
 2022/06/00                                                                                                                                                                                             603 :  العدد   

 01/00/2020بتاريخ  00محضر رقم 

 

برئاسة   السابعة مساء،الساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 .ونورالدين قصايب   علي  السيدان السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  .رئيس  اللجنة 

 :جدول الاعمال

 (.الاولى والثانية  الدورتان)املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 (.الدورة الاولى) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

2020/ 00/ 60 00  -  02 مصادق عليها  شباب ميرادور /  شباب بني عبدهللا 

2020/ 00/ 60 02  -  00 مصادق عليها  وعياشبني اتحاد / دهدوه اساكن  

2020/ 00/ 60 02  -  02 مصادق عليها  اتحاد كتامة/ النادي الحسيمي  

2020/ 00/ 60 00  - 00 مصادق عليها  امل ايت قمرة/ حسنية تارجيست  

2020/ 00/ 60 06  -  00 مصادق عليها   فتح الرواض ي/ نادي بني بوفراح  

2020/ 00/ 60 00  -  00 مصادق عليها  جمعية ايت حديفة/ نادي بوكيدارن  

2020/ 00/ 60 00  -  00 مصادق عليها اوملبيك وادي الو/ رجاء البوغاز    

2020/ 00/ 60 00  -  00 مصادق عليها نادي املستقبل/ وفاق امتار    

 (.ألاولى و الثانية تانالدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

03/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  اطلس مرتيل/ وفاق العوامرة  
03/00/2020 01  -  00 مصادق عليها  حسنية تارجيست/ شباب بني عبد هللا  
03/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  اتحاد بني بوعياش/ شباب ميرادور  
03/00/2020 00  - 00 مصادق عليها  حسنية طنجة/ نادي الغندوري  
03/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  الشمال القصري / اجاكس املضيق  
00/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس/ شباب طنجة  
00/00/2020 06  -  00 مصادق عليها شباب اوالد احميد / نهضة بئر الشيفا    

00/00/2020 06  -  02 مصادق عليها نادي كرونا/ امل راس لوطا    

00/00/2020 02 - 02 مصادق عليها وفاق طنجة/ شباب السعادة    

00/00/2020 00  - 00 مصادق عليها نهضة املضيق/ شباب درادب    

00/00/2020 00 - 02 مصادق عليها شباب مغوغة/ شباب السانية    

00/00/2020 02 - 02 مصادق عليها النصر الرياض ي/ س طنجة .ف   

00/00/2020 02 - 00 مصادق عليها النادي الطنجي/ شباب الازهر    

00/00/2020 00 -  01 مصادق عليها اتحاد السالم/ مولودية تطوان    

00/00/2020 06 - 00 مصادق عليها اندلس طنجة/ املحيط الاصيلي    

00/00/2020 00 - 02 مصادق عليها شباب ازال/ اتحاد الباريو    

00/00/2020 00 - 00 مصادق عليها الطلبة سوق .ج/ املغرب التطواني ب    



00/00/2020 02 - 03 مصادق عليها رجاء العرائش/ تدغين كتامة .ج   

  تمت إعادة برمجة املباراة ) .2020-00-00القسم الثالث بتاريخ  ش املالليين.ج/ مدرسة العرائش  :مباراة

 (في وقت الحق 

  2020-00-00دهدوه اساكن القسم الثالث بتاريخ / امل ايت قمرة  :مباراة. 

دهوده اساكن  احضار فريقعدم  بسببتجر  املباراة لماتضح أن ، ندوب املباراة مالحكم و استنادا لتقرير         

 :يلي لذا قررت اللجنة ما، ( جوارب مغايرة للون جوارب فريق الضيفو  واقي الساق )ملعدات الالعبين 

 خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل عليها في سلم  مع بعقوبة دهدوه اساكن  هزيمة فريق

 درهم  0000الترتيب العام  عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها  

 اهداف وعليه صفر ةاحتساب ثالث نقط لصالح فريق امل ايت قمرة له ثالث. 

 .ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2022/06/00                                                                                                                                                                                          603    :العدد 

 محضر رقم 02 بتاريخ 2020/02/06

 بعة والنصفعقدت لجنة القوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السا

 .نور الدين قصايب  علي حدو  و السيدان مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  

 جدول ألاعمال

 ( .الاولى، الثانيةالدورتان )املصادقة على مباريات القسم الثالث     -

-------------------------------------------------------------- 

 (.ألاولى و الثانية الدورتان)املصادقة على مباريات القسم الثالث -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

06/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  نهضة طنجة/ بطوطة .ج 

06/00/2020 00  -  00 عليهامصادق   ش املالليين.ج/ مدرسة العرائش  

06/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  رجاء البوغاز/ نادي املستقبل  

06/00/2020 00  - 02 مصادق عليها  نادي بني بوفراح/ ايت جديفة .ج 

06/00/2020 02  -  00 مصادق عليها  يالنادي الحسيم/ فتح الرواض ي  

06/00/2020 06  -  00 عليهامصادق   وفاق امتار/ سوق الطلبة .ج 

00/00/2020 00  -  02 مصادق عليها فتح طنجة/ سبورتينغ اريج طنجة    

00/00/2020 02  -  00 مصادق عليها نجاح طنجة/ اطلس طنجة    

00/00/2020 02 - 00 مصادق عليها املغرب التطواني ب/ كوكب طنجة    

00/00/2020 00  - 00 مصادق عليها نهضة كورزيانة/ نادي مرتيل    

00/00/2020 02 - 00 مصادق عليها نجوم طنجة/ نهضة وزان    

00/00/2020 00 - 00 مصادق عليها نادي بوكيدارن / امل امزورن    

00/00/2020 00 - 00 مصادق عليها رهان السانية/ وفاق امسا    

00/00/2020 06 - 00 مصادق عليها شباب تارجيست/ املد الازرق    

 (.ألاولى و الثانيةرتان الدو ) املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

20/00/2020 02  -  00 مصادق عليها  اجاكس املضيق/ نهضة كورزيانة  

20/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  العوامرةوفاق / حسنية طنجة  

20/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  اهلي العوامة/ شباب حيضرة  

20/00/2020 06  - 00 مصادق عليها  سبورتينغ اريج طنجة/ شباب ازال  

20/00/2020 02  -  00 مصادق عليها  نادي الغندوري/ فتح طنجة  

20/00/2020 00  -  02 مصادق عليها  شباب مغوغة/ نادي كرونا  



20/00/2020 00  -  06 عليها مصادق اتحاد الباريو/  اطلس مرتيل   

  02/00/2020بتاريخ  الثالث القسم  شباب السانية/  الشمال القصري  :مباراة 

في الوقت املبرمج من طرف العصبة،  وطبقا الى امللعب   الشمال القصري لـم تجر املباراة  لعدم حضور فريق 

 :للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي ملقتضيات القوانين العامة  

 اول مع خصم نقطة واحدة  من رصيد النقط املحصل  بتسجيله العتذار الشمال القصري  هزيمة فريق

                                              .درهم   0000مع غرامة مالية قدرها   عليها في سلم الترتيب العام  عليه ثالثة أهداف وله صفر

 ثالثة أهداف وعليه صفرله  احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  شباب السانية . 

 .ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2022/06/00                                                                                                                                                                                             603    :العدد 

 2020-02-00بتاريخ  06محضر رقم 

 

والنصف عقدت لجنة القوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السادسة 

 .ونور الدين قصايب   -علي حدو : مساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السادة  

 :جدول ألاعمال

 ( .الدورتان الاولى ،الثانية والثالثة)املصادقة على مباريات القسم الثالث     -

-------------------------------------------------------------- 

 (.الدورتان الثانية والثالثة) املصادقة على مباريات القسم الثالث -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

         20/00/2020 00  -  00 عليها مصادق

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                      

0/00/2020  

 شباب السعادة/ اندلس طنجة 

20/00/2020 06  -  00 مصادق عليها  فتح الرواض ي/ اتحاد كتامة  

20/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  ايت حديفة.ج/ النادي الحسيمي  

20/00/2020 02  - 00 مصادق عليها  املحيط الاصيلي/ شباب املالليين .ج 

22/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  شباب درادب/ اهلي العوامة  

22/00/2020 00  -  00 مصادق عليها  اطلس طنجة/ نجوم طنجة  

22/00/2020 02  -  00 مصادق عليها مدرسة العرائش/ النادي الطنجي    

22/00/2020 00  -  00 مصادق عليها شباب الازهر/ وفاق طنجة    

22/00/2020 00  -  00 مصادق عليها شباب بني عبدهللا/ دهدوه اساكن    

22/00/2020 02  -  00 مصادق عليها امل ايت قمرة/ اتحاد بوعياش    

22/00/2020 00  -  00 مصادق عليها شباب ميرادور / حسنية تارجيست    

22/00/2020 06  -  00 مصادق عليها امل امزورن / نادي بني بوفراح    

22/00/2020 02  -  00 مصادق عليها نهضة وزان/ نهضة املضيق    

22/00/2020 02  -  00 مصادق عليها  نادي مرتيل/ امل راس لوطا  

 
 

 (.الثانية والثالثة والرابعة ات الدور ) ملصادقة على مباريات القسم الثالث ا -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
00/02/2020 03  -  00 مصادق عليها  النادي الحسيمي/ امل امزورن  
00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اتحاد كتامة/ ايت حديفة .ج 
 00  -  00 مصادق عليها

 

00/02/2020  امل ايت قمرة/ شباب ميرادور  
00/02/2020 00  - 06 مصادق عليها  ابن بطوطة.ج/ املد الازرق  
00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  شباب حيضرة/ نجاح طنجة  
00/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  شباب تارجيست/ اتحاد السالم  
00/02/2020 02  -  06 مصادق عليها مولودية تطوان/ شباب اوالد احميد    
 مصادق عليها

 

00  -  00 

 

00/02/2020 تدغين كتامة.ج/ النصر الرياض ي    
 



00/02/2020 02  -  00 مصادق عليها كوكب طنجة/ وفاق امتار    
00/02/2020 00  -  06 مصادق عليها دهدوه اساكن/ حسنية تارجيست    
00/02/2020 06  -  00 مصادق عليها اتحاد بني بوعياش/ شباب بني عبدهللا    
00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها نادي بني بوفراح/ نادي بوكيدارن    
00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  الشيفانهضة بئر / نهضة طنجة  

00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها   وفاق امسا / هالل سيدي ادريس  
00/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  شباب طنجة/ رجاء العرائش  
00/02/2020 00  -  03 مصادق عليها  س طنجة.ف/ رهان السانية  
00/02/2020 02  -  02 مصادق عليها  نادي املستقبل/ اوملبيك وادالو  

 

  2020-02-00بتاريخ  القسم الثالث  سوق الطلبة.ج/ رجاء البوغاز  :مباراة. 

الى  سوق الطلبة. اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق ج، حكم و مندوب املباراة ال ياستنادا لتقرير         

الوقت املبرمج من طرف العصبة ، وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة  في امللعب 

 القدم قررت اللجنة ما يلي 

  0000سوق الطلبة بتسجيله العتذار اول عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها . جهزيمة فريق 

 درهم 

  له ثالثة أهداف وعليه صفر البوغاز رجاء   احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  . 

 

 .ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والنصف ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2022/06/00                                                                                                                                                                                             603    :العدد 

 2020-02-20بتاريخ  00محضر رقم 

 

 والنصف عقدت لجنة القوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السادسة

 .علي حدو  ونور الدين قصايب  السيدانمساء ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  

 :جدول ألاعمال

 ( .والخامسة  الرابعة،الثالثة الدورات )املصادقة على مباريات القسم الثالث     -

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

 (.والخامسة  الرابعةالثالثة ،  اتالدور ) املصادقة على مباريات القسم الثالث -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اتحاد الباريو/ سبورتينغ اريج طنجة  
00/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  نجاح طنجة/ شباب درادب  
 00  -  00 مصادق عليها

 

00/02/2020  الشمال القصري /  مغوغةشباب  
00/02/2020 00  - 00 مصادق عليها  هالل سيدي ادريس/  س طنجة.ف 
00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  مولودية تطوان/  الشيفا نهضة بئر  
00/02/2020 06  -  06 مصادق عليها  املد الازرق/ نهضة طنجة  
00/02/2020 00  -  02 مصادق عليها بني حديفة.ج/ فتح الرواض ي    

00/02/2020 00  -  00 مصادق عليها وفاق امتار/  -ب-املغرب التطواني   

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها شباب حيضرة/ طنجة  اطلس   

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها نهضة كورزيانة/ السانية شباب    

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها وفاق طنجة/ مدرسة العرائش    

02/02/2020 00  -  02 مصادق عليها  النصر الرياض ي/ رجاء العرائش  

02/02/2020 00  -  02 مصادق عليها   امسا وفاق/ شباب طنجة  

02/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  نهضة املضيق/ نجوم طنجة  

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  شباب ازال/ نادي الغندوري  

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اتحاد السالم/  ابن بطوطة.ج 

02/02/2020 00  -  03 مصادق عليها  امل امزورن / اتحاد كتامة  

02/02/2020 00  -  06 مصادق عليها  رهان السانية/ تدغين كتامة .ج 

02/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  اوملبيك وادالو/ سوق الطلبة .ج 

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  فتح طنجة/ وفاق العوامرة  

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اندلس طنجة/ شباب املالليين .ج 

02/02/2020 00  -  02 مصادق عليها  نادي كرونا/ نادي مرتيل  

02/02/2020 02  -  06 مصادق عليها  شباب السعادة/ شباب الازهر  

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  نادي بوكيدارن / النادي الحسيمي  

02/02/2020 06  -  00 مصادق عليها  النادي الطنجي/ املحيط الاصيلي  

02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اهلي العوامة/ نهضة وزان  



02/02/2020 02  -  02 مصادق عليها  امل راس لوطا/ اجاكس املضيق  
 

  2020-02-00شباب اوالد احميد بتاريخ / شباب تارجيست  :مباراة. 

الى اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق شباب اوالد احميد ، حكم و مندوب املباراة ال ي استنادا لتقرير 

الوقت املبرمج من طرف العصبة ، وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة  فيامللعب 

 :القدم قررت اللجنة ما يلي 

  0000العتذار اول عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها  بتسجيله شباب أوالد احميد هزيمة 

 درهم 

   له ثالثة أهداف وعليه صفر شباب تارجيست احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  . 

  2020-02-02بتاريخ القسم الثالث  حسنية طنجة/ اطلس مرتيل  :مباراة. 

 ،بسبب عدم وجود الامن الكافي 01توقفت في الدقيقة اتضح أن املباراة ، و مندوب املباراة الحكم ي استنادا لتقرير 

  :وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي

  درهم  0000عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها  بعقوبةاطلس مرتيل هزيمة فريق 

 له ثالثة أهداف وعليه صفر طنجة فريق حسنيةثالث نقط لفائدة  احتساب. 

 :مالحظة 

 خالل من طرف فريق رجاء العرائش  الاعتراض املسجل في ورقة التحكيم  تأكيدنظرا لعدم  

من القانون 108، وطبقا للفصل ( الثالثالقسم )  02/02/2020بتاريخ النصر الرياض ي / رجاء العرائش  :مباراة

بمبلغ  رجاء العرائش ، قررت اللجنة تغريم فريق  06/00/2020الصادرة بتاريخ 00ومذكرة العصبة رقم  التأديبي

 .درهم 200

 

 .ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202206/00                                                                                                                                                                                             603    :العدد   

 محضر رقم 00 بتاريخ 2020-02-60

مساء ،  بعةعقدت لجنة القوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة السا

 .نور الدين قصايب  علي حدو و السيدانبرئاسة  رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  

 :جدول ألاعمال

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

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

 (.، الخامسة والسادسة الرابعة ات الدور ) القسم الثالث املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

02/02/2020 06  -  00 مصادق عليها  شباب املالليين.ج/  النادي الطنجي 
02/02/2020 02  -  02 مصادق عليها  مدرسة العرائش/  السعادة شباب  
 00  -  00 مصادق عليها

 

02/02/2020  شباب ميرادور /  دهدوه اساكن 
02/02/2020 02  - 00 مصادق عليها  النادي الحسيمي/ نادي بني بوفراح  
02/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  الفتح الرواض ي/ امل امزورن  
02/02/2020 06  -  00 مصادق عليها  شباب العوامرة/ شباب ازال  
02/02/2020 02  -  06 مصادق عليها شباب الازهر/ اندلس طنجة    

01/02/2020 00  -  00 مصادق عليها رجاء البوغاز/ كوكب طنجة    

01/02/2020 00  -  00 مصادق عليها سبورتينغ اريج طنجة/ الغندوري نادي    
01/02/2020 02  -  02 مصادق عليها س طنجة.ف/ وفاق امسا    

01/02/2020 02  -  06 مصادق عليها شباب تارجيست/ مولودية تطوان    

01/02/2020 06  -  00 مصادق عليها  نهضة طنجة/ اتحاد السالم  

01/02/2020 00  -  00 مصادق عليها   نهضة بئر الشيفا/ املد الازرق  

01/02/2020 06  -  00 مصادق عليها  شباب درادب/ شباب حيضرة  

01/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  شباب السانية / امل راس لوطا  
01/02/2020 00  -  00 مصادق عليها  اطلس مرتيل/ فتح طنجة  

01/02/2020 00  -  02 مصادق عليها  اتحاد الباريو/ حسنية طنجة  

01/02/2020 00  -  06 مصادق عليها  اتحاد كتامة/ نادي بوكيدان  
01/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  حسنية تارجيست/ اتحاد بني بوعياش  

01/02/2020 02  -  00 مصادق عليها  وفاق طنجة/ املحيط الاصيلي  

01/02/2020 02  -  02 مصادق عليها  ابن بطوطة. ج/ شباب اوالد احميد  

  2020-02-01بتاريخ  -القسم الثالث - شباب بني عبدهللا/ امل ايت القمرة  :مباراة. 

شباب بني استنادا لتقرير كل من حكم و مندوب املباراة اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق         

وطبقا ملقتضيات القوانين العامة  للجامعة امللكية املغربية لكرة  الوقت املبرمج من طرف العصبة ، في عبدهللا

 :القدم قررت اللجنة ما يلي 



  بتسجيله العتذار اول عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها  شباب بني عبدهللاهزيمة فريق

 درهم  0000

   ليه صفرله ثالثة أهداف وعامل ايت القمرة احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  . 

 ليالوالنصف  ورفعت الجلسة على الساعة التامنة. 
 

 


