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قائمة المحتويات



الهيئة  وأعضاء  العامة،  الهيئة  أعضاء  وا�خوات،  ا�خوة 
واعتزاز  فخر  تحية  القدم،  لكرة  ا�ردني  لالتحاد  التنفيذية 

وتقدير.
في عام كنا نتطلع فيه للنهوض وتجاوز التحديات المالية 
التي واجهت الكرة ا�ردنية في أعوام سابقة، أطلت جائحة 
أركان  تماسك  مدى  لتختبر  وعلينا  العالم  على  كورونا 
خالل  وإننا  جديدة،  تحديات  اتجاه  الكروية  منظومتنا 
فقد  الماضي،  العام  خالل  القدم  كرة  لمسار  استعراضنا 
وجدنا أن أبرز ما يستحق االستهالل به في هذا المسار هو 
فرد  وكل  ولجان  وأندية  عامة  أمانة  من  جميعًا  شكركم 
ودعمها  القدم  كرة  منظومة  إطار  ضمن  تعمل  ومنشأة 
لما بذلتموه من جهود استثنائية لتجاوز ما فرضته الجائحة 
لكافة  المالي  والدخل  المسابقات  بجدول  أضر  واقع  من 
ا�طراف، كما أتقدم بالشكر للمؤسسات ا�منية والصحية 

التي دعمت المنظومة خالل هذا العام االستثنائي.
واعتزاز  فخر  محط  لهو  وعزيمة  صبر  من  أبديتموه  ما  إن   
يتناسق بشكل كبير مع رؤية االتحاد نحو التطوير المستمر 

حتى الوصول إلى أهدافنا المشتركة.
كرة  لمالعب  التدريجية  العودة  بدء  ومع  اليوم،  نؤكد 
الذي  الدؤوب  العمل  بأن  اعتدناه،  الذي  بالشكل  القدم 
امتداد  على  المبذول  والجهد  االتحاد،  طريق  خارطة  يرسم 
الفترة الماضية، هو انعكاس طبيعي لدعم الهيئة العامة 
وا�ندية،  االتحاد  بين  المتميزة  للشراكة  وامتداٌد  وثقتها، 

في الرؤية الناضجة، والعمل بروح الفريق الواحد.
مع انقضاء العام 2020 بما حمل من صعوبات وتحديات، 
بما  أضيئت  التي  المحطة  بهذه  فخورين  سنبقى  فإننا 
أنجزناه جميعًا، وبعملنا الصادق الذي ذلل المعوقات التي 
على  ارتكزت  متماسكة  منظومة  قوة  أمام  انحنت 
التطوير  تحقيق  نحو  قدمًا  للمضي  وإخالصها،  تشاركيتها 
اعتزازي  محط  الكبيرة،  الجهود  هذه  لتبقى  المنشود، 

وتقديري الدائم، سائلين اÁ أن يوفقنا جميعًا.

كلمة رئيس
 الهيئة التنفيذية

أخوكــــم علـــي بن الحسيــــن 

03 2020التقرير السنوي للعام 

سمو ا�مير علي بن الحسين



نقف اليوم بكل فخر واعتزاز نستعرض ما بذلته المنظومة الكروية من 

كورونا،  جائحة  آثار  وتجاوز   2020 العام  أزمة  الحتواء  كبير  جهد 

مجسدين بهذا العام المعنى الحقيقي للتشاركية كنهج راسخ في 

رئيس  علي،  ا�مير  سمو  لتوجيهات  تجسيداً  واستراتيجياتنا  خططنا 

الهيئة التنفيذية. 

انعقاد  خالل  من  النشاط،  الستمرارية  االتحاد  تهيأ  الجائحة،  بداية  مع 

السالمة  تعليمات وإرشادات  باجتماع مفتوح، وإصدار  الطواىء  لجنة 

منافسات  الستئناف  تمهيداً  التدريبات،  خالل  ا�ندية  على  العامة 

الموسم، مع االعتماد في الوقت ذاته، على بروتوكول صحي مشدد 

خاص بالبطوالت.

ا�عباء  لتخفيف  وا�دارية  المالية  ا�جراءات  من  سلسلة  االتحاد  اتخذ 

ومواصلة  الجائحة،  ظل  في  المنظومة  أركان  على  المترتبة  المالية 

البطوالت،  إيقاف  العمرية رغم  الفئات  الدفعات، إلى جانب دعم  صرف 

قبل أن تتم تخصيص نصف قيمة دعم االتحاد الدولي الخاص بالجائحة 

توجيه  مع  دوالر،  مليون  ربع  وبإجمالي  وا�ولى،  المحترفين  �ندية 

نصف مليون دوالر للكرة النسوية، لضمان استمرارية بطوالتها.

ومرونة  بمسؤولية  االتحاد  تعامل  الوبائي،  الوضع  تطورات  ومع 

خطة  تفعيل  من  ابتداًء   ومكوناته،  منظومته  على  شديد  وحرص 

إلى مؤشرات واضحة لمستوى الخطورة،  الطوارئ أواخر آب، مستنداً 

المنظومة  أركان  سالمة  على  حفاظًا  االحترازية،  ا�جراءات  التخاذ 

من  العديد  استكمال  في  لينجح  عام،  بشكل  المحلي  والمجتمع 

الشامل والجزئي  الحظر  أوقات  الالزمة في  التصاريح  بطوالته، وتأمين 

على  ذاته،  الوقت  في  مستنداً  التنظيمية،  والكوادر  الفرق  لكافة 

الصعوبات التي فرضت توقفًا تامًا  تعليمات استدامة النشاط، متجاوزاً 

لكرة القدم بمختلف أنحاء العالم.

إن ما حققه االتحاد من ديمومة للنشاط في عام 2020، وتحوله المرن 

بكفاءة عالية، وفقًا لمتغيرات الظروف المحيطة، لم يكن ليظهر إال 

بتماسك ودعم وتشاركية أركان المنظومة كافة، ودعم الجهات 

الرسمية، ليتوج هذا الجهد باستكمال موسم محاط بصعوبات ومخاطر 

صحية وفنية ومالية وتشغيلية، كاشفًا صالبة منظومة ال تنحني 

مهما بلغت التحديات.

 في 2020، عملنا على أتمتة مختلف خدماتنا، وإدارة الملف الطبي 

بكفاءة عالية، بتوفير فحوصات كورونا بشكل دوري مجانًا لكافة أركان 

المنظومة التي حظيت أيضًا بجرعات لقاح كوفيد 19، ضمن الفئة 

ا�ولى التي حصلت على اللقاح في المملكة، كما أطلقنا مبادرة 

التصدي المستدامة، لتسليط الضوء على العاملين في قطاع كرة 

القدم، وتقديم الدعم المالي لÑقل دخًال وا�كثر تضرراً خالل الجائحة.

لم يتعامل االتحاد مع انخفاض الدعم الحكومي له في 2020 وتراجع 

ا�يرادات بشكل عام كـ أزمة، بل كفرصة مثالية لخفض النفقات 

وترشيدها إلى أدنى مستوياتها، مع جدولة الذمم الدائنة، وقطع 

شوط هام في التسويات المالية مع مختلف الجهات الدائنة، ليشهد 

نهاية العام تحقيق أرباح دفترية في عام استثنائي شهد تحديات غير 

اعتيادية، قدم خالله الجميع جهداً كبيراً يستحق ا�شادة والتقدير.

كلمة ا�مين العام

04 2020التقرير السنوي للعام 

سمــــــــر نصــــــار

سمر نصار



المنتخبات الوطنية
في عام استثنائي شهد بداية الجائحة، وتوقفت خالله البطوالت مع وضع قيود غير مسبوقة على 
التدريبية  التجمعات  مستوى  على  قليًال  الوطنية  المنتخبات  حضور  كان  والتنقالت..  السفر 
والمعسكرات الخارجية والبطوالت الرسمية، حيث اقتصر الظهور في 2020 على مشاركة المنتخب 
النشامى مباراتين وديتين في دبي،  تايالند، وخاض منتخب  23 في  ا�ولمبي في نهائيات آسيا ت 
وأقامت منتخبات الشباب (تحت سن 17 وتحت سن 20) تمارين محلية قبل أن تتوقف بسبب الجائحة 

والقيود الصحية التي تزامنت معها.

05 2020التقرير السنوي للعام 



مع قرار االتحاد اÔسيوي بتأجيل التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 والنهائيات القارية 2023، اقتصر 
ظهور المنتخب الوطني في 2020، على معسكر تدريبي أقيم خالل شهر تشرين الثاني في إمارة دبي.

خاض النشامى مباراتين وديتين خالل المعسكر، حيث تعادل مع العراق دون أهداف قبل أن يتغلب على سوريا 0-1، 
ليشكل هذا التجمع محطة ا�عداد ا�ولى التي وفرها االتحاد للمنتخب الوطني تأهبًا الستكمال التصفيات والتي 

أقرت لتقام بنظام التجمع في العام 2021.

منتخــب النشـــامـــى

06 2020التقرير السنوي للعام 



01 2019التقرير السنوي للعام 

المنتخب ا�ولمبي

المنتخب  مشاركة  العام  بداية  شهدت 
 ،23 ت  اÔسيوية  النهائيات  في  ا�ولمبي 
التي أقيمت في تايالند ضمن المجموعة 
مشواره  بداية  في  تغلب  حيث  الرابعة، 
يتعادل  أن  قبل   1-2 الشمالية  كوريا  على 
 ،1-1 ا�مارات  ثم  أهداف،  دون  فيتنام  مع 
ليستقر وصيفًا بفارق ا�هداف خلف ا�مارات.
ليواجه  الثاني  الدور  إلى  "ا�ولمبي"  تأهل 
الثالثة،  المجموعة  متصدر  الجنوبية  كوريا 
أن  قبل  قوية  مباراة  خاللها  المنتخب  قدم 
يخسر 1-2 ويتوقف مشواره في البطولة.

07 2020التقرير السنوي للعام 



01 2019التقرير السنوي للعام 

التقرير الفني

08 2020التقرير السنوي للعام 



الرئيسية خالل  الملفات  العديد من  الفنية على  الدائرة  ركزت 
المواهب  عن  الكشف  مقدمتها  في  وكان   ،2020 العام 
الدورات  تطوير  جانب  إلى  المستقبل  فرق  وإعداد  الواعدة، 

التدريبية ومناهجها.
مساعي  الجائحة  تثن  لم  والتطوير،  التدريب  مستوى  على 
إقامة الدورات التدريبية، حيث كان عامًا مثمراً بإقامة 22 دورة 
استغل  كما  مختلفة،  جنسية   17 من  مدربا   434 بها  شارك 
االتحاد توقف النشاطات في ذروة الجائحة، من خالل إقامة 15 
ورشة عمل تحت عنوان "ملهمون لتطوير كرة القدم" تابعها 
من  نخبة  بحضور  العالم،  أنحاء  مختلف  من  شخصا،   4189

المحاضرين والمتخصصين الدوليين.
منها  وبرز  تعددت،  الدائرة  مستوى  على  الفنية  المنجزات 
لتطوير  متكامل  برنامج  وإعداد  المناهج  وتطوير  تحديث 
ليتم   ،  A و   B دورات  ضمن  القدم  كرة  في  البدنية  اللياقة 

دمجها مع االختبارات الرسمية.
العام تطوير بروتوكول تقييم االمتحانات، وتغيير  كما شهد 
، بالتزامن مع   A B و  C و  D و  التدريب لكل من  هيكل رخص 
ا�قليميين  المحاضرين  من  جديد  جيل  بناء  هدف  تحقيق 

للمدربين من الشمال والجنوب والوسط ومحاضر لياقة، 

وجيل جديد من محاضرين دورات ال B  و A، وإعداد محاضرة 
سيدة ساهمت بإعطاء دورة B كمحاضرة مساعدة.

على  النسوية  القدرات  بناء  جهود  وضمن  المقابل،  في 
المتسوى التدريبي، حصلت 19 مدربة على رخصة تدريب، و
شاركتا  ومدربتان  البدنية،  اللياقة  بدورة  شاركن  مدربات   5

بدورة حراسة المرمى.
المشاركة  طلبات  استقبال  بدأ  الخدمات،  أتمتة  إطار  وفي 
المتطلبات  كافة  وإرفاق  إلكترونيًا،  التدريبية  الدورات  في 
للتسجيل في الدورة على المنصة ا�لكترونية دون الحاجة 

لزيارة مقر االتحاد.
في  التعليم  قسم  من  موافقة  على  الحصول  تم  كما 
االتحاد اÔسيوي على تقديم جميع دورات اللياقة البدنية 

في عام واحد.

09 2020التقرير السنوي للعام 



تركت الجائحة أثراً كبيراً على مستوى استئناف نشاطات كرة القدم حول العالم، ومحليًا، نجح االتحاد في استكمل سبع 
بطوالت وسط تطبيق بروتكول صحي مشدد يضمن أولوية السالمة العامة، ليشهد العام إقامة (458) مباراة من أصل 

(630)، على (26) ملعبًا.

البطوالت المحلية

10 2020التقرير السنوي للعام 



توج الوحدات بلقب النسخة الــ 64 من الدوري بعد أن جمع 56 نقطة، ليقبض على لقبه الـ17 في 
تاريخه ويتأهل لدوري أبطال آسيا للمرة ا�ولى على مستوى الكرة ا�ردنية.

شارك في البطولة 12 فريقًا، وأقيمت الجوالت ا�خيرة من البطولة في العام 2021 بعد تأجيل 
المسابقة �سباب احترازية في ظل الجائحة، وحل الجزيرة وصيفًا للبطل، فيما هبط ا�هلي والصريح 

مع نهاية المسابقة إلى الدرجة ا�ولى.

11 2020التقرير السنوي للعام 



الـ12  المحترفين  أندية  االتحاد بمشاركة  درع  أقيمت بطولة  العالم،  أبواب  الجائحة  تطرق  أن  قبل 
وبنظام المجموعات، حيث تأهل إلى نصف النهائي فرق الوحدات وشباب ا�ردن والرمثا والصريح.

تواجد الوحدات والرمثا في المشهد الختامي، وتوج ا�ول باللقب العاشر في تاريخه بعد فوزه 
على الرمثا بنتيجة 1-2.

12 2020التقرير السنوي للعام 



دوري الدرجة ا�ولى

في سابقة فرضتها الجائحة، قررت الهيئة التنفيذية لالتحاد إلغاء الهبوط في دوري الدرجة ا�ولى لهذا العام الذي 
حظي بمشاركة 14 فريقًا، في ظل عدم إقامة دوري الدرجة الثانية وسط تداعيات الجائحة.

توج الجليل بلقب الدرجة ا�ولى وصعد إلى دوري المحترفين بعد أن جمع (29) نقطة، ورافقه البقعة الذي حل ثانيًا 
 (26) برصيد  والرابع  الثالث  بالمركزين  الدوري  أنهيا  اللذين  وكفرسوم  الطرة  من  قوية  منافسة  وسط  نقطة،  بـ(27) 

نقطة لكل منهما.

دوري الدرجة ا�ولى والثانية

13 2020التقرير السنوي للعام 



دوري الدرجة الثالثة
توقفت البطولة عند دور الـ16 بسبب الجائحة، للحفاظ على السالمة العامة، مع قرار الهيئة التنفيذية 

باستئناف البطولة في العام التالي.
شارك في البطولة (69) فريقًا تم تقسيمهم على (20) مجموعة، ليشهد الدوري إقامة (111) مباراة من 

أصل (123)، وتأهل خاللها لدور الـ16 فرق: الزعتري، دير أبي سعيد، جعفر الطيار، ملكا، الخليج، غزة هاشم، غور 
الصافي، الشيخ حسين، الرشيد، شيحان، شباب حسبان، دير عال، شباب نزال، رباع السرحان ومرج الحمام.

14 2020التقرير السنوي للعام 

بطوالت الفئات العمرية 
لم تستكمل المسابقات الثالث للفئات العمرية �ندية المحترفين، حيث توقفت بطولة (تحت سن 15 وتحت 

سن17 وتحت سن 19) بسبب تداعيات الجائحة.
بطولة (تحت سن 15) توقفت بعد أربع جوالت، مع إقامة (24) مباراة من أصل (66)، ا�مر الذي انطبق على 
مسابقة (تحت سن 17) والتي ألغيت بنفس الجولة، بعد خوض (20) لقاء من أصل (55)، كما تكرر المشهد 

في بطولة (تحت سن 19) بعد إقامة (29) مباراة من بين (66) مقررة سابقًا.
وعلى صعيد بطوالت الفئات العمرية �ندية غير المحترفين، انطلقت بطولة تحت سن 15 بمشاركة 34 

فريقًا، أقيمت خاللها 55 مباراة قبل أن يتم إيقاف المسابقة، فيما بدأت بطولة تحت سن 17 بمشاركة 40 
فريقًا خاضت فيها 54 مباراة قبل أن تتوقف المسابقة، في حين لم تقم بطولة تحت سن20 في ذات العام.



الدولي  االتحاد  من  االستثنائي  الدعم  االتحاد  استثمر 
دوالر  مليون  نصف  بتخصيص  الجائحة،  خالل  "فيفا" 
الستمرار بطوالت وأنشطة كرة القدم النسوية والحرص 
على تخفيف تداعيات كوفيد 19، على هذا القطاع، ا�مر 
الدوري  عجلة  دفع  في  رئيسي  بشكل  أسهم  الذي 
واختتامها  العمرية،  الفئات  وبطولة  للمحترفات  ا�ردني 

بشكل طبيعي.
شارك في الدوري سبعة أندية، وشهد إقامة 42 مباراة 
مباراة،   12 فريق  كل  خاض  حيث  وا�ياب،  الذهاب  بنظام 
36 نقطة،  قبل أن يتوج فريق عمان بطال للدوري برصيد 
ونادي  الثاني  المركز  على  ا�ردن  شباب  نادي  وحصل 

القادسية على المركز الثالث.

واالهتمام  النسوية  الكرة  تطوير  مساعي  إطار  في 
للناشئات  حمادة  دوري  االتحاد  استكمل  بالقاعدة، 
المحترفات، و(3)  (7) من  بواقع  فريقًا   (16) بمشاركة 
�ول  حضورها  سجلت  أندية  و(6)  ا�ولى،  الدرجة  من 
بعد  مباراة   (56) إقامة  المسابقة  شهدت  حيث  مرة، 
تقسيم ا�ندية المشاركة على أربع مجموعات أقيمت 

بنظام الذهاب وا�ياب.
توج نادي شباب ا�ردن بطال للدوري، وحصل نادي عمان 

على المركز الثاني، ونادي النصر ثالثًا.
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المشاركات الخارجية ل�ندية ا�ردنية
شارك الفيصلي بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، وخرج في اللقاء التأهيلي أمام الكويت الكويتي في عمان 1-2، 

ليسجل حضوره مع الجزيرة بمسابقة كأس االتحاد اÔسيوي 2020 والتي تم إيقافها الحقًا بسبب تداعيات الجائحة.
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التقرير التشغيلي
أتمتة خدمات اركان المنظومة

 
في إطار استكمال الخطة االستراتيجية التي تهدف لتطوير الخدمات، أنجز االتحاد  خطة التحول ا�لكتروني لكافة 
الخدمات  كافة  أتمتة  باستكمال  تكللت  والتي  وا�دارية،  الفنية  وا�جهزة  والالعبين  لÑندية  التسجيل  أنظمة 
تقديم  إجراءات  أتمتة  جانب  إلى  االتحاد،  لمراجعة  المنظومة  أركان  حاجة  دون  درجاتها  بكافة  لÑندية  المقدمة 

الشكوى لدى لجنة أوضاع الالعبين، وتسجيل ا�ندية والالعبين.
ا�لكترونية  ا�نظمة  للتدريب على استخدام  ا�ندية  لذلك، تم عقد ورشات عمل متخصصة لممثلي كافة  تبعًا 
التسجيل  �رشادات  دليل  إصدار  مع  درجاتها،  بمختلف  ا�ندية  جميع  على   2020 العام  في  تطبيقها  تم  والتي 

ا�لكتروني.
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الحكام

مشاركات الحكام والحكمات الخارجية

تأقلمت الدائرة مع إجراءات العمل عن بعد، واستثمرت ذلك بعقد العديد من ورش العمل للحكام والحكمات عبر تقنية 
 (MA Course) دورة  وإقامة  القانون،  لتعديالت  وشرح  المحترفين،  دوري  تحليل  اجتماعات  جانب  إلى  المرئي،  االتصال 

للحكمات بإشراف محاضر من االتحاد الدولي.
المحليين  للحكام  والتطوير  والتأهيل  الصقل  أعمال  تواصل  مع  مباراة،   (458) الحكام  أدار   ،2020 العام  حصيلة  في 

والدوليين بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.
كما أقام االتحاد دورة للحكام المستجدين في الكرك مطلع العام 2020، ثم دورة أخرى للمستجدين في عمان في آذار، 

مع تواصل اختبارات الترشيح الدولي بالرغم من قيود الجائحة.

2020 بسبب  أبرز المحطات ا�قليمية والدولية رغم قلتها في عام  إدارة  الحكام والحكمات مشاركة الفتة في  سجل 
الجائحة، في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكام ا�ردنيين.

وفي التفاصيل، شارك الحكام (أدهم مخادمة، أحمد مؤنس، محمد الخلف، أحمد فيصل) في إدارة مباريات كأس آسيا في 
تايالند ت 23، ودوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق ومنطقة الغرب، با�ضافة إلى مشاركة الحكمات (إسراء مبيضين، صابرين 
العبادي، إسالم العبادي، حنين مراد، زين الشرف، هيا المجالي، بيان بكيرات) في دوري المحترفات في المملكة العربية 

السعودية الذي أقيم �ول مرة بدعم ومساندة الكفاءات التنظيمية من االتحاد ا�ردني.
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حكمًا246

2020 للعام  العاملين  الحكام  أعداد 

حكمة20

للحكام47 مقيمًا 



ا�دارة الحكيمة خالل
جائحـــــــة كـــــــــورونا
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المنظومة  إدارة  في  القدم،  لكرة  ا�ردني  االتحاد  نجح 
وضع  أن  بعد  كورونا،  جائحة  خالل  الفت  بشكل 
استراتيجياته المرنة للتعامل مع المستجدات، انطالقًا من 
ا�مير  سمو  برئاسة  الطوارئ  للجنة  المفتوح  االجتماع 

علي بن الحسين، رئيس االتحاد.
وإرشادات  تعليمات   ،2020 حزيران  منتصف  االتحاد  عمم 
التدريبات،  خالل  المحترفين  أندية  على  العامة  السالمة 
في  إعداده  مع  الموسم،  منافسات  الستئناف  تمهيداً 

الوقت ذاته، بروتوكوًال صحيًا مشدداً خاصا بالبطوالت.
المالية  ا�عباء  وتخفيف  النشاط  الستئناف  وتمهيداً 
عفواً  علي  ا�مير  سمو  أصدر  الجائحة،  ظل  في  المترتبة 
عامًا عن العقوبات ا�دارية والمالية التي وقعت منذ بداية 

الموسم وحتى تاريخ 24 حزيران 2020.
وفي تموز من العام ذاته، أقرت الهيئة التنفيذية سلسلة 
من ا�جراءات المالية وا�دارية لتعزيز سبل تخفيف ا�عباء 
صرف  بمواصلة  الدرجات،  بكافة  ا�ندية  على  المترتبة 
إيقاف  رغم  العمرية  الفئات  دعم  جانب  إلى  الدفعات، 
البطوالت، قبل أن تخصص نصف قيمة دعم االتحاد الدولي 
الخاص بالجائحة �ندية المحترفين وا�ولى، وبإجمالي ربع 

مليون دوالر.
فّعل االتحاد خطة الطوارئ أواخر آب، للتعامل مع تطورات 
الوضع الوبائي، مستنداً إلى مؤشرات واضحة لمستوى 
سالمة  على  حفاظًا  االحترازية،  ا�جراءات  التخاذ  الخطورة، 

أركان المنظومة والمجتمع المحلي بشكل عام، ثم 

التدريبات،  الستئناف  يهدف  مشدداً  صحيًا  برتوكوًال  عمم 
متضمنًا عقوبات صارمة في حال مخالفة ا�حكام الصحية.

تأجيل  فرضت  التي  الوبائية  التقلبات  من  الرغم  وعلى 
النشاط أكثر من مرة، إال أن االتحاد نجح في توفير الظروف 
الوقت  في  بطوالته،  استمرار  لضمان  المالئمة  الصحية 
لÚلغاء  تتعرض  المسابقات  من  العديد  فيه  كانت  الذي 

بمختلف أنحاء العالم.
والدرجة  المحترفين،  دوري  بطولة  بعجلة  االتحاد  دفع 
دوري  جانب  إلى  الهبوط،  إلغاء  شهدت  التي  ا�ولى 
للمتابعة  خاصة  لجنة  تشكيل  مع  والناشئات،  السيدات 
المستجد  كورونا  بفيروس  إصابات  بأي  تعنى  والتحري، 

ضمن أركان المنظومة.
واستكمال  مثالي  بشكل  المنظومة  قيادة  ومع 
البطوالت، صادقت لجنة الطوارئ على تعليمات استدامة 
وقف  مع  الحكومية،  ا�جراءات  لمتغيرات  وفقًا  النشاط، 
المسابقات  استمرار  لضمان  الطوارئ،  بمصفوفة  العمل 
ذاته على  الوقت  تأجيل، والحفاظ في  في موعدها دون 

السالمة العامة التي تشكل أولوية رئيسية لدى االتحاد.
المعنية  الجهات  مع  ورائد  متناغم  بشكل  االتحاد  عمل 
  19 كوفيد  فايروس  عن  الكشف  فحوصات  موفراً  كافة، 
تصاريح  إصدار  مع  المنظومة،  أركان  لكافة  دوري  بشكل 
مرور للفرق والكوادر التنظيمية خالل فترات الحظر الشامل 
والجزئي، ليكسب الرهان في أصعب ا�وقات بفضل تكاتف 

الجميع.
أولوية  العامة  السالمة  وضع  ومع  الطبي،  الملف  في 
جانب  إلى  الطوارئ،  للجنة  الدائم  االنعقاد  شكل  رئيسيًا، 
كبيرة  ضمانة  والتحري،  للمتابعة  خاصة  لجنة  تشكيل 
الجهات  مع  بالتنسيق  الوبائية  المستجدات  مع  للتعامل 

الرسمية المعنية.
وفي الوقت الذي توقفت خالله مظاهر الحياة االعتيادية، 
التحصين  على  عمل  أن  بعد  استثنائيا،  نجاحا  االتحاد  سجل 
ومدربين  العبين  من  كافة،  المنظومة  �ركان  الصحي 
وحكام وكوادر تنظيمية، عبر تأمين جرعات لقاح كوفيد 19 
في  اللقاح  على  حصلت  التي  ا�ولى  الفئة  ضمن  لهم، 
اليومية  الفحوصات  تواصل  جانب  إلى  المملكة، 
القدم  كرة  �سرة  العامة  السالمة  لضمان  وا�سبوعية 

ا�ردنية، والمجتمع المحلي بشكل عام.
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خطة طوارئ الوضع الوبائي لدوري المحترفين

عاليمتوسطمنخفض

عدم تسجيل أي إصابات من الالعبين أو
كوادر ا�ندية أو االتحاد.

أو عدم عزل أو إغالق أي مدينة يتبع لها أي ناٍد.
أو بقاء بدء حظر التجول اليومي عند

منتصف الليل .

مستويات الخطورة

مؤشرات الخطورة

ا�جراءات المتبعة

تسجيل 1-3  إصابات من الالعبين أو كوادر 
ا�ندية أو االتحاد.

أو عزل أو إغالق أي مدينة/محافظة يتبع لها 
نادي أو ناديين. 

أو بدء ساعات الحظر اليومي من الساعة ٧ 
مساء.

تسجيل إصابات في 3 أندية أو أكثر. 
أو عزل أو إغالق أي مدينة يتبع لها 3 

أندية أو أكثر.
أو تطبيق حظر يومي شامل لمدة تزيد 

عن عشرة أيام .

استكمال إقامة البطولة.
دراسة إمكانية زيادة عدد الحضور 

والعودة الجزئية وا¸منة للجماهير.
ا�بقاء على أعداد ا�شخاص المصرح 

لهم بالحضور من مجالس ا�دارات 
والصحافة واالعالم والضيوف.

حجر أي فريق يسجل فيه إصابات 14 يومًا وفقًا 
لبروتوكول الجهات الصحية وجدولة مبارياته.
 نقل أي فريق يقطن في محافظة تم عزلها 

إلى منطقة غير موبوءة وحجره لمدة 14 يومًا 
وتأجيل كافة مبارياته وإخضاعه لفحص كورونا 

قبل الحجر وبعد انقضاء مدة الحجر.
تكثيف إجراء فحوصات الكورونا لالعبين 

والعاملين من كافة ا�ندية كل 14 يومًا.
تخفيض عدد مندوبي وسائل ا�عالم داخل 
الملعب وباجات الضيوف إلى الحد ا�دنى.

تعليق البطولة لمدة 14 يومًا.
استئناف البطولة في حال عودة 

مستوى الخطورة إلى متوسط أو 
منخفض خالل مدة التعليق.

إلغاء البطولة في حال استمرار 
مستوى الخطورة العالي بعد انتهاء 

مدة التعليق.



مبادرة التصدي

العام  في  القدم  لكرة  ا�ردني  االتحاد  أطلق 
لتكون  المستدامة،  "التصدي"  مبادرة   ،2020
مظلة لبرامج خدمة المجتمع المحلي من خالل 

كرة القدم.
 وتهدف مبادرة "التصدي" لتسليط الضوء على 
مختلف  تواجه  التي  والتحديات  القضايا  أبرز 
قطاعات المجتمع بحيث تتضمن فعاليات رياضية 
الرسائل  إيصال  في  تسهم  مجتمعية، 
لدى  الوعي  مقدار  وتعزز  ودعم  المجتمعية، 
كرة  لعبة  تأثير  مدى  وإبراز  القطاعات،  مختلف 
القدم وأركانها، على إحداث التغيير ا�يجابي في 

كافة المحاور الحيوية بالمجتمع.
بدأت المبادرة بأولى برامجها العام الماضي، من 

التطوير وخدمة المجتمع

خالل تسليط الضوء على القضايا والتحديات التي 
تواجه أركان لعبة كرة القدم، من خالل التأكيد على 
كرة  أن  مقدمتها  في  رئيسية،  مفاهيم  ترسيخ 
حيوي،  اقتصادي  قطاع  وهي  مهنة،  القدم 
يشكل مصدر الدخل الوحيد للعديد من ا�سر في 
العاملين  على  المالي  الضرر  أظهرت  كما  ا�ردن، 
يعمل  حيث  كورونا،  جائحة  بفعل  المنظومة  في 
محترف   2500 عن  يزيد  ما  المنظومة  هذه  في 
وحكم  ومدرب،  العب،  بين  االتحاد،  لدى  مسجل 

وإداري.
وبدعم وشراكة مع صندوق "حساب الخير"، روج 
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خاللها  جمع  ا�ردن  لنجوم  خيرية  استعراضية  لمباراة  القدم  لكرة  ا�ردني  االتحاد 
تبرعات من شركات محلية خاصة بقيمة تقارب الـ 100 ألف دينار تم توزيعها بالكامل 

على المستفيدين من المبادرة. 
أندية  كافة  من   ،2020 تموز   28 بتاريخ  ا�ردنية  القدم  كرة  نجوم  وتجمع 
في  الدولي،  عمان  ستاد  على  المملكة،  محافظات  مختلف  ليمثلوا  المحترفين، 
تضامن  تجسد  اجتماعية  ومضامين  دالالت  طياتها  في  حملت  استعراضية  مباراة 
أركان اللعبة تجاه زمالئهم المتضررين إثر التوقف القسري للنشاط الكروي بسبب 
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تواجههم،  التي  للتحديات  والتصدي  كافة،  اللعبة  أركان  بين  والتكاتف،  للتضامن  نموذجًا  اللقاء،  شكل  الجائحة. 
ودعم الفئة ا�قل دخًال وا�كثر تضرراً من أركان كرة القدم ا�ردنية، بمختلف الدرجات والذين انقطعت عنهم سبل 

الدعم، لينجح االتحاد في توفير دعم نقدي مباشر لهم.
التي  الشروط والمعايير  انطبقت عليهم  العبًا ومدربًا وإداريًا،   (262) الدعم على فئتين، ضمت ا�ولى  واشتمل 
المبلغ لهذه  االتحاد مضاعفة  يقرر  أن  ثابت، قبل  الخير"، للحصول على دعم نقدي ضمن سقف  وضعها "حساب 
مصدر  القدم  كرة  وتعد  الجائحة،  خالل  أيضًا  تضرروا  شخصا   (120) تضم  ثانية  فئة  استحداث  إلى  با�ضافة  الفئة، 

دخلهم الوحيد، ولكن ال تنطبق عليهم شروط حساب الخير.
(78,600) دينار مقدم من اتحاد كرة القدم وحساب الخير، في الوقت  حصلت الفئة ا�ولى على مبلغ إجمالي 

الذي قدم االتحاد فيه (18,000) دينار �ركان اللعبة ضمن الفئة الثانية، بإجمالي (96,600) دينار للفئتين.



مهرجان يوم المرأة
تقديراً لدور المرأة ودعمًا للواعدات والفئات العمرية، أقام االتحاد حفًال بمناسبة يوم المرأة العالمي بتاريخ 7 آذار 
بمشاركة 300 طفلة من مراكز سمو ا�مير علي للواعدات وجمعية سما البادية و16 مدربة، وشهد إقامة العديد 

من المباريات والمهرجانات االستعراضية لدعم الكرة النسوية.

تقديراً لدور المرأة ودعمًا للواعدات والفئات العمرية، أقام االتحاد حفًال بمناسبة يوم المرأة العالمي بتاريخ 7 آذار 
بمشاركة 300 طفلة من مراكز سمو ا�مير علي للواعدات وجمعية سما البادية و16 مدربة، وشهد إقامة العديد 

من المباريات والمهرجانات االستعراضية لدعم الكرة النسوية.
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ضمن نشاطات االتحاد المجتمعية تجاه أركان اللعبة، أقيمت مباراة اعتزال لثالثة من العبات منتخب السيدات 
بتاريخ 7 آذار 2020 وذلك بعد يوم المرأة العالمي، لتودع الكرة ا�ردنية كًال من ستيفاني النبر وياسمين خير 
وشروق الشاذلي، حيث لعب منتخب السيدات ضد فريق نجوم العرب الذي تمت دعوته للمشاركة في هذا 
اليوم من بالد مختلفة مثل: لبنان، فلسطين، البحرين، مصر والجزائر، كما رعت السفارة السويدية االحتفال أيضا. 
شكلت ستيفاني النبر امتدادا لكرة القدم النسوية ا�ردنية منذ تأسيسها في العام 2005، وحتى اعتزالها 
بعد أن مثلت النشميات في 128 مباراة سجلت خاللها 79 هدفا دوليا، وقادت المنتخب للفوز في 62 لقاء، 
ا�مر الذي ينسحب على شروق الشاذلي بخوضها 109 مباريات دولية، حققت خاللها 54 فوزاً، كما سجلت 

ياسمين خير حضورها مع النشميات في 97 مناسبة، وقادت الفريق في 48 انتصارا.

ضمن نشاطات االتحاد المجتمعية تجاه أركان اللعبة، أقيمت مباراة اعتزال لثالثة من العبات منتخب السيدات 
بتاريخ 7 آذار 2020 وذلك بعد يوم المرأة العالمي، لتودع الكرة ا�ردنية كًال من ستيفاني النبر وياسمين خير 
وشروق الشاذلي، حيث لعب منتخب السيدات ضد فريق نجوم العرب الذي تمت دعوته للمشاركة في هذا 
اليوم من بالد مختلفة مثل: لبنان، فلسطين، البحرين، مصر والجزائر، كما رعت السفارة السويدية االحتفال أيضا. 
شكلت ستيفاني النبر امتدادا لكرة القدم النسوية ا�ردنية منذ تأسيسها في العام 2005، وحتى اعتزالها 
بعد أن مثلت النشميات في 128 مباراة سجلت خاللها 79 هدفا دوليا، وقادت المنتخب للفوز في 62 لقاء، 
ا�مر الذي ينسحب على شروق الشاذلي بخوضها 109 مباريات دولية، حققت خاللها 54 فوزاً، كما سجلت 

ياسمين خير حضورها مع النشميات في 97 مناسبة، وقادت الفريق في 48 انتصارا.

اعتزال العبات منتخب السيدات
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الزيارة الملكية ومهرجانات االتحاد النرويجي
دعم  اتفاقية  االتحاد  أبرم  والمعلمات،  الطالبات  وتمكين  النسوية  القدم  كرة  لنشر  االتحاد  مساعي  إطار  في 
وشراكة مع االتحاد النرويجي لكرة القدم، تهدف �نشاء المالعب في المدارس، إلى جانب عقد الدورات التدريبية 

بكرة القدم للمعلمات، وإقامة مهرجانات للعبة للطالبات بمختلف المحافظات.
شهد العام إقامة العديد من المهرجانات بشكل أسبوعي خالل الفترة من شهر كانون الثاني لغاية آذار 2020 

في مختلف المحافظات بمشاركة 640 طالبة و 48 مدربة.
وفي مطلع آذار، قام ملك وملكة النرويج بزيارة مدرسة للبنات في مدينة السلط بحضور سمو ا�مير علي بن 
الحسين رئيس االتحاد ا�ردني لكرة القدم، وا�مين العام لالتحاد سمر نصار، حيث تم بناء ملعب كرة قدم في 
الالجئين  ا�طفال  منح  إلى  يهدف  مشروع  ضمن  القدم،  لكرة  النرويجي  االتحاد  مع  بالشراكة  المدرسة  ساحة 

السوريين الفرصة لالنخراط في المجتمعات ا�ردنية.

دعم  اتفاقية  االتحاد  أبرم  والمعلمات،  الطالبات  وتمكين  النسوية  القدم  كرة  لنشر  االتحاد  مساعي  إطار  في 
وشراكة مع االتحاد النرويجي لكرة القدم، تهدف �نشاء المالعب في المدارس، إلى جانب عقد الدورات التدريبية 

بكرة القدم للمعلمات، وإقامة مهرجانات للعبة للطالبات بمختلف المحافظات.
شهد العام إقامة العديد من المهرجانات بشكل أسبوعي خالل الفترة من شهر كانون الثاني لغاية آذار 2020 

في مختلف المحافظات بمشاركة 640 طالبة و 48 مدربة.
وفي مطلع آذار، قام ملك وملكة النرويج بزيارة مدرسة للبنات في مدينة السلط بحضور سمو ا�مير علي بن 
الحسين رئيس االتحاد ا�ردني لكرة القدم، وا�مين العام لالتحاد سمر نصار، حيث تم بناء ملعب كرة قدم في 
الالجئين  ا�طفال  منح  إلى  يهدف  مشروع  ضمن  القدم،  لكرة  النرويجي  االتحاد  مع  بالشراكة  المدرسة  ساحة 

السوريين الفرصة لالنخراط في المجتمعات ا�ردنية.
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بناء الكفاءات
أقام االتحاد ا�ردني العديد من ورشات العمل المتنوعة، لبناء الكفاءات وصقل وتأهيل المتطوعين المهتمين بالعمل 
في كرة القدم ا�ردنية، في الوقت الذي أشرك فيه كوادره بمحاضرات واجتماعات ودورات متخصصة ونوعية لتعزيز 

المهارات والقدرات ا�دارية.
الكفاءات ا�ردنية كانت حاضرة في السعودية بشكل الفت في 2020، حيث تم دعوة 7 حكمات نخبة و 3 مدربات، 
بدعم  للسيدات  سعودي  دوري  بأول  المنظم  الكادر  ضمن  للعمل  القدم،  لكرة  ا�ردني  االتحاد  من  مباريات  ومراقبة 

ومساندة كوادر ا�تحاد ا�ردني لكرة القدم، حيث انطلق الدوري بتاريخ 15 تشرين الثاني واستمر لمدة شهر واحد.

أقام االتحاد ا�ردني العديد من ورشات العمل المتنوعة، لبناء الكفاءات وصقل وتأهيل المتطوعين المهتمين بالعمل 
في كرة القدم ا�ردنية، في الوقت الذي أشرك فيه كوادره بمحاضرات واجتماعات ودورات متخصصة ونوعية لتعزيز 

المهارات والقدرات ا�دارية.
الكفاءات ا�ردنية كانت حاضرة في السعودية بشكل الفت في 2020، حيث تم دعوة 7 حكمات نخبة و 3 مدربات، 
بدعم  للسيدات  سعودي  دوري  بأول  المنظم  الكادر  ضمن  للعمل  القدم،  لكرة  ا�ردني  االتحاد  من  مباريات  ومراقبة 

ومساندة كوادر ا�تحاد ا�ردني لكرة القدم، حيث انطلق الدوري بتاريخ 15 تشرين الثاني واستمر لمدة شهر واحد.
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في ظل جائحة كورونا والقيود التي فرضت إغالق المدرجات وغياب الجماهير عن متابعة المباريات من أرض الملعب، عمل 
االتحاد خالل العام 2020 على تعزيز تفاعل الجماهير الرقمي مع النشاط الكروي، فقد عمل االتحاد على توفير التغطية 
النوعية لكافة بطوالته على منصات التواصل االجتماعي، وأقام العديد من المسابقات التفاعلية للجماهير خالل توقف 
متابعة  من  المشاهدين  من  ممكن  عدد  أكبر  لتمكين  يوتيوب  موقع  على  الرسمية  قناته  وأطلق  المحلية،  البطوالت 

مباريات البطوالت المحلية لÑندية والمنتخبات الوطنية.

تفــــاعـــــــل الجماهيـــر
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الرقمي  البث  حقوق  وحماية  تنويع  بهدف  الموسم  بهذا  اليوتيوب  قناة  بتفعيل  االتحاد  قام 
لكرة القذم االردنية. 

سجلت قناة االتحاد على يوتيوب قفزات نوعية في توقيت قياسي من خالل وصول المحتوى إلى أكثر من 2 مليون 
مشاهدة في أشهر قليلة، بإجمالي 188 ألف ساعة مشاهدة، لـ 347 فيديو تم نشره على القناة خالل العام.

حظي محتوى القناة بـ 11 مليون "ظهور" على موقع يوتيوب، وسجلت 11 ألف مشترك في المرحلة ا�ولى النطالق 
القناة، والتي وثقت مباريات أبرز البطوالت المحلية، ومشاركات المنتخبات الوطنية خارجيا.

رقميًا كذلك، فقد سجلت صفحات االتحاد ا�ردني لكرة القدم، تقدمًا نوعيا بمحتوى متجدد حظي بتفاعل استثنائي 
من الجمهور وسط تغطية شاملة ومفصلة لجميع البطوالت.

2 Million
مـشــــاهــدات

188000
ساعات المـشــــاهــدة

347
فيديو

11 Million

تفاعل

11000
مشترك جديد



الهيئة التنفيذية واجتماعات اللجان 

صاحب السمو الملكي  - رئيس الهيئة التنفيذية

 فئة المعترف بهمفئة المعترف بهمنائب الرئيس

ا¸نسة ستيفاني النبر
ا�ندية النسوية

السيد لؤي عميشمعالي السيد مروان جمعةالسيد مصطفى الطباع

معالي السيد سليم خير
أندية المحترفين/ شباب ا�ردن

السيد محمد المحارمة
أندية المحترفين/ الجزيرة 

السيد يوسف الصقور
أندية المحترفين/ الوحدات

Æالسيد منصور عبيدا
أندية الدرجة ا�ولى

السيد محمد سمارة
أندية الدرجة الثانية 
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عدد االجتماعاتاللجنة

             

الهيئة التنفيذية

لجنة الطوارئ

اللجنة التأديبية

لجنة االستئناف

لجنة أوضاع الالعبين

لجنة المسابقات

لجنة الحكام

اللجنة الطبية

اللجنة المالية

اللجنة النسوية

لجنة التدقيق الداخلي

لجنة الترخيص
لجنة التسويق

                              

عدد االجتماعاتاللجنة

             

13

7

23

9

8

2

2

2

4

5

2

4

3

اجتماعات الهيئــة التنفيذيـــة
واللجان العاملة لعام 2020
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