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 الفهـــــــرس
         كلمة الرئيس ✓

          مقدمة  ✓

 الحصيلة االدبية -1

        التعريف باالتحادية  ✓

        االتحادية  تسيير ✓

 االجتماعات -2

       اجتماعات المكتب التنفيذي  ✓

        المداوالت الرئيسية  ✓

       معالجة البريد  ✓

         العالقات  ✓

  الحصيلة الفنية -3

          مقدمة  ✓

     الفرق الوطنية المختلفة و النخبة الوطنية ✓

 التربصات التحضيرية واالنتقائية كل األصناف  -

 المنافسات الدولية الودية والتحضيرية -

 الدولية الرسمية المنافسات  -

    سنة 13و  11المواهب الشابة الرياضية اقل من  ✓

 التربصات التحضيرية واالنتقائية -

 المنافسات الدولية الودية والتحضيرية -

      التكوين و التطوير الرياضي  ✓

o  التطوير 

 المجمع التقني الوطني للمدربين  -

 المجمع التقني الوطني للحكام  -

 الطاولة الجزائرية اللقاء الوطني الجامع إلطارات كرة  -

 العمليات األخرى  -

o  التكوين 

 المدربين  -

 الحكام والرسميين  -

 2021إحصائيات  -

        لتنظيم الرياضي  ✓

 المنافسات الوطنية حسب الفرق  -

 المنافسات الوطنية الفردية  -

      2021إحصائيات  -

 اللجان  تقارير  -4

 اللجان الجهوية  ✓

 سفيان   بشني   السيد  /  اللجنة الجهوية للجنوب   -

    السيد زرقاني احمد / اللجنة الجهوية  للوسط الغربي  -

   شرقي اللجنة الجهوية  للوسط ال -

 السيد  حموين  سعيد  /  اللجنة الجهوية للغرب   -

 السيد  عرباوي خالد  /  اللجنة الجهوية  للشرق    -

 المختصةاللجان  ✓

   السيد فاتحي محمد / لجنة متابعة الرابطات و النوادي     -

     السيد عليش  رشيد  /  اللجنة الوطنية للحكام    -

     السيد  عجابي مبروك / لجنة القوانين والتأهيل و التأديب  -

    السيد  عمار طيب  /     لعتادلجنة  ا -

   السيد ماضي عيسى  / لجنة  التطوير و الرياضة المدرسية -

    السيد  غرياني  صالح  /  لجنة االعالم و االتصال  -
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 بعد بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا

على رأس اإلتحادية الجزائريةة لكةرا الواولةة نقةي اليةوم ونحةن   نلتقي اليوم في هذا المكان بعد عام من إنتخابنا

، إسةتأنننا فيةا النطةاو بعةد  19نتأهب لتقديم حصيلة عام من العمل في ظل ظروي صعبة فرضها وبةا  كورونةا كوفيةد 

 توقي دام لقرابة العامين أثر بطكل كبير على أدا  رياضيينا وادائنا بالنظر إلى التوقنات المتكررا .

ذلك لم يثنينا عن مواصلة العمل بجد وإصرار من أجل النهوض برياضتنا ،ومن هذا المقةام أتوجةا بالطةكر الجزيةل   لكن

لكل الرابوات والنوادي وبدون إستثنا  ألنهم وحدهم من أكملوا المسيرا بعزيمة وقوا رغم الظروي القاهرا فعادوا لنةت  

 ا للتدريب ولجو المنافسة.القاعات وهيئوا كل الظروي لالعبيهم من أجل العود 

ومن هذا المقام أتطري بأن أبلغ جميع إخواني ان اإلتحادية رافقت النةوادي والرابوةات بتوجيهةات مةن الةوزارا 

الوصية من اجل العودا السريعة إلى الساحة الرياضية ،و كانت البداية باللقا  الووني الجةامع والةذي حضةرب أبنةا  كةرا 

ار يومين بننةد  المهةدي بسةواوالي و إسةتمعنا مةن خاللةا لكةل إقتراحةات التقنيةين مةن اجةل الواولة الجزائرية على مد 

تقني  35النهوض برياضتنا وتحسين مستواها ، ثم كان بعد ذلك الموعد مع المجمع التقني الووني الذي حضرب أكثر من 

وة اإلنوالقة الرسمية للموسةم الرياضةي مثلوا مختلي الرابوات والنوادي من بوولة القسم الووني األول والذي يعتبر نق

و تالب مباطرا المجمع الووني للحكام، إال أننا وخالل الموسم المنصرم ورغم الظروي الصعبة واصلت المديريةة الننيةة 

نطاوها وحافظت على تقاليةدها حيةب برمجةت تربصةات للمنتخبةات الوونيةة و كةذا المطةاركات الدوليةة فةي البوةوالت 

مية و الدورات المنتوحة باإلضافة إلى المطاركة فةي األلعةاب األولمبيةة بووكيةو و مواصةلة التحضةير والمنافسات الرس

 أللعاب البحر األبيض المتوسو.

 السادة أعضاء الجمعية العامة

إن كل ما وصلنا إليا وحققناب خالل مسيرتنا ويلة السنة الماضية كان كةذلك بنضةل المرافقةة المسةتمرا والدائمةة 

لطباب و الرياضة ،التي كانت لنا سندا قويا وسهلت لنا كل األمور من أجل التكنل األمثل خاصة برياضيي النخبة لوزارا ا

والمنتخبات الوونية ، ومن هنا نتقدم إلى السيد الةوزير وكةل اإلوةارات بةالوزارا بالطةكر الجزيةل ، كمةا ال ننسةى دعةم 

د الرحمان حماد وكل أعضا  مكتبا التننيذي ووقوفهم إلى جانبنةا كلمةا ومساندا اللجنة األولمبية لنا وعلى رأسها السيد عب

 دعت الحاجة لذلك وهذا دائما في صال  رياضيينا وفي صال  كرا الواولة الجزائرية فألي طكر لهم جميعا

 

 كلمة الرئيس
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 السادة أعضاء الجمعية العامة

حصةيلتين األدبيةة والماليةة لسةنة وإذ نقي بين يدي إخواننا من أعضةا  الجمعيةة العامةة العاديةة لسةرد وقةرا ا ال

، أقول لكم إننا رفقة أعضا  المكتةب التننيةذي لحتحاديةة واللجةان التةي يرأسةونها وكةذا رلسةا  اللجةان الجهويةة   2021

الخمس و اإلوارات الدائمة لحتحادية الذين بذلوا كل ما في وسعهم ألجل إعادا ترتيب االمور والتحضير إلنوالقةة جيةدا 

اضي الجاري ، لقد إجتهدنا وعملنا بجد وإخالص من أجل تقديم األفضل لكرا الواولة ،فإن وفقنا فهذا بنضةل للموسم الري

من هللا وحدب وإن قصرنا فقد إجتهدنا ما إستعونا إليا سبيال ، فكل مسيرا وكل ورية  البةد و ان لةا إيجابيةات و سةلبيات 

 تثمين كل ما حق  و تقويم و تحسين كل ما با نقصان أو خوأ.ونحن ال ننزب اننسنا ، بل ندرك أن هذب المحوة فرصة ل

وفي األخير أرجو أن نكون يدا واحدا من أجل تحقي  القنزا النوعية واألهدي المنطةودا وهةو البلةور برياضةتنا 

لون على إلى غايتنا المرجوا أال وهي منصة التتويجات على الصعيد اإلقليمي والقاري ولما ال العالمي ، خاصة وأننا مقب

بمدينة وهران أال وهو ألعاب البحر األبيض المتوسو ثم تليا في نهاية   2022حدب هام وكبير ستحتضنا الجزائر صيي  

البوولة اإلفريقية لألمم أكابر، والتي ستحتضنها الجزائر ألول مرا . لذا نحن بحاجة جميع أبنا  كرا  2022طهر أكتوبر  

نظيم بوولة فةي أحسةن الظةروي تلية  بنةا كهيئةة و إختصةاص رياضةي لةا سةمعتا الواولة الجزائرية من أجل تقديم وت

 وتاريخا  و نطري بها ووننا الذي لا تقاليد في تنظيم وإنجاح مختلي التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.

ماضةية رغةم و في ختام كلمتي أود ان أطكر كل أبنا  عائلة كرا الواولة وبدون إستثنا  لما قدوموب ولية السنة ال

، وأدعةوكم للمةرا الثانيةة للمسةاهمة فةي توةوير كةرا الواولةة  19الظروي الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا كوفيةد 

 الجزائرية فأبواب اإلتحادية منتوحة لجميع أبنائها ودون استثنا .
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 1977إن اإلتحادية الجزائرية لكرا الواولة كهيئة رياضية اولمبية تنطو على التراب الةووني منةذ نطةأتها سةنة  

 تعتبر هيكل رياضي هام تسير وف  قوانين الجمهورية ويضبوها قانون أساسي يتحكم في تنظيمها وهيكلتها إداريا وتقنيا .

عقدت الجمعيةة العامةة اإلنتخابيةة والتةي   2017/2020لماضية  وكما يعلم الجميع وبعد انقضا  العهدا األولمبية ا

جرت في ظروي تنظيمية جيدا سادتها الروح الرياضية بين كل المترطحين وأسنرت في األخير عن إنتخاب رئيس جديد 

ة و الطةكر رفقة مكتب تننيذي من أبنا  كرا الواولة الجزائرية ومن الناعلين في الميدان ، ومن هذا المنبر أتوجةا بالتحية

لرئيس اإلتحادية وأعضا  المكتب التننيذي للعهدا السابقة و لرلسا  و أعضا  المكتب التننيةذي للعهةدات األولمبيةة التةي 

سبقتهم على ما بذلوب من جهد و عمل حتى وصل إختصاصنا إلى ما هو عليا اليوم ، وتعاقب األجيال هو سةنة كونيةة ال 

و األثر طكرا لكم جميعا لما قدمتموب خدمة لكرا الواولةة الجزائريةة ، وسةنعمل نحةن بد منها يذهب الرجال ويبقى النهج  

بدورنا على المحافظة على هذا الصرح الرياضي الهام لتسليما لمن يخلننا في قادم السنوات ليكملوا مسيرا النجاح والتأل  

 جيال بعد جيل.

،  2021ضا  المكتب التننيذي طةهر مةارس مةن عةام إننا وبعد إنتخابنا على رأس اإلتحادية رفقة إخواني من أع

باطرنا في إعادا هيكلة اإلتحادية فباطرنا بتوزيةع المهةام علةى أعضةا  المكتةب التننيةذي وتعيةين رلسةا  اللجةان التقنيةة 

ين لحتحادية وبعدها تم تنصيب رلسا  اللجان الجهوية الخمس على المستوى الووني ، وتنصيب المدرا  اإلداريين والنني

على مستوى اإلتحادية بد ا باألمين العام و المدير النني الووني ليليهم مدير التنظيم الرياضي و مدير التكوين والتوةوير 

حيب قمنا بنطر إعالن عن فتحت المناصب المطار إليها سابقا وهذا من مبدأ فت  األبواب لجميع أبنةا  كةرا الواولةة كمةا 

خابي ، و تم كذلك تنظيم اللقا  الووني الجامع إلوارات كرا الواولة الجزائرية يومي وعدنا با في مطروع برنامجنا اإلنت

و الذي اعدب وأطري عليا السيد خالد بوزيان الرحمان النائب األول لرئيس األتحادية ، ثم المجمةع   23/10/2021و    22

القانون األساسي لحتحاديةة وبعةدها  والذي يطري عليا المدير النني الووني حسب   06/11/2021التقني الووني بتاريخ  

 والذي أطرفت علي تنظيما اللجنة الوونية للحكام . 10/11/2021تنظيم المجمع التقني الووني للحكام بتاريخ 

مع كل ما قمنا با خالل النترا التي ذكرناها كان النطاو متوقي تماما بعد اإلنتطةار الرهيةب لجائحةة   وبالموازات 

كورونا وعلى فترات متنرقة منعتنا من استئناي المنافسة إال بعد الترخيص الذي تلقيناب من الوزارا الوصية ، حيب كمةا 

التوقي عن النطاو والتدريبات و الغل  الكلي للقاعات الحظنا  يعلم الجميع كانت العودا صعبة جدا فبعد قرابة العامين من

 مقدمة



                                                                  

 
6                                                           2021الجمعية العامة العادية  

 

صعوبة كبيرا عند معظم النوادي في العودا لجو التدريبات والمنافسة وما أثر كذلك هةو التأجيةل اإلضةوراري إلنوةال  

 الموسم في وقتا المحدد .

والعبةي النرية  الةووني وبعةد جهةد  ورغم ذلك فأن المديرية الننية الوونية كانت دائما مرافقة لرياضيي النخبةة

كبير تمكنا من المطاركة في البوولة الدولية المنتوحة بقور فةي إوةار التحضةير لأللعةاب األولمبيةة بووكيةو ، ثةم أربةع 

بووالت دولية منتوحة بتونس رغم الظةروي الصةعبة و الغلة  الكلةي للمجةال الجةوي بسةبب الجائحةة وكةذا عةدم تةوفر 

ائر ، أما بالنسبة للبووالت الرسمية فطهدت مطاركة الجزائر في البوولةة اإلفريقيةة لألمةم أكةابر الرحالت من وإلى الجز

سيدات و رجال مطاركة مطرفة جدا نظرا للظروي التي مرت بها الرياضة ببلدنا والغل  الذي دام لقاربة العةامين إال ان 

الرجال إلى البوولةة العالميةة بالصةين ، باإلضةافة  ميداليات برونزية و تأهل مستح  لنري   03أبوالنا تمكنو من خوي  

فقةد طةارك النرية   2021إلى مطاركة الالعب العربةي بوريةاح فةي األلعةاب األولمبيةة بووكيةو طةهري جويليةة واوت 

بهيوستن األمريكية وكانةت مطةاركة مطةرفة وتجربةة منيةدا تةدخل فةي   2021الووني في البوولة العالمية طهر نوفمبر  

النخبة الوونية أللعاب البحر البيض المتوسو و المتواصلة دون إنقوةاع إلةى حةد اعن علةى مسةتوى القاعةة   إوار إعداد 

الندرالية بنوكة والتي تم تجهيزاها بكل ما يلي  بمستوى المنتخبات الوونية من عتاد وبي و رياضي. ومرافقةة مةع ذلةك 

تربصةات  03للمنتخبةات الوونيةة للطةباب باإلضةافة إلةى تربص وونةي  19فقد نظمت المديرية الننية الوونية أكثر من 

سنة ، باإلضافة إلى تكوين تقني و رسكلة لنائدا المدربين جرت عن ورية   11سنة و   13تقويمية إنتقائية لنئتي أقل من  

ذب الدورا حكم مطارك وتدخل ه 17تقنية التحاضر عن بعد وكذا دورا تقييمية و رسكلة لنائدا الحكام الدوليين بلغ عددهم 

 في إوار إعداد حكامنا وتحضيرهم للمطاركة في ألعاب البحر األبيض المتوسو .

على المستوى المحلي  2021أما بالنسبة للمنافسات الوونية فاإلنوالقة الرسمية كانت تدريجيا خالل طهر نوفمبر  

بدايةة بمقةابالت السةد للموسةم أين عرفت إجةرا  عةدا منافسةات رسةمية    2021و الجهوي  ، ثم وونيا في طهر ديسمبر  

علةى مسةتوى قاعةة   12/12/2021-11ثم الدوري الووني النةردي األول والةذي نظةم بتةاريخ    2019/2020الرياضي  

البوولة الوونية حسب النر  القسم األول والثاني ، حيب جرت كل المنافسات في ظروي  2022تيبازا ، ثم طهر جانني  

نسةي  مةع اإلتحاديةات الطةريكة كاإلتحاديةة الجزائريةة للرياضةة المدرسةية و الرياضةة تنظيمية جيدا . باإلضافة إلةى الت

 الجامعية و الرياضة والعمل والرياضة للجميع في مختلي البووالت والتظاهرات المنظمة.

 أما بالنسبة لحنضمام للهيئات الدولية فقد فازت الجزائر بطري رئاسة إتحاد طمال إفريقيا حيةب كةان هةذب المةرا

وألول مرا عن وري  اإلنتخاب فناز السيد خالد بوزيان الرحماني برئاسة اإلتحاد ، وكذلك نلنةا طةري عضةوية مجلةس 

إدارا اإلتحاد الدولي بنوز السيد درقاوي طريي بمقعد ممثال لقارا إفريقيا ، كما نالت الوبيبة نبيلةة طةريني رئاسةة لجنةة 

ائب رئيس لجنة الحكام و ماضي عيسى عضو لجنة التووير و السيدا غةالم الوبية باإلتحاد اإلفريقي و لعناصري سعيد ن

 فلة عضو لجنة الرياضة النسوية أما التقني الجزائري مصونى بلحسن نال عضوية اللجنة التقنية باإلتحاد اإلفريقي .
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ة الةوزارا الوصةية تقةدمنا كما عملنا خالل هذب السنة على إعادا كرا الواولة الجزائريةة للسةاحة اإلفريقيةة ، فبعةد موافقة

ونلنةا طةري إحتضةانها بعةد منافسةة مةن بعةض الدولةة   2022بولب تنظيم البوولة اإلفريقية لألمم نهايةة طةهر اكتةوبر  

اإلفريقية ، باإلضافة إلى ولب إستضافة الدور التأهلي لمنوقة طمال إفريقيا والذي سيجري إن طا  هللا بدايةة طةهر مةاي 

ولب منافاسات عالية المستوى خالل السنوات القادمة لذا يتوجب علينا اإلستعانة بكل القدرات ، ونعمل كذلك على   2022

 و الكنا ات الرياضة الجزائرية من داخل وخارج الوون.

الذي يرعى الكثير مةن  STAGأما في ما يخص الرعاية فقد قمنا بإمضا  عقد رعاية مع المتعامل العالمي صاحب طركة 

ة وعن قريب جدا إن طا  هللا ستدخل اإلتناقية حيز التننيذ ، وكذل هناك إتنا  رعاية قد تم توقيعا سةابقا المنتخبات العالمي

وتحت إطراي الوزارا الوصية مع المتعامل الووني للهاتي النقال موبيليس ونسعى مستقبال لجلب أكبر عةدد ممكةن مةن 

 اإلتناقيات.

هد المكتب التننيذي والتقني واإلداري لحتحادية خالل سنة كاملة إن الحصيلة الموضوعة بين أيديكم تعتبر ثمرا ج

عملنا فيها بجد لمواجهة للتحديات و اإللتزامات التي تنتظرنا مستقبال من اجل إحداب نقلة نوعية تمكننا من التنافس علةى 

هةد و التركيةز علةى العمةل األلقاب في محيونا اإلقليمي و القاري و الجهوي ، لذا نولب من الجميع بةذل المزيةد مةن الج

القاعدي و التكوين على مستوى النوادي والرابوات بإنطا  مدارس للمواهب الطابة و العمل على تعميم وتوسيع ممارسة 

رياضة كرا الواولة للرفع من عدد اإليجازات والممارسةين وهةذا وحةدب كنيةل بخلة  نةوع مةن المنافسةة ويسةاهم بطةكل 

، وبدورها اإلتحادية سةتعمل علةى برمجةت تربصةات ودورات تكوينيةة للمةدربين فةي   مباطرا في رفع مستوى رياضتنا

مختلي الدراجات و هذا بالطراكة مع الوزارا الوصية والمعاهد الوونيةة واإلتحةاد الةدولي مةن أجةل الرفةع مةن مسةتوى 

 تقنيينا . 

 معا من أجل مستقبل مشرق لكرة الطاولة الجزائرية 

 قوتنا -ثقتكم 
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 احلصيلة االدبية
 تعريف االحتادية •

 ( F.A.T.T) الواولة  لكرا ة الجزائري يةاالتحاد :    االسم  -

 ،الجزائر دالي براهيم  الرياضية  التحادات  مركزا :     لمقر ا -

 ،الجزائر دالي براهيم  الرياضية  االتحادات  مركز :   البريدي  العنوان -

 023 25 82 52:   فاكس  – هاتف -

 . 1972:    اإلنشاء  تاريخ -

 .N ° 67/77 15.01.1977:   االعتماد ورقم  تاريخ -

 20/03/2021تنفيذي :ال المكتب تجديد تاريخ -

 عيالم  توفي   السيد :    لرئيس ا -

  060وكالةعميروش ( BADR)  الرينية والتنمية النالحة  بنك :      البنك  -

 . 16000 العاصمة، الجزائر عميروش، العقيد  طارع17،

 . 277893 060200:   دينار الحساب  رقم -

 . 277819 060202:   بالدوالر الحساب رقم -

 . 277833 060201:   باليورو الحساب رقم -

 دولية: الرياضية الهيئات ل ا  في النخراط ا - 

 .ITTF     : 1977لكرة الطاولة الدولي االتحاد -

 ATTF      : 1977لكرة الطاولة األفريقي االتحاد - 

 . UATT     : 1977لكرة الطاولة  العربي االتحاد - 

 . UMed TT  :1977لكرة الطاولة  المتوسط األبيض  البحر اتحاد -

 . UMagh TT    : 1994لكرة الطاولة العربي  المغرب اتحاد - 
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 يةاالحتاد تسيري ✓

 اهليكل التنظيمي لالحتادية -

 
 



                                                                  

 
11                                                           2021الجمعية العامة العادية 

 

 :لتنفيذيا املكتب •

 من تكونت و  ،2021مارس  20امة بتاريخ الع الجمعية في منتخب  تننيذيمكتب  ا يديره الواولة لكراة الجزائريية االتحاد 

 : أسمالهم  التالية األعضا 

 الصفة في المكتب  االسم و اللقب  رقم 

 الرئيس  توفي  عيالم   1

 النائب االول للرئيس  بوزيان خالد الرحماني  2

 النائب الثاني للرئيس  بتين سنوسي  3

 و التأديب و التأهيل   لجنة القوانين عجابي مبروك 4

 لجنة الرياضة في الصحرا  غرياني صال   5

 لجنة متابعة النوادي والرابوات  فاتحي محمد  6

 لجنة التحكيم  عليش رطيد  7

 لجنة التووير والرياضة المدرسية  ماضي عيسى  8

 لجنة العتاد  عمار ويب  9

 ةواإلداري ةاالعضاء الدائم •

 الرتبة  الصفة االسم و اللقب  رقم 

 مستطار رئيسي في الرياضة األمين العام  بوصالح مصونى كمال  1
 وزارا الطباب و الرياضة 

 رئيسي في الرياضةمستطار  المدير النني الووني  درقاوي طريي    2
 وزارا الطباب و الرياضة 

 متعاقد  موظي امين المال لمغربي عبد اللويي  3

 متعاقد /   موظي متقاعد  مكلي بالتنظيم الرياضي  احمد عتبة بن عتبة  4

مديرية    مستطار في التسيير الرياضي مدير التكوين الرياضي  طروي احمد  5
 ديوان مركب المتعدد الرياضات تيبازا 

 متعاقد /متقاعد إداري موظي مساعد اداري  بلعلواش سعيد  6

مكلي بتسيير الموقع   مسعودي ناصر  7
 اإللكتروني 

 متعاقد /   متقاعد  مستطار في الرياضة 

 متعاقد موظي /   مكلي بتسيير قاعة فوكة  بوطلوش سمير  8

 معاون تقني في اإلعالم اعلي امينة مكتب  ترفاس مريم  9
 وزارا الطباب و الرياضة 

 االعضاء التقنية و الطبية •

 الرتبة  الصفة االسم و اللقب  رقم 

 وبيبة النر  الوونية  وبيبة  طريني  نبيلة  1

 مستطار في الرياضة  سنة ذكور اكابرمدرب ووني  ربيعي حسين  2

في  رئيسي مستطار  سنة اناب  اكابرمدرب ووني  بلحسن مصونى  3
 الرياضة 

 مستطار في الرياضة  سنة ذكور  19اقل من مدرب ووني  قواسمي بن ميرا  4

 مستطار في الرياضة  سنة اناب  19اقل من مدرب ووني  بوكرمان مقران  5

 مستطار في الرياضة  سنة اناب و ذكور  15و   17 اقل من  مدرب ووني لعزازي ابراهيم  6

 مستطار في الرياضة  ذكور سنة اناب و  13و   11اقل من مدرب ووني  رحالي مريم  7
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 االجتماعـــــــــــــــــــــــات

 اجتماعات املكتب التنفيذي ✓

 جدول االعمال  الحاضرون  المكان  التاريخ  الرقم

 . قرا ا جدول األعمال واعتمادب 1 12 الطراقة 03/04/2021 1
 . توزيع المهام 2
 . البريد الوارد والصادر 3
 ات . تقرير النطاو4
 األنطوة والعمليات المستقبلية . 5
 . متنرقات 6

2 23/04/2021 
 

 اجتماع استثنائي 

فند   
 المهدي

 . قرا ا جدول األعمال واعتمادب 1 14
  21/2/2021بتاريخ  02. اعتماد المحضر رقم 2

 2021/ 04/03تاريخ   01/2021ورقم  
 .تنصيب : 3
 ووني النني المدير ال -
 لنسوية رياضة االلجنة  -
 الجهوية اللجان  -
 لجنة التنكير  -
 . األنطوة والعمليات المستقبلية 4
 . متنرقات 5

 المصادقة على جدول االعمال -1 12 الطراقة 04/06/2021 3
االستثنائي   -2 االجتماع  محضر  واعتماد  قرا ا 

 . 2021افريل  23الملرخ بة 
 البريد الصادر والوارد  -3
 المستقبلية و  األنطوة والعمليات المنجزا -4
 قرارات  المكتب التننيذي  -5
 متنرقات  -6

 

 المصادقة على جدول االعمال -1 11 الطراقة 10/07/2021 4
رقم   -2 االجتماع  محضر  واعتماد    03قرا ا 

 . 2021جوان  04الملرخ بة 
 البريد الصادر والوارد  -3
 ملي البوولة العربية لألمم باألردن  -4
 األنطوة والعمليات المستقبلية -5
 متنرقات  -6

5 05/08/2021 
 

 اجتماع استثنائي 

التحاور عن  
 بعد 

دراسة مطاركة المنتخبات الوونية كافة النئات   -1 11
لتنس   العربية  االمم  بوولة  في  رجال وسيدات 

عمان   المطاكل    2021الواولة  لكل  بالنظر 
 الموروحة. 
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6 28/08/2021 
 

فند   
 المهدي

 المصادقة على جدول االعمال -1 12
محضر   -2 واعتماد  رقم  قرا ا    04االجتماع 

 . 10/07/2021بتاريخ 
االستثنائي   االجتماع  محضر  واعتماد  قرا ا 

 عبر االنترنيت.   05/08/2021الملرخ بة 
 البريد الصادر والوارد  -3
 برنامج النر  الوونية   -4
 األنطوة والعمليات المنجزا  -5
 متنرقات  -6

فند    09/10/2021 7
 المهدي

 المصادقة على جدول االعمال -1 11
     06قرا ا واعتماد محضر االجتماع رقم  -2
 البريد الصادر والوارد  -3
الرياضي   -4 للموسم  الرسمي  االفتتاح 

2021/2022 
 األنطوة والعمليات المنجزا  -5
 األنطوة والعمليات المستقبلية -6
 متنرقات  -7

التعاضدية   10/12/2021 8

الوطنية  

لعمال  

التربية  

 تيبازة

 المصادقة على جدول األعمال -1 12
 07قرا ا واعتماد محضر االجتماع رقم  -2
 البريد الصادر والوارد  -3
الرياضي   -4 للموسم  الرسمي  االفتتاح 

2021/2022 
 األنطوة والعمليات المنجزا  -5
 األنطوة والعمليات المستقبلية -6
 متنرقات  -7

 

 للمكتب االحتادياملداوالت الرئيسية  ✓

 و اللجان الجهوية و اللجان المختصة.  أعضا  المكتب التننيذي  توزيع مهام - 

 . و الرياضيين  تحيين التعويضات المالية  لألعضا  المنتخبين، الدائمين و التقنيين  -
 للتكنل بأطغال الترميم ، طرا  فيما يخص وضعية القاعة الندرالية بنوكة اتن  أعضا  المكتب على تخصيص ميزانية

 و طرا  العتاد الوبي و عتاد اللياقة البدنية. اعة كما تقرر تجهيز قاعة االجتماعات  اإلنارا داخل الق خزانين للمياب و أطغال

 اعداد مطروع اتناقية من اجل نطر ممارسة كرا الواولة بدور الطباب.  -

 تزويد النر  الوونية بوبيب ننساني خالل التجمعات والمنافسات.  -

 . إيجاد مصادر مالية أخرى لالتحادية -
 كراعي رسمي لالتحادية.  STAGتجديد العقد مع طركة  -
 تعيين المدرب بلحسن مصونى لمرافقة النري  الووني لبوولة العالم بالواليات المتحدا االمريكية.  -
 الموافقة المبدئية على ولب االنسة عاللقة لمنصب مكلنة باإلعالم مع استدعائها الستكمال اإلجرا ات اإلدارية الالزمة.    -
 . الستغاللها لصال  النر  الوونيةطرطال  المتواجدا على مستوى  لقاعة الندرالية الجديدا ا تجهيز  -

   ه في الهيئات الدولية، االفريقية و العربيةأعضاء ترشحموافقة المكتب على   -
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 2021/ 31/12 اىل  غاية معاجلة الربيد ✓

. البريد  االتحادية من رسالة صادرا  593مراسلة واردا  و  507منها   2021خالل سنة  ة تمت معالجتهالمراس 1100

  باإلضافة إلى الهياكل األساسية لرياضة  االطباب و المرسل إلى مختلي والهياكل الوونية والدولية يتعل  بوزارا 

 وري  البريد اإللكتروني. . بينما يتم إرسال البريد من الهيئات الدولية بطكل عام عن  المتعامل معها 

خالل الموقع   من واألندية و الرابوات الوالئية  اللجان الجهوية  األساسية وهي  الهياكلالى و توصيل المعلومات  يتم إعالم 

باللغتين العربية والنرنسية على   يةالتحاد االجتماعي ل التواصل ة ( وكذلك صنحwww.fatt.dzاإللكتروني لالتحاد ) 

 . النيسبوك  

 العالقات ✓

 وهم:  والدوليين، على عالقات جيدا مع طركائنا الوونيين    يتناحافظ اتحاد ت

 والرياضة وزارا الطباب  -

 اللجنة األولمبية الرياضية الجزائرية  -

 الواولة  لكرا  االتحاد الدولي -

 الواولة.  لكرا االتحاد األفريقي  -

 الواولة  لكرااالتحاد العربي  -

 ة لكرا الواولاتحاد البحر األبيض المتوسو  -

 منوقة طمال إفريقيا  -

 االتحادات األجنبية  -

 الرابوات الوالئية  -

 اللجان الجهوية  -

 الووني األول و الثاني أندية القسم  -

 الوونية ت ياتحاد اال -
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 ةــــــــالفني   لةــــــــصيـاحل
                         

  املقدمة                                                                 ✓

على المستويين    2021تسلو هذب الحصيلة الننية الضو  على كافة األنطوة للمديرية الننية الوونية خالل سنة      

 الووني والدولي.    

وري  في وضع استثنائي وصعب بعد عامين من    حيب تمكنت المديرية الننية الوونية من تننيذ خوة عمل وورقة     

انتطار جائحة   العليا في      COVID-19التوقي بسبب  السلوات  التعليمات الصحية الموضوعة من وري  مع توبي  

 البالد. وهذا بنضل االلتزام واإلرادا الحسنة لجميع أفراد األسرا الجزائرية لكرا الواولة. 

ل     خاص  واالهتمام  األولوية  ووكيو  إعوا   األولمبية  لأللعاب  تحضير  المختارين    2021متابعة  الرياضيين  وإعداد 

جوان إلى    25، والتي ستستضينها الجزائر خالل النترا من  2022لتمثيل الجزائر خالل دورا األلعاب المتوسوية لعام  

ب وكذلك في المنافسات  في وهران.  وهذا من أجل حملهم على إعوا  كامل إمكانياتهم في هذب األلعا  2022جويلية    5

األولمبية   العهدا  خالل  والعربية؛  واألفريقية  هذب    2021/2025الدولية  خالل  الجزائر  لطريي  جديد  جيل  وتكوين 

 المحافل الدولية.  

إيجابية      ورجال(  )سيدات  لألكابر  األخيرا  لألمم  اإلفريقية  البوولة  في  مطاركتنا  كانت  الصعبة    الظروي  رغم 

( ميداليات برونزية والتأهل إلى بوولة العالم حسب النر  في منافسة ذات مستوى تقني جيد  03بحصولنا على ثالب )

 لمنافسة بسبب جائحة كرونة والتوقي عن المنافسات.وعالي للغاية، حيب وجد رياضيونا صعوبة في التكيي مع ا

وأحسن      أفضل  في  الوونية  المنافسات  استئناًي  وطهد  االستثنائي  الوضع  هذا  من  الرياضي  التنظيم  استبعاد  يتم  لم 

 الظروي، بما يضمن االمتثال الصارم للبروتوكول الصحي الذي وضعتا وزارا الطباب والرياضة. 

برنام     تسوير  تم  في  حيب  الووني  التقني  المجّمع  وتوصيات  قرارات  على  بنا ا  الموسم  لهذا  الوونية  المنافسات  ج 

بمطاركة كبيرا ونقاش مثمر سادب روح المسلولية وكرا الواولة الجزائرية قبل    2021نوفمبر    6اجتماعا المنعقد يوم  

 كل طي . 

لية التي كانت مسورا خالل هذب السنة فمعظمها الغي  فيما يخص المواهب الطابة والتكوين كل العمليات الوونية والدو   

 بسبب انتطار جائحة كرونة وتوبيقا لقرارات الوزارا الوصية وهذا لصحة رياضينا.      

 اهم االجتماعات مع خمتلف اهليئات الرمسية 

 الموضوع  المكان  التاريخ منظم العملية  طبيعة العملية  الرقم

01 
اجتماع ثنائي  
 )اتحادية/وزارا( 

المديرية العامة  
 للرياضة 

ماي   06
2021 

مقر  
 الوزارا

 (2021-2017التقرير الرباعي ) -
 2021تحضير إعانة  -
 تقديم االتحادية  -

02 

اجتماع تحضير  
ألعاب البحر األبيض  
المتوسو وهران  

2022 

المديرية العامة   -
 للرياضة 

لجنة متابعة   -
تحضير ألعاب  

 المتوسو 

16  
نوفمبر  
2021 

المدرسة 
العليا لعلوم  
وتكنولوجيا  
 الرياضة 

 برنامج التحضيرات وتوقعات  -



                                                                  

 
17                                                           2021الجمعية العامة العادية 

 

03 

اجتماع تحضير  
ألعاب البحر األبيض  
المتوسو وهران  

2022 

المديرية العامة   -
 للرياضة 

لجنة متابعة   -
تحضير ألعاب  

 المتوسو 

13  
ديسمبر  
2021 

المتحي  
األولمبي  
 الجزائري 

 متابعة برنامج التحضيرات   -
مراكز التدريب والتحضير في   -

 الخارج

04 

اجتماع تحضير  
ألعاب البحر األبيض  
المتوسو وهران  

2022 

اللجنة األولمبية  
والرياضية  
 الجزائرية 

03  
فينري  
2022 

المقر  
االجتماعي  
اللجنة  
 األولمبية 

 تحضيرات ألعاب البحر المتوسو  -

 اجتماع عمل  05
العامة  المديرية 

 للرياضة 

06  
فينري  
2022 

مقر  
 الوزارا

 : 2022المنافسات الدولية بعنوان 

 التأوير التقني واإلداري  -
 برنامج تحضير ألعاب المتوسو -
 مختلنات أخرى  -

 

 الفرق الوطنية املختلفة والنخبة الوطنية   -1

دولية المهمة   منافسات الذين من المحتمل أن يطاركوا في الالعبين الننية الوونية وفقًا لصالحياتها  المديريةاختارت 

ذات وابع قاري وإقليمي وعالمي وفقًا لمعايير اختيار محددا، وهي العمر والخبرا ونتائجهم الوونية والدولية، وهذا  

لتحقي    والبعيد  المتوسو  المدى على ، وكذلك  2022على المدى القصير في عام المرجوامن أجل تحقي  األهداي 

 مع ضمان تعاقب النر  الوونية المختلنة   2024أولمبي سنة هدي تمثيل أفضل على المستوى الدولي وتأهيل 
 

   الرتبصات التحضريية واالنتقائية كل األصناف  -1.1

 الصنف المكان الفترة  طبيعة العملية الرقم 
عدد  

 المشاركين 
 الساعي الحجم 

 ساعة  36 32 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021مارس  19إلى  13 تربص تحضيري وانتقائي  01

 ساعة  12 26 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021ماي  29إلى  27 تربص تحضيري وانتقائي  02

 ساعة  12 26 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021جوان   12إلى  10 تربص تحضيري وانتقائي  03

 ساعة  15 26 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021جوان   19إلى  16 تربص تحضيري وانتقائي  04

 ساعة  36 32 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021جويلية  01جوان إلى   25 تربص تحضيري وانتقائي  05

 ساعة  27 32 كل االصناي الفدرالية القاعة   2021جويلية  08جوان إلى   02 تربص تحضيري وانتقائي  06

 ساعة  30 32 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021جويلية  18إلى  12 تربص تحضيري وانتقائي  07

 ساعة  30 24 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021جويلية  28إلى  23 تربص تحضيري وانتقائي  08

 ساعة  30 16 كل االصناي القاعة الفدرالية  2021أوت  08إلى  04 تربص تحضيري قبل تنافسي  09
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 ساعة  12 12 اكابر القاعة الفدرالية  2021أوت  23إلى  20 تربص تحضيري قبل تنافسي  10

 ساعة  45 08 اكابر القاعة الفدرالية  2021أوت  29إلى  26 تربص تحضيري قبل تنافسي  11

 ساعة  12 03 19اقل من   القاعة الفدرالية  2021سبتمبر 06إلى 30 تربص تحضيري قبل تنافسي  12

 ساعة  18 03 19اقل من   تونس  2021سبتمبر  11إلى  08 تربص تحضيري قبل تنافسي  13

 ساعة  18 04 19اقل من   القاعة الفدرالية  2021سبتمبر  15إلى  12 تربص تحضيري قبل تنافسي  14

 ساعة  18 24 كل االصناي تكجدة   2021أكتوبر  16إلى 14         تربص تحضير بدني   15

 ساعة  18 06 اكابر القاعة الفدرالية  2021أكتوبر  24إلى  20 تربص تحضيري قبل تنافسي  16

 ساعة 18  04 اكابر القاعة الفدرالية  2021نوفمبر  20إلى  17 تربص تحضيري قبل تنافسي  17

 ساعة  48 26 كل االصناي الفدرالية القاعة   2021ديسمبر  29إلى  20 تربص تحضيري وانتقائي  18

 ساعة  30 18 اطبال القاعة الفدرالية  2021ديسمبر  31إلى  26 تربص تحضيري وانتقائي  19

 

العربي المتأهل الوحيد في المركز التدريب   باإلضافة إلى مواصلة تحضيرات لأللعاب األولمبية لتجهيز الالعب بورياح

 . 2021التي تطمل اإلعداد النني والبدني والننسي حتى جوان   2020رفيع المستوى بنرنسا حسب االتناقية موقعة سنة 

 

 2021املنافسات الدولية الودية والتحضريية  - 2.1      

 المحققةالنتائج  المكان الفترة  طبيعة العملية الرقم 

 مطاركة متوسوة  قور 2021مارس  03فينري إلى   WTT  23البوولة الدولية المنتوحة  01

02 
  17البوولة الدولية المنتوحة ألقل من 

 (WTT – U17/U19سنة ) 19و
 مطاركة مطرفة تونس  2021ماي  09إلى  06

03 
البوولة الدولية المنتوحة لحناب ألقل من  

 (WTT – U17/U19سنة ) 19و 17
 مطاركة مطرفة تونس  2021سبتمبر  14إلى  11

04 
البوولة الدولية المنتوحة للذكور ألقل من  

 (WTT – U17/U19سنة ) 19و 17
 مطاركة مطرفة تونس  2021سبتمبر  18إلى  15

 مطاركة مطرفة تونس  2021أكتوبر  28إلى  24 (WTTالبوولة الدولية المنتوحة لألكابر ) 05
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06 
ذكور –البوولة الدولية المنتوحة لألكابر 

(WTT) 
 مطاركة مطرفة دوسلدوري/ ألمانيا  2022جانني  19إلى  11

07 
 البوولة الدولية المنتوحة

 (WTT – U17/U19 ) 
 مطاركة مطرفة ماتز / فرنسا 2022فينري  20إلى  13

 مطاركة مطرفة مسقو / عمان 2022مارس  02فينري إلى  27 (WTTالبوولة الدولية المنتوحة لألكابر ) 08

 

   املنافسات الدولية الرمسية  - 3.1  

 النتائج المحققة المكان الفترة  طبيعة العملية الرقم 

 مشاركة متوسطة ( اليابان)طوكيو   2021أوت  08جولية إلى  24 2020األلعاب األولمبية  01

 (الكاميرون)ياوندي  2021سبتمبر  07إلى  01 وسيدات   رجال –بطولة إفريقيا لألكابر  02
 برونزيات  03

 مشاركة جد مشرفة

03 
 -المصنفين-نهائيات بطولة العالم لألكابر 

 وسيدات رجال
 مشاركة م.شرفة  .( أ. م. و )هيوستن  2021نوفمبر  29إلى  23

 

 نهائيات بطولة العالم    
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 سنة( 13و 11واهب الشابة الرياضية )أقل من امل - 2  
لم تتوقي سياسة االتحادية والتزامها تجاب المواهب الطابة ويظل طغلها الطاغل، ولكن هذا العام ومع انتطار وبا          
المتعلقة بانتقا  المواهب الطابة والكطي عنها وتوويرها. حيب كان قرار    المسورا ، تم إلغا  جميع العمليات  19كوفيد  

سنة إلى المنطئات الرياضية العائ  الرئيسي الذي كان ورا  إلغا  كل    16من  السلوات العليا بمنع دخول الطباب أقل  
  11الدولية والتربصات التحضيرية واالنتقائية لنئتي الطباب تحت    2021الدورات المبرمجة باإلضافة إلى المنافسات  

 .عاًما  13و

لمستق                الحيوية  النئات،  بهذب  التكنل  تجسيد  تم  فقد  ذلك،  في  ومع  المطاركة  خالل  من  الواولة،  كرا  بل 
 التربصات التحضيرية واالنتقائية، إضافة إلى البووالت الندرالية المنتوحة. 

 التربصات التحضيرية واالنتقائية  1.2

 المكان المدة طبيعة العملية الرقم 
عدد  

 المشاركين 
الحجم  

 الساعي

01 
 سنة   13و 11تربص تقويمي وانتقائي ألصناي أقل من 

 )اناب وذكور( 
 ساعة  30 20 القاعة الندرالية  2021جويلية  08إلى  02

02 
 سنة   13و 11تربص تقويمي وانتقائي ألصناي أقل من 

 )اناب وذكور( 
 ساعة  30 16 القاعة الندرالية  2021جويلية  18إلى 12

03 
 سنة   13و 11تربص تقويمي وانتقائي ألصناي أقل من 

 )اناب وذكور( 
 ساعة  33 16 القاعة الندرالية  2021ديسمبر  31إلى  26

 

 

 

 

 المواهب الشابة بقاعة االتحادية تربص 

 ر2021املنافسات الدولية الودية والتحضريية  - 2.2
 النتائج المحققة المكان الفترة  طبيعة العملية الرقم 

01 
سنة ذكور 11و 13البوولة الدولية المنتوحة ألقل من 

 وإناب   
 مطاركة مطرفة تونس  2022مارس  27+إلى  20
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 والتطوير التكوين - 3
سنة ميزتها العودا    2021، كانت  19-بعد سنة من توقي جميع النطاوات جرا  فيروس كورونا كوفيد                   

 الرياضية والسماح بإقامة التجمعات بمختلي أطكالها. المطرووة بنت  النضا ات 

، سنة االنتخابات بالنسبة لالتحادية الجزائرية لكرا الواولة، قامت المديرية الننية الوونية  2021خالل سنة                 

 لتالي: عن وري  مديرية التووير والتكوين التابعة لها بإجرا  عددا من العمليات سيتم رصدها وف  المخوو ا

 التطوير 1.3        

 :اجملمع التقين الوطين للمدربني 1.1.3

  –  ، بنند  المهدي )اسواوالي2021نوفمبر    06لقد كانت النرصة من خالل المجمع المستدعى ليوم               
التوقي، ووضع خاروة   العامين من  اللعبة بعد قرابة  العهد مع  لتجديد  الواولة  للتطكيلة الوونية لكرا  الجزائر( 
الوري  المتماطية والظروي الراهنة النوالقة جيدا للنطاوات على كل المستويات. أين تمت دراسة المواضيع  

 التالية: 
 

 التنظيم الرياضي والمنافسات الرياضية  •

 المواهب الطابة والنخبة الوونية  •

 التكوين والتووير  •

 بعد النقاش والمبادالت، تم الخروج بالنتائج والتوصيات اعتي ذكرها:                       

 تحسين تنظيم المنافسات الرياضية من خالل تحديد نظام المنافسة ومختلي المسابقات للموسم الجاري.  •

لنخبة الوونية حتى يتسنى لها إظهار إمكانياتها والرقي بمستوى النر   التكنل الحسن بالمواهب الطابة وا •
 الوونية. 

 المطاركة في أكبر عدد ممكن من المنافسات والدورات الدولية المنتوحة  •

 إعوا  األهمية لمنتوج التكوين المحلي فيما يخص الالعبين في األندية على حساب الالعبين األجانب.  •

الخصوص والملورين التقنيين على كل مستويات التأهيل، تحسبا أللعاب  التكنل برسميي المنافسات ب •
 '22البحر األبيض المتوسو 'وهران
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     المجمع التقني الوطني واأليام الدراسية                    

 

 اجملمع التقين الوطين للحكام: - 2.1.3

بننس المكان.    2021نوفمبر    10تم استدعا  مجمع الحكام السنوي أسبوعا بعد مجمع المدربين يوم               

الننية الوونية، من حطد جمع الحكام وتحسيسهم   مّكن هذا التجمع اللجنة الوونية للحكام، بالتنسي  مع المديرية 

لعاب البحر األبيض المتوسو بوهران، صيي  على ضرورا التحضير الجيد للموسم خاصة مع تنظيم الجزائر أل

 . بوولة فائقة األهمية للرياضة الجزائرية والجزائر في العموم. 2022

 اللقاء الوطين اجلامع إلطارات كرة الطاولة اجلزائرية - 3.1..3

المهدي بالعاصمة وتم  بنند    2021أكتوبر  23و 22تم تنظيم اللقا  الووني في مقدمة الموسم الرياضي أيام  

 خاللا التور  للنقاو اعتية: 

 تووير االختصاص الرياضي.  •

 كرا الواولة النسوية.  •

 الرعاية، التمويل، واإلعانات. •

الهيئات   • مستوى  على  الجزائرية  الواولة  كرا  تمثيل 

 الدولية. 

 توويرها.   التنظيم الرياضي والمنافسات، والبحب في •

خاصة   • الوونية،  والنر   الطابة  الرياضية  المواهب 

 فيما يخص مستقبالتهم. 
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 العمليات األخرى - 4.1.3

غنية بالتظاهرات، في مجال    2021نظرا للحالة الصحية الراهنة وتداعياتها على الممارسات الرياضية، تعتبر سنة    

  تووير اللعبة خاصة، يمثل الجدول اعتي ملخصا لنطاوات كرا الواولة خالل السنة الرياضية المنقضية: 

 التصنيف  المكان  العملية التاريخ الرقم

 2021جانني  08 01
تربص النري   -فتتاح النعلي للقاعة الندرالية اال

 الووني 
 تووير -النري  الووني  فوكة 

 عين الدفلى  رابوة عين الدفلى  –اليوم العالمي للمرأا  2021مارس  08 02
رياضة   –تووير 

 نسوية 

 تووير -االتحاد الدولي  بسكرا  اليوم العالمي لكرا الواولة  2021أفريل   06 03

 تووير  ورقلة رابوة ورقلة   – 'رمضانيات' بوولة ودية   2021  أفريل 09 04

 تووير  الجلنة رابوة الجلنة  –اليوم العالمي للونولة  2021جوان  01 05

 البليدا نهائيات البوولة الوونية المدرسية 2021جويلية  07 06
تنظيم    –تووير 

 رياضي 

 الجزائر والجامعية األولمبياد المدرسية   2021جويلية  05 07
تنظيم    –تووير 

 رياضي 

 البليدا نهائيات البوولة الوونية الجامعية  2021جويلية  09 08
تنظيم    –تووير 

 رياضي 

 عمليات تكثيي ممارسة كرا الواولة   على مدار السنة  09
كل  
 الواليات 

360 

 

 التكوين - 2.3

للمنافسات        بالنسبة  الحال  كان  على  مثلما  الوبائية  والحالة  الصحية  بالبروتوكوالت  العودا  كانت  الرياضية، 

المديرية من   تتمكن  المبرمجة، ولم  التكوينية  الدورات  إلغا  وتأجيل معظم  تسبب في  ما  الووني. هذا  المستوى 

 تنظيم سوى العمليات الموضحة في الجدول أدناب: 

 2021جدول تفصيلي لعمليات التكوين والتطوير بعنوان سنة  

 المكان  التاريخ طبيعة العملية  الرقم
 عدد
 األيام

عدد 
 المتربصين 

 الحالة 

 أجري  55 01 عبر االنترنت  جانني  31 تكوين تقني لنائدا المدربين  01

 أجري  50 01 الجزائر نوفمبر  06 مجمع الحكام  02

 أجري  60 01 الجزائر نوفمبر  11 المجمع التقني الووني  03

 أجري  17 03 الجزائر 22-01-06 دورا تقييم ورسكلة لنائدا الحكام الدوليين  04
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إال أنا    2021عملية تكوينية وتوويرية على حد سوا  بعنوان سنة    14تجدر اإلطارا إلى أنا تم برمجة          

ملغاا   )كونها  الدولي  االتحاد  مستوى  على  وال  محليا  ال  إجرالها  اإلمكان  من  يكن  لم  آننا،  توضيحا  تم  وكما 

 كذلك(، نسرد أهمها على النحو التالي:  

   -طارا زرقا -حكم دولي  امتحان الحصول على درجة  -

 امتحان الحصول على درجة حكم عام ووني  -

 تكوين الحكام العامين، امتحان الحصول على درجة حكم فدرالي -

 إداري لحداريين  –تكوين تقني  -

 دورا تحسين المستوى للموظنين الدائمين والمدربين الوونيين  -

 ج( -ب -امتحان رسكلة الحكام الندراليين )أ -

 لالتحاد الدولي  02ى الدرجة امتحان الحصول عل -

 المستوى العالي.  رسكلة مدربي  -

-  

 2021احصائيات كرة الطاولة بعنوان  - 3.3

 فيما يخص الحكام: -أ

 

 يينالحكام الجهو ن ييالالحكام الفدر الحكام الدوليين 

 سيدات رجال سيدات رجال سيدات رجال

23 03 10 00 07 00 

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

43 

  

 فيما يخص المدربين -ب

مدرب النادي  
ITTF 

 مستوى األول  
ITTF 

 مستوى الثاني 
ITTF   

 مناجير المنافسة الدولي   مكون دولي   مكون ووني  

18 45 02 05 02 01 

 

 ج. فيما يخص المنخرطين  

 حسب الرابطات

 الرقم  الرابطة اناث ذكور  المجموع
 01 الجزائر  110 112 222

 02 عين الدفلى  8 20 28

 03 بجاية  26 68 94

 04 البليدة  41 34 75

 05 بومرداس 42 40 82

 06 بسكرة  3 17 20

 07 قسنطينة  32 67 99

 08 الجلفة  2 9 11

 09 الوادى  1 11 12
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االغواطنوادي   0 25 25  10 

 11 المدية 0 17 17

 12 المسيلة 3 15 18

 13 وهران 3 13 16

 14 ورقلة  7 11 18

 15 غليزان  7 11 18

 16 تيارت  0 6 6

 17 تيبازة  5 19 24

 18 سطيف 14 45 59

 20 الشلف 4 86 90

 21 سيدي بلعباس  17 33 50

 22 تيزي وزو  20 37 57

  فردية  4 2 6

727 369  

 

 

 

 حسب الجهات

 الجهة  الذكور االناب  المجموع 

تيزي وزو   –المسيلة  –بجاية   –بومرداس   –الجزائر  271 203 474  الوسو الطرقي  

عين الدفلى –الجلنة  –تيبازا  –المدية  –البليدا  99 56 155  الوسو الغربي  

سويي  -قسنوينة   112 46 158  الطر  

سيدي بلعباس  –الطلي   – غيليزان   –تيارت  –وهران  150 31 181  الغرب 

بسكرا  -الوادى   – االغواو نوادي  –ورقلة  64 11 75  الجنوب  

 

 اإلجازات الفردية 

 النردية الذكور االناب  المجموع 
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           اخلالصة            
سنة           كانت  خالل    2021لقد  من  الوونية  الننية  المديرية  تمكنت  حيب  األحداب،  حيب  من  مميزا  سنة 

الوضع   أن  الجزائرية وملوريها، غير  الواولة  الكرا  لنائدا  التكوين والتووير من وضع برنامج ثري  مصلحة 

مسور واكتنينا بتنظيم ثالب دورات الوبائي العالمي وتأثيرب على التجمعات حال دون توبي  معظم البرنامج ال

 تكوينية إضافة إلى بعض العمليات المتعلقة بتووير ممارسة كرا الواولة وزيادا نطر صداها بالجزائر. 

 

كنا ات        تووير  في  أكثر  االستثمار  إلى  السنة  هذب  خالل  والتكوين  التووير  مديرية  توم   النهاية،  وفي 

لصال    العاملين  وجل  اللعبة  الصنوي، ملوري  تطبيب  على  الرهان  مع  الووني  المستوى  على  الرياضة  هذب 

السيما األوقم التحكيمية لضمان أفضل خلي لخير سلي تماطيا مع التوجهات االستراتيجية لالتحاد الدولي للعبة  

 20وكذلك توجهات التطكيلة الندرالية للعهدا 
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 الوطنية واملنافساتالتنظيم الرياضي   -4
هذا العام نجاًحا كبيًرا من حيب إضنا  الوابع الملموس على المسابقات  التنظيم الرياضي والمنافسات  المديرية حققت 

الوونية المقررا، وهي احترام التقويم، والالمركزية في تووين المسابقات ومعايير التنظيم وفقًا للمعايير الدولية دون أن  

األندية النطوة في مختلي األحداب الوونية، والدليل هو الرقم القياسي لاللتزامات  لكل وية الق و النعالة ننسى المطاركة 

عودا  ل األخضرالضو   وهذا بعد إعوا   االن  حتى المنظمة والمطاركة في مختلي البووالت النيدرالية والوونية المنتوحة 

 . 2021سبتمبر  الوصية خالل طهر وري الوزارا من  الوونية والمحلية المنافسات التدريبات و
 

 املنافسات الوطنية حسب الفرق  - 1.4
 2021-2020مبـــاريـــات الســّد للموسم الريــــاضي 

النر   الصني  المكان التاريخ

 المنتظرا 
النر  

 مالحظةةات النتائةةج المطاركة

04 

ديسمبر  

2021 

القاعة  

 الندرالية 

  –فوكة 

 04 05 رجال  تيبازا 

  نادي ورقلة  المرتبة األولى

 

 

تنظيم تقني  

 مقبول جدا

 الخروب  النادي الرياضي المرتبة الثانية

 األمل الكرمة )وهران(  المرتبة الثالثة 

 أولمبيك البليدا  المرتبة الرابعة 

 نادي ورقلة  المرتبة األولى

 

 ( 2022/ 2021الوطني الممتاز )القسم -بالفرق -البطولة الوطنية  

العدد   المكان  التاريخ 

 المالحظات  النتائج  الصنف  العدد المشارك  المفترض 

14-15  

جانني  

2022 

 بواسماعيل

 )و. تيبازا( 

10 

 

10 

 

 ذكور 

 

  نقاو  CSAEA 06 العواي 

 

 

تنظيم تقني 

 محكم

 نقاو  FSI 06 بوزريعة 

 نقاو  RCA 06 األربعا 

 نقاو  CSAEA 06 العواي 

 إناب 10 10

 نقاو ACB 06 بودواو 

 نقاو  FSI 06 بوزريعة 

 نقاو  NRCLSO 06 ورقلة 
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 ( 2021/2022القسم الوطني الثاني )-بالفرق -البطولة الوطنية  

العدد   المكان التاريخ 

 المالحظات  النتائج  الصني  العدد المطارك  المنترض

 

 

 

 

14-15  

جانني  

2022 

 

 

 

 

 تيبازا 

 ذكور  06 08

  نقاو  AJSK 06 الخروب 

 

 

تنظيم تقني 

 محكم

 نقاو  AJK (B) 06 الخروب )ب( 

 نقاو  NRCLSO 05 ورقلة 

 نقاو  CSAEK 05 الكرمة 

 إناب 05 06

 نقاو  ASNB 06 بومرداس 

 نقاو  OSD 05 الدويرا

 نقاو  RCA 05 األربعا 

 نقاو  WIFAK 05 وفا  الخميس 

 

 املنافسات الوطنية الفردية - 2.4
 الكريتريوم الوطني الفردي األول 

 المالحظات  المطاركين األصناي  المكان التاريخ 

 النتائج  الحاضرين المنترضين    

 

 

 

 

 

11 – 12 

 

 

 ديسمبر

2021 

 

 

 

 

 

 تيبازا 

   12توب 

   09 12 رجال 

(75% ) 

 بلقاضي  1

 طايطي  2

 لعزازي  3

 لعزازي  4

 عيسى

 عبد الباسو 

 محمد

 عزالدين

R.C.Arbaa 

Wifak el Khmis 

F.S.I.Bouzareah 

R.C.Arbaa 

تنظيم 

تقني 

مقبول  

 جدا 

   32توب 

   25 32 رجال 

78.13% 

 بلعباس 1

 كساسي  2

 بلحاج  3

 بوخننوي  4

 مزيان 

 بالل

 مهدي

 نذير 

O.C.Tizi Rached 

A.C.Boudouaou 

C.S.A.El-Attaf 

A.S.R.Khroub 

   12توب 

 سيدات 
12 11   

91.66% 

 كساسي  1

 نواري   2

 لغرايبي  3

 تهمي   4

 كاتيا 

 وداد 

 ليندا 

 هاجر

A.C.Boudouaou 

N.R.C.L.S.Ourgla 

N.R.W.Alger 

A.C.Boudouaou 

 

   32توب 

 سيدات 
32 23   

71.88% 

 تاغرسيني   1

 ماروش   2

 قديد   3

 صديقي   4

 نورهان

 هديل

 دليلة

 ناريمان 

A.C.Boudouaou 

A.S.F.T.T.A. 

E.S.H. 

N.R.Zeralda 
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 املنافسات الوطنية الفردية - 2.4

 

 رياضي الحاضرين  44تقسيم إجمالي الـ 

 الرجال  السيدات

 ( %77.27) 43 الحضور  ( %77.27) 34 الحضور 

 ( %22.73)   10 الغياب  ( %22.73) 10 الغياب 

 08 الرابوات 27 النوادي: 

 

 

 

 رياضي الحاضرين  44تقسيم إجمالي الـ 

 الرجال  السيدات

34 (77.27% ) 
 ( %77.27) 43 الحضور 

 ( %22.73)   10 الغياب  ( 22.73%) 10

 08 الرابوات 27

 

 األول  الدور المفتوحة البطولة  

 األصناي  المكان التاريخ 

 المالحظات  المطاركين

المنترض

 ين 
               النتائج الحاضرين

11 – 12 

 ديسمبر

2021 

 تيبازا 

   12توب 

 رجال 
12 

09   

(75% ) 

    R.C.Aنادي   عيسى بلقاضي 1

تنظيم 

تقني 

مقبول  

 جدا 

 W E K نادي  عبد الباسو  طايطي 2

   F.S.I.B  نادي محمد لعزازي  3

 R.C.A  نادي عزالدين لعزازي  4

   32توب 

 رجال 
32 

25   

78.13% 

 O.C.T R   نادي مزيان  بلعباس 1

 A.C.B  نادي بالل كساسي  2

 C.S.A.E.A  نادي مهدي بلحاج 3

4 
بوخننو

 ي 
 A.S.R.K  نادي نذير 

   12توب 

 سيدات 
12 

11   

91.66% 

 A.C.B  نادي كاتيا  كساسي  1

 N.R.C.L.S.O  نادي وداد  نواري  2

 N.R.W.A  نادي ليندا  لغرايبي  3

 A.C.B  نادي هاجر تهمي  4

   32توب   

 سيدات 
32 

23   

71.88% 

    A.C.B نادي  نورهان تاغرسيني 1

 .A.S.F.T.T.A  نادي هديل ماروش  2 

 .E.S.H  نادي دليلة قديد 3

 N.R.Z  نادي ناريمان  صديقي 4
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 بتيبازة   وري الوطني الفردي األولدأل

 

 الفائزين الدوري الفردي الوطني )تيبازة( 

 سنة(  19.17.15.13.11المفتوحة األولى )أقل من البطولة 
 30 22 النوادي الحاضرة 

 16 10 الرابطات الحاضرة 

 مالحظات  التعداد الحاضرين  التعداد المسجلين  المكان التاريخ 

17-18  

 2021ديسمبر 
 مسيلة

أقل من  

 سنة  15

 % 90.32 28 31 بنات 

 
 % 88.88 32 36 ذكور

أقل من  

 سنة  19

 % 95.23 20 21 بنات 

 % 95.83 23 24 ذكور

25-26  

 2021ديسمبر 
 سويي 

أقل من  

 سنة  11

 % 77.77 14 18 بنات 

 

 % 92 23 25 ذكور

أقل من  

 سنة  13

 % 92.52 25 27 بنات 

 % 100 30 30 ذكور

أقل من  

 سنة  17

 % 93.10 27 29 بنات 

 % 90.38 47 52 ذكور

 بالمسيلة سنة ذكور واناب 19و 15الدورا الوونية المنتوحة اقل من 
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 للشباب لنتائج التقنية للبطولتين المفتوحتين

 النادي  االسم اللقب الجنس الصني  النادي  االسم اللقب الجنس الصني 

 أقل من 
 سنة  11

 ذكور

 .A.J.K آدم  عزوزي 

 أقل من 
 سنة  11

 إناب

 .A.C.B أماني تازروتي 

 .I.C.R إكرام  بوعامر W.E.K خالد  ووايبية 

 ميلودي C.S.A.E.A هيثم  موزعيكة
إيمان 
 ياسمين 

A.R.B.E.I. 

 .A.J.S.K رنيم  بن عيسى .U.S.M.M.H أكرم عمام

 أقل من 
 سنة  13

 ذكور

 .A.J.K مهدي بنوي 

 أقل من 
 سنة  13

 إناب

 .I.C.R هنا   سعدي

 .I.C.R برا  فرحي  .A.J.K رامي رباعي

 W.E.K سرين قواسمي .U.S.M.M.H مروان عبدلي 

 .A.C.B لينة سكين .C.R.A.P الياس زعمون

 أقل من 
 سنة  15

 ذكور

 .A.J.K وافي عبادلي 

 أقل من 
 سنة  15

 إناب

 .C.A.S.A.M مدينة صديقي

 W.E.K خلود تاخريست  .A.J.K أكرم بنوي 

 W.E.K آال  قواسمي .C.R.A.P سنيان خنيش 

 .A.C.B لينة سكين .A.C.B محمد  تازروتي 

 أقل من 
 سنة  17

 ذكور

 بلحسن
عبد 
 الوهاب

U.S.M.M.H. 

 أقل من 
 سنة  17

 إناب

 W.E.K رجا  قواسمي

 .C.A.S.A.M مدينة صديقي .A.J.K إسحا  قادري 

 W.E.K آال  قواسمي .A.J.K محمد  لنرادا

 عزوزي 
زين 
 الدين 

A.J.K.  خلود تاخريست W.E.K 

 أقل من 
 سنة  19

 ذكور

 .N.R.C.L.S.O الويب بطني 

 أقل من 
 سنة  19

 إناب

 فردي  أمينة كساسي

 عزالة 
عبد 
 الرحمن 

C.S.A.E.A سلسبيل ثالجي A.S.R.K. 

 .A.C.B هاجر تهمي  فردي  بالل كساسي

 A.S.R.K طيما   مرزو   .A.S.R.K زكريا   عليش

 

 

 2021تكريم النائزين بالدورا الوونية المنتوحة سويي 
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 ان ــــــــــاللج
 اللجان اجلهوية ✓

 السيد   بشني  سفيان         اللجنة الجهوية للجنوب  تقرير 
 

)منذ تعيين رئيس   2021بعةد التحيةة الرياضيةة نوافيكةم بتقريةر حةول نطاوات خالل السنة الرياضية 
(، وهذا توبيقةا للبرنةامج السنةوي المسوةر من وري  31/12/2021اللجنة الجهوية للجنوب إلى غاية 

اإلتحادية الجزائرية لكرا الواولة بخصوص المنافسات الجهوية التي تطري عليها اللجنة الجهوية  
 للجنوب. 

 أوال: بالنسبة لنشاطات اللجنة الجهوية للجنوب : 

 ن وري االتحادية الجزائرية نظمت اللجنة الجهوية للجنوب منافستين وهما: تننيذا للبرنامج المسور م

 المنافسة الجهوية المؤهلة إلى مباراة السد للصعود إلى القسم الوطني الثاني:  -1

نظمت اللجنة الجهوية للجنوب المنافسة الجهوية الملهلة إلى مباراا السد للصعود إلى القسم الثاني حسب  
 بالمركب الرياضي الجواري الحي الجامعي بورقلة.  2021/ 20/11السبت النر ، وذلك يوم 

 صباحا بمطاركة النوادي التالية:   9:00المنافسة على الساعة  انولقت 

 مركز الترفيا العلمي حي النصر ورقلة.  للهوايةالنادي الرياضي  •

 النادي الرياضي للهواا قلتة سيدي سعد األغواو.   •

 النادي الرياضي للهواا قمار الوادي.  •

 بالنسبة لنتائج هذه المنافسة: 

 وأسنرت عنها النتائج التالية:  14:15وقد انتهت المنافسة في حدود الساعة      

 المالحظة الوالية  النادي  الترتيب 

 المرتبة األولى 
للهواة مركز الترفيه  النادي الرياضي 

 العلمي حي النصر 
 ورقلة 

التأهل إلى مباراة السد للصعود إلى  
 القسم الثاني

  األغواط النادي الرياضي قلتة سيدي سعد  المرتبة الثانية 

  الوادي  النادي الرياضي للهواا قمار الوادي  المرتبة الثالثة 

 

 األول الجهوي:  البطولة المفتوحة منافسة    -2

وذلك يوم   ة الووني البوولة المنتوحة في وورب الجهوي للتأهل إلى  ى األول البوولة المنتوحةتم تنظيم منافسة 
صباحا، بالمركب الرياضي الجواري الحي الجامعي   9:00على الساعة    11/2021/ 26 السبت 

 بورقلة، بمطاركة العبوا النوادي التالية: 

 غواو. النادي الرياضي للهواا قلتة سيدي سعد األ  •

 النادي الرياضي للهواا مركز الترفيا العلمي حي النصر ورقلة.  •

 النادي الرياضي للهواا قمار الوادي.  •
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 بالنسبة لنتائج هذه المنافسة: 

بتأهل العبين صاحب المرتبة األولى والثانية لصني الذكور    12:30وقد انتهت المنافسة في حدود الساعة 
 ، كما يلي :  بطولة المفتوحةللو صني اإلناب إلى الدور الووني 

 *بالنسبة لصنف الذكور: 

 النادي  الوالية  اإلسم واللقب الترتيب 

 دوح أسامة  المرتبة األولى 
 ورقلة 

الرياضي للهواا مركز الترفيا  النادي 
 بن حميد عبد الباري أويس  المرتبة الثانية  العلمي حي النصر 

 

 *بالنسبة لصنف اإلناث: 

 النادي  الوالية  اإلسم واللقب الترتيب 

 بن براهيم أماني  المرتبة األولى 
 ورقلة 

النادي الرياضي للهواا مركز الترفيا  
 علي نادية  الثانية المرتبة  العلمي حي النصر 

. 

 ثانيا: بالنسبة لسير وتنظيم المنافسات : 

طهدت المنافسات حضور ممثل مديرية الطباب والرياضة السيد بن ساري عواهلل رئيس مصلحة التربية   -1
 البدنية والرياضية. 

جرت المنافسات المذكورا أعالب في أجوا  حماسية تنافسية مع روح رياضية، وتنظيم محكم بنضل   -2
 ، ولجنة التحكيم. السيد بشني سفيانمجهودات رئيس اللجنة الجهوية للجنوب 

 متكونة من:   لجنة التحكيم: -3

 باباحمو أحمد )حكم رئيسي(  •

 بن فضة رستم.  •

 حنيان عبد السالم.  •

 أحمد عيسى.  بافل   •

 ثالثا: إليكم بعض الصور عن هذه المنافسات: 
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 رابعا: ختام التقرير: 

 على منحكم الثقة لنا لرئاسة اللجنة الجهوية للجنوب، وقد  أوال في األخير ال يسعنا إال أن نطكركم        
تننيذ برنامج وتعليمات اإلتحادية  حاولنا قدر اإلمكان على أن نكون جذيرين بها، من خالل السهر على  

 بالرغم من التحديات التي واجهتنا خاصة الظري الصحي الذي نعيطا )جائحة كورونا(. 

 

على تطجيعكم المستمر ودعمكم من أجل تووير رياضة كرا الواولة على مستوى الجنوب بصنة    وثانيا
  خاصة وعلى المستوى الووني بصنة عامة. 
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 السيد زرقاني احمد         اللجنة الجهوية  للوسط الغربيتقرير 

 . 19البرنامج العام لالتحادية لم يكتمل و هذا بسبب تنطي وبا  كورونا كوفيد  على العموم 

 المنافسات المنظمة 

 الفردي الجهوي  ى األول البطولة المفتوحة 

               ةالجهوي  ى األول للبطولة المفتوحةالدور األول 

 03/12/2021التاريخ   :

 والية تيبازة   فوكة المكان  :  قاعة 

 الجلفة   –البليدة  –تيبازة   –عين الدفلة  –الرابطات المشاركة  : المدية 

 -  USMMH –OSMB  -N. Medea  -ARBEI RCA  -EL ATTAF-النوادي المشاركة  : 

W.KH  -ASFTTA 

 العب  24عدد الذكور  : 

 العبة  17االناث  : عدد 

 البطولة الوطنية حسب الفرق 

ناث لنادي  وفاق  االو فريق    OSMBlidaذكور لنادي  الفريق  البطولة الوطنية حسب الفرق شهدت مشاركة

 الخميس.

 مجريات المنافسة 

 جرت المنافسة في احسن الظروف. 

 المستوى التقني 

المستوى التقني خالل هذه المنافسة كان جيد  حيث شاهدنا عناصر شابة من جهتنا اكدو مكانهم في الفريق  

 الوطني. 
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 شرقياللجنة الجهوية  للوسط التقرير 

 المنافسات المنظمة 

 الفردي الجهوي  ى األول البطولة المفتوحة 

               ةالجهوي  ى األول للبطولة المفتوحةالدور األول 

 03/12/2021التاريخ   :

 المكان  :  قاعة  الحجوط والية تيبازة 

 الرابطات المشاركة  : الجزائر و بومرداس 

 NOSA – CRBZ – ACB – ICR – WAR – USB – NRWA – RAMAالنوادي المشاركة  :  

– OSD - CARAP 

 العب  28عدد الذكور  : 

 المستوى التقني 

المستوى التقني خالل هذه المنافسة كان جيد  حيث شاهدنا عناصر شابة من جهتنا اكدو مكانهم في الفريق  

 الوطني. 
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 املختصةاللجان  ✓
 فاتحي محمد والنوادي: السيدلجنة متابعة الرابطات تقرير 

 

و    الرابوات  متابعة  لجنة  تنصيب  و  الواولة  لكرا  الجزائرية  لالتحادية  التننيذي  المكتب  تجديد  بعد 

 النوادي الرياضية المتمثلة في السادا 

 فاتحي محمد               رئيس اللجنة    -
 بن موسى علي            عضو     -
 طروي احمد              عضو   -
-  

اللجنة سورت برنامج عمل ثري إال أن بسبب وبا  كورونا تم تحقي  القليل منا وهو    اجتماع بعد  

 على النحو التالي:  

 . إنجاز بواقة معلومات للرابوات و النوادي حتى يتسنى لنا المتابعة  -
اجل   - من  وهذا  الرابوة  و  المدية  لوالية  الرياضة  و  الطباب  مديرية  حل     إجرا زيارا  و  التجديد 

 . النزاعات  
ارا مديرية الطباب و الرياضة لوالية وهران وهذا من اجل النظر في قضية الرابوة و الجمعية  زي -

 . الرياضية لأللعاب النردية وهران 
مرافقتهم   - اجل  وهذا من  النوادي  و  الرابوة  و  بومرداس  لوالية  الرياضة  و  الطباب  مديرية  زيارا 

 . لوجود حلول لتحسين ظروي العمل
 نتخابية لرابوة عين الدفلى في إعادا إنتخاب رئيس  حضور الجمعية العامة اال  -
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 اللجنة الوطنية للحكام  / السيد عليش  رشيد تقرير 

 بعد أن تم تنصيبنا على رأس اللجنة الوونية للحكام انولقنا في العمل بورطة متعددا األعمدا.  ▪

 السادا: تتكون اللجنة الوونية للحكام العامون والحكام من  ✓

 الرئيس: السيد عليش رطيد.  -

 السيد كركار عمر مكلي بمتابعة تعيينات الحكام. الكاتب العام: -

 األعضا : 

o  .السيد لعناصري سعيد: مكلي بالتكوين 

o  .السيد عتبة بن عتبة أحمد: مكلي بالتعيينات الوونية للحكام 

o  .السيد نيار مراد: عضو 

حكام الجهة التابعة لهم، وهذا للمتابعة والتسيير الجيد  في ننس الوقت هلال  األعضا  مكلنون بمتابعة 

 . 2021/2022لألعمال والتنسي  مع اللجان الجهوية لتوبي  مخوو نطاو اللجنة الوونية 

 : مرتين( 02اجتمعت اللجنة الوونية )  ✓

 سواوالي.  2021أكتوبر  08يوم  -

 فوكة.  2021ديسمبر  04يوم  -

 بنند  المهدي بسواوالي.  2021نوفمبر  13باإلضافة للملتقى الووني للحكام يوم 

 : 2022/ 2021عدد الحكام الذين نطووا خالل منافسات النترا  ✓

 

 الحكام الجهويين  الحكام الندراليون  الحكام الدوليون 

 سيدات  رجال سيدات  رجال سيدات  رجال

23 03 10 00 07 00 

 43 المجموع 

 

يخص تعيينات الحكام العامون على المستوى الووني، كل الحكام الدائمين النطاو تم تعيينهم    في  ما ✓

 كٌل حسب مكان المنافسة و الكنا ات.

 البطوالت الوطنية 

 

 

 العدد التاريخ  المكان  نوع المنافسة  الرقم

 03 2021-12-04 القاعة الندرالية فوكة )بوسماعيل(  مباريات السد  01

 الدور األول للبوولة   02
 الوونية فردي 

 14 2021/ 11/12و10 حجوو )تيبازا( 

الدورا الندرالية المنتوحة   03
(U15-U19) 

 14 2021/ 18/12و17 بوسعادا )مسيلة( 

الدورا الندرالية المنتوحة   04
(U11-U13-U17) 

 15 2021/ 26/12و25 عين أرنات )سويي( 

الجولة األلى للبوولة   05
الوونية حسب النر   

(D1 – D2) 

   D1بوسماعيل )تيبازا( 
 

 D2 تيبازا المركز 
 2022/ 15/01و14

12(D1) 
08(D2) 
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 البطوالت الجهوية فردي

 العدد التاريخ  المكان  الجهة نوع البوولة  الرقم

01 
الدور الجهوي  
 النردي األول 

 09 2021-12-03 فوكة  وسو طر  

 09 2021-12-03 فوكة  غرب وسو  

 09 2021-12-03 سويي  طر 

 05 2021-12-03 معسكر غرب 

 05 2021-12-03 ورقلة جنوب 

 

 يخص تعيين الحكام للمنافسات الدولية، هناك حكم واحد تم تعيينا للبوولة اإلفريقية    في  ما ✓

 ويتمثل في السيد:   2021سبتمبر 07إلى   01التي اُقيمت بالكاميرون من  

 الحكم الدولي بن جاب هللا ميلود. 

 بنرنسا وجرت    (Open Metz)الحكم الدولي سالمي حكيم، طارك في بوولة ماتز المنتوحة  ✓

 وهذا بأموالا الخاصة وهذا وبعا بعد ما تمت الموافقة من وري   2022فينري  20إلى  12من 

 االتحادية التي قامت باإلجرا ات اإلدارية لتسهيل مطاركة المعني. 

 الحكم الدولي يحي طريي محسن الذي طارك بدورب في دورا تونس المنتوحة   ✓

(WTT contender)  2021وبر أكت  31إلى  24من . 

 الحكم العام الدولي السيد لعناصري سعيد طارك في الدورات المنتوحة التالية:  ✓

 . 2022فينري   07جانني إلى 31دورا تونس المنتوحة من  ➢

 . 2022فينري  20إلى  12المنتوحة )فرنسا( من  Metzدورا   ➢

 . 2022مارس  21إلى   13دورا السليمانية المنتوحة )العرا ( من  ➢

ين، في إوار التحضير أللعاب البحر األبيض المتوسو نظمت الندرالية الوونية  في ما يخص التكو ✓

 بمركز النخب   2022جانني  07-06-05تربض تكويني لرسكلة الحكام الدوليين و أيام 

 الوونية بالسويدانية وإنهائا بإجرا  إختبار كتابي باللغتين النرنسية واإلنجليزية وهذا  بمطاركة  

 لنا بعض الغيابات منها التي تم التبرير لها. جكم دولي، حيب سج20
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 لجنة القوانين والتأهيل و التأديب / السيد  عجابي مبروك تقرير 

اجتمعت لجنةة القةوانين و التأهيةل و التأديةب بمقةر االتحاديةة الجزائريةة لكةرا   2021خالل سنة  
( مّرات لدراسةة ملنةات تتعلّة  بالتأهيةل و التحةويالت و التأديةب و ذلةك بتةواريخ 03الواولة ثالب )

اضر مختلنة و تّم تحرير محاضر بذلك، و يمكن حوصلة ما تضّمةنةا كل محضر اجتماع من هذب المح
 على النةحةو الةتةالةي :           

 :   2021أكتوبر  20بتاريخ  01مـحـضـر االجتماع رقم   (1
: و يتضّمن جدول أعمال اللجنة خالل هذب الجلسة النصل في الوعن المقّدم من وري   جدول األعمال

 النري . ضد قرار توبي  العقوبة على (ASJIO)النادي الرياضي الهاوي لأللعاب النردية وهران 
التصري  بتأييد قرار توبي  العقوبةة علةى النةادي الرياضةي الهةاوي لأللعةاب النرديةة   :قـرار اللجـنة
الصةةةادر عةةةن السةةةيّد رئةةةيس االتحاديةةةة الجزائريةةةة لكةةةرا الواولةةةة بتةةةاريخ  (ASJIO)وهةةةران 

 و القاضي بإسقاو هذا النرية  إلةى الدرجةة الةدنيا  2021/إ ج ك و/389تحت رقم    27/09/2021
مع إلزاما بدفع غرامةة قةدرها  2021/2022في البوولة الوونية للنر  ابتداً  من الموسم الرياضي  

 د ج(. 5.000,00خمسة أالي دينار )

و التأديب المقضي با بموجب هذا المحضر المحّرر بتاريخ   مع تبليغ قرار لجنة القوانين و التأهيل
إلى النري  الواعن الذي يتوّجب عليا دفةع مبلةغ الغرامةة المحكةوم بهةا خةالل أجةل   20/10/2021
تحةت وائلةة إيقةاي  27/09/2021( طهرين من تاريخ صدور قرار توبي  العقوبة المواف  لةة 02)

 من اللوائ  العامة. 61قا للمادا الجمعية من أي نطاو أو منافسة رسمية وب

 : 2021نوفمبر  17بتاريخ  02محضـر االجتماع رقم ( 2

النظةةةر فةةةي ملنةةةات التحةةةويالت بةةةين النةةةوادي الرياضةةةية للموسةةةم الرياضةةةي :  جـــدول األعمـــال
2021/2022. 

ـــرار اللجـــنة             : بعةةد المناقطةةة بةةين أعضةةا  اللجنةةة و نظةةراً للجةةو الصةةّحي التةةي مةةّرت بةةا الةةبالد    ق
 و الغيةر مةالئةم لممارسةة األنطوة الرياضية بسبب جائحة كورونةا، و لةضةمةان اسةتةئةنةاي 

المنافسات حسب البرنامج المحّدد في جو مالئم، تقّرر تمديد مهلة تسديد حقو  التحةويالت إلةى غايةة 
ليةة المسةتوجبة علةى ، على أن يةتم تقةديم اإلثباتةات الخاصةة بةدفع هةذب الحقةو  الما30/11/2021

 مستوى االتحادية.  

مةةع تبليةةغ قةةرار اللجنةةة هةةذا إلةةى النةةر  المعنيةةة و المتخلّنةةة عةةن تسةةديد الحقةةو  الماليةةة للتحةةويالت            
 و المطار إليها في الجدول المرف .

 : 2021ديسمبر  09بتاريخ  03محضر االجتماع رقم  (3

( بةين النةوادي الرياضةية 18تحويةل و تأهيةل الالعبةين )وعةددها  النظر في ملنات  :    جدول األعمال
 .2021/2022للموسم الرياضي 

 :قرارات اللجـنة

قبول تحويل الالعب العربي السعيد نسيم و يلّهل لنائةدا نةادي وداد أمةال الرويبةة ابتةداً  مةن تةاريخ   -
09/11/2021  . 

النادي الرياضي الهاوي الجزائر الطاوئ ابتةداً    قبول تحويل الالعب زلماو بدر الدين و يلّهل لنائدا  -
 .  09/11/2021من تاريخ 

قبول تحويل الالعب بلقاضي عيسى و يلّهل لنائةدا النةادي الرياضةي الهةاوي رائةد طةباب األربعةا    -
 .  09/11/2021ابتداً  من تاريخ 
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لنائدا النادي الرياضي للهّواا لتنس الواولة العّواي ابتةداً    قبول تحويل الالعب سبع إبراهيم و يلّهل  -
 . 09/11/2021من تاريخ 

قبول تحويل الالعبة بوكردوح خديجة و تلّهل لنائدا النادي الرياضي للهّواا المركز الترفيهي العلمي   -
 .  09/11/2021حي النصر ورقلة ابتداً  من تاريخ 

ما  و تلّهل لنائدا النةادي الرياضةي للهةّواا اتحةاد طةبيبة الرغايةة قبول تحويل الالعبة فرحي برا  طي-
 .  09/11/2021ابتداً  من تاريخ 

قبول تحويل الالعبة سعدي هنا  و تلّهل لنائدا النادي الرياضي للهّواا اتحاد طبيبة الرغاية ابتداً  مةن -
 .  09/11/2021تاريخ 

ل - لنائةدا النةادي الرياضةي للهةّواا اتحةاد طةبيبة الرغايةة قبول تحويل الالعبة فرحي أسما  لينة و تلهةّ
 .  09/11/2021ابتداً  من تاريخ 

قبول تحويل الالعبة سعد أمينة و تلّهل لنائدا النادي الرياضي للهّواا اتحاد طةبيبة الرغايةة ابتةداً  مةن -
 .  09/11/2021تاريخ 

الرياضي للهّواا اتحاد طبيبة الرغاية ابتةداً  قبول تحويل الالعبة براهيمي نسيمة و تلّهل لنائدا النادي  -
 .  09/11/2021من تاريخ 

ل لنائةدا النةادي الرياضةي للهةّواا وفةا  خمةيس مليانةة - قبول تحويل الالعب حّوات محّمد لمين و يلهةّ
 .  09/11/2021ابتداً  من تاريخ 

ل لنائةدا النةادي الرياضةي الهةا- ي الرياضةي قبول تحويل الالعب أولقاضي رضوان و يلهةّ وي الترجةّ
 .  09/11/2021لبلدية األربعا  ابتداً  من تاريخ 

ي الرياضةي لبلديةة - قبول تحويل الالعب لعزازي أمين و يلّهل لنائدا النادي الرياضةي الهةاوي الترجةّ
 .  09/11/2021األربعا  ابتداً  من تاريخ 

ي للهّواا اتحاد سيدي عقبة ابتداً  مةن قبول تحويل الالعب لعزازي راب  و يلّهل لنائدا النادي الرياض-
 .  09/11/2021تاريخ 

قبول تحويل الالعب زرابيب زين الدين و يلّهل لنائدا النادي الرياضي للهّواا اتحاد سيدي عقبة ابتداً  -
 .  09/11/2021من تاريخ 

الرياضة النردية  قبول تحويل الالعب العلمي عبد الكريم و يلّهل لنائدا النادي الرياضي الهاوي مطعل-
 .09/11/2021لبلدية بوزريعة ابتداً  من تاريخ 

قبول تحويل الالعب لعزازي محّمد و يلّهل لنائدا النادي الرياضةي الهةاوي مطةعل الرياضةة النرديةة -
 .  09/11/2021لبلدية بوزريعة ابتداً  من تاريخ 

ي الهةاوي مطةعل الرياضةة النرديةة قبول تحويل الالعب أمقران سليم و يلّهل لنائدا النةادي الرياضة-
 .  09/11/2021لبلدية بوزريعة ابتداً  من تاريخ 

و أّن قةرارات اللجنةة ،  2021حصيلة عمل لجنة القوانين و التأهيل و التأديب خةالل سةنة  تلكم هي  
 المذكورا أعالب تجد مرجعيتها و تأسيسها في  مضمون المحاضر المحّررا بةذلةك.
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 / السيد  عمار طيب عتاداللجنة  تقرير 

العتاد، قامت هذب األخيرا بجرد   بعد تجديد المكتب التننيذي لالتحادية الجزائرية لكرا الواولة و تنصيب لجنة

 العتاد الموجود لدى االتحادية، كما اجتمعت مع طركة بي بي ماكس للنظر في اقتنا  عتاد جديد 

 مة العتاد المجرد ئقا

 مالحظة  الكمية العتاد  رقم

1 Tables  Butterfly 10 8   جهة الطر  في   2جهة الغرب    في 

2 Tables  Xiom 6   في جهة الطر 

3 Table  centrale Butterfly 1  

4 Tables  Joola Compétition 12 1  عادية   11   مركزية 

5 Tables  Joola Entrainement 10 1  مكسرا 

6 Tables Cornilleau740 17 13  مكسرا السويدانية 

7 Tables Cornilleau740 05  مكسرا بأوالد فايت 

8 Porte serviettes joola 10  

9 Panneaux joola 180  

10 Tables arbitres joola 8  

11 Tables arbitres Butterfly 5  

12 Tables arbitres stag 8  

13 Tables arbitres Cornilleau 1  

14 Marqueur électronique 4  

15 Marqueur  joola noir 4  

16 Marqueur Butterfly noir 11  

17 Marqueur Butterfly bleu 4  

18 Marqueur SHE noir 12  

19 Marqueur scoreboard 6  

20 Filet compétition 16 1    عند فري AJK 

21 Filet entrainement 10 1    عند فري AJK 

22 Panier bleu 11  

23 Corde 8  

24 Échelle 5  

25 Haie 10  

26 Equilibrage bleu 1  

27 Ballon flott bleu 1  

28 Médecine ball 1kg 2  

29 Cerceau 19  

30 Assiette 50  
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 لجنة التكوين والرياضة المدرسية والجامعيةتقرير 
 السيد ماضي عيسى  

 بصنتي رئيس اللجنة السيد ماضي عيسى  قمت بالمهام التالية :                                                          

المدرسية  مع ممثلين رابوات واتحاديات وتقنيين وكان  - - للرياضة  الندرالية الجزائرية  اجتماع في 
برمجة البووالت وبصنتي ممتل االتحادية  اهم ما جا  في االجتماع هو التنسي  بين االتحاديتين في  

 قمت باقتراح برمجة تكوين مدربين التابعين لي الرياضة المدرسية الكتسابهم الخبرا في التدريب  
قمنا بتجمع تقني في مدينة تلمسان بحضور مستطار الوزير ومدير الطباب والرياضة لوالية تلمسان   -

ومدربين وكان التجمع تحت طعار كلنا عزم وتحدي  وممثل وزارا التربية وممثلين عن االتحاديات  
االتحادية   ممثل  وبصنتي  االبوال  مطتلة  تعتبر  التي  المدرسية  الرياضة  ممارسة  مستوى  من  لرفع 
قمت بالتدخل في اقتراح نطر تعميم رياضة تنس الواولة في كل الملسسات التربوية الخراج ابوال  

 ومواهب طابة ونخبة في المستقبل     
مثيل االتحادية في البوولة الوونية لأللعاب المدرسية والجامعية التي جرت في ننس الوقت  قمت بت -

في القاعة الخاصة باالتحادية بنوكة  كما تطرفت بتكريم الالعبين النائزين وقمت بتحنيز الالعبين  
 . المطاركين بان يكونوا جاهزين في المنافسات القادمة كما اخبرتهم اننا سنكون سندا لهم  

التقني ودار االجتماع فيما يخص اعداد االتناقيات مع   - الندرالية والمدير  باالجتماع مع رئيس  قمت 
فدرالية الرياضة المدرسية وفدرالية الرياضة الجامعية وفدرالية الرياضة للجميع وكان ايضا اقتراح  

 برمجة تكوين مدربين فدراليين ومبتدئين وحكام   

 

 

 

 

 رئيس الاتحادية      الأمين العام    

             


