
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 11  رقم المحضــــــــــر
 

 08/03/2023  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 ب( (لفئة األكابرالفوج جهوي الثانيمقابالت بطولة ال
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 شباب سالفن نجم البركه 24/02/2023 08 76

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

بسبب اعاقة اخر  حمراءبطاقة  J1117 شباب سالفن بلبركه بوبكر
 العب

 

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب بلبركه بوبكر باإلقصاء لمقابلة واحدة)
 هواة(

بن عبدالواحد  سدي طاهر
 عبدالقادر

J1310  صفراء بسبب لعب الخطيربطاقة  

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ نجم البركهغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000ألف دينار جزائري عشر خمسة 

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 26/02/2023
 القدم هواة.(

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مستقبل لحدب امل الشويطر 25/02/2023 08 77

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  حمراءبطاقة  J1301 امل الشويطر سالمة معتز

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01باإلقصاء لمقابلة واحدة)يعاقب سالمة معتز 
 هواة(

  حمراء لحصوله على انذارينبطاقة  J2005 مستقبل لحدب سدي طاهر
من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  103( نافذة طبقا لنص المادة )01باإلقصاء لمقابلة واحدة) سدي طاهريعاقب 
 هواة(

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مولودية أبنغر وفاق الفقارة 25/02/2023 08 78

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بطاقة صفراء  J2239 وفاق الفقارة بن زف فادي 
J مولودية اينغر بوجلة لحبيب 4322   اضاعة الوقتبطاقة صفراء بسبب  

J مولودية أينغر يوسفي ابراهيم 3518   صفراء بسبب عرقلة الالعببطاقة  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 وفاق الفقارة مستقبل لحدب 03/03/2023 09 79

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J6765 مستقبل لحدب ادجابر سليمان
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2241 وفاق الفقارة بن جام زروال

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 امل الشويطر شباب سالفن 03/03/2023 09 79

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1170 شباب سالفن بالمين محمد اسالم
  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J1781 امل الشويطر طالبي ايوب



 
 

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ نجم البركهغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000ألف دينار جزائري عشر خمسة 

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 26/02/2023
 القدم هواة.(

 
 
 

 ب( (لفئة األكابرالفوج الشرفيمقابالت بطولة 
 

 
 
 
 

 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 ) 26/02/2023

 هواة.(

أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( فيالرياضياالتحاد 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 ) 26/02/2023

 هواة.(

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مولودية اينغر نادي البركه 04/03/2023 09 80

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لحصوله على انذارين حمراءبطاقة  J2203 مولودية  اينغر بن حمدو عبدالرحيم
من القانون المنظم لبطولة كرة  103( نافذة طبقا لنص المادة )01باإلقصاء لمقابلة واحدة) بن حمدوعبدالرحيميعاقب 

 القدم هواة(

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل الساهلة الشرقية االتحاد الرياضي 25/02/2023 08 35

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 بعد االطالع على تقرير الحكم الرئيسي -

 انعدام األمن حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب  -

 (اليابمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة ا 50تطبيق نص المادة 

 ( الشرقيةامل الساهلة ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الرياضياالتحاد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 االتحاد الرياضينقاط من رصيد فريق  03خصم  -

( في أجل شهر إبتداء اتحاد اقسطن)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج10000) ف دينار جزائري الآ عشرة -

 26/02/2023من تاريخ 



 

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ اتحاد اقسطن )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 ) 26/02/2023

 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 ) 05/03/2023

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 05/03/2023

 هواة.(

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 امل تاغرم اتحاد اقسطن 25/02/2023 08 82

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  بسبب عرقلة الالعب صفراءبطاقة  J0500 اتحاد اقسطن فراجي رشيدحسام
  بسبب عرقلة الالعب صفراءبطاقة  J0330 امل تاغرم خنوسي احمد

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 وفاق الضاية سمباكاتحاد  04/03/2023 10 83

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
J سمباكاتحاد  سالمة وليد 3000   بسبب عرقلة الالعب صفراءبطاقة  

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مستقبل اقبور تحت لقصر  04/03/2023 10 84

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة الرخصةرقم  النادي إسم الالعب

  بسبب اللعب الخشن صفراءبطاقة  J0585 تحت لقصر اعراب احمد ياسين
  بسبب عرقلة الالعب صفراءبطاقة  J0437 مشعل اقبور سناتي عيسى



 اتحاد الكهرباء وداد الساهلة الشرقية 04/03/2023 10 85

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (الكهرباءاتحاد نادي ) لزائراحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

 (إليابمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة ا 62تطبيق نص المادة 

 (  وداد الساهلة الشرقية) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الكهرباءاتحاد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 (اتحاد الكهرباء)( نقاط من رصيد نادي 06خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من اتحاد الكهرباء)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج10000)  ف دينار جزائريالآ خمسة -

 05/03/2023تاريخ 

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ وداد الساهلة الشرقية )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 ) 05/03/2023

 هواة.(

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد مليانة مستقبل الجماهيرية 04/03/2023 10 86

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (مليانةاتحاد نادي ) الزائرحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

 (إليابمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة ا 62تطبيق نص المادة 

 (  مستقبل الجماهيرية) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة مليانةاتحاد خسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 (مليانةاتحاد )( نقاط من رصيد نادي 06خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء من مليانةاتحاد )( غرامة نافذة يدفعها نادي دج10000)  ف دينار جزائريالآ خمسة -

 05/03/2023تاريخ 

 

 
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  جيل حاسي لحجار)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 ) 06/03/2023

 هواة.(

 
 
 
 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 حمزة بالخير

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 حاسي لحجارجيل  ليفر سيتي اقبور 05/03/2023 08 87

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  بسبب اللعب الخطير صفراءبطاقة  J0411 حاسي لحجار بن احمد سليمان


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

