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أوًال: نشأة الحوكمة:
           















           












ثانيًا: مفهوم حوكمة الجمعيات األهلية:
 Corporate         
Governance







          
         




         
















ثالثًا: أدوات الجمعية في تطبيق الحوكمة:

















 

رابعًا: مبررات وأهمية وجود الحوكمة:
         






              


 











            


 









 

 






           





            






خامسًا: فلسفة الحوكمة:







 

          







 
 



 





سادسًا: األطراف الرئيسية في الحوكمة:


























           


 


      


          









سابعًا: أهداف الحوكمة:











            
























 






            


ثامنًا: فوائد الحوكمة:




          
         






      






تاسعًا: ضوابط الحوكمة:
   










          


        






           
          




عاشرًا: قواعد الحوكمة:
 



          
 BIS





OECD
          



BIS
         












            







             





 


 





الحادي عشر: مبادئ حوكمة الجمعيات:
     






















































            
          
















            



















   


















        














      







الثاني عشر: متطلبات تطبيق الحوكمة على الجمعيات 
األهلية:













الثالث عشر: دور الجهات الرقابية واإلشرافية:




























          






الرابع عشر: تحديات تطبيق حوكمة الجمعيات األهلية


            

             





  


 




          








الحوكمة باختصار






          








            














مالحظات هامة
             






 



            
         









مــلـــحـــــــــق











الباب األول: التعريفات واألهداف
المادة األولى:















          






           




المادة الثانية:

     












 












           







المادة الثالثة:








الباب الثاني: الجمعية العمومية
المادة الرابعة:


      



المادة الخامسة:





          



      








المادة السادسة:












المادة السابعة:
          



المادة الثامنة:
 



المادة التاسعة:





المادة العاشرة:





المادة الحادية عشرة:
  



المادة الثانية عشرة:


           

















 
             




المادة الثالثة عشرة: 


           









            




         













           





المادة الرابعة عشرة:


  












           
           








 الباب الثالث: مجلس اإلدارة
المادة الخامسة عشرة:



المادة السادسة عشرة:




المادة السابعة عشرة:




المادة الثامنة عشرة:




المادة التاسعة عشرة:



المادة العشرون:
         



المادة الحادية والعشرون:
 




            








          
         
       













   


    
          









         










           































            





المادة الثانية والعشرون:



    


المادة الثالثة والعشرون:







الباب الرابع: مراجع الحسابات
المادة الرابعة والعشرون:






المادة الخامسة والعشرون:




المادة السادسة والعشرون:

          




المادة ا

        



المادة الثامنة والعشرون:







الباب الخامس:  لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية
المادة التاسعة والعشرون:




المادة الثالثون:
 



المادة الحادية والثالثون:
         







 











           


         









 

المادة الثانية والثالثون:

           
         



المادة الثالثة والثالثون:

  



المادة الرابعة والثالثون:
           





الباب السادس: اإلفصاح والشفافية
المادة الخامسة والثالثون:

 


المادة السادسة والثالثون:















المادة السابعة والثالثون:
            



المادة الثامنة والثالثون:




المادة التاسعة والثالثون:








الباب السابع: منع تضارب المصالح
المادة األربعون:



  



المادة الحادية و

          



المادة الثانية و









