك حسب تقدير املراقب اإلداري للمباراة، 
             الذي له الحق يف تقليل فرتة اإلحامء عىل ميدان اللعب أو إلغائها أو اإلحامء 

            عىل جوانب أرض امللعب او املضامر.
تبدأ فرتة اإلحامء بعد انتهاء املراقب اإلداري و/أو الحكم من إجراءات   2.34 

             التدقيق عىل بطاقات الالعبني واملدربني الصادرة عن الجهة املنظمة ومالبس 
            الالعبني يف غرف الغيار حسب العد التنازيل للمباراة، املادة )27(. 

يحق للمراقب اإلداري و/أو الحكم تأخري فرتة اإلحامء للفريق، حسب العد   3.34 
            التنازيل، لحني تصويب الوضع يف الحاالت التالية:

             1.3.34  يف حال مل يلتزم الفريق بالحضور إىل ملعب املباراة قبل الوقت 
                         املحدد لبدء املباراة تسعني )90( دقيقة،وترتب عىل ذلك تأخري يف  

                           تسليم كشف املباراة للمراقب اإلداري و/أو الحكم، ليك يتسنى 
                           استكامل إجراءات التدقيق عىل بطاقات الالعبني واملدربني الصادرة 

                         عن الجهة املنظمة ومالبس الالعبني يف غرف الغيار.

             2.3.34  يف حال عدم جاهزية الفريق إلجراءات التدقيق عىل بطاقات  
                          الالعبني واملدربني الصادرة عن الجهة املنظمة ومالبس الالعبني يف 

                         غرف الغيار.

             3.3.34  يرفض املراقب اإلداري و/أو الحكم استالم كشف املباراة للفريق 
                            يف الحاالت املذكورة أدناه، وعىل أن يتم إبالغ مدير الفريق املخالف 

                          بعدم إمكانية بدء املباراة لحني تصويب الوضع: 

                            1.3.3.34  إذا كانت قامئة الالعبني األساسيني تتضمن أقل من 
                                            سبعة )7( العبني. أو 

                            2.3.3.34  يف حال عدم تواجد سبعة )7( العبني عىل األقل يف 
                                           غرفة غيار الالعبني  خالل عملية التدقيق. 

  املادة ))34(( اإلحامء
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يبدأ االحامء قبل خمسون )50( دقيقة وينتهي قبل بدء املباراة بعرشين )20(   4.34
           دقيقة، وعىل الفريق العودة لغرف الغيار استعداداً ملراسم بدء املباراة.

خالل املباراة، يسمح لستة العبني من البدالء بحد أقىص مبا فيهم حارس املرمى   5.34
           من كل ناٍد بإجراء اإلحامء يف الوقت نفسه خلف املرمى األقرب من مقاعد 

           بدالء النادي، عىل أن يرافقهم عىل األقل مدرب واحد فقط من التاليني 
           )املدرب، املدرب، مساعد املدرب، مدرب حراس مرمى، مدرب اللياقة البدنية(.

يقوم الالعبون البدالء باإلحامء من دون استخدام أي كرة )باستثناء حارس   6.34 
            املرمى(، رشيطة ارتداء الشباحات خالل عملية اإلحامء، كذلك عدم استخدام 

             املعدات التدريبية.

إذا تعذر اإلحامء خلف املرمى بناًء عىل تقدير املراقب اإلداري للمباراة، بناء   7.34
           عىل طبيعة امللعب، فيسمح لثالثة )3( من الالعبني البدالء من كل ناٍد بإجراء 
           اإلحامء يف الوقت نفسه خلف الحكم املساعد األول، عىل أن يرافقهم مدرب 

           واحد فقط من التاليني )املدرب، املدرب، مساعد املدرب، مدرب حراس مرمى، 
           مدرب اللياقة البدنية(.

تنتهي عملية اإلحامء خالل املباراة، بعد أن يستنفذ الفريق تبديالته املسموحة.  8.34

تعني الجهة املنظمة مراقباً إدارياً لكل مباراة ويكون املمثل الرسمي لالتحاد يف    1.35 
            تلك املباراة، ويجب عليه التأكد من تطبيق قوانني اللعبة وتعليمـات البطولـة.

يف حال عدم وجود مراقب إداري للمباراة يتوىل مقيم الحكام صالحيات   2.35 
             املراقب اإلداري.

يف حال غياب املراقب اإلداري للمباراة فيكون مقيم الحكام مسؤوالً عن   3.35 
            اإلجراءات اإلدارية.

  املادة ))35(( املراقب االداري والحكام
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يجب عىل املراقب اإلداري ومقيم الحكام واملنسق العام واملنسق االعالمي    4.35
الحضور اىل امللعب قبل الوقت املحدد لبدء املباراة بثالث )3( ساعات، من    

أجل معاينة امللعب وتجهيزاته للمباراة.  

تعني الجهة املنظمة حكاماً معتمدين إلدارة مباريات املسابقات والبطوالت   5.35 
             املختلفة وال يجوز أن يحّكم املباريات حكم من غريهم.

إذا تخلف الحكم املُعني عن املباراة، أو مل يستطع ألي سبب كان إدارة املباراة،   6.35 
             فيقوم الحكم الرابع املُعني مبهامه. وإذا تخلف أحد الحكام املساعدين املُعينني 

             عن املباراة، أو مل يستطع ألي سبب كان املشاركة يف املباراة، فيحل محله 
             الحكم الرابع، ويحق للحكم أو مقيم الحكام االستعانة بالحكام املعتمدين 

             املوجودين بامللعب.

إذا تخلف الحكم املعني عن املباراة، أو مل يستطع ألي سبب كان إدارة مباراة   7.35 
            يتكون طاقمها من ثالث حكام، )يف بطوالت الفئات العمرية( فيقوم املساعد 

             األول بإدارة هذه املباراة، ويجوز أن تقام املباراة بوجود حكمني فقط.

يقدم حكم املباراة ومقيم الحكام واملراقب اإلداري تقاريرهم عن املباراة   8.35 
             و أحداثها ومجرياتها كل منهم عىل حدا وفق املهام املوكلة إليهم وحسب 
             النموذج املعتمد وإرساله إىل الجهة املنظمة ومبوعد اقصاه الساعة الثانية 

             عرشة ظهراً من اليوم التايل للمباراة، ما مل يستوجب األمر غري ذلك.

يعترب قرار حكم املباراة فيام يتعلق بنتيجة املباراة واألحداث املرافقة وما   9.35
           يصدر منهم قراراً نهائياً تطبيقاً ألحكام القانون الدويل للعبة )القانون 5( 

           وتصدر الجهة املنظمة القرارات الالزمة حيال ذلك .
إذا ثبت وجود خطأ فني يف تطبيق القانون، سيتم اتخاذ القرار املناسب وفقا   10.35

             لقانون اللعبة.
 11.35  ال يحق لألندية املطالبة بتعيني أو عدم تعيني أٍي من الحكام أو املراقبني 

             اإلداريني إلدارة مبارياتها.
يحق لألندية طلب االستعانة خطياً بحكام غري أردنيني وفق التايل:  12.35

           1.12.35 قبل سبعة أيام عمل من موعد املباراة وبكتاب رسمي.
           2.12.35 يتحمل النادي كافة التكاليف املالية املرتتبة عىل ذلك.
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           3.12.35 يسمح لكل نادي وبحد أقىص طلب ثالثة طواقم غري أردنيني الدارة 
                           ثالث مباريات خالل املوسم فقط.

           4.12.35 يتم تسديد التكاليف إىل االتحاد وفق االصول املتبعة باالتحاد 
                           وقبل خمسة أيام عمل من موعد املباراة، أو تخصم من أو دفعة 

                           يف حال وجود مستحقات للنادي باستثناء ايرادات التذاكر.
           5.12.35 يحق لالتحاد االستعانة باي من االطقم التحكيمية ) النخبة أ ( من 
                           الدول التي تربطه معها اتفاقيات تبادل التحكيم  الدارة اي مباراة 

                           يراها مناسبة .

إذا تعذر بداية أي مباراة يف موعدها ألي سبب من األسباب القاهرة، فيجب   1.36

            اتباع اإلجراء التايل:

            1.1.36  يقوم الحكم بتأخري موعد بدء املباراة لفرتة مدتها ثالثني )30( 
                          دقيقة، ما مل يقرر الحكم قبل انقضاء هذه الفرتة أنه من املمكن 

                         بدء املباراة.

            2.1.36  وفقاً لقرار الحكم، بعد فرتة التأخري األوىل، ، يجوز له ما ييل:

                             1.2.1.36  أن ميدد موعد بدء املباراة لفرتة أخرى مدتها ثالثون 
                                            )30( دقيقة كحٍد أعىل، ما مل يقرر الحكم قبل انقضاء              

                                            هذه الفرتة أنه من املمكن بدء املباراة.

                            2.2.1.36  أو أن يعلن الحكم عن إلغاء املباراة.

              3.1.36  بعد فرتة التأخري الثانية، وتعذر بدء املباراة، فيجب عىل الحكم أن 
                           يعلن إلغاء املباراة.

يف حال إلغاء املباراة بسبب الظروف القاهرة، تقرر الجهة املنظمة اتخاذ   2.36
            االجراءات التي تراها رضورية وابالغ املعنيني، وتكون قراراتها ملزمة وغري قابلة 

            لالستئناف

  املادة ))36(( الغاء املباراة
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إذا تعذر بدء اي مباراة يف موعدها املحدد بسبب عدم قيام الفريق بتسليم   3.36
            كشف املباراة للمراقب االداري و / أو مقيم الحكام  و / أو حكم املباراة، أو 
            عدم  تصويب الفريق للوضع املذكور يف البند )3.31( فيجب عىل الحكم أن 

            يعلن الغاء املباراة.

يتعرض النادي للعقوبة حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية اذا تسبب يف   4.36
           الغاء املباراة. 

إذا أوقف الحكم املباراة ألي سبب عدا ما نص عليه البند )4.24(، يجب أن   1.37 
            يتبع اإلجراء التايل:  

             1.1.37 يقوم الحكم بإيقاف املباراة لفرتة مدتها ثالثني )30( دقيقة، ما مل 
                        يقرر الحكم قبل انقضاء هذه الفرتة أنه من املمكن استئناف  

                        املباراة.

            2.1.37  بعد فرتة اإليقاف األوىل، ووفقاً لقرار الحكم، يجوز له ما ييل:

                          1.2.1.37  أن يقوم الحكم بإيقاف املباراة لفرتة أخرى مدتها 
                                          ثالثون )30( دقيقة كحٍد أعىل، ما مل يقرر الحكم قبل 

                                          انقضاء هذه الفرتة أنه من املمكن استئناف املباراة.

                           2.2.1.37  أو أن يعلن الحكم عن إنهاء املباراة.

             3.1.37 بعد فرتة اإليقاف الثانية، وعدم إمكانية إستئناف املباراة، فيجب عىل 
                        الحكم أن يعلن إنهاء املباراة.

 2.37 يتعرض النادي للعقوبة حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية إذا تسبب يف 
          إنهاء املباراة.

 3.37 يف حالة تخسري أي ناٍد مبوجب قرار صادر من اللجنة التأديبية يتم احتساب 
           األهداف االعتبارية.

 4.37 يف حال تم إيقاف املباراة بسبب الظروف القاهرة، تقرر الجهة املنظمة اتخاذ 
           اإلجراءات التي تراها رضورية وإبالغ املعنيني، وتكون قراراتها ملزمة وغري قابلة   

           لالستئناف، ويجب اتباع التايل:

1.4.37 تستكمل املباراة خالل )48( ساعة بنفس النتيجة وعند نفس      
                        الدقيقة التي توقفت فيها؛

  املادة ))37(( إيقاف املباراة 
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2.4.37 تستكمل املباراة بنفس الالعبني املوجودين يف كشف املباراة املوقوفة،    
             سواًء كانوا يف ميدان اللعب عند إيقاف املباراة، أو عىل مقاعد البدالء، 

                       وبنفس العدد املستحق للفريقني من التبديالت؛

3.4.37 ال يحق ألي من الناديني إضافة أو استبدال أي من البدالء الواردة     
   أسامئهم عىل كشف املباراة قبل إيقافها.

4.4.37 العقوبات االنضباطية التي ُسجلت خالل فرتة اللعب قبل إيقاف   
                         املباراة أو بعدها )وفقا للقانون الدويل للعبة( تبقى سارية يف حال 

                         استكامل املباراة وعىل النحو اآليت:

                           1.4.4.37  الالعب الحاصل عىل إنذار، وكان هذا 
                                           اإلنذار الثالث له يف البطولة، ال يجوز له االشرتاك يف 

                                           املباراة التي تليها، ويحق له املشاركة يف املباراة 
                                           املستكملة.

                           2.4.4.37  يف حال طرد العب أو مدرب أو إداري، فال يحق له 
                                           املشاركة يف املباراة املستكملة واملباراة التي تليها.

                            3.4.4.37   ال تحتسب املباراة التي تم إيقافها ضمن املباريات 
                                            املكملة لعقوبة اإليقاف املفروضة عىل الالعبني أو 

                                           اإلداريني أو املسؤولني، اال بعد استكاملها.

5.4.37  عىل الجهة املنظمة أن تقرر أية أمور أخرى غري منصوص عليها أعاله    
     وفقاً لتقديرها، وتكون قراراتها ملزمة وغري قابلة لالستئناف.

 5.37     يف حال تناقص عدد العبي الفريق ألقل من سبعة )7( العبني يف ميدان  
              اللعب، قبل نهاية الوقت األصيل أو خالل الوقت اإلضايف، فيقوم الحكم 

             باتخاذ ما هو مناسب وفقا لقانون اللعبة، ويتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة 
             التأديبية.
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 1.38  يكون االتحاد األردين لكرة القدم مسؤوال عن إدارة جميع األمور املتعلقة 
           بالتذاكر و التي تتضمن:

          1.1.38 توفري منصة الكرتونية لبيع التذاكر

          2.1.38  توفري اجهزة القراءة عىل جميع البوابات             

          3.1.38  توفري و تدريب الكوادر املطلوبة الدارة البوابات.  

           4.1.38  عمل املخالصة الشهرية مع كل نادي و توزيع عائدات البيع مع 
                       العلم بعدم التعامل مع املتعهدين 

           5.1.38  ادارة املرشوع فنيا و ماليا وادارياً و التواصل املستمر مع االندية و 
                        الجهات املعنية 

يحق للنادي تحديد النسبة املخصصة لجامهريه عىل املدرجات يف جميع   2.38 
             مبارياته البيتية وفقاً للمراسالت التي متت مع االندية قبل انطالق املوسم.

املباريات التي تقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة :  3.38

          1.3.38 يحصل كل نادي عىل ما نسبته 50% لجامهريه من سعة امللعب ما مل 
                      يتم االتفاق عىل نسبة اخرى خالل االجتامع التنسيقي للمباراة او من 

                       خالل املخاطبات الرسمية قبل املباراة. 

 4.38  أسعار التذاكر: 

           1.4.38 يحدد كل نادي أسعار التذاكر يف مبارياته البيتية قبل بداية املوسم 
                       ،وال يحق للنادي رفع اسعار التذاكـر بعـد بدايـة املوسـم ويحـق له 

                      تخفيض اسعار التذاكر قبل 14 يوم من موعد املباراة ويرسي 
                      التخفيـض عىل كافـة مبارياتـه البيتية لغاية انتهاء املوسم ويكون الحد 

                       االدىن واالعـىل السعار التذاكـر وفق التايل :

  املادة ))38( ( تذاكر املباراة
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                           1.1.4.38  الدرجة الخاصة: من 10 دنانري اىل 30 دينار.

                           2.1.4.38  الدرجة االوىل: من 4 دنانري اىل 7 دنانري.

                            3.1.4.38   الدرجة الثانية: من 3 دينار اىل 4 دينار.

           2.4.38  يف حـال عـدم اتـفـاق الفـرق املتقابلـة يف املباريـات التي تقـام بنظام 
                        خروج املغلوب من مرة واحدة عىل اسعار تذاكر هذه املباريات، فيتم 
                         تحديد اسعار تذاكر هذه املباريات من قبل الجهة املنظمـة بـحيـث 

                         تـكـون اسـعـار تذاكر الدرجة االوىل 4 دنانري والدرجة الثانية 
                         3 دنانري.

5.38  توزيع الريع

           1.5.38 يحصل النادي عىل ما نسبته 90% من ريع مبارياتة البيتية يف بطولة 
                       دوري املحرتفني ويحصل االتحاد عىل 10%  بدل ادارة املرشوع.

          2.5.38 تحصل الفرق املتقابلة يف مباريات بطولة درع االتحاد، كأس األردن، 
                      كأس السوبر عىل ما نسبتة 45 % من ريع هذه املباريات لكل فريق 

                      ويحصل االتحاد عىل ما نسبته 10% بدل ادارة املرشوع.

التذاكر املجانية  6.38 

           1.6.38 التزاماً بعقود الرعاية املوقعة مع الجهات الراعية لبطوالت املحرتفني 
                        فانه يحق لالتحاد تزويد هذه الجهات بعدد من التذاكر املجانية 

                        املخصصة لها يف الدرجتني الخاصة واالوىل عىل ان يتم تزويد االندية 
                        بعدد هذه التذاكر بداية املوسم.

املنصات الرئيسية والفرعية VVIP / VIP من ضمن صالحية الجهة املنظمة   1.39 
             واليحق لألندية إصدار أوبيع تذاكر لها.   

تخصص املنصات الرئيسية العضاء مجلس ادارات االندية ويكون دخولها   2.39 

  املادة ))39( ( املنصات الرسمية
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             مبوجب بطاقات الدعوة املرقمة الصادرة من االتحاد . 

يخصص لكل نادي البطاقات التالية عىل املنصات الرئيسية VVIP / VIP يف    3.39 
            مبارياته البيتيه 

            1.3.39   تصدر الجهة املنظمة بطاقة خاصة لكل عضو من اعضاء مجلس 
                         ادارة النادي تخوله حضور مباريات ناديه فقط.

          2.3.39  تصدر الجهة املنظمة )11( بطاقة ضيف لضيوف النادي تخولهم  
حضور مباريات ناديهم فقط.   

4.39  مينع دخول واصطحاب األطفال اىل املنصات الرئيسية تحت أي ظرف.

5.39  مينع التدخني منعاً باتاً عىل املنصات الرئيسية .

6.39  مينع ازدواجية اصدار البطاقات العضاء مجلس ادارة كل نادي.

7.39  اي مخالفة لنص املواد اعاله يتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية بحق 
           املخالفني.
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  املادة ))40(( آلية االعرتاض

  املادة ))41(( االستئناف

 1.40 يُقدم أي اعرتاض متعلق باملباراة إىل الجهة املنظمة خالل أربع وعرشين )24( 
           ساعة من انتهائها، بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو أمني الرس، مرفقاً به 
          ايصال رسم إعرتاض بقيمة أربعامئة )400( دينار تودع يف حساب االتحاد البنيك

          التايل:
Jordan Football Association
ARAB BANK
Shmeysani Branch - AmmanAcct. NO: 0118/246910/3/100
IBAN: JO 61 ARAB 11800000 0011 8246 9101 00
Swift Code: ARAB JO AX 100

االعرتاض يجب أن يدّعم بدليل واضح للمخالفة ليتم دراسته من قبل الجهة   2.40 
           املختصة بشكل واف. 

يتم تسليم االعرتاض باليد اىل الجهة املنظمة، ويحق للنادي املعرتض طلب   3.40 
             إثبات توقيت إستالم االعرتاض من الجهة املنظمة يتضمن الساعة واليوم.

اللجنة التأديبية هي الجهة املختصة باالعرتاض حسب األصول.  4.40
يف حال قبول االعرتاض شكالً وموضوعاً وصدور قرار لصالح النادي املُعرتض، يُرد   5.40 
             رسم اإلعرتاض  للنادي املُعرتض، وغري ذلك يورّد رسم االعرتاض لصالح صندوق 

            االتحاد.

ال تحتسب أيام العطلة األسبوعية )الجمعة والسبت( وأيام العطل الرسمية   6.40 
            ضمن الفرتة املذكورة يف البند )1.40(.

تُستأنف القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية أمام لجنة االستئناف يف االتحاد   1.41 
            وفق األحكام الناظمة لذلك.

الباب الخامس - االعرتاض واالستئناف
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  املادة ))42(( 

  املادة ))43(( 

  املادة ))45(( 

  املادة ))44(( 

تطبق أحكام هذه الالئحة عىل جميع األندية والالعبني واألجهزة الفنية   1.42 
             واإلدارية والطبية وأي أشخاص عاملني مع األندية ومكلفني مبهام نيابة عنها 

             يف جميع املباريات الرسمية أو الودية أو غريها كام يحق للجهة املنظمة 
             استثناء بعض أحكامها يف بعض املباريات وفق إجراءات محددة .

عىل جميع األندية إجراء الكشف الطبي الدوري عىل العبيها قبل بدء كل   1.43 
             موسم ريايض أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي يف ملف الالعب يف 

             النادي وموافاة الجهة املنظمة بنسخة من النتيجة وتتحمل األندية مسؤولية 
             التأخري أو عدم القيام بذلك حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

يحق للجهة املنظمة عدم إقامة أية بطولة معتمدة يف هذه الالئحة ألسباب   1.44 
             تراها رضورية، ويعترب القرار ملزماً وغري قابل لالستئناف، وال تتحمل الجهة 

             املنظمة أية تبعات مالية أو إدارية مرتتبة عىل ذلك.

تورّد جميع مبالغ العقوبات املالية ورسوم االعرتاض املرفوضة لصالح صندوق   1.45 
            االتحاد.

الباب السادس - أحكام عامة
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  املادة ))47(( 

  املادة ))46(( 

  املادة ))48(( 

الجهة املنظمة هي صاحبة االختصاص يف تفسري مواد هذه الالئحة،يف الحاالت   1.47 
             والوقائع التي مل يرد فيها نص، أو يف حال وجود أي تعارض يف مواد هذه 
             الالئحة، ولها الحق يف اتخاذ ما تراه مناسباً بالرجوع اىل تعليامت االتحاد 

             اآلسيوي والفيفا.

يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتباراً من تاريخ اعتامدها.  1.48

التاريخ:    /    / 2022                                األمني العام لالتحاد

يطبق ما جاء يف تعليامت استدامة نشاط كرة القدم للموسم 2022 الصادرة    1.46
عن االتحاد واملعممة عىل االندية.  
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