
 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم     

  عصبة الشمال              

 للقوانين واألنظمة والتأهيل. اللجنة الجهوية

           448/2021                                                                                          18/06/2021                                                                                          

 2021-05-31بتاريخ  36محضر رقم 

برئاسة  مساء،السادسة الساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول األعمال:

 طنجة(. )محور فئات الصغرى الاملصادقة على مباريات       -          

…………………………………………………… 

 .فئات الصغرى ) محور طنجة ( الاملصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان الفئة التاريخ النتيجة املصادقة
 جوهرة مسنانة/  شباب السانية شبان 2021-05-15 02  -    02 مصادق عليها
 رجاء بني مكادة / شباب سيدي ادريس شبان 2021-05-15 03  -    01 مصادق عليها
 اتحاد طنجة البالية / رابطة طنجة فتيان 2021-05-15 02  -    01 مصادق عليها
 شباب العوامة وفاق طنجة / صغار 2021-5-15 00  -    03 مصادق عليها
 رابطة طنجة / اطلس الحرارين صغار 2021-05-15 04  -    01 مصادق عليها
 اكاديمية القرب / اوملبيك طنجة صغار 2021-05-15 03  -    07 مصادق عليها
 شباب طنجة / اجاكس طنجة شبان 2021-05-15 12  -    00 مصادق عليها
 جوهرة مسنانة / شباب درادب صغار 2021-05-15 03  -    09 مصادق عليها
 وداد طنجة / شباب بنديبان صغار 2021-05-15 01  -    05 مصادق عليها
 الدفاع الرياض ي / رجاء طنجة البالية صغار 2021-05-15 03  -    02 مصادق عليها
 املنار الرياض ي / ج.ابن بطوطة صغار 2021-05-15 00  -    07 مصادق عليها
 مغرب طنجة / امل طنجة شبان 2021-05-16 02  -    03 مصادق عليها
 املنار الرياض ي / وفاق طنجة شبان 2021-05-16 05  -    00 مصادق عليها
 نجوم الصداقة / اتلتيك طنجة فتيان 2021-05-16 04  -    03 مصادق عليها
 الباليةنادي الغندوري / اتحاد طنجة  شبان 2021-05-16 03  -    03 مصادق عليها
 الدفاع الرياض ي / شباب العوامة فتيان 2021-05-16 03  -    01 مصادق عليها
 شباب بنديبان / ج.ابن بطوطة فتيان 2021-05-16 00  -    04 مصادق عليها
 نهضة بئر الشيفا / املد االزرق فتيان 2021-05-16 03  -    00 مصادق عليها
 شباب املدينة / اوملبيك طنجة فتيان 2021-05-16 02  -    03 مصادق عليها
 اجاكس طنجة / فتح طنجة فتيان 2021-05-16 00  -    04 مصادق عليها

 : 2021-05-17بتاريخ شبان فئة ال اطلس طنجة/  اتحاد بئر الشيفا مباراة. 

في الى امللعب  اتحاد بئر الشيفا فريق حضور لعدم  لم تجر  ملقابلةا املباراة اتضح أن الحكم ومندوب ي استنادا لتقرير   

 وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة  ما يلي :من طرف العصبة،     الوقت املبرمج 

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها اتحاد بئر الشيفا هزيمة فريق   -

 درهم. 1000عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرهافي سلم الترتيب العام  

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

 

 

 



 

 

 : 16/05/2021 بتاريخ  فئة الفتيان اكاديمية القرب / كوكب طنجة مباراة. 

الى امللعب في اكاديمية القرب  فريقاملقابلة لم تجر لعدم  حضور  املباراة اتضح أن الحكم ومندوب ي استنادا لتقرير 

الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت 

 اللجنة ما يلي :

ر ثالث في املباراة السالفة ، نظرا لتقديمه اعتذااكاديمية القرب فئة الفتيانتسجيل اعتذار عام في حق فريق  -

 ، 17/03/2021واالعتذار الثاني بتاريخ  15/03/2021الذكر بعدما سبق وان قدم االعتذار االول بتاريخ 

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

 درهم. 3000النتائج املحصل عليها خالل املباريات السابقة وغرامة مالية قدرها االحتفاظ ب -

 بالنسبة لفريق الكبار. النقط املحصل عليهارصيد نقطة واحدة من خصم مع  -

 : 15/05/2021 بتاريخ  فئة الصغار  اكاديمية القرب / اوملبيك طنجة مباراة. 

 اوملبيك طنجةاكاديمية القرب  يفريق لعدم حضور املقابلة لم تجر  املباراة اتضح أن الحكم ومندوب ي استنادا لتقرير 

القدم امللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةملقتضيات القوانين  العصبة، وطبقاالى امللعب في الوقت املبرمج من طرف 

 يلي:اللجنة ما  قررت

، نظرا لتقديمه اعتذار ثالث في املباراة السالفة صغاراكاديمية القرب فئة التسجيل اعتذار عام في حق فريق  -

 ، 17/04/2021واالعتذار الثاني بتاريخ  16/03/2021الذكر بعدما سبق وان قدم االعتذار االول بتاريخ 

مع خصم نقطة  درهم. 3000النتائج املحصل عليها خالل املباريات السابقة وغرامة مالية قدرها االحتفاظ ب -

  املحصل عليها بالنسبة لفريق الكبار. واحدة من رصيد النقط

رصيد النقط املحصل عليها في  واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة  طنجة فريق اوملبيكهزيمة  -

 درهم. 1000مالية قدرهاثالث أهداف وله صفر مع غرامة  العام عليهسلم الترتيب 

 

 ليال تاسعةالورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  

  عصبة الشمال              

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل.

            448/2021                                                                                  18/06/2021                                                                                                                                                                                                

 2021-06-02بتاريخ  37محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

 (.الدورة الواحدة والعشروناملصادقة على مباريات القسم املمتاز ) (1

 العاشرة والحادية عشر(.، التاسعة ، املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: الخامسة ، الثامنة  (2

 التاسعة والعاشرة(.، الثامنة ، املصادقة على مباريات القسم الرابع )الدورات : السابعة  (3

 القصر الكبير ( . -املصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور العرائش  (4

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

 (. الواحدة والعشروناملصادقة على مباريات القسم املمتاز )الدورة  (1

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 وداد طنجة / اتحاد طنجة البالية 2021-05-22 00   -    01 مصادق عليها

 رجاء موح باكو / جوهرة العرائش 2021-05-22 01   -    03 مصادق عليها

 شباب علم طنجة /شباب بنديبان  2021-05-22 00   -    01 مصادق عليها

 اوملبيك وزان /شباب الدغاليين  2021-05-22   01  -    00 مصادق عليها

 امل راس لوطا /املحيط االصيلي  2021-05-23 00   -    00 مصادق عليها

 طلبة تطوان /ف.س باب تازة  2021-05-23 01  -    02 مصادق عليها

 السالم القصري  /شباب سيدي ادريس  2021-05-23 05  -    06 مصادق عليها

 جوهرة مسنانة /ف.س العرائش  2021-05-23 01  -    03 مصادق عليها

 شباب املضيق /رجاء البوغاز  2021-05-23 02   -    05 مصادق عليها

 وفاق الساحل /الرجاء القصري  2021-05-23 00  -    02 مصادق عليها

 الشباب االصيلي /امل الفنيدق  2021-05-23 01  -    03 مصادق عليها

 لعاشرة والحادية عشر(.، التاسعة ، االثامنة ، املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: الخامسة  (2

 املتباريانالفريقان  التاريخ النتيجة املصادقة
 فتح طنجة/  ف.س طنجة 2021-05-22 01  -  01 مصادق عليها
 نهضة كورزيانة / رهان السانية 2021-05-22  00  -  00 مصادق عليها
 رجاء العرائش / الشمال القصري  2021-05-22 03  -  01 مصادق عليها
 نهضة باب برد / شباب االزهر 2021-05-22 00  -  03 مصادق عليها
 مدرسة العرائش / ج.سوق الطلبة 2021-05-22 01  -  02  مصادق عليها
2021-05-22 02  -  00 مصادق عليها  ج.ش املالليين / ماط بي 
2021-05-23 01  -  06  مصادق عليها  طنجة املطنجة / شباب  
2021-05-23 02  -  00 مصادق عليها  طنجة نجاح  / طلبة طنجة 
2021-05-23 01  -  00 مصادق عليها  املد االزرقمغرب طنجة /  
2021-05-23 03  -  04 مصادق عليها  اهلي العوامة /نهضة طنجة  
2021-05-23 01 -  00 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس / النصر الرياض ي 
2021-05-23 03  -  01 مصادق عليها  ازال / اجاكس املضيقشباب  
2021-05-23 02  -  02 مصادق عليها  تمودة تطوان /اوملبيك وادالو  



2021-05-23 02  -  03 مصادق عليها  نهضة وزان / شباب اوالد احميد 
2021-05-23 02  -  01 مصادق عليها  نهضة املضيق / مولودية تطوان 
2021-05-23 03  -  00 مصادق عليها  اتحاد الباريو / وفاق امسا 

 

 

 التاسعة والعاشرة(. ، الثامنة ، املصادقة على مباريات القسم الرابع )الدورات : السابعة  (3

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
01  -  04 مصادق عليها  22-05-2021 اتحاد بئر الشيفا /ميناء مارينا    
03  -  02 مصادق عليها  22-05-2021 نجوم ابيريا /رابطة طنجة    
02  -  01 مصادق عليها  23-05-2021 مولودية طنجة رجاء طنجة البالية /   
03  -  00 مصادق عليها  23-05-2021 شباب مغوغة / امل بدريوين   
05  -  00 مصادق عليها  23-05-2021 ج.ابن بطوطة /الدفاع الرياض ي    
01  -  02 مصادق عليها  23-05-2021  اوملبيك طنجة / الوفاء الرياض ي 
02  -  02 مصادق عليها  23-05-2021  اكاديمية القرب / اتلتيك مشالوة 
03  مصادق عليها  - 03  23-05-2021  نجوم الصداقة / نادي املستقبل 
01  مصادق عليها  - 03  23-05-2021  هالل طنجة / اتحاد العوامة 
00  مصادق عليها  - 05  23-05-2021 شباب الفنيدق /باير باب النوادر    

 : 2021-05-22القسم الرابع بتاريخ  شباب حيضرة / سبورتينغ الشاون  مباراة. 

الى امللعب  سبورتينغ الشاون  فريقاستنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر لعدم  حضور   

 القدم قررت اللجنة  ما يلي : وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرةفي الوقت املبرمج    من طرف العصبة،  

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل  سبورتينغ الشاون هزيمة فريق   -

 درهم. 1000عليها في سلم الترتيب العام  عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها

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

 القصر الكبير ( . - املصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور العرائش (4

 الفريقان املتباريان الفئة التاريخ النتيجة املصادقة

 شباب العرائش / اوملبيك القصري  فتيان 2021-05-15  00   -   02 مصادق عليها

 القصري / االندلس القصري الرجاء  فتيان 2021-05-15 00  -    01 مصادق عليها

 اوملبيك القصري / االندلس القصري  شبان 2021-05-16 01  -    00 مصادق عليها

 السالم القصري / الشباب االصيلي شبان 2021-05-16 02  -    03 مصادق عليها

 : 2021-05-15بتاريخ  فتيان الفئات الصغرى  ف.س  العرائش / اوملبيك وزان مباراة. 

لرخص اوملبيك وزان  فريقعدم احضار استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املباراة لم تجر بسبب   

وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة  ما من طرف العصبة،   املبرمج  في الوقت الالعبين

 يلي :

العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في بتسجيله  اوملبيك وزانهزيمة فريق   -

 درهم. 1000سلم الترتيب العام  عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها

 له ثالثة أهداف  وعليه صفر.ف.س  العرائش احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 

 ليالوالنصف  تاسعةورفعت الجلسة على الساعة ال

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  عصبة الشمال              

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل.

                 448/2021                                                                                  18/06/2021                                                                                                      

 2021-06-09بتاريخ  38محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

 والعشرون(.ثانيةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز )الدورة ال (1

 عشر(. والثانيةالتاسعة  ، املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: الخامسة ، الثامنة (2

 (.والعاشرةالتاسعة :  تاناملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور  (3

 ( .القصر الكبير-والعرائش -  طنجةاملصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور  (4

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

 والعشرون (. ثانيةاملصادقة على مباريات القسم املمتاز )الدورة ال (1

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 اطلس مرتيل /اوملبيك وزان  2021-05-29 00   -    10 مصادق عليها

 شباب الدغاليين /وفاق الساحل  2021-05-29 05   -    02 مصادق عليها

 املحيط االصيلي /طلبة تطوان  2021-05-30 01   -    03 مصادق عليها

 ف.س باب تازة /الشباب االصيلي  2021-05-30   03  -    02 مصادق عليها

 ف.س العرائش /امل راس لوطا  2021-05-30 02   -    01 مصادق عليها

 وداد طنجة /السالم القصري  2021-05-30 03  -    01 مصادق عليها

 شباب سيدي ادريس /جوهرة مسنانة  2021-05-30 03  -    02 مصادق عليها

 امل الفنيدق /اتحاد طنجة البالية  2021-05-30 01  -    01 مصادق عليها

 جوهرة العرائش / شباب بنديبان 2021-06-03 03  -    03 مصادق عليها

 شباب املضيق / رجاء موح باكو 2021-06-05 04  -    02 عليهامصادق  

 شباب علم طنجة / الرجاء القصري  2021-06-06 03  -    02 مصادق عليها

 عشر(. والثانية املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: الخامسة ، الثامنة والتاسعة  (2

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 اطلس طنجة / اتلتيك طنجة 2021-05-25  02   -   00 مصادق عليها

 رجاء بني مكادة / وفاق طنجة 27/05/2021 01     -  01 مصادق عليها

 املنار الرياض ي / شباب السانية 2021-05-29  01   -   00 مصادق عليها

 ماط بي / اتحاد الباريو 2021-05-29 02   -   01 مصادق عليها

 اندلس طنجة / شباب السعادة 2021-05-30 01   -   01 مصادق عليها

 امل طنجة / نادي الغندوري 2021-05-30 07   -   00  مصادق عليها

2021-05-30 02   -   03 مصادق عليها  نهضة بئر الشيفا / كوكب طنجة 

2021-05-30 02   -   00  مصادق عليها  نجوم طنجة / نادي كرونا 

عليهامصادق   07   -   00 30-05-2021  وفاق امسا /  نجم الفنيدق 

2021-05-30 04   -   06 مصادق عليها  اجاكس املضيق / ج.ش املالليين 

 

 



 

 : 2021-05-29بتاريخ   اتحاد السالم / النادي الطنجي مباراة. 

 النادي الطنجيبسبب امتناع  فريق  23استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة   

وطبقا لقوانين . اتحاد السالموكانت النتيجة املسجلة اربعة اهداف مقابل اثنين لصالح فريق املباراة  عن اتمام

 جنة  ما يلي :الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت الل

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها  النادي الطنجيهزيمة فريق   -

 درهم. 1000أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها اربعةفي سلم الترتيب العام  عليه 

 أهداف  وعليه صفر.اربعة له اتحاد السالم احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 : التاسعة والعاشرة(. تاناملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور  (3

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
00   -   03 مصادق عليها  29-05-2021 اوملبيك طنجة / نادي املستقبل   
01   -   01 مصادق عليها  29-05-2021 هالل طنجة / نجوم ابيريا   
02   -   02 مصادق عليها  30-05-2021 نجاح الزينات/اتلتيك مشالوة    
01   -   02 مصادق عليها  30-05-2021 اكاديمية القرب /الوفاء الرياض ي    
05   -   01 مصادق عليها  30-05-2021 نادي شراقة /اتحاد العوامة    
00   -   04 مصادق عليها  30-05-2021 رابطة طنجة /ج.ابن بطوطة    

 ( .القصر الكبير-محور العرائش - طنجةاملصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور  (4

 الفريقان املتباريان الفئة التاريخ النتيجة املصادقة

 رجاء البوغاز / اتحاد طنجة فتيان 2021-05-24  07   -   00 مصادق عليها

 رابطة طنجةحسنية طنجة /  شبان 2021-05-25 00  -    03 مصادق عليها

 رجاء بني مكادة / اتلتيك طنجة فتيان 2021-05-26 00  -    05 مصادق عليها

 نهضة بئر الشيفا / املد االزرق صغار 2021-05-26 05  -    00 مصادق عليها

 وداد طنجة / ج.ابن بطوطة شبان 2021-05-27 03  -    05 مصادق عليها

 رجاء طنجة البالية / رابطة طنجة فتيان 2021-05-27 02  -    01 مصادق عليها

 النادي الطنجي / شباب السعادة شبان 2021-05-27 02  -    03 مصادق عليها

 املنار الرياض ي / الدفاع الرياض ي فتيان 2021-05-27 01  -    03 مصادق عليها

 اوملبيك طنجة / رجاء البوغاز فتيان 2021-05-27 01  -    01 مصادق عليها

 وفاق طنجة / شباب العوامة فتيان 2021-05-28 02  -    03 مصادق عليها

 طلبة طنجة / املد االزرق فتيان 2021-05-28 02  -    04 مصادق عليها

 نجوم الصداقة / اتحاد طنجة البالية فتيان 2021-05-28 03  -    00 مصادق عليها

 طنجة / شباب بنديبانوداد  فتيان 2021-05-28 01  -    03 مصادق عليها

 اكاديمية القرب / اتحاد طنجة  شبان 2021-05-29 21  -    01 مصادق عليها

 شباب املدينة / اتحاد طنجة صغار 2021-05-31 03  -    01 مصادق عليها

 اطلس طنجة / جوهرة مسنانة شبان 2021-06-01 03  -    01 مصادق عليها

 الرجاء القصري / اوملبيك القصري  فتيان 2021-05-23 03  -    01 مصادق عليها
 

 :  مالحظة

القسم الثالث  اجاكس املضيق / ج.ش املالليين نظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجلة في ورقة التحكيم خالل مباراة

، قررت 10/12/2019الصادرة بتاريخ 15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل .30-06-2021

 .درهم 200 املضيق، بمبلغاجاكس اللجنة تغريم فريق 

 والنصف ليال تاسعةورفعت الجلسة على الساعة ال

 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

  عصبة الشمال              

 اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل.

                      448/2021                                                                                  18/06/2021                                                                                                                           

 2021-06-16بتاريخ  39محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

 املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم املمتاز )الدورة االولى(. (1

 املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: السادسة، الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية  عشر(. (2

 املصادقة على مباريات القسم الرابع )الدورات: الثامنة والعاشرة والحادية عشر(. (3

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور طنجة  والعرائش القصر الكبير( . (4

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

 املصادقة على مباريات  البطولة املصغرة للقسم املمتاز )الدورة االولى(. (1

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 الشباب االصيلي / اوملبيك وزان 2021-06-12 01   -    01 مصادق عليها

 طلبة تطوان / جوهرة العرائش 2021-06-13 00   -    02 مصادق عليها

 املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: السادسة، الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية  عشر(. (2

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
 نادي الغندوري / شباب طنجة 2021-06-02  00   -   03 مصادق عليها

عليهامصادق   النادي الطنجي / امل طنجة 03/06/2021 01     -  03 
 الشمال القصري / اوملبيك القصري  2021-06-05  02   -   01 مصادق عليها
 وفاق طنجة / اتحاد السالم 2021-06-06 04   -   03 مصادق عليها
 هالل سيدي ادريس / اتلتيك طنجة 2021-06-06 00   -   03 مصادق عليها

عليها مصادق  النصر الرياض ي / رهان السانية 06-06-2021 00   -   02  
2021-06-06 00   -   00 مصادق عليها  اطلس الحرارين / حسنية طنجة 
2021-06-06 00   -   01  مصادق عليها  ج. سوق الطلبة القصري / نهضة وزان 
2021-06-06 00   -   03 مصادق عليها  نادي مرتيل / اوملبيك وادالو 
2021-06-06 02   -   02 مصادق عليها  شباب اوالد احميد / رجاء العرائش 
2021-06-06 03   -   02 مصادق عليها  شباب الزهر / نهضة املضيق 
2021-06-06 02   -   01 مصادق عليها  تمودة تطوان / نهضة باب برد 

 والحادية عشر(.املصادقة على مباريات القسم الرابع )الدورات: الثامنة والعاشرة  (3

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
01   -   05 مصادق عليها  05-06-2021  شباب مغوغة / ميناء مارينا 
02   -   00 مصادق عليها  05-06-2021  اكاديمية القرب / نادي املستقبل 
03   -   03 مصادق عليها  06-06-2021  اتحاد بئر الشيفا / مولودية طنجة 
01   -   01 مصادق عليها  06-06-2021  امل بدريوين / رجاء طنجة البالية 
01   -   01 مصادق عليها  06-06-2021 نجوم ابيريانادي شراقة /    
03   -   03 مصادق عليها  06-06-2021  نجاح الزينات / الوفاء الرياض ي 

 

 

 



 

 العرائش القصر الكبير( .املصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور طنجة ومحور  (4

 الفريقان املتباريان الفئة التاريخ النتيجة املصادقة

 اتلتيك طنجة / كوكب طنجة شبان 2021-06-03 06  -    01 مصادق عليها

 وداد طنجة / املنار الرياض ي شبان 2021-03-03 01  -    01 مصادق عليها

 الحرارين / وداد طنجةاطلس  صغار 2021-06-04 02  -    01 مصادق عليها

 اتحاد طنجة / نهضة بئر الشيفا فتيان 2021-06-04 00  -    04 مصادق عليها

 رجاء بني مكادة / شباب السانية شبان 2021-06-04 00  -    03 مصادق عليها

 اجاكس طنجة / فتح طنجة شبان 2021-06-04 02  -    02 مصادق عليها

 مدرسة العرائش / الرجاء القصري  فتيان 2021-05-29 04  -    01 مصادق عليها

 مدرسة العرائش / اوملبيك القصري  صغار 2021-05-29 01  -    03 مصادق عليها

 اندلس القصري / ف.س العرائش فتيان 2021-05-29 03  -    03 مصادق عليها

 اوملبيك القصري / نهضة وزان فتيان 2021-06-02 06  -    01 مصادق عليها

 : 2021-05-30فئة الصغار بتاريخ  اوملبيك وزان / رجاء العرائش مباراة. 

في الى امللعب  رجاء العرائش استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر لعدم  حضور فريق  

 القدم قررت اللجنة  ما يلي :وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة الوقت املبرمج    من طرف العصبة،  

بتسجيله العتذار ثان مع خصم ثالث نقط  من رصيد النقط املحصل عليها في  رجاء العرائشهزيمة فريق   -

 درهم. 1000سلم الترتيب العام  عليه ثالث أهداف وله صفر مع غرامة مالية  قدرها

 ه صفر.له ثالثة أهداف  وعلياوملبيك وزان احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

  : مالحظة

 القسم الثالث اوملبيك واد الو /  نادي مرتيل نظرا لعدم تاكيد االعتراض املسجلة في ورقة التحكيم خالل مباراة

 ،10/12/2021 الصادرة بتاريخ15من القانون التاديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل  .2021-06-06 بتاريخ 

 .درهم 200 ، بمبلغواد الواوملبيك قررت اللجنة تغريم فريق 

 .ليال تاسعةورفعت الجلسة على الساعة ال

 

 


