
  27/07/2022بتاريخ:                                                                                                           3198عدد:

 

 30/05/2022بتاريخ  18محضر رقم 

 مساء،الخامسة  والنصف الساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول األعمال:

 .(13و  12)الدورتان املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

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

 .(13و  12)الدورتان املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

13/05/2022 05 - 03 مصادق عليها  

 

 نادي كرونا / اجاكس املضيق

14/05/2022 05 - 00 مصادق عليها  ج.ابن بطوطة / شباب تارجيست 

15/05/2022 01-01 مصادق عليها  حيضرة / نهضة وزانشباب  

15/05/2022 01 - 02 مصادق عليها  شباب أوالد احميد   /املد االزرق  

15/05/2022 01 -00 مصادق عليها  امل راس لوطا  / شباب مغوغة 

15/05/2022 04 - 02 مصادق عليها  حاد السالمتنهضة بئر الشيفا  / ا 

17/05/2022 04 - 02 مصادق عليها  درادباطلس طنجة / شباب  

18/05/2022 01 -  01 مصادق عليها  اهلي العوامة / نهضة املضبق 

19/05/2022 01 - 04 مصادق عليها  نجاح طنجة /  نجوم طنجة 

20/05/2022 01 -  01 مصادق عليها  نهضة طنجة /  مولودية تطوان 

  :16/05/2022الثالث بتاريخ وفاق طنجة  / شباب املالليين القسم مباراة. 

   19 العب رقمبإقحام ال شباب املالليينمن طرف  فريق اعتراض حول استعمال الغش بوفاق طنجة  تقدم فريق 

وبعد واملسجل في ورقة التحكيم  180869الحامل لرخصة رقم  حاتم صبري  الذي انتحل صفة الالعب املسمى

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

 الالعب  مجهول الهوية وشارك في تبين للجنة أنندوب املباراة مطالع على تقريري الحكم و اال وبعد ،يتعين قبوله 

للجنة ا تالقدم قرر ، وطبقا للقوانين  العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة سالفة الذكر بصفة غير قانونية الاملباراة 

 ما يلي:

 درهم 5000قدرها  وغرامة مالية وله صفر. ثالثة أهدافبعقوبة عليه   شباب املالليينهزيمة فريق  -

 له ثالثة أهداف وعليه صفر.  وفاق طنجة  احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

د في ورقة التحكيم ضمن املسجل الوحي 52224محمد بوقرينة الحامل لرخصة رقم إحالة ملف املدرب  -

 .لتأديب والروح الرياضية اللجنة الجهوية ل على أنظار  شباب املالليينرافقي الئحة  م
 

  .مساءالسابعة والنصف ورفعت الجلسة على الساعة 

 



  27/07/2022بتاريخ:                                                                                                           3198عدد:

 19/06/2022بتاريخ  19محضر رقم 

 مساء، والنصف الخامسة الساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول األعمال:

 .(14و 13ة )الدور لى مباريات القسم الثالث املصادقة ع -

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

 .(13)الدورة  املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

21/05/2022 04 - 02 مصادق عليها  

 

 النصر الرياض ي / هالل سيدي ادريس
21/05/2022 06 - 03 مصادق عليها  نادي املستقبل /  كوكب طنجة 
21/05/2022 03 - 01 مصادق عليها  الطنجي / وفاق طنجةالنادي  
21/05/2022 03 - 01 مصادق عليها  مدرسة العرائش / اندلس طنجة 
22/05/2022 01 -01 مصادق عليها  نادي الغندوري / وفاق العوامرة 
22/05/2022 01 - 00 مصادق عليها  شباب حيضرة /نجوم طنجة  
22/05/2022 01 - 01 مصادق عليها  سبورتينغ اريج طنجة /مرتيل أطلس 
22/05/2022 04 - 02 مصادق عليها  شباب  ازالطنجة / حسنية  
22/05/2022 00- 02 مصادق عليها  اتحاد الباريو / فتح طنجة 
22/05/2022 01 - 04 مصادق عليها  شباب املالليين / شباب السعادة 
22/05/2022 01- 02 مصادق عليها  رجاء العرائش / وفاق امسا 
22/05/2022 00- 00 مصادق عليها  درادبا نهضة وزان /  شباب 
22/05/2022 03-  01 مصادق عليها  زهراملحيط االصيلي / شباب اال  
22/05/2022 04- 02 مصادق عليها  ج.تدغين كتامة / ف.س طنجة 
22/05/2022 01- 00 مصادق عليها  نهضة املضيق / نجاح طنجة 
22/05/2022 02-  01 مصادق عليها  امل راس لوطاالشمال القصري /  
23/05/2022 04- 00 مصادق عليها  اهلي العوامة / اطلس طنجة 
24/05/2022 00- 05 مصادق عليها  شباب طنجة / رهان السانية 
25/05/2022 00- 00 مصادق عليها  شباب السانية / اجاكس املضيق 
27/05/2022 04- 00 مصادق عليها  نهضة كورزيانة / نادي كرونا 
28/05/2022 04- 03 مصادق عليها  رجاء البوغاز / وفاق امتار 
28/05/2022 02- 02 مصادق عليها  اوملبيك وادالو / املغرب التطواني ب 

 .(14)الدورة  املصادقة على مباريات القسم الثالث  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

03/06/2022 06 - 00 مصادق عليها  طنجةنجوم  /شباب درادب 
03/06/2022 01 - 01 مصادق عليها  االصيلي مدرسة العرائش /  املحيط 
04/06/2022 06 - 03 مصادق عليها  ف.س طنجة/ رجاء العرائش 
04/06/2022 05 - 00 مصادق عليها  شباب السعادة/ النادي الطنجي 
04/06/2022 02 - 02 مصادق عليها  كوكب طنجة/ ج. سوق الطلبة 
04/06/2022 01 - 00 مصادق عليها  اندلس طنجة / وفاق طنجة 
04/06/2022 04 - 02 مصادق عليها  نادي كرونا/ شباب السانية 
04/06/2022 00 - 02 مصادق عليها  املغرب التطواني ب/ نادي املستقبل 
04/06/2022 05 - 04 مصادق عليها  وفاق امتار/ اوملبيك وادالو 
04/06/2022 06 - 00 مصادق عليها  ج.تدغين كتامة / شباب طنجة 



04/06/2022 02 - 05 مصادق عليها  املالليين شباب االزهر/  شباب 
05/06/2022 06 - 02 مصادق عليها  اطلس طنجة/ نهضة وزان 
05/06/2022 02 - 03 مصادق عليها  نجاح طنجة/ اهلي العوامة 
05/06/2022 04 - 00 مصادق عليها  طنجةسبورتينغ اريج طنجة / حسنية   
05/06/2022 01 - 03 مصادق عليها  امل راس لوطا/ نهضة كورزيانة 
05/06/2022 03 - 01 مصادق عليها  مرتيل/ نادي الغندوري اطلس 
05/06/2022 00 - 00 مصادق عليها  مولودية تطوان / املد االزرق 
05/06/2022 03 - 02 مصادق عليها  شباب  ازال/ فتح طنجة 
05/06/2022 05 - 00 مصادق عليها  وفاق العوامرة / اتحاد الباريو 
05/06/2022 02 - 03 مصادق عليها  شباب أوالد احميد / اتحاد السالم 
05/06/2022 03 - 02 مصادق عليها  النصر الرياض يوفاق امسا /  
05/06/2022 08 - 03 مصادق عليها  اجاكس املضيق / شباب مغوغة 
07/06/2022 02 - 00 مصادق عليها  رهان السانيةهالل سيدي ادريس /  
08/06/2022 00 - 00 مصادق عليها  ج.ابن بطوطة / نهضة بئر الشيفا 

  :2022-06-04بتاريخ  -القسم الثالث شباب تارجيست / نهضة طنجةمباراة.  

في امللعب  إلى نهضة 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

مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط املحصل عليها في  أول بتسجيله العتذار  طنجةنهضة  هزيمة فريق -

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

 .له ثالثة أهداف وعليه صفر تجيسشباب تار احتساب ثالثة نقط لفائدة فريق  -

 : 05/06/2022القسم الثالث بتاريخ  شباب حيضرة/ نهضة املضيق مباراة. 

 شباب حيضرة( من فريق 02)  العبين اثنيناعتراض حول تأهيل ومشاركة ببشكاية تتعلق نهضة املضيق تقدم فريق  

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

لدى  ااملسجلين في ورقة التحكيم املعترض عليهم الالعبين يوبعد التأكد من ملف،  باالعتراض مما يتعين قبوله

ن  لخوض املباراة السالفة الذكر، لذا قررت اللجنة  املصادقة على مؤهال   اأنهمتبين مصلحة الرخص بالعصبة ،

 :  أيالنتيجة املسجلة على أرضية امللعب 

 .(00) نهضة املضيق –( 02) شباب حيضرة

 

 .مساء الثامنةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  27/07/2022بتاريخ:                                                                                                           3198عدد:

 22/06/2022بتاريخ  20محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

 .القسم الثالث  لبطولةاالقصائية السد  املصادقة على مباريات  -

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

 .القسم الثالث لبطولة  االقصائية السد املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 وفاق امتار/ مولودية تطوان 18/06/2022 02 - 01 مصادق عليها

 اندلس طنجة/  اطلس طنجة 18/06/2022 00 - 05 مصادق عليها

 مصادق عليها
07 - 04 

 بعد االحتكام الى الضربات الترجيحية
 اجاكس املضيق/ جوهرة تدغين كتامة 19/06/2022

 شباب تارجيست / شباب ميرادور  19/06/2022 02 - 01 مصادق عليها

 الرواض يسبورتينغ اريج طنجة / الفتح  19/06/2022 00 - 01 مصادق عليها

 : 19/06/2022القسم الثالث بتاريخ  شباب السانيةرجاء البوغاز / مباراة. 

استعمال الغش من طرف فريق رجاء البوغاز بدعوى أن هذا األخير قام اعتراض حول ب شباب السانيةتقدم فريق  

و الذي  مصلحة الرخص في الوثائق املدلى بها لدى  157231بتغيير تاريخ ازدياد الالعب جابر التاغي رقم الرخصة 

 والقانونيةتبين انه قدم وفقا للشروط الشكلية وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض  . باراة السالفة الذكر املشارك في 

املعترض  التحكيماملسجل في ورقة  الالعب ملفوبعد التأكد من ،  وداخل اآلجال املرتبط باالعتراض مما يتعين قبوله

أن تاريخ االزدياد املدلى به تبين ، وكذا تفحص بطاقة التعريف الوطنية األصلية لدى مصلحة الرخص بالعصبة عليه

 املذكور  و عليه  فإن الالعب، مصلحة الرخص و تاريخ ازدياد املسجل في بطاقة التعريف الوطنية متطابقان  دىل

رجاء :  أياللجنة  املصادقة على النتيجة املسجلة على أرضية امللعب لخوض املباراة السالفة الذكر، لذا قررت  مؤهل

ور نادي رجاء البوغاز إلى الديتأهل  لذا .بعد االحتكام الى الضربات الترجيحية (05) شباب السانية–( 06البوغاز )

 املوالي.

 مالحظة:

 /رجاء البوغاز خالل مباراة: رجاء البوغاز  نظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم من طرف فريق

من القانون التأديبي ومذكرة العصبة رقم 108وطبقا للفصل  لثالثاعن القسم  19/06/2022بتاريخ  شباب السانية

 .درهم  200مبلغ بفريق رجاء البوغاز تغريم قررت اللجنة  ،13/10/2021الصادرة بتاريخ 14

  .مساء السابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 



  27/07/2022بتاريخ:                                                                                                           3198عدد:

 29/06/2022بتاريخ  21محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

 .القسم الثالث لبطولة  االقصائية  السد  املصادقة على مباريات  -

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

 .القسم الثالث لبطولة   االقصائية السد املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 شباب املالليين / النادي الحسيمي 25/06/2022 07 - 06 مصادق عليها

 شباب درادب/  شباب طنجة 25/06/2022 06 - 05 مصادق عليها

 الفتح الرواض ي / رجاء البوغاز 26/06/2022 00 - 01 مصادق عليها

 وفاق العوامرة/ شباب تارجيست 26/06/2022 00 - 01 مصادق عليها

 وفاق امتار / اطلس طنجة 26/06/2022 03 - 01 مصادق عليها

 تدغين كتامة/ حسنية تارجيستجوهرة  26/06/2022 02 - 00 مصادق عليها

 

 مالحظة:

تدغين جوهرة  خالل مباراة: حسنية ترجيست  نظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم من طرف فريق

من القانون التأديبي ومذكرة 108وطبقا للفصل  الثالث،عن القسم  26/06/2022بتاريخ  رجيستاكتامة / حسنية ت

 .درهم  200مبلغ برجيست افريق حسنية تتغريم قررت اللجنة  ،13/10/2021بتاريخ الصادرة 14العصبة رقم 

 .مساء السابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  27/07/2022بتاريخ:                                                                                                           3198عدد:
 

 13/70/2022بتاريخ  22محضر رقم 

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

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

 جدول األعمال:

  .القسم الثالثالسد النهائية لبطولة   املصادقة على مباريات  -

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

 .القسم الثالثلبطولة   النهائية السد املصادقة على مباريات  -

 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 وفاق امتار  /  شباب ادرادب 02/07/2022 )بعد اللجوء الى الضربات الترجيحية(  03 - 01 مصادق عليها

 شباب تارجيست / شباب املالليين 03/07/2022 01 - 03 مصادق عليها

 

 : 03/07/2022القسم الثالث بتاريخ  رجاء البوغاز / جوهرة تدغين كتامة مباراة. 

العبا املسجلين بورقة  18ل تاهيل ومشاركة وعدم احترام السن القانوني حول  بشكاية  رجاء البوغاز تقدم فريق  

قدم وفقا لم يتبين انه  الشكاية  وبعد تفحص اللجنة مللف  .كتامة  فريق جوهرة تدغين التحكيم من طرف 

واجب الشكاية عن كل حالة كما هو منصوص عليه في دورية  أداءحيث انه لم يتم والقانونية للشروط الشكلية 

، لذا قررت اللجنة  املصادقة على النتيجة املسجلة على رفضه مما يتعين  04/01/2022بتاريخ  05العصبة رقم 

 . (02)جوهرة تدغين كتامة  –( 00رجاء البوغاز ):  أيأرضية امللعب 

 

 .مساء السابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


