
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

  لكرة القدم  عصبة الشمال              

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-03-31 بتاريخ 21محضر رقم 

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

 .قصايب  نورالدين    حدو  ي عل وعضوية السيدان: السيد احمدعمرو، 

 جدول األعمال: 

 . عشر(الدورة الثالثة  ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 .(الدورتان السادسة والسابعة) ملصادقة على مباريات القسم الثالث ا (2

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

 . (الدورة الثالثة عشر) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 جوهرة مسنانة / امل الفنيدق  2021-03-20 01  -  01 مصادق عليها 
 الرجاء القصري / رجاء البوغاز  2021-03-20 03  -  03 مصادق عليها 
 الشباب االصيلي / طلبة تطوان  2021-03-20 00  -  01 مصادق عليها 
 العرائش / وداد طنجة ف.س  2021-03-20    00  -  01 مصادق عليها 
 اوملبيك وزان / شباب علم طنجة  2021-03-20 01  -  01 مصادق عليها 
 اطلس مرتيل / جوهرة العرائش 2021-03-20 02  -  00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / املحيط االصيلي  2021-03-21 01  -  01 مصادق عليها 
 بنديبان / رجاء موح باكوشباب  2021-03-21 03  -  03 مصادق عليها 
 السالم القصري / ف.س باب تازة 2021-03-21 01  -  05 مصادق عليها 
 شباب الدغاليين / شباب املضيق 2021-03-21 02   -  03 مصادق عليها 
 امل راس لوطا / شباب سيدي ادريس 2021-03-21 02  -  01 مصادق عليها 

 . (الدورتان السادسة والسابعة) املصادقة على مباريات القسم الثالث  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 ج. سوق الطلبة / الشمال القصري  2021-03-17 00-  01 مصادق عليها 
 شباب املدينة / نجوم طنجة  2021-03-20 03  -  02 مصادق عليها 
 رجاء بني مكادة / شباب طنجة  2021-03-20 00  -  04 مصادق عليها 
 الشمال القصري / مدرسة العرائش 2021-03-21 00  -  01 مصادق عليها 
 نهضة وزان / اوملبيك القصري  2021-03-21   01  -  04 مصادق عليها 
 اوملبيك وادالو / نهضة املضيق  2021-03-21 01  -  00 مصادق عليها 
 شباب أوالد احميد / ج.سوق الطلبة 2021-03-21 06  -  04 مصادق عليها 
 نادي مرتيل / مولودية تطوان  2021-03-21 00  -  04 مصادق عليها 
 تمودة تطوان / شباب االزهر  2021-03-21 02  -  01 مصادق عليها 
 نادي كرونا / نجاح طنجة  2021-03-21 00   - 01 مصادق عليها 
 اتحاد السالم / امل طنجة  2021-03-21 02  -  05 مصادق عليها 
 اهلي العوامة / طلبة طنجة  2021-03-21 05  -  02 مصادق عليها 
 وفاق طنجة / نادي الغندوري  2021-03-21 02  -  00 مصادق عليها 

 . الثامنةليال ورفعت الجلسة على الساعة                                     

 

 



 املغربية لكرة القدم الجامعة امللكية        

  لكرة القدم  عصبة الشمال              

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-04-02بتاريخ 22محضر رقم 

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

 قصايب.  نورالدينو  السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان   : علي حدو 

 جدول األعمال: 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(. (1

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

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور طنجة(. (1

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 الدفاع الرياض ي / شباب العوامة صغار  2021-03-18 03  -  01 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي رابطة طنجة /   صغار  2021-03-18 00  -  03 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / رجاء طنجة البالية صغار  2021-03-18 02  -  03 مصادق عليها 
 ج.ابن بطوطة / شباب بنديبان  صغار  2021-03-18    01 -  04 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / نهضة طنجة ب  صغار  2021-03-18 02  -  03 مصادق عليها 

 شباب درادب / اطلس طنجة  صغار  2021-03-18 02  -  03 عليها مصادق 
 شباب السانية / فتح طنجة  صغار  2021-03-18 01  -  03 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / شباب املدينة  صغار  2021-03-18 01  -  02 مصادق عليها 
 نهضة بئر الشيفا / امل طنجة  صغار  2021-03-18 02   - 00 مصادق عليها 
 اتحاد بئر الشيفا / رجاء بني مكادة صغار  2021-03-19 03  -  01 مصادق عليها 

 مغرب طنجة / طلبة طنجة  صغار  2021-03-19 05  -  02 مصادق عليها  
 شباب سيدي ادريس /حسنية طنجة  شبان  2021-03-19 03  -  01 مصادق عليها 
 السعادة / رابطة طنجة شباب  شبان  2021-03-19 01  -  00 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة / النادي الطنجي شبان  2021-03-19 01  -  01 مصادق عليها 
 املد االزرق / اتحاد طنجة  شبان  2021-03-19 01  -  01 مصادق عليها 
 فتح طنجة / اتحاد طنجة البالية  شبان  2021-03-19 05  -  00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / جوهرة مسنانة  شبان  2021-03-19 00  -  01 مصادق عليها 
 وداد طنجة / وفاق طنجة  فتيان  2021-03-20 00  -  01 مصادق عليها 
 اجاكس طنجة / كوكب طنجة  فتيان  2021-03-20 00  -  03 مصادق عليها 

 . 2021-03-20فئة الصغار بتاريخ  اطلس الحرارين / شباب درادب  مباراة : •

الدقيقة   املباراة توقفت في  املباراة اتضح أن  الثاني    70استنادا لتقرير حكم    من امللعب   بسبب انسحاب  فريق شباب درادبمن الشوط 

 وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة  ما يلي : .  لهث صفر ملوكانت النتيجة املسجلة  

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب   درادب  هزيمة فريق  شباب -

 درهم.  1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها ثالثعليه العام  

 صفر.  أهداف وعليه ثالثةله الحرارين   أطلساحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 مساء.  ثامنةالساعة الورفعت الجلسة على 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم       

  لكرة القدم عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-04-05بتاريخ  23محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور العرائش(. (1

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

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى. )محور العرائش(. (1

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 القصري / ف.س العرائشالرجاء  فتيان  2021-03-15 02-  00 مصادق عليها 
 السالم القصري / وفاق الساحل  فتيان  2021-03-15 01-  02 مصادق عليها 
 نهضة وزان / اوملبيك وزان  فتيان  2021-03-15 01-  00 مصادق عليها 
 الشباب االصيلي / اوملبيك القصري  شبان  2021-03-15 03-  01 مصادق عليها 
 اوملبيك القصري / النادي القصري  صغار  2021-03-16 00-  03 مصادق عليها 
 االندلس القصري  السالم القصري /  شبان  2021-03-16 04-  01 مصادق عليها 
 مدرسة العرائش / اوملبيك وزان  صغار  2021-03-16 03-  01 مصادق عليها 
 وفاء العرائش / اوملبيك القصري  فتيان  2021-03-16 02   -  02 مصادق عليها 
 شباب العرائش / االندلس القصري  فتيان  2021-03-16 00-  01 مصادق عليها 

 وفاء العرائش  وفاق الساحل / فتيان  2021-03-18 03-  01 مصادق عليها  
 مدرسة العرائش / شباب العرائش فتيان  2021-03-18 01-  02 مصادق عليها 
 االندلس القصري / نهضة وزان  فتيان  2021-03-18 02-  03 مصادق عليها 
 ف.س العرائش السالم القصري /  فتيان  2021-03-18 04  -03 مصادق عليها 
 اوملبيك وزان / الرجاء القصري  فتيان  2021-03-18 04-  10 مصادق عليها 
 النادي القصري / اوملبيك وزان  صغار  2021-03-19 04-  01 مصادق عليها 

 رجاء العرائش / ف.س العرائش  صغار  2021-03-19 08-  01 عليها مصادق 
 اوملبيك القصري / االندلس القصري  صغار  2021-03-20 البت ار ظفي انت

 شباب العرائش وفاق الساحل /  فتيان  2021-03-20 02-  00 مصادق عليها 
 السالم القصري   اوملبيك القصري / فتيان  2021-03-20 02-  01 مصادق عليها 

 16/03/2021فئة الصغار بتاريخ  مباراة :االندلس القصري / رجاء العرائش •

فريق لعدم حضور  املباراة   تجر  العرائش لـم  امللعب    رجاء  العامة   الى  القوانين  ملقتضيات  وطبقا  العصبة،   من طرف  املبرمج  الوقت  في 

 اللجنة ما يلي : للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت 

 العام،رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب    واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة   رجاء العرائشهزيمة فريق   -

 . درهم 1000 عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية قدرها

 صفر ثالثة أهداف وعليه له القصري  فريق االندلساحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة مساء. 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم  عصبة الشمال  

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-04-07بتاريخ   24محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعال  ه  على الساعة السادسة مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة  عقدت لجنة القو

 قصايب.  وعضوية  السيدان   : علي حدو و نورالدينالسيد  احمد عمرو  ، وعضوية  

 جدول األعمال: 

 . (الدورة الرابعة عشر) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(. (2
.................................................. 

 . (الدورة الرابعة عشر ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب املضيق / اطلس مرتيل  2021-03-24 00  -  06 مصادق عليها 
 تطوان / اتحاد طنجة الباليةطلبة  2021-03-24 00-  03 مصادق عليها 
 شباب علم طنجة / وفاق الساحل 2021-03-24 01  -  04 مصادق عليها 
 شباب الدغاليين  /رجاء البوغاز  2021-03-24 03  -  01 مصادق عليها 
 امل راس لوطا  /الشباب االصيلي  2021-03-24 00-  03 مصادق عليها 
 اوملبيك وزان  / جوهرة العرائش  2021-03-24 02  -  00 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة /ف.س باب تازة   2021-03-24 04-  06 مصادق عليها 
 الرجاء القصري   /رجاء موح باكو   2021-03-25 02-  01 مصادق عليها 
 شباب سيدي ادريس  /وداد طنجة  2021-03-25 00-  00 مصادق عليها 
 السالم القصري   /املحيط االصيلي   2021-03-25 01-  03 مصادق عليها 

ائش •  24/03/2021بتاريخ  القسم املمتاز    مباراة :امل الفنيدق / ف.س العر

سب  القام ب بعدمادرجات امللعب مامل الفنيدق من مغادرة سيري فريق مالشوط الثاني بسبب امتناع احد  قبل بدايةتوقفت املباراة  

النتيجة املسجلة  ومحاولة ضرب الحكام ، العصبة مع التهديدوالشتم على ثالثي التحكيم وجهاز     مقابل صفر  لصالح هدف  وكانت 

   يلي:،وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ماف.س العرائشفريق 

فريق - الفنيدق    هزيمة  العتذارامل  سلم   بتسجيله  في  عليها  املحصل  النقط  رصيد  من  واحدة   نقطة  خصم  مع  اول 

 .م دره 1000مع غرامة مالية قدرها   الترتيب العام  عليه ثالثة أهداف وله صفر

 .  ثالثة أهداف وعليه صفرله  .س العرائشفريق فاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(. (2

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 املنار الرياض ي / اطلس الحرارين  فتيان  2021-03-23 00  -  01 مصادق عليها 

 طلبة طنجة / نهضة بئر الشيفا  صغار  2021-03-23 00  -  01 عليها مصادق 
 النادي الطنجي / شباب السانية  شبان  2021-03-23 03-  03 مصادق عليها 
 شباب العوامة / وداد طنجة  فتيان  2021-03-23 02-  02 مصادق عليها 
 الحرارين املنار الرياض ي / اطلس   صغار  2021-03-24 04  -  02 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي / اطلس الحرارين  شبان  2021-03-24 03-  00 مصادق عليها 
 فتح طنجة / شباب طنجة  شبان  2021-03-24 02  -  07 مصادق عليها 
 اجاكس طنجة / هالل سيدي ادريس شبان  2021-03-24 01  -  06 مصادق عليها 
 نهضة بئر الشيفا   /طلبة طنجة  فتيان  2021-03-25 00   - 01 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / الدقاع الرياض ي شبان  2021-03-25 00  -  07 مصادق عليها 
 رابطة طنجة / اطلس طنجة  شبان  2021-03-25 02  - 01 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / نهضة بئر الشيفا  شبان  2021-03-26 01  -  02 مصادق عليها 
 شباب املدينة / اتحاد طنجة  شبان  2021-03-26 03  -  00 مصادق عليها 



 

 . 2021-03-26بتاريخ  شبانفئة ال  شباب مغوغة / وفاق طنجة مباراة : •

بسبب محاولة ضرب الحكم من طرف  فريق شباب مغوغة    81استنادا لتقرير حكم واملندوب املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  

النتيجة املسجلة ثالثة اهداف مقابل هدف واحد لصالح وفاق طنجة.   القدم قررت  وكانت  الجامعة امللكية املغربية لكرة  وطبقا لقوانين 

 اللجنة  ما يلي : 

 درهم.  1000رهابجزاء عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدشباب مغوغة هزيمة فريق   -

 له ثالثة أهداف  وعليه صفر.  وفاق طنجةاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة مساء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

  لكرة القدم  عصبة الشمال            

انين واألنظمة والتأهيل  اللجنة الجهوية  للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-04-08بتاريخ  25محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

 . االنتقاالت –حاالت الالعبين : (1

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

 االنتقاالت.  -حاالت الالعبين:   (1

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 
 محمد الريفي  178204 كبار  النادي الطنجي  رجاء البوغاز  19-02-2021
 مصطفى لحمييد  159801 كبار  طلبة طنجة  البوغاز رجاء  19-02-2021
 زكرياء الشركي  141071 كبار  املحيط االصيلي  رجاء البوغاز  12-02-2021
 إسماعيل لعالم 166201 كبار  امل الفنيدق  امل راس لوطا  12-02-2021
 بالل العنناز  153014 كبار  شباب الفنيدق  امل راس لوطا  12-02-2021
 سفيان علبوش  137783 كبار  امل الفنيدق  راس لوطا امل   19-02-2021
 محمد علبوش  137644 كبار  شباب حيضرة  امل راس لوطا  19-02-2021
 محمد البسيبس ي  156938 شبان  ف.س باب تازة  امل راس لوطا  19-02-2021
 صابر الصروخ  158964 كبار  طلبة تطوان  املضيق شباب  19-02-2021
 عادل دداش  168600 شبان  اجاكس املضيق  شباب املضيق  12-02-2021
 فيصل االدريس ي  159019 شبان  امل الفنيدق  امل راس لوطا  19-02-2021
 ادام الحمزاوي  166776 شبان  نهضة الفنيدق  امل راس لوطا  19-02-2021
 انوار عبدالهادي  171652 كبار  باب تازة ف.س  باير باب النوادر  19-01-2021
 صابر مرون  172438 شبان  طلبة تطوان  التطوانياملغرب  18-02-2021
 محمد البناي  136017 كبار  اطلس مرتيل  ف.س مرتيل  18-02-2021
 بالل النحلة  124083 كبار  شباب علم طنجة  شباب بنديبان  05-02-2021
 لحسين لحميدي  141339 كبار  شباب علم طنجة  شباب بنديبان  05-02-2021
 عزالدين املكري  156677 كبار  راس لوطا امل   امل الفنيدق  19-02-2021
 وليد الشعيري الكامل  137764 كبار  امل راس لوطا  امل الفنيدق  19-02-2021
 جمال مرون  160925 كبار  ف.س العرائش الرجاء القصري  19-02-2021
 ابراهيم الغماري  172845 شبان  ف.س العرائش الرجاء القصري  19-02-2021
 سعيد العالم 172097 كبار  ج.سوق الطلبة  القصري الرجاء  12-02-2021
12-02-2021  محمد عمراني 157875 شبان  اجاكس املضيق  شباب املضيق  
19-02-2021  سهيب لواح  160050 كبار  نهضة بير الشيفا  اتحاد بئر الشيفا  
19-02-2021  سفيان الوهابي  160052 كبار  نهضة بير الشيفا  اتحاد بئر الشيفا  
 حورية الخراز  179518 شابات طلبة طنجة  لبؤات تطوان  23-02-2021
 رميساء نور  183086 شابات تمودا باي املضيق  لبؤات تطوان  12-02-2021
 عمر رياحي 178667 كبار  رجاء العرائش وفاق العوامرة  11-02-2021
19-02-2021  محمد احجتان  161803 شبان  مولودية تطوان ماط بي  
19-02-2021  جواد بنروان  162808 كبار  نهضة بني عمران  ماط بي  

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف ليال. 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم  عصبة الشمال  

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-40-09بتاريخ  26محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

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

 .( الرابعة والسادسةالدورتان ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  (2

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  (3

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

 . (عشر  خامسةالدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب املضيق   /اوملبيك وزان  2021-03-27 01  -  04 مصادق عليها 
 ف.س باب تازة   /ف.س العرائش  2021-03-27 00-  01 مصادق عليها 
 امل الفنيدق   /شباب سيدي ادريس  2021-03-28 03  -  01 مصادق عليها 
 املحيط االصيلي / جوهرة مسنانة  2021-03-28 02-  00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / الشباب االصيلي  2021-03-28 02-  01 مصادق عليها 
 السالم القصري / طلبة تطوان  2021-03-28 00-  03 مصادق عليها 
 وفاق الساحل / جوهرة العرائش  2021-03-28 01  -  00 مصادق عليها 
 اطلس مرتيل / رجاء البوغاز  2021-03-28 02-  02 مصادق عليها 
 شباب الدغاليين / رجاء موح باكو 2021-03-28 01  -  01 مصادق عليها 
 راس لوطا / وداد طنجة امل   2021-03-28 00-  03 مصادق عليها 
 الرجاء القصري / شباب بنديبان  2021-03-28  04-  00 مصادق عليها 

 . (عة والسادسةراب ال  الدورتان  )املصادقة على مباريات القسم الثالث (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 حسنية طنجة / فتح طنجة  2021-03-27 01  -  01 مصادق عليها 
 نهضة بئر الشيفا /   درادبشباب  2021-03-27 01  -01 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين /  شباب العوامة 2021-03-27 03  -  02 مصادق عليها 
 املد األزرق / ف.س طنجة  2021-03-27 01  -  01 مصادق عليها 
 نهضة كورزيانة اتلتيك طنجة /   2021-03-27   01  -  01 مصادق عليها 

 كوكب طنجة / شباب السعادة 2021-03-28 02-  01 عليها مصادق 
 اندلس طنجة السانية / شباب  2021-03-28 01-  01 مصادق عليها 
 وفاق امسا / اجاكس املضيق  2021-03-28 01-  02 مصادق عليها 
 اتحاد الباريو / ج.ش املالليين  2021-03-28 02  -  02 مصادق عليها 
 نجم الفنيدق / شباب ازال  2021-03-28 01   - 04 مصادق عليها 

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(. (3

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 اتلتيك طنجة / اتحاد طنجة البالية فتيان  2021-03-27 03-  00 مصادق عليها 
 البوغاز / نادي الغندوري رجاء  شبان  2021-03-27 07  -  00 مصادق عليها 
 نجوم الصداقة  /اجاكس طنجة  فتيان  2021-03-27 02-  06 مصادق عليها 
 رجاء بني مكادة / شباب السعادة  شبان  2021-03-29 01  -  02 مصادق عليها 
 شباب املدينة / اتحاد طنجة  فتيان  2021-03-29 01-  00 مصادق عليها 
 ج.ابن بطوطة /   شباب درادب شبان  2021-03-29 01  -  04 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة الباليةطنجة /   اتلتيك شبان  2021-03-30 06   - 01 مصادق عليها 



 . 1202-03- 29 ن بتاريخ شبافئة ال افحسنية طنجة / اتحاد بئر الشيمباراة : •

 افاتحاد بئر الشيالقانوني لالعبي فريق    نصاببسبب عدم اكتمال ال  87توقفت في الدقيقة    املقابلة  املباراة اتضح أن حكم  استنادا لتقرير

وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  .  حسنية طنجةاهداف مقابل صفر لفائدة فريق    ثالثةوكانت النتيجة املسجلة  

 اللجنة  ما يلي : 

 درهم.  1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها ثالثةجزاء عليه ب  افاتحاد بئر الشيهزيمة فريق   -

 له ثالثة أهداف  وعليه صفر.  حسنية طنجة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق -

 . ليال  التاسعة والنصفورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
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انين واألنظمة والتأهيل  اللجنة الجهوية  للقو

371/2021                                                                                                                                           29/04/2021 

 2021-04-14بتاريخ   27محضر رقم 

الساعة   أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  اجتماعا  والتأهيل  انين واألنظمة  القو لجنة  ابعةعقدت  اللجنة    الر رئيس   برئاسة    ، مساء 

 .. قصايب ونورالدين  : علي حدو   يدان السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  الس 

 جدول األعمال: 

 . ( الدورة السادسة عشر) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

ابعة   ت االدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  (2  .والتاسعة( والسابعة والثامنة الر

 .ملصادقة على مباريات فئات الصغرى ) محور طنجة ( ا (3

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

 .  ( الدورة السادسة عشر) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 الشباب االصيلي / السالم القصري  2021-04-03 02  -   06 مصادق عليها 
 طلبة تطوان / جوهرة مسنانة  2021-04-03 00  -   01 مصادق عليها 
 / وفاق الساحل  مرتيل أطلس 2021-04-04    05   -  01 مصادق عليها 
 شباب الدغاليين / شباب علم طنجة  2021-04-04 01  -   00 مصادق عليها 
 املحيط االصيلي / ف.س العرائش 2021-04-04 01  -   01 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / امل راس لوطا  2021-04-04 01  -   00 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / شباب املضيق  2021-04-04 03  -   01 مصادق عليها 
 امل الفنيدق / وداد طنجة  2021-04-04 00  -   02 مصادق عليها 
 ف.س باب تازة / شباب سيدي ادريس 2021-04-04 02   -  01 مصادق عليها 
 العرائشالرجاء القصري / جوهرة   2021-04-04 01  -   00 مصادق عليها 

 . 04/04/2021بتاريخ  املمتاز القسم   رجاء موح باكو / رجاء البوغاز  مباراة : •

البوغاز  ت رجاء  فريق  اربعبقدم  ومشاركة  تأهيل  حول  فريق    (04)ةاعتراض  من  باكوالعبين  موح  بينهم    سنة   30لتجاوزهم سن    رجاء  من 

التحكيم    ( مسجالن02)ن  االعب الرخصة    145885رقم الرخصة    محمد زكري وهما  في ورقة  الشطبي رقم  ان  والعب  174531وعبدالحكيم 

آخران02) التحكيم  في  ن  غير مسجال   (  الرخصة  وهما  ورقة  رقم  الرخصة    109676جواد طحروش  بودموس ي رقم  وبعد  115627وعمر   ،

اللجنة مللف االعتراض   ،  تفحص  التاكد من ملفتم  قبوله  شكال ومضمونا  التحكيمامل   ينالعبال  يوبعد  في ورقة     املعترض عليهما   سجلين 

ن لخوض املباراة السالفة الذكر، لذا قررت اللجنة املصادقة على النتيجة املسجلة على  مؤهال   ا تبين انهملدى مصلحة الرخص بالعصبة   

 ارضية امللعب اي  : 

 . ( 00رجاء البوغاز  )  –( 01رجاء موح باكو  ) 

ابعة   ات الدور ) ملصادقة على مباريات القسم الثالث ا (2  .والتاسعة( والسابعة والثامنة الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 النادي الطنجي / وفاق طنجة  2021-04-03 01  -   03 مصادق عليها 
 هالل سيدي ادريس / رهان السانية 2021-04-03 01  -   00 مصادق عليها 
 نهضة طنجة / شباب املدينة  2021-04-03 04  -   03 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / نادي كرونا  2021-04-03 00  -   03 مصادق عليها 
 نادي مرتيل / شباب االزهر  2021-04-03 02  -   01 مصادق عليها 
 شباب أوالد احميد / مدرسة العرائش 2021-04-03 02  -   00 مصادق عليها 

 شباب اوال / وفاق امسا  2021-04-05 01  -   05 عليها مصادق 
 اوملبيك وادالو / مولودية تطوان  2021-04-05 01  -   00 مصادق عليها 
 شباب طنجة / اتحاد السالم 2021-04-05 03   -  01 مصادق عليها 



 نجوم طنجة / اهلي العوامة  2021-04-05 00  -   01 مصادق عليها 
 نادي الغندوري / رجاء بني مكادة 2021-04-05 04  -   03 مصادق عليها 
 طنجة  أطلسالنصر الرياض ي /  2021-04-05 02  -   01 مصادق عليها 
 نهضة باب برد / نهضة املضيق  2021-04-05 01  -   01 مصادق عليها 
 اجاكس املضيق / ماط بي  2021-04-05 01  -  01 مصادق عليها 
 ج.ش املالليين / نجم الفنيدق  2021-04-05 00  -02 مصادق عليها 
 الشمال القصري / نهضة وزان  2021-04-05 00  -   01 مصادق عليها 
 اوملبيك القصري / رجاء العرائش 2021-04-05 01  -   00 مصادق عليها 

 .)محورطنجة( املصادقة على مباريات فئات الصغرى  (3

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 نجوم ابيريا / فتح طنجة  شبان  2021-04-02 02  -    01 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / نهضة بئر الشيفا  شبان  2021-04-02 01  -    04 مصادق عليها 
 املد األزرق / اكاديمية القرب  شبان  2021-04-03  00   -   13 مصادق عليها 
 ج. ابن بطوطة / املنار الرياض ي  شبان  2021-04-03 02   -   02 مصادق عليها 
 الدفاع الرياض ي / شباب درادب  شبان  2021-04-03 07   -    02 مصادق عليها 
 الحرارين / شباب مغوغة  أطلس شبان  2021-04-04 03   -   04 مصادق عليها 
 السعادةاتحاد بئر الشيفا / شباب  شبان  2021-04-04 01  -    01 مصادق عليها 
 حسنية طنجة / شباب السانية  شبان  2021-04-04 00   -   01 مصادق عليها 
 وداد طنجة / شباب بنديبان  شبان  2021-04-05 00    -  01 مصادق عليها 
 طنجة / رجاء بني مكادة أطلس شبان  2021-04-05 01  -    04 مصادق عليها 
 نجوم ابيريا / كوكب طنجة  شبان  2021-04-05 01  -    00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / طلبة طنجة  شبان  2021-04-05 01  -   01 مصادق عليها 
 شباب سيدي ادريس / جوهرة مسنانة  شبان  2021-04-05 03   -   01 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / رجاء البوغاز  شبان  2021-04-06 01  -   04 مصادق عليها 
 النادي الطنجي / رابطة طنجة  شبان  2021-04-06 00  -   01 مصادق عليها 
 وداد طنجة شباب العوامة /  شبان  2021-04-07 04   -   03 مصادق عليها 
 شباب طنجة / اتلتيك طنجة  شبان  2021-04-08 03   -   00 مصادق عليها 
 كوكب طنجة / هالل سيدي ادريس شبان  2021-04-08 02   -   05 مصادق عليها 
 نهضة بئر الشيفا / امل طنجة  شبان  2021-04-08 02   -   03 مصادق عليها 

 مالحظة: •

القسم  - مباراة  التحكيم خالل  في ورقة  املسجل  االعتراض  تاكيد  لعدم  بايرنظرا  بتاريخ   الرابع:  الشاون  / سبورتينغ  النوادر  -04-04   باب 

سبورتينغ  ، قررت اللجنة تغريم فريق 10/12/2019الصادرة بتاريخ 15ومذكرة العصبة رقم  من القانون التاديبي108وطبقا للفصل   .2021

 .درهم 200  الشاون، بمبلغ

 

 مساء. السادسةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم  عصبة الشمال  

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو
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 2021-04-23بتاريخ  28محضر رقم 

الساعة   أعاله  على  إليه  املشار  بالتاريخ  اجتماعا  والتأهيل  انين واألنظمة  القو لجنة  ابعةعقدت  اللجنة    الر رئيس   برئاسة    ، مساء 

 . قصايب ونورالدين  : علي حدو   يدان  السيد  احمد عمرو  ،  وعضوية  الس

 جدول األعمال: 

 .( عشربعة الدورة السا) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 . والتاسعة والعاشرة(  السابعة والثامنة ات الدور  ) املصادقة على مباريات القسم الثالث (2

 املصادقة على مباريات الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش. (3

 .املصادقة على مباريات فئات الصغرى ) محور طنجة (  (4

 التصنيف.  -ب  االنتقاالت. -احاالت الالعبين:   (5

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

 .( عشر  بعةالدورة السا) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب املضيق / وفاق الساحل  2021-04-10 04  -02 مصادق عليها 
 ف.س باب تازة وداد طنجة /   2021-04-10 03  -02 مصادق عليها 
 اوملبيك وزان رجاء البوغاز /   2021-04-10 03-  00 مصادق عليها 
 ف.س العرائش / طلبة تطوان  2021-04-10 00  -   00 مصادق عليها 
 السالم القصري / اتحاد طنجة البالية 2021-04-11 03  -03 مصادق عليها 
 شباب علم طنجة جوهرة العرائش /  2021-04-11 00   -  02 مصادق عليها 
 امل راس لوطا / امل الفنيدق  2021-04-11 01  -01 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / شباب الدغاليين 2021-04-11 00  -05 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة / الشباب االصيلي 2021-04-11 04  -01 مصادق عليها 
 مرتيل  أطلسرجاء موح باكو /   2021-04-11 00-  03 مصادق عليها 
 شباب سيدي ادريس / املحيط االصيلي  2021-04-11 05  -01 مصادق عليها 

 . والتاسعة والعاشرة(  السابعة والثامنة  اتالثالث)الدور املصادقة على مباريات القسم  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 النادي الطنجي / رجاء بني مكادة  2021-04-09 01   -    00 مصادق عليها 
 ماط بي / شباب اوال  2021-04-10 01   -    00 مصادق عليها 
 حسنية طنجة طنجة / ف.س  2021-04-10 03   -    02 مصادق عليها 
 مغرب طنجة / شباب العوامة  2021-04-10 02   -    03 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي / شباب درادب 2021-04-10 03   -    01 مصادق عليها 
 نهضة بئر الشيفا / شباب السانية 2021-04-10 02   -    00 مصادق عليها 
 اندلس طنجة / كوكب طنجة  2021-04-11 03   -    01 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / املد االزرق  2021-04-11 00   -    01 مصادق عليها 
 اوملبيك وادالو/   االزهر شباب  2021-04-11 01    -   01 مصادق عليها 
 وفاق امسا / ج.ش املالليين  2021-04-11 01    -   00 مصادق عليها 
 مولودية تطوان / نهضة باب برد 2021-04-11 01   -    02 مصادق عليها 
 تمودة تطوان / نادي مرتيل  2021-04-11 03   -    03 مصادق عليها 

 اتحاد الباريو   /نجم الفنيدق  2021-04-11 01   -    05 عليها مصادق 
 نادي الغندوري / اتحاد السالم 2021-04-12 03   -    04 مصادق عليها 

 املصادقة على مباريات الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش. (3

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
2021 /16/04 01-  03 مصادق عليها  هالل سيدي ادريسطنجة /    طلبة   
2021 /19/04 01-  04 مصادق عليها  نجاح طنجة  نهضة طنجة /   



 .املصادقة على مباريات فئات الصغرى ) محور طنجة (  (4

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب طنجة رجاء البوغاز /  شبان  2021-04-11 03  -04 مصادق عليها 
 شباب العوامة شباب مغوغة /  شبان  2021-04-11 02  -01 مصادق عليها 
 امل طنجة / اكاديمية القرب  شبان  2021-04-12 01   -   05 مصادق عليها 
 مغرب طنجة نهضة بئر الشيفا /  شبان  2021-04-12 02   -   01 مصادق عليها 
 سيدي ادريس/ شباب  شباب السانية  شبان  2021-04-12 01   -    01 مصادق عليها 
 طنجة البالية / اجاكس طنجة اتحاد  شبان  2021-04-12 03   -   02 مصادق عليها 
 املد االزرق طنجة /   اوملبيك  شبان  2021-04-13 00  -02 مصادق عليها 

 حاالت الالعبين:   (5

 االنتقاالت.  .أ 

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  املرخص الفريق  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 
 محمد نوناح  159091 كبار  نهضة املضيق  شباب االزهر  13-02-2021
 محمد اوالد سيدي يحي 167346 شبان  طلبة تطوان  شباب االزهر  11-02-2021
 مروان الشدادي  157015 كبار  الرجاء القصري  شباب اوالد احميد  19-02-2021
 يوسف الكوادي  145483 كبار  اوملبيك القصري  اوالد احميد شباب  19-02-2021
 اسامةالسلوتي 163875 شبان  السالم القصري  شباب اوالد احميد  19-02-2021
 محمد معزوز  159257 شبان  اوملبيك القصري  شباب اوالد احميد  19-02-2021
 الشويخ امين محمد  181022 شبان  الشمال القصري  شباب اوالد احميد  19-02-2021
 اناس البوهالل  182989 كبار  الرجاء القصري  شباب اوالد احميد  05-02-2021
طلبة طنجة   12-02-2021

 )استوديانطيس(

 مريم امللواني 149722 كبيرات  لبؤات تطوان 
طلبة طنجة   12-02-2021

 )استوديانطيس(

 خولة اللجيري  149725 كبيرات  لبؤات تطوان 
 سفيان الحدوش ي  155037 كبار  الفنيدق   امل الفنيدق نجم   19-02-2021
 انوار عبدالهادي  171652 كبار  الفنيدق   امل نجم الفنيدق  19-01-2021

 التصنيف.  . ب

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق الطالب  الفريق املستقبل  تاريخ التاهيل 
 انس اكاين  169357 فتيان  اتحاد طنجة البالية  اتحاد طنجة البالية  31-12-2020
 جاسم الوزاني  169608 فتيان  شباب درادب  شباب درادب  12-01-2021
ن فتيا رجاء بني مكادة  رجاء بني مكادة  22-01-2021  احمد راشدي ازماني  182727 
 بشرى كمرة  183632 فتيات جيل املستقبل  جيل املستقبل  25-12-2020
 سلمى السويد  183634 فتيات جيل املستقبل  جيل املستقبل  25-12-2020
 اية الزوغاني  171566 فتيات جيل املستقبل  جيل املستقبل  30-11-2020
 فاطمة الترفوس 184230 فتيات جيل املستقبل  جيل املستقبل  30-11-2020
 ياسمين الصالحي 184231 فتيات جيل املستقبل  جيل املستقبل  30-11-2020
التضامن اجيال  اجيال التضامن  01-12-2020  شيماء الوعزيزي  172756 فتيات 
 اميمة بلمحمود 168925 فتيات اجيال التضامن  اجيال التضامن  01-12-2020
 ابتسام العمران  185131 فتيات وداد طنجة  وداد طنجة  05-03-2021
فتيات   وداد طنجة  وداد طنجة  05-03-2021

 فتيات

 ريم التليدي  184430
 :ياتاالعتراضات املسجلة في ورقة التحكيم خالل مبار   لعدم تاكيدنظرا 

 . 2021-04-10 بتاريخ املمتازالقسم   اوملبيك وزانرجاء البوغاز /   -

 .2021-04-10 بتاريخ الثالثالقسم  املنار الرياض ي / شباب درادب  -

 . 2021-04-11 بتاريخ الثالثوفاق امسا / ج.ش املالليين القسم   -

للفصل   رقم  108وطبقا  العصبة  ومذكرة  التاديبي  القانون  بتاريخ  15من  اللجنة10/12/2019الصادرة  قررت  منتغريم    ،         فريق  كل 

 .درهم لكل فريق 200بمبلغ  املالليين، ج.ش   و امسا  ووفاقاملنار الرياض ي وملبيك وزان و ا

 مساء. السادسةورفعت الجلسة على الساعة 

 


