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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (  4العادية ) غير محضر اجتماع الجمعية العمومية 

 

 رقم االجتماع  المكان  زمن االجتماع التاريخ اليوم 

 اإلثنين
 م01/4144/ 44

 هـ42/3/0444

عن بعد )عبر  النهاية البداية
 4 تطبيق زوم(

 م 0311  م 2331

 
 الحضور 3

 أواًل 3
 ممثل مركز التنمية االجتماعية بالرياض : 

 األستاذ / سعد التميمي

 
 ثانيًا3 أعضاء الجمعية العمومية

 

 التوقيع السم التوقيع السم
 عن بعد د.محمد بن علي الشمراني عن بعد أ.د.خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن 

 عن بعد د.عبدالله بن عارف ترجمان عن بعد بن محمد بن صليح د.هشام
 اعتذر د.باسم احمد سنان عن بعد د.سلطان بن علي الزهراني 

 عن بعد د.أشرف محمد صالح الحازمي عن بعد أ.مقبول بن غرم الله العلياني 
 عن بعد أ.مشعل بن عبدالله الصالحي عن بعد د.محمد بن عبدالله العتيق 

 عن بعد أ.خالد بن شافي السبيعي عن بعد بن عبدالرحمن العياضي د.أيمن
 عن بعد أ.إبراهيم بن فرج الخنفري عن بعد د.خضر بن علي الزهراني

 اعتذر أ.رائد بن محمد المالكي اعتذر د. ممدوح بن فالح الثقيل
 عن بعد أ.موسى بن هاجد العتيبي عن بعد أ.د. خالد بن حسان المالكي

 اعتذر د.عمر بن موفي الدوسري عن بعد بن عطاف السالمي د.عمرو
 عن بعد أ.ناصر سالم الحربي  عن بعد د.خالد بن ابراهيم القميزي
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 بعد الحمد الله وثناء علية رحب في بداية االجتماع رئيس مجلس اإلدارة أ.د خالد آل عبدالرحمن

باألعضاء وشكرهم على المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الرابعة، بعد ذلك تم 

 استعراض جدول األعمال وذلك على النحو التالي: 
 
 

 التوصية التفصيل البند

استقالة عضو 
 مجلس اإلدارة 

مناقشة اعتماد استقالة عضو مجلس اإلدارة  
لتكليفه من مجلس الدكتور / سلطان الزهراني نظرًا 

اإلدارة بإدارة ملفات استراتيجية وتنفيذية باإلضافة 
لمهامه أمينًا عامًا وذلك تحقيقًا لمبدأ الحوكمة 

واحالل العضو المؤسس األستاذ/ خالد السبيعي 
 بدياًل عنه.

اعتمدت الجمعية العمومية استقالة عضو 
مجلس اإلدارة الدكتور/ سلطان الزهراني 

في جهوده متمنين له وتقديم الشكر له 
التوفيق في مهامه األخرى وتمت 

الموافقة على إحالل العضو المؤسس 
 األستاذ / خالد السبيعي بدياًل عنه.

  
 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،،،
 

 سعد التميمي ممثل وزارة الموارد البشرية:                 أ.د.خالد آل عبدالرحمن                رئيس مجلس اإلدارة :

 التوقيع :                   التوقيع :                                                             


