
 االتحاد الجزائري لكرة القدم  

رقلة  جهوية والرابطة ال  

 الرابطة الوالئية لكرة القدم الوادي 
 

 بطاقة االنخراط 
 2022/ 2023الموسم الرياضي 

   
 

 .. ............................................................................................................... ..... اسم النادي: ..... 
 

 ..................................................................................................................... ...... ............... 
 

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

.... ...................................................................................................................... ............... 
 

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

 ................................................................. ........................................لنادي: ..المختصر لسم الا
 

 . ..... ........... ....النادي: .............  تاريخ انشاء ... ................... -2........................... -1 ألوان النادي:

 . بتاريخ: .......................................... ..................................: ..........................الواليمن  بقرار

 ........................................................ .................. .............................النادي: ...............  رئيس

 .......... ........................... ....................................................  رقم حساب البريد الجاري أو البنكي: 

 قائمة أعضاء الجمعية الرياضية أو األعضاء الممثلون للنادي في  كرة القدم 
 

 

 الهاتف رقم ن ونواالع

 

 الوظيفة داخل الجمعية

 

 االسم واللقب 
 

 .....................................

 ............................. ........

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 ........ .............................

 .....................................

 .....................................

 .......................... ...........

 ..................................... 
 

 

 رئيس النادي           

 نائب الرئيس        

 الكاتب العام       

 لأمين الما       

 عضو        

 عضو        

 عضو        
 

 

 ............................................

 ............................................

 ............................................

 .................... ........................

........................................... .

 ............................................

 ............................................

 ........ ....................................

 ............................................

............ . ............................... 
 

 

  

    

 



 :  الفئات المنخرطة في البطولة الوالئية وكأس الوالية 
( خانات الفئات المراد االنخراط بها  في )*( بعالمة قم باإلشارة  ) 

 

)اختياري(  سنة  31أقل من  سنة 15اقل من   سنة 17أقل من   سنة 19أقل من     المنافسة  األكابر 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنخراط 

 

 البطولة

سأالك االنخراط        

 

 

 ..................... ........................................................ ....... للفريق: ر االسم املختص

 لفريقا ألوان

 . ............. ........ ...................... الثانوي:اللون .......................................  الرئيسي: اللون 

 ........................................................................................... االستقبال:  ملعب
 

 لتزامي بـ:أعلن ا

 نادي بها. الاللوائح العامة الصادرة عن االتحادية الجزائرية لكرة القدم وضمان امتثال أعضاء  - 1

 .الجزائرية لكرة القدم استقبال مباريات البطولة والكاس يكون وفق اللوائح الصادرة عن االتحاد - 2

  لتقيات المنظمة من طرف االتحادفي االجتماعات والم واإلداريإشراك المديرين الفنيين والطاقم الطبي  - 3

 والرابطة. 

 الجزائرية لكرة القدم. طرف اللجنة الطبية لالتحاد تقديم الملف الطبي لكل العب كما هو محدد من  - 4
 

 

 ......... في: ............................. .........................  حرربـ:                                                                

 

 

 

 

 

 إمضاء ومصادقة رئيس النادي             



 

 
 

 وصل استالم ملف بطاقة االنخراط 
 2023/ 2022الموسم الرياضي: 

 
 .................................................. القسم: ...................................... ..... النادي: ..................          

 

 
 المالحظة 

 

 ـــــوثيقةـالـ

 بطاقة االخنراط -1 

 يةنسخة من اعتماد اجلمع -2 

 
شركة التأمني على العقود اليت تغطي مجيع أعضاء النادي، وفقا  عن شهادة صادرة -3

 بطولة كرة القدم للهواةالعامة لللوائح 

 قائمة لألعضاء املمثلني للنادي يف املنافسات الكروية -4 

 هادة استقبال صادرة عن املسؤول عن امللعب واملعتمد من طرف جلنة اعتماد املالعبش -5 

 املتأخرة.وق االخنراط يف الرابطة والديون دفع حق -6 

   واالدبياملالي  احملضر االخري للجمعية العامة مع مراجعة احلساب -7 

 

 مالحظة: 

  09/2022./11يف أجل اقصاه  جيب تقديم امللف كاماًل، مقابل وصل استالم من الرابطة -1

 دج.  20000غرامة مالية قدرها سيكلف النادي  16/09/2022كل ملف يودع بعد هذا التاريخ إىل غاية  -2

 .كتملةاملغري ترفض امللفات  -3

                                                                                               
 : ............................تاريخ اإليداع

 


