
 االتحادية الجزائرية لكرة القدم               
 الرابطة الجهوية ورقلة

 الرابطة الوالئية تمنراست
. 
  
 

   لجنة االنضبــــــــاط
 

 2023 – 2022  المـــــوسم الرياضي
 

 02  رقم المحضــــــــــر
 

 10/12/2022  تاريخ انعقاد الجلسة
 

 على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم القضايا إستنادا دراسة 

 90/60/0202 قسم الهواة اإلصدار األخير

 

 ب(( الفوج لفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 شباب سالفن نجم البركة 09/12/2022 03 06
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 
  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1820 نجم البركة ديعلي عبد هللا

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1808 نجم البركة  ديعلي عبد الحكيم

 عقوبة الطرد
 المسلطة العقوبة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 

  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين J1947 شباب سالفن بالمين شرف الدين

  هواةللمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  103( ( نافذة طبقا لنص المادة01يعاقب باإلقصاء لمقابلة)
 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 مولودية إينغر وفاق الفقارة 10/12/2022 03 07
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 

  بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت J2089 وفاق الفقارة حييبن مسعود 

 
 

 



 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 أمل شويطر شباب لحدب 10/12/2022 03 08
 اإلنـــــــــــذارات

 العقوبة المسلطة رقم الرخصة النادي الالعب إسم 

  بطاقة صفراء بسبب تضيع الوقت J2198 شباب لحدب فوالني نور الدين

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1316 أمل الشويطر كنوشي سفيان

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1300 أمل الشويطر سويلمي ياسين

  بطاقة صفراء بسبب عرقلة الالعب J1301 أمل الشويطر سالمة معتز

 

 

 (أ( الفوج لفئة األكابر 2د مقابالت بطولة الجهوي الثاني
 

 

 

 الفريق الزائر الفريق المضيف التاريخ الجولة رقم القضية

 صورو الساحلي الوسطى تتهقار 10/12/2022 03 09

 بعد اإلطالع على ورقة المقابلة  -

 حيث صرح الحكم الرئيسي عن عدم إجراء المقابلة بسبب تغيب الفريق المستقبل نادي )تهقارة الوسطى( -

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

 ) صورو  الساحلي( لصالح نادي  00 – 03الوسطى( بنتيجة  تخسارة المقابلة بالنسبة لنادي )تهقار -

 الوسطى( رت( نقاط من رصيد نادي )تهقا03صم )خ -

الوسطى( في أجل شهر  تتهقار دج( غرامة نافذة يدفعها نادي )10.000عشرة آالف دينار جزائري ) -

 12/12/2022إبتداء من تاريخ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استئناف

والذي   20/09/2022 بعد االطالع طلب االلتماس المودع من طرف نادي )مولودية إينغر ( يتاريخ -

ينص فيه االلتماس لتخفيف العقوبة المسلطة على الالعب طيانة صهيب العب اتحاد عين صالح سابقا 

( مقابالت + غرامة نافذة  04حيث عوقب ب)  2022-2021خالل الموسم    0186رقم  الرخصة

 . 18المحضر رقم   03دج القضية رقم   5000قدرها 

 بعد الدراسة قررت اللجنة

 حيث وللحاجة الماسة لخدمات الالعب وكما جاء مبينا في طلب االلتماس بالنسة لنادي )مولودية إينغر ( -

المنظم لبطولة كرة القدم  من القانون 112نص المادة لتطبيق ( مقابالت  03تخفض العقوبة الى ثالث ) -

  هواة

ولودية إينغر( في اجل شهر ابتداء دج يدفعها نادي )م 5000مع اإلبقاء على الغرامة المالية والمقدرة ب 

 15/12/2022من يوم 

 

 

 تنبيـــــه هـــــام

ليكن في علم رؤساء األندية انه يتوجب على النادي يوم المقابلة إحضار طبيب ومدرب الفريق والكاتب  -

   موالتي تحك من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  53طبقا لنص المادة العام بصفة اجبارية 

بالنسبة لالندية المشاركة في بطولة القسم الوطني  دج 15000.00عقوبات مالية تصل الى أكثرمنب

 علىيثبت   وكذا الشرفي ولهذا فان حضور الطبيب و مدرب الفريق والكاتب العام   2و  1والجهوي 

 المهنيةام او بطاقة بالنسبة للمدرب والكاتب الع  الرخصة بكتابة االسم واللقب ورقم  المقابلةعلى ورقة 

 بالنسبة للطبيب.

حيث أن القانون ساري المفعول من الجولة األولى ويطبق على النوادي إبتداء من الجولة الثالثة في حالة   -

  المقابلةومدرب الفريق على ورقة  عدم تدوين االسم واللقب ورقم الرخصة او بطاقة الهوية بالنسبة لطبيب

 

  

 لجنــــــــة االنضباط

 مجــــدوبي نبيل

 بالخير حمزة

 

 

 


	دراسة  القضايا إستنادا على نصوص القانون  الجديد المنظم لبطولة كرة القدم

