
 

 
 
 
 

لفرق الدرجة الثالثة للمشاركة ببطوالت االتحاد عن طريق    2022لموسم  للترخيص الوثائق التي يجب تقديمها

 ارسالها على البريد االلكتروني الخاص بالترخيص
 

club.licensing@jfa.com.jo 
 

كانت بصيغة ال المذكورة سواء  الصيغ  بملفات حسب  الوثائق  المت   PDFيرجى ارسال  عددة األوراق  للملفات 

ال   الوثائق واضحة    JPGاو بصيغة  تكون  أخرى وان  باي صيغ  بأنه لن يتم اعتماد أي وثائق  علما  للصور، 

الهاتف المحمول حيث انه لن يتم اعتمادها. عن طريق  الضوئي ال ان تكون مصورة   ومسحوبة على الماسح 
 
 

 

البنية التحتية   متطلبات توثيق معايير 
 التدريبيالملعب  

الرقم  
 الفرعي 

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

التدريبي 1 او اتفاقية  ارفاق   اسم الملعب  او االيجار او التخصيص  عقد الملكية 
الملعب  التدريبي    استخدام 

 PDFملف  
التدريبي 2  عنوان الملعب 

او االيجار او  3 او عقد الملكية  التخصيص 
الملعب  اتفاقية استخدام 

التدريبي   4 عن الملعب  التدريبي صور عامة   PDF, JPGملف     ارفاق صور عامة للملعب 
  المقر -  فريق كرة القدم   مبنى  

الرقم  
 الفرعي 

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

من قبل النادي   اسم فريق كرة القدم  1  PDFملف   كتاب موقع ومختوم 
 عنوان فريق كرة القدم  2

لمبنى   3 او االيجار او التخصيص  عقد الملكية 
 فريق كرة القدم 

لمبنى  وارفاق   او االيجار او التخصيص  عقد الملكية 
 فريق كرة القدم 

من قبل النادي   ايميل الفريق الرسمي 4  PDFملف   كتاب موقع ومختوم 
 ياإللكترونالموقع   5

 رقم الهاتف الرسمي 6

من  7 فريق كرة القدم  بداخل  صور للمكاتب 
مكاتب    االجتماعات،قاعة  ضمنها )

الخ...(  الموظفين 

من ارفاق صور   بداخل فريق كرة القدم  ضمنها  للمكاتب 
الخ...(  االجتماعات،قاعة  )  مكاتب الموظفين 

 PDF, JPGملف  

 

بنفس المعلب التدريبي وفي حال تبين ان الجهة   يسمح لثالثة أندية فقط بحد أقصى أن يتشاركوا -

استخدام ألكثر من ثالثة أندية سيتم اعتماد الملعب   المالكة او المشغلة للملعب قد ابرمت اتفاقيات 
بتقديم االتفاقية.  ألول ثالثة أندية قامت 

 

mailto:club.licensing@jfa.com.jo


 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

اإلدارية  الموظفين والمعايير   متطلبات توثيق معايير 
 امين السرالمدير العام او      

الرقم 
 الفرعي  

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

اوامين السر 1 ارفاق نتائج االنتخابات وتوزيع  ارفاق عقد او قرار تعيين المدير العام او امين السر  اسم المدير العام  ممكن 
 العقد او قرار التعيين PDF 2ملف  المناصب  

3 
 مدة العقد  

4 
 السيرة الذاتية 

السيرة الذاتية يجب ان تحتوي على  ارفاق السيرة الذاتية
للمسؤول والعلمية  ملف   الخبرات العملية 

PDF 
 المسؤول المالي

الرقم  
 الفرعي 

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

1 
 اسم المسؤول  

 PDFملف   ارفاق عقد او قرار تعيين المسؤول المالي

2 
 العقد او قرار التعيين

3 
 مدة العقد

4 
 السيرة الذاتية

السيرة الذاتية يجب ان تحتوي على  ارفاق السيرة الذاتية
للمسؤولالخبرات العملية   ملف   والعلمية 

PDF 
5 

 الشهادات ذات االختصاص

ان يكون   ارفاق الشهادات ذات اختصاص يجب على المسؤول المالي 
حاصل على شهادة  

)دبلوم/بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه(  
او   يف  او التمويل  تخصص المحاسبة 

 PDFملف    مالية ومصرفية 



 

 
 
 
 
 
 

 القانونية متطلبات توثيق المعايير  
 الكيان القانوني

الرقم 
 الفرعي  

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

االسم المسجل حسب شهادة   كتاب موقع ومختوم من قبل النادي   اسم فريق كرة القدم 1
التسجيل الصادرة عن وزارة الشباب 

 PDFملف  

 االسم المسجل 2

 عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3

 تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4

 أهلية كمؤسسةهل فريق كرة القدم مسجل   5

 هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6

7 
 القدمالنظام الداخلي لفريق كرة  

الداخلي الذي تم تسليمه   النظام الداخلي لفريق كرة القدمارفاق  النظام 
 PDFلوزارة الشباب ملف  

8 
 شهادة التسجيل لفريق كرة القدم

تاريخ التسجيل حسب شهادة   شهادة التسجيل لفريق كرة القدمارفاق 
 التسجيل الصادرة عن وزارة الشباب

 PDFملف  
 PDFملف   كتاب موقع ومختوم من قبل النادي   بالتوقيعأسماء المفوضين   9

 كرة القدم والسيطرة عليها فرق ملكية  
الرقم  
 الفرعي 

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

 PDFملف   اعضاء مجلس اإلدارة  بأسماءقائمة  ارفاق  اعضاء مجلس اإلدارة  بأسماءقائمة   1
2 

،  توفرهالمساهمين )في حال عدم    بأسماءقائمة  
 اعضاء الهيئة العامة(  بأسماءكشف   يرفق

 وجود، يرفقالمساهمين )في حال عدم   بأسماءقائمة  ارفاق 
 اعضاء الهيئة العامة(  بأسماءكشف  

ارفاق كشف بأسماء اعضاء الهيئة  
للنادي او كشف بأسماء   العامة 
إذا كان مقدم الطلب   المساهمين 

 PDFلف م شركة  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 المالي  توثيق المعيارمتطلبات  
 الميزانية السنوية  

الرقم 
 الفرعي  

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

ارفاق الميزانية السنوية لفريق كرة القدم وهي ميزانية   2022الميزانية السنوية   1
االيرادات والمصاريف المتوقعة للموسم  مستقبلية توضح  

 القادم

 PDFملف  
السنوية  2 الميزانية    الفترة التي تغطيها 

1/1/2022  –  31/12/2022 

السنوية    المدققة -القوائم المالية 

الرقم  
 الفرعي 

 مالحظات من قبل فريق كرة القدم   الوثائق التي يجب ارفاقها المطلوبات

المدققة القوائم المالية   1   السنوية 

 

 ارفاق تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

لسنة  ل  المعتمد  ارفاق تقرير مدقق حسابات
المالية المنتهية والذي تم تسليمه لوزارة  

  PDFملف  الشباب  

القوائم المالية  2  الفترة التي تغطيها 
1/1/2021  –  31/12/2021 

 تاريخ إصدار التقرير 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


