حمضر اجتماع جملس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات
يف مشال الرياض رقم )19( :وتاريخ1440/6/20 :هـ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
عل يههف د ههد ه يف هههوا ال يههوم اإل ثه ن  1440/6/20ههـ املوا ده 2019/2/25م ع ههد االجت مههاع التا سه
عشر جمللس اإلدارة يف م ر املكتب حبضور رئيس اجمللس واألعضاء املوقعن أدناه.
ش و اإل سهالمية وا لهدعوة
ويف بداية االجتماع رد معالي رئيس اجمل لهس شهكره وت هديره مل عهالي و يهر ال ه
واإلر شههاد وم عههالي نائ ههف ع لههى دعم مههم امل سههتمر للمكا تههب التعاون يههة ل لههدعوة واإلر شههاد وتوع يههة اجلال يههات،
ك مهها ث ههى بال شههكر للمحا سههب ال ههانوني ع ههد اهلل بههن حم مههد ال صهري ع لههى قيا مههف عراج عههة ال ههوائم املال يههة
للمكتب احتسابا.
ثم استعرض اجمللس املوضوعات املدرجة يف جدول أعمالف واختو اجمللس بشأنما اآلتي:
أوالً :اط له اجمل لههس ع لههى ت ر يههر ااا سههب ال ههانوني للمك تههب (مك تههب ا لههدار ل تههدقي احل سههابات) حههول
احلساب اخلتامي للمكتب لعام 2018م و مها ت ضهم ف مهن قائ مهة املر كها ا ملهالي للمك تهب لل عهام نا سهف وقائ مهة
األ صههول املتداو لههة واأل صههول ال اب تههة وقائ مههة ال تههدد ات ال د يههة واإل يههرادات وامل صههرودات وال اههائ اجمل مه
لإليرادات عن املصرودات للس ة امل تمية وما أظمره الت رير بعدالة ومن كادة ال واحي اجلوهرية للمر كها
ا ملههالي للمك تههب ك مهها يف  31دي سههم 2018م يف ضههوء ال عههرض واإلد صههال للمعلو مههات ا لههه تههوي علي مهها
ال وائم املالية ود ًا لألصول ااا سه ي ة املت عهار علي مها واملالئ مهة ل فهرو املك تهبق و نهاقب أ صهحاب الا ضهيلة
والسعادة أعضاء اجمللس ما جاء يف الت ريرق وقرر اجمللس اعتماد الت رير.
ثان يه:ا :اط له اجمل لههس ع لههى مل زهها إ تهها ات املك تههب ههالل عههام 2019م ،و مثههن إلدارة املك تههب مهها ه
ي ف من إتا ات.
ثال ه:ا :اط له اجمل لههس ع لههى م ههادرات املك تههب ل عههام 2019م و نههاقب مه د ضههيلة مههدير املك تههب عههدداً مههن
ال امجق وقرر اجمللس اعتماد امل ادرات م مراعاة ت ديم األولويات حسب احتياج امل ط ة وتودر الدعم.
رابع:ا :اطل اجمللس على اخلطة االسرتاتيجية للمك تهب لل عهام ا ملهيالدي 2019م واملوا نهة املتعل هة ب مها،
و قههرر اجمل لههس مراج عههة اخل طههة وإ جههراء ب عه الت عههديالت امل رت حههة مههن ق ه أع ضههاء اجمل لههس والر ده ب مهها مههرة
أ رى إىل معالي رئيس اجمللس إلقرارها واعتمادها.
امساً :نهاقب اجمل لهس مو ضهوع أو قها املك تهب و قهرر اجمل لهس ضهرورة اال سهتعجال يف إ جيهاد و قهج جد يهد
ح والو قهو ع لهى املو قه و عهرض ال تهائج
وتشكي جل ة من دضيلة مدير املكتب ومن يراه من املس ولن لل ه
على رئيس اجمللس متميداً للشراء الل مدة ال تتجاو ستة أشمر من تارخيف.

سادساً :ناقب اجمللس موضوع دتح دروع للمكتب يف جوا مه وم سهاجد مشهال الر يهاض و قهرر اجمل لهس املواد هة
ع لهى دهتح دهرعن للمك تهب حب يه ي هدم دما تهف أل هه ا حلههي وي كهو حل هة و صه بهن املك تهب واألح يهاء ال ري هة مههن
الارع ،وكولك يست الارع الت عات ممن يرغ و يف دعم املكتب ويكو ذلك عن طري الش كة.
كما وجف اجمللس إدارة املكتب باآلتي:
 -1أ ت كههو ع يه بههرامج املك تههب الدعو يههة مواد ههة لر يههة و ارة ال شه و اإل سههالمية وا لههدعوة واإلر شههاد
املعتمدة على ر ية اململكة لعام 2030م.
 -2احلرص على نشر الدعوة الوسطية الصحيحة وحماربة الغلو والتطر والارق الضالة.
 -3االعتماد على الئحة الو ارة اجلديدة للدعاة املصرل هلم عمارسة األنشطة الدعوية.
بعد ذلك ا تتم معالي رئيس اجمللس االجتماع بالشكر هلل تعاىل على ما ود إليف من جمود شاكر:ا
ألعضاء اجمللس اهتماممم ومتابعتمم مل اشط و بهرامج املك تهب ،و مها حي فهى بهف مهن رائ مهم وم رت حهات ،و سهأل
اهلل ت عههاىل للجم يه التود يه وال سههداد ،وأ جي عه األ قههوال واألع مههال ال صههة لوج مههف ال كههريم ،وأ يههديم ع لههى
بالد نها نع مهة األ مههن واإل ميها  ،وأ يو ده والة أمر نها ل كه ههر .و صهلى اهلل و سههلم ع لهى ن ي ها حم مههد وع لهى لههف
وصح ف وسلم.

