
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس
و إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية





صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نرصه الله

SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI





Feu SA MAJESTÉ LE ROI HASSAN I Iجاللة املغفور له امللك الحسن الثاين



الرئيس نائب 
الخطيب عمر 
العام المدير 

فقري بدر 
المالي المسؤول 
صديق الكريم  عبد 

المنافسة مسؤولة 
شهبي نادية 

الحدث مسؤولة 
الزرهوين أشواق 

التواصل مسؤولة 
اخوميي نبيلة 

التكوين مسؤول 
البوهايل بشري  شوقي 

البيطرية الخدمات  مسؤول 
مربوك أحمد 

بيطري
كروم الغفور  عبد 

المشتريات خدمة 
عزاب خالد   

المنافسة مساعدة 
شدي سناء 

االجتماعي التواصل  وسائل  مسؤولة 
ودار سكينة 

تنفيذي مساعد 
بزو  نبيل 

التكوين مساعدة 
شكري هناء 

اللجنة
المنظمة 

لعناية خالد 
كمىس عزيز 

مرزوقي أحمد 
بكوش عزالدين 
فكري بوشعيب   

إيكاري فكري   
بوعقلني  عيل 

نجاري الرحمن   عبد 
إشهرار يوسف 
البحري عزوز 

الشريف موالي عبد ا* علوي
الرئيس





التحكيم هيئة 
البزيوي  العزيز  عبد 

حرايش عزيز 
وردوز الله  عبد 

الصادقي عبد  رضا  محمد 
توايت عصام 

أسامة آيت زايت
الجابري إدريس 
صالح بن  سعد 

بوهايل بشري  شوقي 
التحكيم هيئة  منسق 

أسيدهم محمد 
الكتابة

كنيش سعدية 

الخيول مراقبة 
زجاري الرحيم  عبد 
جوريو الحق  عبد 
قشتيليو  سكينة 

الطلقات و  الفرسان   مراقبة 
افصاحي محمد 

بلعوال الدين  نور 
عرسي حمزة 

التنظيم





القواعد





قواعد عامة
 ديباجة

يهدف تطبيق هدا النظام اىل الحفاظ عىل جودة فن "التبوريدة" انسجاما مع ارثها التاريخي.
التأهيليات  

بالنسبة للفرسان
املباريات الخاصة  بالكبار: 

هذه املباريات مفتوحة يف وجه الرسبات املتكونة من 15 فارسا رسميا مؤمنني و
 مرفقني ببطاقة التعريف الوطنية.

املباريات الخاصة بالشبان:   
 هذه املباريات مفتوحة يف وجه الرسب املتكونة من 11 فارس املرتاوحة أعامرهم من 12 إىل 16 سنة،

 والحاصلني عىل موافقة الوالدين عند التسجيل مصحوبة بنسخة من وثيقة التعريف الوطنية أو بنسخة من
عقد االزدياد وشهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات املحلية مرفقة بصورة شمسية للمشارك.

بالنسبة للخيول
 يجب أن تكون الخيول من صنف بربري أو عريب بربري حاملة لوثيقة التعريف ومسجلة باسم مالكها الجديد،

بالغة من العمر 3 سنوات أو أكرث وملقحة ضد زكام الخيول (حسب الربوتوكول الجاري به العمل).
كيفية المشاركة في المباريات

يجب عىل الرسب املشاركة:
القيام بعرض تقدميي أمام لجنة التحكيم ميكن من تنقيط: الخيول، الرسوج، اللباس، تناغم الرسبة أثناء   - 

التحية أو الهدة.   
القيام ب 3 «تبوريدات» ميكن من تنقيط: االنطالقة، اللعب (سباق رسيع ومنظم، تناسق الحركات بالبنادق)،     - 

الطلقة أو التخريجة (إخراج البارود موحد، وبعدو رسيع).   

كيفية التنقيط في المباريات: 
 هناك مرحلتني عىل 100 نقطة يف املجموع (نصف النقا ط معمول بها)، وهام عىل الشكل التايل:

الهدة، التحية عىل 25 نقطة وهي كالتايل:
الخيول: عىل 8 نقط، يتم  تقسيمها عىل الشكل التايل:   •

حالة الخيول البدنية: عىل 4 نقط  -     
حالة األرجل والقوائم: عىل 4 نقط  -  

مطابقة اللباس التقليدي: عىل 5 نقط   •

•   مطابقة الرسوج التقليدية: عىل 6 نقط

تناغم الرسبة أثناء االهدة (االصطفاف، اللعب بالبنادق، دور املقدم يف تأطري الرسبة، حركة الخيول): عىل 6 نقط   •

البالغني من العمر 17 سنة فام فوق

ونصف» من املعدل اإلجاميل (          ). وبالتايل، يعاد حساب املعدل النهايئ بإلغاء النقطة املسجلة للحكم 3 لتكون 18.25. 



التبوريدة (25 نقطة لكل مرة) يف 3 مقاطع
سيؤخذ بعني االعتبار تقاليد كل منطقة يف هذه املرحلة                            

•   االنطالقة (مراعاة التوقيت، االصطفاف) عىل 3 نقط.

•   لعب البارود (تناسق الحركات بالبنادق، سباق منظم، احرتام الحركات املتتالية) عىل 11 نقط.

•   إخراج البارود، أو التخريجة أو الطلقة (موحد، وبعدو رسيع) عىل 11 نقطة. 

سيتم خصم نقطتني عن كل بندقية تالشت اثناء هذه التظاهرات. كذلك سيتم خصم نقطة يف حالة عدم متكن املقدم من 
البارود.  إخراج 

يف حالة التعادل، تعطى األولوية للرسبة الحاصلة عىل أعىل تنقيط يف مجموع الطلقات(التخريجات). إذا تكرر التعادل يتم 
الرجوع إىل عدد النقاط ألخر طلقة. بخالف ذلك يقوم رئيس الحكام باختيار أحسن رسبة بالنسبة له.

يكون التحكيم فرديا لكل مرحلة. وسيتم تقييم النقط املسجلة لكل حكم كام هو مبني بالجدول أسفله:
تحدد النقطة النهائية لكل مرحلة عن طريق حساب املعدل اإلجاميل لنقاط كل حكم.  

يف حالة ما إذا كانت نقطة حكم ما أدىن أو أعىل ب «نقطة ونصف» من املعدل اإلجاميل للمرحلة، سيتم إلغاؤها    
لتكون النقطة النهائية هي معدل نقاط الحكام املتبقني.   

عند تطبيق القاعدة عىل هذا املثال، نالحظ:
بالنسبة ملرحلة الهدة، يالحظ أن النقطة املسجلة للحكم 3 (       ) ال تدخل يف املجال [                    ]، فهي أدىن ب «نقطة   

نفس العملية الحسابية تطبق عىل للطلقتني األوىل والثالثة، ليكون املجموع النهايئ للنقاط املحصل عليها من طرف    
هذه الرسبة هو            عوض    

لجنة التحكيم
 تتكون من 5 اشخاص عىل األقل. 

ونصف» من املعدل اإلجاميل (          ). وبالتايل، يعاد حساب املعدل النهايئ بإلغاء النقطة املسجلة للحكم 3 لتكون 18.25. 
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امليدالية الذهبية
امليدالية الفضية

امليدالية النحاسية
الرتبة الرابعة

الرتبة الخامسة
الرتبة السادسة
الرتبة السبعة
 الرتبة الثامنة
الرتبة التاسعة
الرتبة العارشة

الرتبة الحادي عرش إىل الثامن عرش

امليدالية الذهبية
امليدالية الفضية

امليدالية النحاسية
الرتبة الرابعة

الرتبة الخامسة
الرتبة السادسة

500.000,00 درهم 
300.000,00 درهم

200.000,00 درهم 
55.000,00 درهم
45.000,00 درهم
37.500,00 درهم

35.000,00 درهم  
33.000,00 درهم

32.000,00 درهم  
31.000,00 درهم  
240.000,00 درهم

 100.000.00 درهم
 70.000.00 درهم
 40.000.00 درهم
 15.000.00 درهم
 9.000.00 درهم
 8.000,00 درهم

 األحد 03 يوليوز 2022

يونيو 2022  الخميس 30 

 األحد 03 يوليوز 2022

يونيو 2022  الخميس 30 

فئة للكبار

فئة الشبان
املجموع

املجموع
املجموع العام 

درهم   1.508.500,00

درهم

درهم

242.000,00   

 1.750.500,00    

الجوائز



ترتيب
 المرور



االثنني 27 يونيو 2022 

حيل احمد 
الرفاعي  محمد 
يحيى  القديس 
حميد  رسفاق 

حسن مورادي 
نسمة  هشام 
هدانة  سعيد 

منصور  احبوس 
محمد  صليح 

البحرواي رشف 
عزيز  الفاتحي 

محمد  السكات 
عزي هشام 

النصحي  ابراهيم 
الجليل  عبد  البوعبادي 

العريب  بنخدة 
دحامن  حسناوي 

البشري  ماهري 

الرسبة إسم  الرسبة مقدم 

شاكر عيل  محمد  جمعية 
فخرالدين  العزوزي  رسبة 

رسبة غربو 
رسبة زريزع بدر 

الخيول تربية  و  التبوريدة  لفن  يدين  ايت  جمعية 
التقليدية  للفروسية  االدهم  جمعية 

العونات  فرسان  جمعية 
الرفاعي محمد  رسبة 

للتبوريدة عزوز  اوالد  جمعية 
حميمصة حميد  رسبة 
رسبة حسن مورادي 

التقليدية  للفروسية  والفرسان  الفرس  جمعية 
التقليدية للفروسية  االدهم  جمعية 

للتبوريدا  القنيطرة  جمعية 
الخيول تربية  و  للتبوريدة  بنور  سيدي  دبة  بن  دار  جمعية 

رسبة البحرواي رشف 
عزيز الفاتحي  رسبة 

االجتامعية التنمية  و  الفرس  لرتبية  تيفلت  جمعية 
للفروسية  العز  جمعية 

النصيحي  ابراهيم  رسبة 
الجليل عبد  البوعبادي  رسبة 

العريب  بنخدة  رسبة 
ملهايا موىس  سيدي  شباب 

البشري  ماهري  رسبة 

معاد  قريطة 
أسامة  العويس 

محمد  غربو 
زريزع بدر 
بالل  بلحاج 

نصريي  عثامن 

بار
الك

ئة 
ف

بار
الك

ئة 
ف

بان
الش

ئة 
ف



الثالثاء 28 يونيو 2022 

محمد  صليح 
محمد  السكات 

حميد  رسفاق 
حسن مورادي 
هدانة  سعيد 
نسمة  هشام 
البشري  ماهري 

دحامن  حسناوي 
الجليل  عبد  البوعبادي 

النصحي  ابراهيم 
منصور  احبوس 

حيل احمد 
عزي هشام 

الرفاعي  محمد 
عزيز  الفاتحي 
يحيى  القديس 

البحرواي رشف 
العريب  بنخدة 

الرسبة إسم  الرسبة مقدم 

رسبة زريزع بدر 
شاكر عيل  محمد  جمعية 

رسبة غربو 
فخرالدين  العزوزي  رسبة 

التقليدية  للفروسية  االدهم  جمعية 
الخيول تربية  و  التبوريدة  لفن  يدين  ايت  جمعية 

الخيول تربية  و  للتبوريدة  بنور  سيدي  دبة  بن  دار  جمعية 
االجتامعية التنمية  و  الفرس  لرتبية  تيفلت  جمعية 

حميمصة حميد  رسبة 
رسبة حسن مورادي 

التقليدية للفروسية  االدهم  جمعية 
التقليدية  للفروسية  والفرسان  الفرس  جمعية 

البشري  ماهري  رسبة 
ملهايا موىس  سيدي  شباب 

الجليل عبد  البوعبادي  رسبة 

النصيحي  ابراهيم  رسبة 
للتبوريدا  القنيطرة  جمعية 

العونات  فرسان  جمعية 
للفروسية  العز  جمعية 
الرفاعي محمد  رسبة 
عزيز الفاتحي  رسبة 

للتبوريدة عزوز  اوالد  جمعية 
رسبة البحرواي رشف 

العريب  بنخدة  رسبة 

زريزع بدر 
معاد  قريطة 
محمد  غربو 

أسامة  العويس 
نصريي  عثامن 

بالل  بلحاج 

بار
الك

ئة 
ف

بار
الك

ئة 
ف

بان
الش

ئة 
ف



األربعاء 29 يونيو 2022 

النصحي  ابراهيم 
الرفاعي  محمد 
يحيى  القديس 
عزيز  الفاتحي 

حيل احمد 
منصور  احبوس 
البحرواي رشف 

العريب  بنخدة 
الجليل  عبد  البوعبادي 

حسن مورادي 
نسمة  هشام 

محمد  السكات 
محمد  صليح 

دحامن  حسناوي 
عزي هشام 

هدانة  سعيد 
حميد  رسفاق 
البشري  ماهري 

الرسبة إسم  الرسبة مقدم 

التقليدية  للفروسية  االدهم  جمعية 
الخيول تربية  و  التبوريدة  لفن  يدين  ايت  جمعية 

فخرالدين  العزوزي  رسبة 
شاكر عيل  محمد  جمعية 

رسبة زريزع بدر 
رسبة غربو 

النصيحي  ابراهيم  رسبة 
الرفاعي محمد  رسبة 

للتبوريدة عزوز  اوالد  جمعية 
عزيز الفاتحي  رسبة 

العونات  فرسان  جمعية 
للتبوريدا  القنيطرة  جمعية 

رسبة البحرواي رشف 
العريب  بنخدة  رسبة 

الجليل عبد  البوعبادي  رسبة 

رسبة حسن مورادي 
التقليدية  للفروسية  والفرسان  الفرس  جمعية 

االجتامعية التنمية  و  الفرس  لرتبية  تيفلت  جمعية 
الخيول تربية  و  للتبوريدة  بنور  سيدي  دبة  بن  دار  جمعية 

ملهايا موىس  سيدي  شباب 
للفروسية  العز  جمعية 

التقليدية للفروسية  االدهم  جمعية 
حميمصة حميد  رسبة 

البشري  ماهري  رسبة 

نصريي  عثامن 
بالل  بلحاج 

أسامة  العويس 
معاد  قريطة 
زريزع بدر 

محمد  غربو 

بار
الك

ئة 
ف

بار
الك

ئة 
ف

بان
الش

ئة 
ف



الخميس 30 يونيو 2022 

النصحي  ابراهيم 
حسن مورادي 
العريب  بنخدة 
البشري  ماهري 
محمد  صليح 

عزيز  الفاتحي 
الرفاعي  محمد 

دحامن  حسناوي 
حيل احمد 

يحيى  القديس 
نسمة  هشام 
هدانة  سعيد 

محمد  السكات 
الجليل  عبد  البوعبادي 

البحرواي رشف 
عزي هشام 

منصور  احبوس 
حميد  رسفاق 

الرسبة إسم  الرسبة مقدم 

فخرالدين  العزوزي  رسبة 
الخيول تربية  و  التبوريدة  لفن  يدين  ايت  جمعية 

التقليدية  للفروسية  االدهم  جمعية 
رسبة زريزع بدر 

شاكر عيل  محمد  جمعية 
رسبة غربو 

النصيحي  ابراهيم  رسبة 
رسبة حسن مورادي 
العريب  بنخدة  رسبة 
البشري  ماهري  رسبة 

الخيول تربية  و  للتبوريدة  بنور  سيدي  دبة  بن  دار  جمعية 
عزيز الفاتحي  رسبة 
الرفاعي محمد  رسبة 

ملهايا موىس  سيدي  شباب 
العونات  فرسان  جمعية 

للتبوريدة عزوز  اوالد  جمعية 
التقليدية  للفروسية  والفرسان  الفرس  جمعية 

التقليدية للفروسية  االدهم  جمعية 
االجتامعية التنمية  و  الفرس  لرتبية  تيفلت  جمعية 

الجليل عبد  البوعبادي  رسبة 
رسبة البحرواي رشف 

للفروسية  العز  جمعية 
للتبوريدا  القنيطرة  جمعية 

حميمصة حميد  رسبة 

أسامة  العويس 
بالل  بلحاج 

نصريي  عثامن 
زريزع بدر 

معاد  قريطة 
محمد  غربو 

بار
الك

ئة 
ف

بار
الك

ئة 
ف

بان
الش

ئة 
ف



فئة
الكبار 





 السربة : جمعية العز للفروسية
 الجهة : الرشقية

 العمالة : تاوريرت
الجماعة : تاوريرت

 مقدم السربة : عزي هشام

 السربة : شباب سيدي موىس ملهايا
 الجهة : الرشق
 العمالة : وجدة

الجماعة : سيدي موىس ملهايا
 مقدم السربة : حسناوي دحامن

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

أسامة أسامةمرادحمزةعبد الرحامنمحمداملهديعبد الحقرشيدحمزةمصطفىمحمدهشام

عبد املنعم ياسني رضوان محمد أمني يونس حكوممحمد أحمد أنورعبد القادررشيددحامن

سعوددعنونفراجالسعيدياملتوكلزيالمهريعاتيقمفالحالقادريعزيعزيعزي

كواليل الساعديمالكالتاقي فاطميغزواين حسناوي لكناينحسناوي زايدمحفوظ حسناوي

عثامنعامدايوبمحمدباللياسنيعثامنبوعزةعز الدينامحمدمحمدأسامة

شاكريمعادعبد العتيق فوزي عمر محمدعبد العزيز هشام

اشقيقبن عامرياكريراناملحفوظيبومحمديرشاحالسويبةرشاحالنفايسابراهيميكفايمربويك

كواليلحسناويالزايديجعفريناجي كواليل املحلحلحاممي



 السربة : ماهري البشري
 الجهة : الدار البيضاء سطات

 العمالة : سطات
الجماعة : سطات

 مقدم السربة : ماهري البشري

 السربة : محمد الرفاعي
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : الرباط
الجماعة : الرباط

 مقدم السربة : محمد الرفاعي

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

عيىسزكرياءعبد العايلفؤادحمزةخالديوسفبدرمصطفىاملصطفىفؤادعثامنماهري

امليكبدر الدينسفيانإسامعيلمحمداملصطفىيوسفمعادمحمد امنيسعيدجواداملهديمحمد

معيزيالرفاعيعتيقافقريالقبالمرزوقياملكاويزهراويتائبالزيديعتيقرفيقالبشري

توفيقحنشاينالضامبوكوريزيةازميبنزيدهورشعفوتمقران البزاويبلخرافالصالحيالرفاعي

زهريتائبعبانالبعزاويطيعنيلبداويزيتيبواليلزهراويالعاجوكيلزعرايت

عبدالغفورعادلحسنمباركسعيدمعادربيعادريسعبد الستاروليدمحسنوليد

أوالد الرضوبةقوامبادرةبن الرشقيزبريالشلخالبكايشالحنبيلبدراسميطةاملزيانبلخرافالريكع

محمدامنيمحمودعزيزعبدالرحامنعز الدينمحمدخالدمحمداملعطيسفيانعبد االالهرشيد



 السربة : جمعية الفرس والفرسان للفروسية التقليدية
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة :  متارة
الجماعة :  متارة

 مقدم السربة : هشام نسمة

 السربة : جمعية االدهم للفروسية التقليدية
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : الصخريات متارة
الجماعة : متارة

 مقدم السربة : سعيد هدانة

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

رشيدبوشعيبشفيقالتهاميجوادعبد الكريمحمزةعيلحسنرشيدعزيز رضوانهشام

محمديحيىيوسفمحمدعادلمهديعبد السالمهشامعيليوسفعبد الحميدمحمدسعيد

العامريعزيعكوبغودةهرودرضيفالقاسميالقاسميالقاسميالقاسمي نسمةالقاسمي نسمة

 األبيضلكطيبيالركيك رضيفبومعيطنسمةنسمةهدانةهدانةهدانةفارحالحمداينهدانة

مروانمحمدعثامنمروانوهيبياسنيالتهاميزكرياءمحمدمحمد

امحمدالعريبمحمدامليكطارقعديلمحمديوسف

الدريعاتمحصلعبداملالك بوقطيب سوينمنسومكميل نسمةبنغاملالعالم

بنامةالسعاديشقروفالحمدايناملاليك الطويل الطويلبنامة



 السربة : رسبة الفاتحي عزيز
 الجهة : بني مالل خنيفرة

 العمالة : بني مالل
الجماعة : بني مالل

 مقدم السربة : الفاتحي عزيز

 السربة : رسبة بنخدة العريب
 الجهة : بني مالل خنيفرة

 العمالة : خريبكة
الجماعة : برئ مزوي

 مقدم السربة : بنخدة العريب

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

الياسرشيديوسفسفيانجاملمحسنمحمداساماعصامهشام كاملجوادعزيز

عبد الكريمايوبسفياناملهديرىضعبد العاطيعبد الحفيظالسائحاحمدرشيدياسنينبيلالصديقمحمدالعريب

التاىبالعسويلالفتحيالغزاينشكريالصاحبجناويسلميدهمويشالعمريمرشيشاملكرومالفاتحي

الرايضلعرجحساينالسعدوينشعلولعتيقبهريالجهراينسهلاملويكزعرايتكاسمياملستورسهلبنخدة

يونسحميدياسنيامنيمصطفىجوادمحمدمنريصالح الدينأناسنور الدينامني

محمدسفيانمحمديوسفياسنياحمدعبد الواحد عبد الكريمحمزةعبد العايلعزيزمحمدعبد الرحيمخالد

الكرزجديلزكاينصديقوالكبريعتيقبن لوكليةاليوسفيابونارصنباتةعسيلالزهراينمحراشلبحاجي

فقيهيناجمعلبابربيعلبهايلالصقرجرباينسليميالشهيبيالكوتريالحميديرحيم



 السربة : رسبة البوعبادي عبد الجليل
 الجهة : بني مالل خنيفرة
 العمالة : الفقيه بن صالح

الجماعة : أوالد نارص
 مقدم السربة : البوعبادي عبد الجليل

 السربة : جمعية اوالد عزوز للتبوريدة
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : القنيطرة
الجماعة : املنارصة

 مقدم السربة : القديس يحيى

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

صالحجاملعبد االلهعبد الحليمايوبنورالدينسعيدابراهيمفيصلوحيدعمرعبد الجليل

منصورمحمدمصطفىعبد املجيدمصطفىعبد الصمدحسنزكرياءمنصوربوسلهاممنصورعبد الهاديادريسيحيى

ايت املقدماملقدمبوعباديالزحافزهريالحجيالسامليالبوجعدويجوهرياطوليغسالكبوعبادي

الغواتقنيتجغيواتالبهلولالحيمرالقديسالغزايلالقديسالبهلولالبهلولالغزايلالبهلولالقديسالقديس

احمدنور الدينعبد الشفيعرشيدطاريقعصاميونسعبد العايلصابر

التهاميجلولعطارشوقيهشامهشامامليكعبد العيل

اليامنيابن بوزيدمصاطفيالناجيالعزوزيالناجملبجحالسامليمعشوق

جغيواتجغيواتياسنيالقديسالغزيلالخياطيقجالقديس



 السربة :  جمعية القنيطرة للتبوريدا
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : القنيطرة
الجماعة : القنيطرة

 مقدم السربة : احبوس منصور

 السربة : جمعية تيفلت لرتبية الفرس و التنمية االجتامعية 
الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : الخميسات
الجماعة : تيفلت

 مقدم السربة : السكات محمد

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

مرادموىسعثامنمصطفىاحمدعبد السالمخالداسامةمحمدبنعارشصالح الدينمنصور

 محمد حساممحمدحميدةأكرمحسنمحمدبوغابةعبد املجيدأنسعبد القادرعبد اللهخاليدمحمد

يقويتالكردوحياالماليلدحاناحبوسدحاندحاناشنافةاشنافةدحانغمشاوياحبوس

اوحموالسكاتشكري بوعيادرنيبة الرعدة بوعيادبوطابكالدحاينشهبيالسكاتزروال بوعيادالسكات

املعطياملهدياملهديعثامنرضوانمحمدمحمدمحمدسعيدطارقايوب

عثامنايوبعادلياسنيرضانور الدين املهدياحمد ايوبشفيقنور الدينعبد الرزاقادريس

شافعيلعرييشاحبوسالصيدفالكعوةروانغمشاويشافعيغمشاويالهامنيدحان

لبحاجي املقدمخوليصبلواداسمخفنكاش بوعيادمساديةشهاببركاويمفتوحيالرقيبي بوعياد



 السربة : حميد حميمصة
 الجهة : مراكش اسفي
 العمالة : اليوسوفية
الجماعة : الخوالقة

 مقدم السربة : رسفاق حميد

 السربة : البحراي رشف
 الجهة : مراكش اسفي

 العمالة : اسفي
الجماعة : مول بريك

 مقدم السربة : البحراوي رشف

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

عز الدين أيوبلحسنالجياليلحسنأحمدعالللحسنزكرباءأمنياملهديعثامنخالدسعيدحميد

يونسعبد املجيدمهديهشامعبدالباسطاملصطفىمحمدشادي أيوباملهديعبدالكبريعادلتوفيقحسنرشف

السكنيالسبيتيالعزايبالكنتويمربوكأكاليبرسفاقعبودرسفاقالدرقاويزهرييبرسفاقرسفاقرسفاق

الزعيمشاديلكرمالبيطارالئقبودالللعبالالبيطاربلخراسأنباشالئقالهنتايتالزطاميالبحراوي

سعيدعبدالحفيظعبدالفتاحعبد اللهعبد الغنيمرادحمزةالجياليلعزالدينأيوبرشيدهشامبومهديهدي

زكرياءحمزةأنسمحمديوسفمهديأنساملهديمروانعثامنحمزةمروان

الراقيسبحانخشبةزهريزهريرسفاقالزاهيديالكنتويخالدغيناياللحيااملرابطالباشتيازنيدي

لعبالاملنيفريدلعريشباسمرحوللخويديسأرنايبأرنايبلبيضامهيدراتلعبال



 السربة : جمعية دار بن دبة سيدي بنور للتبوريدة و تربية الخيول
 الجهة : الدار البيضاء سطات

 العمالة : سيدي بنور
الجماعة : بوحامم

 مقدم السربة : صليح محمد

 السربة : جمعية فرسان العونات
 الجهة : الدار البيضاء سطات

 العمالة : سيدي بنور
الجماعة : العونات

 مقدم السربة : حيل احمد

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفاطميعمرعبد الحقعبدالهاديعبداللهزكرياءيحينبيلانيسيوسفالحسنعبد االلهمحمد

عبدااللهعبدالنعيمالحسنيعبداللطيفيونسجوادرضوانهشاماملصطفىعزيزمحمدعبدالرزاقعزالديناحمد

الكدارالبيضالحوالحلبةالحدايشالبيضالبيضالعرساويبوعييسشكروناكداربلفاضلةصليح

لفضيلاراويحضارحضارحبيشفرحاوياملسكينيالفقريالفقريالعرسيالعرباتالطريغاطوسحيل

محمدعبد الهاديجاللفؤادرشفاملهديعبد الباسطسيف الدينزكرياءلحسنمحمد امنياحمدحميد

يوسفعاللمحمدالطاهرهشامسفيانايوبعادلحمزةطارقعبدالحكيممحسنبراهيم

توقةالعامدبزيناتبوجاللجامعيالبيضمنارعراساالدرييسبن دبةرزوقليامنالزعيم

الساقيبنعشريالغرابلطفي بن الرشقيحضارمتقيلعرباتالزيتوينزعيمزهريغاطوساملعتصم بالله



ابراهيم  السربة : النصحي 
 الجهة :   كلميم واد نون

 العمالة : كلميم
الجماعة : كلميم

ابراهيم  مقدم السربة : النصحي 

 السربة : مورادي حسن
 الجهة :  كلميم واد نون

 العمالة : كلميم
الجماعة : كلميم

 مقدم السربة : مورادي حسن

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

مصطفىايوبيوسفاملهديحسنامينزكرياءعبالحسنابراهيماحمدمباركامباركابراهيم

محمدمصطفىمولودعيلفاضليحيىهيبتييحضيهمحمدالسالكحسن

بيزكانالرتاسيميسريةاإلدرييسهاديحادقالخالدياجواناوحسنيبن اسميحالعاكوسكوراراحسنيالنصحي

العيدةمراديتوايتلخصايصشكافماء العننيماء العننيشكافخزينالحبييشمورادي

جوادبنحرمييدةابراهيماملختارمحمدعبد الرحامنسليامنعبد اللطيفعيىسخالدعثامنعبد العيلمحمد

الحنصايل محمداويببطاسمنصورالزاويادابهمحايتصالحاليزيذيالهواريزكريموكا

خزينهشاممحمدرمضانعبد الجباركورمصلوحيلحسناحمد

مصطفىالقبولعليواتالدوششكافالكنتاويداودبكارالعيدة





فئة
الشبان 





 السربة :  زريزع بدر
 الجهة : الدار البيضاء سطات

 العمالة : املحمدية
الجماعة : الشالالت

 مقدم السربة :  زريزع بدر

 السربة : جمعية االدهم للفروسية التقليدية
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : الصخريات متارة
الجماعة : متارة

 مقدم السربة : عثامن نصريي

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

املصطفىياسني شعيباسامعيلأحمدنبيلتوفيقسفياناملهديعبد االلهبدر

عبد الرزاقحتيمأسامةعبد العايلسهيلإسامعيلسهيلطاللعثامن

سحلوتالفييضنكايزريزعبوغايبلحسييكيونسمقالشمودينزريزع

الحمداينالرشوريالبعويضالشافعيكريشالحياينالركيكنصريينصريي

البشريسعيدوليديونسسفيانأناسعثامنسمريالياسوليد

الرشقيامنيياسنيياسنييوسفعز الدين

الفردويسواديكيحلالباروديالباروديحاجيبردادرايحيصوابخيار

الكحيليشالكرضا الزهريبنصغريالعركويبعزي



 السربة : فرقة غربو
 الجهة : بني مالل خنيفرة

 العمالة : بني مالل
الجماعة : زواية الشيخ

 مقدم السربة : غربو محمد

 السربة : جمعية محمد عيل شاكر
 الجهة : الرباط سال القنيطرة

 العمالة : القنيطرة
الجماعة : موكران

 مقدم السربة : قريطة معاد

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

جامعيالحناطالزرارياجضوراملرسيلبوملكانفطانبوملكانماموشغربو

بنداودياسنيعبد السالممحسنيزكرياءزهريمحمدمعاد

أسامةحسنحمزةمحمديونسوليدأنورخليديوسفمحمد

الحفيانعيطورشبايكاقريطةالحفيانالعقاوياملسلميقريطة

عقاويلطيفيرزوقيعنانوكريشاغرابةالحناط

حاثممحمد امنيهشاميوسفربيعأيوب

الياسعصامأنورحسامامنياحمدالحسني

بوبكربن رقيةالعمراينبوقوروالطاهريالشتيوي



 السربة : جمعية ايت يدين لفن التبوريدة و تربية الخيول
 الجهة :   الرباط سال القنيطرة

 العمالة : الخميسات
الجماعة : ايت يدين

 مقدم السربة : بلحاج بالل

 السربة : العزوزي فخر الدين
 الجهة :  مراكش اسفي
 العمالة : اليوسوفية
الجماعة : رأس العني

 مقدم السربة : العويس أسامة

الفرسان و فرسان اGحتياط

الفرسان و فرسان اGحتياط

محمدحموالعريبوليدمحمدرضوانزكرياءنور الدينبالل

مروانيزيدأنوارعزوزأمينأحمدعبدااللهمحمد أمنيمحسنأسامة

فالقيبلعرويصالفالقيبلعرويصاملحروكبلحاججباحشحيامبلحاج

الكرشامخيشالعرشالقبالفينومسالكالرازقيبكاربنعرسيالعوييس

بالليونسالعريبمحمدسفياناسعيد

الرصويبلحاجبرحوبلغازيبلختريبلعرويص

محمدزكرياءيوسفشعيبأمينمهديزكرياءحمزةزكرياء

واريدصيقناطقيالضاويالطيانعاكرالساوطيفاروقباسم





الفائزون 
لسنة 

 2019





امليدالية الذهبية

امليدالية الفضية

امليدالية النحاسية

 الفائزون 2019
فئة الكبار

ماهر البشير

بوعبادي عبد الجليل

بن خدة العربي



 الفائزون 2019
فئة الشبان

امليدالية الذهبية

امليدالية الفضية

امليدالية النحاسية

ولد الشواطة أمين

أيوب أبو الهون

صبور العلوي تاج الدين





املساند
الرسمي

املساندين

املساندين
اOعالمين 




