
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 08  رقم المحضــــــــــر
 

 31/01/2023  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 (ب-أ (لفئة األكابرالفوج الشرفيمقابالت بطولة 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 الساهلة الغربية وفاق الضاية  20/01/2023 08 57

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J0199 وفاق الضاية سالمة عبد الرحمن
  بطاقة حمراء لحصوله على انذارين J0584 الساهلة الغربية بركات صالح الدين

 
 عقوبات:

 
 02/02/2023خ يت إقصاء نافذة إبتداء من تارابالمق 03بـ j 0584رخصة  بركات صالح الدينالالعب عاقب ي -

 02/02/2023خ ريأجل شهر إبتداء من تافي  (الساهلة الغربيةنادي ) هادفعيدج  5.000+ غرامة نافدة قدرها 
 ون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.(من القان 112لنص المادة   طبقا)
 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ غربيةالالساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الضايةوفاق غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(



-  

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 االتحاد الرياضي امل الساهلة الشرقية  20/01/2022 08 58
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0949 االتحاد الرياضي بن عبد الواحد ادريس

 
 :عقوبات

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ امل الساهلة الشرقيةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الرياضياالتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

 
 عقوبات:

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد الكهرباءغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

هر إبتداء من تاريخ ( في أجل شاتحاد الكهرباءغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

طبقا      سوء التنظيم والمتمثل في الوصول المتأخر للملعب مانجم عنه انطالق المبارة متأخرة وهذابسبب  02/02/2023

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 131لنص المادة )

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الجماهيريةمستقبل غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

طبقا      سوء التنظيم والمتمثل في الوصول المتأخر للملعب مانجم عنه انطالق المبارة متأخرة وهذابسبب  02/02/2023

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 131لنص المادة )

  
 الزائر الفريق الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد سمباك اينغر مشعل اقبور  21/01/2023 08 60
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J0578 مشعل اقبور باطير المهدي

  لعب السلبي بطاقة صفراء بسبب  J0265 اتحاد سمباك كنوشي عبد الستار
  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J0283 اتحاد سمباك بن عيسى وليد

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 الجماهيرية الكهرباءاتحاد  21/01/2023 08 59

 اإلنـــــــــــذارات
 المسلطة العقوبة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0426 اتحاد الكهرباء مباركاوي صالح
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0116 الجماهيرية بن لبيض خالد
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0188 الجماهيرية صباري نبيل



 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحاد اقسطن امل تاغرم 21/01/2023 08 61

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0442 اقسطن اتحاد طالب علي نصر الدين
  حمراء لحصوله على انذارينبطاقة  J0288 امل تاغرم بن ايعيش محمد فؤاد

 
 عقوبات:

 
خ يت إقصاء نافذة إبتداء من تارابالمق 02بـ j 0288رخصة  فؤادمحمد بن ايعيش الالعب عاقب ي -

خ ريأجل شهر إبتداء من تافي  (امل تاغرمنادي ) هادفعيدج  5.000+ غرامة نافدة قدرها  02/02/2023
02/02/2023 

 ون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.(من القان 112لنص المادة   طبقا) 
 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اقسطناتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة.( 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 ليفر سيتي اقبور جيل حاسي لحجار 21/01/2023 08 62
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0887 ليفر سيتي اقبور المين ايوب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0388 حاسي لحجار بن قويدر احمد سليمان
 

 عقوبات:
 
من تاريخ  ( في أجل شهر إبتداءحاسي لحجارجيل غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

 عقوبات:
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ وداد الساهلة الشرقيةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000دينار جزائري  فخمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ تحت لقصري )غرامة نافذة يدفعها ناد دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 وداد الساهلة الشرقية تحت لقصر  21/01/2023 08 63

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J0311 وداد الساهلة الشرقية ملوكي طاهر
  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0113 وداد الساهلة الشرقية باكلي احمد

  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J0188 تحت لقصر بقادير عبد العظيم



 هواة.(

-  

 

 

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ الكهرباءاتحاد غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ تحت لقصرغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج5.000ف دينار جزائري خمسة أال -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 02/02/2023

 هواة.(

 

 

 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة القضية رقم
 وداد الساهلة الشرقية الساهلة الغربية 28/01/2023 09 66

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعب بطاقة صفراء بسبب  J0483 الساهلة الغربية جمعات أسامة
  تضيع الوقت بطاقة صفراء بسبب  J0086 وداد الساهلة الشرقية عبيدهللا وائل

 

 
 تنويه:

 
يتعين ص المدربين بالنسبة للفرق التي أودعت ملفاتها على مستوى الرابطة الوالئية بغرض الحصول على رخ -

من الجولة القادمة سيكون  الرخص وعليه فإبتداء معلى كل فريق التقرب من الرابطة في أقرب األجال لتسليمه
من القانون المنظم لبطولة كرة  86)تطبيق غرامة المدرب سارية المفعول على جميع النوادي طبقا لنص المادة

 القدم هواة.(

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحادالكهرباء شباب تحت القصر 28/01/2023 09 64

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J0322 تحت القصر بلحمدو عثمان
  اللعب الخشنبطاقة صفراء بسبب  J0178 تحت القصر سبابو ايوب

  الالعبعرقلة بطاقة صفراء بسبب  J0426 اتحاد الكهرباء مباركاوي محمد الصالح

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مشعل اقبور الجماهيرية مستقبل 28/01/2023 09 65

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0011 مستقبل الجماهيرية بسويلم عبد البديع
عدم احترام بطاقة صفراء بسبب  J0747 مستقبل الجماهيرية صويلحي عمران

 المسافة القانونية
 



 
 
 

 إستئناف
 

  
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الفقارة نجم البركه 30/12/2022 06 33
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2083 وفاق الفقارة بن زايد عبد الغفور

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0961 نجم البركه ارياهلل عبدالباري
 

 عقوبات:
 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  نجم البركهغرامة نافذة يدفعها نادي )  دج 20.000عشرون الف دينار جزائري  -

بسبب عدم تأكيد اإلحتراز المدون على ورقة المقابلة من خالل عدم إحترام اإلجراءات المنصوص  18/01/2023
 لقدم هواة.(من القانون المنظم لبطولة كرة ا 86)عليها )عدم تقديم وصل حقوق دراسة اإلحتراز( طبقا لنص المادة 

 
دج يدفعها الفريق في أجل شهر إبتداء من تاريخ 5000معاقبة فريق وفاق الفقارة بغـرامة نافـذة قدرها 

 بسبب سوء التنظيم والمتمثل في تواجد أشخاص غير مصرح لهم في دكة االحتياط 02-02-2023
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحاد سمباك اينغر تحت لقصر  31/12/2022 05 29

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
J اتحاد سمباك بلبركه خالد 9902   الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  

 
 
 
 

 الباقي دون تغير
 
 
 
 
 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 حمزة بالخير

 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

