
  
 

 
 بيان بأسماء الوسطاء المعتمدين لدى االتحاد السعودي لكرة القدم

رقم  اسم الوسيط م
 العضوية

 تاريخ انتهاء البطاقة تاريخ بداية البطاقة

م10/04/2023 2022/04/10م 001061 ناصر عبدالله التويجري  1  

م27/07/2021 001052 فالح شالش العنزي  2 م27/07/2022   

م06/07/2022 001015 عبدالرحمن محمد خنين  3 م06/07/2023   

م01/08/2021 001056 يزيد عبدالرحمن النمر  4 م02/08/2023   

م20/12/2021 001073 فهد عبداللطيف بو عائشة  5 م20/12/2022   

م24/12/2021 001001 يوسف سعد الموينع  6 م24/12/2022   

م02/01/2022 001047 عبدالله سالم المحمدي  7 م02/01/2023   

م26/01/2022 001007 عبدالله محه مجرشي  8 م26/01/2023   

م13/04/2022 001060 ذيب ظافر آل دحيم  9 م13/04/2023   

م24/01/2022 001009 رفيع محسن الشهراني  10 م24/01/2023   

م10/11/2021 001087 محمد علي الهيج  11 م10/11/2022   

م04/01/2022 001063 عالء عادل كعكي  12 م04/01/2023   

م04/01/2022 001088 حسن العمراني  13 م04/01/2023   

م09/07/2022 001008 علي عبدالمحسن الرماح  14 م09/07/2023   

م24/06/2022 001032 غرم سعيد العمري  15 م24/06/2023   

م02/07/2022 001092 تركي خالد المسند  16 م02/07/2023   

م12/07/2022 001031 عبدالله فارس الظفيري  17 م12/07/2023   



  
 

م12/07/2022 001016 عمر بدر العصيمي العتيبي  18 م12/07/2023   

م27/07/2021 001075 منصر بن مهدي بالحارث  19 م27/07/2022   

م27/07/2021 001028 بندر عمر تكروني  20 م27/07/2320   

م28/07/2021 001076 عبدالله بن محمد الخليفة  21 م28/07/2022   

م28/07/2021 001093 ذياب بن بندر المطيري  22 م29/07/2023   

م17/08/2021 001062 صالح مداوي اليامي  23 م17/08/2022   

م18/08/2021 001050 اياد إبراهيم الشدوي  24 م18/08/2022   

25  PEDRO MANUEL PINTO 010940 م25/08/2021  م25/08/2022   

عبدالرحمن المنصورمنصور   26  010820 م26/08/2021  م26/08/2022   

27  VICTRIX DMCC شركة 

Daisy Brandino لممثلتها 

010950 م29/08/2021  م29/08/2022   

م10/10/2021 001096 سالم بن محمد الخرد  28 م10/10/2022   

م24/10/2021 001097 محمد يامن بن زكري  29 م24/10/2022   

30  Bryan John Greenwood 001098 22/11/2021م م22/11/2022   

م06/12/2021 001019 عبدالله الشعالن  31 م06/12/2022   

010140 ضيف الله المطيري  32 م11/12/2021  م11/12/2022   

م15/12/2021 001085 عبدالله نجيب الحسين  33 م15/12/2022   

010830 حسين بن هادي عالمي  34 م28/12/2021  م28/12/2022   

م03/01/2022 001099 هيثم بن محمد الزهراني  35 م03/01/2023   

م20/02/2022 001100 مشعل بن سالم السفاعي  36 م20/02/2023   

م06/03/2022 001043 هشام العريني  37 م06/03/2023   



  
 

 

 

 

38  Christophe Henrotay 011010 م15/03/2022  م15/03/2023   

مطر العنزي بن غازي  39 م23/03/2022 001102  م23/03/2023   

م27/03/2022 001103 عبدالفتاح بن موسى الهوساوي  40 م27/03/2023   

م30/03/2022 001104 خالد بن حسين السبيعي  41 م30/03/2023   

م07/04/2022 001105 خالد بن يحي سهلي  42 م07/04/2023   

م21/04/2022 001106 صالح بن علي الزيدي  43 م21/04/2023   

م19/05/2022 001090 محمد العيدروس  44 م19/05/2023   

م23/05/2022 001107 وليد بن سعد المالكي  45 م23/05/2023   

م25/05/2022 001068 فريد إياد  46 م25/05/2023   

م29/05/2022 001017 عزام عبدالعزيز الرميخاني  47 م29/05/2023   

م06/06/2022 001108 عبدالرحمن عبدالله الشهري  48 م06/06/2023   

م24/06/2022 001066 عادل رشيد دفتردار  49 م24/06/2023   

م30/06/2022 001109 ظافر بن أحمد آل نميس  50 م30/06/2023   

م19/07/2022 001079 أحمد بن عبدالرحمن الخميس  51 م19/07/2023   


