
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم عصبة الشمال         

 النسويةلجنة الجهوية لكرة القدم ال 

502/2021                                                                                                                                                     09/07/2021 

 2021-07-02بتاريخ  09محضر رقم 

 

  الزوال، الساعة الثانية بعد   أعاله على عقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم النسوية اجتماعها  بالتاريخ املشار إليه    

 وفق جدول االعمال التالي:  الطيب الشاوي وسميرة مرصو  وعضوية السادة: حسن بغار   برئاسة السيد

 الثامنة(.  )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 (.تاسعةسنة )الدورة ال 15من املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية اقل  (2

 (.تاسعةلالدورة اسنة )  17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (3

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

 الثامنة(.  )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 تمودا باي املضيق/  أجيال التضامن 2021-06-26 01  -   13 مصادق عليها 
 مغرب طنجة  فتيات البوغاز /  2021-06-27 02  -   03 مصادق عليها 
 جيل املستقبل /  املنار الرياض ي  2021-06-27 13  -   00 مصادق عليها 
 لبؤات تطوان /  طلبة طنجة )استوديانطس(اتحاد  2021-06-27 01  -   01 مصادق عليها 

 2021-06-26بتاريخ   القسم الثالث وداد طنجة/  : اسود تطوان  مباراة  •

تجر   لعدملـم  تطوان   املباراة  اسود  فريق  امللعب  حضور  من طرف    الى  املبرمج  الوقت  وطبقافي  ملقتضيات    العصبة، 

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

رصيد النقط املحصل عليها في   من   نقط  ثالث  مع خصم  ثان  بتسجيله العتذار   هزيمة فريق اسود تطوان −

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

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  وداد طنجة له فريق احتساب ثالث نقط لفائدة  −

 (.التاسعةسنة )الدورة  15 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية اقل من  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 فتيات البوغاز تمودة باي املضيق /  2021-06-24 01  -   01 مصادق عليها 
 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس( /  نهضة املضيق 2021-06-24 00  -   05 مصادق عليها 
 طنجة   مغرب  / جيل املستقبل  2021-06-26 00  -   02 مصادق عليها 

 جوهرة نجم العرائش /  امل وزان  2021-06-26 01  -   01 عليها مصادق 
 تمودة باي املضيق /اتحاد طنجة  2021-06-27 00  -   06 مصادق عليها 
 أجيال التضامن   /طنجة  وداد 2021-06-27 07   -  02 مصادق عليها 
 / فتيات البوغاز  املنار الرياض ي  2021-06-28 00   -  02 مصادق عليها 

 

 

 

 



 

 .( التاسعةالدورة  سنة )  17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (3

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 فتيات البوغاز تمودة باي املضيق /  2021-06-24 01  -   00 مصادق عليها 
 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس( /  نهضة املضيق 2021-06-24 00  -   08 مصادق عليها 
 طنجة   مغرب  / جيل املستقبل  2021-06-26 00  -   14 مصادق عليها 
 جوهرة نجم العرائش /  امل وزان  2021-06-26 01  -   02 مصادق عليها 
 تمودة باي املضيق /اتحاد طنجة  2021-06-27 00  -   00 مصادق عليها 
 أجيال التضامن   /طنجة  وداد 2021-06-27 05   -  00 مصادق عليها 
 / فتيات البوغاز  املنار الرياض ي  2021-06-28 02   -  01 مصادق عليها 

 مساء الرابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القدم الجامعة امللكية املغربية لكرة 

 لكرة القدم عصبة الشمال         

 النسويةلجنة الجهوية لكرة القدم ال 

502/2021                                                                                                                                                     09/07/2021 

 2021-07-07بتاريخ  10محضر رقم 

  الزوال، الساعة الثانية بعد   أعاله على عقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم النسوية اجتماعها بالتاريخ املشار إليه    

 وفق جدول االعمال التالي:  الطيب الشاوي وسميرة مرصو  وعضوية السادة: حسن بغار   برئاسة السيد

   (. تاسعة ال )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 ( . نصف النهايةلكرة القدم داخل القاعة النسوية )  مباريات السد املصادقة على  (2

 (.عاشرةسنة )الدورة ال 15من املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية اقل  (3

 (.عاشرةلالدورة اسنة )  17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (4

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

 (. تاسعة ال )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 طلبة طنجة )استوديانطس(/ اتحاد   وداد طنجة  2021-07-04 07  -   01 مصادق عليها 
 مغرب طنجة   / جيل املستقبل  2021-07-04 00  -   04 مصادق عليها 

 / فتيات البوغاز  تمودا باي املضيق 2021-07-04 05  -   01 عليها مصادق 

 . 04/07/2021بتاريخ  الثالثاسود تطوان القسم  /  املنار الرياض ي مباراة: •

فريق لعدم حضور  املباراة  تجر  ملقتضيات    لـم  وطبقا  العصبة،  من طرف  املبرمج  الوقت  في  امللعب  الى  تطوان  اسود 

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

نظرا لتقديمه االعتذار الثالث في املباراة السالفة الذكر   ، اسود تطوانتسجيل اعتذار عام في حق فريق  −

 ، 26/06/2021واالعتذار الثاني بتاريخ  20/03/2021بعدما سبق وان قدم االعتذار االول بتاريخ 

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  املنار الرياض ياحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 درهم.  10000يات السابقة وغرامة مالية قدرها النتائج املحصل عليها خالل املبار االحتفاظ ب −

فربق   − مكتب  أعضاء  جميع  تطوانمنع  العصبة   اسود  لواء  تحت  منضوي  فريق  أي  في  االنخراط  من 

 والجامعة امللكية املغربية لكرة القدم ملدة تالث سنوات. 

 2021-07-04بتاريخ   القسم الثالث أجيال التضامن/  : لبؤات تطوان  مباراة  •

تجر   لعدملـم  تطوان   املباراة  لبؤات  فريق  امللعب  حضور  من طرف    الى  املبرمج  الوقت  وطبقا في  ملقتضيات    العصبة، 

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

رصيد النقط املحصل عليها   نقطة واحدة من مع خصم اول  بتسجيله العتذار هزيمة فريق لبؤات تطوان −

                                               درهم. 1000قدرها مع غرامة مالية  ثالثة أهداف وله صفر  العام عليهفي سلم الترتيب  

 .  ثالثة أهداف وعليه صفر أجيال التضامن له فريق احتساب ثالث نقط لفائدة  −

 ( . نصف النهايةخل القاعة النسوية ) لكرة القدم دا  مباريات السد املصادقة على  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
04-07-2021 03  -   08 مصادق عليها  نجوم البوغاز نادي النجم االخضر /    
05-07-2021 02  -   05 مصادق عليها  اتلتيكو تطوان   /شباب القصري     

 

 



 (.التاسعةسنة )الدورة  15 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية اقل من  (3

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 اتحاد طنجة  / فتيات البوغاز  2021-07-01 05  -   02 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي /  نهضة املضيق 2021-07-01 00  -   05 مصادق عليها 
 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(/ تمودا باي املضيق  2021-07-01 00  -   02 مصادق عليها 
 وداد طنجة /  جيل املستقبل  2021-07-02 00  -   03 مصادق عليها 

 2021-07-01بتاريخ سنة   15اقل من    جوهرة نجم العرائشطنجة /  اتلتيك    مغرب :  مباراة  •

و استنادا   املقابلة  ملتقريري حكم  ان  اتضح  املباراة  تجر  ندوب  في    طنجة  اتلتيك  مغربحضور فريق    لعدموذلك  لـم 

طنجة يفسر سبب عدم    اتلتيك  مغربكما توصلت اللجنة برسالة تبرير من فريق    العصبة،الوقت املبرمج من طرف  

في اخر لحظة    امج االسبوعي قد طرأ عليه تغيير عدم توصله بالبرنامج ) االستدراكي( واعتبارا لكون البرنوذلك ل  حضوره  

  ر التواصل مع نادي مغرب ذونظرا لتع02/07/2021من يوم الجمعة  بدال 01/07/2021بتقديم املباراة ليوم الخميس 

املباراة في  يلي : اعادة برمجة   ا الظرف القاهر فان اللجنة قررت ما ذالتغيير واعتبارا له  ذا قصد اشعاره به طنجة اتلتيك  

 وقت الحق . 

 2021-07- 01سنة بتاريخ  15اقل من  امل وزان  /أجيال التضامن  مباراة: •

املباراة لعدم حضور فريق   العامة    امل وزان لـم تجر  القوانين  العصبة، وطبقا ملقتضيات  املبرمج من طرف  الوقت  في 

 للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم    امل وزانهزيمة فريق   −

 درهم.                                               1000امة مالية قدرها  الترتيب العام عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غر 

 . ثالثة أهداف وعليه صفر أجيال التضامن له احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 .( التاسعةالدورة  سنة )  17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (4

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 اتحاد طنجة فتيات البوغاز /  2021-07-01 01  -   00 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي /  نهضة املضيق 2021-07-01 04  -   04 مصادق عليها 
 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(/ تمودا باي املضيق  2021-07-01 03  -   03 مصادق عليها 

 وداد طنجة /  جيل املستقبل  2021-07-02 00  -   04 عليها مصادق 

 2021-07-01بتاريخ سنة   17اقل من    جوهرة نجم العرائشطنجة /  ك  ياتلت  مغرب :  مباراة  •

في الوقت    طنجة  اتلتيك    مغربحضور فريق    لعدملـم تجر  ندوب املباراة اتضح ان املقابلة  م استنادا لتقريري حكم و 

يفسر سبب عدم حضوره  طنجة  اتلتيك  مغرب  كما توصلت اللجنة برسالة تبرير من فريق    العصبة،املبرمج من طرف  

بتقديم  في اخر لحظة    عدم توصله بالبرنامج ) االستدراكي( واعتبارا لكون البرنامج االسبوعي قد طرأ عليه تغيير ل  ذلك

اتلتيك    ر التواصل مع نادي مغرب  ذونظرا لتع02/07/2021من يوم الجمعة    بدال  01/07/2021املباراة ليوم الخميس  

يلي : اعادة برمجة املباراة في وقت    ن اللجنة قررت مافاا الظرف القاهر  ذالتغيير واعتبارا له بهذا  قصد اشعاره    طنجة 

 الحق . 

 2021-07- 01سنة بتاريخ  17اقل من  امل وزان  /أجيال التضامن  مباراة: •

املباراة لعدم حضور فريق   العامة    امل وزان لـم تجر  القوانين  العصبة، وطبقا ملقتضيات  املبرمج من طرف  الوقت  في 

 للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:

بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم    امل وزانهزيمة فريق   −

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

 . ثالثة أهداف وعليه صفر أجيال التضامن له احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 مساء الرابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


