
 انفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انقــــــــــــذو

 انزابطت انجهــــىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــت

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 20انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 5029 أكتىبز 91 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــض انزاثــــرئــــٍ ثٍ حًٍذٔع انعًزي

 ســــــــــنائة زئي يـقـــسي اندزاجـــــي

 انًديــس اإلدازي وانًانــــي تىغاشي يحـــــســن

 انًديــس انرـقـــني نهساتــــطح تن حًيدوش زفــيــق

 يىزئيس نجنح انرحك بدرــــعٌُٕخ عجـــذ انم

 نجنح انرنظيى انسياضي أكاتس ثٍ انذٌت عجذ انحًٍذ

 عضـــــــــــــــــــى رفـــــــــــبٌ أحًذ

 عضـــــــــــــــــــى طبنى يحًذ

 زئيس انهجنح انطثيح رلٍك ثزح عجذ انحًٍذ

 خثيس فدزانيح ٍذــشٍكٕع عجذ انحًعهً 

 
 :انغائبىٌ بعذر

 
 

 زئيـــــــــس نائة تــــنــيـــح يـحـــًـــد

 زئيس نجنح انرنظيى انسياضي أكاتس  فىـــطـٍذي يظـــيٓ

 
 افررحد انجهسح ين طسف زئيس انساتطح انسيد تن حًيدوش انعًسي انري زحة تانحاضسين      

 أحال انكهًح إني انسيد تىغاشي يحسن انًديس اإلدازي وانًاني انري شسع في قساءج نقاط   

 جدول األعًال.

 
 : عًال كًا ٌهًجذول األ

 
 29انًصادقت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى  / 29

 و انصادر / انبزٌذ انىارد 20

     0295/0292بطىنت انقسى انشزفً نهًىسى  20و 29تحهٍم انجىنت /  03

   أعًال انهجاٌ/ 20

 شؤوٌ يختهفت/ 25

 

 

 

 



  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ـــزا ح           ـــذ لـ ـــى  انُ ثعـ ـــًذ انًظــبدلخ عهٍٓــب      01شــزٌخ انزطــًٍخ رلـ ـــطخ رـ ـــتب  يكزــت انزاثــ ــى أعـ ٔعزضــٓب عه
 ثبإلجًبع

 
 

  لبو انًذٌز اإلداري ٔانًبنً نهزاثطخ ثمزا ح انجزٌذ انٕارد ٔانظبدر كبَرً: :/ انبرٌذ انىارد10
 
 :شًءال  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 شًءال : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 

 

  شً ال  :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 
نهظبدح ثٍ حًٍـذٔع انعًـزي ٔيمـزي انـذراجً ٔثٍُـخ يحًـذ ٔعٌُٕـخ         اجزًبع يكزت انزاثطخ انجٌٕٓخيزاطهخ ثخظٕص  -

 ثجبرُخ 21/10/2012ٌٕو  عجذ انمبدر ٔعًزٌٔ ْشبو
  11/10/2012ٔ 11د انحكبو انجٌٍٍٕٓ نٍٕيً رعٍٍُبيزاطهخ ثخظٕص  -
 

   برٌذ انُىادي:
 
 يعبٌُخ انًهعتطهت  ثخظٕص يٕنٕدٌخ حًبو انتهعخ يزاطهخ -
 

 شً ال  : برٌذ يختهف 

 

 انبرٌذ انصادر/ 
 
 
 20/10/2012يذٌز دٌٕاٌ انًزكت انًزعـذد انزٌبضـبد انًظـٍهخ ثخظـٕص رظـخٍز يتـًبر انًهعـت ٌـٕو         يزاطهخ إنى  -

 تخزجبر انجذًَ نهحكبو انٕالئٍٍٍإلجزا  اال
 
نزغطٍخ االتخزجبر انجـذًَ   20/10/2012ٌٕو  إطعبفيزاطهخ إنى يذٌز انحًبٌخ انًذٍَخ انًظٍهخ ثخظٕص رظخٍز طٍبرح  -

 نهحكبو انٕالئٍٍٍ
 
 يعبٌُخ انًهعتثخظٕص  يٕنٕدٌخ حًبو انتهعخيزاطهخ إنى  -
 
انفزق انًزأْهـخ إنـى انـذٔر انجٓـٕي نزظـفٍبد كـأص انجشائـز فـً أطـُبف          ثخظٕص  انزاثطخ انجٌٕٓخ ثبرُخيزاطهخ إنى  -

 أٔاططيٕنٕدٌخ حًبو انتهعخ فً طُف أشجبل ٔإ.طٍذي عبيز فً طُف أطبغز ٔإ.عٍٍ انختزا  فً طُف انشجبة 
 

  : 0102/0102بطىنت انقسى انشرفً نهًىسى  10و  10تحهٍم يقابالث انجىنت /  10
 

نهمظـى انشـزفً فـً أحظــٍ انمـزٔف يبعـذا عـذو إجـزا  يمـبث  انجٕنــخ          02ٔ 01جـزد يمـبث د انجٕنـخ       

ثظـجت عـذو طـ حٍخ أرضـٍخ انًٍـذاٌ ٔيمبثهـخ        00/10/2012ٌـٕو  األٔنى طٍذي حًهخ ٔ و.حًـبو انتـهعخ   

   .انزً رٕلفذ 11/10/2012نٍٕو  طهًٍبٌنتهعخ ٔإ.أٔالد و.حًبو ا

 



 :  أعًال انهجاٌ/ 10
 

 لزئ ٔطٕدق عهٍّ تخ ل ْذِ انُشزٌخ 02ٔ 01ز رلى يحت - نجُت انتُظٍى انرٌاضً:

 دراطخ انمتبٌب -
 لزئ ٔطٕدق عهٍّ تخ ل ْذِ انُشزٌخ 02ٔ 01يحتز رلى  -         :االَضباطنجُت 

 دراطخ انمتبٌب -
 نهحكبو انٕالئٍٍٍٔاالتخزجبر انجذًَ  انفحض انطجً رحتٍز - ٍى :ــــــــــــــــنجُت انتحك

 درٔص ثٍذاغٕجٍخ نهحكبو + رذرٌجبد انحكبو -                                 
 لزئ ٔطٕدق عهٍّ تخ ل ْذِ انُشزٌخ 01يحتز رلى  -                                

    رتخض ان عجٍٍإَجبس  -: نجُت انقىاٍٍَ وانتأهٍم

 
 لزئ ٔطٕدق عهٍّ تخ ل ْذِ انُشزٌخ 01يحتز رلى  - :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 
 ؤوٌ يختهفت:ش / 12

 
ً  دج يـٍ يُحـخ انًُـذٔة ٔانحكـبو ان  تـخ نزظـذٌذ يُحـخ انُمـم         200طبدق انًكزت عهـى الزطـبع    -  انجًـبع

 ٔطجٓب فً حظبة انًُذٔة أٔ انحكى انزئٍظً.   ،دج 000+ دج X 7 انًسافح )ذهاب + إياب( ٔانًمذرح ثـ: 
 
 طبدق يكزت انزاثطخ عهى جذٔل انًُح انًٕضحخ كبَرً: -
 

 اننقم وجثح انغداء نًنححا انصفح

يصاااااااااااازي  انركاااااااااااىين  

CAW-DTW 
 / / / يىودج 2000

 دج 1000 دج 1000 يصازي  انًهًاخ
دج        X 7انًسافح )ذهاب + إياب(

 دج 000+

 دج نهحكاو انًرستصين انًعينين كحكاو يساعدين في إطاز ذكىين انحكاو.   1000ذًنح ينحح قدزها  -

 او األكاتس وانًندوب في حانح عدو إجساء انًقاتهح.دج نحك1000ذًنح وجثح غداء  -

 دج. 1000كهى قدزها  00ذًنح ذسعيسج جصافيح ننقم انحكاو نهًسافاخ أقم ين  -

 دج كًنحح يداويح خالل نهايح األسثىع انجًعح وانسثد. 0000ذًنح ينحح قدزها  -

 

   .انطبثك األرضً نًمز انزاثطخرٍٓئخ إعبدح أشغبل طبدق انًكزت عهى  -
 
 

 رئٍس انزابطت                                                                        انًذٌز اإلداري وانًانً       
 

     تىغاشي يحسن                                                                          تن حًيدوش انعًسي          


