
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 02انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5022 يارس 02 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــض انزاثــــرئــــٍ ثٍ حًٍسٔع انؼًزي

 نائب الرئيس مـقـــري الدراجـــــي

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 ـطةـالمديــر التـقـــني للرابــ بن حميدوش رفــيــق

 لجنة التنظيم الرياضي ثٍ انذٌت ػجس انحًٍس

 رئيس لجنة التحكيم بزرــــػجـــس انم ػٌُٕخ

 رئيس لجنة التنظيم الرياضي فىـــطـٍسي يصـــيٓ

 عضـــــــــــــــــــو طبنى يحًس

 عضـــــــــــــــــــو  رفبٌ   احًس

 رئيس اللجنة الطبية رلٍك ثزح ػجس انحًٍس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 رئيس لجنة القوانين والتأهيل ٍســٕع ػجس انحًشٍكػهً 

 
      الريي رحرب بالحاضررين  رم      ، عمرري برن حميردوش   الافتتحت الجلسة من طرر  رئريس الرابطرة السريد

أحرراا الكلمررة الرري السرريد بوغررازي محسررن المرردير اإلداري والمررالي الرريي جررر  فرري  رررا   نقررا  جرردوا   

 األعماا.

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 21قت عهى اننشزيت انزسًيت رقى انًصاد / 22

 و انصادر / انبزيذ انىارد 20

  0222/0225نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ نقسًا يقابالثتحهيم /  03

   أعًال انهجاٌ/ 22

 شؤوٌ يختهفت/ 25

 

 



  01/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

 ػزضٓب ػهى أػــضبء يكزت انزاثـــطخ رــًذ انًصبزلخ ػهٍٓب ثبإلجًبعٔ 19انُشزٌخ انزطًٍخ رلــى  ثؼــس لــزاءح         
 

  لبو انًسٌز اإلزاري ٔانًبنً نهزاثطخ ثمزاءح انجزٌس انٕارز ٔانصبزر كبَرً:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٌٕجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو :  
 ؤطبء نجبٌ انزحكٍى انٕالئٍخ.يزاطهخ ة/خ رُصٍت ر -
 
  ال ٌٕجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

  –فبكض  -    28/02/2015ٔ 27رؼٍٍُبد انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً  -
 االيزحبٌ انجٕٓي نهحكبو.يزاطهخ ة/خ  -
 ثجبرُخ. 07/03/2015ٌٕو  طُخ 15ٕالئٍخ نفئخ ألم يٍ انسٔرح انجٌٕٓخ يب ثٍٍ انًُزرجبد انيزاطهخ ة/خ  -

 ال ٌٕجس  برٌذ انُىادي:
 

 ال ٌٕجس : برٌذ يختهف

 

 انبرٌذ انصادر -

  طُخ 15فئخ الم يٍ ن رأجٍم يمبثهخة/خ  ج.د.ٔ انًظٍهخ ٔإ.طٍسي ػٍظى فزق إنى 24/02/2015يزاطهخ ثزبرٌد  -
 .رُصٍت رؤطبء نجبٌ انزحكٍى انٕالئٍخة/خ  فسرانٍخنجُخ انزحكٍى انإنى  24/02/2015يزاطهخ ثزبرٌد  -
 
 

   : 0102/0102 نهًىسى يا قبم انشرفً انشرفً ٍٍنقسًا يقابالثتحهٍم /  10
 

يرب ػرسا رظرجٍم اػزرساء ػهرى انحكرى        أحظٍ انظرزٔ،  نهمظى انشزفً فً  17نؼجذ يمبثالد انجٕنخ           

ً     10أيرب يمربثالد انجٕنرخ     ثؼس َٓبٌخ يمبثهخ ربريَٕرذ ٔثزْرٕو     فمرس طرجهذ     B نهفرٕج  نهمظرى يرب لجرم انشرزف

انثبنررو ٔثبنزرربنً االَظررحبة انؼرربو يررٍ ثطٕنررخ انمظررى يررب لجررم  ) انغٍرربة  أحفرربز انحًرربزٌٍٍ انشٌزررٌٕ كٌررغٍرربة فز

    .(2014/2015نهًٕطى  انشزفً

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 12 

 ٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخلزئ ٔص 17يحضز رلى  -  نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 .زراطخ انمضبٌب -                            
 ثزيجخ انشزفً ٔيب لجم انشزفً نشٓز يبرص -                            

 
 رؼٍٍُبد انحكبو أكبثز ٔشجبة -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 ٕٓي نهحكبورحضٍز االيزحبٌ انج -                                  

 



 FAF1رحضٍز رزثص انًسرثٍٍ  -: انتقٍُـــــــــــــتت ــــهجُان

 طُخ 15رجًغ انًُزرت انٕالئً نفئخ ألم يٍ  ػزض حبل ػٍ -                                  
 طُخ فً انسٔرح  15رحضٍز يشبركخ انًُزرت انٕالئً نفئخ ألم يٍ  -                             

 انجٌٕٓخ يب ثٍٍ انًُزرجبد ثجبرُخ.                              
 
 لزئ ٔصٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 17يحضز رلى  -  : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 زراطخ انمضبٌب -  :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً
 لزئ ٔصٕزق ػهٍّ ذالل ْذِ انُشزٌخ 15يحضز رلى  - 

 ثزيجخ انشجبة جًٍغ انًظزٌٕبد شٓز يبرص ٔأفزٌم -                                          

   :شؤوٌ يختهفت /12
 
  25/02/2015ثجبرُرخ ٌرٕو    CRA/CAWنجُخ انزحكٍى ػزض حربل ػرٍ االجزًربع انزُظرٍمً     لسو رئٍض  -

كرذن  انزحضررٍز ناليزحرربٌ انجٓررٕي نهحكربو حٍررو ٌزهمررى انحكرربو انرٕالئٍٍٍ انًززشررحٍٍ الجزٍرربس ْررذا االيزحرربٌ    
 م ٌٕو يظبءا ثًمز انزاثطخ.زرٔص ك

 
 28/02/2015طررُخ ٌررٕو  15لرسو انًررسٌز انزمُررً ػررزض حرربل ػررٍ رجًررغ انًُزرررت انررٕالئً نفئررخ ألررم يررٍ   -

الػت حٍو رى انزكفرم ثربنالػجٍٍ ػهرى ػربرك انزاثطرخ. كرذن  انزحضرٍز نًشربركخ انًُزررت           31/32ثحضٕر 
طرُخ ثجبرُرخ    15ُخ يب ثٍٍ انًُزرجبد نفئخ ألم يرٍ  طُخ فً انسٔرح انجٌٕٓخ نزاثطخ ثبر 15انٕالئً نفئخ ألم يٍ 

إنررى ثبرُررخ ٔطررٍزى انزكفررم ثًجٍررذ انًُزرررت  06/03/2015حٍررو طررٍزُمم انًُزرررت ٌررٕو  07/03/2015ٌررٕو 
 ػهى ػبرك انزاثطخ.

 
 .رى انزكفم ) ٔججخ انؼشبء( ثأػضبء يكزت انزاثطخ انحبضزٌٍ فً ْذا االجزًبع ثأيز يٍ رئٍض انزاثطخ -
 

 
 
 

 طةـــيس الرابـرئ                                        اإلداري والمالي                            المدير 
     العمري بن حميدوش         بوغازي محسن                                                                  


