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انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

407/2021                                                                                                                                                           25/05/2021 

 2021-05-14 تاريخب 32محضر رقم

إليه   بالتاريخ املشار  برئاسة   مساء،  سادسةالالساعة    أعاله على عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا 

 . قصايب نورالدينحدو و   على  عمرو، وعضوية السيدان: السيد احمد رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

ابع املصادقة على مباريات القسم  (1  .والعاشرة(   السابعة، الثامنة، التاسعة  الدورات) الر

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

ابع املصادقة على مباريات القسم  (1  .والعاشرة(   السابعة، الثامنة، التاسعة  الدورات) الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 اوملبيك طنجة / اكاديمية القرب  2021-03-20 01  -  02 مصادق عليها 

 بطوطة  نج. ابنجوم ابيريا /   2021-03-21 02  -  01 مصادق عليها 

 نادي شراقة / رابطة طنجة  2021-03-21   01  -  06 مصادق عليها 

 اتحاد العوامة / الدفاع الرياض ي  2021-03-21 01  -  05 مصادق عليها 

 نجوم الصداقة / نجاح الزينات  2021-03-21 03  -  01 مصادق عليها 

 نادي املستقبل / اتلتيك مشالوة 2021-03-21 00  -  02 مصادق عليها 

 نهضة الفنيدق / باير باب النوادر 2021-03-21 01  -  03 مصادق عليها 

 شباب حيضرة / اتلتيك مرتيل  2021-03-21 03   - 04 مصادق عليها 

 سبورتينغ الشاون / شباب الفنيدق  2021-03-21 01  -  02 مصادق عليها 

 وفاق العوامرة / شباب العوامرة  2021-03-21 00  -  01 مصادق عليها 

 نهضة بني عمران / اتفاق الباريو  2021-03-21 02  -  01 مصادق عليها 

 / وفاق تطوان   أمتاروفاق  2021-03-21 01  -  01 مصادق عليها 

 درسة / تمودة الفنيدق  لج. جب 2021-03-21 00  -  01 مصادق عليها 

 الدفاع الرياض ي / نجوم ابيريا 2021-03-27 02  -  01 مصادق عليها 

 اتلتيك مشالوة / نجوم الصداقة  2021-03-27 03  -  01 مصادق عليها 

 أمتار اتفاق الباريو / وفاق   2021-03-27 08  -  02 مصادق عليها 

 اتحاد بئر الشيفا / امل بدريوين 2021-03-28 02  -  01 مصادق عليها 

 مولودية طنجة / ميناء مارينا  2021-03-28 01  -   02 مصادق عليها 

 هالل طنجة / نادي شراقة  2021-03-28 02  -  03 مصادق عليها 

 نجاح الزينات / اوملبيك طنجة  2021-03-28 00  -  01 مصادق عليها 

 شباب مغوغة / رجاء طنجة البالية 2021-03-28 00   - 00 مصادق عليها 

 الوفاء الرياض ي / نادي املستقبل  2021-03-28 01  -  01 مصادق عليها 

 القصري شباب العوامرة / االندلس  2021-03-28 03  -  00 مصادق عليها 

 وفاق تطوان / تمودة الفنيدق  2021-03-28 01  -  03 مصادق عليها 

 درسة   لج. جبنهضة بني عمران /  2021-03-28 01  -  06 مصادق عليها 

 

 

 



 

ائش / رجاء سوق الطلبة مباراة : • ابع بتاريخ  وفاء العر  . 20/03/2021القسم الر

ملقتضــيات  العصــبةو وطبقــافــا الوقــب امل ــرمر مــن طــر  الــا امللعــ   رجــاء ســوق الطلبــة حضــور فريــ  املبــاراة لعــدملـــت تجــر 

 يلا:اللجنة ما  القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةالقوانين 

نظـــرا لتقديمـــذ االعتـــمار الملالـــ  فـــا املبـــاراة الســـالفة الـــم ر  والطلبـــةرجـــاء ســـوق تســـجيل اعتـــمار عـــام فـــا حـــ  فريـــ   -

 و 28/02/2021واالعتمار الملاني بتاريخ  21/02/2021بعدما سب  وان قدم االعتمار االول بتاريخ 

 ثالثة أهدا  وعليذ صفر. لذ العرائش  فري  وفاءاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 درهت. 1000املباريات السابقة وغرامة مالية قدرها النتائر املحصل عليها خالل االحتفاظ ب -

 والجامعـةالعصـبة  مـن االنرـراف فـا أي فريـ  منضـوي تحـب لـواء رجـاء سـوق الطلبـةأعضاء مكت  فربـ    منع جميع -

 سنوات.امللكية املغربية لكرة القدم ملدة تالث 

 مالحظة:

 :يات القست الرابعاالعتراضات املسجلة فا ورقة التحكيت خالل مبار   نظرا لعدم تا يد

 2021-03-21/ وفاق تطوان بتاريخ  أمتاروفاق  -

 . 2021-03-21اوملبيك طنجة / اكاديمية القرب بتاريخ -

 2021-03- 28وفاق تطوان / تمودة الفنيدق بتاريخ -

  ق:و قررت اللجنة تغريت فر 10/12/2019الصادرة بتاريخ  15ومم رة العصبة رقت    من القانون التاديبي108وطبقا للفصل  

 .درهت لكل فري  200  و بمبلغالفنيدق تمودةو فاق تطوان  طنجةو اوملبيك   أمتارووفاق 

 

 . ليال تاسعةال ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو
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 2021-05-17بتاريخ  33محضر رقم 

إليه   بالتاريخ املشار  برئاسة   مساء،  السادسةالساعة    أعاله على عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا 

 . قصايب نورالدين حدو و علي   عمرو، وعضوية السيدان: السيد احمد رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

ابع املصادقة على مباريات القسم ال (1  . ( السابعة: الثامنة، التاسعة، العاشرة  )الدوراتر

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

ابع املصادقة على مباريات القسم ال (1  . ( السابعة: الثامنة، التاسعة، العاشرة  )الدوراتر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 العوامرة / وفاء العرائش وفاق  2021-04-03 02  -   04 مصادق عليها 

 باير باب النوادر / سبورتينغ الشاون  2021-04-03 04  -   02 مصادق عليها 

 تمودة الفنيدق / اتفاق الباريو 2021-04-04 01  -   01 مصادق عليها 

 وفاق تطوان / ج.جبل درسة  2021-04-04 01  -   00 مصادق عليها 

 / نهضة بني عمران   أمتاروفاق  2021-04-04 02  -   05 مصادق عليها 

 نهضة الفنيدق  /  شباب حيضرة 2021-04-04 01  -   02 مصادق عليها 

 االندلس القصري وفاء العرائش /  2021-04-10 01    -    04 مصادق عليها 

 سبورتينغ الشاون / نهضة الفنيدق  2021-04-10    01   -    01 مصادق عليها 

 شباب الفنيدق / شباب حيضرة  2021-04-10 02   -    00 مصادق عليها 

 تطوان  وفاق /اتفاق الباريو   2021-04-10 04   -    01 مصادق عليها 

 الوفاء الرياض ي / نجوم الصداقة 2021-04-10 02   -    00 مصادق عليها 

 / اكاديمية القرب   نجاح الوينات 2021-04-11 04   -    02 مصادق عليها 

 اتلتيك مشالوة / اوملبيك طنجة  2021-04-11 01   -    01 مصادق عليها 

 رابطة طنجة / اتحاد العوامة   2021-04-11 02   -    02 مصادق عليها 

 تمودة الفنيدق/   نهضة بني عمران 2021-04-11 03   -    05 مصادق عليها 

 .2021/ 04/04  القسم الرابع بتاريخ  اتلتيك مرتيل  الفنيدق /  شباب  مباراة : •

تجر   لعدملـت  فري   املباراة  مرتيل  حضور  امللع     اتلتيك  طر   الا  من  امل رمر  الوقب  وطبقافا  ملقتضيات    العصبةو 

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

رصيد النقط املحصل عليها فا سلت    نقط منمع خصت ثالث  بتسجيلذ العتمارثان اتلتيك مرتيل   هزيمة فري  -

 درهت. 1000قدرها  ثالثة أهدا  ولذ صفرمع غرامة مالية  العام عليذ الترتي  

 ثالثة أهدا  وعليذ صفر.  لذ الفنيدق   فري  شباباحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 

 

 

 



 

 . 10/04/2021بتاريخ القسم الرابع   النوادر اتلتيك مرتيل / باير باب   مباراة: •

تجر   لعدملـت  فري   املباراة  مرتيل  حضور  طر     اتلتيك  من  امل رمر  الوقب  فا  امللع   وطبقاالا  ملقتضيات    العصبةو 

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

نظرا لتقديمذ االعتمار الملال  فا املباراة السالفة الم ر بعدما    و مرتيلاتلتيك  تسجيل اعتمار عام فا ح  فري    -

 و 04/04/2021واالعتمار الملاني بتاريخ  06/02/2021سب  وان قدم االعتمار االول بتاريخ 

 ثالثة أهدا  وعليذ صفر.  لذ  باب النوادر فري  بايراحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 درهت.  10000النتائر املحصل عليها خالل املباريات السابقة وغرامة مالية قدرها االحتفاظ ب -

لواء    اتلتيك مرتيلأعضاء مكت  فرب     منع جميع  - أي فري  منضوي تحب  فا  الجامعة  العصبة و من االنرراف 

 . سنواتامللكية املغربية لكرة القدم ملدة تالث 

ابع القسم  أمتار ج. جبل درسة / وفاق  مباراة: •  . 10/04/2021الفنيدق بتاريخ الر

وبعد   سنةو 25لتجاوزهت سن  ج. جبل درسة  العبين من فري     ستةاعتراض حول تأهيل ومشار ة  ب  أمتاروفاق  تقدم فري   

مصلحة    عليهت لدىملعترض  ا  ين العبال  ات وبعد التا د من ملف  ومضموناو  تت قبولذ شكالتفحص اللجنة مللف االعتراض  

دانيال الوديري   العبين  خمسة  واشرا ذ رة تاهيل الالعبين  مم  درسة لت يحترم  لج. حب فري     ان  بالعصبة تبين الرخص  

املعليطي رقت    و نورالدين150672فونتي رقت الرخصة    و ياسين159382لفقيهي رقت الرخصة    و ز رياء1162رقت الرخصة  

الرخصة  150102الرخصة   رقت  حمدون  فواز  الم ر  لخوضو  185439ومحمد  السالفة  ملقتضيات     .املباراة  وطبقا 

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

 درهت. 1000مالية قدرهابجزاء عليذ ثالثة أهدا  ولذ صفر مع غرامة جبل درسة  فري  ج.هزيمة  -

 صفر.  أهدا  وعليذلذ ثالثة  أمتار وفاق احتساب ثالث نقط لفائدة فري   -

الزائدتين املستفادة منها ماخرا وهما  - ومحمد فواز    159382ز رياء لفقيهي رقت الرخصة    مع سح  الرخصتين 

 . 185439حمدون رقت الرخصة

 مالحظة:

 الرابع: نظرا لعدم تا يد االعتراض املسجل فا ورقة التحكيت خالل مباراة القست 

 . 2021-04-04 بتاريخباير باب النوادر / سبورتينغ الشاون  -

و قررت اللجنة تغريت فري   10/12/2019الصادرة بتاريخ  15ومم رة العصبة رقت    من القانون التاديبي108وطبقا للفصل  

 .درهت 200 الشاونو بمبلغسبورتينغ  

 

   .التاسعة ليالورفعت الجلسة على الساعة 


