
 

 

 وتوعية اجلاليات حمضر اجتماع جملس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد

 هـ15/2/1441وتاريخ: ( 20رقم: ) مشال الرياضيف 

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

يههوم  هههوا ال يههف د ههد ه يف  ثهه نعل دهه   هههـ15/2/1441 اال مههاع م14/10/2019املوا  ع ههد االجت

 .جمللس اإلدارة يف م ر املكتب العشرين

اإلسههالمية والههدعوة  شكره وت ههديره ملعههالي وايههر الشهه و معالي رئيس اجمللس ردع ويف بداية االجتماع 

 .واإلرشاد ومعالي نائبف على دعمهم املستمر للمكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات

 : اجمللس بشأنها اآلتي اختوجدول أعمالف و املوضوعات املدرجة يفاستعرض اجمللس  ثم

تههب تعري يههة  تدارس أواًل: دههتا مكا قههحاف  جملس إدارة املكتب ما عرض ضمن جدول أعمالف من ا

مههن هلال هها إيصههال رسههالة املكتههب  ميكههني مكاتب تعري ية )وه للمكتب يف املراكز واألسواق التجارية

 .(وعرض أنشطتف وإجناااتف، وتسوي ها

 ة ولوجاهة االقحاف، د د قرر اجمللس اآلتي:يف املصلحى ما ت تضوب اء عل 

 املواد ة على دتا مخس مراكز تعري ية يف األسواق التجارية ملدة مخس س وات. -1

 الردع لواارة العمل والش و  االجتماعية بولك ألهلو املواد ة. -2

عههروض إعادة ثانًيا: سههة   عضههو جملههسدضههيلة وه املواد ههة علههى قيههام الوقههل للمكتههب،  شههراء درا

بههراهيم عبد اهلل /، الشيخاإلدارة سههة  بههن إ قههحاف االسههت مار يف املسههتودعات، واخللههل بدرا مههدير  دضههيلةا

 .العروض امل اسبة للشراء عنبحث اللزيادة  املالية باملكتب املكتب ومدير ت مية املوارد

عههن تري ههف ت عههات للمأ  ت وم إدارة املكتههب ب على املواد ة :ثالً ا يههرد  مههن  مهه ا  سههة  مههن درا كتههب 

سههب للصههرف م ههف ،موظ ي املكتب واقحاف املكادأة وآلية الصرف وعرضههها علههى اجمللههس يف  ،والب د امل ا

 اجتماعف ال ادم بإذ  اهلل تعاىل.

االت اق على أ  يكو  االجتماع ال ادم احلادي والعشرين للمجلس يوم االث ن املواد   ه :رابًعا

 .عضاء جملس عمومي للمكتبأل ب تا باب الحشياهـ؛ 21/3/1441



 

 

مههن جهههود شكر الاهلتتم معالي رئيس اجمللس االجتماع ب بعد ذلك يههف  دهه  إل مهها و هلل تعاىل علههى 

ضههاء اجمللههس  مههامهم شههاكًرا ألع تههابعتهم ملاهت شهه  وم بههرام   ا تههب،و مهها  املك مههن آ حيظههىو هههم رابههف  ئ

وأ  جيعههل األقههوال واألعمههال هلالصههة لوجهههف  والسههداد،توديهه  وسأل اهلل تعاىل للجميع ال وم ححات،

كههل هلهه .   واإلميهها ،وأ  يديم على بالدنا نعمة األمههن  الكريم، نهها ل وصههلى اهلل وسههلم وأ  يودهه  والة أمر

 على نبي ا حممد وعلى آلف وصحبف وسلم.


