
 

 

 وتوعية اجلاليات حمضر اجتماع جملس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

 هـ20/6/1440وتاريخ: ( 19رقم: ) مشال الرياضيف 

 بعد: أما  بعده،والصالة والسالم على من ال نيب  وحده،احلمد هلل  

يههوم  هههوا ال يههف د ههد ه يف  دهه   هههـ20/6/1440 ثهه ناإلعل مههاع  م25/2/2019املوا سهه ع ههد االجت  التا

 .أدناه املوقعنعضاء األرئيس اجمللس وجمللس اإلدارة يف م ر املكتب حبضور عشر 

يهر الشه و معالي رئيس اجمللهس رد  ويف بداية االجتماع  لهدعوة  شهكره وت هديره ملعهالي و  اإلسهالمية وا

يهههة اجل شهههاد وتوع لهههدعوة واإلر يهههة ل تهههب التعاون سهههتمر للمكا مهههم امل لهههى دعم عهههالي نائ هههف ع شهههاد وم يهههاتواإلر   ،ال

شههكر  سههب ال ههانوني لكمهها ث ههى بال يههة  ريبههن حممههد ال صهه ع ههد اهلللمحا مههف عراجعههة ال ههوائم املال لههى قيا ع

 .احتساباللمكتب 

 : اختو اجمللس بشأنما اآلتيجدول أعمالف واملوضوعات املدرجة يف استعرض اجمللس  ثم

لههد  أواًل: تههب ا تههب )مك سههب ال ههانوني للمك يههر ااا لههى ت ر لهه  اجمللههس ع حههول اط تههدقي  احلسههابات(  ار ل

عهام ناسهف  وقائمهة ومها  م2018احلساب اخلتامي للمكتب لعام  ملهالي للمكتهب لل مهن قائمهة املركها ا تضهم ف 

اههائ  اجملمهه   صههرودات  وال يههرادات وامل يههة  واإل تههدد ات ال  د مههة ال تههة  وقائ لههة واألصههول ال اب األصههول املتداو

أظمره الت رير بعدالة ومن كادة ال واحي اجلوهرية للمركها لإليرادات عن املصرودات للس ة امل تمية  وما 

ملههالي  تههب كمهها يف ا سههم   31للمك مهها م2018دي لههه  تههوي علي مههات ا صههال للمعلو عههرض واإلد ضههوء ال   يف 

سه  ة املتعهار  عليمها واملالئمهة لفهرو  املكتهبق ونهاقب أصهحاب الاضهيلة يال وائم املالية ودً ا لألصول ااا

 ق وقرر اجمللس اعتماد الت رير.ما جاء يف الت ريرلس والسعادة أعضاء اجمل

يهه:ا: لههه  ثان عهههام  اط تهههب  هههالل  تههها ات املك زههها إ لهههى مل لهههس ع مثهههن إلدارة م،2019اجمل مههها ه  و تهههب  املك

 .  ي ف من إتا ات

لهه  :ثال هه:ا لههى  اط عههام اجمللههس ع تههب ل مههن 2019م ههادرات املك عههددًا  تههب  مههدير املك ضههيلة  مهه  د نههاقب  م و

 .ج امل ط ة وتودر الدعمحسب احتيااألولويات  لس اعتماد امل ادرات م  مراعاة ت ديماجملر ال امجق وقر

عهام االسرتاتيجية للمكتهب  طةاخلاجمللس على  اطل  :رابع:ا ملهيالدي لل نهة املتعل هة بمها م2019ا ، واملوا 

مههن ق هه  أعضههاء اجمللههس و عههديالت امل رتحههة  عهه  الت جههراء ب قههرر اجمللههس مراجعههة اخلطههة وإ دهه  و مههرة الر مهها  ب

 .أ رى إىل معالي رئيس اجمللس إلقرارها واعتمادها

 إجيهاد وقهج جديهدضهرورة االسهتعجال يف قهرر اجمللهس أوقها  املكتهب واجمللهس موضهوع  نهاقب:  امسًا

تهائج  من املس ولن لل حه   جل ة من دضيلة مدير املكتب ومن يراه يوتشك والوقهو  علهى املوقه  وعهرض ال 

 .فميدًا للشراء  الل مدة ال تتجاو  ستة أشمر من تارخيعلى رئيس اجمللس مت



 

 

اجمللس موضوع دتح دروع للمكتب يف جوامه  ومسهاجد مشهال الريهاض وقهرر اجمللهس املواد هة  ناقب سًا:ساد

بهن املكتهب واألحيهاء ال ري هة مههن  علهى دهتح دهرعن للمكتهب حبيه  ي هدم  دماتهف ألهه  احلههي ويكهو  حل هة وصه 

 الش كة. ذلك عن طري  ويكو   الارع الت عات ممن يرغ و  يف دعم املكتب الارع، وكولك يست  

 باآلتي: املكتب إدارة اجمللس وجفكما 

يههة -1 يههة مواد ههة لر  تههب الدعو بههرامج املك كههو  عيهه   شههاد  أ  ت لههدعوة واإلر سههالمية وا شهه و  اإل و ارة ال

 م.2030 لعام اململكة ر ية املعتمدة على

 الارق الضالة.الغلو والتطر  و الصحيحة وحماربة الوسطيةاحلرص على نشر الدعوة  -2

 .ة األنشطة الدعويةسعمار ماد على الئحة الو ارة اجلديدة للدعاة املصرل هلماالعت -3
 

من جمود شاكر:ا هلل تعاىل على ما ود  إليف شكر الا تتم معالي رئيس اجمللس االجتماع ب بعد ذلك

بهرامج مل ومتابعتمماهتماممم ألعضاء اجمللس  مهن   حيفهىومها  املكتهب، اشط و وسهأل  وم رتحهات،ئمهم رابهف 

يهه  اهلل يهه  التود عههاىل للجم سههداد، ت صههة لوجمههف  وال مههال  ال قههوال واألع كههريم،وأ  جيعهه  األ لههى  ال يههديم ع وأ  

نها نعمهة األمههن  دهه  والة أمرنها لكه   ههر واإلميها ،بالد لههف .  وأ  يو وصهلى اهلل وسههلم علهى ن ي ها حممههد وعلهى  

 وسلم. وصح ف


