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 2022-05-25بتاريخ 41محضر رقم 

، برئاسة  مساءوالنصف  الخامسةالساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعل اللجنة الجهويةعقدت 

 ونور الدين قصايب .علي حدو  :  يدان، وعضوية  الس  احمد عمرو رئيس  اللجنة السيد  

 جدول األعمال:

 (.22ة املصادقة على مباريات القسم املمتاز) الدور  -

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

 (.22الدورة القسم املمتاز)  ياتمبار املصادقة على  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

12/05/2022 00  -  02 مصادق عليها  طلبة طنجة /رجاء بني مكادة  

12/05/2022 03 -  00 مصادق عليها  طلبة تطوان /الرجاء القصري  

12/05/2022 01-  02 مصادق عليها  امزورن اتحاد  /ف.س العرائش 

12/05/2022 01- 04 مصادق عليها  شباب سيدي ادريسرجاء موح باكو /  

12/05/2022 04-  03 مصادق عليها  الشباب االصيلي /شباب املضيق  

13/05/2022 01-  00 مصادق عليها  امل الفنيدق /اتحاد طنجة البالية 

13/05/2022 02  -  05 مصادق عليها  بنديبانشباب   /شباب علم طنجة  

13/05/2022 02-  03 مصادق عليها  وفاق الساحلوداد طنجة /  

13/05/2022 04-  00 مصادق عليها  شباب الدغالييننهضة باب برد /  

 2022-05-12بتاريخ - متاز امل القسم-مسنانة / ف.س باب تازة ة: جوهر مباراة. 

امللعب في الوقت املبرمج من  ىتازة إلف.س باب اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق  ومندوب املباراة،استنادا لتقريري الحكم 

 امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:  العامة للجامعةوطبقا ملقتضيات القوانين  العصبة،طرف 

  رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  واحدة منبتسجيله العتذار أول مع خصم نقطة  ف.س باب تازةهزيمة فريق

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

  له ثالثة أهداف وعليه صفر.  فريق جوهرة مسنانة احتساب ثالث نقط لفائدة 

 :2022-05-15بتاريخ - متاز القسم امل- الحسيمة / جوهرة العرائشرجاء  مباراة. 

الوقت املبرمج من  إلى امللعب في جوهرة العرائشاتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق  ومندوب املباراة،استنادا لتقريري الحكم 

 امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:  العامة للجامعةوطبقا ملقتضيات القوانين  العصبة،طرف 

  رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  واحدة منالعتذار أول مع خصم نقطة بتسجيله  جوهرة العرائشهزيمة فريق

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

  له ثالثة أهداف وعليه صفر.  الحسيمة رجاء فريق احتساب ثالث نقط لفائدة 

 2022-05-15بتاريخ - متاز القسم امل- مباراة: السالم القصري / س.ا.ب مغرب طنجة. 

الوقت املبرمج من  إلى امللعب في السالم القصري اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق  ومندوب املباراة،استنادا لتقريري الحكم 

 امللكية املغربية لكرة القدم قررت اللجنة ما يلي:  العامة للجامعةوطبقا ملقتضيات القوانين  العصبة،طرف 

  رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب  واحدة منبتسجيله العتذار أول مع خصم نقطة  السالم القصري هزيمة فريق

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

  له ثالثة أهداف وعليه صفر. س.ا.ب مغرب طنجة  فريقاحتساب ثالث نقط لفائدة 

 
 الثامنة ليالالساعة ى ورفعت الجلسة عل
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  27/07/2022بتاريخ:
 

 

 2022-06-01بتاريخ 15محضر رقم 

، الخامسة والنصف مساءالساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعاللجنة الجهوية لعقدت 

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

 جدول األعمال:

 (.نصف النهايةالقسم املمتاز)  السد تياملصادقة على مبار  -

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

 (.نصف النهايةالقسم املمتاز)  السد تياملصادقة على مبار  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

27/05/2022 02  -  01 مصادق عليها  رجاء بني مكادة / شباب علم طنجة 

29/05/2022 01 -  00 مصادق عليها  وداد طنجة / اتحاد امزورن  

 

 

 السادسة والنصف مساءالساعة ورفعت الجلسة على 
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 2022-06-15بتاريخ 16محضر رقم 

الخامسة الساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعاللجنة الجهوية لعقدت 

 ونور الدين قصايب .علي حدو  :  يدان، وعضوية  الس  احمد عمرو ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيد  والنصف مساء

 األعمال:جدول 

 القسم املمتاز. النهائية السد مباراةاملصادقة على  -

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

 القسم املمتاز. مباراة السد النهائيةاملصادقة على  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

 مصادق عليها

07  -  04 
بعد االحتكام الى 

 الضربات الترجيحية 

 اتحاد امزورن شباب علم طنجة/   05/06/2022

 

 مالحظة:

شباب علم  خالل مباراة:  شباب علم طنجة نظرا لعدم تأكيد االعتراض املسجل في ورقة التحكيم من طرف فريق

القانون التأديبي ومذكرة من 108، وطبقا للفصل املمتازعن القسم  05/06/2022بتاريخ  اتحاد امزورن  /طنجة

 .درهم  200مبلغ ب شباب علم طنجة، قررت اللجنة تغريم فريق 13/10/2021الصادرة بتاريخ  14العصبة رقم 

 مساء. ورفعت الجلسة على الساعة السابعة

 

 .السادسة والنصف مساءالساعة ورفعت الجلسة على 

 


