
   

 

  10/06/2022 التاريخ:          1002                                                                                        العدد:

 

 01/06/2022:بتاريخ  1محضر رقم 

برئاسة  الخامسة مساء،الساعة  أعاله علىبالتاريخ املشار إليه  عبر تقنية الفيديو  ة لكرة القدم املتنوعة اجتماعهاعقدت اللجنة الجهوي

 محمد بوخنيس ، عبد القادر بوقعيج.  السيد عمر غيالن، وعضوية السادة

 جدول األعمال:

 كرة القدم الشاطئية )الدورة األولى( املصادقة على مباريات 
                                                       ...................................................... 

  (األولىالدورة ) كرة القدم الشاطئيةاملصادقة على مباريات. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة
21/05/2022 04 - 03 مصادق عليها  قصر املجازشباب طلبة طنجة /  
21/05/2022 05 - 06 مصادق عليها  نجوم البوغاز / أجاكس طنجة 
21/05/2022 04 - 05 مصادق عليها  شباب بن ديبان / ا.س.ب مغرب طنجة 
22/05/2022 07 - 08 مصادق عليها  ف س العرائش / جوهرة العرائش 
22/05/2022 03 - 06 مصادق عليها  سبورتينغ طنجةاتحاد طنجة /  
22/05/2022 02 - 04 مصادق عليها  شباب طنجة / اتحاد طنجة البالية 
22/05/2022 03 - 02 مصادق عليها  نهضة أمتار / طلبة تطوان 
22/05/2022 08 - 03 مصادق عليها  مرتيلماط بي / جمعية  
22/05/2022 04 - 07 مصادق عليها  أوملبيك وزان / أوملبيك وادلو 

عليهامصادق   08 - 01 22/05/2022  هيركوليس طنجة / مدرسة العرائش 
22/05/2022 09 - 08 مصادق عليها  رجاء موح باكو / شباب علم طنجة 
22/05/2022 11 - 03 مصادق عليها  رجاء البوغاز / نادي الفنيدق 

 :12/05/2022بتاريخ  قصر املجازشباب طلبة طنجة /  مباراة. 

، محمد ياسين k518826فؤاد الهيشو  رقم بطاقته الوطنية  لالعبين و هم:ااعتراض حول تأهيل ومشاركة ب طلبة طنجة تقدم فريق

شباب فريق  معفي ورقة التحكيم  ينواملسجل k540336  الوطنيةو محمد طالل رقم بطاقته  k541702الهيشو  رقم بطاقته الوطنبة 

قدم وفقا للشروط الشكلية والقانونية وداخل اآلجال املرتبط باالعتراض مما  تبين انهوبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض ،قصر املجاز

، إلجراء  املباراة السالفة الذكر  ينمؤهل ملدى مصلحة الرخص تبين انهم عليه يناملعترض  ينوبعد التأكد من ملف الالعبيتعين قبوله ،

                      ة املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب أي:قررت اللجنوطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية  لكرة القدم 

 (.04شباب قصر املجاز ) /( 03طلبة طنجة )
 

 

 

 

 

 ء.مسا لسادسةاورفعت الجلسة على الساعة 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 06/06/2022:بتاريخ  2 محضر رقم
 

برئاسة  الخامسة مساء،الساعة  أعاله علىبالتاريخ املشار إليه  عبر تقنية الفيديو  ة لكرة القدم املتنوعة اجتماعهاعقدت اللجنة الجهوي

 محمد بوخنيس ، عبد القادر بوقعيج.  السيد عمر غيالن، وعضوية السادة

 جدول األعمال:

 كرة القدم الشاطئية )الدورة الثانية( املصادقة على مباريات 
 

 

  (الثانيةالدورة ) كرة القدم الشاطئيةاملصادقة على مباريات. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة
25/05/2022 01 - 02 مصادق عليها  شباب علم طنجة / شباب طنجة 
25/05/2022 04 -  07 مصادق عليها  اتحاد طنجة / اتحاد طنجة البالية 
25/05/2022 08 - 07 مصادق عليها  أجاكس طنجة / طلبة طنجة 
26/05/2022 04 - 03 مصادق عليها  أوملبيك وادالو / نهضة أمتار 
26/05/2022 05 - 01 مصادق عليها  طلبة تطوان / جمعية مرتيل 
26/05/2022 02 - 06 مصادق عليها  ا س ب مغرب طنجة / نجوم البوغاز 
26/05/2022 03 - 04 مصادق عليها  مدرسة العرائش / رجاء البوغاز 
26/05/2022 06 - 04 مصادق عليها  سبورتينغ طنجة / رجاء موح باكو 
26/05/2022 04 - 02 مصادق عليها  قصر املجاز / شباب بنديبان 
26/05/2022 05 - 03 مصادق عليها  نادي الفنيدق / ف س العرائش 

 :26/05/2022خ بتاريماط بي / أوملبيك وزان  مباراة. 

وطبقا في الوقت املبرمج من طرف العصبة. إلى امللعب  ماط بيفريق  لم تجر لعدم حضور استنادا لتقرير حكم املباراة اتضح أن املباراة 

 يلي: اللجنة مالقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  واحدة منمع خصم نقطة  أول بتسجيله العتذار  ماط بيفريق هزيمة  -

 درهم. 1000 مالية قدرهاأهداف وله صفر مع غرامة  ثالث العام عليه

 صفر. ثالث أهداف وعليه له أوملبيك وزان احتساب ثالث نقط لفائدة فريق -
 

 

 

 

 

 ء.مسا لسادسةاورفعت الجلسة على الساعة 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 07/06/2022:بتاريخ  3 محضر رقم
 

برئاسة  الخامسة مساء،الساعة  أعاله علىبالتاريخ املشار إليه  عبر تقنية الفيديو  ة لكرة القدم املتنوعة اجتماعهاعقدت اللجنة الجهوي

 محمد بوخنيس ، عبد القادر بوقعيج.  السيد عمر غيالن، وعضوية السادة

 جدول األعمال:

 الشاطئية )الدورة الثالثة(كرة القدم  املصادقة على مباريات 
 

  (الثالثةالدورة ) كرة القدم الشاطئيةاملصادقة على مباريات. 

 املصادقة

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة
28/05/2022 02 - 03 مصادق عليها  طلبة تطوان / ماط بي  

28/05/2022 02 - 04 مصادق عليها  جمعية مرتيل / أوملبيك وادلو 

28/05/2022 03 - 02 مصادق عليها  أوملبيك وزان /  نهضة أمتار 

28/05/2022 08 - 02 مصادق عليها  طلبة طنجة / شباب بن ديبان 

28/05/2022 03 - 04 مصادق عليها  شباب علم طنجة / سبورتينغ  طنجة 

28/05/2022 07 - 06 مصادق عليها  رجاء موح باكو / اتحاد طنجة البالية  

عليهامصادق   09 - 03 28/05/2022  شباب طنجة / اتحاد طنجة   
29/05/2022 05 - 03 مصادق عليها  رجاء البوغاز / ا ف س العرائش 

29/05/2022 05 - 04 مصادق عليها  أجاكس طنجة / أ س ب مغرب طنجة  

29/05/2022 02 - 06 مصادق عليها  هيركولس طنجة / نادي الفنيدق  

29/05/2022 09 - 01 مصادق عليها  نجوم البوغاز / قصر املجاز  

30/05/2022 07 - 05 مصادق عليها  جوهرة العرائش / هيركوليس طنجة  

30/05/2022 07 - 05 مصادق عليها  مدرسة العرائش / جوهرة العرائش  

 :29/05/2022بتاريخ هيركولس طنجة / نادي الفنيدق  مباراة. 

 معواملسجل في ورقة التحكيم  191106  الالعب أمين البيدوري رقم رخصتهاعتراض حول تأهيل ومشاركة  ب نادي الفنيدق تقدم فريق

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

مؤهل إلجراء  املباراة السالفة  لدى مصلحة الرخص تبين انه عليه املعترض عب وبعد التأكد من ملف الال باالعتراض مما يتعين قبوله ،

 قررت اللجنة املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب أي:، وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية  لكرة القدم الذكر 

 .(02)نادي الفنيدق  /( 06)هيركولس طنجة 

 

 

 

 ء.مساسادسة الورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


