
 

  
                  

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                            

 ل اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهي - عصبة الشمال     

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

إليه   املشار  بالتاريخ  والتأهيل اجتماعا  واألنظمة  القوانين  لجنة  برئاسة  رئيس   عقدت   ، السابعة  مساء  الساعة  أعاله  على 

 .: علي  حدو عادل الشيوة   يدان اللجنة السيد  محمد سعيد الخمخامي  ، وعضوية  الس

 : جدول االعمال

 املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول القصائيات كاس العرش. -

 

 القصائيات كاس العرش.املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول  -

 

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

2020/ 12/ 19 03  -  02 مصادق عليها   حسنية طنجة / نجوم ابيريا  

2020/ 12/ 19 01  -  07 مصادق عليها   املد االزرق / الدفاع الرياض ي 

2020/ 12/ 19 00  -  06 مصادق عليها   شباب بنديبان / امل طنجة 

2020/ 12/ 19 01  - 00 مصادق عليها   وفاق امتار / اطلس مرتيل  

19/12/2020 00  -  04 مصادق عليها   امل راس لوطا / نهضة الفنيدق  

2020/ 12/ 19 06 -  05 مصادق عليها  السالم القصري  /نهضة وزان    

2020/ 12/ 19 00  -  04 مصادق عليها  وفاق الساحل  /الشباب االصيلي    

2020/ 12/ 19 00  - 04 مصادق عليها   طلبة طنجة / امل بدريوين 

2020/ 12/ 19 05  -  00 مصادق عليها   شباب درادب / رجاء بني مكادة  

2020/ 12/ 20  00 -  02 مصادق عليها   رجاء البوغاز / وفاق طنجة 

2020/ 20/12 01  -  03 مصادق عليها   نهضة طنجة / اتحاد بئر الشيفا  

2020/ 20/12 01  -  04 مصادق عليها   اوملبيك واد الو / نهضة بني عمران  

2020/ 20/12 01 -  02 مصادق عليها   تمودة تطوان / اتحاد الباريو  

2020/ 20/12 01  -  02 مصادق عليها  طنجة اطلسطنجة / شباب علم    

2020/ 20/12 03  -  01 مصادق عليها   وفاق امسا / نهضة باب برد  

2020/ 20/12 01 -  00 مصادق عليها   جوهرة العرائش / ف.س العرائش 

2020/ 20/12 01  -  00 مصادق عليها   باير باب النوادر / ماط بي  

 نجم الفنيدق / امل الفنيدق  2020 /20/12 02  - 00 مصادق عليها 

 اوملبيك وزان / اوملبيك القصري  2020 /20/12 01  - 03 مصادق عليها 

 املحيط االصيلي / شباب الدغاليين  2020 /20/12 03 - 01 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة / اكاديمية القرب  2020 /20/12 01 - 10 مصادق عليها 

 هالل سيدي ادريس / فتح طنجة  2020 /20/12 02 - 04 مصادق عليها 

 وداد طنجة / نجوم طنجة 2020 /20/12 01 - 02 مصادق عليها 

.ليال  والنصف امنةثالجلسة على الساعة الورفعت   

 

                            
 

 

 

 

 

 

 2020/ 22/12  بتاريخ 01محضر رقم 



 

 

 

 
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                   

 ل الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهي اللجنة - عصبة الشمال

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

برئاسة  رئيس     ، السابعة  مساء  الساعة  أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  والتأهيل اجتماعا  واألنظمة  القوانين  لجنة  عقدت 

 : علي  حدو عادل الشيوة.  السيدان اللجنة السيد  محمد سعيد الخمخامي  ، وعضوية  

 جدول االعمال:

 . القصائيات كاس العرشاملصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول  -

          

.............................................. 

 املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول القصائيات كاس العرش. -

 

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

2020/ 26/12 01  -  02 مصادق عليها  املدينةشباب /  رجاء موح باكو    

2020/ 12/ 26 00  -  02 مصادق عليها  ف.س العرائش /اوملبيك وزان    

2020/ 12/ 26 03  -  01 مصادق عليها  اطلس مرتيل  /ماط بي    

2020/ 12/ 26 01  - 00 مصادق عليها   مغرب طنجة / نجاح طنجة 

2020/ 12/ 27 00  -  01 مصادق عليها   اتحاد السالم / الوفاء الرياض ي 

2020/ 12/ 27 01  -  02 مصادق عليها   كوكب طنجة / اتلتيك مشالوة  

2020/ 12/ 27 02  - 05 مصادق عليها  هالل طنجةطنجة /  شباب    

2020/ 12/ 27 01  -  03 مصادق عليها   نادي الغندوري  /السانية شباب  

2020/ 12/ 27 06  -  01 مصادق عليها     شباب ازال / نهضة باب برد 

2020/ 72/12 05  -  03 مصادق عليها   النادي الطنجي / نادي كرونا  

2020/ 72/12 02  -  01 مصادق عليها  / تمودة تطوان  اوملبيك واد الو    

2020/ 72/12 01  -  00 مصادق عليها  السالم القصري  /شباب الدغاليين   

2020/ 72/12 03  -  05 مصادق عليها  الشيفا اتلتيك طنجة / نهضة بئر    

2020/ 72/12 01  -  03 مصادق عليها   اهلي العوامة / رابطة طنجة 

2020/ 72/12 01  -  03 مصادق عليها   شباب السعادة / ج.ابن بطوطة  

 
 .ليال منةاثورفعت الجلسة على الساعة ال

    
 

 

 

 

 

 

 

 29/12/2020بتاريخ  02محضر رقم 



                 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                        

 اللجنة الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل  -ل ة الشماعصب

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

د   عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السابعة  مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السي

 .  ونور الدين قصايب  : علي  حدو السيدان ، وعضوية    احمد عمرو 

 جدول األعمال:

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة االولى .

 صادقة على مباريات الدور التمهيدي األول القصائيات كاس العرش.امل

 االنتقاالت. - الالعبين: حاالت   

 .............................................. 

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة االولى .

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 شباب بنديبان / رجاء البوغاز  2021/ 01/01 02  -  02 مصادق عليها  
 اوملبيك وزان / وفاق الساحل  2021/ 02/01 00  -  01 مصادق عليها 
 الشباب االصيلي / املحيط االصيلي  2021/ 02/01 00  -  06 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة / وداد طنجة 2021/ 02/01 01  -  01 مصادق عليها 
 السالم القصري / امل الفنيدق 2021/ 02/01 00  -  01 مصادق عليها 
 امل راس لوطا / طلبة تطوان  2021/ 02/01 02  -  00 مصادق عليها 
 الرجاء القصري / شباب املضيق 2021/ 02/01 00  -  01 مصادق عليها 
 العرائش شباب الدغاليين / جوهرة  2021/ 03/01 01  -  02 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / ف.س باب تازة  2021/ 03/01 00  -  01 مصادق عليها 
 ف.س العرائش / شباب سيدي ادريس 2021/ 03/01 01  -  01 مصادق عليها 
 اطلس مرتيل / شباب علم طنجة 2021/ 03/01 02  -  01 مصادق عليها 

 القصائيات كاس العرش.املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول 

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة
 اتلتيك طنجة / رجاء بني مكادة  2021/ 02/01 02  -  01 مصادق عليها 

 املد االزرق / نجاح طنجة 2021/ 03/01 05  -  04 مصادق عليها 
 السعادة اتحاد السالم / شباب  2021/ 03/01 01  -  03 مصادق عليها 
 نجوم ابيريا / نادي كرونا  2021/ 03/01 03  - 00 مصادق عليها 
 اهلي العوامة /كوكب طنجة  2021/ 03/01 06  -  05 مصادق عليها 

 اطلس الحرارين / رجاء طنجة البالية 2021/ 03/01 01  -  02 مصادق عليها 
 املستقبلهالل سيدي ادريس / نادي  2021/ 03/01 01  - 02 مصادق عليها 

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين :   -

رقم   الفئة  الفريق املرخص  املستقبل-الفريق تاريخ التاهيل 

 الرخصة 

 االســم الكامل 
 حسن خطيرة  164241 كبار  شباب االصيليال وفاق الساحل 2020/ 30/12
 محمد الحداد 150792 كبار  شباب الدغاليين  شباب االصيليال 2020/ 18/12
 محمد هارون  164324 كبار  شباب الدغاليين  شباب االصيليال 2020/ 18/12
 سفيان لوليشكي  158557 كبار  رجاء موح باكو  رجاء بني مكادة  2020/ 31/12
 محمد الشرقي  162034 شبان  نهضة مرتيل  اطلس مرتيل  2020/ 31/12
 وليد الوهدي  171493 كبار  كوكب طنجة نجوم طنجة 2020/ 30/12
 فؤاد القطار 162747 شبان  نجوم طنجة اتلتيك مشالوة  2020/ 30/12
 محمد امجار 169904 فتيان  اتحاد طنجة اجاكس طنجة 2020/ 18/12

 بالل جامعي  168324 كبار  نهضة بئر الشيفا  اتحاد بئر الشيفا  2020/ 18/12
 : اةنظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم خالل مبار  مالحظة:

الصادرة  15 من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل ، ( املمتاز)القسم   03/01/2021بتاريخ   الرجاء القصري / شباب املضيق

 درهم .  200بمبلغ  الرجاء القصري قررت اللجنة تغريم فريق  ،  10/12/2019بتاريخ 

 ليال التاسعةورفعت الجلسة على الساعة 

     

 

 

 

 15/01/2021بتاريخ  03محضر رقم 



 

                 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                 

 واألنظمة والتأهيل الجهوية للقوانين  اللجنة -لعصبة الشما

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السابعة  مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة      

 . نور الدين قصايب  و  : علي  حدو السادة، وعضوية    احمد عمرو السيد  

 جدول األعمال:

 . الثانيةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة 

 .املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي

 . االنتقاالت -حاالت الالعبين :   

 .............................................. 

 . الثانيةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 ف.س العرائش /وداد طنجة  2021/ 09/01 01  -  02 مصادق عليها 

 01  -  03 مصادق عليها 

01  -  00 
 

 جوهرة العرائش / اطلس مرتيل  2021/ 09/01

 ف.س باب تازة / السالم القصري  2021/ 09/01 00  -  03 مصادق عليها 

 طلبة تطوان / الشباب االصيلي  2021/ 09/01 01  -  00 مصادق عليها 

 شباب علم طنجة / اوملبيك وزان  2021/ 09/01 00  -  02 مصادق عليها 

 رجاء البوغاز / الرجاء القصري  2021/ 09/01 00  -  01 مصادق عليها 

 شباب سيدي ادريس / امل راس لوطا 2021/ 10/01 01  -  02 مصادق عليها 

 شباب املضيق / شباب الدغاليين  2021/ 10/01 02  -  02 مصادق عليها 

 املحيط االصيلي / اتحاد طنجة البالية 2021/ 10/01 03  -  00 مصادق عليها 

 امل الفنيدق / جوهرة مسنانة  2021/ 10/01 03 -  01 مصادق عليها 

 رجاءموح باكو / شباب بنديبان  2021/ 10/01 00 -  02 مصادق عليها 

 املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي.

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 رجاء بني مكادة  /اطلس الحرارين  2021/ 09/01 03  -  05 مصادق عليها 

 / نهضة طنجة   شباب طنجة 2021/ 10/01 04 -  01 مصادق عليها 

 تمودة تطوان / نهضة باب برد  2021/ 10/01 02 -  01 مصادق عليها 

 طلبة طتجة /شباب السانية  2021/ 10/01 04 -  05 مصادق عليها 

 نادي كرونا / اتحاد السالم  2021/ 11/01 05 -  04 مصادق عليها 

 ادريس اهلي العوامة / هالل سيدي  2021/ 11/01 06 -  05 مصادق عليها 

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين : 

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل-الفريق تاريخ التاهيل 

 الياس اشبابو  178294 كتاكيت  اتحاد طنجة املد االزرق 2021/ 13/01

 عبدالكريم امليموني  158427 كبار  وفاق طنجة النصر الرياض ي 2020/ 30/12

 محمد املتوكل  149837 كبار  بنديبان  شباب ج.اوالد احميد  2021/ 13/01

 حمزة ايت الحاج  178618 كبار  اطلس مرتيل  نهضة بني عمران  2021/ 13/01

 اشرف شعاب 152751 كبار  نهضة املضيق اجاكس املضيق  2020/ 30/12

 صالحيمحسن  147369 كبار  ج.ش املالليين  اجاكس املضيق  2021/ 13/01

 حمزة شعرو  157350 كبار  اتحاد السالم النادي الطنجي  2021/ 13/01

 هيثم اليزيدي  153980 كتاكيت  وداد طنجة اجاكس طنجة 2021/ 31/01

  .ليال ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف

                                             

 

 

 

 

 

 

 20/01/2021بتاريخ  04محضر رقم 



                 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                        

 هوية للقوانين واألنظمة والتأهيل اللجنةالج -ل عصبة الشما 

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

برئاسة  رئيس     ، السابعة  مساء  الساعة  أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  والتأهيل اجتماعا  واألنظمة  القوانين  لجنة  عقدت 

 .نور الدين قصايب  و   : علي  حدو  السادة، وعضوية    احمد عمرو اللجنة السيد  

 جدول األعمال:

 الثالثة .املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة  -

 املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي. -

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين :  -

 .............................................. 

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة الثالثة . -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 اوملبيك وزان / جوهرة العرائش  2021/ 16/01 01  -  02 مصادق عليها 

 السالم القصري / املحيط االصيلي 2021/ 16/01 02  -  02 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة / ف.س باب تازة  2021/ 16/01 00  -  03 مصادق عليها 

 شباب سيدي ادريس / وداد طنجة 2021/ 17/01 01  -  00 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة البالية / طلبة تطوان  2021/ 17/01 00  -  03 مصادق عليها 

 ف.س العرائش / امل الفنيدق  2021/ 17/01 00  -  00 مصادق عليها 

 وفاق الساحل / شباب علم طنجة 2021/ 17/01 02  -  02 مصادق عليها 

 اطلس مرتيل / شباب املضيق  2021/ 17/01 00  -  00 مصادق عليها 

 شباب الدغاليين / رجاء البوغاز  2021/ 17/01 02  -  02 مصادق عليها 

 الرجاء القصري / رجاء موح باكو 2021/ 17/01 01  -  02 مصادق عليها 

 امل راس لوطا / الشباب االصيلي  2021/ 17/01 04  -  00 مصادق عليها 

 املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي. -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 شباب بنديبان / اتحاد السالم  2021/ 16/01 00  -  02 مصادق عليها 

 اطلس الحرارين / نهضة طنجة  2021/ 17/01 03 -  00 مصادق عليها 

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين :   -

 الكامل االســم  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل-الفريق تاريخ التاهيل 

 نعيم يونس  166079 كبار  اتحاد الباريو  وفاق امسا 2021/ 13/01

 بدرالدين عمير الغربي  165700 شبان  رجاء البوغاز  شباب درادب  2021/ 06/01

 أيوب كرداس  161132 كبار  نجوم طنجة حسنية طنجة 2021/ 12/01

 عبدهللا العباس  156851 كبار  امل راس لوطا نهضة الفنيدق  2021/ 13/01

 محمد سخسوخ  165314 فتيان  طلبة طنجة اجاكس طنجة 2021/ 15/01

 ياسير معارير  182129 فتيان  وفاق طنجة اوملبيك طنجة 2021/ 21/01

 عبدالسالم حرتي  164370 صغار  نجوم صداقة اجاكس طنجة 2021/ 21/01

 فهد فرار 165274 صغار  نجوم صداقة اجاكس طنجة 2021/ 21/01

 نظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم خالل مباراة.  مالحظة:

باكو  • / رجاء موح  القصري  املمتاز(     17/01/2021بتاريخ    الرجاء  للفصل    و   ،)القسم  و 108طبقا  التاديبي  القانون  رقم    من  العصبة  مذكرة 

 درهم .200بمبلغ   رجاء موح باكو قررت اللجنة تغريم فريق  ،   10/12/2019الصادرة بتاريخ 15

 ليال التاسعةورفعت الجلسة على الساعة 

     

 

 

 

 27/01/2021بتاريخ  05محضر رقم 



 

 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                         

 والتأهيل هوية للقوانين واألنظمة اللجنة الج -عصبة الشمال 

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

برئاسة  رئيس     ، السابعة  مساء  الساعة  أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  والتأهيل اجتماعا  واألنظمة  القوانين  لجنة  عقدت 

 . ونور الدين قصايب    علي حدو :  السيدان، وعضوية    احمد عمرو اللجنة السيد  

 جدول األعمال:

 الرابعة . املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة  •

 .االولىاملصادقة على مباريات القسم الثالث الدورة  •

 املصادقة على مباريات القسم الرابع الدورة االولى.   •

 .............................................. 

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة الرابعة .  -

 املتباريان الفريقان  التاريخ النتيجة املصادقة

 اطلس مرتيل   /بوغاز رجاء ال 2021- 01- 23 05  -  01 مصادق عليها 

 وداد طنجة / امل راس لوطا 2021- 01- 23 00  -  00 مصادق عليها 

2021- 01- 23 02  -  00 مصادق عليها   الشباب االصيلي / اتحاد طنجة البالية 

 مصادق عليها 

 

00  -  02 23 -01 -2021  وفاق الساحلجوهرة العرائش /  

2021- 01- 23 03  -  00 مصادق عليها   طلبة تطوان / السالم القصري  

2021- 01- 23 01  -  00 مصادق عليها   شباب املضيق / اوملبيك وزان  

2021- 01- 24 02  -  03 مصادق عليها   شباب بنديبان / الرجاء القصري  

2021- 01- 24 01  -  01 مصادق عليها   الدغاليين رجاء موح باكو / شباب  

2021- 01- 24 00  -  04 مصادق عليها   املحيط االصيلي / جوهرة مسنانة 

2021- 01- 24 00  -  01 مصادق عليها   ف.س باب تازة / ف.س العرائش  

2021- 01- 24 03  -  01 مصادق عليها   امل الفنيدق / شباب سيدي ادريس  

 األولى. املصادقة على مباريات القسم الثالث الدورة   -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 مدرسة العرائش / شباب اوالد احميد 2021- 01- 23 01 -00 مصادق عليها 

 ج.ش املالليين / اتحاد الباريو  2021- 01- 23 01 - 01 مصادق عليها 

 حسنية طنجة / اطلس الحرارين  2021- 01- 23 01 - 00 مصادق عليها 

 فتح طنجة / ف س طنجة 2021- 01- 23 01 - 01 مصادق عليها 

 املد االزرق / مغرب طنجة  2021- 01- 23 02 - 00 مصادق عليها 

 نهضة املضيق / نهضة باب برد  2021- 01- 23 02 - 00  مصادق عليها 

2021- 01- 23 01 - 00  مصادق عليها   طلبة طنجةنجاح طنجة /  

2021- 01- 23 01 - 00  مصادق عليها   شباب االزهر / نادي مرتيل  

2021- 01- 24 02 - 01 مصادق عليها   مولودية تطوان / اوملبيك وادالو 

2021- 01- 24 02 - 03 مصادق عليها   شباب ازال /نجم الفنيدق  

2021- 01- 24 01 - 01 مصادق عليها   اجاكس املضيق / وفاق امسا  

عليها مصادق   03 - 00 24 -01 -2021  نهضة وزان / الشمال القصري  

2021- 01- 24 02 - 00 مصادق عليها   اهلي العوامة / نهضة طنجة 

2021- 01- 24 01 - 02 مصادق عليها   نادي كرونا / نجوم طنجة  

2021- 01- 25 00 - 00 مصادق عليها   رجاء العرائش / اوملبيك القصري  

 

 

 

 04/02/2021بتاريخ 06محضر رقم 



 

  مباريات القسم الرابع الدورة االولى.املصادقة على  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

02 - 02 مصادق عليها   23 -01 -2021  نجوم الصداقة / الوفاء الرياض ي 

01 - 02 مصادق عليها   23 -01 -2021 رابطة طنجة نجوم ابيريا /    

01 - 02 مصادق عليها   23 -01 -2021 الدفاع الرياض يج.ابن بطوطة /    

00 - 03 مصادق عليها   23 -01 -2021  نهضة الفنيدق / شباب الفنيدق  

01 - 02 مصادق عليها   23 -01 -2021 باير باب النوادر  /  شباب حيضرة   

01 - 02 مصادق عليها   23 -01 -2021 اتلتيك مرتيل /  سبورتينغ الشاون    

01 - 04 مصادق عليها   24 -01 -2021 اتلتيك مشالوة اوملبيك طنجة /    

02 - 02 مصادق عليها   24 -01 -2021  اكاديمية القرب / نجاح الزينات  

04 - 02 مصادق عليها   24 -01 -2021  اتحاد العوامة / هالل طنجة  

01 - 02 مصادق عليها   24 -01 -2021  نهضة بني عمران / وفاق تطوان  

00 - 02 مصادق عليها   24 -01 -2021 الفنيدق وفاق امتار / تمودة    

03 - 04 مصادق عليها   24 -01 -2021 ج.جبل درسة/  اتفاق الباريو    

02 - 01 مصادق عليها   24 -01 -2021 وفاء العرائش /  شباب العوامرة   

01 - 03 مصادق عليها   24 -01 -2021  وفاق العوامرة / اندلس القصري  

 

 :ياتنظرا لعدم تاكيد االعتراض التقني املسجل في ورقة التحكيم خالل مبار  مالحظة: 

 )القسم الرابع( .   2021/ 24/01بتاريخ   وفاق امتار / تمودة الفنيدق •

 .(لرابع )القسم ا  23/01/2021بتاريخ رابطة طنجة نجوم ابيريا /  •

 .(رابع )القسم ال   23/01/2021بتاريخ نجوم الصداقة / الوفاء الرياض ي  •

  10/12/2019الصادرة بتاريخ 15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل 

 .فريق درهم لكل  200بمبلغ  نجوم الصداقة نجوم ابيريا و ،   تمودة الفنيدق  يق: قررت اللجنة تغريم كل من فر 

 

 ليالورفعت الجلسة على الساعة التاسعة  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                    

 التأهيل اللجنة الجهوية للقوانين واألنظمة و  -ل عصبة الشما

  678                                                                                                                                                                                      08/03/2021                                                                                 

، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد     مساء  سابعةعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة ال

 .وعضوية  السيدان : علي حدو ونور الدين قصايب   ،   احمد عمرو 

 جدول األعمال:

 املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي. -

 )محور طنجة(.  املصادقة على مباريات الفئات الصغرى  -

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين :   -

 ............................................... 

 املصادقة على اقصائيات كاس العرش الدور التمهيدي. -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 الشباب االصيلي / ج.سوق الطلبة 2021/ 03/02 01  -  03 مصادق عليها 

 اوملبيك وزان / السالم القصري  2021/ 03/02 01 -  07 مصادق عليها 

 امل الفنيدق / نهضة باب برد  04/02/2021 03 - 00 مصادق عليها 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(.  -

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ النتيجة املصادقة

 ابيريا نادي الغندوري / نجوم  شبان  2021- 01- 25 01  -  00 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة البالية / شباب طنجة شبان  2021- 01- 25 02  -  03 مصادق عليها 

 طنجة كوكب/   رجاء البوغاز  شبان  2021- 01- 25 04  -  03 مصادق عليها 

 رجاء بني مكادة / جوهرة مسنانة  شبان  2021- 01- 25    00 -  00 مصادق عليها 

 شباب العوامة /اطلس الحرارين  شبان  2021- 01- 25 03  -  02 مصادق عليها 

 شباب بنديبان  املنار الرياض ي /  شبان  2021- 01- 25 05  -  01 مصادق عليها 

 فتح طنجة /  هالل سيدي ادريس شبان  2021- 01- 25 02  -  01 مصادق عليها 

 الدفاع الرياض ي / وداد طنجة شبان  2021- 01- 26 08  -  03 مصادق عليها 

 اكاديمية القرب / طلبة طنجة شبان  2021- 01- 26 17  -  00 مصادق عليها 

 طنجة اوملبيك طنجة / اتحاد  شبان  2021- 01- 26 02  -  03 مصادق عليها 

 نهضة بئر الشيفا / شباب املدينة شبان  2021- 01- 26 03   - 02 مصادق عليها 

 ج.ابن بطوطة / وفاق طنجة شبان  2021- 01- 26 04  -  03 مصادق عليها 

 اجاكس طنجة / اتلتيك طنجة شبان  2021- 01- 26 00  -  12 عليها مصادق  

 املد االزرق / امل طنجة شبان  2021- 01- 27 01  -  04 مصادق عليها 

 اطلس طنجة / حسنية طنجة شبان  2021- 01- 27 02  -  01 مصادق عليها 

 النادي الطنجي / ش.سيدي ادريس  شبان  2021- 01- 27 01  -  01 مصادق عليها 

 االنتقاالت. -حاالت الالعبين :   -

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل-الفريق تاريخ التاهيل 

 حمزة سفير 176821 صغار  طلبة طنجة اتحاد طنجة 2021/ 04/02

 سراج خضور  173336 صغار  طلبة طنجة اتحاد طنجة 2021/ 04/02

 عبدالحميد معالي 164253 صغار  وفاق طنجة اتحاد طنجة 2021/ 04/02

 ليال .  والنصفورفعت الجلسة على الساعة الثامنة 

     

 

 

 

 2021-02-09بتاريخ  07محضر رقم 

 



 

                  

  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                     

 هيل لجهوية للقوانين و األنظمة و التأاللجنة ا – عصبة الشمال

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد   سابعة  عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة ال

 نور الدين قصايب .    و  وعضوية  السيدان : علي حدو احمد عمرو  ، 

 جدول األعمال :

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة الخامسة.  -

 )محور العرائش(.  املصادقة على مباريات الفئات الصغرى.  -

 ............................................ 

 . خامسةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة ال -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 رجاء موح باكورجاء البوغاز /   2021- 01- 27 00  - 00 مصادق عليها 

 طلبة تطوان  /جوهرة مسنانة  2021- 01- 27 03 - 02 مصادق عليها 

2021- 01- 27 01 - 02 مصادق عليها   ف.س باب تازة /شباب سيدي ادريس  

2021- 01- 27 02 - 02 مصادق عليها   الشباب االصيلي  /السالم القصري  

2021- 01- 27 01 - 03 مصادق عليها   املحيط االصيلي  /ف.س العرائش  

2021- 01- 27 01  -  00 مصادق عليها   شباب بنديبان شباب املضيق /  

2021- 01- 28 02 - 01 مصادق عليها   شباب الدغاليين /  علم طنجةشباب  

2021- 01- 28 01 - 02 مصادق عليها   امل الفنيدق /وداد طنجة  

2021- 01- 28 02 - 01 مصادق عليها   اتحاد طنجة البالية  /امل راس لوطا  

2021- 01- 28 00 - 04 مصادق عليها   اطلس مرتيل  /وفاق الساحل  

2021- 01- 28 00 - 03 مصادق عليها   الرجاء القصري  /جوهرة العرائش  

      )محور العرائش(.املصادقة على مباريات الفئات الصغرى   -

 املتباريان الفريقان  الفئة  التاريخ النتيجة املصادقة

 ف.س العرائش / شباب العرائش  فتيان  2021- 01- 25 02  -  01 مصادق عليها 

 وفاء العرائش / االندلس القصري  فتيان  2021- 01- 25 01  -  01 مصادق عليها 

 نهضة وزان / الرجاء القصري  فتيان  2021- 01- 25 00  -  03 مصادق عليها 

 اوملبيك وزان / النادي القصري  فتيان  2021- 01- 25 التحكيمورقة ب لعدم التوصل في انتظار البت 

 مدرسة العرائش / وفاق الساحل فتيان  2021- 01- 26 01  -  05 مصادق عليها 

 رجاء العرائش /  اوملبيك القصري   صغار 2021- 01- 26 03  -  02 مصادق عليها 

 االندلس القصري اوملبيك وزان /  صغار  2021- 01- 26 01  -  02 مصادق عليها 

 اوملبيك القصري / السالم القصري  شبان  2021- 01- 28 00  -  01 مصادق عليها 

 الشباب اصيلي / االندلس القصري  شبان  2021- 01- 29 03  -   01 مصادق عليها 

 مدرسة العرائش / النادي القصري  صغار  2021- 01- 29 01  -  10 مصادق عليها 

 مدرسة العرائش وفاء العرائش /  فتيان  2021- 01- 29 03  -  00 مصادق عليها 

 مصادق عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوملبيك وزان / شباب العرائش فتيان  2021- 01- 29 02  -  02

 السالم القصري /الرجاء القصري  فتيان  2021- 01- 31 02  -  00 مصادق عليها 

 نهضة وزان / ف.س العرائش فتيان  2021- 01- 31 02  - 02 مصادق عليها 

   ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف  ليال .

    

 

 

 

 2021-02-10بتاريخ  08محضر رقم 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                           

 والتأهيل هوية للقوانين واألنظمة اللجنة  الج - عصبة الشمال

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

د  عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السابعة  مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السي

 نور الدين قصايب .   وعضوية  السيدان : علي حدو و احمد عمرو  ، 

 جدول األعمال:

 . السادسةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة  •

 .األولى والثانيةاملصادقة على مباريات القسم الثالث الدورة  •

 . الثانية ةاملصادقة على مباريات القسم الرابع الدور  •

 .............................................. 

 .  السادسةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 رجاء البوغاز    /اوملبيك وزان  2021- 01- 30 01 - 03 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة /الشباب االصيلي  2021- 01- 30 02 - 03 مصادق عليها 

2021- 01- 31 00 - 00 مصادق عليها   وداد طنجة /ف.س باب تازة  

2021- 01- 31 01 - 02 مصادق عليها   شباب املضيق  /وفاق الساحل  

2021- 01- 31 02 - 01 مصادق عليها   جوهرة العرائش/  شباب علم طنجة 

2021- 01- 31 02 - 02 مصادق عليها   السالم القصري  /اتحاد طنجة البالية  

2021- 01- 31 01 - 01 مصادق عليها   امل راس لوطا  /امل الفنيدق  

2021- 01- 31 00 - 02 مصادق عليها   شباب بنديبان  /شباب الدغاليين  

2021- 01- 31 01 - 01 مصادق عليها   شباب سيدي ادريساملحيط االصيلي /  

2021- 01- 31 01 - 01 مصادق عليها   رجاء موح باكو  /اطلس مرتيل  

2021- 01- 31 01 - 01 مصادق عليها   ف.س العرائش /طلبة تطوان  

 .والثانية األولى ةاملصادقة على مباريات القسم الثالث الدور   -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 امل طنجة / شباب طنجة 2021- 01- 30 05 - 02 مصادق عليها 

  00 - 02 مصادق عليها 

000001 - 01 

 مكادة / النادي الطنجي رجاء بني  2021- 01- 30

 مولودية تطوان  /نهضة باب برد  2021- 01- 30 00 - 01 مصادق عليها 

 مصادق عليها 

 

 تمودة تطوان   /نادي مرتيل  2021- 01- 30 00 - 02
 مدرسة العرائش/  ج.سوق الطلبة 2021- 01- 30 01 - 00  مصادق عليها 

2021- 01- 30 00 - 01  مصادق عليها   نهضة وزان  / شباب اوالد احميد  

2021- 01- 30 00 - 01  مصادق عليها   ماط بي / اجاكس املضيق  

2021- 01- 31 00 - 01 مصادق عليها   شباب السعادة / اندلس طنجة 

2021- 01- 31 01 - 04 مصادق عليها   كوكب طنجة / نهضة بئر الشيفا  

2021- 01- 31 03 - 02 مصادق عليها   نادي الغندوري اتحاد السالم /  

2021- 01- 31 00 - 02 مصادق عليها   شباب السانية / املنار الرياض ي 

2021- 01- 31 01 - 01 مصادق عليها   شباب االزهر  /اوملبيك وادالو  

2021- 01- 31 03 - 04 مصادق عليها   شباب ازال  /وفاق امسا  

2021- 01- 31 02 - 01 مصادق عليها   املالليين ج.ش  /نجم الفنيدق  

 

 

 

 

 

 

 

 12/02/2021بتاريخ 09محضر رقم 

 



 

 . 2021- 01-30القسم الثالث بتاريخ  الشمال القصري / رجاء العرائش مباراة :  -

الوقت املبرمج من طرف العصبة . كما    استنادا لتقرير كل من حكم و مندوب املباراة اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور االمن  في        

صادرة عن سرية الدرك امللكي العوامرة تفيذ تعذر القيام بتغطية امنية    الشمال القصري توصلت اللجنة برسالة تبريرة من فريق شباب  

 السالفة الذكر لذا قررت اللجنة مايلي: للمباراة

مصاريف تنقل الفريق الزائر وفق السلم الشمال القصري  قررت اللجنة اعادة برمجتها  في وقت الحق  مع تحمل  ونظرا للظرف القاهر  -

 املعتمد.

 . الثانيةاملصادقة على مباريات القسم الرابع الدورة  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

03 - 00 مصادق عليها   92 -01 -2021 ج.جبل درسةا/ تمودة الفنيدق   

01 - 02 مصادق عليها   30 -01 -2021 وفاق امتار  / وفاق تطوان   

02 - 02 مصادق عليها   30 -01 -2021 اوملبيك طنجة  / الوفاء الرياض ي    

20 - 02 مصادق عليها   30 -01 -2021 ميناء مارينا اتحاد بئر الشيفا /    

20 - 02 مصادق عليها   31 -01 -2021 نهضة بني عمران  / اتفاق الباريو    

20 - 02 مصادق عليها   31 -01 -2021 امل بدريوين /  شباب مغوغة   

04 - 00 مصادق عليها   31 -01 -2021 ج.ابن بطوطةرابطة طنجة /    

10 - 30 مصادق عليها   31 -01 -2021 الصداقة نجوم نادي املستقبل /    

10 - 00 مصادق عليها   31 -01 -2021 نجوم ابيريا  /هالل طنجة    

01 - 10 مصادق عليها   31 -01 -2021 اكاديمية القرب / اتلتيك مشالوة   

 :ايات في ورقة التحكيم خالل مبار  ةاملسجل اتنظرا لعدم تاكيد االعتراض مالحظة: 

 )القسم املمتاز( .  30/01/2021بتاريخ   اوملبيك وزان /  رجاء البوغاز  •

 .)القسم املمتاز(  31/01/2021بتاريخ  طلبة تطوان / ف.س العرائش •

 .)القسم الثالث(   2021/ 30/01بتاريخ  نادي مرتيل / تمودة تطوان •

 .)القسم الرابع(  30/01/2021اتحاد بئر الشيفا / ميناء مارينا بتاريخ  •

  10/12/2019الصادرة بتاريخ 15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل 

 .فريق لكل درهم 200بمبلغ   ميناء ماريناو  نادي مرتيل، ف.س العرائش ،رجاء البوغاز  : فريق كل من قررت اللجنة تغريم

 

 . ليالوالنصف ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                      

 هوية للقوانين واألنظمة والتأهيل الج اللجنة – عصبة الشمال

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

   عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السادسة مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد    

 وعضوية  السيدان : علي حدو ونور الدين قصايب .   احمد عمرو  ، 

 جدول األعمال:

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(.  -

.... .............................................. 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(.  -

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ النتيجة املصادقة

 نهضة بئر الشيفا / شباب املدينة صغار  2021- 01- 25 01  -  01 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة  /فتح طنجة  صغار  2021- 01- 25 08  -  01 مصادق عليها 

 وداد طنجة/  الدفاع الرياض ي  صغار  2021- 01- 26 06  -  00 مصادق عليها 

 شباب بنديبان  /املنار الرياض ي  صغار  2021- 01- 26    06 -  00 مصادق عليها 

 طنجة البالية  رجاء /رابطة طنجة  صغار  2021- 01- 26 04  -  01 مصادق عليها 

 شباب العوامة /اطلس الحرارين  صغار  2021- 01- 27 02  -  03 مصادق عليها 

 نجوم الصداقة /اطلس طنجة  صغار  2021- 01- 27 06  -  00 مصادق عليها 

 اكاديمية القرب / طلبة طنجة صغار  2021- 01- 27 07  -  01 مصادق عليها 

 وفاق طنجة /ج.ابن بطوطة  صغار  2021- 01- 27 02  -  03 مصادق عليها 

 املد االزرق / امل طنجة صغار  2021- 01- 27 01   - 01 مصادق عليها 

 طنجة  نهضة /اجاكس طنجة  فتيان  2021- 01- 27 02  -  07 مصادق عليها 

 وداد طنجة /الدفاع الرياض ي  فتيان  2021- 01- 28 06  -  00 مصادق عليها  

 طنجةوفاق  /ج.ابن بطوطة  فتيان  2021- 01- 28 04  -  01 مصادق عليها 

 رجاء بني مكادة  /اتحاد طنجة البالية  فتيان  2021- 01- 28 02  -  03 مصادق عليها 

 رجاء البوغاز  /كوكب طنجة  فتيان  2021- 01- 28 01  -  02 مصادق عليها 

 الباليةرجاء طنجة طنجة /  اتلتيك فتيان  2021- 01- 28 02  - 00 مصادق عليها 

 نجاح طنجة  /رابطة طنجة  فتيان  2021- 01- 28 00  -  12 مصادق عليها 

 امل طنجة /املد االزرق  فتيان  2021- 01- 28 03  -  01 مصادق عليها 

 املنار الرياض ي / شباب بنديبان  فتيان  2021- 01- 28 04  -  01 مصادق عليها 

 طنجة / اوملبيك طنجةاتحاد  صغار  2021- 01- 28 00  -  05 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة / اوملبيك طنجة فتيان  2021- 01- 28 02 -  03 مصادق عليها 

 فتح طنجة / نجوم الصداقة فتيان  2021- 01- 29 03  -  01 مصادق عليها 

 اطلس الحرارين / شباب العوامة فتيان  2021- 01- 29 00  - 00 مصادق عليها 

 اكاديمية القرب / طلبة طنجة فتيان  2021- 01- 29 05  -  01 مصادق عليها 

 نهضة بئر الشيفا / شباب املدينة فتيان  2021- 01- 29 02  -  01 مصادق عليها 

 شباب بنديبان / اطلس الحرارين شبان  2021- 01- 30 01  -  02 مصادق عليها 

 هالل سيدي ادريس / اتلتيك طنجة شبان  2021- 01- 30 02  -  01 مصادق عليها 

 اطلس الحرارين / الدفاع الرياض ي صغار  2021- 01- 31 02  -  01 مصادق عليها 

 .ليالورفعت الجلسة على الساعة التاسعة 

     

 

 

 

 

 

 2021-02-15بتاريخ 10محضر رقم 

 



 

 

  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم                          

 للقوانين واألنظمة والتأهيل هوية اللجنةالج  - عصبة الشمال

678                                                                                                                                                                                      08/03/2021 

برئاسة  رئيس     ، السابعة  مساء  الساعة  أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  والتأهيل اجتماعا  واألنظمة  القوانين  لجنة  عقدت 

 .نور الدين اقصايب و  : علي حدو  السادةاللجنة السيد  احمد عمرو ، وعضوية  

 جدول األعمال:

 بعة.القسم املمتاز الدورة السااملصادقة على مباريات  •

 .الثانية والثالثة، األولى  ات: املصادقة على مباريات القسم الثالث الدور  •

 . الثانية والثالثة، األولى  ات: الدور املصادقة على مباريات القسم الرابع  •

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(.  •

 .............................................. 

 .بعةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة السا -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 وداد طنجة /  املحيط االصيلي  2021- 02- 06 00 - 02 مصادق عليها 

 اوملبيك وزان رجاء موح باكو /  2021- 02- 06 01 - 00 مصادق عليها 

2021- 02- 06 01 - 00 مصادق عليها   شباب الدغاليين الرجاء القصري /  

2021- 02- 06 03 - 02 مصادق عليها   الشباب االصيلي  /ف.س العرائش  

2021- 02- 07 01 - 01 مصادق عليها   اتحاد طنجة البالية /جوهرة مسنانة  

2021- 02- 07 00 - 01 مصادق عليها   اطلس مرتيل  /شباب بنديبان  

2021- 02- 07 04 - 03 مصادق عليها   وفاق الساحل  / رجاء البوغاز  

2021- 02- 07 01 - 01 مصادق عليها   طلبة تطوان  /شباب سيدي ادريس  

2021- 02- 07 01 - 00 مصادق عليها   السالم القصري  /امل راس لوطا  

2021- 02- 07 00 - 02 مصادق عليها   ف.س باب تازة  /امل الفنيدق  

2021- 02- 07 02 - 01 مصادق عليها   شباب علم طنجة /شباب املضيق  

 الثانية والثالث.، األولى  ات : املصادقة على مباريات القسم الثالث الدور 

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

 فتح طنجة اطلس الحرارين /  2021- 02- 06 04 - 04 مصادق عليها 

  02 - 00 مصادق عليها 

000001 - 01 

 شباب العوامة / املد االزرق  2021- 02- 06

 اتلتيك طنجة / هالل سيدي ادريس  2021- 02- 06 01 - 00 مصادق عليها 

 ماط بي  /شباب ازال  2021- 02- 06 01 - 01 مصادق عليها 

 وفاق امسا  /ج.ش املالليين  2021- 02- 06 01 - 01  مصادق عليها 

2021- 02- 06 02 - 02  مصادق عليها   الشمال القصري  /اوملبيك القصري  

2021- 02- 07 01 - 01  مصادق عليها   نهضة كورزيانة / اطلس طنجة 

2021- 02- 07 01 - 01 مصادق عليها   النصر الرياض ي/  رهان السانية 

2021- 02- 07 00 - 02 مصادق عليها   اتحاد الباريو / نجم الفنيدق  

عليها مصادق   01 - 01 07 -02 -2021  شباب اوالد احميد  /رجاء العرائش  

2021- 02- 07 01 - 01 مصادق عليها   ج.سوق الطلبة /نهضة وزان  

 

 الثانية والثالثة.،األولى  ات : املصادقة على مباريات القسم الرابع الدور  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة املصادقة

عليها مصادق   10 - 00  06 -02 -2021  باير باب النوادر / نهضة الفنيدق  

ورقة التحكيم لعدم التوصل بفي انتظار البت   06 -02 -2021 وفاق تطوان  / تمودة الفنيدق   

02 - 10 مصادق عليها   06 -02 -2021  رجاء سوق الطلبة / وفاء العرائش  

 17/02/2021بتاريخ 11محضر رقم 

 



02 - 02 مصادق عليها   06 -02 -2021 اتحاد بئر الشيفا  / امل بدريوين   

01 - 10 مصادق عليها   06 -02 -2021  ميناء مارينا / مولودية طنجة 

10 - 20 مصادق عليها   07 -02 -2021  شباب الفنيدق / سبورتينغ الشاون  

20 - 20 مصادق عليها   07 -02 -2021 نهضة بني عمران  / ج.جبل درسة   

01 - 20 مصادق عليها   07 -02 -2021 الباريو اتفاق  /وفاق امتار    

01 - 00 مصادق عليها   07 -02 -2021  شباب العوامرة / وفاق العوامرة  

2021- 02- 07 01 - 02 مصادق عليها  نادي املستقبلاوملبيك طنجة /    

2021- 02- 07 00 - 00 مصادق عليها   نجاح الزينات / اتلتيك مشالوة  

2021- 02- 07 05 - 02 مصادق عليها  اقة / اتحاد   العوامة نادي شر  

2021- 02- 07 01 - 04 مصادق عليها   رجاء طنجة البالية / شباب مغوغة  

2021- 02- 07 02 - 00 مصادق عليها  الوفاء الرياض ياكاديمية القرب /    

 2021/ 02/ 06اتلتيك مرتيل / شباب حيضرة القسم الرابع بتاريخ  مباراة :  ✓

في الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية  اتلتيك مرتيل  لـم تجر املباراة  لعدم حضور فريق  

 املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي :

بتسجيله العتذاراول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام  عليه اتلتيك مرتيل  هزيمة فريق -

                                               .درهم   1000ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية قدرها  

 هداف وعليه صفر. ثالثة أله  شباب حيضرةاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق    -

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(.  -

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ النتيجة املصادقة

 الدفاع الرياض يطنجة /  وفاق شبان  2021- 02- 06 01  - 05 مصادق عليها 

 طنجة كوكب/  شباب طنجة شبان  2021- 02- 06 06  -  00 مصادق عليها 

 شباب درادب / املنار الرياض ي شبان  2021- 02- 06   01 -  04 عليها مصادق 

 بني مكادة رابطة طنجة / رجاء  شبان  2021- 02- 07 03  -  03 مصادق عليها 

 امل طنجة / اتحاد طنجة شبان  2021- 02- 07 01  - 00 مصادق عليها 

 2021/ 06/02بتاريخ    فئة الشبان شباب املدينة / اكاديمية القرب مباراة :  ✓

في الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة   اكاديمية القربلـم تجر املباراة  لعدم حضور فريق  

 امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي :

بتسجيله العتذاراول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام  عليه   اكاديمية القرب  هزيمة فريق  -

                                               .درهم   1000ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية قدرها  

 ثالثة أهداف وعليه صفر. له شباب املدينة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق    -

 اة: نظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم خالل مبار  مالحظة: 

من القانون التاديبي ومذكرة العصبة 108وطبقا للفصل  ، ( .الرابع  )القسم   2021/ 02/ 06بتاريخ  نجاح الزينات / اتلتيك مشالوة   •

 .درهم  200  بمبلغ اتلتيك مشالوة قررت اللجنة تغريم فريق ،  10/12/2019الصادرة بتاريخ 15رقم 

 . ليالورفعت الجلسة على الساعة التاسعة  والنصف 

     

 

 


