حمضر اجتماع جملس إدارة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات
يف مشال الرياض رقم ( )21وتاريخ 1441/3/21هـ
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،أما بعد:
مت يف هذذاا ال يذذوم اال ذ  1441/3/21هذـ املوا ذ 2019/11/18م ع قذذد االجت مذذاع ا حلذذاد
والعشرين جمللس اإلدارة يف مقر املكتب حبضور رئيس اجمللس واألعضاء املوقع أدناه.
واستعرض اجمللس املوضوعات املدرجة يف جدول أعماله واختا اجمللس بشأنها اآلتي:
أوالً :املوا قة على إعطاء نسبة ملن يقوم وجيتهد يف مجذذا التا عذذات و لذذيس مذذن مذذو ي املك تذذب،
وي شذ أ أ ذذا موا قذذة امل تذذاع ع لذذى هذذاه ال سذذبة ،وي سذذتى ى مذذن ا لذذم ا لذذدعم ا لذذا ي قذذدم مذذن أع ضذذاء
جملس اإلدارة.
انياً :تأسيس اجلمعية العمومية للمكتب ،وترشيح أمساء األعضاء.
الىاً :العقار املق ح لوقف املكتب.
مت اال طذذالع ع لذذى ال عذذروض املقد مذذة وت ذذويع لذذر مذذن :م عذذالي ر ئذذيس اجمل لذذس ونائ بذذه و ضذذيلة
مدير املكتب ال تيار العقار امل اسب.
رابعاً :االطالع على و يقة وق ية عمارات املكتب احلالية والتوقيا عليها.
اطلا اجمللس على مشروع الو ي قذذة الدا ل يذذة امل قذ ح إل بذذات وق يذذة مذذا سذذب شذذرا ه مذن ع قذذارات
و هذذي الع قذذار الوا قذذا يف حذذي امل صذذيف ،والع قذذار الوا قذذا يف حذذي ال صذذتا ة ،و قذذرر اجمل ذلذس التوق يذذا ع لذذى
م شذذروع الو ي قذذة ا لذ تى بذ وق يذذة الع قذذارات امل شذذار إلي هذذا وأ سذذا شذذراء هذذاه األو قذذا ملرا عذذاة ا لذذم
ومالحظته وإبراء الامة ،ويتم ضم هاه الو يقة ما صم امللكية.
ام سذاً :مت اال طذذالع ع لذذى حم ضذذر اجت مذذاع مذذدير املك تذذب مذذا مذذدير اإلدارات مل اق شذذة األو ضذذاع
املالية ال مير بها املكتب يف ال ة احلال يذذة ،وأ حذذيا اجمل لذذس بذذالم وو جذذه اجمل لذذس مب ضذذاع ة
اجلهود يف معاجلة إيرادات املكتب وتقليص ال قات.
ويف تام االجتماع شكر معالي رئيس اجمللس احلضور على جهودهم وتعاونهم وباهلل التو ي .

