
                                                                           
        

 2023 – 2022ملف اإلنخراط للموسم الرياضي 

 

 من الوثائق التالية :  يجب أن يتكون ملف اإلنخراط

  ( 02طلب اإلنخراط في المنافسة ) نسختين 

  نسخة من اعتماد النادي 

  شهادة تأمين صادرة عن شركة التأمين تغطي كافة أعضاء و العبي النادي 

  قائمة أعضاء المكتب المنتخبون الذين يمثلون النادي لدى الرابطة 

 شهادة ملعب اإلستقبال 

  و تقرير محافظ الحسابات  2021الحصيلة المالية لسنة 

  وصل تسديد حقوق اإلشتراك كما تم اعتمادها من طرف اإلتحادية 

 دج للنوادي الناشطة بالقسمين الشرفي و ما قبل الشرفي ) مع وصل تسديد الغرامات (  500.000 -

 دج بالنسبة للنوادي المشاركة فقط بالفئات الصغرى  375.000 -

  اإلشتراك في حساب الرابطة : التسديد عن طريق إيداع مبلغ 

 00300298000166320021    بنك الفالحة و التنمية الريفية  B.A.D.R  Tamanrasset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



                                                                           
        

 2023 – 2022للموسم الرياضي  بطاقة معلومات النادي 

 

 إسم النادي : ...........................................................................................................

 .........................................................................................................عنوان النادي : 

 ألوان النادي : ..........................................................................................................

 ............................................................................................االلوان اإلحتياطية للنادي : 

 الهاتف : ............................................ الفاكس : .........................................................

 ...........................................................................عنوان البريد االلكتروني ) إجباري ( .......

 لقب و إسم رئيس النادي : ..............................................................................................

 .......................................................لقب و إسم رئيس فرع كرة القدم : ..............................

 لقب و اسم الكاتب العام للنادي : .......................................................................................

 ممثلي النادي أمام الرابطة الوالئية لكرة القدم 

 ......................... الصفة : ......................................................السيد : .........................

 السيد : .................................................. الصفة : ......................................................

 ............. الصفة : ......................................................السيد : .....................................

 سنة يمكن للرابطة أن تكونهم و تدمجهم في سلك التحكيم  20و  16حكام بين سن  03إمكانية اقتراح 

 ........................................اللقب و االسم  : .............................................. رقم الهاتف  : 

 اللقب و االسم  : .............................................. رقم الهاتف  : ........................................

 ........................................اللقب و االسم  : .............................................. رقم الهاتف  : 

 توقيع و ختم رئيس النادي 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 

                                                                           
        

 2023 – 2022للموسم الرياضي بطاقة اإلنخراط  

 

 اإلسم الكامل للنادي : .......................................................................................................

 ...............................................................................................العنوان الكامل لمقر النادي : 

 رقم الهاتف : .............................................. الفاكس : .......................................................

 .......................................................................................عنوان البريد االلكتروني ) إجباري ( 

 اإلسم المختصر للنادي : ......................................................................................................

 م اإلعتماد : ........................ بتاريخ : ...................................تاريخ اإلنشاء :........................ رق

 لقب و إسم رئيس النادي : ....................................................................................................

 :...............................................................................................رقم الحساب : البنكي/البريدي 

 قائمة أعضاء المكتب المنتخبون : 

 رقم الهاتف الصفة اللقب و اإلسم الرقم

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 

 الفئات المشارك بها النادي في البطولة : 

 14أقل من  15أقل من  17أقل من  19أقل من  أكابر 

 
 البطولة

 

     

 
 كأس الوالية

 

     

 
 كأس الجزائر

 

     

 في الخانة المناسبة  Xضع عالمة 

 ............................................................................................................... األلوان األساسية :

 ......األلوان اإلحتياطية : ........................................................................................................

 افة األول : ..........................................................................................................خيار اإلستض

 ....خيار اإلستضافة الثاني : .....................................................................................................

 ستضافة الثالث : .........................................................................................................خيار اإل

 أصرح بشرفي باحترام قوانين و تنظيمات اإلتحادية الجزائرية لكرة القدم و الرابطة .

 

 بتاريخ :.............................          

 س النادي رئي  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                           
        

 

 

 2023 – 2022للموسم الرياضي شهادة التزام الرئيس 

 
 

 أنا الممضي أسفله السيد : 

 رئيس نادي : 

 أصرح بشرفي بأن أحترم بدقة البنود المدرجة في اللوائح التنظيمية لإلتحادية الجزائرية و الرابطة .

 أمنع كل العبي النادي من تعاطي المنشطات  -01

اسية و أن ألزم كل مؤطري النادي التقنيين و اإلداريين بالمشاركة في اإلجتماعات  و األيام الدر -02

 التكوينات التي تنظمها اإلتحادية و الرابطة .

 أن أحترم القوانين و اللوائح التنظيمية الصادرة عن اإلتحادية و الرابطة . -03

 أن أحترم إستضافة المقابالت في كل مواعيد البطولة و  الكأس. -04

 

 

 بتاريخ :.............................          

 رئيس النادي   

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 



 


