
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  07الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1820 نوفمبر 27 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــــر التقنــــــي  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس  بن الذیب عبد الحمید

 الریاضي أكابر رئیس لجنة التنظیم فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 عضـــــــــــــــــــو خالـــف محمـــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  عضو لجنة االنضباط  عوینة السعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -عضو  –ل الحكام ممث  خلف هللا عبد النور
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

 
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

ثم أحال الكلمة إلي السید بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع  ،بالحاضرین
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : يجدول األعمال كما یل

  06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 06و5الجول��ة و الش��رفي للقس��م 07و06الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2018/2019   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



   06/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  06النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  د قـ�ـراءة بعــ        
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 
 یة لكرة القدمبرید االتحادیة الجزائر :  
  2018/2019مراسلة ب/خ مقررة لجدول منح وعالوات المندوبین والحكام الجدید -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  تنةببا 29/11/2018یوم  DTRA/CAWاجتماع عمل مراسلة ب/خ  -
  20/11/2018االختبار البدني االستدراكي یوم مراسلة ب/خ  -
  باإلضافة إلى برمجة المقابالت وتأخیر وتقدیم مقابالت للجھوي -

 :برید النوادي  
  مراسلة فریق أھل الواد ب/خ تأجیل مقابلة األكابر مع امل عین الریش -
د سلیمان ومیكانیك بن سرور ب/خ االنسحاب مراسلة فرق عین الحجل وأ.اوالد سلیمان وامل بانیو ون.أوال -

  من منافسة كأس الجزائر
 مراسلة شباب جبل مساعد ب/خ سیر مقابلة أصناف الشباب مع شباب عین الریش -

 برید مختلف :  
 22/11/2018طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم ب/خ  بالمسیلة 28نادي ألعاب القوى مراسلة  -
 ك الوطني ب/خ تعیین حكام كرة القدممراسلة قائد مجموعة الدر -

  البرید الصادر/ 
  بطمات وسیدي ھجرس والمطارفة والزیتون ب/خ أصناف الشبابمراسلة إلى الفرق  -

  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف.

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 70و06والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 11و10 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

للقس��م الش��رفي   23/11/2018لی��وم  07والجول��ة  16/11/2018لی��وم  06الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

 05والجول�ة  ،24/11/2018 و16ي لی�وم Aللفوج  06و05مقابالت الجولة  كذلك جرت في ظروف حسنة،

ما عدا تسجیل إعتداء عل�ى الحك�م  لعبت في ظروف عادیةللقسم ما قبل الشرفي  23/11/2018لیوم  Bللفوج 

وتوقف مقابلة المعاریف ومجدل بس�بب  24/11/2018في نھایة المقابلة أوالد منصور وأوالد عدي لقبالة یوم 

  .24/11/2018االعتداء على الحكم الرئیسي من طرف فریق مجدل یوم 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -  نة التنظیم الریاضي: لج 

  البطولة وتصفیات كأس الجزائر المصادقة على النتائج -                              
  برمجة شھر دیسمبر للقسمین -                               

  للحكام  دروس بیداغوجیة -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام + مراقبة الحكام في المالعب -                               



  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08و07و06محضر رقم  -

  
  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  ألصناف الشباب 04و 03و 02برمجة الجولة  -                                   
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                                   

  
  سنة 17سنة وأقل من  15تحضیر تجمع المنتخبین أقل من  - :المدیریــــة التقنیــــة
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم -                          

                                      

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
سیتم تنظیم نصف یوم إعالمي لرؤساء الفرق واألمناء العامون والمدربین للقسمین الش�رفي وم�ا  -

یلة، وس��یتم توزی��ع رابط��ة ك��رة الق��دم لوالی��ة المس�� بمق��ر 08/12/2018قب��ل الش��رفي ی��وم الس��بت 
  تجھیزات ریاضیة كإعانة للفرق إلى جانب ھذا االجتماع

  
تمت مناقشة مقررة االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم والمتعلق�ة بج�دول الم�نح للمن�دوبین والحك�ام  -

وك��ذلك شس��اعة والی��ة  2018/2019الجدی��د، ونظ��را لع��دد الف��رق المنخرط��ة بالرابط��ة للموس��م 
بعیدة التي تربط مختل�ف بل�دیاتھا، ق�رر مكت�ب الرابط�ة وبع�د المناقش�ة تطبی�ق المسیلة والمسافات ال

  المنح كالتالي:
إعطاء منحة النقل الجماعي للحكام لضمان السیر الحسن للمقابالت والمقدرة بـ: المسافة (ذھاب   -

  دج، وصبھا في حساب المندوب أو الحكم الرئیسي.400دج +  X 12+إیاب)

  كلم. 50دج للمسافات أقل من  1400ة تمنح تسعیرة جزافی -

  النقل  وجبة الغداء  المنحة  التعیین

المسافة نقل جماعي   كلم) 50(+ 600  دج 4000  الحكم الرئیسي

 دج X 12(ذھـاب +إیـاب)

  دج 400+ 

  كلم) 50(+ 600  دج 3000  الحكام المساعدین

  كلم) 50(+ 600  دج 3000  المندوب

  سيدج حكم رئی 2500  الحكام الشباب

  دج حكم مساعد 1500
/  

تسعیرة جزافیة للنقل 

  دج 250الفردي 

  مصاریف المھمــــات
  دج/الیوم 2000.00    والمعاینـــــــة

 Xة (ذھـاب +إیـاب)مسافال

  دج 400دج + 10

  مصـــاریف التكویــــن
CAW-DTW  

  /  /  دج/الیوم 2000.00

  إجراء المقابلة. تمنح نصف المنحة للحكام الثالثة والمندوب في حالة عدم -

   
  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            

  
     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


