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المقدمة
بعد تجديد الهيئات الريلضية للعهدة األولمبية  2024 – 2021باشر المكتب
المنتخب للفدرالية عمله في نفس يوم إنتخابه (  8أفريل  )2021بعقد لقاء تشاوري تطرق
فيها ألهم المحاور المستعجلة في برنامجه لتدارك الـتأخر الكبير لرياضة الكرة الحديدية
نتيجة التسيير العشوائي و الصراعات التي إتسمت بها العهدة السابقة التي تعاقب عليها ثالثة
رؤساء .
كما تجدر اإلشارة إلى العوائق اإلدارية الموروثة من العهدة السابقة والتي حالت دون
إداع الملفات المتعلقة باإلعانات المالية في أجالها المحددة ومن جهة أخرى شح الموارد
المالية صعبت من تجسيد النشاطات الرياضية المبرمجة على المدى القريب.
رغم كل هذه الصعوبات إستطاع المكتب المسير بقيادة رئيسها و محبي هذه الرياضة
من رؤساء رابطات ورؤساء جمعيات و العبين من تجاوز هذه الفترة الصعبة من إنقاذ هذه
الرياضة داخليا بتنظيم البطوالت الوطنية في أواخر  2021بسبب جائحة كوفيد. 19
أما على الصعيد الدولي و بتكاثف جهود الجميع و المساعدات المالية و المعنوية التي
تلقتها الفدرالية من الهيئة الوصية ( وزارة الشباب و الرياضة ) و الدعم من بعض محبي
هذه الرياضة نخص بالذكر صاحب وكالة السفر الوافي و مدير مركز تحضير الفرق
الوطنية بتيكجدة و صاحب فندق أميرة بعين طاية إستطعنا تشريف الراية الوطنية
بحصولنا على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإيطاليا للعب الطويل و كذلك على
الميدالية البرونزية بـالبطولة اإلفريقية بـبوركينافاسو بالنسبة للعب القصير.
وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا على خدمة و تطوير هذه الرياضة
سواء كان مسيرأو العب أو محب حتى لو كان ذلك بالكلمة الطيبة.
كما نترحم على أرواح كل من فارقنا من أسرتنا الكبيرة خالل هذه السنة

3

التعريف باإلتحادية
التسمية

 :اإلتحادية الجزائرية للرياضات الكروية FASB

المقر  :مركز اإلتحاديات الرياضية سابقا شوفالي -دالي ابراهيم -
تاريخ اإلنشاء :

. 1963

تاريخ تجديد المكتب التنفيذي . 2021/04/08 :
الموقع اإلكتروني . www.fasb.dz :
البريد اإللكتروني . fasboules2015@gmail.com :
الهاتف :

. 023.25.82.08
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أعضاء المكتب التنفيذي )(2024/2021
اإلسم و اللقب
الرقم
 01ريح عبد العزيز
 02شطي نور الدين
 03صداق محمد
 04صياد بوزيد
 05شداني محمد
 06لوط شيخ
 07عيسو محفوظ
 08بوغير مخفي
 09قادري مولود
 10خدري محمد
 11سي بشير ميلود

الصفة
رئيس اإلتحادية
النائب األول للرئيس
النائب الثاني للرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

اللجان المختصة لالتحادية
الرقم
01
02
03
04
05
06
07

اللـــجــنــة
اللجنة التقنية للعب القصير
اللجنة التقنية للعب الطويل
لجنة التنظيم
لجنة الرياضة النسوية
لجنة المواهب الشابة
لجنة التكوين و التحكيم
لجنة الرعاية

الــرئــيــس
شطي نور الدين
صداق محمد
شداني محمد
صياد بوزيد
لوط شيخ
بوغير مخفي
عبدلي بوجمعة  +شوالق كريم )عضو(
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األعضاء الدائمون باالتحادية
اإلســم و الــلــقــب
الرقم
 01لوني سعيد
 02قماز زاهية
 03واتو مصطفى
 04لعراب إلياس
 05واليكان هجيرة

الصـــفــــة
األمين العام
المديرة الـفـنـيـة الوطنية
مدير التنظيم الرياضي
مكلف بمتابعة الرابطات
كاتبة األمانة العامة
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مـقـدمــــة
بالنسبة لسنة  2021السنة األولى للعهدة األولمبية  ، 2024/2021ما يمكن قوله حيث
أخذنا القطار وهو يسير بوضع برنامج للناشطات يمتد على المدين القصير و المتوسط على
المستوى الوطني و الدولي يعتمد أساسا على منهجية التدريب و األهداف المراد تحقيقها .
فيما يخص التخطيط تم مبرمجته حسب البرامج الدولية للهيئتين التقنيتين :
 -01اإلتحاد الدولي للكرة الحديدية للعب الطويل .
 -02اإلتحاد الدولي للكرة الحديدية للعب القصير .
كما حددت قائمة فيما يخص المستلزمات البشرية) تقني  +والوسائل ( وليس وضعها في
خدمة الرياضيين فحسب بالنسبة للفرق الوطنية  ،بل تتعدى إلى األطقم التقنية المتعلقة
بالبرمجة المكثفة و تأطير العدد الهائل من التربصات التحضيرية و االنتقائية ،تحضيرا
لإلستحقات الوطنية ،القارية و الدولية .
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النشاطات التقنية للموسم الرياضي . 2021
 / 01تربصات اللعب الطويل :
رغم كل الصعوبات التي تلقيناها بسبب جائحة كورنا و التي أرغمت السلطات العليا للبالد
إلى تجميد جميع النشاطات الرياضية .
إال أن المديرية التقنية لالتحادية الجزائرية للرياضات الكروية استطاعت أن تبرمج بعض
التربصات لفائدة الفريق الوطني ) أكابر  /رجال – نساء  ،و لفئة أفل من  18و  23سنة (.
و لكن هذا لم يمنعا من إيجاد الحلول و بالتنسيق مع مديريات الشباب و الرياضة لمختلف
الواليات و الرابطات الوالئية لوضع خطة عمل محكمة تسمح للمنتخب الوطني بإجراء
تحضيراته للمواعيد الدولية.

 .01التربص ما قبل االنتقائي للعب الطويل ذكور ) ( Présélection
فئة أقل من  18سنة من  31-30جويلية  2021ببلدية الثنية – والية بومرداس
أهداف التربص :
 / 01المشاركة في البطولة العالمية بمدينة مرتينغ )فرنسا( من)  18إلى  23سبتمبر
 ( 2021لفئة أقل من  18و  23سنة .
 /02المشاركة في بطولة العالم بمدينة أالسيو )إيطاليا( من ) 11إلى  16أكتوبر
 ( 2021لفئة األكابر و السيدات
األعضاء 22 :
 المؤطرون . 04 : الرياضيون . 18 :المجموع. 22 :
الرابطات المعنية :
الشلف  /02البليدة  /01تيارت  /02الجزائر  /01قسنطينة  /02المدية 03
 /بومرداس  /03تيسمسيلت . 04
مالحظة  :الرياضيون المنتاقون للتربص المقبل هم المصنفون مع الثمانية األوائل

9

.02التربص ما قبل اإلنتقائي للعب الطويل ذكور) ( Présélection
فئة أقل من  18و 23سنة و أكابر رجال  11-10أوت بلدية الثنية بومرداس.
أهداف التربص :
 / 01المشاركة في البطولة العالمية للعب الطويل من  13إلى  18سبتمبر 2021
بمدينة مرتيغ )فرنسا(
 األعضاء 23 :
 المؤطرون . 06 : الرياضيون .17 :.23 :
المجموع
 الرابطات المعنية :
رياضي  01لفئة أقل من  18سنة .
 -01البليدة :
رياضي  01لفئة أقل من  23سنة.
رياضي  01لفئة األكابر .
 -02تيارت  :رياضيين  02لفئة أقل من  18سنة .
رياضيين  02لفئة األكابر.
 04رياضيون لفئة  18أقل سنة .
 -03المدية :
رياضي  01لفئة أقل من  23سنة.
 - 04تيسمسيلت  :رياضيين  02لفئة أقل من  23سنة.
رياضي  01لفئة األكابر .
 -05وهران :
رياضي  01لفئة أقل من  23سنة .
 -06الشلف :
* نتائج الرياضيين :
 07رياضيون لفئة أقل  18سنة ) تخصص مشترك  +الرمي ( .  06رياضيون لفئة أقل من  23سنة ) تخصص مشترك  +البسيط ( . 03-رياضيون لفئة أكابر رجال ) تخصص الرمي(.

10

 .03التربص ما قبل االنتقائي للعب الطويل ذكور ) ( Présélection
فئة أقل من  18و 23سنة و أكابر رجال من18 -إلى 22أوت ( 2021
بلدية الثنية  -بومرداس

 أهداف التربص :
 / 01المشاركة في البطولة العالمية بمدينة مرتينغ )فرنسا( من)  18إلى
 23سبتمبر  ( 2021لفئة أقل من  18و  23سنة .
 /02المشاركة في بطولة العالم بمدينة أالسيو )إيطاليا( من ) 11إلى 16
أكتوبر  ( 2021لفئة األكابر.

 األعضاء:
 المؤطرون . 05 : الرياضيون . 18 :المجموع . 23 :

 الرابطات المعنية :
بومرداس  /قسنطينة  /تيارت  /المدية  /تيسمسيلت  /وهران  /الشلف /
معسكر  /الجزائر  /البليدة .
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.04التربص التحضيري للعب الطويل ذكور
فئة أقل من 18و 23سنة من)  25إلى  28أوت ( 2021بلدية الثنية  -بومرداس



أهداف التربص :
 / 01المشاركة في البطولة العالمية بمدينة مرتينغ )فرنسا( من)  11إلى
 16أكتوبر  ( 2021لفئة أقل من  18و  23سنة .

 األعضاء 12 :
 المؤطرون . 04 : الرياضيون. 08 :المجموع . 12 :

 الرابطات المعنية :
  /01البليدة  01:رياضي لفئة أقل من  23سنة .  /02تيارت  02 :رياضيين لفئة أقل من  18سنة .  /03المدية  01:رياضي لفئة أقل من  18سنة  01 +رياضي لفئة أقلمن  23سنة .
  /04الجزائر  01 :رياضي لفئة أقل من  23سنة .  /05تيسمسيلت  01 :رياضي لفئة أقل من  18سنة 01+رياضي لفئة أقلمن  23سنة .
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 .05التربص االنتقائي للعب الطويل أكابر رجال ) ( Préparation
من  25إلى 28أوت  2021بلدية الثنية بومرداس .

* أهداف التربص:
 المشاركة في بطولة العالم بمدينة أالسيو إيطاليا من  11إلى  16أكتوبر . 2021 األعضاء 07 :
 المؤطرون . 03 : الرياضيون. 04 :المجموع. 07 :
 الرابطات المعنية :
 /01البليدة  01:رياضي .
 /02تيارت  01 :رياضي .
 /03الجزائر  02:رياضيين .
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 .06التربص االنتقائي للعب الطويل إناث ) ( Présélection
من  01إلى  03أوت  2021بلدية الثنية بومرداس .

* أهداف التربص :

-

-

 المشاركة في بطولة العالم بمدينة أالسيو )إيطاليا( من ) 11إلى  16أكتوبر 2021( أكابر.
 األعضاء 06 :
المؤطرون . 01 :
الرياضيات . 05 :
المجموع . 06 :
 الرابطات المعنية:
البليدة  / 01بجاية . 04
 ترتيب الرياضيات ) تخصص مشترك  +العادي(:
 02رياضيين من بجاية .
 01رياضية من البليدة .
مالحظة  :الرياضيات المنتقات لهذا التربص هن المصنفات مع الثالثة األوائل
في الترتيب .
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 .07التربص التحضيري للعب الطويل ذكور ) ( Préparation
فئة أقل من  18سنة من  05إلى  11سبتمبر  2021بلدية الثنية بومرداس .

* أهداف التربص :
 تربص إلكتشاف المواهب الشابة تحسبا للمواعيد الدولية . األعضاء:
 المؤطرون . 03 : الرياضيون. 05 :المجموع. 08 :
 الرابطات المعنية02 :
تيارت  / 01تيسمسيلت . 04
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.08التربص التحضيري للعب الطويل سيدات ) ( Préparation
من  08إلى 11سبتمبر  2021بلدية الثنية بومرداس.

التربص التحضيري للعب الطويل أكابر رجال ) ( Préparation
من  08إلى 14سبتمبر  2021بلدية الثنية بومرداس.

* أهداف التربص :
 المشاركة في البطولة العالمية من ) 11إلى  16أكتوبر ( 2021بمدينة أالسيوا ) إيطاليا ( أكابر .
 األعضاء:
أكابر رجال
 المؤطرون . 03 : الرياضيون. 04 :المجموع. 07 :
 الرابطات المعنية:
أكابر رجال
 البليدة . 01 : تيارت. 01 : -الجزائر. 02 :

سيدات
 المؤطرون 03 :– الرضيون 03:
المجموع . 06 :

سيدات
 البليدة 01 : -بجاية 02:

مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة بالرغم من صعوبات جائحة
كوفيد 19
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.09التربص التحضيري للعب الطويل أكابر سيدات ) ( Préparation
من  15إلى 18سبتمبر  2021بلدية الثنية بومرداس.

التربص التحضيري للعب الطويل أكابر رجال ) ( Préparation
من  15إلى 25سبتمبر  2021بلدية الثنية بومرداس.

* أهداف التربص :
 المشاركة في البطولة العالمية من ) 11إلى  16أكتوبر ( 2021بمدينة أالسيو ) إيطاليا ( أكابر .

 األعضاء:
أكابر رجال

أكابر سيدات

 المؤطرون . 04 : الرياضيون. 04 :المجموع. 08 :

 المؤطرون 02 :– الرياضيات 03 :
المجموع . 05 :

 الرابطات
أكابر رجال

المعنية.:

 البليدة . 01 : تيارت. 01 : -الجزائر. 02 :

أكابر نساء
 البليدة 01 : -بجاية 02:

مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة مع اإلحترازات الوقائية كوفيد .19

17

 .10التربص التحضيري للعب الطويل أكابررجال /سيدات -
Préparationمن  26سبتمبر إلى  01أكتوبر 2021بلدية الثنية بومرداس.

*أهداف التربص :
 المشاركة في البطولة العالمية من ) 11إلى  16أكتوبر ( 2021بمدينة أالسيوا ) إيطاليا ( أكابر .

 األعضاء13 :
أكابر رجال

أكابر سيدات

 المؤطرون . 03 : الرياضيون. 04 :المجموع. 07 :

 الرابطات المعنية
أكابر رجال
 البليدة . 01 : تيارت. 01 : -الجزائر. 02 :

 المؤطرون 03 :– الرياضيات 03:
المجموع . 06 :
.:

أكابر سيدات
 البليدة 01 : -بجاية 02:

مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة مع اإلحترازات الوقائية كوفيد .19
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 .11التربص ما قبل المنافسة للعب الطويل أكابر رجال /نساء) ( Précompétitif
من  02إلى  09أكتوبر  2021بمدينة الثنية – بومرداس –

أهداف التربص :
 المشاركة في البطولة العالمية من ) 11إلى  16أكتوبر ( 2021بمدينة أالسيوا ) إيطاليا ( أكابر .
 األعضاء 10 :
أكابر رجال
 المؤطرون . 03 : الرياضيون . 04 :المجموع . 07 :
 الرابطات المعنية.:
أكابر رجال
 البليدة . 01 : -تيارت. 01 :

أكابر سيدات
 المؤطرون 00 :– الرياضيات 03 :
المجموع . 00 :

أكابر سيدات
 البليدة 01 : -بجاية 02:

الجزائر. 02 :مالحظة :
تحقيق األهداف تحققت بنسبة  % 100ألن كل أعضاء الوفد شارك في هذه البطولة.
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 .12التربص اإلنتقائي للعب الطويل أكابر رجال ) ( Présélection
من  24إلى  26نوفمبر  2021بمدينة الثنية – بومرداس .
 أهداف التربص :
 المشاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسط من  25جوان إلى  05جويلية 2022بمدينة وهران .
األعضاء :
 األعضاء 10 :
 المؤطرون  01 :مدير التربص 02/حكمين  02/مدربين . الرياضيون. 23 :المجموع. 28 :
 الرابطات المعنية:
تيارت  / 02البليدة  /03الجزائر /04الشلف /01سيدي بلعباس /01قالمة/01
قسنطينة  /01المدية  /04معسكر /01وهران /01تيسمسيلت  / 01بومرداس/ 01
سوق أهراس  / 01عين الدفلى . 01
مالحظة :
 هذا التربص االنتقائي قسم إلى فوجين نتيجة للعدد الكبير من الرياضيين(.كوفيد)19 تم اختيار الفوج األول من  24إلى  25نوفمبر  2021صباحا . تم اختيار الفوج الثاني من  25إلى  26نوفمبر  2021زواال .مع التنظيم الجيد .
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.13التربص التحضيري للعب الطويل آكابر رجال ) ( Préparation
من  06إلى  09ديسمبر  2021بمدينة الثنية – بومرداس –
 أهداف التربص :
المشاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسط من  25جوان إلى  05جويلية 2022
بمدينة وهران .
 األعضاء 11 :
المؤطرون  01 :مدير التربص 01/حكم  01/مدربين  01/مساعد تقني.
الرياضيون. 10 :
المجموع. 14 :
 الرابطات المعنية:
البليدة  /01تيارت  /01الجزائر  /03الشلف  /01معسكر  /01وهران /01
تيسمسيلت  /01سوق أهراس . 01
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
الرياضيون المختارون هم  05رياضيين .
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 .14التربص التحضيري للعب الطويل آكابر رجال ) ( Préparation
من  21إلى  25ديسمبر  2021بمدينة الثنية – بومرداس – .
 أهداف التربص :
المشاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسط من  25جوان إلى  05جويلية 2022
بمدينة وهران .
 األعضاء 12 :
المؤطرون . 03 :
الرياضيون. 09 :
المجموع. 12 :
 الرابطات المعنية:
البليدة  /01تيارت  /01الجزائر  /02الشلف  /01معسكر  /01وهران /01
تيسمسيلت  /01سوق أهراس . 01
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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 .15التربص التحضيري للعب الطويل ) ( Préparation
لفئة اقل من  18و  23سنة .
من  26إلى  29ديسمبر  2021بمدينة الثنية – بومرداس

 أهداف التربص :
المشاركة في البطولة اإلفريقية المزمع إجراؤها في شهر ماي 2022بمدينة وهران أو
الجزائر العاصمة .
المشاركة في بطولة العالم لفئة أقل من  18و  23سنة في شهر أكتوبر .2022
 األعضاء 17 :
المؤطرون . 03 :
الرياضيون 09( . 14 :أقل من  18سنة  05 +أقل من  23سنة )
المجموع. 17 :
 الرابطات المعنية:
البليدة  01 :رياضي  18-سنة 01/رياضي 23-سنة.
تيارت  04:رياضيون –  18سنة .
الجزائر  01 :رياضي 18-سنة 01/رياضي 23-سنة .
تيسمسيلت  01 :رياضي 18-سنة 02/رياضي 23-سنة .
المدية  01 :رياضي 18-سنة 01/رياضي 23-سنة .
قسنطينة  01 :رياضي 18-سنة .
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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 /02تربصات اللعب القصير :
نشير إلى أن الصعوبات التي تلقيناها في اللعب الطويل هي نفسها التي عشناها في اللعب
القصيرمع الوباء كوفيد . 19

.01التربص اإلنتقائي للعب القصير شباب ) ( Présélection
من  26إلى  29أوت  2021بمركز تيكجدة – البويرة – فوج " أ "
 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر ،شباب و سيدات
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 23 :
المؤطرون . 05 :
الرياضيون. 18 :
المجموع. 23 :
 الرابطات المعنية:
البليدة  /03 :الجزائر  / 02:قسنطينة  / 01 :وهران  / 03 :تيبازة  / 02 :سوق
أهراس  / 01 :غليزان  / 02 :سعيدة  / 01 :معسكر 01 :
مالحظة :
 نظرا للعدد الكبير للبراعم الشابة تم تقسيم المجموعة إلى فوجين "أ" و "ب". -تم التربص في ظروف جيدة.
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 .02التربص ما قبل اإلنتقائي للعب القصير إناث ) ( Présélection
من  29أوت إلى  01سبتمبر2021
بمركز تيكجدة – البويرة -

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر ،شباب و نساء
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 19 :
المؤطرون . 04 :
الرياضيون. 15 :
المجموع. 19 :
 الرابطات المعنية:
المسيلة  /04:ورقلة  /04 :الجزائر  /02:تيزي وزو  / 03:باتنة . 02:
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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 .03التربص ما قبل اإلنتقائي للعب القصير شباب ) ( Présélection
من  02إلى  05سبتمبر – 2021بمركز تيكجدة – البويرة -
الفوج " :ب"

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر ،شباب و نساء
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء:
المؤطرون . 05 :
الرياضيون. 16 :
المجموع. 21 :
 الرابطات المعنية:
تيارت  / 02:عين تيموشنت  / 02 :بجاية  / 01 :بومرداس / 01:
بسكرة  / 02:عناية  / 01 :قالمة  /01 :جيجل  /01:األغواط / 01:
جلفة  /02 :المسيلة .02
مالحظة :
 التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة . بعد هذين التربصين االنتقائيين تم اختيار مجموعة من الرياضيين لاللتحاقبالفريق الوطني شباب للمشاركة في بطولة العالم .
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 .04التربص ما قبل اإلنتقائي للعب القصير أكابر و شباب ) ( Présélection
من  16إلى  18سبتمبر  - 2021بمركز تيكجدة – البويرة -

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر ،شباب و نساء
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 21 :
المؤطرون . 05 :
الرياضيون. 16 :
المجموع. 21 :
 الرابطات المعنية:
تيارت  / 02:عين تيموشنت  / 02 :بجاية  / 01 :بومرداس / 01:
بسكرة  / 02:عنابة  / 01 :قالمة  /01 :جيجل  /01:األغواط / 01:
جلفة  /02 :المسيلة .02
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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 .05التربص التحضيري للعب القصير أكابر ) ( Préparation
من  24إلى  27سبتمبر  - 2021بمركز تيكجدة – البويرة -

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر ،
من  18إلى  23سبتمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 10 :
المؤطرون . 06 :
الرياضيون. 04 :
المجموع. 10 :
 الرابطات المعنية:
بسكرة  / 01:الجزائر .03 :
مالحظة  :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة
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 .06التربص التحضيري للعب القصير إناث ) ( Préparation
من  09/30إلى - 2021/10/02بمركز تيكجدة –البويرة

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير شباب و نساء ،
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 14 :
المؤطرون . 04 :
الرياضيون. 10 :
المجموع . 14 :
 الرابطات المعنية:
المسيلة  / 02:الجزائر  /02 :تيزي وزو  / 03 :ورقلة . 03:
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة.
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.07التربص التحضيري للعب القصير إناث ) ( Préparation
من  13إلى 2021/10/ 17بمركز تيكجدة – البويرة –

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير شباب و نساء ،
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 09 :
المؤطرون . 04 :
الرياضيون. 05 :
المجموع. 09 :
 الرابطات المعنية:
المسيلة  / 01:الجزائر  /01 :تيزي وزو  / 02 :ورقلة . 01:
مالحظة  :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة.
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.08التربص التحضيري للعب القصير إناث ) ( Préparation
من  21إلى 2021/10/ 24بمركز تيكجدة – البويرة –

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير شباب و نساء ،
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 14 :
المؤطرون . 06 :
الرياضيون . 08 :
المجموع. 14 :
 الرابطات المعنية :
بسكرة  / 01:الجزائر  /03 :البليدة  / 02 :غليزان . 01 :
مالحظة  :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة.
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 .09التربص التحضيري للعب القصير أكابر و شباب ) ( Présélection
من  13إلى  2021/10/ 17بمركز تيكجدة – البويرة –
 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير شباب و نساء ،
من  18إلى  23سبتمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 06 :
المؤطرون . 06 :
الرياضيون. 08 :
المجموع. 14 :
 الرابطات المعنية:
بسكرة  / 01:الجزائر  /03 :غليزان  / 02 :المدية . 02:
مالحظة  :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة.
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 .10التربص التحضيري للعب القصير شباب وسيدات ) ( Préparation
من  07إلى  2021/11/ 12بعين طاية – الجزائر -

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر شباب و نساء ،
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا. -
 األعضاء 11 :
المؤطرون . 03 :
الرياضيون  04 )08 :سيدات  04 /شباب(
المجموع . 11 :
 الرابطات المعنية:
غليزان  / 02:البليدة  /02 :ورقلة  / 01 :المسيلة  / 01:تيزي وزو  / 01 :الجزائر 01 :
مالحظة :التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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 .11تربص ما قبل المنافسة للعب القصير أكابر ) ( Précompétitif
من  17إلى  2021/11/ 22بعين طاية – الجزائر –

 أهداف التربص :
المشاركة في بطولة العالم للعب القصير أكابر شباب و نساء ،
من  11إلى  22نوفمبر  2021بمدينة سونتا سوزانا –إسبانيا
 األعضاء 08 :
المؤطرون . 04 :
الرياضيون. 04 :
المجموع. 08 :
 الرابطات المعنية:
بسكرة  / 01 :الجزائر . 03 :
مالحظة :لم نستطيع السفر إلى األراضي اإلسبانية  ،بسبب رفض قنصلية إسبانيا منحنا
تأشيرة الدخول  ،رغم كل الجهود المبذولة من االتحادية و وزارة الشباب و الرياضة و كذا
وزارة الخارجية )
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 .12تربص تحضيري للعب القصير أكابر ) ( Préparation
من  12إلى  2021/12/ 16بعين طاية – الجزائر –

 أهداف التربص :
المشاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسط المزمع إجراؤها من  25جوان إلى 05
جويلية  2022بمدينة وهران .
 األعضاء 10 :
المؤطرون . 02 :
الرياضيون. 08 :
المجموع. 10 :
 الرابطات المعنية:
بسكرة  / 01 :الجزائر  / 03 :المدية  /01:تبسة  /01 :معسكر  /. 01:سعيدة 01 :
مالحظة:
 التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .* أصيب الرياضي بوطرفة سمير بحمى و ألم في الحنجرة  ،وقد أجرى الفحص
الخاص بكورونا وجاءت النتائج سلبية .
* غياب مبرر للرياضي زياد أحمد
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 .13التربص اإلنتقائي للعب القصير إناث ) ( Présélection
من  19إلى  23ديسمبر  - 2021بعين طاية – الجزائر –

 أهداف التربص :
 .14المشاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسط المزمع إجراؤها من  25جوان إلى
 05جويلية  2022بمدينة وهران .
 األعضاء 11 :
 .15المؤطرون . 03 :
 .16الرياضيات . 08 :
المجموع . 11 :
 الرابطات المعنية:
ورقلة  / 02 :المسيلة  / 02 :تيزي وزو  /03:الجزائر . /01 :
مالحظة -:التربص جرى في ظروف جيدة و مريحة .
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ج  -المنافسات الدولية للعب الطويل
تميزت سنة  2021بانتشار وباء كوفيد  19على نطاق واسع في كل أنحاء العالم ،إال أننا
استطعنا التسجيل في منافستين دوليبين حسب البرنامج التالي :

 .01بطولة العالم لفئة أقل من  18و  23سنة
من  18إلى  23سبتمبر 2021مرتيغ  -فرنسا
لم نستطع المشاركة في هذه المنافسة بسبب عدم حصولنا على تأشيرة الدخول إلى األراضي
الفرنسية رغم كل الجهود المبذولة من طرف اإلتحادية و الوزارة الوصية .

أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــــد
اللقب

اإلسم

ريح
صداق
زوبيدي
بوحراك
شمالل
بوشامة
قحرورة
سحيح
شعشوعة
زوبيدي
مقداد
عيسيوي
بدريات
بلهادف
حمودي

عبد العزيز
محمد
خالد
علي شريف
حاج محمد رفيق
سمير
مصطفى
جالل
محمد أمين
مصطفى
محمد أمين
نسيمة
سيد علي
سيد علي
محمد

الصفة
االتحادية
رئيس اإلتحادية
عضو
مدرب وطني
مدرب وطني
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي

الوفد
رئيس الوفد
إداري
/
/
18 .07

18 .08
18 .09
18 .10
18 .11
أكابر
أكابر
أكابر
23 .12
23 .13
23 .14
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 .02البطولة العالمية أكابر رجال  /سيدات
من  11إلى  16أكتوبر  – 2021أالسيو – إيطاليا

تمت هذه المنافسة في ظروف جد صعبة و ذلك بسبب العراقيل اإلدارية للحصول
على تأشيرة الدخول إلى األراضي اإليطالية على مستوى المصالح القنصلية
التي ال تمنح المواعيد إال في أوقات جد متأخرة.
و هو الشيء الذي أثر سلبا على معنويات الرياضيين و كذا كل أعضاء الوفد
الجزائري ،الذين و رغم كل تلك الصعاب ،أهدوا إلى الجزائر ميدالية برونزية
وبإستحقاق و مرتبة ثالثة مشرفة و ذلك في إختصاص الزوجي المختلط
المتكون من عيسيوي المية و مخلوفي عبد الكريم .دون أن ننسى المشاركة
المشرفة ألعضاء فريقنا الوطني نذكر منهم عيسيوي نسيمة و تولــــوم سامية
( المرتبة الـسادسة في إختصاص الثنائي ).
كما نغتنم هذه الفرصة لتقديم تهانينا الخالصة لهؤالء األبطال.
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أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــــد
رقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

اللقب

ريح
صداق
زبيدي
بوحراك
زبيدي
مخلوفي
بوفاتح
بوزيدي
عيسيوي
عيسيوي
تولوم
رحماني

اإلسم

عبد العزيز
محمد
خالد
علي شريف
مصطفى
عبد الكريم
سيد أحمد
سمير
المية
نسيمة
سامية
كريمة

مالحظة

الصفة

رئيس الوفد
إداري
مدرب وطني
مدرب وطني
رياضي
رياضي
رياضي
رياضي
رياضية
رياضية
رياضية
رياضية

نتائج الرياضيين
الرقم
01
02
03
04

اللقب
عيسيوي
مخلوفي
عيسيوي
تولوم

اإلسم
المية
عبد الكريم
نسيمة
سامية

الترتيب
المرتبة الثالثة
المرتبة الثالثة
المرتبة السادسة
المرتبة السادسة

المالحظة
زوجي مختلط
زوجي مختلط
زوجي مختلط
زوجي مختلط
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د  -المنافسات الدولية  -اللعب القصير
بالرغم من الظروف الصعبة و اإلحترازات الوقائية و الصحية لمكافحة جائحة كوفيد
 19من طرف السلطات العمومية ( تجميد كل النشاطات الرياضية بسبب اإلرتفاع المهول
لنسبة العدوى ،سطرت اإلتحادية األهداف األساسية التالية :
 .1البطولة اإلفريقية ( واغادوغو – من  04إلى  2021/11/07و المؤهلة لبطولة
العام بالبنين ( ديسمبر ) 2022
 .2البطولة العالمية للشباب السيدات و األكابر من  11إلى  2021/11/22بسانتا
سوزانا – إسبانبا

 .01البطولة اإلفريقية للعب القصير أكابر
واغادوغو – من  04إلى 2021/11/07
المؤهلة لبطولة العام بالبنين (ديسمبر )2022
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الطبعة الثامنة للبطولة اإلفريقية للعب القصير
من  04إلى  07نوفمبر  – 2021بوركينا فاسو

أعضاء الوفد :
 .1رئيس الوفد :
 .2المدرب الوطني
 .3الرياضيون :
الرقم
01
02
03
04

 :نور الدين شطي
 :حراث بودوكارة

اإلسم
حمزة
سمير
أحمد
محمد

اللقب
عصاد
بوطرفة
زيادي
محروق

الترتيب
المرتبة الثالة
 +التأهل للبطولة العالمية 2022

رغم كل الصعوبات التي واجهناها في هذه المرحلة بسبب جائحة كوفيد  2022و الوصول المتأخر
للدعوة الرسمية للمشاركة من جهة اإلتحاد البوركينبي ،ذلك التأخر الذي نتج عنه شبه إستحالة
الحصول على تأشيرة الدخول إلى األراضي البوركينابية لوال التدخالت المكثفة لمسؤولي اإلتحادية
و الوزارة الوصية.
و عل يه يجب المالحظة على أنه و بالرغم من هذا إال أن هذه العملية ( المشاركة ) قد تمت بنجاح و
ذلك بفضل المرتبة الثالثة المتحصل عليها من قبل رياضيينا الذين قاموا بالتنقل إلى مدينة واغادوغو
و لم يعودوا فارغي األيدي بل تحصلوا عل الميدالية البرونزية الثمينة التي أتت في ظروف جد
صعبة.
دون أن ننسى أن نذكر بأن هذا التتويج مكننا من قطع و افتكاك تأشيرة التأهل و المشاركة في
البطولة العالمية المزمع تنظيمها بالبنين من  08إلى  12ديسمبر .2022
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 .02البطولة العالمية للشباب ،السيدات و األكابر
من  11إلى  2021/11/22بسانتا سوزانا – إسبانبا
يؤسفنا أن نصرح ههنا أن هذه العملية لم تتم بسبب عدم تحصلنا على تأشيرة الدخول
إلى األراضي اإلسبانية بالرغم من كل المحاوالت و التدخالت من طرف مسؤولي
اإلتحـادية و ممثلي وزارة الشباب و الرياضة و كذا وزارة الخارجية.
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الخـــاتــمـــــة
في الختام نستطيع القول بأن سنة  2021تميزت بعدة تقلبات خاصة فيما تعلق باألهداف التي سطرتها
مديريتنا.
وعلى هذا األساس ،و إذا أخذنا بعين اإلعتبار ظروف العمل الصعبة و النقص الفادح من حيث الوسائل
و الهياكل ،ضف إلى ذلك جائحة كوفيد  ،19و يمكن تلخيصها فيما يلي :
 -01إستحالة تنقالت الالعبين في ظل إنتشار الجائحة إلجراء التربصـــات و التحضيرات .
التجمعات التي أصبحت شبه مستحيلة دون اللجوء إلى الجواز الصحي و كذا اإلجراءات
-02
الوقائية و التباعد اإلجتماعي.
 -03التجميد المتكرر من طرف السلطات لكل النشاطات الرياضية.
وكما أن في اإل عادة إفادة ،يمكننا القول بأن المديرية التقنية الوطنية لم تدخر أي جهد لتحقيق أهدافها
المسطرة ضمن مخطط العمل لسنة  ، 2021خاصة إذا علمنا أن اإلتحادية قد سخرت كل الوسائل من
أجل ذلك.
هذا و إذا تأملنا جيدا في هذه الوضعية ،يمكن أن نستخلص مايلي :
 / 01األهداف المحققة :
البطولة العالمية أكابر وسيدات من  11إلى  2021/10/ 16بأالسيوا – إيطاليا –
البطولة اإلفريقية أكابر من  04إلى  2021/11/07وغادوغوا – بوركينافاسوا . -
التأهل إلى البطولة العالمية للعب القصير بالبنين من  08إلى  12ديسمبر . 2022
أما فيما يخص األهداف المسطرة لسنة  2022نجملها فيما يلي :
 -01البطولة اإلفريقية للعب الطويل من  10إلى  17ماي  2022بالجزائر .
 -02البطولة العالمية للعب القصير من  11إلى 15ماي  2020بالدنمارك .
 -03ألعاب البحر األبيض المتوسط من  25جوان إلى  05جويلية  2022بوهران – الجزائر . -
 -04األلعاب اإلفريقية للشباب من  28أوت إلى  08سبتمبر  2022بمصر.
 -05األلعاب اإلسالمية للتضامن من  10إلى 20سبتمبر 2022بتركيا.
 -06البطولة العالمية لألشبال و األواسط في شهر أكتوبر ) 2022المكان غير محدد (.
 -07البطولة العالمية للعب الطويل أكابر في شهر نوفمبر  2022بتركيا.
 -08البطولة العالمية للعب القصير ثالثي من  08إلى  12ديسمبر  2022بتركيا.
وفي الختام نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا يد المعاونة لتحقيق هذه السلسلة من النجاحات ،ونخص
بالذكر مسؤولي الوزارة الوصية )وزارة الشــبــــــاب و الرياضة ( الذين سهلوا لنا مهامنا ،و أعضاء
المكتب التنفيذي لإلتح ادية الذين كانوا بجانبنا خالل التربصات و المنافسات من أجل تشجيعنا و تحفيز
الرياضيين.
دون أن ننسى مدراء الشبيبة و الرياضة لكل الواليات التي زرناها و أقمنا بها تظاهراتنا ) تربصات،
منافسات …(.
كما ال يفوتنا أن نشكر كذالك أعضاء اللجنة الوزارية لتحضير ألعاب البحر األبيض المتوسط وهران
 ،2022و الشكر موصول للجميع.
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التظاهرات و المنافسات الرياضية
في مجال التظاهرات و المنافسات الرياضية بالنسبة للموسم الرياضي
 ، 2021ارتأى المكتب التنفيذي بوضع بعض التعديالت على البرنامج السنوي
خالل اإلجتماع األول للمكتب التنفيذي الجديد بتاريخ  ،2021/04/23بإقتراحات
و التي تم المصادقة عليها خالل اليوم الوطني للمدرسة التقنية بتاريخ  24جوان
 2021بالبويرة ،ومست هذه التعديالت مايلي :
أوال  :إدخال الدورات الممتازة و عددها اثنان وهي :
اللعب القصير حدد ب  64ثالثية.
-01
اللعب الطويل حدد ب 32ثنائية .
-02
مع تحديد الحصص الخاصة بالرابطات.
ثانيا  :تحديد القيمة المالية بالنسبة للمنافسات الرسمية .
ثالثا :تحديد الحصص لكل الرابطات حسب طبيعة المنافسة ) كأس الجزائر
 ،البطولة الوطنية.(...
رابعا اإلجازات  :بالنسبة لإلجازات الرياضية الخاصة بالموسم الرياضي
 ،2021وضع نموذج موحد على مستوى الموقع الرسمي ) المنصة
الرقمية  )novasport-dz.com/fasbالخاص باالتحادية وعلى كل
رابطة اقتناء هذه اإلجازات ،حيث حدد مبلغ اإلجازة الواحدة بـ ) 300دج(.
وألجل هذا الغرض برمجت اإلتحادية أيام دراسية وتجريبية لتعلم و طلب
كيفية استخراج اإلجازات الرياضية عبر تقنية الفيديو التجريبي و الذي
خصص للممثلين الرابطات الوالئية الذين يتقنون استعمال اإلعالم اآللي.
 اليوم الدراسي األول  2022/01/22بعين طاية – الجزائر اليوم الدراسي الثاني  2022/02/04بعين طاية – الجزائرو للتذكير فإن عدم إستداء كل الرابطات دفعة واحدة فهو لسبب صحي
"كوفيد " 19و لتفادي و تقليل العدوى و حفاظا على صحة المشاكرين
و المنظمين.
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أما فيما يخص تطبيق البرنامج السنوي فبسبب جائحة كوفيد التي أجبرت
االتحادية على تأجيل كل المنافسات الوطنية و بقرار و تعليمة من الوزارة
الوصية حفاظا على صحة المواطنين و الرياضيين.
أما على المستوى المحلي فقرار التأجيل كان من طرف والي الوالية.
باإلضافة إلى ذالك الضائقة المالية الخانقة التي كانت تعاني منها االتحادية
حيث لم نستلم الميزانية السنوية إال عند نهاية السنة و بالضبط في شهر
ديسمبر .2021
ليبقى في األخير أهم المنافسات الوطنية اآلتية :
 -01الدورة الفيدرالية إلفتتاح الموسم الرياضي األول اختصاص اللعب
القصير ثالثي أكابر.
-02الدورة الفيدرالية إلفتتاح الموسم الرياضي األول اختصاص اللعب
الطويل رباعي أكابر .
 -03كأس الجزائر للعب الطويل رباعي أكابر.
 -04كأس الجزائر للعب القصير ثالثي أكابر.
 -05البطولة الوطنية للعب القصير ثالثي إناث.
 -06البطولة الوطنية للعب القصير ثالثي أشبال.
 -07البطولة الوطنية للعب القصير ثالثي أكابر.
-08البطولة الوطنية للعب القصير ثنائي أكابر .
 -09البطولة الوطنية للرمي بالدقة أكابر .
 -10البطولة الوطنية للعب الطويل اناث ثنائي .
 -11البطولة الوطنية للعب القصير ثنائي إناث .
-12البطولة الوطنية للعب الطويل أكابر ثنائي .
 -13البطولة الوطنية للعب الطويل إختصاص " الرأس للرأس" .
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أما بالنسبة للتظاهرات التي لم يتم إجراؤها فهي كاآلتي :
 .1الدورة األولى الممتازة للعب الطويل ثنائي .
 .2الدورة األولى الممتازة للعب القصير أكابر .
 .3الدورة الوطنية األولى للعب الطويل أشبال ثنائي .
 .4الدورة الوطنية األولى للعب القصير أشبال ثنائي .
 .5الدورة الوطنية الثانية الممتازة ثنائي للعب الطويل أكابر.
 .6الدورة الوطنية الثانية الممتازة للعب القصير ثنائي .
 .7الدورة الوطنية الثانية أشبال و إناث للعب الطويل ثنائي و اللعب القصير
ثنائي .
 .8كأس الجزائر أشبال و إناث للعب الطويل رباعي و اللعب القصير ثالثي .
 .9الجائزة الكبرى أشبال و إناث للعب الطويل ثنائي و اللعب القصير ثنائي .
 .5الجائزة الكبرى للعب الطويل أكابر .
 .6الجائزة الكبرى للعب الطويل أكابر ثنائي .
و لإلشارة فإن االتحادية لم تدخر أي جهد اتجاه الرابطات الوالية بوضع
تحت تصرفها مندوبين االتحادية ) أعضاء المكتب الفيدرالي ( أثناء
المنافسات الوطنية و بأخذ على عاتقها مصاريفهم و الجوائز المالية
للرياضيين.
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سلم التنقيط المنافسات الوطنية للموسم الرياضي .2021
إن سلم التنقيط و الحصص المشاركة في المنافسات الرياضية المبرمجة للموسم
الرياضي  2021و التي نوقشت و وافقت علية المدرسة التقنية الوطنية
المجتمعة يوم  24جوان بالبويرة ،و التي تبناها المكتب الفيدرالي.
وجاء سلم التنقيط للموسم الرياضي  2021على
اللعب القصير

/

اللعب الطويل

المرتبة
األولى

التالي :

المرتبة
الثانية

المرتبة
الثالثة

المرتبة
الرابعة

أكابر رجال
الدورة الفيدرالية االفتتاحية

06

04

02

02

الدورة الفاصلة الممتازة

06

04

02

02

البطولة الوطنية

08

06

04

04

كأس الجزائر

08

06

04

04

الجائزة الكبرى

08

06

04

04

الدورة الوطنية المحددة بالعدد 04

06

04

02

02

العب القصير شباب
ذكور  /إناث

المرتبة
األولى

المرتبة
الثانية

المرتبة
الثالثة

المرتبة
الرابعة

البطولة الوطنية

06

04

02

02

كأس الجزائر

06

04

02

02

الجائزة الكبرى

08

06

04

04

الدورة الوطنية

04

02

01

01
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حصص و سلم التنقيط الخاصة بالدورة الفاصلة :



اللعب القصير :
الحصص

الواليات
الجزائر
تيبازة
بليدة
مدية
بومرداس
بويرة
شلف
عين الدفلى
بجاية
تيزي وزو
وهران
مستغانم
سيدي بلعباس
تلمسان
معسكر
غليزان
عنابة
باتنة
بسكرة
قنسطينة
طارف
مسيلة
سطيف
األغواط
ورقلة
عين تيموشنت
سعيدة
تيارت

 04ثالثيات
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 01ثالثية
 02ثالثيتان
 01ثالثية
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
 01ثالثية

الواليات
تيسمسيلت
برج بوعريريج
قالمة
جيجل
تمنراست
اليزي
سكيكدة
سوق أهراس
تبسة
أدرار
غرداية
جلفة
خنشلة

الحصص
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 01ثالثية
 02ثالثيتان
 02ثالثيتان
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اللعب الطويل
الحصص

الواليات
الجزائر
تيارت
عين الدفلى
سكيكدة
سوق أهراس
تيسمسيلت
بليدة
بجاية
عنابة
شلف
قسنطينة
معسكر
مدية
وهران
تيبازة
بومرداس
سيدي بلعباس
الطارف
عين تيموشنت
الرابطة المنظمة
الرابطات المصنفة

 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 01ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثالثية
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 02ثنائيات
 01+ثنائية
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المنافسات الوطنية للموسم الرياضي  ) 2021التي تم إنجازها (
الرقم

األعضاء
طبيعة المنافسة

الصنف

01

المهرجان الوطني للكرة
الحديدية الذهبية

أكابر ثالثي

02

الدورة الفيدرالية االفتتاحية
للعب القصي ثالثي

أكابر

03

الدورة الفيدرالية اإلفتتاحية
للعب الطويل رباعي

أكابر

29-28
جوان2021

04

كأس الجزائر للعب الطويل
رباعي
كأس الجزائر للعب القصير
ثالثي
البطولة الوطنية للعب
القصير ثالثي
البطولة الوطنبة للعب
القصير ثالثي
البطولة الوطنبة للعب
القصير ثالثي
البطولة الوطنبة للعب
القصير ثنائي
البطولة الوطنية للرمي
بالدقة
البطولة الوطنية للعب
الطويل ثنائي
البطولة الوطنية للعب
القصير ثنائي
البطولة الوطنية للعب
الطويل
البطولة الوطنية للعب
الطويل العادي رأس لرأس

أكابر

18-17
ديسمير 2021
11-10
ديسمبر 2021
18-17
ديسمبر2021
18-17
ديسمبر2021
18-17
ديسمبر2021
2021/12/31
2022/01/01
2021/12/31
2022/01/01
16-15
جانفي 2022
15-14
جانفي2022
15-14
جانفي2022
15-14
جانفي2022

05
06

07
08
09
10
11
12
13
14

أكابر رجال
إناث
أشبال
أكابر رجال
أكابر
أكابر
إناث
إناث
أكابر
أكابر

التاريخ
20-19
فيفري 2021
19-18
جوان2021

المكان

الرابطات

الرياضيين

تيارت

14

64

مستغانم

17

480

440

تيسمسيلت

28

تيارت

11

48

خنشلة

28

87

باتنة

30

90

باتنة

28

90

باتنة

28

90

بسكرة

34

104

بسكرة

34

34

بجاية

18

03

مسيلة

05

20

بليدة
بليدة
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النتائج التقنية للمنافسات الوطنية المنجزة للموسم الرياضي 2021
الرقم

طبيعة المنافسة

الصنف

01

الدورة الفيدرالية اإلفتتاحية
19-18جوان2021
مستغانم

02

الدورة الوطنية اإلفتتاحية
29-28جوان2021
تيسمسيلت

أكابر
رجال

كأس الجزائرللعب القصير
ثالثي
من 09إل 11ديسمبر 2021
خنشلة

أكابر

03

04

كأس الجزائر للعب الطويل
 18-17ديسمبر2021
تيارت

أكابر

أكابر

التخصص

النتائج

اللعب القصير المرتبة: 01أ.زهانة  -رابطة معسكر. -
المرتبة ( J.A.S.B) : 02عين تدلس رابطة مستغانم .-المرتبة :03رجاء حاسي عمور  -رابطة وهران . --المرتبة  O.M : 03أرزيو -رابطة وهران .-

اللعب الطويل -المرتبة  : 01ترجي موزاية  -رابطة البليدة .-
رباعي
المرتبة  (C.R .H): 02عين طاية -رابطة الجزائرالمترية  - (E.S.B.C): 03رابطة قسنطينة . -المرتبة  : 03ترجي ملينة  -رابطة عين الدفلى . -اللعب القصير المرتبة :01وفاء بدر الدين  -رابطة مستغانم . -
ثالثي
المرتبة  :02الهادي طيب  -رابطة بسكرة .-المرتبة  : 03الهالل  -رابطة سعيدة -المرتبة  :03ترجي بلدية العوينات رابطة تبسة .-رباعي

المرتبة  : 01غروب شمس الحديد
 رابطة تيسمسيلت .-المرتبة  : 02الوفاق  -رابطة تيارت . -
المرتبة  : 03ترجي مليانة  -رابطة عين الدفلى . -
المرتبة  : 03المبيك موزاية  -رابطة البليدة -
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الرقم

طبيعة المنافسة

05

البطولة الوطنية
للعب القصير ثالثي
18/17
ديسمبر2021
باتنة

06

البطولة الوطنية
للعب القصير ثالثي
18/17
ديسمبر2021
باتنة

الصنف
شباب

التخصص
اللعب القصير
ثالثي

النتائج
 المرتبة األولى  :نادي رياضي بوسماعيل– رابطة تيبازة –
 المرتبة الثانية  :نادي شباب دويس رابطة الجلفة .-المرتبة الثالثة  CAOP :فريحة رابطة تيزي وزو –المرتبة الثالثة  :آمال بلدية معاضر
 -رابطة باتنة -

إناث

اللعب القصير
ثالثي

 المرتبة األولى  -L. N. I:رابطة تيزي وزو- المرتبة الثانية  :تماسين  -رابطة ورقلة –المرتبة الثالثة  :طارق ابن زياد -رابطة مسيلة –المرتبة الثالثة  :تماسين -رابطة ورقلة -

07

البطولة الوطنية
للعب القصير ثالثي
18/17
ديسمبر2021
باتنة

أكابر

اللعب القصير
ثالثي

 المرتبة األولى  -T.R.B.B:رابطة الجزائر- المرتبة الثانية :الهالل  -رابطة سعيدة –المرتبة الثالثة  -S.B.S.A:رابطة سوق أهراسالمرتبة الثالثة  C.R.H:عين طاية _رابطة الجزائر-
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الرقم
08

طبيعة المنافسة
البطولة الوطنية
للعب القصير ثنائي
 2021/01/30إلى
2022/01/01
بسكرة

الصنف
أكابر

التخصص

النتائج
 -المرتبة األولى  – S.B.S.A:رابطة سوق أهراس –

اللعب القصير
ثنائي
 المرتبة الثانية  :نادي وئام رابطة مستغانم .المرتبة الثالثة  -C.R.B:رابطة بومرداس –المرتبة الثالثة :هادي طيبرابطة بسكرة –

09

البطولة الوطنية
للعب القصير ثنائي
 2021/01/30إلى
2022/01/01
بسكرة

 المرتبة األولى :مستقبل سيدي عيسى رابطةمسيلة-أكابر

الرمي بالدقة
 المرتبة الثانية  :دراع بن خدة  -رابطة تيزيوزو –
المرتبة الثالثة  :قحدور -رابطة قالمة –المرتبة الثالثة :هادي طيبرابطة بسكرة-

االرقم

10

طبيعة المنافسة
البطولة الوطنية
للعب القصير ثنائي
15/14
جانفي
2021
مسيلة

الصنف
إناث

النتائج
التخصص
 المرتبة األولى :تماسين– رابطة ورقلة –
اللعب القصير
ثنائي
 المرتبة الثانية  :طارق ابن زيادرابطة مسيلة .
المرتبة الثالثة  :طارق ابن زياد رابطة مسيلة –المرتبة الثالثة  :تماسينرابطة ورقلة –
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االرقم

طبيعة المنافسة

11

الصنف
أكابر

التخصص

النتائج

الرمي بالدقة

البطولة الوطنية
للعب القصير ثنائي
15/14جانفي
2022
بجاية

 المرتبة األولى  -O.F.S :رابطة سطيف - المرتبة الثانية  :نادي مدالة  -رابطة بجاية –المرتبة الثالثة  :نادي مدالة -رابطة قالمة – -المرتبة الثالثة  :نادي مدالة-رابطة بجاية -

الرقم

12

طبيعة المنافسة
البطولة الوطنية
للعب الطويلثنائي
15/14
جانفي
2022
بليدة

الصنف
اكابر

التخصص
اللعبالطويل
ثنائي

النتائج
 -المرتبة األولى:

الونشرين – رابطة تيارت –

 المرتبة الثانية  E.S.B.C :رابطة قسنطينة -المرتبة الثالثة  :غروب الشمس -رابطة تيسمسيلتالمرتبة الثالثة  :الكرة الذهبية -رابطة عنابة –

13

البطولة الوطنية
للعب القصير ثنائي
15/14
جانفي
2022
بليدة

أكابر

رأس لرأس

 المرتبة األولى  C.R.H :عين طاية -رابطة الجزائر المرتبة الثانية  :ترجي مليانة  -رابطة عينالدفلى –
المرتبة الثالثة  :ترجي موزاية  -رابطة بليدة – -المرتبة الثالثة  :ثنية  -رابطة بومرداس -
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الدورات الوطنية التي تم إنجازها 2021
الرقم

01

طبيعة المنافسة
المهرجان الوطني للكرة
الحديدية الذهبية
 20- 19فيفري2021
 تيارت -الدورة الوطنية للغب القصير الثالثي
 29-28ماي2021
 -تلمسان-

الصنف

اكابر

أكابر

األعضاء
الرابطات

الرياضيين
64

14

384

22

02

03

04

الدورة الوطنية للغب القصير الثالثي
 03-02جويلية2021
 قسنطينة -الدورة الوطنية محمد بوضياف للغب
القصيرثالثي
 01نوفمبر2021
 -المسيلة -

أكابر
09
112
أكابر

28

291
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النتائج التقنية للدورات المحققة
الرقم

01

02

طبيعة المنافسة
المهرجان الوطني للكرة
الحديدية الذهبية
 20- 19فيفري2021
 -تيارت-

الدورة الوطنية تخليدا
للحاج فروي شوكري
 29-28ماي2021
 -تلمسان-

الدورة الوطنية المحدودة
من  01إلى 03
جويلية2021
03

الصنف

التخصص

أكابر

اللعب
القصير
ثالثي

آكابر

آكابر

اللعب
القصير
ثالثي

اللعب
القصير
ثالثي

النتائج
 المرتبة األولى :حاسي عمور– رابطة وهران –
 المرتبة الثانية LTS1000 : رابطةالمسيلة -المرتبة الثالثة :نادي حي زيتوني رابطةتلمسان –المرتبة الثالثة  :نادي بلقصير
 رابطة قالمة – المرتبة األولى :نادي حي زيتوني رابطةتلمسان – المرتبة الثانية  :نبيل عبد الحي رابطة الجزائر –المرتبة الثالثة  :زروق عبد الحق رابطةوهران – المرتبة الثالثة :لقرع مراد رابطة تيبازة -المرتبة األولى  :رابطة جيجل المرتبة الثانية  :رابطة تبسة-المرتبة الثالثة  :رابطة سكيكدة -

 -قسنطينة -

 المرتبة الثالثة  :رابطة قسنطينةالمرتبة األولى  :رابطة الجزائر
الدورة الوطنية
محمد بوضياف

آكابر

اللعب
القصير
ثالثي

 المرتبة الثانية :رابطة سوق أهراسالمرتبة الثالثة  :رابطة سطيف -المرتبة الثالثة :رابطة المسيلة

04

58

59

اللعب القصير رجال
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة
المرتبة الخامسة
المرتبة السادسة
المرتبة السابعة
المرتبة الثامنة
المرتبة التاسعة
المرتبة العاشرة
المرتبة الحادبة عشر
المرتبة الثانية عشر
المرتبة الثالثة عشر
المرتبة الرابعة عشر
المرتبة الخامسة عشر
المرتبة السادسة عشر
المرتبة السابعة عشر
المرتبة الثامنة عشر
المرتبة التاسعة عشر
المرتبة العشرون

النادي
الهادي طيب
S.B.S.A
الهالل
وفاء بدر الدين
T.R.B.B
مستقبل سيدي عيسى
زهانة
وئام
 J.S.Pذراع بن خدة
نادي بلدية بوسماعيل
ترجي بلدية العوينات
 C.R.Hعين طاية
C.R.B.T
كحدور
نادي شهاب دويس
J.A.S.B
حاسي عمور
أولمبي مولودية أرزيو
نادي فريحة
أمل بلدية المعضر

الرابطة
بسكرة
سوق أهراس
سعيدة
مستغانم
الجزائر
المسيلة
معسكر
مستغانم
تيزي وزو
تيبازة
تبسة
الجزائر
بومرداس
قالمة
الجلفة
مستغانم
وهران
وهران
تيزي وزو
باتنة

النقاط
14
12
10
08
08
08
06
06
06
06
04
04
04
04
04
04
02
02
02
02
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اللعب القصير شباب
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة

النادي

الرابطة

النقاط

نادي بلدية بوإسماعيل
نادي شهاب دويس
نادي فريحة
أمل بلدية المعضر

تيبازة
الجلفة
تيزي وزو
باتنة

06
04
02
02

اللعب القصير بنات
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة

النادي

الرابطة

النقاط

تماسين
طارف ابن زياد
L.N.I

ورفلة
المسيلة
تيزي وزو

14
08
06

61

ترتيب النوادي  -اللعب القصير ذكور
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة
المرتبة الخامسة
المرتبة السادسة
المرتبة السابعة
المرتبة الثامنة
المرتبة التاسعة
المرتبة العاشرة
المرتبة الحادية عشر
المرتبة الثانية عشر
المرتبة الثالثة عشر
المرتبة الرابعة عشر
المرتبة الخامسة عشر
المرتبة السادسة عشر
المرتبة السابعة عشر
المرتبة الثامنة عشر
المرتبة التاسعة عشر
المرتبة العشرون

النادي
الهادي طيب
S.B.S.A
الهالل
وفاء بدر الدين
T.R.B.B
مستقبل سيدي عيسى
زهانة
وئام مستغانم
 J.S.Pذراع بن خدة
 NRBبوسماعيل
 JSABمستغانم
ترجي بلدية العوينات
 C.R.Hعين طاية
C.R.B.T
كحدور
حاسي عامر
أولمبي أرزيو
نادي شهاب دويس
نادي فريحة
أمل بلدية المعضر

الرابطة
بسكرة
سوق أهراس
سعيدة
مستغانم
الجزائر
المسيلة
معسكر
مستغانم
تيزي وزو
تيبازة
مستغانم
تبسة
الجزائر
بومرداس
قالمة
وهران
وهران
الجلفة
تيزي وزو
باتنة

أكابر
14
12
10
08
08
08
06
06
06
//
04
04
04
04
04
02
02
//
//
//

شباب
//
//
//
//
//
//
//
//
//
06
//
//
//
//
//
//
//
04
02
02

النقاط
14
12
10
08
08
08
06
06
06
06
04
04
04
04
04
02
02
04
02
02
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اللعب الطويل رجال
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة
المرتبة الخامسة
المرتبة السادسة
المرتبة السابعة
المرتبة الثامنة
المرتبة التاسعة

النادي

الرابطة

النقاط

تـرجـي موزاية
 C.R.Hعين طاية
شروق الشمش حديد
ترجي مليانة
وئام سيدي الحسني
E.C.B.C
الوفاق
الكرة الحديدية الذهبية
الثنية

البليدة
الجزائر
تيسمسيلت
عين الدفلى
تيارت
قسنطينة
تيارت
عنابة
بومرداس

14
12
12
12
08
08
06
04
04
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اللعب الطويل شباب
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة
المرتبة الخامسة
المرتبة السادسة
المرتبة السابعة

النادي

الرابطة

النقاط

//
//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//
//

اللعب الطويل بنات
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية

النادي

الرابطة

النقاط

نادي مدالة
O.F.S

بجاية
سطيف

08
06
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65

اللعب القصير رجال
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة

الترتيب
النادي
الهادي طيب
S.B.S.A
الهالل
وفاء بدر الدين

الرابطة
بسكرة
سوق أهراس
سعيدة
مستغانم

النقاط
14
12
10
08

اللعب القصير بنات
الترتيب
المرتبة األولى

الرابطة
ورقلة

النادي
تماسين

النقاط
14

اللعب الطويل رجال
الترتيب
المرتبة األولى
المرتبة الثانية
المرتبة الثالثة
المرتبة الرابعة

النادي
تـرجـي موزاية
 C.R.Hعين طاية
شروق الشمش حديد
ترجي مليانة

الرابطة
البليدة
الجزائر
تيسمسيلت
عين الدفلى

النقاط
14
12
12
12

اللعب الطويل بنات
الترتيب
المرتبة األولى

النادي
نادي مدالة

الرابطة
بجاية

النقاط
08

66
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السادة أعضاء جمعيتنا الموقرة،
السادة أعضاء المكتب التنفيذي لإلتحادية الجزائرية للرياضات الكروية،
بموجب المرسوم رقم  330 – 14الموافق لـ  27نوفمبر  2014و طبقا للقانون
األساسي لإلتحادية الجزائرية للرياضات الكروية المتضمن شروط التنظيم و
التسيير ،سيما المادة  ( 02البند الـ  ) 16المتعلق خلق هيئات لتسيير و متابعة
الرابطات،
 يشرفنا و بحمد هللا أن نقدم لسيادتكم الحصيلة السنوية (  ) 2021التي نلخصهافيما يلي :
 يعتبر موسم  2021من أصعب المواسم التي مرت بها رياضة الكرة الحديدية على
غرار جل الرياضات األخرى وذلك نظرا لما عرفته البالد و العالم بإسره من
تحوالت و مشاكل صـحيــــــــة و إقتصادية أدت إلى تجميد في عدة مناسبات كل
األنشطة الرياضية أال و أعظمها جائحة كوفيد  19التي صعبت من مهامنا إلى
أقصى الحدود المتوقعة.
 فبالنسبة للكرة الحديدية فقد شهدنا تراجعات خيالية في شتى الميادين ،نذك منها
 إنخفاض في نسبة التظاهرات الرياضية من منافسات ،تربصات أو لقاءاتمبرمجة
 تراجع خطير في عدد الرياضيين المنخرطين مقارنة مع المواسم السابقة. إستحالة التواصل على أحسن ما يرام مع الرابطات التي عانت هي كذلك منإستحالة التواصل مع النوادي و الرياضيين.
 اإلجراءات اإلدارية ( قرارات منع الجمع بين المسؤوليات التي أجبرتالرابطات إلى إعادة هيكلة مكاتبها ) و الصحية (كوفيد  ) 19المقررة من طرف
السلطات كان لها األثر الكبير بل صعبت من مهام اإلتحادية ،الرابطات و كذا
النوادي.
 الغلق المتكرر للهياكل و المنشآت الرياضية أمام الرابطات صعب من تنظيمالمنافسات.
 و بالرغم من كل هذا و ذاك ،فقد سطرت مديرية المتابعة و المراقبة بمعية اإلتحادية
خطة عمل للتواصل مع الرابطات عبر الوسائل المتاحة إلينا من موقع و بريد
إلكترونيين – هاتف و فاكس و قد تم الوصول إلى تحقيق عدة عمليات كانت مدرجة
ضمن برنامج العمل لسنة  2021منها :
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 تسجيل رقم قياسي في عدد الرابطات الناشطة عبر الوطن :
 حيث بلغ عدد الرابطات السبع و األربعين رابطة منخرطة في اإلتحادية خلق أربع ( )04رابطات جديدة هي  :المنيعة – توقرت – أم البواقي و البيض. تواصلنا مع كل الرابطات و أرسلنا إليهم كل المعلومات المتعلقة بإنخراطات و
تعهدات المشاركة في المنافسات الجهوية و الوطنية المدرجة في رزنامة اإلتحادية
الجزائرية للرياضات الكروية.
 لم يكن التجاوب سهال في كل مرة نظرا لما سردناه آنفا من عراقيل إدارية و صحية،
لكن معظم الرابطات أبدت رغبتها في تحسين األوضاع و تمنت العودة إلى مجال
المنافسة و هذا ما نتمناه أن يتحقق خالل الموسم القادم بحول هللا و قدرته.
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توزيع الرابطات
حسب الجهات

منطقة الوسط

منطقة الشرق

رقم

الرابطات
قسنطينة
عنابة
الطارف
سوق أهراس
تبسة
خنشلة
قالمة
سكيكدة
باتنة
جيجل
بسكرة
برج بوعريريج
سطيف
مسيلة
ميلة

رقم
وهران
مستغانم
غليزان
سيدي بلعباس
تلمسان
عين تيموشنت
سعيدة
تيارت
معسكر
تيسمسيلت

الجزائر
تيبازة
البليدة
المدية
بجاية
بويرة
عين الدفلة
بومرداس
الشلف
تيزي وزو

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

منطقة الجنوب

OUESTEST.

الرابطات

الرابطات

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

منطقة الغرب

رقم

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

رقم

الرابطات
ورقلة
غرداية
األغواط
أدرار
الجلفة
إليزي
تمنراست

01
02
03
04
05
06
07
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الوضعية اإلدارية للرابطات
N°
01

Ligues de Wilayas
ADRAR

Agrément
OK

MEMBRES
OK

Affiliation
OK

Engagement
X

PV AGO
OK

PV AGE
OK

PV Huissier
X

02

CHLEF

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

03

LAGHOUAT

04
05

OUM BOUAGUI

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

BATNA

X

OK

X

X

OK

OK

OK

06

BEJAIA

OK

OK

X

X

OK

OK

X

07

BISKRA

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

09

BLIDA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

10

BOUIRA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

11

TAMANRASSET

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

12

TEBESSA

OK

X

OK

OK

OK

X

X

13

TLEMCEN

14

TIARET

15

TIZI OUZOU

X

OK

OK

OK

OK

OK

OK

16

ALGER

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

17

DJELFA

X

X

X

X

X

X

X

18

JIJEL

X

X

X

X

X

X

X

19

SETIF

X

OK

X

X

OK

OK

OK

20

SAIDA

X

OK

X

X

OK

OK

X

21

SKIKDA

X

OK

OK

OK

X

OK

OK

22

SIDI BELABBES

X

X

X

X

X

X

X

23

ANNABA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

24

GUELMA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

X

25

CONSTANTINE

OK

OK

X

X

X

OK

X

26

MEDEA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

27

MOSTAGANEM

OK

OK

X

X

OK

OK

X

28

M’SILA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

29

MASCARA

X

OK

X

X

OK

OK

OK

30

OUARGLA

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

31

ORAN

X

OK

X

X

OK

OK

X

32

EL BAYADH

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

33

ILLIZI

X

OK

X

X

OK

OK

OK

34

B.B.A

35

BOUMERDES

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

36

EL TAREF

OK

OK

X

X

OK

OK

OK

38

TISSEMSILT

OK

OK

X

X

OK

OK

X

40

KHENCHELA

X

X

X

X

X

X

OK

41

SOUK AHRES

X

OK

OK

OK

OK

OK

X

42

TIPAZA

X

OK

X

X

OK

OK

X

43

MILA

OK

OK

X

X

OK

OK

X

44

AIN DEFLA

46

AIN TEMOUCHENT

X

OK

X

X

OK

OK

X

47

GHARDAIA

48

RELIZANE

OK

OK

OK

OK

OK

X

X

49

TIMIMOUN

55

TOUGGOURT

OK

OK

X

X

X

OK

OK

58

EL MENIAA

OK

X

X

X

X

X

OK

الرابطات الوالئية

رقم

أدرار
الشلف
األغواط
أم البواقي
باتنة
بحاية
بسكرة
البليدة
البويرة
تمنراست
تبسة
تلمسان
تيارت
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة
سيدي بلعباس
عنابة
قالمة
قسنطينة
المدية
مستغانم
مسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إلـيـزي
برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تيسمسيلت
خنشلة
سوق أهراس
تيبازة
ميلة
عين الدفلة
عين تموشنت
غرداية
غـلـيـزان
تيميمون
توقرت
المنيعة

01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
46
47
48
49
55
58

: مالحظة
 إذا أخذنا بعين اإلعتبار العراقيل اإلدارية المتمثلة في التقارير الوزارية المتعلقة بمنع الجمع بين المناصباإلنتخابية و اإلدارية و تجميد كل النشاطات الرياضية مع غلق المنشآت الرياضية في عدة مناسبات و
 فإننا نعتبر ما أنجزناه رفقة الرابطات2021 التدابير الوقائية و الصحية الصارمة المفروضة طيلة موسم
. لضبط التوازن من جديد2022 عمل يمكن تصنيفه ضمن اإليجابيات في إنتظار موسم
 رابطات جديدة و إعادة بعث الرابطات التي لم توقفت عن النشاط في السنوات04  رابطة مع خلق47 األخيرة
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القائمة اإلسمية للرابطات الوالئية للرياضات الكروية
للعهدة األولمبية ( ) 2024 / 2021
الرقم

اسم الرابطة

مقر الرابطة

تجديد المكتب

الهاتف  /فاكس

البريد اإللكتروني

اسم رئيس الرابطة

هاتف الرئيس

الكوز مبروك

0676030959

باهي محمد

0561662907

العمري سايح

0770507158

عبود الطيب

0668054966

دار الشباب سعيدي رشيد الطابق األول – حي المجزرة

033.80.51.13

/

حكيم بوزوزة

0656255927

034.16.73.54

/

سعداوي فارس

0554306326

033.54.40.97

chattinoreddine@gmail.com

ال توجد رابطة

01

أدرار

2021/01/02

المركب الرياضي المتعدد الرياضات بلدية أدرار دائرة أدرار

049.36.78.70

02

الشلف

2021/01/16

ملعب الكرة الحديدية  – 2000الشلف -

027.77.66.72

bahim5814@gmail.com

03

األغواط

2021/01/07

المركب الرياضي 18فيفري  -بلدية األغواط -

029.10.12.29

lamrisayah@hotmail.fr

04

أم البواقي

05

باتنة

2021/01/02

06

بجاية

2021/01/01

ملعب الكرة الحديدية شارع بن بولعيد – بجاية -

07

بسكرة

2021/01/11

دار الرابطات بني مرة – بسكرة -

08

بشار

ال توجد رابطة

09

البليدة

2021/01/13

ملعب مصطفى تشاكر – البليدة -

032545532

ال توجد رابطة

عاقلي جمال

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

nouriflitti6@gmail.com

فليتي نور الدين

0542916407

10

البويرة

2021/01/26

دار الرابطات الجديدة حي  70مسكن  -البويرة -

026.72.36.97

ched.med2019@gmail.com

شداني محمد

0671867989

11

تمنراست

2021/01/01

دار الرابطات الحفرة– بلدية تمنراست -

029.31.21.08

djalloultam311@gmail.com

شريفي جلول

0662634054

12

تبسة

2021/01/02

حي سكانسكا – تبسة -

037.51.66.54

faouzilabidi17@gmail.com

لعبيدي فوزي

0662281716

13

تلمسان

2021/01/11

المركب الرياضي العقيد لطفي  -بلدية تلمسان -

043.27.14.52

yac1989@hotmail.fr

بوعشة ياسين

0659811989

14

تيارت

2020/12/31

مركز علي معاشي  -تيارت -

046.20.17.22

sedsedmath@gmail.com

بلمادي عبد هللا intérim

0661945033

15

تيزي وزو

2021/01/22

ترقية رياضة الكرة الحديدية بديوان المركب الرياضي

026.11.97.01

/

قريبيسة محمد

0549297572

16

الجزائر

2021/01/02

قاعة المتعددة الرياضات المقرية  -حسين داي  /الجزائر -

021.42.30.74

idrissyahiaoui1965dey@gmail.com

يحياوي إدريس

0661940851

17

الجلفة

2021/01/12

دار الشباب مخلوفي مخلوف-الجلفة-

027.91.51.69

سواهلية نوري

0664225846

18

جيجل

2021/01/27

دار الرابطات ملعب ديوان المركب الرياضي رويبح حسين

034.49.92.05

قشاشة عبد الناصر

0699474991

/

lwsb.djelfa17@gmail.com
nacermeubles@gmail.com
nacerkechacha18@gmail.com

72

عياط بوجمعة

0659541444

benyaminaboutlilis@gmail.com

بوتليليس بن يامينة

0772298465

بوسبيعة عبد المجيد

0772357173

بن عتو بوعالم

0775261779

بوسالمة مصطفى

0661288807
0553165354

19

سطيف

2021/01/10

 16شارع هدنة محمد الصغير -سطيف-

20

سعيدة

2021/01/14

دار الرابطات – سعيدة -

048.43.72.84

21

سكيكدة

2021/01/12

ملعب الكرة الحديدية  20أوت .1955

038.72.62.47

midhamadjid@gmail.com

22

سيدي بلعباس

2021/01/17

المركب الرياضي  24فبراير – سيدي بلعباس -

048.68.89.99

lsbw.sba22 @gmail.com

23

عنابة

2021/01/07

نهج صيود عاشور رقم 01ملعب الكرة الحديدية – عنابة -

/

mostafabouslama5@gmail.com

24

قالمة

2021/01/23

دار الرابطات شارع عبان رمضان  -قالمة -

037.14.35.49

lwsbg@hotmail.com

سكفالي محمد

25

قسنطينة

2021/01/11

عمارة األشغال العمومية نهج قدور بومدوس ص.ب 70

031.93.35.61

zahouanirachid@gmail.com

زهواني رشيد

0554093863

26

المدية

2021/01/09

المركب الرياضي إمام الياس  -ص.ب ................المدية

025.78.25.19

/

قليل جمال

0662681236

27

مستغانم

2021/01/02

ملحق ملعب كرة اليد بلدية مزغران

045.39.87.05

iban54@yahoo.fr

فرحات مختار

0697172354

28

مسيلة

2021/01/08

مجمع الرابطات الوالئية للكرة الحديدية – مسيلة -

035.36.25.95

ligueboulismemsila@yahoo.fr

بن خالد موسى

0551660362

29

معسكر

2021/01/09

ملعب التنس – سيق -

045.63.61.59

belkadihadj@gmail.com

بلقاضي الحاج

0554081164

30

ورقلة

2021/01/18

مسبح ورقلة

029.70.28.57

31

وهران

2021/01/06

دار الرابطات رقم  11شارع فرح الحاج حي أسامة – وهران .

041.74.12.40

32

البيض

13/03/2021

المركب الرياضي الشهداء الستة – البيض

33

إليزي

2021/01/07

المركب الرياضي الجواري – إليزي -

34

برج بوعريريج

036.63.14.35

/

bouzidsiad@gmail.com
ridel.mo3alim@gmail.com

ريدال محمد

0549697334

faresalaqsa1@gmail.com

بلحية عبد اللقادر

0661293073

واوان فاتح

0665785158

029.41.02.79

hosetif@hotmail.com

/

المركب الرياضي الجواري ضيافات السعيد –

/

/

35

بومرداس

2021/01/07

الملعب األولمبي جياللي بونعامة – بومرداس -

024.98.17.90

laddadamalek@gmail.com

36

الطارف

2021/01/03

ملعب الكرة الحديدية –بلدية الطارف -

038.30.01.82

/

37

تندوف

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

38

تيسمسيلت

2021/01/07

046.57.60.60

similoud2911@gmail.com

39

الوادي

ال توجد رابطة

40

خنشلة

2017/01/07

القاعة الرياضية لباح لخضر-خنشلة-

41

سوق أهراس

2021/02/08

ملعب الكرة الحديدية ابن خلدون – سوق أهراس -

42

تيبازة

2021/01/10

مركز الرابطات – تيبازة -

ال توجد رابطة
الملعب البلدي للرياضات الكروية – بلدية تيسمسيلت -
ال توجد رابطة

حساني محمد عبد اللطيف

/

/

لدادة مالك

0775686571

فياللي شمس الدين

0698707534

ال توجد رابطة
فتال عبد الرؤوف

ال توجد رابطة
0782301412

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

032.71.60.33

abdelhakkellil20@gmail.com

قليل عبد الحق

0667056685

hafsisadek97@gmail.com

حفصي الصادق

0671147363

خديم محمد

0672181229

024.37.78.85

/

73

43

ميلة

2021/01/04

ملعب بلقاسم بلعيد – بلدية ميلة -

44

عين الدفلى

2021/01/26

بلدية عين الدفلى

45

النعامة

ال توجد رابطة

46

عين تيموشنت

2021/01/01

47

غرداية

/

48

غليزان

2021/03/18

49

تيميمون

ال توجد رابطة

031.47.31.92

/

بودفال كمال

0665508162

bmkhaled123@gmail.com

هدلي محمد

0770773411

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

 10شارع برواتن سعيد – دائرة حمام بوحجر -تيموشنت .

043.77.86.10

/

ص ب  151سيدي عبد العزيز

029.25.58.96

/

/

chraboules@yahoo.fr

049305174

kouidri2311@gmail.com

شارع فغول محمد جديوية – غليزان -

ال توجد رابطة
صبار سعيد

ال توجد رابطة
0771975833
/

شرع محمد

0551710963

50

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

51

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

52

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

53

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

54

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

55

تقرت

دار الشباب النزلة  -توقرت

riadbouharara@gmail.com

باخالد بوعالم

0659108794

56

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

57

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

ال توجد رابطة

58

المنيعة

2021/10/24
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خارطة الطريق لموسم 2022
 إنخراط و مشاركة الرابطات في المنافسات الوطنية :
وجب تحسيس الرابطات حول عملية اإلنخراط و إلزامية المشاركة في كل
النشاطات التي تبرمجها اإلتحادية حتى يتسنى النهوض بهذه الرياضة التي عرفت
تقهقرا ملحوظا من حيث النتائج القاريــــــة و الدولية و هذا لن يتأتى إال بتظافر
جهود كل أبناء عائلة الكرة الحديدية .كما يجب دفع مستحقات اإلنخراط آليا عند
الحضور إلى الجمعية العامة العادية حتى نسترجع ما فاتنا من عمل خالل الموسمين
المنفرطين بسبب جائحة كوفيد .19
 اإلجازات الرياضية و القصاصات ) ( Licences & Vignettes
تحسيس الرابطات كذلك حول المشاركة الفعالة عن طريق إقتناء اإلجازات و
القصاصات من طرف الرابطات خاصة إذا علمنا أن اإلتحادية قد خصصت ميزانية
خاصة بعملية إنجاز تلك اإلجازات الرياضية بوسائلها الخاصة إذ تم إقتناء آلة
تصنعيها محليا مع وضع أرضية رقمية معلوماتية .حيث تم برمجة أياما تكوينية
لفائدة كل الرابطات ( مع تقسيم المتربصين إلى أفواج بسبب التدابير اإلحترازية
المفروضة من طرف السلطات العمومية ).
 مشروع وضع ديناميكية تقييمية جديدة ( إتحادية  رابطات )
-

تهدف هذه الديناميكية إلى تحفيز و توجيه الرابطات على النحو التالي :
(إتحادية–رابطة) أو (رابطة–رابطة)
خلق جائزة سنوية لتكريم الرابطة التي تظفر بلقب أحسن رابطة من حيث تنظيم
المنافسات – عدد ااممثلين في اإلستحقاقات الدولية – عدد األلقاب المحصل
عليها في المنافسات الوطنية و الدولية ،إلخ.....
تشجيع الرابطات التي تهتم بتكوين المدربين – الحكام ،إلخ....
تحفيز الرابطات التي تزود الفرق الوطنية بالالعبين المتفوقين
تشجيع إنتقاء المواهب الشابة و متابعتها محليا

على أن يتم وضع نمط التقييم و تصميم البطاقة الخاصة بالعملية على مستوى
اإلتحادية و إخضاعها للدراسة من قبل الملتقى التقني الوطني خالل الموسم
الرياضي .2021
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خاتمة – توصيات و إرشادات
بعد التشكرات التي نقدمها في عجالة إلى كافة أبناء عائلة الكرة الحديدية الذين
قدموا ما أمكنهم من مجهودات جبارة خالل االلسنتين األخيرتين اللتين عرفتا مشاكل
عويصة إجتماعية و صحية ،نتقدم بتحياتنا الخالصة لكل أعضاء المكتب التنفيذي
لإلتحادية على التشجيعات التي تلقيناها من طرفهم إلنجاز ما حققناه من محاور
مدرجة ضمن برنامج العمل المسطر من قبل اإلتحادية.
كما ال يفوتنا أن نقف دقيقة صمت ترحما على أرواح كل من فقدناهم خالل
الموسمين  2020و  2021سيما من جراء كوفيد  .19فاللهم ارحم كل ميت و اشف
كل مريض.

نظرا للتقهقر في عدد المنخرطين خالل السنتين الماضيتين و المسجل عبر القطر
الوطني ،نقترح على جمعيتنا العامة الموقرة الرجوع إلى إعادة بعث و تشجيع
سياسة إنتقاء المواهب الشابة حتى يتسنى لنا تشبيب الفرق الوطنية التي ستمثلنا
و تمثل الجزائر في المحافل القارية و الدولية.
كما نتمنى أن يعاد النظر في سياسة تشجيع الرياضة النسوية مع وضع إستراتيجية
خاصة بتكوين مدربات و مدربين من خالل إنشاء مسابقات و منافسات نسوية مع
إتحاديتي الرياضة المدرسية و الجامعية و إذا إقتضى األمر مع إتحادية الرياضة و
العمل أو جمعيات نسوية ناشطة و فعالة.
الحظنا إرتقاع عدد ممارسي اللعب القصير بنسبة جد عالية مقارنة مع ممارسي
اللعب الطويل و عليه وجب البحث في سبل وضع ديناميكية من أجل خلق توازن
بين اإلختصاصين من خالل تنظيم ندوات و أيام دراسية لهذا الغرض.
إعادة النظر في التوزيع الجغرافي ( الجهوي ) للرابطات سيما مع تزايد عدد
الواليـــــــات و رغبات بعض الواليات لخلق رابطات جديدة لرياضة الكرة
الحديدية .و هذا ما سيخفف الظغط على بعض المناطق حيث الحظنا أن عدد
الممارسين في منـطـقـتـــي "الشـــــــرق" و "الوسط" مرتفع بنسبة كبيرة مقارنة
بمنطقتي "الجنوب" و "الغرب".
شاكرين لكم حسن متابعتكم و مرافقتكم لنا ،تقبلوا منا سيادتكم فائق التحايا الرياضية.
وفقنا هللا و إياكم لما غيه خير هذه الرياضة .الشكر موصول للجميع
المكلف بمتابعة الرابطات

إلياس لعراب

76

77

اإلتحادية الجزائرية للرياضات الكروية
الحصيلة المالية لسنة 2021
من  2021/1/1إلى 2021/12/31
اإليــــــــــــــــرادات
المــــــــــــــــواد
 – 1اإلعانات (إعانات 8229000.00دج17485900.00+دج)
 – 1-1التمويل العام
 – 1.1.1الدولة ( التمويل من طرف الوزارة )
 – 1.1.2الجماعات المحلية
 – 1.1.3المؤسسات و الهيئات العمومية
 – 1.1.4الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية
 - 1.2تمويل األجهزة الوطنية و الدولية
 – 1.21اإلتحاديات
 – 1.22المؤسسات الدولية
 - 1.3أخرى
 – 1.3.1المؤسسات الخاصة
 – 1.3.2الخواص
 – 1.3.3أعضاء الجمعية (موارد خاصة)
 – 1.3.4الدعم و اإلشهار
 - 2اإلشتراكات
 – 2.1المنخرطون
 – 2.2أعضاء المكتب
 - 3.2أخرون
 – 3أخرى
 – 1.3فارق السنة المالية المنصرمة
 - 1.1.3المصرف
 - 2.1.3الصندوق
 – 3.3الهبات و الوصايا
 – 1.3.3القروض (خواص +2600000.00إتحادية التجديف )2000000.00
 – 2.3.3الباقي من ملف إيطاليا
مجموع اإلرادات إلى 2021/12/31

المبـــــلغ
 25714900.00دج
 25714900.00دج

372440.00
372440.00

15893337.42
11118447.32
11118447.32

4600000.00
174890.10
41980677.42
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الجزائرية للرياضات الكروية
الحصيلة المالية لسنة 2021
من  2021/1/1إلى 2021/12/31
النـفـــقات
المــــــــــــــــواد
 – 1التسيير
 – 1.1المصاريف العامة للتسيير
 – 1.1.1المواد و اللوازم
 – 1.1.1.1اإلدارة و المكتبة
 – 2.1.1.1التقنية و البيداغوجية
 – 3.1.1.1الطبية و الصيدالية
 – 2.1.1األعباء الملحقة
 – 1.2.1.1األعباء اإليجارية
 – 2.2.1.1أعباء الحفظ و الصيانة
 – 3.2.1.1أتاوات الكهرباء
 – 4.2.1.1أتاوات الماء
 – 5.2.1.1أتاوات الهاتف
 – 1.5.2.1.1الهاتف الثابت
 – 2.5.2.1.1الهاتف النقال
 – 3.1.1حظيرة السيارات
 – 1.3.1.1مصاريف الوقود
 – 2.3.1.1الحفظ و المزلقات
 – 3.3.1.1اإلصالح و قطع الغيار
 -4.3.1.1التأمينات و طوابع المركبات
 – 4.1.1المصاريف المالية و البريدية
 – 5.1.1مصاريف التصرفات القانونية و المنازعات
 – 6.1.1مصاريف اإلشهار و الطبع

المبـــــلغ
4975036.81
925648.81
205550.30

141164.45

6174.06
310960.00
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 – 7.1.1مصاريف و أتعاب مقدمي الخدمات
 – 1.7.1.1أتعاب مكتب الحسابات
 – 2.7.1.1أتعاب محافظي الحسابات
 – 3.7.1.1أتعاب مقدمو الحسابات األخرون
 – 4.7.1.1أتعاب محضر قضائي
 – 2.1مصاريف المهمات و التنقالت
 – 1.2.1مصاريف التنقالت (نقل)
 – 1.1.2.1أعضاء المكتب التنفيذي
 – 2.1.2.1اإلطارات الدائمة
 – 3.1.2.1الطاقم التقني و الطبي
 – 4.1.2.1أعضاء أخرون
 – 3.1المصاريف المرتبطة بالنشاط
 – 1.3.1اشتراكات األجهزة الدولية
 – 2.3.1مصاريف تنظيم اإلجتماعات الجمعية العامة
 – - 1.2.3.1إجتماعات المكتب و اللجان
 – 2.2.31إجتماعات الجمعيات العامة
 – 3.2.3.1تنظيم الندوات و المؤتمرات
 – 3.3.1تأمين الرياضيين و المؤطرين
 – 4.3.1التأمينات األخرى
 – 5.3.1المصاريف الطبية
أجور المستخدمين
 – 1.4.1أجور المستخدمين
 – 1.1.4.1اإلداريين
 - 2.1.4.1التقنيين
 – 2.4.1أجور الرياضيين
 – 3.4.1أجور المدربين
 – 4.4.1منح النتائج
 – 1.4.4.1الرياضيين
 – 2.4.4.1الـتأطير
 – 5.4.1المنح األخرى
 – 2النفقات المرتبطة بالنشاطات الرياضية
 -1.2التكوين و التطوير
 – 1.1.2التدريب التكوين و التجمعات
 – 2.1.2التظاهرات واللقاءات الرياضية الوطنية اإلستثنائية
 – 3.1.2التكفل بالمواهب الشابة
 – 2.2الفرق الوطنية
 – 1.2.2التداريب و المنافسات في الجزائر
الفريق الوطني أكابر ذكور
الفريق الوطني أكابر إناث
الفريق الوطني أقل من  23سنة
الفريق الوطني أقل من  18سنة
 – 2.2.2التداريب و المنافسات في الخارج
الفريق الوطني أكابر ذكور
الفريق الوطني أكابر إناث
الفريق الوطني أقل من  23سنة

261800.00

403114.00
353430.00
72844.00

3220000.00
2095000.00

1125000.00

14140763.40

11348258.50
1878916.00

9469342.50
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BILAN FINANCIER
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
…

…

…

…….

Canevas type relatif à l’état détaillé des ressources
et des dépenses de la F.A.S.B (Arrêté du 10/12/206)
J.O N° 18 du 18/03/2007

A- RECETTES
Désignations

I- Subventions (Subvention 8 229 800,00 + CAS 17 485 900,00
Financement Public
1.1.1- Etat : Financement M.J.S
1.1.2- Collectivités Locales
1.1.3- Entreprises et Organismes Publics
1.1.4-Fonds National de la Promotion des initiatives
de la jeunesse et Pratiques sportives
1.2- Financement des instances nationales et international
1.2.1- Fédérations
1.2.2- Institution Internationales
1.3 - Autres
1.3.1- Entreprise privées
1.3.2- Particuliers (Don)
1.3.3- Membres de l’Association (Fonds Personnels)
1.3.4- Sponsoring et Publicité

Montants
25 714 900,00

1.1-

II-

III-

Cotisations
2.1- Adhérents
2.2- Membres du Bureau
2.3- Autres (Affiliations)

Autres
3.1- Reliquat de l’exercice antérieur
3.1.1- Solde Banque au 31/12/2020
3.1.2- Solde Caisse au 31/12/2020
3.1.3- Créances
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25 714 900,00

372 440,00
372 440,00

15 893 337,42
11 118 447,32

Désignations

Montants

3.2- Recettes de rencontres
3.2.1- Nationales
3.2.2- Internationales
3.2.3- Droits de participation aux manifestations
3.3- Dons et Legs
3.7- Prêts (Particuliers :(2 600 000,00 + F.A.d’Aviron 2 000 000,00)
3.8- Recettes Diverses (Restitution sur dossier de sortie Italie)

4 600 000,00
174 890,10

3.10- Droits de Retransmission TV
Total Recettes au 31/12/202….
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41 980 677,42

BILAN FINANCIER
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
…

…

…

…….

Canevas type relatif à l’état détaillé des ressources
et des dépenses de la F.A.S.B (Arrêté du 10/12/206)
J.O N° 18 du 18/03/2007

B- DEPENSES
Désignations

I- Fonctionnement (Subvention 8 229 800,00 + CAS 17 485 900,00
1.1-
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Frais Généraux
1.1.1- Matières et Fournitures :
1.1.1.1 Administratives et de Bureau
1.1.1.2 Techniques et Pédagogiques
1.1.1.3 Médicales et Pharmaceutiques
1.1.2- Charges Annexes
1.1.2.1 Charges Locatives
1.1.2.2 Frais d’Entretien et Maintenance
1.1.2.3 Redevances d’Electricité
1.1.2.4 Redevances des Eaux
1.1.2.5 Redevances Téléphoniques
1.1.2.5.1 Téléphone Fixe
1.1.2.5.2 Téléphone Mobile
1.1.3- Parc Auto
1.1.3.1- Frais de Carburant
1.1.3.2- Entretien et Lubrifiant
1.1.3.3- Réparation et pièces de rechanges
1.1.3.4- Assurance et vignettes véhicules
1.1.4- Frais Financiers et Postaux
1.1.5- Frais d’Actes et de Contentieux
1.1.6- Frais de Publicité et Impressions
1.1.7- Frais et Honoraires des Prestataires
1.1.7.1 Honoraire Cabinet Comptable
1.1.7.2 Honoraire Commissaire aux Comptes
1.1.7.3 Autres Prestataires
1.1.7.4 Honoraire Huissier

Montants
4 975 036,81
925 648,81
205 550,30

141 164,45

6 174,06
310 960,00

261 800,00

Désignations
1.2-

1.3-

1.4-

1.5-
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Frais de Mission et de Déplacement
1.2.1- Frais de Déplacement (Transport)
1.2.1.1
Membres du bureau Exécutif
1.2.1.2
Cadres Permanents
1.2.1.3
Staff technique médical
1.2.1.4 Autres Membres
1.2.2- Frais de Mission et de Séjours
1.2.2.1
Membres du bureau Exécutif
1.2.2.2
Cadres Permanents
1.2.2.3
Staff technique et médical
1.2.2.4
Autres Membres
Frais Liés à l’activité
1.3.1- Cotisation aux instances internationales
1.3.2- frais d’organisation des réunions de l’Assemblée générale
1.3.2.1 Réunions du Bureau et des Commissions
1.3.2.2 Réunions des Assemblées Générales
1.3.2.3 Organisation des Séminaires et Conférence
1.3.3- Assurances Athlètes et Encadrements
1.3.4- Autres Assurances
1.3.5- Frais Médicaux
Rémunérations des Personnels
1.4.1- Rémunérations des Personnels
1.4.1.1- Administratifs
1.4.1.2- Techniques
1.4.2- Rémunérations des Athlètes
1.4.3- Rémunérations des Entraineurs
1.4.4- Indemnités de Résultats
1.4.4.1- Athlètes
1.4.4.2- Encadrements
1.4.5- Autres Primes
Charges Sociales
1.5.1- Cotisations Sociales
1.5.1.1- C.N.A.S
1.5.1.2- C.N.R
1.5.1.3- Mutuelle
1.5.2- Impôts et Taxes
1.5.2.1- Impôts Divers
1.5.2.2- Taxes Divers

Montants

403 114,00
353 430,00
72 844,00

3 220 000,00
2 095 000,00

1 125 000,00
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