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 2022-03-11بتاريخ  06محضر رقم 

 مساء، الخامسةالساعة  أعاله علىللقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعها بالتاريخ املشار إليه  اللجنة الجهويةعقدت 

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

 جدول األعمال:

 (.والحادية عشرة ةالتاسعة، العاشر  ،ةالثامن الدورات:املصادقة على مباريات القسم الرابع ) -

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

 (.الثامنة والعاشرة تانمباريات القسم الرابع )الدور على املصادقة  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

19/02/2022 05-  03 مصادق عليها  مولودية طنجةنجوم ابيريا /  

19/02/2022 02-  00 مصادق عليها  وفاء العرائش /ميناء مارينا  

19/02/2022 00-  00 مصادق عليها  شباب الفنيدق/  الفنيدقنجم  

19/02/2022 00-  01 مصادق عليها  اندلس القصري  /الوفاء الرياض ي  

19/02/2022 02-  00 مصادق عليها  ج.جبل درسة / سبورتينغ الشاون  

19/02/2022 02-  04 مصادق عليها  نهضة بني عمران / اتفاق الباريو 

20/02/2022 03-  02 مصادق عليها  املنار الرياض ينجوم الصداقة /  

20/02/2022 01-  02 مصادق عليها  اتلتيك مشالوة / شباب العوامة 

20/02/2022 02-  05 مصادق عليها  هالل طنجة / امل بدريوين 

20/02/2022 01-  01 مصادق عليها  نهضة الفنيدق / تمودة تطوان 

20/02/2022 01-  01 مصادق عليها  امل طنجة / شباب العوامرة 

20/02/2022 01-  00 عليهامصادق   وفاق تطوان باير باب النوادر / 

 (.عشرة التاسعة والحادية الثامنة،: اتاملصادقة على مباريات القسم الرابع )الدور  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

26/02/2022 00-  02 مصادق عليها  ج.جبل درسة/  وفاق تطوان 

26/02/2022 ---- في انتظار البت  نهضة الفنيدق/  سبورتينغ الشاون  

26/02/2022 02-  01 مصادق عليها  هالل طنجة رجاء طنجة / 

26/02/2022 ----- في انتظار البت  امل بدريوين / اتلتيك مشالوة 

27/02/2022 01-  05 مصادق عليها  اتحاد بئر الشيفا/  الدفاع الرياض ي 

27/02/2022 01-  02 مصادق عليها  نجاح الزينات / شباب املدينة 

27/02/2022 01-  03 مصادق عليها  رابطة طنجة / اكاديمية القرب 

27/02/2022 02-  03 مصادق عليها  سبورتينغ طنجة /  نادي شراقة 

27/02/2022 01-  02 مصادق عليها باير باب النوادر/  نجم الفنيدق   

27/02/2022 02-  01 مصادق عليها نهضة بني عمران /شباب الفنيدق    

 

 



 :2020-02-27بتاريخ  -القسم الرابع - ميناء مارينا/  شباب العوامة مباراة.  

في الوقت الى امللعب ميناء مارينالم تجر لعدم حضور فريق  املباراةأن  حاملباراة، اتضومندوب حكم يالاستنادا لتقرير 

غربية لكرة القدم قررت اللجنة ما لكية املللجامعة املقتضيات القوانين العامة وطبقا مل العصبة،برمج من طرف امل

 :يلي

اول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في اعتدار بتسجيله ميناء ماريناهزيمة فريق  -

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

 .أهداف وعليه صفر ثالثةله العوامةشباب فريق  نقط لفائدةثالثة احتساب  -

 :2020-02-27بتاريخ  -القسم الرابع- القصري / اتلتيك طنجة كاوملبي مباراة.  

الى امللعب في  اتلتيك طنجةاستنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة، اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق 

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

 :اللجنة ما يلي

بتسجيله اعتدار اول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في  اتلتيك طنجةهزيمة فريق  -

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

 .له ثالثة أهداف وعليه صفراوملبيك القصرياحتساب ثالثة نقط لفائدة فريق  -
 

 مساء.السابعة ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


