
 
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم   

  لكرة القدم  عصبة الشمال              

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو

507/2021                                                                                                                              12/07/2021 

 2021-06-28بتاريخ  41محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماع برئاسة    مساء،الساعة السادسة    أعاله على ا بالتاريخ املشار إليه  هعقدت لجنة القو

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

 جدول األعمال: 

 (. والحادية عشر السابعة، العاشرةاملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات:  (1

ائش )محور املصادقة على مباريات الفئات الصغرى  (2  القصر الكبير( . - طنجة والعر

 القصر الكبير( .-العرائش   و طنجة   )محور باريات االقصائية للفئات الصغرى املاملصادقة على   (3

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

 الحادية  عشر(. و املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: السابعة ،العاشرة  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

عليها مصادق   اتحاد السالم / رجاء بني مكادة  14-06-2021  04   -   00 

 وفاق طنجة طنجة /   امل 2021-06-15  05   -   00 مصادق عليها 

 شباب طنجة / النادي الطنجي 2021-06-16  02   -   03 مصادق عليها 

 نجوم طنجة / طلبة طنجة  2021-06-17  02   -   01 مصادق عليها 

عليها مصادق   اتلتيك طنجة / النصر الرياض ي  18/06/2021 01     -  02 

ائش و املصادقة على مباريات الفئات الصغرى ) محور طنجة  (2  القصر الكبير( . -محور العر

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 الشيفااوملبيك طنجة / نهضة بئر   شبان  2021-06-14 01  -    03 مصادق عليها 

 امل طنجة / شباب املدينة  شبان  2021-06-14 01  -    05 مصادق عليها 

 اتلتيك طنجة / نجوم ابيريا  شبان  2021-06-14 01  -    00 مصادق عليها 

 جوهرة مسنانة / اتحاد بئر الشيفا شبان  2021-06-14 01  -    06 مصادق عليها 

 اوملبيك القصري / اوملبيك وزان  صغار  2021-06-14 03  -    00 مصادق عليها 

 اندلس القصري / مدرسة العرائش صغار  2021-06-14 07  -    04 مصادق عليها 

 شباب العرائش / وفاء العرائش فتيان  2021-06-15 01  -    04 مصادق عليها 

 العرائشف.س العرائش / مدرسة   فتيان  2021-06-15 01  -    00 مصادق عليها 

 نهضة وزان / وفاق الساحل  فتيان  2021-06-15 01  -    01 مصادق عليها 

 رابطة طنجة / رجاء بني مكادة  فتيان  2021-06-24 02  -    01 مصادق عليها 

 شباب بنديبان / شباب درادب فتيان  2021-06-24 00  -    07 مصادق عليها 

 ج.ابن بطوطة / املنار الرياض ي  فتيان  2021-06-24 00  -    04 مصادق عليها 

 شباب العوامة /  هالل سيدي ادريس فتيان  2021-06-24 02  -    02 مصادق عليها 

 . 2021-06-14فئة الشبان بتاريخ  رابطة طنجة / شباب السانية مباراة : •

في الوقت  الى امللعب    شباب السانية  استنادا لتقريري حكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر لعدم  حضور فريق  

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

بتسجيله العتذار اول مع خصم  نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل    شباب السانيةهزيمة فريق    −

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

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



 . 2021-06-14الشبان بتاريخ فئة  اطلس الحرارين / وداد طنجة  مباراة : •

في الوقت  الى امللعب  اطلس الحرارين   فريق   لعدم حضور استنادا لتقريري حكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر    

 يلي : اللجنة ما لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت   العصبة، وطبقااملبرمج من طرف 

بتسجيله العتذار اول مع خصم  نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل  الحرارين    فريق اطلسهزيمة   −

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

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

ائش و باريات االقصائية للفئات الصغرى ) محور طنجة املاملصادقة على   (3  القصر الكبير( . -محور العر

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 الرجاء القصري / وفاق الساحل  فتيان  2021-06-17 00  -    02 مصادق عليها 

 مغرب طنجة   /وداد طنجة  شبان  2021-06-26 00  -    02 مصادق عليها 

 رجاء بني مكادة  / كوكب طنجة  شبان  2021-06-26 02  -    04 مصادق عليها 

 اطلس طنجة / النادي الطنجي شبان  2021-06-27 03  -    05 مصادق عليها 

 اجاكس طنجة / رابطة طنجة  شبان  2021-06-27 02  -    09 مصادق عليها 

 ليال  الثامنة ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم الشمال عصبة           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

507/2021                                                                                                                                                               12/07/2021 

 07-2021-02بتاريخ  42محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

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

 العرش.لكاس  املباراة االقصائيةاملصادقة على   (2

السابعة،  املصاد (3 )الدورات:  الثالث  القسم  مباريات  على  الثانيةالعاشرةالتاسعة،  قة  والثالثة    ،  عشر 

 عشر(. 

ابع )الدورتان: العاشرة والحادية عشر(.  (4  املصادقة على مباريات القسم الر

 (.طنجة )محور مباراة الفئات الصغرى املصادقة على  (5

ائش  )محور املصادقة على املباريات االقصائية للفئات الصغرى  (6  (. القصر الكبير -طنجة والعر

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

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

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 جوهرة العرائش / اوملبيك وزان  2021-06-26 04   -    00 مصادق عليها 

 طلبة تطوان     الشباب االصيلي / 2021-06-26 02   -    04 مصادق عليها 

 املصادقة على املباراة  االقصائية لكاس العرش .  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 شباب بنديبان / رجاء البوغاز   2021-06-21 00   -    03 مصادق عليها 

املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات: السابعة، التاسعة ،العاشرة ،الثانية عشر والثالثة   (3

 عشر(. 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 وفاق طنجة / شباب طنجة  2021-06-19  04   -   03 مصادق عليها 

عليها مصادق   شباب اوالد احميد / الشمال القصري  19-06-2021  01   -   00 

 مدرسة العرائش / رجاء العرائش  2021-06-19  01   -   03 مصادق عليها 

 النادي الطنجي / نادي الغندوري  2021-06-19  02   -   02 مصادق عليها 

 كرونا شباب املدينة / نادي  19/06/2021 01     -  03 مصادق عليها 

 ج. سوق الطلبة / اوملبيك القصري  2021-06-19  01   -   01 مصادق عليها 

 مغرب طنجة / فتح طنجة  2021-06-20 00   -   01 مصادق عليها 

 شباب السانية / شباب درادب 2021-06-20 00   -   03 مصادق عليها 

 نهضة طنجة / نجاح طنجة  2021-06-20 04   -   03  مصادق عليها 

2021-06-20 03   -   02 مصادق عليها   شباب العوامة / حسنية طنجة  

2021-06-20 00   -   02 مصادق عليها   اطلس الحرارين / ف.س طنجة  

2021-06-20 04   -   01 مصادق عليها   نهضة كورزيانة / هالل سيدي ادريس 

2021-06-20 02   -   00 مصادق عليها   / نهضة باب برد  اوملبيك وادالو  

2021-06-20 01   -   04 مصادق عليها   نادي مرتيل / نهضة املضيق  

2021-06-20 06   -   01 مصادق عليها   تمودة تطوان / مولودية تطوان  



 

ابع )الدورتان: العاشرة والحادية عشر(.  (4  املصادقة على مباريات القسم الر

 املتباريان الفريقان   التاريخ  النتيجة  املصادقة

01   -   07 مصادق عليها   20-06-2021  رجاء طنجة البالية / ميناء مارينا  

01   -   03 مصادق عليها   20-06-2021  ج.ابن بطوطة / نادي شراقة  

00   -   04 مصادق عليها   20-06-2021  شباب مغوغة / اتحاد بئر الشيفا 

01   -   04 مصادق عليها   20-06-2021  اوملبيك طنجة / نجوم الصداقة  

ابع بتاريخ  امل بدريوين / مولودية طنجة مباراة : •  . 2021-06-20القسم الر

في الوقت  الى امللعب  امل بدريوين    فريق   لعدم حضور استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر    

 يلي: اللجنة مالقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  العصبة، وطبقااملبرمج    من طرف 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم    واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة  بدريوين    فريق املهزيمة   −

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

   صفر. أهداف وعليهله ثالثة  مولودية طنجةاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

 باراة الفئات الصغرى ) محور طنجة  ( . ماملصادقة على  (5

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 كوكب طنجة امل طنجة /  فتيان  2021-06-28 04  -    02 مصادق عليها 

ائش  (6  لقصر الكبير( . -املصادقة على املباريات االقصائية للفئات الصغرى ) محور طنجة ومحور العر

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 شباب بنديبان / شباب املدينة  شبان  2021-06-28 02  -    03 مصادق عليها 

 وفاق طنجة / املد االزرق  شبان  2021-06-28 05  -    01 مصادق عليها 

 حسنية طنجة / نجوم ابيريا شبان  2021-06-28 00  -    01 مصادق عليها 

 فتح طنجة / جوهرة مسنانة شبان  2021-06-29 02  -    01 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة / شباب العوامة  شبان  2021-06-29 03  -    02 مصادق عليها 

 طلبة طنجة / النادي الطنجي شبان  2021-06-30 01  -    02 مصادق عليها 

 ف.س العرائش / اوملبيك وزان  فتيان  2021-06-27 02  -    00 مصادق عليها 

 نهضة وزان / وفاء العرائش فتيان  2021-07-01 00  -    01 مصادق عليها 

ائش /  مباراة: •  .2021-06-26الفئة فتيان بتاريخ  اندلس القصري مدرسة العر

في الوقت  الى امللعب  اندلس القصري  فريق لعدم حضور استنادا لتقريري حكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر   

 يلي: اللجنة مالقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  العصبة، وطبقااملبرمج    من طرف 

رصيد النقط املحصل    واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة    القصري   فريق اندلسهزيمة   −

 درهم.  1000مالية قدرهاثالث أهداف وله صفر مع غرامة   العام عليهعليها في سلم الترتيب 

   املوالي.الى الدور  العرائشمدرسة تأهيل فريق   −

 الثامنة ليالورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 


