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ا¤خوة وا�خوات في أسرة كرة القدم ا�ردنية،
السالم عليكم ورحمة ا¦ وبركاته.

ونحن  وتقدير،  واعزاز  فخر  بتحية  لكم،  أتقدم  البداية،  في 
قدرة  جليًا  تظهر  والتي   ،2021 العام  منجزات  نستعرض 
فرضتها  التي  الصعبة  التحديات  تجاوز  على  المنظومة، 

جائحة كورونا.
وبعد أن واجهنا ظروفًا غير مسبوقة، فرضت تعليق بعض 
السالمة  على  حفاظًا   ،2020 في  والنشاطات  البطوالت 
نجحنا  االتحاد،  لدى  رئيسية  أولوية  تشكل  التي  العامة 
سويًا في استئناف أجندة االتحاد ا�ردني لكرة القدم في 
والمسابقات  البطوالت  جميع  بإقامة   ،2021 العام 
الكبيرة،  على صالبتنا وعزيمتنا  لنؤكد مجدداً  والفعاليات، 

للوصول إلى أهدافنا المشتركة.
كنا وما زلنا، نضع نصب أعيننا مصلحة كرة القدم ا�ردنية، 
مستندين  كافة،  أهدافنا  لتحقيق  دؤوب،  بشكل  وسعينا 

على دعم الهيئة العامة وثقتها، وعلى تشاركية العمل 
بين االتحاد وا�ندية، لرسم خارطة طريق تصل بنا جميعًا إلى 

المكانة التي نطمح ونتطلع.
لقد كشفت الظروف التي رافقت الجائحة، قوتنا وشغفنا 
ا�مام،  إلى  ا�ردنية  القدم  بكرة  قدمًا  للمضي  الكبيرين، 
بل  االستثنائية،  القيود  أو  المالية  بالصعوبات  التذرع  دون 
استمدينا من المعيقات والتحديات، حافزاً عظيمًا لمواصلة 
المسيرة بجهد ال يضاهى، لحماية المنظومة ومهنة كرة 

القدم وأركانها.
بفخر  قدمًا  للمضي  يدفعنا   ،2021 العام  في  تحقق  ما 
القادمة،  السنوات  في  شمولية  أكثر  أهداف  نحو  واعتزاز، 
وإخالص  الناضجة،  والرؤية  الصادق،  بالعمل  متسلحين 
ا�ردنية،  القدم  بكرة  لالرتقاء  وتماسكها،  المنظومة 
والعالمي،  القاري  المستويين  على  مكانتها  وتعزيز 

سائلين ا¦ أن يوفقنا جميعًا.

والسالم عليكم ورحمة ا¦ وبركاته

كلمة رئيس
 الهيئة التنفيذية

أخوكــــم علـــي بن الحسيــــن 
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سمو ا�مير علي بن الحسين
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كلمة
ا�مين العام

على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وقد كانت منظومة كرة القدم ا�ردنية 

راسخة،  إنجازات   2021 العام  شهد  أن  بعد  والثناء،  للعزم  أهًال  وأركانها، 

وثقت نهضة حقيقية وعالمة فارقة في مسيرتنا، وسط ظروف استثنائية 

فرضتها جائحة كورونا، لكنها لم تحد من صالبتنا وتالحمنا لتحقيق أهدافنا.

من  المزيد  نحو  جديدة  انطالق  نقطة  يشكل   ،2021 العام  في  أنجزنا  ما 

المنظومة  أركان  بذله  الذي  التشاركي  الجهد  مقدرين  والتقدم،  النجاحات 

ومواكبة  والصعوبات،  التحديات  مواجهة  في  الكبير  والعطاء  كافة، 

لكرة  سويًا  رسمناه  الذي  الطريق  إلى  وصوًال  مفاصله،  بكافة  التطوير 

القدم ا�ردنية.

في  الكبيرة  لقدراتنا  وإظهارنا   ،2020 العام  في  بدأناه  لما  واستكماًال 

على   ،2021 في  عملنا  الجائحة،  فرضتها  التي  المتغيرات  مع  التعامل 

بكفاءات  وتسلحنا  ا�ردنية،  القدم  كرة  تجاه  واستراتيجيتنا  منهجنا  توثيق 

نحو  بثقة  لنمضي  المنظومة،  تطلعات  عالية،  بحرفية  نفذت  نوعية، 

ا�هداف المنشودة.

2021 العديد من ا¤نجازات المشرقة، ونجحنا بكفاءة عالية،  شهد العام 

في إقامة جميع بطوالت الموسم لمختلف الفئات والدرجات على الرغم 

وتخصيص  المدرجات،  إلى  للجماهير  الجزئية  العودة  مع  التحديات،  من 

على  للتسهيل  للدفع  طرق  عدة  توفر  إلكترونيًا  التذاكر  لبيع  منصة 

ذاته،  الوقت  في  مقدمين  التقليدية،  البيع  عمليات  إيقاف  مع  الجماهير، 

أولوية السالمة العامة وجودة التنظيم للمسابقات، مع استكمال أتمتة 

النفقات ا¤دارية إلى  التي يقدمها االتحاد �ركانه، وترشيد  كافة الخدمات 

الحد ا�دنى، بالتزامن مع بدء تنفيذ استراتيجية التمكين التجاري الشاملة، 

إلى جانب تطبيق استراتيجية التمكين المالي لÈندية، والتي حققت نتائج 

إيجابية ملموسة في عامها ا�ول.

كأس  بلقب  السيدات  منتخب  بتتويج  أيضًا،  نفسها  فرضت  الفنية  النجاحات 

العرب في مصر، ومنتخب ت 23 عاد من السعودية بلقب بطولة غرب آسيا، 

نادي  عبر  آسيا  أبطال  بدوري  ا�ول  حضورها  ا�ردنية  الكرة  سجلت  كما 

الوحدات، واعتلى نادي عمان منصة النسخة ا�ولى من دوري أبطال القارة 

بداية  تشكل  التي  ا¤نجازات  من  سلسلة  الى  كله  ذلك  ليضاف  للسيدات، 

الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

للوائح  الشاملة  المراجعة  على   2021 في  اشتمل  الدؤوب  عملنا 

للنهوض  تسعى  حكيمة  لرؤية  وفقًا  لتطويرها  البطوالت،  وتعليمات 

النسوية تماشيًا مع  المحلية، كما بدأنا بنظام ترخيص ا�ندية  بالمسابقات 

بطوالتنا  لكافة  البصرية  الهوية  إطالق  بإعادة  مروراً  اËسيوية،  التعليمات 

إلى  وصوًال  وا¤قليمية،  القارية  البطوالت  من  العديد  واستضافة  المحلية، 

الرجال  بطوالت  وإدارة  ا�حداث  واجهة  إلى  القدم  كرة  بحكمات  الدفع 

والمحترفين.

التقريرين  في  ونفصلها   ،2021 العام  إنجازات  من  بعضًا  نستذكر  ونحن 

والتي  كافة،  المنظومة  بأركان  وتقديرنا  اعتزازنا  نجدد  والمالي،  ا¤داري 

تقديمًا  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  وواصلت  وتشاركيتها،  دعمها  أظهرت 

يوفقنا  أن  آملين  التطوير وا¤صالح،  لرؤية  ا�ردنية، وتجسيداً  الكرة  لمصلحة 

ا¦ بتحقيق المزيد من النجاحات والتطلعات.

سمــــــــر نصــــــار

سمر نصار





على  كبيراً  حضوراً  الوطنية  المنتخبات  سجلت  أن  بعد  الفني،  الصعيد  على  مميزاً   2021 العام  كان 
المستوى ا¤قليمي والقاري والعالمي خالل العام 2021، ونجحت في تحقيق العديد من ا¤نجازات، 
الوطني  والمنتخب  ا�ولى،  للمرة  آسيا  غرب  بطولة  بلقب  توج  الذي   23 ت  الوطني  المنتخب  خاصة 

النسوي الذي توشح بـ"الذهب العربي".

المنتخبات الوطنيـــــة
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منتخــب النشـــامـــى
عجلة  وعودة  للجائحة،  المرافقة  القيود  تخفيف  مع 
ا�ول  المنتخب  خاض  الدولية،  واالستحقاقات  البطوالت 
22 مباراة ما بين رسمية وودية، مع استكمال مشاركته 
 ،2022 قطر  مونديال  تصفيات  من  الثاني  الدور  في 

وخوضه لكأس العرب 2021 في الدوحة.
استهل المنتخب الوطني العام بسلسلة من المباريات 
المدرب  بقيادة  دبي،  إمارة  في  التحضيرية  الودية 
طاجيكستان  التقى   حيث  بوركلمانز،  فيتال  البلجيكي 
مرتين، ثم اوزبكستان وُعمان دون اهداف ولبنان والبحرين.

معسكراً  المنتخب  أقام  المونديال،  تصفيات  خوض  وقبل 
جديداً في ا¤مارات، واجه خالله اصحاب االرض وفيتنام وديًا، 
شهدت  والتي  التصفيات،  الستكمال  للكويت  يغادر  ان  قبل 
الفوز على نيبال 0-3، ثم التعادل مع صاحب الضيافة دون 
سباق  من  مبكراً  ويخرج   0-1 استراليا  امام  ليتعثر  أهداف، 

التأهل لكأس العالم.
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ارتحل النشامى بعد التصفيات إلى الدوحة مباشرة، 
-قطر  العرب  كأس  لبطولة  التصفيات  لقاء  لخوض 
ا�خير عجز  لكن  السودان،  أمام جنوب   2021- فيفا 
العبيه  معظم  إصابة  بسبب  اللقاء  خوض  عن 
تأهيل  المنظمة  اللجنة  لتقرر  كورونا،  بفيروس 

المنتخب الوطني واعتباره فائزاً 0-3.
استهل المنتخب الوطني مشوار ا¤عداد للمشاركة 
المدرب  بإشراف  جديدة  فنية  بقيادة  العرب،  بكأس 
معسكراته  اول  أقام  حيث  حمد،  عدنان  العراقي 
وديتين  مواجهتين  وخاض  المنامة،  في  التدريبية 

امام هاييتي والبحرين.
عاد النشامى للظهور من جديد في العاصمة عمان 

: فلسطين51 ا�ردن

: المغرب04 ا�ردن

: السعودية10 ا�ردن

النشامى في
كـــأس العـــرب

بريشتينا،  التقى وديًا مع كوسوفو في  المنتخب بدوره ودية ثالثية بحضور ماليزيا واوزبكستان، ثم  بعد غياب، وشارك 
وامام بيالروسيا في مينسك.

الى الدوحة، حيث قدم النشامى مشاركة مميزة في كأس العرب، استهلها بالفوز على السعودية 0-1، قبل الخسارة 
امام المغرب 4-0، ليتغلب بعد ذلك على فلسطين 1-5 ويتأهل للدور الثاني وصيفًا للمجموعة، حيث واجه مصر في 
مباراة شهدت غيابات عديدة عن النشامى بسبب االصابات المتعددة، وقدم خاللها المنتخب اداًء رائعًا استحق االشادة، 
الحذاء  النعيمات  يزن  المنتخب  مهاجم  نال  فيما   ،1-1 االصلي  بالوقت  التعادل  بعد   1-3 االضافية  باالشوط  خسر  لكنه 

البرونزي بعد ان حل ثالثًا في قائمة هدافي البطولة.
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الدور ا�ول

الدور الثاني

: مصر13 ا�ردن



عامًا متميزاً للمنتخب الوطني ت 23 الذي حصد إنجازات الفتة في 2021، بعد حصوله للمرة ا�ولى على لقب 
بطولة غرب آسيا والتي أقيمت في تشرين ا�ول بالسعودية، حيث تفوق في المباراة النهائية على أصحاب ا�رض 

.1-3
بدأ المنتخب مشواره في البطولة بالخسارة أمام ُعمان في دور المجموعات 0-1 قبل أن يُحقق فوزين متتاليين 
على الكويت واليمن بالنتيجة ذاتها 2-1، ليتأهل إلى نصف النهائي متصدرا لمجموعته، وليحقق فوزاً جديداً على 

حساب سوريا 5-2، ويعبر إلى المشهد الختامي ويظفر باللقب من بوابة السعودية.

 ،2022 التتويج بالبطولة، ليشارك في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا  عاد المنتخب إلى العاصمة عمان بعد 
التي  النهائيات  إلى  ويعبر  المجموعة  ليتصدر   ،1-1 فلسطين  مع  تعادل  ثم   ،0-1 تركمنستان  على  تغلب  حيث 

ستقام في صيف 2022 بأوزبكستان.

المنتخب الوطني ت 23

09 2021التقرير السنوي للعام 



مدار  على  القارية  االستحقاقات  غياب  وسط 
 20 تحت  الشباب  منتخب  حضور  اقتصر  عامين.. 
بطولة  في  المشاركة  على   2020 في  سنة 
شهر  خالل  العراق  في  اقيمت  التي  اسيا  غرب 
تشرين الثاني، وقد حصل المنتخب على 6 نقاط 
 2-0 االمارات  وعلى   2-0 سوريا  على  بفوزه 
وخسارة من لبنان 1-0، ليتوقف مشواره عند دور 

المجموعات.

المنتخب الوطني ت 20
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سنة   17 الناشئين تحت  وعلى غرار "الشباب"، شارك منتخب 
خالل  السعودية  في  أقيمت  التي  آسيا  غرب  بطولة  في 
البحرين  نقاط بفوزه على   3 شهر كانون ا�ول، وحصل على 
4-0 وخسارته من اليمن بنتيجة 1-3، وليتوقف مشواره عند 

دور المجموعات، فيما حققت اليمن لقب المسابقة.

المنتخب الوطني ت 17
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النشميات على الموعد دائمًا.. و"الذهب العربي" يستقر في ا�ردن عن جدارة واستحقاق، بعد أن رسم منتخب 
النشميات أبهى صورة في مصر، ونجح باعتالء منصة التتويج بلقب كأس العرب

الظهور ا�ول لمنتخب السيدات في العام 2021 كان خالل شهر شباط في بطولة أرمينيا الودية، تحت قيادة 
المدرب البرتغالي ديفيد نشيمنتو، وحل ثالثًا في البطولة بعد تعثره أمام ليتوانيا 0-1، ثم تعادل مع أصحاب 
ا�رض 1-1، قبل أن يتغلب على لبنان 6-0.. ثم أقام معسكراً تدريبيًا في حزيران بالعاصمة عمان، تخلله لقائين 

وديين أمام تونس، فاز بهما ا�خير 3-1 و0-1.
رغم  باللقب  المنتخب  توج  أقيمت في مصر، حيث  التي  العرب  آب خالل بطولة كأس  برز في  النشميات  تألق 
وتأهل لنصف النهائي لمواجهة   1-4 1-3، حيث تغلب بعد ذلك على فلسطين  بدايته المتعثرة أمام الجزائر 

أصحاب ا�رض، ليفوز 5-2، ويعبر لمواجهة تونس وينتصر 1-0 ويصعد منصة التتويج بطًال للعرب.
اختتم المنتخب مشواره في 2021 بالمشاركة في تصفيات كأس آسيا، حيث تغلب على بنغالدش 5-0، قبل 
أن يخسر بفارق الركالت الترجيحية أمام إيران 2-4 بعد التعادل السلبي بالوقت ا�صلي، ليفقد بالتالي فرصة 
التأهل للنهائيات. وشهد العام 2021 استقرار مهاجمة النشميات ميساء الجبارة بالمركز السابع في قائمة 
الهدافات الدوليات برصيد (113) هدفا، في انجاز تاريخي الفت.. مع تقدم كريستين سنكلير للصدارة بـ 187 هدفًا.

منتخب النشميات
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دون  التصفيات  بإلغاء  اËسيوي  القرار  حال 
على   20 ت  النسوي  المنتخب  ظهور 
المنتخب  بدأ  أن  وبعد  القارية..  الساحة 
تجمعه مطلع العام 2021، وأقام العديد 
معسكراته  خالل  الودية  المباريات  من 
أوقف  القارية،  للتصفيات  تأهبًا  المحلية 
تجمع المنتخب في أيار الستكمال مباريات 

دوري الشابات في ظل القرار اËسيوي.

المنتخب النسوي ت 20

المنتخب النسوي ت 17
وعلى غرار منتخب ت 20، حال قرار االتحاد اËسيوي بإلغاء التصفيات القارية، دون إكمال تجمع 

المنتخب بعد خوضه عدد من المباريات الودية المحلية.
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التطوير الفني

شكل االتحاد فرق المستقبل للفئتين مواليد 2005 و2008 ضمن خططه لصقل وتأهيل المواهب، حيث انخرط 120 العب بهذه 
الفرق في منطقتي الوسط والشمال، بعد اختيارهم من لجنة استكشاف المواهب بمختلف االقاليم والمناطق.

يندرج مشروع فرق المستقبل ضمن مبادرة التصدي المستدامة، سعيًا لتميكن الالعبين الواعدين والناشئين والشباب، تماشيًا 
مع ا�ولويات الرئيسية لالتحاد تجاه قطاع الفئات العمرية، على الرغم من التحديات االستثنائية المحيطة.

يركز المشروع على منح الالعبين الموهوبين في الوسط والشمال، مزيداً من الوقت والفرص، ¤ظهار مواهبهم تحت إشراف 
مدربين مختصين بالفئات العمرية، سعيًا ¤عداد نجوم المستقبل للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، ومنح ا�ندية في الوقت 

ذاته، فرصة استكشاف الالعبين.
يأتي اختيار الفئة العمرية، تماشيًا مع اجندة استحقاقات منتخبات الفئات العمرية خالل السنوات القادمة، ليصبح بالتالي فريق 

المستقبل (2008) رافداً لمنتخب الناشئين، في الوقت الذي يقدم فيه فريق (2005) خيارات واسعة لمنتخب الشباب.
 

مع انحسار الجائحة بشكل تدريجي، اعاد االتحاد نشاطات دائرته الفنية بشكل كامل، مرتكزاً على توسيع قاعدة الفئات 
العمرية والكشف عن المزيد من المواهب وصقلها وتأهيلها، لرفد المنتخبات الوطنية وا�ندية على حد سواء.

صقل وتأهيل المواهب
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التصدي  13 سنة، ضمن فعاليات مبادرة  وعلى صعيد تطوير فئة صغار السن، استحدث االتحاد بطولة تحت 
المستدامة، بهدف اشراك هذه الفئة بالمنافسات، ومنح كافة الالعبين فرص متساوية لممارسة كرة القدم في 

بيئة آمنة، خاصة مع شح البنية التحتية ببعض مناطق المملكة.

كما مضى االتحاد في خططه لتطوير مراكز ا�مير علي للواعدات بمختلف أقاليم المملكة، وأبرم اتفاقية رعاية مع 
المؤسسة ا�لمانية GIZ والتي تهدف ¤قامة العديد من الفعاليات والتدريبات والمهرجانات والبطوالت على مدار 
العام، وتوسيع رقعة اللعبة واكتشاف الالعبات الموهوبات في جميع انحاء ومناطق المملكة، لرفد للمنتخبات 

الوطنية واالندية على حد سواء.

يذكر ان مراكز ا�مير علي للواعدات تأسست في العام 2004، مع تواجد 15 مركزاً حاليًا يغطي مختلف محافظات 
المملكة، من بينهم مركزين لذوي االحتياجات الخاصة، فيما تأسست مراكز الواعدين في العام ذاته، قبل ان يقرر 
االتحاد ايقاف نشاطاتها بالعام 2019 مع تحقق كافة اهداف وغايات هذه المراكز، سعيًا للتركيز على دعم االتحاد 

لكرة القدم المدرسية للواعدين مستقبًال، جنبًا الى جنب مع تأسيس فرق المستقبل.

16 2021التقرير السنوي للعام 



تطويرية  عمل  ورش  إقامة  جانب  إلى  مختلفة،  جنسيات   5 من  مدربا   385 بها  شارك  دورة   20 العام  خالل  االتحاد  أقام 
للمدربين والمحاضرين، بمختلف مناطقة المملكة. 

منصة  االلكتروني،  موقعه  على  القدم  لكرة  ا�ردني  االتحاد  اطلق  للمدربين،  المقدمة  الخدمات  تسهيل  اطار  وفي 
تم  كما  االتحاد،   مقر  لزيارة  الحاجه  دون  بها،  الخاصة  المعلومات  مختلف  على  والحصول  التدريبية  بالدورات  للتسجيل 
استحداث قناة للمدربين تعنى بعرض المنهاج والتدريبات والمحاضرات المتطورة، حيث تعد المشاركة ومتابعة القناة، أحد 

شروط تجديد رخص مزاولة مهنة التدريب للمدربين والمحاضرين. 
وضمن خطط االتحاد ا�ردني لكرة القدم لزيادة عدد مدربات كرة القدم وتطوير الكفاءات النسوية، حصلت عدد من المدربات 
على اعلى الدورات التدريبية PRO ودورات التدريب لمختلف المستويات ( C&B&A) والدورات التخصصية لحراس المرمى 
واللياقة البدنية لمن يحقق الشروط واالسس والمعايير، بهدف المشاركة في االدارة الفنية خالل في البطوالت النسوية 

لمختلف الدرجات.

نجح االتحاد ضمن خطته االستراتيجية الفنية، بالحصول على االعتماد االسيوي، لتنظيم واصدار الشهادات �على الدورات 
بمختلف  التدريبية  الدورات  تنظيم  فرص  االتحاد  يمنح  ما  آسيا،  في  فقط  دول   7 على  يقتصر  انجاز   في   ،(Pro) التدريبية 

مستوياتها واصدار الشهادات للمشاركين فيها.
كما يتطلع االتحاد للحصول على ذات االعتماد لتنظيم واصدار شهادات دورات مدربي حارس المرمى المتخصصة بجميع 

مستوياتها.

التطوير والتدريب

عدد الدورات خالل العام

اللياقة البدنية المستوى االول والثاني والمحلية

D

C

B

A

PRO

حراس المرمى المستوى االول والثاني

دورة المحاضرين االسيوية

دورة المحاضرين المحلية

1
1
3
6
2
3
2
1
1

عدد المشاركين

17 19 56 120 28 44 22 6 15
اللياقة البدنية المستوى االول والثاني والمحلية

D

C

B

APRO

حراس المرمى المستوى االول والثاني

دورة المحاضرين االسيوية

دورة المحاضرين المحلية
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البطوالت المحلية
وصالبة  وا¤صرار  بالعزيمة  تسلح  بل  القدم،  كرة  اتحاد  وجه  في  الجائحة  فرضتها  التي  التحديات  تقف  لم 
نجاح  وسط  والدرجات،  الفئات  لمختلف   2021 العام  في  والمسابقات  البطوالت  كافة  ليقيم  منظومته، 
تنظيمي الفت شهد عودة الجماهير بشكل جزئي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أولوية السالمة العامة.

شهد العام 2021 إقامة (1090) مباراة على (26) ملعبًا في مختلف بطوالت الدرجات والفئات.

البطوالت النسويةبطوالت المحترفين

بطوالت الفئات العمريةبطوالت الدرجات

دوري الدرجة ا�ولى
First Division League

الثانية الدرجة  دوري 
Second Division League

الثالثة الدرجة  دوري 
Third Division League

كأس ا�ردن
Jordan Cup

كأس السوبر ا�ردني
Jordan Super Cup

للمحترفين ا�ردني  الدوري 

Jordanian Pro League

درع االتحاد
JFA Shield

الناشئين تحت سن دوري 

المحترفين ١٥�ندية 

الناشئين تحت سن دوري 

المحترفين ١٧�ندية 

الناشئين تحت سن دوري 

المحترفين ١٩�ندية 

للمحترفات ا�ردني  الدوري 
Jordan Women`s Pro League

دوري الدرجة ا�ولى للسيدات

Women`s First Division League

١٨U النسوي الدوري 
Women`s League

١٥U النسوي الدوري 
Women`s League
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الدوري ا�ردني للمحترفين
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توج الرمثا بلقب النسخة الـ65 من الدوري، وللمرة الثالثة 
في تاريخه بعد غياب 40 سنة، بعد أن حصل على المركز 
الوحدات وصيفًا بنفس عدد  نقطة، وحل   47 ا�ول برصيد 
المواجهات  بأفضلية  البطولة  لقب  ُحسم  وقد  النقاط، 
اندية  لمصاف  هبط  حين  في  الفريقين،  بين  المباشرة 
حديثًا  الصاعدين  والجليل،  البقعة  فريقي  االولى  الدرجة 

من الدرجة االولى.

حملت  التتويج،  منصات  الى  للرمثا  التاريخية  العودة 
حتى  عمان  العاصمة  من  بدأت  حاشدة  احتفاالت  معها 
الصباح  ساعات  حتى  واستمرت  الرمثا،  مدينة  وصلت 

ا�ولى من اليوم التالي، وعلى مدار عدة ايام.

وخمسة  فوزاً   (14) البطولة  خالل  الشمال"  "غزالن  حقق 
مهاجم  نصيب  من  كان  هدف،   (38) وسجل  تعادالت، 

الفريق وقائدة حمزة الدردور (11) هدفًا منهم.



درع االتحاد

للمرة  الدرع  بطولة  بلقب  المحترفين  لمصاف  حديثًا  الصاعد  الجليل  توج  الفت،  استثنائي  مشهد  في 
ا�ولى في تاريخه، معلنًا بداية قوية لم تسعفه حتى ا�متار ا�خيرة من الموسم.

شارك في البطولة أندية المحترفين والتي وزعت على (4) مجموعات، حيث تأهل إلى نصف النهائي 
فرق الوحدات الفيصلي والجزيرة والجليل، وقد شهدت المباراة النهائية تتويج الجليل باللقب بعد فوزه 

على الوحدات بفارق الركالت الجزاء الترجيحية.
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للموسم  المحترفين  دوري  بطل  الوحدات  فريقي  السوبر  كأس  لقاء  جمع   ..2020 ا�ردن  كأس  الغاء  بعد 
2020 والجزيرة الوصيف، و حقق الوحدات لقب البطولة الـ14 في تاريخه بعد فوزة بنتيجة (2-0).

كأس السوبر
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الثانية بنظام خروج  أقيمت بطولة كأس االردن بمشاركة أندية المحترفين والدرجة ا�ولى والدرجة 
المغلوب من مباراة واحدة، وفاز الفيصلي بلقب البطولة للمرة الـ21 بتاريخه بعد تغلبه على السلط 

في المباراة النهائية بنتيجة  (0-1).  

كأس ا�ردن
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شارك في البطولة أندية الدرجة ا�ولى (14) فريقا، وقد أقيمت المسابقة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة 
أندية  لمصاف  الفريقان  وصعد  الثاني،  بالمركز  الصريح  حل  فيما  باللقب  السرحان  مغير  وتوج  واحدة، 

المحترفين لموسم 2022.
 كما هبط ذات راس ومنشية بني حسن لمصاف أندية الدرجة الثانية، مع ا¤شارة إلى أن ذات راس قد انسحب 

من البطولة قبل انطالقها.

دوري الدرجة ا�ولى
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دوري الدرجة الثانية

عادت بطولة أندية الدرجة الثانية من جديد في 2021، وشارك بها لهذا العام (16) فريقا، وقد 
المجزأ من  الدوري  بنظام  وأقيمت مباريات كل مجموعة  الفرق على مجموعتين،  وزعت هذه 
مرحلة واحدة، حيث تأهلت فرق الهاشمية وسحم والطيبة والعالية للدور نصف النهائي، وقد 
الفريقين  تأهل  باللقب، مع  الهاشمية  الهاشمية وعالية، وتوج  الختامي  المشهد  تواجد في 
2022، في حين هبطت فرق شباب الحسين، الحمراء، أدر،  إلى دوري الدرجة ا�ولى للموسم 

البادية مع نهاية المسابقة إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.

25 2021التقرير السنوي للعام 



دوري الدرجة الثالثة

 2021 في  المسابقة  استكملت   ،2020 في  الـ16  دور  عند  الثالثة  الدرجة  دوري  توقف  أن  بعد 
4 مجموعات، حيث أقيمت مباريات كل مجموعة بنظام الدوري  فريقًا، وزعوا على   16 بمشاركة 
المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني والذي أقيمت مبارياته بنظام 
السرحان  نزال ورباع  دير عال، شباب  الصافي،  تأهلت فرق غور  )، وقد  وإيابًا  ( ذهابًا  المغلوب  خروج 

لمصاف أندية الدرجة الثانية للموسم 2022.
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بطوالت الفئات العمرية 
العمرية،  الفئات  قطاع  لتطوير  االتحاد  خطط  ضمن 
شهد العام إقامة جميع بطوالت الفئات تحت سن (13) 

و(15) و(17) و(19).
والهبوط  الصعود  نظام   ،2021 في  االتحاد  استحدث 
و(19)،  و(17)   (15) تحت  العمرية  الفئات  بطولة  في 
في  المشاركة  الفرق  بين  التنافسية  زيادة  بهدف 
البطوالت، ومنح الفرصة ل´ندية المهتمة بفرق الفئات 
النظر  بغض  النخبة  بطوالت  في  للمشاركة  العمرية، 
دعم  على  بالتالي  والحصول  االول،  الفريق  درجة  عن 

مالي اضافي.
عمرية،  فئة  كل  ضمن  االتحاد  استحدث  لذلك،  وفقًا 
التأهيلي"  "الدوري  آخرى  ومسابقة  للنخبة،  بطولة 

للفرق التي لم تتأهل لـ النخبة.
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الفئة  هذه  إشراك  بهدف  المستدامة،  التصدي  مبادرة  فعاليات  ضمن  البطولة  أقيمت 
بالمنافسات، ومنح كافة الالعبين فرص متساوية لممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، خاصة مع 

شح البنية التحتية ببعض مناطق المملكة.
شارك في البطولة (32) فريقًا من مختلف الدرجات وا�كاديميات، وزعت الفرق على (6) مجموعات 
حسب التوزيع الجغرافي خالل المرحلة ا�ولى وكذلك ا�مر خالل المرحلة الثانية من البطولة، وقد 

تم توزيع جوائز عينية لجميع الالعبين المشاركين في البطولة.

بطولة الواعدين
تحت ســن ( 13 )
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بطولة تحت سن ( 15 )

أقيم الدور ا�ول من بطولة تحت 15 سنة �ندية المحترفين بمشاركة 11 فريقا، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، 
حيث تأهل أول 6 فرق إلى بطولة النخبة، وقد توج الرمثا بلقب "النخبة" لهذه الفئة، وحل الوحدات في المركز الثاني 

والفيصلي ثالثًا.
 6 على  وزعوا  فريقا   35 بمشاركة  والثالثة  والثانية  ا�ولى  الدرجات  �ندية  ا�ول  الدور  مباريات  أقيمت  المقابل،  في 
مجموعات حسب التوزيع الجغرافي، وأقيمت مباريات هذا الدور بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ومن ثم دور 16 

ودور 8 لتحديد الفرق ا�ربعة المتأهلة للدور الثاني، حيث تأهلت فرق عمان FC وا�هلي والصريح وكفرسوم.

أقيمت مباريات الدور الثاني بمشاركة أندية المحترفين غير المتأهلة لبطولة النخبة إضافة للفرق ا�ربعة المتأهلة من 
أندية الدرجات ا�ولى والثانية والثالثة لتحديد الفرق التي ستشارك ببطولة المحترفين تحت 15 سنة للموسم 2022، 

وقد تأهلت فرق فرسان ا�ردن، أكاديمية 6 يارد، سحاب، عمان FC، كفرسوم، السلط. 
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أقيم الدور ا�ول من بطولة تحت 17 سنة �ندية المحترفين بمشاركة 12 فريقا، حيث أقيمت مباريات هذا الدور بنظام 
النخبة، وحل  بلقب  ا�ردن  النخبة، وتوج فريق شباب  إلى بطولة  فرق   6 أول  تأهل  المجزأ من مرحلة واحدة  الدوري 

الجزيرة بالمركز الثاني والوحدات بالمركز الثالث.
في المقابل، أقيم الدور ا�ول �ندية الدرجات ا�ولى والثانية والثالثة بمشاركة 40 فريقا وزعوا على 7 مجموعات 
ا�شبال  اتحاد  وأكاديمية  العربي  تأهل  حيث  الثاني،  للدور  المتأهلة  ا�ربعة  الفرق  لتحديد   8 ودور   16 دور  ثم  من 

وكفرسوم وكفر جايز.

أقيمت مباريات الدور الثاني بمشاركة ا�ندية غير المتأهلة لبطولة النخبة إضافة للفرق ا�ربعة المتأهلة من أندية 
الدرجات ا�ولى والثانية والثالثة لتحديد الفرق التي ستشارك ببطولة المحترفين تحت 17 سنة للموسم القادم وقد 

تأهلت فرق البقعة واليرموك وا�هلي وكفرسوم وكفرجايز.

بطولة تحت سن ( 17 )
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أقيم الدور ا�ول من بطولة تحت 19 سنة محترفين بمشاركة 11 فريقا، حيث أقيمت مباريات هذا الدور بنظام الدوري المجزأ من 
مرحلة واحدة، وتأهل أول 6 فرق إلى بطولة النخبة، حيث توج فريق الوحدات بلقب النخبة، وحل الحسين بالمركز الثاني والرمثا 

بالمركز الثالث.
 

في المقابل، أقيمت مباريات الدور ا�ول �ندية الدرجات ا�ولى والثانية والثالثة بمشاركة 26 فريقا وزعوا على 5 مجموعات، 
من ثم أقيم دور 16 ودور 8 لتحديد الفرق ا�ربعة المتأهلة للدور الثاني، حيث تأهلت فرق الطرة وعمان FC واتحاد الرمثا والطيبة.

الدرجات  أندية  من  المتأهلة  ا�ربعة  للفرق  إضافة  النخبة  لبطولة  المتأهلة  غير  ا�ندية  بمشاركة  الثاني  الدور  مباريات  أقيمت 
ا�ولى والثانية والثالثة لتحديد الفرق التي ستشارك ببطولة المحترفين تحت 19 سنة للموسم القادم وقد تأهلت فرق اتحاد 

جرش والفيصلي.

بطولة تحت سن ( 19 )
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ضمن   ،2021 الموسم  خالل  مبارياته  عدد  وزيادة  للمحترفات  ا�ردني  الدوري  نظام  تطوير  على  االتحاد  عمل 
مساعيه لرفع مستوى التنافس والندية.

شارك في الدوري خمسة أندية، وشهد إقامة 30 مباراة بنظام الذهاب وا¤ياب كما تم إضافة المرحلة الذهبية 
لزيادة عدد المباريات والتنافس ما بين ا�ندية النسوية، حيث خاض كل فريق 12 مباراة، قبل أن يتوج فريق عمان 

بطال للدوري برصيد 36 نقطة، وحصل ا�رثوذكسي على المركز الثاني وا�هلي على المركز الثالث.

الدوري ا�ردني للمـحـتـرفـــات
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أقيم دوري الدرجة ا�ولى للسيدات بمشاركة عشرة فرق، وشهد إقامة 45 مباراة بنظام الدوري المجزأ 
من مرحلة واحدة، حيث خاض كل فريق 9 مباريات، وتوج نادي 6 يارد بطال للدوري، ليصعد إلى مصاف 

أندية المحترفات لموسم 2022، وحصل النصر على المركز الثاني وشباب بشرى على المركز الثالث.

دوري الدرجة ا�ولى للسيدات
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تواصلت مساعي االتحاد لتطوير بطوالته، حيث شهد الدوري النسوي ت 17 مشاركة (15) فريقًا من اندية المحترفات 
نادي عمان بطال  أدنى، وتوج  بحد  48 مباراة حيث لعب كل فريق 6 مباريات  البطولة  ،  واقيم خالل  االخرى  والدرجات 

للدوري فيما حصل نادي الحسين على المركز الثاني ونادي النصر على المركز الثالث
ليتأهل  الثانية،  المجموعة  االخرى في  المحترفات في مجموعة، والفرق  اندية  الدوري من مرحلتين، ووضعت  اقيم 
االخرى  فرق  السبعة  الفرق  خاضت  فيما  اللقب،  على  البعض  بعضها  مع  لتتنافس  مجموعة  كل  من  فرق  أربعة 

منافسات ترتيب المراكز.

دوري تحت 17 سنة
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واستكماًال لتطوير قطاع الكرة النسوية وتسويع قاعد اللعبة وتعزيز االهتمام بالفئات العمرية، 
استحدث االتحاد دوري الناشئات تحت 14 سنة، حيث شارك في البطولة 11 فريقا من جميع أنحاء 

المملكة.
شهد الدوري إقامة 41 مباراة، حيث لعب كل فريق 7 مباريات بحد أدنى، وتوج فريق 6 يارد بطال 

للدوري، وعمان FC بالمركز الثاني، ونادي عمان بالمركز الثالث.

دوري تحت 14 سنة
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البطولة  أقيمت  حيث  آسيا،  أبطال  دوري  في  الوحدات  نادي  عبر  تاريخية  مشاركة  ا�ردنية  الكرة  سجلت 
بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 14 ولغاية 30 نيسان، ولم يتأهل الوحدات للدور الثاني رغم 

النتائج المتميزة واستقراره بالمركز الثالث في مجموعته.

 21 من  الفترة  خالل  أقيمت  والتي  اËسيوي  االتحاد  كاس  ببطولة  والسلط  الفيصلي  فريقا  شارك  كما 
ولغاية 27 أيار، وقد تم استضافة مباريات المجموعة الثانية والثالثة في ا�ردن، فيما تأهل السلط للدور 

الثاني والذي قابل فيه فريق الكويت الكويتي، ليتوقف مشواره في البطولة.

بطوالت دولية

بأول  عمان  نادي  شارك  السيدات،  مستوى  على 
بطولة آسيوية �ندية السيدات والتي استضافها 
عمان  وتوج  العقبة،  مدينة  في  ا�ردني  االتحاد 
بلقب البطولة بعد حصد أكبر عدد من النقاط في 
ا¤يراني  شهرداري  فريق  على  بتغلبه  البطولة 
وجوكوالم الهندي، مقابل خسارة واحدة من فريق 

بونيودكور ا�وزبكي 
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بعد نجاح االتحاد في التعامل مع جائحة كورونا، وقدرته على استمرار بطوالته خالل الجائحة والحفاظ 
على اولوية السالمة العامة، اسند االتحاد االسيوي استضافة مجموعتين من بطولة كأس االتحاد 

االسيوي بشهر آيار.
 

نجح االتحاد بتميز كبير، وأشاد االتحاد االسيوي بحسن التنظيم وادارة الملف الطبي باحترافية عالية، 
خاصة مع عدم تسجيل اية إصابة في صفوف االندية الثمانية المشاركة، أو الكوادر التنظيمية.

كما استضاف االتحاد احدى المجموعات لتصفيات كاس اسيا تحت 23 سنة خالل شهر 10/2021، الى  
المباريات  وتنظيم  واستقبال  العقبة،  مدينة  في  للسيدات  االسيوية  ا�ندية  بطولة  استضافة  جانب 

البيتية للمنتخب السوري ضمن تصفيات المونديال في العاصمة عمان. 

استضافة البطوالت
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وتتضمن استراتيجية االستدامة والتمكين المالي، خطة عمل في السنوات ا�ربع ا�ولى، وتطبق من خاللها سلسلة 
بحلول  المتراكمة  الديون  ا¤نفاق، وتقليص حجم  تتضمن خفض معدالت  تدريجي،  التعليمات والضوابط، بشكل  من 

العام 2024، وسداد االلتزامات المالية للدائنين.

وضعت استراتيجية االستدامة والتمكين المالي أطر وضوابط وتعليمات ا¤نفاق المالي، بناًء على دراسة شاملة 
المالي  التوزان واالستقرار  إلى مرحلة  للوصول  تجاوزها،  ا�ندية وسبل  للعديد من  المالية  الضائقة  حددت مسببات 

خالل السنوات القادمة.

الى  هدفت  والتي  المالي،  والتمكين  االستدامة  استراتيجية   2021 الموسم  بداية  مع  االتحاد  اطلق 
مساعدة ا�ندية للخروج من الضائقة المالية وتحقيق االستدامة والتوازن المالي على المدى المتوسط، 
من خالل تشجع ا�ندية على ا¾نفاق المسؤول وتطبيق الحاكمية المالية الرشيدة وزيادة الشفافية، كما 
الالعبين  على  االنفاق  سقوف  تحديد  خالل  من  التعاقدات،  قيمة  في  للتضخم  حدًا  االستراتيجية  تضع 

والمدربين، 

االستدامة
والتمكيـن
الـمـالـــــي

تنظيم االحتراف

ضـوابط ماليـــة

حاكـمية ماليــة

استراتيجية االستدامة والتمكين المالي

التطوير المالي واالداري

40 2021التقرير السنوي للعام 



تضمنت االستراتيجية عدة محاور، في مقدمتها تنظيم االحتراف، حيث اشتمل هذا المحور 
على عدة ضوابط من أهمها اقتصار االحتراف على اندية المحترفين والدرجة ا�ولى في 
وتعديل  ا�ول،  الفريق  في  المسجلين  الالعبين  لعدد  ا�على  الحد  وتخفيض  ا�ول،  عامها 

نماذج عقود الالعبين المحترفين وغيرها من الضوابط.

المحور الثاني ارتكز على الضوابط المالية، حيث وضع سقف ¤نفاق اندية المحترفين على 
النادي  للفريق ا�ول في  الفنية وا¤دارية والطبية  المحترفين وا�جهزة  الالعبين  تعاقدات 
في  تدريجيا  السقف  قيمة  تنخفض  بحيث   ،2021 للموسم  دينار   (300,000) قيمته 
المواسم التالية وحتى 2024، مع إعطاء ا�ندية التي تثبت حصولها على إيرادات تفوق 

قيمة السقف المحدد، فرصة رفع سقف االنفاق وفقا ¤يراداتها.

با¤ضافة الى ذلك، شدد االتحاد على أهمية تسديد ذمم الالعبين والمدربين، بحيث اشترط 
من  ابتداء  االنفاق  سقف  رفع  قبل  والمدربين  الالعبين  ذمم  من  متصاعدة  نسب  تسديد 

الموسم 2022.

وجاءت الحاكمية المالية محوراً ثالثًا لالستراتيجية، سعيًا  لتمكين ا�ندية من اتباع ا�نظمة 
واالجراءات المالية الحديثة، با¤ضافة الى تطوير كفاءة الكوادر المالية، ومتابعة ا¤جراءات 

وا�نظمة المالية لÈندية.

اندية المحترفين مع إنشاء وحدة  الرقابة المالية على  كما قام االتحاد بإصدار تعليمات 
الرقابة للتعامل مع طلبات رفع السقف ومتابعة وتدقيق كافة ا�مور المالية لÈندية. 

الالعبين  تعاقدات  على  ا�ندية  إنفاق  انخفض  فقد   ،2021 في  سريعًا  ظهر  المالي  االثر 
والمدربين ليصل الى (4.3) مليون دينار مقارنة بإنفاق ا�ندية في الموسم 2020 والذي 

تخطى حاجز (6.5) مليون دينار، ليتناسب بالتالي مع حجم ايراداتها.

محاور استراتيجية االستدامة والتمكين المالي:

تنظيم االحــــتراف

الضوابط المــالية

الحاكمية المالية

4.3  مليون دينار2021

6.5  مليون دينار 2020

إنفــاق ا�نديـــة 
على تعاقـدات 
الــــالعــبيـــــــــن 

والمـدربيــــن
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استكمل االتحاد الخطة االستراتيجية التي تهدف لتطوير الخدمات التي يقدمها، وبعد انجاز خطة التحول 
ا�ندية  كافة  لممثلي  ومتنوعة  عديدة  عمل  ورش  عقد  تكثيف  تم  التسجيل،  أنظمة  لكافة  االلكتروني 

للتدريب على استخدام ا�نظمة االلكترونية مع تحديث دليل إرشادات التسجيل االلكتروني.
تسهيل خدمات المنظومة على كافة االركان بكل االردن ابتداء من تسجيل االندية والدورات والشكاوي، 
وطلبات الحصول على االعتماد االعالمي، الدفع االلكتروني لالعبين والكوادر التنظيمية استكماال للدفع 

ب2020.

أتمتة الخدمات

تطبيق  في  االتحاد  بدأ  النسوية،  ا�ندية  بمستوى  وللنهوض  اËسيوية،  الترخيص  معايير  مع  تماشيًا 
القارية، بتحقيق  الرخصة  الترخيص اËسيوي على ا�ندية النسوية، وتمكن نادي عمان من الحصول على 
المعيير الفنية واالدارية والمالية والبنية التحتية، ليشارك من خاللها في بطولة ا�ندية اËسيوية والتي 

اقيمت في مدينة العقبة بمشاركة أربعة فرق بنسختها ا�ولى، وحصل نادي عمان على لقبها.

ترخيص ا�ندية
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رفع  مع  المستجدين،  والحكمات  الحكام  عدد  زيادة  على   ،2021 العام  خالل  الحكام  دائرة  عبر  االتحاد  عمل 
المستوى الفني والبدني للحكم والمقيم ا�ردني بشكل عام، عبر معسكرات وورش عمل ودورات مكثفة، الى 

جانب المحاضرات التحليلية والتي تهدف لرفع مستوى وكفاءة الحكام.
شهد العام 2021 اجتياز 158 حكمًا جديداً للفحص النظري، الى جانب 25 حكمة مستجدة، من خالل دورات الحكام 

المستجدين والتي تهدف لتوسيع القاعدة وصقل وتأهيل الحكام الموهوبين.
ادارت الطواقم التحكيمية االردنية 1090 مباراة خالل العام في مختلف البطوالت والدرجات والفئات، حيث شارك 

في ادارة المباريات 180 حكمًا و20 حكمة الى جانب 47 مقيمًا.

الحكـــــــــام
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اسناد  منها  ويبرز   ،2021 العام  خالل  الالفتة  االنجازات  تعددت 
مهام ادارة المباراة االفتتاحية الولمبياد طوكيو 2020 لطاقم 
اردني  مكون من أدهم مخادمة، أحمد مؤنس ومحمد  حكام 
دوري  مباريات  ادارة  في  ا�ردنيين  الحكام  شارك  فيما  البكار، 
منافسات  جانب  الى  النهائية  ادوارها  حتى   2021 آسيا  أبطال 

كأس االتحاد اËسيوي.
كما سجل التحكيم ا�ردني حضوره في مباريات الدور الحاسم 
جانب  الى  لقاء،  من  أكثر  في   2022 قطر  لمونديال  المؤهل 
المشاركة في ادارة مباريات تصفيات كأس آسيا ت 23، وصوًال 
دورة  في  مؤنس  أحمد  والمساعد  مخادمة  أدهم  لمشاركة 

تهدف النتقاء حكام نهائيات كأس العالم.

حضور خارجي للحكام

فيما  للسيدات،  العرب  كأس  بطولة  مباريات  إدارة  في  العبادي،  وصابرين  مراد  حنين  شاركت  الحكمات،  مستوى  وعلى 
شاركت إسراء مبيضين، صابرين وإسالم العبادي في إدارة مباريات من تصفيات كأس آسيا للسيدات.

وللمرة الثانية على التوالي، شاركت طواقم الحكمات االردنيات في ادارة منافسات دوري السيدات في السعودية.

للمحترفين  ا�ردني  بالدوري  ادارة مباراة  المنطقة، من خالل  تاريخية مميزة على مستوى  الطاقم سابقة  كما سجل هذا 
للمرة ا�ولى، بعد مشاركة الطاقم ذاته بإدارة مباراة ضمن دوري الدرجة ا�ولى 2021، في خطوة تاريخية تجسد مساعي 

االتحاد الحثيثة نحو تمكين الحكمات واالرتقاء بمستوياتهن.

خطوة تاريخية و ظهور نوعي للحكمات
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بدأ االتحاد منذ مطلع الموسم بتطبيق استراتيجية 
المالية،  الموارد  تعزيز  الى  تهدف  شاملة  تجاربة 
يقدمها  التي  التنظيمية  الخدمات  جودة  وتحسين 
ارتكزت  وقد  كافة.  المنظومة  �ركان  االتحاد 
السعي  منها  متعددة  محاور  على  االستراتيجية 
وتحسين  القدم  لكرة  الرقمي  المنتج  تطوير  نحو 
هيكلة  واعادة  منتجات  وخلق  البطوالت  هوية 
الرعايات التجارية مع اضافة مزايا جديدة والسعي 
تسويقية  ومنتجات  فاعلة  شراكات  ايجاد  نحو 

نوعية.

التسويق واالتصال

إعادة إطالق هوية البطوالت

إعادة  القدم، من خالل  اتحاد كرة  االتصال والتسويق في  نقلة نوعية على مستوى   ،2021 العام  سجل 
إطالق هوية كافة البطوالت المحلية، واعتماد هوية بصرية عصرية ممتدة للسنوات القادمة.

ويبعث االتحاد من خالل إعادة إطالق هوية بطوالته، برسائل واضحة المعالم، وبمضامين وطنية ورياضية 
مساعيه  تعزيز  الى  ذاته،  الوقت  في  متطلعًا  وبطوالتها.  ا�ندية  لمختلف  جامعة  دالالت  ذات  مترابطة، 

التسويقية لبطوالته.
شمل اعادة اطالق الهوية، بطوالت المحترفين كافة، الدرجات االولى والثانية والثالثة، ومسابقات الفئات 

العمرية بمختلف مستوياتها، الى جانب بطوالت السيدات.
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للمحترفين  ا�ردني  الدوري  من  الثامن  ا�سبوع  انطالق  مع 
ومساعيه  االتحاد  جهود  نجحت   ،2021 العام  من  تموز  بداية 
بما  الجماهيري  الحضور  عودة  في  المختصة  الجهات  مع 

نسبته %30 من سعة المالعب.
البروتوكوالت  بتطبيق  الجماهيري  الحضور  عودة  اتسمت 

الصحية الالزمة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
التذاكر وأوقفت عمليات  خصص االتحاد منصة إلكترونية لبيع 
للتسهيل  للدفع  طرق  عدة  توفير  تم  كما  التقليدية،  البيع 

على الجماهير.
ابتداء من 30 أيلول، قرر اتحاد كرة القدم، رفع نسبة الحضور 
المسابقات  ومختلف  المحترفين  لبطوالت  الجماهيري 
%30، بعد  المدرجات بدًال من  من سعة   50% المحلية، إلى 

"الحصول على موافقات الجهات الرسمية".

عودة الجماهير للمدرجات
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#معك ــ يالنشمي

تفاعل الجماهير

عزز االتحاد تفاعل الجماهير مع نشاط كرة القدم محليًا في 2021 بشكل الفت، من خالل إطالق حمالت دعم 
المنتخبات الوطنية بالتزامن مع االستحقاقات الرسمية، إلى جانب إطالق صفحة خاصة لبطوالت المحترفين 
على موقعي فيسبوك وانستجرام، مع استحداث التغطية الحية والمباشرة والنوعية لمختلف المباريات 

من أرض الملعب.
أطلقت إدارة االتصال والتسويق الحمالت الترويجية على مختلف المنصات الرسمية، لدعم المنتخب الوطني 
ا�ول قبيل استكمال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 في حزيران الماضي، كما تواصلت الحمالت 

مع مشاركة النشامى في كأس العرب -فيفا- قطر 2021.
مشاركة  مع  خاصة  االستحقاقات،  كافة  شمل  الوطنية،  المنتخبات  مع  الجماهيري  التفاعل  استقطاب 
منتخب السيدات وتتويجه بكأس العرب في مصر، إلى جانب خوضه لتصفيات النهائيات القارية، كم حظي 
المنتخب الوطني تحت 23 سنة بحمالت ترويجية خالل مشاركته في بطولة غرب آسيا والتي توج بلقبها، 
مختلف  ومباريات  مشاركات  بتغطية  مروراً  با�ردن،  أقيمت  والتي  آسيا  كأس  تصفيات  في  مشاركته  ثم 

المنتخبات الوطنية محليًا وخارجيًا.
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على  متخصصة  صفحات  االتحاد  أطلق  المحترفين،  بطوالت  مع  الجماهيري  التفاعل  مستوى  ولرفع 
موقعي فيسبوك وانستجرام، وأفردت مساحات واسعة لتغطية هذه البطوالت، ¤بقاء الجماهير على 
مقربة من مختلف التفاصيل وأحداث البطوالت، وسط تغطية نوعية من أرض الملعب لكافة المباريات، 
كما تولت قناة االتحاد عبر يوتيوب، البث المباشر لعدد واسع من مباريات البطوالت المحلية والمنتخبات 

الوطنية محليًا وخارجيًا.
عدد  بلغ  فيما   ،2021 خالل  كبيراً  نمواً  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  االتحاد  منصات  سجلت 
المشتركين في قناة اليوتيوب مع نهاية العام (42.600) مشترك، مع وصول عدد المشاهدات لنحو 

(13) مليون مع عرض (434) فيديو.

مليون   (24) من  أكثر  إلى  المنشورات  وصول  فيسبوك  موقع  على  الثالث  االتحاد  صفحات  وشهدت 
شخص خالل العام، تفاعل منهم نحو (7) مليون، مع نشر أكثر من (400) منشورا، وانضمام ما يقارب 

(80) ألف مشترك جديد.

الصفحات الثالث على موقع انستجرام سجلت تصاعدا ملحوظا، حيث وصلت المنشورات إلى أكثر من 
(9) مليون شخص، تفاعل منهم نحو (7) مليونا، مع نشر العدد ذاته من المنشورات، وشهدت انضمام 

أكثر من (40) ألف مشتركا جديدا.

مليون   (1,3) من  �كثر  وصلت  العام،  خالل  تغريدة   (227) االتحاد  صفحة  نشرت  تويتر،  صعيد  على 
مستخدما، تفاعل معها نحو (200) ألفا..
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2019

950

2020

11260

42600

2021

مقارنة أعداد المشتركين بقناة االتحاد على اليوتيوب

13 مليون
مشاهدة
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 42 ألف مشترك

13 مليون مشاهدة

434 فيديو الوصول إلى
24 مليون مستخدم

تفاعل أكثر من
7 مليون متابع

80 ألف مشترك جديد

400 منشور 400 منشور

الوصول إلى
1.3 مليون مستخدم

تفاعل أكثر من
200 ألف متابع

الوصول إلى227 تغريدة
9 مليون مستخدم

تفاعل أكثر من
7 مليون متابع

40 ألف متابع جديد



الهيئة التنفيذية و اللجان العاملة

صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة التنفيذية

فئة المعترف بهممعالي السيد مروان جمعة

فئة المعترف بهمالسيد لؤي عميش

أندية المحترفين/ شباب ا�ردنمعالي السيد سليم خير

أندية المحترفين/ الوحداتالسيد يوسف الصقور

أندية الدرجة الثانيةالسيد محمد سمارة

أندية الدرجة ا�ولىالسيد منصور عبيدا¦

ا�ندية النسويةاËنسة ستيفاني النبر

أندية المحترفين/ الجزيرةالسيد محمد المحارمة
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اجتماعات الهيئة التنفــيذية واللجــــان
العاملة في االتحاد خالل العام 2021

عدد االجتماعاتاللجنة

لجنة الطوارئ

اللجنة التأديبية

لجنة االستئناف

لجنة المسابقات

لجنة أوضاع الالعبين

59
0

9الهيئة التنفيذية

10
6
4

اللجنة الطبية

لجنة الحكام

اللجنة المالية

اللجنة النسوية

لجنة الترخيص

لجنة التدقيق الداخلي

3
5
6

7
2
6

5لجنة التسويق
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