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 لجنة الطاعة -

 
- . 

 

 اكاتر شرفيال ما قثل القسمقضايا

 -أ-فوج
 

 025 القضية رقم: -
-  

 10/00/8102 تتاريخأ اكبر  جنوم فِض امبعمة اندي –سد رحال وفاق انديملابةل                    

 امالغبني املنذٍرن

كصاء ملابةل واحدة) 79608رخصة رمق: جنوم فِض امبعمة بوغاكز ومَد حتجاج ػىل كرار احلمك ا  ( >غرامة مامَة 07ا 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (701)مادة .:08/71/107كبل:

مَاس  . سلوك غري راييض  :7960رخصة رمق: فِض امبعمة جنوم غزوز ا 

 . خشن مؼب 796:8رخصة رمق: وفاق سد رحال هوي محمد

بع محمد  . خشن مؼب 796:6رخصة رمق: وفاق سد رحال كًر

كصاء ملابةل واحدة) ;7938رخصة رمق: وفاق سد رحال سؼودي محمد حتجاج ػىل كرار احلمك ا  ( >غرامة مامَة 07ا 

دج( جسدد 7000دًنار جزائري )ثلدر ب أ مف 

 (701)مادة .:08/71/107كبل:
 

 

 180 القضية رقم: -
-  

 10/00/8102 تتاريخوداد دار امش َوخ اندي –ومليب مسؼدأ   انديملابةل 

 امعرد
زدواجِة امبعاكة  79779رخصة رمق: وداد دار امش َوخ ػالوة أ هور امسادات  . ا 

 امالغبني املنذٍرن
 . خشن مؼب 79687رخصة رمق: مسؼدأ ومليب  امبشري امؼَد

 . خشن مؼب 79671رخصة رمق: أ ومليب مسؼد ههتات سامل

 سوء امسلوك. 79680رخصة رمق: أ ومليب مسؼد كاش سامل

 سوء امسلوك. 79768رخصة رمق: وداد دار امش َوخ هادي ػًل

 . خشن مؼب :7976رخصة رمق: وداد دار امش َوخ هادي غز ادلٍن
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 180 القضية رقم: -
 

س – مس خلبل ال دٌرس َة انديملابةل   10/00/8102 تتاريخأ اكبر اجلوهرة امبَضاء ادلٌو

 امعرد
س َة خضاري غصام زدواجِة امبعاكة. 0;796رخصة رمق: ال دٌر  ا 

 امالغبني املنذٍرن
س َة رشفاوي غبد هللا كصاء ملابةل واحدة) ::796رخصة رمق: مس خلبل ال دٌر حتجاج ػىل كرار احلمك ا  >غرامة مامَة ( 07ا 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (701)مادة .:07/71/107كبل:

دة اخملعار س َة كًر  . خشن مؼب ;;796رخصة رمق: مس خلبل ال دٌر

 . سلوك غري راييض 79016رخصة رمق: جوهرة ادلوٌس هورة غبد امؼٍزر

 . خشن مؼب 79073رخصة رمق: جوهرة ادلوٌس هُرش بشري
 

 

 

 182 رقم:القضية  -
-  

حتاد ش باب مسؼد انديملابةل                      10/00/8102 تتاريخأ اكبر ش بُبة اجملبارة  اندي –ا 

 امالغبني املنذٍرن

حتاد ش مسؼد ومَد منصور  . خشن مؼب 79767رخصة رمق: ا 

 . خشن مؼب 79798رخصة رمق: ش بُبة اجملبارة منصور ايسني
 

 

 

 180 القضية رقم: -
-  

 10/00/8102 تتاريخأ اكبر أ مل مدًنة اجللفة  اندي –حريج بن ًؼلوب انديملابةل                    

 امالغبني املنذٍرن

كصاء ملابةل واحدة) 79171رخصة رمق: أ مل مدًنة اجللفة دودش أ محد أ سامة حتجاج ػىل كرار احلمك ا  ( >غرامة مامَة 07ا 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (701)مادة .:08/71/107كبل:

مَاس  . خشن مؼب :7917رخصة رمق: أ مل مدًنة اجللفة أ وزرورو ا 

 . خشن مؼب ;7917رخصة رمق: أ مل مدًنة اجللفة بوغبديل هور ادلٍن
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 -ب-فوج
 

 

 101 القضية رقم: -
 

 10/00/8102 تتاريخأ اكبر أ مل امخلُس اندي –ػني وسارةأ ثلخَم  انديملابةل 

 امالغبني املنذٍرن
 . خشن مؼب 7;790رخصة رمق: ػني وسارةأ ثلخَم  غوس مي محمد ال مني

 . ثضََع اموكت 79776رخصة رمق: ػني وسارةأ ثلخَم  رحبي املؼزت بالل
 

 

 100 القضية رقم: -
 

 10/00/8102 تتاريخأ اكبر بدلًة بهنار– ش باب امزغفران انديملابةل 

 امعرد
كصاء ملابلخني  79033رخصة رمق: امزغفرانش باب  ػديل مصعفى خعأ جس مي)ملس امكرة خارج منعلة اجلزاء(ا 

 (;70(انفذثني )املادة01)

زدواجِة امبعاكة  79083رخصة رمق: بدلًة بهنار بوخاري محمد  . ا 

 امالغبني املنذٍرن
 . خشن مؼب 79091رخصة رمق: بدلًة بهنار فداق امؼَد

 . خشن مؼب 79099رخصة رمق: بدلًة بهنار كاًدي غبد احلي

وري غٌلد ادلٍن  . خشن مؼب 79089رخصة رمق: بدلًة بهنار ًز

 . سلوك غري راييض 79079رخصة رمق: ش باب امزغفران سؼود سامل
 

 

 108 القضية رقم: -
 

 80/01/8102 تتاريخأ اكبر ش بُبة حايس حببح اندي – وداد امزغفران انديملابةل 
 . سلوك غري راييض 79730رخصة رمق: وداد امزغفران كركِط امعَب

 . سلوك غري راييض 79773رخصة رمق: وداد امزغفران ابيل املبخوت

 . سلوك غري راييض 79776رخصة رمق: وداد امزغفران ساليم امبشري

 . سلوك غري راييض 79818رخصة رمق: ش بُبة حايس حببح بن سؼدة غبد امكرمي

 . سلوك غري راييض 79871رمق:رخصة  ش بُبة حايس حببح غزلوي أ سامة

 . سلوك غري راييض 79819رخصة رمق: ش بُبة حايس حببح محَاين زكراي
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 100 القضية رقم: -
-  

 18/00/8102 تتاريخأ اكبر اجلوهرة أ ثلخَم اجللفة – جنوم امفصحة  انديملابةل 

 امعرد
كصاء أ ربع )-سب وش مت احلمك 79378رمق:رخصة  جنوم امفصحة داودي هوار (ملابالت >غرامة مامَة ثلدر 06ا 

آف دًنار جزائري) دج( جسدد كبل 7.000بـ:مخسة أ ل

 (771)املادة:71/107/:0:

زدواجِة امبعاكة  79793رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة خلَفة محمد كصاء ملابةل واحدة). ا   (انفذة07ا 

 امالغبني املنذٍرن
 . خشن مؼب 79371رخصة رمق: امفصحةجنوم  هفعي محمد

 . خشن مؼب 79308رخصة رمق: جنوم امفصحة حبَب اثمر

 . خشن مؼب 79778رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة رايم ايسني

 

 هظرا موركة امللابةل.

 هظرا مخلٍرر احلمك امرئُيس.

 هظرا مخلٍرر حمافغ انللاء

ق امنادي امراييض جنوم امفصحة - بسب وش مت احلمك بؼد هناًة  79083امس َد:سلٌلين غبد امرحٌلن رخصة رمق :هظرا ملِام رئُس فًر

 ( من كاهون ال حتاد اجلزائري مكرة املدم771ظبلا نلٌلدة )-امللابةل كررت انلجنة ما ًًل : 

كصاء رئُس اندي جنوم امفصحة اجللفة سلٌلين غبد امرحٌلن رخصة رمق : در بـ:غرشة ( انفذة >غرامة مامَة ثل08س خة أ شهر) 79083ا 

آف دًنار جزائري )  :71/107/:0دج( جسدد كبل :70.000أ ل
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 نجوم فٌض البطمة لنادي الرٌاضًا (10) –( 10)وفاق سد رحال         النادي الرٌاضً  سذ ردال

  وداد دار الشٌوخالنادي الرٌاضً  (10) –( 11)           أولمبً مسعد النادي الرٌاضً يسعذ

 أمل م.الجلفة النادي الرٌاضً (18) –( 18)      ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً  تٍ يعقىب

 شباب المجبارة النادي الرٌاضً  (10) –( 11)      شباب مسعد     النادي الرٌاضً  يسعذ

 ج.بٌضاء الدوٌس النادي الرٌاضً (18) –( 10)   اإلدرٌسٌة           مستقبلالرٌاضً  اإلدريسيح

  أمل الخمٌسالنادي الرٌاضً    (10) –( 18)   وسارةعٌن  أتلتٌك النادي الرٌاضً عيٍ وسارج

 أتلتٌك الجلفةلنادي الرٌاضً ا   (10) –( 18)       نجوم الفصحةالنادي الرٌاضً  انجهفح

  شباب عٌن معبدالنادي الرٌاضً    (10) –( 11)     نصر الشارف   النادي الرٌاضً انشارف

  بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً    (10) –( 11)               شباب الزعفرانالنادي  انسعفراٌ

  شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً    (11) –( 11)      الزعفران وداد النادي الرٌاضً انسعفراٌ
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    04+ 04 08 00 00 03 03 09 درٌسٌةالنادي الرٌاضً مستقبل اإل

    08+ 03 11 00 02 0301  05 مدٌنة الجلفةمل أالنادي الرٌاضً 

    02+ 02 04 01 01 0301  04 سدرحالالنادي الرٌاضً وفاق 

    02+ 02 04 01 01 0301  04 المجبارة النادي الرٌاضً  لشبٌبة

    00 04 04 01 01 0301  04 ٌضاء الدوٌسجوهرة بالنادي الرٌاضً 

    00 05 05 00 03 0300  03 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

    10- 13 03 02 00 0301  03 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

    00 03 03 00 02 0300  02 شباب مسعدالنادي الرٌاضً إتحاد 

    01- 04 03 01 01 0300  01 البطمةالنادي الرٌاضً نجوم فٌض 

    03- 06 03 02 01 0300  01 مسعدالنادي الرٌاضً أولمبً 

  (81)م.03- 1. 00 03 03 01 00 01 02 00 الشٌوخ رالنادي الرٌاضً وداد دا

    02+ 03 05 00 01 02 03 07 جلفةالنادي الرٌاضً أتلتٌك ال

    09+ 02 11 00 00 02 02 06 عٌن وسارة  النادي الرٌاضً أتلتٌك

    06+ 04 10 01 0200  03 06 لفصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم ا

    04+ 02 06 00 0101  02 04 بلدٌة القدٌد النادي الرٌاضً مولودٌة

    01+ 07 08 01 0101  03 04 حاسً بحبحالنادي الرٌاضً شبٌبة 

    02+ 04 06 01 0101  03 04 الشارفالنادي الرٌاضً النصر  

    01- 05 04 01 0101  03 04 دٌة الزعفرانبلوداد النادي الرٌاضً 

    01- 04 03 01 0100  02 03 النادي الرٌاضً النصر الشارف 

    01- 04 03 02 0100  03 03 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    07- 09 02 02 01 00 03 01 فرانالزع شبابالنادي الرٌاضً 

    14- 14 00 03 00 00 03 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 انًهعة  انًقاتهح  انراريز انرىقيد  ثالثي انرذكيى

01/11/2012 14:00 انذذي هىاري.خ حمدان  سذ ردال َجىو فيض انثطًحَادي    -    وفاق سذ ردال َادي  

03/11/2012 13:00 يهكي يرواٌ حمدان  يسعذ وداد دار انشيىر َادي    -        أونًثي يسعذ َادي  

03/11/2012 14:30 عجىز سرتىخ تورزق  تٍ يعقىب أيم.و. انجهفح  َادي   -   ذرجي تٍ يعقىب َادي  

03/11/2012 15:00 عسوز أيجكىح مروشي  يسعذ شثاب انًجثارج َادي     -يسعذ          شثاب َادي  

03/11/2012 15:00 تسيسة طالة مغرتي  اإلدريسيح          ج.ب.دويس  َادي     -يسرقثم اإلدريسيح   َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انراريز انرىقيد  ثالثي انرذكيى

01/11/2012 14:30 سعادج تىشًال تلخيري  وسارجعيٍ  أيم انخًيسَادي    -     أذهريك ع.وسارج َادي  

02/11/2012 14:30 تراهيًي تىشًال أوتاح  انجهفح أذهريك انجهفح َادي    -      انفصذح انجهفح َادي  

02/11/2012 14:30 ذىاذي تىرزق ته عمر  انشارف          َادي ش. عيٍ يعثذ         -       َصر انشارف َادي  

02/11/2012 14:30 قثايهي هىاري.و مغالتي  انسعفراٌ ب.تُهار َادي    -    شثاب انسعفراٌ  َادي  

03/11/2012 14:00 تراهيًي.ع تراهيًي.ح تشوطي  انسعفراٌ وداد ش.داسي تذثخ      -      وداد انسعفراٌ َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغٌلل :

 
 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

س َة  .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض مس خلبل ال دٌر

ة امخلنَة امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب  .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. املدًٍر

ة امخلنَة اندي حريج بن ًؼلوب . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

ة امخلنَة اندي أ ومليب مسؼد . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

ة امخلنَة امزغفران وداداندي  . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

ة امخلنَة اندي ش باب ح.حببح . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

ة امخلنَة اندي امفصحة اجللفة . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

ة امخلنَة اندي جنوم فِض امبعمة . 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املدًٍر

 .1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة اندي بدلًة ػني امشهداء 

 .1.500,00 امرشيف 2.. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس اندي

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة اندي بدلًة زاكر

س َة . 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة اندي أ هًل ال دٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ش باب مسؼداندي 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة اندي ش باب ثؼظمَت

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة بهناراندي بدلًة 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة اندي امفصحة اجللفة

حتاد اجملبارة  .5.000,00 امرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي ا 

 .5.000,00 امرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي مومودًة.ح.امصحاري

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي ش باب اجملبارة

حتاد اجملبارة . 1.000,00 ماكبل امرشيف 16. امعاػةجلنة  اندي ا 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 18. امعاػةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 19. امعاػةجلنة  اندي أ ومليب مسؼد

س َة . 1.000,00 ماكبل امرشيف 19. امعاػةجلنة  امنادي امراييض مس خلبل ال دٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .9. امعاػةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاػةجلنة  امزغفران ش باباندي 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ش باباندي 
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ة امخلنَة اندي أ ومليب مسؼد . 2.500,00 ماكبل امرشيف 007 املدًٍر

ة امخلنَة اندي ش باب ثؼظمَت . 2.500,00 ماكبل امرشيف 008 املدًٍر

ة  امزغفران وداداندي  . 2.500,00 ماكبل امرشيف 009 امخلنَةاملدًٍر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاػةجلنة  اندي جنوم فِض امبعمة

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاػةجلنة  وفاق سد رحالاندي 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  أ مل مدًنة اجللفةاندي 

 00, 15.000 ماكبل امرشيف 22. امعاػةجلنة  اندي امفصحة اجللفة

 


