
 

 

   2022لعام  بيان بأعضاء الجمعية العمومية جمعية البر الخيرية بمركز الحمنة  

سداد   رقم التواصل  نوع العضوية تاريخ االنضمام  المنـصـب  االســــــــــم  م

2022 
 

   0555513190 عضو عامل 11/03/1431 رئيـــس الجمعيـــــة  د . هالل بن شداد مسعف القعياني 01

   0504672855 عضو عامل 13/10/1429 عضـــو مجلس اإلدارة أ . جـالل بن ســـمـران المـايـقي  02

   0505353190 عضو عامل 01/01/1438 عضـــو مجلس اإلدارة أ. حميد بن رزق هللا منيع الشالحي 03

   0505468976 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس أ . خــاتم بن بخيت فليح الشالحي  04

   0555662235 عضو عامل 23/04/1432 عضو الجمعية العمومية أ .سالم بن وسيمان زهيميل الشالحي 05

   0505623552 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس أ . معضد بن سليمان زهيميل الشـالحي  06

   0505685186 عضو عامل 23/04/1432 عضو الجمعية العمومية أ .معيوض بن حشيم هدية الشالحي  07

   0504425099 عضو عامل 24/01/1437 عضو الجمعية العمومية أ . إبراهيم بن صالح صالح الشالحي  08

   0555902151 عضو عامل 01/01/1438 عضو الجمعية العمومية أ . بـــدر بن ماجـد طاهر الشالحي 09

   0505319305 عضو عامل 05/06/1439 عضو الجمعية العمومية أ . عايض معوض سويعد الشالحي  10

   0504671795 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس أ. طــايع بن عويد زياد الشــالحي  11

   0505611426 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس بن سليمان زهيميل الشـالحي  سلمانأ .  12

   0505700240 عضو عامل 24/01/1437 نائــــــب الرئيــــس  أ.مبروك بن بركة سعيدان القميشي 13

   0505276073 عضو عامل 01/01/1438 ـن الصنــــدوق أميـــ أ. عبد الرحمن بن عمر مقبل الهجلة  14

   0592909055 عضو عامل 01/05/1431 عضـــو مجلس اإلدارة أ .عبد الرحمن بن محمد عتيق المايقي 15

   0504364667 عضو عامل 13/10/1429 عضـــو مجلس اإلدارة طايـــع طليـحان الهجـلةأ . معـال  16

   0506281997 عضو عامل 01/01/1438 عضو الجمعية العمومية أ. عون هللا بن عمار حضاض الشالحي  17

18 
أ . سالم بن سويلم حضاض  

 القميشي
   0505358295 عضو عامل  1341 1341 / / 5050/ / 7171 عضو الجمعية العمومية

   0555455288 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس أ . دخيل هللا بن بخيـــت الشــالحي 19

   0555609611 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس أ . دويــحان محمـد عتيـــق المايـقي  20

   0505496357 عضو عامل 11/08/1433 عضو الجمعية العمومية أ . محمـد بن حامد رويشد الشــالحي  21

   0504629155 عضو عامل 24/12/1434 عضو الجمعية العمومية أ .سعيد بن بركة هللا جويعد القميشي 22

   0556657292 عضو عامل 09/01/1437 عضو الجمعية العمومية أ صـــالح بن سالم سويلم القميشي 23

   0505622360 عضو عامل 05/06/1439 عضو الجمعية العمومية أ. سلمان سويلم حضاض الشالحي 24



 

 

 
 

   0506632022 عضو عامل 05/06/1439 عضو الجمعية العمومية أ . خلف ربيع خيشان الحميــاني 25

26 
فرج هللا حويمد بن  أ. محمد 

 المطيري
   0505616209 عضو عامل 11/08/1433 عضو الجمعية العمومية

   0504686841 عضو عامل 24/08/1442 عضو الجمعية العمومية المايقي محمـــد مزيدبن  عوضأ.  27

   0554662237 عضو عامل  92419241//01 01 //31 31  عضو مؤسس سليــــمان الشـــالحيأ . نجــــا بن  28

   0599998440 عضو عامل 05/06/1439 عضو الجمعية العمومية أ . حميد فرج هللا فرج الشالحي 29

   0555658901 عضو عامل  92419241//01 01 //31 31  عضو مؤسس القعياني زعول عويمربن  سعدأ .  30

   0554553299 عضو عامل 13/10/1429 عضو الجمعية العمومية أ . رجـاء هلل غـالب مبرك الشالحي  31

   0555603906 عضو عامل 23/04/1432 عضو الجمعة العمومية أ. بركي فارع شعيفان الشالحي 32

 0555368774 عضو عامل 04/11/1441 عضو الجمعية العمومية سليمان مضحي الشالحيأ. عايض بن  33
  

   0555668958 عضو عامل 23/04/1432 عضو الجمعية العمومية أ .بدر بن وسيمان زهيميل الشالحي  34

   0504170411 عضو عامل 01/01/1438 عضو الجمعية العمومية أ. عقال بن جمعان حضاض الشالحي  35

   0504694144 عضو عامل 13/10/1429 عضو مؤسس الحيالشأ . عـوض هللا بن عويض  36

   0554895593 عضو عامل 23/04/1432 عضو الجمعية العمومية أ . ماجد بن رزق هللا منيع الشـالحي  37

        

 


