الئحة البطوالت 2019 - 2018

2

فهرس املواضيع
التعريفات٦.....................................................................................................................
الباب األول  -البطوالت٩...........................................................................................
املادة ( )1املقدمة٩......................................................................................................
الباب الثاني  -املسؤوليات١٠..................................................................................
املادة ( )2الجهة املنظمة١٠.......................................................................................
املادة ( )3األندية املشاركة١١.......................................................................................
املادة ( )4األمن والسالمة١٢.........................................................................................
املادة ( )5األموراإلعالمية – املنسق اإلعالمي١٣......................................................
الباب الثالث – تنظيم البطوالت واملباريات١٧.....................................................
املادة ( )6التصنيف١٧....................................................................................................
املادة ( )7املشاركة يف البطوالت الخارجية١٧.........................................................
املادة ( )8املشاركة يف البطوالت املحلية١٩..........................................................
املادة ()9االنسحاب او االستبعاد قبل بدءالبطولة٢٠..............................................
املادة ( )10االنسحاب بعد بدء البطولة٢٠................................................................
املادة ( )11جداول املباريات٢١......................................................................................
املادة ( )12نظام البطوالت٢٢.......................................................................................
املادة ( )13نتائج املباريات والنقاط وترتيب مراكزالفرق النهائي٢٢.....................
املادة ( )14بطولة كأس الكؤوس٢٩............................................................................
املادة ( )15بطولة كأس األردن٣0................................................................................
املادة ()16بطولة دوري الدرجة املمتازة (املحترفين)٣٢.........................................
.املادة ( )17بطولة دوري الدرجة األولى٣٣.................................................................
املادة ( )18بطولة دوري الدرجة الثانية٣٤.................................................................
املادة ( )19بطوالت الفئات العمرية٣٦........................................................................
املادة ( )20بطوالت الكرة النسوية٣٧........................................................................
املادة ( )21بطوالت كرة الصاالت (الخماسي)38.........................................................
املادة ( )22البطوالت املستحدثة39..........................................................................
الباب الرابع – التعليمات اإلدارية والفنية40.......................................................
املادة ( )23املباريات40................................................................................................
املادة ( )24مدة املباريات42.......................................................................................
املادة ( )25ركالت الجزاء الترجيحية43......................................................................

3

الئحة البطوالت 2019 - 2018

املادة ( )26العد التنازلي44........................................................................................
املادة ( )27مراسم بدء املباراة45...............................................................................
املادة ( )28كشف املباراة45.......................................................................................
املادة ( )29املنطقة الرسمية وأرض امللعب49......................................................
املادة ( )30مقاعد االحتياط واملنطقة الفنية49...................................................
املادة ( )31اإلحماء50....................................................................................................
املادة ( )32املراقب اإلداري والحكام52......................................................................
املادة ( )33إلغاء املباراة 54.........................................................................................
املادة ( )34إيقاف املباراة55.......................................................................................
املادة ( )35تذاكراملباراة 56..........................................................................................
املادة ( )36املنصات الرسمية59.................................................................................
الباب الخامس–التسجيل وشؤون األندية والالعبين واملدربين واإلدارين60........
املادة ( )37أهلية الالعبين60......................................................................................
املادة ( )38فترات التسجيل64.....................................................................................
املادة ( )39قواعد تسجيل الالعبين يف فترة التسجيل64....................................
املادة ( )40آلية تسجيل الالعبين الهواة للفريق األول وفرق الفئات العمرية65...........
املادة ()41آلية تسجيل الالعبين املحترفين للفريق األول وفرق الفئات العمرية66....

املادة ( )42تسجيل الالعبين غيراألردنيين67..........................................................
املادة ( )43معاملة الالعبين األردنيين الذين ال يحملون رقمًا وطنيًا68...............
املادة ( )44آلية طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبين املحترفين والفئات
العمرية فوق سن الثامنةعشر (68........................................................................)18

القصر دون سن الثامنةعشر(70.)18
املادة ( )45طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبين
ّ

املادة ( )46طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب الهاوي غيراألردني فوق سن
الثامنة عشر (71........................................................................................................)18
املادة ( )47انتقال الالعبين بين أندية اململكة71..................................................
املادة ( )48إعارة الالعبين بين أندية اململكة72.....................................................
املادة ( )49آلية تحريرالالعبين املحترفين والهواة72.............................................
املادة ()50أحكام عامة لعقود الالعبين املحترفين73...........................................
املادة ()51شؤون املدربين74......................................................................................
املادة ( )52شؤون اإلداريين78.....................................................................................
املادة ( )53متطلبات تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية78.....................
املادة ( )54إصداربطاقات الالعبين واألجهزةالفنية واإلدارية والطبية79............
املادة ( )55شؤون األندية80.......................................................................................

4

املادة ( )56رسوم تسجيل األندية والالعبين81........................................................
املادة ( )57طلب إصدار تأشيرات دخول وعمل تصاريح عمل وإقامة لالعبين
واملدربين غيراألردنيين83............................................................................................
الباب السادس – االعتراض واالستئناف84............................................................
املادة ( )٥٨آلية االعتراض84........................................................................................
املادة ( )٥٩االستئناف84...............................................................................................
الباب السابع – أحكام عامة85.................................................................................
املادة (85.................................................................................................................)٦٠
املادة (85..................................................................................................................)61
املادة (85.................................................................................................................)62
املادة (85.................................................................................................................)63
املادة (85.................................................................................................................)64
املادة (86.................................................................................................................)65

5

الئحة البطوالت 2019 - 2018

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه الالئحة المعاني
المخصصة أدناه إال إذا دل سياق النص على خالف ذلك:
االتحاد

االتحاد األردني لكرة القدم.

الفيفا

االتحاد الدولي لكرة القدم.

االتحاد اآلسيوي

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

االتحاد العربي

االتحاد العربي لكرة القدم.

الهيئة التنفيذية

مجلس إدارة االتحاد األردني لكرة القدم.

الجهة المنظمة

األمانة العامة واللجان المختصة في اإلتحاد أو اللجان
المؤقتة المعنية بتنظيم وإصدار جداول المباريات
ومتابعة تنفيذها.

اللجنـة التأديبية

اللجنة المختصة بإصدار العقوبات المنصوص عليها
في هذه الالئحة.

أركان اللعبة
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هم األندية ،المسؤولون ،الالعبون ،مسؤولو المباريات،
اإلعالميون ،وكالء الالعبين والمباريات المرخصون ،أي
جهة مرخص لها من قبل الجهة المنظمة لتنظيم
مباراة أو مسابقة أو أي حدث رياضي تنظمه الجهة
المنظمة ،جمهور األندية في الملعب ،أي فئات أو
أشخاص آخرين ترى اللجنة التأديبية خضوعهم
ألحكام هذه الالئحة .

النادي

النادي او الشركة او اي أية جهة مسؤولة كليا وحصريا
عن فريق كرة القدم المشارك في المسابقات المحلية
والحاصل على موافقة االتحاد للمشاركة ببطوالته
المختلفة والمتقيد بتعليمات الترخيص وقوانين االتحاد
األردني لكرة القدم واالتحاد األسيوي لكرة القدم
والفيفا.

اإلداري

هو أي من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات األندية
إضافة إلى كل من يسميه النادي من ضمن األجهزة
اإلدارية (مديرًا للفريق ،طبيبًا ،معالجًا ،مترجم َا ،منسقًا
إعالميًا ،مسؤو ً
ال للوازم) ويوافق االتحاد على اعتماده
بهذه الصفة.

الفني

هو كل من يسميه النادي من ضمن األجهزة
الفنية (مديرًا فنيًا ،مدربًا ،مساعدًا للمدرب ،مدربًا
لحراس المرمى ،مدربًا للياقة البدنية) ويوافق
االتحاد على اعتماده بهذه الصفة.

الالعب

العب كرة القدم المسجل لدى االتحاد.

الالعب غير المؤهل

البند 5.39

المباراة

تتضمن وقت وصول الفرق للملعب والوقت
األصلي والوقت الضائع والوقت اإلضافي والركالت
الترجيحية وفترات االستراحة الى مغادرة الفرق
الملعب ،وتشمل أيضًا أي مباراة تم تأخيرها أو
تأجيلها أو إعادتها.

االيقاف

المنع من المشاركة أو مرافقة الفريق أو التواجد
في المنطقة الرسمية في مباراة أو أكثر أو لفترة
محددة .وحسب ما يرد في حيثيات قرار اللجنة
التأديبية.

الالئحة

الئحة المسابقات والمباريات المتضمنة األحكام
والنصوص الخاصة بالمسابقات والمباريات التي
تنظمها الجهة المنظمة.

المنطقة الرسمية

تشمل هذه المنطقة غرف غيار الالعبين والممرات
بين الغرف والممر المؤدي إلى الملعب ومضمار
الملعب وأرض الملعب.

الظروف القاهرة

هي أي واقعة أو ظرف استثنائي خارج عن سيطرة أي
فريق ويؤثر في بداية و/أو استمرارية المباراة ،ويمكن
أن تشمل ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،الكوارث
الطبيعة مثل الزالزل أو األعاصير أو العواصف العاتية أو
النشاط البركاني ،أو سوء األحوال الجوية ،أو الفيضانات،
أو البرق ،أو الحرائق ،أو االنفجاريات ،أو األضرار في البنية
التحتية ،أو عطل أو قصور إمدادات الطاقة ،أو الحرب،
أو العمليات العسكرية ،أو األعمال اإلرهابية ،أو الشغب
وفوضى الجماهير ،أو اإلضراب ،أو إغالق المنشآت ،أو
العصيان المدني ،أو وباء ،أو تلوث صناعي أو بيئي أو
إشعاعي.
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بطاقة االعتماد

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

نادي الضيف

الذي يرد أسمه ثانيًا في جدول المباريات.

المستضيف
النادى ُ

الذي يرد أسمه أو ً
ال في جدول المباريات.

ميدان الملعب

هي المساحة التي تقام عليها المباراة بطول وبعرض
مطابق لقوانين اللعبة وتكون إما من العشب
الطبيعي أو العشب الصناعي .

أرض الملعب

هي المنطقة ما بين مقاعد الجمهور وميدان الملعب.

في سياق هذه الالئحة ،يمكن أن تتضمن الكلمات والعبارات المعاني
التالية:
 تشير إلى المفرد والجمع والعكس بالعكس؛ تشير إلى المذكر المؤنث والعكس بالعكس؛ -تشير إلى األشخاص الطبيعيين تشمل أي شخص اعتباري أو طبيعي.
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الباب األول  -البطوالت
المادة ( )1المقدمة
1.1

    الموســم الرياضــي هــو الفتــرة التــي تقيــم فيهــا الجهــة المنظمــة
البطــوالت المعتمــدة.

2.1

تحــدد الجهــة المنظمــة بدايــة ونهايــة الموســم بمــا يتوافــق مــع
األنظمــة والتعليمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص.

3.1

تحــدد الجهــة المنظمــة عــدد الفــرق المشــاركة فــي البطــوالت
المعتمــدة ولكافــة الدرجــات والفئــات قبــل بدايــة كل موســم.

4.1

هــذه الالئحــة تحــدد الحقــوق والواجبــات والمســؤوليات ألركان
اللعبــة فــي تنظيــم البطــوالت.

5.1

هــذه الالئحــة وجميــع التوجيهــات والقــرارات والتعاميــم الصــادرة
عــن الجهــة المنظمــة تكــون ملزمــة لجميــع األطــراف المشــاركة
فــي البطــوالت.

6.1

أي إشــارة إلــى النظــام األساســي والــى لوائــح االتحــاد األردنــي
واآلســيوي والفيفــا فإنهــا تشــير إلــى المعمــول بهــا وقــت إصــدار
هــذه التعليمــات.
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الباب الثاني  -المسؤوليات
المادة ( )2الجهة المنظمة
1.2

الجهــة المنظمــة هــي الجهــة المســؤولة عــن تنظيــم البطــوالت
وفقــا للنظــام األساســي لالتحــاد والئحــة بطــوالت االتحــاد.

2.2

تشــمل مهــام الجهــة المنظمــة مــا يلــي ،ولكــن ليــس علــى ســبيل
الحصــر:،

1.2.2

تضــع الجهــة المنظمــة اللوائــح والشــروط الخاصــة لنظــام
البطــوالت ،وذلــك فيمــا يتعلــق بإدارتهــا وطــرق إجرائهــا وتنظيمهــا،
والترتيبــات العامــة المتعلقــة بهــا ،ونظــام وإجــراء القرعــة ،ولهــا أن
تقــرر اســتحداث أي بطــوالت تــرى مــن الضــروري إقامتهــا.

2.2.2

إصدار جداول البطوالت.

3.2.2

اختيار وتحديد المالعب التي تقام عليها المباريات.

4.2.2

تعييــن مســؤولي المبارايــات (المراقــب اإلداري ،مقيــم الحــكام،
الحــكام وغيــر ذلــك).

5.2.2

اختيــار نــوع الكــرة الرســمية للمباريــات ،وتحديــد مواصفــات
التجهيــزات الفنيــة للفــرق.

 	6.2.2الموافقــة علــى اختيــار المختبــرات المعتمــدة مــن قبــل الوكالــة
العالميــة لمكافحــة المنشــطات (.)WADA
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7.2.2

رفع تقارير مسؤولي المباريات الى اللجنة التأديبية.

8.2.2

تغييــر نظــام وجــداول البطــوالت فــي حــال انســحاب نادٍ مشــارك أو
أكثر(.المــادة  9و.)10

9.2.2

التعامــل مــع حــاالت الظــروف القاهــرة (إلغــاء أو إيقــاف المباريــات).
(المــادة  33و .)34

 10.2.2تمنح الجهة المنظمة ألقاب الجدارة والجوائز لهذه البطوالت.
3.2

جميــع القــرارات الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة فــي االتحــاد تعتبــر
نهائيــة وملزمــة وغيــر قابلــة للتمييــز.

4.2

إلزاميــة وقابليــة التمييزعلــى قــرارات اللجنــة التأديبيــة التــي تتعلــق
بالبطــوالت ،تكــون حســب الالئحــة التأديبيــة.

المادة ( )3األندية المشاركة
يتعهــد كل نــادٍ مشــارك فــي كافــة البطــوالت المعتمــدة مــن
الجهــة المنظمــة بمــا يلــي:
 	1.3التقيــد وااللتــزام بأنظمــة ولوائــح ومتطلبــات ترخيــص الجهــة
المنظمــة الخاصــة بالبطــوالت وجميــع التوجيهــات واإلرشــادات
والتعاميــم الخاصــة بهــا.
2.3

االمتثــال لقوانيــن اللعبــة التــي وضعهــا مجلــس االتحــاد الدولــي
لكــرة القــدم ( )IFABونشــرت مــن قبــل الفيفــا.

3.3

احترام مبادئ اللعب النظيف.

4.3

المســتضيف ،اتخــاذ جميــع الترتيبــات المناســبة فــي
علــى النــادى ُ
المباريــات ،حســب تعليمــات الجهــة المنظمــة ووفقــً لهــذه
الالئحــة( ،إال فــي المباريــات التــي تقــرر الجهــة المنظمــة غيــر ذلــك
المســتضيف مســؤولية
ويتــم إبــاغ النــادي بهــا) ،ويتحمــل النــادي ُ
تأميــن مــا يلــي:

1.4.3

تنظيم أرض الملعب خالل مبارياتهم الرسمية.

2.4.3

جامعــي الكــرات وحملة األعــام بعدد عشــرة ( )10أطفــال يرتدون
زيــً رياضيــً مختلفــً عــن زي الفريقيــن المتقابليــن.

3.4.3

عشــر ( )10كــرات صالحــة للعــب معتمــدة مــن الجهــة المنظمــة،
ويتــم تقديمهــا للحكــم الرابــع للتدقيــق عليهــا بعــد انتهــاء فتــرة
اإلحمــاء.

4.4.3

تأمين خدمات الضيافة المناسبة للمنصات الرئيسية.
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5.4.3

تأمين خدمات الضيافة المناسبة لغرفة الحكام.

6.4.3

تأمين مذيع داخلي لتالوة أسماء الفريقين واألهداف والتبديالت.

5.3

الحضــور والمشــاركة فــي جميــع األنشــطة والمناســبات الرســمية
فــي حــال إنعقادهــا ،وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،أي االجتماعات
التنســيقية للمباريــات ،والمؤتمــرات الصحفيــة قبــل وبعــد المباريات،
والنشــاطات اإلعالميــة والتســويقية وفق ـ َا للمراســات والتعاميــم
والتعليمــات التــي تصدرهــا الجهــة المنظمــة.

6.3

تزويــد الجهــة المنظمــة بنبــذة تاريخيــة موجــزة (بمــا فــي ذلــك
الصــور) عــن النــادي واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة والالعبيــن،
وأيــة تعديــات تطــرأ عليهــا أو أيــة بيانــات أخــرى قــد تحتاجهــا
الجهــة المنظمــة.

7.3

المحدثــة للنــادي
تزويــد الجهــة المنظمــة بمعلومــات االتصــال ُ
وتشــمل رقــم هاتــف النــادي ،رقــم الفاكــس ،رقــم الفاكــس
البديــل ،البريــد اإللكترونــي المعتمــد ،عنــوان الموقــع اإللكترونــي
الرســمي للنــادي ،وال تتحمــل الجهــة المنظمــة أيــة مســؤولية
مترتبــة خــاف ذلــك.

المادة ( )4األمن والسالمة
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1.4

تضمــن الجهــة المنظمــة األمــن والســامة العامــة فــي مباريــات
البطــوالت المعتمــدة مــن خــال اتفاقيــات تعــاون مــع الجهــات
األمنيــة المعنيــة.

2.4

تكــون مخاطبــات األنديــة المشــاركة فــي البطــوالت مــع الجهــات
األمنيــة المعنيــة فقــط مــن خــال الجهــة المنظمــة.

3.4

تقــوم قــوات الــدرك بعــد التنســيق مــع مراقــب المبــاراة بإغــاق
بوابــات درجــة الجمهــور بعــد اكتمــال ســعتها اآلمنــة جلوســً
ويمنــع منعــا باتــا دخــول أي مشــجع بعــد ذلــك .

4.4

تقوم قوات الدرك بعد التنسيق مع مراقب المباراة بإخراج كل من
ال يتقيد بتعليمات الجهة المنظمة و/أو يصدر عنه أي قول أو

فعــل منافــي لــآداب العامــة و/أو يقوم بإثــارة الفتنة مــن المنصات
و/أو المدرجات.
المادة ( )5االمور االعالمية اصدار بطاقات االعتما لالعالميين
1.5

علــى جميــع االعالمييــن (الصحفييــن ،المصوريــن ،القنــوات غيــر
صاحبــة حقــوق البــث) الحصــول علــى بطاقــات االعتمــاد لمباريــات
الموســم مــن خــال الدائــرة االعالميــة فــي االتحــاد او مــن خــال
الموقــع الرســمي لالتحــاد ،ويشــترط بمقــدم الطلــب توفر الشــروط
التاليــة:

1,1,5

نمــوذج انتســاب مــن نقابــة الصحفييــن االردنييــن ،او شــهادة خبــرة
بمــا ال يقــل عــن ســنة مــن اي مؤسســة اعالميــة او موقــع الكتروني
مرخــص يهتــم باخبــار كــرة القــدم.

 	2,1,5كتــاب اعتمــاد مــن المؤسســة االعالميــة او الموقــع االلكترونــي،
مــع كتــاب ترخيــص مــن الموقــع ســاري المفعــول وشــهادة
ضمــان اجتماعــي للمنشــأة ،علــى ان ال يزيــد عــدد المتقدميــن لــكل
موقــع او مؤسســة اعالميــة عــن (صحفــي عــدد  ،2مصــور عــدد )2
ويســتثنى مــن ذلــك الصحــف الرســمية.
3,1,5

كتــاب اعتمــاد مــن النــادي لالعالمييــن المعتمديــن علــى ان يحقــق
االشــخاص المــادة رقــم ( ، )1,1,5وال يزيــد عــدد المتقدميــن عــن
(صحفــي عــدد  ،3مصــور عــدد .)2

4,1,5

بالنســبة للقنــوات التلفزيونيــة غيــر حاملــة حقــوق البــث يشــترط
تقديــم كتــاب اعتمــاد مــن القنــاة ،علــى ان ال يزيــد عــدد المتقدمين
عــن (صحفــي عــدد  ،2مصــور عــدد .)2

5,1,5

بعــد تقديــم الطلــب واســتيفاء جميــع الشــروط ،يتــم تســليم
بطاقــة االعتمــاد بعــد مــدة ال تقــل عــن  3ايــام عمــل.

6,1,5

فــي حــال فقــدان بطاقــة االعتمــاد ،او ســترة التصويــر المعتمــدة
مــن االتحــاد يتــم اســتيفاء مبلــغ  100دينــار بــدل فاقــد لبطاقــة
االعتمــاد ،و 20دينــار بــدل ســترة التصويــر.

 7,1,5صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب
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2.5
1,2,5

3.5

الصحفيون
يسـمح لحامـل بطاقة الصحفي التواجد فـي منصة الصحفيين،
والمركـز االعالمـي ،ومكان انعقـاد المؤتمر الصحفـي والمنطقة
المختلطـة وال يسـمح لهـم التواجـد علـى ارض الملعـب قبـل او
اثنـاء او بعـد المباراة.
  المصورون

   1,3,5يســمح لكافــة المصوريــن الفوتوغرافييــن التواجــد علــى ارض
الملعــب قبــل المبــاراة بســاعتين ،ولــن يســمح الي مصــور بالتواجــد
علــى ارض الملعــب قبــل ذلــك الوقــت.
    2,3,5يكــون موضــع تجمــع المصوريــن خلــف اللوحــات االعالنيــة خلــف
كل مرمــى ،وال يســمح بوجــود اي مصــور فــي غيــر هــذه االماكــن.
    	3,3,5قبــل انطــاق المبــاراة ب  15دقيقــة يســمح للمصوريــن بالتواجــد
عنــد مدخــل الفريقيــن بمــوازاة منتصــف الملعــب ،الخــذ صــور
دخــول الفريقيــن والصــور الجماعيــة وعليهــم الرجــوع الــى
اماكنهــم بعــد انتهــاء مراســم الدخــول.
    	4,3,5يمنــع تحــرك المصوريــن علــى مضمــار الملعــب اثنــاء المبــاراة،
ويمكــن للمنســق االعالمــي للمبــاراة الطلــب مــن المصــور الخــروج
مــن الملعــب وســحب بطاقــة االعتمــاد اذا تكــررت المخالفــة.
    5,3,5علــى جميــع المصوريــن الحضــور الــى الملعــب مصطحبيــن
معهــم كافــة المســلتزمات بمــا فــي ذلــك (بطاقــة االعتمــاد،
ســترة التصويــر المعتمــدة ،الكاميــرا).
    	6,3,5ال يسـمح للمصوريـن التواجـد عن منصـة الصحفيين قبـل او اثناء او
بعـد المبـاراة.
4.5

  القنوات غير صاحبة حقوق البث Non - Rights Holder

   	1,4,5يســمح للقنــوات التــي ال تحمــل حقــوق البــث بالتواجــد فــي منصــة
الصحفييــن والمنطقــة المختلطــة والمركــز االعالمــي ومــكان
انعقــاد المؤتمــر الصحفــي ،وال يســمح لهــم بالتواجــد داخــل
الملعــب.
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5.5

المسؤول االعالمي للفريق

1,5,5

يســتوجب علــى كل نــاد فــي درجــة المحترفيــن تعييــن مســؤول
اعالمــي تكــون مهمتــه تنســيق جميــع الترتيبــات االعالميــة بيــن
الفريــق ووســائل االعــام واالشــراف علــى المقابــات التلفزيونيــة
والمؤتمــر الصحفــي فــي المبــاراة البيتيــة ،والتواصــل مــع دائــرة
االعــام فــي االتحــاد ،والقنــاة الناقلــة ،ويشــترط ان يكــون حاصــ ً
ا
علــى دورة المنســقين االعالمييــن التــي يعقدهــا االتحــاد

Flash Interviews

6,5

المقابالت التلفزيونية

1,6,5

للقنــاة صاحبــة الحقــوق الحصريــة اجــراء المقابــات التلفزيونيــة
مــع اي مــن ورد اســمه فــي كشــف المبــاراة مــن الفريقيــن بعــد
انتهــاء المبــاراة ،بحيــث ال تزيــد كل مقابلــة عــن  90ثانيــة ،علــى ان
يتــم مراعــاة مــا يلــي:

 1,1,6,5يجــب اجــراء المقابــات التلفزيونيــة امــام اللوحــات االعالنيــة
للشــركات الراعيــة المعتمــدة مــن االتحــاد.
 2,1,6,5يحظــر علــى اي شــخص مــن اركان اللعبــة اجــراء ايــة مقابــات
تلفزيونيــة دون ارتــداء بطاقــات االعتمــاد الصــادرة مــن االتحــاد
والتــي تخولهــم التواجــد فــي تلــك المنطقــة ويســتثنى منهــا
العبــو الفريقيــن.
 	3,1,6,5يتــم اســتدعاء الالعبيــن او المدربيــن او االدارييــن للمقابــات
التلفزيونيــة ،عــن طريــق ضابــط االرتبــاط للقنــاة الناقلــة من المنســق
االعالمــي للمبــاراة قبــل نهايتهــا بعشــردقائق ،ويقــع عاتــق تأميــن
مــن تــم طلبهــم علــى المســؤول االعالمــي للفريــق او مديــر
الفريــق.
 	4,1,6,5ال يســمح الي شــخص تــم ايقافــه او طــرده خــال المبــاراة او كان
موقوفــً مــن قبــل اجــراء اي مقابلــة تلفزيونيــة.
7,5

المؤتمر الصحفي Press Conference
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 	1,7,5يتـم عقـد المؤتمـر الصحفـي بعـد انتهـاء المبـاراة بمـا ال يزيـد عـن
 15دقيقـة ،حيـث يتـم اجـراء المؤتمـر الصحفـي للفريـق الخاسـر
ال ،وفـي حـال التعـادل للفريـق الضيـف او ً
او ً
ال ،علـى ان يتـم مراعـاة
مـا يلـي:
 1,1,7,5يجــب علــى المــدرب الرئيســي للفريــق او مــن ينــوب عنه مــن الجهاز
الفنــي حضــور المؤتمــر الصحفــي والتحــدث لوســائل االعــام
المتواجــدة.
 2,1,7,5فــي حــال طــرد او اســتبعاد المدرب الرئيســي خــال المبــاراة ،او كان
موقوفــً قبــل المبــاراة ،فانــه ال يســمح لــه بالتواجــد او الحديــث
خــال المؤتمــر الصحفــي ،ويكــون الفريــق ملزمــً باحضار مــن ينوب
عنــه مــن الجهــاز الفنــي للحديــث خــال المؤتمــر الصحفــي.
 3,1,7,5يجــب التأكــد مــن وجــود اللوحــات االعالنيــة داخــل قاعــة المؤتمــر
الصحفــي.
 4,1,7,5المباريــات النهائيــة او مباريــات التتويــج ال يتــم عقــد مؤتمــر صحفي
بعدها.
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8,5

المنطقة المختلطة Mix Zone

1,8,5

يجــب علــى الفــرق المشــاركة ضمــان مــرور العبيهــا ومدربيهــا
وادارييهــا المشــاركين عبــر الحلقــة المختلطــة ،وتحفيزهــم علــى
اجــراء المقابــات مــع االعــام.

الباب الثالث
تنظيم البطوالت والمباريات
المادة ( )6التصنيف
1.6

تصنف األندية الرياضية المنتسبة إلى االتحاد على النحو التالي:

1.1.6

أندية الدرجة الممتازة (المحترفين).

2.1.6

أندية الدرجة األولي.

3.1.6

أندية الدرجة الثانية.

4.1.6

األندية النسوية.

5.1.6

أندية كرة الصاالت (الخماسي).

2.6

تصنــف فــرق األنديــة الرياضيــة المنتســبة إلــى االتحــاد حســب الفئة
العمريــة علــى النحــو التالــي:

1.2.6

الفريق األول.

2.2.6

فريق الشباب (تحت  21سنة) مواليد  1998و .1999

3.2.6

فريق الشباب (تحت  19سنة) مواليد  2000و .2001

4.2.6

فريق الناشئين (تحت  17سنة) مواليد  2002و .2003

5.2.6

فريق الناشئين (تحت  15سنة) مواليد  2004و .2005

المادة ( )7المشاركة في البطوالت الخارجية
1.7

تعتمــد مشــاركة األنديــة األردنيــة فــي بطــوالت االتحــاد اآلســيوي
علــى اســتيفاء شــروط المشــاركة المحــددة مــن قبــل االتحــاد
االســيوي ،والتصنيــف الســنوي لالتحــادات األعضــاء فــي االتحــاد
اآلســيوي.
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2.7

يشــترط علــى األنديــة المؤهلــة للمشــاركة فــي بطولــة دوري ابطال
اســيا  ،الحصــول علــى الرخصــة الممنوحــة وفــق الئحــة ترخيــص
األنديــة اآلســيوية الخاصــة بــدوري االبطــال.

3.7

يشــترط علــى األنديــة المؤهلــة للمشــاركة فــي بطولــة كاس
االتحــاد االســيوي  ،الحصــول علــى الرخصــة الممنوحــة وفــق
الئحــة ترخيــص األنديــة اآلســيوية الخاصــة ببطولــة كاس االتحــاد
االســيوي.

4.7

تكــون مشــاركة األنديــة األردنيــة حســب التسلســل الــوارد مــن
االتحــاد اآلســيوي.

5.7

يحــق لالنديــة المؤهلــة للمشــاركة فــي بطــوالت االتحــاد االســيوي
باختيــار البطولــة العربيــة فــي حــال رغبتهــم بذلــك وتكــون االولوية
باالختيــار حســب التسلســل الــوارد مــن االتحــاد العربــي وكمــا هــو
مبيًا تاليًا:

1.5.7

بطل دوري المحترفين للموسم السابق.

2.5.7

بطل كاس االردن للموسم السابق.

3.5.7

الفريــق الحاصــل علــى المركــز الثانــي فــي بطولــة دوري المحترفين
فــي حــال ان حــاز فريــق واحــد علــى بطولتــي الــدوري والــكاس.

6.7

في حال حدوث أي تغيير في تعليمات المشاركة في بطوالت
االتحادين اآلسيوي والعربي ،أو في حال استحداث أية بطوالت
خارجية جديدة غير منصوص عليها في هذه الالئحة ،فيتم
اختيــار األنديــة المشــاركة فيهــا مــن قبــل الجهــة المنظمــة.

7.7

بشــكل عــام ال يحــق للنــادي أن يشــارك خارجيــً فــي أكثــر مــن
ٍ
بطولــة واحــدة فــي نفــس الموســم.

8.7

الفــارق الزمنــي (فتــرات الراحــة) مــا بيــن مباريــات البطــوالت المحلية
لألنديــة المشــاركة خارجيــً ،تكــون علــى النحــو التالــي:

1.8.7

فــي حــال كانــت مبــاراة النــادي المشــارك خارجيــً داخــل المملكــة،

2.8.7

فــي حــال كانــت مبــاراة النــادي المشــارك خارجيــً خــارج المملكــة،
بحــد أدنــى ( )96ســاعة مــن نهايــة المبــاراة.
ف ُيمنــح فتــرة راحــة
ٍ

9.7

إذا وقعــت عقوبــات علــى أي مــن الالعبيــن أو المدربيــن أو اإلدارييــن
خــال المشــاركات الخارجيــة لألنديــة ،فيحــق للجهــة المنظمــة
اتخــاذ مــا تــراه مناســبًا.

المادة ( )8المشاركة في البطوالت المحلية
1.8

تلتــزم أنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) المشــاركة فــي
مســابقات وبطــوالت الجهــة المنظمــة -وعلــى نفقتهــا الخاصــة-
بتحقيــق معاييــر الحــد األدنــى لالئحــة الترخيــص المحليــة ،تجنبــً
لتطبيــق نظــام العقوبــات الخــاص بترخيــص انديــة المحترفيــن
والمنصــوص عليــه بنظــام الترخيص،علمــً بــأن الحصــول علــى
رخصــة محليــة ال يعنــي بالضــرورة حصــول النــادي علــى الرخصــة
اآلســيوية؛ وأمــا فــي حالــة الحصــول علــى الرخصــة اآلســيوية فــا
حاجــة للحصــول علــى الرخصــة المحليــة.

2.8

تلتــزم األنديــة المنتســبة إلــى االتحــاد باالشــتراك فــي جميــع
البطــوالت المعتمــدة لكافــة الدرجــات المســجلة بهــا وفــق
األحــكام التاليــة:

1.2.8

أنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفين) ملزمة بالمشــاركة في بطولة
دوري الدرجــة الممتــازة وبطولــة كأس األردن وبطــوالت الفئــات
العمريــة واي بطولــة مســتحدثة خاصــة بانديــة المحترفيــن

2.2.8

المشــاركة فــي بطولــة كأس الكؤوس ملزمة للفريقيــن المتأهلين
لهــذه المبــاراة وبغــض النظــر عــن تصنيــف النــادي.

3.2.8

أنديــة الدرجــة األولــى ملزمــة بالمشــاركة فــي بطولــة دوري الدرجــة
األولــى وبطولــة كاس االردن.

4.2.8

أنديــة الدرجــة الثانيــة ملزمــة بالمشــاركة فــي بطولــة دوري الدرجــة
الثانيــة وبطولــة كاس االردن.
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5.2.8

المشاركة في بطوالت الفئات العمرية اختيارية ألندية الدرجة
االولــى والثانيــة.

6.2.8

األندية النسوية ملزمة بالمشاركة في البطوالت النسوية.

7.2.8

أنديــة كــرة الصــاالت (الخماســي) ملزمــة بالمشــاركة فــي بطــوالت
كــرة الصــاالت (الخماســي).

8.2.8

ال يســمح ألنديــة الدرجــات األولــى والثانيــة خــال فتــرات القيــد
والتحريــر تثبيــت العبــي الفئــات العمريــة مــا لــم تؤكــد مشــاركتها
خطيــً فــي بطــوالت الفئــات العمريــة.

المادة ( )9االنسحاب او االستبعاد قبل بدءالبطولة
1.9

فــي حالــة انســحاب أو اســتبعاد أي نــادي مــن المشــاركة فــي
البطــوالت المعتمــدة ،قبــل موعــد بدايــة البطولــة ،فعلــى الجهــة
المنظمــة مســؤولية اتخــاذ القــرارات الالزمــة التاليــة ،بمــا فــي ذلــك
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر:،

1.1.9

المستبعد بنادٍ آخر ،و/أو
استبدال النادي المنسحب أو ُ

2.1.9

اقامة البطولة بالعدد الموجود من االندية ،و/أو

3.1.9

تغيير نظام البطولة.

2.9

جميع قرارات الجهة المنظمة في هذا الشأن نهائية وملزمة.

3.9

للجنــة التأديبيــة فــرض العقوبــات علــى النــادي المنســحب أو
المســتبعد وفــق الالئحــة التأديبيــة.
ُ

المادة ( )10االنسحاب بعد بدء البطولة
1.10

فــي حــال انســحاب أي نــادي مــن المشــاركة فــي أي مــن البطــوالت
المعتمــدة بعــد بــدء البطولــة ،أو تغيــب أي نــادٍ عــن مباريــات أي مــن
البطــوالت المعتمــدة ،يطبــق علــى النــادي المخالــف مــا نصــت
عليــه الالئحــة التأديبيــة ،فــي الحــاالت التاليــة:

 1.1.10إذا لــم يحضــر الــى ملعــب المبــاراة المقــررة حســب الجــدول
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2.1.10

إذا رفض مواصلة لعب المباراة ،أو

 3.1.10إذا ترك أرض الملعب ولم تستكمل المباراة حسب التعليمات ،أو
4.1.10

إذا غادر الملعب قبل نهاية المباراة ،او

 5,1,10اذا اعلــن النــادي االنســحاب مــن البطولــة بموجــب كتــاب رســمي
موجــة لالتحــاد
2.10

ال يتــم تطبيــق الفقــرة ( )1.10أعــاه فــي حــاالت الظــروف القاهــرة
والتــي تقــر بهــا الجهــة المنظمــة.

3.10

تتخــذ الجهــة المنظمــة اإلجــراءات الالزمــة والضروريــة فــي حــاالت
الظــروف القاهــرة حســب المادتيــن ( 33و .)34

المادة ( )11جداول المباريات
1.11

تضــع الجهــة المنظمــة جــداول البطــوالت التــي تنظمهــا وتشــرف
علــى إقامتهــا ولهــا أن تعدلهــا حســب الضــرورة.

2.11

تحــدد الجهــة المنظمــة المالعــب التــي تقــام عليهــا المباريــات
فــي البطــوالت المختلفــة وفــق اآلليــة التــي تراهــا مناســبة ووفقــً
لنظــام البطــوالت وتعليماتهــا.

3.11

يحــق للجهــة المنظمــة إقامــة أي مبــاراة بــدون جمهــور أو علــى
ملعــب محايــد أو منــع إقامــة أي مبــاراة علــى أي ملعــب ألســباب
األمــن والســامة أو نتيجــة لقــرار صــادر عــن اللجنــة التأديبيــة أو
عــدم جاهزيــة الملعــب مــن الناحيــة التنظيميــة والفنيــة

4.11

ال تنظـر الجهـة المنظمـة في طلب تأجيل أي مبـاراة أو تغيير مكان
إقامتهـا إال لظـروف قاهـرة أو بطلـب مـن الجهـات الرسـمية .

5.11

الفريــق الــذي يــرد اســمه أو ً
ال فــي جــدول المباريــات هــو الفــرق
لمســتضيف .
ا ُ

6.11

الفريق الذي يرد اسمه ثانيًا في جدول المباريات هو الفرق الضيف.
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المادة ( )12نظام البطوالت
  تضــع الجهــة المنظمــة أنظمــة البطــوالت المعتمــدة لجميــع
الدرجــات والفئــات العمريــة لموســم  ، 2019/2018وتشــرف عليها
إشــرافًا مباشــرًا ،وفــق البرنامــج المقــر مــن الجهــة المنظمــة،
والبطــوالت هــي:
1.12

بطولة كأس الكؤوس

2.12

بطولة دوري الدرجة الممتازة (المحترفين)

3.12

بطولة كأس األردن

4.12

بطولة دوري الدرجة األولى

5.12

بطولة دوري الدرجة الثانية

6.12

بطوالت الفئات العمرية

7.12

بطوالت الكرة النسوية

8.12

بطوالت كرة الصاالت (الخماسي)

9.12

البطوالت المستحدثة

المادة ( )13نتائج المباريات والنقاط وترتيب مراكز الفرق النهائي.
  	1.13الفريق الفائز في المباراة:
  	1.1.13فــي مباريــات الــدوري ،ومباريــات المجموعــات ،هو الفريق المشــارك
ســجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي المبــاراة ،أو بقــرار مــن
الــذي
ّ
الجهــة المنظمــة  /اللجنــة التأديبيــة.
  	 2.1.13فــي نظــام خــروج المغلــوب مــن مبــاراة واحــدة ،هــو الفريــق
المشــارك:
سجل أكبر عددٍ من األهداف في المباراة .أو
 1.2.1.13الذي ّ
ـجل أكبــر عــددٍ مــن االهــداف فــي الــركالت الترجيحيــة من
  2.2.1.13الــذي سـ ّ
عالمــة الجــزاء فــي حــال التعــادل بالوقــت االصلــي للمبــاراة.
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  3.1.13فــي نظــام خــروج المغلــوب مــن مباراتين(ذهابــً وإيابــً) ،هــو الفريق
المشــارك:
 1.3.1.13الــذي فــاز بنتيجــة المباراتيــن ،أو بقرار مــن الجهة المنظمــة  /اللجنة
التأديبيــة ،ويتأهــل للــدور الــذي يليه .أو
 2.3.1.13الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف مــن المبارتيــن ،فــي حــال التعــادل
بالنقــاط .فــارق األهــداف يحتســب بعمليــة طــرح مــا لــه مــن أهــداف
مــن مــا عليــه مــن أهــداف.أو
ـجل أهدافــً أكثــر خــارج أرضــه ،فــي حــال التعــادل بالنقاط
 3.3.1.13الــذي سـ ّ
وفــارق األهــداف .أو
ـجل أكبرعــددٍ مــن االهــداف فــي الــركالت الترجيحية من
 4.3.1.13الــذي سـ ّ
عالمــة الجــزاء فــي حــال اســتمرار التعــادل.
 5.3.1.13فــي حــال عــدم إكمــال أحــد الفريقيــن المبــاراة ألي ســبب كان،
يطبــق علــى النــادي المخالــف مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة
 4.1.13في نظام المباريات النهائية ،ويفوز بالقب الفريق:
سجل أكبر عددٍ من األهداف في الوقت األصلي للمباراة .أو
 1.4.1.13الذي ّ
ســجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي الوقــت اإلضافــي
  2.4.1.13الــذي
ّ
للمبــاراة .أو
ـجل أكبــر عــددٍ مــن االهــداف فــي الــركالت الترجيحية من
 3.4.1.13الــذي سـ ّ
عالمــة الجــزاء فــي حــال التعادل.
 4.4.1.13الفائز بقرار من الجهة المنظمة  /اللجنة التأديبية.
2.13

الفريق الخاسر هو الذي ال يعتبر فائزًا في البند (.)1.13

3.13

فــي جميــع المســابقات والبطــوالت ولكافــة الدرجــات التــي تقــام
وفــق نظــام الــدوري أو المجموعــات أو خــروج المغلــوبُ ،يمنــح
الفريــق الفائــز ثــاث ( )3نقــاط ،والفــرق المتعادلــة نقطــة واحــدة
لــكل منهمــا ،والفريــق الخاســر ال شــيء.
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4.13

فــي جميــع المســابقات والبطــوالت ولكافــة الدرجــات التــي تقــام
وفــق نظــام الــدوري أو المجموعــات ،يتــم ترتيــب مراكــز الفــرق
بنــاء علــى أكبــر عــدد مــن النقــاط للفريــق تــم الحصــول
النهائــي
ً
عليــه فــي مباريــات البطولــة أو المجموعــة.

5.13

فــي بطولــة دوري الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) ،وبطــوالت الفئات
العمريــة للمحترفيــن وبطولــة الســيدات المســتوى األول فــي حــال
تســاوي فريقيــن أو أكثــر بعــدد النقــاط ،ولغايــات تحديــد المركــز
األول و/أو حســم الهبــوط ،يتــم إجــراء التالــي:

 1.5.13إذا تساوى فريقان فقط بالنقاط ،يتم إجراء التالي:
  1.1.5.13تحــدد الجهــة المنظمــة إقامــة مبــاراة بينهمــا وفق نظــام المباراة
النهائيــة خــال اثنيــن وســبعين ( )72ســاعة مــن نهايــة البطولة،
 2.1.5.13وفــي حالــة اســتمرار التعــادل بعــد الوقــت األصلــي للمبــاراة ،يتــم
تمديدهــا لشــوطين إضافييــن مــدة كل شــوط خمــس عشــرة ()15
دقيقــة،
 3.1.5.13وإذا اســتمر التعــادل بعــد الشــوطين اإلضافييــن ،ولتحديــد الفائــز
يتــم اللجــوء الــى الــركالت الترجيحيــة مــن عالمــة الجــزاء.
 2.5.13وإذا تســاوى أكثــر مــن فريقيــن بالنقــاط ،لغايــات تحديــد المركــز
األول و/أو حســم الهبــوط ،يتــم إجــراء التالــي:
 1.2.5.13تحــدد الجهــة المنظمــة إقامــة مباريــات بينهــم علــى نظــام
الــدوري المجــزأ (مــن مرحلــة واحــدة) بعــد اثنيــن وســبعين ()72
ســاعة مــن نهايــة البطولــة،
 2.2.5.13وفــي حالــة اســتمرار التعــادل بالنقــاط بيــن فريقيــن أو أكثــر بعــد
انتهــاء مباريــات الــدوري المجزأ(مــن مرحلــة واحــدة) ،ولغايــات
ترتيــب مراكــز الفــرق المتعادلــة يتــم تطبيــق البنــد (.)6.13
6.13
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فــي بطولــة دوري الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) ،وبطــوالت
الفئــات العمريــة للمحترفيــن وبطولــة الســيدات المســتوى األول
ودوري الدرجــة

االولــى وللحصــول علــى الترتيــب النهائــي لباقــي الفــرق فــي حــال
تســاوي فريقيــن أو أكثــر بعــدد النقــاط يتــم ترتيــب مراكــز الفــرق
النهائــي حســب المعاييــر التاليــة تنازليــً:
1.6.13

الفريــق الــذي لــه أكبــر عــدد مــن النقــاط تــم الحصــول عليــه فــي
مباريــات الفــرق المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات
المباشــرة فــي الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.

 2.6.13الفريــق الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف (بعمليــة طــرح مــا لــه مــن
أهــداف مــن مــا عليــه مــن أهــداف) ناتــج مــن مباريــات الفــرق
المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات المباشــرة فــي
الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
ـجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي مباريــات الفــرق
 3.6.13الفريــق الــذي سـ ّ
المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات المباشــرة
فــي الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة،دون تطبيــق قاعــدة
المســجل خــارج أرضــه.
الهــدف ُ
 4.6.13فــي حــال اســتمرار التعــادل بعــد تطبيــق المعاييــر الســابقة ،فيتــم
تحديــد مراكــز ترتيــب الفــرق المتعادلــة مــن خــال تطبيــق مــا يلــي
تنازليــً:
 1.4.6.13الفريــق الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف (بعمليــة طــرح مــا لــه مــن
أهــداف مــن مــا عليــه مــن أهــداف) ناتــج مــن جميــع مباريــات
الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
ـجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي جميــع مباريــات
 2.4.6.13الفريــق الــذي سـ ّ
الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
 3.4.6.13تطبيــق معاييــر اللعــب النظيــف (البطاقــات الصفــراء والحمــراء)
فــي البنــد (.)8.13
 4.4.6.13القرعة.
7.13

فــي جميــع البطــوالت باســتثناء بطولــة دوري الدرجــة الممتــازة
(المحترفيــن) وبطــوالت الفئــات العمريــة للمحترفيــن وبطولــة
الســيدات المســتوى االول وفــي حــال تســاوي
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 فريقيــن او اكثــر بعــدد النقــاط وفــق نظــام البطــوالت ولغايــات
تحديــد الفريــق الفائــز بلقــب البطولــة او الفريــق الصاعــد الــى
الدرجــة االعلــى او الفــرق الهابطــة الــى الدرجــة االدنــى او الفــرق
المتأهلــة للــدور التالــي يتــم ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي حســب
المعاييــر التاليــة تنازليــً:
 1.7.13الفريــق الــذي لــه أكبــر عــدد مــن النقــاط تــم الحصــول عليــه فــي
مباريــات الفــرق المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات
المباشــرة فــي الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
 2.7.13الفريــق الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف (بعمليــة طــرح مــا لــه مــن
أهــداف مــن مــا عليــه مــن أهــداف) ناتــج مــن مباريــات الفــرق
المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات المباشــرة فــي
3.7.13

ـجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي مباريــات الفــرق
الفريــق الــذي سـ ّ
المعنيــة (أي المتعادلــة بالنقــاط) فــي المواجهــات المباشــرة
فــي الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة،دون تطبيــق قاعــدة
المســجل خــارج أرضــه.
الهــدف ُ

 4.7.13فــي حــال اســتمرار التعــادل بعــد تطبيــق المعاييــر الســابقة ،فيتــم
تحديــد مراكــز ترتيــب الفــرق المتعادلــة مــن خــال تطبيــق مــا يلــي
تنازليــً:
 1.4.7.13الفريــق الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف (بعمليــة طــرح مــا لــه مــن
أهــداف مــن مــا عليــه مــن أهــداف) ناتــج مــن جميــع مباريــات
الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
ـجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي جميــع مباريــات
 2.4.7.13الفريــق الــذي سـ ّ
الــدوري أو الــدوري المجــزأ أو المجموعــة.
 3.4.7.13تطبيــق معاييــر اللعــب النظيــف (البطاقــات الصفــراء والحمــراء)
فــي البنــد (.)8.13
 4.4.7.13القرعة.
 8.13معيار اللعب النظيف (البطاقات الصفراء والحمراء)
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 1.8.13يســتخدم هــذا المعيــار فــي حــاالت حســم ترتيــب مراكــز الفــرق
النهائــي ،بحيــث ُيمنــح لــكل فريــق مــن الفــرق المتعادلــة نقاطــً
مقابــل حصولــه علــى البطاقــات الصفــراء والحمــراء وعلــى النحــو
التالــي:
 1.1.8.13البطاقة الصفراء = نقطة واحدة.
 2.1.8.13البطاقة الحمراء نتيجة بطاقتين صفراء = ثالث ( )3نقاط.
 3.1.8.13البطاقة الحمراء المباشرة = ثالث ( )3نقاط.
ً
مباشــرة = أربــع ()4
 4.1.8.13البطاقــة الصفــراء ويليهــا البطاقــة الحمــراء
نقــاط.
 2.8.13الفريــق الــذي يحصــل علــى مجمــوع نقــاط أقــل ،يتــم ترتيبــه أو ً
ال
ثــم يليــه الفريــق األكثــر نقاطــً فاألكثــر.
9.13

فــي جميــع المســابقات والبطــوالت ولكافــة الدرجــات وفــي حــال
كان نظــام البطولــة يســتدعي تاهــل افضــل فريــق او اكثــر مــن
غيــر الفــرق المتأهلــة الــى الــدور التالــي وفــق نظــام البطولــة  ،يتــم
ترتيــب الفــرق المتاهلــة حســب المعاييــر التاليــة تنازليــً:

 1.9.13احتساب عدد متساوي من المباريات لجميع المجموعات
 2.9.13فــي حــال كان عــدد الفــرق فــي المجموعــات غيــر متســاوي يتــم
شــطب نتائــج الفريــق الحاصــل علــى الترتيــب الــذي يلــي ترتيــب
الفــرق المتاهلــة مــع الفريــق او الفــرق الحاصلــة علــى الترتيــب
االخيــر فــي المجموعــة.
 3.9.13الفريــق الــذي لــه أكبــر عــدد مــن النقــاط فــي جميــع مباريــات
المجموعــة.
 4.9.13الفريــق الــذي لــه أكبــر فــارق أهــداف (بعمليــة طــرح مــا لــه مــن
أهــداف مــن مــا عليــه مــن أهــداف) ناتــج مــن جميــع مباريــات
المجموعــة.
ـجل أكبــر عــددٍ مــن األهــداف فــي جميــع مباريــات
 5.9.13الفريــق الــذي سـ ّ
المجموعــة.
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 6.9.13تطبيــق معاييــر اللعــب النظيــف (البطاقــات الصفــراء والحمــراء)
فــي البنــد (.)8.13
7.9.13

القرعة.

10.13

فــي حــال صــدور قــرار مــن اللجنــة التأديبيــة بتهبيــط فريــق أو أكثــر،
فيتــم تطبيــق اآلتــي فــي الحــاالت التاليــة:

 1.10.13فــي بطولــة دوري الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) وبطولــة دوري
الدرجــة األولــى:
1.1.10.13فــي حــال تهبيــط فريــق واحــد ،يهبط آخــر فريق فــي ترتيــب مراكز
الفــرق النهائــي إلــى مصــاف أنديــة الدرجــة األدنى.
2.1.10.13فــي حــال تهبيــط فريقيــن اثنيــن ( ،)2لــن يتــم تهبيــط أي فــرق
أخــرى مــن الدرجــة نفســها.
3.1.10.13فــي حــال تهبيــط أكثــر مــن فريقيــن اثنيــن ( ،)2فلــن يتــم تهبيــط
أي فــرق أخــرى مــن الدرجــة نفســها ،ويتــم تصعيــد نفــس عــدد
الفــرق مــن الدرجــة األدنــى الــى الدرجــة األعلــى حســب ترتيــب
مراكــز الفــرق النهائــي فــي الدرجــة نفســها للمحافظــة علــى
عــدد الفــرق المشــاركة فــي البطولــة.
 2.10.13في بطولة دوري الدرجة الثانية:
1.2.10.13فــي حــال تهبيــط فريــق واحــد مــن المجموعــة ،يهبــط آخــر فريــق
فــي ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي للمجموعــة إلــى مصــاف أنديــة
الدرجــة الثالثــة.
2.2.10.13فــي حــال تهبيــط فريقيــن اثنيــن ( )2مــن نفــس المجموعــة ،لــن
يتــم تهبيــط أي فــرق أخــرى مــن المجموعــة نفســها.
3.2.10.13فــي حــال تهبيــط ثالثــة ( )3فــرق أو أكثــر فــي نفــس المجموعــة،
لــن يتــم تهبيــط أي فــرق أخــرى مــن المجموعــة نفســها ،ويتــم
تصعيــد نفــس عــدد الفــرق مــن الدرجــة الثالثــة الــى الدرجــة الثانيــة
وفــق مــا تقــرره الجهــة المنظمــة.
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 3.10.13في بطوالت النسوية:
1.3.10.13فــي حــال تهبيــط فريــق واحد مــن المســتوى األول ،لن يتــم تهبيط
أي فــرق أخــرى من المســتوى نفســه.
 2.3.10.13فــي حــال تهبيــط فريقيــن اثنيــن ( )2مــن المســتوى األول ،فيتــم
تصعيــد نفــس عــدد الفــرق مــن المســتوى الثانــي الــى المســتوى
األول وفــق مــا تقــرره الجهــة المنظمــة.
المادة ( )14بطولة كأس الكؤوس
1.14

تجمــع بطولــة كأس الكــؤوس بيــن الفريــق الفائــز بلقــب بطولــة
دوري المحترفيــن للموســم الســابق والفريــق الفائــز بلقــب بطولــة
كأس األردن للموســم الســابق.

2.14

فــي حــال فــوز فريــق واحــد ببطولتــي الــدوري والــكاس فــي
الموســم نفســه ،فــإن وصيــف بطــل دوري المحترفيــن ســيكون
الطــرف الثانــي فــي المبــاراة.

3.14

فــي حــال تغيــب أو امتنــع أو اعتــذر فريــق عــن المشــاركة فــي
المبــاراة حســب المــادة ( ،)10يتــم تتويــج الفريــق اآلخــر بلقــب
البطولــة.

4.14

فــي حــال إنســحاب أي مــن الفريقيــن الوارديــن فــي البنــد ()2.14
حســب المــادة ( ،)9فــإن تحديــد الطــرف البديــل فــي هــذه المبــاراة
ســيتم حســب ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي لبطولــة الدرجــة
الممتــازة (المحترفيــن) للموســم الســابق.

5.14

تقــام البطولــة مــن مبــاراة واحــدة وفــق نظــام المباريــات النهائيــة
وفــق البنــد (.)4.1.13

6.14

تقــام هــذه المبــاراة فــي العاصمــة بغــض النظــر عــن الفــرق
ا لمتقا بلــة .

7.14

الدعم المالي للناديين المشاركين:

 1.7.14يتــم تقديــم دعــم مالــي قــدره اربعــة عشــر الــف دينــار()14000
دينــار لــكل نــادٍ مشــارك.
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8.14

الجوائز العينية:

 1.8.14خمس ( )5ميداليات ذهبية – حكام المباراة ومقيم الحكام.
 2.8.14أربعــون ( )40ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
 3.8.14أربعون ( )40ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.
9.14

المكافآت المالية:

1.9.14

يحصــل الفريــق الفائــز بلقب بطولــة كأس الكؤوس علــى مكافأة
مالية مقدارها خمســة عشــرألف ( )15’000دينار.

المادة ( )15بطولة كأس األردن
1,15
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 تقــام بمشــاركة انديــة الدرجــة الممتــازة ( المحترفيــن ) وانديــة
الدرجــة االولــى وانديــة الدرجــة الثانيــة.

2,15

نظام البطولة:

1,2,15

يقــام الــدور التمهيــدي بمشــاركة أنديــة الدرجــة األولــى والدرجــة
الثانيــة بنظــام خــروج المغلــوب مــن مــرة واحــدة ،وذلــك لتحديــد
الفــرق المتأهلــة لــدور الـــ .32

2,2,15

تقــام مباريــات البطولة بدأً من دور الـ  32وحتى نهايتها بمشــاركة
انديــة المحترفيــن اضافــة للفريقيــن الهابطيــن لمصــاف انديــة
الدرجــة االولــى والفريقيــن الحاصليــن علــى الترتيــب الثالــث
والرابــع مــن دوري الدرجــة االولــى خــال الموســم الســابق والفــرق
المتاهلــة مــن الــدور التمهيــدي .

3,2,15

 تلعــب مباريــات دور الـــ  32و دور الـــ  16بنظــام خــروج المغلــوب مــن
مــرة واحــدة ،وفــي حــال التعــادل يتــم حســم النتيجــة باللجــوء
إلــى الــركالت الترجيحيــة مباشــرة ،وتقــام هــذه المباريــات علــى
أرض الفــرق التــي تحمــل األرقــام الفرديــة ويكــون توزيــع ريــع هــذه
المباريــات مناصفــة بيــن الفــرق المتقابلــة.

4,2,15

تلعــب مباريــات دور الـــ  8ومــا يليه من أدوار بنظام خــروج المغلوب (
ذهابــً وإيابــً ) ،وفــي حــال تعــادل الفريقين فــي مجمــوع المباراتين،
يتــم حســم النتيجــة باللجــوء إلــى الــركالت الترجيحيــة مباشــرة،
مــع األخــذ باالعتبــار قاعــدة الهــدف المســجل علــى ملعــب الفريــق
المنافــس ،وتقــام مباريــات ايــاب هــذا الــدور علــى أرض الفــرق التــي
تحمــل األرقــام الفرديــة.

5,2,15

تقــام المبــاراة النهائيــة بيــن الفريقيــن الفائزيــن مــن مجمــوع
مباراتــي الــدور قبــل النهائــي ،وتقــام فــي العاصمــة دون النظــر
إلــى هويــة الفريقيــن المتأهليــن لهــا إال إذا رأت الجهــة المنظمــة
غيــر ذلــك ،وفــي حــال انتهــاء الوقــت األصلــي للمبــاراة بالتعــادل
يتــم تمديــد المبــاراة لشــوطين إضافييــن مــدة كل منهمــا ( ) 15
دقيقــة ،وفــي حــال اســتمرار التعــادل يتــم اللجــوء إلــى الــركالت
الترجيحيــة لحســم النتيجــة وتحديــد الفريــق الفائــز باللقــب.

3.15

آلية إجراء القرعة :

1,3,15

قرعة الدور التمهيدي :

 1,1,3,15تــوزع انديــة الدرجــة االولى التــي احتلــت الترتيب مــن  12 -5اضافة
للفريقيــن الصاعديــن مــن الدرجــة الثانيــة خــال الموســم الســابق
على االرقام ( .)31-29-25-21-17-15-13-9-5-1
 2,1,3,15توزع اندية الدرجة الثانية على االرقام
()30-27-26-24-22-20-19-18-14-11-10-8-6-4-3-2
2,3,15

قرعة دور الــــ  32وما يلية من ادوار:

 1,2,3,15تــوزع انديــة المحترفيــن اضافــة للفريقيــن الهابطيــن لمصــاف
انديــة الدردجــة االولــى والفريقيــن الحاصليــن علــى الترتيــب الثالــث
والرابــع مــن دوري الدرجــة االولــى خــال الموســم الســابق علــى
االرقــام الفرديــة مــن ( .) 32 – 1
 2,2,3,15تــوزع الفــرق المتاهلــة مــن الــدور التمهيــدي علــى االرقــام الزوجيــة
مــن ( . ) 32 – 1
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المادة ( )16بطولة دوري الدرجة الممتازة (المحترفين):
1.16

تقــام البطولــة بمشــاركة اثنــا عشــر ( )12ناديــً مــن أنديــة الدرجــة
الممتــازة (المحترفيــن) ،وتقــام مبارياتهــا وفــق نظــام الــدوري
الكامــل (ذهــاب وإيــاب).

2.16

ينظم جدول المباريات وفق نظام القرعة المفتوحة.

3.16

يتــوج بلقــب البطولــة الفريــق الحاصــل علــى المركــز األول فــي
ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي بعــد تطبيــق البنــد (.)4.13

4.16

فــي حــال تســاوي فريقيــن أو أكثــر بعــدد النقــاط ،ولغايــات ترتيــب
مراكــز الفــرق النهائــي ،يتــم تطبيــق البنــد ( )5.13والبنــد (.)6,13

5.16

يهبــط آخــر فريقيــن فــي الترتيــب العــام لمراكــز الفــرق إلــى مصاف
أنديــة الدرجــة األولــى.

6.16

العوائد المالية لألندية المشاركة:

 1.6.16يتــم توزيــع عوائد حقــوق البــث التلفزيونــي وعوائد رعايــة البطولة،
وقدرهــا مائــة وثالثــة وتســعون ألــف ( )193’000دينار لــكل نادٍ .
7.16

الجوائز العينية:

1.7.16

خمس ( )5ميداليات ذهبية – حكام المباراة ومقيم الحكام.

 2.7.16أربعــون ( )40ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
3.7.16

أربعون ( )40ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.

8.16

المكافآت المالية:

 1.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا مائــة وعشــرون ألــف ( )120’000ألــف دينــار.
 2.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ثمانــون ألــف ( )80’000دينــار.
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 3.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثالــث علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا خمســة وثالثــون ألــف ( )35’000دينــار.
 4.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الرابــع علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا خمســة عشــر ألــف ( )15’000دينــار.
 5.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الخامــس علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا اثنــا عشــرة ألــف وخمســمائة ( )12’500دينــار.
 6.8.16يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الســادس علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ســبعة آالف وخمســمائة ( )7’500دينــار.
 7.8.16يحصــل الالعــب الحائــز علــى لقــب هــداف الــدوري علــى مكافــأة
ماليــة مقدارهــا خمســة آالف ( )5’000دينــار .وهــو الالعــب الــذي
ســجل أكبــر عــدد مــن األهــداف فــي البطولــة.
ّ
المادة ( )17بطولة دوري الدرجة األولى
1.17

تقــام بمشــاركة أربعــة عشــر ( )14ناديــً مــن أنديــة الدرجــة األولــى.
وتقــام مبارياتهــا وفــق نظــام الــدوري المجــزأ مــن مرحلــة واحــدة.

2.17

ينظم جدول المباريات وفق نظام القرعة المفتوحة.

3.17

لغايــات ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي فــي كل مجموعــة ،يتــم
تطبيــق البنــد ( ،)4.13والبنــد (.)7.13

4.17

يتــوج بلقــب البطولــة الفريــق الحاصــل علــى المركــز األول فــي
ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي.

5.17

يصعــد أول فريقيــن فــي ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي إلــى مصــاف
أنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن).

6.17

يهبــط آخــر فريقيــن فــي ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي إلــى مصــاف
أنديــة الدرجــة الثانيــة.

7.17

الدعم المالي لألندية المشاركة:

1.7.17

يتم تقديم دعم مالي قدره ثالثون ألف ( )30’000دينار لكل نادٍ .
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8.17

الجوائز العينية:

 1.8.17خمس ( )5ميداليات ذهبية – حكام المباراة ومقيم الحكام.
 2.8.17أربعــون ( )40ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
 3.8.17أربعون ( )40ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.
9.17

المكافآت المالية:

 1.9.17يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا خمســة عشــر ألــف ( )15’000دينــار.
 2.9.17يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا عشــرة آالف ( )10’000دينــار.
المادة ( )18بطولة دوري الدرجة الثانية
1,18

تقــام بمشــاركة ســتة عشــر ( )16ناديــً مــن أنديــة الدرجــة الثانيــة،
وفــق النظــام التالــي:

1.18

الدور األول:

 1.1.18يتــم توزيــع الفــرق المشــاركة علــى مجموعتيــن عــن طريــق القرعة
المفتوحــة ،وتتكــون كل مجموعــة مــن ثمانيــة فــرق.
 2.1.18تقــام مباريــات هــذا الــدور وفــق نظــام الــدوري المجــزأ مــن مرحلــة
واحــدة.
 3.1.18لغايــات ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي فــي كل مجموعــة ،يتــم
تطبيــق البنــد ( ،)4.13والبنــد (.)7.13
	4.1.18يتأهــل إلــى الــدور الثانــي  ،الفريقــان الحاصــان علــى المركــز
األول والمركــز الثانــي فــي ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي فــي كل
مجمو عــة .
	5.1.18يهبــط آخــر فريقيــن فــي ترتيــب مراكــز الفــرق النهائــي فــي كل
مجموعــة إلــى مصــاف أنديــة الدرجــة الثالثــة.
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2.18

الدور الثاني:

 1.2.18يتكون من أربعة ( )4فرق.
 2.2.18تقــام مباريــات هــذا الــدور وفــق نظــام خــروج المغلــوب مــن
مباراتيــن .البنــد ()3.1.13
 3.2.18يلتقــي أول المجموعــة األولــى مــع ثانــي المجموعــة الثانيــة،
ويلتقــي أول المجموعــة الثانيــة مــع ثانــي المجموعــة األولــى.
 4.2.18يصعــد الفريقــان الفائــزان فــي مباريــات الــدور الثانــي إلــى مصــاف
أنديــة الدرجــة األولــى .
 5.2.18تحــدد الجهــة المنظمــة موعــد ومــكان المبــاراة الفاصلــة التــي
تقــام بيــن الفريقيــن الفائزيــن فــي مباريــات الــدور الثانــي لتحديــد
الفريــق الحائــز علــى المركــز األول فــي البطولــة ،وفــق نظــام خــروج
المغلــوب مــن مبــاراة واحــدة.
3.18

الدعم المالي لألندية المشاركة:

 1.3.18يتـم تقديـم دعـم مالي قـدره اثنـا عشـر آالف ( )12’000دينـار لكل
نادٍ .
4.18

الجوائز العينية:

 1.4.18خمس ( )5ميداليات ذهبية – حكام المباراة ومقيم الحكام.
 	2.4.18ثالثــون ( )30ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
 3.4.18ثالثون ( )30ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.
5.18

المكافآت المالية:

 1.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ســبعة آالف وخمســمائة ( )7’500دينــار.
 2.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ســتة آالف ( )6’000دينــار.
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 3.5.18تحصــل الفــرق التــي خرجــت مــن الــدور الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ثالثــة آالف وخمســمائة ( )3’500دينــار لــكل فريــق.
 4.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثالــث فــي كل مجموعــة
علــى مكافــأة ماليــة مقدارهــا ألفــا ( )2’000دينــار لــكل نــادٍ .
 5.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الرابــع فــي كل مجموعة على
مكافــأة ماليــة مقدارهــا ألــف وخمســمائة ( )1’500دينــار لــكل نادٍ .
 6.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الخامــس فــي كل مجموعــة
علــى مكافــأة ماليــة مقدارهــا ألــف ( )1’000دينــار لــكل نــادٍ .
 7.5.18يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الســادس فــي كل مجموعــة
علــى مكافــأة ماليــة مقدارهــا ســبعمائة وخمســون ( )750دينــار
لــكل نــادٍ .
المادة ( )19بطوالت الفئات العمرية
1.19

تصــدر الجهــة المنظمــة تعليمــات إضافيــة لهــذه البطــوالت قبــل
انطالقهــا.

2.19

الجوائز العينية في كل بطولة:

 1.2.19خمس ( )5ميداليات ذهبية  -حكام المباراة ومقيم الحكام.
 2.2.19اربعــون ( )40ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
 3.2.19اربعون ( )40ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.
3.19

المكافآت المالية:

 1.3.19المكافــآت الماليــة لبطــوالت الفئــات العمريــة ألنديــة الدرجــة
الممتــازة (المحترفيــن):
 1.1.3.19يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول فــي كل بطولــة علــى
مكافــأة ماليــة مقدارهــا خمســةآالف ( )5’000دينــار.
 2.1.3.19يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي فــي كل بطولــة علــى
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مكافــأة ماليــة مقدارهــا ثالثــة آالف ( )3’000دينــار.
 3.1.3.19يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثالثفــي كل بطولــة علــى
مكافــأة ماليــة مقدارهــا ألفــا ( )2’000دينــار.
 2.3.19المكافــآت الماليــة لبطــوالت الفئــات العمريــة ألنديــة الدرجــات
األولــى والثانيــة والثالثــة:
 1.2.3.19يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول فــي كل بطولــة علــى
مكافــأة ماليــة مقدارهــا ثالثــة آالف ( )3’000دينــار.
 2.2.3.19يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي فــي كل بطولــة علــى
مكافــأة ماليــة مقدارهــا ألفــا ( )2’000دينــار.
المادة ( )20بطوالت الكرة النسوية
1.20

تصــدر الجهــة المنظمــة تعليمــات إضافيــة خاصة لهــذه البطوالت
قبــل انطالقهــا.
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المادة ( )21بطوالت كرة الصاالت (الخماسي)
1.21

تصــدر الجهــة المنظمــة تعليمــات إضافيــة لهــذه البطــوالت قبــل
انطالقهــا.

2.21

الجوائز العينية:

 1.2.21خمس ( )5ميداليات ذهبية – حكام المباراة ومقيم الحكام.
 2.2.21ثالثــون ( )25ميداليــة ذهبيــة للفريــق الحائــز علــى المركــز األول
باإلضافــة الــى كأس.
3.2.21

ثالثون ( )25ميدالية فضية للفريق الحائز على المركز الثاني.

4.21

المكافآت المالية:

 1.4.21المكافآت المالية لبطولة دوري كرة الصاالت الدرجة الممتازة -:
 1.1.4.21يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ســتة آالف ( )6’000دينــار.
 2.1.4.21يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ثالثــة آالف ( )3’000دينــار.
 3.1.4.21يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثالــث علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ألفــان ( )2’000دينــار.
 2.4.21المكافآت المالية لبطولة كأس كرة الصاالت :
 1.2.4.21يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز األول علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا خمســة آالف ( )5’000دينــار.
 2.2.4.21يحصــل الفريــق الحائــز علــى المركــز الثانــي علــى مكافــأة ماليــة
مقدارهــا ألفــا ( )2’000دينــار.
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المادة ( )22البطوالت المستحدثة
1.22

فــي حــال قــررت الجهــة المنظمــة اســتحداث أي بطولة،فســيتم
إصــدار تعليمــات إضافيــة لهــا قبــل انطالقهــا.

2.22

تحــدد الهيئــة التنفيذيــة المكافــآت الماليــة ألي مــن البطــوالت
المســتحدثة بعــد اعتمــاد تلــك البطــوالت وتحديــد نظامها بشــكل
نهائــي.
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الباب الرابع – التعليمات اإلدارية والفنية
المادة ( )23المباريات
1.23

2.23

تلعــب جميــع المباريــات وفقــً لقوانيــن اللعبــة التــي وضعهــا
مجلــس االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ( )IFABونشــرت مــن قبــل
الفيفــا.
تبديالت الفريق:

 1.2.23فــي مباريــات الفريــق األول وفريــق الشــباب (تحــت  21ســنة وتحــت
 19ســنة) وفريــق الناشــئين (تحــت 17ســنة) :ال ُيســمح باســتبدال
أكثــر مــن ثالثــة ( )3العبيــن فقــط لــكل فريــق طــوال مــدة المبــاراة
األصلــي  ،مــن قائمــة البــدالء فــي كشــف المبــاراة (المــادة  ،)28وأي
العــب تــم اســتبداله فــي المبــاراة يصبــح غيــر مؤهــل للمشــاركة
فــي المبــاراة مــرة أخــرى.
 2.2.23فريــق الناشــئين (تحــت  15ســنة) :ال ُيســمح باســتبدال أكثــر مــن
خمســة ( )5العبيــن فقــط لــكل فريــق طــوال مــدة المبــاراة األصلــي
 ،مــن قائمــة البــدالء فــي كشــف المبــاراة (المــادة  ،)28وأي العــب
تــم اســتبداله فــي المبــاراة يصبــح غيــر مؤهــل للمشــاركة فــي
المبــاراة مــرة أخــرى.
 3,2,23فــي المباريــات التــي تســتدعي وجــود اشــواط اضافية يســمح باجراء
تبديــل رابــع لــكل فريــق خــال هــذه االشــواط ( بغــض النظــر عــن
كــون الفريــق كان قــد اســتنفذ الحــد االقصــى مــن عــدد التبديــات
المســموح بهــا ) مــن قائمــة البــدالء فــي كشــف المبــاراة (المــادة
 ،)30وأي العــب تــم اســتبداله فــي المبــاراة يصبــح غيــر مؤهــل
للمشــاركة فــي المبــاراة مــرة أخــرى.
3.23

4.23

40

فــي أي مرحلــة مــن مراحــل المبــاراة ،إذا تناقــص عــدد العبــي
النــادي ألقــل مــن ســبعة ( )7العبيــن فقــط ،فســيقوم الحكــم
بإيقــاف المبــاراة وتطبيــق البنــد (.)5.34
المباريات الودية:

1.4.23

المباراة الودية المحلية:

  1.1.4.23هــي المبــاراة الوديــة التــي تقــام بيــن نادييــن منتســبين لالتحــاد
داخــل المملكــة.
 2.1.4.23يجــب الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الجهــة المنظمــة قبل
ثالثــة ( )3أيــام عمــل علــى األقــل مــن موعــد إقامتها.
2.4.23

المباريات الودية الدولية:

 1.2.4.23هــي المبــاراة الوديــة التــي تقــام بيــن نادييــن مــن دولتيــن
ســواء أقيمــت داخــل أم خــارج المملكــة.
منتســبتين للفيفــا
ً
 2.2.4.23يجــب الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الجهــة المنظمــة قبل
عشــرة ( )10أيــام عمــل علــى األقــل مــن موعــد إقامتها.
 3.2.4.23يجــب مخاطبــة الجهــة المنظمــة مــن أجــل مخاطبــة االتحــاد
الــذي ينتمــي لــه الفريــق الخارجــي ،ألخــذ موافقتــه علــى
المشــاركة.
 	3.4.23يســمح للنــادي االســتعانة ببعــض الالعبيــن مــن أي نــادٍ أخــر ،بعــد
موافقــة الجهــة المنظمــة والنــادي اآلخــر علــى ذلــك.
 4.4.23يجــب اال يتعــارض موعــد إقامــة أيــة مبــاراة وديــة مــع برامــج
ومواعيــد البطــوالت المحليــة.
5.4.23

يســمح باســتبدال أي عــدد مــن الالعبيــن فــي المبــاراة الوديــة
بعــد االتفــاق بيــن الفريقيــن وإخطــار الحكــم بمضمــون هــذا
االتفــاق قبــل المبــاراة ،وإذا لــم ُيخطــر الحكــم بذلــك أو لــم يتفــق
الفريقــان ،فــا يســمح باســتبدال أكثــر مــن ســتة ( )6العبيــن فقــط
لــكل فريــق.

6.4.23

يجــوز لألنديــة غيــر المشــاركة فــي البطــوالت اإلقليميــة ،أو العربية،
أو اآلســيوية ،أو الدوليــة اســتضافة أي بطولــة بشــرط اال تتعــارض
مواعيدهــا مــع النشــاطات الرســمية لالتحــاد وأن تســمح أنظمتهــا
بذلــك.
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المادة ( )24مدة المباريات
1.24

الوقت األصلي:

 1.1.24الفريــق األول وفريــق الشــباب (تحــت  21ســنة وتحــت  19ســنة)
وفريــق الناشــئين (تحــت  17ســنة) ،هــو تســعون ( )90دقيقــة علــى
شــوطين اثنيــن متســاويين مــدة كل منهمــا خمــس وأربعــون ()45
دقيقــة.
 2.1.24فــرق الناشــئين (تحــت  15ســنة) ،هــو ثمانــون ( )80دقيقــة علــى
شــوطين اثنيــن متســاويين مــدة كل منهمــا خمــس وثالثــون ()40
دقيقــة.
 3.1.24يجــب أن يكــون هنــاك فتــرة راحــة بيــن شــوطي المبــاراة مدتهــا
خمــس عشــرة ( )15دقيقــة ،تبــدأ مــن صافــرة إنتهــاء الشــوط األول
وتنتهــي عنــد انطــاق صافــرة بدايــة الشــوط الثانــي.
 4.1.24الوقــت الضائــع :حكــم الســاحة هــو المســؤول عن تقدير احتســاب
هــذا الوقــت بســبب إجــراء التبديــات أو اإلصابــات او ألي ســبب آخر.
 5.1.24تبــدأ المباريــات فــي الوقــت المحــدد فــي جــدول البطــوالت ،وأي نادٍ
يتســبب فــي تأخيــر بــدء الشــوط األول أو الشــوط الثانــي مــن المباراة،
يتعــرض للعقوبــة حســب مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.
2.24

الوقت اإلضافي:

 1.2.24إذا انتهــى وقــت اللعــب األصلــي للمبــاراة بالتعــادل بيــن فريقيــن،
وتطلــب نظــام البطولــة تحديــد الفائــز بعــد لعــب وقــت إضافــي.
البنــد (.)4.1.13
 2.2.24بعــد خمــس ( )5دقائــق مــن نهايــة الوقــت األصلــي ،يبــدأ الوقــت
اإلضافــي مــن شــوطين اثنيــن ( )2مــدة كل منهمــا خمــس عشــرة
( )15دقيقــة ،ولكــن بــدون أي فتــرة راحــة بيــن شــوطي الوقــت
اإلضافــي.
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  3.2.24أي نــادٍ يتســبب فــي تأخيــر بــدء الشــوط األول أو الشــوط الثانــي مــن
الوقــت اإلضافــي للمبــاراة ،يتعــرض للعقوبــة حســب مــا نصــت
عليــه الالئحــة التأديبيــة.
3.24

 للحكـم الصالحية بإيقـاف المباراة لتناول المياه وتناول المشـروبات
الطبية.

المادة ( )25ركالت الجزاء الترجيحية
1.25

يتــم اللجــوء الــى ركالت الجــزاء الترجيحيــة لتحديــد الفائــز ،وفقــا
لإلجــراءات المبينــة فــي قوانيــن اللعبــة التــي وضعهــا مجلــس
االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم ( )IFABونشــرت مــن قبــل الفيفــا ،فــي
الحــاالت التاليــة:

 1.1.25إذا انتهــى وقــت اللعــب األصلــي للمبــاراة بالتعــادل بيــن فريقيــن
وتطلــب نظــام البطولــة تحديــد الفائــز مباشــرة بــدون لعــب وقــت
إضافــي.
2.1.25

إذا استمر التعادل بين فريقين بعد انتهاء الوقت اإلضافي.

2.25

فــي حــال عــدم اكتمــال تنفيــذ ركالت الجــزاء الترجيحيــة بســبب
األحــوال الجويــة أو الظــروف القاهــرة ،يتــم حســم النتيجــة عــن
طريــق ســحب القرعــة مــن قبــل الحكــم بوجــود مراقــب المبــاراة
وقائــدي الفريقيــن المشــاركين.

3.25

فــي حــال تســبب أي نــادٍ فــي عــدم اكتمــال تنفيــذ ركالت ،فيتــم
تطبيــق المــادة (.)10

4.25

يجــب أن يكــون نفــس العــدد مــن الالعبيــن لــكال الفريقيــن قبــل
وأثنــاء تنفيــذ الــركالت الترجيحيــة .

5.25

الحكم ال يحتاج إلى معرفة أسماء  /أرقام وترتيب المنفذين .

6.25

ال يمكــن تأخيــر الــركالت اذا غــادر المنفــذ ميــدان اللعــب ; واذا لــم
يعــد الالعــب لتنفيــذ ركلتــه فــي الوقــت المحــدد يتــم اعتبارهــا
ركلــة جــزاء ضائعــة .
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المادة ( )27مراسم بدء المباراة
1.27

قبــل بدايــة المبــاراة بعشــر ( )10دقائــق ،يتوجــه الالعبــون البــدالء
واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة الــى مقاعــد االحتيــاط.

2.27

حســب العــد التنازلــي للمبــاراة يتجمــع العبــو الفريقيــن األساســيين
فقــط فــي نفــق الالعبيــن إلجــراء التدقيــق النهائــي علــى معــدات
الالعبيــن مــن قبــل الحــكام.

3.27

عــزف نشــيد اللعــب النظيــف ودخــول حملــة علــم اللعــب النظيــف
والفريقــان والحــكام إلــى أرض الملعــب ،والوقــوف علــى بعــد
ثمانيــة ( )8أمتــار فــي خــط ٍ مــوا ٍز لخــط التمــاس المواجــه للمنصــة
الرئيســية.

4.27

يقــوم العبــو الفريــق الضيــف بمصافحــة الحــكام والعبــي الفريــق
المســتضيف.
ُ

5.27

المستضيف بمصافحة الحكام.
يقوم العبو الفريق ُ

6.27

ثــم الصــورة الجماعيــة للفريقيــن ثــم إجــراء القرعــة ثــم ركلــة
البدايــة.

7.27

بعــد صافــرة انتهــاء المبــاراة ،يجــب علــى العبــي الفريقيــن التوجــه
إلــى دائــرة منتصــف الملعــب للمصافحــة.

المادة ( )28كشف المباراة
1.28

يحضــر الفريــق إلــى ملعــب المبــاراة قبــل الوقــت المحــدد لبــدء
المبــاراة بتســعين ( )90دقيقــة علــى األقــل ،ليتســنى للمراقــب
اإلداري و/أو الحكــم إجــراء التدقيــق علــى بطاقــات الالعبيــن
والمدربيــن الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ومالبــس الالعبيــن فــي
غــرف الغيــار .علــى أن يتــم االنتهــاء مــن ذلــك قبــل ( )45دقيقــة مــن
موعــد بــدء المبــاراة.

2.28

قبـل سـتين ( )60دقيقـة مـن بـدء المبـاراة ،يقـدم مدير الفريـق الى
المراقـب اإلداري و/أو الحكـم كشـفًا موقعاً مـن أميـن سـر النادي
أو المـدرب الرئيسـي للفريـق أو مديـر الفريـق يتضمـن مـا يلـي:
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ـد
ـد أدنــى ســبعة ( )7العبيــن ،وبحـ ٍ
 1.2.28قائمــة الالعبيــن األساســيين :بحـ ٍ
أعلــى إحــدى عشــر ( )11العبــً ،مــع تحديــد قائــد الفريــق والصفــة
ورقــم قميــص الالعبيــن.
ـد أعلــى ســبعة ( )7العبيــن ،مــع تحديــد
 2.2.28قائمــة الالعبيــن البــدالء :بحـ ٍ
رقــم قميــص الالعبيــن.
 3.2.28أسماء أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية حسب التالي:
 1.3.2.28الفريق األول ألندية الدرجة الممتازة (المحترفين)يســمح بتســجيل
التاليــة أســماؤهم ممــن يحــق لهــم التواجــد علــى مقاعــد البــدالء
بحــد أعلــى (مــدرب ، head coach
أثنــاء المباريــات الرســمية ،وهــم
ٍ
مســاعد مــدرب  ،1مســاعد مــدرب  ،2مــدرب حــراس مرمــى ،مــدرب
لياقــة بدنيــة ،طبيــب ،معالــج ،مدلــك ،منســق إعالمــي ،مديــر فريــق،
ـد أدنــى
مترجــم إذا كان المــدرب غيــر عربــي ،مســؤول لــوازم) ،وبحـ ٍ
عنــد تقديــم طلــب التســجيل (مديــر فنــي ،مديــر فريــق ،طبيــب،
مــدرب حــراس معالج،منســق إعالمــي).
بحــد أعلى(مــدرب،
 2.3.2.28الفريــق األول لبطــوالت الدرجــات األخــرى:
ٍ
مســاعد مــدرب ،مــدرب حــراس ،طبيــب ،معالــج ،مديــر فريــق،
وبحــد أدنــى عنــد بــدء المبــاراة (مــدرب ،مديــر
مســؤول اللــوازم)،
ٍ
فريــق ،معالــج) وفقــً لبطاقاتهــم الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة،
أي مــن المذكوريــن فــي الحــد األدنــى فــي
وفــي حــال عــدم وجــود ٍ
كشــف المبــاراة يتــم تطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.
بحد أعلــى (مدرب،
 3.3.2.28فريــق الشــباب بفئتيــه وفريــق الناشــئين بفئتيــه:
ٍ
مســاعد مــدرب ،مــدرب حــراس ،طبيــب ،معالــج ،مديــر فريــق،
وبحــد أدنــى عنــد بــدء المبــاراة (مــدرب ،مديــر
مســؤول اللــوازم)،
ٍ
فريــق ،معالــج) وفقــً لبطاقاتهــم الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة،
أي مــن المذكوريــن فــي الحــد األدنــى فــي
وفــي حــال عــدم وجــود ٍ
كشــف المبــاراة يتــم تطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.
فيمــا يســمح للفئــات العمريــة بإضافــة مديــر فنــي للفئــات العمرية
بإلضافــة الــى مــا ســبق.
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 4.2.28عــدم الســماح بإضافــة أو اســتبدال أي اســم فــي كشــف المبــاراة
مــن خــارج الكشــف ،بعــد تســليم الكشــف الــى المراقــب اإلداري و/
أو الحكــم ،حتــى وإن كان عــدد األســماء المســجلة فــي الكشــف
غيــر مكتمــل.
أي مــن الالعبيــن المســجلين فــي قائمــة
ُ  5.2.28يســمح للفريــق بتغييــر ٌ
األساســيين بالعبيــن مســجلين فــي قائمــة البــدالء فــي كشــف
المبــاراة ولكــن قبــل ركلــة البدايــة وال ُيســمح بعــد صافــرة البدايــة،
حســب الحــاالت التاليــة:
أي مــن الالعبيــن المســجلين فــي
 1.5.2.28إذا لــم يســتطع بــدء المبــاراة ٌ
قائمــة األساســيين ألي ســبب مــن األســباب ،فيمكــن أن يحــل محله
أي مــن الالعبيــن المســجلين فــي قائمــة البــدالء.
ٌ
 2.5.2.28علــى الفــور يقــوم مدير الفريــق بإخطــار المراقــب اإلداري والحكام
بهــذه الحالــة ،مــن أجــل تغييــر كشــف المبــاراة للفريق.
ـد أعلــى مــن قائمــة
 3.5.2.28يمكــن للفريــق تغييــر ســبعة ( )7العبيــن كحـ ٍ
األساســيين الــى قائمــة البــدالء وفقــً للبنــد (.)1.5.2.28
العــب تــم تغييــر اســمه مــن قائمــة األساســيين الــى قائمــة
  4.5.2.28أي
ٍ
البــدالء ،يصبــح غيــر مؤهــل للمشــاركة فــي المبــاراة مــرة أخــرى.
ُ  5.5.2.28يســمح للفريــق اســتبدال ثالثــة ( )3العبيــن فقــط طــوال مــدة
المبــاراة األصلــي ،مــن قائمــة البــدالء فــي كشــف المبــاراة حســب
البنــد ( ،)2.25ولكــن يقــل عــدد الالعبيــن فــي قائمــة البــدالء الذيــن
يســمح باالختيــار مــن بينهــم لالشــتراك فــي المبــاراة طرديــً مــع
عــدد التغييــرات فــي كشــف المبــاراة.
 6.5.2.28يفقــد النــادي حقــه في عــدد التبديــات المســموح له حســب البند
( )2.25خــال مباريــات الفريــق األول وفريــق الشــباب (تحــت  21ســنة
وتحــت  19ســنة) وفريــق الناشــئين (تحــت  17ســنة) ،فــي الحــاالت
التالية:
1.6.5.2.28يحــق للفريــق إشــراك العبيــن إثنيــن فقط من البــدالء خــال المباراة
فــي حــال قــام الفريــق بتغييرخمســة ( )5العبيــن قبل
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ركلــة البدايــة؛ أو فــي حــال قــام الفريــق بتســجيل العبيــن اثنيــن
( )2فقــط كبــدالء فــي كشــف المبــاراة .ويقــوم الحكــم بتســليم
الفريــق ورقتيــن للتبديــل فقــط.
ـب واحد فقــط من البــدالء خــال المباراة
2.6.5.2.28يحــق للفريــق إشــراك العـ ٍ
فــي حــال قــام الفريــق بتغييــر ســتة ( )6العبيــن قبــل ركلــة البدايــة؛
ـد ( )1فقــط كبديــل
ـب واحـ ٍ
أو فــي حــال قــام الفريــق بتســجيل العـ ٍ
فــي كشــف المبــاراة ويقــوم الحكــم بتســليم الفريــق ورقــة
واحــدة للتبديــل فقــط.
العــب مــن البــدالء خــال
 3يفقــد الفريــق حقــه فــي إشــراك أي
 .6.5.2.28
ٍ
المبــاراة فــي حــال قــام الفريــق بتغييــر ســبعة ( )7العبيــن قبــل
ـب
ركلــة البدايــة؛ أو فــي حــال عــدم قيــام الفريــق بتســجيل أي العـ ٍ
كبديــل فــي كشــف المبــاراة .وال يقــوم الحكــم بتســليم الفريــق
أي ورقــة تبديــل.
 7.5.2.28أي تغييــر علــى كشــف المبــاراة قبــل ركلــة البدايــة ،يجــب أن يقتــرن
بتوقيــع المراقــب اإلداري ومديــر الفريــق العتمــاده.
 6.2.28يقــوم المراقــب اإلداري و/أو الحكــم بإجــراءات التدقيــق علــى
بطاقــات الالعبيــن والمدربيــن الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة
ومالبــس الالعبيــن فــي غــرف الغيــار.
 7.2.28إذا بــدأ احــد الفريقيــن المبــاراة بعــدد اقــل مــن أحــدى عشــر ()11
العبــً ،فــإن الالعبيــن المســميين فقــط فــي كشــف المبــاراة
يمكنهــم اكمــال العــدد أحــدى عشــر ( )11عنــد وصولهــم.
 8.2.28يجــب علــى المراقــب اإلداري التأكــد مــن وجــود األجهــزة الفنيــة
واإلداريــة والطبيــة فــي الملعــب وشــطب اســم المتغيــب منهــم
مــن كشــف المبــاراة.
 9.2.28يجــب علــى الفريــق إحضــار بطاقــات الالعبيــن الصــادرة عــن الجهــة
المنظمــة والمســجلين فــي كشــف المبــاراة .وخــاف ذلــك ســيتم
تطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.
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 10.2.28أي عضــو مــن األجهــزة الفنيــة أواإلداريــة أوالطبيــة فــي حــال عــدم
إحضــار أو إرتــداء بطاقاتــه الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ،فلــن
ُيســمح لــه بالمشــاركة فــي المبــاراة.
  11.2.28ال يجــوز تســجيل العــب فــي كشــف المبــاراة ال يحــق له المشــاركة
فيهــا نظامــً ضمــن قائمــة البــدالء.
 12.2.28يتــم اعتمــاد كشــف المبــاراة للفريــق بعــد توقيعــه مــن المراقــب
اإلداري و/أو الحكــم.
المادة ( )29المنطقة الرسمية وأرض الملعب
1.29

ال يســمح بدخــول المنطقــة الرســمية إال للمراقــب اإلداري وحــكام
المبــاراة ومقيــم الحــكام ورجــال األمــن واإلســعاف والمصوريــن
الذيــن يحملــون بطاقــات رســمية صــادرة عــن الجهــة المنظمــة
وكذلــك الالعبيــن المســجلين فــي كشــف المبــاراة واألجهــزة
الفنيــة واإلداريــة والطبيــة للفريقيــن غيــر المســتبعدين.

2.29

ـب ،فيمنــع تواجــده علــى مقاعــد االحتيــاط أو
فــي حــال طــرد أي العـ ٍ
فــي أرض الملعــب ،بــل يتــم إخراجــه الــى غرفــة غيــار الفريــق او الــى
المنصــات.

3.29

فــي حــال طــرد أي عضــو مــن األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة،
فيمنــع تواجــده علــى مقاعــد االحتيــاط أو فــي أرض الملعــب ،بــل
يتــم إخراجــه الــى المنصــات أو غرفــة غيــار الفريــق .ويمنــع مــن
حضــور المؤتمــر صحفــي بعــد المبــاراة.

4.29

يمنــع نــزول مســؤولي األنديــة خــارج كشــف المبــاراة قبــل وخــال
وبعــد المبــاراة الــى المنطقــة الرســمية.

المادة ( )30مقاعد االحتياط والمنطقة الفنية
1.30

خــال المبــاراة وعلــى مقاعــد البــدالء ،يســمح لــكل فريــق بجلــوس
أحــد عشــر()11عضوًا مــن أعضــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة
كحــد أعلــى
كحــد أعلــى ،وســبعة ( )7العبيــن بــدالء
والطبيــة
ٍ
ٍ
شــريطة ارتــداء الشــباحات طــوال فتــرة المبــاراة.
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2.30

يجــب ارتــداء البطاقــات الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ألعضــاء
األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة وإبرازهــا طــوال فتــرة المبــاراة،
وغيــر ذلــك ســيقوم المراقــب اإلداري و/أو الحكــم الرابــع باســتبعاد
غيــر الملتــزم منهــم خــارج ارض الملعــب.

3.30

يخضــع الالعبــون وأعضــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة علــى
ـواء شــاركوا فــي المبــاراة أم
مقاعــد البــدالء لتعليمــات الحكــم سـ ً
لــم يشــاركوا.

4.30

يجــب علــى المراقــب اإلداري و/أو الحكــم إبعــاد العــدد الزائــد مــن
ســواء قبــل أو أثنــاء المبــاراة.
مقاعــد البــدالء
ً

5.30

المســتضيف علــى يميــن
يكــون جلــوس الالعبيــن البــدالء للفريــق ُ
او يســار المنصــة ،وفقــً لقــرار الجهــة المنظمــة بمــا يتناســب مــع
طبيعــة المنشــات .

6.30

المســتضيف خلــف مقاعــد البــدالء
يكــون جلــوس جمهــور الفريــق ُ
لفريقهــم.

7.30

يســمح لشــخص واحــد فقــط من الجهــاز الفنــي بإصــدار التعليمات
الفنيــة أثنــاء ســير المبــاراة ضمــن المنطقــة الفنيــة المحــددة فــي
الملعــب.

8.30

يســمح باســتخدام االجهــزة الكترونيــة او اجهــزة تواصــل صغيــرة
يدويــة فــي المنطقــة الفنيــة اذا اســتخدمت الغــراض تدريبيــة /
تكتيكيــة او ســامة الالعبيــن.

المادة ( )31اإلحماء

50

1.31

يحــق لــكل نــادٍ إجــراء اإلحمــاء علــى ميــدان اللعــب قبــل المبــاراة
إذا كانــت حالــة الطقــس وأرضيــة الملعــب تســمح وذلــك حســب
تقديــر المراقــب اإلداري للمبــاراة ،الــذي لــه الحــق فــي تقليــل فتــرة
اإلحمــاء علــى ميــدان اللعــب أو إلغائهــا أو اإلحمــاء علــى أرض
الملعــب.

2.31

ً
مباشــرة بعــد انتهــاء المراقــب اإلداري و/أو
تبــدأ فتــرة اإلحمــاء
الحكــممــنإجــراءاتالتدقيــقعلــىبطاقــاتالالعبيــنوالمدربيــن

الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ومالبــس الالعبيــن فــي غــرف الغيار
حســب العــد التنازلي للمبــاراة ،المــادة (.)26
3.31

يحــق للمراقــب اإلداري و/أو الحكــم تأخيــر فتــرة اإلحمــاء للفريــق،
حســبالعــدالتنازلــي،لحيــنتصويــبالوضــعفــيالحــاالتالتاليــة:

 1.3.31فــي حــال لــم يلتــزم الفريــق بالحضــور إلــى ملعــب المبــاراة قبــل
الوقــت المحــدد لبــدء المبــاراة تســعين ( )90دقيقة،وترتــب علــى
ذلــك تأخيــر فــي تســليم كشــف المبــاراة للمراقــب اإلداري و/أو
الحكــم ،لكــي يتســنى اســتكمال إجــراءات التدقيــق علــى بطاقــات
الالعبيــن والمدربيــن الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ومالبــس
الالعبيــن فــي غــرف الغيــار.
 2.3.31فــي حــال عــدم جاهزيــة الفريــق إلجــراءات التدقيــق علــى بطاقــات
الالعبيــن والمدربيــن الصــادرة عــن الجهــة المنظمــة ومالبــس
الالعبيــن فــي غــرف الغيــار.
  3.3.31يرفــض المراقــب اإلداري و/أو الحكــم اســتالم كشــف المبــاراة
للفريــق فــي الحــاالت المذكــورة أدنــاه ،وعلــى أن يتــم إبــاغ مديــر
الفريــق المخالــف بعــدم إمكانيــة بــدء المبــاراة لحيــن تصويــب
الوضــع:
 1.3.3.31إذا كانــت قائمــة الالعبيــن األساســيين تتضمــن أقل من ســبعة ()7
العبيــن .أو
 2.3.3.31فــي حــال عــدم تواجــد ســبعة ( )7العبيــن علــى األقــل فــي غرفــة
غيــار الالعبيــن خــال عمليــة التدقيــق.
4.31

يجــب ان يكــون كشــف المبــاراة موقعــً مــن أميــن ســر النــادي أو
المــدرب الرئيســي للفريــق أو مديــر الفريــق .

5.31

تنتهــي فتــرة اإلحمــاء قبــل بــدء المبــاراة بخمــس عشــرة ()15
دقيقــة ،وعلــى الفريــق العــودة لغــرف الغيــار اســتعدادًا لمراســم
بــدء المبــاراة.

6.31

خــال المبــاراة ،يســمح لجميــع الالعبيــن البــدالء مــن كل نــادٍ بإجــراء
اإلحمــاء فــي الوقــت نفســه خلــف المرمــى األقــرب مــن مقاعــد
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بــدالء النــادي ،علــى أن يرافقهــم علــى األقــل مــدرب واحــد فقــط
مــن التالييــن (المــدرب ،مســاعد المــدرب ،مــدرب حــراس مرمــى،
مــدرب اللياقــة البدنيــة).
7.31

يقــوم الالعبــون البــدالء باإلحمــاء مــن دون اســتخدام أي كــرة
(باســتثناء حــارس المرمــى) ،شــريطة ارتــداء الشــباحات خــال عمليــة
اإلحمــاء.

8.23

ـاء علــى تقديــر المراقــب اإلداري
إذا تعــذر اإلحمــاء خلــف المرمــى بنـ ً
للمبــاراة ،فيســمح لثالثــة ( )3مــن الالعبيــن البــدالء مــن كل نــادٍ
بإجــراء اإلحمــاء فــي الوقــت نفســه بالجانــب الخارجــي لمقاعــد
بــدالء نفــس الفريــق ،علــى أن يرافقهــم مــدرب واحــد فقــط مــن
التالييــن (المــدرب ،مســاعد المــدرب ،مــدرب حــراس مرمــى ،مــدرب
اللياقــة البدنيــة).

9.31

تنتهــي عمليــة اإلحمــاء خــال المبــاراة ،بعــد أن يســتنفذ الفريــق
تبديالتــه الثالثــة (.)3

المادة ( )32المراقب اإلداري والحكام
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1.32

تعيــن الجهــة المنظمــة مراقبــً إداريــً لــكل مبــاراة ويكــون الممثــل
الرســمي لالتحــاد فــي تلــك المبــاراة ،ويجــب عليــه التأكــد مــن
تطبيــق قوانيــن اللعبــة وتعليمــات البطولــة.

2.32

فــي حــال عــدم وجــود مراقــب إداري للمبــاراة يتولــى مقيــم
الحــكام صالحيــات المراقــب اإلداري.

3.32

فــي حــال غيــاب المراقــب اإلداري للمبــاراة فيكــون مقيــم الحــكام
مســؤو ً
ال عــن اإلجــراءات اإلداريــة.

4.32

يجــب علــى المراقــب اإلداري ومقيــم الحــكام الحضــور الــى
الملعــب قبــل الوقــت المحــدد لبــدء المبــاراة بثــاث ( )3ســاعات ،مــن
أجــل معاينــة الملعــب وتجهيزاتــه للمبــاراة.

5.32

تعيــن الجهــة المنظمــة حكامــً معتمديــن إلدارة مباريــات
ّ
يحكــم المباريــات
المســابقات والبطــوالت المختلفــة وال يجــوز أن
حكــم مــن غيرهــم.

6.32

المعيــن عــن المبــاراة ،أو لــم يســتطع ألي ســبب
إذا تخلــف الحكــم ُ
المعيــن بمهامــه .وإذا
كان إدارة المبــاراة ،فيقــوم الحكــم الرابــع ُ
المعينيــن عــن المبــاراة ،أو لــم
تخلــف أحــد الحــكام المســاعدين ُ
يســتطع ألي ســبب كان المشــاركة فــي المبــاراة ،فيحــل محلــه
الحكــم الرابــع ،ويحــق للحكــم أو مقيــم الحــكام االســتعانة
بالحــكام المعتمديــن الموجوديــن بالملعــب.

7.32

إذا تخلــف الحكــم المعيــن عــن المبــاراة ،أو لــم يســتطع ألي ســبب
كان إدارة مبــاراة يتكــون طاقمهــا مــن ثــاث حــكام ،فيقــوم
المســاعد األول بــإدارة هــذه المبــاراة.

8.32

يقــدم حكــم المبــاراة ومقيــم الحــكام والمراقــب اإلداري
تقاريرهــم عــن المبــاراة و أحداثهــا ومجرياتهــا كل منهــم علــى
حــدا وفــق المهــام الموكلــة إليهــم وحســب النمــوذج المعتمــد
وإرســاله إلــى الجهــة المنظمــة وبموعــد اقصــاه الســاعة الثانيــة
عشــرة ظهــرًا مــن اليــوم التالــي للمبــاراة ،مــا لــم يســتوجب األمــر
غيــر ذلــك.

9.32

يعتبــر قــرار حكــم المبــاراة فيمــا يتعلــق بنتيجــة المبــاراة وتصرفــات
الالعبيــن ومــا يصــدر منهــم قــرارًا نهائيــً تطبيقــً ألحــكام القانــون
الدولــي للعبــة وتصــدر اللجنــة القــرارات الالزمــة حيــال ذلــك .

10.32

إذا ثبــت بتقريــر مقيــم الحــكام وقــوع الحكــم فــي خطــأ فنــي
فــي تطبيــق القانــون ،يجــوز إلغــاء المبــاراة وإعادتهــا بقــرار مــن
الجهــة المنظمــة ،و ُيحــال موضــوع الحكــم إلــى دائــرة الحــكام
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فــي حقــه.

أي مــن الحــكام
 11.32ال يحــق لألنديــة المطالبــة بتعييــن أو عــدم تعييــن ٍ
أو المراقبيــن اإلدارييــن إلدارة مبارياتهــا.
 12.32يحــق لألنديــة طلــب االســتعانة خطيــً بحــكام غيــر أردنييــن وبحــد
اقصــى خمســة طواقــم فقــط خــال الموســم قبــل ســبعة ايــام
عمــل مــن موعــد المبــاراة وعلــى أن يتــم تســديد كافــة التكاليــف
الماليــة المترتبــة علــى ذلــك الــى صنــدوق االتحــاد نقــدًا عنــد تقديم
الطلــب.
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المادة ( )33إلغاء المباراة
1.33

إذا تعــذر بدايــة أي مبــاراة فــي موعدهــا ألي ســبب مــن األســباب
القاهــرة ،فيجــب اتبــاع اإلجــراء التالــي:

 1.1.33يقــوم الحكــم بتأخيــر موعــد بــدء المبــاراة لفتــرة مدتهــا ثالثيــن
( )30دقيقــة علــى األقــل ،مــا لــم يقــرر الحكــم قبــل انقضــاء هــذه
الفتــرة أنــه مــن الممكــن بــدء المبــاراة.
 2.1.33وفقًا لتقدير الحكم ،بعد فترة التأخير األولى ، ،يجوز له ما يلي:
 1.2.1.33أن يمــدد موعــد بــدء المبــاراة لفتــرة أخــرى مدتهــا ثالثــون ()30
كحــد أعلــى ،مــا لــم يقــرر الحكــم قبــل انقضــاء هــذه
دقيقــة
ٍ
الفتــرة أنــه مــن الممكــن بــدء المبــاراة.
 2.2.1.33أو أن يعلن الحكم عن إلغاء المباراة.
 3.1.33بعــد فتــرة التأخيــر الثانيــة ،وتعذر بــدء المبــاراة ،فيجب علــى الحكم
أن يعلــن إلغــاء المبــاراة.
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2.33

فــي حــال إلغــاء المبــاراة بســبب الظــروف القاهــرة ،تقــرر اللجنــة
المنظمــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي تراهــا ضروريــة وإبــاغ المعنييــن،
وتكــون قراراتهــا ملزمــة وغيــر قابلــة لالســتئناف.

3.33

إذا تعــذر بدايــة أي مبــاراة فــي موعدهــا بســبب عــدم قيــام الفريــق
بتســليم كشــف المبــاراة للمراقــب اإلداري و/أو الحكــم أو عــدم
تصويــب الفريــق للوضــع المذكورفــي البنــد ( ،)3.33فيجــب علــى
الحكــم أن يعلــن إلغــاء المبــاراة.

4.33

يتعــرض النــادي للعقوبــة حســب مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة
إذا تســبب فــي إلغــاء المبــاراة.

المادة ( )34إيقاف المباراة
1.34

إذا أوقــف الحكــم المبــاراة ألي ســبب عــدا مــا نــص عليــه البنــد
( ،)3.25يجــب أن يتبــع اإلجــراء التالــي:

 	1.1.34يقــوم الحكــم بإيقــاف المبــاراة لفتــرة مدتهــا ثالثيــن ( )30دقيقــة،
مــا لــم يقــرر الحكــم قبــل انقضــاء هــذه الفتــرة أنــه مــن الممكــن
اســتئناف المبــاراة.
 2.1.34بعــد فتــرة اإليقــاف األولــى ،ووفقــً لتقديــر الحكــم ،يجــوز لــه مــا
يلــي:
 1.2.1.34أن يقــوم الحكــم بإيقــاف المبــاراة لفتــرة أخــرى مدتهــا ثالثــون
ـد أعلــى ،مــا لــم يقــرر الحكــم قبــل انقضــاء هــذه
( )30دقيقــة كحـ ٍ
الفتــرة أنــه مــن الممكــن اســتئناف المبــاراة.
 2.2.1.34أو أن يعلن الحكم عن إنهاء المباراة.
 3.1.34بعــد فتــرة اإليقــاف الثانيــة ،وعــدم إمكانيــة إســتئناف المبــاراة،
فيجــب علــى الحكــم أن يعلــن إنهــاء المبــاراة.
2.34

يتعــرض النــادي للعقوبــة حســب مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة
إذا تســبب فــي إنهــاء المبــاراة.

3.34

فــي حالــة تخســير أي نــادٍ بموجــب قــرار صــادر مــن اللجنــة التأديبيــة
يتــم احتســاب األهــداف االعتباريــة.

4.34

فــي حــال تــم إيقــاف المبــاراة بســبب الظــروف القاهــرة ،تقــرر
اللجنــة المنظمــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي تراهــا ضروريــة وإبــاغ
المعنييــن ،وتكــون قراراتهــا ملزمــة وغيــر قابلــة لالســتئناف ،ويجــب
اتبــاع التالــي:

 1.4.34تســتكمل المبــاراة خــال ثمــان وأربعين ( )48ســاعة بنفــس النتيجة
وعنــد نفــس الدقيقــة التــي توقفــت فيهــا؛
 2.4.34تســتكمل المبــاراة بنفس الالعبيــن الموجودين في كشــف المباراة
ـواء أكانــوا فــي ميــدان اللعــب عنــد إيقــاف المبــاراة،
الموقوفــة ،سـ ً
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أو علــى مقاعــد البــدالء ،وبنفــس العــدد المســتحق للفريقيــن مــن
التبديــات؛
 3.4.34ال يحــق ألي مــن النادييــن إضافــة أو اســتبدال أي مــن البــدالء الــواردة
أســمائهم علــى كشــف المبــاراة قبــل إيقافهــا.
ســجلت خــال فتــرة اللعــب قبــل إيقــاف المبــاراة
 4.4.34العقوبــات التــي ُ
تبقــى ســارية فــي حــال اســتكمال المبــاراة وعلــى النحــو اآلتــي:
 1.4.4.34الالعــب الحاصــل علــى إنــذار فــي فتــرة اللعــب قبل إيقــاف المبــاراة،
وكان هــذا اإلنــذار الثالــث لــه فــي البطولــة ،ال يجــوز لــه االشــتراك
فــي المبــاراة التــي تليهــا ،ويحــق لــه المشــاركة فــي المبــاراة
المســتكملة.
 2.4.4.34فــي حــال طــرد العــب أو مــدرب أو إداري فــي فتــرة اللعــب قبــل
إيقــاف المبــاراة ،فــا يحــق لــه المشــاركة فــي المبــاراة المســتكملة
والمبــاراة التــي تليهــا.
 3.4.4.34ال تحتســب المبــاراة التــي تــم إيقافهــا ضمــن المباريــات المكملــة
لعقوبــة اإليقــاف المفروضــة علــى الالعبيــن أو اإلدارييــن أو
المســؤولين ،اال بعــد اســتكمالها.
 5.4.34علــى الجهــة المنظمــة أن تقــرر أيــة أمــور أخــرى غيــر منصــوص
عليهــا أعــاه وفقــً لتقديرهــا ،وتكــون قراراتهــا ملزمــة وغيــر قابلــة
لالســتئناف.
5.34

فــي حــال تناقــص عــدد العبــي الفريــق ألقــل مــن ســبعة ( )7العبين
فــي ميــدان اللعــب ،قبــل نهايــة الوقــت األصلــي أو خــال الوقــت
اإلضافــي ،فيقــوم الحكــم باإلعــان عــن إنهــاء المبــاراة ،ويتــم
تطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.

المادة ( )35تذاكر المباراة
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1.35

يكــون االتحــاد األردنــي لكــرة القــدم مســؤوال عــن إدارة جميــع
األمــور المتعلقــة بالتذاكــر و التــي تتضمــن:

1,1,35

طباعة التذاكر

 2,1,35توفير نقاط البيع في المدن الرياضية
 3,1,35توفير اجهزة القراءة على جميع البوابات
 4,1,35توفير و تدريب الكوادر المطلوبة الدارة عملية البيع و ادارة البوابات
 5,1,35عمــل المخالصــة الشــهرية مــع كل نــادي و توزيــع عائــدات البيــع
مــع العلــم بعــدم التعامــل مــع المتعهديــن .
 6,1,35ادارة المشــروع فنيــا و ماليــا واداريــً و التواصل المســتمر مــع االندية
و الجهــات المعنيــة
2,35

يحــق للنــادي تحديــد النســبة المخصصــة لجماهيــره علــى
المدرجــات فــي جميــع مبارياتــه البيتيــة ضمــن بطولــة دوري
المناصيــر للمحترفيــن وبطولــة كاس االردن وفــق الجــدول التالــي:
النسبة من الملعب
%10

%25

%75

%90

الدرجة الخاصة –
يمين او يسار

الدرجة الخاصة
والدرجة االولى
(يمين او يسار)

الدرجة الخاصة و
الدرجة االولى (يمين
او يسار) و الثانية
كاملة

الدرجة الخاصة
(يمين او يسار)
و الدرجة االولى
كاملة و الدرجة
الثانية كاملة

3,35

مباراة كأس الكؤوس و المباراة النهائية من بطولة كأس االردن:

 1,3,35يحصــل كل نــادي علــى مــا نســبته  %50مــن الملعــب مــا لــم يتــم
االتفــاق علــى نســبة اخــرى خــال االجتمــاع التنســيقي للمبــاراة او
مــن خــال المخاطبــات الرســمية قبــل المبــاراة
4,35

أسعار التذاكر:

 1,4,35يحــدد كل نــادي أســعار التذاكــر فــي مبارياتــه البيتيــة قبــل بدايــة
الموســم ،وال يحــق للنــادي رفــع اســعار التذاكــر بعــد بدايــة
الموســم ويحــق لــه تخفيــض اســعار التذاكــر ويســري التخفيــض
علــى كافــة مبارياتــه البيتيــة لغايــة انتهــاء الموســم ويكــون الحــد
االدنــى واالعلــى الســعار التذاكــر وفــق التالــي :
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 1.1,4,35الدرجة الخاصة :من  10دنانير الى  20دينار
 2,1,4,35الدرجة االولى :من  3دنانير الى  5دنانير
 3,1,4,35الدرجة الثانية :من  2دينار الى  3دينار
2,4,35

فــي حــال عــدم اتفــاق الفــرق المتقابلــة فــي المبــاراة النهائيــة
لبطولــة كاس االردن ومبــاراة كاس الكــؤوس علــى اســعار تذاكــر
هــذه المباريــات ،فيتــم تحديــد اســعار تذاكــر هــذه المباريــات مــن
قبــل الجهــة المنظمــة بحيــث تكــون اســعار تذاكــر الدرجــة االولــى
ثالثــة دنانيــر والدرجــة الثانيــة ديناريــن.

3,4,35

توزيع الريع

 1,3,4,35يحصــل النــادي علــى مــا نســبته  %90مــن ريــع مباراياتــة البيتيــة في
بطولــة دوري المناصيــر للمحترفيــن ومباريــات الــدور ريــع النهائــي
والنصــف نهائــي مــن بطولــة كاس االردن و يحصــل االتحــاد علــى
 %10بــدل ادارة المشــروع
  2,3,4,35تحصــل الفــرق المتقابلــة فــي مباريــات كاس الكــؤوس و دور الـــ
 32ودور الـــ  16والمبــاراة النهائيــة مــن بطولــة كاس االردن علــى مــا
نســبتة  % 45مــن ريــع هــذه المباريــات لــكل فريــق ويحصــل االتحــاد
علــى مــا نســبتة  %10بــدل ادارة المشــروع.
4,4,35

التذاكر المجانية

 1,4,4,35التزامــً بعقــود الرعايــة الموقعــة مــع الجهــات الراعيــة لبطــوالت
المحترفيــن فانــه يحــق لالتحــاد تزويــد هــذه الجهــات بعــدد
مــن التذاكــر المجانيــة المخصصــة لهــا فــي الدرجتيــن الخاصــة
واالولــى علــى ان يتــم تزويــد االنديــة بعــدد هــذه التذاكــر بدايــة
الموســم.
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المادة ( )36المنصات الرسمية
1.36

المنصــات الرئيســية والفرعيــة  VVIP / VIPمــن ضمــن صالحية الجهة
المنظمــة واليحــق لألنديــة إصدارأوبيــع تذاكــر لهــا.

2.36

تخصــص المنصــات الرئيســية العضــاء مجلــس ادارات االنديــة
ويكــون دخولهــا بموجــب بطاقــات الدعــوة المرقمــة الصــادرة مــن
االتحــاد .

3,36

يخصــص لــكل نــادي البطاقــات التاليــة علــى المنصــات الرئيســية
 VVIP / VIPفــي مبارياتــه البيتيــه

 1,3,36تصــدر الجهــة المنظمــة بطاقــة خاصــة لــكل عضــو مــن اعضــاء
مجلــس ادارة النــادي تخولــه حضــور مباريــات ناديــه فقــط
 2.3,36تصــدر الجهــة المنظمــة (  ) 11بطاقــة ضيــف لضيــوف النــادي
تخولهــم حضــور مباريــات ناديهــم فقــط
 3,3,36يمنــع دخــول واصطحــاب األطفــال الــى المنصــات الرئيســية تحــت
أي ظــرف
 4,3,36يمنع التدخين منعًا باتًا على المنصات الرئيسية .
 5,3,36اي مخالفــة لنــص المــواد اعــاه يتــم تطبيق مــا نصت عليــه الالئحة
التأديبيــة بحــق المخالفين.
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الباب الخامس– التسجيل وشؤون األندية والالعبين
والمدربين واإلداريين
المادة ( )37أهلية الالعبين
1.37

يجــب علــى كل نــادٍ التأكــد مــن أن جميــع الالعبيــن مســجلين
حســب األصــول فــي االتحــاد وفقــا لالئحــة أوضــاع الالعبيــن.

2.37

يعتبــر النــادي مســؤوال مســؤولية كاملــة عــن كافــة البيانــات
والكشــوفات التــي يقدمهــا للمراقــب اإلداري و/أو حكــم المبــاراة
عــن العبــي فريقــه واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة فــي أي مــن
مســابقات وبطــوالت االتحــاد المختلفــة.

3.37

الموافقــة علــى تســجيل العــب مــن قبــل الجهــة المنظمــة ال
يعنــي بالضــرورة أحقيتــه بالمشــاركة.

4.37

يتحمــل النــادي مســؤولية مشــاركة الالعبيــن المؤهليــن فــي
المبــاراة ،وخــاف ذلــك ســيتعرض لعقوبــات حســب الالئحــة
التأديبيــة.

5.37

يعتبر الالعب غير مؤهل للمشاركة في المباراة ،بدون أي تحديد
إذا:

 1.5.37كان هناك انتهاكًا في تطبيق البند ()1.37؛ أو
 2.5.37كان الالعــب موقوفــً ،وتبقــى عقوبــة الالعــب ســارية المفعــول
حتــى تنفــذ( .االشــتراك فــي المبــاراة هنــا يعنــي أن اســم الالعــب
الموقــوف مســجل فــي كشــف المبــاراة للفريــق المعتمــد
والمقــدم للمراقــب اإلداري و/أو الحكــم) فــي الحــاالت التاليــة:
 1.2.5.37إذا شــارك الالعــب فــي مبــاراة تلــت حصولــه علــى ثالثــة ( )3إنــذارات
فــي مباريــات منفصلــة فــي نفــس البطولــة.
 2.2.5.37إذا شــارك الالعــب فــي مبــاراة تلــت حصولــه علــى البطاقــة الحمراء
فــي المبــاراة الســابقة.
 3.2.5.37إذا صدر بحقه عقوبة إدارية.
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 3.5.37تبيــن للجهــة المنظمــة وجــود أي وثيقــة غيرصحيحــة قدمــت أثنــاء
تســجيل الالعــب ؛ أو
 4.5.37لــم يــرد اســم الالعــب فــي كشــف المبــاراة أو ال يحمــل بطاقــة
االعتمــادكالعــبللموســمالرياضــيالــذيتجــريفيــهالمبــاراة؛أو
 5.5.37تــم تبديــل اســم الالعــب ،قبــل ركلــة بدايــة المبــاراة ،مــن قائمــة
الالعبيــن األساســيين الــى قائمــة الالعبيــن البــدالء؛ أو
 6.5.37تــم تبديــل الالعــب خــال الوقــت األصلــي أو الوقــت اإلضافــي
للمبــاراة وعــاد ليشــارك فــي المبــاراة؛ أو
 7.5.37شارك الالعب في مباراة أدنى من فئته المعتمدة.
6.37

تحــدد أعمــار الالعبيــن المشــاركين فــي البطــوالت فــي كل فئــة
وفــق الئحــة الجهــة المنظمــة.

7.37

يســمح بمشــاركة الالعبيــن مــن فئــة أدنــى إلــى أي فئــة أعلــى فــي
جميــع المســابقات والبطــوالت وفــق الشــروط التاليــة:

 1.7.37يســمح بمشــاركة جميــع العبــي فريــق الشــباب (تحــت  21ســنة)
مــع الفريــق األول.
 2.7.37يســمح بمشــاركة جميــع العبــي فريــق الشــباب (تحــت  19ســنة)
مــع فريــق الشــباب (تحــت  21ســنة) ومــع الفريــق األول.
كحد أعلــى من فريق الناشــئين
 3.7.37يســمح بمشــاركة ســتة ( )6العبيــن
ٍ
(تحــت  17ســنة) مــع فريــق الشــباب (تحــت  19ســنة) ،ويســمح
كحــد أعلــى مــن فريــق الناشــئين
بمشــاركة العبيــن ( )2العبيــن
ٍ
(تحــت  17ســنة) مــع فريــق الشــباب (تحــت  21ســنة) ومــع الفريــق
األول.
ـد أعلى مــن فريق الناشــئين
  4.7.37يســمح بمشــاركة ســتة ( )6العبيــن كحـ ٍ
(تحــت  15ســنة) مــع فريــق الناشــئين (تحــت  17ســنة) ،وال يســمح
بمشــاركتهم مــع باقــي الفــرق العمريــة.
8.37

الالعــب المســتجد الــذي يوقــع علــى كشــوفات النــادي بعــد بــدء
الموســم الرياضــي ،يحــق لــه االشــتراك فــي أيــة مبــاراة رســمية بعــد
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التســجيل ،مــع االلتــزام بمــا جــاء فــي الئحــة أوضــاع الالعبيــن.
9.37
10.37

ـب أن يكــون عضــوًا فــي األجهــزة الفنيــة أو اإلداريــة
ال يجــوز ألي العـ ٍ
أو الطبيــة.
يجب أن تكون مالبس الالعبين وفق التالي :

  1.10.37مرقمة على الظهر بارتفاع (25سم– 35سم) وعلى
الصدر(10سم 15-سم) وعلى السروال (10سم 15-سم)وعرض
(5سم).
 2.10.37أرقام الالعبين المقيدين في قائمة الفريق األول تبدأ من رقم ()1
ولغاية رقم ( .)99مع وجوب تخصيص الرقم ( )1لحارس المرمى.
 3.10.37يلتزم الالعب بالرقم الذي يرتديه خالل البطوالت في الموسم
الواحد لفئته المعتمدة.
ـون مميــز عــن ألــوان
 4.10.37يلتــزم حــارس المرمــى بارتــداء مالبــس ذات لـ ٍ
مالبــس باقــي الالعبيــن والحــكام ،ويســمح لحــارس المرمــى بارتداء
الســروال الطويــل.
 5.10.37يجب تطابق ألوان مالبس حارس المرمى اآلساسي وبدالئه.
 6.10.37يجــب وضــع شــعار النــادي علــى مقدمــة قميــص الالعبيــن فــي
األعلــى مــن الجهــة اليســرى ،ووضــع شــعار االتحــاد علــى الكتــف
األيمــن وشــعار البطولــة علــى الكتــف األيســر.
 7.10.37يجب تطابق رقم السروال مع رقم القميص.
 8.10.37يجب أن يضع قائد الفريق عالمة مميزة على ذراعه األيسر.
 9.10.37فــي حــال ارتــداء قميــص آخــر تحــت القميــص األساســي ،فيجــب
أن يكــون لــون أكمــام القميــص مــن نفــس لــون أكمــام القميــص
األساســي ،وينطبــق نفــس الحــال علــى ارتــداء ســروال ضاغــط أو
خالفــه تحــت الســروال األساســي.
 10.10.37تلتــزم جميــع الفــرق وعلــى اختــاف درجاتهــا وفئاتهــا بإحضــار
مالبســهااألساســيةواالحتياطيــةفــيكلمبــاراة،وحســبالتالــي:
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1.10.10.37الفريق األول فقط ألندية الدرجة الممتازة (المحترفين) وأندية
الدرجة األولى والدرجة الثانية والبطوالت النسوية ،تلعب باللون
األساسي.
2.10.10.37فــي مباريــات بطــوالت الفئــات العمريــة كافــة وبطــوالت كــرة
الصــاالت (الخماســي) ،وفــي حال تشــابه ألــوان قمصــان الفريقين
المتبارييــن ،فيقــوم الحكــم بإجــراء القرعــة لتحديــد الفريــق
الــذي ســيلعب باللــون االحتياطــي ،وفــي جميــع األحــوال فــإن
الفريــق الــذي ال يلتــزم بقــرار الحكــم فيطبيــق عليــه مــا نصــت
عليــه المــادة .37
 11.10.37يســمح بوجــود اإلعالنــات علــى قمصــان الالعبيــن بواقــع إعــان
واحــد فــي متوســط منطقــة الصــدر ،وكذلــك إعــان واحــد
علــى منطقــة الظهــر ،وإعــان واحــد علــى الشــورت ،وال يســمح
بوجودهــا علــى الجــوارب والحــذاء .
11.37

 يتــم اعتمــاد ألــوان الفــرق األساســية واالحتياطيــة قبــل بــدء
الموســم ،وال يجــوز اســتبدال الــزي األساســي أو االحتياطــي لنفس
الموســم بعــد تثبيــت األلــوان فــي االجتماعــات التنســيقية أو
الكتــب الرســمية الــواردة مــن األنديــة بهــذا الخصــوص.

12.37

فــي حال تشــابه ألــوان قمصــان الفريقيــن المتباريين ،فــإن للفريق
المســتضيف الحــق فــي االحتفــاظ بالــزي األساســي ويلعــب
ُ
الفريــق الضيــف بالــزي االحتياطــي ،وفــي حــال رفــض الفريــق
الضيــف فيتــم تطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.

13,37

يجــب علــى حــراس المرمــى ارتــداء زي مخالــف لــزي الفريقيــن
المتبارييــن وبغــض النظــر اذا كان اســم الفريــق الــذي يلعــب لــه
ورد او ً
ال او ثانيــً فــي جــدول المباريــات

14.37

تلتــزم أنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) المشــاركة بتقديــم
عينــة مــن مالبــس فرقهــا الــى الجهــة المنظمــة قبــل بدايــة
الموســم ،ألخــذ الموافقــات الخطيــة المطلوبــة وفــق البنــد
(.)10.37
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المادة ( )38فترات التسجيل
1.38

الفتــرة األولــى :تبــدأ مــن يــوم الثالثــاء الموافــق  2018/6/26وحتــى
يــوم االحــد الموافــق .2018/8/19

2.38

الفتــرة الثانيــة  :تبــدأ مــن يــوم األحــد الموافــق  2019/1/13و حتــى
يــوم الثالثــاء الموافــق .2019/2/12

3.38

تكــون ســاعات الــدوام الرســمي لالتحــاد هــي الســاعات المحــددة
الســتقبال طلبــات تســجيل وتحريــر الالعبيــن ،باســتثناء آخــر يــوم
فــي فتــرة التســجيل فيســتمر فيــه اســتقبال الطلبــات لغايــة
منتصــف الليــل.

المادة ( )39قواعد تسجيل الالعبين في فترة التسجيل
1.39

يخضع لهاتين الفترتين كل من:

 1.1.39الالعبــون المحترفــون (األردنيــون وغيــر األردنييــن) للفريــق األول
وفــرق الفئــات العمريــة.
 2.1.39الالعبــون الهــواة (األردنيــون وغيــر األردنييــن) للفريــق األول وفــرق
الفئــات العمريــة.
2.39

يتــم تســجيل الالعبيــن المحترفيــن والهــواة (األردنييــن وغيــر
األردنييــن) فــي فتــرات التســجيل المحــددة فــي المــادة ()38
ـتثناء مــن ذلــك يســمح لمــا يلــي بالتســجيل خــارج فتــرات
فقــط ،واسـ
ً
التســجيل:

 1.2.39الالعــب الهــاوي غيــر المســجل حاليــً فــي كشــوفات أي نــادٍ وكان
ـجيل لــه فــي نــادٍ محلــي.
آخرتسـ
ٍ
 2.2.39الالعــب المحتــرف الــذي انتهــى عقــده مــع ناديــه الســابق قبــل
نهايــة فتــرة التســجيل ،اســتنادا إلــى الئحــة أوضــاع الالعبيــن ووفــق
الضوابــط التاليــة:
 1,2,2,39أال يكــون النــادي قــد اســتكمل العــدد المســموح له لعــدد الالعبين
والمحــدد بثالثيــن ( )30العبــً ،كمــا أال يكــون النــادي قــد اســتكمل
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العــدد المحــدد للالعبيــن غيــر األردنييــن والمحــدد بثالثــة ( )3العبيــن
لدرجــة المحترفيــن والعبيــن ( )2للدرجتيــن األولــى.
 2,2,2,39لــكل نــادٍ مــن انديــة (المحترفيــن ،الدرجــة االولــى ) أن يســجل العبــً
محترفــً واحــدًا خــال الموســم نفســه (حســب هــذا االســتثناء).
ـرف اســتنادًا الــى هــذا االســتثناء،
ـب محتـ ٍ
 3,2,2,39لــن يتــم تســجيل أي العـ ٍ
ـل علــى انتهــاء فتــرة التســجيل
ـ
عم
ـوم
بعــد مــرور عشــرين ( )20يـ
ٍ
عمــل علــى انتهــاء فتــرة
األولــى ،وبعــد مــرور عشــرة ( )10أيــام
ٍ
التســجيل الثانيــة المحــددة فــي المــادة (.)38
 4,2,2,39تســتقبل طلبــات تســجيل الالعب اســتنادًا الــى هذا االســتثناء خالل
أوقــات الــدوام الرســمي لالتحــاد فقط.
المــادة ( )40آليــة تســجيل الالعبيــن الهــواة للفريــق األول وفــرق
الفئــات العمريــة
1.40

يقــدم النــادي طلــب تســجيل الالعــب الهــاوي الجديــد مرفقــً بمــا
يلــي:

 1.1.40بطاقــة تســجيل الالعــب الهــاوي موقعـ ً
ـة مــن قبــل الالعــب وأميــن
ســر النــادي ومختومــة بختــم النــادي.
 2.1.40صورة ملونة حديثة لالعب.
 3.1.40هويــة األحــوال المدنيــة لالعب،وفــي حــال كان الالعــب منتســبا
لجهــة أمنيــة أو عســكرية ترفــق صــورة عــن شــهادة التعييــن
وصــورة عــن شــهادة الميــاد.
 4.1.40رسوم التسجيل وفق المادة (.)56
2.40

يقــدم النــادي طلــب تســجيل الالعــب الهــاوي القاصــر الجديــد
مرفقــً بمــا يلــي:

 1.2.40بطاقــة تســجيل الالعــب الهــاوي القاصــر موقعــة مــن قبــل الالعب
وولــي أمــره وأميــن ســر النــادي ومختومــة بختــم النــادي.
2.2.40

صورة ملونة حديثة لالعب.
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 3.2.40هوية األحوال المدنية لالعب.
 4.2.40رسوم التسجيل وفق المادة (.)56
3.40

يقوم النادي بتسجيل كشف كل فئة وفق التالي :

ـد أدنــى ثمانيــة عشــر ( )18العبــً
 1.3.40يتــم تعبئــة كشــف التســجيل بحـ ٍ
ـد أعلــى ثالثــون ( )30العبــً ،علــى أن يرفــق مــع الكشــف صــور
وبحـ ٍ
هــؤالء الالعبيــن علــى ( )CDبصيغــة (.).JPG
 2.3.40يجــب تعبئــة كافــة معلومــات الالعبيــن كاملــة ( االســم  ،تاريــخ
الميــاد  ...الــخ ).
 3.3.40يجــب أن يكــون كشــف التســجيل موقعــً مــن قبــل أميــن ســر
النــادي ومختومــا بختــم النــادي.
 4.3.40رسوم التسجيل لالعبين وفق المادة (.)56
المــادة ( )41آليــة تســجيل الالعبيــن المحترفيــن للفريــق األول وفــرق
الفئــات العمريــة
1.41

يقــدم النــادي طلــب تســجيل الالعــب المحتــرف مرفقــً بمــا يلــي،
وتصــدر الجهــة المنظمــة موافقتهــا علــى طلــب التســجيل خــال
مــدة أقصاهــا خمســة ( )5أيــام عمــل:

 1.1.41بطاقــة تســجيل الالعــب المحتــرف موقعــة أميــن ســر النــادي
ومختومــة بختــم النــادي.
 2.1.41نسختين من عقد الالعب وفق أي من التالي:
 1.2.1.41عقد العب محترف أردني.
 2.2.1.41عقد العب محترف غير أردني.
 3.2.1.41عقد العب محترف قاصر.
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3.1.41

اتفاقية االنتقال للالعبين المنتقلين من أندية أخرى.

4.1.41

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

 5.1.41اتفاقيــة إنهــاء العقــد نمــوذج (د) لالعبيــن الذيــن تــم إنهــاء
عقودهــم بالتراضــي مــع أنديتهــم الســابقة.
 6.1.41إقرار النادي.
 7.1.41إقرار الالعب.
 8.1.41إقــرار التفــرغ مــن الالعــب ،أو إقــرار مــن النــادي بالموافقــة علــى
عمــل الالعــب.
 9.1.41رسوم تسجيل العقد وفق المادة (.)56
 10.1.41صورة ملونة حديثة لالعب.
المادة ( )42تسجيل الالعبين غير األردنيين
1.42

يســمح ألنديــة المحترفيــن بتســجيل ثالثــة ( )3العبيــن غيــر أردنييــن
فــي الفريــق األول وفــي حــال كان النــادي مشــارك فــي بطولــة
خارجيــة تســمح تعليماتهــا بمشــاركة اكثــر مــن ثالثــة العبيــن
غيــر أردنييــن فيحــق للنــادي تســجيل العــدد المســموح علــى ان
ينــص عقــد الالعــب صراحــة علــى مشــاركته فقــط فــي البطولــة
الخارجيــة المعنيــة وال يحــق لــه المشــاركة فــي البطــوالت
المحليــة.

2.42

يســمح ألنديــة الدرجــة األولــى فقــط بتســجيل العبيــن ( )2فــي
الفريــق األول.

3.42

ال يســمح ألنديــة الدرجــة الثانيــة بتســجيل أي العــب غيــر أردنــي فــي
الفريــق األول.

4.42

يســمح لألنديــة بتســجيل العبيــن ( )2غيــر أردنييــن فــي كل فئــة
عمريــة ،وال يحــق لهــم المشــاركة مــع الفريــق األول أو مــع الفئــة
األعلــى.

5.42

ال يســمح بتســجيل الالعبيــن غيــر األردنييــن كحــراس مرمــى فــي أي
فئــة.
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المــادة ( )43معاملــة الالعبيــن األردنييــن الذيــن ال يحملــون رقمــً
وطنيًا
1.43

يتــم معاملــة الالعبيــن الذيــن يحملــون جــواز ســفر اردنــي بــدون
رقــم وطنــي معاملــة الالعــب األردنــي الحاصــل علــى رقــم
وطنــي.

المــادة ( )44آليــة طلب شــهادة االنتقــال الدولية لالعبيــن المحترفين
والفئــات العمريــة فوق ســن الثمانية عشــرة ()18
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1.44

تلتــزم األنديــة بنظام تطابــق االنتقال ( )TMSبشــان تســجيل الالعبين
القصــر المنتقليــن مــن اتحــاد وطنــي آخــر.
المحترفيــن والالعبيــن
ّ

2.44

مســؤول نظــام تطابــق االنتقــال بالنــادي والــذي حصــل علــى
التدريــب المناســب ،هــو المســؤول عــن إدخــال البيانــات الخاصــة بــأي
عمليــة انتقــال.

3.44

يضمــن النــادي صحــة إدخــال البيانــات المتعلقــة باالنتقــال علــى
النظــام بالشــكل الصحيــح ،وكذلــك تحميــل كافــة المســتندات
المطلوبــة.

4.44

يضمــن النــادي متابعــة تطابــق المعلومــات لالنتقــال مــن قبــل
النــادي اآلخــر (إن وجــد) إذ ال يمكــن طلــب شــهادة االنتقــال الدوليــة
لالعــب المعنــي مــا لــم تتــم مطابقــة البيانــات مــن قبــل النادييــن
بشــكل صحيــح.

5.44

ينصــح بتجنــب العمــل مــا أمكــن علــى إدخــال معامــات فــي اليوم
األخيــر لفتــرة التســجيل ،خوفــً مــن وقــوع أخطــاء غيــر متوقعــة
يكــون أثرهــا حرمــان النــادي مــن تســجيل الالعــب المعنــي.

6.44

يضمــن النــادي متابعــة إنهــاء المعامــات مــن الناحيــة الماليــة عنــد
ســدادها ،وإدخــال الوثائــق التــي تفيــد بذلــك علــى النظــام.

7.44

يلتــزم النــادي بتعليمــات الفيفــا الخاصــة بالعقوبــات المترتبــة علــى
عــدم تحميــل الوثائــق المطلوبــة وباللغــة االنجليزيــة أو مترجمــة
حســب األصــول ،والتــي تتــدرج وفــق التالــي (اإلنــذار ،التوبيــخ ،فــرض
غرامــة ماليــة تصــل قيمتهــا إلــى أربعــة عشــر ألــف ( )14000فرنــك
سويســري بحــق المخالفيــن).

8.44

الوثائق المطلوبة (باللغة االنجليزية أو مترجمة حسب األصول) :

 1.8.44تسجيل العب محترف عقده السابق قد انتهى:
 1.1.8.44نسخة من عقد الالعب.
 2.1.8.44نسخة عن جواز سفره.
 3.1.8.44إثبــات عــدم ملكيــة طــرف ثالــث لالعــب علــى نموذجيــن موقعيــن
مــن نــادي الالعــب الســابق والالعــب.
 4.1.8.44إثبات انتهاء عقد الالعب السابق محددًا باليوم والتاريخ.
2.8.44

تسجيل العب وفق نظام اإلعارة:

 1.2.8.44نسخة من عقد الالعب الجديد.
 2.2.8.44نسخة عن جواز سفره.
 3.2.8.44إثبــات عــدم ملكيــة طــرف ثالــث لالعــب علــى نموذجيــن موقعيــن
مــن نــادي الالعــب الســابق والالعــب.
 4.2.8.44نسخة عن اتفاقية اإلعارة.
 3.8.44تسجيل العب انتقل من نادٍ إلى نادٍ آخر مقابل مبلغ مالي:
 1.3.8.44نسخة عن عقد الالعب الجديد.
 2.3.8.44نسخة عن جواز سفره .
 3.3.8.44إثبــات عــدم ملكيــة طــرف ثالــث لالعــب علــى نموذجيــن موقعيــن
مــن نــادي الالعــب الســابق والالعــب.
 4.3.8.44نسخة عن اتفاقية االنتقال.
4.8.44

تسجيل العب وضعيته السابقة هاوٍ :

 1.4.8.44نسخة عن عقد الالعب.
 2.4.8.44نسخة عن جواز سفره.
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 3.4.8.44إثبــات عــدم ملكيــة طــرف ثالــث لالعــب علــى نموذجيــن موقعيــن
مــن نــادي الالعــب الســابق والالعــب.
  5.8.44االتحــاد وعبــر مســؤول النظــام فيــه لــن يقــوم باســتكمال أيــة
عمليــة انتقــال مــا لــم تكــن كافــة الوثائــق المطلوبــة قــد أدخلــت
بطريقــة صحيحــة ووفــق تعليمــات الفيفابهــذا الخصــوص.
القصــر دون
المــادة ( )45طلــب شــهادة االنتقــال الدوليــة لالعبيــن
ّ
ســن الثامنــة عشــر ()18
1.45

دون اإلخــال فــي قواعــد الفيفــا لالنتقــاالت الدوليــة لالعبيــن
والقصــر ،يســمح بتســجيل العبيــن ( )2فقــط غيــر أردنييــن
البالغيــن
ّ
ممــن لــم يبلغــوا بعــد ســن الثامنــة عشــرة ( )18فــي مســابقات
الفئــات العمريــة وفــق أحــد االســتثناءات التاليــة:

 1.1.45أن يكــون والــدي الالعــب أو أحدهمــا يعمــل فــي المملكــة ألســباب
غيــر متعلقــة بكــرة القــدم.
 2.1.45أن يكون الالعب قد أقام في المملكة لمدة خمس ( )5سنوات.
 3.1.45أن الالعــب يعيــش فــي منطقــة حدوديــة فــي بلــده ،وال تزيــد
المســافة اإلجماليــة بيــن مــكان ســكنه وناديــه الجديــد عــن مائــة
( )100كلــم.
2.45

القصــر غيــر األردنييــن خــال
يتــم تســجيل الالعبيــن المحترفيــن
ّ
فترتــي التســجيل المحــددة فــي المــادة (.)38

3.45

شروط ومتطلبات التسجيل:

 1.3.45طلــب تســجيل لالعــب متضمنــً «اســم الالعــب كامــ ً
ا ،جنســيته،
تاريــخ ومــكان ميــاده ،اســم والــده ووالدتــه كامـ ً
ا ،الفئــة العمريــة
المــراد تســجيل الالعــب فيهــا ،تاريــخ ومــكان إقامــة الالعــب ووالديه
فــي المملكــة ،االســم الكامــل لجهــة عمــل أي مــن الوالديــن  -إن
وجــد ».
 2.3.45استكمال كافة الوثائق وفقا لالستثناء المتحقق للتسجيل.
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4.45

الطلــب المســتوفي لكافــة الشــروط والمتطلبــات الــواردة أعــاه،
تقــوم الجهــة المنظمــة بإدراجــه مــن خــال نظــام مطابقــة
االنتقــال ( ،)TMSولــن يتــم تســجيل أي العــب إال بعــد الحصــول
علــى موافقــة اللجنــة الفرعيــة فــي لجنــة أوضــاع الالعبيــن فــي
القصــر ،وأن تــرد الموافقــة للجهــة
الفيفــا والمســؤولة عــن حمايــة
ّ
المنظمــة مــن خــال النظــام المشــار إليــه.

5.45

الوثائــق المطلوبــة الســتكمال التســجيل يجــب أن تقــدم باللغتيــن
العربيــة واالنجليزيــة أو مترجمــة قانونيــً إلــى اللغــة االنجليزيــة.

المــادة ( )46طلــب شــهادة االنتقــال الدوليــة لالعــب الهــاوي غيــر
األردنــي فــوق ســن الثامنــة عشــر()18
1.46

تطبــق كافــة اإلجــراءات والقواعــد الخاصــة بتســجيل الالعــب
الهــاوي ،باإلضافــة إلــى طلــب خطــي مــن النــادي الراغــب فــي
تســجيله خــال فتــرة التســجيل مرفــق باســم ناديــه الســابق،
ونســخة عــن جــواز ســفر الالعــب حتــى يتــم طلــب شــهادة االنتقال
الدوليــة الخاصــة.

المادة ( )47انتقال الالعبين بين أندية المملكة
1.47

يســمح بانتقــال الالعبيــن المحترفيــن فقــط ضمن فترتي التســجيل
المحــددة فــي المــادة (.)38

2.47

ال يســمح بانتقــال الالعبيــن الهــواة بيــن األنديــة بطريقــة االنتقــال
الحصــري لنــادي معيــن.

3.47

ال يســمح بانتقــال الالعبيــن غيــر األردنييــن والمســجلين فــي فــرق
الفئــات العمريــة أثنــاء الموســم.

4.47

يشترط النتقال الالعب المحترف تقديم ما يلي:

 1.4.47اتفاقية االنتقال الموقعة بين األطراف الثالثة.
 2.4.47العقــد المبــرم بيــن النــادي الجديــد والالعــب وكافــة الوثائــق
المطلوبــة.
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المادة ( )48إعارة الالعبين بين أندية المملكة
1.48

ال يجوز إعارة الالعبين الهواة بين أندية المملكة.

2.48

تكــون إعــارة الالعبيــن المحترفين ضمــن فترتي التســجيل المحددة
فــي المــادة (.)38

3.48

تتــم إعــارة الالعبيــن المحترفيــن بموجــب اتفاقيــة إعــارة بيــن
األطــراف الثالثــة محــددًا فيهــا كافــة الشــروط وااللتزامــات الماليــة
وفــق النمــوذج المعــد مــن قبــل الجهــة المنظمــة .

4.48

المعير.
المعار في كشف النادي ُ
ال يتم احتساب الالعب ُ

5.48

الحــد األدنــى لمــدة اإلعــارة هــي الفتــرة الممتــدة بيــن فترتــي
ا لتســجيل .

6.48

المعــار الــذي تــم إنهــاء إعارتــه ،يمكــن لناديــه
الالعــب المحتــرف ُ
المعيــر أن يعيــد تســجيله ضمــن فتــرات وشــروط التســجيل.
ُ

7.48

المعــار الــى نــادي غيــر أردنــي مــن نــادي أردنــي،
الالعــب المحتــرف ُ
ال يمكــن إعــادة تســجيله فــي ناديــه األصلــي إال خــال فتــرات
التســجيل المحــددة بالمــادة (.)38

المادة ( )49آلية تحرير الالعبين المحترفين والهواة
1.49

تحرير الالعبين المحترفين:

 1.1.49يتــم تحريرالالعبيــن المحترفيــن خــال فتــرات التســجيل بموجــب
اتفاقيــة إنهــاء عقــد وفــق النمــوذج (د) موقعــة مــن طرفــي
التعاقــد ،ويلتــزم النــادي بتزويــد الجهــة المنظمــة بأصــل هــذه
االتفاقيــة خــال فتــرات التســجيل.
 2.1.49بعــد اســتالم الجهــة المنظمــة ألصــل اتفاقيــة إنهــاء العقــد خــال
فتــرات التســجيل ،يتــم إســقاط اســم الالعــب مــن كشــوفات
النــادي ويعتبــر الالعــب حــرًا باالنتقــال إلــى أي نــادٍ آخــر.
 3.1.49الالعــب الــذي ينتهــي عقــده مــع ناديــه ُيحــرر تلقائيًا من كشــوفات
النــادي لــدى الجهــة المنظمــة.
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2.49

تحرير الالعبين الهواة:

 1.2.49حضــور رئيــس النــادي أو أميــن الســر النــادي أومنــدوب النــادي أو مــن
ينــوب عنهــم بموجــب كتــاب رســمي مــن النــادي.
 2.2.49تعبئــة أســماء الالعبيــن المــراد تحريرهــم فــي النمــوذج الخــاص
بالتحريــر ،وتوقيعــه مــن قبــل المفــوض وختمــه بختــم النــادي.
 3.2.49عنــد تعبئــة النمــوذج وختمــه وفــق مــا ســبق ،يعتبــر الالعــب الــوارد
اســمه فــي نمــوذج التحريــر محــررًا مــن كشــوفات النــادي لــدى
الجهــة المنظمــة ،ويعتبــر الالعــب حــرًا باالنتقــال إلــى أي نــادٍ آخــر ،وال
يحــق للنــادي إعــادة تســجيله إال وفــق إجــراءات تســجيل جديــدة.
3.49

الالعــب الهــاوي الــذي لــم يقــم ناديــه بإعــادة قيــده عنــد تقديــم
كشــف تســجيل الفئــة المعنيــة ،يعتبــر محــررًا تلقائيــً مــن ســجالت
ناديــه ،ويحــق لــه التســجيل فــي أي نــادٍ آخــر.

4.49

الالعــب الهــاوي المســجل فــي كشــوفات أنديــة الخماســي لــدى
الجهــة المنظمــة ،يحــرر تلقائيــً مــن كشــوفات ناديــه فــي حــال
توقيعــه علــى عقــد احتــراف مــع أي نــادٍ خــال فترتــي التســجيل
المحــددة فــي المــادة ( )38واعتمــاد الجهــة المنظمــة للعقــد.

5.49

بعــد انتهــاء الموســم ،تقــوم الجهــة المنظمــة بتحريــر الالعبيــن
الهــواة غيــر األردنييــن والمســجلين فــي كشــوفات الفئــات العمرية
لجميــع الدرجــات.

المادة ( )50أحكام عامة لعقود الالعبين المحترفين
1.50

تلتــزم أنديــة المحترفيــن مــع نهايــة فتــرة التســجيل المحــددة فــي
كحــد أدنــى مــن
المــادة ( )38بتســجيل ثمانيــة عشــر ( )18العبــً
ٍ
العبــي الفريــق األول لديهــا كالعبيــن محترفيــن بعقــود موثقــة
وفــق التعليمــات.

2.50

االلتــزام فــي مــدة العقــد بالحــد األدنــى وهــو مــن تاريــخ توقيعــه
وحتــى نهايــة الموســم ،والحــد األعلــى وهــو خمســة ( )5ســنوات،
وكذلــك بــأال تتعــدى مــدة عقــد الالعــب القاصــر ثــاث ( )3ســنوات.
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3.50

يجــب أن يكــون تاريــخ بدايــة العقــد محــددا باليوم والشــهر والســنة،
وأن تكــون نهايــة العقــد محــددة بنهايــة الموســم الرياضــي آلخــر
ســنة تعاقديــة.

4.50

يتــم توقيــع الالعبيــن علــى نمــاذج العقــود المقــررة مــن الجهــة
المنظمــة ،وأن تكــون مطبوعــة علــى ورق النــادي المــروس ،ولــن
تعتمــد العقــود المكتوبــة بخــط اليــد ويجــب ان تكــون العقــود
اصليــة (غيــر مصــورة ) عنــد تقديمهــا للتســجيل.

5.50

توقيــع العقــود والوثائــق المرفقــة مــن رئيــس النــادي أو أميــن الســر
فقــط ،ومختومــة بختــم النــادي الرســمي ،وأن يتــم توقيــع جميــع
الصفحــات مــن طرفــي التعاقــد ،وال تقبــل التواقيــع المختصــرة أو
المختلفــة ،كمــا يجــب أن توقــع مــن شــاهدين ( )2علــى الصفحــة
األخيــرة للعقــد.

6.50

يعتبــر العقــد ملزمــً قانونيــً للطرفيــن أمــام الهيئــات القضائيــة
للجهــة المنظمــة ،وال يعتبــر العقــد صالحــً لتســجيل الالعــب إال بعد
مصادقــة الجهــة المنظمــة عليــه.

7.50

يجب كتابة العناوين وأرقام الهواتف لطرفي التعاقد .

المادة ( )51شؤون المدربين
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1.51

تقوم األندية باعتماد األجهزة الفنية قبل بداية كل موسم.

2.51

الفريــق األول ألنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفين)يســمح بتســجيل
التاليــة أســماؤهم ممــن يحــق لهــم التواجــد علــى مقاعــد البــدالء
بحــد أعلــى (مــدرب ، head coach
أثنــاء المباريــات الرســمية ،وهــم
ٍ
مســاعد مــدرب  ،1مســاعد مــدرب  ،2مــدرب حــراس مرمــى ،مــدرب
لياقــة بدنيــة ،طبيــب ،معالــج ،مدلــك ،منســق إعالمــي ،مديــر فريــق،
ـد أدنــى
مترجــم إذا كان المــدرب غيــر عربــي ،مســؤول لــوازم) ،وبحـ ٍ
عنــد تقديــم طلــب التســجيل (مديــر فنــي ،مديــر فريــق ،طبيــب،
مــدرب حــراس معالج،منســق إعالمــي).

3.51

الفريــق األول لبطــوالت الدرجــات األخرى:يســمح بتســجيل التاليــة
أســماؤهم ممــن يحــق لهــم التواجــد علــى مقاعــد البــدالء أثنــاء

بحدأعلــى (مــدرب ،مســاعد مــدرب،
المباريــات الرســمية ،وهــم
ٍ
مــدرب حــراس ،طبيــب ،معالــج ،مدلــك  ،مديــر فريــق ،مســؤول
ـد أدنــى عنــد تقديــم طلــب التســجيل (مــدرب ،مديــر
اللــوازم) ،وبحـ ٍ
فريــق ،معالــج).
4.51

ـد أعلــى (مــدرب،
فريــق الشــباب بفئتيــه وفريــق الناشــئين بفئتيــه :بحـ ٍ
مســاعد مــدرب ،مــدرب حــراس ،طبيــب ،معالــج ،مديــر فريــق،
وبحــد أدنــى عنــد تقديــم طلــب التســجيل
مســؤول اللــوازم)،
ٍ
(مــدرب ،مديــر فريــق ،معالــج) .فيمــا يســمح للفئــات العمريــة
بإضافــة مديــر فنــي للفئــات العمريــة بإلضافــة الــى مــا ســبق.

5.51

تلتــزم الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) بالتوقيــع مــع أعضــاء الجهــاز
الفنــي علــى عقــود وفــق النمــوذج الصــادر عــن الجهــة المنظمــة.

6.51

يســمي كل نــادٍ مــن أنديــة الدرجــة الممتــازة (المحترفيــن) الجهــاز
الفنــي (المدربيــن) لفرقــه المختلفــة علــى أن يكــون حاص ـ ُ
ا علــى
مــا يلــي:

 1.6.51المدرب الرئيسي للفريق األول (::) head coach
 1.1.6.51أن يكــون حائــزًا علــى شــهادة االتحــاد اآلســيوي المســتوى ( ،)Aأو
أي دبلــوم تدريــب أجنبــي ســاري المفعــول الــذي يعــادل هــذه
الشــهادة والمعتــرف بــه مــن قبــل االتحــاد اآلســيوي ؛ أو
 2.1.6.51أن يكــون أصـ ً
ا قــد باشــرفي دورة التعليــم الالزمــة المعتــرف بهــا
مــن قبــل االتحــاد األردنــي التــي تتيــح لــه تحقيــق الدبلــوم المطلوب
حســبما هــو محــدد بموجــب البنــد ( )1.1.6.51أعاله؛
 3.1.6.51أن يكــون حائــزًا علــى «إقــرار باألهليــة» صــادر مــن قبــل االتحــاد
األردنــي .علــى أن تقــوم الدائــرة الفنيــة فــي االتحــاد األردنــي بتزويــد
«إقــرار باألهليــة» فــي الحــاالت التــي ال ينطبــق البنــد ( )1.1.6.51والبند
( )2.1.6.51فيهــا علــى المديرالفنــي للفريــق األول ،ولكنــه كان
مديــرًا فنيــً علــى المســتوى االحترافــي أو المنتخــب الوطنــي.
 2.6.51مساعد المدرب:
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 1.2.6.51أن يكــون حائــزًا علــى شــهادة االتحــاد اآلســيوي المســتوى (،)B
أو أي دبلــوم تدريــب أجنبــي ســاري المفعــول الــذي يعــادل هــذه
الشــهادة والمعتــرف بــه مــن قبــل االتحــاد اآلســيوي ؛ أو
 2.2.6.51أن يكــون أص ـ ً
ا قــد باشــرفي دورة التعليــم الالزمــة المعتــرف بهــا
مــن قبــل االتحــاد األردنــي التــي تتيــح لــه تحقيــق الدبلــوم المطلوب
حســبما هــو محــدد بموجــب البنــد (  )1.2.6.51أعــاه؛ أو
 3.2.6.51يجــوز لمســاعد مــدرب الفريــق األول أن يتحمــل مســؤوليات مديــر
برنامــج تطويــر الناشــئين.
 4.2.6.51فــي حــال كان المــدرب غيــر اردني فيجــب ان يكونا احد مســاعدي
المــدرب مــن الجنســية االردنية.
3.6.51

مدرب حراس المرمى:

 1.3.6.51يجــب أن يكــون حاصــ ً
ا علــى دورة التدريــب اآلســيوية لمدربــي
حــراس المرمــى المســتوى (.)C
4.6.51

مدرب اللياقة البدنية:

1.4.6.51

يجب أن يكون حاص ًال على دورة التدريب اآلسيوية المستوى (.)B

 2.4.6.51يجــب أن يكــون حاصــ ً
ا علــى دورة التدريــب اآلســيوية للياقــة
البدنيــة.
 5.6.51مدربو الناشئين:
  1.5.6.51يجــوز لمدربــي الشــباب القيــام بوظيفــة مســاعد مــدرب للفريــق
األول أو وظيفــة مديــر برامــج تطويــر الناشــئين.
 2.5.6.51يجب أن يكون حاص ً
ال على شهادة التدريب األسيوي المستوى ()B
كحد أدنى ،أو أي شهادة تدريب أجنبية سارية المفعول تعادل
ٍ
الشهادة اآلسيو ية.
 3.5.6.51أن يكــون أصـ ً
ا قــد باشــرفي دورة التعليــم الالزمــة المعتــرف بهــا
مــن قبــل االتحــاد األردنــي ممــا يتيــح لــه الحصــول علىالشــهادة
الواردة أعاله.
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7.51

يســمي كل نــادٍ مــن أنديــة الدرجــات األولــى والثانيــة واألنديــة
النســوية الجهــاز الفنــي (المدربيــن) لفرقــه المختلفــة علــى أن
يكــون حاصــ ُ
ا علــى مــا يلــي:

1.7.51

شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Bألنديــة الدرجــة األولــى
بالنســبة للمــدرب وشــهادة التدريــب اآلســيوية ()Cلباقــي أعضــاء
الجهــاز الفنــي.

 2.7.51شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Aألنديــة الدرجــة األولــى
النســوي فيمــا يجــب ان يعيــن النــادي مســاعد مــدرب (انثــى) وان
تكــون حاصلــة علــى شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Cعلــى
االقــل وشــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Cألنديــة الدرجــة
الثانيــة النســوي فيمــا يجــب ان يعيــن النــادي مســاعد مــدرب (انثــى)
وان تكــون حاصلــة علــى شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ()D
او بكالوريــس تربيــة رياضيــة علــى االقــل .
 3.7.51شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Cألنديــة الدرجــة الثانيــة
وفئاتهــا العمريــة بالنســبة للمــدرب والجهــاز الفنــي.
  4.7.51شــهادة التدريــب األســيوي المســتوى ( )Bألنديــة المحترفيــن
الفئــات العمريــة للمــدرب وشــهادة التدريــب االســيوي المســتوى
( )Cبالنســبة لمســاعد المــدرب.
 5.7.51يجــب ان يكــون مــدرب حــراس المرمــى حاصــا علــى شــهادة
التدريــب األســيوية لحــراس المرمــى المســتوى ( )Cالنديــة الدرجتيــن
األولــى والثانيــة النســوي .
 6.7.51يجــب ان يكــون المــدرب اردنــي الجنســية فقــط بالنســبة النديــة
الدرجــة األولــى والثانيــة والفئــات العمريــة لكافــة الدرجــات ،فيمــا
يســمح النديــة المحترفيــن بتعييــن مديــر فنــي فئــات عمريــة مــن
غيــر الجنســية األردنيــة.
8.51

أوأي مــن
ال يجــوز الجمــع بيــن تدريــب نادييــن فــي نفــس الوقــت،
ٍ
فــرق المنتخبــات الوطنيــة ،ويشــترط إعــام الجهــة المنظمــة
وأخــذ موافقتهــا عنــد انتقــال المــدرب مــن تدريــب فــرق المنتخبــات
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الوطنيــة إلــى أحــد األنديــة ،وفــي حــال مخالفــة ذلــك يتــم إيقــاف
المــدرب لحيــن عــرض األمــر علــى الهيئــة التنفيذيــة فــي أول جلســة
رســمية لــه التخــاذ مــا يــراه مناســبًا.
المادة ( )52شؤون اإلداريين
1.52

تقوم األندية باعتماد األجهزة اإلدارية قبل بداية الموسم.

2.52

يشــترط فــي طبيــب الفريــق ان يكــون مرخصــً ومســج ً
ال لــدى وزارة
الصحــة لمزاولــة مهنــة الطــب.

3.52

يجــب ان يكــون معالــج الفريــق حاص ـ ً
ا علــى الشــهادة الجامعيــة
أو الدبلــوم فــي العــاج الطبيعــي ،و/أو التأهيــل الرياضــي ،و/أو
الــدورات المختصــة فــي هــذا المجــال ،وأن يكــون معترفــً بهــا مــن
وزارة الصحــة و/أو االتحــاد.

4.52

يشــترط فــي المســؤول اإلعالمــي ان يكــون حاصــ ً
ا علــى أحــد
كحــد أدنــى:
المؤهــات التاليــة
ٍ

 1.4.52دبلوم في الصحافة؛ أو
2.4.52

أتم دورة مسؤول إعالمي التي تعقدها الجهة المنظمة.

5.52

يشــترط فــي المترجــم ان يكــون حاصـ ً
ا علــى الشــهادة الجامعيــة
األولــى و/أو الدبلــوم علــى األقــل فــي اللغــة التــي ينبغــي أن يترجم
منهــا.

6.52

يشــترط فــي مديــر الفريــق قــد شــارك فــي ورشــة مــدراء الفــرق
التــي تعقدهــا الجهــة المنظمــة قبــل بدايــة الموســم.

المادة ( )53متطلبات تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
1.53

تلتــزم األنديــة بإرفــاق الوثائــق التاليــة عنــد طلــب تســجيل أعضــاء
األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة:

 1.1.53بطاقة التسجيل.
 2.1.53نسخة أصلية من العقد المبرم.
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 3.1.53الشــهادات التدريبيــة و/أو العلميــة ألعضاء األجهزة الفنيــة واإلدارية
والطبية.
 4.1.53صورة حديثة ملونة.
 5.1.53تعهد اإلقرار بمحكمة التحكيم ولجان االتحاد.
 6.1.53رسوم التسجيل وفقًا للمادة (.)56
2.53

عنــد اســتبدال أي مــن أعضــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة،
يلتــزم النــادي بمــا يلــي:

 1.2.53تعييــن البديــل وفــق شــروط كل وظيفــة خــال عشــرة ( )10أيــام
عمــل مــن تاريــخ التغييــر ،وخــاف ذلــك ســيتم الرجــوع الــى البنــد
( )3.2.30وتطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.
 2.2.53تزويــد الجهــة المنظمــة بنســخة مــن إثبات إنهــاء و/أو انتهــاء العقد
و/أو قراراالســتقالة و/أو اإلقالــة وكذلك بطاقــة االعتمادالمصروفة
للشــخص المعني.
المادة ( )54إصدار بطاقات الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية

1.54

عنــد اســتكمال كافــة المتطلبات الخاصــة بإصدار بطاقــات الالعبين
و/أو األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة ،فــان الجهــة المنظمــة
ســتقوم بإصدارهــا خــال ثالثــة ( )3أيــام عمــل مــن تاريخــه ،وتكــون
األنديــة مســؤولة عــن أي تأخيــر فــي تقديــم الطلــب أو اســتكماله.

2.54

يتــم تزويــد الجهــة المنظمــة بصــور حديثــة لألشــخاص المــراد
إصــدار بطاقــات لهــم علــى ( )CDبصيغــة (.).JPG

3.54

يحــق لالنديــة طلــب إصــدار بطاقــة اعتمــاد بــدل تالــف ،علــى أن يتم
تســديد رســم مالــي مقــداره عشــرة ( )10دنانيــر عــن كل بطاقــة
اعتمــاد مــن بطاقــات اعتمــاد الالعبيــن ،وعشــرون ( )20دينــارًا عــن
كل بطاقــة اعتمــاد مــن بطاقــات اعتمــاد األجهــزة الفنيــة واإلداريــة
والطبيــة.

4.54

يحــق لالنديــة طلــب إصــدار بطاقــة اعتمــاد بــدل فاقــد ،علــى أن يتم
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تســديد رســم مالــي مقــدراه عشــرون ( )20دينارًاعــن كل بطاقــة
اعتمــاد مــن بطاقــات اعتمــاد الالعبيــن ،وأربعــون ( )40دينــارًا عــن
كل بطاقــة اعتمــاد مــن بطاقــات اعتمــاد األجهــزة الفنيــة واإلداريــة
والطبيــة.
5.54

فــي حــال عــدم تســليم النــادي بطاقــة االعتمــاد المصروفــة
المقــال مــن اجهــزة
للشــخص المنتهــي عقــده أو المســتقيل أو ُ
الفنيــة أو اإلداريــة أو الطبيــة ،فيتعــرض النــادي للعقوبــة حســب مــا
نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.

المادة ( )55شؤون األندية
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1.55

يســمى النــادي خطيــً شــخصين ( )2قبــل بدايــة الموســم ،ليكونــا
همــا المفوضيــن عــن النــادي للمراجعــات الرســمية لــدى الجهــة
المنظمــة ،وال يجــوز تســميتهما مــن الالعبيــن.

2.55

يحــق لمنــدوب النــادي تســجيل وتحريــر الالعبيــن واألجهــزة الفنيــة
واإلداريــة والطبيــة.

3.55

يحــق للجهــة المنظمــة طلــب الهويــات الرســمية الصــادرة عنــه
للالعبيــن واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة للتأكــد مــن صحتهــا
وعلــى األنديــة االلتــزام بذلــك.

4.55

ألي مــن
أي مــن العبيــه المختاريــن ٍ
النــادي الــذي يمتنــع عــن إرســال ٍ
المنتخبــات الوطنيــة حســب تعليمــات الفيفــا المتعلقــة باســتدعاء
العبــي المنتخبــات ،يتخــذ فــي حقــه اإلجــراءات المنصــوص عليهــا
فــي تعليمــات الفيفــا ،وتطبيــق مــا نصــت عليــه الالئحــة التأديبيــة.

5.55

أي مــن العبــي المنتخبــات الوطنيــة،
فــي حــال قــرر النــادي إيقــاف ٍ
فيجــب عليــه توضيــح أســباب هــذا اإليقــاف ،وال يصبــح اإليقــاف
ســاري المفعــول علــى المنتخبــات الوطنيــة إال بعــد اعتمــاده مــن
الجهــة المنظمــة.

6.55

إذا تــم شــطب أو إغــاق أو تجميــد النــادي أوعــدم مشــاركة النــادي
فــي البطــوالت المعتمــدة يحــرر العبيــه تلقائيــً.

المادة ( )56رسوم تسجيل األندية والالعبين
1.56

يتم تسديد رسوم تسجيل األندية وفق التالي:
فئةالنادي

رسم االشتراك السنوي

أندية الدرجة الممتازة (المحترفين)

خمسون ( )50دينارًا

أندية الدرجة األولى

أربعون ( )40دينارًا

أندية الدرجة الثانية

ثالثون ( )30دينارًا

األنديةالنسوية

عشرون ( )20دينارًا

أندية كرةالصاالت (الخماسي)

عشرون ( )20دينارًا

2.56

يتم تسديد رسوم تسجيل الالعبين وفق التالي:
الالعبون

تسجيل الالعب الجديد

تسجيل الالعب
الحالي

الدرجة الممتازة
)(المحترفين

خمسة عشر( )15دينارًا

ستة ( )6دنانير

أندية الدرجة األولى

عشرة ( )10دنانير

أربعة ( )4دنانير

أندية الدرجة الثانية

ستة ( )6دنانير

ديناران ( )2دينار

فرق الفئات العمرية

دينار()١

دينار()١

عقد الالعب المحترف

أربعون ( )40دينار

أربعون ( )40دينار

الدرجة الممتازة
(المحترفين)

الدرجة االولى

خمسمائة ( )500دينار

مائتان وخمسون ()250
دينارًا

تسجيل الالعب
األجنبي
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3.56

يتــم تســديد رســوم تســجيل األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة
وفــق التالــي:

 1.3.56الفريق األول للدرجة الممتازة (المحترفين)
األجهزة

تسجيل جديد

تغيير

المدرب الرئيسي

خمسة وعشرون ()25
دينارًا

مائة وخمسون ()150
دينارًا

باقي األجهزة

خمسة عشر ( )15دينارًا

ثالثون ( )30دينارًا

2.3.56

األجهزة

تسجيل جديد

تغيير

المدرب

خمسة عشر ( )15دينارًا

خمسون ( )50دينارًا

باقي األجهزة

عشرة ( )10دنانير

عشرون ( )20دينارًا

3.3.56

الفريق األول لباقي الدرجات
األجهزة

تسجيل جديد

تغيير

المدرب

عشرون ( )20دينارًا

عشرة ( )10دنانير

باقي األجهزة

عشرة ( )10دنانير

خمسة ( )5دنانير

4.3.56
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الفريق األول للدرجة األولى

الفئات العمرية :رسوم تسجيل كافة أعضاء األجهزة
الدرجات

تسجيل جديد

تغيير

الدرجةالممتازة
(المحترفين)

عشرة ( )10دنانير

عشرون ( )20دينارًا

باقي الدرجات

خمسة ( )5دنانير

عشرة ( )10دنانير

المــادة ( )57طلــب إصــدار تأشــيرات دخــول وعمــل تصاريــح عمــل
وإقامــة لالعبيــن والمدربيــن غيــر األردنييــن
1.57

ـدرب غيــر أردنــي يلتــزم
ـب أو مـ ٍ
أي نــادٍ يرغــب فــي اســتقدام أي العـ ٍ
بمــا يلــي:

 1.1.57يقــدم النــادي طلبــه بكتــاب رســمي ونســخة ملونــة عــن جواز ســفر
الشــخص المنــوي اســتقدامه وشــهادة إثبــات العــب أو شــهادة
إثبــات مــدرب.
 2.1.57يكــون طلــب االســتقدام لالعبيــن غيــر األردنييــن خــال فتــرات
التســجيل المحــددة فــي المــادة ( ،)38أو قبــل ذلــك بخمســة
وأربعيــن ( )45يــوم عمــل علــى األكثــر.
  3.1.57يقــدم النــادي تعهــدًا ماليــً مقــداره خمســة آالف ( )5’000دينــار،
مقابــل إلتــزام النــادي إمــا بعمــل إقامــة قانونيــة لالعــب أو
المــدرب المســتقدم ،وإمــا تقديــم الوثائــق التــي تؤكــد خروجــه
مــن المملكــة فــي حــال عــدم االتفــاق النهائــي معــه و/أو انهــاء
التعاقــد معــه ،علــى أن يتــم ذلــك خــال خمســة وأربعيــن ()45
يــوم عمــل مــن دخــول الشــخص المعنــي للمملكــة.
 4.1.57فــي حــال عــدم إلتــزام النــادي بالبنــد ( )3.1.57يتــم خصــم قيمــة
التعهــد المالــي مــن مخصصــات النــادي لــدى االتحــاد.
 5.1.57فــي حــال عــدم إلتــزام أي نــادٍ بالبنــد ( ،)3.1.59فلــن يتــم النظــر في
أي طلــب جديــد لــه.
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الباب السادس  -االعتراض واالستئناف
المادة ( )58آلية االعتراض
1.58

 ُيقــدم أي اعتــراض متعلــق بالمبــاراة إلــى الجهــة المنظمــة خــال
أربــع وعشــرين ( )24ســاعة مــن انتهائهــا ،بخطــاب رســمي موقــع
مــن رئيــس النــادي أو أميــن الســر ،مرفقــً بــه رســم إعتــراض بقيمــة
خمســمائة ( )500دينــار تدفــع نقــدًا فــي االتحــاد .

2.58

يدعــم بدليــل واضــح للمخالفــة ليتــم دراســته
االعتــراض يجــب أن ّ
مــن قبــل الجهــة المختصــة بشــكل واف.

3.58

يتــم تســليم االعتــراض باليــد الــى الجهــة المنظمــة ،ويحــق للنــادي
المعتــرض طلــب إثبــات توقيــت إســتالم االعتــراض مــن الجهــة
المنظمــة يتضمــن الســاعة واليــوم.

4.58

اللجنــة التأديبيــة هــي الجهــة المختصــة للبــت فــي االعتــراض
حســب األصــول.

5.58

فــي حــال قبــول االعتــراض شــك ً
ال وموضوعــً وصــدور قــرار لصالــح
المعتــرض ،وغيــر
المعتــرضُ ،يــرد رســم اإلعتــراض للنــادي ُ
النــادي ُ
ذلــك يــو ّرد رســم االعتــراض لصالــح صنــدوق االتحــاد.

6.58

ال تحتســب أيــام العطلــة األســبوعية (الجمعــة والســبت) وأيــام
العطــل الرســمية ضمــن الفتــرة المذكــورة فــي البنــد (.)1.58

المادة ( )59االستئناف
1.59
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 ُتســتأنف القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة أمــام لجنــة
االســتئناف فــي االتحــاد وفــق األحــكام الناظمــة لذلــك.

الباب السابع – أحكام عامة
المادة ()60
 1.60تطبق أحكام هذه الالئحة على جميع األندية والالعبين واألجهزة
الفنية واإلدارية والطبية وأي أشخاص عاملين مع األندية ومكلفين بمهام
نيابة عنها في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها كما يحق
للجهة المنظمة استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات
محددة
المادة ()61
 1.61على جميع األندية إجراء الكشف الطبي الدوري على العبيها قبل
بدء كل موسم رياضي أو أثناءه وحفظ نتيجة الكشف الطبي في ملف
الالعب في النادي وموافاة الجهة المنظمة بنسخة من النتيجة وتتحمل
األندية مسؤولية التأخير أو عدم القيام بذلك حسب ما نصت عليه الالئحة
التأديبية.
المادة ()62
 1.62يحق للجهة المنظمة عدم إقامة أية بطولة معتمدة في هذه
الالئحة ألسباب تراها ضرورية ،ويعتبر القرار ملزمًا وغير قابل لالستئناف ،وال
تتحمل الجهة المنظمة أية تبعات مالية أو إدارية مترتبة على ذلك.
المادة ()63
 1.63تو ّرد جميع مبالغ العقوبات المالية ورسوم االعتراض المرفوضة
لصالح صندوق االتحاد.
المادة ()64
 1.64الجهة المنظمة هي صاحبة االختصاص في تفسير مواد هذه
الالئحة،في الحاالت والوقائع التي لم يرد فيها نص ،أو في حال وجود أي
تعارض في مواد هذه الالئحة ،ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا بالرجوع
الى تعليمات االتحاد اآلسيوي والفيفا.
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المادة ()65
 1.65يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.

التاريخ2018/7/29 :
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