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خ                                                                                                                                  23-2/22:عذد  28/07/2022 :بخاٍس

 

-  اسخذسان-  01اإلازهشة سكم 

 ئلى
 السادة سؤساء ألاهذًت اإلاىضىٍت جحذ لىاء العصبت الجهىٍت طىجت جطىان الحسُمت لىشة اللذم

 

 2022/2023:ملوسم الرياض يبرسم اتوجيهات بخصوص تسجيل الالعبين و الالعبات 

 

  ًخم حسجُل و جأهُل الالعبين و الالعباث وفم بىىد اجفاكُت علذة الاهذاف اإلاىكعت بين الجامعت اإلالىُت

ت  اإلاغشبُت لىشة اللذم و العصب الجهٍى

  م الىظام الجذًذ ، على ان ًخم FRMF CONNECTًخعين حسجُل و جأهُل الالعبين و الالعباث عً طٍش

ذ اإلاضمىن داخل آلاجاٌ اإلاحذدة مً طشف العصبت  .ئسساٌ جمُع اإلالفاث عبر البًر

  ًخعين أن جىىن طلباث سخص الالعبين و الالعباث اإلاشسلت مً طشف ألاهذًت مىجضة على الىجه اإلاطلىب

ومخضمىت لجمُع الىزائم الالصمت جحذ طائلت سفض ملف طلب الشخصت مع ما ًترجب عً رلً مً عىاكب 

 .للىادي و الالعب على حذ سىاء

  ًخحمل الىادي وامل اإلاسإولُت بخصىص عذم جأهُل أي العب أو العبت ال ًخىفش أو جخىفش على الىزائم

و أن اهجاص الشخص سهين بالخىفش على الالئحت الخاصت بخأهُل الالعبين . اإلاىصىص عليها في هزه اإلازهشة

(F.Q) مخخىمت و مىكعت مً طشف العضى اإلاعخمذ للىادي. 

  ٌاض ي باسخثىاء حاالث الاهخلا ال ًمىً لالعب أن ًىكع أهثر مً سخصت واحذة بشسم هفس اإلاىسم الٍش

اض ي، هما ًمىع الجمع بين سخصخين بصفت  خالٌ مشحلت الدسجُل اإلاسمىح بها داخل هفس اإلاىسم الٍش

 .العب و عضى مىخب مذًشي أو مشافم سىاء داخل هفس الىادي، أو على مسخىي أهذًت أخشي 

  اض ي الزي أهجضث سخصت الالعب الهاوي صالحت لسىت واحذة جيخهي مذة صالحُتها باهتهاء اإلاىسم الٍش

 .خالله الشخصت

  لخفادي هزه العىاكب ًجب على ألاهذًت اإلاشاسهت في مخخلف البطىالث اإلاىظمت مً طشف الجامعت و

العصبت، الحشص على احترام اإلالخضُاث اللاهىهُت اإلاخعللت بطلباث الشخص بشسم اإلاىسم 

اض ي  : واإلاخمثلت فُما ًلي2022/2023الٍش
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ت هشة اللذم رهىس و اهاث (1  جىصَع الالعبين حسب الفئاث العمٍش

 

ت هشة اللذم داخل اللاعت (2  جىصَع الالعبين حسب الفئاث العمٍش

 

ت هشة اللذم الشاطئُت (3  جىصَع الالعبين حسب الفئاث العمٍش

 

 

 

 

 

خ الاصدًاد الفئت عذد الشخص الفئت  جىاٍس

 

 

 جمُع

 ألاكسام

 العبا مىصعين 30

على الشيل 

 :الخالي 

 U23  سىت فما جحذ23: العبا  هحذ أدوى26

U27 

1999-2000-2001-2002-2003 

 U27 1995-1996-1997-1998  سىت28 العبين هحذ أكص ى،أكل مً 04

  العبا ليل فئت30

U18 2004-2005 

U16 2006-2007 

U14 2008 

U13 2009 

U12 2010-2011 

U10 2012-2013 

خ الاصدًاد الفئت عذد الشخص الفئت  جىاٍس

 

 

 جمُع

 ألاكسام

 العبا 20

مىصعين على 

 :الشيل الخالي 

 U23  سىت فما جحذ23:أدوى  العبا  هحذ14

U27 

1999-2000-2001-2002-2003 

 غير محذد السً S.L  سىت23 العبين هحذ أكص ى فىق 06

  العبا ليل فئت20
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خ الاصدًاد الفئت عذد الشخص الفئت  جىاٍس
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 :الفتراث اإلاسمىح بها لدسجُل وجأهُل الالعبين (4

 اإلاشحلت ألاولى

 اهخلاالث- العب جذًذ– العب حش 

 اإلاشحلت الثاهُت

  الاهخلاالث-العب جذًذ– العب حش 

 01/08/2022مً 

 30/09/2022ئلى 

 02/01/2023مً 

 31/01/2023ئلى 

 

 :الىزائم الالصمت لدسجُل وجأهُل الالعبين (5

 :حسجُل العب هاوي بذون علذ فئت الىبــاس (أ

 العب حش أو جذًذ: 

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخأمين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب  -

 معبأ بجمُع اإلاعلىماث اإلاطلىبت و مىكع مً طشف الالعب ومصادق علُه مع خاجم وجىكُع 5همىرج سكم  -

 .العضى اإلاعخمذ للىادي

خ اهجاصها شهشا واحذا -  .شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت مصادق عليها أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه -  .وسخت مً بطاكت الخعٍش

    صىس حذًثت02         -   

 الاهخلاٌ النهائي: 

اض ي    ال ًمىىه حغُير هادًه ئال بىاسطت اهخلاٌ 2023/ 2022ول العب حاصل على سخصت مع هاد بشسم اإلاىسم الٍش

خالٌ الفترة الثاهُت لدسجُل و جأهُل الالعبين، و ًجب أن ًخضمً ملف طلب .  مىجض طبلا للمىاصفاث اللاهىهُت

 :الحصٌى على الشخصت في حالت الاهخلاٌ على الىزائم الخالُت

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخأمين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب  -

الترخُص باالهخلاٌ مسلم مً الىادي ألاصلي مخخىم ومىكع مً طشف العضى اإلاعخمذ ومصادق علُه مً  -

 .طشف الالعب وهزا جىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي اإلاسخلبل وخاجمه

خ اهجاصها شهشا واحذا -  .شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت مصادق عليها أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه -  . وسخت مً بطاكت الخعٍش

تسخصت الالعب مع هادًه السابم  -  .ئجباٍس

 . صىس حذًثت02 -
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 :حسجُل الععي الفئاث الصغشي  (ب

  الىزائم الخاصت بطلب الحصٌى على سخص الفئاث الصغشي. 

 العب جذًذ أو حش فئت الشبان
  سىت17العب جذًذ أو حش اكل مً 

 ( اإلابخذئين–الىخاهُذ – البراعم – الصغاس – الفخُان )

 2004: والُذم

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخامين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب  -

 معبأ بجمُع اإلاعلىماث اإلاطلىبت 5همىرج سكم  -

ومىكع مً طشف الالعب ومصادق علُه مع خاجم 

 .وجىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي

شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال  -

خ اهجاصها شهشا واحذا  .جخعذي جاٍس

ف الىطىُت مصادق عليها  - وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه

 . صىس حذًثت02 -

 2005مىالُذ 

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخامين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب  -

معبأ بجمُع  (جشخُص ألاب أو الىلي) 6همىرج سكم  -

اإلاعلىماث اإلاطلىبت ومىكع مً طشف ألاب أو الىلي 

ومصادق علُه مع خاجم وجىكُع العضى اإلاعخمذ 

 .للىادي

ف الىطىُت لألب أو الىلي  - وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .مصادق عليها أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه

شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال  -

خ اهجاصها شهشا واحذا  .جخعذي جاٍس

 . صىس حذًثت02 -

ف الىطىُت مصادق عليها  - وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخامين الجماعُت  -

 (FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب  -

معبأ بجمُع  (جشخُص ألاب أو الىلي) 6همىرج سكم  -

اإلاعلىماث اإلاطلىبت ومىكع مً طشف ألاب أو الىلي 

ومصادق علُه مع خاجم وجىكُع العضى اإلاعخمذ 

 . للىادي

ف الىطىُت لألب أو الىلي  - وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .مصادق عليها

شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي  -

خ اهجاصها شهشا واحذا  .جاٍس

ف الىطىُت مصادق عليها  - وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه

شهادة مذسسُت جحمل + وسخت مً علذ الاصدًاد  -

خاجم اإلاإسست على صىسة الالعب، أو شهادة 

السىنى جحمل خاجم السلطت على صىسة الالعب 

ف ) إلاً ال ًخىفش على وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .(الىطىُت أو جىاص سفش مغشبي

 . صىس حذًثت02 -

 الاهخلاالث النهائُت: 

اض ي 2004ول العب أو العبت ًيخمىن لفئت الشبان مىالُذ   حاصل على سخصت مع هادًه بشسم اإلاىسم الٍش

 ال ًمىىه حغُير هادًه ئال بىاسطت اهخلاٌ مىجض طبلا للمىاصفاث اللاهىهُت و ًجب أن ًخضمً ملف 2022/2023

 :طلب الحصٌى على سخصت في حالت الاهخلاٌ للىزائم الخالُت

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخأمين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 .همىرج طلب سخصت الالعب  -
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الترخُص باالهخلاٌ مسلم مً الىادي ألاصلي مخخىم ومىكع مً طشف العضى اإلاعخمذ و مصادق علُه مً  -

 .طشف الالعب وهذا جىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي اإلاسخلبل وخاجمه

خ اهجاصها شهشا واحذا -  .شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت أو جىاص سفش مغشبي مصادق عليهما -  .وسخت مً بطاكت الخعٍش

ت– سخصت الالعب مع هادًه السابم -  –ئجباٍس

 . صىس حذًثت02 -

اض ي 2005ول العب ًيخمي لفئت الشبان مىالُذ   ال 2022/2023 حاصل على سخصت مع هادًه بشسم اإلاىسم الٍش

جب أن ًخضمً ملف طلب الحصٌى  ًمىىه حغُير هادًه ئال بىاسطت اهخلاٌ مىجض طبلا للمىاصفاث اللاهىهُت ٍو

 :على سخصت في حالت الاهخلاٌ للىزائم الخالُت

 .(مطبىع أصلي)وسكت الخأمين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

    همىرج طلب حسجُل الالعب -

الترخُص باالهخلاٌ مسلم مً الىادي ألاصلي مخخىم ومىكع مً طشف العضى اإلاعخمذ و هزا مً طشف  -

 .الالعب ئضافت ئلى جىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي اإلاسخلبل وخاجمه

معبأ بجمُع اإلاعلىماث اإلاطلىبت ومىكع مً طشف ألاب أو الىلي و  (جشخُص ألاب أو الىلي) 6همىرج سكم  -

 . مصادق علُه مع خاجم وجىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي

ف الىطىُت لألب أو الىلي مصادق عليها -  .وسخت مً بطاكت الخعٍش

خ اهجاصها شهشا واحذا -  . شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت او جىاص سفش مغشبي مصادق عليهما -  . وسخت مً بطاكت الخعٍش

ت – سخصت الالعب مع هادًه السابم  -  –ئجباٍس

 . صىس حذًثت02 -

حاصل على سخصت مع هادًه بشسم  (2013ئلى 2006مً مىالُذ ) سىت 17ول العب ًيخمي للفئاث الصغشي اكل مً 

اض ي  جب أن 2022/2023اإلاىسم الٍش  ال ًمىىه حغُير هادًه ئال بىاسطت اهخلاٌ مىجض طبلا للمىاصفاث اللاهىهُت ٍو

 :ًخضمً ملف طلب الحصٌى على سخصت في حالت الاهخلاٌ الىزائم الخالُت

 .وسكت الخأمين الجماعُت -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

 همىرج طلب حسجُل الالعب -

الترخُص باالهخلاٌ مسلم مً الىادي ألاصلي مخخىم ومىكع مً طشف العضى اإلاعخمذ وهزا مً طشف  -

 .الالعب ئضافت ئلى جىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي اإلاسخلبل وخاجمه

معبأ بجمُع اإلاعلىماث اإلاطلىبت ومىكع مً طشف ألاب أو الىلي  (جشخُص ألاب أو الىلي) 6همىرج سكم  -

 . ومصادق علُه مع خاجم وجىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي

ف الىطىُت لألب أو الىلي مصادق عليها -  .وسخت مً بطاكت الخعٍش

خ اهجاصها شهشا واحذا -  .شهادة طبُت جثبذ اللذسة البذهُت لالعب ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت أو جىاص سفش مغشبي مصادق علُه -  .وسخت مً علذ الاصدًاد أو بطاكت الخعٍش

ت– سخصت الالعب مع هادًه السابم  -  .ئجباٍس

 . صىس حذًثت02 -

 (مً فئت الفخُان ئلى فئت الىباس):جصيُف الالعبين: 

اض ي  خم جصيُف الالعب في السىت الثاهُت 2022/2023ٌسمح بخصيُف أهثر مً زالزت العبين بشسم اإلاىسم الٍش ، ٍو

خضمً ملف الخصيُف الىزائم الخالُت (2006مىالُذ )مً فئت الفخُان أي  :ٍو
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 .(مطبىع أصلي)وسكت الخأمين الجماعُت  -

 .(FQ)الئحت الخأهُل  -

    همىرج طلب حسجُل الالعب -

معبأ بجمُع اإلاعلىماث اإلاطلىبت ومىكع مً طشف ألاب أو الىلي  (جشخُص ألاب أو الىلي) 6همىرج سكم  -

 . ومصادق علُه مع خاجم وجىكُع العضى اإلاعخمذ للىادي

ف الىطىُت لألب أو الىلي مصادق عليها -  .وسخت مً بطاكت الخعٍش

 .طلب الخصيُف مىكع ومخخىم مً طشف العضى اإلاعخمذ للىادي -

 .طلب الخصيُف مىكع مً طشف ألاب أو الىلي مصادق علُه -

اض ي ضمً  - شهادجان طبِخان مً طبِبين مخخلفين جثبخان اللذسة البذهُت لالعب على مماسست وشاطه الٍش

خ اهجاص ول واحذة منهما شهشا واحذا  .فئت الىباس ال جخعذي جاٍس

ف الىطىُت مصادق عليها أو جىاص سفش مغشبي مصادق عليها -  .وسخت مً علذ الاصدًاد أو مً بطاكت الخعٍش

ت-سخصت الالعب مع هادًه السابم  -  -.ئجباٍس

 . صىس حذًثت02 -

شهادة مذسسُت جحمل خاجم اإلاإسست على صىسة الالعب أو شهادة السىنى جحمل خاجم السلطت على  -

ف الىطىُت أو جىاص سفش مغشبي).صىسة الالعب  .(إلاً ال ًخىفش على بطاكت الخعٍش

 . في حالت جصيُف أهثر مً زالر العبين (PCMAهمىرج )اإلالف الطعي لالعب  -

 :ئلغاء سخص الالعبين (6

ضهم  ًجب أن جحمل جىكُع وخاجم  (في حذود حسعت العبين فلط)ئن طلباث ئلغاء سخص الالعبين وحعٍى

العضى اإلاعخمذ للىادي مع ؤلادالء بما ًثبذ ئشعاس الالعبين اإلاعىُين، وال ٌسمح بخلذًم هزه الطلباث ئال خالٌ 

 .2022 ًىاًش 18 ئلى02اإلاشحلت الثاهُت اإلاسمىح بها لدسجُل وجأهُل الالعبين وجخم هزه العملُت مً 

 :مالحظت

اض ي لذي زالر أهذًت على ألاهثر وال ًمىىه اللعب في  (1 ًمىً حسجُل الالعب خالٌ هفس اإلاىسم الٍش

اث الشسمُت خالٌ هزه اإلاشحلت ئال لىادًين فلط، طبلا للفلشة الثالثت مً اإلاادة الخامست للاهىن  اإلاباٍس

 .اهخلاٌ الالعبين

في حالت اهخلاٌ العب ئلى هاد أخش خالٌ اإلاشحلت ألاولى اإلاسمىح بها لدسجُل وجأهُل الالعبين فاهه ال  (2

ًحم له الاهخلاٌ أو الشجىع ئلى هادًه ألاصلي خالٌ هفس مشحلت الدسجُل وبامياهه الاهخلاٌ أو الشجىع 

طت احترام مضمىن الفلشة الثالثت مً اإلاادة الخامست للاهىن  ئلى هادًه خالٌ اإلاشحلت الثاهُت شٍش

 .اهخلاٌ الالعبين

 .ال ٌسمح بدسجُل وجأهُل الالعب رو جيسُت أجىبُت على مسخىي فشق العصبت (3

 :(2006مىالُذ )ال ًمىً لالعب اإلاصىف مً فئت الفخُان ئلى فئت الىباس  (4

 . دكُلت في اإلاباساة90أن ًلعب أهثر مً  -

 . ساعت48أن ًلعب أهثر مً مباساة خالٌ  -

 للىزائم اإلاطلىبت للدسجُل وجأهُل نمخضم (مطبىع أصلي)ًشسل ملف وسكت الخامين الجماعُت  (5

سخعمل هىاجهت غالف لإلسسالُاث، ورلً ئلى العىىان الخالي ذ اإلاضمىن َو الياجب : الالعبين عبر البًر
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