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التعريفات

التعـريـفـــــــــات

01
االتحاد األردني لكرة القدم والمنتسب لدى 

االتحاد الدولي لكرة القدم )FIFA( واالتحاد 
.)AFC( االسيوي لكرة القدم

                     االتحاد

  العضو المنتسب في االتحاد الذي هو بدوره 
)االتحاد( عضو في الفيفا.  فريق كرة القدم

 هي الشركة المسجلة وفقا ألحكام قانون 
الشركات األردني وتكون مالكة لفريق كرة 

القدم  او مسيطرة عليه.
 الشركة

فريق كرة القدم  أو الشــركة أو أي أية جهــة 
مسؤولـة كليا وحصريا عن فرق كرة القـدم 

المشـارك في مسابقات فرق كرة القدم  
الوطنية واآلسيوية التي تقوم بتقديم طلب 

للرخصة.

طالب الرخصة

أنظمة ترخيص فرق كرة القدم  التابعة 
لإلتحاد األردني لكرة القدم المصادق عليها 

من قبل الهيئـــة التنفيذية لإلتحاد، والتي 
تتضمن اإلرشادات والتعليمات المتعلــقــة 

بترخيص فرق كرة القدم  وتقدم فهمــا 
إضافيـا ًلمعايير الترخيص وتفسيرها وطريقــة 

تقييمها، كما يتضمن هذا الدليل كافــة 
التفاصيل المتعلقة بمتطلبات الترخيص 
اإللزامية ومتطلبات الحد األدنى ومعايير 

الممارسة المثلى.

 دليل ترخيص الفرق التابعة لالتحاد
 األردني لكرة القدم

مسابقات فرق كرة القدم  التي يتم 
تنظيمها من قبل االتحاد األردني لكرة القدم 

والخاصة بالفرق المنتسبة له.

 مسابقات فرق كرة القدم  باإلتحاد
األردني لكرة القدم

الفترة الزمنيــة التي يحددهـا االتحـاد والتـي 
تتضمن التسجيـــل وتنظيــم الــمسـابقــات.  الموسم

المتطلبات الواجب الوفاء بها من قبل فرق 
كرة القدم  فيما يتعلق باإلستاد الذي سيتم 
استخدامه من أجل مباريات ومسابقات فرق 

كرة القدم  .

 نظام إستادات االتحاد األردني لكرة
القدم

انظر اإلجراء الجوهري ص30. اجراءات التقييم
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التعـريـفـــــــــات

آخر يوم الستكمال الوثائق المطلوبة من فرق 
كرة القدم  طالبة الترخيص ويتم تحديده 

من قبل مانح الرخصة.

 آخر موعد لتقديم الطلب الى مانح
الرخصة

المنشأة )مجموعة الشركات( التي تشتمل 
على واحد أو أكثر من الفروع والكيانات. المجموعة

طرفــان  بموجبــه  يتولــى  تعاقــدي  اتفــاق 
أو أكثــر نشــاطا اقتصاديــا متعلقــا بفريــق 
للســيطرة  خاضعــا  ويكــون  القــدم   كــرة 

المشــتركة.

االئتالف

متطلبــات  بكافــة  الوفــاء  تؤكــد  شــهادة 
الحــد األدنــى مــن قبــل الُمرَخــْص لــه مــن 
أجــل البــدء فــي إجــراءات المشــاركة فــي 
األردنــي  االتحــاد  وبطــوالت  مســابقات 
لكــرة القــدم ومســابقات االتحــاد االســيوي 

واحــد. ولموســم 

الرخصة

طالب الرخصة الذي تم منحه رخصة من 
قبل مانح الرخصة. الُمرَخص له

الدائرة المعنية في االتحاد األردني لكرة 
القدم   والمختصة بترخيص فرق كرة 

القدم . 
إدارة الترخيص

انظر اإلجراء الجوهري  ص 30. دورة الترخيص

الموسم الذي يتم منح الرخصة عنه.  موسم الترخيص

اإلجراء الذي يتم بناًء عليه وبموجبه منح 
الرخصة. إجراء الترخيص

االتحاد األردني لكرة القدم. مانح الرخصة

المسؤولون عن اإلعداد وتقديم وعرض 
القوائم المالية والمعلومات المالية األخرى. االدارة المالية

الجوازية في اتخاذ اإلجراء. يجوز

تدل على الزامية االجراء. يجب أو سوف

أي جهة قانونية مسجلة وفقا للقانون 
المحلي و/أو تشريعات االتحاد المحلية 

ويكون عضوا في االتحاد.
العضو المسجل
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يكون طرف ما ذو صلة بالجهة إذا:
 أ( كان الطرف بشكل مباشر أو غير مباشر ومن  

          خالل واحد أو أكثر من الوسطاء:
          )i(يسيطر على أو مسيطر عليه من قبل أو تحت  
           السيطرة العامة للجهة )يشمل ذلك الشركات 

          األم والشركات التابعة والفروع وغيرها .

           )ii(لديه مصلحة لدى الجهة التي تمنحه تأثيرا                    
           جوهريا الجهة؛ أو 

         )iii( لديه سيطرة مشتركة على الجهة.
ب( منتسبا للجهة؛ أو

ج(   يرتبط بإتالف مع جهة تكون طرفا في اإلتالف. ؛ أو
 د(   عضوا في الجهاز اإلداري الرئيسي للجهة أو شركته األم؛       

         أو
 هـ(  احد أفراد العائلة المقربين ألي فرد مشار إليه تحت )أ( أو 

          )د(؛ أو
و(جهة يكون مسيطر عليها من قبل أو تحت السيطرة 

المشتركة أو تحت التأثير الجوهري ألي فرد مشار إليه في )د( 
أو )هـ( أو التي تكمن فيها صالحية التصويت الجوهرية لتلك 

الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو
ز( برنامج منافع لما بعد التوظيف لمنفعة موظفي الجهة أو 

ألي جهة التي تكون طرف ذي عالقة بالجهة.

الطرف ذو الصلة

العضو و/أو الشركـــــة أو المجموعـة المسجلة 
وفقا لقواعد هذا الدليل التــي يجب عليها 

تزويد مانح الرخصة بالقوائم المالية النظامية أو 
الموحدة على التوالي.

الجهة / الجهات المبلغة

الموســم الكــروي لمســابقات وبطــوالت االتحــاد 
األردنــي واالســيوي لكــرة القــدم. ويبــدأ وينتهــي 

ــاد. وفقــً لمــا يقــرره االتحــ

 الموسم الذي سيتم الترخيص
به

الســتضافة  بالفريــق  الخــاص  المــكان  تعنــي 
الممتلكــــات  كافــة  ذلــك،  فــي  بمــا  مبارياتــه، 
ســبيل  )علــى  اإلســتاد  مــن  القريبــة  والمرافــق 
والمركــز  االســتقبال  ومناطــق  المكاتــب  المثــال، 

االعتمــاد(. ومراكــز  االعالمــي 

اإلستاد

يجــب االفصــاح عــن اعضــاء مجلــس االدارة الخــاص 
ــا  ــي تغطيه ــرة الت ــالل الفت ــدم  خ ــرة الق ــق ك بفري
القوائــم الماليــة علــى أن تكــون األســماء مقرونــة 
بوظيفــة كل عضــو واالفصــاح فيمــا إذا كان ألي 

ــركة. ــي الش ــهم ف ــو أس عض

 اإلفصاح عن أعضاء مجلس
اإلدارة

التعـريـفـــــــــات
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ــن  ــس االدارة م ــر مجل ــى تقري ــة عل ــب الموافق يج
ــدم . ــرة الق ــق ك ــة لفري ــة العام الهيئ  اقرار تقرير مجلس االدارة

بيــان النشــاط الرئيســي لطالــب الرخصــة مثــل )ادارة 
ذات  أنشــطة  وأي  المحتــرف  القــدم  كــرة  فريــق 

ــة. ــة المدقق ــم المالي ــي القوائ ــة( ف الصل

 اإلفصاح عن النشاط الرئيسي
 لفريق كرة القدم

الجهــة المعنيــة والمســؤولة عــن اعــداد وتقديــم 
الماليــة  والمعلومــات  الماليــة  القوائــم  وعــرض 

األخــرى.
اإلدارة المالية لطالب الرخصة

كافــة  عــن  والمســؤول  المعنــي  الشــخص  هــو 
لــه. للمرخــص  الماليــة  األمــور 

 المسؤول المالي لطالب
الرخصة

الجهة المسؤولة عن اعداد القوائم المالية وهي 
الدائرة المالية ومجلس ادارة المرخص له.

 مسؤولية إعداد البيانات
المالية

ــد  ــة واإلدارة للتأك ــرة المالي ــا الدائ ــوم به ــة تق عملي
مــن عــدم وجــود اخطــاء جوهريــة تؤثــر علــى نتائــج 

القوائــم الماليــة.

 عملية مراجعة البيانات
المالية

الماليــة  والبالغــات  المعاييــر  مــن  مجموعــة 
والمحاســبية وتفســيراتها الصــادرة عــن مجلــس 
إلــى  تهــدف  والتــي  الدوليــة  المحاســبة  معاييــر 
تطويــر حزمــة مــن المعاييــر المحاســبية لتكــون 

للتطبيــق. وقابلــة  ومفهومــة  الجــودة  عاليــة 

 المعايير الدولية للتقارير
المالية

السياســات الماليــة والمعاييــر المطلــوب اتباعهــا 
والتــي تحــدد القوائــم الماليــة المطلــوب تقديمهــا 

فــي االردن.

 الممارسات المحاسبية
المحلية

اســتمرارية فريــق كــرة القــدم  فــي المســتقبل 
نيــة للتصفيــة أو وقــف  المنظــور وعــدم وجــود 

بــه. األنشــطة الخاصــة 

 فرض االستمرارية لطالب
الرخصة

ــب  ــة لطال ــج المالي ــرض النتائ ــة لع ــرة زمني ــي فت ه
الرخصــة مــن بدايــة الفتــرة إلــى نهايتهــا وهــي 
شــهر   )12( مــن  وتتكــون  مؤقتــة  بفتــرة  ليســت 

ميــالدي.

السنة المالية

التعـريـفـــــــــات
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عملية يقوم بها المـــدقــق المستقل بــفحص 
القوائم المــــالية والسجالت المحاسبية بهدف 

إعــــطــــاء رأي عن مــدى عــدالة القوائــم الماليـة 
والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة 
عمومً أو معايير التقـاريــر المالية الدولــيــة ويجب 
أن يـــكون المدقق مسجاًل وقانونيً بحيــث تقوم 
بتعييـن المدقــق الهيــئــة العامة لطالب الرخصة 
ويــقــوم المدقــق بتدقيــق الــقوائـــم السنــويـة 
ومراجـعــة القوائم المؤقتة والمرحلية لطالــــب 

الرخصة.

التدقيق الخارجي المستقل

المبادئ واألسس والقواعد والممارسات التي تم 
تطبيقها في إعداد وعرض قوائمها المالية.

السياسات المحاسبية

مجموعة البيانات المالية الخاصة بطالب الرخصة 
على ان تكون تمت مراجعتها من قبل الدائرة 

المالية واالدارة وبيان هذه المراجعة بشكل خطي 
ومدققة من قبل مدقق خارجي مستقل.

 القوائم المالية السنوية

الحســابات  مدقــق  مــن  مراجعــة  ماليــة  قوائــم 
تغطــي فتــرة محــددة علــى أن تكــون مماثلــة فــي 

إعدادهــا للقوائــم الماليــة الســنوية.
القوائم المالية لفترة مؤقتة

 يتضمن مراجعة اداء طالب الرخصة بما يلي: 

1. تطوير اداء نشاط كرة القدم.
2. وضع طالب الرخصة في نهاية العام.

 3. االتجهات والعوامل السابقة والمستقبلية التي    
      من شأنها تطوير االداء.

 4. الخطط المستقبلية لطالب الرخصة.
 5. اي امور اخرى ذات الصلة.

مراجعة االداء

جميع الالعبين المحترفين أو الهواة لدى طالب 
الرخصة، يجب أن يكون لديهم عقودموقعة مع 

طالب الرخصة، على أن تتماشى تلك العقود مع 
 )AFC(متطلبات اإلتحاد المحلي واإلتحاد اآلسيوي

.)FIFA(والـفيفا

عقود الالعبين

التعـريـفـــــــــات
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االستثمارات في الشركات التابعة و الشركــات 
الزميلة أو التي تخضع للسيطرة المشتركة وتظهر 

في قائمـة الميزانيـة العمومية ويجـب أن يتم 
توضيـح اسم الشركة التابعة ، موقع الشركـة، 
نوع األعمـال التي تقوم بها، نسبة االستثمار بها 

)الحصص( والطريقة التي يتم فيها حساب 
استثمار. 

االستثمارات

مبالغ استحقت للجهات األخرى نتيجة شراء العب 
وتظهر في قائمة الميزانية العمومية.

 ذمم دائنة متأخرة الناشئة عن
عمليات االنتقال

االلتزامات الضريبية المترتبة على ارباح فترة إعداد 
التقرير او الخاصة بفترات سابقة وتظهر في قائمة 

الميزانية العمومية ويجب تعزيز هذه البيانات 
بكشف يبين تفاصيل هذه الضرائب.

 الذمم الضريبية

يوجد عدة بنود لحساب الوفر منها:
وفر الفترة: هي نتيجة األعمال الخاصة بفترة 

إعداد القوائم المالية وهي الفرق بين اإليرادات 
 والمصروفات )ربح/خسارة(.

وفر سنوات سابقة: هي نتيجة األعمال الخاصة 
بفترات سابقة وتظهر في قائمة الدخل )األرباح 

 والخسائر(.

- قائمة الميزانية العمومية .

األرباح المحتجزة

مستحقات متأخرة لصالح الموظفين او اي جهة 
قانونية.

 ذمم دائنة متأخرة اتجاه
الموظفين

قوائم تلخص كل العمليات واألنشطة التي ينوي 
المرخص له القيام بها لمدة زمنية مستقبلية 

محددة.

 المعلومات المالية
 المستقبلية

تعديالت جوهرية تمت على القوائم المالية 
بعد تقديمها الى دائرة الترخيص وأدت إلى تغيير 

جوهري في عرض القوائم المالية.
االحداث الالحقة

التعـريـفـــــــــات
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المقدمة

األهداف

02

03

تعتبــر الئحــة ترخيــص فــرق كــرة القــدم  الوثيقــة األساســية للعمــل والتــي تلبــي 
متطلبــات الحــد األدنــى لالتحاديــن اآلســيوي واألردنــي لكــرة القــدم، ويجــب على 
فــرق كــرة القــدم  التــي تســعى إلــى المشــاركة فــي كافــة مســابقات وبطوالت 
اإلتحــاد االســيوي تحقيــق معاييــر معينــة، وتصــف هذه الالئحــة نظــام الترخيص 
والخطــوات المرتبطــة بإجــراءات الترخيــص األساســية إضافــة الــى مقاييــس 
ــات  ــة لغاي ــدم األردني ــرة الق ــرق ك ــة للف ــر الضروري ــة والمعايي ــودة المطلوب الج
المشــاركة فــي مســابقات وبطــوالت االتحــاد االســيوي لكــرة القــدم، علمــً بــأن 
الحصــول الرخصــة األســيوية فــال حاجــة للحصــول علــى الرخصــة المحليــة مــا 
لــم تكــن متطلبــات الرخصــة المحليــة اعلــى مــن متطلبــات الرخــص االســيوية.

 أهداف نظام ترخيص فرق كرة القدم  األردنية ما يلي : -

 حماية مصداقية ونزاهة المسابقات للفرق على المستويين المحلي 
والقاري.

إتاحة الفرصة بتطوير مستوى فرق كرة القدم في كافة األمور المالية و الرياضية 
والقانونية والمتعلقة بالموظفين واإلداريين والبنية التحتية.

 إعطاء األولوية المستمرة لتدريب الالعبين الشباب والعناية بهم في كل 
فريق من فرق  كرة القدم .

تعزيز مستوى اإلدارة والتنظيم ضمن فرق كرة القدم .

تحسين القدرة االقتصادية والمالية لفرق كرة القدم  وتعزيز شفافيتها 
ومصداقيتها مع إيالء األهمية الالزمة حول الحماية لدائنيها.

تكييف البنية التحتية الرياضية لفرق كرة القدم لتزويد المشجعين واإلعالم 
بمالعب  جيدة التأثيث والتجهيز وآمنة.

حماية استمرارية المسابقات والبطوالت المحلية لموسم واحد.

مراقبة األمور المالية المتعلقة باللعب المالي النظيف في المسابقات.

المقدمة واألهداف
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تطبيق الترخيص

  إحالة نظام ترخيص فرق كرة القدم 

 األساس القانوني 

3.1

3.2

3.3

اللجنــة  مــن  عليهــا  الموافقــة  فــور  الالئحــة  هــذه  مفعــول  يســري 
التنفيذيــة باالتحــاد االردنــي لكــرة القــدم وســيتم تطبيقهــا ابتــداًء مــن 
ــدم  ــم تتق ــي ل ــدم  الت ــرة الق ــرق ك ــى ف ــب عل ــم 2018/2017، ويترت الموس
/ أو لــم تســتوفي متطلبــات الترخيــص العقوبــات المذكــورة فــي هــذه 

ــم. ــة للموس ــات العام ــا للتعليم ــة وفق الالئح

فــي حــال تعــارض هــذه التعليمــات واألنظمــة مــع تعليمــات االتحــاد 
اآلســيوي أو عــدم ورود أي نــص ألي حالــة معينــة يتــم الرجــوع واعتمــاد 

ــيوي . ــص اآلس ــام الترخي نظ

ــرة  ــرق ك ــص ف ــة نظــام ترخي ــدم عــدم إحال قــرر االتحــاد االردنــي لكــرة الق
القــدم  الــى أي جهــة أخــرى وان يكــون هــو المعنــي بهــذا النظــام مــن 

ــص. ــة الترخي ــالل لجن خ

يتــم تشــكيل لجــان ترخيــص فــرق كــرة القــدم  اســتنادًا الــى المــادة )67( 
ــص  ــح التراخي ــم وإدارة من ــى بتنظي ــاد وتعن ــي لالتح ــام األساس ــن النظ م
الالزمــة للفــرق المســجلة فــي االتحــاد لممارســة رياضــة كــرة القــدم فــي 
ــك  ــدة لذل ــر المع ــروط والمعايي ــً للش ــمية وفق ــة الهاش ــة االردني المملك

وبمــا يتماشــى مــع تعليمــات االتحــاد االســيوي.

 األهــــــــــــداف
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طالب الرخصة 04
 4.1        يعرف طالب الرخصة بأنه الشخص االعتباري المسؤول بالكامل عن                                     

                  فريق كرة القدم المشارك في مسابقات وبطوالت فرق كرة القدم           
                 الوطنية والذي يكون إما:

             أ. أي شخص اعتباري وفقا للقانون الوطني و/أو تشريعات االتحاد                   
                             الوطني الذي يكون عضو في االتحاد الوطني و/أو االتحاد   

                            المنتسب اليه؛ أو

                     ب. أي شخص اعتباري وفقا للقانون الوطني و/أو تشريعات االتحاد 
                              الوطني الذي لديه عالقة تعاقدية مع عضو مسجل )فيما بعد                            

                            »الشركة«(.

 4.2        ال يجوز إال لعضو مسجل أو شركة تقديم طلب للرخصة وال يجوز 
                 لألشخاص الطبيعيين تقديم طلب للرخصة.

 4.3        يكون طالب الرخصة مسؤوال بالكامل عن المشاركة في مسابقات 
                  وبطوالت كرة القدم الوطنية وكذلك للوفاء بمعايير ترخيص فرق كرة                          

                  القدم .

4.4        يكون طالب الرخصة مسؤوال، على وجه الخصوص، عن ضمان ما يلي:
             أ. بأن يكون جميع الالعبين مسجلين لدى االتحاد األردني لكرة القدم                                   
                             وإذا كانوا العبين محترفين، يحب ان يكون لديهم عقد عمل خطي                  

                            )عقد احتراف( إما مع العضو المسجل أو الشركة.
                     ب. بأن تكون كافة األجور المدفوعة الـى الالعبيـن الناشئـة عـن التزامـات                  
                            تعاقدية أو قانونية وكافة اإليرادات الناشئة عن المباريات مقيدة في                  

                            دفــاتـر العـضـو الـمـسـجـل أو الشركـة.

                    ج.  بأن يكون طالب الرخصة مسؤوال بالكامل عن فريق كرة القدم                  
                           المكون من العبين مسجلين مشاركين في المسابقات والبطوالت                  

                           الوطنية.

                    د.  بأن يتم تزويد مانح الرخصة بكافة المعلومات الضرورية و/أو                                   
                            المستندات ذات الصلة لإلثبات بأن التزامات الترخيص تم الوفاء بها                  

                              حسبما تتعلق هذه االلتزامات بالمعايير الرياضية ومعايير البنية    
                             التحتية ومعايير الموظفين والمعايير اإلدارية والقانونية والمالية 

                             المبينة بموجب الفصول الالحقة. 

 طالب الـرخصــة طالب الـرخصــة
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 هـ. بأن يتم تزويد مانح الرخصة بالمعلومات حول الجـهـة / الجهـــــات المبلغــــــة                          
          التي تـــكـــون المعلومات الرياضيــــة ومعلـومات البنية التحتية والموظفيــــن 
          والمعلومات اإلدارية والقانونيــة والماليــــة مستلـــزم التزويــد بشأنهـا. وبدوره 

          يتوجب على مانح الرخصة التقييم فيما إذا أنه بخصوص كل طالب رخصــــــة،                          
          بأن الجهة/الجهات المبلغة المختارة مالئمة ألغراض ترخيص فرق كرة القدم.

 4.5        إذا كان طالب الرخصة، شركة، فإنه يجب عليها توفير عقد خطي للشراكة 
                  مع العضو المسجل الذي يجب اعتماده من قبل االتحاد األردني لكرة القدم  

                 ويجب ان يشتمل على محتوى الحد األدنى التالي:

 4.6        تقوم الشركة باالمتثال بتشريعات وأنظمة وقرارات الفيفا واالتحاد اآلسيوي                   
                  لـكرة القـدم واالتحاد األردني لكرة القدم الواجب تطبـيقـهـا حسبـمـا يتـم 
                  تعديلها من وقت آلخر.  يـشـكل نظـام القواعـد هذا جزءا ال يتجـزأ مـن عقد 
                  الشراكة.  كما تقوم هذه الشركة أيضا باالمتثال بالقرارات المتخذة من قبل

                 هيئات كرة القدم المذكورة.

 4.7        ال يجوز للشركة التنازل عن الحقوق للمشاركة في المسابقة على المستوى 
                 الوطني أو الدولي.

4.7.1  يتوقف تطبيق حق هذه الشركة في المشاركة في عمليات المسابقـة إذا 
                 توقفت عضوية فريق كرة القدم  المتنازل في االتحاد.

4.7.2  إذا تـــم وضــع الشركة قيد اإلفالس أو دخلت في التصفيــة، فـإن حــق تقديم 
                 طلب رخصة للمسابقة الدولية   و/أو المحلية سوف يؤول الى العضو المـسجل.  
                 وفي حالة أنه تـم اصال منــح الرخصة للشركــة، فعندها ال يمكن تحويلـها مـن 
                  الشركة الــى العضو المسجل، ولكن لها الحق في التقدم بطلب الرخصة فـي 

                  الموسم التالي واالسيوية بعد انقضاء موسمين وفي هذه الحالة يحال الطلب         
                 الى العضو المسجــل.

 4.7.3    لالتحاد األردني لكرة القدم الحق بالموافقة من عدمها على االسم الذي 
                   ستشارك الشركة بموجبه في المسابقات المحلية واالسيوية.

 4.7.4   تقوم الشركة، عند طلب المحكمة التحكيمية الوطنية أو الدولية                    
                    المختصة؛ بتزويدها بالمعلومات وكذلك المستندات حول كافة المسائل  

                   المتعلقة بمشاركة الشركة في المسابقة الدولية و/أو المحلية.

 4.7.5    تقديم ما يثبت أن العضو المسجل حائز على أغلبيـــة حقــوق التصويت                    
                    الخاصة بالشركة )على سبيل المثال، سجل األسهم(.  ال يــجوز أن تكون 
                    الشركة مملوكة بشكل مباشر أو غير مبـاشر مـن قبل أي شخـص لديـه 
                    تأثير حاسم على عضو مسجل آخر أو شركة أخرى لها الحق بالمشاركة 

                   على نفس المستوى في نظام دوري االتحاد.

 طالب الـرخصــة طالب الـرخصــة
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 4.7.6    يتم اعتماد عقد الشراكة وأي تعديل عليه من قبل الجهة المعنية في 
                   االتحاد األردني لكرة القدم ليكون ساري المفعول.

 4.7.7     إذا كان طالب الرخصة شركة، فإنه يجب عليها تزويد مانح الرخصة 
                    بالمعلومات المالية للشركة والعضو المسجل. )على سبيل المثال، 

                   القوائم المالية الموحدة وكأنها شركة واحدة(.

 4.7.8    إذا كان لدى طالب الرخصة سيطرة على أي شركة تابعة، فعندها يتم 
                   إعداد القوائم المالية الموحدة وتقديمها الى مانح الرخصة باعتبار \

                   البيانات المشمولة في التوحيد )»المجموعة«( هي لشركة واحدة.

 4.7.9    إذا كان طالب الرخصة مسيطرا عليه من قبل شركة أم والتي قد يكون 
                    مسيطر عليها من شركة أم أخرى أو التــي لديها سيطرة على أي شركة 

                    تابعة أخرى أو التي يجوز لها ممارسة تأثير جــــوهري على أي مشارك آخر                    
                    أو أي معاملــة مع الشركة األم لطالب الرخصة أو أي شركة أم أو شركة                    
                    تابعة أو مشارك لهــذه الشركة األم، فإنه يتوجب اإلفصاح عن ذلـك في                    
                    إيضاحات القوائــم المالية لجلب االنتـــباه لالحتمالية بأن مركزه المالـــي                    
                    وأرباحه وخسائره قـــد تكون قد تأثرت بوجود األطــــراف ذوي العالقــــة                    

                   وبموجب المعامالت واألرصدة غير المسددة مع تلك األطراف.

05 الرخصة
 5.1        القاعدة العامة 

 5.1.1        تنقسم الرخصة الى نوعين:
             أ. الرخصة الوطنية: ويتم اصدارها بموجب الشروط الواردة في الئحة 

                             ترخيص فرق كرة القدم  األردني، وتمنح هذه الرخصة حق   
                            المشاركة في المسابقات والبطوالت المحلية الوطنية.

                     ب. الرخصة األسيوية: ويتم اصدارها بموجب الشروط الواردة في الئحة 
                             ترخيص فرق كرة القدم  اآلسيوية، وتمنح هذه الرخصة حق           

                             المشاركة في مسابقات فرق كرة القدم  باالتحاد االسيوي لكرة               
                             القدم.

 5.1.2        يجب على مانح الرخصة توجيه دعوة خطية الى فرق كرة القدم 
                         المعنية لتقديم طلب للرخصة بالوقت المناسب. على فريق كرة       

                         القدم  الذي يقدم طلب للرخصة )أي، طالب الرخصة( أن يقدم طلبا  
                         خطيا الى مانح الرخصة ويتضمن هذا الطلب، افصاح صريح من طالب       

                        الرخصة بالتزامه بالوفاء بالمعايير الواردة في نظام الترخيص ونوعها.

 الـــــــرخـــــصـــــة
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 الـــــــرخـــــصـــــة

5.1.3  ال يجوز منح الرخصة للفرق كرة القدم التي تفي بالمعايير المبينة في أنظمة 
 ترخيص فرق كرة القدم  الوطنية المعتمدة فـي المواعيــد المحــددة مــن قبــل 

 دائــرة الترخيص في االتحاد األردني لكرة القدم فيما يخص الرخصة الوطنية.
 أمـا فيـمـا يتعلق بالرخصة األسيوية فيتم تحديد المواعيد المحددة لفرق كرة القدم  

للوفاء بالمعايير من قبل دائرة الترخيص والتي تأهلت بناء على نتائجها الرياضية وذلك من 
قبل االتحاد األردني لكرة القدم للدخول في مسابقات فرق كرة قدم االتحاد اآلسيوي 

 لكرة في الموسم القادم.

 5.1.4 تنتهي الرخصة بدون سابق انذار في الحالتين التاليتين:
                 أ. في نهاية الموسم الذي صدرت من أجله.

                ب. عند إلغاء المسابقات والبطوالت المحلية المعنية بالرخصة.

5.1.5  يمكن سحب الرخصة خالل الموسم من قبل هيئات اتخاذ القرار في الحاالت التالية: 
                 أ. إذا أصبح المرخص له ألي سبب من األسباب معسرًا ماليً )دخل في التصفية( 

                 الموسم وفقا لما يتم تحديده بموجب القوانين المحلية الواجبة التطبيق 
                 باستثناء حالة دخول المرخص له تحت مظلة ادارة جديدة خالل الموسم طالما                 

                 أن الغرض من اإلدارة هو إلنقاذ المرخص له وحماية مصالحه، فإنه وبهذه الحالة 
                 ال يجوز سحب الرخصة منه.

                ب. إذا لم يعد باإلمكان الوفاء بأي شرط من شروط إصدار الرخصة.

                ج. إذا خالف المرخص له أي من التزاماته بموجب الئحة ترخيص فرق كرة القدم .

 5.1.6 عندما يصبح سحب الرخصة األسيوية محتماًل، يجب على االتحاد األردني لكرة 
                 القدم إعالم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بذلك.

 5.1.7  إذا تم سحب رخصة فريق كرة القدم ، فإن القرار المتعلق باستبعاد الفريق 
                  كرة القدم  من المسابقة أو البطولة الحالية المحلية يتوجب اتخاذه من قبل

                  لجنة الترخيص )هيئة البداية( إذا كان االستبعاد من بطولة لالتحاد اآلسيوي لكرة 
                  القدم، فيتوجب اتخاذ هذا القرار من قبل لجنة الترخيص )هيئة البداية(.

 5.1.8 ال يجوز التنازل عن الرخصة أو نقلها الى أي كيان اخر.
 5.1.9 يحتفظ االتحاد األردني لكرة القدم واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم بالحق في 

                 معاقبة فريق كرة القدم  أو استبعاد فريق كرة القدم  من مــسابقات كرة    
                 القدم المستقبلية بناء على أنظمة مسابقات فرق االتحاد األردنـــي واالتحاد 

                اآلسيوي لكرة القدم الواجبة التطبيق.
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اإلجراءات 06
6.1 معايير الترخيص

يجب على فريق كرة القدم المنتسب لالتحاد والمقدم لطلب الرخصة 
استيفاء معايير الترخيص ألجل الحصول على الرخصة وتقسم الى 

 خمسة معايير: -
المعايير الرياضية.

معايير البنى التحتية.
المعايير اإلدارية.

المعايير القانونية.
المعايير المالية.

6.2 التدرج في المعايير
6.2.1  ان المعايير الواردة في هذه الالئحة هي الحد األدنى من المتطلبات 

األساسية لالتحاد االردني واالسيوي ويمكن لفرق كرة القدم  زيادة على الحد 
األدنًى والمحافظة على مقاييس الجودة العالية ألي من المعايير حسب رغبة 

 فريق كرة القدم  لتطبيق معايير الممارسة المثلى.

 6.2.2 تم توزيع المعايير الواردة في هذه الالئحة على ثالث فئات وهي كما يلي: 

معايير الفئة »أ« – »إلزامية«: إذا لم يقم طالـب الرخصة بالوفاء بأي معيار من 
معايير الفئة – أ، فإنه ال يستطيع الحصول على رخصـة للدخول في مسابقــات 

االتحاد االسيوي و األردني لكرة القدم. )يجب استيفاء جميع المعايير( .

معايير الفئة »ب« – »إلزامية«: إذا لم يقم طالب الرخصة بالوفاء بأي معيار 
من معايير الفئة – ب، فعندها تتم معاقبته حسبما يحدده مانح الرخصة 

ولكن ال يزال بإمكانه الحصول على رخصة للدخول في مسابقات االتحاد 
 االسيوي و األردني لكرة القدم من قبل اصحاب القرار.

 معايير الفئة »ج« – »الممارسة المثلى«: إن معاييـر الفئة – ج هي توصيـات 
الممارسة المثلى.  إن عدم الوفاء بأي معيار من معاييــر الفئة – ج ال يؤدي الـى 

أي عقوبة أو الى رفض الرخصة وقد تصبح بعـض المعايير من الفئة  – ج معايير 
»إلزامية« في مرحلة الحقة.

 االجـــــــــراءات
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 االجـــــــــراءات

6.3 العقوبات الخاصة بالتراخيص
في حال مخالفة معايير الترخيص توقع على المخالف العقوبات التالية: 

20000 دينــار أردنــي غرامــة نتيجــة عــدم التقــدم للترخيــص للمــرة األولــى 
واحــد. ولموســم 

4000 دينــار أردنــي غرامــة نتيجــة النقــص فــي كل معيــار علــى حــدة لــم 
ــص  ــام الترخي ــي نظ ــية ف ــة األساس ــر الخمس ــن المعايي ــروطه م ــتوفي ش يس
رغــم اشــعار فريــق كــرة القــدم  خطيــً بضــرورة اســتكمال المعاييــر الناقصــة 
وعلــى ان يســتكمل النواقــص خــالل الفتــرة الزمنيــة الممنوحــة مــن قبــل لجنــة 

ــاد. ــص باالتح الترخي

20000 دينار أردني غرامة والتهبيط للدرجة األدنى نتيجة عدم التقدم 
للترخيص للمرة الثانية على التوالي وكما تنص عليه الئحة البطوالت بما يتعلق 

 بالتهبيط.

ما لم ينص على خالف ذلك في هذا الدليل تكون الغرامات المالية على فرق 
الدرجات األولى والثانية والثالثة والفرق النسوية والخماسي وكذلك الفئات 

العمرية كما هو مبين تاليا: 

مــن   %40 بنســبة  األولــى  الدرجــة  فــرق  علــى  الماليــة  الغرامــات  تكــون   أ. 
     قيمة الغرامة األصلية المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 ب. تكــون الغرامــات الماليــة علــى فــرق الدرجــات الثانيــة والثالثــة والفئــات 
         العمريــة والفــرق النســوية والخماســي ومســئوليها بنســبة 20% مــن قيمــة      

       الغرامة األصلية المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 يحق لمانح الرخصة زيادة الحد األدنى من المتطلبات أو لرفع مستوى المعايير الموضوعة 
 من قبل االتحاد اآلسيوي ألغراض دخول االتحاد االسيوي و / أو المسابقات الوطنية. 

كما يجوز للمرخص أيضا إدخال معايير إضافية غير مدرجة في لوائح ترخيص فرق كرة 
القدم  االسيوية.

أي زيادة في الحد األدنى من المتطلبات، ورفع مستواها أو اضافة معايير تكون قابلة 
 للتطبيق للدخول في مسابقات االتحاد اآلسيوي والمحلي.
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 مانــح الـرخــصـة

مانح الرخصة  07
7.1 تعريف مانح الرخصة

ــي  ــص ف ــدار التراخي ــة بإص ــة المخول ــو الجه ــدم ه ــرة الق ــي لك ــاد األردن االتح
المملكــة األردنيــة الهاشــمية حيــث يحكــم نظــام الترخيــص ويحــدد الجهــات 
المعنيــة بالترخيــص والســيطرة علــى اإلجــراءات األساســية الخاصــة بالترخيــص.

7.2 هيئات اتخاذ القرار
 7.2.1 يقــوم مانــح الرخصــة بتأســيس هيئتيــن التخــاذ القــرار ويتــم تحديــد   

أسمائهما كما يلي:

    أ    _ هيئة البداية )FIB(  )لجنة الترخيص(.
   ب  _ هيئة االستئناف )AB( )لجنة استئناف التراخيص (.

ــا  ــض وتحظي ــا البع ــن بعضهم ــتقلتين ع ــرار مس ــاذ الق ــا اتخ ــون هيئت 7.2.2 تك
ــق  ــدم ويح ــرة الق ــي لك ــاد األردن ــة لالتح ــة التنفيذي ــن الهيئ ــم اإلداري م بالدع
لهــذه الهيئــات ان تقــرر فيمــا إذا يجــب منــح الرخصــة الــى طالــب الرخصــة 
ــم  ــا ت ــب م ــات حس ــف العقوب ــدار مختل ــي إص ــلطة ف ــا الس ــه ولهم ــن عدم م

وصفهمــا فــي المــادة الســابقة.
 

 مانــح الـرخــصـة

6.4 المراجعــات الســريعة مــن قبــل االتحــاد االردنــي لكــرة 
القدم

يحتفــظ االتحــاد االردنــي لكــرة القــدم و/أو هيئاتــه و/أو جهاتــه المســماة فــي 
أي وقــت بالحــق فــي إجــراء مراجعــات ســريعة مــع مانحــي الرخــص وبحضــور 
ــان  ــل الضم ــن أج ــب، م ــم الطل ــام بتقدي ــذي ق ــة ال ــب الرخص ــع طال ــاد م االتح
بأنــه تــم منــح رخصتــه بشــكل صحيــح فــي وقــت اتخــاذ القــرار النهائــي والملزم 
ــة  ــى اإللزامي ــد األدن ــات الح ــاة متطلب ــدم مراع ــؤدي ع ــد ي ــة،  ق ــح الرخص لمان
حســبما هــي محــددة فــي نظــام ترخيــص فــرق كــرة القــدم  المعتمــد مــن 
قبــل االتحــاد االردنــي لكــرة القــدم إلــى تطبيــق العقوبــات المحــددة فــي هــذه 

الالئحــة. 
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7.3 هيئة البداية )FIB( )لجنة الترخيص(
 7.3.1  الصالحيات

 تقوم هيئة البداية بمراجعة الوثائق التي تم تقديمها من مدير ترخيص فرق كرة القدم .

تقوم هيئة البداية باتخاذ القرار فيما إذا يجب إصدار أو عدم إصدار الرخصة لمقدم 
الطلب ويجب ان يكون هذا القرار مبنيــً على تقرير الترخيــص الذي قدمة مدير 

الترخيص الى هيئة البداية ويجب أن يكون القرار مستندًا إلى الشروط الواردة في 
هذه الالئحة.

في حال رفض الرخصة من قبل هيئة البداية يجب أن يكون القرار خطيً وكاشفا 
على األسباب.

يحق لهيئة البداية البحث في اإليضاحات وطلب المزيد من الوثائق والمعلومات 
ذات العالقة بالطلب، ويمكن للهيئة الطلب من مدير ترخيص فرق كرة القدم  

توفير أية أدلة أو إيضاحات نيابة عن مقدم الطلب مع التأكيد بأن هيئة البداية 
سوف تبحث فقط عن اإليضاحات التي لها عالقة بالطلبات بتاريخ أو قبل تاريخ 

التقديم مع اإلشارة إلى أن الصالحيات يجب ان ال تستغل لتمديد تاريخ التقديم 
 المحدد بأي شكل من األشكال.

تقوم هيئة البداية باتخاذ القرار حيال العقوبات التي يجب فرضها على فرق كرة 
القدم  التي لم تتقدم بطلب الترخيص أو أخفقت بأحد معايير الرخصة الوطنية  

و/أو أخفقت في استيفاء معايير الفئة »ب«من المتطلبات لرخصة الوطنية 
واآلسيوية.

 7.3.2 سحب الرخصة:
7.3.2.1 لدى هيئة البداية الصالحيات لسحـب الرخصــة أو تطبيـق عقوبـة وذلك 
باالستناد الى العقوبات الواردة في هذه الالئحة خالل الموسم في حال ارتكاب 

المرخص له ما يلي: -

أ.    عدم استيفائه ألي من المعايير الخاصة بإصدار الرخصة.
ب. مخالفة أي من االلتزامات، الواجبات، التأكيدات، التعهدات بموجب هذه الالئحة.

 ج.   تبين عدم صحة اي من الوثائق المقدمة والمطلوبة لغايات الحصول على  
        رخصة.

 7.3.2.2 لدى هيئة البداية الصالحيات بمراجعة المعايير الخاصة بالتراخيص    
                  والتوصية بالتعديالت الى مدير ترخيص فرق كرة القدم األردنيــة .

 7.3.2.3 ال يمكن نقل الرخصة أو التنازل عنها من فريق كرة القدم  آلخر تحت أي  
                   ظرف من الظروف.

 مانــح الـرخــصـة
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 )AB( هيئة االستئناف 7.4

يتم استئناف قرارات هيئة البداية امام هيئة االستئناف خالل فترة 10 
ايام من تاريخ تبليغ المعني بقرار هيئة البداية.

7.4.1 المهام والصالحيات:

 أ. تكون هيئة االستئناف مسؤولة عن مراجعة القرارات الصادرة عن هيئة  
     البداية ولن تعيد االستماع الى القضية أو مراجعة األدلة الجديدة التي لم     

     يتم تقديمها في الموعد المحدد مسبقً.

 ب. تنظر هيئة االستئناف في االستئنافات المقدمة من فرق كرة القدم  ضد 
        القرارات الصادرة عن هيئة البداية ويجب ان يكون قرارها خطيً ومشتماًل 

       على األسباب.

7.4.2 الصالحيات:
 أ. لــدى هيئــة االســتئناف الصالحيــات التخــاذ القــرار النهائــي والملــزم حــول 
ــدم  ــى مق ــا عل ــب فرضه ــي يج ــات الت ــه أو العقوب ــن عدم ــة م ــدار الرخص      إص

    طلب الرخصة.

ب. يحق لهيئة االستئناف طلب ايضاح أي أمر من مدير التراخيص. 

ــن  ــادرة ع ــرارات الص ــة الق ــة كاف ــات لمراجع ــتئناف الصالحي ــة االس ــدى هيئ  ج. ل
       هيئــة البدايــة والتأكيــد، الرفــض، تغييــر أو اســتبدال القــرارات و/أو العقوبــات 

      الصادرة عن هيئة البداية.

 د. ان هيئــة االســتئناف هــي الجهــة المعنيــة األخيــرة والتــي تعتبــر قراراتهــا 
      نهائية.

 مانــح الـرخــصـة
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تشكيل الهيئات القضائية )هيئات اتخاذ القرار(. 7.5

يتم تعيين من ثالث الى خمسة أعضاء في كل من هيئة البداية    7.5.1
                   وهيئة االستئناف من قبل الهيئة التنفيذية لالتحاد األردني لكرة                  

                  القدم ويكون النصاب القانوني في كل هيئة ثالثة أعضاء.
يجب أن يكون لدى كل هيئة من البداية واالستئناف محامي مؤهل   7.5.2
                  واحد على األقل ومدقق حسابات او مسؤول مالي مرخص من قبل 

                   جهات االختصاص المالئمة ضمن أعضائهما.
ال يجوز ألعضاء هيئة البداية أن يكونوا تابعين في نفس الوقت الى   7.5.3

                  هيئة قضائية نظامية لمانح الرخصة ويتوجب عليهم العمل بحيادية 
                  في تنفيذ واجباتهم.

يجوز لمانح الرخصة ترشيح موظفين إداريين من االتحاد األردني لكرة                    7.5.4
                   القدم كأعضاء في هيئة البداية ما عدا مدير الترخيص الذي ال يجوز 

                   له أن يكون عضوا في هيئتي الترخيص )هيئتي اتخاذ القرار(.
ال يجوز ان يكون الموظفين اإلداريين في االتحاد األردني لكرة القدم                    7.5.5

                 أعضاء في هيئة االستئناف.
ال يجوز أن يكون أعضاء هيئة االستئناف في نفس الوقت أعضاء في                    7.5.6

                   اي هيئة او لجنة تابعة لالتحاد األردني لكرة القدم ما عدا االستئناف.
تتبع قواعد السرية الصارمة لدى هيئتي الترخيص )هيئتي اتخاذ                                     7.5.7

                   القرار( و التوقيع على تعهد المحافظة على السرية.
يتوجب على أعضاء هيئتي الترخيص )هيئتي اتخاذ القرار( في كافة                    7.5.8

                   الحاالت االمتناع تلقائيا إذا كان هناك أي شك حول استقالليته تجاه 
                   طالب الرخصة أو إذا كان هناك تعارض مصالح، على سبيل المثال أي 

                   فرد من أفراد عائلته )زوج، أبناء، والدين، أخوة(، او إذا كان عضو، 
                   مساهم، شريك تجاري، راعي )راعي رسمي(، او مستشار لطالب 

                   الرخصة. 
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7.6 ال يجوز تقديم الطعون إال من خالل:
 أ( طالب الترخيص الذي تلقى رفضا من هيئة البداية.

ب( المرخص له الذي تم سحب ترخيصه من قبل هيئة البداية.
 ج( مدير الترخيص نيابة عن طالب الرخصة.

7.7 يجب أن تعمل هيئات اتخاذ القرار وفقا لمبادئ العدالة 
الطبيعية، وأن تحدد على أقل تقدير ما يلي:

أ ( المواعيد النهائية )مثل الموعد النهائي للتقديم، وما إلى ذلك(.
ب( ضمانات مبدأ المساواة في المعاملة.

ج( التمثيل )مثل التمثيل القانوني، وما إلى ذلك(.
د( الحق في أن يستمع إليه )مثل الدعوة، السمع(.

ه( اللغة الرسمية )إن وجدت(.
و( الطلبات المؤقتة )مثل الحساب، واالمتثال، واالنقطاع، واإلرشاد(.

ز ( الحد الزمني لالستئناف.
ح(  آثار االستئناف )على سبيل المثال ال تأثير تأخير(.

ط( نوع األدلة المطلوبة.
عــبء    لديــه  الترخيــص  طلــب  مقــدم  المثــال،  ســبيل  )علــى  اإلثبــات  عــبء   ي( 

       اإلثبات(.
ك( القرار )على سبيل المثال كتابة مع المنطق، وما إلى ذلك(.

ل( أسباب الشكاوى.
م( المحتوى وشكل المرافعة.

ن(  المداوالت / جلسات االستماع.
س( تكلفة اإلجراء / الرسوم اإلدارية / الودائع.

7.8 إدارة ترخيص فرق كرة القدم  في االتحاد األردني لكرة 
 القدم 

7.8.1   الصالحيات والمهام
أ ( تعمل إدارة ترخيص فرق كرة القدم  تحت إدارة مدير الترخيص في االتحاد األردني 

لكرة القدم.

ب( يحق إلدارة الترخيص التعاون مع مجموعة من الخبراء محليين أو أجانب كل في 
مجال اختصاصه.

ج( ال يجوز ألي من موظفي إدارة ترخيص فرق كرة القدم  في االتحاد األردني لكرة 
القدم ان يكون لهم عالقة أو صلة أو ارتباط عملي بمقدمي طلبات الرخص كأن يكون 

عضو، مساهم، شريك تجاري، راعي، او مستشار لطالب الرخصة.

د( يجب ان يكون بإدارة الترخيص عضو واحد )موظف أو مستشار خارجي( لديه رخصة 
محاسبة معتمدة.
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هـ( القيام بإعداد وتطبيق والتطوير اإلضافي لنظام ترخيص فرق كرة القدم .

و( توفير المساندة اإلدارية والمالية لهيئتي اتخاذ القرار المشار إليهما سابقً.

ز( المساعدة وتقديم النصح ومراقبة المرخص لهم خالل الموسم.

ح ( العمل كحلقة اتصال من أجل التشارك بالخبرات مع دوائر الترخيص األخرى 
لالتحادات األعضاء في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ومع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

بحد ذاته.

ط ( تنفيذ إجراءات التقييم والتدقيق للتحقق فيما إذا كان مقدمو الطلبات قد 
استوفوا مقاييس الجودة حسب المعايير التي تم توضيحها في هذه الالئحة.

ي( تقوم إدارة ترخيص فرق كرة القدم  في االتحاد األردني لكرة القدم بالرجوع 
الى هيئة البداية في الحاالت التي يخفق الفريق المرخص له في المحافظة على 

الشروط الخاصة بإصدار الرخصة كما يمكن إلدارة الترخيص في االتحاد األردني لكرة 
القدم تفويض المسؤوليات في مجاالت مراقبة فرق كرة القدم  المرخص لهم الى 

مجموعة من الخبراء أو أي إدارة من إدارات االتحاد األردني لكرة القدم.

ك ( يكون لدى إدارة ترخيص فرق كرة القدم  صالحية البحث عن اإليضاحات والمزيد 
من الوثائق والمعلومات من فرق كرة القدم  ويمكن لإلدارة طلب المسؤول عن 
ترخيص فريق كرة القدم  لتوفير المزيد من األدلة أو التوضيحات نيابة عن مقدم 

الطلب علمً ان أي طلبات تعتبر بمحض إرادة مدير الترخيص في االتحاد األردني لكرة 
القدم.

ل( لدى دائرة الترخيص الصالحية بالقيام في الزيارات التفقدية المفاجئة من خالل 
الحضور الى فرق كرة القدم  بدون إشعار مسبق كما يحق لها ايضً تفقد كافة 

الوثائق ذات العالقة بالترخيص وعمل التفتيش على أي مجال له عالقة بمتطلبات 
ترخيص فريق كرة القدم .

م( تقوم إدارة الترخيص بتحديد الجدول الزمني والمهل القانونية الخاص باإلجراء 
الجوهري لترخيص فرق كرة القدم  على أساس سنوي آخذا باالعتبار تاريخ بداية 

بطوالت ومسابقات االتحاد األردني واالسيوي لكرة القدم. 

 7.8.2 السرية
يتوجب على جميع األشخاص المنخرطين في اجراءات الترخيص االمتثال بقواعد السرية 

 الصارمة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم استالمها خالل اجراءات الترخيص .
 تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي: -

 ا. يجب على االتحاد األردني إبرام اتفاقية سرية سنوية مع كل مقدم طلب بناًء على طلبه. 
ب. يجب على أعضاء هيئة البداية، هيئة االستئناف وإدارة ترخيص فرق كرة القدم  في االتحاد األردني لكرة 

 القدم وأي شخص آخر له عالقة بالمرخص أثناء اإلجراء الجوهري للترخيص التوقيع على إقرار              
 المحافظة على السرية قبل مباشرة عمله.

ج. يمكن إرسال أي قرار صادر عن هيئة البداية أو هيئة االستئناف الى اإلعالم.
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 المشاركة في المسابقات و البطوالت المحلية 

اإلجراء الجوهري

08

09

 8.1        القاعدة العامة 
 8.1.1       يجب على طالب الرخصة أيضا الوفاء بكافة المتطلـبات وفـقـا ألنظمـة 
                       المسابقات و البطوالت المحلية لكرة القدم ذات الصلة ليتم السماح له 

                       المشاركة في البطولة المحلية.

  8.1.2    تقع إجراءات السماح بالمشاركة لالتحاد األردني لكرة القدم فيما 
                       يخص المسابقات المحلية

 8.1.3    تقوم هيئات االتحاد األردني لكرة القدم المختصة باتخاذ القرار النهائي 
                       فيما يتعلق بالسماح لدخول فربق كرة القدم  للمشاركة في أي        

                       منافسة من المسابقات أو البطوالت المحلية.

 8.1.4    تكون هذه القرارات خاضعة لكافة التشريعات المعتمدة لدى االتحاد 
                      األردني لكرة القدم.

 9.1 يصف اإلجراء الجوهري اإلجراءات الالزم إتباعها من قبل مانـح الرخصــة لغـايــات 
             تنظيم إصــدار الرخصــة الى مقدم الطلب ، والهــدف مـنــه ان يقــوم مقدمــو 
             الطلبات بعمل التقييم الذاتي لمانح الرخصة واالتحاد األردني لكرة القدم ألجل 
             التحقق من مقاييس الجودة التي تم استيفائها بنــاًء علــى المــعـاييــر التي تم 

            وصفها في هذه الالئحة ، وينقسم اإلجراء الجوهري إلى ثالثة أجزاء: 

             1. خطوات الطلب: وتغطي اإلجراء في مرحلة طلب الرخصة والمؤدي 
                                                                     إلى اإلجراء الخاص في اتخاذ القرار.

             2. خطوات القـرار:    تفاصيل إجراء اتخاذ القرار بمـا في ذلـك أي استئـنــاف 
                                                                     محتمل.

             3. خطوات التطبيق: وتعنى بكيفية مراقبة التطبيق طوال فترة 
                                                                        الترخيص ومدة الرخصة.
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 9.2 أهداف اإلجراء الجوهري: 
مساعدة مانح الرخص في تأسيس إجراء ترخيص مالئم وفعال وفقا الحتياجاته 

وتنظيمه.

االتفاق على المتطلبات الرئيسية التي يتوجب على مانح الرخـصة االمتثال لها 
إلصدار الرخصة الالزمة للدخول في مسابقات وبطوالت فرق كرة القدم االتحاد 

األردني واألسيوي لكرة القدم.

ضمان اتخاذ القرار حول منح رخصة فريق كرة القدم  قد تم من قبل هيئة 
مستقلة )هيئة البداية و/أو هيئة االستئناف(.

ضمان أن تقوم هيئات اتخاذ القرار بالحصول على المساندة المالئمة من إدارة 
 ترخيص فرق كرة القدم  في اإلتحاد األردني لكرة القدم.

التأكد من أن مقدمي الطلبات وجهات اتخاذ القرار تم تزويدهم بكافة 
المعلومات الضرورية والوثائق في الوقت المحدد وبأسلوب دقيق.

 9.3 الخطوات األساسية :
إن الخطوات األساسية هي أقل المتطلبات التــي تـم تحديــدها فــي اإلجراء 
الجوهري، وسيتم االشارة الحقا في هذه التعليمات إلى الخطوات األساسية 

 وطريقة اتباعها.

9.4 خطوات الطلب:
 1. تقوم دائرة الترخيص بإعداد المستندات حول ترخيص فريق كرة القدم  والتي        

      سوف تشتمل على المعايير والطلبات والنماذج التي سيتم إعادتها.
 2. تقوم دائرة الترخيص بتوزيع حزمة المستندات التي تم إعدادها الى طالب    

         الرخصة.  يجوز إرسالها بالبريد أو بالفاكس ويجوز لمدير الترخيص أن يطلب           
        إقرار  باالستالم.

 3.يقوم طالب الرخصة بإنجاز المستندات )الطلبات، الطبعات النموذجية الخ(    
      وإعادتها الى دائرة الترخيص ضمن الموعد النهائي المتفق عليه، وتحميلها على   

 .CLAS نظام الترخيص االلكتروني     

  االجـــراء الـجـــوهـــري
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 4. تقوم دائرة الترخيص عند االستالم بالتحقق من أن المستندات المعادة من 
        قبل طالب الرخصة كاملة وأنه تم إعادتها ضمن الموعد النهائي المتفق عليه 

       وفي هذه الحالة:

                  أ.إذا كانت المستندات مكتملة وتم إرسالها ضمن الموعد النهائي المتفق 

                   عليه، يقوم مدير الترخيـص بفـرز المعلومات المستلمـة وقيـدها وإرسالها 

                   الــى الخبـراء المكلفين بمسؤوليـات مراجعـة تلك المجاالت تحديـدا )على 

                   سبيل المثال، يتم إرسال المستندات القانونية الــى الخبيـــر القانوني 

                  والمعلومات المالية الى الخبير المالي الخ(.

                  ب.إذا لم تكن المستندات كاملة أو إذا لم يتم إرسالها ضمن الموعـــــد 

                   النهائي المتفق عليه، يقوم مدير الترخيص باالتصال بطالب الرخصة من 

                   أجل االتفاق على اإلجراءات التي سيتم اتخاذها بعد ذلك )على سبيل 

                  المثال، طلب المعلومات أو المستندات المؤيدة أو طلب النماذج الناقصة(.

5. يقوم الخبراء المعينون باستالم مستندات طالبي الرخص من مدير الترخيــص 
ومراجعة المستندات والتحقق من الوفاء بالمعايير ومن ثم يقومــوا برفـع تقرير 
الى مدير الترخيص ضمن الموعد النهائي المتفق عليه ووفقا للنمــــــاذج التي تم 
إعدادها )قوائم المراجعة، التقارير الخ( يجب أن تكون عمليــــــات التحقــق مبـررة 

بمستندات مؤيدة )دليل بأنه تم الوفاء بالمعايير( وفي هذه الحالة:

                    أ. إذا تم التأكد من الوفاء بالمعايير يقوم مدير الترخيص بالتحقق من أن 
                     تقارير الخبراء كاملة وأنه تم إعادتها ضمن الموعد النهائي المتفق عليه.  

                   ب.  يقوم مدير الترخيص بمراجعة التقارير وآراء الخبراء.

  6. يقوم مدير الترخيص بتقييم طالب الرخصة.  بناء على تقارير الخبراء قد يقوم 
 بتحديد مكامن الضعف التي قد تستلزم تحقيق إضافي وفي هذه الحالة:

  

االجـــراء الــجــوهـــري 
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              أ.   إذا لم يقم مدير الترخيص بتحديد المجال الذي يستلزم مراجعة 
                   إضافية، يقوم بإعداد تقرير لتتم دراسته من قبل هيئة البداية ضمن 

                   الموعد النهائي المتفق عليه ويحتوي هذا التقرير على نواحي المراجعة 
                   )تحليل المستندات المستلمة ومعلومات حول الزيارات للموقع إذا تم 

                  القيام بها(.

7. تقوم هيئة البداية باستالم تقرير مدير الترخيص ضمن الموعد النهائي المتفق 
عليه وتقوم بمراجعته والطلب من مدير الترخيص اية تفسيرات ومستندات 

إضافية إذا لزم االمر وتتخذ قرارها وفقا للتالي: 
  

               أ. منح الرخصة بعد مراجعة دقيقــة لمستندات طالب الرخصــة وتقريـــر 
                   مدير الترخيــص، يحـق لهيئـة البدايـة منـح الرخـصـة، شريطة قيام طالـــب 

                   الترخيص  بالوفاء بجميع المعايير المحددة في دليل ترخيص فرق 
                   االتحاد األردني لكرة القدم فيما يتعلق بالرخصة المحلية ودليل ترخيص 

                   الفرق  حسب نظام ترخيص االتحاد االسيوي لكرة القدم فيما يتعلق   
                  بالرخصة االسيوية.

                   ب. رفض منح الرخصة بعـــد مراجعة دقيقة لمستندات طالب الرخصة                    
                    وتقرير مدير الترخيــص، يحق لهيئة البداية رفــــض منح الرخصة، شريطة 
                    تسبيب قرارها وتــفصيــل المجــــاالت والمعايير التي تم بسبــــها رفــض 
                   منح الرخصة، يحق لطالب الرخصة في هذه الحالة تقديم استئناف لدى 

                  هيئة االستئناف.

8. يقوم مدير الترخيص باستالم تقرير هيئة اتخاذ القرار، وبناء على القرار المتخذ 
من قبل هيئة اتخاذ القرار يقوم بإعداد قائمة بطالبي الرخص المخولين دخول 

المسابقات والبطوالت المحلية ومسابقات فرق كرة القدم االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم.  يتم إرسال قائمة فرق كرة القدم  المرخصة الى االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم ضمن الموعد النهائي المحدد والذي يتم تبليغه من قبل االتحاد اآلسيوي 
 لكرة القدم .

االجـــراء الــجــوهـــري 
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9. بعد أن يتم إصدار رخصة للمرخص له ولغاية انتهاء الموسم الذي سيتم 
الترخيص بشأنه، فإنه يتوجب على المرخص له إشعار مانح الرخصة على الفور 

وبشكل خطي بأي حدث الحق والذي يكون على علم به والذي قد يشكل شكً 
جوهريً على قدرة المرخص له لالستمرار كفريق كرة القدم  او شركة مستمرة 

 باألعمال لغاية نهاية الموسم على األقل والذي تم إصدار الرخصة ألجله. 

10. إذا كان المرخص له في حالة انتهاك لواحد أو أكثر من المؤشـرات المالـيـــة، 
فعندها يتوجب على المرخص له إعداد وتقديم نسخة محدثة من المعلـومات 

المالية المستقبلية، يتوجب إعداد المعلومات المالية المستقبلية على أساس ستة 
أشهر كحد أدنى.

11. إذا قام مدير الترخيص بتحديد مجاالت تستلزم مراجعة إضافــيــة، )عــدم 
االمتثال بمعايير معينة، أخطاء، نقص في المعلومات الخ(، يقوم باالتصـال بطالب 
الرخصة لبحث أي مكامن قلق، وقد يحتاج مدير الترخيص إيضاحــات إضــافيـــة أو 
مستندات مؤيدة أو قد يقرر القيام بزيارة للموقع ألغراض إجراء تحقيقات إضافية، 
وفي حال تم التخطيط للزيارة، يقــوم مديـــر الترخيــــص و/أو الخبيـر باالجتــتمــاع 
مــع طالب الرخصة ومعالجة المجاالت التي بها مشاكل ومن ثم يقوما بتحديد 

اإلجراءات المحتملة من قبل فريق كرة القدم  لتصحيح هذه المجاالت مع تحديد 
جدول زمني لذلك:

أ. إذا اتفق طالب الرخصة مع مدير الترخيص على اإلجراءات المتوجب اتخاذها، 
نعود الى الخطوة )6(.

ب. إذا لم يوافق طالب الرخصة على تقرير مدير الترخيص ويرفض تسليم 
) أ معلومات جديدة أو اتخاذ اإلجراءات الضرورية، نعود الى الخطوة )5/

االجـــراء الــجــوهـــري 
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9.5 االستئناف
1. يقــوم طالــب الرخصــة بتقديــم اســتئناف ويتــم إشــعار هيئــة االســتئناف ويتــم 

تحديــد موعــد لالجتمــاع.

2. يقــوم مديــر الترخيــص بإعــداد تقريــر وإرســاله الــى هيئــة االســتئناف بحيــث   
يحتــوي التقريــر علــى تفصيــل مجــاالت القلــق وأســباب الرفــض.

3. تجتمــع هيئــة االســتئناف وتــدرس اســتئناف طالــب الرخصــة ولهــا أن تطلــب أيــة 
ــب  ــن طال ــص و/أو م ــر الترخي ــن مدي ــدة م ــتندات مؤي ــة و/أو مس ــتندات إضافي مس

ــا ب:  ــدر قراره ــه تص ــة وعلي الرخص

 أ. إصــدار الرخصــة بعــد مراجعــة دقيقــة لمســتندات طالــب الرخصــة وتقريــر مديــر 
ــى  ــب عل ــه يج ــروط( بأن ــرط )مش ــً للش ــة خاضع ــدار الرخص ــون إص ــص، ويك      الترخي
     طالــب الرخصــة الوفــاء بجميــع المعاييــر المحــددة فــي دليــل ترخيــص  فــرق 

    كرة القدم األردنية.

 ب.  رفــض منــح الرخصــة بعــد مراجعــة دقيقــة لمســتندات طالــب الرخصــة وتقريــر 
ــر الترخيــص، تقــوم هيئــة االســتئناف برفــض منــح الرخصــة علــى أن يكــون           مدي

        قرارها معلاًل ومسببً وشاماًل ألسباب الرفض.

9.6 الجدول الزمني إلجراءات الترخيص:
تحــدد إدارة ترخيــص فــرق كــرة القــدم  فــي اإلتحــاد األردنــي لكــرة القــدم الجــدول 
الزمنــي لإلجــراءات األساســية للتقــدم لترخيــص فــرق كــرة القــدم  حيــث يشــتمل 
علــى المواعيــد النهائيــة لتقديــم طلبــات الترخيــص، اســتكمال النواقــص، والتقــدم 

باالســتئناف.

االجـــراء الــجــوهـــري 
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االجـــراء الــجــوهـــري 

  1(تقــــوم إدارة التـرخيــص    
    بإعداد المستندات للتوزيع

  2( ترسـل المستنـدات إلـى 
  مقدمي الطلبات لتعبئتها.

 3( تقـوم إدارة الترخيـص  
     باستـالم الطـلـب مــن   
     مـقـــدم الطلـــب مـع   
     المســتنـدات المـؤيـدة.

6( يتـم فــرز وقيــد وتوزيــع 
المستندات على الموظفين.

     9(  تقوم إدارة الترخيص 
       بمراجعــة تقريــر الخبـراء.

 7( يقوم الموظفــون المعينون 
   بالمراجعـة ورفع التقاريــر إلـى 

  إدارة الترخيص.

4( تتحقـق إدارة الترخيـــص 
 من أن المستندات كاملة.

      يتـم فــرز وقيــد وتوزيــع 
         المــســـتنـــدات عـلـــــــى 

        الموظفيـــن.
5( مقبولة

8( مقبولة
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االجـــراء الــجــوهـــري 

 تقــوم إدارة الترخيــص بإعــداد تقريــر حــول ترخيــص فــرق كــرة القــدم  والتــي 
تشــتمل علــى المعاييــر وطلــب الرخصــة والنمــاذج.

ــوز  ــات – يج ــي الطلب ــى مقدم ــتندات عل ــع المس ــص بتوزي ــوم إدارة الترخي تق
ــخ. ــت ال ــى االنترن ــا عل ــد أو ورفعه ــالها بالبري إرس

يقــوم مقــدم الطلــب بتعبئــة الطلــب وإعــادة المعلومــات ضمــن المواعيــد 
النهائيــة المتفــق عليهــا.

تقوم إدارة الترخيص بالتحقق بأن المستندات كاملة.

مــن الخطــوة 5: عــدم قيــام مقــدم الطلــب بتزويــد كافــة المســتندات 
الالزمــة – تقــوم إدارة الترخيــص باالتصــال بــه لطلــب المعلومــات الناقصــة؛ أو

ــات  ــة الطلب ــون بمراجع ــن يقوم ــن الذي ــن المعيني مــن الخطــوة 8: الموظفي
ويحــددون المجــاالت التــي تســتلزم معلومــات إضافيــة وتوضيــح مــن مقــدم 

الطلــب.

ــى  ــالها إل ــا وإرس ــتلمة وقيده ــات المس ــرز المعلوم ــص بف ــوم إدارة الترخي  تق
ــدا. ــاالت تحدي ــك الح ــة بتل ــؤوليات الخاص ــف بالمس ــف المكل الموظ

أي،  الطلــب؛  مقــدم  تقديمــات  بمراجعــة  المعينــون  الموظفــون  يقــوم 
يقــوم الخبيــر القانونــي بتدقيــق المعاييــر القانونيــة والخبيــر المالــي بتدقيــق 
المعلومــات الماليــة الــخ.  يجــب أن تكــون عمليــات التدقيــق مبــررة بمســتندات 
داعمــة )دليــل علــى انــه تــم الوفــاء بالمعاييــر(.  القــرار مــن قبــل إدارة الترخيــص 
بنــاء علــى رأي الخبــراء ذوي العالقــة فيمــا إذا أنــه ســيتم المضــي قدمــً إلــى 
المرحلــة التاليــة بمســتندات مقــدم الطلــب كمــا هــي أو بإعــادة المســتندات 

إلــى مقــدم الطلــب ألغــراض تحســينها.

يقوم مدير الترخيص بمراجعة التقارير ورأي الخبراء.

1
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    10( تقوم إدارة الترخيص   
    بتقييــم مقدم الطلب. 

11( مقبول

ج. مقبول

ح. القرار

15( القرار.
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  12( إعداد التقرير 
    لهيئــة البدايــة.

 ب( بحث أية مكامن قلق 
مع مقدم الطلب.

  13( تقوم إدارة الترخيص    
   بالحصول على خطـاب.

 هـ . يقوم مقدم الطلب 
باالستئناف.

و . تقوم إدارة الترخيص 
بإعداد التقرير.

     ز . المراجعة من قبل 
          هــيئــة االستئنــاف.

    ط .تم رفض الرخصة.

    د. تم رفض الرخصة.

 13( تم إصدار الرخصة.

 18( واجب التحديث.

 تم الوفاء 
بالمؤشرات.

 تم الوفاء 
بالمؤشرات.

  14( المراجعة من قبل
 هيئة البداية.

االجـــراء الــجــوهـــري 

 هيــئـــة 
الستئنـاف

1

3

 17( واجب االشعار
باألحداث الالحقة.
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يقوم مدير الترخيص بتقييم مقدم الطلب.  بناء على تقارير الخبراء و/أو الزيارات الميدانية 
)إذا لزم( فإنه قد يحدد مجاالت القلق التي قد تستلزم تحقيق إضافي.

تقوم إدارة الترخيص ببحث مجاالت القلق هذه أو عملية عدم امتثال مقدم الطلب التـي 
تم تحديدها. قد يستلزم مدير الترخيص توضيحات إضافية أو مستـندات مـؤيــدة أو قــد 
يقرر القيام بزيارة للموقع إلجراء تحقيقات إضافية.  في حالة التخطيط لزيـارة الــمـوقــع 
يجتمع مدير الترخيص مع مقدم الطلب ويقوما بتناول المشاكل واألنشطة المحتمـلــة 

من قبل مقدم الطلب لتصحيح هذه المجاالت مع جدول زمني لذلك.

يقوم مدير الترخيص بتعبئة تقرير هيئة البداية من أجل دراسة هيئة البداية.  سوف 
يحتوي هذا التقرير على نواحي الزيارة والمجاالت األخرى بما في ذلك التوصية بأن يتم 

منح الرخصة. 

 يوافق مقدم الطب على برنامج العمل ويتخذ اإلجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل. 
ال يوافق مقدم الطلب على برنامج العمل وال يتخذ اإلجراءات الموصى بها.

 تقوم إدارة الترخيص بالحصول على خطاب الطروحات من مقدم الطلب الذي ينص 
فيما إذا أن أية أحداث أو ظروف ذات أهمية اقتصادية رئيسية قد حدثت أم ال.

المراجعة من قبل هيئة البداية.  من الممكن القيام بذلك إما من قبل خبراء خارجيين أو 
من قبل مجموعة داخلية من موظفين مختصين.  يجوز لهيئة البداية طلب عقد جلسة 

مع طالب الرخصة ويكون ذلك على وجه الخصوص في حالة وجود حدث اقتصادي 
رئيسي.

 تتخذ هيئة البداية القرار فيما إذا أنه سيتم إصدار رخصة لفريق كرة القدم أم ال.

تم رفض الرخصة ويتم إعالم مقدم الطلب باألسباب المبينة مع إعطائه الخيار في 
المباشرة بإجراءات االستئناف.

يقوم مقدم الطلب بتقديم استئناف.  يتم إشعار هيئة االستئناف واإلتفاق على موعد 
لإلجتماع.

تقوم إدارة الترخيص بإعداد تقرير وإرساله الى هيئة االستئناف.

تجتمع هيئة االستئناف وتدرس االستئناف المقدم من فريق كرة القدم .
تقوم هيئة االستئناف باتخاذ القرار فيما إذا انه سيتم إصدار رخصة لمقدم الطلب أم ال.

يتم منح الرخصة التي قد تفصل أو ال تفصل المجاالت لعناية مقدم الطلب المستقبلية 
 وتبين فيما إذا أنه تم انتهاك المؤشرات المالية ام ال. 

رفض الرخصة الذي يحدد المجاالت التي يجب معالجتها.

يقوم المرخص له على الفور بإشعار مانح الرخصـة خطيا حــول أي حدث الحق الذي قد 
يكون له أثر سلبي على قدرة المرخص لـه لالستمــرار كشركـــة مستمــرة بالعمل لغاية 

نهاية موسم الترخيص.

 إذا كان المرخص له في حالة انتهاك لواحد أو أكثر من المؤشرات، فعندها يجب على 
المرخص له إعداد وتقديم نسخة منقحة من المعلومات المالية المستقبلية.

االجـــراء الــجــوهـــري 
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المعايير الرياضية 10
10.1 المقدمة:

الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص تعتبر ظاهرة اجتماعية 
حضارية كانت وما زالت تعكس التطور والرقي والقيم في المجتمعات وتعد 
من ابرز دعائم التنمية الشاملة فيها ألنها تعنـى بأهم عناصرها وهو اإلنســان 
فكرًا وجسدًا ، وحيث ان مستقبل كرة القدم يعتمـد في الدرجـة األولى علـى 
فئــة الشبــاب كان ال بد من العناية بهم وتقديــم كافة سـبـل الدعم الفنــي 
لهــم بهدف إظهــار التفوق واإلبــداع الكامنيــن لـدى مـمارسـي هـذه اللعبـة 
وتقديم الحافز لهم ليصبحوا العبين محترفين وهنا ال بد للفرق من السعي 

إليجاد أفضل برامج التدريب والتطوير الستقطاب أكبر عدد ممكن من 
الناشئين سواء كانوا من الذكور أو اإلناث ، وال يقتصر ذلك على ممارسي كرة 
القدم بل يتعدى ذلك إليجاد فئة تشجع اللعب النظيف بعيدًا عن التعصب 

والتحيز والعنصرية.

10.2 األهداف:
1. االستثمار في برامج تطوير الناشئين المتميزة.

 2. دعــم ثقافــة كــرة القــدم وتشــجيع الالعبيــن الناشــئين علــى التعليــم 
      العام.

 3. توفير أفضل عناية طبية لالعبين الناشئين والمحترفين.
  4. تطبيــق اللعــب النظيــف داخــل وخــارج الملعــب )بمــا فــي ذلــك اإلدراك العام 

       لمسائل التحكيم ضمن جميع المعنيين في المباراة(.
 5. ضمــان أعلــى جــودة العبــي كــرة القــدم يجــري تطويرهــا وإنتاجهــا بشــكل 

      مستمر.
6. إنشاء هياكل إنمائية تدريجية ذات مسارات واضحة.

7. تصميم وتنفيذ برامج لتنمية الشباب خاصة بالشباب.
ــة  ــم ذات الصل ــن التعلي ــم م ــن، بدع ــة الالعبي ــي لنخب ــم الفن ــر التعلي  8. توفي

      بكرة القدم والتعليم األكاديمي التكميلي لالعبين الشباب.
9. توفير خدمات الدعم الطبي الشاملة لجميع الالعبين.

 10. التأكــد مــن أن الموظفيــن المؤهليــن يشــاركون فــي تطويــر وإدارة العبــي 
          كرة القدم النخبة.

 المعايير الريـاضيــة
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المعايير 10.3
 10.3.1   معايير الفئة »أ«

 S.01    هيكل تنمية الالعب 

 
متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

هيكل تنمية الالعب

1( كشف أسماء العبين 
الفئة العمرية تحت ال 

.19 

2( كشف تسجيل 
الالعبين تحت ال 19 

المعتمد والمختوم من 
اإلتحاد األردني لكرة 

 القدم.

3( صور مشاركات فريق 
تحـت ال 19 على أن ال 

 يقل عن 3 صور.

4(  كشف أسماء 
 الالعبين تحت ال 17.

 1( يجب على مقدم طلب الترخيص إنشاء هياكل  
       واضحة لتنمية الالعب تشمل:

      أ. الخطوط العريضة واضحة على فلسفة فريق    
       كرة القدم ،   

      وأسلوب اللعب والبرامج القابلة للتنفيذ.
     ب. إنشاء فرق المجموعات العمرية.
     ج. مسارات الالعب واضحة وتقدمية.

      د. تخصيص الموارد بالكامل إلنشاء هذه الهياكل 
      والمحافظة عليها وتعزيزها.
 2( تشمل هذه الهياكل ما يلي:

       يجب ان يكون لدى طالب الرخصة فرق الناشئين    
       مقيدين في سجالت االتحاد وحسب التالي: -

      أ.فريقان للشباب على األقل ضمن الفئة العمرية 
       من 15 الى 20.

     ب.فريق الناشئين على األقل ضمن الفئة العمرية    
       من 14 الى 16.

      ج.فريق براعم ضمن الفئة العمرية من 6 الى 12. 
      د. يجب أن يكون لكل فرقة 18 العبا كحد أدنى 
       إلعداد فريق جاهز للمشاركة في فئة عمرية أو 

       مسابقة مفتوحة.
       هـ. يجب أن تكون جميع الفرق والالعبين ضمن 

       الكيان القانوني للمرخص له أو ينتمي إلى كيانه 
       القانوني.

       و. في إطار كل فرقة، يجب أن يقوم خبراء 
       مختصون  )المدربون، وأخصائي العالج الطبيعي، 

       وخبير التغذية، إلخ( بوضع وتنفيذ برامج محددة 
      مصممة خصيصا.
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5(كشف تسجيل 
الالعبين تحت ال 17 

المعتمد والمختوم من 
اإلتحاد  األردني لكرة 

القدم.

6( صور مشاركات 
فريق تحت ال 17 على 

أن ال يقل عن 3 صور.

 7( اسم الفئة العمرية

8(كشف أسماء 
الالعبين تحت ال 15.

9(كشف تسجيل 
الالعبين تحت ال 15 

المعتمد والمختوم من 
اإلتحاد  األردني لكرة 

القدم.

10( صور مشاركات 
فريق تحت ال 15 على 

أن ال يقل عن 3 صور.

- يجب على فرق الناشئين في الفئتين )أ( و )ب( 
أعاله المشاركة في المسابقات الرسمية أو البرامج 
المعترف بها من قبل االتحاد األردني لكرة القدم.  

يجب ان يكون كل العب ناشئ من العبي هذه الفرق 
مسجال في االتحاد األردني لكرة القدم.

- ال يوجد أي التزام لفرق الناشئين في كرة قدم 
البراعم )الفئة ج أعاله( المشاركة في المسابقات 
الرسمية.  يتوجب تنظيم مناسبات مالئمة لهذه 

الفرق )دوري مصغر، )خماسية/سباعية( لقاءات 
ناشئين على المستوى المحلي، مهرجانات الخ( من 

أجل توفير المتعة وإعطائهم الفرصة الكتساب خبرة 
اللعب مع فرق براعم أخرى.  إن التسجيل اإللزامي 

لهؤالء الالعبين ليس مطلوبا.

3( يجب على الفرق المشاركــة فــي المسابــقــات 
الرسمية التي تنظمها االتحادات الوطنية المنتسبة 
لالتحاد األسيـــــوي عـلـى المـسـتـوى الوطني و / أو 

 اإلقليمي.

4( ينبغي أن تنظم االتحادات الوطنية المنتسبة 
لالتحاد األسيــوي المسابقات ذات الصلة بالفئـــة 
العمرية على الصعيدين الوطني و / أو اإلقليمي.
ويشمل ذلك البطــــوالت الشبابية أو البطــــوالت 

االحتياطية أو البطوالت الكبرى المحلية.
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
برنامج تطوير قطاع الناشئين المعتمد  

 1(خطة تطوير قطاع 
      الناشئين المعتمد.

 2(  مدة الخطة )7-3(   
     سنوات.

 3( الهيكل التنظيمي  
       للفئات العمرية.

4( التــفــصـــيــالت 
الشــخصــيـة للعاملين 

في فريق كرة القدم  
من )مدربين، معالجين، 
اداريين الخ( مــرفـــــــق 
مــعــهـم أسمــائهم 
وشــهـــادتــهـــم ذات 
االختصاص وصورهم 

الشخصية.

يتوجب ان يكون لدى طالب الرخصة برنامج عمل 
خطي طويل المدى)3-7(سنوات لتطوير الناشئين 

ويجب أن يشمل ما يلي على األقل:

    أهداف وفلسفة تطوير الناشئين.
     تنظيم قطاع الناشئين )هيكل تنظيمي   
     موضحً فيه طبيعة عمل كافة العاملين 

    بقطاع الناشئين وعدد فرق الناشئين ...  الخ(
     قائمة بأسماء الجهاز )الفني والطبي واإلداري( 

    ومؤهالت الحد األدنى الالزمة.
     البنية التحتية المتوفرة لقطاع الناشئين )مالعب   

     التدريب والمباريات، الصاالت، قاعات اللياقة    
    البدنية، قاعات المحاضرات، وأية مرافق أخرى(.

     الموارد المالية )الموازنة المتوفرة أو المساهمة 
     من قبل طالب الرخصة أو الالعبين أو المجتمع 

    المحلي الخ(.
     البرنامج التدريبي الفني الذي يقوم المدربون 

     بأعداده )برنامج سنوي/وشهري( )مهارات    
    اللعب الفنية والتكتيكية والبدنية(.

     برنامج تعليم حول قوانين اللعبة )محاضرات 
     نظرية لالعبين حول قانون كرة القدم واللعب 

    النظيف(.

 

 10.3.1   معايير الفئة »أ«
S.02   برنامج تطوير قطاع الناشئين المعتمد 
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5(صور للمرافق الرياضية 
الخاصة بقطاع الناشئين 

مـن ضمنـهـا)الـملـعـب 
التدريبي،الصالة الرياضية(.

6( تقارير األداء لبرامج   
      السنة الماضية.

7( تفاصيل المخصصات 
المالية المخصصة لقطاع 

الناشئين.

8(برنامج تعليم مهارات 
اللعب من الناحية التقنية 

والبدنية والتكتيكية.

9(التعــهد بأن جــميـع 
العبين الفئــات العمرية 
علـى مقاعــد الدراســة 
ويخضعوا إلى التعليم 
اإللزامي حسب قوانين 

المملكة االردنية 
الهاشمية.

10(الدعم الطبي لالعبين، 
التـعـهـد بعـالج العـبيـن 

الفئات العمريـة.

     المساندة الطبية لالعبين الناشئين )عمل   
     سجل جواز طبي( لكل العب موضحا فيه     

     كافة البيانات الخاصة بالالعب واالختبارات 
     الطبية التي أجريت لالعب وأن يحتفظ بهذا 
     السجل في فريق كرة القدم وينتقل مع   

     الالعب في كل فئة ) بما في ذلك   
    االختبارات الطبية(.

     سجل تقييم أداء الالعب )التغذية الراجعة(    
     لتقييم نتائج وانجازات الالعب واألهداف 

    التي تم وضعها في الخطة.
     سجالت أو شهادات رسمية تثبت أن كافة     

     الالعبين وخاصة لألعمار تحت 16 سنة هم 
     على مقاعد الدراسة وفي حالة وجود 

     العبين غير موجودين على مقاعد الدراسة  
     يجب أن يتم تأمين فرص لهم لاللتحاق 

    بالمقاعد الدراسية.
     توفير الموظفين المؤهلين لتدريب لالعبين    

    الموهوبين.
    توفير التعليم ذات الصلة بكرة القدم.

     توفير الدعم التعليمي التكميلي لالعبين    
    الشباب.

    البرامج التعليمية غير كرة القدم.
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
العناية الطبية لالعبين  

 1( عدد الالعبين بعقود 

2( وثيقة تعريف الالعبين 
جواز سفر أو هوية 

 )للفريق االول(.

 3(  صور شخصية 
          لالعبين.

 4( تقرير طبي لكل العب 
     ويشمل فحص الجهد.

5( تعـهـد فريـق كـرة 
القـدم  بتأمـين الــرعـاية 
الصحية الكاملة لـكافة 

العبين الفريق األول.

           على طالب الرخصة ان يضمن ما يلي: -

      أن يخضع جميع الالعبين في الفريق األول الـى 
      فحص طبي سنوي في أي من المـستشــفيـات 
       المعتمدة من وزارة الصحة بما في ذلك فحص 

      الجهد.  
      حفظ جميع السجالت الطبية )الجواز الطبي( 
       بما في ذلك اإلصابات لجميع الالعبين بشكل 

      جيد.
       تغطية التأمين الطبي الشامل لالعبين 

      المتعاقد معهم.

 

 10.3.1   معايير الفئة »أ«
S.03   العناية الطبية لالعبين  
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
برامج البراعم  

 1(كشف بأسماء العبين 
      فريق البراعم.

2( صور مشاركات 
فريق البراعم بالمباريات 
والبرامج المتعلقة بكرة 

القدم )5 صور على 
االقل(.

 1(األطفال أقل من 13 يجب ان يدرجوا في برامج 
البراعم و / أو برامج المسؤوليات االجتماعية .

2( يقوم مقدم طلب الترخيص بإشراك األطفال 
من داخل المجتمع وتنظيم مهرجانات / 

مناسبات منتظمة لتوفير فرص لعب متساوية.

3(يجب أن يتضمن النشاط ما ال يقل عن 40 طفال 
يلعبون في ملعب لكرة القدم مقسمة إلى 4 

المالعب الصغيرة لعب 5 مقابل 5 .

4( يجب أن تكون أنشطة كرة القدم تتماشى مع 
فلسفة االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، لألطفال 

الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة. 

5( ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع الوزارة ذات 
الصلة مثل وزارة التربية والتعليم، والشركاء أو 

أصحاب المصلحة اآلخرين. ويمكن اإلشارة إلى 
وثيقة سياسة البراعم في االتحاد االسيوي لكرة 

القدم.

 

 10.3.2   معايير الفئة »ب«
S.04   برامج البراعم  
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
برامج التعليم  

 1( قائمة المحاضرين.
 2( قائمة المشاركين.

 3( تاريخ المحاضرة.
 4( صور عن كل محاضرة 
        )3 صور لكل محاضرة 

       على األقل(.

  1(يجب على مقدم طلب الترخيص التأكد من أن  
  الالعبين وجميع موظفي التدريب الفني على األقل  

  الفريق األول قد حضر جلسة أو حدث يتعلق فيما  
  يلي: -

 أ( مسائل النزاهة الرياضية.
 ب( قوانين الفيفا من اللعبة.

 ج( مراقبة المنشطات.
  د(موضوعات أخرى على النحو المطلوب من قبل 

       االتحاد االسيوي. 

2( يجب تقديم هذه الجلسات أو األحداث إما من 
قبل مقدم طلب الرخصة أو طرف ثالث بالتعاون مع 

 مقدم طلب الرخصة، خالل السنة السابقة للموسم  
  الذي سيتم ترخيصه.

 

 10.3.2   معايير الفئة »ب«
S.05   برامج التعليم  
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
 برامج المسؤولية المجتمعية  

 1( وصف عن األنشـــطــة 
        المتعلقة بالمسؤولية 

        المجتمعية للفريق 
        كرة القدم .

 2( تاريـخ النشــاط .
 3( قائمة بأسمـاء 
         المـشاركــيــن.

 4( صور عن النشاط 
      )3 صور على األقل(.

 1(على مقدم طلب الترخيص وضع استراتيجيات 
وتنفيذ برامج لتعزيز فريق كرة القدم  واللــعــبــة 

ومعالجة القضايا الراهنة في كرة القدم والمجتمع. 

2( ينبغي توفير دعم للمبادرات والحمالت لتنفيذ 
االستراتيجيات والبرامج الصادر من قبل أي طالب 
الترخيص، او االتحادات الوطنية المنتسبة لالتحاد 

 األسيوي، او الفيفا.
 3( هذه البرامج تربط وتخلق روابط مع المجتمع 

       مما سيسهل ما يلي:

 أ( إنشاء قاعدة جماهيرية وتوسيعها.

 ب( إنشاء مجموعة مـن المتطوعيــن.
  ج( تنظيم أنشطة كرة القدم للبراعم والمبادرات  

      واألحداث داخل المجتمع.
 د( إقامة صالت قوية مع المجتمع المحلي. 

 هـ( إنشاء قاعدة سوقية للعالمـة التجاريــة،  
       والترويج، والرعاة والشركاء التجارييــن.

 

 10.3.3   معايير الفئة »ج«
S.06   برامج المسؤولية المجتمعية  
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
 أكاديمية الشباب  

 1( كتاب إثبات ملكية 
        األكاديمية من فريق كرة 

       القدم  .

2( عنوان األكاديمية .

 3( أسماء المشاركين من 
        األكاديمية.

 4( قائمة بأسماء المدربين 
        وشهاداتهم.

 5( صور للمرافق الرياضية.

 6( الهيكل التنظيمي 
        لألكاديمية .

  1( إنشاء أكاديمية الشباب مع البنية التحتية  
  والمرافق الالزمة لتنفيذ خطة برنامج تطويـر 

  الناشئين.

   

 10.3.3   معايير الفئة »ج«
S.07   أكاديمية الشباب  
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
 المساواة وال للعنصرية  

 1( خطة )ميثاق( لمكافحة 
        العنصرية لدى فريق كرة    

       القدم .

  
 1( توصي فرق كرة القدم  بوضع سياسات   

       لمعالجة العنصرية في كرة القدم.

 

 10.3.3   معايير الفئة »ج«
S.08   المساواة وال للعنصرية  
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 معايـيـر
البـنـيـــة 
التحتيـة
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معايير البنية التحتية 11

11.1 المقدمة:

11.2 األهداف:

من المعايير التي اشترطها االتحاد االسيوي للمشاركة في بطوالته هو 
وجود استادات تتوفر فيها قواعد األمن والسالمة وفق )قوانين اللعبة، 

لوائح مسابقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وأنظمة استادات االتحاد 
االسيوي لكرة القدم ودفتر الفيفا الستادات كرة القدم / التوصيات 

والمتطلبات الفنية.

وعليه فقد قرر االتحاد االسيوي التركيز على هذا المعيار من خالل إيجاد 
الئحة خاصة باالستادات تشمل الحد األدنى من المتطلبات اإلجبارية والتي 

يتم الرجوع إليها عند إقامة مسابقات االتحاد االسيوي.

أ( أن يكون لدى طالبي الرخص استاد »معتمد« متوفر إلقامة مباريات 
مسابقات فرق االتحـــاد اآلسيوي لكرة القدم الذي يوفر للمتفرجين 

وممثلي اإلعالم والصحافة استادات مجهزة بشكل جيد وذات موقع 
جيـــد وآمــنــة ومريحة.

 ب( أن يكون لدى طالبي الرخص مرافق تدريب مناسبة لالعبيهم 
         لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم الفنية.
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11.3 المعايير:

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
 االستادات المعتمدة لمسابقات فرق االتحاد

اآلسيوي لكرة القدم

 1(اتـفـاقيـة اســتــخـدام  
      استاد معتمد لمباريات  

      الفريق البيتية.
2( عنوان االستاد.
3(سعة االستاد.

4( الئحة مرافق االستاد.
5( تقرير اضاءة االستاد.

6( صور عامة عن االستاد.

      يتوجب أن يكون لدى طالب الرخصة استاد 
       متوفرا للعب مسابقات فرق االتحاد 

       اآلسيوي لكرة القدم . إما أن يكون طالب 
      الرخصة:

     مالكا لإلستاد أو يستطيع توفير عقد     
     خطي مع مالك )مالكي( اإلستاد أو مع 

     مالكيــن الستـــادات المختلفــة ، التي 
     سيقوم باستخدامها.  يجب أن يضمن هذا 
     العقد استخدام اإلستاد لمباريــات االتحــاد 
     اآلسيوي لكرة القدم التي يتم لعبها عـلى  
     أرضه للموسم القادم والـتـي يتأهــل إليها 

    طالب الرخصة من الناحية الرياضية.

     يجب أن يلبي اإلستاد المتطلبات التي تم  
     اإلشارة إليها ضمــن اللوائـــح المحــددة التي 
     تحكم استعمـال اإلستـاد فـــي مـسابـقـات 

     فرق كرة القـدم  التي سيشارك بها فريـق  
     كرة القدم  برعـايــة من اإلتــحــاد اآلسيـــوي     

    لكرة القدم.

     يجب أن يكون االستاد معتمد من قبل 
    اإلتحاد األردني لكرة القدم.

 

 11.3.1   معايير الفئة »أ«

االستادات المعتمدة لمسابقات فرق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم            I.01

 -

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
شهادة السالمة العامة الخاصة باإلستاد

1(الجهة المانحة 
لشـهادة السالمة 
الـعـامة )المديرية 
الـعـامــة للــدفـاع 

 الـــمدني(.

 2( شهادة السالمة 
       العامة لإلستاد.

 3( تاريخ االصدار.

4( تاريخ الصالحية.

     يجب أن يكون اإلستاد معـتمـدا وفـقـا للقانون  
     الوطنــي ويجـــب ان يشــتـمل على األحــكــام 
     المتعلـقــة بالسالمــة وخطــة اإلخـــالء، وفــي 
     حال لم يكن مثل هذا القانون موجودا، يقوم 
     مانح الرخصة بتأسيس محتوى شهادة اإلستاد 
     واإلجراءات بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية

     يجب أن توفر الشهادة المعلومات التالية على     
    األقل:

 أ(    تقييم السالمة العامة لإلستاد وطرق 
       معالجة الخلل ان وجد.

 ب( بيان امتثال بخصوص تعليمات األمن 
         والسالمة / للجهات المعنية المختصة مع 

.)I.05( تطبيق ما ورد من شروط في        
ج( اعتماد سعة اإلستاد اإلجمالية.

     ال يجوز أن تكون الشهادة الصادرة من قبل           
     الهيئة المالئمة أقدم من سنتين عند بداية

     موسم مسابقات فرق االتحاد اآلسيوي لكرة  
    القدم الجديد )أول مباراة تأهيلية(.

 

 11.3.1   معايير الفئة »أ«

شهادة السالمة العامة الخاصة باالستاد    I.02

 معاييــر البنية التحتيــة



50

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
االستاد - خطة اإلخالء المعتمدة

 1(الجهة المانحة 
      لخطة االخالء.
 2(  خطة االخالء.

3(دالالت الوان الخطوط   
في خطة الطوارئ.

 4( تاريخ الخطة.
5(  صالحية الخطة.

1( يجب أن توافق الجهات ذات االختصاص على خطة 
اإلخالء التي تؤكد بأنه يمكن إخالء كامل اإلستاد في 

حالة الطوارئ بموجب القوانين المحلية المطبقة.
2(إذا لم يكن هذا القانون موجودًا يقـوم الـمـرخـص 

بوضع محتوى خطة اإلخالء، بما في ذلك وقت اإلخالء 
وجهاز الموافقة، بالتعاون الوثيق مع الهيئة الـمـدنـيـة 
المختصة )مثل سلطات األمن المحلية، والمستـشفى 

المحلي، وفريق اإلطفاء، والشرطة، وما إلى ذلك(.

 3(يجب عرض مخطط أرضية ملونة يظهر طرق 
      اإلخالء المحتملة في الملعب.

 4(يتم إطالع موظف األمن، والقائمين على اإلشراف،  
      وموظفي فريق كرة القدم  والملعب على خطة    

     اإلخالء.

 

 11.3.1   معايير الفئة »أ«

االستاد - خطة اإلخالء المعتمدة    I.03

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
مرافق التدريب

 1( عقد الملكية أو 
        اإليجار أو التخصيص 
        أو اتفاقية استخدام 

       الملعب.
 2( عنوان الملعب   

        التدريبي.
 3(  صور الملعب 

         التدريبي )ال تقل عن 
        3 صور (.

1( يجب على مقدم طلب الرخصة التأكد من 
توفير مرافق التدريب طوال العام ويجب على طالب 

الرخصة أن يكون: 
     أ( مالك لمرافق التدريب.

   ب( يمكنه أن يوفر عقد مكتوب مع مالك مرافق   
            التدريب حيث يضمن هذا العقد استعمال مرافق 
            التـــدريــب فـــي الموســـم القادم الذي سيتأهل 
            لـه مــقــدم طلب الرخــصـــة مـن خـــالل النتائــج 
            الرياضية للمشاركة في البطولة المعـتـمـدة من 

. )I.01 قبل االتحاد االسيوي )المادة           

 11.3.1   معايير الفئة »أ«

مـرافــق الـتــدريــب    I.04

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
اإلستاد-السالمة العامة

1(صور عن كل من: 
- المداخل، المخارج، 

البوابات، الممرات، 
األسقف، المناطق 

العامة/الخاصة، الغرف 
)عدد الصور من 15-10(.

وفقا للقانونين المحلية، يمكن اعتبار الشروط 
التالية جزءا ال يتجزأ من شهادة اإلستاد وفي 

حالة عدم وجود قانون كهذا، يقوم مانح 
الرخصة بتحديد األحكام التالية على األقل:

أ( يجب أن تستوفي جميع أقسام اإلستاد 
وأجزاء مدرجاته بما في ذلك المداخل 
والمخارج والساللم واألبواب والممرات 

واألسطح وكافة المناطق العامة والخاصة 
.)I.04( والغرف ... الخ مع معايير السالمة

ب( يــجــب أن تكــون كافــة الممرات العامـة 
والــساللم في مناطق المتفرجــيــن مطليــة 
بلون ساطــع )على سبيل المثال، األصفر( كما 
يجب ان تكون كافة البــوابــات المــؤدية مــن 
مناطق المتفرجين الى منطقة اللعب وكافة 
أبـــواب المـخــارج والبــوابـات المؤدية الى خارج 

اإلستاد.

ج( على فرق كــرة القـــدم  إعداد اإلجراءات 
التي تضمن عدم وجود أي معوقات قد تعيق 
التدفق اإلنسيابي للمتـفرجين خـالل الفـعالية 
في جميع الممــرات العامـة و االدراج واألبـواب 

... الخ.

 11.3.2   معايير الفئة »ب«

اإلستاد-السالمة العامة           I.05

 معاييــر البنية التحتيــة
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د( يجب أن تفتح كافة أبواب المخارج والبوابات في 
اإلستاد وكافة البوابات المؤدية من مناطق المتفرجين 
إلى منطقة اللعب للخارج بعيدا عن المتفرجين ويجب 

أن تكون غير مقفلة أثناء وجود المتفرجين في اإلستاد. 
ويجب مالزمة كل باب وبوابة في كافة األوقات 

بواسطة مشرف معين خصيصا لهذا األمر للحماية 
من العبث وضمان مسارات الخروج في حالة أي إخالء 
طارئ. من أجل منع الدخول أو التدخل غير القانوني، 

يجب أن تكون هذه األبواب والبوابات مجهزة بجهاز 
إغالق الذي يمكن تشغيله ببساطة وبسرعة من قبل أي 
شخص من الداخل.  ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف 

أن تكون مقفلة بمفتاح في الوقت الذي يكون فيه 
المتفرجين داخل اإلستاد.

هـ( من أجل حماية األشخاص الموجودين في الملعب 
أو في أجزاء أخرى من اإلستــاد من الصواعق، فإنه يجب 

أن يكون اإلستاد مجهزا بأجهزة السالمة المناسبة.

و( من الضروري أن يكون هناك إمكانية التواصل ما بين 
المسؤولين وسلطــات األمـن والسالمة مع المتفرجين 
داخل وخارج اإلستــاد من خالل وسائــل اتصــال فعالــة 
ونظام السماعات الداخلية بالملعب )مكبرات الصوت( 

و/أو من خالل لوحة التسجيل و/أو شاشة عرض الفيديو 
)ساعة الملعب ( .

 ز( استراتيجية السالمة واألمن.  يجب أن تغطي 
        كافة نواحي تنظيم مباراة كرة القدم، مثـــل، 
        نظام توزيع التذاكر والتدقيق على المتفرجين 
        واستراتيجية الفصل واستراتيجـيـــــة تــفــريـــق 
        الجماهير والخدمة الطبية والتدابـيــر المتخــذة 
        في حالة الحريق أو انقطاع التيار الكهربائــي أو 

       أي حالة طوارئ أخرى.

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
 مرافق التدريب لبرنامج الناشئين – البنية 

التحتية المعتمدة

1( عقد ملكية أو إيجار 
أو تخصيص أو اتفاقية 

استخدام ملعب تدريبي.

2(عنوان الملعب.
 3( صور الملعب 

      )ال يقل عن 3 صور(.

 4( عنوان الملعب أو قاعة     
      التدريب المغلقة.

 5( صور قاعة التدريب 
        المغلقة )ال يقل عن 3 

    صور(.

 6( صورة الغرفة الطبية 
      في الملعب التدريبي.

يجب أن تكون مرافق التدريب المخصصة 
لبرامج الناشئين مجهزة بما يلي: -

 أ(   ملعب تدريب خارجي.
ب(ملعب تدريب داخلي.

 ج(  غرفة تبديل المالبس لالعبين والمرافق 
        التابعة لها من دورات مياه متكاملة.

د(  غرفة تبديل مالبس للمدربين.
هـ( غرفة للعالج الطبي.

اخذا باالعتبار البرنامج المعتمد لتطوير 
الناشئين.

 11.3.2   معايير الفئة »ب«

I.06   مرافق التدريب لبرنامج الناشئين – البنية التحتية المعتمدة        

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

اإلستاد – قواعد الملعب

 1( قواعد الملعب .
 2( الصور المتعلقة 

       بالتعليمات الـخـاصـة     
       باإلستاد )ال يقـل عــن 
      10 صور( مـن ضمنـها 
      الـمـــواد المسموحــة 
      والـغــيــر مسمــوحــة 
       بــدخــولها ويافطات 
      منع التدخين والفئات 

     )خاصة، اول، ثانية، 
     ثالثة، VIP(المعتمـدة 

    باإلستاد .

على كل استاد إصدار قواعد الملعب وتثبيتها 
في اإلستاد بتلك الطريقة التي تتيح للمتفرجين 

قراءتها.

يجب أن توفر هذه القواعد معلومات حول ما 
يلي على األقل:

     حقوق الدخول.
   إلغاء أو تأجيل المباريات.

      وصف المحظورات والعقوبات مثل، الدخول       
      إلى أرض الملعب، رمي األشياء، استخدام 

      لغة بذيئة أو مؤذية، السلوك العنصري ... الخ.

     القيود على الكحول، األلعاب النارية واألعالم.
     قواعد الجلوس.

     أسباب الطرد من الملعب.
     تحليل المخاطر الخاصة باإلستاد تحديدا.

 

 11.3.2   معايير الفئة »ب«
اإلستاد- قواعد الملعب   I.07

 معاييــر البنية التحتيــة



56

 
متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

 اإلستاد – المكان الخاص لجماهير ذوي
االحتياجات الخاصة

1(من )3-5( صور لألماكن 
المـخـصـصـة لـذوي 
 اإلحتياجات الخاصة

)أصـحـاب الـهـمـم(. 

يقوم مانح الرخصة بوضع المتطلبات 
الستيعاب المتفرجين المعاقين واألشخاص 

المرافقين بشكل آمن ومريح.

 11.3.3   معايير الفئة »ب«

اإلستاد – المكان الخاص لجماهير ذوي االحتياجات الخاصة     I.08         

 معاييــر البنية التحتيــة
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

اإلستاد – وضع اإلشارات واإلرشادات

1( من 5-10 صور عن 
الشاخصات االرشادية 

خارج االستاد مثل: - 
االتجاه للبوابات، مناطق 

بيع التذاكر، المباني 
والمكاتب مثل االدارة، 

المركز االعالمي والبوابات 
الرئيسية لإلستاد. 

يجب عرض جميع لوحات اإلرشاد 
العامة داخل وخارج اإلستاد بلغة 

 الرموز القابلة للفهم دوليا. 

يتوجب توفير لوحات إرشادية شاملة 
عند طرق اإلقتراب من اإلستاد وحوله 

وعلى كامل نطاق اإلستاد لإلرشاد 
إلى الطريق لمختلف المناطق.

يجب أن تحدد التذاكر بوضوح موقع 
المقعد الذي صدرت من أجله.  يجب 
أن تنسجم المعلومات على التذكرة 

مع معلومات اللوحات اإلرشادية 
المزودة داخل وخارج اإلستاد.

إن الترميز اللوني للتذاكر يساعد على 
إجراءات الدخول كما يجب أن تحتوي 
أعقاب التـذاكر المحتفـظ بـــهــا على 
معلومات التي تــرشــد المتفرجيـــن 

 بمجرد وجودهم في الداخل.  

يتوجب توفير خرائط حائط بمقياس 
كبير إلرشاد المتفرجين.

 

 11.3.3   معايير الفئة »ج«

اإلستاد – وضع اإلشارات واإلرشادات     I.09         

 معاييــر البنية التحتيــة
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 مـعــايــيــــر
الموظفين 
والمعاييــر 
اإلداريــــــة



59

12
12.1 المقدمة:

في الوقت الحاضر، إن فريق كرة القدم ليس مجرد فريق كرة القدم  
رياضي فحسب بل إن عليه التواصل مع األطراف األخرى، فاألعضاء 

والمشجعين واإلعالم والراعين والموردين والشركاء التجاريين والـــمجتمع 
المحلي وفي بعض الحاالت المساهمين في فريق كرة القـــدم  هم فــي 

انخـراط واهتمام متزايدين في تطورات ونتائج فريق كرة القدم .

لذا، فإنه يتوجب السعي للمساندة المهنية من المختصين من الميادين 
االقتصادية والصناعية المختلفــة )على سبيل المثال، التسويق، التمويــل، 

الترفيه، اإلعالم الخ(.  فهم يستطيعون التشارك في معرفتهم وخبرتهم 
مع فرق كــرة الــقــدم في هذا العصر من أجل الوفــاء بشــكــل أفضــل 

باحتياجات وطلبات هــؤالء المشاركيـن واألطراف المعنية بكرة القدم الذين 
يجب التعامل معهم كعمالء.

تعمل فرق كرة القدم أصال في بيئة تنافسية من الناحية الرياضية إال أنها 
أصبحت بشكل متزايد منخرطة في المنافسة االقتصادية.  ويتوجب على 

فرق كرة القدم  تعزيز ربحيتها على المدى البعيد.

على فرق كرة القدم أن تــبـحــث عن مصادر إيـــرادات جديــدة ومختلفــة 
إضافة الى تلك القائمة حاليا )التلفزيون، ريـع المباريات، الجهات الراعية( من 
أجل أن تصبح أكثر استقاللية من الدخل المتأتـي من النجاح الرياضــي لفريق 

كرة القدم  ولكي تحظى باحتماالت أكبر للعمل ككيان مالي ناجح.

في هذا المقام، فـإن فرق كرة الـقــدم بحاجة للنصــح مــن محــتــرفيــن 
آخرين ذوي خبرة وتعليم جيــد وأشخاص لديهم القدرة على جلب مهارات 
ومــعرفة فنــية مختلفة إلـى فـريق كرة القدم والمساعدة عـلــى الــوفـــاء 

باالحتياجات والمتطلبات اإلضافية لكرة القدم في يومنا هذا.

 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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12.2 األهداف:
1 . أن تتم إدارة طالبي الرخص بطريقة احترافية.

 2 . أن يتوفر لدى طالبي الرخص اختصاصيين على درجة تعليم جيدة 
      ومؤهلين وماهرين مع معرفة فنية وخبرة معينة.

 3 . بأن يتم تدريب العبي الفريق األول والعبي الفرق األخرى من قبل مدربين 
        مؤهلين مدعمين بالجهاز الطبي الضروري وبدعم من الموظفين 

       الالزمين.

المعايير 12.3

 
متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
 مبنى فريق كرة القدم  

)سكرتارية فريق كرة القدم ، المكاتب(

1( عقد الملكية أو اإليجار 
أو التخصيص لمبنى

 فريق كرة القدم

2( عنوان فريق كرة 
 القدم .

 3( ايميل الفريق الرسمي
 4( الموقع اإللكتروني

5( رقم الهاتف الرسمي
6( صور للمكاتب بداخل 

فريق كرة القدم 
من ضمنها )قاعة 

االجتماعات، مكاتب 
الموظفين الخ...(.

1( يجب أن يكون لدى طالب الرخصة مــــكـاتـب 
للقيام بمهام إدارته   مساحة مكتـبـيـة مجهزة 

وذلك للقيام باألعمال اإلدارية. كمــا يجـب توفيــر 
المساحة الالزمة للمكتب )المكاتب( والحد األدنى 

من البنية التحتية التقنية الالزمة بما في ذلـك 
الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني.

2( وكذلك يجب على طالب الرخص أن يكون قد 
قام بتعيين أمين سر لفريق كرة القــدم  حــيــث 
تشتمل واجباته على دعم المدير العام واإلدارات 

األخرى التابعة لفريق كرة القدم  والالعبين 
والموظفين اآلخرين في األمور اإلدارية كما يجب 

أن يضمن بأن مكتبه متوفر لالتصال مع االتحاد 
األردني لكرة القدم والجمهور.

3( يجب على طالب الرخصة تعيين العدد 
المناسب من الموظفين المهرة وفقا الحتياجاته 

إلدارة أعماله اليومية.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
مبنى فريق كرة القدم )سكرتارية فريق كرة القدم ، المكاتب(    P.01
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

المدير العام أو أمين السر

 1(اسم المدير العام.
2( العقد أو قرار التعيين.

3( مدة العقد .
4( السيرة الذاتية.

5( صورة شخصية.
 

1( يجب على طالب الرخصــة أن يكــون قــد 
قام بتعيين مديرا عاما أن يكون مسؤوال عن 

إدارة أعماله اليومية )األمور التشغيلية(.

2( يجب أن يكون الشخص المعين لهذا 
المنصب معتمد من مجلس إدارة فريق كرة 

القدم  أو لجنة قام بتأسيسها المجلس. 

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
المدير العام أو أمين السر   P.02

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
المسؤول المالي

1(اسم المسؤول. 
2( العقد أو قرار التعيين.

3( مدة العقد.
4( السيرة الذاتية.

 5( الشهادات ذات 
      االختصاص.

6( صورة شخصية.

يجب على طالـب الرخصــة أن يـكون 
قد قام بتعيين مسؤواًل ماليـً يكون 
مسؤواًل عن أمــوره المالية بمــا فـي 
ذلك إعداد كافة الكشوفات المالية 
حسب الطلب وبموجـب مقايــيــس 

المحاسبة المعــمــول بهـا في 
 المملكة األردنية الهاشمية.

يجب ان يكون لدى المدير المالي 
 على األقل المؤهالت التالية:

ا( دبلوم محاسبة معتمد.
ب( دبلوم مدقق حسابات مؤهل.

ج( “إقرار باألهلية« صادر من قبل مانح 
الرخصة بنـاء علــى خلفيــتــه الماليــة 
وخبرته العملية في األمور المالية من 

3 سنوات على األقل.
يجــب أن يكـــون الشخـــص المعيــن 
لهذا المنصــب معتــمــد من مجلس 

إدارة فريق كرة القدم  أو لجنة قام 
 بتأسيسها المجلس.

تطبق التشريعات المحلية بهـــذا 
الخصوص.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
المسؤول المالي   P.03
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
المسؤول األمني

1(اسم المسؤول. 
2( العقد أو قرار التعيين.

3( مدة العقد.
4( السيرة الذاتية.

 5( الشهادات ذات 
      االختصاص.

6( صورة شخصية.

يجب على طالب الرخصــــــة أن يكـون 
قد قام بتعيين مسؤوال أمنيا يـكــــون 
مسؤوال عن األمور المتعلقة بالسالمة 
واألمــن وعــلــى المـــســـؤول األمنـــي 
أن يكون حائزا على إحــدى المؤهـالت 

 التالية كحد أدنى:

 أ( شهادة بأنه شرطيا أو شخص أمني  
      وفقا للقانون المحلي.

ب(دبلوم في السالمة واألمـن بــنــاء 
على دورة محددة منعقدة من قبل 
االتحاد األردني لكرة القد أو من قبـل 

 منظمة معترف بها في المملكة.

ج(  “إقرار باألهلية« معتمد مــن قــبـــل 
االتحاد األردني لكــرة القدم المبـــنــي 
على المشاركة في دورة سالمة وأمن 

محددة تابعة لالتحاد الوطني وخبرة 
سنة واحدة على األقل في تلك األمور.

يجــــب ان يكون الشخـص المــعيـــن 
لهــــذا المنــصب معتمد من مجلس 
إدارة فريق كرة القــدم  أو لجنـة قام 

بتأسيسها المجلس.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
المسؤول األمني   P.04
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

المسؤول اإلعالمي

1(اسم المسؤول 
2( العقد أو قرار التعيين

3( مدة العقد
4( السيرة الذاتية

 5( الشهادات ذات   
       االختصاص

6( صورة شخصية

 

يجب على طالب الرخصة أن يكون قد 
قام بتعيين مسؤوال إعالميا يكون مسؤوال  

 عن األمور االعالمية بفريق كرة القدم  .

على المسؤول اإلعالمي أن يكون حائزا 
على إحدى المؤهالت التالية كحد أدنى:

أ(      دبلوم في الصحافة.

 ب(   أتم دورة تعليم )مسؤول إعالمي( 
            التي يتم توفيرها من قبل االتحاد 
            األردني لكرة القدم أو جهة أخرى 
            معتمدة من االتحاد األردني لكرة 

           القدم.

 ج(    )إقرار باألهلية(معتمد من قبل االتحاد   
           األردني لكرة القدم والذي يســتــلــزم 
            خبرة من سنة واحدة على األقل فــي 

           هذه األمور.

يجب أن يكون الشخص المعيــــن لهـــذا 
المنصب معتمد من مجلس إدارة فــريــق 
كرة القــدم  أو لجــنــة قـــام بتـأسيســها 

المجلس.
 

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
المسؤول اإلعالمي    P.05 
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

الطبيب

1(اسم المسؤول .
2( العقد أو قرار التعيين.

3( مدة العقد.
4( السيرة الذاتية.

 5( الشهادات ذات   
       االختصاص.

6( صورة شخصية.

 

يجب على طالب الرخصة ان يكون قد 
قام بتعيين طبيب واحد على األقل يكون 

مسؤوال عن المساندة والمشورة الطـبــيــة 
للفريق األول وكذلك عن سياسة مكافحة 

المنشطات. 
يجب على الطبيب أن يكون متواجد خالل 

المباريات وتأكيد خدماته خالل التمرين.

يجب ان يكون الطبيب مرخص ومسجل 
لدى وزارة الصحة لممارسة الطب في 
المملكة األردنية الهاشمية والحصول 

على المؤهالت الطبية المعتمدة.

يجب ان يكون الشخص المعين لهذا 
المنصب معتمد من مجلس إدارة فريق 

كرة القدم  أو لجنة قام بتأسيسها 
المجلس.

 

 12.3.1   معايير الفئة »ا«

الطبيب           P.06
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

المعالج الطبيعي   

1( اسم المسؤول .
2(  العقد أو قرار التعيين.

3( مدة العقد.
4(  السيرة الذاتية.

 5(   الشهادات ذات   
         االختصاص.

6(  صورة شخصية.

 

يجب على طالب الرخصة ان يكون قد قام 
بتعيين معالج طبيعي واحد على األقل 

يكون مسؤوال عن العالج الطبي والتدليك 
للفريق األول خالل التدريبات والمباريات.

 يجب ان يكون المعالج الطبيعي حائزًا على 
درجة جامعية في العالج الطبيعي من 

جامعة / كلية.
 ان يكون معترف به من وزارة الصحة 

األردنية وان يكون مسجل بمركز الطب 
الرياضي.

حاصل على عدد كافي من الدورات ذات 
االختصاص ولديه الخبرة ويتم اعتماده من 

قبل مركز الطب الرياضي.

يجب ان يشتمل الوصف الوظيفي على 
الحقوق والواجبات المنوطة بالمعالج 

الطبيعي.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
المعالج الطبيعي           P.07
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
المدرب الرئيسي للفريق األول

1( تفصيالت 
المدرب الرئيسي  

 2(  العقد او قرار 
       التعيين.

 3( مدة العقد.

 4( الشهادات ذات   
       االختصاص.

5( صورة شخصية.

 

يجب أن يكون طالب الرخصة قد قام بتعيين مدرب 
رئيسي يكون مسؤوال عن أمور كرة القدم الخاصة 

بالفريق األول.

 يجب على المدرب الرئيسي:
أ( أن يكون حائزا على شهادة االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم الفئة »A« أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري 
المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به من 

قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ب( أن يكون اصال قد باشر في دورة التعليم الالزمة 
المعترف بها من قبل االتحاد األردني لكرة القدم التي 

تتيح له تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو محدد 
بموجب )أ( أعاله.  

ج( أن يكون حائزا على »إقرار باألهلية« )شهادة 
معادلة( صادر من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.  

يتم تزويد »إقرار باألهلية« من قبل االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم في الحاالت التي ال يفي فيها المدرب 

الرئيسي للفريق األول بالشهادة المطلوبة بموجب 
)أ( و )ب( أعاله ولكنه كان مدربا رئيسيا على مستوى 

احترافي أو منتخب وطني في آخر خمس سنوات التي 
تسبق تقديم طلبه / تعيينه كمدرب رئيسي.

يجب أن يكون المدرب الرئيسي مسجال حسب 
األصول لدى االتحاد األردني لكرة القدم كما يجب أن 

يكون قد تم التعيين من قبل الهيئة المالئمة التابعة 
لطالب الرخصة كما يجب ان يتم اإلشارة الى الحقوق 
والواجبات الخاصة بمدرب الفـريــق األول فــي الوصـف 

الوظيفي.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«

المدرب الرئيسي للفريق األول           P.08
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات

مساعد مدرب الفريق األول

1(تفصيالت المسؤول
 2( العقد أو قرار   

       التعيين.
3( مدة العقد.

 4( الشهادات ذات   
       االختصاص.

5( صورة شخصية.

 

يجب أن يكون طالب الرخصة قد قام بتعيين 
مساعد مدرب يساعد المدرب الرئيسي بخصوص 

أمور كرة القدم الخاصة بالفريق األول. 

 يجب على مساعد المدرب:
         أ( أن يكون حائزا على شهادة االتحاد   
              اآلسيوي لكرة القدم الفئة »A«أو أي 

              دبلوم تدريب أجنبي ساري المفعول 
              الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف 

              به من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة 
              القدم أو 

         ب( أن يكون اصال قد باشر في دورة              
              التعليم الالزمة المعترف بها من قبل 

              االتحاد األردني لكرة القدم التي تتيح له 
              تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو              

             محدد بموجب )أ( أعاله. 

يمكن لمساعد مدرب الفريق األول ان يتحمل 
مسؤوليات مدير برنامج تطوير الناشئين 

)P-11  ( أو مدرب الشباب )المرجعP-10المرجع( 

يجب أن يكون مساعد المدرب مـســجال حســب 
األصول لدى االتحاد األردني لكرة القـــدم ويجـب 
أن يكون قد تم التعيين من قبل الهيئة المالئمة 

التابعة لطالب الرخصة.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
مساعد مدرب الفريق األول           P.09
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 متطلبات
التوثيق

ملخص المتطلبات

مدير برنامج تطوير قطاع الناشئين

 1(تفصيالت 
     المسؤول 

 2( العقد أو قرار 
      التعيين.

3( مدة العقد.

 4( الشهادات ذات   
       االختصاص.

 5(  صــــــورة   
      شخصية.

 

يجب أن يكون طالب الرخصة قد قام بتعيين مدير  
برنامج تطوير الناشئيــن الذي يكــون مســـؤوال عــن 
إدارة األعمال اليومية والنواحي الفنيــة المــتعلـــقة 

بقطاع الناشئيــن ويجب ان يتم اإلشــارة الــى األدوار 
والمسؤوليات الخاصة بمدير برنامج تطوير الناشئين 

في الوصف الوظيفي.

يمكن شغل هذا المنصب من قبل مساعد مدرب 
 الفريق األول أو مدرب الشباب  

 يجب على مدير برنامج تطوير الناشئين:

أ(  أن يكون حائزا على شهادة االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الفئة »A« أو أي دبلوم تدريب أجنبي ساري 
المفعول الذي يعادل هذه الشهادة والمعترف به 

من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم. 

ب(  أن يكون اصال قد باشر في دورة التعليم الالزمة 
المعترف بها من قبل االتحاد األردني لكرة القدم 

التي تتيح له تحقيق الدبلوم المطلوب حسبما هو 
محدد بموجب )أ( أعاله. 

ج( لديه مهارات إدارية قوية لضمان التنفيذ الفعال 
للبرنامج واألنشطة واألدوار والواجبات بالتعاون مع 

الموظفين اآلخرين ذوي الصلة.

يجب أن يكون رئيس تطوير الناشئين مسجال حسب 
األصول لدى االتحاد األردني لكرة القدم ويجب أن 

يكون قد تم تعيين رئيس تطوير الناشئين من قبل 
الهيئة المالئمة التابعة لطالب الرخصة.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
مدير برنامج تطوير قطاع الناشئين    P.10
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 متطلبات
التوثيق

ملخص المتطلبات
مدربو الناشئين

 1(عدد مدربي 
       النـاشئيــن 

 2( تفصيالت 
      مـــــدر بــي

      الناشئيـن.

 3( العقد أو قرار 
      التعيين .

 4( مدة العقد.

 5(  شـهادات 
     ذات اختصاص.

 6( صـــــــورة 
      شخصية.

     يجب أن يكون طالب الرخصة قد قام بتعيين  
       مدربا واحدا على األقل الذي يكون مسؤوال عن 

       كافة أمور كرة القدم لكل من الفئات اإلجبارية .
     يمكن لمدربي الشباب القيام بوظيفة مساعد 

        مدرب للفريق األول أو وظيفة مدير برامج تطوير 
       الناشئين.

     يجوز ان يتولى المدرب الواحد مسؤولية تدريب 
        أكثر من فريق شريطة أن ال يزيد عدد الفرق عن 

       فريقين لكل مدرب.

     يجب على مدرب الناشئين استيفاء 
     المتطلبات التالية: 

       الحصول على شهادة التدريب اآلسيوي للمستوى 
       )B( كحد أدنى أو أي شهادة تدريب أجنبية سارية      

      المفعول تعادل الشهادة اآلسيوية.
       أن يكون لديه كفاءات قوية لضمان التنفيذ الفعال   

       للبرنامج الفني لتطوير نخبة الالعبين الشباب 
      بالتعاون مع الموظفين اآلخرين ذوي الصلة.

      ان يكون قد حضر دورة لدى االتحاد األردني لكرة 
       القدم مما يتيح له الحصول على الشهادة الواردة 

       أعاله. 
      يجب على المدربين الناشئين اآلخرين أن يــحمــلوا 

       الحد األدنـى مــن المؤهـــالت كما هو محدد مـن 
      قبل االتحادات الوطنيــة التــي ال تكــون أقــل مــن 

       شهادة التدريـب C باالتحاد االسيوي أو ما يعادلها   
      المعترف بها والمعتمدة من قبل أالتحاد االسيوي.

       يجب أن يكون مسجال حسب األصول لدى االتحاد 
      األردني لكرة القدم ويجب أن يكون قد تم 

       التعيين من قبل الهيئة المالئمة التابعة لطالب  
      الرخصة.ً

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
مدربو الناشئين    P.11

أ(

ب(

ج(
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متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات

تنظيم السالمة واألمن وتعيين 
المشرفين في الملعب 

 1( كتاب بأن وحدة أمن   
       المالعب في قوات الدرك   
       هي المسؤولة عن تأمين 

      المباريات.

2( مدة العقد.
 3( صــور ما ال تقل عن 3 صور 

     تخص مسؤولين الحراسة.

 

 1( يجب أن يكون لدى مقدم طلب    
        الترخيص مشرفين مؤهلين لضمان 
        الســـالمـــة واالمـــــان في مباريـــات 

        الذهاب ولهذا الغرض، يجب عليها:

أ(    توظيف المشرفين؛ أو

 ب( إبرام عقد مكتوب مع مالك 
          الملعب يوفر المشرفين؛ أو شركة 

         أمن خارجية توفر المشرفين.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«

تنظيم السالمة واألمن وتعيين المشرفين في الملعب    P.12

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق
ملخص المتطلبات

الحقوق والواجبات

 1( وصف وظيفي لمدير فريق أو أمين 
        السر 

2( وصف وظيفي للمسؤول المالي.

3( وصف وظيفي للمسؤول األمني.
4( وصف وظيفي للمسؤول اإلعالمي.
 5( وصف وظيفي لطبيب فريق كرة     

       القدم .
6( وصف وظيفي للمعالج الطبيعي.

7( وصف وظيفي للمدرب الرئيسي.
 8( وصف وظيفي لمساعد مدرب 

       الفريق األول.
 9(   وصف وظيفي لمدير تطوير قطاع 

        الناشئين.
 10( وصف وظيفي لمدربو الفئات 

         العمرية.

      يتوجب تحديد حقوق   
      وواجبات موظفي طالب 

      الرخصة المحددين في 
P.12 إلى P.01 المعايير من      

     خطيا.

      يمكن تحديد الحقوق 
      والواجبات من خالل الوثائق 

      التالية: المراجع، الوصف 
     الوظيفي، عقود العمل ... الخ.

     يقوم مقدم طلب الرخصة     
     بتحديد الجهة المشرفة )مثال:         
     مجلس اإلدارة( حيث تعتبر تلــك     
     الجهة مسؤولة عن توفير تلك 
     الحقوق والواجبات التي يمكن     
     عرضها من قبل مديـر فـريـق   

    كرة القدم .

 

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
الحقوق والواجبات    P.13
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  متطلبات

التوثيق

ملخص المتطلبات
واجب االستبدال خالل موسم الترخيص

  1( تـــعهـــد 
        قانونــــي        
       رقــمــــــه        

)P14(       

1( يجب على مقدم طلب الرخصة التأكيد بان 
جميع الدارات األساسية تعمل بالكامل خالل موسم 

الترخيص وإذا أصبحت أي وظيفة محددة ضمن 
المعايير من P.01 الى P.12 شاغرة خالل موسم 

الترخيص لسبب خارج عن إرادة طالب الرخصة )المرض، 
الحادث الخ(، فعندها، على طالب الرخصة ان يضمن بأن 

يتم تولي هذه الوظيفة من قبل:

أ(شخص الذي يكون حائزا على المؤهـل الـالزم والـذي 
يفي بالمعيار )في تلك الحالة يجوز أن يكون االستبدال 

لمدة زمنية غير محددة(؛

ب(شخص الذي ال يكون حائزا على المؤهل الالزم وال 
يفي بالمعيار )في تلك الحالة يكون االستبدال بشكل 

مؤقت فقط وال يجوز أن يستمر إال لغاية انتهاء موسم 
الترخيص(.

 P.12الى P.01إذا أصبحت وظيفة ضمن المعايير من
شاغرة بسبب قرار لطالب الرخصة )على سبيل المثال، 

فصل المدرب الرئيسي( فعندها على طالب الرخصة ان 
يضمن بأن يتم تولي هذه الوظيفة من قبل:

أ( شخص الذي يكون حائزا على المؤهل الالزم والذي 
يفي بالمعيار )في تلك الحالة يجوز أن يكون االستبدال 

لمدة زمنية غير محددة(.

    يتوجب إشعار االتحاد األردني لكرة القدم باالستبدال  
   خالل 7 أيام عمل.

   يتم تقييم االمتثال بهذا المعيار من قبل مانح الرخصة 
  بالنسبة الى دورة الترخيص التي تلي.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
واجب االستبدال خالل موسم الترخيص    P.14

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
واجب اإلشعار بالتغييرات الجوهرية

  1( تـــعهـــد قانونــــي        

)P15( رقــمــــــه      
يتوجب إشعار مانح الرخصة بأي حالة تحدث 

بعد تقديم مستندات الترخيص الى مانح 
الرخصة والتي تمثل تغييرا جوهريا مقارنة 

بالمعلومات المقدمة سابقا والمتعلقة 
بالمعايير من P.1إلىP.12 خالل عشرة أيام 

 عمل.

ويجــب إخطــار المرخــص بأي حــدث 
يقع بعد تقديم وثائق التــرخيــص إلــى 
المرخص الذي يمثل تغييرا كبيرا مقارنة 
بالمـعـلومــات التـــي سبـــق تقديمــــها 
P.13إلـىP.1 والمتصلة بالمــعـايــيــر من 

خالل سبعة )7( أيام عمل من تاريخ 
 هدف.

يتم تقييم االمتثال بهذا المعيار من قبل 
مانح الرخصة بالنسبة إلى دورة الترخيص 

التي تلي.

 12.3.1   معايير الفئة »أ«
واجب اإلشعار بالتغييرات الجوهرية    P.15

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
مدرب الحراس األول

1( اسم المسؤول.
2( عقد أو قرار التعيين.

3( وصف وظيفي.
 4( مدة العقد.

 5( السيرة الذاتية.
6( شهادات االختصاص.

7( صورة شخصية.

يوصى بأن يقوم مقدم طــلب الرخصـــة 
بتوظيف مدرب مرمى الحـــراس بــــدوام 

كامــل أو بــدوام جزئــي للفـرق األول.

يجب يكون لديه الحد األدنى من متطلبات 
التدريب كما هو منصوص علـيـه مـن قبــل 

االتحاد اآلسيوي.

 12.3.1   معايير الفئة »ا«
مدرب الحراس األول    P.18

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
المسؤول القانوني

1( اسم المسؤول.
2( عقد أو قرار التعيين.

3(وصف وظيفي.
 4(مدة العقد.

5(السيرة الذاتية.
 6( الشهادات ذات 

       االختصاص.
7( صورة شخصية.

 1( يلتـزم طالب الرخصــة بتعييــن مستــشــار 
قانوني )متفرغ أو بــدوام جزئــي( الذي يكون 

مسؤوال عن تناول كافة األمور القانونية ضمن 
أنشطة طالب الرخصة.

2( يـكـون المســتــشــار القانــوني حائـــزا على 
المؤهالت القانونية الضرورية.

3( يـكون إما محاميً منفردًا أو مكتب 
قانوني أو مكتب استشارات قانونيً. 

 12.3.2   معايير الفئة »ج«
المسؤول القانوني   P.16

 معايير الموظفين و المعايير اإلدارية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
المدير الفني لفريق كرة القدم 

1( اسم المسؤول .
2( عقد او قرار التعيين.

3(وصف وظيفي.
 4( مدة العقد.

5(السيرة الذاتية.
 6( الشهادات ذات   

       االختصاص.
7( صورة شخصية.

 1(  يوصى بأن يقوم مقدم طلب الترخيص 
         بتوظيف مدير فني لفريق كرة القدم   

        بدوام كامل أو جزئي.
 2(  يجب أن يكون المؤهل الفني ذو صلة  
        مثل شهادة تدريب آسيوية »A« أو خبرة 
        تدريب طويلة أو ذات عالقة بالتطوير و 

       التدريب وتعتمد من قبل االتحاد. 

3(  يجب أن يكون لديه مهارات إدارة قوية، 
قوة البصيرة وقيادة التطوير التقني لفريق 

كرة القدم .

4(   يكون مسؤوال على سبيل المثال ال الحصر:
         إنشاء و / أو تنفيذ فلسفة فريق كرة    

        القدم .
           إنشاء هياكل وبرامج لتنمية الشباب   

          واالعبين.
           ضمان الحفاظ على المعايير التقنية    

          وتعزيزها.
           رصد وتقييم جميع البرامج التقنية   

          والتنموية.
           كشاف للمواهب.

            إدارة أكاديميات الشباب في الفريق كرة 
           القدم .

           توظيف وإدارة المدربين وكشافين  
          المواهب.

          إدارة عمليات تحليل المباراة.

 12.3.2   معايير الفئة »ج«
P.17   المدير الفني لفريق كرة القدم  

أ.

ب.

ج.

د.
هـ.

و.

ز.
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
مدرب اللياقة الفريق االول

1( اسم المسؤول.
2( عقد او قرار التعيين.

3(وصف وظيفي.
 4(مدة العقد.

5(السيرة الذاتية.
6( شهادات االختصاص.

7( صورة شخصية.

أ(يوصى بأن يقـوم مـقـدم طلـب الرخـصـة 
بتوظيف مدرب لياقة بدوام كامل أو بدوام 

جزئي للفرق األول.

ب( يجب أن يكــون لــديــه الحــد األدنــى مــن 
متطلبات التدريب كما هو منصوص عليه من 

قبل االتحاد اآلسيوي.

 12.3.2   معايير الفئة »ج«
مدرب اللياقة الفريق االول   P.19 
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 المعـايــيـر
القـانونيـــة
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المعايير

المعايير القانونية

13.3

13

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
اإلفصاح بخصوص المشاركة في المسابقات

 1(الشخص  
       المفوض 
      بالتوقيع .

2( وظــيــفــتــه .

 3( التعهد القانوني 
.)L- 01( رقم       

     
يجب على طالب الرخصة تقديم إفصاح قانوني ساري 

المفعول يؤكد:

أ( بأنه يقر بموافقته على أن تشريعات وقواعد وأنظمة 
وقرارات الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة القدم واالتحــاد 

األردني لكرة القدم الملزمة قانونيا.

ب( بأنه يقر بموافقته على االختصاص الحصري لمحكمة 
التحكيم الرياضية في )لوزان( لفض أي نزاع ينشأ ذو بعد 
دولي و/أو اقليمي وعلى األخص الذي يشمل الفيفا و/أو 

 االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

 13.3.1   معايير الفئة »أ«

اإلفصاح بخصوص المشاركة في المسابقات            L.01

 13.1   المقدمة
        

 13.2   األهداف:
        

من الضروري أن يكون لفريق كرة القدم شخصية قانونية مناسبة وفًقا 
للمبادئ القانونية في البلد. فائدة وجود معايير قانونية هي تشجيع فرق 

كرة القدم على أن تكون مستقرة على المدى الطويل.

1(انشاء كيان مستقر ومستدام.
2( االمتثال لقواعد وأنظمة االتحاد األردني لكرة القدم.

 3( زيادة الحماية للفريق والالعبين والمسؤولين من خالل االمتثال لاللتزامات   
      التعاقدية.

4( زيادة الكفاءة في إجراءات نقل الالعب.
5( الشفافية في اإلدارة المالية.

6( القدرة على تأمين العقود مع الرعاة والشركاء التجاريين.
 7( تبسيط الموافقات من الهيئات الحكومية لبناء / ملكية البنية التحتية  

      للفرق.

المعايير القانونية
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4(  تاريخ التوقيع.
ج( بأنه يقر بموافقته على حظر الرجوع الى محاكم 

اعتيادية بموجب تشريعات الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم ويسقط حقه حول ذلك.

د( على موافقته وعلى المستوى الوطني ، بأنـه سـيـقـوم 
باللعب في المسابقات المعترف بها والمـعتمـدة من قـبل 
االتحاد األردنـي لــكرة القدم وفقا لألنـظـمـة والتعـليـمـات 

النافـذة.

هـ( على موافقته وعلى المستوى الـــقــاري، وبأنــه سوف 
يشارك في المسابقات المعترف بها والمعتمدة من قبل 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.  لتفادي الشــك، ليـس لهـذا 

الشرط عالقة بالمباريات الودية.

و( بأن يتعهد بااللتزام ومراعاة الشروط الواردة في الئــحة 
ترخيص فرق كـرة القــدم  األردنــيـة وذلـك بعـد اقـــراره 

باالطالع عليها والعلم بكافة محتواها.

 ز( بأن جميع المستندات المقدمة كاملة وصحيحة   
     وحقيقية.

ح(بأنه يفوض سلطة ترخيص فرق كرة القدم  المختصة 
بتدقيق المستندات والسعي للحــصــول على معلومـــات 
وفي حالة أي إجراءات استئنافية، السـعي للحــصــول على 
المعلومات من أي سلطة عامة ذات عالقة أو هيئة خاصة 

وفقا للقانون األردني.

ط( بأنه يقر بموافقته على أنه يحق لالتحاد األردني لكرة 
القدم إجراء مراجعات سريعة على المستــوى الوطـنــي 

لمراجعة أسلوب التقييم واتخاذ القرار.

ي( بأنه يقر بموافقته على أنه يحق لكل من االتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( واالتحاد األسيوي لكرة القدم اجــراء 
مراجعات سريعة على المستوى الدولي وذلك لمراجعـة 

أسلوب التقييم واتخاذ القرار.

المعايير القانونية
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متطلبات التوثيق

ملخص المتطلبات
مستندات وتأكيدات أخرى من طالب الرخصة

 1( اسم فريق كرة  القدم / الشهرة
 2( االسم المسجل 

3( عنوان فريق كرة  القدم الرسمي 
 4( تاريخ تسجيل فريق كرة القدم
 5( هل فريق كرة القدم مسجل 

       كمؤسسة أهلية
 6( هل فريق كرة القدم مسجل 

      كشركة 

 7( النظام الداخلي لفريق  كرة 
      القدم 

 8( شهادة التسجيل لفريق  كرة 
       القدم 

9( أسماء المفوضين  بالتوقيع  

10( اإلجابة بنعم أو ال في حال تم 
نقل مقر فريق كرة القدم أو تغيير 
اسمــه أو الـوان اللعـب أو ملكيتــه 

خــالل السنتين المــاضيــتيــن

       علـــــى طالب الرخصة تقديم المستندات    
       التالية:

         أ( نسخة عن النظام األساسي الحالي لشركة 
             طالب الرخصة )على سبيل المثال، الالئحة 

            الداخلية للشركة(.
      ب( مختصر عــــن السجــل العام )على ســبيـل 

              المثال،  السجل التجاري( أو وثيقة رسمــيـــة             
              تحتوي علىمعلومات حول طالب الرخصة 
              )مثل االسم والعنوان  والشكل القانونــــي 
              وقائمة المفوضـــيـــن بالتــوقــيع وطبيعة 

             التوقيع المطلوب(.

     يجب أن يتم توقيع هذه المستندات مـــن 
        قبل المفوض بالتوقيع ما ال يقل عن ثالثة        

        أشهر من الموعد النهائي المحدد لتقديمها        
       إلى مانح الرخصة.

 13.3.1   معايير الفئة »أ«

مستندات وتأكيدات أخرى من طالب الرخصة            L.02

المعايير القانونية

ك( موافقته والتزامه بأنه سوف يقوم بإعالم مانح 
الرخصة حول أي تغيير جوهري أو حالة أو ظرف ذي 

أهمية اقتصادية رئيسية وحالة الحقة تحدث بعد 
 )F07و F05و P14 تقديم مستندات الترخيص )قارن

خالل المواعيد النهائية المحددة )قارن P.14، انظر 
تعليقات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم(.

   التزامه بتوقيع االفصاح و/أو االفصاحات المقررة 
بموجب هذا النظام من قبل المفوض بالتوقيع قبل 
ما ال يقل عن ثالثة أشهر من الموعد المحدد لتقديم 

الوثائق الى مانح الرخصة.
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات

ملكية فرق كرة القدم  والسيطرة عليها
  1( قائمة باسـمـاء 
         أعضاء مجلـس 

         اإلدارة

2(  قائمـة بأسمــــاء 
المساهميــــن )فـي 
حال عـــــدم وجـود، 
يرفق كشف بأسماء 
اعضـــــــاء الهـيـئــــة 

العامة(.

3( تعهـد نـمـوذج 
 إقرار قانوني رقم

4(  اإلجابة بنعم أو 
ال إذا كان فريق كرة 
القدم تابع لإلتحاد 

أو مجموعة شركات 

على طالب الرخصة تقديم إفصاح قانوني ساري المفعول 
يبين اإلطار والشكل القانوني لتأسيسه والنظام اإلداري 

الخاص به ال سيما آلية اتخاذ القرار 

 على طالب الرخصة تقديم إفصاح قانوني ساري المفعول 
يؤكد على عدم تبعية فريق كرة القدم  ألية جهة في 

سلطة اتخاذ القرار اما بشكل مباشر أو غير مباشر.

على طالب الرخصة تقديم افصاح قانوني ساري المفعول 
يتعهد ويقر صراحة فيه بأنه:

 أ( ال يملك أو يتعامل في السندات المالية أو أسهم أي 
    فريق كرة القدم  آخر يشارك في نفس البطولة.

 ب( ال يملك أغلبية حقوق تصويت المساهمين ألي فريق    
        كرة القدم آخر يشارك في نفس البطولة.

 ج( ليس لديه الحق بتعيين أو عزل أغلبية أعضاء الهيئة 
        اإلدارية أو هيئة إدارة أو هيئة اإلشراف ألي فريق كرة 

       القدم  آخر يشارك في نفس البطولة.
 د( ليس مساهما ومسيطرا بمفرده على أغلبية حقوق 

       تصويت المساهميــن ألي فريــق كــرة القــدم  آخـــر    
       يشـــارك في نفس البطولة بمقتضى اتفاقية تــــــم 

       إبرامــها مع مساهمين آخرين بفريق كرة القــــدم  
      المعني.

 هـ( ليس عضوًا في أي فريق كرة القدم  آخر يشارك في 
         نفس  البطولة.

 و( ليس مرتبطً بأي صفة مهما كانت في إدارة و/أو األداء 
       الرياضي ألي فريق كرة القدم  آخر يشارك في نفس 

      البطولة.

ز(  ليس لديه أي سلطة مهما كانت على اإلدارة.

ح( ال يشارك في إدارة و/أو األداء الرياضي ألي فريق كرة القدم  
 آخر يشارك في نفس البطولة.

يجب أن يتم توقيع هذه المستندات من قبل المفوض 
بالتوقيع ما ال يقل عن ثالثة أشهر من الموعد النهائي 

المحدد لتقديمها الى مانح الرخصة.

  

 13.3.1   معايير الفئة »ا«
ملكية فرق كرة القدم  والسيطرة عليها    L.03

)L03A(

المعايير القانونية
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين
   1( كشــف االتــحـاد   

      الخــاص بالالعبيـــن 
     الفريق االول مختوم.

   2(عقود العبين 
         الفريق االول.

يجب أن يكون لدى الالعبــيـن المحتــرفين من 
جميع المتقدمين عقــد مكتوب مــع طــالـب 
الترخيص وفقا لألحكــام ذات الصلة من لوائح 
الفيفا لوضع ونقل الالعـبيـن في، ويجــب دمج 
جميع األحكام األساسية التي يطلبها القانون 
الوطـنـــي والفـيـفــا واالتحــاد اآلسيوي، ورابطة 

األعضاء.

 13.3.1   معايير الفئة »ا«
العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين    L.04

المعايير القانونية
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متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات

اإلجراءات التأديبية ومدونة قواعد سلوك 
الالعبين والمسؤولين

  1(  قواعد السلوك 
الخاصة بالموظفين 
العــاملين والعــبـين 

فريــق كرة القدم .

2( الئـحـة الـتـأديبية 
لالعبين والموظفين.

3( التعهد بالتقيد 
بتعليـمات وأنظمة 
االتحـــــاد الدولـــي 
واآلسيوي واألردني 

لكرة القدم.

على طالب الرخصة تقديم قائمة و الئحة انضباط 
قانونية تتضمن االجراءات التأديبية والعقوبات على 

ارتكاب المخالفات سارية المفعول خاصة بفريق كرة 
القدم  على أن تكون متطابقة مع القانون المحلــــي 
والنظام األساسي في كل من اإلتحاد الدولي لكـــرة 
القدم واإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم واإلتحاد األردني 
لكرة القدم والذي يتم بموجبــه مقاضـــاة وتطبيـــق 

العقوبات مقابل مخالفة قواعد وأنظمة وقرارات فريق 
كرة القدم ، وذلك وفقا إلجراء قانوني مستــقــر ومــن 

قبل الهيئة المختصة لفريق كرة القدم .

من المحبذ أن يقوم طالب الرخصة بتأسيس مدونة 
سلوك قانونية سارية المفعول خاصة بالالعبين 

واإلداريين والتي تتوافق مع القانون الوطني وتشريعات 
وقواعد وأنظمة الفيفا واالتحاد اآلسيوي لكـرة الـقـدم 

واالتحاد األردني لكرة القدم.

 

 13.3.2   معايير الفئة »ج«
اإلجراءات التأديبية ومدونة قواعد سلوك الالعبين والمسؤولين      L.05

المعايير القانونية
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 المـعايــيـر
الــماليـــــة
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المعايير المالية 14

14.1 المقدمة:

14.2 األهداف:

تتعلق المعايير المالية بما يلي:
1(معلومات مالية تاريخية عن األداء المالي لفريق كرة القدم  ووضعه. 

2( المعلومات المالية المستقبلية حول اآلفاق المستقبلية لفريق كرة 
القدم .

ولتيسير تنفيذ المعايير المالية، يمكن إعداد المعلومات المالية التاريخية 
على أساس متطلبات الممارسات المحاسبية الوطنية.

1(تحسين القدرة االقتصادية والمالية لفريق كرة القدم .
2(تعزيز الشفافية والمصداقية لفريق كرة القدم .

3(توفير االهتمام الضروري لحماية الدائنين.
4(حماية االستمرار في المسابقات الدولية لموسم واحد.

5(المراقبة المالية للعب النظيف في مسابقات فرق كرة القدم  في 
االتحاد األردني لكرة القدم.

المعاييـر الماليـــة



88

المعايير 14.3
 14.3.1   معايير الفئة »أ«

القوائم المالية السنوية – المدققة            F.01

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
القوائم المالية السنوية – المدققة

 1( القوائم المالية السنوية 
       المدققة.

 2( الفترة التي تغطيها 
       القوائم المالية.

 3( تاريخ إصدار التقرير.
 4( سعر الصرف بالنسبة 

       للدوالر المعتمد
 5( إيرادات حقوق البث 

       التلفزيوني.
6( إيرادات الرعايات.

7(  ايرادات مبيعات التسويق.
8(  ايرادات تذاكر المباريات .

 9(  إيرادات انتقاالت الالعبين 
        لفرق أخرى.

 10( إيرادات اتحاد كرة 
          القدم.

11( اإليرادات الحكومية.

12( إيرادات العــضــويـة.
 13( إيرادات إيجارات المالعب 

          والمقرات.
 14( مجموع االيرادات 

           األخرى
15( تفصيالت االيرادات أخرى

بغض النظر عن التركيبة القانونية لطالــــــب 
الرخصة، يجب إعداد وتدقيق قوائم مـاليـــة 
سنوية من قبل مدققي حسابات مستقلين 

مبنية على التشريع المحلي وتعليمــات 
االتحاد االردني واالسيوي لكرة القــــدم.

يتوجب أن تفي القوائم المالية السنوية 
بمتطلبات الحد األدنى من اإلفصاح والمبادئ 

المحاسبية المحددة في هذا الدليل.

تشمل القوائم المالية البيانات التالية: -
1(الميزانية العمومية

2(قائمة الدخل )االرباح والخسائر(
3(قائمة التدفقات النقدية

 4(ايضاحات :
     تكون مسؤولية إعداد هذه القوائم على 

     اإلدارة المالية لطالب الرخصة.

     يجب أن تتم عملية مراجعة البيانات   
     المالية من قبل مجلـس إدارة طالـب     

     الرخصة.

     يجي أن تكون القوائم الماليــة مدقـــقـة    
     من  مدقق خارجي مستقل تعينه الهيئة 

    العامة لطالب الرخصة.

     يجب أن يشير تقرير المدقق على قـدرة      
      استمرارية المرخص له في المستقبـــل 

      المنظور وعدم وجود نية للتصفية أو وقف      
     األنشطة الخاصة به.

المعاييـر الماليـــة
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 16(مجموع االيرادات

 17(  تعويضات الالعبين

 18( تكلفة شراء الالعبين

 19( تعويضات المدربين

 20( رواتب موظفي فريق 
         كرة القدم

21( مصاريف تشغيلية 
للفرق/سفر/معسكرات 

الخ...

22( مصاريف اإلعالنات.

23( مصاريف اإليجارات 
)مالعب ، صيانة وإيجار(.

24( مصاريف إدارية.

25( مصاريف مالية.

26( مصاريف أخرى.

 27( تفصيالت مصاريف 
          أخرى.

28( مجموع المصاريف

  

البديل 1:
في حالـة وفـــاء القوائــم الماليــة السنــويـة 
بمتطلبات الحد األدنى من اإلفصاح والمبادئ 

المحاسبية المـحــددة بموجب هـــذا 
الدليل، فعندها ال يكون هناك حاجة لتزويد 

معلومات تكميلية إضافية.

 البديل 2:
في حالة عدم وفاء القوائم المالية السنوية 
بمتطلبات الحد األدنى من اإلفصاح والمبادئ 

المحاسبية المحددة بموجب هذا الدليل، 
فعندها يتوجب إعداد معلومات تكميلية 

من قبل طالب الرخصة مع تقييمها من قبل 
مدقق الحسابات.

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.1   معايير الفئة »أ«

القوائم المالية لفترة مؤقتة – مراجعة            F.02

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
القوائم المالية لفترة مؤقتة – مراجعة

 1( تاريخ اإلقفال للفترة 
      المؤقتة.

 2( القــوائـــم المــالية 
      المؤقتة المراجعة.

 3( الفترة التي تغطيها 
       التقارير المؤقتة.

 4( تاريخ إصدار التقرير 
     المؤقت.

إذا كان تاريخ اإلغالق النظامي لطالـــــــب 
الرخصة يزيد عن ستة أشهر من الموعــــد 

النهائي لتقديم قائمة فرق كرة القدم  
المرخصة إلى اإلتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، فإنه على طالب الرخصة إعداد 
وتقديم قوائم مالية مرحلية تغطي 

الفترة المؤقتة. 

يجب أن تغطي قوائم الفترة المؤقتـــــــــة 
لغاية التاريخ ضمن الستة األشهــــــــر التــي 
 تسبق الموعد النهائـــي لتقديــــم قائمــة  

أف رقة كرة القدم  المرخصة الى االتحاد 
 اآلسيوي لكرة  القدم.

  يجب مراجعة القوائم المؤقتة من قبل  
 مدققي حسابات مستقلين.

  يجب أن تفي القوائم المؤقتة بمتطلبات 
  الحد األدنى من اإلفصاح والمبادئ  

 المحاسبية المحددة.

  يجب أن تكون القوائم المؤقتة متسقة  
 مع القوائم المالية السنوية.

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.1   معايير الفئة »أ«
 F.03   عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه

              فرق كرة القدم الناشئة عن عمليات االنتقال         

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه فرق كرة 

القدم الناشئة عن عمليات االنتقال

 1( اإلبالغ عن ذمم المتأخرة   
      لصالح فرق كرة القدم  

      األخرى نتيجة شراء الالعبين.

 2( جدول الالعبين الخاص 
      بفريق كرة القدم .

 3( اإلبـالغ عـن عـدم وجود ذمم 
       نتيجة شراء  العبين من فرق 

      أخرى )الحالة األولى(.
 4( اإلبالغ عن عدم وجود ذمم 
       نتيجة شراء  العبين من فرق 

      أخرى )الحالة الثانية(.

 5( اإلبالغ عن عـدم وجـود ذمم 
      نتيجة شراء  العبين من فرق 

    أخرى )الحالة الثالثة(.
 6( اإلبالغ عن عدم وجود ذمـم 
      نتيجة شراء  العبين من فرق 

     أخرى )الحالة الرابعة(.
 7( اإلبالغ عن عـدم وجـود ذمـم 

      نتيجة شراء  العبين من فرق 
     أخرى)الحالة الخامسة(.

على طالب الرخصة ان يثبت بأنه ال يوجد 
لديه ذمم مالية دائنة مــتــأخــرة )علــى 

سبيـــل المثال، قرارات نهائية وملزمة للجنة 
أوضـــاع وانتقال الالعبين الخاصـة بـالفيفــا 
وغرفة الفيفا لحل النـزاعــات ومحكــمـــة 
التحكيم الرياضية( تجاه فرق كرة القدم 

الناتجة عن عمليــات االنتقال كما هــي في 
31 كـــانون األول مــن السنة التــــي تسبـــق 
الموسم الـذي سيــتـــم الترخيص بشأنه او 
أنه بحلـــول 31 آذار الــذي يلي يكون قد تم 
تسديدها بالكامـــل أو تم تأجيــلها باتفـاق 

مشترك مع الدائن أو أنها تخضع لنــــزاع 
بشكل واضح.

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.1   معايير الفئة »أ«

عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين             F.04

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه 

الموظفين 
 1(كشف بأسماء 

الموظفين و وظائفهم 
ورواتبهم الشهرية.

2( إبـالغ بعدم وجود 
ذمـــم علـــى فريــــق 
كرة القـــــدم  تـجــاه 

الموظفين.

3( إبـالغ بــــــعــدم 
وجود ذمم ضريبية 
واجـتماعـــيــة عـلى 

 فريق كـرة القدم .

4( مــــصــــــادقــة 
الموظفيــن بعدم 

وجود ذمــم لهم على 
فـريــــق كــرة القدم .

5( توضيحات متعلقة 
بأي مستحقات متأخرة

 حالة

6( توضيحات متعلقة 
بأي مستحقات متأخرة

 حالة

7( توضيحات متعلقة 
بأي مستحقات متأخرة

 حالة

8( توضيحات متعلقة 
بأي مستحقات متأخرة

 حالة

9( توضيحات متعلقة 
بأي مستحقات متأخرة

حالة

على طالب الرخصة أن يثبت بأنه ال يترتب 
عليه أيه مستحقات متأخرة بـخصــوص 
االلتزامات التعاقديــــة والقانـونية مــــع 
موظفيه الحاليين والسابقين )بـــما في 
ذلك كافة الالعبين المحترفــين وفــــقا 
ألنظمة الفيفا حول وضعــــية وانتقـــال 

الالعبين الواجبة التطبيق والمدير العام            
والمدير المالي           والمسؤول 

األمني             والطبيب           والمعالج 
الطبيعي            والمدرب الرئيسي للفريق 

األول             ومساعد مدرب الفريق األول             
ورئيس تطوير الناشئين             ومدربي 

الناشئين             قائمة شاملة( 

أنه ال يوجد اية ذمم دائنة متأخرة تجاه 
موظفيه والسلطات االجتماعية / الضريـبيـة 
كما هي في 31 كانون األول من السنة التي 
تسبق الموسم الذي سيتم الترخيص بشأنه 
أو أنه بحلول 31 آذار الذي يلي يكون قـد تـم 

تسديدها بالكامل أو تم تأجيلها باتفاق 
مشترك مع الدائن أو أنها تختضـع لنـزاع 

بشكل واضح.

)P.03(
)P.02(

)2(

)1(

)3(

)4(

)5(

)P.04()P.06(
)P.07(

)P.09(

)P.11(
)P.10(
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 14.3.1   معايير الفئة »أ«
  F.05    توضيحات خطية قبل قرار الترخيص        

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
توضيحات خطية قبل قرار الترخيص

خالل سبعة أيام قبل بدء المدة التي سيتم  1( كتاب تمثيل اإلدارة.
خاللها اتخاذ القرار بالترخيص من قبل 

هيئة البداية، على طالب الرخصة تقديم 
توضيحات خطية الى مانح الرخصة والتي 

يجب أن تنص على أي فعاليات أو ظروف ذات 
أهمية اقتصادية كبيرة قد حدثت ويمكن 
ان يكون لها أثر سلبي على المركز المالي 

لطالب الرخصة منذ تاريخ الميزانية العمومية 
للقوائم المالية السنوية المدققة السابقة 
أو القوائم المالية المؤقتة المراجعة )فــي 

حالة انطباق ذلك(.

 

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.1   معايير الفئة »أ«
  F.06    المعلومات المالية المستقبلية        

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
المعلومات المالية المستقبلية

1( قائمة دخل مستقبلية .

 2( قائمة تدفقات نقدية 
      مستقبلية.

 3( إيضاحات ومالحظات     
      المخاطر المتوقعة.

قوائم تلخص كل العمليات واألنشطة 
التي ينوي المرخص له القيام بها لمدة 
زمنية مستقبلية محددة )12 شهر على 

االقل( ويجب إعداد وتقديم المعلومات 
المالية المستقبلية من قبل طالب الرخصة 

والمكونة من:

 أ(    حساب األرباح والخسائر المدرج في 
        الميزانية.

 ب( التدفقات النقدية المدرجة في 
         الميزانية.

 ج(   إيضاحات بما في ذلك افتراضات 
         ومخاطر ومقارنة الموازنة مع األرقام 

        الفعلية.
  

 تكون المعلومات المالية المستقبلية مبنية 
على االفتراضات التي ال تكــون غير معقولــة 
وتفي بمتطلبات الحد األدنى مـــن اإلفصـــاح 

المحددة بموجب هذا الدليل.

 
 مالحظة: 

إذا أظهر طالب الرخصة انتهاكا ألي من المؤشرات، فعندها على مانح 
الرخصة تولي إجراءات تقييم أكثر تفصيال حول المعلومات المالية 

المستقبلية المقدمة وفي ظروف معينة، فإن ذلك قد يوفر األساس 
لرفض منح الرخصة. إذا لم يظهر طالب الرخصة انتهاكا ألي من المؤشرات، 

فعندها ال يتوجب على مانح الرخصة تولي إجراءات تقييم أكثر تفصيال 
وفي ظروف معينة، قد يكون طالب الرخصة خاضعا لعقوبة ولكن ليس 

لرفض منح الرخصة.

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.2   معايير الفئة »ب«
  F.07    واجب اإلشعار بأحداث الحقة ئ

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
واجب اإلشعار بأحداث الحقة

1(تعهد باالبالغ عــن 
االحداث الالحقة  بعد قرار 

الترخيــــص.

2(فقرة شرح األحداث 
الجوهرية .

 بعد صدور قرار الترخيص من قبل هيئــــة 
اتخاذ القرار، فإنه يجب على المرخص لـــه 
إشعار مانـح الـرخـصـة خطـيـا بالتعديالت 
الجوهرية التي تمت على القوائم المالية 
المقدمة إلى دائرة الترخيص والتـــي أدت 
إلى تغييـــــــر جوهري في عرض القوائم 

المالية.
  

يجب إظهار التغيرات في القوائــم 
المقدمة حال حدوثها بعد تقديم 

القوائم ويتوجب إشعار االتحاد بأي حالة 
حدثت خالل سبعة أيام عمل.

 يجب االبالغ بشكل فوري حول أية أحـداث 
الحقة التي قد تؤثر على قدرة المرخص له 
لالستمرار كشركة مستمرة باألعمال حتى 

نهاية الموسم الذي تم منح الرخصة 
بشأنه على األقل.

  
يتم تقييم االمتثال بهذا المعيار من قبل 
مانح الرخصة بخصــوص دورة الترخــيـص 

التالية.

 

المعاييـر الماليـــة
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 14.3.2   معايير الفئة »ب«
  F.08    واجب تحديث المعلومات المالية المستقبلية ئ

متطلبات التوثيق ملخص المتطلبات
واجب تحديث المعلومات المالية 

المستقبلية
1(الفروقات في قائمة 

الـدخل و التــدفـقــات
النقدية المستقبلية لـ ) 6(

 أشهر و الفعلية.

2( قائـمــة الدخــل و 
التدفـقـات النقديـــة 
 الفعلـيـة لـ) 6( أشـهر.

3( الفروقات بين قائمة 
الدخل و النفقات

القوائم المالية المستقبلية تلخص كل 
العمليات واألنشطة التي ينوي المرخص له 

 القيام بها لمدة زمنية مستقبلية محددة
 )12 شهر على االقل(وتصبح هذه القوائم 

برنامــج عــمــل للمرخــــص لــه خــالل هـذه 
الفتـــرة وهي ترجمة واضحة عـن التخطيط 

والسياسات المستقبلية الموضوعة 
للمرخص له و يمكن اعتبارها اداة رقابة 

من خالل مقارنة ما تم انجازه مع ما تـم 
التخطيط له و يجب أن تفي المعلومــات 

المالية المستقبلية بمتطلبات الحد األدنـــــى 
من اإلفصاح  ويتم اعدادها بناًء على التجارب 

السابقة والقدرة المستقبلية للمرخص 
له والموارد المتوفرة وعلى التقديـــرات 

المستقبلية و تشمل قائمة الدخل )األرباح 
والخسائر( و قائــمــة التدفـقــات الـنـقدية 

 إذا أخل المرخص له بواحد أو أكـثــر من 
البيانات فعندها يجب على المرخص له 
إعداد وتقديم نسخة محدثة، علـــى أن 

تتضمن المعلومات التي تم إعدادها على 
مقارنــة الموازنة باألرقام الفعلية بما فـــي 
ذلك تفسير االختالفات.  يجب أن يتم إعداد 
النسخة المحدثة من المعلومـات المالــيــة 
المستقبلية، على أسـاس ستة أشـهـر كحد 

أدنى.
 

المعاييـر الماليـــة
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األحكام الختامية 15

15.1 اإلجراءات التأديبية:

15.2 األحكام التنفيذية:

15.3 األمور غير المنصوص عليها:

15.4 المصادقة :

يجــوز المعاقبــة علــى أي انتهــاك لهــذه األنظمــة مــن قبــل االتحــاد االردنــي 
ــح التأديبيــة لــكل  لكــرة القــدم واالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم وفــق اللوائ

منهمــا

وتبنــي  القــرارات  باتخــاذ  القــدم  لكــرة  االردنــي  االتحــاد  إدارة  تقــوم 
ــة الالزمــة لتنفيــذ هــذه األنظمــة علــى شــكل تعليمــات.  األحــكام التفصيلي

يتــم البــت فــي األمــور غيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه األنظمــة مــن قبــل 
هيئــة البدايــة )لجنــة الترخيــص( لالتحــاد االردنــي لكــرة القــدم والــذي تكــون 

قراراتهــا نهائيــة.

تمت المصادقة على هذه األنظمة من قبل اللجنة التنفيذية لالتحاد االردني 
لكرة القدم سنة 2015 وأصبحت نافذة المفعول على الفور.

 عن الهيئة التنفيذية لالتحاد األردني لكرة القدم :

رئيس االتحاد األردني لكرة القدم

األحكام الختامية
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مـتطلبات 
ترخيص 

دوري 
المحترفين  
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 متطلبات توثيق 
المعايير الرياضية  :-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

 هيكل تنمية الالعب

S01

أ

 كشف اسماء العبين الفئة العمرية تحت ال 
19 

1

 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 19  المعتمد
و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 2

 صور مشاركات فريق تحت ال 19 على ان ال 
يقل عن 3 صور

3

كشف اسماء الالعبين تحت ال 17 4
 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 17 المعتمد

و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 5

 صور مشاركات فريق تحت ال 17  على ان ال
يقل عن 3 صور

6

اسم الفئة العمرية 7
كشف اسماء الالعبين تحت ال 15 8

 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 15 المعتمد
و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 9

 صور مشاركات فريق تحت ال 15  على ان ال
يقل عن 3 صور

10

برنامج تطوير قطاع الناشئين المعتمد

S02

خطة تطوير قطاع الناشئين المعتمد 1

مدة الخطة )3-7( سنوات 2

الهيكل التنظيمي للفئات العمرية 3
 التفصيالت الشخصية للعاملين في فريق كرة

 القدم  من )مدريبين ,معالجين , اداريين الخ(مرفق
 معهم اسمائهم و شهداتهم ذات االختصاص و

صورهم الشخصية

4

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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 صور للمرافق الرياضية الخاصة بقطاع
الناشئين من ضمنها

الملعب التدريبي , الصالة الرياضية
5

S02

أ

تقارير االداء لبرامج السنة الماضية 6
 تفاصيل المخصصات المالية المخصصة

لقطاع الناشئين
7

 برنامج تعليم مهارات اللعب من الناحية
التقنية و البدنية و التكتيكية

8

 التعهد بان جميع العبين  الفئات العمرية
 على مقاعد الدراسة و يخضعوا الى

 التعليم االلزامي حسب قوانين المملكة
 االردنية الهاشمية

9

 الدعم الطبي لالعبين, التعهد بعالج
العبين الفئات العمرية

10

الدعم الطبي لالعبين

S03

عدد الالعبين بعقود 1
وئيقة تعريف الالعبين

جواز سفر او هوية ) للفريق االول(
2

صور شخصية لالعبين 3
 تقرير طبي لكل العب و يشمل فحص

الجهد
4

 تعهد فريق كرة القدم  بتامين الرعاية
 الصحية الكاملة لكافة العبين الفريق

االول

5

برامج البراعم

S04 ب
كشف باسماء العبي فريق البراعم 1

 صور مشاركات فريق البراعم بالمباريات و
  البرامج المتعلقة بكرة القدم

)5 صور على االقل(
2

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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برامج التعليم

S05 ب
قائمة الماحضرين 1
قائمة المشاركين 2

تاريخ المحاضرة 3
  صور عن كل محاضرة

)3 صور لكل محاضرة على االقل(
4

 برامج المسؤولية المجتمعية

S06

ج

 وصف عن االنشطة المتعلقة بالمسؤولية 
 المجتمعية لفريق كرة القدم

1

2 تاريخ النشاط
قائمة باسماء المشاركين 3

صور عن النشاط
)3 صور على االقل(

4

 أكاديمية  الشباب

S07

 كتاب اثبات ملكية االكاديمية من الفريق
  كرة القدم

1

عنوان االكاديمية 2
اسماء المشاركين من االكاديمية 3

قائمة باسماء المدريبين و شهاداتهم 4

صور للمرافق الرياضية 5

الهيكل التنظيمي لالكاديمية 6

المساواة و ال للعنصرية
S08خطة ) ميثاق( لمكافحة العنصرية لدى 

 فريق كرة القدم
1

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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 متطلبات توثيق 
معايير البنية التحتية :-

 االستادات المعتمدة لمسابقات فرق االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم

I01

  أ

 اتفاقية استخدام استاد معتمد لمباريات
الفريق البيتية

1

عنوان االستاد 2
سعة االستاد 3

الئحة مرافق االستاد 4

تقرير اضاءة االستاد 5

صور عامة عن االستاد 6

 شهادة السالمة العامة الخاصة باالستاد

I02

الجهة المانحة لشهادة السالمة العامة
)المديرية العامة للدفاع المدني( 

1

شهادة السالمة العامة لالستاد 2
تاريخ االصدار 3

تاريخ الصالحية 4
اإلستاد – خطة اإلخالء المعتمدة

I03

الجهة المانحة لخطة االخالء 1

خطة االخالء 2

3 دالالت الوان الخطوط في خطة الطوارئ

تاريخ الخطة 4

صالحية الخطة 5

مرافق التدريب

I04

 عقد الملكية او االيجار او التخصيص او
اتفاقية استخدام الملعب

1

عنوان الملعب التدريبي 2
صور الملعب التدريبي ال تقل عن

)3 صور(
3

 

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين



104

اإلستاد – السالمة

I05

 ب

 صور عن كل من :- المداخل , المخارج ,
 البوابات , الممرات , االسقف , المناطق

العامة/الخاصة , الغرف
)عدد الصور من 15-10(

1

 مرافق التدريب لبرنامج الناشئين – البنية التحتية
المعتمدة

I06

 عقد ملكية او ايجار او تخصيص او اتفاقية
استخدام ملعب تدريبي 1

عنوان الملعب 2
صور الملعب

)ال يقل عن 3 صور( 3

عنوان الملعب او قاعة التدريب المغلقة 4
صور قاعة التدريب المغلقة

)ال يقل عن 3 صور( 5

صورة الغرفة الطبية في الملعب التدريبي 6
اإلستاد – قواعد الملعب

I07

قواعد الملعب 1
 الصور المتعلقة بالتعليمات الخاصة

 باالستاد)ال يقل عن 10 صور( من ضمنها
 المواد المسموحة و الغير مسموحة

 بدخولها و يافطات منع التدخين و الفئات
)خاصة,اول,ثانية,ثالثة,vip(المعتمدة باالستاد

2

اإلستاد – الجماهير ذوي االحتياجات الخاصة

I08
 من)3-5( صور لالماكن المخصصة لذوي

االحتياجات الخاصة
)اصحاب الهمم( 

1

اإلستاد – وضع اإلشارات واإلرشادات

I09 من )5-10( صور عن الشاخصات االرشادية ج
خارج االستاد مثل :- االتجاه للبوابات, مناطق 
بيع التذاكر,المباني و المكاتب مثل االدارة , 
المركز االعالمي و البوابات الرئيسية لالستاد .

1

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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 متطلبات توثيق 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

 مبنى فريق كرة القدم

P01

         أ

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص لمبنى
فريق كرة القدم

1

2 عنوان فريق كرة القدم

3 ايميل الفريق الرسمي

4 الموقع االلكتروني

رقم الهاتف الرسمي 5
صور للمكاتب بداخل فريق كرة القدم  من ضمنها  

)قاعة االجتماعات , مكاتب الموظفين الخ...(
6

المدير العام أو أمين السر   

P02

اسم المدير العام أو أمين السر  1
العقد او قرار التعيين 2

3 مدة العقد
السيرة الذاتية 4

صورة شخصية 5
   المسؤول المالي

P03

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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المسؤول األمني

P04

         أ

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المسؤول اإلعالمي

P05

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

الطبيب

P06

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المعالج الطبيعي

P07

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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المدرب الرئيسي للفريق األول

P08

         أ

1 تفصيالت المدرب الرئيسي

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مساعد مدرب الفريق األول

P09

1 تفصيالت المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مدير برنامج تطوير الناشئين

P10

1 تفصيالت المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مدربو الناشئين

P11

عدد مدربي الناشئين 1

تفصيالت مدربي الناشئين 2

العقد او قرار التعيين 3

مدة العقد 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صور شخصية 6

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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تنظيم السالمة واألمن وتعيين المشرفين

P12

أ

 كتاب بان وحدة امن المالعب في قوات الدرك
هي المسؤولة عن تامين المباريات

1

مدة العقد 2
صور ما ال تقل عن 3 صور تخص مسؤولين الحراسة 3

الحقوق والواجبات

P13

1 وصف وظيفي لمدير فريق أو أمين السر
وصف وظيفي للمسؤول المالي 2
وصف وظيفي للمسؤول االمني 3

وصف وظيفي للمسؤول االعالمي 4
5 وصف وظيفي لطبيب فريق كرة القدم

وصف وظيفي للمعالج الطبيعي 6
وصف وظيفي للمدرب الرئيسي 7

وصف وظيفي لمساعد مدرب الفريق االول 8
وصف وظيفي لمدير تطوير قطاع الناشئين  9

وصف وظيفي لمدربو الفئات العمرية 10
واجب االستبدال خالل موسم الترخيص

P14
)P14( تعهد قانوفني رقمه 1

واجب اإلشعار بالتغييرات الجوهرية
P15

)P15( تعهد قانوني رقمه 1

P18

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

مدرب الحراس األول

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين



109

P16

ج

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

 المدير الفني لفريق كرة القدم

P17

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

مدرب اللياقة الفريق االول

P19

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

المسؤول القانوني

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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 متطلبات توثيق 
المعايير القانونية:-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

اإلفصاح بخصوص المشاركة في المسابقات

L01

أ

الشخص المفوض بالتوقيع 1
وظيفته 2

)L01(3 تعهد القانوني رقم
تاريخ التوقيع 4

مستندات وتأكيدات أخرى من طالب الرخصة

L02

1 اسم فريق كرة القدم

اإلسم المسجل 2

عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3

تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4
هل فريق كرة القدم مسجل كمؤسسة أهلية 5

هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6

النظام الداخلي لفريق كرة القدم 7

شهادة التسجيل لفريق كرة القدم 8

أسماء المفوضين بالتوقيع 9

 اإلجابة بنعم أو ال في حال تم نقل مقر
 فريق كرة القدم  أو تغيير اسمه أو الوان

اللعب أو ملكيته خالل السنتين الماضيتين

 
10

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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ملكية فرق كرة القدم  والسيطرة عليها

L03

قائمة باسماء اعضاء مجلس االدارة 1

 قائمة باسماء المساهمين
في حال عدم وجود , يرفق كشف 

باسماء اعضاء الهيئة العامة

2

)L03A(  تعهد نموذج إقرار قانوني رقم 3

 اإلجابة بنعم أو ال إذا كان فريق كرة القدم
 تابع لإلتحاد أو مجموعة شركات

4

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين

L04 أ
 كشف االتحاد الخاص  بالالعبين الفريق

االول مختوم
1

عقود العبين الفريق االول 2

 اإلجراءات التاديبية ومدونة قواعد سلوك الالعبين
والمسؤولين

L05 ج
قواعد السلوك الخاصة بالموظفين 
العاملين و العبين فريق كرة القدم 

1

الالئحة التاديبية لالعبين و الموظفين 2

 تعهد بالتقيد بتعليمات وأنظمة االتحاد
 الدولي واآلسيوي و األردني لكرة القدم

3

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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متطلبات توثيق المعايير المالية :-

المصدر بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار
 حسب

  الكتيب
 ونظام

 الترخيص

ف
صنيـ

الت

القوائم المالية السنوية – المدققة

F01    أ

 القوائـــم
 الــمـاليـــة
 المدققـة
 الصـــادرة
 عـــــــــــــن
 المدقــــق
المستقل

القوائم المالية السنوية المدققة 1

الفترة التي تغطيها القوائم المالية 2

تاريخ إصدار التقرير 3

سعر الصرف بالنسبة للدوالر المعتمد 4

قائمة
الدخل

إيرادات حقوق البث التلفزيوني 5
إيرادات الرعايات 6

إيرادات مبيعات التسويق 7
إيرادات تذاكر المباريات 8

إيرادات انتقاالت الالعبين لفرق أخرى 9

إيرادات اتحاد كرة القدم 10
اإليرادات الحكومية 11

إيرادات العضوية 12
إيرادات إيجارات المالعب والمقرات 13

مجموع االيرادات األخرى 14
تفصيالت االيرادات األخرى 15

مجموع اإليرادات 16
تعويضات الالعبين 17

تكلفة شراء الالعبين 18
تعويضات المدربين 19

20 رواتب موظفي فريق كرة القدم

 مصاريف تشغيلية للفرق/سفر/معسكرات
...21 إلخ

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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مصاريف اإلعالنات 22

F01

أ

مصاريف اإليجارات ) مالعب ، صيانة و 
إيجار ( 

23

مصاريف ادارية 24
25 مصاريف مالية

مصاريف أخرى 26

تفصيالت  مصاريف اخرى 27

مجموع المصاريف 28

القوائم المالية لفترة مؤقتة – مراجعة

F02

 القوائم
 المؤقتة

 )المراجعة(
 والصادرة

 عن مدقق
 الحسابات

تاريخ اإلقفال للفترة المؤقتة 1

القوائم المالية المؤقتة المراجعة 2

الفترة التي تغطيها التقارير المؤقتة 3

تاريخ إصدار التقرير المؤقت 4

 عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه فرق كرة القدم
الناشئة عن عمليات االنتقال

F03

 نموذج
إبالغ

اإلبالغ عن الذمم المتأخرة لصالح 
فرق كرة القدم  األخرى نتيجة شراء 

الالعبين

1

 جدول
 عقود

الالعبين

 جدول الالعبين الخاص بفريق كرة
 القدم

2

نموذج
إبالغ 

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة األولى(

3

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الثانية(

4

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الثالثة(

5

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الرابعة(

6

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى )الحالة الخامسة(

7

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين

  أ

 كشف
الموظفين

 كشف بأسماء الموظفين ووظائفهم
ورواتبهم الشهرية

1

F04

 نموذج
إبالغ

نموذج
إبالغ 

 إبالغ بعدم وجود ذمم على فريق كرة
القدم  اتجاه الموظفين

2

 إبالغ بعدم وجود ذمم ضريبية واجتماعية
 على فريق كرة القدم

3

 كتاب
 او كشف

 مصادقة من
الموظفين

مصادقة الموظفين بعدم وجود ذمم لهم 
على فريق كرة القدم 

4

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
  حالة

5

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
  حالة

6

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

7

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

8

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

9

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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توضيحات خطية قبل قرار الترخيص
F05

كتاب تمثيل اإلدارة نموذج 1

المعلومات المالية المستقبلية

F06
 نموذج
مالي

قائمة دخل مستقبلية 1
قائمة تدفقات نقدية مستقبلية 2
 إيضاحات ومالحظات والمخاطر

المتوقعة
3

واجب اإلشعار بأحداث الحقة

F07

ب

 نموذج
مالي

 تعهد باإلبالغ عن األحداث الالحقة بعد
قرار الترخيص

1

فقرة شرح األحداث الجوهرية 2

واجب تحديث المعلومات المالية المستقبلية

F08نموذج 
مالي

 الفروقات في قائمة الدخل و التدفقات
النقدية المستقبلية لـ)6(أشهر و الفعلية

1

قائمة الدخل و التدفقات النقدية 
الفعلية لـ)6( أشهر

2

3 الفروقات بين قائمة الدخل و النفقات

 متطلبات ترخيص دوري المحترفين
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مـتطلبات 
رخصة فرق 
الدرجات  
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

 متطلبات توثيق 
المعايير الرياضية 

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي

 للمعيار على 
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدرب الرئيسي للفريق األول

S1.1 P08

أ

تفصيالت المدرب الرئيسي 1
السيرة الذاتية 2

العقد أو قرار التعيين 3
مدة العقد 4

شهادات ذات االختصاص 5
صورة شخصية 6

 مدربين الفئات العمرية وفرق الناشئين

S1.2 P11

1 كشف أسماء العبي الفئة العمرية األولى
 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية األولى   
 المعتمد  والمختوم من اإلتحاد األردني لكرة

القدم

2

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية األولى
 على أن ال يقل عن 3 صور

3

كشف أسماء العبي الفئة العمرية الثانية  4

 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية الثانية   
 المعتمد  والمختوم من االتحاد األردني لكرة

القدم

5

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية الثانية
على أن ال يقل عن 3 صور

6

عدد مدربي الناشئين 7
تفصيالت مدربي الناشئين 8

العقد أو قرار التعيين 9
مدة العقد  10
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

 طبيب الفريق أو المعالج

S1.3 P06 
P07

أ

1 اسم الطبيب أو المعالج
العقد أو قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

شهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين

S1.4
 

L04 كشف اإلتحاد الخاص بالعبين الفريق األول 
مختوم

1

عقود العبين الفريق األول 2

الدعم الطبي لالعبين

S1.5 S03
عدد الالعبين بعقود 1

2 وثيقة تعريف الالعبين ) جواز سفر أو هوية(
صورة شخصية لالعبين 3

تقرير طبي لكل العب ويشمل فحص الجهد 4

شهادات ذات اختصاص 11
S1.2 P11 12 صور شخصيةأ
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

 برنامج تطوير قطاع الناشئين

S1.6 S02

 

 

 

أ

خطة تطوير قطاع الناشئين 1
2 مدة الخطة )3-7( سنوات

الهيكل التنظيمي للفئات العمرية 3
 التفصيالت الشخصية للعاملين في فريق كرة

 القدم من )مدريبين ,معالجين , اداريين الخ(مرفق
 معهم اسمائهم و شهداتهم ذات االختصاص و

صورهم الشخصية

4

 صور للمرافق الرياضية الخاصة بقطاع الناشئين 
من ضمنها الملعب التدريبي والصالة الرياضية

5

تقارير األداء لبرامج السنة الماضية 6
 تفاصيل المخصصات المالية المخصصة لقطاع 

الناشئين
7

 برنامج تعليم مهارات اللعب من الناحية التقنية و 
البدنية و التكتيكية

8

 التعهد بأن جميع العبين الفئات العمرية على
 مقاعد الدراسة و يخضعوا الى التعليم االلزامي

حسب قوانين المملكة االردنية الهاشمية

9

 الدعم الطبي لالعبين التعهد بعالج العبين الفئات
العمرية

10
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 متطلبات توثيق 
معايير البنية التحتية :-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

اتفاقية استخدام ملعب

I2.1 I01

أ

1 اسم و عنوان االستاد
عنوان االستاد 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

سعة االستاد 4
الئحة مرافق االستاد 5
تقرير اضاءة االستاد 6

صور عامة عن االستاد 7
الملعب التدريبي

I2.2 I04

اسم الملعب التدريبي 1
عنوان الملعب التدريبي 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

4 صور عامة عن الملعب التدريبي

مبنى فريق كرة القدم - المقر

I2.3 P01
اسم فريق كرة القدم 1

عنوان فريق كرة القدم 2

عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص 
لمبنى فريق كرة القدم

3

متطلبات رخصة فرق الدرجات
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ايميل الفريق الرسمي 4

I2.3 P01

 
أ

الموقع االكتروني 5

رقم الهاتف الرسمي 6

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

الموظفين الخ...(

7

 متطلبات توثيق 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدير العام أو أمين السر

P3.1 P02

أ

اسم المدير العام أو أمين السر 1
العقد او قرار التعيين 2

3 مدة العقد
السيرة الذاتية 4

صورة شخصية 5

  المسؤول المالي

P3.2 P03

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

متطلبات رخصة فرق الدرجات
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

المسؤول األمني

P3.3 P04

 
 
 
 
 
 

 

أ

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المسؤول اإلعالمي

P3.4 P05

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

 متطلبات توثيق 
المعايير القانونية : -

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيـف

الكيان القانوني

L.4.1 L02

أ

اسم فريق كرة القدم 1
االسم المسجل 2

عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3
تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4

هل فريق كرة القدم مسجل كمؤوسسة 
أهلية

5

هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6
النظام الداخلي لفريق كرة القدم 7

شهادة التسجيل لفريق كرة القدم 8

أسماء المفوضين بالتوقيع 9
اإلجابة بنعم أو ال في حال تم نقل مقر 
فريق كرة القدم  أو تغيير اسمه أو الوان 

اللعب أو ملكيته خالل السنتين الماضيتين

10

ملكية فرق كرة القدم والسيطرة عليها

L.4.2 L03

قائمة باسماء أعضاء مجلس اإلدارة 1
قائمة باسماء المساهمين )في حال عدم 
الوجود يرفق كشف باسماء اعضاء الهيئة 

العامة(
2

   تعهد نموذج إقرار قانوني رقم
)L.4.2.3(

3

اإلجابة بنعم أو ال إذا كان فريق كرة القدم 
تابع لإلتحاد أو مجموعة شركات 4
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

 متطلبات توثيق 
المعايير المالية :-

المصدر بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

ف
صنيـ

الت

الموازنة السنوية

F.5.1 F01

أ

الموازنة السنوية 1

 الفترة التي تغطيها الميزانية
السنوية

2

القوائم المالية السنوية -المدققة

F.5.2 F01

 القوائـــم
 الــمـاليـــة
 المدققـة
 الصـــادرة
 عـــــــــــــن
 المدقــــق
المستقل

القوائم المالية السنوية المدققة 1

الفترة التي تغطيها القوائم المالية 2

تاريخ إصدار التقرير 3

قائمة
الدخل

سعر الصرف بالنسبة للدوالر المعتمد 4
إيرادات حقوق البث التلفزيوني 5

إيرادات الرعايات 6
إيرادات مبيعات التسويق 7

إيرادات تذاكر المباريات 8

إيرادات انتقاالت الالعبين لفرق أخرى 9
إيرادات اتحاد كرة القدم 10

اإليرادات الحكومية 11

إيرادات العضوية 12
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

قائمة
الدخل

 إيرادات إيجارات المالعب
والمقرات

13

F.5.2 F01 أ

مجموع اإليرادات االخرى 14
تفصيالت اإليرادات األخرى 15

مجموع اإليرادات 16
تعويضات الالعبين 17

تكلفة شراء الالعبين 18

تعويضات المدربين 19

رواتب موظفي فريق كرة القدم 20
مصاريف تشغيلية للفرق/سفر/

معسكرات الخ
21

مصاريف اإلعالنات 22
مصاريف اإليجارات

 )مالعب،صيانة وايجار( 
23

مصاريف إدارية 24

مصاريف مالية 25

مصاريف أخرى 26

تفصيالت مصاريف أخرى 27

مجموع المصاريف 28
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متطلبات رخصة فرق الدرجات

F.5.3 F04

 كشف
الموظفين

 كشف بأسماء الموظفين
ووظائفهم ورواتبهم الشهرية

1

  نموذج
إبالغ

 إبالغ بعدم وجود ذمم 
 على فريق كرة القدم  اتجاه

الموظفين
2

 إبالغ بعدم وجود ذمم ضريبية
واجتماعية على فريق كرة القدم

3

 كتاب أ و
 كشف

 مصادقة
 من

الموظفين

 مصادقة الموظفين بعدم
 وجود ذمم لهم على فريق كرة

 القدم
4

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  1

5

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  2

6

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  3

7

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  4

8

 توضيحات متعلقة بأي 
)مستحقات متأخرة  حالة  5

9

عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين
   /  أو الضرائب  

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (
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مـتطلبات 
رخصة فرق 
كرة القدم  

النسوية 
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 متطلبات توثيق 
المعايير الرياضية 

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي

 للمعيار على 
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدرب الرئيسي للفريق األول

S1.1 P08

أ

تفصيالت المدرب الرئيسي 1
السيرة الذاتية 2

العقد أو قرار التعيين 3
مدة العقد 4

شهادات ذات االختصاص 5
صورة شخصية 6

 مدربين الفئات العمرية وفرق الناشئين

S1.2 P11

1 كشف أسماء العبي الفئة العمرية األولى
 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية األولى   
 المعتمد  والمختوم من اإلتحاد األردني لكرة

القدم

2

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية األولى
 على أن ال يقل عن 3 صور

3

كشف أسماء العبي الفئة العمرية الثانية  4

 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية الثانية   
 المعتمد  والمختوم من االتحاد األردني لكرة

القدم

5

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية الثانية
على أن ال يقل عن 3 صور

6

عدد مدربي الناشئين 7
تفصيالت مدربي الناشئين 8

العقد أو قرار التعيين 9
مدة العقد  10

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 طبيب الفريق أو المعالج

S1.3 P06 
P07

أ

1 اسم الطبيب أو المعالج
العقد أو قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

شهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين

S1.4
 

L04 كشف اإلتحاد الخاص بالعبين الفريق األول 
مختوم

1

عقود العبين الفريق األول 2

الدعم الطبي لالعبين

S1.5 S03
عدد الالعبين بعقود 1

2 وثيقة تعريف الالعبين ) جواز سفر أو هوية(
صورة شخصية لالعبين 3

تقرير طبي لكل العب ويشمل فحص الجهد 4

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي

شهادات ذات اختصاص 11
S1.2 P11 12 صور شخصيةأ
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 برنامج تطوير قطاع الناشئين

S1.6 S02

 

 

 

أ

خطة تطوير قطاع الناشئين 1
2 مدة الخطة )3-7( سنوات

الهيكل التنظيمي للفئات العمرية 3
 التفصيالت الشخصية للعاملين في فريق كرة

 القدم من )مدريبين ,معالجين , اداريين الخ(مرفق
 معهم اسمائهم و شهداتهم ذات االختصاص و

صورهم الشخصية

4

 صور للمرافق الرياضية الخاصة بقطاع الناشئين 
من ضمنها الملعب التدريبي والصالة الرياضية

5

تقارير األداء لبرامج السنة الماضية 6
 تفاصيل المخصصات المالية المخصصة لقطاع 

الناشئين
7

 برنامج تعليم مهارات اللعب من الناحية التقنية و 
البدنية و التكتيكية

8

 التعهد بأن جميع العبين الفئات العمرية على
 مقاعد الدراسة و يخضعوا الى التعليم االلزامي

حسب قوانين المملكة االردنية الهاشمية

9

 الدعم الطبي لالعبين التعهد بعالج العبين الفئات
العمرية

10

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 متطلبات توثيق 
معايير البنية التحتية :-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

اتفاقية استخدام ملعب

I2.1 I01

أ

1 اسم و عنوان االستاد
عنوان االستاد 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

سعة االستاد 4
الئحة مرافق االستاد 5
تقرير اضاءة االستاد 6

صور عامة عن االستاد 7
الملعب التدريبي

I2.2 I04

اسم الملعب التدريبي 1
عنوان الملعب التدريبي 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

4 صور عامة عن الملعب التدريبي

مبنى فريق كرة القدم - المقر

I2.3 P01
اسم فريق كرة القدم 1

عنوان فريق كرة القدم 2

عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص 
لمبنى فريق كرة القدم

3

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

ايميل الفريق الرسمي 4

I2.3 P01

 
أ

الموقع االكتروني 5

رقم الهاتف الرسمي 6

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

الموظفين الخ...(

7

 متطلبات توثيق 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدير العام أو أمين السر

P3.1 P02

أ

اسم المدير العام أو أمين السر 1
العقد او قرار التعيين 2

3 مدة العقد
السيرة الذاتية 4

صورة شخصية 5

  المسؤول المالي

P3.2 P03

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

مسؤول األمن والحماية
Safe Guarding Officer 

P3.3 P04

 
 
 
 
 
 

 

أ

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المسؤول اإلعالمي

P3.4 P05

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيـف

الكيان القانوني

L.4.1 L02

أ

اسم فريق كرة القدم 1
االسم المسجل 2

عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3
تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4

هل فريق كرة القدم مسجل كمؤوسسة 
أهلية

5

هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6
النظام الداخلي لفريق كرة القدم 7

شهادة التسجيل لفريق كرة القدم 8

أسماء المفوضين بالتوقيع 9
اإلجابة بنعم أو ال في حال تم نقل مقر 
فريق كرة القدم  أو تغيير اسمه أو الوان 

اللعب أو ملكيته خالل السنتين الماضيتين

10

ملكية فرق كرة القدم والسيطرة عليها

L.4.2 L03

قائمة باسماء أعضاء مجلس اإلدارة 1
قائمة باسماء المساهمين )في حال عدم 
الوجود يرفق كشف باسماء اعضاء الهيئة 

العامة(
2

   تعهد نموذج إقرار قانوني رقم
)L.4.2.3(

3

اإلجابة بنعم أو ال إذا كان فريق كرة القدم 
تابع لإلتحاد أو مجموعة شركات 4
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

 متطلبات توثيق 
المعايير المالية :-

المصدر بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

ف
صنيـ

الت

الموازنة السنوية

F.5.1 F01

أ

الموازنة السنوية 1

 الفترة التي تغطيها الميزانية
السنوية

2

القوائم المالية السنوية -المدققة

F.5.2 F01

 القوائـــم
 الــمـاليـــة
 المدققـة
 الصـــادرة
 عـــــــــــــن
 المدقــــق
المستقل

القوائم المالية السنوية المدققة 1

الفترة التي تغطيها القوائم المالية 2

تاريخ إصدار التقرير 3

قائمة
الدخل

سعر الصرف بالنسبة للدوالر المعتمد 4
إيرادات حقوق البث التلفزيوني 5

إيرادات الرعايات 6
إيرادات مبيعات التسويق 7

إيرادات تذاكر المباريات 8

إيرادات انتقاالت الالعبين لفرق أخرى 9
إيرادات اتحاد كرة القدم 10

اإليرادات الحكومية 11

إيرادات العضوية 12
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

قائمة
الدخل

 إيرادات إيجارات المالعب
والمقرات

13

F.5.2 F01 أ

مجموع اإليرادات االخرى 14
تفصيالت اإليرادات األخرى 15

مجموع اإليرادات 16
تعويضات الالعبين 17

تكلفة شراء الالعبين 18

تعويضات المدربين 19

رواتب موظفي فريق كرة القدم 20
مصاريف تشغيلية للفرق/سفر/

معسكرات الخ
21

مصاريف اإلعالنات 22
مصاريف اإليجارات

 )مالعب،صيانة وايجار( 
23

مصاريف إدارية 24

مصاريف مالية 25

مصاريف أخرى 26

تفصيالت مصارف أخرى 27

مجموع المصاريف 28
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متطلبات رخصة فرق كرة القدم  النسوية

F.5.3 F04

 كشف
الموظفين

 كشف بأسماء الموظفين
ووظائفهم ورواتبهم الشهرية

1

  نموذج
إبالغ

 إبالغ بعدم وجود ذمم 
 على فريق كرة القدم  اتجاه

الموظفين
2

 إبالغ بعدم وجود ذمم ضريبية
واجتماعية على فريق كرة القدم

3

 كتاب أ و
 كشف

 مصادقة
 من

الموظفين

 مصادقة الموظفين بعدم
 وجود ذمم لهم على فريق كرة

 القدم
4

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  1

5

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  2

6

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  3

7

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  4

8

 توضيحات متعلقة بأي 
)مستحقات متأخرة  حالة  5

9

عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين
   /  أو الضرائب  

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (
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مـتــطلـبـات 
رخـصـة بطولــة 
كـــأس اإلتحاد 

اآلسيوي
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 متطلبات توثيق 
المعايير الرياضية 

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي

 للمعيار على 
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدرب الرئيسي للفريق األول

S1.1 P08

أ

تفصيالت المدرب الرئيسي 1
السيرة الذاتية 2

العقد أو قرار التعيين 3
مدة العقد 4

شهادات ذات االختصاص 5
صورة شخصية 6

 مدربين الفئات العمرية وفرق الناشئين

S1.2 P11

1 كشف أسماء العبي الفئة العمرية األولى
 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية األولى   
 المعتمد  والمختوم من اإلتحاد األردني لكرة

القدم

2

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية األولى
 على أن ال يقل عن 3 صور

3

كشف أسماء العبي الفئة العمرية الثانية  4

 كشف تسجيل العبي الفئة العمرية الثانية   
 المعتمد  والمختوم من االتحاد األردني لكرة

القدم

5

 صور مشاركات العبي الفئة العمرية الثانية
على أن ال يقل عن 3 صور

6

عدد مدربي الناشئين 7
تفصيالت مدربي الناشئين 8

العقد أو قرار التعيين 9
مدة العقد  10

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 طبيب الفريق أو المعالج

S1.3 P06 
P07

أ

1 اسم الطبيب أو المعالج
العقد أو قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

شهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين

S1.4
 

L04 كشف اإلتحاد الخاص بالعبين الفريق األول 
مختوم

1

عقود العبين الفريق األول 2

الدعم الطبي لالعبين

S1.5 S03
عدد الالعبين بعقود 1

2 وثيقة تعريف الالعبين ) جواز سفر أو هوية(
صورة شخصية لالعبين 3

تقرير طبي لكل العب ويشمل فحص الجهد 4

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي

شهادات ذات اختصاص 11
S1.2 P11 12 صور شخصيةأ
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 برنامج تطوير قطاع الناشئين

S1.6 S02

 

 

 

أ

خطة تطوير قطاع الناشئين 1
2 مدة الخطة )3-7( سنوات

الهيكل التنظيمي للفئات العمرية 3
 التفصيالت الشخصية للعاملين في فريق كرة

 القدم من )مدريبين ,معالجين , اداريين الخ(مرفق
 معهم اسمائهم و شهداتهم ذات االختصاص و

صورهم الشخصية

4

 صور للمرافق الرياضية الخاصة بقطاع الناشئين 
من ضمنها الملعب التدريبي والصالة الرياضية

5

تقارير األداء لبرامج السنة الماضية 6
 تفاصيل المخصصات المالية المخصصة لقطاع 

الناشئين
7

 برنامج تعليم مهارات اللعب من الناحية التقنية و 
البدنية و التكتيكية

8

 التعهد بأن جميع العبين الفئات العمرية على
 مقاعد الدراسة و يخضعوا الى التعليم االلزامي

حسب قوانين المملكة االردنية الهاشمية

9

 الدعم الطبي لالعبين التعهد بعالج العبين الفئات
العمرية

10

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 متطلبات توثيق 
معايير البنية التحتية :-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

اتفاقية استخدام ملعب

I2.1 I01

أ

1 اسم و عنوان االستاد
عنوان االستاد 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

سعة االستاد 4
الئحة مرافق االستاد 5
تقرير اضاءة االستاد 6

صور عامة عن االستاد 7
الملعب التدريبي

I2.2 I04

اسم الملعب التدريبي 1
عنوان الملعب التدريبي 2

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص أو
اتفاقية استخدام الملعب

3

4 صور عامة عن الملعب التدريبي

مبنى فريق كرة القدم - المقر

I2.3 P01
اسم فريق كرة القدم 1

عنوان فريق كرة القدم 2

عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص 
لمبنى فريق كرة القدم

3

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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ايميل الفريق الرسمي 4

I2.3 P01

 
أ

الموقع االكتروني 5

رقم الهاتف الرسمي 6

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

الموظفين الخ...(

7

 متطلبات توثيق 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيف

المدير العام أو أمين السر

P3.1 P02

أ

اسم المدير العام أو أمين السر 1
العقد او قرار التعيين 2

3 مدة العقد
السيرة الذاتية 4

صورة شخصية 5

  المسؤول المالي

P3.2 P03

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي

المسؤول األمني

P3.3 P04

 
 
 
 
 
 

 

أ

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المسؤول اإلعالمي

P3.4 P05

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6
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 متطلبات توثيق 
المعايير القانونية : -

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

التصنيـف

الكيان القانوني

L.4.1 L02

أ

اسم فريق كرة القدم 1
االسم المسجل 2

عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3
تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4

هل فريق كرة القدم مسجل كمؤوسسة 
أهلية

5

هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6
النظام الداخلي لفريق كرة القدم 7

شهادة التسجيل لفريق كرة القدم 8

أسماء المفوضين بالتوقيع 9
اإلجابة بنعم أو ال في حال تم نقل مقر 
فريق كرة القدم  أو تغيير اسمه أو الوان 

اللعب أو ملكيته خالل السنتين الماضيتين

10

ملكية فرق كرة القدم والسيطرة عليها

L.4.2 L03

قائمة باسماء أعضاء مجلس اإلدارة 1
قائمة باسماء المساهمين )في حال عدم 
الوجود يرفق كشف باسماء اعضاء الهيئة 

العامة(
2

   تعهد نموذج إقرار قانوني رقم
)L.4.2.3(

3

اإلجابة بنعم أو ال إذا كان فريق كرة القدم 
تابع لإلتحاد أو مجموعة شركات 4

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 متطلبات توثيق 
المعايير المالية :-

المصدر بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 

 على
 النظام

 الرقم
الرئيسي
 للمعيار 
 حسب

الكتيب

ف
صنيـ

الت

الموازنة السنوية

F.5.1 F01

أ

الموازنة السنوية 1

 الفترة التي تغطيها الميزانية
السنوية

2

القوائم المالية السنوية -المدققة

F.5.2 F01

 القوائـــم
 الــمـاليـــة
 المدققـة
 الصـــادرة
 عـــــــــــــن
 المدقــــق
المستقل

القوائم المالية السنوية المدققة 1

الفترة التي تغطيها القوائم المالية 2

تاريخ إصدار التقرير 3

قائمة
الدخل

سعر الصرف بالنسبة للدوالر المعتمد 4
إيرادات حقوق البث التلفزيوني 5

إيرادات الرعايات 6
إيرادات مبيعات التسويق 7

إيرادات تذاكر المباريات 8

إيرادات انتقاالت الالعبين لفرق أخرى 9
إيرادات اتحاد كرة القدم 10

اإليرادات الحكومية 11

إيرادات العضوية 12

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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قائمة
الدخل

 إيرادات إيجارات المالعب
والمقرات

13

F.5.2 F01 أ

مجموع اإليرادات االخرى 14
تفصيالت اإليرادات األخرى 15

مجموع اإليرادات 16
تعويضات الالعبين 17

تكلفة شراء الالعبين 18

تعويضات المدربين 19

رواتب موظفي فريق كرة القدم 20
مصاريف تشغيلية للفرق/سفر/

معسكرات الخ
21

مصاريف اإلعالنات 22
مصاريف اإليجارات

 )مالعب،صيانة وايجار( 
23

مصاريف إدارية 24

مصاريف مالية 25

مصاريف أخرى 26

تفصيالت مصارف أخرى 27

مجموع المصاريف 28

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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F.5.3 F04

 كشف
الموظفين

 كشف بأسماء الموظفين
ووظائفهم ورواتبهم الشهرية

1

  نموذج
إبالغ

 إبالغ بعدم وجود ذمم 
 على فريق كرة القدم  اتجاه

الموظفين
2

 إبالغ بعدم وجود ذمم ضريبية
واجتماعية على فريق كرة القدم

3

 كتاب أ و
 كشف

 مصادقة
 من

الموظفين

 مصادقة الموظفين بعدم
 وجود ذمم لهم على فريق كرة

 القدم
4

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  1

5

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  2

6

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  3

7

 توضيحات متعلقة بأي 
مستحقات متأخرة  حالة  4

8

 توضيحات متعلقة بأي 
)مستحقات متأخرة  حالة  5

9

عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين
   /  أو الضرائب  

)   (

)   (

)   (

)   (

)   (

متطلبات رخصة بطولة كأس اإلتحاد اآلسيوي
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 مـتطلبـات
رخـصــة بطولة 

 دوري أبطـــال
 آسـيـــا  
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 متطلبات توثيق 
المعايير الرياضية  :-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

 هيكل تنمية الالعب

S01

أ

 كشف اسماء العبين الفئة العمرية تحت ال 
19

1

 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 19  المعتمد
و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 2

 صور مشاركات فريق تحت ال 19 على ان ال 
يقل عن 3 صور

3

كشف اسماء الالعبين تحت ال 17 4
 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 17 المعتمد

و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 5

 صور مشاركات فريق تحت ال 17  على ان ال
يقل عن 3 صور

6

اسم الفئة العمرية 7
كشف اسماء الالعبين تحت ال 15 8

 كشف تسجيل الالعبين تحت ال 15 المعتمد
و المختوم من االتحاد االردني لكرة القدم 9

 صور مشاركات فريق تحت ال 15  على ان ال
يقل عن 3 صور

10

برنامج تطوير قطاع الناشئين المعتمد

S02

خطة تطوير قطاع الناشئين المعتمد 1

مدة الخطة )3-7( سنوات 2

الهيكل التنظيمي للفئات العمرية 3
 التفصيالت الشخصية للعاملين في فريق كرة

 القدم  من )مدريبين ,معالجين , اداريين الخ(مرفق
 معهم اسمائهم و شهداتهم ذات االختصاص و

صورهم الشخصية

4

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا
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 صور للمرافق الرياضية الخاصة بقطاع
الناشئين من ضمنها

الملعب التدريبي , الصالة الرياضية
5

S02

أ

تقارير االداء لبرامج السنة الماضية 6
 تفاصيل المخصصات المالية المخصصة

لقطاع الناشئين
7

 برنامج تعليم مهارات اللعب من الناحية
التقنية و البدنية و التكتيكية

8

 التعهد بان جميع العبين  الفئات العمرية
 على مقاعد الدراسة و يخضعوا الى

 التعليم االلزامي حسب قوانين المملكة
 االردنية الهاشمية

9

 الدعم الطبي لالعبين, التعهد بعالج
العبين الفئات العمرية

10

الدعم الطبي لالعبين

S03

عدد الالعبين بعقود 1
وئيقة تعريف الالعبين

جواز سفر او هوية ) للفريق االول(
2

صور شخصية لالعبين 3
 تقرير طبي لكل العب و يشمل فحص

الجهد
4

 تعهد فريق كرة القدم  بتامين الرعاية
 الصحية الكاملة لكافة العبين الفريق

االول

5

برامج البراعم

S04 ب
كشف باسماء العبي فريق البراعم 1

 صور مشاركات فريق البراعم بالمباريات و
  البرامج المتعلقة بكرة القدم

)5 صور على االقل(
2

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا
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برامج التعليم

S05 ب
قائمة الماحضرين 1
قائمة المشاركين 2

تاريخ المحاضرة 3
  صور عن كل محاضرة

)3 صور لكل محاضرة على االقل(
4

 برامج المسؤولية المجتمعية

S06

ج

 وصف عن االنشطة المتعلقة بالمسؤولية 
 المجتمعية لفريق كرة القدم

1

2 تاريخ النشاط
قائمة باسماء المشاركين 3

صور عن النشاط
)3 صور على االقل(

4

 أكاديمية  الشباب

S07

 كتاب اثبات ملكية االكاديمية من الفريق
  كرة القدم

1

عنوان االكاديمية 2
اسماء المشاركين من االكاديمية 3

قائمة باسماء المدريبين و شهاداتهم 4

صور للمرافق الرياضية 5

الهيكل التنظيمي لالكاديمية 6

المساواة و ال للعنصرية
S08خطة ) ميثاق( لمكافحة العنصرية لدى 

 فريق كرة القدم
1

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا
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 متطلبات توثيق 
معايير البنية التحتية :-

 االستادات المعتمدة لمسابقات فرق االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم

I01

  أ

 اتفاقية استخدام استاد معتمد لمباريات
الفريق البيتية

1

عنوان االستاد 2
سعة االستاد 3

الئحة مرافق االستاد 4

تقرير اضاءة االستاد 5

صور عامة عن االستاد 6

 شهادة السالمة العامة الخاصة باالستاد

I02

الجهة المانحة لشهادة السالمة العامة
)المديرية العامة للدفاع المدني( 

1

شهادة السالمة العامة لالستاد 2
تاريخ االصدار 3

تاريخ الصالحية 4
اإلستاد – خطة اإلخالء المعتمدة

I03

الجهة المانحة لخطة االخالء 1

خطة االخالء 2

3 دالالت الوان الخطوط في خطة الطوارئ

تاريخ الخطة 4

صالحية الخطة 5

مرافق التدريب

I04

 عقد الملكية او االيجار او التخصيص او
اتفاقية استخدام الملعب

1

عنوان الملعب التدريبي 2
صور الملعب التدريبي ال تقل عن

)3 صور(
3

 

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا
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اإلستاد – السالمة

I05

 ب

 صور عن كل من :- المداخل , المخارج ,
 البوابات , الممرات , االسقف , المناطق

العامة/الخاصة , الغرف
)عدد الصور من 15-10(

1

 مرافق التدريب لبرنامج الناشئين – البنية التحتية
المعتمدة

I06

 عقد ملكية او ايجار او تخصيص او اتفاقية
استخدام ملعب تدريبي 1

عنوان الملعب 2
صور الملعب

)ال يقل عن 3 صور( 3

عنوان الملعب او قاعة التدريب المغلقة 4
صور قاعة التدريب المغلقة

)ال يقل عن 3 صور( 5

صورة الغرفة الطبية في الملعب التدريبي 6
اإلستاد – قواعد الملعب

I07

قواعد الملعب 1
 الصور المتعلقة بالتعليمات الخاصة

 باالستاد)ال يقل عن 10 صور( من ضمنها
 المواد المسموحة و الغير مسموحة

 بدخولها و يافطات منع التدخين و الفئات
)خاصة,اول,ثانية,ثالثة,vip(المعتمدة باالستاد

2

اإلستاد – الجماهير ذوي االحتياجات الخاصة

I08
 من)3-5( صور لالماكن المخصصة لذوي

االحتياجات الخاصة
)اصحاب الهمم( 

1

اإلستاد – وضع اإلشارات واإلرشادات

I09 من )5-10( صور عن الشاخصات االرشادية ج
خارج االستاد مثل :- االتجاه للبوابات, مناطق 
بيع التذاكر,المباني و المكاتب مثل االدارة , 
المركز االعالمي و البوابات الرئيسية لالستاد .

1

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا
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 متطلبات توثيق 
معايير الموظفين والمعايير اإلدارية

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

 مبنى فريق كرة القدم

P01

         أ

 عقد الملكية أو اإليجار أو التخصيص لمبنى
فريق كرة القدم

1

2 عنوان فريق كرة القدم

3 ايميل الفريق الرسمي

4 الموقع االلكتروني

رقم الهاتف الرسمي 5
صور للمكاتب بداخل فريق كرة القدم  من ضمنها  

)قاعة االجتماعات , مكاتب الموظفين الخ...(
6

 المدير العام أو أمين السر

P02

اسم المدير العام أو أمين السر 1
العقد او قرار التعيين 2

3 مدة العقد
السيرة الذاتية 4

صورة شخصية 5
المسؤول المالي

P03

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6
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المسؤول األمني

P04

         أ

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المسؤول اإلعالمي

P05

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

الطبيب

P06

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6

المعالج الطبيعي

P07

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

السيرة الذاتية 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صورة شخصية 6
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المدرب الرئيسي للفريق األول

P08

         أ

1 تفصيالت المدرب الرئيسي

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مساعد مدرب الفريق األول

P09

1 تفصيالت المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مدير برنامج تطوير الناشئين

P10

1 تفصيالت المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

مدة العقد 3

الشهادات ذات االختصاص 4

صورة شخصية 5

مدربو الناشئين

P11

عدد مدربي الناشئين 1

تفصيالت مدربي الناشئين 2

العقد او قرار التعيين 3

مدة العقد 4

الشهادات ذات االختصاص 5

صور شخصية 6
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تنظيم السالمة واألمن وتعيين المشرفين

P12

أ

 كتاب بان وحدة امن المالعب في قوات الدرك
هي المسؤولة عن تامين المباريات

1

مدة العقد 2
صور ما ال تقل عن 3 صور تخص مسؤولين الحراسة 3

الحقوق والواجبات

P13

1 وصف وظيفي لمدير فريق أو أمين السر
وصف وظيفي للمسؤول المالي 2
وصف وظيفي للمسؤول االمني 3

وصف وظيفي للمسؤول االعالمي 4
5 وصف وظيفي لطبيب فريق كرة القدم

وصف وظيفي للمعالج الطبيعي 6
وصف وظيفي للمدرب الرئيسي 7

وصف وظيفي لمساعد مدرب الفريق االول 8
وصف وظيفي لمدير تطوير قطاع الناشئين  9

وصف وظيفي لمدربو الفئات العمرية 10
واجب االستبدال خالل موسم الترخيص

P14
)P14( تعهد قانوفني رقمه 1

واجب اإلشعار بالتغييرات الجوهرية
P15

)P15( تعهد قانوني رقمه 1

P18

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7
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P16

ج

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

 المدير الفني لفريق كرة القدم

P17

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7

مدرب اللياقة الفريق االول

P19

1 اسم المسؤول

العقد او قرار التعيين 2

وصف وظيفي 3

مدة العقد 4

السيرة الذاتية 5

الشهادات ذات االختصاص 6

صورة شخصية 7
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 متطلبات توثيق 
المعايير القانونية:-

بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي
 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار

  حسب الكتيب
 ونظام

 الترخيص

التصنيف

اإلفصاح بخصوص المشاركة في المسابقات

L01

أ

الشخص المفوض بالتوقيع 1
وظيفته 2

)L01(3 تعهد القانوني رقم
تاريخ التوقيع 4

مستندات وتأكيدات أخرى من طالب الرخصة

L02

1 اسم فريق كرة القدم

اإلسم المسجل 2

عنوان فريق كرة القدم الرسمي 3

تاريخ تسجيل فريق كرة القدم 4
هل فريق كرة القدم مسجل كمؤسسة أهلية 5

هل فريق كرة القدم مسجل كشركة 6

النظام الداخلي لفريق كرة القدم 7

شهادة التسجيل لفريق كرة القدم 8

أسماء المفوضين بالتوقيع 9

 اإلجابة بنعم أو ال في حال تم نقل مقر
 فريق كرة القدم  أو تغيير اسمه أو الوان

اللعب أو ملكيته خالل السنتين الماضيتين

10

 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا



161

ملكية فرق كرة القدم  والسيطرة عليها

L03

قائمة باسماء اعضاء مجلس االدارة 1

 قائمة باسماء المساهمين
في حال عدم وجود , يرفق كشف 

باسماء اعضاء الهيئة العامة

2

)L03A(  تعهد نموذج إقرار قانوني رقم 3

 اإلجابة بنعم أو ال إذا كان فريق كرة القدم
 تابع لإلتحاد أو مجموعة شركات

4

العقد المكتوب مع الالعبين المحترفين

L04 أ
 كشف االتحاد الخاص  بالالعبين الفريق

االول مختوم
1

عقود العبين الفريق االول 2

 اإلجراءات التاديبية ومدونة قواعد سلوك الالعبين
والمسؤولين

L05 ج
قواعد السلوك الخاصة بالموظفين 
العاملين و العبين فريق كرة القدم 

1

الالئحة التاديبية لالعبين و الموظفين 2

 تعهد بالتقيد بتعليمات وأنظمة االتحاد
 الدولي واآلسيوي و األردني لكرة القدم

3
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متطلبات توثيق المعايير المالية :-

المصدر بيـــان المعيــــار
 الرقم

الفرعي

 للمعيار

 الرقم
 الرئيسي 
للمعيار
 حسب

  الكتيب
 ونظام

 الترخيص

ف
صنيـ

الت

القوائم المالية السنوية – المدققة

F01    أ

 القوائـــم
 الــمـاليـــة
 المدققـة
 الصـــادرة
 عـــــــــــــن
 المدقــــق
المستقل

القوائم المالية السنوية المدققة 1

الفترة التي تغطيها القوائم المالية 2

تاريخ إصدار التقرير 3

سعر الصرف بالنسبة للدوالر المعتمد 4

قائمة
الدخل

إيرادات حقوق البث التلفزيوني 5
إيرادات الرعايات 6

إيرادات مبيعات التسويق 7
إيرادات تذاكر المباريات 8

إيرادات انتقاالت الالعبين لفرق أخرى 9

إيرادات اتحاد كرة القدم 10
اإليرادات الحكومية 11

إيرادات العضوية 12
إيرادات إيجارات المالعب والمقرات 13

مجموع االيرادات األخرى 14
تفصيالت االيرادات األخرى 15

مجموع اإليرادات 16
تعويضات الالعبين 17

تكلفة شراء الالعبين 18
تعويضات المدربين 19

20 رواتب موظفي فريق كرة القدم

 مصاريف تشغيلية للفرق/سفر/معسكرات
21 إلخ
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مصاريف اإلعالنات 22

F01

أ

مصاريف اإليجارات ) مالعب ، صيانة و 
إيجار ( 

23

مصاريف ادارية 24
25 مصاريف مالية

مصاريف أخرى 26

تفصيالت  مصاريف اخرى 27

مجموع المصاريف 28

القوائم المالية لفترة مؤقتة – مراجعة

F02

 القوائم
 المؤقتة

 )المراجعة(
 والصادرة

 عن مدقق
 الحسابات

تاريخ اإلقفال للفترة المؤقتة 1

القوائم المالية المؤقتة المراجعة 2

الفترة التي تغطيها التقارير المؤقتة 3

تاريخ إصدار التقرير المؤقت 4

 عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه فرق كرة القدم
الناشئة عن عمليات االنتقال

F03

 نموذج
إبالغ

اإلبالغ عن الذمم المتأخرة لصالح 
فرق كرة القدم  األخرى نتيجة شراء 

الالعبين

1

 جدول
 عقود

الالعبين

 جدول الالعبين الخاص بفريق كرة
 القدم

2

نموذج
إبالغ 

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة األولى(

3

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الثانية(

4

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الثالثة(

5

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى)الحالة الرابعة(

6

اإلبالغ عن عدم وجود ذمم نتيجة شراء  
العبين من فرق أخرى )الحالة الخامسة(

7
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 متطلبات رخصة بطولة دوري أبطال آسـيـا

عدم وجود ذمم دائنة متأخرة تجاه الموظفين

  أ

 كشف
الموظفين

 كشف بأسماء الموظفين ووظائفهم
ورواتبهم الشهرية

1

F04

 نموذج
إبالغ

نموذج
إبالغ 

 إبالغ بعدم وجود ذمم على فريق كرة
القدم  اتجاه الموظفين

2

 إبالغ بعدم وجود ذمم ضريبية واجتماعية
 على فريق كرة القدم

3

 كتاب
 او كشف

 مصادقة من
الموظفين

مصادقة الموظفين بعدم وجود ذمم لهم 
على فريق كرة القدم 

4

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
  حالة

5

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
  حالة

6

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

7

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

8

 توضيحات متعلقة بأي مستحقات متأخرة
 حالة

9

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(
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توضيحات خطية قبل قرار الترخيص
F05

كتاب تمثيل اإلدارة نموذج 1

المعلومات المالية المستقبلية

F06
 نموذج
مالي

قائمة دخل مستقبلية 1
قائمة تدفقات نقدية مستقبلية 2
 إيضاحات ومالحظات والمخاطر

المتوقعة
3

واجب اإلشعار بأحداث الحقة

F07

ب

 نموذج
مالي

 تعهد باإلبالغ عن األحداث الالحقة بعد
قرار الترخيص

1

فقرة شرح األحداث الجوهرية 2

واجب تحديث المعلومات المالية المستقبلية

F08نموذج 
مالي

 الفروقات في قائمة الدخل و التدفقات
النقدية المستقبلية لـ)6(أشهر و الفعلية

1

قائمة الدخل و التدفقات النقدية 
الفعلية لـ)6( أشهر

2

3 الفروقات بين قائمة الدخل و النفقات
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