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  مرسوم سلطاني

  14/2000رقم 

  بإصدار قانون الجمعيات األهلية

   

  سلطان ُعمان                     نحن قابوس بن سعيد

  ،101/96بالمرسوم السلطاني رقم  بعد اإلطالع على النظام األساسي للدولة الصادر

 ، م1972الصادر في أول يناير  وعلى قانون تنظيم األندية والجمعيات في السلطنة

  . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

   

  رسمنا بما هو آت

   

  . يعمل بأحكام قانون الجمعيات األهلية المرافق     :):1(مادة 

   

أحك�ام الق�انون  يلغ�ى ق�انون تنظ�يم األندي�ة والجمعي�ات ف�ي الس�لطنة المش�ار إلي�ه ، وك�ل م�ا يخ�الف      :)2(م�ادة 
  . المرافق أو يتعارض معها

   

  . ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشـره    :)3(مادة *

   

   

   

  قابوس بن سعيد                                                               

  سلطـان ُعمـان                                                                               



  هـ1420من ذو القعدة سنة  7: صدر في 

  م2000من فبراير سنة  13: الموافـق 

______________________________ 

 م15/2/2000بتاريخ ) 665( نشر المرسوم في الجريدة الرسمية العدد رقم * 



   

   

  قانون الجمعيات األهلية

   

  الباب األول

  تعاريف وأحكام عامة

   

هذا القانون يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ، مالم ينص عل�ى  في تطبيق أحكام    :)1(مادة *
  : أو يقتض سياق النص معنى آخر خالفه

   

   .وزارة التنمية االجتماعية    : الــوزارة -1

    . وزير التنمية االجتماعية      الوزيــر  -2

مس�تمر تت�ألف م�ن ع�دة أش�خاص طبيعي�ين لغ�رض غي�ر  كل جماعة ذات تنظ�يم     : الجمعيـة  -3
الحصول على ربح مادي وتهدف إل�ى القي�ام بنش�اط اجتم�اعي أو ثق�افي أو 
خي��ري ويش��مل ذل��ك الص��ناديق الخيري��ة والجمعي��ات واألندي��ة االجتماعي��ة 
 والثقافية وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسـات أياً 
كان��ت التس��مية الت��ي تطل��ق عليه��ا ول��و ك��ان م��ن ب��ين أنش��طتها ممارس��ة 
الرياضة البدنية إذا لم تكن هذه الرياض�ة ه�ي النش�اط الرئيس�ي للجمعي�ة أو 

 .النادي 

 ________________ 

بت����اريخ ) 693(المنش���ور ف����ي الجري���دة الرس����مية الع���دد رق����م  30/2001ع���دلت بالمرس����وم الس���لطاني رق����م * 
 .م 15/4/2001

  

ه�ذا الق�انون عل�ى الجمعي�ات واألندي�ة الثقافي�ة والفني�ة الت�ي ت�نظم أوض�اعها ق�وانين  ال تسرى أحك�ام      :)2(مادة 
  . خاصة

   



  . الجمعية التنمية االجتماعية الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة إلى تعتبر وزارة      :)3(مادة 

   

  -: الجمعية بما يأتيالتي تعمل فيها  تحدد المجاالت      :)4(مادة 

  . رعاية األيتام - 1

  . رعاية الطفولة واألمومة - 2

  . الخدمات النسائية - 3

 .رعاية المسنين - 4

  . رعاية المعوقين والفئات الخاصة - 5

وال يج�وز      أية مجاالت أو أنشطة أخرى يرى الوزير إضافتها بعد موافقة مجلس الوزراء - 6
  . أكثر من مجال واحد أن تعمل الجمعية فيبغير موافقة الوزير 

   

الجمعية االشتغال بالسياسة أو تكوين األحزاب أو التدخل في األمور الدينيـة وعليهـا أن  يحظر على    :)5(مادة *
  : تنـأى عـن التكتـالت القبلية والفئوية وال يجـوز لها

   

  . نظامها ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في   - أ 

 تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج البالد إال بعد موافقة أن  - ب
  . الوزير

الحص�ول عل�ى  إقامة الحفالت العامة أو المهرجان�ات أو إلق�اء المحاض�رات العام�ة إال بع�د   - ج
  . ترخيص بذلك من الوزارة

على  ة وفود من خارج البالد إال بعد الحصولإرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضاف    - د
  . موافقة الوزارة

  . السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها - هـ

  . تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إال عبر الهيئة العمانية لألعمال الخيرية   - و

__________________ 



بتاريخ ) 837(المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم  23/2007اني رقم بالمرسوم السلط) و(أضيفت الفقرة   *
 .م 15/4/2007

  

لمجل�س ال�وزراء ـ بن�اًء عل�ى ع�رض ال�وزير ـ الموافق�ة عل�ى تأس�يس جمعي�ات ال تت�وافر له�ا    :مكرراً ) 5(مادة *
ض الش�روط أو األوض�اع المنص�وص عليه�ا ف�ي ه�ذا الق�انون ، ول�ه أن يعفيه�ا م�ن الخض�وع ل�بع

 .األحكام الواردة به

__________________ 

بت���اريخ ) 696(المنش���ور ف���ي الجري���دة الرس���مية الع���دد رق���م  55/2001أض���يفت بالمرس���وم الس���لطاني رق���م   *
 .م 2/6/2001

  

تطبيق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي تؤسسها الجاليات األجنبية بم�ا ال يتع�ارض   ):1(مكرراً ) 5(مادة *
 .حة التي تصدر من الوزير بشأنهامع الالئ

__________________ 

بت���اريخ ) 718(المنش���ور ف���ي الجري���دة الرس���مية الع���دد رق���م  41/2002أض���يفت بالمرس���وم الس���لطاني رق���م   *
 .م 1/5/2002

  

  

  

   

  

 الباب الثاني

  تأسيس الجمعية

   

ع م�ن المؤسس�ين ال�ذين يج�ب أال يق�ل يش�ترط ف�ي تأس�يس الجمعي�ة أن يك�ون له�ا نظ�ام مكت�وب موق�    ):6(م�ادة *
  . فرداً  عددهم عن أربعين



ويتعين على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها في�ه وذل�ك ف�ي خ�الل م�دة ال تج�اوز س�نة 
 .من تاريخ إشهارها

____________________ 

م 15/4/2007بتاريخ ) 837( م المنشور في الجريدة الرسمية العدد 23/2007عدلت بالمرسوم السلطاني رقم   *
. 

  

  :نظام الجمعية على البيانات اآلتية يجب أن يشتمل      :)7(مادة 

 الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ووسائل تنفيذ هذه األهداف ونطاق عملها الجغراف�ي اسم    - أ
  . ومركز إدارتها على أن يكون في سلطنة ُعمان

   

اللبس بينها وبين جمعية أخرى أو أن تتخذ  دعو إلىوال يجوز ألية جمعية أن تتخذ تسمية ت
   .تسمية أجنبية

  . كل من األعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ، وجنسيته ، وديانته ومهنته ومحل إقامته اسم  - ب

  . موارد الجمعية وكيفية استغاللها والتصرف فيها وبداية ونهاية السنة المالية   - ج

إس�قاط أو  ص�ات ك�ل منه�ا ، وكيفي�ة اختي�ار أعض�ائها وع�زلهم أوأجه�زة الجمعي�ة واختصا    - د
إبط��ال عض��ويتهم ، والنص��اب ال��الزم النعق��اد الجمعي��ة العمومي��ة ومجل��س اإلدارة وص��حة 

  . القرارات الصادرة منهما

    . يمثل الجمعية في صالتها بالغير من  -هـ

حض��ور الجمعي��ة العض��وية وحق��وق األعض��اء وواجب��اتهم وعل��ى األخ��ص ح��ق  ش��روط   - و
س�نة وإال يك�ون ق�د حك�م  18فيها ، عل�ى أن ال يق�ل س�ن العض�و ع�ن  العمومية والتصويت

  . مخلة بالشرف أو األمانة إال إذا كان قد رد إليه اعتباره عليه في جناية أو جنحة

  . المراقبة المالية الداخلية طرق   - ز

  . تكوين فروع لهاكيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها و   - ح

  . قواعد حل الجمعية اختيارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها   - ط

   

   



في نظام الجمعية على أن تؤول أمواله�ا عن�د الح�ل إال إل�ى الجمعي�ة أو الجمعي�ات  ال يجوز أن ينص      ):8(مادة 
  . ةطبقاً ألحكام هذا القانون والتي تعمل في مجال عمل الجمعي المشهرة

على أنه يجوز بموافقة الوزير أن تؤول هذه األموال إلى جمعية أو جمعي�ات تعم�ـل ف�ي مج�ال أو 
  . مجاالت أخرى

   

ينتخب المؤسسون من بينهم أول مجلس إدارة وذلك لمدة سنة واحدة ، ويفوض هذا المجلس من بين       :)9(مادة 
 ويق�دم طل�ب ش�هر الجمعي�ة إل�ى. الش�هر  مندوباً أو أكثر ينوب عن�ه ف�ي إتم�ام إج�راءات أعضائه

مجل�س  الوزارة موضحاً فيه مقرها ومرفقاً به خمس نس�خ م�ن األوراق التالي�ة موقع�ة م�ن رئ�يس
  : اإلدارة والمنسق

   

مجل�س اإلدارة األول موض�حاً بهم�ا  بيان بأسماء األعضاء المؤسسين وآخ�ر بأس�ماء أعض�اء - 1
  . وديانته ل إقامتهلقب كل منهم وسنه ومهنته وجنسيته ومح

 .محضر اجتماع الجمعية التأسيسية - 2

 .محضر اجتماع مجلس اإلدارة األول - 3

 .قرار مجلس اإلدارة بتفويض من يقوم بتقديم أوراق الشهر  - 4

 . نظام الجمعية - 5

  . االعتراض على أي من المؤسسين وترفق باألوراق شهادة من الجهات المختصة بعـدم

   

تت�ولى ال�وزارة ش�هر الجمعي�ة ، وذل�ك بقي�د نظامه�ا ف�ي الس�جل ال�ذي تع�ـده له�ـذا الغ�رض ، وينش�ر     :)10(مادة 
النظ��ام ورق��ـم القي��د ف��ي الجري��دة الرس��مية دون مقاب��ل ، وتكتس��ب الجمعي��ة الشخص��ية  ملخ��ص

  . االعتبارية من تاريخ النشر

   

ف�ي غي�ر حاج�ة لخ�دماتها أو لوج�ود جمعي�ة أو  للوزارة حق رف�ض ش�هر الجمعي�ة إذا ك�ان المجتم�ع    ):11(مادة 
تسد حاجة المجتمع ف�ي مج�ال النش�اط المطل�وب أو إذا ك�ان تأسيس�ها ال يتف�ق م�ع  جمعيات أخرى

  . أو مصلحتها أو ألية أسباب أخرى تقدرها الوزارة أمن الدولة

ويخطر مقدم طلب الشهر بخطاب مس�جل ب�رفض ش�هر الجمعي�ة متض�مناً س�بب ال�رفض ول�ذوي 
الخط�اب  م�ن ت�اريخ اس�تالم مق�دم الطل�ب شأن التظلم إلى الوزير من ق�رار ال�رفض خ�الل ش�هرال

  . إليه ، ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً  المشار



   

  . على كل تعديل في نظام الجمعية 11و  10المادتين  تسرى أحكام    :)12(مادة 

   

أخ�رى عل�ى عق�ارات إال بالق�در الض�روري  ة حق�وق ملكي�ة أو أي�ة حق�وقال يج�وز أن تك�ون للجمعي�   ):13(مادة 
  . على إذن خاص من الوزير لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله مالم تحصل

   

آخر إال بعد الحصول على موافقة الوزير ، ويق�دم  ال يجوز فتح فروع للجمعية أو نقلها من مكان إلى   ):14(مادة 
  . بثالثين يوماً على األقل نقل الجمعية الطلب قبل فتح الفرع أو

   

  : والدفاتر اآلتي على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجالت    :)15(مادة 

 .سجالت بأسماء األعضاء وما يسددونه من اشتراكات -       1

 .وقائع جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية -       2

 .والمصروفات والتبرعات مؤيدة بالمستندات المعتمدة دفاتر حسابات اإليرادات -       3

 .أية سجالت أو دفاتر أخرى ترى الوزارة وجوب االحتفاظ بها في مقر الجمعية -       4

  

  . الجمعية وعنوانها ورقم قيدها في جميع دفاترها وسجالتها ومطبوعاتها يجب أن يذكر اسم    :)16(مادة 

   

ت لرقابة الوزارة ، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تخضع الجمعيا  :)17(مادة *
تجريها تلك الجمعي�ات عل�ى حس�اباتها ، والتحق�ق م�ن مطابق�ة أعم�ال الجمعي�ة للق�وانين ونظامه�ا 
وق�رارات الجمعي��ة العمومي�ة ويت��ولى ه�ذه الرقاب��ة موظف�ون يك��ون له�م ح��ق دخ�ول مق��ر الجمعي��ة 

   .جالتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتهاواإلطالع على س

كما يكون له�ؤالء الم�وظفين ال�ذين يص�در بتحدي�دهم ق�رار م�ن وزي�ر الع�دل باالتف�اق م�ع ال�وزير 
صفة الضبطية القضائية فيما يق�ع م�ن مخالف�ات ألحك�ام ه�ذا الق�انون والل�وائح الص�ادرة تنفي�ذاً ل�ه 

 .مقررة قانوناً بشأنهاوتحرير المحاضر الالزمة بها واتخاذ اإلجراءات ال

  



_________________________  

بت��اريخ ) 837(م المنش��ور ف��ي الجري��دة الرس��مية الع��دد رق��م 23/2007ع��دلت بالمرس��وم الس��لطاني رق��م  •
  م15/4/2007

  

  

   

  الباب الثالث

  الجمعية العمومية

   

بااللتزام�ات المفروض�ة عل�يهم وفق�اً لنظ�ام أوفوا  تتكون الجمعية العمومية من جميع األعضاء الذين    :)18(مادة 
  . على األقل وذلك فيما عدا االجتماع األول الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر

   

الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجل�س اإلدارة أو طل�ب يتق�دم ب�ه لمجل�س اإلدارة  يكون انعقاد    :)19(مادة 
الذين له�م ح�ق حض�ور الجمعي�ة العمومي�ة أو دع�وة م�ن  كتابة عدد ال يقل عن ثلث عدد األعضاء

ف�ي مك�ان آخ�ر  الوزارة ، ويتم االنعقاد في مقر الجمعية ، ويجوز لمجلس اإلدارة الدعوة لالنعق�اد
  . يحدد في خطاب الدعوة

   

لنظ�ر ف�ي جدول األعمال بالدعوة إلى انعقاد الجمعي�ة العمومي�ة وال يج�ـوز للجمعي�ة ا يجب أن يرفق    :)20(مادة 
  .)19(المسائل الواردة في الجدول إال بموافقة العدد المنصوص عليه في المادة  غير

   

 الجمعية العمومية العادية لالجتماع م�رة ك�ل س�نة خ�الل األش�هر الثالث�ة التالي�ة النته�اء تجب دعوة    :)21(مادة 
  :السنة المالية للجمعية للنظر في

  

  .مال السنة المنتهية ومشروع خطة العمل للعام الجديدتقرير مجلس اإلدارة عن أع - 1

 .الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد - 2



 .تقرير مراقب الحسابات - 3

 .انتخاب مجلس اإلدارة وشغل األماكن الشاغرة - 5

لك مع عدم اإلخالل بأحك�ام ق�انون الرقاب�ة المالي�ة تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وذ - 6
 .للدولة

 .ما يرى مجلس اإلدارة عرضه عليها من موضوعات - 7

  

 :الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي للنظر فيما يأتي يجوز دعوة    :)22(مادة 

 .تعديل نظام الجمعية - 1

  . وشغل األماكن الشاغـرة إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس اإلدارة - 2

  . النظر في إدماج الجمعية في جمعية أخرى تعمل في ذات مجالها - 3

تحقي�ق أغراض�ها أو خدم�ة أعض�ائها أو  النظر في حل الجمعية إذا أصبحت غير قادرة عل�ى - 4
الوفاء بتعهداتها أو إذا خصص�ت أمواله�ا لغي�ر األغ�راض الت�ي أنش�ئت م�ن أجله�ا ، أو إذا 

  . لنظامها أو لوائحها الداخلية خالفة جسيمة ألحكام هذا القانون أوارتكبت م

  . إبطال قرار من قرارات مجلس اإلدارة - 5

  . الوزير عرضها عليها غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى - 6

  . ويصدر باإلدماج أو الحل قرار من الوزير 

   

اجتم�اع للجمعي��ة العمومي�ة قب�ل انعق��اده بخمس�ة عش�ر يوم��اً عل�ى األق��ل  ال�وزارة بك��ل يج�ب إب�الغ    :)23(م�ادة 
والمستندات واألوراق الخاصة باالجتماع وللوزارة  من خطاب الدعوة وجدول األعمال وبصورة

  . تندب من تراه لحضور االجتماع أن

   

حض��ور اجتم��اع الجمعي��ة يج��وز لعض��و الجمعي��ة العمومي��ة أن يني��ب عن��ه كتاب��ة عض��واً يمثل��ه ف��ي     :)24(م��ادة 
  . وفقاً لما يحدده نظام الجمعية وال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد العمومية

   



الجمعية العمومية صحيحاً إال بحض�ور األغلبي�ة المطلق�ة ألعض�ائها ف�إذا ل�م يكتم�ل  ال يعتبر اجتماع    :)25(مادة 
تبعاً  أجل االجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع األول العدد

  . لما يحدده نظام الجمعية

  . من األعضاء  %10عدد ال يقل عن  ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم

   

ق�ة لألعض�اء الحاض�رين وتص�در ق�رارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطل تصدر قرارات    :)26(مادة 
 الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعضائها وذلك مالم ينص في نظ�ام الجمعي�ة عل�ى أغلبي�ة

  . أكثر

  

ال يجوز لعضو الجمعية العمومية االشتراك في مناقشاته�ـا أو اإلدالء بص�وته ف�ي مس�ألة معروض�ة     :)27(مادة 
مصلحة شخصية في الموض�وع المط�روح للمناقش�ة أو الق�رار وذل�ك  إذا كانت له عالقة أو عليها
  . عدا انتخاب مجلس اإلدارة فيما

   

يوم�اً م�ن  يجب إبالغ ال�وزارة بص�ورة م�ن محض�ر اجتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة خ�الل خمس�ة عش�ر    :)28(مادة 
  . تاريخ االجتماع متضمناً ما اتخذ فيه من قـرارات

   

   

  الباب الرابع

  س اإلدارةمجل

   

عض�واً  يكون لكل جمعي�ة مجل�س إدارة ال يق�ل ع�دد أعض�ائه ع�ن خمس�ة وال يزي�د عل�ى اثن�ي عش�ر    :)29(مادة 
    .وتكون مدته سنتين

  . مسؤوالً عن أعمالها ويتولى مجلس اإلدارة جميع شؤون الجمعية ويكون

   

من جمعية تعم�ل ف�ي مج�ال واح�د إال ب�إذن م�ن  ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اإلدارة في أكثر    :)30(مادة 
ممن يفوضه في ذلك ، كما ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعي�ة والعم�ل  الوزير أو
  . فيها بأجر



   

لل��وزارة أن توف��د من��دوباً عنه��ا لحض��ور اجتماع��ات مجل��س اإلدارة ل��إلدالء بوجه��ـة نظره��ا ف��ي     :)31(م��ادة 
العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمن�دوب ح�ق االش�تراك ف�ي  لحةأن المص موضوع معين ترى

  . مناقشة هذا الموضوع دون التصويت عليه

   

ال�وزارة بص�ورة م�ن محاض�ر اجتماع�ات مجل�س اإلدارة ، متض�منة م�ا اتخ�ذ فيه�ا م�ن  يجب إب�الغ    :)32(مادة 
  . قرارات خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ كل اجتماع

   

 إبطال اجتماع مجلس اإلدارة وما اتخذ فيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة ألحك�ام ه�ذا للوزيـر حق    :)33(مادة 
وج�ه  القانون أو نظام الجمعية كما يجوز له أن يبطل أي قرار يكون قد صدر من المجلس وش�ابه

عل�ى  ص�حيحة من وجوه البطالن دون إبطال االجتماع ذاته وفي هذه الحالة تكون باقي القرارات
أن يتم إخطار مجلس اإلدارة بقرار اإلبطال في جميع الحاالت خالل شهر على األكثر من ت�اريخ 

االجتم�اع وم�ا اتخ�ذ في�ه م�ن  إبالغ الوزارة بمحضر االجتماع والقرارات الص�ادرة في�ه وإال ك�ان
  . قـرارات صحيحاً 

   

ى س�نتين م�ديراً أو مجل�س إدارة مؤقت�اً للجمعي�ة للوزير أن يع�ـين بق�ـرار مس�ـبب ولم�ـدة ال تزي�د عل�   : )34(مادة 
  : يتولى اختصاصـات مجلس اإلدارة وذلك في إحدى الحاالت اآلتية

  

  . إذا أصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ال يكفي النعقاده انعقاداً صحيحاً  - 1

  . إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون عذر تقبله الوزارة - 2

ه�ذا اإلج�راء وذل�ك بع�ـد إن�ذاره بإزال�ة  إذا ارتكب مجلس اإلدارة من المخالفات م�ا يس�توجب - 3
  . إزالتها المخالفة وانقضاء شهر من تاريخ اإلنذار دون

   

على مجلس إدارة الجمعية والقائمين بالعم�ل فيه�ا أن يب�ادروا إل�ى تس�ليم الم�دير أو المجل�س المؤق�ت    : )35(مادة 
 ينه جميع أموال الجمعية وس�جالتها ومس�تنداتها وموجوداته�ا وذل�ك م�ع ع�دم اإلخ�اللتعي بمجرد

  . بمسؤوليتهم عما وقع منهم من مخالفات

   



على المدير أو المجلس المؤقت أن يتولى شؤون الجمعية طبقاً الختصاص�ات مجل�س اإلدارة وعلي�ه    : )36(مادة 
اء الم�دة المح�ددة ف�ي ق�رار التعي�ين ويع�رض عليه�ا الجمعية العمومي�ة لالنعق�اد قب�ل انته� أن يدعو

الجلس�ة  تقريراً عن حالة الجمعية ، ويجب أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس اإلدارة الجدي�د ف�ي
  . ذاتها

     

   

   

 الباب الخامس

  مالية الجمعية

   

  : المالية للجمعية من تتكون الموارد   : )37(مادة 

  . اشتراكات األعضاء - 1

  . على قبولها التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير - 2

  . إيرادات األنشطة - 3

  . اإلعانات الحكومية - 4

  . اإليرادات األخرى التي توافق الوزارة عليها - 5

   

راداته�ا أو إي يج�ب أن يك�ون لك�ل جمعي�ة ميزاني�ة س�نوية وحس�اباً ختامي�اً وإذا ج�اوزت مص�روفاتها   : )38(م�ادة 
العمومي�ة عل�ى  عشرة آالف لایر وجب على مجلس اإلدارة ع�رض الحس�اب الخت�امي والميزاني�ة

أحد المحاسبين المعتمدين مشفوعاً بالمستندات المؤي�دة ل�ه لفحص�ه وتق�ديم تقري�ر عن�ه قب�ل انعق�اد 
إرف�اق ص�ورة م�ن الحس�اب  الجمعي�ة العمومي�ة ف�ي اجتماعه�ا الس�نوي بش�هر عل�ى األق�ل ويج�ب

ومجلس اإلدارة بخطاب�ات ال�دعوة  امي والميزانية العمومية وتقرير كل من مراقب الحساباتالخت
  . الموجهة لألعضاء

   

المعتم�دة ف�ي  على الجمعية أن ت�ودع أمواله�ا النقدي�ة باس�مها ال�ذي أش�هرت ب�ه ل�دى أح�د المص�ارف   : )39(مادة 
  . السلطنة على أن تخطر الوزارة باسمه



   

لى الجمعي�ة أن تنف�ق أمواله�ا فيم�ا يحق�ق أغراض�ها ، ولمجل�س اإلدارة أن يس�تغل ف�ائض إي�رادات ع : )40(مادة *
  . أال يؤثر ذلك على نشاطها الجمعية لضمان مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على

  __________________ 

بت����اريخ ) 837(المنش���ور ف����ي الجري���دة الرس����مية الع���دد رق����م  23/2007ع���دلت بالمرس����وم الس���لطاني رق����م * 
 .م 15/4/2007

  

  . ال يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية   : )41(مادة 

   

ترسل شيئاً مما  ال يجوز ألية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية وال أن   : )42(مادة 
الخاص�ة ب�ثمن  المب�الغ ذك�ر إل�ى أش�خاص أو جه�ات أجنبي�ة إال ب�إذن م�ن ال�وزير وذل�ك فيم�ا ع�دا

المعدات واألدوات الالزمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فيما ال يتع�ارض م�ع ق�انون 
  . المطبوعات والنشر

   

أموال الجمعية الثابتة والمنقولة ملك لها وليس ألعضائها حق فيها كما ال يكون للعضو المفصول أو    : )43(مادة 
  . الجمعية ي سبب آخر حق في أموالالمستقيل أو الذي انتهت عضويته أل

   

الحف�الت واألس�واق الخيري�ة أو غي�ر ذل�ك م�ن  ال يجوز للجمعية جم�ع الم�ال م�ن الجمه�ور أو إقام�ة   : )44(مادة 
أهداف الجمعية وبع�د الحص�ول عل�ى ت�رخيص ب�ذلك  وسائل جمع المال إال لألغراض التي تحقق

  . وقواعد وإجراءات منح هذا الترخيص شروط ويصدر الوزير قراراً بتحديد من الوزير

   

لم�نح اإلعان�ات للجمعي�ات المش�هرة طبق�اً  يجوز أن يخص�ص ف�ي ميزاني�ة ال�وزارة اعتم�ادات مالي�ة   : )45(مادة 
التي تضعها الوزارة في هذا الشأن على أن يكون من  ألحكام هذا القانون ووفقاً للقواعد والشروط

  : بين أسس منح اإلعانات ما يأتي

  

  . إلى إعانة تأثيث مدى حاجة الجمعية - 1

  . مدى ما تحتاج إليه الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها والعمل في مجال نشاطها - 2



  . مدى إسهام الجمعية في تأدية الخدمات اإلنسانية المتصلة بأوجه نشاطها - 3

  . جتماعيةبتنفيذ مشروع اجتماعي أو ثقافي يخدم األهداف اال قيام الجمعية - 4

التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نش�اط الجمعي�ة وم�دى التزامه�ا بأحك�ام ه�ذا الق�انون  - 5
  . التنفيذية ونظام الجمعية ولوائحه

   

   

  السادس الباب

  إدماج الجمعية وحلها

   

ي جمعي�ة واح�دة به�دف أغ�راض متماثل�ة ف� لل�وزير أن يق�رر إدم�اج أكث�ر م�ن جمعي�ة تعم�ل لتحقي�ق   : )46(مادة 
األس�باب الت�ي يراه�ا كفيل�ة بتحقي�ق األغ�راض الت�ي  تنسيق الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من

أنش��ئت م��ن أجله��ا ويص��در باإلدم��اج ق��رار مس��بب يب��ين كيفي��ة اإلدم��اج ويبل��غ ل��ذوي الش��أن ف��ور 
  . صدوره

   

شأن من شؤونها بمجرد  ويحظر على مجلس إدارة الجمعية المدمجة، وموظفيها التصرف في أي
إبالغه���م بق���رار اإلدم���اج وعل���يهم أن يب���ادروا بتس���ليم جمي���ع أم���وال الجمعي���ة الثابت���ة والمنقول���ة 

  . الجمعية التي أدمجت فيها والمستندات الخاصة بها إلى

  

  : األحوال اآلتية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في : )47(مادة   

  . يق الغرض أو األغراض التي أنشئت من أجلهاإذا ثبت عجزها عن تحق - 1

  . لها طبقاً ألغراضها إذا تصرفت في أموالها في غير األوجه المحددة - 2

  . متتاليين إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين - 3

أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام الع�ام  - 4
  . اآلداب

   



  . الجريدة الرسمية ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في

   

الجمعي�ة الت�ي ص�در ق�رار بحله�ا كم�ا يحظ�ر عل�ى الق�ائمين عل�ى إدارته�ا وموظفيه�ا  يحظ�ر عل�ى   : )48(م�ادة 
  . مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها فور إبالغهم بقرار الحل

   

ع�ين له�ا مص�ف لم�دة وب�أجر تح�ددهما ال�وزارة ويج�ب عل�ى الق�ائمين عل�ى إدارة  ا حلت الجمعي�ةإذ   : )49(مادة 
المب��ادرة بتس��ليم المص��في جمي��ع المس��تندات والس��جالت الخاص��ة بالجمعي��ة عن��د طلبه��ا  الجمعي��ة
عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعي�ة والم�دينين له�ا التص�رف ف�ي أي ش�أن  ويمتنع

  . عية أو حقوقها إال بأمر كتابي مـن المصفيشؤون الجم من

   

الباقية وفقاً لألحكام المقررة في نظام الجمعي�ة  وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفي بتوزيع األموال
بتوجي��ه أم��وال الجمعي��ة المنحل��ة إل��ى جمعي��ة أو أكث��ر م��ن  ف��إذا ل��م يوج��د في��ه ن��ص تق��وم ال��وزارة

  . القانونهذا  الجمعيات المشهرة وفقاً ألحكام

   

يحظر على من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس اإلدارة عن وقوع المخالفات التي أدت إلى ح�ل    : )50(مادة 
الجمعية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور 

  . الحل قرار

   

   

 الباب السابع

 الجمعيات ذات النفع العام

   

تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يص�در ق�رار م�ن ال�وزير بع�د    : )51(مادة 
  . الوزراء باعتبارها كذلك موافقة مجلس

   

 مجلس الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة يصدر قرار من   : )52(مادة 
  . العامة



   

إل�ى إح�دى الجمعي�ات ذات النف�ع الع�ام إدارة أي�ة مؤسس�ة اجتماعي�ة م�ن المؤسس�ات  يج�وز أن يعه�د   : )53(م�ادة 
 للوزارة أو تنفيذ مش�روع اجتم�اعي م�ن مش�روعاتها أو برامجه�ا االجتماعي�ة وذل�ك طبق�اً  التابعة

  . للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير في كل حالة على حدة

   

   

 ثامنالباب ال

 العقوبــــات

   

مع ع�ـدم اإلخ�الل بأي�ة عقوب�ة أش�د ي�نص عليه�ا ق�انون الج�زاء الُعم�اني أو أي ق�انون آخ�ر ، يعاق�ب    : )54(مادة 
 بالس��جن م��دة ال تزي��د عل��ى س��تة أش��هر وبغرام��ة ال تزي��د عل��ى خمس��مائة لایر أو بإح��دى ه��اتين

  : العقوبتين

   

دفت��راً مم��ا يلزم��ه الق��انون تحري��ـره أو  س��جالً أو ك��ل م��ن ح��رر أو ق��دم أو أمس��ك مح��رراً أو - 1
مع علمه بذلك ، وكل من تعمد إعطاء  بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات غير صحيحة

  . بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته

  . كل من باشر نشاطاً للجمعية قبل شهرها - 2

أنش�ئت م�ن اجل�ه أو أنف�ق أمواله�ا فيم�ا ال  نشاطاً للجمعية يخالف الغ�رض ال�ذي كل من باشر - 3
  . يحقق هذا الغرض أو ضارب بها

ف�ي س�جالتها باالش�تراك ف�ي إدارته�ا أو  كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقي�دة أس�ماؤهم - 4
  . في مداوالت جمعيتها العمومية

أو تص�رف ف�ي أمواله�ا عل�ى أي  معي�ة منحل�هكل من واصل أو اشترك في مواص�لة نش�اط ج - 5
  . وجه بعد علمه بقرار الحل

  

ويعتب��ر العل��م ثابت��اً ف��ي ح��ق الق��ائمين عل��ى إدارة الجمعي��ة والع��املين به��ا م��ن ت��اريخ إب��الغ 
مجلس اإلدارة بقرار الحل ومن تاريخ نشر ه�ذا الق�رار ف�ي الجري�دة الرس�مية بالنس�بة إل�ى 

  . الغير



الجمعي�ة عل�ى خ�الف م�ا يقض�ي ب�ه  ى األعضـاء أو غيرهـم موج�وداتكـل مصـف وزع عل - 6
  . هذا القانون أو القرار الصادر بالحل

كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا على خالف أحكام هذا القانون ، ويجوز الحك�م  - 7
  . أوجه البر بمصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة إلنفاقه في

الم��وظفين ع��ن المب��ادرة إل��ى تس��ليم  عض��اء مجل��س اإلدارة أو الم��دير أوك��ل م��ن امتن��ع م��ن أ - 8
بالجمعي�ة المدمج�ة للمس�ؤولين بالجمعي�ة  األموال والمستندات والدفاتر والسجالت المتعلقة

تسليـم شيء من ذلك للمدير أو مجل�س اإلدارة  المدمج فيها وكل من امتنع عن المبادرة إلى
  . المؤقت

   

يُعاقب بغرامة ال تج�اوز خمس�ين ري�االً ك�ل م�ن يخ�الف أحك�ام ) 54(بأحكام المادة  عدم اإلخاللمع    : )55(مادة 
  . القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له هذا

   

 مجل��س اإلدارة وم�دير الجمعي�ة منتخب�اً ك�ان أو معين�اً أو منت�دباً ب�ذات العقوب�ات يعاق�ب أعض�اء   : )56(م�ادة 
في أداء  إذا وقعت الجرائم السابقة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم) 55(دة المنصوص عليها في المـا

  . واجباتهم

   

اإلدارة وم�دير الجمعي�ة منتخب�اً ك�ان أو معين�اً أو منت�دباً مس�ؤولين ف�ي أم�والهم  يكون أعضاء مجلس   : )57(مادة 
 لقيام بواجباتهمالخاصة عن تعويض جميع األضرار المادية التي تلحق بالجمعية نتيجة إخاللهم با

.  

   

بإغالق مقر الجمعية وفروعها أو إحداها لمدة يحددها الوزير وذلك كإجراء مؤق�ت  للوزارة أن تقوم   : )58(مادة 
  . تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت أو صدور قــرار باإلدماج أو الحل لحين

    

  

  الباب التاسع

  أحكـام وقتيــة

   



تسرى أحكام هذا القانون على الجمعيات القائمة في تاريخ العمل ) 2(بأحكام المادة  إلخاللمع عدم ا   : )59(مادة 
 ويجب عليها تعديل نظمها وطلب شهرها بالتطبيق ألحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به

  . به وإال اعتبرت منحله

  . شهرها وتعتبر الجمعية منحلة إذا رفضت الوزارة إعادة

   

عل�ى ك�ل جمعي�ة أعي�د ش�هرها ب�التطبيق ألحك�ام ه�ذا الق�انون أن تعي�د تش�كيل مجل�س إدارته�ا وفق�اً    : )60(م�ادة 
  . خالل ثالثة اشهر من إتمام الشهر لنظامها

 


