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 عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة الخامسة والنصف

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

 جدول األعمال:

 (.والعاشرة والحادية عشرالسابعة  املصادقة على مباريات القسم الثالث )الدورات    -

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

 (.والعاشرة والحادية عشرالسابعة  الدوراتاملصادقة على مباريات القسم الثالث )    -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

16/04/2022 02 - 02 مصادق عليها  شباب  مغوغة/ نهضة كورزيانة 
16/04/2022 02 - 05 مصادق عليها  ن / النادي الطنجيياملاللي ج.شباب 

16/04/2022 02 - 00 مصادق عليها  لو كوكب طنجة /اوملبيك واد 

17/04/2022 00 - 03 مصادق عليها  رجاء العرائش / رهان السانية 

17/04/2022 01 - 03 مصادق عليها  ج.سوق الطلبة / نادي املستقبل 

17/04/2022 01 -03 مصادق عليها  ف.س طنجة/ وفاق امسا 

17/04/2022 00 - 03 مصادق عليها  السانية / امل راس لوطاشباب  

17/04/2022 05 - 02 مصادق عليها  شباب االزهر  /اندلس طنجة 

17/04/2022 00 - 01 مصادق عليها  ج. تدغين كتامة / هالل سيدي ادريس 

17/04/2022 00 - 04 مصادق عليها  املغرب التطواني ب / رجاء البوغاز 

19/04/2022 00 - 00 مصادق عليها  حسنية طنجةفتح طنجة /  

21/04/2022 01 - 01 مصادق عليها  وفاق طنجة / املحيط االصيلي 

22/04/2022 01 - 05 مصادق عليها  

 

 شباب طنجة / النصر الرياض ي

 2022-04-16بتاريخ  -القسم الثالث- العرائش/ شباب السعادة مباراة: مدرسة. 

بسبب ضرب الحكم من  66الحكم ومندوب املباراة، اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  استنادا لتقريري 

وكانت  مما استحال على الحكم إتمام املباراة الرأسشباب السعادة على مستوى  حد العبي فريقأطرف 

ملقتضيات القوانين العامة  العرائش، وطبقاالنتيجة املسجلة ثالثة أهداف مقابل صفر لصالح فريق مدرسة 

 للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:

 1000غرامة مالية قدرها مع أهداف وله صفر  ثالثبعقوبة عليه  شباب السعادةهزيمة فريق  -

 درهم 

 له ثالثة أهداف وعليه صفر. مدرسة العرائشاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

 

 

 

 

 



 17/04/2022بتاريخ  -القسم الثالث- القصري / نادي كرونا مباراة: الشمال. 

لالعب  هبإقحاماعتراض حول استعمال الغش من طرف  فريق الشمال القصري ب كرونا تقدم فريق نادي

واملسجل  187030الذي انتحل صفة الالعب املسمى احمد العبوس ي الحامل لرخصة رقم في املباراة  09رقم 

تبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية ، وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض ، في ورقة التحكيم 

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

، وطبقا للقوانين  سالفة الذكر بصفة غير قانونية الالالعب مجهول الهوية وشارك فيى املباراة  أنللجنة 

 العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:

مع خصم نقطة واحدة من ، بعقوبة عليه ثالثة أهداف وله صفر هزيمة فريق الشمال القصري  -

 .درهم 5000مالية قدرها  ةوغرام العام،رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتب 

 له ثالثة أهداف وعليه صفر.   كرونا احتساب ثالث نقط لفائدة فريق نادي -

املسجل الوحيد في  73073LBملف املدرب ادريس القصباني الحامل للبطاقة الوطنية رقم  إحالة -

اللجنة الجهوية التأديب والروح  أنظار على  الشمال القصري  الئحة مرافقيضمن  ورقة التحكيم

 .الرياضية

 :16/04/2022بتاريخ  -القسم الثالث- مرتيل أطلس /شباب ازال مباراة. 

اعتراض حول تأهيل ومشاركة  الالعب محمد شرحة الحامل لرخصة رقم ب اطلس مرتيل تقدم فريق

تبين انه وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض شباب  ازال،فريق  معواملسجل في ورقة التحكيم  170220

وبعد التأكد من والقانونية وداخل اآلجال املرتبط باالعتراض مما يتعين قبوله ،قدم وفقا للشروط الشكلية 

، وطبقا لدى مصلحة الرخص تبين انه مؤهل إلجراء  املباراة السالفة الذكر  املعترض عليه ملف الالعب 

ى أرضية قررت اللجنة املصادقة على النتيجة املسجلة عللقوانين الجامعة امللكية املغربية  لكرة القدم 

 (.02( / اطلس مرتيل )00) شباب  ازال  امللعب أي:

 :15/04/2022بتاريخ  -القسم الثالث- اجاكس املضيق / نادي مرتيل مباراة. 

العبين  هإلشراكنادي مرتيل اعتراض حول استعمال الغش من طرف فريق ب اجاكس املضيقتقدم فريق 

 ،واملسجل في ورقة التحكيم  160587الحامل لرخصة رقم كريم مركاض برخص مزورة وخاصة الالعب

تبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية وداخل اآلجال املرتبط وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض 

ا الرخص املسحوبة من ذطالع على تقريري الحكم ومندوب املباراة وكال وبعد اباالعتراض مما يتعين قبوله ،

من  يتم إصدارها مزورة ولم  أنهاتبين  بالعصبة  مصلحة الرخص ىد من قانونيتها لدلتأكلطرف الحكم 

لم يقم هذا األخير   أن  اتضحصلحة ، وبعد تعميق البحت في ملفات العبي فريق نادي مرتيل هذه امل

ة قوبالتالي فان جميع الالعبين املسجلين في ور  2021/2022املوسم الرياض ي  برسمبتسجيل أي العب 

نظار أامللف  على  ةحالإسبق قررت اللجنة  وبناء على ما، مما يعرض حياتهم للخطر  مؤمنينالتحكيم غير 

 . القرار املناسب في هذه النازلة التحادمجلس العصبة 

 ليال ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة

 


