
 
 
 
 
 
 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم

 

 الرابطة الجهوية ورقلة
 الرابطة الوالئية تمنراست

 
  

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 04  رقم المحضــــــــــر
 

 01/01/2023  تاريخ انعقاد الجلسة

 
 

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202قسم الهواة اإلصدار األخير
 

 ب((الفوجلفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 وفاق الفقارة أمل الشويطر 23/12/2022 05 19

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J2239 وفاق الفقارة  بن زاف قادي المهدي
  لعب الخطيربطاقة صفراء بسبب  J1303 أمال الشويطر باحيدة محمود

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 شباب سالفن مولودية إينغر 23/12/2022 05 20
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1170 شباب سالفن بالمين شرف الدين

  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J2206 مولودية إينغر طافر وسيم
 
 
 
 
 
 



 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة القضيةرقم 
 نادي البركه مستقبل لحدب 24/12/2022 05 21

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J1821 نادي البركه مداني عبد المالك
  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J1888 نادي البركه قربا علي

  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J4246 مستقبل لحدب بوقرين عماد الدين
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2216 مستقبل لحدب فوندو هشام

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J2358 مستقبل لحدب بالمة عبد الباسط
 
 

 (ب (األكابرالفوجلفئة  الشرفيمقابالت بطولة 
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 مشعل اقبور اتحاد الكهرباء  23/12/2022 03 22

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J0625 اتحاد الكهرباء سلمان مبروك
  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J0665 اتحاد الكهرباء طه بن دياب

  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J0401 مشعل اقبور بويبه ايوب 
  لمس الكرة باليدبطاقة صفراء بسبب  J0434 مشعل أقبور صادقي عبد الباسط

  لعب خطيربطاقة صفراء بسبب  J0359 مشعل اقبور بيشيني بالل
  تضيع الوقتبطاقة صفراء بسبب  J0590 مشعل اقبور بن دله عبدهللا 

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 وفاق الضاية تحت لقصر 24/12/2022 03 23
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0054 تحت لقصر درعني عبدالرحيم

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0391 وفاق الضاية قلوان لقمان
 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 غربيةالساهلة ال اتحاد سمباك إينغر 24/12/2022 03 24

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

إهانة مساعد بطاقة صفراء بسبب  J0423 غربيةالساهلة ال جمعات اسامة 
 الحكم 

 

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0279 أتحاد سمباك اينغر بلبركه عبد المجيد
 
 



 
 :عقوبات

 
( 04الربعة )ذ( باإلقصاء الناف الساهلة الغربيةمن نادي ) j0423معاقبة الالعب جمعات اسامة رقم الرخصة  -

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  الساهلة الغربيةيدفعها نادي ) دج 5000ة قدرها ذمقابالت + غرامة ناف
 بسبب إهانة الحكم المساعدمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة(  112) طبقا لنص المادة  03/01/2023

  
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 امل تاغرم االتحاد الرياضي  27/12/2022 04 25
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  بطاقة صفراء بسبب  J0922 اتحاد الرياضي قادة عبد الباسط

  بطاقة صفراء بسبب  J0414 امل تاغرم تريتيبة عبد الصادق
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 اتحاد مليانة اينغر اتحاد الكهرباء 27/12/2022 04 26

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J0912 اتحاد مليانة منصوري عبد الرحمن
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية
 جيل حاسي الحجار اولمبيك الفقارة  27/12/2022 04 27

 اإلنـــــــــــذارات
 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب

   حمراءبطاقة  J0579 حاسي لحجار بوحاص أحمد 
  بطاقة حمراء J1075 اولمبيك الفقارة  بن الدين محمد 

 
 بعد االطالع على ورقة المقابلة -
 بعد االطالع على تقرير حكم المقابلة  -
 
حيث صرح الحكم الرئيسي عن وقوع أحداث مخالفة للسير الحسن للمبارة حيث قام شجار بين العبي الفرقين اثناء  -

 j0579رقم الرخصة  بوحاص احمدالمبارة وقد تم تحديد هوية االعبين اإلثنين اللذان تسببا في هاته االحداث وهما : 
 ( أولمبيك الفقارةمن فريق ) j1075رقم الرخصة بن الدين محمد (  و جيل حاسي لحجارمن فريق )

 
 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 01فقرة  119تطبيق نص المادة 

 
( مقابالت نافذة 03( ب ) جيل حاسي لحجارمن فريق ) j0579رخصة رقم  بوحاص أحمدمعاقبة الالعب  -

( في أجل شهر إبتداء من  جيل حاسي لحجارغرامة نافذة يدفعها فريق ) دج5000+خمسة االف  دينار جزائري 
  03/01/2023تاريخ 

( مقابالت نافذة +خمسة 03( ب )أولمبيك الفقارةمن فريق ) j1075معاقبة الالعب بن الدين محمد رخصة رقم  -
( في أجل شهر إبتداء من تاريخ أولمبيك الفقارةرامة نافذة يدفعها فريق )غ دج5000االف  دينار جزائري 

03/01/2023  
 
 
 



 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مشعل اقبور اتحاد مليانة  31/12/2022 05 28
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
 إحتجاج علىبطاقة صفراء بسبب  J0939 اتحاد مليانة لكحل سيد احمد

 قرار الحكم
 

  اللعب السلبيبطاقة صفراء بسبب  J0918 اتحاد مليانة بن امحمد اشرف
 

 عقوبات:
 
( واحدة نافذة + غرامة قدرها 01باإلقصاء لمقابلة )   j0939عب لكحل سيد احمد رقم الرخصة معاقبة الال -

 03/01/2023( في اجل شهر ابتداء من تاريخ اتحاد مليانة اينغريدفعها نادي )  دج1000
  

 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

  الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  J0032 تحت لقصر بالل عضمن 
  الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  J0299 اتحاد سمباك بلبركه عبد المجيد

  الالعببطاقة صفراء بسبب عرقلة  J0316 اتحاد سمباك منصوري عبد الستار

 
 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 أولمبيك الفقارة أمل الساهلة الشرقية 31/12/2022 05 30
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي إسم الالعب
  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J1069 اولمبيك الفقارة حمزاوي أحمد

  عرقلة الالعببطاقة صفراء بسبب  J4070 امل الساهلة الشرقية بن عبدالقادر اسامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :غرمات

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

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53النادي طبقا لنص المادة )وطبيب بسبب عدم حضور مدرب  03/01/2022

 القدم هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 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 ) 03/01/2022

 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 ) 03/01/2022

 هواة.(

( 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 ) 03/01/2022

 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  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 اة.(هو

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 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  53طبقا لنص المادة )بسبب عدم حضور مدرب النادي  03/01/2022

 هواة.(

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

لبطولة كرة القدم  من القانون المنظم 02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022تاريخ 

 القدم هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022تاريخ 

 القدم هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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



من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02ة فقر 53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 هواة.(

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

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  02فقرة  53بسبب عدم حضور مدرب النادي طبقا لنص المادة ) 03/01/2022

 (هواة.

  

 

 

 

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 بالخير حمزة

 
 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

