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 االعتماد

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:

وحتقيقًا ملقتضيات املصلحة العامة , اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء(إدارة اجلمعية بناء على الصالحيات املخولة جمللس 

 ، وذلكـه 1438/  8/  25، وتاريخ ( 38/  17/  3 )فقد اعتمدت هذه الالئحة بناء على قرار جملس اإلدارة رقم  للجمعية

 عليها سابقًا. للعمل بها ، حيث تلغي كل اللوائح اليت مت العمل

 املطلوب.نسأل اهلل أن ينفع بها وأن تكون عونًا للجمعية على أداء رسالتها اإلنسانية السامية بالشكل 

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 مقدمة

ظيماته الداخلية .  يقوم اجمللس حسب تنألنشطتهااجلهاز الرئيسي املوجه والضابط  للجمعيةابلنسبة  جملس اإلدارة إن
ة املستفيدين القريبة والبعيدة واليت تصب يف مصلح معيةليت من شأهنا حتقيق أهداف اجلالقرارات امبناقشة واختاذ 

واد متفق املتفرعة منه وضبطها مب للجانوألمهية هذا الدور كان من اللزم تنظيم أعمال اجمللس وا. اجمللسحسب رؤية 
اإلدارة جملس وائح لكامل لكل   املستند استعراض يف هذاو  عليها تنظم عمل اجمللس وتدعم دوره الرقايب والتطويري.

 تحقيقها والعمل مبقتضاها.ل السعي وابلتايل
 

 

  

 الحقوق واألدوار والمسؤولياتالفصل األول 
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 احلقوق واألدوار واملسؤوليات /  لالفصل األو 

 

 :التعريفات: )املادة األوىل(

   :يقض سياق النص بغري ذلك مل، ما يكون للمصطلحات التالية، املعىن املسطر أمامها
  اإلدارة.نظام جملس  :النظام
حبيث ميكنهم تقومي أداء  ،الصلة عن املعلومات املالية، والتنظيمية واإلحصائية اإلفصاح للجهات ذات ية:الشفاف

 .اجمللس
 .هبا وااللتزام، والتأكد من تبليغها، وتفعيلها ،ديد الصلحيات واملسؤوليات بوضوححت :والصالحية املسؤولية
تفسارات جملس إلجابة على تساؤالت واساب ما يتبعهاو ومجيع العاملني واملنسوبني يف اجلمعية  التزام اإلدارة :املساءلة

أيضا أمام اجلهات األخرى  التزام جملس اإلدارة بذلك ، وكذلكوملئمة ودقيقة واضحة اإلدارة مبعلومات
  .ذات الصلة

 .وأخذ مصاحلهم بعني االعتبار ،اجلهات ذات الصلة بعدل معاملة العدل:
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية. الوزارة:
 .(أبناء) بربيدةمعية اخلريية لرعاية األيتام اجلجملس إدارة  :اجمللس

   .اخلريية لرعاية األيتام بربيدة )أبناء( اجلمعية جملس إدارة رئيس الرئيس:
 .(أبناء) بربيدة اجلمعية اخلريية لرعاية األيتامجملس إدارة  أعضاء األعضاء:
 .(أبناء) بربيدةاجلمعية اخلريية لرعاية األيتام  جملس إدارة عناملتفرعة  اللجان اللجان:
  مبدير عام اجلمعية.ممثلة  للجمعية التنفيذية اإلدارة اإلدارة:

  .اجلمعية أو خارجهاداخل  ابجمللسكل من له علقة  صلة:األطراف ذات ال
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 :هدف اجمللس (:)املادة الثانية

العمل ، و عريبالعربية السعودية والعامل ال مصاف اجلمعيات على مستوى اململكةالسعي للرقي ابجلمعية وجعلها يف 
، واحملافظة عائدات كافية على استثماراهتم ، وحتقيقىل احلد األقصى على املدى البعيدإ موارد اجلمعيةعلى تنمية 

 وتنميتها. ةاجلمعيعلى مصاحل 

 
 اختصاصات وواجبات اجمللس (:املادة الثالثة)

ة مصادر أي أو التنفيذية للمجلس اإلدارة تقدمهاوافية ت على معلوما مبنيةأسس يؤدي األعضاء عملهم على 
 رتاتيجيةاالسواجمللس مسئول عن التوجهات  نية وجدية واهتمام، وحسنمبسئولية  أخرى ويتصرفونموثوقة 

للجمعية وما واألهداف الرئيسية  االسرتاتيجية رسم واعتماد التوجهاتو  اإلدارة،الفعالة على  ، والرقابةللجمعية
 : املواضيع التالية وخاصة يتبعها

 .، وامليزانيات السنويةخطط العمل الرئيسيةو ، الشاملة االسرتاتيجيةمراجعة وتوجيه  -أ
 وضع أهداف لألداء. -ب
 .لقرارات جملس اإلدارةالتنفيذ واألداء الشامل  مراقبة -ج
 . والتصرف هبا ، ومتلك األصولعلى النفقات الرأمسالية الرئيسة اإلشراف -د
 . للجمعية  األمثل امليزانيةحتديد  -هـ
  ا.والوظيفية واعتماده املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية -و
 . وقطاعاهتا الرئيسة للجمعيةواألهداف املالية  االسرتاتيجيات -ز
 . العمل هبا والتأكد مناجلمعية القواعد التنفيذية اهلادفة حلماية مصاحل  -ح
 

 

 

 

http://www.stc.com.sa/cws/content/ar/corporate/content/principle_links/crp-mbadi-nizam-1-1.htm
http://www.stc.com.sa/cws/content/ar/corporate/content/principle_links/crp-mbadi-nizam-1-1.htm
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  الداخلية الرقابة: )املادة الرابعة( 

   ة:الداخلية وخاص اإلشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة
ويشمل ذلك إساءة  واجلمعيةاملصاحل احملتملة لكل من األعضاء واإلدارة  مراقبة ومعاجلة حاالت تعارض -أ

 .التصرف الناتج عن التعاملت مع األطراف ذوي العلقة ، وإساءةومرافقها اجلمعيةاستخدام أصول 
 يف ذلك األنظمة ذات الصلة إبعداد التقارير املالية من سلمة األنظمة املالية واحملاسبية مباالتأكد  -ب

 .املنشورة
 .تلك املراجعات بنتائج أعضاء اجمللسإجراءات الرقابة الداخلية ابجمللس وإفادة  املراجعة السنوية لفاعلية -ج
 .(اجمللس إعداد قواعد سلوك وآداب العمل يف خلل تثبيت ثقافة الشفافية واالستقامة )من -د

 
 جودة النظام ومراقبة ممارسته: : )املادة اخلامسة(

سيستلزم القيـام على وجـه  وهـذا والتأكد من جودته، وممارستـه وحتديثـه م،اجمللس بقيادة عملية تطوير النظايقوم 
  :اخلصــوص مبا يلي

 .احلاجةمدى فعالية النظام وتعديله مىت دعت  مراقبة -أ
 الشفافية.على إجراءات  اإلشراف -ب
 . علقات الشركاء واملشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم تطوير ومراقبة برامج -ج
 .السارية التأكد من االلتزام والتقيد ابألنظمة والقوانني -د
 ،املالية، والتأكد من تبليغها معيةاجلمحاية مصاحل  علىاعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية اليت تعمل  -ه

 .وتفعيلها
 
 
 
 
 
 



 

 

 الئحة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية األيتام ببريدة )أبناء(

1438//صفر24، اخلميس 10  

  جمعيةتنمية املوارد املالية لل املسامهة يف: ()املادة السادسة

 يتم تطبيق قواعد االستمرارية واالستدامة وفق التايل:

 .لرتشيد وتقليل التكلفة التشغيليةا .1
 .اإلداريةاإلجراءات  ألمتتةاستخدام التقنية  .2
 .ة لضمان االستمرارية مثل األوقافإجياد موارد مالية مستدام .3
 وأهدافه جمللسايتمتعون ابملهارات واخلربات املطلوبة للقيام بواجباهتم لصاحل  أن أعضاءه اجمللسضمن ي .4

 اخلريية
 .للحفاظ على املصروفات اإلدارية اا جاهد اجمللسسعى ي .5
 .طيبة والعمل بروح من التعاونفعل السعي إىل حتسني األداء للحصول على ردود  .6
 . اجمللسوحتديثه يف كل دورة ليساعد يف استمرارية  اإلدارةالسعي لصيانة نظام جملس  .7
 .يف ختصصات األعضاء احملافظة على الشمول والتنوع .8
 .الوزارةاالمتثال القانوين ألنظمة  .9
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 بنية جملس اإلدارة / الفصل الثاين

 

 جملس اإلدارةأعضاء اختيار  (:وىلاأل)املادة 
 :شروط عضوية جملس اإلدارة  –أ 

 .أن يكون سعودي اجلنسية .1
 .قد أمت احلادية والعشرين من عمرهأن يكون  .2
 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعاا. .3
 .قد ُرد إليه اعتباره مل يكنأن يكون غري حمكوم عليه إبدانة يف جرمية خملة ابلشرف واألمانة ما  .4
 أعضاء اجلمعية العمومية ومستمر يف سداد االشرتاك.أن يكون ضمن  .5

 
 .مرة واحدة مدة العضوية ابجمللس )أربع( سنوات قابلة للتجديد :مدة عضوية جملس اإلدارة –ب 
 

 :(: اجتماعات جملس اإلدارةنيةالثا)املادة 
وجيوز  ،على دعوة من رئيس جملس اإلدارة وتكون دورية منتظمة بناءا  شهر كل  مرة تعقد اجتماعات جملس اإلدارة

عدد  نصف عقد اجتماعات غري عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويكون االجتماع صحيحاا إذا حضره أكثر من
 صوت على أصوات احلاضرين ويف حال التساوي يعترب وتصدر القرارات ابألغلبية بناءا  ،أعضاء اجمللس على األقل

 الرئيس مرجحاا. 
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 اإلدارةجملس  صالحيات وواجبات(: الثالثة )املادة
مبا حيقق أهدافها اليت أنشئت من أجلها ويف حدود نظامها األساسي وما  اجلمعية إبدارة أعمالاإلدارة يقوم جملس 

 :ضاها، وله على وجه اخلصوص ما يليالتنفيذية والقرارات الصادرة مبقت اللوائح والقواعدتتضمنه 
يف  ةباملناس من التزامات وإصدار القرارات ايهمن حقوق وأداء ما عل للجمعيةاإلشراف على استيفاء ما  .1

 هذا الشأن.
اعتماد خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من خطط العمل  .2

 الرئيسية.
 اعتماد تشكيل اللجان وحتديد اختصاصاهتا. .3
صرف ذوانت الالشيكات أو أ لحتصي، و السعودية فتح احلساابت البنكية لدى البنوك واملصارف .4

تنشيط احلساابت وقفلها وتسويتها، وحتديث البياانت وغريها من األمور وكشوفات احلساابت، و 
 البنكية.

تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصااي واألوقاف واهلبات ودمج صكوك أملك اجلمعية وجتزئتها  .5
 وفرزها.

علقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية تضمن تقدمي العناية هبم وضع سياسات مكتوبة تنظم ال .6
 واإلعلن عنها.

تزويد الوزارة ابحلساب اخلتامي والتقارير املالية املدققة من مراجع احلساابت بعد إقرارها من اجلمعية  .7
 العمومية وخلل أربعة أشهر من هناية السنة املالية.

  إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية العتمادها. علىاإلشراف  .8
 .للجمعيةاعتماد اللوائح املالية واإلدارية والتنظيمية  .9

 .للجمعيةاإلشراف على خطط واسرتاتيجيات برامج ومشروعات  .10
 .اعيةلتنمية االجتملوزارة العمل وا اجلمعيةترشيح البنك أو البنوك اليت تودع فيها أموال  .11
 .للعام املايل اجلديد التقديرية املوازنةاعتماد امليزانية للعام املايل املنصرم واعتماد  .12
 يزانية العمومية واحلساب اخلتامي.اعتماد امل .13
 اعتماد الصرف والتوقيع على كافة األمور املالية يف اجلمعية. .14
 .للجمعيةاعتماد منهجية إدارة ممتلكات وأموال  .15
 .وقبول انضمامهماعتماد أعضاء اجلمعية العمومية  .16
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 الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية العادية والطارئة. .17
  .ذلكيف األمور اليت تتطلب  تشكيل اللجان للتحقيق .18
 للمدير. عام تنفيذي للجمعية متفرغ وانئب اختيار مدير .19
عدد من اللجان واالستعانة مبن يرونه مناسباا لتخصصها سواء من  إنشاءجيوز جمللس اإلدارة  .20

 أعضاء اجلمعية العمومية أو غريهم، وتكون حمددة املهام والواجبات.
  من أعضائها من جملس اإلدارة. %50شريطة أن يكون تعترب قرارات اللجان ملزمة وانفذة  .21
أو دراستها أو ، عليها للطلع ،عليهاملوضوعات اليت جيب أن تعرض اجمللس مقدما كافة  حيدد .22

  ع:املواضي ، ومن تلكنسبية يف ضوء املتطلبات النظاميةذلك األمهية ال . ويشملاختاذ قرار حياهلا
، ومستوايت الرأمسالية وامليزانية واالستثمار، واملشاريع ،يازة األصول املهمة والتصرف فيهاح-أ
 .ات املاليةسالسيا وة لحيصال

  ة.املالي التقارير -ب

موضوع أو أكثر ضمن جدول األعمال أو أحد بنوده  اقرتاح إدراج جملس اإلدارةلعضو  .23
 .قبل اجمللس العتمادها من

ابالعتبار املواضيع اليت  ، آخذاا اجلمعية جدول أعمال اجتماعات رئيس جملس اإلدارةحيدد   .24
 .التنفيذية واإلدارة يثريها األعضاء

 .املهمة االسرتاتيجيةاملواضيع  ىجيب أن يركز جدول األعمال عل .25
  .اجلمعيةرئيسه مسئولية إدارة اجتماعات  اإلدارة بصفةرئيس جملس  تقع على .26

 
 صالحيات وواجبات رئيس جملس اإلدارة(: الرابعة )املادة

 وفقاا ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام وله من الصلحيات ما يلي:س اجمللس اجتماعات جملس اإلدارة يدير رئي
 رائسة جلسات اجمللس.  .1
 والطارئة.العادية اجلمعية الدعوة إىل اجتماعات   .2
 العادية والطارئة.اجلمعية إقرار جدول أعمال اجتماعات  .3
 .اجلمعيةاعتماد حمضر اجتماع  .4
 .اجلمعيةلقرارات النهائية جمللس إدارة اعتماد ا .5
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 وله حق تفويض لصندوقاالتوقيع على الشيكات واألوراق املالية ومستندات الصرف مع أمني  .6
 من يراه من أعضاء اجمللس بذلك.

 .خارجه أو اجمللس اخلد أمام اجلهات اإلدارية والقضائية وجيوز له تفويض التمثيل ملن يراه من اجلمعيةمتثيل  .7
 .اإلدارةمبا يتوافق مع السياسة املعتمدة من جملس  اجلمعيةاإلشراف العام على أعمال  .8
 

 :عضو اجمللس صالحيات وواجبات(: اخلامسةادة )امل
 قراراته.واملشاركة يف مناقشاته واختاذ  جملس إدارة اجلمعيةحضور اجتماعات  .1
بشكل دائم ومنتظم وجيوز له يف حال غيابه             جملس إدارة اجلمعيةاحلرص على حضور اجتماعات  .2

 إلدارة بذلكارئيس جملس موافقة  تتم أخذعلى أن  عنه،تفويض من يراه من األعضاء كتابياا للتصويت 
 . التفويض

 دارة وحتقيق أهدافها.اإلحلسن  جملس إدارة اجلمعيةاملشاركة الفعالة مع أعضاء  .3
  .ومتابعتها واإلشراف على تنفيذها جملس إدارة اجلمعيةاملسامهة يف إعداد خطط وبرامج ومشروعات  .4
 هذا النظام. وارد يفهو  القيام جبميع الواجبات واالختصاصات املكلف هبا وفق ما .5
 إفشائها.وعدم  جملس إدارة اجلمعيةاحملافظة على أسرار  .6
 .جملس إدارة اجلمعيةالتقيد بقرارات  .7
 
 
 

 أمني الصندوق صالحيات وواجبات(: السادسة)املادة 
 
 :أمني الصندوقتعيني  -أ

 جمللس.بتصويت أغلبية أعضاء اويتم اختياره ، أميناا عاماا له ملدة أربع سنواتيعني من بني أعضاء اجمللس 
 
 :أمني الصندوقصالحيات وواجبات  -ب
 

 :ما يلي وله من الصلحياتأعمال اجلمعية التنفيذية يف إدارة  جملس إدارة اجلمعيةرئيس  أمني الصندوقيساعد 
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 أو اجمللسن داخل ملن يراه مأمام اجلهات اإلدارية والقضائية، وجيوز له تفويض التمثيل  اجمللسمتثيل   -1
   .خارجه

 .إبرامها ت اليت يوافق اجمللس علىعلى العقود واالتفاقا جملس إدارة اجلمعيةالتوقيع ابلنيابة عن  -2
 وله تفويض من يراه من أعضاء اللجنة لذلك. للجمعيةرائسة اجتماعات اللجنة التنفيذية  -3
الشؤون املالية وترتيب ما يتعلق ابلقيود والسندات اليت تستخدم يف إثبات  كافة  اإلشراف على إدارة -4

ابلتوقيع على   تابياا ك  ع أو التفويضيف البنوك والتوقي اجلمعيةاملصروفات واإليرادات وترتيب إيداع أموال 
ات ملن ياللزمة وجيوز له تفويض بعض هذه الصلحت وسندات املصروفات واإليرادات سجلكافة 

 .كتابياا   من العاملني ابجلمعية هيرا
 .متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات  -5
 العلقة.إبلغ قرارات اجمللس إىل كافة اجلهات ذات  -6

 
 املدير التنفيذي (: صالحيات وواجباتالسابعة)املادة 

  التالية:وفقاً للشروط  للجمعيةبتعيني مدير تنفيذي  جملس اإلدارةيقوم -أ

 اجلنسية قد أمت احلادية والعشرين من عمره.أن يكون سعودي  .1
 أن يكون كامل األهلية املعتربة شرعاا. .2
 أن يكون مؤهلا للقيام هبذا العمل. .3
 اجلمعية.االلتزام التام ابلتفرغ إلدارة أعمال  .4

 
 :صالحيات وواجبات املدير التنفيذي -ب

تمكن يعلى الوجه الذي حيقق أهدافها وحيافظ على مصاحلها وأمواهلا.  وإذا مل  اجلمعيةيقوم املدير التنفيذي إبدارة 
د أعضائه حأ فرغ ألعماهلا فيمكن للمجلس تكليفألي سبب من األسباب من تعيني مدير تنفيذي مت اجمللس

ناقشة فيه ، ويف هذه احلالة ال يفقد العضو املكلف حقه يف حضور اجتماعات اجمللس واملمؤقتاا لتوىل هذا العمل
 يلي:ملدير التنفيذي ما اوالتصويت على قراراته. وعلى 

  مقامه.أو من يقوم  رئيس اجمللستعليماته من  اإلدارة ويتلقىجملس أمام  يكون مسئوالا    .1
 ويت.حق التص يكون له دون أن على دعوة توجه له من رئيس اجمللس اإلدارة بناءا حضور اجتماعات جملس   .2
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 .ومناقشتها جملس إدارة اجلمعيةتقدمي التقارير الدورية عن كيفية سري أعمال     .3
 .تنفيذ القرارات الصادرة من اجمللس .4
 .حيقق أكرب منفعة للمستفيدين منهاابلقدر الذي  اجلمعيةضبط اإلنفاق يف  .5
 خدماهتم. واقرتاح ترقياهتم وإجازهتم واالستغناء عن اجلمعيةإدارة وتنظيم أعمال موظفي  .6
 إىل املستحقني هلا فعلا دون غريهم. اجلمعيةتوجيه خدمات  .7
 وحتسينها يف حدود نظامها.اجلمعية العمل على النهوض ابخلدمات اليت تقدمها  .8
 إعداد العقود اخلاصة ابلنفقات التشغيلية وتنفيذ االلتزامات املالية املرتتبة عليها. .9

 ديد.للعام اجل وبراجمها وميزانيتها التقديرية اجلمعيةة املشاركة يف إعداد التقرير السنوي عن أنشط .10
 خدماهتا. ابملستفيدين مناجلمعية القيام ابلدور الكامل للعلقات العامة اليت تستهدف ربط  .11
 .دهقبل انعقا جملس إدارة اجلمعيةملناقشة املواضيع املطروحة على  اإلداراتاالجتماع مع مدراء  .12
 

    / التـقيــيم ثالثالالفصل 
 

 

  التقييم (: األوىل)املادة 
 

 :صحة انعــقاد اجمللس-أ
أو أكثر من األعضاء ويف حال دعوة الرئيس لألعضاء ثلث مرات ومل يتم  %50ينعقد اجتماع اجمللس حبضور 

 .االجتماعابلعدد املتواجد حال  االجتماعاستكمال النصاب فإنه حيق للرئيس عقد 
 :آلية التصويت -ب

رئيس  األغلبية ويف حال تعادل األصوات فإن صوت بناءا علىيصوت أعضاء جملس على املقرتحات ويتم اعتمادها 
 .اعتمرير فإنه يشرتط لصحتها اإلمج، ويف حال طلب املوافقة على أحد القرارات ابليُعد مرجحاا  جملس اإلدارة

 : التفويض -ج
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وقيع على يف حضور االجتماعات والت أعضاء جملس اجلمعيةمن  حيق لعضو اجمللس تفويض ممثل واحد نيابة عنه
ن أعضاء جملس وال جيوز ألي م اجلمعيةاحملاضر على أن يكون هذا التفويض خطياا ابلتوقيع املعتمد للعضو يف 

 اإلدارة النيابة عن أكثر من عضو.
 انسياب وتدفق املعلومات  -د 

 ،كاف  بوقت قبل االجتماع جملس إدارة اجلمعيةاملواضيع املعروضة على  جيب أن تصل املعلومات عن -1
  ك.عضاء التأكد من ذلوحيق لأل، وصحيحة ومناسبة ويف الوقت احملددوأن تكون دقيقة 

البحث وذلك قبل اجتماع  لألعضاء كافة املعلومات والتسلسل التارخيي للقضااي مدار جيب أن يوفر -2
  .اجمللس بوقت كاف

 له. حمتوى ونطاق املعلومات اليت تقدمو  لصيغة مبراجعة دورية جملس اإلدارةيقوم  -3
 

     / تضارب املصاحل الرابعالفصل 
 

  تضارب املصاحل: (املادة األوىل)
 

 يتم تطبيق قواعد تضارب املصاحل وفق التايل:
إدارة جملس  يف يف اختاذ القرار: تضارب املصاحل ينشأ عندما يكون الشخص املشارك املقصود بتضارب املصاحل .1

 جلمعية.امصلحة شخصية سواء كانت منفعة مالية أو مصلحة شخصية أو مهنية تتعارض مع مصاحل  لهاجلمعية 
 .اجلمعيةال جيوز تقدمي مصلحة شخصية أايا كانت على مصلحة  .2
بسبب ملكية أو مصلحة نفعية يف كيان  ال جيوز إجراء املعاملت اليت قد تسفر عن منافع اقتصادية هلؤالء الناس .3

  جملس إدارة اجلمعية.ذلك وموافقة ثلثي أعضاء أو العقارات أو غريه إال يف حال اإلعلن عن  جتاري
 منافع.جيوز تقدمي التسهيلت واهلبات من املشاركني يف صنع القرار بدون أي  .4
 خاصة.يف أي منفعة  اجلمعيةال جيوز استخدام اسم  .5
 أو هبات أو أتعاب نظري تقدميه خدمة يف جمال ال جيوز ألي أحد من متخذي القرار أو املوظفني أخذ هدااي .6

  .اجلمعيةعمل 
 

 لمزيد من المعلومات 
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