
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 50انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5500 َىفًبز 05 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بىغازي محـــــســن

 انمديــر انتـقـــني نهرابــــطت بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي تٍ انصٌة ػثس انحًٍس

 رئيس نجنت انقىانين وانتأهيم ٍســـٍكٕؾ ػثس انحًػهً 

 رئيس نجنت انتحكيم ازضــــػثـــس انم ػٌُٕح

 رئيس انهجنت انطبيت ضلٍك تطج ػثس انحًٍس

 عضـــــــــــــــــــى ضفـــــــــــاٌ أحًس

 عضـــــــــــــــــــى ؼانـــــى يحًــــس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 طــــحــــــــػ انطاتــــضئــــٍ تٍ حًٍسٔؾ انؼًطي

 نائب رئيس ــدبــــنــيـــت مـحـــمـ

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٍسي يصـــيٓ

 
     انتت ي رحتتب   ، مقتتري انتتدراجي رئتتيس انرابطتتت انستتيد   نائتتب افتتحتتا انجهستتت متتن  تتر

وتتتر ا اتجتمتتاا نيابتتت عتتن رئتتيس انرابطتتت انتائتتب بستتبب اجتمتتاا مكتتتب        بانحاضتترين 

انمتدير اإلداري وانمتاني انت ي    ثم  حال انكهمت إني انسيد بىغازي محستن  انرابطت انجهىيت، 

 شرا في قراءة نقاط جدول األعمال.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 50انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 50

 و انصادر / انبزيذ انىارد 55

  5500/5500نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 50

   شؤوٌ يختهفت/ 50

 

 



  10/ انًصادقت عهى اننشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔػطضهٓا ػههى أػـهـ اء يكرهة انطاتــهـطح ذـهـًد انًصهازلح         04انُفطٌح انطؼًٍح ضلــى  تؼــس لــطاءج         
 ػهٍٓا تاإلجًاع

 

  لاو انًسٌط اإلزاضي ٔانًانً نهطاتطح تمطاءج انثطٌس انٕاضز ٔانصازض كاَذً:: / انبرٌذ انىارد10
 
 ال ٌٕجس  يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت: برٌذ 
 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو  : 
 ب/خ انٕلاٌح يٍ انًُفطاخ. 1508يطاؼهح ب/خ ذؼهًٍح االذحازٌح انسٔنٍح نكطج انمسو ضلى -
 

  انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ:  

 تثجاٌح 27/11/2015ٌٕو  MOB/DRBTيطاؼهح ب/خ أيط تًًٓح نطئٍػ انطاتطح كًحافظ نماء -
 

  باتنت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 –فاكػ  -    21/11/2015ٔ 20ذؼٍٍُاخ انحكاو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
 تثاذُح 23/11/2015يطاؼهح ب/خ اؼرسػاء انجًؼٍح انؼايح االؼرثُائٍح نهطاتطح انجٌٕٓح نثاذُح ٌٕو  -
 21/11/2015ٔظٌرًَٕ ػًط نًؼاٌُح انحكاو ٌٕو يطاؼهح ب/خ أيط تًًٓح نهؽازج تٍ ػٍؽى يحًس نًٍٍ  -
 يطاؼهح نهًهؼة انثهسي أحًس ذهفح تانًؽٍهح ب/خ ذُظٍى يماتالخ كأغ انجًٕٓضٌح ـثاب  -
 يطاؼهح ب/خ لائًح األـراق انًإْهٍٍ نرؼٍٍُٓى كًُسٔتٍٍ نهًماتالخ. -
ؼًهطي ٔػًهطٌٔ ْفهاو ٌهٕو     يطاؼهح ب/خ اؼرسػاء الجرًاع يكرهة انطاتطهح انجٌٕٓهح نهؽهازج تهٍ حًٍهسٔؾ ان       -
 تثاذُح 30/11/2015
أٔشٌُح  يٍ طهط  انهجُهح انجٌٕٓهح نهرحكهٍى ٌهٕو       –ػطٌٕج  –يطاؼهح ب/خ اؼرسػاء ثالثً انرحكٍى تٍ ٌَٕػ  -
 تثاذُح 01/12/2015

 برٌذ اننىادي:  
   
 ح.زػٕج نًماتهح أٔنًثً انًؽٍه ترصٕق 19/11/2015 دتراضٌ يٕنٕزٌح ـثاب انًؽٍهحفطٌك  يطاؼهح -
 طهة ئجطاء يماتالخ انفثاب تًهؼة تطًاخترصٕق  23/11/2015تراضٌد  تطًاخ ذايؽحيطاؼهح فطٌك  -
  .َساء اؼرغاثح ٔطهة يؽاػسجترصٕق  23/11/2015تراضٌد  ـثاب ـطفاء انٓايميطاؼهح فطٌك  -
ذمطٌهههط حهههٕل يماتههههح ػهههٍٍ انر هههطاء ٌهههٕو ترصهههٕق  24/11/2015ترهههاضٌد  أيهههم تهههإٍَيطاؼههههح فطٌهههك  -
20/11/2015 
 االَؽحاب يٍ يُافؽح كأغ انٕالٌحترصٕق طهة  29/11/2015تراضٌد  ـثٍثح يُاػحيطاؼهح فطٌك  -
 ب/خ ذأكٍس ذحفظاخ يماتهح أٔالز ؼهًٍاٌ. 29/11/2015يطاؼهح فطٌك ـثاب انعضظٔض تراضٌد  -

 برٌذ يختهف : 
 
 زػٕج.ترصٕق  19/11/2015تراضٌد  ض ٔشٔي االحرٍاجاخ انراصحانجًؼٍح انٕطٍُح نهًطٌ يطاؼهح -
 يطاؼهح انطاتطح انجٌٕٓح نكطج انمسو ػُاتح ب/خ يهف انحكى انجٕٓي ذٕاًٌٍح ػثس انًطهة -
يطاؼهههح انًجهههػ انثهههسي نثهسٌههح انًطاضفههح ب/خ انًٕافمههح ػهههح اؼههرغالل يهؼههة انًطاضفههح يههٍ طههط  فطٌههك         -

 و.انؽٕايغ 
 

 انبرٌذ انصادر/ 

 
 .األكاتطيماتهح  ب/خ ذأجٍم ئ.حًاو ان هؼح ٔؼٍسي ػايطانفطق  ضؤؼاءئنى  17/11/2015تراضٌد  يطاؼهح -
 .ب/خ ئنغاء يماتهح األكاتط يٍكاٍَك تٍ ؼطٔضضؤؼاء انفطق ئنى  19/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -
 يماتهح األكاتط.ذمسٌى ب/خ  ٔأ.حًاو ان هؼح يٍكاٍَك تٍ ؼطٔضفطٌك ئنى  22/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -
 ذغٍٍط يهؼة يماتهح األكاتط ب/خ انؽٕايغ ٔؼٍسي حًهحضؤؼاء انفطق ئنى  24/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -



ب/خ  أ.حًهاو ان ههؼح   –انعٌرهٌٕ   –تًُ ٌهًهاٌ   –فطق و.حًاو ان هؼح ئنى  25/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -
 05/12/2015 ٔ 04ً ٌٕي تطيجح انًماتالخ انًرأذطج نهفثاب

ذؼههصض ضئههٍػ انطاتطههح ػههٍ يماتهههح  ب/خ  ضاتطههح كههطج انمثههسو انًحرطفههح ئنههى  26/11/2015اؼهههح ترههاضٌد يط -
MOB/DRBT  27/11/2015نٍٕو  

ؼهٍسي   –انٓايهم   –انهعضظٔض   –و.حًهاو ان ههؼح    –أٔالز ؼهًٍاٌ ئنى فطق  29/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -
 طاياخ انًانٍح.ئػصاض نرؽسٌس انغب/خ  ؼٍسي ػايط –انعٌرٌٕ  –تإٍَ  –حًهح 
 انعضظٔض ب/خ ذأذٍط يماتهح األكاتط. -ئنى فطق ؾ.يُاػح  29/11/2015يطاؼهح تراضٌد  -
 

 نهقسى يا قبم انشرفً 10و 10وانجىنت  هقسى انشرفًن 10و 10 نتتحهٍم يقابالث انجى/  10
  : 0100/0100نهًىسى 

 

يها ػهسا ذؽهجٍم     نظهطٔ   نهمؽهى انفهطفً فهً أحؽهٍ ا     08ٔ 07 حيمهاتالخ انجٕنه  نؼثد           

 04 حأيهها يمههاتالخ انجٕنهه 20/11/2015غٍههاب ـههطفاء انٓايههم فههً يماتهههح و.حًههاو ان هههؼح ٌههٕو 

ذؽهجٍم انغٍهاب انثانهف نفطٌهك َجهٕو      نهمؽى يا لثم انفطفً جطخ فً ظطٔ  حؽهُح يها ػهسا     05ٔ

ا ٔتانرهانً االَؽهحاب يهٍ تطٕنهح انمؽهى يه       21/11/2015يجسل فً يماتهح أيم ػٍٍ انهطٌؿ ٌهٕو   

 .  2015/2016لثم انفطفً نهًٕؼى 

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
 نكأغ انٕالٌحانًماتالخ تطيجح  -    نجنت انتنظٍى انرٌاضً: 

 تطيجح انمؽًٍٍ انفطفً ٔيا لثم انفطفً نفٓط زٌؽًثط. -                                    
 زضاؼح انم اٌا -                                    

 لطئ ٔصٕزق ػهٍّ ذالل  ْصِ انُفطٌح 08ٔ 07يح ط ضلى  -                              

 
 زضٔغ تٍساغٕجٍح نهحكاو + ذسضٌثاخ انحكاو -    ٍى :ـــــــنت انتحكــــــــنج

 ذؼٍٍُاخ انحكاو -                                   

 ذالل ْصِ انُفطٌح لطئ ٔصٕزق ػهٍّ  08ٔ 07يح ط ضلى  -        : باطـــــنت االنضــــــنج
 

 انًماتالخ نكأغ انٕالٌحتطيجح  -    :شباب نجنت انتنظٍى انرٌاضً

 زضاؼح انم اٌا -
 ذالل ْصِ انُفطٌح لطئ ٔصٕزق ػهٍّ 04يح ط ضلى  -
 تطيجح انًماتالخ انًرأذطج -

 -------:  شؤوٌ يختهفت/ 10
 
 
 
 

 طتـــيس انرابـرئ  نائب                                                         انمدير اإلداري وانماني    
 
     مقــري انــــــــدراجي                                                                ن    ـازي محســــبىغ


