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  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةالبر األالبر األجمعية جمعية 
  املوارد البشرية والتنمية االجتماعية املوارد البشرية والتنمية االجتماعية   مسجلة بوزارةمسجلة بوزارة

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

 

 أعضاء الجمعية العمومية
 



 
 

 

 

 

 تاريخ العضوية رقم العضوية نوع العضوية رقم اجلوال القرية اسم العضو م

 

 

  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةمجعية الرب األمجعية الرب األ
    والتنمية االجتماعيةوالتنمية االجتماعية  البشريةالبشرية  املوارداملواردمسجلة بوزارة مسجلة بوزارة 

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

  سجل العضــــوية سجل العضــــوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية 

 1247/2/0 1 مؤسس 767557505 قذانة مجعان بن علي مجعان 1

 1247/2/0 4 مؤسس 767555506 احللية  عثمان أمحد الفقيه  4

 1247/2/0 5 مؤسس 777557550 احلميد خلف بن حامد حممد 5

 1247/2/0 2 عامل  777025602 بين كبري أمحد صاحل علي آل صافية   2

 1247/0/45 7 عامل  767706047 احلميد علي سعيد حممد آل سامل 7

 1247/0/45 0 منتسب 775055724 احلميد حسني علي سعيد آل سامل  0

 1247/0/45 5 منتسب 771110665 احلميد هاني علي سعيد آل سامل  5

 1247/0/45 7 منتسب 767706047 احلميد  سعيد علي سعيد آل سامل 7

 1247/0/45 0 عامل  767574155 احلميد حممد سعيد ذياب  0

 1247/0/15 16 مؤسس 767572012 احلميد مسفر سعيد حسني  16

 1247/0/15 11 عامل  766620777 احلميد رمضان بن سامل 11

 1240/1/5 14 عامل  767047057 الفرية حامد دايل 14

 1240/4/7 12 عامل  767552145 احلميد حممد علي جهمان 15

 1240/4/0 17 عامل  767574472 احلميد علي سعيد الزيادي 12

 1240/4/0 10 عامل  767555664 القمع  علي عبداهلل أبو شنب 17

 1240/4/15 15 مؤسس 767557274 الفرح م اهلل سعيد درويش غر 10

 1240/4/47 17 عامل  760555561 احلميد حممد حييى سعيد 15



 
 

 

 

 

 تاريخ العضوية رقم العضوية نوع العضوية رقم اجلوال القرية اسم العضو م

 

 

  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةمجعية الرب األمجعية الرب األ
    والتنمية االجتماعيةوالتنمية االجتماعية  البشريةالبشرية  املوارداملواردمسجلة بوزارة مسجلة بوزارة 

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

  سجل العضــــوية سجل العضــــوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية 

 1240/5/5 10 مؤسس 721510450 حواله  امحد صاحل هزاع 17

 1240/5/41 41 عامل  777555056 حواله  مصلح عبداهلل العاتي 10

 1256/0/40 45 عامل  767410055 احلميد عبداهلل شينان سعيد  46

 1256/0/40 42 عامل  767202550 احلميد د شينان سعيد سعي 41

 1256/0/40 47 عامل  777552057 الفرح  خالد علي أمحد 44

 1251/1/42 40 منتسب 775554477 قذانة امحد عبداهلل حكيم 45

 1251/1/40 45 منتسب 762770762 قذانة مسفر خمزوم علي 42

  1254/  0/ 1 56 منتسب 767016544 الفرح عبداهلل امحد ال عياش  47

  1254/  0/ 5 54 عامل  767570165 األزاهرة عبداهلل عبداخلالق علي  40

  1254/  0/ 12 55 منتسب 777055050 احللية  عبداهلل علي دعشوش  45

  1254/  0/ 12 52 منتسب 767020125 احللية  مجعان حممد قحيط  47

  1254/  0/ 12 57 منتسب 767015567 احللية  امحد علي دعشوش  40

 1254/  0/ 12 50 منتسب 767042746 احللية  حممد امحد صاحل اللخمي  56

 1254/  0/ 12 57 منتسب 767577441 احللية  صاحل حممد امحد مدشه 51

  1254/  0/ 11 50 منتسب 777057775 الفرح صاحل امحد عياش 54

 1254/  0/ 10 26 منتسب 767017775 احللية  شائع حممد خبزان 55

 1254/  0/ 10 21 منتسب 767574460 احللية  عبداهلل حممد خبزان  52

 1254/  0/ 10 24 منتسب 762765760 احللية  صاحل أمحد اللخمي  57
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  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةمجعية الرب األمجعية الرب األ
    والتنمية االجتماعيةوالتنمية االجتماعية  البشريةالبشرية  املوارداملواردمسجلة بوزارة مسجلة بوزارة 

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

  سجل العضــــوية سجل العضــــوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية 

 1254/  0/ 45 25 منتسب 765575012 احللية  غرم اهلل سعيد أمحد آل شائع 50

 1254/  0/ 47 22 منتسب 767016552 احللية  أمحد مجعان أمحد سهواء 55

 1254/  0/ 47 20 عامل  767755270 آل زارع  عبداهلل حامد الزارعي 57

 1254/  11/  5 27 عامل  777552524 حواله  سعداهلل صاحل آل دخيل اهلل  50

 1254/  11/  5 20 عامل  767505102 حواله  عبدالرمحن صاحل الغامن 26

 1254/  11/  5 71 عامل  765557062 حواله  ماجد علي عبداهلل  21

 1254/  11/  7 74 عامل  777557555 القمع حممد عبداهلل دخيل اهلل  24

  1254/  5/  42 77 عامل  770152460 احلميد خالد خلف حامد  25

 1255/  4/  17 75 عامل  767505440 األزاهرة سعد حممد سعد آل سلمان 22

   1255/  5/  1 72 عامل  777764275 احلميد مسفر سعيد حممد الغامدي  27

   1255/  1/  1 77 منتسب 777541252 الفرح عوضه سعيد عبدالرحيم  20

  1255/  0/  5 70 منتسب 762404002 األزاهرة  صاحل عزيز عبداهلل  25

  1255/  0/  40 75 عامل  777555657 الفرح  حممد مسفر الدماك  27

   1255/  16/  5 70 منتسب 767214747 األزاهرة  ان حسن علي محد 20

  1255/ 16/ 17 06 منتسب 771155611 احلميد عبدالرمحن سعيد القطيم  76

   1252/  1/  4 01 منتسب 766600515 احلميد علي سعيد حممد درمان   71

 1257/16/45 05 عامل  767500465 احلميد  علي سعيد آل عزيزة  74

 1250/0/46 02 عامل  767201570 احلميد حامد خبزان علي  75



 
 

 

 

 

 تاريخ العضوية رقم العضوية نوع العضوية رقم اجلوال القرية اسم العضو م

 

 

  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةمجعية الرب األمجعية الرب األ
    والتنمية االجتماعيةوالتنمية االجتماعية  البشريةالبشرية  املوارداملواردمسجلة بوزارة مسجلة بوزارة 

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

  سجل العضــــوية سجل العضــــوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية 

 1250/0/47 07 عامل  765555754 احلميد مشعل محدان مشعل  72

 1250/0/47 00 منتسب 772755461 حواله  أمين عبدالرمحن صاحل  77

 1250/0/40 05 منتسب 767770065 احلميد  علي حممد سعيد حسني 70

 1250/0/40 07 عامل  767576041 احلميد  حممد علي حممد بكريي 75

  1255/  5/  42 47 عامل  770507226 احلميد خليل عبداهلل مصامد  77

  1255/  5/  42 40 عامل  725124150 احلميد هلل مصامدمسفر عبدا 70

 1250/0/17 00 منتسب 777674766 احلميد علي سعيد حممد أبولسه 06

 1257/0/61 51 عامل    احللية  مجيع حامد حممد  01

 1250/2/15 55 عامل  765555517 احلميد سعيد أمحد عبداهلل محدين 04

 1250/2/15 52 عامل  760550707 األزاهرة عبداخلالق علي عبداهلل  05

 1250/2/15 57 عامل  727566655 األزاهرة أمحد علي عبداهلل الغامدي 02

 1250/2/15 50 عامل  725555050 األزاهرة خليل علي عبداهلل الغامدي 07

 1250/2/15 55 عامل  7754770174 األزاهرة سامل علي عبداهلل الغامدي 00

 1250/2/15 57 عامل  774515001 األزاهرة عمرو علي عبداهلل الغامدي 05

 1250/2/5 51 منتسب 772777045 األزاهرة  حممد عبدالعزيز علي  07

 1250/7/10 54 عامل  765060006 األبناء سعيد عبداهلل آل مشين  00

  1254/  0/ 0 51 منتسب 767467202 اجلحافني م عبداهلل امحد خزي 56

 1254/  0/ 47 27 منتسب 767507001 احلميد  سامل علي حممد مجعان 51



 
 

 

 

 

 تاريخ العضوية رقم العضوية نوع العضوية رقم اجلوال القرية اسم العضو م

 

 

  اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

  ببالشهمببالشهم  لهييةلهييةمجعية الرب األمجعية الرب األ
    والتنمية االجتماعيةوالتنمية االجتماعية  البشريةالبشرية  املوارداملواردمسجلة بوزارة مسجلة بوزارة 

  ((    193193برقم  )   برقم  )   

  سجل العضــــوية سجل العضــــوية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية بيان بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية 

 1250/2/5 56 مؤسس 777006742 عبدان  علي بن أمحد اللخمي  54

 1257/0/15 01 منتسب   احللية  علي حممد مجيع 55

 1221/0/61 76 عامل  757110060 األزاهرة  عبدالرمحن  حسن سعد  52

 1221/0/61 50 عامل  767755667 احلميد سعيد علي غرسان  57

 


