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 مساء،الخامسة الساعة  أعاله علىالجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه عقدت اللجنة 

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

 جدول األعمال:

 (.11و 10ملصادقة على مباريات القسم املمتاز )الدورتان ا -

 (.)القسم املمتاز كانت في انتظار البت املباريات التياملصادقة على  -

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

 (.10 الدورة)املمتاز املصادقة على مباريات القسم  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

08/01/2022 03-  04 مصادق عليها  ف.س العرائش / الشباب االصيلي 

08/01/2022 02-  02 مصادق عليها  السالم القصري / وفاق الساحل 

08/01/2022 00-  05 مصادق عليها  اء بني مكادة / شباب سيدي ادريسجر  

09/01/2022 01  -00 مصادق عليها  جوهرة مسنانة / طلبة طنجة 

09/01/2022 00-  01 مصادق عليها  شباب علم طنجة / س.ا.ب مغرب طنجة 

09/01/2022 01-  00 عليهامصادق   وداد طنجة / اتحاد طنجة البالية 

09/01/2022 00-  04 مصادق عليها  شباب املضيق / ف.س باب تازة 

09/01/2022 02-  01 مصادق عليها  الرجاء القصري / اتحاد امزورن  

09/01/2022 02-  00 مصادق عليها  جوهرة العرائش / شباب الدغاليين 

09/01/2022 01-  03 مصادق عليها  نهضة باب برد / شباب بنديبان 

10/01/2022 00-  01 مصادق عليها  رجاء موح باكو / طلبة تطوان 

11/01/2022 00-  01 مصادق عليها  رجاء الحسيمة / امل الفنيدق 

 (.11املصادقة على مباريات القسم املمتاز) الدورة  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

15/01/2022 00-  05 مصادق عليها  طلبة تطوان / الرجاء القصري  

15/01/2022 01  -01 مصادق عليها  الشباب االصيلي / شباب املضيق 

15/01/2022 02-  00 مصادق عليها  وفاق الساحل / وداد طنجة 

15/01/2022 02-  00 مصادق عليها  اء بني مكادةجطلبة طنجة / ر  

15/01/2022 02-  07 مصادق عليها  س.ا.ب مغرب طنجة / السالم القصري  

16/01/2022 02-  00 مصادق عليها  شباب سيدي ادريس / رجاء موح باكو 

16/01/2022 01-  00 مصادق عليها  شباب بنديبان / شباب علم طنجة 

16/01/2022 01-  01 مصادق عليها  امل الفنيدق / اتحاد طنجة البالية 

16/01/2022 01-  02 مصادق عليها  شباب الدغاليين / نهضة باب برد 

16/01/2022 05-  01 مصادق عليها  ف.س باب تازة / جوهرة مسنانة 

16/01/2022 01-  01 مصادق عليها  جوهرة العرائش / رجاء الحسيمة 



16/01/2022 00-  01 مصادق عليها  اتحاد امزورن / ف.س العرائش 

 في انتظار البت )القسم املمتاز( .املصادقة على املباريات التي كانت  -

 : 2021 /10/ 24 بتاريخ (  02الدورة ) القسم املمتاز  رجاء الحسيمة / شباب علم طنجةمباراة. 

الحكم  شباب علم طنجة تقدم باعتراض تقني علىان فريق بعد اطالع اللجنة على تقرير الحكم ومندوب املباراة اتضح 

 ومضمونا.وبعد تفحص الوثائق املرفقة بملف االعتراض التقني قررت اللجنة قبوله شكال  القانونية. لإلجراءاتوفقا 

للجامعة  التأديبيمن القانون  108وقد قامت اللجنة بإحالته على املديرية الجهوية للتحكيم طبقا ملضمون الفصل 

التقني من طرف الحكم ،  الخطأ امللكية املغربية لكرة القدم ، وذلك قصد التحقق من مدى ارتكاب او عدم ارتكاب

وعلى اثر  اللجنة بدراستهوبعد توصل اللجنة بجواب من املديرية الجهوية للتحكيم املتضمن لرأيها في النازلة. وقيام 

املصادقة على النتيجة املسجلة  تداولها في هذا امللف ، تبين ان الحكم لم يرتكب اي خطا تقني  ، وعليه قررت اللجنة

 مللعب اي :على ارضية ا

 علم طنجة ( شباب01(/  ) 02رجاء الحسيمة )

 : 19/12/2021بتاريخ  ( 08)الدورة القسم املمتاز جوهرة مسنانة / طلبة تطوان مباراة. 

 ، تبين ان الالعب30/12/2021الصادر بتاريخ  12رقم والروح الرياضية  للتأديباللجنة الجهوية االطالع على محضر بعد 

رغم عقوبة  شارك  في املباراة السالفة الذكر ،  جوهرة مسنانة من فريق 141808 الحامل لرخصة رقم يوسف طنكة

ارات في املباراة السابقة  ،  وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت ذان ( 04لركمه أربعة)التوقيف 

 اللجنة  ما يلي :

العام بجزاء مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  جوهرة مسنانةهزيمة فريق  -

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

 له ثالث أهداف وعليه صفر. طلبة تطواناحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

  :مالحظة

س.ا.ب مغرب  : خالل مباراةس.ا.ب مغرب طنجة طرف فريق  التحكيم مناالعتراض املسجل في ورقة  تأكيدنظرا لعدم 

ومذكرة  التأديبيمن القانون 108)القسم املمتاز( ، وطبقا للفصل   16/01/2022بتاريخ  طنجة / السالم القصري 

 .درهم  200بمبلغ  س.ا.ب مغرب طنجة ، قررت اللجنة تغريم فريق  13/10/2021الصادرة بتاريخ 14العصبة رقم 

 السابعة مساء.لجلسة على الساعة ورفعت ا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


