
 

303                                                                                                               14/03/2022 

 2022-03-09بتاريخ  10محضر رقم 
 رئيس اللجنة مساء برئاسة الساعة الخامسة أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 قصايب. ونور الدينحدو  على السيدان ، وعضويةعمرو  السيد احمد

 جدول األعمال:

 .(ةالتاسعة والعاشر ، السابعة الثامنة)الدورات السادسة، املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

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

 .(ةالسابعة والتاسع)الدورات السادسة، املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

12/02/2022 02 - 01 مصادق عليها  وفاق طنجة / أندلس طنجة 
12/02/2022 02 - 01 مصادق عليها  املحيط االصيلي / مدرسة العرائش 
12/02/2022 01 - 01 مصادق عليها  نهضة كورزناية / أمل رأس لوطا 
12/02/2022 03 - 02 مصادق عليها  فتح الرواض يالنادي الحسيمي /  
13/02/2022 00 - 01 مصادق عليها  ج. شباب املالليين / شباب االزهر 

13/02/2022  03 - 03 مصادق عليها  النادي الطنجي / شباب السعادة  

13/02/2022 04 - 01 مصادق عليها  شباب مغوغة / أجاكس املضيق  

13/02/2022 01 - 02 مصادق عليها  شباب طنجة / ج تدغين كتامة  

13/02/2022 04 - 06 مصادق عليها  النصر الرياض ي / وفاق أمسا  

13/02/2022 02 - 03 مصادق عليها  رجاء العرائش / ف س طنجة  

13/02/2022 03 - 00 مصادق عليها  الشمال القصري / نادي مرتيل  

13/02/2022 03 - 01 مصادق عليها  أمل أيت قمرة / حسنية ترجيست  

13/02/2022 01 - 02 مصادق عليها  نادي بني بوفراح / ج.أيت حديفة  

13/02/2022 00 - 00 مصادق عليها  نادي بوكيدارن / أمل امزورن  

14/02/2022 ....... في انتظار البت  شباب السانية / نادي كرونا 

17/02/2022 03 - 01 مصادق عليها  رهان السانية / هالل سيدي ادريس 

 الثامنة والعاشرة(. ،ةالدورات السابع)املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

00 - 02 مصادق عليها  19/02/2022  نادي املستقبل / وفاق امتار 
19/02/2022 00 - 00 مصادق عليها  الفتح الرواض ي / اتحاد كتامة 
19/02/2022 01 - 03 مصادق عليها  شباب ازال / اتحاد الباريو 
20/02/2022 03 - 01 مصادق عليها  اطلس مرتيل / وفاق العوامرة 

20/02/2022 01 - 01 مصادق عليها  دهدوه اساكن / امل ايت القمرة 

20/02/2022 00 - 01 مصادق عليها  تارجيست / املد االزرقشباب  

20/02/2022 00 - 01 مصادق عليها  أوالد احميد/ نهضة بئر الشيفاشباب  

20/02/2022 01 - 00 مصادق عليها  اوملبيك وادالو / رجاء البوغاز 

20/02/2022 02 - 01 مصادق عليها  امزورن / نادي بني بوفراحأمل  

20/02/2022 04 - 01 مصادق عليها  اتحاد السالم / مولودية تطوان 

23/02/2022 02 - 01 مصادق عليها  نادي الغندوري /حسنية طنجة  



24/02/2022 01 - 03 مصادق عليها  نهضة طنجة / ج. ابن بطوطة 

 :19/02/2022اتحاد بني بوعياش / شباب ميرادور القسم الثالث بتاريخ  مباراة 

اتحاد بسبب انسحاب فريق  70ان املباراة توقفت في الدقيقة  املباراة، اتضحعد اطالع اللجنة على تقريري الحكم ومندوب ب

 ميرادور، وطبقالصالح فريق شباب ( 00)صفر  ( مقابل01واحدة ) إصابة النتيجة املسجلة امللعب وكانتبني بوعياش من 

 يلي:اللجنة ما  القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةملقتضيات القوانين 

رصيد النقط املحصل عليها في  واحدة منالعتذار اول مع خصم نقطة  بتسجيلهبوعياش اتحاد بني  هزيمة فريق -

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

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  لهميرادور  فريق شباباحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 :20/02/2022م الثالث بتاريخ القس عبد هللاحسنية تارجيست / شباب بني  مباراة 

بسبب انسحاب فريق شباب  97ان املباراة توقفت في الدقيقة  املباراة، اتضحعد اطالع اللجنة على تقريري الحكم ومندوب ب

فريق حسنية  ( لصالح00)صفر  أهداف مقابل( 09تسعة ) النتيجة املسجلة امللعب وكانتبني عبد هللا من امللعب من 

 يلي:اللجنة ما  القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةملقتضيات القوانين  تارجيست، وطبقا

تسجيل اعتذار عام في حق فريق شباب بني عبد هللا نظرا لتقديمه اعتدار ثان في املباراة السالفة الذكر واعتذار  -

بعد نهاية الى القسم املوالي  مع إنزاله ،31/12/2021 هللا بتاريخاول في مباراة امل ايت القمرة/ شباب بني عبد 

 املوسم الرياض ي بجميع فئاته.

خالل املباريات التي اجراها سابقا وغرامة فريق شباب بني عبد هللا  حصل عليهاالتي جميع النتائج باالحتفاظ  -

 درهم.5000مالية قدرهما 

تحت لواء  منضو  نادأي  فيشباب بني عبد هللا من االنخراط  لجمعية ي املدير  وأعضاء املكتبمنع رئيس  -

 .الحياةالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم مدى 

  (.00)صفر  أهداف وعليه( 09تسعة )له  ترجيست فريق حسنيةاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 :2022-02-20القسم الثالث بتاريخ  .أيت حديفة  / النادي الحسيميج مباراة. 

ملقتضيات القوانين  العصبة، وطبقافي الوقت املبرمج من طرف امللعب  الىحذيفة ج أيت حضور فريق  املباراة لعدمـم تجر ل

 يلي:اللجنة ما  القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في سلم  واحدة منالعتذار اول مع خصم نقطة  بتسجيلهحذيفة ج أيت هزيمة فريق -

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

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  لهالحسيمي  فريق النادياحتساب ثالث نقط لفائدة    -

 :2022-02-20القسم الثالث بتاريخ املغرب التطواني ب سوق الطلبة /  ج مباراة. 

 وبعدالطلبة سوق  من فريق ج( 02ومسيرين اثنين ) (02العبين اثنين )اعتراض على بتحفظ و املغرب التطواني ب قدم فريق ت

ان فريق ماط بي لم يحترم اإلجراءات الشكلية كما هي منصوص عليها  تتبن ر واالعتراض املذكو تفحص اللجنة مللف التحفظ 

لذا قررت اللجنة رفض امللف واملصادقة على  القدم،للجامعة امللكية املغربية لكرة  التأديبيالقانون  من 107في املادة 

 .(03ب )املغرب التطواني  /( /03الطلبة )سوق  ج أي:النتيجة املسجلة على أرضية امللعب 

 مالحظة:

اتحاد بني بوعياش /  مباراة:خالل شباب ميرادور طرف فريق  التحكيم مننظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة  

من القانون التأديبي ومذكرة العصبة 108وطبقا للفصل  (،)القسم الثالث 19/02/2022شباب ميرادور القسم الثالث بتاريخ 

 درهم.200بمبلغ شباب ميرادور قررت اللجنة تغريم فريق  ،13/10/2021الصادرة بتاريخ 14رقم 

 .ليالالثامنة ورفعت الجلسة على الساعة 

 


