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 محضر اجتماع الجمعية العمومية  

ي    لجمعية مسارات ورحالت المش 

  م2021للعام 

  

ر    التاري    خ:   م 2022-04-11ـه الموافق  1443 -09-10األثني 

 الرياض  - فندق كورت يارد  المكان: 

ون    :الحاضر
 أعضاء مجلس إدارة الجمعية -1
2- )  أعضاء الجمعية العمومية) كشف الحضور مرفق بالمحضر
 (مركز التنمية االجتماعية بالرياض  ساهج البقمي )ممثلأ. سهاج  -3
 (مركز التنمية االجتماعية بالرياض  أ. أحمد علي آل صبحان )ممثل -4
ي من آل حمران ) بن سعيد  أ. منصور  -5 ف الفنر  وزارة السياحة( المش 
 أ. نادية الجبر )مديرة الجمعية بالتكليف( -6
ر رس مجلس اإلدارة(  -7  م. حمد الماجد ) أمي 

 

 مواضيع االجتماع:   

حيب بالحضور و بدء أعمال الجمعية:   أواًل: البر
ي بداية االجتماع أقر الرئيس اكتمال النصاب كما قرر المجلس: 

 فر

وع جدول األعمال بالصيغة المرفقة   −  مش 
ر رس للجمعية وقد وافق الحضور باإلجماع −  رشح رئيس المجلس م. حمد الماجد أمي 
و وزارة السياحة وبأعضاء الجمعية. و   مركز التنمية االجتماعيةكما رّحب رئيس المجلس بممثلي   −

 نتيجة 
ً
ي خصوصا ي السياحة و زيادة الوعي  اأشار إىل زيادة االهتمام بالرياضة عموما والمش 

لنمو فر
 الدعم المادي، ع

ً
ي تواجه الجمعية خصوصا . كما أشار إىل التحديات النر ي والصحي

 أن  الرياضر
ً
لما

التوسع   ي 
فر واالستمرار  التحديات  هذه  لمواجهة  األعضاء  ودعم  بخططها  تتسلح  الجمعية 

 بمشاري    ع تأهيل المسارات. 
والذي   − "المنجور"  مسار  بتأهيل  الجمعية  أعمال  باكورة  اكتمال  خبر  المجلس  رئيس  زّف  كما 

 سيتبعه بالقريب العاجل إن شاء هللا مسارات أخرى. 
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: تقرير مراجع
ً
 الحسابات و القوائم المالية للسنة المنتهية:   ثانيا

ام    − ر إلبر فيه  أبدى  تقريره والذي  الحسابات  المعايب     الجمعيةاستعرض مراجع  باإلفصاح واتباع 
 المحاسبية، و لم يضّمن أي تحفظ عل القوائم المالية. 

 أقرت الجمعية العمومية باإلجماع تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية.   −

وع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة:  : إقرار مش 
ً
 ثالثا

و   − الجديدة،  المالية  للسنة  وإيرادات(  )مضوفات  التقديرية  الموازنة  الجمعية  مدير  استعرض 
 ناقش أعضاء الجمعية ماجاء فيها. 

ممثلي   − بحسب  مركزأبدى  المشاري    ع  بعض  لتمويل  الوزارة  دعم  إمكانية  االجتماعية  التنمية 
امج  ةاإلجراءات الرسمية وذلك بالرفع لإلدارة الفني  . بالمركز للبر

 ( بالصيغة المرفقة  2022الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ) باإلجماعأقر األعضاء  −

 

حة للسنة الجديدة:   : مناقشة تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهي و الخطط المقبر
ً
 رابعا

اطلع األعضاء عل تقرير المجلس و ماتضمنه من إنجازات الجمعية للسنة المنقضية ومن أبرزها   −
ي و مواقع التواصل االجتماعي لها، وكذلك إنجاز  إكتمال الهوية ل

ونر لجمعية و تفعيل الموقع االلكبر
 باكورة أعمال الجمعية )درب المنجور(. 

ي تنوي الجمعية العمل عليها.  − امج للسنة الجديدة والنر  كما اطلع األعضاء عل ابرز الخطط والبر
اإلدارة   − تفويض مجلس  باإلجماع عل  الجمعية  قيمتها  وافقت  ي  النر لألعمال  المبارس   بالتعميد 

ولطبيعة   العمل  ة  وتب  تشي    ع  ألجل  وذلك  سعودي،  ريال  ألف  مائة  ثالث  من  اقل  أو  تساوي 
 . ر ر محليي  ي مناطق نائية ومع مقاولي 

ي يتم العمل عليها فر  مشاري    ع الجمعية والنر

 

امج اكات وتنفيذ البر  : تفويض مجلس اإلدارة لعقد الش 
ً
 خامسا

ي تخدم تحقيق  وافقت الجمع − امج النر ية باإلجماع عل تفويض المجلس باعتماد المشاري    ع والبر
اتيجية للجمعية  األهداف االسبر

امج للسنة المالية الجديدة )  : اعتماد البر
ً
 (: 2022سادسا
حة للسنة المالية الجديدة.  − امج المقبر  وافقت الجمعية باإلجماع عل اعتماد المشاري    ع والبر

 
: كلمة 

ً
 ختامية: سابعا
ي التعاطي   −

تحدث مندوب وزارة السياحة مشيدًا بأهمية الدور المناط بالجمعية ومهنية الجمعية فر
اتيجياتها. كما   اسبر و  أهدافها  لتحقيق   أبدى مع  الالزم  الدعم  بتقديم  السياحة  وزارة  استعداد 

كة بينهما.   أهداف الجمعية من خالل التنسيق مع الوزارة لموائمة األهداف المشبر
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ي تتقاطع  مركز    ممثلمن جهته أبدى   − التنمية االجتماعية أهمية أهداف الجمعية الطموحة والنر
رؤيتها   وفق  للملكة  التنموية  األهداف  من  الكثب   لدعم    بدى أ. كما  2030مع  الوزارة  استعداد 

 الجمعية لتحقيق أهدافها الطموحة. 
أعضاء مجلس   − من  المقدمة  بالجهود  أشاد  و   

ً
الحضور جميعا المجلس  رئيس  النهاية شكر  ي 

فر
دارة واإلدارة التنفيذية و تفاعل الجمعية العمومية و دعمها من خالل الحضور و إبداء اآلراء و  اإل 

 التوجيهات. 
 

ق. 
ّ
 وهللا الموف

 

  رئيس مجلس اإلدارة 

 
 

 د. عبدهللا بن إبراهيم القويز    
 

 

 بالرياض  االجتماعية مركز التنميةممثل 
 البقمي  ساهج سهاج .أ  

 مركز التنمية االجتماعية بالرياض  ممثل
 علي آل صبحان  دحمأ .أ  

 

 

 


