
 

 

 

 

 (هـ1397) قائمة االعضاء المؤسسين لجمعية البر بالمنطقة الشرقية
 

 أمير المنطقة الشرقية
صاحب السمو األمير عبد المحسن بن عبداهلل بن 

 1 جلوى

  
صاحب السمو الملكى األمير بندر بن سلطان بن عبد 

 2 العزيز

 3 فضيلة الشيخ محمد بن زيد أل سليمان رئيس محاكم المنظقة الشرقية

 4 الشيخ تركى العطيشان رئيس المجلس البلدى بالدمام

 5 الشيخ محمد عبداهلل الجميح رجل اعمال

 6 الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحى رجل أعمال

 7 الشيخ عبداهلل بن درويش من وجهاء المنطقة الشرقسة

 8 الشيخ سعد المعجل رجل أعمال ورئيس الغرفة التجارية والصناعه بالمنطقة

 9 حمد القصيبىالشيخ عبد العزيز  رجل أعمال ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعه

المدير االقليمى لبنك الرياض ورئيس المجلس البلدى 
 10 الشيخ محمد الخزيم بالخبر

 11 الشيخ ناصر الهزاع واخوانه  رجل أعمال

 12 الشيخ عبداهلل بن عبدالمحسن الخضرى رجل أعمال

 13 الشيخ فيصل الشهيل مدير عام مؤسسة سكة الحديد

 14 الشيخ عبد المحسن المنقور الشرقيةوكيل الحرس الوطنى بالمنطقة 

 15 الشيخ حمد المبارك  رئيس مالية وأمين جمارك المنطقة الشرقية

 16 الشيخ على حسن الهديب مدير عام مصلحة مياه ومجارى المنطقة الشرقية

 17 األستاذ مستور بن على الغامدى مدير المكتب الخاص لسمو أمير المنطقة الشرقية

 18 األستاذ صالح الذكير مؤسسة التأمينات االجتماعية بالمنطقةمدير فرع 

 19 المهندس عبد الرحمن الشهيل  مدير عام تخطيط المدن بالمنطقة الشرقية

 20 األستاذ فهد الحواس  مدير عام شركة كهرباء المنطقة الشرقية

 21 األستاذ عبد اهلل بالسمح مدير البنك األهلى بالدمام

 22 الشيخ سعيد بن على ندران األعمالمن رجال 

 23 الشيخ سليمان الرشيد من رجال األعمال

 24 الشيخ محمد بن سالم السويدى من رجال األعمال

 25 الشيخ عبداهلل المطرود من رجال األعمال

 26 الحاج على السيهاتى رئيس المجلس البلدى بسيهات

 27 األستاذ فيصل البسام  نائب رئيس شركة أرامكو للعالقات العامة

 28 رئيس المجلس البلدى بالقطيف  من رجال األعمال

 29 رئيس المجلس البلدى بالجبيل من رجال األعمال

 30 الشيخ عبداهلل كانو من رجال األعمال



 

 

   

 31 الشيخ خالد العليان من رجال األعمال

 32 الشيخ عبد العزيز كانو من رجال األعمال

 33 الشيخ على زيد القريشى  من رجال األعمال

 34 الشيخ عبداللطيف الجبر من رجال األعمال

 35 الشيخ محمد الزامل  من رجال األعمال

 36 الشيخ عبد اللطيف العيسى من رجال األعمال

 37 الشيخ تيمور على رضا )رضيات( من رجال األعمال

 38 الشيخ عبد العزيز بن ماضى  من رجال األعمال

 39 الشيخ عبد الرحمن بن محمد العبد الكريم األعمالمن رجال 

 40 الشيخ عبد المجيد زاهد من رجال األعمال

 41 الشيخ عبد اهلل فؤاد من رجال األعمال

 42 مؤسسة الزهرنى )حسن ومسفر الزهرانى (  من رجال األعمال

 43 الشيخ ابراهيم الجفالى واخوته من رجال األعمال

 44 الشيخ على ابراهيم المجدوعى من رجال األعمال

 45 الشيخ عبد الكريم الخريجى من رجال األعمال

 46 الشيخ حمد العبد الرحمن الحصينى من رجال األعمال

 47 الشيخ عبد المحسن المطلق من رجال األعمال

 49 الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل النعيم  من رجال األعمال

 50 الشيخ أحمد محمد بغلف  من رجال األعمال

 51 الشيخ ابراهيم السمحان  من رجال األعمال
 

 

 


