
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 03  رقم المحضــــــــــر
 

 19/12/2022  تاريخ انعقاد الجلسة
 

 القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 ب((الفوجلفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مولودية اينغر نادي البركه 17/12/2022 04 10
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1835 مولوية إينغر يوسفي ابراهيم
  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1870 مولودية إينغر لحبوس اسماعيل

  الالعبعرقلة بطاقة صفراء بسبب  J2206 مولودية إينغر طافر وسيم
  مسك القميصبطاقة صفراء بسبب  J1814 نادي البركه قربة عيسى

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2333 نادي البركه بن علي علي ياسين
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2742 نادي البركه بوقرين يوسف

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 أمل الشويطر شباب سالفن 16/12/2022 04 11
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1300 امل الشويطر سويلمي ياسين 
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J1320 أمل الشويطر بافكر المغيلي

  عرقة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1317 الشويطرأمل  بن مسعود عبد المالك
  عرقلة الالغببطاقة صفراء بسبب  J1175 شباب سالفن سناتي الزوبير
  عرقلة الالغببطاقة صفراء بسبب  J1103 شباب سالفن  يوسفي محمد

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1141 شباب سالفن بلميلود احمد تقي الدين



 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 شباب لحدب وفاق الفقارة 16/12/2022 04 12
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2012 شباب لحدب بن ادايس عبد الرزاق
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2088 وفاق الفقارة بن مسعود رمضان

 

 (ب (الفوجلفئة األكابر الشرفيمقابالت بطولة 
 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد مليانة تحت القصر 17/12/2022 02 13
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  انذارين تحصيلبسبب بطاقة حمراء  J0919 اتحاد مليانة المحصيليفة عبد 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(. 103( نافذة طبقا لنص المادة )01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة)

  بطاقة حمراء بسبب تحصيل انذارين J0132 تحت القصر بويبة محمد
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(. 103نافذة طبقا لنص المادة )( 01يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة)

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 االتحاد عين صالح اولمبيك الفقارة 16/12/2022 02 14
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0926 االتحاد عين صالح سالمة عبدهللا 
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0942 االتحاد عين صالح دندان عمادالدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل تاغرم شباب تيديكلت 17/12/2022 02 15

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (شباب تيديكلتنادي ) زائرالحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 

 ( تاغرمأمل ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة شباب تيديكلتخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 (شباب تيديكلت)( نقاط من رصيد نادي 03خصم )

( في أجل شهر إبتداء شباب تيديكلت)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج5000)  ف دينار جزائريالآ خمسة -

 20/12/2022من تاريخ 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 اتحاد الكهرباء الساهلة الغربية 17/12/2022 02 16

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 (الساهلة الغربيةنادي ) المضيفحيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق  -

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة )مرحلة الذهاب( 62تطبيق نص المادة 

 ( الكهرباءاتحاد ) لصالح نادي  00 – 03( بنتيجة الغربية الساهلةخسارة المقابلة بالنسبة لنادي ) -

 (الساهلة الغربية)( نقاط من رصيد نادي 03خصم ) -

( في أجل شهر إبتداء الساهلة الغربية)( غرامة نافذة يدفعها نادي دج5000) ف دينار جزائري الآ خمسة -

 20/12/2022من تاريخ 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 الساهلة الشرقية مشعل أقبور 17/12/2022 02 17
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

لعب بطاقة صفراء بسبب  J0095 الساهلة الشرقية ملوكي رشيد
 الخطير

 

تضيع بطاقة صفراء بسبب  J0086 الساهلة الشرقية عبدهللا وائل 
 الوقت

 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 الساهلة الشرقيةامل  ليفر سيتي اقبور 17/12/2022 02 18
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعبإسم 

  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0112 ليفر سيتي بلهيبة فارس
لمس الكرة بطاقة صفراء بسبب  J0139 الساهلة الشرقيةامل  بودراعة هشام

 باليد
 

 

 



 

 :ماتاغر

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ شباب سالفنغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أمل الشويطرغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ نادي البركه) غرامة نافذة يدفعها  دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ إينغرمولودية غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

إبتداء من تاريخ  ( في أجل شهرتحت القصرغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ إتحاد مليانةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53لنادي طبقا لنص المادة )بسبب عدم حضور مدرب ا 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أولمبيك الفقارةغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

المنظم لبطولة كرة القدم من القانون  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أمل تاغرمغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ إتحاد الكهرباءغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000جزائري خمسة عشر ألف دينار  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أقبورمشعل غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ إتحاد إقسطنغرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) بسبب 20/12/2022

 هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من لحجارجيل حاسي غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة  02 فقرة 53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 20/12/2022تاريخ 

 القدم هواة.(

( في أجل شهر إبتداء من الشرقيةأمل الساهلة غرامة نافذة يدفعها نادي ) دج15.000خمسة عشر ألف دينار جزائري  -

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53المادة ) بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص 20/12/2022تاريخ 

 القدم هواة.(

 

 
 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 بالخير حمزة
 



 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

