
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 30انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 5132 َىفًبز 02 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــض اٌزاثــــرئــــ١ ثٓ ح١ّسٚع اٌعّزٞ
 نائب رئيــــــــــس مـقـــري الدراجـــــي

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 المديــر التـقـــني للرابــــطة بن حميدوش رفــيــق

 كيمرئيس لجنة التح بزرــــع٠ٕٛخ عجـــس اٌم

 لجنة التنظيم الرياضي أكابر ثٓ اٌذ٠ت عجس اٌح١ّس

 خبير فدرالية ١ســػ١ىٛع عجس اٌحّعٍٟ 

 عضـــــــــــــــــــو طبٌُ ِحّس

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــبْ أحّس

 رئيس اللجنة الطبية رل١ك ثزح عجس اٌح١ّس

 
 :انغائبىٌ بعذر

 
 

 ب رئيـــــــــسنائ بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 رئيس لجنة التنظيم الرياضي أكابر  فٝـــطـ١سٞ ِــــِٙ

 
      الريي رحرب بالحاضررين  رم      ، برن حميردوش الرمرري   افتتحت الجلسة من طرر  رئريس الرابطرة السريد

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

 األعماا.

 
 : ًال كًا يهيجذول األع

 31انًصادقت عهى انُشزيت انزسًيت رقى  / 32

 و انصادر / انبزيذ انىارد 31

نهًىسلللى نهقسلللى يلللا قبلللم انشلللزفي     32وانجىنلللت  انقسلللى انشلللزفي  30و30تحهيلللم يقلللابوث انجىنلللت   /  03

1325/1322  

   أعًال انهجاٌ/ 30

   شؤوٌ يختهفت/ 35

 

 
 



  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

 ٚعزضٙب عٍٝ أعــضبء ِىزت اٌزاثـــطخ رــّذ اٌّـبزلخ ع١ٍٙب ثبإلجّبع 02إٌؼز٠خ اٌزط١ّخ رلــُ  ثعــس لــزاءح         
 

  لبَ اٌّس٠ز اإلزارٞ ٚاٌّبٌٟ ٌٍزاثطخ ثمزاءح اٌجز٠س اٌٛارز ٚاٌـبزر وب٢رٟ:: / انبرٌذ انىارد10
 
 :ػٟءال   برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ادٌت انجزائرٌت نكرة انقذوبرٌذ االتح : 

 ثمظٕط١ٕخ. 01/11/2015ثبرٕخ ٠َٛ  –لظٕط١ٕخ  –ِزاطٍخ ة/خ اجزّبع رٕظ١مٟ ٌإلرحبز٠خ ِع اٌزاثطبد اٌج٠ٛٙخ عٕبثخ -
 

  ػٟءال  :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 
  31/10/2015ٚ 30أوبثز ٚػجبة ١ٌِٟٛ رع١١ٕبد اٌحىبَ اٌج١٠ٛٙٓ ِزاطٍخ ثرـٛؽ  -
 

 برٌذ انُىادي:  
 ة/خ طٍت رأج١ً ِمبثالد اٌؼجبة 21/10/2015ِزاطٍخ فز٠ك ٔجَٛ ِجسي ثزبر٠د  -
 ة/خ طٍت رأج١ً ِمبثالد اٌؼجبة 26/10/2015ِزاطٍخ فز٠ك ػج١جخ ِٕبعخ ثزبر٠د  -
 ِمبثٍخ األوبثز ة/خ طٍت رمس٠ُ 26/10/2015ِزاطٍخ فز٠ك ١ِىب١ٔه ثٓ طزٚر ثزبر٠د  -
 ِعب٠ٕخ اٌٍّعتطٍت  ثرـٛؽ 02/11/2015 دثزبر٠ ِٕبعخ ػج١جخ ِزاطٍخ -
 ة/خ ػىٜٛ ة/خ إٌّسٚة ٚاٌزحى١ُ فٟ ِمبثٍخ ثٕٟ ٠ٍّبْ 02/11/2015ِزاطٍخ فز٠ك اٌظٛاِع ثزبر٠د  -
 

 برٌذ يختهف : 

 ١faf1ٓ ثرـٛؽ رزثؾ اٌّسرث 26/10/2015ِزاطٍخ راثطخ وزح اٌمسَ ٌٛال٠خ ثبرٕخ ثزبر٠د  -
 

 انبرٌذ انصادر/ 
 
 ٚضع١خ اٌٍّعتثرـٛؽ  إرحبز ع١ٓ اٌرضزاءإٌٝ  20/10/2015ثزبر٠د  ِزاطٍخ -
إٌٝ رؤطبء اٌمظُ ِب لجً اٌؼزفٟ ة/خ رأج١ً اٌجٌٛخ األٌٚٝ ٌجطٌٛخ اٌمظُ ِب لجً اٌؼزفٟ  22/10/2015ِزاطٍخ ثزبر٠د  -

 31/10/2015إٌٝ ٠َٛ 
ة/خ اطزسعبء ٌٍزرزثؾ اٌّرسرث١ٓ اٌرسٚرح اٌيب١ٔرخ      22/10/2015ثزبر٠د  faf1بسح ِزاطٍخ إٌٝ اٌّسرث١ٓ اٌّززثـ١ٓ إلج -

faf1  ِٓ27/10  ٌٝثبٌّظ١ٍخ 03/11/2015إ 
 ة/خ رمس٠ُ ِمبثٍخ األوبثز 26/10/2015ثزبر٠د  ِزاطٍخ إٌٝ فز٠مٟ ١ِىب١ٔه ثٓ طزٚر ٚٔجَٛ ِجسي -
ة/خ رظررر١ز اٌٍّعررت اٌررربرجٟ ٌٍمبعررخ   27/10/2015ز٠ررٛاْ اٌّزعررسز اٌز٠بضرربد ثبٌّظرر١ٍخ ثزرربر٠د   ِزاطررٍخ إٌررٝ ِررس٠ز  -

  31/10/2015ٚ 30عجس اٌح١ّس ثٛرسق ٠ِٟٛ اٌّزعسزح اٌز٠بضبد 
ة/خ رأج١رً ِمربثالد اٌجٌٛرخ األٌٚرٝ ٌٍؼرجبة إٌرٝ        29/10/2015ِزاطٍخ ٌٍفزق اٌمظُ اٌؼزفٟ ِٚب لجً اٌؼزفٟ ثزربر٠د   -

 ِٟٛ٠06 ٚ07/11/2015 
 

نهًىسلللى  نهقسلللى يلللا قبلللم انشلللرفً 10وانجىنلللت  هقسلللى انشلللرفًن 10و10تحهٍلللم يقلللابوث انجىنلللت /  10
0102/0102 :   

 

ِمبثٍررخ ػررج١جخ ِٕبعررخ ِررب عررسا ، فررٟ وررزٚن حظررٕخٌٍمظررُ اٌؼررزفٟ  03ٚ04ٌعجررذ ِمرربثالد اٌجٌٛررخ           

طرعبن. ورذٌه ِمربثالد اٌجٌٛرخ     ٌُ رجز ثظجت غ١ربة طر١برح اإل   23/10/2015ٌِٚٛٛز٠خ حّبَ اٌضٍعخ ١ٌَٛ 



ٌُ رجز ثظجت غ١ربة   ١ٌ30/10/2015َٛ  ٌٍمظُ ِب لجً اٌؼزفٟ ِمبثٍخ ١ِىب١ٔه ثٓ طزٚر ٚٔجَٛ ِجسي 01

   .31/10/2015ع١ٓ اٌز٠غ ٠َٛ فز٠ك ٔجَٛ ِجسي ٚوذٌه غ١بة فز٠ك ربِظخ فٟ ِمبثٍخ 

 

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
 ِب لجً اٌؼزفٟاٌجٌٛخ اٌيب١ٔخ ٌٍمظُ ٌٍمظُ اٌؼزفٟ ٚ ز ٔٛفّجزػٙثزِجخ  -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 زراطخ اٌمضب٠ب -                                    
  ٚاٌززر١ت ٌٍجٌٛخ اٌزاثعخ ٌٍمظُ اٌؼزفٟ عٍٝ إٌزبئج اٌّـبزلخ -                              

 ئ ٚؿٛزق ع١ٍّٙب ذالي ٘ذٖ إٌؼز٠خلز 04ٚ 03ِحضز رلُ  -                                   

 زرٚص ث١ساغٛج١خ ٌٍحىبَ + رسر٠جبد اٌحىبَ -    ٍى :ـــــــُت انتحكــــــــنج

 رع١١ٕبد اٌحىبَ.  -
 رجّع اٌحىبَ اٌٛالئ١١ٓعزف حبي عٓ  -

 لزئ ٚؿٛزق ع١ٍٗ ذالي ٘ذٖ إٌؼز٠خ 02ِحضز رلُ  -
    اٌؼجبة ٌفئخ رذؾ اٌالعج١ٓإٔجبس  - : ٍمــــــنجُت انقىاٍٍَ وانتأه

 اٌؼزفٟ  اٌمظُزراطخ لضب٠ب  -        : باطـــــُت االَضــــــنج

 لزئ ٚؿٛزق ع١ٍّٙب ذالي ٘ذٖ إٌؼز٠خ 04ٚ 03ِحضز رلُ  -
 ثزِجخ ِمبثالد اٌؼجبة -:نهشباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 
 :   شؤوٌ يختهفت/ 12

 
رؤطربء  ٠خ اٌجشائز٠رخ ٌىرزح اٌمرسَ ِرع     االرحبزٌزئ١ض لسَ رئ١ض اٌزاثطخ عزف حبي عٓ االجزّبع اٌزٕظ١مٟ  -

ثمظرٕط١ٕخ   ٠01/11/2015رَٛ   ثّب ف١ٙب رؤطبء اٌزاثطبد اٌٛالئ١رخ  اٌزاثطبد اٌج٠ٛٙخ ثبرٕخ ٚعٕبثخ ٚلظٕط١ٕخ
 عٍٝ ٘بِغ ِمبثٍخ وأص اٌّّزبسح ثٓ ٚفبق طط١ف ٌِٚٛٛز٠خ ثجب٠خ.

 
ٚ      ِىزت اٌزاثطخ  لزر - ر ِرٓ ثطٌٛرخ اٌمظرُ ِرب لجرً      إلـبء فز٠مٟ إرحربز أٚالز طر١سٞ اثرزا١ُ٘ ٚٚفربق ثرٓ طرز

ٚ٘ذا ثعس عسَ اٌزحبلّٙب ٚعسَ ٚجرٛز أٞ رز فعرً إ٠جربثٟ ثعرس ثزِجرخ اٌمظرُ        2015/2016اٌؼزفٟ ٌٍّٛطُ 
 ِب لجً اٌؼزفٟ، عٍّب أّٔٙب لسِب ٍِف أرزاطّٙب فٟ ا٢جبي اٌّحسزح. 

 
زان اٌجّع١رخ  إرطبي ِزاطٍخ إٌٝ رؤطربء اٌفرزق ٌٍمظر١ّٓ اٌؼرزفٟ ِٚرب لجرً اٌؼرزفٟ ثرـرٛؽ رظرس٠س اػرز           -

زج ثبٌٕظرجخ ٌٍفرزق حظرت لرزار ِىزرت اٌزاثطرخ        2000.00اٌعبِخ ٌٍزاثطخ اٌٛالئ١خ ٌىرزح اٌمرسَ ٚاٌّمرسرح ثرـ:     
 .15/12/2015ٚ٘ذا لجً ربر٠د .08/10/2015إٌّعمس ثزبر٠د: 

 
 

 
 طةـــيس الرابـرئ  /                                       المدير اإلداري والمالي                            

 
     مقري دراجي        بوغازي محسن                                                                          

 


