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التـعـريـفـات
يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقض
سياق النص غري ذلك - :
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االتحاد

االتــحــاد األردنــــــي لــكــرة الــقـــدم .

الهيئة التنفيذية

الهيئة التنفيذية لالتحاد االردين لكرة القدم.

اللجنة

لجنــة أوضــاع الالعبــن املشــكلة طبقــا للــادة ( )47مــن النظــام األســايس
لالتحــاد.

النادي الحايل

النادي املسجل فيه الالعب بوضعية الهواية أو االحتــراف.

النادي الجديد

النادي املنتقل إليه الالعب سواء داخل اململكة أو خارجها.

االتحاد الجديد

االتــحــاد الـــــتـــــابـــــع لــه الــنــادي الــجــديــــد.

االتحاد الحايل

هـــو االتـــحـــاد التابع لـــه النـــادي الحـــايل لالعـــب.

االتحاد الدويل

االتـــحـــاد الـــــدولــــــي لــــــكــــــرة الــــــقـــــدم.

اللعبة

لعـــبـــة كـــرة الـــقـــدم.

الالعــب

هــو الالعــب املســجل لصالــح أي نــادي ســواء بوضعيــة االحــراف أو
الهوايــة.

الالعب القارص

الالعــب الــذي مل يبـلــغ بــعــد ســن الثــامنـة عــشــر.

املوسم الريايض

الفــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول مبــاراة يف املســابقات الرســمية املحليــة
وينتهــي بنهايــة آخــر مبــاراة رســمية محليــة.

التعاميم

هــي التعاميــم الصــادرة عــن االتحــاد ألركان اللعبــة واملتعلقــة بشــؤون
اللعبــة.

املنتخب

جميع املنتخبـــات الوطنيـــة التابعة لالتـــحـــاد األردين لكـــرة القـــدم.

فرتة التسجيل

هــا الفرتتــان اللتــان يحددهــا االتحــاد لتســجيل الالعبــن الهــواة
واملحرتفــن الجــدد أو املنتقلــن واملــراد تجديــد عقودهــم يف بدايــة
ومنتصــف املوســم.

األجهزة الفنية واإلدارية

هو كل مــن يســميه النــادي مــن ضمــن األجهــزة الفنيــة
واإلداريــة (مديــرا فنيــا  ،مدربــا  ،مســاعدا للمــدرب  ،مدربــا
لحـراس املرمــى مدربــا للياقــة البدنيــة  ،مديـرا للفريــق  ،إداريــا
 ،طبيبــا  ،مســعفا  ،مرتجــا ) ويعتمــده االتحــاد.

وسيط الالعبني

هــو الشــخص الطبيعــي املعتمــد مــن االتحــاد الــدويل لكــرة
القــدم للعمــل كوســيط لالعبــن  ،واملرخــص مــن قبــل االتحــاد
األردين لكــرة القــدم.

نظام TMS

هــو نظــام  TMSنظــام مطابقــة انتقــال املعلومــات والبيانــات
القائــم عــى شــبكة اإلنرتنــت والــذي يهــدف بشــكل أســايس
إىل تبســيط عمليــة نقــل الالعــب الــدويل فضــا عــن تحســن
الشــفافية وتدفــق املعلومــات.

نظام

Jordan FA Connect

نظــام التســجيل االلكــروين الخــاص باالتحــاد واملخصــص
لتســجيل الالعبــن واألجـــــهزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة.
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تسجيل الالعبني
املادة (  ) 1فرتات التسجيل
يــوم االحد املوافــق 2022/1/16

1.1

الفرتة األوىل :تــبــدأ اعتبارا من الساعة ( )12:00صــبــاح
وتنتهي يف متام الساعة ( )11:59مساء يوم الخميس املوافق .2022/3/31

2.1

الفرتة الثانية :تبدأ اعتبار من الساعة ( )12:00صباح يـوم األحد املـوافــق
وتنتهـــي يف متام الساعة ( )11:59مساء يوم االربعاء املوافق .2022/7/27

2022/7/10

		

املادة (  ) 2قواعد تسجيل الالعبني يف فرتة التسجيل
1.2

يخضع لهاتني الفرتتني كل من:
1.1.2

الالعبون املحرتفون (األردنيون وغري األردنيني) للفريــق األول ألندية املحرتفيــن والــدرجــة األوىل
والثانية وفرق الفئات العمرية لكافة الدرجات.

 2.1.2الالعبون الهــواة (األردنيون وغري األردنيني) للفــريــق األول ألنديــة املحرتفني والــدرجــة األوىل
والثانية وفرق الفئات العمرية لكافة الدرجات.
2.2

يتم تسجيل الالعبني املحرتفني والهواة (األردنيني وغري األردنيني) يف فرتات التسجيـل املحددة يف املادة ( ) 1

فقط ،واستثنا ًء من ذلك يسمح ملا ييل بالتسجيل خارج فرتات التسجيل:
1.2.2

الالعب الهاوي غري املسجل حالياً يف كشوفــات أي نــا ٍد وكــان آخر تسجيل له يف نا ٍد محــلــي.

 2.2.2الالعب املحرتف الذي انتهى عقده مع ناديه السابق قبل نهاية فرتة التسجيل ،استنادا إىل الئحــة
أوضاع الالعبني ووفق الضوابط التالية:
1.2.2.2

أال يكون النادي قد استكمل العدد املسمــوح لــه لعــدد الالعبيــن واملحدد بخمسة
وعرشين ( )25العباً ،كام أال يكون النادي قد استكمل العــدد املحدد لالعبــني غيــر
األردنيني واملحدد بثالثة العبني محرتفني لدرجة املحرتفني.

 2.2.2.2لكل نا ٍد من أندية املحرتفني أن يسجــل العبـاً محرتفاً واحــدا ً خــالل املوسم
نفسه (حسب هذا االستثناء).
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ٍ
محرتف استنادا ً إىل هذا االستثناء ،بعد مرور عرشيــن ()20
العب
 3.2.2.2لن يتم تسجيل أي ٍ
يوم عملٍ عىل انتهاء فرتة التسجيل األوىل ،وبعــد مرور عرشة ( )10أيام عمــلٍ علــى
انتهاء فرتة التسجيل الثانية املحددة يف املادة ( .) 1

4.2.2.2

تستقبل طلبات تسجيل الالعب استنادا ً إىل هذا االستثناء خالل أوقات الدوام الرسمي
لالتحاد فقط.

املادة ( )3فرتة التسجيل لالعبني الهواة
 1.3فرتة واحدة فقط :تبدأ اعتبارا من الساعة ( )12:00صبــاح االحد املوافــق  2022/5/8وتنتهـي يف
متــام الساعة ( )11:59مساء يوم الخميس املوافق .2022/6/8

		

 2.3يخضع لهذه الفتـــرة الالعبـون الهـــواة (األردنيون) للفريـــق األول ألنديـــة الدرجـــة الثالــثــة فــقــط.
 3.3يسمح لألندية بتسجيل وإعادة قيد العبـي الفئـات العمريـة الهواة بالفـتـرة املذكورة يف الفـقـرة  1.3أعاله.

املادة ( )4آلية تسجيل ــالالعبني الهواة للفريق األول وفرق الفئات العمرية
1.4

يقدم النادي طلب تسجيل الالعب الهاوي الجديد مرفقاً مبا ييل:
 1.1.4بطاقة تسجيل الالعب الهاوي موقع ًة من قبل الالعب وأمني رس النادي ومختومـة بختم النـــادي.
 2.1.4صورة ملونة حديثة لالعب.
 3.1.3وثيقة إثبات الشخصية لالعب ،ويف حال كان الالعب منتسبا لجهة أمنيـة أو عسكرية ترفـق صورة
عــن شهــادة التعيني وصـــورة عـن شهـادة امليـالد.
 4.1.4وصل تسديد رسوم التسجيل وفق املادة (.)20

 2.4يقدم النادي طلب تسجيل الالعب الهاوي القارص الجديد مرفقاً مبا ييل:
 1.2.4بطاقة تسجيل الالعب الهـــاوي القاصــر موقعة من قبل الالعــب وويل أمره وأمني ســر النـادي
ومختومة بختم النادي.
 2.2.4صورة ملونة حديثة لالعب.
 3.2.4وثيقة اثبات الشخصية لالعب.
 4.2.4وصل تسديد رسوم التسجيل وفق املادة (.)20
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 3.4يقوم النادي بتسجيل كشف كل فئة وفق التايل:
1.3.4

ٍ
يتم تعبئـة كشــف التسجيل ٍ
بحد أدىن مثانية عرش ( )18العبــاً
وبحــد أعىل خمسة وعشـــرون
( )25العباً للفريق األول و ( )30العبا لفرق الفئات العمرية.

2.3.4

يجب تعبئة كافة معلومات الالعبني ( االسم  ،تاريخ امليالد  ...الخ ).

3.3.4

يجب أن يكون كشف التسجيل موقعاً من قبل أميـن ســر النــادي ومختومــا بختــم النــادي.

4.3.4

وصل تسديد رسوم التسجيل وفق املادة (.)20

املادة ( )5آلية تسجيل الالعبني املحرتفني للفريق األول وفرق الفئات العمرية
1.5

يقدم النادي طلـب تسجيل الالعب املحرتف مرفقاً مبا ييل ،ويصدر االتحاد موافقتــه علــى طلــب
التسجيل خالل مدة أقصاها خمسة ( )5أيام عمل:
1.1.5

2.1.5

بـــطـــاقـــة تـــسجيـــل الالعـــب املحرتف موقعة من أمني رس النادي ومختومة بخـــتم 		
النـادي.
نسختني من عقد الالعب وفق أي من التايل:
 1.2.1.5عقـــد العـــب محرتف أردين.
 2.2.1.5عقـد العب محرتف غيـر أردين.
 3.2.1.5عقـــد العب محرتف قـاصـــر.

 3.1.5اتفاقيـــة االنتقـــال لالعبيـــن املنتقلــيـن مـــن أنديـــة أخـرى.
 4.1.5اتفاقية اإلعارة منوذج (ج) لالعبني املنتقلني وفق نــظــام اإلعــارة.
 5.1.5اتفاقيــة إنهاء العقد منوذج (د) لالعبني الذين تم إنهاء عقودهم بالرتايض مع أنديتهم السابقـة.
 6.1.5معلومــات الحســاب البنكــي لالعــب الــذي سيتــم دفــع مستحقــات الالعــب بواسطتــه.
 7.1.5تذكــرة سفــر بحجــز مؤكــد (عــودة) لالعــب األجنبــي عــنــد انتــهاء عقــده مــع النادي.
 9.1.5وصــل تــســديــد رســوم تــســجــيــل العقد وفق املادة ( .)21
 10.1.5صورة ملونة حديثة لالعب.
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املادة ( )6تسجيل الالعبني غري األردنيني
 1.6يسمح ألندية املحرتفني بتسجيل ثالثة العبني غري أردنيني يف الفريق األول.
 2.6ال يسمح ألندية الدرجات األوىل والثانية والثالثة بتسجيل أي العب غري أردين يف الفريق األول.
 3.6يسمح لألندية بتسجيل العبني ( )2غري أردنيني يف كل فئة عمرية ،وال يحق لهم املشاركة مع الفريق األول
ببببب أو مع الفئة األعىل.
 4.6ال يسمح بتسجيل الالعبني غري األردنيني كــحــراس مرمـى يف أي فئــة.

املادة ( )7معاملة الالعبني األردنيني الذين ال يحملون رقامً وطنياً
1.7

تتم معاملة الالعبني الذين يحملون جواز سفر بدون رقم وطني معاملة الالعب األردين الحاصل علـى رقـم
وطني.
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انتقال الالعبني
املادة ( )8آلية طلب شهادة االنتقال الدولية لالعبني املحرتفني والفئات العمرية فوق سن
الثامنية عرشة ()18
1.8

القص املنتقلني مــن
تلتزم األندية بنظام تطابق االنتقال ( )TMSبشأن تسجيل الالعبني املحرتفني والالعبني ّ
اتحاد وطني آخر.

2.8

مسؤول نظام تطابــق االنتقال بالنادي والذي حصــل عىل التدريب املناسب ،هو املسؤول عن إدخــــال
البيانات الخاصة بأي عملية انتقال.

3.8

يضمن النادي صحة إدخال البيانات املتعلقة باالنتقال عىل النظام بالشـكــل الصحيــح ،وكذلك تحميــل
كافة املستندات املطلوبة.

4.8

يضمــن النـادي متابعة تطابق املعلومات لالنتقال من قبل النادي اآلخر (إن وجد) إذ ال ميكــن طــلــب
شهادة االنتقال الدولية لالعب املعني ما مل تتـم مطابقة البيانات مــــن قبــل الناديني بشــكــل صحيح.

5.8

ينصح بتجنب العمل ما أمكن عىل إدخال معامالت يف اليوم األخري لفرتة التسجيل ،خوفاً من وقوع أخطاء
غري متوقعة يكون أثرها حرمان النادي من تسجيل الالعب املعني.

 6.8يضمن النادي متابعة إنهاء املعامالت من الناحية املالية عند سدادها ،وإدخال الوثائق التي تفيد بذلك عىل
النظام.
 7.8يلتزم النادي بتعليامت الفيفا الخاصة بالعقوبات املرتتبة عىل عدم تحميـل الوثائق املـطـلـوبـة بـاللـغــــة
االنجليزية أو مرتجمة حسب األصول ،والتي تتدرج وفق التايل (اإلنـذار ،التوبـيـخ ،فــرض غـرامـة مـالـيــة
تصل قيمتها إىل أربعة عرش ألف ( )14000فرنك سويرسي بحق املخالفني).
 8.8الوثائق املطلوبة (باللغة االنجليزية أو مرتجمة حسب األصول) :
1.8.8
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تسجيل العب محرتف عقده السابق قد انتهى:
 1.1.8.8نسخة من عقد الالعب.
 2.1.8.8نسخة عن جواز سفره.
 3.1.8.8إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب عىل منوذجني موقعني من نادي الالعب السابق
والالعب.
 4.1.8.8إثبـــات انتهـــاء عقـــد الالعـــب الســـابق مـــحـــددا ً بالــيـــوم والـتـــاريــخ.

2.8.8

تسجــيــل العــب وفــق نـظــام اإلعارة:
 1.2.8.8نسخة من عقد الالعب الجديد.
 2.2.8.8نســــخــــة عــــن جــــواز ســــفــره.
 3.2.8.8إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب عىل منوذجني موقعني من نادي الالعب السابق
والالعب.
 4.2.8.8نســــخــــة عن اتــــفاقية اإلعارة.

3.8.8

تسجيل العب انتقل من نا ٍد إىل نا ٍد آخر مقابل مبلغ مايل:
 1.3.8.8نسخة عن عقد الالعب الجديد.
 2.3.8.8نســــخــــة عــــن جــــواز ســــفــــره.
 3.3.8.8إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب عىل منوذجني موقعني من نادي الالعب السابق
والالعب.
 4.3.8.8نســــخــــة عن اتفاقية االنتقــــال.

4.8.8

تسجيل العب وضعيته السابقة هاوٍ:
 1.4.8.8نسخة عن عقد الالعب.
 2.4.8.8نسخة عن جواز سفـره.
 3.4.8.8إثبات عدم ملكية طرف ثالث لالعب عىل منوذجني موقعيــن مـن نادي الالعب السابــق
والالعب.

 5.8.8االتحاد وعرب مسؤول النظام فيه لن يقوم باستكامل أية عملية انتقال مـا مل تكـن كافـة الوثائق
املطلوبة قد أدخلت بطريقة صحيحة ووفق تعليامت الفيفا بهذا الخصوص.
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ـر دون ســن الثامنــة عــر ()18
املــادة ( )9طلــب شــهادة االنتقــال الدوليــة لالعبــن القـ ّ
والقص ،يســمح بتســجيل العبني ( )2فقط غري
 1.9دون اإلخالل يف قواعد الفيفا لالنتقاالت الدولية لالعبني البالغني ّ
أردنيــن ممــن مل يبلغــوا بعــد ســن الثامنــة عــرة ( )18يف مســابقات الفئــات العمريــة وفــق أحد االســتثناءات
التالية:
1.1.9

أن يكون والدي الالعب أو أحدهام يعمل يف اململكة ألسباب غري متعلقة بكرة القدم.
 2.1.9أن يكون الالعب قد أقام يف اململكة ملــــــــدة خــــمــــس ( )5ســــنــوات.

 3.1.9أن الالعــــب يــــعيــــــش يف منطقة حدودية يف بلــــده ،وال تزيد املسافة اإلجامليــة بــني مـكــان
ســــكــــنــــــــه ونــــاديــــــه الجديــــــد عــــــن مائــــــة ( )100كـــــم.
القــر غــر األردنيــن خــال فــريت التســجيل املحــددة يف املــادة (.)1
 2.9يتــم تســجيل الالعبــن املحرتفــن
ّ

 3.9شــروط ومتطلبات التسجيل:
 1.3.9طلــــب تسجيل لالعب متضمناً «اسم الالعب كامالً ،جنسيته ،تاريخ ومكــــان ميالده ،اسم والــــده
ووالدته كامالً ،الفئة العمرية املراد تســجيل الالعب فيها ،تاريخ ومكان إقامة الالعب ووالديــــه يف
املمــلــكــــة ،االســــم الكــــامل لجــهــــة عــمــــل أي مــــن الــوالــديــــن  -إن وجــــد .»-
2.3.9

استكمــــال كــافــــة الــوثائــــق وفقــــا لالستــثــنــــاء املتــحــقــــق للتسجيــــل.

4.9

الطلــب املســتويف لكافــة الــروط واملتطلبــات الــواردة أعــاه ،يقــوم االتحــاد بإدراجــه مــن خــال نظــام
مطابقــة االنتقــال ( ،)TMSولــن يتــم تســجيل أي العــب إال بعــد الحصــول عــى موافقــة اللجنــة الفرعيــة
ـر ،وأن تــرد املوافقــة للجهــة املنظمــة مــن
يف لجنــة أوضــاع الالعبــن يف الفيفــا واملســؤولة عــن حاميــة القـ ّ
خالل النظام املشار إليه.

5.9

الوثائــق املطلوبــة الســتكامل التســجيل يجــب أن تقــدم باللغتــن العربيــة واالنجليزية أو مرتجمــة قانونياً إىل
اللغة االنجليزية.

املادة ( )10طلب شهادة االنتقال الدولية لالعب الهاوي غري األردين فوق سن الثامنة عرش()18
 1.10تطبق كافة اإلجراءات والقواعد الخاصة بتسجيل الالعــب الهاوي ،باإلضافــة إىل طلــب شهــادة االنتقــال
الخاصة بالالعب عرب نظام مطابقة االنتقال (.)TMS
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املادة ( )11انتقال الالعبني بني أندية اململكة
 1.10يسمــح بانتقال الالعبني املحرتفني فقط ضمن فرتيت التسجيـــل املحددتني يف املادة ( .) 1
2.11
3.11
4.11

ال يسمح بانتقال الالعبني الهواة بني األندية بطريقـــة االنتقال الحرصي لنادي معيــن.
ال يسمح بانتقال الالعبني غري األردنيني واملسجلني يف فرق الفئات العمرية أثناء املوسم.
يشرتط النتقال الالعب املحرتف تقديم ما ييل:
 1.4.11اتفاقية االنتقال املوقعة بني األطراف الثالثة.
 2.4.11العقـــد املبـــرم بني النادي الجديد والالعب وكافة الوثائـــق املطلـــوبـــة.

املادة ( )12إعارة الالعبني بني أندية اململكة
 1.12ال يجوز إعارة الالعبني الهواة بني أندية اململكة.
 2.12تكون إعارة الالعبني املحرتفني ضمن فرتيت التسجيل املحددتني يف املادة ( .) 1
 3.12تتم إعارة الالعبني املحرتفني مبوجب اتفاقية إعارة بني األطراف الثالثة محددا ً فيها كافة الرشوط
وااللتزامات املالية وفق النموذج املعد من قبل االتحاد .
 4.12ال يتم احتساب الالعب امل ُعار يف كشف النادي امل ُعري.
 5.12الحد األدىن ملدة اإلعارة هي الفرتة املمتدة بني فرتيت التسجيل.
 6.12الالعب املحرتف امل ُعار الذي تم إنهاء إعارته ،ميكن لناديه امل ُعري أن يعيد تسجيلــه ضمن فرتات وشــروط
التسجيل.
 7.12الالعب املحرتف امل ُعار اىل نادي غري أردين من نادي أردين ،ال ميكن إعادة تسجيله يف ناديــه األصلــي إال
خالل فرتيت التسجيل املحددتني باملادة ( .) 1
 8.12ال يحق ألنديــة الدرجــة الثالثة استعارة أي العــب مـن العبي اندية درجــة املحرتفيــن والدرجــة األوىل
والثانية.
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املادة ( )13آلية تحرير الالعبني املحرتفني والهواة
1.13

تحرير الالعبني املحرتفني:

 1.1.13يتـــم تحرير الالعبني املحرتفني خالل فرتات التسجيل مبوجــــب اتفاقية إنهـــاء عــقــد وفــــق
النمـــوذج (د) موقعـــة من طريف التعاقد ،ويلتزم النادي بتزويد االتحاد بأصـــل هذه االتفاقية
خالل فرتات التسجيل.
 2.1.13بــــعــــد استالم االتحاد ألصل اتفاقية إنهاء العقد خالل فرتات التسجيل ،يتم إسقــاط اســــم
الالعـــب مــن كشوفــات النــادي ويعتــرب الالعــب حــرا ً باالنتــقــال إىل أي نــــا ٍد آخــــــر.
 3.1.13الالعب الذي ينتهي عقــده مــع ناديه يُحــرر تلقائياً مــن كشوفــات النــادي لــدى االتحــاد.

 2.13تحرير الالعبني الهواة:

 1.2.13تعبئة أسامء الالعبني املراد تحريرهم يف بطاقة تحرير الالعبني ،وتوقيعــه مــن قبــل املفــــوض
وختمــه بختــم النــادي وإرســاله إىل االتحاد عرب الربيد االلكرتوين registration@jfa.com
 2.2.13يعترب الالعب الوارد اسمه يف بطاقة التحرير املختومة محررا ً من كشوفات النادي لدى االتحاد،
ويعترب الالعب حرا ً باالنتقال إىل أي نا ٍد آخر ،وال يحق للنادي إعادة تسجيله إال وفــق إجــراءات
تسجيل جديدة.

 3.13الالعب الهاوي الذي مل يقم ناديه بإعادة قيده عند تقديم كشف تسجيل الفئة املعنية ،يعترب محررا ً تلقائياً
من سجالت ناديه ،ويحق له التسجيل يف أي نا ٍد آخر.
 4.13ال يحق ألندية الدرجة الثالثة تحرير أي من العبي الفريق األول خالل فرتات التسجيل املخصصــة ألنديــة
املحرتفني والدرجة األوىل والدرجة الثانية.
 5.13بعد انتهاء املوسم ،يقوم االتحاد بتحرير الالعبيــن الهواة غري األردنيني واملسجليــن يف كشوفــات الفئــات
العمرية لجميع الدرجات.
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املادة ( )14أحكام عامة لعقود الالعبني املحرتفني
ٍ
 1.14تلتزم أنديـة املحرتفني مع نهاية فرتة التسجيل املحددة يف املادة ( )1بتسجيل مثانية عرش ( )18العبــاً
كحــد
أدىن من العبي الفريق األول لديها كالعبني محرتفني بعقود موثقة مبا يتوافق مــع تعليمـات الرقابــة املالية.
2.14

ال يســمح ألنديــة الدرجــة الثانيــة والثالثــة بتســجيل الالعبــن كالعبــن محرتفني ويســمح فقط لهــذه األندية
بتسجــيــل الالعبــيــن الهــواة.

 3.14االلتـزام يف مــدة العقــد بالحد األدىن من تاريخ توقيعه وحتى نهاية املوســم ،او الحد األعىل وهو خمســة ()5
سنوات ،وكذلك بأال تتعدى مدة عقد الالعب القارص ثالث ( )3سنوات.

 4.14يجــب أن يكــون تاريــخ بدايــة العقــد محددا باليوم والشــهر والســنة ،وأن تكــون نهاية العقد محــددة بنهاية
املوســم الريــايض آلخــر ســنة تعاقديــة ويجــوز ان يتــم تحريــر العقــد وتوقيعــه قبــل بدء نفاذه عــى ان يكون
تاريخ بداية العقد هو التاريخ املعترب لغايات صحة نفاذه.
 5.14توقيع الالعبني عىل مناذج العقود املقررة من االتحاد ،وعىل أن تكون مطبوعة عىل ورق النــــادي املــــروس،
ولــن تعتمــد العقــود املكتوبــة بخــط اليــد ،يجب عىل األندية تســليم نســخة اصلية (غري مصــورة) من العقود
عند طلبها من قبل االتحــاد.
 6.14توقيع العقود والوثائق املرفقة من رئيس النادي أو أمني الرس فقط ،ومختومة بختـم النادي الرسـمـي ،وأن
يتم توقيع جميع الصفحات من طريف التعاقد ،وال تقبل التواقيع املخترصة أو املختلفة ،كام يجب أن توقـع
من شاهدين ( )2عىل الصفحـة األخيــرة للــعــقــد.
 7.14يـعتـبـر العـقـد مــلـزمـاً قــانـونـيـاً للــطــرفني أمـام الهيئات القضائية للجهة املنظمة ،وال يعترب العــقـــد
صـالـحـاً لتسجيل الالعب إال بعد مصادقة االتحاد عليه.
 8.14يجب كتابة عناوين الربيد االلكرتوين لطــريف التعاقـــد.
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تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
املادة ( )15شؤون املدربني
 1.15تقوم األندية باعتامد األجهزة الفنية قبل بداية كل موسم.
 2.15الفــريق األول ألندية الدرجة املمتازة (املحرتفني)يسمح بتسجيل التالية أسامؤهم مـمــن يحــق لهـــم
التواجد عىل مقاعد البدالء أثناء املباريات الرسمية ،وهم ٍ
بحد أعىل (مدرب  ، head coachمساعــد
مدرب  ،1مساعد مدرب  ،2مدرب حراس مرمى ،مدرب لياقة بدنية ،طبيب ،معالـــج ،مدلك ،منــســق
ٍ
وبحـــد أدىن عند تقديــم
إعالمي ،مدير فريق ،اداري ،مرتجم إذا كان املدرب غري عريب ،مسؤول لوازم)،
طلب التسجيل (املدرب ،مدير فريق ،طبيب ،مدرب حراس ،معالج ،منسق إعالمي).
3.15

الفريق األول لبطوالت الدرجات األخرى:يسمح بتسجيل التالية أسامؤهم ممن يحق لهـــم التواجــــد
عىل مقاعد البدالء أثناء املباريات الرسمية ،وهم ٍ
بحد أعلــى (مدرب ،مساعد مــدرب ،مدرب حراس،
طبيب ،معالج ،مدلك ،مدير فريق ،مسؤول اللوازم)ٍ ،
وبحد أدىن عند تقديم طلـب التسجيــل (مدرب،
مدير فريق ،معالج).

 4.15فريــق الشبــاب بفئتــيــه وفــريق الناشئني بفئتيهٍ :
بحد أعـىل (مدرب ،مساعد مدرب ،مدرب حراس،
طبيب ،معالج ،مدير فريق ،مسؤول اللوازم)ٍ ،
وبحد أدىن عند تقديم طلــب التسجــيــل (مدرب ،مدير
فريق ،معالج) .فيام يسمح للفئات العمرية بإضافة مدير فني للفئات العمرية باإلضافــة اىل ما سبــق.
 5.15تلتزم الدرجة املمتازة (املحرتفني) بالتوقيع مع أعضاء الجهاز الفني عىل عقود وفق النــمــوذج الصــادر
عن االتحاد.
 6.15يســمــي كل نا ٍد من أندية الدرجة املمتازة (املحرتفني) الجهاز الفني (املدربني) لفرقه املختلفة عىل أن
يكون حاصالً عىل ما ييل:
 1.6.15املدرب الرئييس للفريق األول (:)Head Coach

		
		

 1.1.6.15أن يكــون حائزا ً عىل شهادة االتحاد اآلسيوي املستوى ( ،)PROأو أي 		
دبلوم محرتفني (االتحاد االورويب) تدريب أجنبي ساري املفعول يعادل هذه
الشهادة ومـعرتف بـــه مــن قــبـــل االتحــاد اآلسيوي؛أو

 2.1.6.15أن يكون أصالً قد سجل يف دورة التعليم الالزمة املعرتف بها من قــبــل االتحــاد
األردين التي تتيح له تحقيق الدبلوم املطلوب حسبام هو محدد مبوجب البــنــد
( )1.1.6.15أعاله؛
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3.1.6.15

2.6.15

أن يــــكــون حائزا ً عىل «إقرار باألهلية» صادر من قبل االتحاد األردين .عــلــى أن
تقوم الدائرة الفنية يف االتحاد األردين بتزويــد «إقرار باألهليــــة» يف الــــحــــاالت
التي ال ينطبــــق البند ( )1.1.6.15والبند ( )2.1.6.15فيهــــا عىل املــدرب للفريق
األول ،ولكنه كان مدربا عىل املستوى االحرتايف أو املنتخب الوطني.

مساعد املدرب:

 1.2.6.15أن يكون حائزا ً عىل شهادة االتحاد اآلسيوي املستــوى ( ،)Aأو أي دبلــــوم تدريــب
أجنبــي (االتحاد االورويب) ســاري املفعــول يعادل هذه الشهادة ومعرتف به من 		
قبل االتحــاد اآلسيوي ؛ أو
 2.2.6.15أن يكون أصالً قد بارش يف دورة التعليم الالزمة املعرتف بها من قبــل االتـــــحــــاد
األردين التـي تتيح له تحقيق الدبلوم املطلوب حسبام هو محــــدد مبــــــوجــــب
البند(  )1.2.6.15أعاله؛ أو
 3.2.6.15يجوز ملساعد مدرب الفريق األول أن يتحمل مسؤوليات مدير برنامــــج تطـويــــر
الناشئني.
 4.2.6.15يف حال كان املدرب غري أردين فيجب أن يكون أحد مساعدي املدرب مـن الجنسيــة
األردنية.

 3.6.15مدربو حراس املرمى

 1.3.6.15اوال  :مدرب حراس املرمى للدرجات التالية ( رجال فريق اول ) :
يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب اآلسيوية ملدريب حراس املرمى املستوى 			الثالث ( / )Aدوري املحرتفني
 يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب اآلسيوية ملدريب حراس املرمى املستوى الثاين 		( /.)Bدوري الدرجة االوىل والثانية
 يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب اآلسيوية ملدريب حراس املرمى املستوى االول 		( /.)Cدوري الدرجة الثالثة
 2.3.6.15ثانيا  :مدرب حراس املرمى للدرجات التالية ( سيدات ) :
		
 يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب اآلسيوية ملدريب حراس املرمى املستوىالثاين( /)Bدوري املحرتفات والدرجة االوىل ونخبة فئات العمرية تحت  15و 18
		
 يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب اآلسيوية ملدريب حراس املرمى املستوىاالول( /)Cدوري الدرجة الثانية و الفئات العمرية تحت  13و . 15

 4.6.15مدرب اللياقة البدنية للدرجات التالية:

 1.4.6.15يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب للياقة البدنية املحلية لجميع الدرجات 		
والفئات للرجال والسيدات .
 2.4.6.15يجب أن يكون حاصالً عىل دورة التدريب للياقة البدنية املحلية.
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 5.6.15مدرب الناشئني:

 1.5.6.15يجوز ملدرب الشباب القيام بوظيفة مساعد مـدرب للفريــــق األول أو وظيـــفــــة
مدير برامجتطوير الناشئني.
ٍ
كــــحــــد أدىن،
 2.5.6.15يجب أن يكون حاصالً عىل شهادة التدريب األسيوي املستـوى ()A
أو أي شهادة تدريب (االتحاد االورويب) سارية املفعول تعادل الشهادة اآلسيوية.
 3.5.6.15أن يكون أصالً قد بارش يف دورة التعليم الالزمة املعرتف بها من قبـل االتــــحــــــاد
األردين مام يتيح له الحصول عىل الشهادة الواردة أعاله.

 7.15يســمي كل نــا ٍد مــن أنديــة الدرجــات األوىل والثانيــة والثالثــة واألنديــة النســوية الجهــاز الفنــي (املدربــن)
لفرقه املختلفة عىل أن يكون حاصالً عىل ما ييل:
 1.7.15شــهادة التدريب اآلســيوية املســتوى ( )Bألندية الدرجة األوىل بالنســبة للمدرب وشــهادة
التدريب اآلسيوية ( )Cلباقي أعضاء الجهاز الفني.
 2.7.15شهادات التدريب االسيوية لالندية النسوية حسب التايل :
 شهادة التدريب األسيوية للمستوى االول ( )Aللمدرب الرئييس وشهادة التدريبملساعد املدرب (انثى) وان تكون حاصلة عىل شهادة التدريب األسيوي
املســتوى الثــاين (( )Bدوري املحرتفــات)
			
		
 شهادة التدريب األسيوية للمستوى الثاين ( )Bللمدرب الرئييس وشهادةالتدريــب ملســاعد املــدرب ( انثــى ) وان تكــون حاصلــة عــى شــهادة التدريــب
األسيوي املستوى الثالث (( )Cدوري الدرجة االوىل)
 شهادة التدريب األسيوية للمستوى الثالث ( )Cللمدرب الرئييس وشهادةالتدريب ملساعد املدرب (انثى) وان تكون حاصلة عىل شهادة التدريب
األســيوي املســتوى الثالــث (( )Cدوري الدرجــة الثانيــة)

		

		
 شهادة التدريب األسيوية للمستوى االول ( )Aللمدرب الرئييس او شهادةالتدريــب االســيوية للمســتوى الثــاين (( )Bأنثــى) وشــهادة التدريــب ملســاعد
املدرب املستوى الثاين (( )Bدوري نخبة تحت  18نسوي)
 -شهادة التدريب األسيوية للمستوى الثاين ( )Bللمدرب الرئييس او شهادة
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التدريب االسيوية للمستوى الثالث (( )Cأنثى) وشهادة التدريب ملساعد
املدرب املستوى الثالث (( )Cدوري هواة تحت  18ونخبة تحت  15نسوي)
 شهادة التدريب األسيوية للمستوى الثالث ( )Cللمدرب الرئييس وشهادةالتدريب ملساعد املدرب (انثى) وان تكون حاصلة عىل شهادة التدريب
األسيوي املستوى الثالث (( )Cدوري فئات عمرية تحت  13و  15نسوي)
- 3.7.15شهادة التدريب األسيوية املستوى الثاين ( )Bألندية الدرجة الثانية الرجال
ومساعد املدرب ()C
شهادة التدريب االسيوية املستوى الثالث (  )Cالندية الدرجة الثالثةللمــدرب واملســاعد وفئاتهــا العمريــة .
 4.7.15اوال  :شهادات التدريب االسيوية ملدريب الفئات العمرية الندية
املحرتفني لفئات(  19 / 17 / 15لدوري النخبة ) حسب التايل:
 شهادة التدريب األسيوية املستوى ( )Aللمدرب وشهادة التدريباالسيوية املستوى ( )Bبالنسبة ملساعد املدرب.
ثانيا  :شهادات التدريب األسيوية ملدريب الفئات العمرية الندية
املحرتفني لفئات (  17و  19لدوري الهواة ) حسب التايل:
شهادة التدريب األسيوية املستوى ( )Bللمدرب وشهادة التدريباالسيوية املستوى ( )Cبالنسبة ملساعد املدرب.
ثالثا  :شهادات التدريب األسيوية ملدريب الفئات العمرية الندية
للفئات (  ) 15 / 13 / 11حسب التايل :
شهادة التدريب األسيوية املستوى ( )Cللمدرب وشهادة التدريباالسيوية املستوى ( )Cبالنسبة ملساعد املدرب.
 5.7.15يجب ان يكون مدرب حراس املرمى للدرجات التالية ( فئات عمرية ) :
 شهادة مدرب حراس مرمى فئات عمرية محرتفني للنخبة(  ) 19 / 17 / 15مستوى الثاين حراس املرمى ( ) B
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 شهادة مدرب حراس مرمى فئات عمرية محرتفني للفئات الهواة(  ) 15 / 13 / 11مستوى االول حراس املرمى ( ) C
 6.7.15يجــب أن يكــون مدرب أندية الدرجة األوىل والثانية والثالثة والفئات العمرية لكافة
الدرجات أردين الجنسية فقط ،فيام يسمح ألندية املحرتفني بتعيني مدير فني فئات
عمرية من غري الجنسية األردنية.
أي من فرق املنتخبات الوطنية ،ويشــرط إعالم
 8.15ال يجــوز الجمــع بــن تدريــب ناديني يف نفــس الوقت ،أو ٍ
االتحــاد وأخــذ موافقتــه عنــد انتقــال املــدرب مــن تدريب فرق املنتخبــات الوطنية إىل أحــد األندية ،ويف
حال مخالفة ذلك يتم إيقاف املدرب لحني عرض األمر عىل الهيئة التنفيذية يف أول جلســة رســمية لها
التخاذ ما تراه مناسباً.
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املادة ( )16شؤون اإلداريني
 1.16تقــوم األندية باعتامد األجهزة اإلدارية قبــل بداية املوســم.
 2.16يشرتط ان يكون طبيب الفريق مرخصاً ومسجالً لدى وزارة الصحة ملزاولة مهنة الطب.
 3.16يجــب ان يكــون معالــج الفريــق حاصـاً عــى الشــهادة الجامعيــة أو الدبلــوم يف العــاج الطبيعــي ،و/أو
التأهيــل الريــايض ،و/أو الــدورات املختصــة يف هــذا املجــال ،وأن يكــون معرتفـاً بها مــن وزارة الصحة و/أو
االتحــاد باإلضافــة اىل اعتــاد مبــادرة قــي بالنســبة للفريــق األول ألنديــة املحرتفني وانديــة الدرجة األوىل
ولفرق الفئات العمرية .
ٍ
كـــحــــد أدىن:
 4.16يشرتط يف املسؤول اإلعالمي ان يـــكــون حاصــالً عــلـــى أحــد املـؤهــالت التاليـــة
 1.4.16دبلوم يف الصحافة؛ أو
 2.4.16أتم دورة مسؤول إعالمــي التي يعقدها االتحاد.
 5.16يشــرط يف املرتجــم ان يكــون حاصـاً عىل الشــهادة الجامعية األوىل و/أو الدبلوم عــى األقل يف اللغة التي
ينبغي أن يرتجم منها.
 6.16يشــرط يف مديــر الفريق أن يكون قد شــارك يف ورشــة مــدراء الفرق التي يعقدهــا االتحاد قبل بداية
املوسم.

املادة ( )17متطلبات تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
 1.17تلتـــزم األنــدية بإرفاق الوثائــق التاليــة عند طلب تسجيل أعضاء األجهزة الفنية واإلداريــة والطبيـة:
 1.1.17بطاقة التسجيل.
 2.1.17نســخة مــن العقــد املــرم وفــق النمــوذج الصــادر مــن االتحــاد فقــط ،والــذي يجــب ان ال
يكــون قيمــة الــرط الجــزايئ فيــه لفســخ العقــد يفــوق قيمــة العقــد.
 3.1.17الشهــادات التــدريــبــيــة و/أو العــلــمــيــة ألعــضــاء األجـهزة الفنية واإلدارية والطبية.
 4.1.17صــــورة حــديــثــــــة مــــــلــــــــونــــة.
 5.1.17تعهــد اإلقــرار مبحكمة التحكيــم ولجان االتحاد.
.).)20
 6.1.17وصــل رســوم التسجيــل وفقــا ً للــمــادة ((20
ــ
 2.17عند استبدال أي من أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ،يلتزم النادي مبا ييل:
 )10أيام عمل مــن تاريخ التغيري ،وخالف
 1.2.17تعيــن البديــل وفــق رشوط كل وظيفــة خالل عرشة ((10
ذلك سيتم تطبيق ما نصت عليه الالئحة التأديبية.
 2.2.17تزويــد االتحــاد بنســخة مــن إثبــات إنهــاء و/أو انتهــاء العقــد و/أو قراراالســتقالة و/أو اإلقالــة
وكذلك بطاقة االعتامد املرصوفة للشخص املعني.
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شؤون األندية
املادة ( )18إصدار بطاقات الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية
 1.18عند استكامل كافة املتطلبات الخاصـة بإصــدار بطاقات الالعبــني و/أو األجهزة الفنية واإلدارية والطبيـــة،
فان االتحاد سيقوم بإصدارها خالل ثالثــة (  ) 3أيام عمل من تاريخه ،وتــكــون األنديــة مسؤولة عــن أي
تأخري يف تقديم الطلب أو استكامله.
 2.18يحــق لألنديــة طلــب إصــدار بطاقــة اعتــاد بــدل تالف ،عىل أن يتم تســديد رســم مــايل مقداره عــرة ()10
دنانــر عــن كل بطاقــة اعتــاد مــن بطاقــات اعتامد الالعبــن ،وعرشون ( )20دينارا ً عــن كل بطاقة اعتامد من

بطاقات اعتامد األجهزة الفنية واإلدارية والطبية.

 3.18يحــق لألنديــة طلــب إصــدار بطاقــة اعتــاد بــدل مفقــود ،عــى أن يتم تســديد رســم مــايل مقــدراه عرشون
( )20دينــارا عــن كل بطاقــة اعتــاد مــن بطاقــات اعتــاد الالعبــن ،وأربعــون ( )40دينــارا ً عــن كل بطاقــة
اعتامد من بطاقات اعتامد األجهزة الفنية واإلدارية والطبية.
 4.18يف حــال عــدم تســليم النــادي بطاقــة االعتــاد املرصوفــة للشــخص املنتهي عقــده أو املســتقيل أو امل ُقال من
أجهزة الفنية أو اإلدارية أو الطبية ،فيتعرض النادي للعقوبة حسب ما نصت عليه الالئحة التأديبية.

املادة ( )19شؤون األندية
 1.19يسمى النادي خطياً شخصني( )2قبل بداية املوسم مبوجب كتاب رسمي موقع من رئيس النادي أو أمني
الرس ،ليكونا هام املفوضني عن النادي للمراجعات الرسمية لدى االتحاد ،وال يجوز تسميتهام من الالعبني.
 2.19الشخص املسمى من قبل النادي هو املخول الستخدام نظام ( )Jordan FA Connectلتسجيل وتحرير
الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية.
 3.19يحق للجهة املنظمة طلب الهويات الرسمية الصادرة عنه لالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية للتأكد
من صحتها وعىل األندية االلتزام بذلك.
ألي من املنتخبات الوطنية حسب تعليامت الفيفا
أي من العبيه املختارين ٍ
 4.19النادي الذي ميتنع عن إرسال ٍ
املتعلقة باستدعاء العبي املنتخبات ،يتخذ يف حقه اإلجراءات املنصوص عليها يف تعليامت الفيفا ،وتطبيق
ما نصت عليه الالئحة التأديبية.
أي من العبي املنتخبات الوطنية ،فيجب عليه توضيح أسباب هذا اإليقاف ،وال
 5.19يف حال قرر النادي إيقاف ٍ
يصبح اإليقاف ساري املفعول عىل املنتخبات الوطنية إال بعد اعتامده من االتحاد.
 6.19إذا تم شطب أو إغالق أو تجميد النادي أو عدم مشاركة النادي يف البطوالت املعتمدة يحرر العبيه تلقائياً.
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املادة ( )20رسوم تسجيل األندية والالعبني
 1.20رسوم تسجيل األندية:
رسم االشرتاك السنوي

فئة النادي

أندية الدرجة املمتازة ت
(احمل� ي ن
ف�)
أ
أنــديـــة الــدرجــــة الولــى

( )150دينارا ً
( )100دينارا ً

أندية الدرجة الثــــانــــــيــــة
أ
النــــــديـــة الـــنـــســـويـــة

( )75دينارا ً

أنـــديـــة الـــدرجـــة الـثــالثة

( )50دينارا ً

( )75دينارا ً

 2.20رسوم تسجيل الالعبني:
الالعــبــون

الدرجة املمتازة ت
(احمل� ي ن
ف�)
أ
أنــديــة الــــدرجــــة الوىل

تسجيل الالعب الجديد
ً
( )15خ�سة ش
ع�دينارا
( )10ش
ع�ة ند� ين�

تسجيل الالعب الحايل
( )6ستة ند� ين�

( )5خ�سة ند� ين�

أندية الدرجة الثانية والثالثة

( )6ستة ند� ين�

( )3ثالثة دينار

فـــرق الفــئات العمــريــة

( )2دينار

( )1دينار

أنـديــة الــكــرة النســويــة

( )6ستة ند� ين�

( )3ثالثة دينار
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 3.20رسوم تسجيل األجهزة الفنية واإلدارية والطبية:
 1.3.20الفريق األول للدرجة املمتازة (املحرتفني)
الجهاز الفني
الرئيس
املدرب
ي
ق أ
ب� ي� ال ج�زة

تسجيل جديد

ً
( )25خ�سة ش
وع�ون دينارا
ً
( )15خ�سة ش
ع� دينارا

تغيري

ً
( )150مائة خو�سون دينارا
ً
( )30ثالثون دينارا

 2.3.20الفريق األول للدرجة األوىل
الجهاز الفني

تسجيل جديد

املدرب
ق أ
ب� ي� ال ج�زة

( )10ش
ع�ة ند� ين�

ً
( )15خ�سة ش
ع� دينارا

تغيري

ً
( )50خ�سون دينارا
ً
( )20ش
ع�ون دينارا

 3.3.20الفريق األول لباقي الدرجات
الجهاز الفني

تسجيل جديد

املدرب
ق أ
ب� ي� ال ج�زة

( )5خ�سة ند� ين�

( )10ش
ع�ة ند� ين�

تغيري

ً
( )20ش
ع�ون دينارا
( )10ش
ع�ة ند� ين�

 4.3.20الفئات العمرية :رسوم تسجيل كافة أعضاء األجهزة
الدرجات

الدرجة املمتازة ت
(احمل� ي ن
ف�)
ق
ب� ي� الدرجات
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تسجيل جديد

( )10ش
ع�ة ند� ين�
( )5خ�سة ند� ين�

تغيري

ً
( )20ش
ع�ون دينارا
( )10ش
ع�ة ند� ين�

4.20

تسدد رسوم تسجيل الالعبني الهواة واألجهزة الفنية واإلدارية والطبيـــة ورســـوم التغيري او/و االستبدال
ورســوم تســجــيــل الــنــادي مــن خــالل اإليــداع يف الحــســاب البنــيك لالتــحـاد وفــق الــتــايل:
Account Name: Jordan Football Association
Bank Name: ARAB BANK
Bank Address: Shmeysani Branch – Amman
Account Number: 0118/246910/3/100
IBAN: JO 61 ARAB 1180 0000 001 1 8246 9101 00
Swift : ARAB JO AX 100

املادة ( )21رسوم تسجيل عقود الالعبني األردنيني وغري األردنيني
1.21

تحدد رسوم تسجيل عقود الالعبني املحرتفني األردنييـــن وغري األردنيني لـــدى االتحاد بنسبـــة  %1من
إجاميل العقد مع النادي سواء انتقال او اعارة او تجديد عـــقـــد.

 2.21تدفع رسوم التسجيل لحساب االتحاد األردين لكــــــرة القــــــدم.
 3.21يدفع الالعب األردين وغـــيـــــــر األردين رســــــوم التسجيــــــل.
 4.21يف حال تأخر الالعب عن السداد يقوم النادي بالسداد عن الالعب مبارشة ويجب علـى النادي خـصـــم
ذلك من االجر الشهري واشعار االتحاد بذلك ويحـق للجنـــة التأديبية إيـــقــــاع العقوبات الـواردة يف
الالئحة التأديبية بحق الالعب.
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املادة ( )22طلب إصدار تأشريات دخول وعمل تصاريح عمل وإقامة لالعبـني واملدربـيـن غـيـر
األردنيني
1.22

مـــدرب غـــيـــر أردين يـــلتـــزم مبـــا يلـــي:
العـــب أو
أي نـــا ٍد يــــــرغـــب يف اســـتقــــــدام أي
ٍ
ٍ
 1.1.22يقدم النادي طلبه بكتاب رسمي ونسخة ملونة عن جواز سفر الشخص املـــنـــوي استقدامـــه
وشهادة إثبات العب أو شهادة إثبـــات مدرب.
 2.1.22يكون طلب االستقدام لالعبني غيـر األردنيني خـــالل فرتات التسجيـــل املحددة يف املـــادة (،)1
أو قبل ذلك بخمسة وأربعني ( )45يوم عمل عىل األكرث.
 3.1.22يقـــدم النادي تعهدا ً ماليـــاً مقداره خمسة آالف ( )5000دينـــار ،مقابـــل التزام النادي إما
بعمل إقامة قانونية لالعب أو املدرب املستقدم ،وإما تقديــم الوثائق التـــي تؤكـــد خروجـــه
من اململكة يف حال عــدم االتفاق النهايئ معه و/أو انهاء التعاقد معه ،علـــى أن يتم ذلك خالل
خمسة وأربعني ( )45يوم عمل من دخول الشخص املعني للمملكة.
 4.1.22يف حال عـــدم التـــزام النـــادي بالبند ( )3.1.22يتم خصم قيمة التعهد املايل مــن مخصصات
النادي لدى االتحاد باإلضافة إىل عدم النظر بـــاي طلــب جديد مقـــدم من النادي لالتحـــاد.

()Jordan FA Connect
املادة ( )23نظام التسجيل اإللكرتوين (Connect

تلتـــزم األنديــة باستكامل إجراءات تسجيل الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وتحريـر الالعبني عـلــــى
نظام  Jordan FA Connectااللكرتوين ،وتكون األندية هي املسؤولة عـــن أي خطأ قد يحصـــل يف إجراءات
تسجيل الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية وتحرير الالعبني.

املادة ( )24االعتامد والنفاذ
اعتمدت الهيئة التنفيذية هذه الالئحة ودخلت حيز النفاذ بتاريخ
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Email: info@jfa.com.jo

