
1408/09/14الخفجيأرامكو1375/6/15سعوديعاملفيصل أحمد ظافر اليامي1

1410الخفجيمتقاعد1396سعوديعاملمحمد موسى الزهراني2

1409/7/15الخفجيرجل أعمال1359/7/1سعوديعاملعلي جميع عبدهللا الغامدي3

1412/1/27الخفجيمتقاعد1377/7/1سعوديعاملفهدي عبيد القويعي الشمري4

1411/1/5الخفجيرجل أعمال1362/7/1سعوديعاملمحمد سليمان البلوي5

1417/9/14الخفجيأرامكو1375/07/01سعوديعاملسعدي حسن مبارك العتيبي6

1420/6/4الخفجيأرامكو1387/9/4سعوديعاملناصر عبدهللا ناصر الهاجري7

1420/6/4الخفجيأرامكو1365/07/01سعوديعاملدعسان عوض محمد العنزي8

1426الخفجيأرامكو1376/7/1سعوديعاملالفي مبارك معتق الشراري9

1425الخفجيمتقاعد1367/7/1سعوديعاملصاهد خلف مسدد الحربي10

1439الخفجيمتقاعد1381/7/1سعوديعاملمحمد سلمان معيوض النفيعي11

1415الخفجيمتقاعد1357/7/1سعوديعاملمبحل خليف حيان الحربي12

1426الخفجيمتقاعد1391/6/27سعوديعاملفاهد سالم دحيم القحطاني13

1415الخفجيأرامكو1389/7/1سعوديعاملحاكم حمود ذعار العلي14

1425الخفجيمتقاعد1382/7/1سعوديعاملمحمد سعيد علي آل سحيم اليامي15

1425الخفجيرجل أعمال1384/7/1سعوديعاملمرزوق علي مرزوق البلوي16

1430الخفجيقطاع خاص1402/01/24سعوديعاملخالد سعد ضويحي السهلي17

1435الخفجيمتقاعد1390/05/04سعوديعاملخلف مبحل خليف الحربي18

1430الخفجيحكومي1396سعوديعاملناجم خالد ناجم العنزي19

1430الخفجيأرامكو1382/07/01سعوديعاملفهد ضويحي سعد السهلي20

1430الخفجيأرامكو1378/7/1سعوديعاملعيد ساير مرزوق العتيبي21

تاريخ االشتراك

2021سجل أسماء أعضاء الجمعية العمومية لجمعية البر الخيرية بالخفجي 

االسمم
نوع 

العضوية
العنوان المهنةتاريخ الميالدالجنسية



1432الخفجيمتقاعد1394/9/1سعوديعاملعبدهللا عبدالعزيز إبراهيم الفهيد22

1433الخفجيمتقاعد1373/7/1سعوديعاملشايع سعيد عبدهللا الدوسري23

1433الخفجيمتقاعد1401/7/2سعوديعاملصالح سعيد عبدهللا الدوسري24

1434/6/28الخفجيمتقاعد1379/3/12سعوديعاملعايد مبارك ذيران الشمري25

1435الخفجيقطاع خاص1394/1/7سعوديعاملأحمد شخير سميحان الرشيدي26

1435الخفجيمتقاعد1375/7/1سعوديعاملشقران عياد سالم المطيري27

1435الخفجيأوقاف الخفجي1394/7/1سعوديعاملماجد سالم القحطاني28

1435الخفجيالنيابة العامة1403/2/28سعوديعاملفالح حمد محسن المري29

1435الخفجيأرامكو1402/5/6سعوديعاملسلطان خالد خليف العنزي30

1435الخفجيحكومي1382/7/1سعوديعاملمشعل نواف مقبل الشمري31

1435الخفجيمتقاعد1353/7/1سعوديعاملصطام محمد صطام السبيعي32

1439الخفجيحكومي1402/12/11سعوديعاملفهد مبحل خليف الحربي33

1438الخفجيمعلم1401/10/28سعوديعاملمحمد سالم حاوي الشمري34

1439الخفجيالهالل األحمر1402/12/1سعوديعاملخالد سعد طارش الشريفي35

1425الخفجيطالب1389/7/1سعوديمنتسبأحمد حاكم العلي36

1425الخفجيطالب1389/7/1سعوديمنتسبمحمد حاكم العلي37

1437الخفجيمعلم1409/2/26سعوديعاملمحسن محمد محسن اليامي38

1439الخفجيموظف1391/9/27سعوديعاملمفوز عبدهللا حمد الشمري39

1436الخفجيمعلم1388/07/1سعوديعاملهليل مالح عكاش العنزي40

1437الخفجيحكومي1390/7/1سعوديعاملجمال صاهود فالح العنزي41

1437الخفجيأرامكوسعوديعاملمفلح فالح البطيني الشمري42

1437الخفجيأرامكو1403/05/29سعوديعاملخالد أحمد شحيح العنزي43

1437الخفجيأرامكو1399/7/17سعوديعاملفهد عبدهللا عطاهللا العتيبي44

1438الخفجيالدفاع الجوي1400/6/23سعوديعاملعبدالرحمن علي عطيه الزهراني45

1438الخفجيالصحة1399/4/7سعوديعاملمبارك سالم هادي المري46



1438الخفجيأرامكو1394/11/6سعوديعاملعلي محمد علي الحربي47

1438الخفجيمتقاعد1377/7/1سعوديعاملعامر علي محسن اليامي48

1438الخفجيقطاع خاص1398/10/10سعوديعاملمسفر غدير الشمري49

1438الخفجيموظف1394/1/14سعوديعاملناقي زبن سعد الحربي50

1438الخفجيعسكري1395/6/23سعوديعاملعبدهللا فياض العنزي51

1439/2/23الخفجيرجل أعمال1397/9/25سعوديعاملعبدهللا سعود فالح السبيعي52

1436الخفجيمعلم1377/10/16سعوديعاملحمد محمد منصور الجربوع53

1439الخفجيأرامكو1387/12/29سعوديعاملرياض عبدالقادر المبيض54

1420الخفجيكتابة العدل1402/9/25سعوديعاملنايف عبدهللا حمد الشمري55

1423الخفجيمعلم1392/2/21سعوديعاملصالح خالد ناجم العنزي56

1439الخفجيموظف1403/9/7سعوديعاملبدر راكان علي الحربي57

1439الخفجيأرامكو1384/7/1سعوديعاملنواف عبيد عبدهللا الشمري58

1439الخفجيأرامكو1402/7/13سعوديعاملمسير مبحل الحربي59

1439الخفجيموظف1409/5/18سعوديعاملطالل هليل خلف الحربي60

1439الخفجيموظف1405/12/4سعوديعاملمشخص مبحل خليف الحربي61

1439الخفجيموظف1397/11/15سعوديعاملسطام مبحل خليف الحربي62

1439الخفجيموظف1412/12/11سعوديعاملتركي خلف مبحل الحربي63

1439الخفجيموظف1405/4/11سعوديعاملناصر غدير قرين الشمري64

1439الخفجيموظف1410/5/6سعوديعاملرياض غدير قرين الشمري65

1439الخفجيموظف1415/7/28سعوديعاملمحمد غدير قرين الشمري66

1439الخفجيموظف1407/2/10سعوديعاملمنصور غدير قرين الشمري67

1439الخفجيسعوديعاملمحمد حمد الجربوع68

1439الخفجي1399/10/22سعوديعاملبدر مبحل خليف الحربي69

2018الخفجي1376/7/1سعوديعاملمونس سليمان محارب الشمري70

2018الخفجي1381/7/1سعوديعاملفالح خلف نهيكان الشمري71



1439الخفجي1381/10/14سعوديعاملرشيد فاران ذيبان الشمري72

1440/6/7الخفجيمتقاعد1380/1/1سعوديعاملمتعب شديد عوض الحربي73

2018الخفجيموظف1400سعوديعاملنواف محمود حنتوش الشمري74

2019الخفجيموظف1385/7/1سعوديعاملعلي سعيد ذيب آل فطيح75

2019الخفجي1401/6/18سعوديعاملنايف عبدالكريم السعدون76

2019/03/04الخفجيهيئة األمر1390/7/1سعوديعاملفرحان خليف فالح العنزي77

1440/9/5الخفجيأرامكو1386/7/1سعوديعاملمحسن فهد فهيد الزعبي78

1420الخفجيجمعية البرسعوديعاملخالد سلمان معيوض النفيعي79

1440/9/15الخفجيأرامكو1396/11/5سعوديعاملنايف حماد هليل العتيبي80

1441/7/17الخفجيعسكري1401/1/4سعوديعاملسعود غربي حواس الشمري81

1441/7/17الخفجيموظف1395/7/1سعوديعاملفراج محمد سلطان الزعبي82

1441/9/7الخفجيمتقاعد1370/7/1سعوديعاملغدير قرين الشمري83

2021/04/07الخفجيموظف1417/01/18سعوديعاملعبدالعزيز يعقوب يوسف الشرهان84

1420الخفجيمتقاعد1383/7/1سعوديعاملنواف جطلي غافل الشمري85

1422الخفجيمعلم1396/2/21سعوديعاملعلي خليف حمدان العنزي86

1420الخفجيمتقاعد1366سعوديعاملعبدهللا صالح المغشي87

2018الخفجيمتقاعد1371/7/1سعوديعاملمبارك ذيبان متعب الظفيري88

1415/06/01الخفجيمتقاعد1376/07/01سعوديعاملفهد يوسف محمد المرزوق89

1439الخفجيموظف1408/7/10سعوديعاملراكان مبحل خليف الحربي90

1443/3/2الخفجيموظفسعوديعاملمحمد علوش السهلي91

1443الخفجيعسكريسعوديعاملعبدهللا عبدالكريم الحربي92


