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الفصل األول
األحكام التمهيدية

المادة ( )1النفاذ:
تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات الرقابــة الماليــة علــى أنديــة المحترفيــن ) ويعمــل بهــا مــن تاريــخ إقرارهــا مــن قبــل
الهيئــة التنفيذيــة.
المادة ( : )2التعريفات :
يــكــون للكلمــات والعــبــارات التاليــة حـيــثـمــا وردت في هذه التعليمات المعانــي المخــصصــة لــهــا أدنــاه مــــا لــم
تــدل القرينــة علــى غيــر ذلك:
النــادي :النــادي أو الشــركة أو أي كيــان قانونــي مســتقل يملــك فريــق كــرة القــدم مصنــف ضمــن أنديــة المحترفيــن
ومشــارك فــي المســابقات المحليــة ألنديــة المحترفيــن أو حاصــل علــى موافقــة االتحــاد للمشــاركة فيهــا والخاضــع
لقوانيــن وانظمــة وتعليمــات ولوائــح االتحــاد األردنــي لكــرة القــدم واالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم واالتحــاد الدولــي
لكــرة القــدم.
المســؤول :أي شــخص تابــع للنــادي ،باســتثناء الالعبيــن ،يقــوم بنشــاط متعلــق بكــرة القــدم فــي النــادي بغــض النظــر
عــن مســمى النشــاط أو مدتــه أو نوعــه (إداري أو رياضــي أو أي نشــاط آخــر) ؛ وباألخــص المديــرون والطاقــم الفنــي
ورئيــس النــادي واألعضــاء واإلدارييــن والفنييــن والعامليــن.
الالعــب األردنــي :أي العــب يحمــل الجنســية األردنيــة أو أي العــب مقيــم فــي األردن ويحمــل جــواز ســفر أردنــي مؤقــت
ومســجل لــدى اإلتحــاد بوصفــة العبـ ًا أردنيـ ًا.
الالعب غير األردني :أي العب ال يحمل الجنسية األردنية.
المدربيــن :هــو كل مــن يســميه النــادي ضمــن األجهــزة الفنيــة للفريــق األول بمــا فــي ذلــك (المديــر الفنــي ،المــدرب،
مســاعد المــدرب ،مــدرب الحــراس ،مــدرب اللياقــة البدنيــة ،محلــل األداء) ويوافــق االتحــاد علــى اعتمــاده بهــذه الصفــة.
الســنة الماليــة :المــدة التــي تبــدأ فــي االول مــن شــهر كانــون الثانــي مــن كل ســنة وتنتهــي فــي الحــادي والثالثيــن
مــن شــهر كانــون االول مــن الســنة ذاتهــا.
النادي الجديد :النادي الذي ينضم اليه الالعب.
النادي السابق :النادي الذي انتقل منه الالعب.
دوري المحترفين :الدوري الذي ينظمه االتحاد ألندية المحترفين (أندية الدرجة الممتازة).
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فتــرة التســجيل :همــا الفترتــان اللتــان يحددهمــا االتحــاد لتســجيل الالعبيــن الهــواة والمحترفيــن الجــدد أو المنتقليــن أو
المراد تجديد عقودهم في بداية ومنتصف الموسم.
التعليمات :تعليمـات الرقـابـة المالية علـى أنديـةالمحترفين.
الموســم :الفتــرة التــي تبــدأ مــن تاريــخ أول مبــاراة فــي المســابقات الرســمية المحليــة وتنتهــي بنهايــة أخــر مبــاراة
رسمــيــة محليــة أو آلخــر مــــبــاراة فــي بطولــة خارجــيــة رســمــيــة يــشــارك فيــها النــادي أيهمــا أسبــق.
المادة ( : )3موضوع التعليمات:
تحــدد هــذه التعليمــات القواعــد الماليــة التــي يتوجــب علــى األنديــة مراعاتهــا فــي تعاقداتهــا مــع الالعبيــن والمدربيــن
والعقوبــات المترتبــة علــى مخالفتهــا ،واألجهــزة المســؤولة عــن الرقابــة الماليــة وتشــكيلها واختصاصاتهــا واإلجــراءات
المتبعــة أمامهــا.
المادة ( : )4نطاق التطبيق :
يخضع ألحكام هذه التعليمات أندية المحترفين ومسؤوليها والالعبين.
المادة ( : )5األهداف :
تهدف هذه التعليمات إلى ما يلي:
أ .مساعدة األندية للخروج مــــن الضائقـــــة الماليـــــة وتحـــقـــــيـــــق االستــــدامـــــة المــاليـــة علـــى المـــدى الطويـــــل.
ب .اإلنــفــاق الــمــســؤول لألنــديــة.
ج .تــطــــبــيــق الــحــاكمــيــة الــمــالــيــة الرشـــــيــدة وزيــادة الشفـافــيـة.
د .وضـــع حـــد للتضخم في قيمة التعاقدات مــع الالعبين والمدربـيـن.
هـ .ضــمــان تــنــــفــيــذ وتــســديــد االلتــزامـــات الــمــالــيــة للـــدائــــنـــيــــن.
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الفصل الثاني
األجهزة المسؤولة عن الرقابة المالية
المادة ( : )6وحدة الرقابة المالية:
أ .تشــكل بقــرار مــن الهيئــة التنفيذيــة وبالعــدد الــذي تــراه مناســب ًا وضمــن دائــرة شــؤون األنديــة وحــدة تســمى (وحــدة
الرقابــة الماليــة) يكــون أعضاؤهــا مــن موظفــي الدائــرة الماليــة وموظفــي األمانــة العامــة فــي اإلتحــاد و/أو خبــراء
مختصيــن ،وتكــون مهامهــا علــى النحــو التالــي:
 .1تقييم مدى التزام األندية وامتثالها بأحكام هذه التعليمات.
 .2احتســاب قيــم تعاقــدات األنديــة بواســطة قائمــة يتــم تحديثهــا دوريــا تتضمــن قيمــة تعاقــدات كل نــادي مــن
الالعبيــن والمدربيــن للفريــق األول بالنــادي ،وتحديــد األنديــة التــي وصلــت تعاقداتهــا للحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي
المحــدد بموجــب هــذه التعليمــات.
 .3تدقيــق حســابات األنديــة بشــكل دوري والتأكــد مــن عــدم مخالفتهــا ألحــكام هــذه التعليمــات  ،والتأكــد مــن صحــة
المعلومــات والوثائــق المقدمــة منهــا  ،ويكــون لهــا فــي ســبيل تحقيــق الغايــة المذكــورة إذا تطلــب األمــر االطــاع
علــى ســجالت النــادي ودفاتــره ومراســاته ومســتنداته اإلداريــة والماليــة وعقــوده ومحاضــر جلســات لجنتــه اإلداريــة
وهيئتــه العامــة ولجانــه المســاعدة وتقاريــر األنشــطة والمشــاركات ومراقبــة حركــة التدفــق النقــدي وتدقيقهــا ،
كمــا يحــق لهــا توجيــه االســتيضاحات للقائميــن علــى إدارة النــادي او العامليــن فيــه ومدققــي حســاباته ،ويعتبــر
تخلــف النــادي عــن االســتجابة لذلــك مخالفــة ألحــكام هــذه التعليمــات.
.4التحقيق والتحري وجمع البينات والوثائق حول المخالفات المرتكبة لهذه التعليمات.
 .5إحالــة األنديــة ومســؤوليها والعبيهــا المخالفيــن ألحــكام هــذه التعليمــات الــى اللجنــة التأديبيــة فــي االتحــاد
علــى أن يرفــق بالمخالفــة المحالــة الــى اللجنــة التأديبيــة تقريــر مفصــل يبيــن أوجــه المخالفــة.
 .6البــت فــي طلبــات األنديــة برفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى تعاقداتهــا مــع الالعبيــن والمدربيــن عــن الحــد
المقــرر بموجــب هــذه التعليمــات ،ويكــون قرارهــا بهــذا الخصــوص قطعيـ ًا.
ب .تعيــن وحــدة الرقابــة الماليــة مقــرراً لهــا يتولــى تدويــن محاضــر اجتماعاتهــا وقراراتهــا ،وتنظيــم األمــور اإلداريــة
المتعلقــة بعملهــا.
ج.تكــون اجتماعــات وحــدة الرقابــة الماليــة قانونيــة بحضــور مــا ال يقــل عــن أغلبيــة أعضائهــا ،وتتخــذ قراراتهــا بأكثريــة
أصوات أعضائها الحاضرين على األقل ،واذا تساوت األصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
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المادة ( : )7اللجنة التأديبية ولجنة االستئناف:
أ .تتولــى اللجنــة التأديبيــة فــي اإلتحــاد النظــر بالمخالفــات المحالــة اليهــا مــن قبــل وحــدة الرقابــة الماليــة وفــرض
العقوبــات التــي تراهــا مناســبة بحــق المخالفيــن علــى أن تكــون العقوبــة المفروضــة مــن ضمــن العقوبــات الــواردة فــي
المــادة ( )8مــن الالئحــة التأديبيــة لالتحــاد األردنــي لكــرة القــدم.
ب .يكــون الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة التأديبيــة بحــق المخالفيــن ألحــكام هــذه التعليمــات -القابلــة
لالســتئناف  -لــدى لجنــة االســتئناف فــي االتحــاد.
ج .تطبــق ذات القواعــد واألحــكام التــي تحكــم عمــل اللجنــة التأديبيــة ولجنــة االســتئناف والمنصــوص عليهــا فــي الالئحة
التأديبيــة عنــد النظــر والبــت فــي المخالفــات المرتكبــة لهــذه التعليمات.
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الفصل الثالث
القواعد المالية
المادة ( : )8الحد األعلى لإلنفاق المالي:
أ .يكــون الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي لــكل نــادي علــى تعاقداتــه مــع الالعبيــن والمدربيــن شــام ً
ال بــدالت االنتقــال
وبــدالت االســتعارة ورواتــب الالعبيــن واألجهــزة الفنيــة واإلداريــة والطبيــة وأيــة بــدالت أخــرى نصــت عليهــا هــذه العقــود
علــى النحــو التالــي:
مبلغ ( )300,000دينار للموسم الكروي .2021
مبلغ ( )200,000دينار للموسم الكروي .2022
مبلغ (يحدد بقرار من الهيئة التنفيذية في حينه) للموسم الكروي .2023
مبلغ (يحدد بقرار من الهيئة التنفيذية في حينه) للموسم الكروي .2024
ب .للنــادي الحــق بتقديــم طلــب الــى وحــدة الرقابــة الماليــة لرفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى تعاقداتــه مــع
الالعبيــن والمدربيــن عــن الحــد المقــرر فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة إذا مــا أثبــت حصولــه علــى ايرادات–وفقـ ًا للفقــرة
(جـــ) مــن هــذه المــادة -تغطــي قيمــة الحــد األعلــى لإلنفــاق المقــررة لذلــك الموســم وقيمــة الزيــادة التــي يطلبهــا
علــى الحــد األعلــى لإلنفــاق.
ج .يشــترط لقبــول طلــب النــادي برفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى تعاقداتــه مــع الالعبيــن والمدربيــن عــن الحــد
المقــرر فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة إثبــات حصولــه علــى أي مــن اإليــرادات التاليــة حصــراً:
 .1حصته من عوائد حقوق البث التلفزيوني.
 .2حصته من العوائد التسويقية ألندية المحترفين من االتحاد إن وجدت.
 .3حصته من ايرادات بيع تذاكر المباريات للموسم المعني التي تقدرها وحدة الرقابة الماليــة.
 .4عقــود مبيعــات المنتجــات الدعائيــة للنــادي او مــا يثبــت ايرادهــا أو عقــود الرعايــة او اتفاقيــات التســويق
للموســم المعنــي علــى أن يرفــق بهــا الســجل التجــاري للطــرف المتعاقــد معــه ومصادقــة كاتــب عــدل أو
بنك على توقيعه.
 .5عقــود إيجــار أو ضمــان المالعــب او المرافــق او المنشــآت التــي يملكهــا النــادي مصدقــة حســب األصــول مــن
أمانــة العاصمــة أو البلديــة المختصــة أو أي جهــة أخــرى مختصــة.
 .6التبرعات الثابتة بموجب تعهد بنكي أو خطاب ضـــمـــان بنكـــي.
 .7عقود انتقال او اعارة الالعبين المسجلة لدى االتحــــــاد.
 .8أية عقود أخرى توافق عليها وحدة الرقابـــة الماليـــــة.
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د .يشــترط لقبــول طلــب النــادي برفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى تعاقداتــه مــع الالعبيــن والمدربيــن عــن الحــد
المقــرر فــي الفقــرة (أ) ان يكــون عنــد تقديــم الطلــب قــد ســدد مــا ال يقــل عــن ( % )50مــن المبالــغ المســتحقة لالعبيــن
والمدربيــن والصــادر بهــا قــرارات قطعيــة مــن لجنــة أوضــاع الالعبيــن او مــن الفيفــا.
هـــ .ال تعتبــر قيمــة القــروض الشــخصية أو الدعــم أو التبرعــات المقدمــة للفئــات العمريــة أو الدعــم المقــدم مــن وزارة
الشــباب او التبرعــات العينيــة او أي ايــراد دائــن مــن ضمــن اإليــرادات المقبولــة لزيــادة الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي.
و .تقــوم وحــدة الرقابــة الماليــة بدراســة الطلــب المقــدم اليهــا مــن النــادي لرفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى
تعاقداتــه ،وبعــد تقييــم الطلــب تقــرر إمــا الموافقــة عليــه أو رفضــه ،ويكــون القــرار الصــادر عنهــا بهــذا الخصــوص قطعيـ ًا.
ز .يبــدأ احتســاب الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي للنــادي اعتبــارا مــن اليــوم األول لفتــرة التســجيل (األولــى أو الثانيــة)
ويســتمر حتــى اليــوم األخيــر مــن ذات الفتــرة.
ح .ال يســمح للنــادي بتســجيل أي عقــود العبيــن أو مدربيــن إضافيــة عنــد وصــول النــادي للحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي
المحــدد فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة أو أي زيــادة عليــه تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل وحــدة الرقابــة الماليــة
وفق ـ ًا ألحــكام هــذه التعليمــات.
ط .يســمح لألنديــة بتقديــم طلباتهــا لرفــع الحــد األعلــى لإلنفــاق المالــي علــى تعاقداتهــا عــن الحــد المقــرر فــي هــذه
التعليمــات خــال فترتــي التســجيل ووفق ـ ًا لألحــكام والشــروط المحــددة فــي هــذه التعليمــات.

المادة ( : )9اإليرادات والمصروفات :
أ .اإليــرادات هــي المبلــغ اإلجمالــي مــن المداخيــل المفصلــة فــي حســاب الربــح والخســارة بالبيانــات الماليــة الســنوية
المدققة للنادي.
ب .المصروفــات هــي اجمالــي المصاريــف المفصلــة فــي حســاب الربــح والخســارة بالبيانــات الماليــة الســنوية المدققــة
للنادي.
ج .يكون تصنيف اإليرادات والمصروفات في البيان المالي الســـنـــوي كـــمـــا هو موضـــح فـــي النموذج رقــم (.)1
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المادة ( :)10المتابعة المالية والتقييم:
أ .تتــم المتابعــة الماليــة والتقييــم مرتيــن فــي الموســم الكــروي الواحــد مــن خــال تقديــم البيانــات الســنوية المدققــة
للنــادي والبيانــات الماليــة المؤقتــة والمدققــة (مــن مكاتــب التدقيــق المعتمــدة لالتحــاد).
ب .يجــب علــى األنديــة تقديــم البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة المذكــورة أعــاه فــي موعــد أقصــاه  1ايــار مــن كل
عــام.
ج .يجــب علــى األنديــة تقديــم موازنــة تقديريــة للســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي  1كانــون الثانــي مــن كل عــام قبــل بــدء
فتــرة التســجيل األولــى لبيــان إيراداتهــا ومصروفاتهــا المتوقعــة وفــق النمــوذج رقــم (.)2
د .يتــــم تقييم البيانــــات الماليـــة السنوية المدققة عن السنــة المنتهية في  31مــن كانـون األول مــــن كــــل عــــام.
هـــ .يتــم اجــراء التقييــم االولــي كامــا علــى أســاس البيانــات الماليــة الســنوية المدققــة عــن الســنة الماليــة التــي
تنتهــي بتاريــخ  31كانــون االول مــن كل عــام.
و .إضافــة الــى مــا ســبق ،يجــب علــى األنديــة إعــداد وتقديــم تقاريــر ماليــة نصــف ســنوية الــى وحــدة الرقابــة الماليــة
حســب النمــوذج رقــم (.)3
المادة ( : )11أحكام متفرقة :
أ .فــي حــال تــم االتفــاق علــى انتقــال او اعــارة العــب ،فــان المبلــغ المتبقــي مــن التكلفــة التعاقديــة لالعــب للموســم
الحالــي يضــاف الــى االيــراد المؤكــد للنــادي الســابق ويخصــم مــن االيــراد المؤكــد للنــادي الجديــد .كمــا وتخصــم بــدالت
اإلعــارة فــي حــال وجــدت مــن االيــراد المؤكــد للنــادي الجديــد.
ب.يحظر على األندية ابرام اية عقود ثانوية مع الالعبين أو المدربين غـــيـــر العقـــود األساسيـــة المبرمــــة مــــعهــــم.
ج .ال تعفــي هــذه التعليمــات األنديــة مــن االلتــزام بــأي واجبــات أو التزامــات منصــوص عليهــا فــي لوائــح وأنظمــة
وتعليمــات االتحــاد األخــرى.
المادة ( : )12االعتماد والنفاذ:
اعتمــدت الهيئــة التنفيذيــة هــذه الالئحــة ودخلــت حيــز النفــا ذ بتا ر يــخ .20 2 1 /2 /1 0
صادقــت الهيئــة التنفيذيــة علــى الالئحــة المعدلــة بتاريــخ .20 2 1 /1 2 /2 8
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