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 والرقػػػيو ولػػػػ ا التقػػػدـ مظاىػػػر ومػػػن النجػػػاح  ركائػػػز أحػػػد األخػػػالؽ بمػػػراـر التمسػػػ  يعػػػد

 والقطاعػػػػاتالػػػػػدوؿ  مػػػػػن كثيػػػػػر أدبيػػػػػات فػػػػػي واسػػػػػعة مسػػػػػاحة العمػػػػػل أخالقيػػػػػات تبػػػػػوأت
 التػاـ وانسػجامها ثقافتنػا النبثاقها مػن أىميتها تعظػم المحلية بيئتنػا وفػي بالحيويػة  المفعمػة
 .معهػا

}إِنَّ انهّهَ ٌَأْمُرُ بِانْعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ وَإٌِتَاء ذِي انْقُرْبَى وٌََنْهَى عَهِ انْفَحْشَاء وَانْمُنكَرِ  :تعالػػى قػػاؿ

 بقاعػدة وسػلم عليػو اللػو نبيػػو صلػى وأوصػػى   [09ٌَعِظُكُمْ نَعَهَّكُمْ تَرَكَّرُون{]اننحم:وَانْبَغًِْ 

 }خُرِ انْعَفْىَ وَأْمُرْ بِانْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَهِ انْجَاهِهِني{ األخالقي التعامػل فػي سػامية

 ورسػػولنا [4عَظٍِم{]انقهم:}وَإِوَّكَ نَعَهى خُهُقٍ : فقػاؿ وعال جػل وزكاه  ،[900]األعراف:

 .الرامػػل واالقتداء األسوة موضػػع ىػػو والسػالـ الصالة عليػػو
 إذ سػػلوكو  ويتمثلهػا فػػي األخالقيات لهػ ه يمتثػل مػن أولػى الخيػري القطػاع فػي والعاملػوف
 الصػورة يبػرز ممػا واحتسػابًا  إخالصاً  وأعظػػم وإتقانػػًا  عطػػاءً  أكثػػر وتجعلهػػم بهػػم  ترتقػػي
 .عػارض غبػش أي عنهػا ونقاًء  ويزيػل بهػاء أشػد ويجعلها الخيػري  للعمػل الباىػرة



 

 )المملرػػة العربية أف علػػى تنػػص 2131 السػػعودية العربيػػة المملرػػة رؤيػػة أف وحيػػث
 )مجتمػػع مجتمع المملرػػة وأف واإلسالمي( العربي والعمق المسلمين  قبلة السعودية 
 وتشػػرع الثالػػث القطػػاع المشػػاركة فػػي علػػى المواطنيػػن وتحفػػز راسػػخة(  قيمػػو حيػػوي
 أعػػداد السػػتقطاب القطػػاع فػػي المنظمػػات أبػػواب
 القطػػاع للعامليػن فػػي أخالقي ميثػاؽ بنػاء إلػى الحاجػة بػرزت فقػد المتطوعيػن  مػن ضخمػة
 فػػي والمهنيػػة الممارسػػات األخالقية أفضػػل علػػى ويدلهػػم سػػلوكهم  يوجو الخيػػريو
 النبيػػل. اإلنساني قطاعهػػم
 

 
 يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في ى ا الميثاؽ ما يلي:

  الجمعيةفػي  لثقافػة العامليػن: القيػم والمبػادئ المحوريػة الموجهػة األخالقيالميثػاؽ 
 والمؤثػرة فػي سػلوكهم.

كل مػػن يعمػػل فػػي ال مراكزىػػم وأجورىػػم  مػػن الجنسػػين  وإف تفاوتػػت جمعيةالعاملػػوف: ْ
 وطبيعػػة أعمالهػػم  ويتسػػاوى فػػي ذلػػ  الموظػػف والمتطػػوع.

الوقػت   ف بالمػاؿ  أو الجهػد  أوالعمػل الخيػري: أي عمػل يسػتهدؼ نفػع النػاس  ويرػو 
القطػاع الثالػث –القطػاع الخيػري )وليػس لػو غايػات ربحيػة  وقػد يسػمى أحيانػا: ر أو الفر

 . .)القطػاع غيػر الربحػي –



 

  الخيرية لتحفيظ القرآف الرريم في محافظة الدرب. جمعيػػةالالمنظمػػة: 
 العمل الخيري أو يتأثر بهما. ة أوجمعيقة: كل من يؤثر على الالأصحاب الع

 المستفيد: ال ي أنشئت المنظمة لخدمتو.
مسػػمياتهم  ؼالفػػي كل وحػػدة إداريػػة أو منظمػػة علػػى اختػػ األعلىالرئيػس: المسػػؤوؿ 

 الوظيفيػػة.

 

 
 .العمػػل الخيػػري فػػي المهنيػػة للممارسػػات األخالقية والمبػػادئ األسس تحديػػد - 1
 .الخيري القطاع في العاملين سلوؾ توجيو - 2
 والتعػػاوف علػػى القويػػم  بالخلػػق لاللتزاـ الخيػػري القطػػاع فػػي العامليػػن تحفيػػز - 3

 .تطبيقػػو
 .مػػا عداىػػا تصحيػػح أو وتحسػػين الخيػػري  القطػػاع فػػي اإليجابية الممارسػػات تعزيػػز - 4
 .المنظمات ثقافة في األخالؽ حضور ترسيخ - 5

 

 



 

 

 
 سػػبحانو  وااللتزاـ باللػػو اإليماف مػػن تنطلػػق وركائػػز أسػػس علػػى الميثػػاؽ مػػواد بنيػػت

 األصالة  فيهػػا الرسػمية  وروعػػي األنظمة واحتػراـ الرليػة  ومقاصدىػا اإلسالمية بالشػريعة
 المصداقيػػة  مػػن درجػػة بلػػوغ أعلػػى شػػأنها مػػن سػػمات وىػػي والعلميػػة  والمتانػػة 
 .والقبػػوؿ والواقعيػػة 
 :ىي باسقة  وركائز راسخة  أسس من الميثاؽ انطلق وعليو
 وسػػلم اللػػو عليػػو صلػػى رسػػولو وسػػنة اللػػو كتػػاب مػػن الشػػرعية النصػػوص إلػػى االستناد
 .الصحيحػػة
 .العربيػة السعودية المملرػة فػي األىلية بالجمعيػات الخاصػة واللوائػح األنظمة مراعػاة
 الجمعيػات الحوكمػة فػي ودليػل العمػل  أخالقيات لقواعػد االسترشادي الدليػل مػن اإلفادة
 األىلية
 أفضػػل الممارسػػات علػػى واالطػػالع الدوليػػة و  واإلقليمية المحليػػة التجػػارب مػػن النهػػل
 مػن قيػادات  مسػتوياتهم برافػة الخيػري العمػل فػي العالقػة أصحػاب احتياجػات تلبيػة

 ومسػتفيدين. وعامليػن  تنفي يػة  وإدارات إدارة  ومجالػس

 



 

 
 علػػى وجعلهػػا حاكمػػة ثوابتنػػا  مػػن المنطلقػػة والركائػػز األسس علػػى الدراسػػة فريػػق اعتمػػد
 البحػػث  المسػػح  ونتائػػج أعمػػاؿ لػػو توصلػػت مػػا الفريػػق جمػػع ثػػم أعمالػػو  جميػػع

 التركيػز  العمػػل وجلسػات ورش مػػن عػػدداً  وعقػػد العالقػػة  أصحػػاب آراء واستطالع
 عليهػػا ينهػػض مبػادئ رئيسػػة  ثمانيػة إلػى تقػود مجتمعػة المدخالت ىػ ه أف ووجػد

 :ىػػي والمبػػادئ الثمانيػػة فرعيػػة  قيمػػاً  مبػػدأ كل ويتضمػػن الميثػػاؽ 
 تنميػػة المجتمػػع  فػػي واإلسهاـ الوطػػن خدمػػة ثػػم بالعمػػل  للػػو التقػػرب: اإلخػالص - 1
 .وإتقػػاف بإبػػداع العمػػل نحػػو متجػػددة ػةطاقػ النفػػس فػػي يبعػػث ممػػا
 العمػل  ممػا عػن الشػخصية المصلحػة وفصػل اإلنساف  يشػين ممػا الحػ ر: النزاىػة - 2

 .المجتمػع وبيػن بينػو وفيمػا الخيػري العمػل داخػل الثقػة يمتػن
 فػي القػوؿ والتػوازف واإلنصاؼ والتفرقػة  التجنػي ومنػع الحقػوؽ  حفػظ: العدالػة - 3

 .والفعػل
 التزامػػو وتبعاتهػػا  مػػع أعمػػاؿ مػػن عليػػو يجػػب بمػػا نفسػػو المػػرء إلػػزاـ: المسػػؤولية - 4

 .والمهنيػػة والوطنيػػة  واالجتماعية  الدينيػػة  مسػػؤولياتو يػػؤدي كػػي باألنظمةو التػػاـ
 مراعػاة االستطاعة  مػع قػػدر الدقػػة مسػػتويات بأعلػػى والمهػػاـ األعماؿ أداء: اإلتقاف - 5

 .العلميػة والرفػاءة المهنيػة األصوؿ



 

 الضعيػف وتوقيػر رحمػة مػع األطراؼ  جميػع وتقديػر منازلهػم  النػاس إنػزاؿ: االحتراـ - 6
 .المرعيػة واألنظمة بالعمػل إخػاؿ دوف القػوي
 أجػل التضحيػة مػن فػي والتفانػي والمجتمػع  للفػرد التنمويػة الرؤيػة تحقيػق: العطػاء - 7
 .المسػتفيد نفػع
 ينجػز العامػل أف يسػتطيع ال حيػث العػوفو وتبػادؿ وتراملهػا الجهػود تضافػر: التعػاوف - 8

 .اآلخرين مػع التعػاوف دوف مهامػو
 وعمػػا تتضمنػو عنهػػا معبػػرة وجػػاءت المبػػادئ  ىػػ ه مػػن الميثػػاؽ نصػػوص انبثقػػت وقػػد
 .فرعيػة قيػم مػن

 

 

 
 .وعماؿً  قواؿً  القويم المنهج واتباع اإلسالمية  بالشريعة االلتزاـ.1
 .بها والتقيد السعودية العربية المملرة أنظمة احتراـ.2
 .ورحمتهم الخلق ومصلحة الخالق رضا عن عمل كل في البحث.3



 

 .والعلن السر في اهلل ومراقبة الخير  عمل نية احتساب.4
 .تنميػة المجتمػع فػي معهػم والمشػاركة الخيػري القطػاع فػي العامليػن مػع الترامػل.5
 .المجتمع في والجنسيات الفئات لجميع االجتماعي التنوع تقبل.6
 ضػػرر  المسػػتطاع ودونمػػا قػػدر للعمػػل المصاحبػػة والمشػػقة المسػػؤولية  أمانػػة تحمػػل.7

 .الخيػػر بعمػػل الفػػرح مػػع
 .العمل خيرية يجرح عما والبعد سمعتها  على والحفاظ للمنظمة  الوالء.8
 نسػػبة التميػػز مػػع والمنظمػػة  العامليػػن بيػػن مشػػتركة أنهػػا علػػى للنجاحػػات النظػػر.9

 .ألصحابو
 .الخيري القطاع في للعاملين الحسنة القدوة تقديم.11
 .كافػػة ورحمتهػػا اللػػو مخلوقػػات إلػػى واإلحساف ومروناتهػػا  البيئػػة علػػى المحافظػػة.11
 .والخالؼ لالنقساـ سبب أي من التحرز.12
 .والمستفيدين والمنظمة الزمالء بيانات خصوصية على المحافظة.13
 .النفس لصالح تجييرىا أو الشخصية المصالح تبادؿ عن االبتعاد.14
 .الحديثة والوسائل والتطبيقات التقنية استخداـ في األمانة.15
 .يرضيػػو سػػبحانو مػػا وتحصيػػل والسػػداد التوفيػػق بطلػػب اللػػو إلػػى االلتجاء صػػدؽ.16

 
 



 

 
 
 

 .المنظمة من المعتمدة والعقود واألنظمة اللوائح احتراـ .1
 .بأمػور أخرى شػغلو دوف خاللػو إليػو الموكلػة األعماؿ وتنفيػ  العمػل بوقػت التقيػد .2
 .للعمل المهنية واألصوؿ بالقواعد االلتزاـ .3
 .األكمل الوجو على األعماؿ لتنفي  والمهارات المعارؼ تسخير .4
 جديػػد فػػي ىػػو مػػا كل علػػى واالطػالع والمعػػارؼ المهػػارات تطويػػر فػػي الجديػػة .5

 .العمػػل مجػػاؿ
 أي مػع المنظمػة  أو وبيػن بينػو والمتطلبػات واالتفاقات والمواثيػق بالعقػود االلتزاـ .6

 .وتحمل مسؤوليتها الخدمة تقديػم أو التعػاوف أو التعاقػد أثنػاء أخػرى منظمػة
 .صحيحة غير تهمة أو جائر نقد ألي تتعرض حين المنظمة عن بموضوعية الدفاع .7
صالحياتو   حسػػب العقبػػات وت ليػػل األداء  فػػي والمرونػػة اإلجراءات  تيسػػير .8

 .القػػرار ألصحاب حولهػػا المقترحػػات وتقديػػم
 .وأصحػػاب العالقػػة المسػػتفيدين رضػػا وقيػػاس وتطويرىػػا الخدمػػة مسػػتوى تحسػػين .9
 .التطويرية والمقترحات األفرار طرح إلى المبادرة .11
 .تقديػػم الخدمػػات عنػػد أو التوظيػػف فػػي الفئويػػة أو العنصريػػة التفرقػػة تحاشػػي .11



 

 .تضليل أو تضخيم دوف التقارير إعداد في الصدؽ .12
 .اآلخرين آراء تقبل مع اآلراء وإبداء القرارات صنع في المشاركة .13
 .أخرى منظمة وأي المنظمة بين والترامل الشراكة تقدير .14
 .ونقػػل المعرفػػة الثانػػي  الصػػف لتأىيػػل المنظمػػة فػػي واسػػتدامتها الخبػػرة توطيػػن .15
 اإليجابية بيػػن العالقػػات ويعػػزز المنظمػػة  أىػػداؼ يحقػػق بمػػا الفعػػاؿ التواصػػل .16

 .العالقػػة أصحػػاب
 .والمستفيد المنظمة لخدمة الحديثة والوسائل التقنيات من اإلفادة .17
 .مخاطر أي المنظمة وتجنيب والسالمة لألمن األولوية منح .18
 .خاصة مصلحة على الحصوؿ أو تضليل أو خداع أي عن التنزه .19

 
 
 

 .وانضباط بأمانة عينية أو مالية عهد أي مسؤولية تحمل .1
والخاصػػة   العامػػة ومواردىػػا وممتلراتهػػا المنظمػػة أصػػوؿ علػػى الحفػػاظ .2

 .التفريػػط مػػن وصيانتهػػا
 .أو نظاميػاً  أمنيػا مشػبوىة ماليػة معامالت أي مػن والحػ ر المالػي التدبيػر إحسػاف .3



 

معياريػة  مهنيػة بطريقػة يشػرل مػا لتوضيػح أو ال مػة لتبرئػة المسػاءلة تقبػل .4
 .واضحة

 إذا موثقػػة نظاميػػة بطريقػػة الماليػػة والبيانػػات المعلومػػات عػػن اإلفصاح .5
 .المعنيػػة الحروميػػة اإلدارة مػػن أو يخصػػو فيمػػا المتبػػرع مػػن طلبػػت .6
 .أو مسوغ مسػمى أي تحػت الوظيفػي بموقعػو المرتبطػة الهبػات أو الهدايػا رفػض .7
 .الظن إساءة من يمنع ما وبياف الريبة  مواطن عن التورع .8
ورغباتهػػم  المتبرعيػػن شػػروط حسػػب بهػػا المتبػػرع الماليػػة المبالػػغ صػػرؼ .9

 .األنظمة مػػع المتوافقػػة
 .لمرافحتها والسعي الرشوة رفض .11
غسػػيل  أو المالػػي الفسػػاد أشػػراؿ مػػن شػػرل أي فػػي التػػورط عػػن االبتعػػاد .11

 .األمػػواؿ
المنظمة  حقػوؽ تحفظ التػي الماليػة والمسػتندات الوثائػق بجميػع االحتفػاظ .12

 .والعاملين
 

 
 
 



 

 
 

 .والممارسػػات المتاحػػة الوسػػائل بأفضػػل المسػػتفيد يحتاجهػػا التػػي الخدمػػة تقديػػم.1
 .ونقلها مقترحاتو وسماع لو  المقدمة الخدمة عن المستفيد بآراء العناية.2
 .تعقيد دونما للمستفيد الخدمة تقديم تسهيل.3
 .األخطار ووقايتػػو مػن المسػػتفيد  سػػامة حفػػظ شػػأنها مػػن التػػي الالزمة التدابيػػر اتخػػاذ.4
 أو حسػػياً  يضػػره أو مشػػاعره  يجػػرح تصػػرؼ أي مػػن والحػػ ر المسػػتفيد  كرامػػة حفػػظ.5

 .معنويػػاً 
 مراعػػاة أخالقيات مػػع اإلعالمي والنشػػر التصويػػر حػػاؿ المسػػتفيد مػػن االستئ اف.6

 .المسػػتفيد دراسػة حالػػة أثنػاء االجتماعي البحػث وأخالقيات التوثيػق  أثنػاء الصػورة
 لػو الخدمػة المقدمػة وشػرح إلػزاـ  دوف وتوجيػو نصػح مػن المسػتفيد يحتاجػو مػا تقديػم.7
 تأديتهػا عليػو يتوجػب وااللتزامات التػي لػو  المتاحػة والفػرص الحقػوؽ وبيػاف الحاجػة  عنػد

 .الخدمػة علػى للحصػوؿ
 .المقاـ حسب المواساة أو بالتهنئة معو التفاعل.8
 .المنظمة لخدمات المحتاجين من المتعففين عن البحث في المبادرة.9
 .تحيز أو محاباة دوف المستفيدين خدمة في العدؿ.11



 

 تطييػػب خاطػػره مػػع عدمػػو  مػػن الخدمػػة اسػػتحقاقو فػػي المسػػتفيد مػػع الصػػدؽ.11
 .صالحػػو فػػي لمػػا وتوجيهػػو
 المسػػتعجلة  الحاجػػات وأصحػػاب والرػػوارث األزمات مػػع الفػػوري التجػػاوب.12

 .إلحػػاح أو عمػػل  ضغػػوط مػػن ذلػػ  يصاحػػب مػػا وتحمػػل
 .السبب فعل مع شؤونو جميع في سبحانو اهلل على بالتوكل يرهت ك.13
 .لمواطنيو محبتو وزيادة بوطنو  صلتو تعميق.14

 

 
 

 .بأدائهم ويرتقي العاملين قدرات يرفع ما برل االحتفاء. 1
 .حفػظ كرامتهػػم مػع الموقػف  يتطلبػو بمػا معهػم والتعامػل العامليػن  أحػواؿ تقديػر. 2
 .وإنصاؼ بعدؿ التعامل. 3
 .والمعنوية المادية العاملين بحقوؽ الوفاء. 4
 .واالبترار المبادرة روح تشجيع. 5
 .األنسب منهػا واختيػار القػرارات بنػاء فػي المديريػن غيػر مػن العمػل فػرؽ إشػراؾ. 6
 .المقصودة غير األخطاء في معهم والوقوؼ ألىلو  النجاح نسبة. 7
 التواضع. 8



 

 
 
 

 .المنظمة في الوظيفي التسلسل وفق التوجيهات تقبل. 1
 .المرعية اآلداب تقػتضيو بما معهم والتعامل توقيرىم. 2
 .الصادؽ والرأي المتفاني باألداء العمل إلنجاح معهم التعاوف. 3
 .أثنػػاء العمػػل صعوبػػة أو مخالفػػة أي عػػن وإبالغهم المه بػػة  النصيحػػة تقديػػم. 4

 
 
 

 التػػي األعراؼ والتقاليػػد وبمقتضيػػات وأحرامهػػا  اإلسالمية الشػػريعة بتعاليػػم االلتزاـ. 1
 .الجنسػػين بيػػن التعامػػل يخػػص فيمػػا تخالفهػػا ال
 .واالحتراـ المودة أجواء ونشر األخوة  روح تعزيز. 2
 .والجدؿ العقيم والتجسػس والنميمة والغيبة كالتنابػز األخالؽ مسػاوئ عػن االبتعاد. 3
 .المناسبة حسب المواساة أو بالتهنئة التفاعل. 4
 .الئق غير سلوؾ أي عن الجميل االعت ار. 5



 

 فػي المطالبػة األطراؼ حػق حفػظ مػع العامليػن بيػن يقػع نػزاع أي مػع بحرمػة التعامػل. 6
 .النظامية والطػرؽ المتبعػة السياسػات حسػب تػراه بمػا
 .وخصائصهػػم اإليجابية بمنجزاتهػػم واإلشادة ومزاياىػػم الزمػػالء اىتمامػػات مراعػػاة. 7
 .فقط يخدمو وفيما العمل شؤوف على الجنسين بين التواصل اقتصار. 8
 العامليػػن فيمػػا مهػػارات وزيػػادة المهنيػػة والتجػػارب الخبػػرات نقػػل علػػى الحػػرص. 9

 .والمسػػتفيد المنظمػػة يخػػدـ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبعػد:     ه وصحبػو ومػن واالة والسػاـ علػى رسػوؿ اللػو وعلػى آلػو الالحمػد للػو والصػ 

واضػح فػي  فنظػرا لمػا للقطػاع الخيػري مػن مرانػة راسػخة فػي ديننػا وثقافتنػا المحليػة  وأثػر
فػي  الً وبصفتػي عام  2131 مجتمعنػا  وأىميػة ظاىػرة فػي رؤيػة المملرػة العربيػة السػعودية

 فيمػا يلػي: ىػ ا القطػاع فإنػي أجتهػد مخلصػاً 
المنظمػة للعمػل  أف أكػوف قػدوة حسػنة باحتػراـ أنظمػة المملرػة العربيػة السػعودية ولوائحهػا

 الخيػري.
ومشػرفين  قػػة مػػن مسػػؤولين ومديريػػنالوأتعامػػل مػػع جميػػع العامليػػن وأصحػػاب الع 

 ء وشػركاء بػرل أدب وصػدؽ وشػفافية والتػزاـ.الومسػتفيدين وعم
 داء عملي بمهنية وكفاءة وإتقاف.ألما أستطيع من وقت وجهد  وأف أب ؿ

 ء في كل ما يخدـ العمل وأىدافو.الوأف أتعاوف مع فريق العمل والزم
عػن أي  وأف امتنػع عػن أي سػلوؾ مػن شػأنو إلحػاؽ الضػرر بػي أو بالمنظمػة  مػع التنػزه

 علػى ذمتػي الماليػة وأدائػي المهنػي. تصػرؼ يؤثػر سػلباً 
 ملتزمػػاً  واحتسػب فػي ذلػ  األجػر مػن اللػو  والرغبػة فػي خدمػة الوطػن ونفػع المجتمػع 

 العػػوف والسػػداد. مػػن اللػػو بػػرل مػػا تضمنػػو الميثػػاؽ مػػن مبػػادئ ومػػواد وقيػػم  سػػائالً 
 ......................المنظمة:..            .....االسم : ..................
 ......................التوقيع:....      ...      الوظيفة: ...................



 

 
 

 الحمد هلل وحده والصالة والسالـ على من ال نبي بعده   وبعد: 
فقد اطلػع مجلػس إدارة الجمعيػة الخيريػة لتحفػيظ القػرآف الرػريم فػي محافظػة الػدرب فػي  

الميثػػػػاؽ األخالقػػػػي علػػػػى  ىػػػػػ 21/12/1441 الموافػػػػق جلسػػػػتو االعتياديػػػػة يػػػػـو الثالثػػػػاء
علػػػى الموقػػػع اإللرترونػػػي  والعمػػػل بموجبػػػو ونشػػػره وقػػػرر اعتمػػػاده للعػػػاملين فػػػي الجمعيػػػة

  . واهلل الموفق للجمعية وفق الصيغة المرفقة باالعتماد
 )أعضاء مجلس اإلدارة(

 التوقيع الصفة االسم

  الرئيس حسين بن أحمد بن موسى مرياحي

  نائب الرئيس حسن بن ثابت بن يحيى عداوي

  المسؤوؿ المالي محمد بن فتح الدين بن محمد األصم

  عضو بندر بن أحمد بن إبراىيم عنبري

  عضو عيسى بن محمد بن عيسى الشعبي

  عضو إبراىيم بن أحمد بن علي فارسي

  عضو علي بن أحمد بن فايع ثرواف

  عضو عبدالرحمن بن ناصر بن محمد شبلي

  عضو مهدي بن إبراىيم بن موسى آؿ حمود

  عضو أحمد بن فتح الدين بن محمد األصم



 

  



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 


