
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو

543 /2021                                                                                                                                                                        28 /07 /2021 

 2021-07-19بتاريخ  49محضر رقم 

 

اجتماع والتأهيل  واألنظمة  القوانين  لجنة  إليه  هعقدت  املشار  بالتاريخ  على ا   عشر حادية الالساعة    أعاله 

 قصايب. لدين صباحا،برئاسة رئيس اللجنةالسيد احمدعمرو،وعضوية السيدان:علي حدو و نور ا 

 األعمال: جدول 

 (.النهاية نصف )دور باريات االقصائية للفئات الصغرى املاملصادقة على   (1

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

 

 ( . نصف النهايةدور باريات االقصائية للفئات الصغرى ) املاملصادقة على   (1

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 نهضة مرتيل / جوهرة مسنانة صغار  2021-07-15 05  -01 عليها مصادق 

 اتحاد طنجة /   طلبة طنجة  صغار  2021-07-16 03  -04 مصادق عليها 

 اجاكس طنجة / شباب العوامة  شبان  2021-07-16 02  -04 مصادق عليها 

 اتحاد الشاون / وداد طنجة  شبان  2021-07-17 03  -02 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة البالية / اتحاد طنجة  فتيان  2021-07-17 01  -00 عليها مصادق 

 طنجة طلبة  اجاكس طنجة /   فتيان  2021-07-17 00  -01 مصادق عليها 

 

 بعد الزوال. الثانية عشر رفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

  لكرة القدم  عصبة الشمال        

انين واألنظمة والتأهيل اللجنة الجهوية  . للقو

543 /2021                                                                                                                                                                           28 /07 /2021 

 2021-07-23بتاريخ  50محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال: 

ابعة عشر : الثالثة عشر تاناملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدور  (1  (.والر

ابع )الدورتان:   (2 ابعة عشر  عشر   الثالثةاملصادقة على مباريات القسم الر  (.والر

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

ابعة عشر : الثالثة عشر تاناملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدور  (1  (.والر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 كوكب طنجة  /شباب السعادة 2021-07-10 04   -   02 مصادق عليها 

 امل طنجة / اتحاد السالم  2021-07-10 05   -   01 مصادق عليها 

 طنجة   حسنية/   فتح طنجة 2021-07-10 01   -   02 مصادق عليها 

 شباب السانية  /اندلس طنجة 2021-07-10 01   -   03 مصادق عليها 

 املد االزرق  / ف.س طنجة 2021-07-11 02   -   01 مصادق عليها 

 شباب العوامة  /الحرارين   أطلس 2021-07-11 01   -   02 مصادق عليها 

 نجوم طنجة / شباب املدينة  2021-07-11 01   -   02 مصادق عليها 

2021-07-11 02   -   01 مصادق عليها   نهضة وزان اوملبيك القصري /  

2021-07-11 01   -   01 مصادق عليها   الطلبة / شباب اوالد احميد  ق ج. سو  

2021-07-11 00   -   02 مصادق عليها   / نادي كرونا  نجاح طنجة  

ائشمباراة: •  . 2021-07-11بتاريخ  ثالثالقسم ال الشمال القصري /   مدرسة العر

في الى امللعب  الشمال القصري   فريق حضور عدم  بسبب  استنادا لتقريري حكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر    

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

رصيد النقط املحصل عليها في    واحدة من بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة   القصري   فريق الشمالهزيمة   −

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

 صفر.  أهداف وعليهله ثالثة  مدرسة العرائشاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  −

ابع )الدورتان:   (2 ابعة عشراملصادقة على مباريات القسم الر  (.الثالثة عشر والر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

02   -   00 مصادق عليها   10-07-2021 شراقة  / نادي رابطة طنجة    

04   -   04 مصادق عليها   10-07-2021 الوفاء الرياض ي  / نادي املستقبل    

عليها مصادق   03   -   00  10-07-2021 اتلتيك مشالوة / نجوم الصداقة    

02   -   01 مصادق عليها   10-07-2021 نجوم ابيريا  / ج.ابن بطوطة    

03   -   03 مصادق عليها   11-07-2021  الدفاع الرياض ي / اتحاد العوامة  

 الثامنة ليال رفعت الجلسة على الساعة 

 

 



 املغربية لكرة القدم الجامعة امللكية  

  لكرة القدم   عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

543/2021                                                                                                                                                        28/07 /2021 

 2021-07-26بتاريخ  51محضر رقم 

 

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

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

 جدول األعمال: 

 (.العاشرة والرابعة عشر : تانمباريات القسم الثالث )الدور املصادقة على  (1

 للفئات الصغرى.  النهائية باريات املاملصادقة على   (2

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

 (.العاشرة والرابعة عشر : تاناملصادقة على مباريات القسم الثالث )الدور  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 رجاء بني مكادة  /شباب طنجة  2021-07-12 03   -   00 مصادق عليها 

 نهضة بئر الشيفا / شباب درادب  2021-07-12 04   -   03 مصادق عليها 

 النصر الرياض ي /   طنجة  أطلس 2021-07-13 03   -   01 مصادق عليها 

 السانية / هالل سيدي ادريسرهان  2021-07-14 06   -   03 مصادق عليها 

 / اهلي العوامة  طلبة طنجة  2021-07-14 02   -   02 مصادق عليها 

 وفاق طنجة  / ينادي الغندور  2021-07-15 02   -   04 مصادق عليها 

 شباب درادب / املنار الرياض ي  2021-07-16 00   -   02 مصادق عليها 

 . 2021-07-16بتاريخ  ثالثالقسم ال  اتلتيك طنجة / اطلس طنجةمباراة : •

في  الى امللعب  اتلتيك طنجة   فريقحضور  عدم  بسبب  استنادا لتقريري حكم ومندوب املباراة اتضح أن املقابلة لم تجر    

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

رصيد النقط املحصل عليها    واحدة من بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة  طنجة   اتلتيكفريق  هزيمة   −

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

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

 للفئات الصغرى.  النهائية باريات املاملصادقة على   (2

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

 اجاكس طنجة / وداد طنجة   شبان  2021-07-19 00  -02 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة / اجاكس طنجة  فتيان  2021-07-19 06  -05 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة جوهرة مسنانة /  صغار  2021-07-19 01  -02 مصادق عليها 

 

 

 

 

 



 

 ا يعتبر كل من نادي:  ذل −

 اجاكس طنجة بطال للعصبة فئة الشبان   ✓

 اجاكس طنجة بطال للعصبة فئة الفتيان.  ✓

 جوهرة مسنانة بطال للعصبة فئة الصغار.   ✓

 

 مالحظة: 

التحكيم  ورقة  في  املسجل  االعتراض  تاكيد  لعدم  م  نظرا  فريق  طرف  طنجة غمن  مباراة:  رب  مغرب  شباب  خالل   / العوامة 

الثالثطنجة للفصل  .2021-07-17بتاريخ  القسم  رقم  108وطبقا  العصبة  ومذكرة  التاديبي  القانون  بتاريخ  15من  الصادرة 

 .درهم 200  ، بمبلغ طنجةمغرب ، قررت اللجنة تغريم فريق 10/12/2019

 .رفعت الجلسة على الساعة الثامنة  ليال

 


