
 14/04/2022                                                                                                       878العدد:

 2022-04-05 بتاريخ10 محضر رقم 

 

الساعة  أعاله علىللقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعها بالتاريخ املشار إليه  اللجنة الجهويةعقدت 

 نور  و  حدو  : على السيدان احمد عمرو، وعضوية اللجنة السيدبرئاسة رئيس ، مساءوالنصف الثالثة 

 قصايب.الدين 

 جدول األعمال:

 (18 املمتاز )الدورةلى مباريات القسم املصادقة ع. 

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

 (.18 املمتاز )الدورةالقسم  ياتلى مبار املصادقة ع 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
19/03/2022 03  -  02 مصادق عليها  وداد طنجة /شباب علم طنجة  
19/03/2022 01  -  03 مصادق عليها  الشباب االصيلي/  رجاء بني مكادة 
 س.ا.ب مغرب طنجةرجاء الحسيمة /  20/03/2022 01-  02 مصادق عليها
20/03/2022 04-  01 مصادق عليها  اتحاد امزورن /  جوهرة مسنانة 
20/03/2022 02-  01 مصادق عليها  امل الفنيدق /السالم القصري  

20/03/2022 01-  02 عليها مصادق  وفاق الساحل /جوهرة العرائش  
20/03/2022 00  -  01 مصادق عليها  طلبة تطوان /ف.س باب تازة  
20/03/2022 04  -  01 مصادق عليها  اتحاد طنجة البالية /نهضة باب برد  
20/03/2022 02  -  03 مصادق عليها  الرجاء القصري  /شباب املضيق  
20/03/2022 02-  00 مصادق عليها  شباب الدغاليين / شباب بنديبان 
20/03/2022 02-  01 مصادق عليها  طلبة طنجة / شباب سيدي ادريس 

 19/03/2022بتاريخ ( 18الدورة ) -املمتازالقسم - العرائش ف.س /موح باكو  : رجاء مباراة. 

، 29/03/2022الصادر بتاريخ  26رقم بعد االطالع على محضر اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية 

في املباراة السالفة الذكر  173098رقم زكرياء هنية رخصة  الالعب أقحم ف.س العرائشفريق  أنتبين 

لقوانين الجامعة امللكية املغربية  السابقة، وطبقافي املباراة  ( انذارات04رغم عقوبة التوقيف لركمه أربع )

 اللجنة مايلي:لكرة القدم قررت 

خصم نقطة  ع( م00( أهداف وله صفر )03بجزاء عليه ثالثة ) العرائش ف.سهزيمة فريق  -

 درهم.1000قدرها وغرامة ماليةالعام واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب 

 (.00صفر )( اهداف وعليه 03) ثالثةله رجاء موح باكو حتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 
 
 

 



 

 

 14/04/2022                                                                                                      878العدد:

 2022-04-08بتاريخ 11محضر رقم 

عقدت اللجنة  الجهوية للقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعها بالتاريخ املشار إليه أعاله  على الساعة 

مساء، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية  السيدان : علي حدو   والنصف  الثالثة

 ونور الدين قصايب .

 جدول األعمال:

  (.19 املمتاز )الدورةاملصادقة على مباريات القسم 

  كانت في انتظار البت. املمتاز والتيالقسم  ياتاملصادقة على مبار 

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

  (.19 املمتاز )الدورةالقسم  ياتاملصادقة على مبار 

 املتباريان الفريقان التاريخ النتيجة املصادقة

26/03/2022 01  -  02 مصادق عليها  وداد طنجة / السالم القصري  

26/03/2022 03  -  01 مصادق عليها  اتحاد طنجة البالية / شباب علم طنجة 

26/03/2022 03  - 03 مصادق عليها  جوهرة العرائشس.ا.ب مغرب طنجة /   

 رجاء موح باكو /الشباب االصيلي  26/03/2022 03-  02 مصادق عليها

27/03/2022 02-  02 مصادق عليها  شباب املضيق/  طلبة طنجة 

27/03/2022 00-  01 مصادق عليها  رجاء الحسيمة/  شباب بنديبان 

27/03/2022 01-  02 مصادق عليها  ف.س باب تازة/  شباب سيدي ادريس 

27/03/2022 01  -  08 مصادق عليها  وفاق الساحل / نهضة باب برد 

27/03/2022 00  -  00 مصادق عليها  اتحاد امزورن /رجاء بني مكادة 

27/03/2022 00-  04 مصادق عليها  طلبة تطوان / جوهرة مسنانة 

27/03/2022 00-  00 مصادق عليها  الرجاء القصري / ف.س العرائش 

 2022-03-27بتاريخ  -متازالقسم امل- الفنيدق / شباب الدغاليين أمل: مباراة.  

شباب الدغاليين اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق  ومندوب املباراة،استنادا لتقريري الحكم 

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

 لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي



مع خصم نقطة عليه ثالثة أهداف وله صفر  أول  عتذار ابتسجيله  شباب الدغاليين هزيمة فريق -

 درهم. 1000غرامة مالية قدرها  و العام، واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتب 

 .له ثالثة أهداف وعليه صفر الفنيدق أمل احتساب ثالثة نقط لفائدة فريق -

  كانت في انتظار البت. املمتاز والتياملصادقة على مباريات القسم 

 :13/03/2022بتاريخ ( 16الدورة )-املمتاز القسم - بني مكادة رجاء /ف.س العرائش مباراة. 

، 31/03/2022الصادر بتاريخ  27بعد االطالع على محضر اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية رقم 

في املباراة السالفة  168268رقم رخصة  بريدة عبد الرزاق الالعب أقحم العرائشف.س فريق  أنتبين 

لقوانين الجامعة امللكية  السابقة، وطبقافي املباراة  إنذارات( 04الذكر رغم عقوبة التوقيف لركمه أربع )

 يلي: اللجنة مااملغربية لكرة القدم قررت 

( مع خصم نقطة 00( أهداف وله صفر )03بجزاء عليه ثالثة ) ف.س العرائشهزيمة فريق  -

 درهم.1000غرامة مالية قدرهاو واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب العام 

 (.00صفر )وعليه  أهداف( 03له ثالثة ) رجاء بني مكادةاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 :2022-02-20بتاريخ  -القسم الثالث -ف س باب تازة / الرجاء القصري  مباراة. 

 من طرف فريق  ف س باب تازةبالتصدي واإلثارة حول استعمال الغش الرجاء القصري تقدم فريق 

املسجل   170937والذي انتحل صفة الالعب حمزة حمانو الحامل لرخصة رقم  03إقحامه الالعب رقم ب

تبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية  وبعد تفحص اللجنة للملف املدلى به ،بورقة التحكيم ، 

وبعد االطالع على تقريري الحكم ومندوب املباراة  وداخل اآلجال املرتبط باملوضوع  مما يتعين قبوله، 

ومن اجل توضيح هذه الحالة قامت اللجنة ، وكذا الصور املرفقة والقرص املدمج لالعب املذكور  

املعترض عليه هو نفسه  03بحكم ومندوب املباراة ، حيث أكدا لها  أن الالعب رقم هاتفي  صال تبا

املسجل بورقة التحكيم باسم حمزة حمانو  وبذلك يكون  الالعب املذكور  قد شارك في املباراة السالفة 

 الذكر بصفة قانونية، لذا قررت اللجنة املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب أي:

 (.01) ( / / الرجاء القصري 04) س باب تازة ف

 

 مالحظة:

السالم فريق رجاء بني مكادة و طرف فريق  التحكيم مننظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة 

/ السالم  ووداد طنجة 27/03/2022تاريخ ب اتحاد امزورن /رجاء بني مكادة خالل مبارتي: القصري 

من القانون التأديبي 108وطبقا للفصل  (،)القسم املمتازعلى التوالي  26/03/2022بتاريخ  القصري 

 رجاء بني مكادة فريق كل من قررت اللجنة تغريم ،13/10/2021الصادرة بتاريخ 14ومذكرة العصبة رقم 

 .درهم200بمبلغ  السالم القصري فريق و 

 مساء الساعة الخامسةورفعت الجلسة على 

 
 


