
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم   

 لكرة القدم  عصبة الشمال              

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

417/2021                                                                                                                           28/05/2021 

 2021-05-20بتاريخ  34محضر رقم 

 

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

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

 جدول األعمال: 

 (.عشرتاسعة الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش.  اة املصادقة على مبار  (2

 طنجة(.  )محور فئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (3

 الصغار.فئة   القصري / االندلس القصري  اوملبيك  : ثالبالتي كانت في انتظار   باراةامل  املصادقة على  (4

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

 .( عشر  تاسعة الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 الشباب االصيلي شباب سيدي ادريس /   2021-05-09 02   -    02 مصادق عليها 

 امل الفنيدق / املحيط االصيلي  2021-05-09 03   -    00 مصادق عليها 

 مرتيل  أطلسالرجاء القصري /  2021-05-09 00   -    08 مصادق عليها 

 شباب املضيق / جوهرة العرائش 2021-05-09  00  -    01 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة / السالم القصري  2021-05-10  04  -    01 مصادق عليها 

 الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش.  اة املصادقة على مبار  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 وداد طنجة / نهضة طنجة  2021-05-16 00   -    02 مصادق عليها 

 . فئات الصغرى ) محور طنجة ( ال املصادقة على مباريات  (3

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 رابطة طنجة / شباب سيدي ادريس شبان  2021-05-03  01   -   02 مصادق عليها 

 كوكب طنجة /  نادي العندوري  شبان  2021-05-04 03   -   03 مصادق عليها 

 اكاديمية القرب  /نهضة بئر الشيفا   شبان  2021-05-04 00  -    06 مصادق عليها 

 اوملبيك طنجة / مغرب طنجة  شبان  2021-05-05 02  -    02 مصادق عليها 

 وفاق طنجة / هالل سيدي ادريس فتيان  2021-05-05 00  -    04 مصادق عليها 

 نجوم الصداقة  / رجاء بني مكادة  فتيان  2021-05-06 01  -    01 مصادق عليها 

 طلبة طنجة / امل طنجة  صغار  2021-05-06 02  -    01 عليها مصادق 

 الحرارين أطلسالدفاع الرياض ي /  شبان  2021-05-06 06  -    01 مصادق عليها 

 طلبة طنجة / امل طنجة  فتيان  2021-05-07 01  -    02 مصادق عليها 

 شباب مغوغة  /  ج.ابن بطوطة شبان  2021-05-07 01  -    02 مصادق عليها 

 

 

 



 

بتاريخ   صغار فئة ال  اوملبيك القصري / االندلس القصري     : ثالبالتي كانت في انتظار   باراةاملصادقة على امل (4

2021-03-20 

  031 رقم الحامل لبطاقة النادي  سفيان ملعديالالعب   اعتراض حول تأهيل ومشاركةب اوملبيك القصري تقدم فريق  

وبعد التاكد من ملف  تم قبوله شكال ومضمونا، وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض فريق االندلس القصري  من

تبين ان الالعب موضوع االعتراض غير مؤهل لخوض املباراة  لدى مصلحة الرخص بالعصبة،  الالعب املعترض عليه

 يلي:قررت اللجنة ما  السالفة الذكر، وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

 درهم.  1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها   خمسةبجزاء عليه القصري ندلس  هزيمة فريق اال  -

 أهداف وعليه صفر.  خمسةله القصري  وملبيكااحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 

 ليال الثامنةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  الجهويةاللجنة    للقو

                              417/2021                                                                                                                           28/05/2021 

                                                                                                       

 2021-05-28بتاريخ  35محضر رقم 

 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه   ابعة والنصف  الساعة    أعاله على عقدت لجنة القو   ،مساءالر

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

 جدول األعمال: 

 (. العشرونالدورة ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 .  طنجة(  )محور فئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (2

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

 . (  العشرونالدورة ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 الرجاء القصري /   اوملبيك وزان  2021-05-19 00   -    07 مصادق عليها 

 شباب بنديبان /   وفاق الساحل 2021-05-19 01   -    02 مصادق عليها 

 رجاء موح باكوشباب علم طنجة /  2021-05-19  02  -    04 مصادق عليها 

 الدغاليين مرتيل / شباب  أطلس 2021-05-19 05   -    02 مصادق عليها 

 امل راس لوطا /  جوهرة مسنانة 2021-05-19 05  -    01 مصادق عليها 

 امل الفنيدق طلبة تطوان /  2021-05-19 00  -    01 مصادق عليها 

 شباب سيدي ادريس  اتحاد طنجة البالية / 2021-05-20 04  -    02 مصادق عليها 

 الشباب االصيلي / وداد طنجة  2021-05-20 03   -    01 مصادق عليها 

 ف.س باب تازة املحيط االصيلي / 2021-05-20 00  -    02 مصادق عليها 

 ف.س العرائش السالم القصري /  2021-05-20 04  -    01 مصادق عليها 

ائش مباراة : •  .2021/ 19/05بتاريخ   املمتاز القسم  رجاء البوغاز /  جوهرة العر

البوغاز   رجاء  فريق  ومشاركة  بتقدم  تأهيل  فريق    االعب  ثمانية عشرةاعتراض حول  تفحص   العرائش،جوهرة  من  وبعد 

االعتراض   مللف  شكالاللجنة  قبوله  ملف    ومضمونا،  تم  من  التاكد  و   عترضامل  الالعبين وبعد  ورقة  عليهم  في  املسجلين 

  على رخصيتوفرون    و  لخوض املباراة السالفة الذكر  جميعا  ون تبين انهم مؤهللدى مصلحة الرخص بالعصبة   التحكيم  

ة املسجلة على ارضية امللعب  املصادقة على النتيجمايلي:، لذا قررت اللجنة  2020/2021الرياض ي  وسم  املالالعبين برسم  

 .(01رجاء البوغاز  ) –( 05) جوهرة العرائش : اي  

 . طنجة(  )محور فئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (2

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة

 رجاء طنجة البالية / رجاء بني مكادة  فتيان  2021-05-11 01  -    03 مصادق عليها 

 مغرب طنجة / شباب املدينة  شبان  2021-05-11 02  -    01 مصادق عليها 

 شباب مغوغة / شباب بنديبان  شبان  2021-05-11 06  -    02 مصادق عليها 

 السادسة مساءورفعت الجلسة على الساعة 

 


