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 -بناااع ى اا  اااا  اااع مااأل الن اااع ا اااااأل ل معكااة ال"اابامكة المس  كااة  ال ااا  ال ااااا  

أحمااااع  -، وااااا  ااااع ماااأل  ال اااا  ال ااااة  ( 51( والمااااةا   42ا  ااا  ارةارا  المااااةا   

 ( ، مقد تم وضع الئحة تعارض المصالح.55الماةا  ىااة  

 

 ال عر ـــف –ال ا  ا ول 

 

وهثثثي نصثثثدد تح يثثث   –حيثثثن  بثثثك ناإلمكثثثار  ر تتجثثثةر جهثثثود جمعيثثثة الشثثثفافية الكويتيثثثة 

نسثثثثما ممارخثثثثاق  اصدثثثثة قثثثثد تصثثثثدر مثثثثو جابثثثثا ا  ثثثث ا  الثثثث يو يم لثثثثور   – هثثثثدافها 

يم ثثث  الجمعيثثثة الحثثثة  المت ثثثاهي الجمعيثثثةذ لثثث ا ف بثثثك مثثثو الجثثثةورن  ر يتثثثو    ثثث  مثثثو 

 نشأر احتمال تعارض المصالح.

 (1اـــاةا  

فثثثي مجلثثثس   ثثثار صجثثثوا   ذ خثثثوا   يم ثثث  الجمعيثثثةتسثثثةن هثثث ح العئحثثثةذ صلثثث   ثثث   ثثث   

فثثثثي  بشثثثثطتها  و يعمثثثث  لثثثثديها نم انثثثث   ا   و متطوصثثثث صثثثثامع   ا  اإلدارة  و رئثثثثيس لج ثثثثة  و صجثثثثو

 مادن )راتا(.

 (2اـــاةا  

( 1يشثثثثم  تعثثثثارض المصثثثثالحذ مثثثثا يتعلثثثث  نا  ثثثث ا   بفسثثثثهم المثثثث  وريو فثثثثي المثثثثادة )

كثثور لثثك صعقثثة   صثثية نهثثمذ ويشثثم  يحيثثن تت ثثاص   و تلت ثثي مثث  مصثثالح  ن  ثث     ثثة 

 ا   ا ذ  و غيةهم مو  فةاد العائلة.و الوالديوو ا ن ا و الزوجة ا: ه

 (3اـــاةا  

إصثثثثدار ت ثثثثاريةذ إصثثثثداد دراخثثثثاقذ )بشثثثثطة لمثثثثا  ابثثثثة الجمعيثثثثة ت ثثثثو  نالعديثثثثد مثثثثو ا 

تمثثثيو فيهثثثا ر يهثثثا وتعكثثثس مثثثو  علهثثثا مواقفهثثثاذ ( صثثثياغة نيابثثثاقذ ت اثثثيم مشثثثاري ذ وغيةهثثثا..

وصثثثد  االبحيثثثا   ذوهثثثو ا مثثثة الثثث ن يوجثثثا تثثثوفة  افثثثة الشثثثةوص العلميثثثة والحياديثثثة والعدالثثثة

جمعيثثثة.. لثثث ا يجثثثا تجثثثاح العديثثثد مثثثو الجهثثثاق والم امثثثاق وا فثثثةاد التثثثي تت اولهثثثا  بشثثثطة ال

التأ ثثثثد دائمثثثثا مثثثثو  ر ا  ثثثث ا  الثثثث يو يتولثثثثور إدارة  بشثثثثطة الجمعيثثثثة ال تثثثثةنطهم مصثثثثالح 

 مشتة ة قد تتعارض م  مصالح المع ييو في تلك ا بشطة.

 ال كااـــات العااـــة –ال ا  الثانأل 

 

 (4ـــاةا  ا

( مثثثو هثثث ح العئحثثثة تج ثثثا التعامثثث  مثثث  1المــثثثـادة )يجثثثا صلثثث   ثثث   ثثث   مثثث  ور فثثثي 

ذ نمثثثا فثثثي ملثثثك االمت ثثثاع صثثثو ا  ُمثثثدر     ا  ح ي يثثث  ثثثار  ن تعثثثارض محتمثثث  للمصثثثالح خثثثوا   

ات ثثثثام  ن قثثثثةار  و المشثثثثار ة فيثثثثكذ و ر ي ثثثثة صعبيثثثثة نشثثثثأر  ن تعثثثثارض للمصثثثثالح لثثثثةئيس 
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حثثثوالذ فثثثي حثثثيو يفصثثثح الثثثةئيس صثثثو ملثثثك ل ائثثثا اللج ثثثة  و رئثثثيس مجلثثثس اإلدارة حسثثثا ا 

 رئيس مجلس اإلدارة.

 (5اـــاةا  

يمكثثثثو  ر ي شثثثثأ تعثثثثارض المصثثثثالح مثثثثو حثثثثيو   ثثثثة فثثثثي خثثثثيا  بشثثثثاصاق الشثثثث   

يتعلثث  نمصثثالح  مثثا  ثثار وقةاراتثثكذ  مثثا يمكثثو  ر ي شثثأ فثثي خثثيا  صملثثك مثث  الجمعيثثةذ خثثوا 

صلثثث    مثثث  وجثثثك نمثثثا يتوافثثث  مثثث  ماليثثثة  و نمصثثثالح تعي ثثثك صثثثو ال يثثثا  نواجمثثثك صثثثو التصثثثة  

 ال اا  ا خاخي للجمعية ولوائحها.

 (6اـــاةا  

( مثثثثو هثثثث ح العئحثثثثة اإلفصثثثثا  صثثثثو 1المــثثثثـادة )يتعثثثثيو صلثثثث   ثثثث   ثثثث   مثثثث  ور فثثثثي 

 احتمال تعارض المصالح.

ويثثثثتم هثثثث ا اإلفصثثثثا  نشثثثثك  صل ثثثثي لمجلثثثثس اإلدارة  و  مثثثثا  اللج ثثثثة التثثثثي ي تمثثثثي إليهثثثثا 

سثثمة للعثثامليو فثثي الجمعيثثةذ وفثثي  ثث  ا حثثوال يجثثا إ طثثار )لج ثثة الشثث  ذ  و للثثةئيس نال 

 ال ةار الُمت   نشأبك للعلم.نال يم( 

وفثثي  ثث  الحثثاالق يجثثا صلثث  لج ثثة ال ثثيم االحتفثثاح ن سثث ة مثثو اإلفصثثا  والتصثثة  نثثك 

 نسةية حسمما يكور م اخما .

 شثثثفا نشثثثأر لخثثثج  المصثثثالحل إلثثث  لج ثثثة ال ثثثيم ويُ شثثثة دارة إل مثثثا ي ثثثد   صجثثثا  مجلثثثس ا

 1في الموق  االلكتةوبي للجمعية )مةف  بمومج(. 

  (7اـــاةا  

صثثثثد  الكشثثثث  ص هثثثثاذ ي ثثثثدر الشثثثث   المفصثثثثح م ثثثثدار خثثثثةية المعلومثثثثةذ ولثثثثك  ر يطلثثثثا 

وفثثي هثث ح الحالثثة تكثثور الميابثثاق خثثةية للةايثثة لثثد، لج ثثة ال ثثيم ف ثث ذ وال يجثثو  نثثأن حثثال مثثو 

ا حثثثوال الكشثثث  صثثثو مجثثثموبهاذ وفثثثي حثثثال اإل ثثثعل نثثث لك يجثثثو  للمفصثثثح المتجثثثةر ت ثثثديم 

  كو، للج ة ال يم.

 المدمسىـــات والهدا ـــا –ال ا  الثالث 

 

 (8اـــاةا  

ال يجثثثو   صجثثثا  مجلثثثس اإلدارة  ر ي ومثثثوا نثثثأن صمثثث  لصثثثالح الجمعيثثثة مثثثدفوع ا جثثثة 

 إال نموجا ص د معتمد مو مجلس اإلدارة. 

                                                 
 .2/5/2016في تاريخ  2016/  09اجتماع مجلس اإلدارة رقم ه ح الف ةة في  إضافةتم  - 1 
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وفثثثي تلثثثك الحالثثثةذ تلتثثثز  الجمعيثثثة فثثثي صمليثثثة ات امهثثثا لل ثثثةار ص ثثثد التكليثثث  نا صمثثثال 

 مدفوصثثثثة ا جثثثثة ن تمثثثثاع الشثثثثفافية فثثثثي إجثثثثةا اق التعاقثثثثد ونالشثثثثك  الثثثث ن يح ثثثث  مصثثثثلحة

 الجمعية.

 (9اـــاةا  

ال يحثثثث   ن  ثثثث   مثثثثةتم  مثثثث  الجمعيثثثثة قمثثثثول  ن هثثثثدايا  و م ثثثثاف   و قثثثثةوض  و  ن 

إما  ثثثار يفهثثثم م هثثثا نشثثثك  مع ثثثول  و  ذقيمثثثة مثثثو  ن موخسثثثة  و  ن  ثثث   ن ثثثي    ثثثة م

 عت د نأر الهد  مو ورا  الهدية هو الةغمة في التأثية صل  الجمعية.يُ 

 (10اـــاةا  

جلثثثس اإلدارة نت ثثثديم ممثثثال  إلثثث  صجثثثو فثثثي مجلثثثس اإلدارة  و موحثثث   و ص ثثثدما ي ثثثو  م

فيجثثثا صلثثث  المجلثثثس اإلفصثثثا  صثثثو  –ناخثثثت  ا  ال ف ثثثاق المعتمثثثدة  –الجمعيثثثة فثثثي متطثثثوع 

ملثثثثك  ثثثثامع  فثثثثي الت ةيثثثثة المثثثثالي السثثثث ون للجمعيثثثثةذ  مثثثثا يجثثثثا  ر يمثثثثيو هثثثث ا اإلفصثثثثا  

 اإلجةا اق التي  دق إل  دف  ه ح الممال .

 ال عاال اع اح مال تعارض المصالح –ابع ال ا  الر

 

 (11اـــاةا  

يجثثا  ر يثثتم تحديثثد التعثثارض المحتمثث  فثثي المصثثالح واإلفصثثا  ص ثثك مثثو قمثث  الشثث   

الثثث ن يواجثثثك تعثثثارض المصثثثالح المحتمثثث  فثثثي  ن بشثثثاصذ وفثثثي هثثث ح الحالثثثةذ ونعثثثد التأ ثثثد مثثثو 

نثثثأن  ثثثك  مثثثو وجثثثود تعثثثارض المصثثثالحذ يجثثثا صلثثث  الشثثث   صثثثد  المشثثثار ة فثثثي ال شثثثاص 

 ا  كال.

 مثثثا يجثثثو  لا ثثثةيو اإلنثثثعا صثثثو  ثثثمهة تعثثثارض المصثثثالح ص ثثثد  حثثثد ا  ثثث ا  الثثث يو 

يتولثثثثثور إدارة  بشثثثثثطة الجمعيثثثثثةذ وفثثثثثي هثثثثث ح الحالثثثثثةذ ونعثثثثثد التأ ثثثثثد مثثثثثو وجثثثثثود تعثثثثثارض 

المصثثثالحذ يطلثثثا مثثثو الشثثث   مةثثثادرة االجتمثثثاع  ث ثثثا  باثثثة الموضثثثوع المع ثثثيذ وار تعثثث ر 

 )لج ة ال يم( للمة فيك.ملك يحال الموضوع إل  

 (12اـــاةا  

فثثي حثثال وجثثود احتمثثال تعثثارض المصثثالح ص ثثد  حثثد ا  ثث ا  فثثي  ن بشثثاصذ يثثتم ت يثثيم 

 مد، وجود التعارض للوصول إل   حد المدائ  التالية:

 صد  وجود تعارض في المصالح. (1

 يجا صل  الش   المع ي المجي في ال شاص نجوان . (2

 المجي في ال شاص.يجا صل  الش   المع ي صد   (3
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 (13اـــاةا  

ال يجثثثو  قمثثثول  ن تة ثثثيح للعجثثثوية فثثثي مجلثثثس إدارة الجمعيثثثة مثثثو  صجثثثا  فثثثي مجلثثثس 

 ا مة  و في مجلس الو را .

ثثثدبت انثثثاق مجلثثثس الوفثثثي حثثثال تة ثثثح  حثثثد  صجثثثا  مجلثثثس إدارة الجمعيثثثة   ا مثثثةذ تجم 

االبت انثثثثاق اخثثثثتةد فثثثثي إصثثثثعر ال تثثثثائخذ فثثثث ما  سثثثثة  حتثثثث صجثثثثويتك فثثثثي مجلثثثثس اإلدارة 

 صجويتكذ وإما فا  يعتمة مست يع مو مجلس إدارة الجمعية.

وفثثثي حثثثال قمثثثول  حثثثد  صجثثثا  مجلثثثس إدارة الجمعيثثثة تثثثولي ح يمثثثة و اريثثثة فثثثي مجلثثثس 

 الو را  يعتمة مست يع مو مجلس اإلدارة.

 ل نـــة القكـــم –ال ا  ال اا  

 

 (14اـــاةا  

  صجا  صل  ال حو التالي: ةال يم( مو ثعثي و  مجلس اإلدارة نتشكي  )لج ة 

 رئيسا. –رئيس مجلس اإلدارة  (1

  صجا .  –اث يو مو  صجا  الجمعية العمومية مو غية  صجا  مجلس اإلدارة  (2

 صجو احتياص. – صجا  الجمعية العمومية مو غية  صجا  مجلس اإلدارة واحد مو  (3

  صجائها.وت تار اللج ة في  ول اجتماع لها م ةرا مو نيو 

 (15اـــاةا  

موضثثثوع يكثثثور الثثثةئيس فيثثثك صةفثثثاذ يحثثث  محثثث  الثثثةئيس فثثثي فثثثي فثثثي حثثثال باثثثة اللج ثثثة 

باثثثة هثثث ا الموضثثثوع بائثثثا رئثثثيس مجلثثثس اإلدارةذ وفثثثي حثثثال باثثثة اللج ثثثة موضثثثوصا يكثثثور 

فيثثثثك  حثثثثد صجثثثثون اللج ثثثثة صةفثثثثاذ يحثثثث  محلثثثثك فثثثثي باثثثثة هثثثث ا الموضثثثثوع صجثثثثو اللج ثثثثة 

 .ياالحتياص

 (16اـــاةا  

يتثثثثثول  رئثثثثثيس )لج ثثثثثة ال ثثثثثيم( مسثثثثثدولية ضثثثثثمار إنثثثثثعا  افثثثثثة ا  ثثثثث ا  المثثثثثةتمطيو 

ن شثثثاصاق الجمعيثثثة نهثثث ح العئحثثثةذ  مثثثا يجثثثا تثثثوفية هثثث ح العئحثثثة ل صجثثثا  نشثثثك  صثثثا  مثثثو 

  عل ال شة في موق  الجمعية صل   مكة اإلبتةبةذ صل  ا ق . 

  (17اـــاةا  

  ت ت  اللج ة فيما يلي:
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عئحة مو ال ال النارض المصالحل و لالئحة العم  السياخيل و لالماب ح  تفسية لالئحة تع (1

   ش -قواصد السلوك  صجا  مجلس اإلدارةل و لالماب الةان  مو العئحة المالية  -الدا لية 

 ال مة الماليةل والعم  صل  ضمار تطمي ها.

 ئحة.( مو ه ح الع6تل ي اإلفصاحاق نشأر حاالق تعارض المصالح وف ا للمادة ) (2

( 1قجية تتعل  نالم د ) حول  ن للجمعيةذت ديم المشورة إل  مجلس اإلدارة واللجار التانعة  (3

  صعحذ وت ديم التوصياق التي تةاها م اخمة.

المة في الشكاو، التي تةف  إليها مو  ن صجو مجلس إدارة  و إحد، لجار الجمعيةذ  و  (4

   صيا.الشكو، مو  صجا  الجمعية العمومية المتجةريو 

 (18اـــاةا  

 يجا  ر تتسلم لج ة ال يم م     صلا تفسية  و  كو،.. ما يلي:  

 نالموضوع  و الحالة المطلوب ال اة فيها.  ا  نياب (1

 ها. نمو  ن مست داق تتعل   ا  نالح ائ  ماق الصلة وبس  ا  مل ص (2

 ما يشية إل   ر الحالة ملحة في الحاالق التي تتطلا االختعجال.  (3

 

 (19اـــاةا  

يشثثثثتةص لصثثثثحة اجتماصثثثثاق اللج ثثثثة حجثثثثور رئيسثثثثهاذ وتصثثثثدر قةاراتهثثثثا وتوصثثثثياتها 

 ور يها نأغلمية  صجائها.

 (20اـــاةا  

( مثثثثثو هثثثثث ح 1إما ر ق )لج ثثثثثة ال ثثثثثيم(  ر موقثثثثث   حثثثثثد ا  ثثثثث ا  المثثثثث  وريو نالمثثثثثادة )

 هثثثدافهاذ  و العئحثثثة  ثثثثة صمثثثدا نشثثثك  خثثثلمي صلثثث  موقثثث  الجمعيثثثة  و مصثثثداقيتها  و تح ي هثثثا 

تكثثثةر م ثثثك تجاهثثث  تطميثثث  هثثث ح العئحثثثة نشثثثك  متعمثثثدذ جثثثا  للج ثثثة  ر تةفثثث  توصثثثية لمجلثثثس 

فثثثي هثثث ح  –اإلدارة نشثثثطا اخثثثم هثثث ا الشثثث   مثثثو قائمثثثة  صجثثثا  الجمعيثثثة.. ولمجلثثثس اإلدارة 

ال اثثثثة فثثثثي التوصثثثثية وت ةيثثثثة مثثثثا يثثثثةاح م اخثثثثماذ وف ثثثثا لل اثثثثا  ا خاخثثثثي للجمعيثثثثة  –الحالثثثثة 

 ولوائحها.

 (21اـــاةا  

( مثثثثثو هثثثثث ح العئحثثثثثة ي ثثثثثال   حثثثثثد 1 ن  ثثثثث   ممثثثثثو وردق صثثثثثفتك فثثثثثي المثثثثثادة )

االلتزامثثثاق الثثثواردة فثثثي ال اثثثا  ا خاخثثثي للجمعيثثثة  و لوائحهثثثاذ يجثثثو  للج ثثثة ال ثثثيم  ر توجثثثك 

  -لك ما يلي:

 الت ميك  فويا. (1

 اللو   تانيا. (2
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ت   صو  هة وال  صد  تم ي  الجمعية  و المشار ة في  ن بشاص دا لي  و  ارجي لمدة ال (3

 تزيد صل  ثعث  هور.

( المثثث  ور  صثثثعح  ثثثعل خثثث ة صلثثث  بفثثثس العجثثثوذ تطمثثث  3وفثثثي حثثثال تكثثثةار الجثثثزا  )

 ( مو ه ح العئحة.19المادة )

  ان هــــــ (

 

Register of Interests - ا ل المصالح 

 Register ال كان ال  ل #

 Date on which statement  تاريخ ت ديم السج   ول مةة 1

was initially lodged 

 Date on which statement  تاريخ ت ديم تحدين السج  2

was last updated 

العم  م ان   جة  -جهة العم   3

 )حاليا و إما لز  خان ا (
 Remunerated affiliation 

(Current and, where 

relevant, past) 

العم  دور  جة  -هة التطوعج  4

 )حاليا و إما لز  خان ا (
 Non-remunerated 

affiliation (Current and, 

where relevant, past) 

الشة اق التي تمتلك فيها حصة  5

(  و  % 10موثةة )    ة مو 

 م صا قيادن موثة  

 Significant (>10%) 

ownership or controlling 

position in any company 

الجهاق التي تمتلك فيها    ة  6

مو  صولك   % 5مو 

 الش صية

 Any entity in which the 

person has more than 5% 

of his/her total assets 

جهة العم  اما  ابة صامة )  7

)حاليا و إما حكومية م ع ...( 

 لز  خان ا (

 Public Office or public 

employment (Current and, 

where relevant, past) 

مصالح   صية م    صياق  8

 موثةة ) إما ي طم  (
 Interests of close personal 

relationships (where 

applicable).  

 Other    ة، 9

 

  االام:

  مأل  معكة ال"بامكة: الم ؤولكة

  ال سقكع:

 


