
293                                                                                                               14/03/2022 

 2022-03-40بتاريخ  07محضر رقم 

 ،مساءالخامسة الساعة  أعاله علىللقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعها بالتاريخ املشار إليه  اللجنة الجهويةعقدت 

 قصايب.الدين  حدو ونور  على السيدان:وعضوية  عمرو، السيد احمد رئيس اللجنةبرئاسة 

 جدول األعمال:

  (14و 13 ،12)الدورات  على مباريات القسم املمتاز املصادقة 

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

 (.12 الدورة)املمتاز املصادقة على مباريات القسم  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

05/02/2022 02-  01 مصادق عليها  شباب علم طنجةشباب الدغاليين /  

05/02/2022 01-  00 مصادق عليها  ف.س باب تازة / رجاء بني مكادة 

05/02/2022 02-  01 مصادق عليها  طلبة طنجة / رجاء موح باكو 

05/02/2022 02  -01 مصادق عليها  شباب بنديبان/  السالم القصري  

06/02/2022 01-  01 مصادق عليها  ف.س العرائش /طلبة تطوان  

06/02/2022 04-  01 مصادق عليها  وفاق الساحل / اتحاد طنجة البالية 

06/02/2022 01-  04 مصادق عليها  جوهرة العرائش / امل الفنيدق 

06/02/2022 04-  02 مصادق عليها  س.ا.ب مغرب طنجة / وداد طنجة 

06/02/2022 01-  02 مصادق عليها  جوهرة مسنانة/ شباب املضيق 

06/02/2022 01-  02 مصادق عليها  رجاء الحسيمة / نهضة باب برد 

06/02/2022 00-  01 مصادق عليها  الرجاء القصري / شباب سيدي ادريس 

 :2022-02-06 املمتاز بتاريخالقسم  اتحاد امزورن / الشباب االصيلي مباراة. 

من  164241اعتراض حول تأهيل ومشاركة الالعب حسن اخطيرة الحامل للرخصة رقم بتقدم فريق اتحاد امزورن 

تبين انه مقبول شكال ومضمونا ، وبعد التأكد من ملف  وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض فريق الشباب االصيلي ، 

لذا لفة الذكر ، الالعب  موضوع االعتراض لدى مصلحة الرخص بالعصبة،  اتضح انه مؤهل لخوض املباراة  السا

 ( 02( // الشباب االصيلي)01اتحاد امزورن )املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب أي: قررت اللجنة 

 (.13 الدورة)املمتاز مباريات القسم  املصادقة على -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

12/02/2022 00-  01 مصادق عليها  رجاء الحسيمة /شباب علم طنجة  

12/02/2022 00  -01 مصادق عليها  رجاء بني مكادة / جوهرة مسنانة 

12/02/2022 00-  04 مصادق عليها  الرجاء القصري / طلبة طنجة 

12/02/2022 01-  02 مصادق عليها  السالم القصري / شباب الدغاليين 

12/02/2022 01-  03 مصادق عليها  / جوهرة العرائش نهضة باب برد 

13/02/2022 01-  02 مصادق عليها  وداد طنجة / شباب بنديبان 

13/02/2022 00-  03 مصادق عليها  رجاء موح باكو / ف.س باب تازة 

13/02/2022 02-  01 مصادق عليها  الشباب االصيلي/ طلبة تطوان 

13/02/2022 01-  00 مصادق عليها  مغرب طنجةاتحاد طنجة البالية / س.ا.ب  



13/02/2022 04-  01 مصادق عليها  شباب املضيق / اتحاد امزورن  

13/02/2022 01-  03 مصادق عليها  امل الفنيدق/ وفاق الساحل 

13/02/2022 01-  03 مصادق عليها  ف.س العرائش / شباب سيدي ادريس 

 (.14 الدورة)املمتاز املصادقة على مباريات القسم  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

19/02/2022 02-  00 مصادق عليها  اتحاد امزورن  /طلبة تطوان 

19/02/2022 01-  01 مصادق عليها  وداد طنجة /شباب الدغاليين 

19/02/2022 01-  01 مصادق عليها  رجاء موح باكو /جوهرة مسنانة 

19/02/2022 01-  00 مصادق عليها  العرائشف.س  /طلبة طنجة 

20/02/2022 01-  04 مصادق عليها  وفاق الساحل /س.ا.ب مغرب طنجة 

20/02/2022 02-  04 مصادق عليها  اتحاد طنجة البالية /شباب بنديبان 

20/02/2022 02-  00 مصادق عليها  امل الفنيدق /نهضة باب برد  

20/02/2022 00-  02 مصادق عليها  السالم القصري  /رجاء الحسيمة 

20/02/2022 02-  02 مصادق عليها  اء بني مكادةجر  /شباب املضيق  

20/02/2022 03  -00 مصادق عليها  شباب علم طنجة /جوهرة العرائش 

20/02/2022 ---- في انتظار البت  ف.س باب تازة /الرجاء القصري  

 2022-02-19 املمتاز بتاريخالقسم  سيدي ادريس / الشباب االصيلي مباراة: شباب. 

بسبب ضرب الحكم من طرف  92اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  ،ومندوب املباراةحكم ال يري ستنادا لتقر ا

وطبقا  االصيلي،مقابل صفر لصالح الشباب  أهدافجلة سبعة النتيجة املس ، وكانتادريسالعب فريق شباب سيدي 

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

 .درهم 1000مع غرامة مالية قدرها  أهداف وله صفر سبعة بعقوبة عليه شباب سيدي ادريس هزيمة فريق  -

 وعليه صفر.سبعة أهداف له  صيلياأل  فريق الشباب نقط لفائدةاحتساب ثالث  -

 مالحظة:

طنجة وأمل الفنيدق طلبة  الساحل، وفاقفرق: طرف  التحكيم مننظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة 

 19/02/2022طلبة طنجة/ ف س العرائش بتاريخ  ،13/02/2022 بتاريخالساحل أمل الفنيدق /وفاق مباريات: خالل

من القانون التأديبي ومذكرة 108وطبقا للفصل  التوالي،على  20/02/2022برد / أمل الفنيدق بتاريخ  ونهضة باب

طنجة وأمل الفنيدق طلبة  الساحل، وفاقفريق قررت اللجنة تغريم  ،13/10/2021بتاريخ الصادرة 14رقم العصبة 

 فريق. درهم لكل200 بمبلغ

 .الثامنة ليالورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


