
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 50انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4502 أكتىبز 27 اإلثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــخــــــــس انطاثــــضئــــٛ ثٍ حًٛسٔش انعًط٘
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي س انحًٛسثٍ انصٚت عج

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فٗـــطـٛس٘ يظـــيٓ

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٛســشٛكٕش عجس انحًعهٙ 

 رئيس نجنت انتحكيم بزضــــعُٕٚخ عجـــس انم

 رئيس انهجنت انطبيت ضلٛك ثطح عجس انحًٛس

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 ـــــــــــــــوعضــــ ضفـــــــــــبٌ أحًس

 عضـــــــــــــــــــو ثهجــــــــــب٘ اثطاْٛى

 
        انتت ي رحتتب   ، عمتتري بتتن حميتتدوش  انافتتحتتا انجهستتت متتن يتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

بانحاضرين ثم أحال انكهمت إني انستيد بوغتازي محستن انمتدير اإلداري وانمتاني انت ي  تر         

 في قراءة نقاط جدول األعمال.

 
 : كًا يهيجذول األعًال 

 52انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 50

 و انصادر / انبزيذ انىارد 54

  4502/4500نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 52

   شؤوٌ يختهفت/ 50

 

 
 
 
 



 
  10/ انًصادقت عهى انُشرٌت انرسًٍت رقى 10
 

ٔعطضـٓب عهـٗ أعـــ بة يكزـت انطاثــــطخ رـــًذ انًظـبزلخ         04طٚخ انطسـًٛخ ضلـــى   انُشـ  ثعــس لـــطاةح          
 عهٛٓب ثبإلجًبع

 

  لبو انًسٚط اإلزاض٘ ٔانًبنٙ نهطاثطخ ثمطاةح انجطٚس انٕاضز ٔانظبزض كبٜرٙ:: انىارد انبرٌذ /10
 
 :ال ٕٚجس  برٌذ يذٌرٌت انشباب وانرٌاضت 
 

 ال ٕٚجس : برٌذ االتحادٌت انجزائرٌت نكرة انقذو 
 
  ال ٕٚجس :انًحترفت نكرة انقذوانرابطت برٌذ 

 

  باتُت  نكرة انقذو انرابطت انجهىٌتبرٌذ: 

 
  -فبكس  -    25/10/2014ٔ 24رعُٛٛبد انحكبو انجٍٕٓٚٛ نٕٛيٙ  -

 برٌذ انُىادي:  
   
 انًهعت انجهس٘ ثرظٕص 21/10/2014 دثزبضٚ ئرحبز أٔالز َبٚمفطٚك  يطاسهخ -
 يٕافمخ ثهسٚخ انًطبضفخ عهٗ اسزمجبل ثبنًهعتثرظٕص  22/10/2014ثزبضٚد  انسٕايعيطاسهخ فطٚك  -
  طهت رأذٛط يمبثهخ األكبثط.ثرظٕص  18/11/2013ثزبضٚد  ثطْٕويطاسهخ فطٚك  -
 ثرظٕص رأذٛط يمبثهخ األطبغط 27/10/2014يطاسهخ فطٚك َجى شجبة يمطح ثزبضٚد  -
 ثرظٕص طهت رأذٛط يمبثهخ األكبثط 27/10/2014يطاسهخ فطٚك ثطْٕو ثزبضٚد  -

 برٌذ يختهف : 
 
طهت اسزغالل لبعـخ االجزًبعـبد   ثرظٕص  26/10/2014ثزبضٚد  ضاثطخ انطٚبضخ ٔانعًم ثبنًسٛهخ يطاسهخ -

 27/10/2014نٕٛو 
 

 انبرٌذ انصادر/ 

 
 .رأذٛط يمبثهخ االكبثطثرظٕص  انفطق انسٕايع ٔثطْٕو ضؤسبةئنٗ  21/10/2014ثزبضٚد  يطاسهخ -
 .أٔالز َبٚم ٔيُبعخ ة/خ ئنغبة يمبثهخ األكبثطضؤسبة انفطق ئنٗ  23/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 فطٚك أٔالز سهًٛبٌ ة/خ ٔضعٛخ انًهعتئنٗ  23/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
ثرظـٕص   ٔفبق انًسٛهخ ٔججٓخ انزحطٚـط انـٕطُٙ انًسـٛهخ   ضؤسبة انفطق ئنٗ  26/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -

 . 28/10/2014سُخ ٕٚو  15األذٛط كأس انجًٕٓضٚخ ألم يٍ ثطيجخ انسٔض 
ئنٗ يسٚط انًهعت أحًس ذهفـخ ة/خ طهـت رُمـٛى يمبثهـخ كـأس انجًٕٓضٚـخ ألـم         26/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -

 28/10/2014سُخ ٕٚو  15يٍ 
ة/خ ثطيجـــخ يمـــبثالد   WRM-IRBB-USAH-ESSAئنـــٗ انفـــطق   27/10/2014يطاســـهخ ثزـــبضٚد   -

 03/11/2014سُخ ٕٚو  15 يزأذطح ألم يٍ
 سُخ 15ئنٗ فطق َجى يمطح ٔارحبز ثطْٕو ة/خ رأذٛط يمبثهخ ألم يٍ  27/10/2014يطاسهخ ثزبضٚد  -
 
 
 
 
 



نهًىسللى  نهقسللى يللا قبللم انشللرفً 10وانجىنللت  هقسللى انشللرفًن 10 نللتتحهٍللم يقللابلث انجى/  10
0100/0102 :   
 

عسا رسجٛم ثعض انُمبئض  فٙ أحسٍ انمطٔفنهمسى انشطفٙ  03 خيمبثالد انجٕننعجذ           

نهمسى يب لجم انشطفٙ جـطد فـٙ وـطٔف حسـُخ      02 خأيب يمبثالد انجٕن، فٙ يهعت عٍٛ انر طاة

إلجـبظاد   شجبة يُبعخ انزـٙ أنغٛـذ ثسـجت عـسو اسـزالو فطٚـك أٔالز َبٚـم       ٔ أٔالز َبٚميب عسا يمبثهخ 

 انالعجٍٛ، ٔرسجٛم َمبئض فٙ يالعت ربيسخ ٔيجسل.

  : ًال انهجاٌـــــــأع/ 10
 نشٓط َٕفًجط نهمسًٍٛانًمبثالد ثطيجخ  -    نجُت انتُظٍى انرٌاضً: 

 انًظبزلخ عهٗ انُزبئج انزطرٛت -                                    
 لطئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل  ْصِ انُشطٚخ 03يح ط ضلى  -                              

 
 زضٔس ثٛساغٕجٛخ نهحكبو + رسضٚجبد انحكبو -    ى :ٍـــــــُت انتحكــــــــنج

 رح ٛط االذزجبض انجسَٙ االسزسضاكٙ -رعُٛٛبد انحكبو -                                   
   لطئ ٔطٕزق عهّٛ ذالل ْصِ انُشطٚخ 03يح ط ضلى  -                                   

    نفئخ انشجبة ضذض انالعجٍٛئَجبظ  - : ٍمــــــنجُت انقىاٍٍَ وانتأه

 
 لطئ ٔطٕزق عهّٛ 03يح ط ضلى  -        : باطـــــُت االَضــــــنج
 

 انًسزٕٖ االٔل ٔانثبَٙ ثطيجخ انشجبة -    :شباب نجُت انتُظٍى انرٌاضً

 زضاسخ انم بٚب -
 لطئ ٔطٕزق عهّٛ 03يح ط ضلى  -

 :   شؤوٌ يختهفت/ 12
ُبعــخ ٔشنــب ثســجت عــسو اســزالو فطٚــك أٔالز َبٚــم إلجــبظاد رــى ئنغــبة يمبثهــخ أٔالز َبٚــم ٔشــجبة ي -

 .ٔٚعزجط غبئجب انالعجٍٛ ٔلطض يكزت انطاثطخ ثأٌ ٚرسط انًمبثهخ ثسجت عسو ٔجٕز اإلجبظاد
 
حكى جٕٓ٘ يٍ انًسٛهخ ٔرطلٛزٓى ئنٗ حكبو يب ثـٍٛ انطاثطـبد ٔكـصنب َجـبح      14رى يإذطا َجبح  -
 و فسضانٍٛٛ.حبو يب ثٍٛ انطاثطبد ٔرطلٛزٓى ئنٗ حكب 03
 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
 

     انعمري بن حميدوش        بوغازي محسن                                                                  
 


