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 محضر رقم 06 بتاريخ 2022-01-21

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

 اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان  علي حدو  ونور الدين قصايب .

 جدول األعمال:

 الخامسة والسابعة(. الرابعة،املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات  -

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

 و الخامسة(. ةالرابع الدورتاناملصادقة على مباريات القسم الثالث )  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

25/12/2021 04  -  00 مصادق عليها  رهان السانية / رجاء العرائش 
 00  -  04 مصادق عليها

 

25/12/2021  نادي املستقبل / ج. سوق الطلبة  
25/12/2021 01  - 01 مصادق عليها  حسنية طنجة / فتح طنجة 
26/12/2021 00  -  00 مصادق عليها  نهضة كورزيانة / شباب مغوغة 
26/12/2021 00  -  00 مصادق عليها  النصر الرياض ي / شباب طنجة  
26/12/2021 01  -  00 مصادق عليها  اهلي العوامة / نجوم طنجة 

26/12/2021 00  -  00 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس / تدغين كتامة 

26/12/2021 00  -  00 مصادق عليها  نجاح طنجة / نهضة وزان 

26/12/2021 02  -  04 مصادق عليها  نادي كرونا / الشمال القصري  

26/12/2021 00  -  00 مصادق عليها  نهضة املضيق / اطلس طنجة 

26/12/2021 01  -  01 مصادق عليها   وفاق العوامرة / سبورتينغ اريج طنجة 

26/12/2021 01  -  00 مصادق عليها  اوملبيك واد الو / كوكب طنجة 

26/12/2021 06  -  01 مصادق عليها  اتحاد الباريو / نادي الغندوري  

 : 2021-12-25بتاريخ -القسم الثالث -نادي مرتيل / اجاكس املضيق مباراة. 

الوقت  امللعب في إلىالحكم و مندوب املباراة ، اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق نادي مرتيل  استنادا لتقريري 

  :املبرمج من طرف العصبة ، وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي

مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  أول نادي مرتيل بتسجيله العتذار هزيمة فريق  -

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

 له ثالثة أهداف وعليه صفر.   احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  اجاكس املضيق -

 : 26/12/2021القسم الثالث بتاريخ  البوغاز / املغرب التطواني برجاء مباراة. 

( العبين من فريق رجاء البوغاز من بينهم 05اعتراض حول تأهيل ومشاركة خمسة  )ب -ب–تقدم فريق  املغرب التطواني 

تم  قبوله  شكال اض وبعد تفحص اللجنة مللف االعتر العب واحد تم التشطيب عليه في ورقة التحكيم قبل بداية املباراة ، 

لدى مصلحة الرخص  األربعة املسجلين في ورقة التحكيم املعترض عليهم وبعد التأكد من ملفات الالعبينومضمونا ، 

مؤهلون  لخوض املباراة السالفة الذكر، لذا قررت اللجنة  املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية   أنهمتبين بالعصبة ،

 :  أيامللعب 

 .(00) املغرب التطواني ب–( 02البوغاز )رجاء 

 

 

 



 

 املصادقة على مباريات القسم الثالث ) الدورتان ، الخامسة والسابعة(. -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

01/01/2022 05  -  00 مصادق عليها  ج.ابن بطوطة / مولودية تطوان 
 01  -  00 مصادق عليها

 

01/01/2022  نهضة بئر الشيفا / شباب تارجيست  
01/01/2022 02  - 02 مصادق عليها  ج.ايت حديفة / امل امزورن  
01/01/2022 01  -  01 مصادق عليها  فتح الرواض ي / نادي بوكيدارن  
02/01/2022 02  -  01 مصادق عليها  املد االزرق / اتحاد السالم  
02/01/2022 00  -  01 مصادق عليها  نهضة طنجة / شباب اوالد احميد 

02/01/2022 00  -  01 مصادق عليها  اتحاد كتامة / نادي بني بوفراح 

02/01/2022 02  -  02 مصادق عليها  املحيط االصيلي / شباب السعادة 

 املصادقة على مباريات القسم الثالث ) الدورة الخامسة(. -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

09/01/2022 01  -  01 مصادق عليها  شباب درادب / اطلس طنجة 
 00  -  01 مصادق عليها

 

09/01/2022  نجوم طنجة / نجاح طنجة  
09/01/2022 01  - 00 مصادق عليها  مدرسة العرائش / شباب االزهر 
09/01/2022 01  -  02 مصادق عليها  نهضة املضيق / اهلي العوامة 
09/01/2022 01  -  03 مصادق عليها  ج. املالليين / وفاق طنجة   
09/01/2022 00  -  01 مصادق عليها  النادي الطنجي / اندلس طنجة 

09/01/2022 02  -  02 مصادق عليها  نهضة وزان / شباب حيضرة  

09/01/2022 02  -  01 مصادق عليها  اطلس مرتيل / شباب ازال 
 

. ورفعت الجلسة على الساعة السابعة مساء  
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 2022-01-28بتاريخ  07محضر رقم 

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

 اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان  علي حدو  ونور الدين قصايب .

 جدول األعمال:

 والخامسة السادسة (. املصادقة على مباريات القسم الثالث ) الدورتان -

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

 املصادقة على مباريات القسم الثالث ) الدورتان ،الخامسة والسادسة (. -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

15/01/2022 01 - 00 مصادق عليها  شباب مغوغة / أمل رأس لوطا  
15/01/2022  01 - 03 مصادق عليها  سبورتينغ اريج طنجة / أطلس مرتيل 
15/01/2022 01 - 01 مصادق عليها  شباب ادرادب / نهضة  وزان 
16/01/2022 00 - 04 مصادق عليها  شباب طنجة / ف س طنجة  
16/01/2022 00 - 01 مصادق عليها  طنجة / أهلي العوامة أطلس 
16/01/2022  01 - 02  مصادق عليها  اتحاد السالم / نهضة بئر الشيفا 
16/01/2022  02 - 02 مصادق عليها  كوكب طنجة / نادي املستقبل  

16/01/2022 00 - 01 مصادق عليها  فتح طنجة /اتحاد الباريو  

16/01/2022 00 - 03 مصادق عليها  شباب السانية / نادي مرتيل  

16/01/2022 00 - 00 مصادق عليها  الشمال القصري / نهضة كورزيانة 

16/01/2022 00 - 01 مصادق عليها  شباب أوالد احميد / املد األزرق 

16/01/2022  01 - 02 مصادق عليها  وفاق العوامرة / نادي الغندوري  

16/01/2022 03 - 01 مصادق عليها  شباب أزال / حسنية طنجة  

16/01/2022 03 - 03 مصادق عليها  مولودية تطوان / نهضة طنجة  

16/01/2022 00-02 مصادق عليها  وفاق أمتار / رجاء البوغاز  

16/01/2022  02 -02 مصادق عليها  شباب حيضرة / نجوم طنجة 

16/01/2022 01 - 02 مصادق عليها  / هالل سيدي ادريس  رجاء العرائش 

16/01/2022 01 - 04 مصادق عليها  ج تدغين كتامة / وفاق أمسا  

16/01/2022 01 - 07 مصادق عليها  شباب ترجيست / ج ابن بطوطة 

16/01/2022 02 - 03 مصادق عليها  أجاكس املضيق / نادي كرونا  

16/01/2022 01 - 05 مصادق عليها  املاط ب / أوملبيك وادالو 

16/01/2022 01 - 01 مصادق عليها  النصر الرياض ي / رهان السانية  

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساء.
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 محضر رقم 08 بتاريخ 2022-02-04

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

 اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان  علي حدو  ونور الدين قصايب .

 جدول األعمال:

 مباريات القسم الثالث ) الدورتان  السادسة والسابعة  (.املصادقة على  -

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

 املصادقة على مباريات القسم الثالث ) الدورتان  السادسة والسابعة  (. -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

22/01/2022 00  - 02 مصادق عليها  نجاح طنجة  / نهضة املضيق 
22/01/2022 02 - 02 مصادق عليها  أمل رأس لوطا  / الشمال القصري  
22/01/2022 02 - 01 مصادق عليها  شباب السعادة / ج شباب املالليين 
23/01/2022 02- 01 مصادق عليها  نادي كرونا / نهضة كورزيانة  
23/01/2022 00 - 03 مصادق عليها  وفاق طنجة / النادي الطنجي  

23/01/2022 00 - 01 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس / النصر الرياض ي  

23/01/2022 03 - 00 مصادق عليها  رهان السانية / شباب طنجة 

23/01/2022 01-04 مصادق عليها  ا ف س طنجة / جوهرة تدغين كتامة   

23/01/2022 01 - 01 مصادق عليها  نادي مرتيل / شباب مغوغة  

23/01/2022 00 -01 مصادق عليها  أجاكس املضيق / شباب السانية  

  23/01/2022مباراة : وفاق امسا / رجاء العرائش القسم الثالث بتاريخ . 

 بعد تفحص اللجنة لتقريري الحكم ومندوب املباراة قررت اللجنة إعادة املباراة في وقت الحق.

 : 23/01/2022القسم الثالث بتاريخ  الطلبة/كوكب طنجةج السوق مباراة. 

وبعد تفحص ( العبين من فريق ج السوق الطلبة ، 05اعتراض حول تأهيل ومشاركة خمسة  )بتقدم فريق  كوكب طنجة  

لدى مصلحة الرخص  املعترض عليهم وبعد التأكد من ملفات الالعبينتم  قبوله  شكال ومضمونا ، اللجنة مللف االعتراض 

 أسماؤهم : واآلتيةبالعصبة 

 10/10/1988من مواليد  LA146920رشيد الربيعي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم -

 17/08/1994من مواليد  LB203562بالل ابن القائد  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم -

 10/07/1994من مواليد       LB193719حاتم الريطب الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  -

 1997من مواليد سنة  LB243848عبد السالم عمامو الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم  -

 25/06/1993من مواليد LB193720  معاد الكمية  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم -

بتاريخ  09وطبقا للقوانين  العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم و بالغ العصبة رقم  سنة ، 23سنهم يفوق  أنتبين 

 يلي: ، قررت اللجنة ما 43تحت عدد  11/10/2021

 صفر.هزيمة فريق ج السوق الطلبة بعقوبة عليه ثالثة أهداف وله  -

   احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  كوكب طنجة  له ثالثة أهداف وعليه صفر. -

 
 



 


