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الحفل الختامي 

 على كأس معالي المدير العام 
للبطولة األولى للفروع 
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للطيب عنوانه وللــــمجـد عنـــــــــــوان            واإال اأنت ا�سمك للمكارم عناويــــــن
ال قلت عبداهلل ك�سا الكون اإميـــــــــان            اإن الزمان بخري والنا�س وافيــــــــن
يا بو اليتامى يا وطـــن كلـه اح�ســـــان              يا خادم البيتني وال�ســرع والديـن
اللـه بعثك لن�سرة الــــحق ميـــــــــزان              دعوة جمابه للفقارى امل�ساكيــــــن
يب�سـر كتاب اهلل بعزه والأوطــــــــــــان              للعدل اأ�سبح قلب ول�سان وايديــن
يا ديرتي يا جمد يا �ســـــــــوت االآذان              يا كتاب ربي يالتحيات يا اآميــــــن
اأب�سرك جالك على العز مزبـــــــــــــان              �سريف يحكم باملوده �سريفـــيــــن
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حللتم اأهاًل و وطاأمت �سهاًل
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ترحيب:
الدقيق  ومطاحن  الغالل  ل�سوامع  العامة  املوؤ�س�سة  فرع  من�سوبي  وكافة  مدير  ي�سر 
على  للفروع  االوىل  للبطولة  املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  ورئي�س  الريا�س  مبنطقة 
كاأ�س معاليه اأن يرحبوا مبقدم معاىل املدير العام للموؤ�س�سة املهند�س /وليد بن عبد 
الكرمي اخلريجي وهو ي�سرف احلفل اخلتامي للبطولة وال �سك اأن هذه الرعاية هي 
واأع�ساء  الريا�س  منطقة  فرع  من�سوبي  جلميع  تكرمي  واأف�سل  للبطولة  تتويج  خري 

اللجنة املنظمة للبطولة .  
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احلمد هلل الذي وفقنا باإ�ست�سافة البطولة االأوىل للفروع على كاأ�س معايل مدير عام 
املوؤ�س�سة املهند�س/ وليد بن عبدالكرمي اخلريجي والتى اأقيمت بتجميع جميع فرق 
اإقامتها تعارف  الهدف االأ�سمى من  الريا�س ملدة 14 يوم و الذي كان  الفروع يف فرع 
املوؤ�س�سة  عام  مدير  ملعاىل  �سكرنا  ونكرر  املوؤ�س�سة  موظفي  بني  املحبة  اأوا�سر  وزيادة 
الذي كرمنا باإ�ست�سافة البطولة على مالعب فرع الريا�س وال�سكر مو�سول للجميع 

من العبني وم�سرفني وللجنة املنظمة على االأخالق والتنظيم العايل .

حماد بن حممد القحطاين
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ها نحن ن�سل للختام بعد اأ�سبوعني ع�سناها يف جو احتفايل �سم جميع فروع املوؤ�س�سة 
وعا�س اجلميع مباريات تناف�سية بروح ريا�سية �سادقة واأخالق عالية �سادها احلب 

واالألفة وك�سب اجلميع معرفتهم للبع�س و�سرفهم اللقاء والتعارف.
�سكرًا ملن كان له الف�سل يف هذه البطولة.

�سكرًا ملعايل مدير عام املوؤ�س�سة املهند�س/وليد بن عبدالكرمي اخلريجي على دعمه 
وم�ساندته للبطولة .

�سكرًا ل�سعادة االأ�ستاذ/ حماد بن حممد القحطاين على دعمه الالحمدود للبطولة 
وتذليله لكافة العقبات.

�سكرًا ملدراء الفرق واملدربني وكافة الالعبني على تعاونهم مع اللجنة .
�سكرًا لكافة ال�سركات واملوؤ�س�سات الراعية والتى ياأتي على راأ�سها ال�سركة اخلما�سية 

لالأعالف واالإنتاج احليواين وال�سركة العربية للخدمات الزراعية )اأرا�سكو(.
�سكرًا جلميع احل�سور والذي اأ�سعدنا تواجدهم امل�ستمر يف البطولة.

وعلى دروب املحبة نلتقي يف البطوالت القادمة .

م.عادل عبداهلل اجلوهر
رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة
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املباراة النهائية
تختتم البطولة االأوىل للفروع على كاأ�س معاىل املدير العام باملباراة النهائية والتي 
جتمع بني فريق املنطقة ال�سرقية وفريق منطقة ع�سري          بعد اأن تاأهاْل لنهائي 
البطولة بفوزهم بدور االأربعة حيث فاز فريق املنطقة ال�سرقية على فريق منطقة 
تبوك بنتيجة 4-3 وفاز فريق  منطقة ع�سري على فريق منطقة مكة املكرمة بنتيجة 

.2-3
2013/04/07م  املوافق  1434/5/26هـ  االأحد  يوم  افتتحت  البطولة  وكانت 

مب�ساركة 10 فرق حيث ق�سمت ملجموعتني على النحو التايل :

                   فرع مكة املكرمة                                                  فرع املنطقة ال�سرقية

                فرع املدينة املنورة                                                                فرع اجلوف

املجموعة الأوىل وت�ضم :
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 الإدارة العامة
وقد اأن�سحب فريق االإدارة العامة من البطولة لت�سبح املجموعة االأوىل 4 فرق فقط.

-املجموعة الثانية وت�ضم :
                      فرع ع�سري                                                                   فرع الق�سيم

                         فرع حائل                                                                      فرع تبوك

فرع الريا�س
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ومت خالل كل جمموعة اللعب بطريقة الدوري من دور واحد حيث حل فريق املنطقة 
ال�سرقية كاأول املجموعة االأوىل يليه فريق مكة املكرمة اأما املجموعة الثانية فقد 

حل ال�سدارة فريق ع�سري يليه فريق تبوك وقد كانت نتائج الفرق كما يلي:

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

االحد

االثنين

الثالثاء

التاريخ

1434/05/26هـ
2013/04/07م

1434/05/27هـ
2013/04/08م
1434/05/28هـ
2013/04/09م

1434/05/29هـ
2013/04/10م

1434/06/01هـ
2013/04/11م

1434/06/02هـ
2013/04/12م

1434/06/03هـ
2013/04/13م

1434/06/04هـ
2013/04/14م

1434/06/05هـ
2013/04/15م

1434/06/06هـ
2013/04/16م

أسم الفريقين

مكة المكرمة×المنطقة الشرقية

عسير×القصيم
حائل×الرياض

مكة المكرمة×المدينة المنورة

القصيم×حائل
عسير×تبوك

مكة المكرمة×الجوف
المنطقة الشرقية×المدينة المنورة

الرياض×تبوك
عسير×حائل

المنطقة الشرقية×الجوف

القصيم×تبوك
عسير×الرياض

المدينة المنورة×الجوف

القصيم×الرياض
تبوك×حائل

النتيجة

3-2

1-2
0-3

1-2

2-1
0-2

1-6
1-1
1-0
0-0

1-4

1-1
0-2

1-4

2-2
1-2
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لئحة الرتتيب يف الدور التمهيدي :

املجموعة الأوىل :

املجموعة الثانية :

م

1

2

3

4

5

م

1

2

3

4

5

الفريق

فرع المنطقة الشرقية

فرع مكة المكرمة

فرع المدينة المنورة

فرع الجوف

اإلدارة العامة

الفريق

فرع عسير

فرع تبوك

فرع حائل

فرع القصيم

فرع الرياض

لعب

3

3

3

3

0

لعب

4

4

4

4

4

فاز

2

2

1

0

0

فاز

3

2

2

0

0

تعادل

1

0

1

0

0

تعادل

1

1

1

2

1

خسارة

0

1

1

3

0

خسارة

0

1

1

2

3

نقاط

7

6

4

0

0

نقاط

10

7

7

1

1

له

8

10

6

3

0

له

6

4

6

5

2

عليه

4

5

3

14

0

عليه

1

4

3

7

8

الفرق

+4

+5

+3

-11

0

الفرق

+5

0

+3

-2

-6

األهـــــــــــداف

األهـــــــــــداف
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*تاأهل فريق تبوك باأف�سلية اللقاء املبا�سر.

 دور الأربعة:

هـــــداف البطولة:
مت من خالل البطولة حتى االآن ت�سجيل 62 هدف مبعدل 3.44 هدف كل مباراة .

الهدافني  الئحة  مت�سدر  املكرمة  مكة  فريق  من  نور  حممد  �سلطان  الالعب/  والزال 
بر�سيد 6 اأهداف وت�سم القائمة 34 العب على النحو التايل:

اليوم

اخلمي�س

الهدافون  
ا�سم الالعب

�سلطان حممد نور
بكر هو�سه

في�سل العمودي
عبدالعزيز ال�سنني

اأن�س التميمي
حمد املداهلل

نايف الغامدي
عتيق العتيق

عبدالرحمن اخللف

عدد االهداف
6
3
3
3
2
2
2
2
2

ا�سم الفريق
مكة املكرمة 

املنطقة ال�سرقية
مكة املكرمة

املنطقة ال�سرقية
املدينة املنورة

املنطقة ال�سرقية
مكة املكرمة

حائل
حائل

التاريخ

1434/06/08هـ
2013/04/18م

اأ�سم الفريقني

املنطقة ال�سرقيةxمنطقة تبوك
منطقة ع�سري x منطقة مكة املكرمة

النتيجة

3-4
2-3
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النتيجة

3-4
2-3

الهدافون  
ا�سم الالعب

خالد العريفي
غامن املظهور
خالد مربوك

عاي�س اآل ناحية
حممد حمن�سي

عبداهلل  األ م�سلح
عو�س ظافر

فاتني
حمد احلامد

ح�سني القحطاين
تركي الزايد

فهد ظافر
عبداهلل يحي ال طالع

فهد ال�سراري
م�سعل الر�سيدي

عبداهلل اآل ح�سان
�سلمان ع�سريي
فهد ال�سراري
في�سل  املرعي

اأحمد ال�ساعدي

عدد االهداف
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ا�سم الفريق
حائل

الق�سيم
املدينة املنورة

ع�سري
تبوك
ع�سري

املنطقة ال�سرقية
تبوك

املنطقة ال�سرقية
ع�سري

الق�سيم
ع�سري
ع�سري

اجلوف
الق�سيم

ع�سري
تبوك
اجلوف
اجلوف

املدينة املنورة
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الهدافون  
ا�سم الالعب

عبدالرحمن اجلهني
فهد ال�سامل

ماجد جمر�سي
�سلمان عواجي

عبداهلل العنزي
لو �سون 

في�سل اأباعود
�سعيد يحي الكا�سي

�سعود جما�سي

عدد االهداف
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ا�سم الفريق
املدينة املنورة

الق�سيم
الريا�س
الريا�س

تبوك
تبوك

املنطقة ال�سرقية
ع�سري

مكة املكرمة

 هداف البطولة    
الالعب/ �سلطان حممد نور من فريق منطقة مكة املكرمة
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قائمة اللعب النظيف:
مت خالل البطولة ظهور الكرت االأحمر عدد 3 مرات والكرت االأ�سفر 29 مره ح�سب 

البيان التايل :
البطاقات امللونة

الفريقا�سم الالعب كرت اأحمركرت اأ�سفر
حممد البلوي
وائل القحي�س

عبد العزيز  ال�سنني
اأن�س التميمي

ح�سني ال�سنقيطي
�سعود جما�سي 

عاي�س ال ناحية
حمد املداهلل
فهد قرزيز

ح�سني مرعي
عبداهلل ح�سني ال�سيحي
عبدالعزيز هليل العنزي

�سلمان علي الع�سريي
حممد الف�سيل

في�سل القحطاين
لو �سون

اأحمد الزعاقي
في�سل اأباعود

عبدالعزيز العمري
علي القطعي
فهد الطعيمي

عبداهلل اآل م�سلح
عو�س الرفيدي

فهد ال�سمري
عتيق العتيق

اأحمد اأبو�سبيت 
�سلطان نور

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
 

1
1
1
 

1
1
1
1
1
1

املدينة املنورة
الريا�س

املنطقة ال�سرقية
املدينة املنورة
املدينة املنورة
مكة املكرمة

ع�سري
املنطقة ال�سرقية

املدينة املنورة
ع�سري
تبوك
تبوك
تبوك

الريا�س
الريا�س

تبوك
الريا�س

املنطقة ال�سرقية
الق�سيم
الق�سيم
الق�سيم

ع�سري
ع�سري
حائل
حائل

املنطقة ال�سرقية
مكة املكرمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 
 
 

1
 
 
 

1
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اأما الفرق فاإن فريق اجلوف يت�سدر القائمة لعدم ح�سول على اأي اإنذار والقائمة كما 
يلي :

فريق اجلوف الفائز بكاأ�س الفريق املثايل

اللعب النظيف
كرت اأحمركرت اأ�سفرالفريق

تبوك
الريا�س
الق�سيم

املدينة املنورة
ع�سري

املنطقة ال�سرقية
حائل

مكة املكرمة
اجلوف

6
4
2
5
4
4
2
2
- 

1
1
1
- 
- 
- 
 -
- 
- 
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جائزة اأف�ضل لعب:
يتم يوميًا اأختيار اأف�سل العب للمباراة وفق معايري معينة ويتم منحه جائزة وت�سمل 

قائمة الفائزين بهذه اجلائزة مايلي:
المباراة 

مكة المكرمة×المنطقة الشرقية 

عسير×القصيم

حائل×الرياض

مكة المكرمة×المدينة المنورة

القصيم×حائل

عسير  × تبوك

مكة المكرمة  × الجوف

الرياض × تبوك

عسير × حائل

المنطقة الشرقية × الجوف

القصيم × تبوك

عسير × الرياض

المدينة المنورة × الجوف

القصيم × الرياض

تيوك حائل

المنطقة الشرقية × المدينة المنورة

تبوك × المنطقة الشرقية

مكة المكرمة × عسير

أسم الالعب

حمد المدهللا 

فهد ظافر

عتيق العتيق

سلطان محمد نور

عبدالرحمن الخلف

فهد ظافر

سلطان محمد نور

محمد محنشي

منصور الشمري

بكر هوسه

غانم المظهور

عايض آل ناحية

خالد الجهني

سلمان عواجي

عبدالعزيز العنزي

بكر هوسه

عبدالعزيز السنين 

عبدهللا عائض ال مصلح

الفريق

المنطقة الشرقية

عسير

حائل

مكة المكرمة

حائل

عسير

مكة المكرمة

تبوك

حائل

المنطقة الشرقية

القصيم

عسير

المدينة المنورة

الرياض

تبوك

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

عسير
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الفرق املتاأهلة لنهائي البطولة:

 فريق املنطقة ال�سرقية   
مثل فريق املنطقة ال�سرقية خالل البطولة عدد " 13 " العب وهم 

1- حممد عبداهلل ال�سعيد   )حار�س مرمي(
2- حممد مهدي احلمايل   )كابنت فريق(

3- عبدالعزيز ح�سني الفهيد
4- في�سل اأحمد اأبا عود

5- بكر اأدم الهو�سه
6- عبداهلل �سعود ال�سعدون

7- عو�س ظافر البحري
8- حمد �سعود احلامد

9- راين اأحمد الرحيمان
10- حمد خالد املداهلل

11- عبدالعزيز عي�سى ال�سنني
12- �سالح ح�سرمي

13- اأحمد بو �سبيت 
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فريق منطقة ع�سري

مثل فريق منطقة ع�سري خالل البطولة عدد " 14 " العب وهم 
عبداهلل �سعيد قعيان القحطاين )حار�س مرمي(  -1

عو�س حممد الرفيدي )كابنت فريق(  -2
عبداهلل عائ�س القحطاين  -3

فهد ح�سني القحطاين  -4
�سعيد يحيى الكا�سي  -5

عائ�س �سعد ال ناحية  -6
م�سبب �سعد ع�سريي  -7

ح�سني مرعي القحطاين  -8
عبدالرحمن حممد جعفر  -9

علي ماطر حنب�سي  -10
عبداهلل �سعيد ح�سان  -11
�سعد عازب ال مرابية  -12

عبداهلل يحيى ال طالع  -13
عبدالعزيز �سعيد غنوم  -14
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حتديد املركز الثالث :
بعد نهاية مباريات دور االأربعة وبعد اأن خ�سر فريق منطقة  تبوك وفريق منطقة 

مكة املكرمة مبارياتهم يف دور االأربعة اأمام املنطقة ال�سرقية وع�سري  فقد مت مبعرفة 

الثالث  املركز  للتحديد  قرعة  اإجراء  الفريقني  مديري  وبح�سور  املنظمة  اللجنة 

والفائز بامليداليات الربونزية وقد حاز عليها فريق منطقة مكة املكرمة.
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جوائز احلفل اخلتامي :
ح�سب املقرر �سوف يتم مب�سيئة توزيع اجلوائز التالية :

1- كاأ�س البطولة وميداليات ذهبية للفائز باملركز االأول.
2- ميداليات ف�سية للفائز باملركز الثاين .

3- ميداليات برونزية للفائز باملركز الثالث.
4- كاأ�س اأف�سل العب بالبطولة.

5- كاأ�س اأف�سل حار�س بالبطولة .
6- كاأ�س هداف البطولة .

7- درع الأف�سل اإداري.
8- كاأ�س الفريق املثايل .
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 www.gsfmofootball 1.com   مت خالل املوقع االلكرتوين للبطولة
اإجراء م�سابقة لرت�سيح فريق للفوز بكاأ�س البطولة وحتى ما قبل بداية دور االربعة 

كانت الرت�سيحات كما يلي :

و�سوف يتم من خالل احلا�سب االآىل حتديد الفائز واالإعالن عنه.

م�ضابقة البطولةم�ضابقة البطولة



25

كلمة الراعي الر�ضمي:

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني .. اأما بعد،،
يف البداية اأحب اأن اأ�سيد بالدور املتميز الذي تبذله املوؤ�س�سة العامة ل�سوامع الغالل 
املوا�سفات  ذات  الدقيق  منتجات  من  الوطن،  اإحتياجات  تاأمني  يف  الدقيق  ومطاحن 
م�سانع  مع  جنب  اإىل  جنبًا  ووقوفها  االأعالف،  منتجات  وكذلك  اجلودة،  العالية 

االأعالف اخلا�سة لتنمية الرثوة احليوانية.
كلمة حق اإن تلك االإجنازات ناجتة عن �سواعد الرجال بداية من معايل مدير عام 
اإتاحة معايل  ذلك  اأمثلة  ومن  الكوالي�س،  يعملون خلف  الذين  الرجال  اإىل  املوؤ�س�سة 
باملحبة  ممزوج  جوًا  خللق  الريا�سية  االأن�سطة  بعمل  الفر�سة  املوؤ�س�سة  عام  مدير 

واالإخاء وبعيدًا عن �سغوطات العمل.
وبهذه املنا�سبة فاأنني اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملعايل مدير عام املوؤ�س�سة املهند�س / وليد 
الريا�س  الدقيق مبنطقة  الغالل ومطاحن  بن عبدالكرمي اخلريجي، ولفرع �سوامع 
ممثلة يف االأ�ستاذ / حماد بن حممد القحطاين، والأع�ساء اللجنة املنظمة للبطولة 
على جهودهم امللمو�سة املبذولة يف �سبيل الو�سول بهذه البطولة اإىل م�ستوى النجاح.. 

وختامًا.. متنياتي للجميع بالتوفيق،،                          

 
م. عبداهلل بن �سامل بن نوح

املدير العام ل�سركة اخلما�سية
لالأعالف واالإنتاج احليوانـــي
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بديت ب�سم اهلل رب املخالــــــــــيق
                                                                                         الواحد املعبود مر�سي اجلــــــــــبايل

جاك اجلواب اللي موثقه توثــــــيق
                                                                                         من �ساعرًا ما به نقا�س وجـــــــــدايل

ي�سمو ب�سعره فوق رو�س ال�سواهيق
                                                                                         متمكن بال�سعر وايف اخل�ســــــــــايل

يا مرحبا بفكاك قفل املغالـــــــــيق
                                                                                         يفديك ال من جيته بكل غــــــــــــايل

يا مرحبا ثم ارحبوا ياملطالـــــــيق
                                                                                         ورجالكم معروف يف كل حـــــــايل

رحبكم حماد ترحيبة تلــــــــــــــيق
                                                                                         �سمو املرجلة وهو ع�سيدن للمعايل

كم �ساعرًا غنى حلون الطــــواريق
                                                                                         انا ا�سهد ان الو�سف فاق اخليـــــايل

اأنا دعيت اهلل لكم بالتوافـــــــــــــيق
                                                                                         ويعينك اهلل يا كرمي ال�سبــــــــــــــايل

�سقردي فعوله مثل قمة طــــــــويق
                                                                                         �سارمًا وعندك يالبطل را�س مـــايل

وختامها �سلو على �سفيع املخالـيق
                                                                                         عداد ما ذعذع ن�سيم ال�سمــــــــــــايل

ق�ضيدة:

ال�ساعر/ عبدالرحمن بن اإبراهيم العمري
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الكاأ�س للهوامري
اأكرمنا بالفوز هذا اليوم والو�سول  احلمد هلل... احلمد هلل... احلمد هلل... الذي 

اىل املباراة النهائية على كاأ�س معايل مدير عام املوؤ�س�سة.

بالن�سبة لهوامري ال�سرقية فقد اوفوا بوعدهم بالفوز والتاأهل لنهائي.

وقت  م�ساألة  اأال  وماهي  ال�سرقي  ال�ساحل  باجتاه  يلمع  الكاأ�س  اأن  ثقة  وكلي  واأقول 

وجتدون الكاأ�س مبكتب مدير الفرع االأ�ستاذ/ جمال ال�سبحي باأذن اهلل.

عبداهلل بن عبدالرحمن الزامل
مدير فريق املنطقة ال�سرقية
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الكاأ�س جنوبي
ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

نهدي  كما  عليه  ي�سكرون  جهد  من  ماقدموه  على  املنظمة  اللجنة  اأ�سكر  البداية  يف 

هذا الفوز ل�سعادة مدير فرع ع�سري املهند�س/ مانع بن حممد ال مهذل واأن �ساء اهلل 

ان يكون الكاأ�س حليفنا كما اأنه ال ع�سري مع فريق ع�سري و�سوف نبذل اجلهد يف حتقيق 

هذه البطولة  وال �سيما انها البطولة االوىل على م�ستوى الفروع والكاأ�س باأذن اهلل 

جنوبي.

عبداهلل بن �سعد ال قبان
مدير فريق منطقة ع�سري
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ملن الكاأ�س

              فريق املنطقة ال�سرقية                                              فريق منطقة ع�سري
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ملزيد من اأخبار البطولة والتوا�ضل:

تابع اأخر اأحداث البطولة االأوىل للفروع على  كاأ�س معايل مدير عام املوؤ�س�سة على 
جميع املواقع التوا�سل االجتماعية ال�سهرية على االنرتنت:

www.gsfmofootball1.com : موقع البطولة على االنرتنت -
   gsfmofootball1 :ح�ساب البطولة على التويرت -

gsfmofootball1@hotmail.com :الربيد االلكرتوين -
-  الفي�س بوك
- واليوتيوب  

- و خدمة الر�سائل الق�سرية SMS املجانية.

فقط زورونا على موقع البطولة على النرتنت. 

عدد زوار املوقع حتى تاريخ 1434/6/8هـ
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الراعي املا�ضي:

ال�ضركة العربية للخدمات الزراعية )اأرا�ضكو(

الرعاة امل�ضاركون:
�سركة اخلليج للتموين

�سركة العثيم القاب�سة

�سركة امل�سغوالت واملباين املحدودة

م�سنع ال�سويعر لالعالف

جمموعة بل�سرف التجارية

موؤ�س�سة حم�سن �سامل البابطني

�سركة املنتجات الغذائية

مكتب اأمين للخدمات

موؤ�س�سة ال�سنبلة الذهبية

�سركة البابطني للب�سكويت

م�سنع الغدير الأكيا�س التعبئة

موؤ�س�سة ح�سن �سعد العبالن

�سركة بروتينا

موؤ�س�سة مل�سة الت�سييد

موؤ�س�سة �سالح الع�سكر

موؤ�س�سة فرج بن حمفوظ

م�سنع يا�سني �سكر لالعالف

موؤ�س�سة علي �سميح مقبول

خمابز امل�سيطي

مزارع الوادي

موؤ�س�سة عبدالعزيز العبداهلل

موؤ�س�سة �سعيد الغامدي لتجارية

موؤ�س�سة عبداهلل اخلزمي

موؤ�س�سة ثمار الرحمانية

الركن املف�سل للتجارة

موؤ�س�سة �سحارى النخيل

موؤ�س�سة نا�سر العنزي

�سركة هريف

�سركة ال�سواير املحددوة

�سركة املطاعم االأهلية
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