قائمة بأسماء المؤسسين الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالخفجي
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خالد بن تركي عبداهلل العطيشان
عبدالرحمن أحمد محمد حسن
عايد سليم مبارك البلوي
محمد سليمان ذياب الفضيلي
حمد تركي الحمد المظهور
راشد سليمان راشد الخطيب
راشد مسفر مخزوم الهاجري
عبداهلل صالح محمد المغشي
عبداهلل عطااهلل عبداهلل العتيبي
محمد عبدالكريم حمد المبيض
جابر هادي عبداهلل سهيل المري
موسى عبداهلل عبدالرحمن العتيق
متعب محمد مسفر السويد
صالح ناصر حمد الدوسري
عبداهلل ناصر الحبيني العجمي
صالح راضي راشد المزيني
فهد عبدالعزيز محمد الحقيل
محمد خلف سالم المزيني
محمد حامد البقعاوي الشمري
سليمان إبراهيم عبداهلل الفهيد
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راشد علي سهل المري
سعدون صقر عايد الحربي
سراي فهد الزويمل الشمري
عبدالهادي نافل العتيبي
ونيس سمير سالمة الشمري
صالح عبداهلل راشد الصقر
سعد عطنان السمي الشمري
ضافي حمود ضافي الشمري
سعد هويدي محمد الشريف
سعد حمد سعد السويحب
مرضي شريده حامد العنزي
عبداهلل سعد السيف الشمري
سعد سعود الزيد الشمري
أحمد حمد محجان الدوسري
سعد محمد سعد النويبت
محمد ناصر الركبان
خالد عقيل رطيبان الشمري
سعد صالح العامر البراك
حمود عامر البراك البقعاوي
غازي جازع حامد البقعاوي
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ظافر محمد فهيد الحربي
صقر ممدوح صقر العنزي
راشد سالم حمد المري
الفريد محمد الهماشي القحطاني
مرضي جمعان عجروش الشمري
سيد محمد العبداهلل محمد
عبدالرحمن سعد محمد العزاوي
محمد سعيد عبداهلل الغامدي
فهد ضويحي فهد الضويحي
محمد صالح عمر العفنان
شالل مسلم حمدان الشمري
محمد نايف سعد الشمري
خلف الدسم خلف الشمري
حمد ناصر المحميد الشمري
فهد عبداهلل الخليل الشمري
فهد رشيد حماد القحطاني
أحمد صالح مسعود عقيل
سالم خلف سالم المزيني
راشد محمد الحاشك اليامي
حمد سعد حمد العبداهلل
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إبراهيم محمد السهيل
جمعان حمد القحطاني
صطام محمد السبيعي
ماجد وليد شويه السبيعي
عيضه مساعد العتيبي
الحميدي فهد الخريصي
عبدالرحمن حجي الفرشان
مبارك حمود حمد الدوسري
بشير أحمد رسول محمد
إبراهيم صالح علي القريعان
مطر ساير عايد الشمري
سالم مطلق حماد الرحيل
فهد عبداهلل الصبحي الخالدي

