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 2023/ 2022األندية للموسم    ات انخراط  - 1

 من الوثائق التالية:   االنخراط يتكون ملف  يجب  

 ( هنا   من )يمكن تحميلها    انخراط بطاقة   –

 النادي   اعتماد نسخة من   –

 . املنافسات ، املكلفين بتمثيل النادي في  باألعضاء املسيرين قائمة   –

  من )يمكن تحميلها    للنوادي الصاعدة والنازلة املعنية  تبرئة الذمة مؤشرة من الرابطة   –

 ( هنا 

شهادة صادرة عن شركة التأمين تتعلق بالعقود التي تغطي جميع أعضاء النادي، ملوسم   –

 . كرة القدم للهواة ، وفقا للوائح بطوالت  2021-2022

 ( هنا   من )يمكن تحميلها    شهادة استقبال امللعب  –

 دفع حقوق االنخراط والديون املتعلقة بالنادي  –

 الحسابات.   محافظ محافظ الحسابات  وتقرير    2020املالي للسنة املالية    التقرير  –

 

 نخراط ملفات اال   إيداع   - 2

 مقابل وصل استالم من طرف أمانة الرابطة  -
ً
 يجب تقديم ملف االنخراط كامال

 2022/ 09/ 10الشرفي في موعد أقصاه    ومقابل أندية القسم الجهوي والشرفي   -

النادي بغرامة مالية  يغرم    2022/ 09/ 15ى  ال   2022/ 09/ 11أي إيداع مللف االنخراط بين   -

 دج   20.000قدرها  

 2022/ 09/ 15لن ُيقبل أي ملف انخراط بعد تاريخ   -

 االنخراط قوق  ح   - 3

 مليون سنتيم(   50)   دج   500.000القسم الشرفي وما قبل الشرفي   –

 مليون سنتيم( لكل صنف   15)   دج   150.000الفئات الشبانية   –

 

http://www.lwf-laghouat.com/uploads/files/bulletin_engagement.doc
http://www.lwf-laghouat.com/uploads/files/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%85%D8%A9.doc
http://www.lwf-laghouat.com/uploads/files/domiciliation.docx
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 : انخراطها في النوادي   الواجب الفئات العمرية    - 4

 2004جانفي    01قبل    ولودون امل الالعبون    األكابر:  -

 2005  -  2004  سنة:   19فئة أقل من   -

 2007  -  2006    سنة:   17فئة أقل من   -

 2008  سنة:   15أقل من   -

 )اختياري(   2010  –   2009  سنة:   14أقل من   -

 الالعبين خص  ر تسجيل    - 5

 dzafconnect.f.  لكل الفئات يكون عبر االرضية الرقمية   الالعبين رخص    تسجيل 

 

 رخص الالعبين رة تسجيل  فت   - 6

 كما يلي: حديد فترة تسجيل الرخص  م ت ت تم  

 2022/ 10/ 10إلى غاية    2022/ 09/ 04من تاريخ  أكابر :   -

 ب مرحلة الذها حتى نهاية  الفئات الشبانية :   -

 

 نادي   في كل عدد الالعبين الذين يجب تسجيلهم    - 7

 : األكابر فئة  

 ، بما في ذلك: كحد اقص ى   هاو   ا ( العب 28)   ثمان وعشرون  -

 . 1992  جانفي   1( سنة ولدوا قبل  30( العبين فوق الثالثين ) 05خمسة )  -

 2001/ 12/ 31و    2000/ 01/ 01مولودين بين  ( العبين  06)   ستة  -

 

 

https://fafconnect.dz/login.php
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 : نية الشبا   فئات ال 

 العب   25سنة :    19صنف أقل من   -

 العب   25سنة :    17نف أقل من  ص  -

 العب   30سنة :    15نف أقل من  ص  -

 العب   30سنة :    14نف أقل من  ص  -

 

   20يجب تأهيل  
ً
 حراس مرمى.   03البطولة منهم    على األقل قبل انطالق   العبا

 ذهاب. تأهيل الالعبين للفئات الشبانية ينتهي مع انتهاء مرحلة ال 

 

 البطولة   رزنامة   - 8

 2022/ 10/ 14لقسمين الشرفي وما قبل الشرفي  ا   بطولة   تنطلق 

 2022/ 10/ 21  الفئات الشبانية بتاريخ   بطولة   تنطلق 
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 المدرب رخصة    - 9

( فقط لكل موسم للمدربين )املدرب الرئيس ي ، مساعد املدرب  02)   رخصتين   إصدار سيتم    -1

 ( DTS، مدرب حارس املرمى ، املدرب البدني و  

 األدنى.   قسم ال في    ة للممارس ورخصة ثالثة  

  ة يعتمد على إمكانية تعيين مدير فني رياض ي  باني للمدربين في الفئات الش   رخص إصدار    -2

 (DTS .بعقد احترافي ) 

واملستوفين    في التدريب   ومات املطلوبة دبل للشباب الحاصلين على  بالنسبة  عقد التدريب    -3

 . U15و    U17و    U19للفئات التالية:    بالنسبة   إلزامي   املديرة الفنية الوطنية   لشروط 

4-   .
ً
 في حالة تعيين مدرب ثان ، يكون إنهاء عقد املدرب األول إلزاميا

مدته    إعفاءً رية الفنية الوطنية  املدي منح  ت في حالة حدوث خالف بين النادي واملدرب ،    -5

ا لقرار    DTS( يوًما للمدرب املساعد أو  21واحد وعشرون ) 
ً
انتقاالت  و لجنة حاالت  وفق

 الالعبين للفاف. 

كمدرب رئيس ي ، فإن إنهاء العقد األول إلزامي    DTS  إذا تم تأكيد املدرب املساعد أو   -6

( يوًما الستبدال مساعد املدرب أو  21واحد وعشرون )   ويستفيد النادي من فترة إضافية 

 . املدرب الرئيس ي إلى منصب    DTSترقية  

 في حالة تعيين مساعد املدرب كمدرب رئيس ي يحق للنادي تعيين مساعد مدرب آخر.   -7

مقدرة    غرامة   دفع يجب على األخير    للنادي، ثة والتي ستكون األخيرة  بالنسبة للرخصة الثال   -

 دج(.   100،000.00مائة ألف دينار ) بـ 

دي أو من قبل ممثل  يجب توقيع جميع العقود وطلبات الترخيص من قبل رئيس النا   -  8  

 مع ذكر الصفة.   واملدرب، مفوض  

 ص لالعبين الكبار من قبل رئيس النادي. خ ر يجب أن يتم التوقيع على طلبات    -

 . DTSمن قبل الرئيس وربما    ي الفئات الشبانية العب ص  رخ يجب أن يتم التوقيع على طلبات    -  

 قاءات الرسمية في حالة غياب املدرب عن الدرابزين خالل الل   -9

 دج   30000الثانية  وبة  العق   – دج    20000وفق املقياس التالي : العقوبة األولى  يعاقب النادي  

عن    صادر   بترخيص ، إال عن طريق    األكابر في فئة    الدرابزين   الوصول إلى    DTSال يمكن لـ    -10

 . 6-10الرابطة لألسباب املذكورة في املادة  

 عبر املوقع اإللكتروني:   -11
ً
 fafconnect.dz  يجب تقديم ملف املدرب إلكترونيا

https://fafconnect.dz/login.php


 

 

 

 8 

       LIGUE WILAYA DE FOOTBALL LAGHOUAT الرابطة الوالئية لكرة القدم األغواط 

أي حال من  في  ال يمكنه    DTNمن قبل  رفضه    ة وتم ص رخ طلب  الذي قدم  املدرب    -12

 لوظيفة أخرى داخل النادي.   رخصة األحوال الحصول على  

 لعقوبات التالية: ل وظيفة فنية داخل النادي سيتعرض  شخص اخترق  كل    -13

 (. دج   500.000.00)   غرامة   ألف   خمسمائة :  للنادي   بالنسبة   ➤

 . جزائري   دينار (  400.000.00)   ألف   أربعمائة   مقدارها   مالية   غرامة :  للمخطئ   ➤

 

 الالعبين خالل فترة التسجيل الثانية   وجلب ل  ا ق انت   - 10

  خالل فترة التسجيل الثانية، يحق ألندية الهواة:  -

 نقل الالعبين الهواة إلى أندية هواة أو املحترفين  •

 ذلك( هواة أو محترفين )ما لم ينص على خالف  جديد سواء  العبين    جلب  •

 بما يتناسب مع عدد الالعبين في التشكيلة    جلب الالعبين يجب أن يتم   •

 العبا(   28)ما ال يزيد عن  

 ( من نفس النادي. 02يمكن لفرق الهواة توظيف العبين اثنين فقط )  •

( العبا خالل فترة التسجيل  28ثالثين )   يصل عدد الالعبين فيها إلى فرق التي لم  ال فقط     •

 خالل فترة التسجيل الثانية.   جلب الالعبين األولى، لها الحق في  

 . إال بطلب تسريح ن خالل فترة التسجيل الثانية  ي الالعب   ال يمكن نقل    •

خالل فترة التسجيل الثانية، حتى لو    جلب الالعبين العبا ب   28فرق التي تضم  ل ال يسمح ل  •

 .أطلقوا سراح العب أو أكثر 

خالل فترة التسجيل الثانية في االعتبار أن    تجلب العبين فرق التي  ال يجب أن تأخذ   •

 . ( سنة أو أكثر 30( في فرقهم يجب أن يكونوا في الثالثين ) 05خمسة العبين فقط ) 

ه خالل فترة التسجيل  تسريح ال يمكن بأي حال من األحوال استبدال أي العب تم   •

 الثانية. 
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 ملف الترخيص لالعبين   - 11

الذي  ، و موقع تأهيل الالعبين الالعبين عبر اإلنترنت من خالل    رخص سيتم تسجيل  

 تحادية اال اآلجال املحددة من طرف  في    متاحا لالستعمال   سيكون 
 

 السجل الطبي   - 12

مصحوبة بملف طبي وفقا للنموذج    الرخص يجب أن تكون جميع طلبات الحصول على   -

العام أو رئيس النادي وكذلك    الكاتب الذي حددته اللجنة الطبية االتحادية. يجب على  

طبيب النادي وضع شهادة تثبت أن إعداد امللف الطبي لالعبيهم يتوافق مع توجيهات  

 .ال يستبعد مسؤولية رئيس النادي فقط  . توقيع األمين العام  للفاف اللجنة الطبية  

 ، موقع تأهيل الالعبين خالل    يمكن تسجيل السجل الطبي عبر اإلنترنت من  -

 

 جواز الالعب   -   13

فقا ألحكام لوائح الفيفا بشأن وضع الالعب ونقله واللوائح العامة لالتحاد، يجب أن يكون  و  -

سن   من  مسيرته  يلخص  سفر  جواز  العب  كل  سن    12لدى  الوثيقة    23إلى  هذه  عاما. 

بطلب    املكونة املحفوظة في نسخة مكررة )نسخة للنادي ونسخة لالعب( ستسمح لألندية 

 واملساهمة التضامنية.   والتكوين   التدريب حقوق  خالل كل انتقال  

 

 حالة العب الهواة   -   14

زيد عن مبلغ التكاليف الفعلية  ت   منحة ال يحصل على  الهاو هو الالعب الذي  العب  ال يعتبر    -

في ممارسة هذا النشاط. وفقا لتشريعات ولوائح الفيفا بشأن وضع    تقاضاها التي ي 

الالعبين ونقلهم، ال يجوز لالعب الهواة الحصول على مكافأة توقيع أو راتب وأي مكافأة من  

 أي نوع قد تتخذ أي شكل من أشكال الراتب. 

 

https://fafconnect.dz/login.php
https://fafconnect.dz/login.php
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 الدولية   االنتقاالت   -   15

الجزائريين الهواة للطلب الكالسيكي للحصول على  تخضع عمليات النقل الدولي لالعبين   -

  .خالل فترة التسجيل (  CITشهادة انتقال دولية ) 

يجب على الدوري املعني إحالة    الخارج، عند استالم طلب تسجيل الالعب القادم من   -

 الجزائري لكرة القدم.   األمر على الفور إلى االتحاد 

 

 الفئات الشبانية التي لها الحق في المشاركة مع األكابر   - 16

 :U-17 العبي فئة  

رابطتهم    عن   ة صادر   ة ص رخ عاًما في الفريق األول ، ب   17األندية العبين من فئة تحت    قد تستخدم جميع  -

عن إدارة بطولة الشباب بشرط أن يكونوا قد قدموا ملفا طبيا وفقا لألنظمة املشار    الرابطة املسؤولة   أو 

 .إليها 

 

 معدات   –   17  

وفقا    ها موحدة بألوان ناديه املعلن عن   أن يرتدي بدلة رياضية ق  ي الفر على  يجب    -  1

 كرة القدم للهواة ولوائح املعدات الصادرة عن الفيفا. للوائح بطوالت  

األلوان الرئيسية واأللوان االحتياطية    الرابطة لتعيين يجب على األندية التواصل مع    -2

 . للبدالت كما هو مذكور في بطاقة االنخراط 

على  دي  وا الن   بدالت نشر قوائم ألوان    الرابطة قبل بداية كل موسم رياض ي، يجب على    -  3

 نشراتها الرسمية وعلى مواقعها اإللكترونية. 

 

 ترقيم القمصان   –   18

  قمصان بأرقام ال   الرابطة ، أن يبلغ  الرخص النادي وقت تقديم طلبات    يطلب من  -

 . فئة األكابر الرسمية ل   املقابالت املخصصة لجميع الالعبين املشاركين في  
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وتبقى دون تغيير    فقط لفئة األكابر (  28( إلى ثالثين ) 01يتم تعيين األرقام من واحد )  -

طوال املوسم ويجب أن تظهر على الجزء الخلفي من القميص وعلى الجزء األمامي من  

 على الجانب األيمن.   تبان ال 

 . حراس املرمى ل محجوز حصريا    ( 16والرقم )   ( 01) رقم  ال  -

 املنافسة.   عار ، محجوزة حصرا لش من القميص ام  املناطق الفارغة من األكم  -

 

 تنظيم المباريات    -   19

الصدمات  ، وطبيب ، وسيارة إسعاف وجهاز  األمن وجود  أن يضمن  املستقبل النادي على  -

يلغي   أحد العناصر املذكورة مباراة كرة قدم. إذا الحظ الحكم عدم وجود   أي  ي ف  الكهربائية 

 املباراة ويتم معاقبة النادي املنظم وفقا لألنظمة. 

 

 كأس الجزائر   -   20

الرابطة  في كأس الجزائر وفقا للجدول الزمني الذي تحدده  شاركة  امل ندية الهواة  يحق لأل  -

 . صة بهم الخا 

 

 مباريات ودية   -   21  

وفقا لألنظمة املعمول بها، يجب أن تحصل أي مباراة ودية على موافقة مسبقة من    -1.21

 العقوبات. طائلة  ، تحت  ة كرة القدم املعني   رابطة 

املعنية ستؤدي إلى فرض عقوبة مالية    الرابطة أي مباراة ودية تنظم دون موافقة    -2.21

 (  دج   10.000عشرة آالف دينار ) بغرامة مالية تقدر ب   على كل من الناديين املشاركين 

  طائلة ، تحت  رابطة مباراة ودية دون إذن مسبق من ال   يدير ال يجوز ألي حكم أن  -3.21

 العقوبات. 
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 والمسيرين التزامات الالعبين    - 22

  بطوالت كرة القدم للهواة. العامة    ح باللوائ ين االلتزام الصارم  والالعب   املسيرين يطلب من   -

التي    للمعلومات جميع أعضاء اإلدارة والالعبين في األندية ملزمون بالتزام االحتياطي   -

أصبحوا على علم بها من خالل واجباتهم. كما يطلب منهم في بياناتهم العامة احترام  

 هياكل اإلدارية. ال و   الرسميين 

 

 النادي التزامات    - 23

باإلضافة إلى التزامات األندية املنصوص عليها في لوائح بطوالت كرة القدم للهواة ، يتعين  

على األندية االمتثال للبروتوكول الصحي املنصوص عليه في دليل استئناف بطولة موسم  

2020 /2021. 

اسم موقعها الرسمي على    املنخرطة على مستوى الرابطة كشف   يجب على األندية   -

 .أو وسائل اإلعالم األخرى التي تستضيفها على الشبكات االجتماعية   اإلنترنت ، 

موقعها الرسمي ، أو الوسائط األخرى التي تديرها على الشبكات  لى  األندية مسؤولة ع  -

 .االجتماعية 

ثار فيما يتعلق بمجال املواقع الرسمية أو غيرها من وسائل اإلعالم   -
ُ
تخضع األخطاء التي ت

ماعية لإلجراءات التأديبية املنصوص عليها في قانون االنضباط ومدونة  على الشبكات االجت 

 .أخالقيات االتحاد الجزائري لكرة القدم 

 .ال يجوز ألي ناد أن يقدم سلفا مادية على الرواتب خالفا لألنظمة املعمول بها  -

ا لقواعد السالمة واألمن الخاصة باالتحاد ، يجب على أي ناٍد   -
ً
منخرط على مستوى  وفق

شارك في املسابقات الوطنية تعيين شخص مسؤول عن السالمة تحت طائلة  م و   الرابطة 

 :عقوبة 

   . دج(   100000جزائري )   ألف دينار    100  الية مقدرة ـب غرامة م   •
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 الرابطة   ات التزام   –   24

والعقوبات املتبقية لالعبين    الغرامات أن تنشر على مواقعها اإللكتروني:    الرابطة يجب على   -

واملوظفين واملالعب في نهاية املوسم. قوائم الالعبين املسجلين حسب النادي والفئة، في  

  . الفاف اليوم التالي لتاريخ إغالق فترة التسجيل. وترسل نسخة من القوائم إلى  

ل   الرابطة انشاء موقع   من مطلوبة   - ، فضال عن أوراق املباراة  الالعبين تسجيل  الكتروني 

 اإللكترونية. 

 

 إقرار وتنفيذ   - 25

ذ التنفي وتدخل حيز    2022  جويلية   21على هذه األحكام في    الفدرالي املكتب    وافق   -



 

 


