بيان بأسماء الوسطاء المعتمدين لدى االتحاد السعودي لكرة القدم
اسم الوسيط

رقم العضوية

تاريخ بداية البطاقة

تاريخ انتهاء البطاقة

م
.1

إياد فريد

001068

2019/08/04م

2020/08/04م

.2

ناصر صباغ

001069

2019/08/22

2020/08/22م

.3

وليد موسى قاسم

001070

2019/09/19

2020/09/19م

.4

عبدالحميد العبدالكريم

001071

2019/10/06م

2020/10/06م

.5

مؤيد حسن بافيل

001072

2019/10/27م

2020/10/27م

.6

فهد عبداللطيف بو عائشة

001073

2019/11/06م

2020/11/06م

.7

تركي عبدالله المقيرن

001074

2019/12/09م

2020/12/09م

.8

يوسف سعد الموينع

001001

2019/12/22م

2020/12/22م

.9

عبدالله سالم المحمدي

001047

2019/12/31م

2020/12/31م

.10

عبدالله محه مجرشي

001007

2020/01/08م

2021/01/08م

.11

منصور حامد اليامي

001024

2020/01/22م

2021/01/22م

.12

ذيب ظافر آل دحيم

001060

2020/01/22م

2021/01/22م

.13

رفيع محسن الشهراني

001009

2020/01/22م

2021/01/22م

.14

ضيف الله بن علي المطيري

001014

2020/01/28م

2021/01/28م

.15

عزام عبدالعزيز الرميخاني

001017

2020/01/29م

2021/01/29م

.16

أحمد صالح المزيني

001012

2020/01/30م

2021/01/30م

.17

هشام محمد العريني

001043

2020/03/02م

2021/03/02م

.18

عبدالله فارس الظفيري

001031

2020/03/01م

2021/03/01م

.19

ناصر عبدالله التويجري

001061

2020/03/10م

2021/03/10م

.20

غرم سعيد العمري

001032

2020/04/04م

2021/04/04م

.21

صالح مداوي اليامي

001062

2020/05/24م

2021/05/24م

.22

منصر مهدي بالحارث

001075

2020/06/07م

2021/06/07م

001044

2020/06/11م

2021/06/11م

 .23شركة صدى المحتوى ممثلها نواف
أحمد المهدي
.24

علي عبدالمحسن الرماح

001008

2020/06/14م

2021/06/14م

.25

مهدي زدوحيه

001077

2020/06/28م

2021/06/28م

.26

عمر بدر العتيبي

001016

2020/06/28م

2021/06/28م

.27

عبدالله محمد الخليفة

001076

2020/06/30م

2021/06/30م

.28

شركة طريق النجوم الرياضية

001028

2020/06/30م

2021/06/30م

ممثلها بندر عمر تكروني
.29

عبدالرحمن محمد خنين

001015

2020/07/03م

2021/07/03م

.30

سعد مشعل الحارثي

001078

2020/07/05م

2021/07/05م

.31

شركة قول دار الرياضية ممثلها

001079

2020/07/07م

2021/07/07م

أحمد عبدالرحمن الخميس
.32

فهد عبدالله باقديم

001025

2020/07/08م

2021/07/08م

.33

وليد صالح الرشيد

001080

2020/07/13م

2021/07/13م

.34

محمد حمود العنزي

001081

2020/07/19م

2021/07/19م

.35

اياد إبراهيم الشدوي

001050

2020/07/21م

2021/07/21م

.36

فالح شالش العنزي

001052

2020/07/24م

2021/07/24م

.37

منصور عبدالرحمن ال منصور

001082

2020/07/28م

2021/07/28م

001056

2020/07/30م

2021/07/30م

 .38شركة الرابط الرياضي ممثلها يزيد
عبدالرحمن النمر

