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 نجُح انطاعح -

- . 

 اكاتر شرفيانانقطى قضايا
 

 034 انقضيح رقى: -
 

حتاد بدلًة إجملبارة انديملابةل   01/12/2018 ص باب حايس فدول اندي – إ 

 إمالؼبون إملنذرون

حتاد إجملبارة حبَطة خلَفة  . مؾب خضن 0;0=7رخعة رمق: إ 

 . مؾب خضن 9;9=7رمق:رخعة  ص باب حايس فدول صوحيي سفِان

 . سوء إمسلوك ?:9=7رخعة رمق: ص باب حايس فدول بن إمؾَد حسني

 

 035 انقضيح رقى: -
 

 01/12/2018 سالم إدلوٌس اندي – جنوم مسؾد انديملابةل 

 إمالؼبون إملنذرون

 . مؾب خضن <70=7رخعة رمق: جنوم مسؾد خنُش معر

 ثضََػ إموكت. ;70=7رخعة رمق: جنوم مسؾد بوذًنة ؼبد إنلطَف

 . مؾب خضن ??0=7رخعة رمق: جنوم مسؾد مدإين محمد إلأمني

 . مؾب خضن ?77=7رخعة رمق: جنوم مسؾد كوًدري أأمحد

 . مؾب خضن ?70=7رخعة رمق: جنوم مسؾد بن ؼطَة بللامس

كعاء ملابةل وإحدة) 770=7رخعة رمق: جنوم مسؾد زايين سامل مامَة ( @غرإمة 07إحذجاج ؽىل كرإر إحلمك إ 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أأمف دًنار جزإئري )

 (708.)مادة <07/807/>0كبل:

س بومحةل ؼبد إمحلَد رخعة  سالم إدلٌو

 <0>7=7رمق:

كعاء ملابةل وإحدة) ( @غرإمة مامَة 07إحذجاج ؽىل كرإر إحلمك إ 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أأمف دًنار جزإئري )

 (708.)مادة ?07/807/>0كبل:

سسالم  زؼبان ؽًل  . مؾب خضن 9=7=7رخعة رمق: إدلٌو

س باكي بلخري  . مؾب خضن ;;7=7رخعة رمق: سالم إدلٌو

ق إمنادي إمراييض جنوم مسؾد طبلا منط إملادة ) ( من كاهون إل حتاد إجلزإئري مكرة إملدم ًؾاكب إمفًرق بغرإمة مامَة ثلدر 790*سلوط خاطئ من فًر

 ?07/807/>0جسدد كبل اترخي :دج( 00;دًنار جزإئري )ة مئمخس بـ:
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 036 انقضيح رقى: -
 

س َة انديملابةل   01/12/2018 أأص بال إجللفة اندي – أأهًل إل دٌر

 إمطرد

كعاء ملابلخني انفذثني)-خطأأ جس مي)ؼركةل لؼب( 7:0=7رخعة رمق: أأهًل إل دٌرس َة بن بوزًد جالل  ?70(إملادة08إ 

 إملنذرون إمالؼبون

 . مؾب خضن 009=7رخعة رمق: أأص بال إجللفة سوإؽدًة ربَػ فذحي

 . مؾب خضن >07=7رخعة رمق: أأص بال إجللفة دروٌش برإهمي ؽًل

 

 037 انقضيح رقى: -
 

 01/12/2018 أأهًل مسؾد اندي – وفاق حايس حببح انديملابةل 

 إمطرد

زدوإجِة إمبطاكة <;8=7رخعة رمق: وفاق حايس حببح بن بوزًد جالل كعاء ملابةل وإحدة )-إ   ( انفذة07إ 

 إمالؼبون إملنذرون

كعاء ملابةل وإحدة) ;;8=7رخعة رمق: وفاق حايس حببح بلة إملَلود ( @غرإمة مامَة 07إحذجاج ؽىل كرإر إحلمك إ 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أأمف دًنار جزإئري )

 (708.)مادة ?07/807/>0كبل:

 . مؾب خضن :90=7رخعة رمق: أأهًل مسؾد بوهؾمة إحلسني

 . مؾب خضن 909=7رخعة رمق: أأهًل مسؾد ؼامثن إمبضري

 . مؾب خضن ;90=7رخعة رمق: أأهًل مسؾد بن إلأحرش إمبضري

 . مؾب خضن 987=7رخعة رمق: أأهًل مسؾد كزرإن إحلسني

 

 038 انقضيح رقى: -
 

 01/12/2018 تراريزأأاكبر بدلًة ؽني إمضهدإء اندي – مومودًة حد إمعحاري انديملابةل 

 إمالؼبون إملنذرون

 ثضََػ إموكت. ==8=7رخعة رمق: بدلًة ؽني إمضهدإء إمللرإين محمد

 سلوك غري راييض. ?=8=7رخعة رمق: بدلًة ؽني إمضهدإء بن ؽُىس ؽُىس
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 اكاتر شرفيان يا قثم انقطىقضايا

 -أ-فىج
 

 062 انقضيح رقى: -
-  

 30/11/2018 تراريزأأاكبر ص باب ثؾغمَتوفاق  اندي – ودإد دإر إمض َوخ انديملابةل 

 إمطرد

زدوإجِة إمبطاكة 0;;=7رخعة رمق: ودإد دإر إمض َوخ كِاش إمطَب كعاء ملابةل وإحدة )-إ   ( انفذة07إ 

 إمالؼبون إملنذرون

 . مؾب خضن 9;;=7رخعة رمق: ودإد دإر إمض َوخ بن كدور اثمر

 ثضََػ إموكت. 7;;=7رخعة رمق: ودإد دإر إمض َوخ ؽُىس حسن

 . مؾب خضن 8>;=7رخعة رمق: ودإد دإر إمض َوخ زرًؾة جٌلل

 . مؾب خضن 887=7رخعة رمق: ص باب ثؾغمَت ص برية زكراي

 ثضََػ إموكت. 889=7رخعة رمق: ص باب ثؾغمَت ص برية ؼبد إمرحٌلن
 
 

 063 انقضيح رقى: -
-  

 29/11/2018 تراريز أأمل مدًنة إجللفة اندي –مس خلبل إل دٌرس َة انديملابةل 

 نون إملنذر وإمالؼب
س َة ؽُساوي ظالح  . خضن مؾب 08;=7رخعة رمق: مس خلبل إل دٌر

س َة زؼَرتي هور إدلٍن  . خضن مؾب 9<:=7رخعة رمق: مس خلبل إل دٌر

س َة رشفاوي ؼبد هللا  . خضن مؾب <<:=7رخعة رمق: مس خلبل إل دٌر

 . خضن مؾب ;:8=7رخعة رمق: أأمل.م إجللفة صدإد ؼبد إمرحٌلن سلمي

 . خضن مؾب ;;8=7رخعة رمق: أأمل.م إجللفة ظدإرة ابرهمي

 . خضن مؾب ?;8=7رخعة رمق: أأمل.م إجللفة بوؼبديل هور إدلٍن

 

 

 064 انقضيح رقى: -
 

حتاد ص باب مسؾد اندي – وفاق سد رحال انديملابةل   30/11/2018 تراريزأأاكبر وفاق إ 

 إمطرد

حتاد مسؾد كرإش هضام زدوإجِة إمبطاكة ?78=7رخعة رمق: إ  حذجاج ؽىل كرإر إحلمك(-)مؾب خضنإ  كعاء @إ  إ 

@غرإمة مامَة ثلدر ب أأمف دًنار ( انفذة07ملابةل وإحدة )

 (708.)مادة ?07/807/>0دج( جسدد كبل:7000جزإئري )

 إمالؼبون إملنذرون

 . مؾب خضن 8>9=7رخعة رمق: وفاق سد رحال حساين مؾطاهلل

 . مؾب خضن 8=9=7رخعة رمق: سد رحال وفاق سؾودي ؼبد إمكرمي

حتاد مسؾد زاين إمطاهر  . مؾب خضن 7:9=7رخعة رمق: إ 
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 065 انقضيح رقى: -

 30/11/2018 تراريزأأاكبر ص بُبة إجملبارة مسؾد اندي – أأومليب مسؾد انديملابةل 

 إمطرد

زدوإجِة 8;:=7رخعة رمق: أأومليب مسؾد ههتات سامل كعاء ملابةل وإحدة )-إمبطاكة إ   ( انفذة07إ 

 إمالؼبون إملنذرون

 . مؾب خضن 7>:=7رخعة رمق:  أأومليب مسؾد إمبضري إمؾَد

  . مؾب خضن 9>:=7رخعة رمق: أأومليب مسؾد أأوابح محمد

 . مؾب خضن 9<;=7رخعة رمق: ص بُبة إجملبارة دحٌلن معر
 

 066 انقضيح رقى: -

س اندي –جنوم فِغ إمبطمة انديملابةل                      30/11/2018 تراريزأأاكبر  إجلوهرة إمبَضاء إدلٌو

 إمالؼبني إملنذٍرن

 . خضن مؾب >07=7رخعة رمق: جوهرة ب إدلوٌس طاهري أأجمد

 هغرإ موركة إمللابةل

 هغرإ مخلٍرر إحلاكم-

 عرإ مخلٍرر حمافظ إنللاء-

 إدلوٌسهغرإ مخلٍرر إمنادي إمراييض إجلوهرة إمبَضاء -

 مخلٍرر إمناإدي إمراييض جنوم فِغ إمبطمة-

 هغرإ نلضهادة إمطبَة إمللدمة من طرف إمطبُب إخملخط

ق 90هغرإ مخوكف إنللاء يف إدلكِلة إل- ؼخدإء ؽىل إحلمك إمرئُيس من طرف إمالؼب هوجيم ظالح إدلٍن من فًر ثر إ  من إمضوط إلأول إ 

ق جنوم فِغ إمبطمة رخعة رمق : وإمالؼب ؼزوز >?9=7جنوم فِغ إمبطمة رخعة رمق: مَاس من فًر ومسري إمنادي روًنة  <0:=7إ 

 89=7سلمي رخعة رمق :

 هغرإ ل جذَاح إمللؾب من طرف إمجلهور مما سبب ثوكف إنللاء هنائَا.-

كدم  89=7:هغرإ ل س امتع نلحمك إمرئُيس وثأأكَده ثطابق إمضخط مػ إمرخعة إمللدمة حبَر أأن إملسريإمس َد روًنة سلمي رخعة رمق -

 =8=7بطاكة إملدرب كحول هذٍر رخعة رمق:

س امتع مسريي اندي جنوم فِغ إمبطمة-  هغرإ مال 

 إنلجنة كررت ما ًًل :

 من كاهون إل حتاد إجلزإئري مكرة إملدم  08بند  :77وإملادة 09بند  =:طبلا نلٌلدة -

ق جنوم فِغ إمبطمة كعاء إمالؼب هوجيم ظالح من فًر ( ،س نة وإحدة غري انفذة@غرإمة مامَة ثلدر 08س ندني ) >?9=7رخعة رمق: *إ 

 ?07/807/>0دج( جسددج كبل اترخي :70000لف دًنار جزإئري)’ب:ؼرشة أ  

ق جنوم فِغ إمبطمة رخعة رمق: مَاس من فًر كعاء إمالؼب ؼزوز إ  ( ،س نة وإحدة غري انفذة@غرإمة مامَة ثلدر 08س ندني ) <0:=7*إ 

 ?07/807/>0دج( جسددج كبل اترخي :70000نار جزإئري)لف دً ’ب:ؼرشة أ  

ق جنوم فِغ إمبطمة رخعة رمق: كعاء إملسري روًنة سلمي من فًر (س نوإت ،س نة وإحدة غري انفذة@غرإمة مامَة ثلدر 09زالث) 89=7*إ 

 ?07/807/>0دج( جسددج كبل اترخي :70000لف دًنار جزإئري)’ب:ؼرشة أ  

ق جنوم فِغ إمبطمة  س بندِجة زالزة أأهدإف معفر)09مػ منح زالزة هلاط)*خسارة إمللابةل مفًر ق إجلوهرة إمبَضاء إدلٌو  (00-09( مفًر

ق جنوم فِغ إمبطمة08*ملابلخني )  (انفذثني بدون مجهور مفًر

ق جنوم فِغ إمبطمة80000أ لف دًنار جزإئري) ون*ؼرش   دج( غرإمة مامَةؽىل فًر
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 -ب-فىج
 

 067 انقضيح رقى: -
 

 29/11/2018 تراريزأأاكبر ص باب ؽني مؾبد اندي – ص بُبة حايس حببح انديملابةل 

 إمطرد
زدوإجِة إمبطاكة :9>=7رخعة رمق: ص باب ؽني مؾبد دابب ابمغَر كعاء ملابةل وإحدة )-إ   ( انفذة07إ 

 

 068 انقضيح رقى: -
 

 30/11/2018 تراريزأأاكبر بدلًة بهنار اندي –أأثلخَم إجللفة انديملابةل 

 نون إملنذر وإمالؼب
 . خضن مؾب =;7=7رخعة رمق: أأثلخَم إجللفة بن خادل ًووس

 . خضن مؾب 7<0=7رخعة رمق: بدلًة بهنار بن ؼودة معطفى

 . خضن مؾب >=0=7رخعة رمق: بدلًة بهنار غَوب أأبو بكر

 . خضن مؾب 8>0=7رخعة رمق: بدلًة بهنار سايس كركوب

 مخلٍرر إحلمك هغرإ-

 عرإ مخلٍرر حمافظ إنللاء-

بدلًة  اندي –أأثلخَم إجللفة انديملابةل  هغرإ ملِام إمالؼب بن حلبُب اثمر من فًرق جنوم إمفعحة بسب وص مت إحلمك إمرئُيس يف-

 ?90/77/807بخارخي:بهنار 

 هغرإ دلخول إمالؼب بن حلبُب اثمر  مغالف ثغَري إملالبس كبل بدإًة إملبارإة 

 إنلجنة كررت مابًل:

كعاء إمالؼب بن حبَب اثمر من فًرق جنوم إمفعحة رخعة رمق :  أ لف دًنار جزإئري  مخسةانفذة @غرإمة مامَة  ثلدر بـ: (9زالث ملابالت)*إ 

 دج(0000;)

 ?7/07/807/>0جسدد كبل اترخي :
 

 069 انقضيح رقى: -
-  

 01/12/2018 تراريزأأاكبر مومودًة إملدًد اندي– هرص إمضارف انديملابةل 
 . خضن مؾب 97:=7رخعة رمق: هرص إمضارف برإهمي بن إمعادق

 ثضََػ إموكت. 807=7رخعة رمق: مومودًة إملدًد بوزاين محمد

 . خضن مؾب >80=7رخعة رمق: مومودًة إملدًد ؼبو انيج

 070 انقضيح رقى: -
-  

 01/12/2018 تراريزأأاكبر أأمل إمخلُساندي – ودإد إمزؼفرإن انديملابةل 
كعاء ملابةل وإحدة) ;?8=7رخعة رمق: أأمل إمخلُس هغور ملَم ( @غرإمة مامَة 07إحذجاج ؽىل كرإر إحلمك إ 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أأمف دًنار جزإئري )

 (708.)مادة ?07/807/>0كبل:

 . خضن مؾب 7?8=7رخعة رمق: أأمل إمخلُس حٌلدي محزة

كعاء ملابةل وإحدة) :?8=7رخعة رمق: أأمل إمخلُس ؼَاد بلخري ( @غرإمة مامَة 07إحذجاج ؽىل كرإر إحلمك إ 

دج( جسدد 7000ثلدر ب أأمف دًنار جزإئري )



8 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.comTel : 027.90.21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web :   /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 (708.)مادة ?07/807/>0كبل:

 . خضن مؾب 89;=7رخعة رمق: ودإد إمزؼفرإن جومل موىس
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      أشبال الجلفةلنادي الرٌاضً ا(02) –( 01)        اإلدرٌسٌةأهلً النادي الرٌاضً  اإلدرٌسٌة
         سالم الدوٌسالنادي الرٌاضً  (01) –( 02)         نجوم مسعد    النادي الرٌاضً مسعد

             وداد القدٌد النادي الرٌاضً (نى ذجـــــري)      زكار       بلدٌة النادي الرٌاضً  عٌن اإلبل
    أهلً مسعد النادي الرٌاضً (03) –( 01)       وفاق ح بحبح  النادي الرٌاضً  حاسً بحبح

 شباب ح فدول النادي الرٌاضً(02) –( 01)       إتحاد المجبارة الرٌاضً النادي  المجباة 

             عٌن الشهداءبلدٌة النادي الرٌاضً   )( –)(   مولودٌة ح الصحاري الرٌاضً نادي حدالصحاري

            أمل م الجلفة لنادي الرٌاضًا (04) –( 00)    مستقبل اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً  اإلصريطيح

          شباب تعظمٌتالنادي الرٌاضً  (00) –( 02)    وداد دار الشٌوخ   النادي الرٌاضً صار انشيىر

        شباب مسعد النادي الرٌاضً (01) –( 02)    وفاق سد رحال   النادي الرٌاضً  ضض ردال

              شباب المجبارة النادي الرٌاضً  (03) –( 03)        أولمبً مسعد النادي الرٌاضً  يطعض

  جوهرة ب الدوٌس النادي الرٌاضً (ذىقف انهقاء)  نجوم فٌض البطمةالنادي الرٌاضً  فيض انثطًح

                شباب عٌن معبدالنادي الرٌاضً    (01) –( 00)      شبٌبة ح بحبح النادي الرٌاضً داضي تذثخ

                    بلدٌة بنهارلنادي الرٌاضً ا   (00) –( 03) أتلتٌك الجلفة      النادي الرٌاضً  انجهفح جشيى

    مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً     (00) –( 05)      نصر الشارف النادي الرٌاضً انشارف

  أمل الخمٌسالنادي الرٌاضً     (00) –( 01)     وداد الزعفران النادي الرٌاضً انسعفراٌ
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    08+ 06 14 01 01 05 07 16 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً

    17+ 05 22 02 00 05 07 15 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    06+ 06 12 02 00 05 07 15 نجوم مسعدالنادي الرٌاضً 

    01+ 08 09 03 00 04 07 12 فدولشباب حاسً  النادي الرٌاضً

  (8>)م09-  01 03+ 07 15 01 02 04 07 11 حد الصحاري مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    07+ 09 16 02 02 03 07 11 االدرٌسٌة أهلًالنادي الرٌاضً 

    02- 13 11 03 01 03 07 10 دوداد القدٌ النادي الرٌاضً

  (8>)م09-  01 05+ 07 12 03 01 03 07 07 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

    04- 13 09 02 04 01 07 07 بحبح وفاق حاسً النادي الرٌاضً

-8>-)م:0-  01 08- 17 09 04 02 01 07 01 بارةإتحاد المج النادي الرٌاضً

 (799م

 

  (799)م07-  21- 28 07 06 01 00 07 00 بلدٌة زكار النادي الرٌاضً

  (;?)م09-  12- 13 01 06 00 01 07 00 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  
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    05+ 09 14 01 01 05 07 16 النادي الرٌاضً مستقبل اإلدرٌسٌة

    13+ 05 18 00 02 04 06 14 مل مدٌنة الجلفةأالنادي الرٌاضً 

    05+ 06 11 01 03 03 07 12 جوهرة بٌضاء دوٌسالنادي الرٌاضً  

    06+ 06 12 01 02 03 06 11 المجبارة النادي الرٌاضً  لشبٌبة

    00 07 07 03 02 02 07 08 رحال وفاق سدالنادي الرٌاضً 

    01- 13 12 03 02 02 07 08 مسعدأولمبً  النادي الرٌاضً

-  00 09 09 01 04 01 06 06 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

 (799)م07

 

    03- 12 09 03 02 01 06 05 البطمةنجوم فٌض النادي الرٌاضً 

-8>)م:0-  01 01- 08 07 02 02 02 06 04 الشٌوخوداد دار النادي الرٌاضً 

 (799م

 

    15- 20 05 05 00 01 06 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً 

    07- 11 04 04 02 00 06 02 تعظمٌتالنادي الرٌاضً شباب 

    08+ 06 14 02 00 05 07 15  بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً 

    07+ 08 15 01 01 04 06 13  لزعفرانوداد االنادي الرٌاضً 

  (799)م07-  00 12 12 02 01 04 07 12 الجلفة النادي الرٌاضً أتلتٌك

  (799)م07-  09+ 05 14 01 00 04 05 11 فصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم ال

    04+ 07 11 01 02 03 06 11 القدٌد مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    09+ 06 15 02 00 03 05 09 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    03+ 07 10 02 02 02 06 08  ارفنصر الشالنادي الرٌاضً 

    01+ 13 14 04 01 02 07 07 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 

    03- 12 09 03 01 02 06 07 فرانشباب الزعالنادي الرٌاضً 

    12- 15 03 05 00 01 06 03 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    26- 28 02 07 00 00 07 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 ال 

 

 
 

 ال 

 

 
 

 ال 

 

 

 انًهعة  انًقاتهح  انراريز انرىقيد  ثالثي انرذكيى

24/11/2018 14:00 قثايهي يغرتي تهشيري  يطعض و.دض انصذاري َاصي     -          يطعضأههي  َاصي  

24/11/2018 14:00 تىرزق هىاري خ حاجً  انًجثارج وفاق ح تذثخ َاصي  -    إذذاص انًجثارج  َاصي   

24/11/2018 14:00 ضىاعضيح زياٌ زٌدان  انشهضاءعيٍ       أههي اإلصريطيح َاصي    -    تهضيح ع انشهضاءَاصي  

24/11/2018 14:00 تطيطح شًارج بوشمال  صروا-انجهفح        َجىو يطعض  َاصي   -         أشثال انجهفحَاصي  

24/11/2018 14:00 تٍ شهف ردًاَي فرٌدي  انشًيص وصاص انقضيضَاصي     -شثاب ح فضول        َاصي 

24/11/2018 14:00 عًراٌ  قصير عمران م  انضويص   تهضيح زكارَاصي   -        ضالو انضويص َاصي 

 انًهعة  انًماتهح  انتاريد انتىليت  ثالثي انتحكيى

23/11/2018 14:30 سعادج ب يىفك تىسانفي  تعظًيت َادي يستمثم اإلدريسيح   -شثاب تعظًيت      َادي 

23/11/2018 14:30 سىاعذيح حًذاٌ تاكريح  انذويس ترجي تٍ يعمىبَادي    -جىهرج ب انذويس  َادي 

23/11/2018 14:30 تراهيًي ع لاسى أوتاح  فيض انثطًح وداد دار انشيىخَادي    -َجىو فيض انثطًح  َادي  

23/11/2018 14:30 هىاري  رحًاَي ب عًر  انًجثارج وفاق سذ رحال َادي   - شثاب انًجثارج      َادي  

23/11/2018 14:30 تطيطح صافي فريضي  انجهفح          أونًثي يسعذ َادي     -      أيم و انجهفح    َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انتاريد انتىليت  انتحكيى ثالثي

15/11/2018 14:30 سعادج ب يىفك تىسانفي  انخًيس َجىو انفصححَادي    -     أيم انخًيس     َادي  

16/11/2018 14:30 عًراٌ ب يىفك قصير  عيٍ وسارج َصر انشارف َادي   -أتهتيك ع وسارج      َادي  

16/11/2018 14:30 زروق تاكريح صعهىش  انثيريٍ يىنىديح انمذيذَادي     -تهذيح تُهار            َادي  

17/11/2018 14:00 سعادج يروشي ايجكىح  جخي-انجهفح شثاب ح فذول َادي    -أتهتيك انجهفح          َادي  

17/11/2018 14:00 ب شهف تسيسح فريضي  عيٍ يعثذ        شثاب انسعفرا َادي       -شثاب عيٍ يعثذ      َادي  
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 ؼزوز إمهادي           أأمني إملال

  س ين ؼبد هللا           إماكثب
جدول الاؼٌلل :

 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 1.. إلأماهة إمؾامة يض أأثلخَم إجللفةإمنادي إمراي

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 1.. إلأماهة إمؾامة إمنادي إمراييض ودإد دإر إمض َوخ

 .1.000,00 إمرشيف 2.. جلنة إمطاؽة بدلًة ؽني إمضهدإء  إمراييض ناديإم 

. 1.000,00 إمرشيف 2.. جلنة إمطاؽة بدلًة زاكرإمراييض نادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 2.. جلنة إمطاؽة ص باب ثؾغمَت إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 2.. جلنة إمطاؽة إمفعحة إجللفة إمراييضنادي إم 

حتاد إجملبارة إمراييضنادي إم   .5.000,00 إمرشيف 2.. إملنافسةجلنة  إ 

. 2.500,00 ماكبل إمرشيف 2.. إملنافسةجلنة  ص باب إجملبارة إمراييضنادي إم 

حتاد إجملبارة إمراييضنادي إم  . 1.000,00 ماكبل إمرشيف 16. إمطاؽةجلنة  إ 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 18. إمطاؽةجلنة  إمنادي إمراييض حريج بن ًؾلوب

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 19. إمطاؽةجلنة  أأومليب مسؾد إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .9. إمطاؽةجلنة  إجللفة إمنادي إمراييض أأثلخَم

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 99. إمطاؽةجلنة  ص باب ؽني مؾبدإمنادي إمراييض 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 004 إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمض َوخ

. 2.500,00 ماكبل إمرشيف 005 إملنافسةجلنة  ثؾغمَت ص بابإمراييض نادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 95. إمطاؽةجلنة  جنوم فِغ إمبطمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 95. إمطاؽةجلنة  وفاق سد رحال إمراييضنادي إم 

 00, 15.000 ماكبل إمرشيف 22. إمطاؽةجلنة  إمفعحة إجللفة إمراييضنادي إم 

 3.000,00 ماكبل إمرشيف 7.. إملنافسةجلنة  أأمل إمخلُس إمراييضنادي إم 

س َة إمراييضنادي إم   2.000,00 إمرشيف 6.. إمطاؽةجلنة  أأهًل إل دٌر

 00, 2.000 إمرشيف 9.. إمطاؽةجلنة  بدلًة ؽني إمضهدإء  إمراييضنادي إم 

 .5.000,00 إمرشيف 12. إمطاؽةجلنة  بدلًة ؽني إمضهدإء  إمراييضنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 27. إمطاؽةجلنة  إمنادي إمراييض حريج بن ًؾلوب

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 29. إمطاؽةجلنة  ص بُبة حايس حببحإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 9.. إمطاؽةجلنة  ص باب ؽني مؾبدإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 إمرشيف 17. إمطاؽةجلنة  إمنادي إمراييض ودإدإملدًد

. 1.000,00 إمرشيف 17. إمطاؽةجلنة  إدلوٌسسالم  إمراييضنادي إم 

. 6.000,00 إمرشيف 18. إمطاؽةجلنة  مسؾد جنوم إمراييض ناديإم 

. 1.000,00 إمرشيف 18. إمطاؽةجلنة  وفاق حايس حببحإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 إمرشيف .9. إمطاؽةجلنة  زاكربدلًة إمراييض نادي إم 

. 6.000,00 إمرشيف 99. إمطاؽةجلنة  بدلًة ؽني إمضهدإء  إمراييض ناديإم 
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. 1.000,00 إمرشيف 92. إمطاؽةجلنة  ص باب حايس فدولإمنادي إمراييض 

 20.000,00 إمرشيف .9. إمطاؽةجلنة  ص باب حايس فدولإمنادي إمراييض 

 20.000,00 إمرشيف 95. إمطاؽةجلنة  بدلًة ؽني إمضهدإء  إمراييض ناديإم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 96. إمطاؽةجلنة  ثؾغمَت إمراييض ص بابنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 9.. إمطاؽةجلنة  إمزؼفرإن إمراييض ص بابنادي م 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 9.. إمطاؽةجلنة  إمنادي إمراييض أأثلخَم إجللفة

حتاد إجملبارة  .5.000,00 إمرشيف 8.. إملنافسةجلنة  اندي إ 

 .5.000,00 إمرشيف 9.. إملنافسةجلنة  مسؾد هًلأأ  إمراييضنادي إم 

 2.000,00 إمرشيف 22. إمطاؽةجلنة  م. حد إمعحاري إمراييضنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 11. إملنافسةجلنة  ص باب ؽني مؾبدإمنادي إمراييض 

 2.000,00 إمرشيف 25. إمطاؽةجلنة  مسؾد جنوم إمراييض ناديإم 

. 1.000,00 إمرشيف 25. إمطاؽةجلنة  سالم إدلوٌس إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 إمرشيف 27. إمطاؽةجلنة  وفاق حايس حببحإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .6. إمطاؽةجلنة  مسؾد ص باب إمراييضنادي إم 

 .50.000,00 ماكبل إمرشيف 66. إمطاؽةجلنة  جنوم فِغ إمبطمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .7. إمطاؽةجلنة  أأمل إمخلُس إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمطاؽةجلنة  إمفعحة إجللفة إمراييضنادي إم 

 3.000,00 ماكبل إمرشيف 19. إملنافسةجلنة  زاكربدلًة إمراييض نادي إم 
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 إمرشيف 2.. جلنة إمطاؽة دلًة زاكرإمنادي إمراييض ب

حتاد إجملبارة  إمرشيف 1.. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض إ 

 ماكبل إمرشيف 2.. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ص باب إجملبارة

 إمرشيف 1.. إلأماهة إمنادي إمراييض ودإد دإر إمض َوخ

 إمرشيف 1.. إلأماهة إمنادي إمراييض حريج بن ًؾلوب

 إمرشيف .1. جلنة إمطاؽة إمنادي إمراييض إمفعحة إجللفة

 إمرشيف 1.. إلأماهة إمنادي إمراييض أأثلخَم إجللفة

 ماكبل إمرشيف 19. جلنة إمطاؽة أأومليب مسؾدإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمض َوخإمنادي إمراييض 

 


