
      

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

  عصبة الشمال                         

 للقوانين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية

316                                                                                                                                                                                      22/03/2021 

 . 62/02/2021بتاريخ  12محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

 امنة. ثاملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة ال -

 . ( الثانية والثالثة الدورات: األولى،) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

ابع  - ابعة:  انالدورت) املصادقة على مباريات القسم الر  . ( الثالثة والر

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  -

 . ( )االنتقاالتحاالت الالعبين  -

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

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة الثامنة.  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 السالم القصري /  جوهرة مسنانة 2021-02-12 03 - 00 مصادق عليها 
 اطلس مرتيل / الرجاء القصري  2021-02-13 02 - 03 مصادق عليها 
2021-02-13 00 - 01 مصادق عليها   طلبة تطوان / وداد طنجة  
2021-02-13 00 - 02 مصادق عليها   شباب بنديبان   /اوملبيك وزان  
2021-02-13 00 - 07 مصادق عليها   شباب سيدي ادريس /االصيليالشباب   
2021-02-13 00 - 01 مصادق عليها   رجاء البوغاز / شباب علم طنجة  
2021-02-14 03 - 01 مصادق عليها   رجاء موح باكو  /وفاق الساحل 
2021-02-14 01 - 02 مصادق عليها   شباب املضيق/  جوهرة العرائش 
2021-02-14 01 - 02 مصادق عليها   امل راس لوطا  /باب تازة   ف.س 
2021-02-14 03 - 01 مصادق عليها   امل الفنيدق  / املحيط االصيلي 
2021-02-14 02 - 01 مصادق عليها   ف.س العرائش /اتحاد طنجة البالية  

 . ( الثانية والثالثة الدورات: األولى،) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 شباب املدينة / اهلي العوامة  2021-02-13 02 - 01 مصادق عليها 
 05 - 00 مصادق عليها 

000001 - 01 

 شباب السانية  / درادبشباب  13-02-2021
 نهضة طنجة / نادي كرونا  2021-02-13 01 - 00 مصادق عليها 
 بني مكادةوفاق طنجة / رجاء  2021-02-13 02 - 01 مصادق عليها 
 مولودية تطوان / نهضة املضيق  2021-02-13 02 - 03  مصادق عليها 
2021-02-14 01 - 01 مصادق عليها   شباب السعادة / نهضة بئر الشيفا 
2021-02-14 02 - 01  مصادق عليها   نجوم طنجة / نجاح طنجة  
2021-02-14 05 - 01 مصادق عليها   املنار الرياض ي / كوكب طنجة  
2021-02-14 00 - 03 مصادق عليها   مغرب طنجة / حسنية طنجة  
2021-02-14 02 - 02 مصادق عليها   النادي الطنجي / اتحاد السالم  
2021-02-14 02- 05 مصادق عليها   نادي الغندوري / امل طنجة  
2021-02-14 01 - 01 مصادق عليها   شباب االزهر / نهضة باب برد  
2021-02-14 02 - 02 مصادق عليها   تمودة تطوان / اوملبيك وادالو  

 

 



 

 

ابع  - ابعة  الدورتان:) املصادقة على مباريات القسم الر  .( الثالثة والر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
00 - 20 مصادق عليها   13-02-2021  نجوم ابيريا / نادي شراقة  
02 - 60 مصادق عليها   13-02-2021 بطوطة / هالل طنجة  ج.ابن   
10 - 30 مصادق عليها   13-02-2021  الدفاع الرياض ي / رابطة طنجة  
01 - 02 مصادق عليها   13-02-2021  رجاء طنجة البالية / امل بدريوين 
00 - 00 مصادق عليها   13-02-2021  نهضة الفنيدق / شباب حيضرة  
00 - 00 مصادق عليها   13-02-2021 تطوان درسة / وفاق  ج.جبل   
30 - 10 مصادق عليها   14-02-2021  ميناء مارينا / شباب مغوغة  
01 - 10 مصادق عليها   14-02-2021  مولودية طنجة / اتحاد بئر الشيفا 
2021-02-14 03 - 00 مصادق عليها   سبورتينغالشاون / باير باب النوادر  
2021-02-14 00 - 01 مصادق عليها   نهضة بني عمران / وفاق امتار  
2021-02-14 00 - 00 مصادق عليها  مرتيل / شباب الفنيدق  اتلتيك   
2021-02-14 00 - 01 مصادق عليها  شباب العوامرة / اندلس القصري    
2021-02-14 03 - 00 مصادق عليها  رجاء سوق الطلبة /وفاق العوامرة    
2021-02-14 03 - 00 مصادق عليها  تمودةالفنيدق الباريو /اتفاق     

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  -

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 شباب السانية / اطلس طنجة  شبان  2021-02-12 01  - 01 مصادق عليها 
 السعادةجوهرة مسنانة / شباب   شبان  2021-02-13 01 -  02 مصادق عليها 
 فتح طنجة / رابطة طنجة  فتيان  2021-02-14 03  -  02 مصادق عليها 

 15/02/2021شبان بتاريخ ال فئة  الحرارين/ شباب درادب مباراة: اطلس •

بسبب االعتداء على الحكم من طرف   88املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  ومندوباستنادا لتقرير كل من حكم 

النتيجة املسجلة    الحرارين  أطلسالعبي فريق    أحد وطبقا    ،شباب درادب  لصالح فريقثنين  ا  اهداف مقابلثالثة  وكانت 

 يلي: اللجنة ما لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  

 درهم. 1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها ثالثبجزاء عليه  الحرارين  فريق أطلسهزيمة  -

 صفر.  أهداف وعليهثالث احتساب ثالث نقط لفائدة فريق شباب درادب له  -

 .1202-20- 13شبان بتاريخ ال ئةف طنجة / النادي الطنجي   مباراة: حسنية •

بسبب عدم توفر    الوقت املبرمج من طرف العصبة  في  املباراة اتضح أن املباراة لم تجر  ومندوباستنادا لتقرير كل من حكم  

  لالعبين،تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني    مما   واقي الساق  طنجة علىحسنية    فريقالعبين أساسيين من    ةخمس

 يلي:امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما  العامة للجامعة وطبقا ملقتضيات القوانين 

 درهم.   1000بتسجيله العتذار اول عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها  حسنية طنجة  هزيمة فريق   -

 أهداف. ثالثة  له الطنجي  فريق النادياحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 . ( االنتقاالت ) حاالت الالعبين  -

 االســم الكامل  رقم الرخصة الفئة  الفريق املرخص  املستقبل  الفريق تاريخ التاهيل 
 عبدالهادي سفياني  170692 شبان  طنجة   كوكب طلبة طنجة  2021 /19/02
 محمد الترفوس  173605 شبان  اكاديمية القرب  طلبة طنجة  18/02/2021
 عمر العافية  168981 شبان  كوكب طنجة  طلبة طنجة  18/02/2021

 

 

 



 مالحظة:  

 مباريات:املسجلة في ورقة التحكيم خالل ضات نظرا لعدم تاكيد االعترا

 (. القسم املمتاز) 13/02/2021بتاريخ  شباب علم طنجة / رجاء البوغاز -

 (.القسم الرابع ) 13/02/2021بتاريخ  بطوطة / هالل طنجة ن ج. اب -

 (.القسم الرابع) 13/02/2021بتاريخ  رجاء طنجة البالية / امل بدريوين -

رجاء   فريق:قررت اللجنة تغريم ، /10/12الصادرة بتاريخ 15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل 

 فريق. رهم لكل د 200  بمبلغ طنجة البالية وامل بدريوين  طنجة، رجاءهالل  البوغاز،  

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة  والنصف ليال. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  عصبة الشمال               

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل. 

316                                                                                                                                                                                      22/03/2021 

 03/03/2021بتاريخ  13محضر رقم 

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

 .   ونورالدين قصايب اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السادة : علي حدو

 جدول األعمال: 

 التاسعة. ملصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة ا -

ابعة الثالثة، الثانية :   ات الدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -  . ( والر

ابع  - ابعة والخامسة، الثانية  ات: الدور ) املصادقة على مباريات القسم الر  . ( الر

 . ( االنتقاالت ) حاالت الالعبين  -

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

 املصادقة على مباريات القسم املمتاز الدورة التاسعة.  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 وداد طنجة /  الشباب االصيلي  2021-02-20 02 - 01 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز / جوهرة العرائش  2021-02-20 03 - 02 مصادق عليها 
2021-02-20 01 - 04 مصادق عليها   رجاء موح باكو / شباب علم طنجة  
2021-02-20 00 - 01 مصادق عليها   شباب الدغاليين / اطلس مرتيل  
2021-02-20 03 - 02 مصادق عليها   ف.س باب تازة / املحيط االصيلي 
2021-02-20 01 - 04 مصادق عليها   ف.س العرائش / السالم القصري  
2021-02-20 01 - 03 مصادق عليها   جوهرة مسنانة   /امل راس لوطا   
2021-02-21 01 - 01 مصادق عليها   وفاق الساحل شباب بنديبان /  
2021-02-21 01 - 00 مصادق عليها   اتحاد طنجة البالية   /شباب سيدي ادريس  
2021-02-21 02 - 00 مصادق عليها   الرجاء القصري / اوملبيك وزان  
2021-02-21 01 - 01 مصادق عليها   طلبة تطوان  / امل الفنيدق 

ابعةالثالث ، الثانية  :ات الدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -  . ( ة والر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 نهضة كورزيانة /هالل سيدي ادريس  2021-02-20 01 - 01 مصادق عليها 
 000001 02 - 01 مصادق عليها 

- 01 

 رهان السانية /   اطلس طنجة  20-02-2021
 اتلتيك طنجة  / النصر الرياض ي  2021-02-20 00 - 01 مصادق عليها 
 امل طنجة / النادي الطنجي  2021-02-20 04 - 00 مصادق عليها 
 اجاكس املضيق / شباب ازال  2021-02-20 01 - 01  مصادق عليها 
2021-02-20 01 - 02  مصادق عليها   ماط بي / ج.شاملالليين  
2021-02-20 02 - 00  مصادق عليها   نهضة وزان /  مدرسة العرائش 
2021-02-20 01 - 01 مصادق عليها   اوملبيك القصري   /شباب اوالد احميد   
2021-02-20 00 - 01 مصادق عليها   رجاء العرائش /الطلبة   ج.سوق  
2021-02-21 02 - 02 مصادق عليها   اتحاد الباريو  / وفاق امسا  
2021-02-21 01 - 00 مصادق عليها   اوملبيك واد الو / نادي مرتيل  
2021-02-21 01 - 02 مصادق عليها   نهضة باب برد / تمودة تطوان  
2021-02-21 01 - 02 مصادق عليها   نهضة املضيق / شباب االهر  
2021-02-21 01 - 04 مصادق عليها   طلبة طنجة / نجوم طنجة  
2021-02-21 01 - 02 مصادق عليها   شباب طنجة / نادي الغندوري  
2021-02-21 02 - 02 مصادق عليها   نجاح طنجة / نهضة طنجة  
2021-02-21 02 - 03 مصادق عليها   نادي كرونا / شباب املدينة  



2021-02-21 02 - 01 مصادق عليها   حسنية طنجة / شباب العوامة  
2021-02-21 02 - 01 مصادق عليها   ف.س طنجة / اطلس الحرارين  
2021-02-21 02 - 01 مصادق عليها   فتح طنجة / مغرب طنجة  
2021-02-21 01 - 01 مصادق عليها   اتحادالسالم / وفاق طنجة  

ابع  - ابعة والخامسة، الثانية  : اتالدور ) املصادقة على مباريات القسم الر  . ( الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

20 - 20 مصادق عليها   20-02-2021 الفنيدق شباب   / شباب حيضرة   

10 - 30 مصادق عليها   20-02-2021 اتلتيكمرتيل باير باب النوادر /     

20 - 30 مصادق عليها   20-02-2021 اكاديمية القربنادي املستقبل /    

20 - 30 مصادق عليها   20-02-2021 رجاء طنجة البالية /مولودية طنجة    

02 - 10 مصادق عليها   20-02-2021  نجوم الصداقة / اوملبيك طنجة  

20 - 00 مصادق عليها   20-02-2021 نجوم ابيريا  /اتحاد العوامة   

00 - 00 مصادق عليها   21-02-2021 اتفاق الباريو وفاق تطوان /    

2021-02-21 02 - 02 مصادق عليها  نهضة بني عمران / تمودةالفنيدق   

2021-02-21 01 - 00 مصادق عليها  سبورتينغالشاون  /نهضة الفنيدق    

2021-02-21 00 - 01 مصادق عليها  وفاق العوامرة  /وفاء العرائش    

2021-02-21 02 - 00 مصادق عليها  نجاح الزينات  / الوفاء الرياض ي   

ابع بتاريخ ،  ندلس القصري اال رجاء سوق الطلبة /  مباراة : •  12/02/2021القسم الر

ملقتضيات    الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا   امللعب فيالى    رجاء سوق الطلبة  حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي : 

اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها    بتسجيله العتذار رجاء سوق الطلبة    هزيمة فريق  -

 .درهم   1000غرامة مالية قدرها   عليه ثالثة أهداف وله صفرمع، في سلم الترتيب العام  

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  ندلس القصري اال احتساب ثالث نقط لفائدة فريق   -

ابع  درسة ج.جبل  /وفاق امتار مباراة : •  20/02/2021بتاريخ  القسم الر

بسبب االعتداء على الحكم من طرف    79استنادا لتقرير كل من حكم و مندوب املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  

  ، وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم،  صفر ملثله  وكانت النتيجة املسجلة    درسة   ج.جبل احد العبي فريق  

 قررت اللجنة  ما يلي : 

 درهم. 1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرهاثالث بجزاء عليه  درسة  ج.جبلهزيمة فريق   -

 أهداف  وعليه صفر. ثالث له وفاق امتار احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 . ( االنتقاالت) حاالت الالعبين  -

 االســم الكامل  رقم الرخصة الفئة  الفريق املرخص  املستقبل  الفريق تاريخ التاهيل 
 هشام نافي 166272 كبار  لوفاء الرياض ي ا شباب بنديبان  2021/ 12/02
طنجة    شباب  علم  شباب بنديبان  12/02/2021

 طنجة طط

 زيداني عثمان   155489 كبار 
 يونس زروق  150536 كبار  القدرة الرياضية  نادي هامبورغ  19/02/2021

 مالحظة:  

 :  تياالعتراضات املسجلة في ورقة التحكيم خالل مبار   نظرا لعدم تاكيد

 )القسم املمتاز( .   20/02/2021بتاريخ   امل راس لوطا / جوهرة مسنانة -

 )القسم الثالث( .  21/02/2021بتاريخ  طلبة طنجة / نجوم طنجة -

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

 .درهم لكل فريق 200بمبلغ   ،و طلبة طنجة  جوهرة مسنانةاللجنة تغريم فريق 

  ليال. والنصفورفعت الجلسة على الساعة التاسعة 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  عصبة الشمال               

 للقوانين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة  الجهوية 

316                                                                                                                                                                                      22/03/2021 

 08/03/2021بتاريخ  14محضر رقم 

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

 .   ونورالدين قصايباللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السادة : علي حدو 

 جدول األعمال: 

 .(العاشرةالدورة  )املصادقة على مباريات القسم املمتاز  -

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  -

 التصنيف  - ب-          االنتقاالت - أ-   الالعبين حاالت  -

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

 . ( عاشرةالدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

 رجاء موح باكو  / جوهرة العرائش  2021-02-23 00 - 01 مصادق عليها 
 ف.س باب تازة /  طلبة تطوان  2021-02-24 02 - 03 مصادق عليها 
2021-02-42 00 - 02 مصادق عليها   امل القنيدق   /الشباب االصيلي 
2021-02-42 00 - 00 مصادق عليها   املحيط االصيلي   /امل راس لوطا   
2021-02-42 01 - 02 مصادق عليها   رجاء البوغاز /  شباب املضيق  
2021-02-42 00 - 01 مصادق عليها   شباب بنديبان / شباب علم طنجة  
2021-02-42 01 - 03 مصادق عليها   الرجاء القصري  /وفاق الساحل 
2021-02-42 01 - 01 مصادق عليها   شباب الدغاليين /   اوملبيك وزان  
2021-02-24 00 - 02 مصادق عليها   جوهرة مسنانة / ف.س العرائش 
2021-02-25 01 - 01 مصادق عليها   وداد طنجة /اتحاد طنجة البالية  
2021-02-25 00 - 01 مصادق عليها   السالم القصري / شباب سيدي ادريس 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  -

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 طنجة  وداد / مغوغةشباب  شبان  2021-02-22 03  - 01 مصادق عليها 
 شباب املدينة طلبة طنجة /   شبان  2021-02-23 03  - 03 مصادق عليها 
 هالل س. ادريس / رجاء البوغاز  شبان  2021-02-23 01 -  04 مصادق عليها 
 شباب طنجة / نجوم ابيريا  شبان  2021-02-24 01  - 00 مصادق عليها 
 نادي الغندوري / اتلتيك طنجة  شبان  2021-02-25 00  -  01 مصادق عليها 
 ج.ابن بطوطة / شباب بنديبان  شبان  2021-02-25 06  -  01 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / فتح طنجة  شبان  2021-02-25 01  -  03 مصادق عليها 

 حاالت الالعبين :   -

 االنتقاالت.  -أ

 االســم الكامل  رقم الرخصة الفئة  الفريق املرخص  ملستقبل ا الفريق تاريخ التاهيل 

 محمد الرويش ي  181127 فتيان  طنجة اجاكس   املد االزرق  2021 /27/01
 أناس طريقي 180930 فتيان  اتحاد طنجة   جوهرة مسنانة  03/02/2021
 امين الزليكوي  161468 فتيان  اتحاد طنجة  جوهرة مسنانة  03/02/2021
 البشير  املرينكي  147331 كبار  اجاكس طنجة  05 نز ماي 03/02/2021
 امين لقمحيري  177545 شبان  شباب العوامة  رابطة طنجة  09/02/2021
 عمر الحدادي  123809 كبار  نجوم طنجة  مغرب طنجة  13/02/2021
 أسامة لعشيري  177386 كبار  اتحاد السالم  النادي الطنجي  13/01/2021

 



 

 . التصنيف -ب

 االســم الكامل  رقم الرخصة الفئة  الفريق املرخص  املستقبل  الفريق تاريخ التاهيل 

املستقبل جيل  2020/ 25/12  بوشرة كمرة  183632 فتيان  جيل املستقبل  

 سلمة سويد  183632 فتيان  جيل املستقبل  جيل املستقبل  2020/ 25/12

 اية الزوكاني 171566 فتيان  جيل املستقبل  جيل املستقبل  2020/ 30/11

 فاطمة الترفوس 184230 فتيان  جيل املستقبل  جيل املستقبل  2020/ 30/11

 مالحظة:  

  21/02/2021بتاريخ  جوهرة مسنانة / ف.س العرائش    نظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم خالل مباراة

قررت ،  10/12/2019الصادرة بتاريخ  15  من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم  108وطبقا للفصل  ،  )القسم املمتاز(

 .درهم 200بمبلغ   ، جوهرة مسنانةاللجنة تغريم فريق 

 ليال. ثامنة والنصفورفعت الجلسة على الساعة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم        

  عصبة الشمال                          

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل. 

316                                                                                                                                                                                      22/03/2021 

 10/03/2021 بتاريخ 15محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

 .(حادية عشرةال  الدورة)املصادقة على مباريات القسم املمتاز  -

 . (الرابعة والخامسة، الثالثة   : اتالدور )املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 .(الرابعة والخامسة:  انالدورت)رابع املصادقة على مباريات القسم ال  -

 . (االنتقاالت )حاالت الالعبين  -

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

 .( الحادية عشرةالدورة ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة

 القصري   السالموداد طنجة /   2021-02-27 01 - 00 مصادق عليها 
 امل راس لوطا    /ف.س العرائش  2021-02-27 00 - 03 مصادق عليها 
2021-02-27 01 - 03 مصادق عليها   شباب املضيق رجاء موح باكو /  
2021-02-72 03 - 01 مصادق عليها   جوهرة مسنانة  /شباب سيدي ادريس  
2021-02-82 04 - 01 مصادق عليها   طلبة تطوان  / املحيط االصيلي 
2021-02-82 00 - 01 مصادق عليها   وفاق الساحل  / شباب الدغاليين 
2021-02-82 03 - 00 مصادق عليها   الرجاء القصري / شباب علم طنجة  
2021-02-82 05 - 00 مصادق عليها   جوهرة العرائششباب بنديبان /  
2021-02-82 01 - 20 مصادق عليها   اتحاد طنجة البالية / امل الفنيدق 
2021-02-82 02 - 01 مصادق عليها   اوملبيك وزان   /اطلس مرتيل 
2021-02-82 04 - 01 مصادق عليها   الشباب االصيلي /ف.س باب تازة   

ابعة والخامسة، ة الثالث:   ات الدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -  . ( الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
 طنجة نجاح  /  شباب املدينة  2021-02-27 02 - 04 مصادق عليها 
 كوكب طنجة / شباب درادب 2021-02-27  02 - 00 مصادق عليها 

 شباب السعادة / املنار الرياض ي  2021-02-27 00 - 03 مصادق عليها 
 رجاء بني مكادة / اتحاد السالم  2021-02-27 00 - 02 مصادق عليها 
 اتحاد الباريو / ماط بي  2021-02-27 01 - 02  مصادق عليها 
2021-02-27 02 - 02  مصادق عليها   نجم الفنيدق / وفاق امسا  
2021-02-27 02 - 02  مصادق عليها   رجاء العرائش / مدرسة العرائش  
2021-02-28 00 - 01 مصادق عليها   اندلس طنجة / نهضة بئر الشيفا 
2021-02-28 04 - 03 مصادق عليها   طنجة / طلبة طنجة نهضة   
2021-02-28 04 - 00 مصادق عليها   اجاكس املضيق ج ش املالليين /  
2021-02-28 01 - 01 مصادق عليها   شباب االزهر / مولودية تطوان  
2021-02-28 02 - 03 مصادق عليها   تمودة تطوان / نهضة املضيق  
2021-02-28 00 - 00 مصادق عليها   نادي مرتيل / نهضة باب برد  
2021-02-28 02 - 00 مصادق عليها   اوملبيك القصري /ج.سوق الطلبة 
2021-02-28 01 - 02 مصادق عليها   الشمال القصري / شباب اوالد احميد  
2021-02-28 00 - 03 مصادق عليها   وفاق طنجة / امل طنجة  
2021-02-28 01 - 03 مصادق عليها   اهلي العوامة / نادي كرونا  



 

 

 

ابع  - ابعة والخامسة:  انالدورت) املصادقة على مباريات القسم الر  .( الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة
00 - 00 مصادق عليها   72-02-2021 اتحاد بئر الشيفا   /رجاء طنجة البالية   
05 - 01 مصادق عليها   27-02-2021  امل بدريوين / ميناء مارينا  
00 - 05 مصادق عليها   27-02-2021  هالل طنجة / الدفاع الرياض ي  
01 - 01 مصادق عليها   27-02-2021 مولودية طنجة  / شباب مغوغة   
01 - 01 مصادق عليها   27-02-2021 باير باب النوادرشباب الفنيدق /    
01 - 01 مصادق عليها   27-02-2021 شباب حيضرة / سبورتينغ الشاون    
01 - 00 مصادق عليها   27-02-2021 نهضة الفنيدق   /اتلتيك مرتيل   
2021-02-27 00 - 00 مصادق عليها   االندلس القصري / وفاء العرائش 
2021-02-28 02 - 04 مصادق عليها   نادي شراقة / ج.ابن بطوطة  

ابع  النوادر القسمباير باب الفنيدق/   مباراة: شباب -  .1202/ 27/02بتاريخ   الر

سنة    26يفوق سنهم    شباب الفنيدقالعبين من فريق  (  06ست ) عتراض حول تأهيل ومشاركة  باباير باب النوادر تقدم فريق  

 : او اكتر

   .153240محمد رض ى جهاوي الرخصة رقم  -

 . 162727نوفل لويش ي الرخصة رقم  -

 . 143073جمال املوساوي الرخصة رقم  -

 . 162731حميد جغلول الرخصة رقم  -

 . 147150اسامة املتوكل الرخصة رقم  -

 . 112904حمزة حجاج جويد الرخصة رقم  -

لدى  وبعد التاكد من ملفات الالعبين املعترض عليهم  شكال ومضمونا ،     تم قبوله  االعتراض،وبعد تفحص اللجنة مللف  

وطبقا  ،  ن سنة  و هم ثالثنالعبين يتجاوز سثالث  من    اكثر، تبين ان فريق شباب الفنيدق اشرك  مصلحة الرخص بالعصبة  

 2021-2020  الرياض ي املوسم برسم  الالعبين  تسجيل توجيهات بخصوص    09/11/2020  بتاريخ   01كرة العصبة  رقم  ذمل

 قررت اللجنة  ما يلي : ، قوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم ا ذ وك ، 

 درهم. 1000مالية قدرهابجزاء عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة  شباب الفنيدقهزيمة فريق   -

 صفر.  أهداف وعليهله ثالث   باير باب النوادر فريق .احتساب ثالث نقط لفائدة -

 لدى مصلحة الرخص . ارجاعها بمطالبة فريق شباب الفنيدق و  االخيرة الزائدة،  الغاء الرخص الثالثة -

ابع بتاريخ  العوامرة / رجاء سوق الطلبة  مباراة: شباب •  28/02/2021القسم الر

في الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا ملقتضيات  الى امللعب  رجاء سوق الطلبة    لـم تجر املباراة  لعدم حضور فريق

 القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي : 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم   رجاء سوق الطلبة بتسجيله العتذارثانمع خصم ثالث نقط  من هزيمة فريق -

 .درهم   1000الترتيب العام  عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية قدرها   

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

 

 

 

 



 

 

 . ( االنتقاالت ) حاالت الالعبين  -

 االســم الكامل  رقم الرخصة الفئة املرخص الفريق  ملستقبل ا  الفريق تاريخ التاهيل

 عدنان تحيكت  116072 كبار  القصبة الرياض ي  ابناء املدينة القصري  2021/ 16/02
 محمد الحجامي  172998 كبار  الشباب االصيلي اوملبيك وزان  2021/ 17/02
 وليد  ابنصالح  181210 براعم  اجاكس طنجة   اتحاد طنجة  2021/ 17/02
 حسام البارودي  169794 صغار  اتحاد طنجة  طلبة طنجة  12/02/2021
شريف عبدالقادرالعلمي   177236 صغار  امل طنجة  طلبة طنجة  12/02/2021

 هاشيم القادري  160109 كبار  حسنية طنجة  نجة ط شباب  12/02/2021 حسون 
 املوناصير ريان  177736 كتاكيت  اتحاد طنجة  اجاكس طنجة  12/02/2021
 حمزة زيدان  155496 كبار  شباب الدغاليين  نجوم طنجة  12/02/2021
 إبراهيم ايت الهادي  159110 كبار  جوهرة مسنانة  شباب بنديبان  12/02/2021

 

 مالحظة:

 الرابع:تي القسم  في ورقة التحكيم خالل مبار  ةاملسجل اتنظرا لعدم تاكيد االعتراض 

 . 27/02/2021بتاريخ  بئر الشيفااتحاد   /رجاء طنجة البالية -

 . 27/02/2021بتاريخ  امل بدريوين / ميناء مارينا -

قررت اللجنة تغريم فريقي    ،10/12/2019الصادرة بتاريخ  15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم  108وطبقا للفصل  

 .درهم لكل فريق 200بمبلغ  ،مارينا ميناء و  رجاء طنجة البالية

 ليال.  التاسعة والنصفورفعت الجلسة على الساعة  

 

 


