
4891                                                                                                              72/72/7777 

 

 62/50/6566بتاريخ 13محضر رقم 

الخامسة الساعة  أعاله علىا بالتاريخ املشار إليه هلقوانين وألانظمة والتأهيل اجتماعل اللجنة الجهويةعقدت 

 .ونور الدين قصايب  حدو   يعل: عمرو، وعضويةالسيداناحمد السيد  برئاسة رئيس اللجنة مساء والنصف

 :جدول ألاعمال

  (41الدورة )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 ---------------------------------------

  (41الدورة )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

41/50/6566 55-  50 مصادق عليها  املنار الرياض ي/  النجم الرياض ي الطنجي 

41/50/6566 57- 56 مصادق عليها  شباب العوامة/امل بدريوين 

41/50/6566 56-  56 مصادق عليها  وفاء العرائش/ رجاء طنجة  

40/50/6566 54- 54 مصادق عليها  نادي شراقة/  طنجة رابطة 

40/50/6566 50-  54 مصادق عليها  شباب املدينة / الوفاء الرياض ي 

40/50/6566 57-  51 مصادق عليها  اتحاد بئر الشيفا/اكاديمية القرب  

40/50/6566 54-  51 مصادق عليها  امل طنجة / مشالوة اتلتيك 

40/50/6566 51-  56 مصادق عليها  سبورتينغ طنجة/ الدفاع الرياض ي 

40/50/6566 55-  50 مصادق عليها  مولودية طنجة/  اندلس القصري  

40/50/6566 56-  51 مصادق عليها  نجاح الزينات / نجوم ابيريا 

 40/50/6566بتاريخ  الرابعالقسم  شباب ا لعوامرة/ هالل طنجة   :مباراة. 

و ذلك بتزوير الوثائق املدلى بها العوامرة شباب من طرف  فريق  اعتراض حول استعمال الغشبطنجة   هالل تقدم فريق

و الذي تم اقحامه في املباراة السالفة الذكر  بقميص 432601الحامل للرخصة رقم وليد بلغريبية في ملف تأهيل الالعب 

من وذلك باستعمال صورة هذا الاخير بدل صورته ألاصلية  غريبيةبل حسنالذي انتحل صفة الالعب املسمى  و46 رقم

قدم وفقا تبين انه ف الاعتراض على ملاللجنة  إطالعبعد  و ستصدار الرخصة من مصلحة الرخص بالعصبةأجل إ

لها تبين  ذكورينالالعبين امل و بعد تفحص اللجنة مللفلي ، للشروط الشكلية والقانونية وداخل آلاجال املرتبط باالعتراض

ان فريق شباب العوامرة قام بتزوير صورة الالعب وليد بلغريبية عن طريق استعمال صورة حسن بلغريبية في الرخصة 

طبقا للقوانين  العامة  و العب وليد بلغريبية سجل في ورقة التحكيم بصفة غير قانونيةلبذلك يكون ا و  ،432601رقم 

 :اللجنة ما يليللجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت 

 درهم 0555وغرامة مالية قدرها  ،وله صفر بعقوبة عليه ثالثة اهداف شباب ا لعوامرةهزيمة فريق  -

 .  له ثالثة أهداف وعليه صفرطنجة  هالل احتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -

د في ورقة الوحياملسجل  06534الحامل لرخصة رقم عبد الاله السباعي  اداري فريق شباب العوامرةاحالة ملف  -

  .لتأديب والروح الرياضيةلعلى انظار اللجنة الجهوية  العوامرةشباب  رافقيمالتحكيم ضمن الئحة  

 :مالحظة

هالل طنجة : ةخالل مبارا شباب ا لعوامرةنظرا لعدم تأكيد الاعتراض املسجل في ورقة التحكيم  من طرف فريق 

من القانون التأديبي ومذكرة العصبة 108، وطبقا للفصل ( الرابعالقسم ا) 40/05/6566 بتاريخ شباب العوامرة/ 

 .درهم 655مبلغ  شباب العوامرة ، قررت اللجنة تغريم فريق  40/45/6564الصادرة بتاريخ 41رقم 

 .مساءالسابعة ورفعت الجلسة على الساعة 

 



4891                                                                                                              72/72/7777 

 

 65/52/6566بتاريخ 14محضر رقم 

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

 .ونور الدين قصايب  حدو   يعل: احمد عمرو، وعضويةالسيدانالسيد  والنصف مساءبرئاسة رئيس اللجنة

 :جدول ألاعمال

  (47و40 تينر و الد)املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

  (42و41 تينر و الد)املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

  (43و 42و40و  40ات الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 ---------------------------------------  

  (47و40تين ر و الد)املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
64/50/6566 54-  56 مصادق عليها  رابطة طنجة/ اتلتيك طنجة  

64/50/6566 51- 54 مصادق عليها  تمودة تطوان/ باير باب النوادر  

64/50/6566 54 -  50 مصادق عليها  اتفاق الباريو/ درسة جبل . ج 

66/50/6566 51- 52 مصادق عليها  الدفاع الرياض ي/  نادي شراقة  

66/50/6566 56-  55 مصادق عليها  اتحاد العوامة/ اتحاد بئر الشيفا  

66/50/6566 45-  55 مصادق عليها  النجم الرياض ي الطنجي/ مولودية طنجة   

66/50/6566 54-  54 مصادق عليها  نجوم الصداقة/ الزينات نجاح  

66/50/6566 56-  54 مصادق عليها  رجاء طنجة/ شباب العوامة  

66/50/6566 50-  56 مصادق عليها  ميناء مارينا/ امل طنجة  

66/50/6566 55-  54 مصادق عليها  نجوم ابيريا/ شباب املدينة  

66/50/6566 55 - 50 مصادق عليها  هالل طنجة/ وفاء العرائش  

66/50/6566 54-  54 مصادق عليها  اتلتيك مشالوة/ شباب ا لعوامرة  

66/50/6566 56-  55 مصادق عليها  سبورتينغ الشاون / شباب الفنيدق  

66/50/6566 50-  55 مصادق عليها  نهضة بني عمران/ نهضة الفنيدق   

66/50/6566 50-  54 مصادق عليها  وفاق تطوان/ نجم الفنيدق  

60/50/6566 56 - 56 عليهامصادق   الوفاء الرياض ي/ املنار الرياض ي  

  (42و41تين ر و الد)املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
62/50/6566 54-  50 مصادق عليها  جبل درسة. ج/ نهضة الفنيدق   

05/50/6566 56-  56 مصادق عليها  اتلتيك طنجة/ العوامة اتحاد  

  (43و 42و40و  40ات الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
56/52/6566 02 - 01 مصادق عليها  اوملبيك القصري / سبورتينغ طنجة  

51/52/6566 03 - 01 مصادق عليها  نجم الفنيدق/ نهضة بني عمران  

51/52/6566 01 - 05 مصادق عليها  شباب املدينة/ نجوم الصداقة  

51/52/6566 04 - 06 مصادق عليها  املنار الرياض ي/  نجوم ابيريا   

51/52/6566 02 - 04 مصادق عليها  شباب ا لعوامرة/ ميناء مارينا  

51/52/6566 02 - 04 مصادق عليها  شباب الفنيدق/ وفاق تطوان  

50/52/6566 05 - 01 مصادق عليها  اندلس القصري / النجم الرياض ي الطنجي  



50/52/6566 02 - 03 مصادق عليها  وفاء العرائش/ اتلتيك مشالوة  

50/52/6566 02 - 04 مصادق عليها  نهضة الفنيدق  / اتفاق الباريو  

50/52/6566 06 - 02 مصادق عليها  باير باب النوادر/ سبورتينغ الشاون  

52/52/6566 01 - 02 عليهامصادق   امل بدروين/ رجاء طنجة  

52/52/6566 08 - 01 مصادق عليها  مولودية طنجة  / الوفاء الرياض ي  

 2022-52-50بتاريخ - الرابع القسم-جبل درسة. ج/ تمودة تطوان : مباراة. 

 العصبة لغياب طرف من املبرمج الوقت في تجر لم املباراة أن املباراة، اتضح مندوب و الحكم لتقريري  استنادا

 لكرة املغربية امللكية للجامعة العامة القوانين ملقتضيات وطبقا ،  الحكام تنقل اداء واجبات و كدا عدم الامن

 :يلي ما اللجنة القدم قررت

  صفر وله أهداف ثالثة عليه بعقوبة تطوان تمودة فريق هزيمة -

 نظرا لتكرار  العام الترتيب سلم في عليها املحصل النقط من رصيد واحدة نقطة خصم -

 .درهم 4555 قدرها مالية غرامة  -

   .صفر وعليه أهداف ثالثة لهج جبل درسة  فريق لفائدة نقط ثالث احتساب -

 6566-52-50بتاريخ  -الرابعالقسم  -الدفاع الرياض ي/  اوملبيك القصري  :مباراة.  

إلى امللعب الدفاع الرياض ي استنادا لتقريري الحكم ومندوب املباراة، اتضح أن املباراة لم تجر لعدم حضور فريق 

في الوقت املبرمج من طرف العصبة، وطبقا ملقتضيات القوانين العامة للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 قررت اللجنة ما يلي

           بتسجيله العتذار أول مع خصم نقطة واحدة من رصيد النقط الدفاع الرياض ي  هزيمة فريق -

 .درهم 4555املحصل عليها في سلم الترتب العام، عليه ثالثة أهداف وله صفر، مع غرامة مالية قدرها 

 .ثالثة أهداف وعليه صفر اوملبيك القصري لهاحتساب ثالثة نقط لفائدة فريق  -

 

 .السابعة والنصف مساءورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4891                                                                                                              72/72/7777 

 

 65/52/6566بتاريخ 40محضر رقم 

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

 .ونور الدين قصايب  حدو   يعل: احمد عمرو، وعضويةالسيدانالسيد  والنصف مساءبرئاسة رئيس اللجنة

 :جدول ألاعمال

  (43و 47و42ات الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 ---------------------------------------

  (47و42ات الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

44/52/6566 02 - 11 مصادق عليها  اتلتيك طنجة/  الدفاع الرياض ي 

44/52/6566 03 - 01 مصادق عليها  اتحاد بئر الشيفا/ رابطة طنجة  

44/52/6566 04 - 04 مصادق عليها  نجوم ابيريا/ مولودية طنجة  

46/52/6566 02 - 01 مصادق عليها  نجاح الزينات/  شباب املدينة  

46/52/6566 01 - 01 مصادق عليها  نجوم الصداقة/ املنار الرياض ي  

46/52/6566 02 - 01 مصادق عليها  اكاديمية القرب/ اتحاد العوامة  

46/52/6566 03 - 01 مصادق عليها  الوفاء الرياض ي/ القصري اندلس  

46/52/6566 05 - 00 مصادق عليها  نادي شراقة/ اوملبيك القصري  

40/52/6566 02 - 01 مصادق عليها  شباب العوامة/ هالل طنجة  

  (43و  74تين الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

43/52/6566 01 - 03 مصادق عليها  املنار الرياض ي/ نجاح الزينات  

42/52/6566 02 - 00 مصادق عليها  النجم الرياض ي الطنجي/ الوفاء الرياض ي  

42/52/6566 02 - 04 مصادق عليها  هالل طنجة/  بدروينامل  

42/52/6566 01 - 02 مصادق عليها  سبورتينغ طنجة/  نادي شراقة  

42/52/6566 50 - 54 مصادق عليها  اندلس القصري / نجوم ابيريا  

42/52/6566 50 - 55 مصادق عليها  رابطة طنجة/ اكاديمية القرب  

42/52/6566 56 - 54 مصادق عليها  اوملبيك القصري / اتلتيك طنجة 

42/52/6566 56 - 55 مصادق عليها  اتلتيك مشالوة/ شباب العوامة  

42/52/6566 55 - 50 مصادق عليها  امل طنجة/ العوامرة شباب  

42/52/6566 54 - 51 مصادق عليها  مينار مارينا/ وفاء العرائش  

 



 2022-52-42بتاريخ - الرابع القسم-طنجة مولودية / نجوم الصداقة : مباراة. 

الوقت املبرمج من طرف  في اكتمال الحد الادنى لالعبيناتضح أن املباراة لم تجر لعدم  ومندوب املباراة،استنادا لتقريري الحكم 

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

رصيد النقط املحصل عليها في سلم  واحدة منبتسجيله العتذار أول مع خصم نقطة  طنجةمولودية هزيمة فريق  -

 . درهم 4555الترتيب العام عليه ثالثة أهداف وله صفر مع غرامة مالية قدرها 

 .  له ثالثة أهداف وعليه صفر نجوم الصداقةفريق احتساب ثالث نقط لفائدة  -

 

 2022-52-42بتاريخ - الرابع القسم-الدفاع الرياض ي/ اتحاد بئر الشيفا  مباراة. 

 الى الدفاع الرياض يفريق  لم تجرى لعدم حضور ان املباراة  املباراة، اتضحبعد اطالع اللجنة على تقريري الحكم ومندوب 

 القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعةملقتضيات القوانين  ، وطبقا في الوقت املبرمج من طرف العصبةامللعب 

 :يلياللجنة ما 

كر نظرا لتقديمه اعتدار ثان في املباراة السالفة الذ الدفاع الرياض يتسجيل اعتذار عام في حق فريق  -

 .50/52/6566 الدفاع الرياض ي بتاريخ/ اوملبيك القصري واعتذار اول في مباراة 

خالل املباريات التي اجراها سابقا وغرامة  الدفاع الرياض يفريق  حصل عليهاالاحتفاظ بجميع النتائج التي  -

 .درهم0555مالية قدرهما 

منضو تحت لواء  من الانخراط في أي نادالدفاع الرياض ي  املديري لجمعية وأعضاء املكتبمنع رئيس  -

 .الحياةالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم مدى 

 .أهداف وعليه صفثالثة  له اتحاد بئر الشيفا فريق احتساب ثالث نقط لفائدة  -

 

  (43ة الدور )املصادقة على مباريات القسم الرابع. 

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

62/52/6566 55 - 50 مصادق عليها  اتحاد بئر الشيفا/ اوملبيك القصري  

62/52/6566 56 - 50 مصادق عليها  شباب العوامة/ مارينا ميناء  

62/52/6566 50 - 54 مصادق عليها  وفاء العرائش/ امل طنجة  

62/52/6566 50 - 56 مصادق عليها  اتحاد العوامة/ رابطة طنجة  

62/52/6566 54 - 51 مصادق عليها  امل بدريوين/ اتلتيك مشالوة  

62/52/6566 51 - 52 مصادق عليها  اتلتيك طنجة/  سبورتينغ طنجة  

62/52/6566 54 - 50 مصادق عليها  رجاء طنجة/   هالل طنجة 

 

 .السابعة والنصف مساءورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 


