مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2000/14
ب�إ�صدار قانون اجلمعيات الأهلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم الأندية واجلمعيات فـي ال�سلطنة ال�صادر فـي �أول يناير 1972م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون اجلمعيات الأهلية املرافق .
املــادة الثانيــــة
يلغى قانون تنظيم الأندية واجلمعيات فـي ال�سلطنة امل�شار �إليه  ،وكل ما يخالف �أحكام
القانون املرافق �أو يتعار�ض معها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  7 :من ذي القعدة �سنة 1420هـ
املـوافــــق  13 :من فربايـــــــر �سنة 2000م

قابو�س بن �سعيد
�سلطــــان عـمــــان
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قانون اجلمعيات الأهلية
الباب الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية املعنى املو�ضح قرين كل منها ما مل
ين�ص على خالفه �أو يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــــوزارة :وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب املهني .
 - 2الوزيــــــر :وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب املهني .
 - 3اجلمعية  :كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر تت�ألف من عدة �أ�شخا�ص طبيعيني
لغر�ض غري احل�صول على ربح مادي وتهدف �إىل القيام بن�شاط
اجتماعي �أو ثقافـي �أو خريي وي�شمل ذلك ال�صناديق اخلريية
واجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية وتلك التي تن�شئها
الهيئات اخلا�صة �أو ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �أيا كانت الت�سمية التي
تطلق عليها  ،ولو كان من بني �أن�شطتها ممار�سة الريا�ضة البدنية
�إذا مل تكن هذه الريا�ضة هي الن�شاط الرئي�سي للجمعية �أو النادي .
املـــادة ( ) 2
ال ت�سري �أحكام هذا القانون على الهيئات الأهلية واجلمعيات والأندية الثقافية والفنية
التي تنظم �أو�ضاعها قوانني خا�صة .
املـــادة ( ) 3
تعترب وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل والتدريب املهني اجلهة الإدارية املخت�صة بالن�سبة
�إىل اجلمعية .
املـــادة ( ) 4
حتدد املجاالت التي تعمل فيها اجلمعية مبا ي�أتي :
 - 1رعاية الأيتام .
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 - 2رعاية الطفولة والأمومة .
 - 3اخلدمات الن�سائية .
 - 4رعاية امل�سنني .
 - 5رعاية املعوقني والفئات اخلا�صة .
� - 6أية جماالت �أو �أن�شطة �أخرى يرى الوزير �إ�ضافتها بعد موافقة جمل�س الوزراء وال
يجوز بغري موافقة الوزير �أن تعمل اجلمعية فـي �أكرث من جمال واحد .
املـــادة ( ) 5
يحظر على اجلمعية اال�شتغال بال�سيا�سة �أو تكوين الأحزاب �أو التدخل فـي الأمور الدينية
وعليها �أن تن�أى عن التكتالت القبلية والفئوية وال يجوز لها :
أ�  -ممار�سة �أي ن�شاط غري الن�شاط املحدد فـي نظامها .
ب �	-أن تنت�سب �أو ت�شرتك �أو تن�ضم �إىل جمعية �أو هيئة �أو ناد مقره خارج البالد �إال بعد
موافقة الوزير .
ج �	-إقامة احلفالت العامة �أو املهرجانات �أو �إلقاء املحا�ضرات العامة �إال بعد احل�صول
على ترخي�ص بذلك من الوزارة .
د �	-إر�سال وفود �إىل خارج ال�سلطنة �أو ا�ست�ضافة وفود من خارج البالد �إال بعد احل�صول
على موافقة الوزارة .
هـ  -ال�سماح بلعب القمار �أو تناول امل�شروبات الكحولية فـي مقرها .
و  -تقدمي م�ساعدات �إىل جهات خارجية �إال عرب الهيئة العمانية للأعمال اخلريية .
املـــادة (  ) 5مكررا
ملجل�س الوزراء  -بناء على عر�ض الوزير  -املوافقة على ت�أ�سي�س جمعيات ال تتوافر لها
ال�شروط �أو الأو�ضاع املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وله �أن يعفيها من اخل�ضوع لبع�ض
الأحكام الواردة به .
املـــادة (  ) 5مكررا ( ) 1
تطبق �أحكام هذا القانون على اجلمعيات التي ت�ؤ�س�سها اجلاليات الأجنبية مبا ال يتعار�ض
مع �أحكام الالئحة التي ت�صدر من الوزير ب�ش�أنها .
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الباب الثاين
ت�أ�سي�س اجلمعية
املـــادة ( ) 6
ي�شرتط فـي ت�أ�سي�س اجلمعية �أن يكون لها نظام مكتوب موقع من امل�ؤ�س�سني الذين يجب
�أال يقل عددهم عن �أربعني فردا .
ويتعني على اجلمعية توفري مقر �صالح ملبا�شرة ن�شاطها فيه وذلك فـي خالل مدة ال جتاوز
�سنة من تاريخ �إ�شهارها .
املـــادة ( ) 7
يجب �أن ي�شتمل نظام اجلمعية على البيانات الآتية :
�أ  -ا�سم اجلمعية و�أهدافها وجمال ن�شاطها وو�سائل تنفيذ هذه الأهداف ونطاق
عملها اجلغرافـي ومركز �إدارتها على �أن يكون فـي �سلطنة عمان .
وال يجوز لأية جمعية �أن تتخذ ت�سمية تدعو �إىل اللب�س بينها وبني جمعية �أخرى
�أو �أن تتخذ ت�سمية �أجنبية .
ب  -ا�سم كل من الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ولقبه و�سنه وجن�سيته وديانته ومهنته وحمل
�إقامته .
ج  -موارد اجلمعية وكيفية ا�ستغاللها والت�صرف فيها وبداية ونهاية ال�سنة املالية .
د �	-أجهزة اجلمعية واخت�صا�صات كل منها  ،وكيفية اختيار �أع�ضائها وعزلهم �أو �إ�سقاط
�أو �إبطال ع�ضويتهم  ،والن�صاب الالزم النعقاد اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة
و�صحة القرارات ال�صادرة منهما .
هـ  -من ميثل اجلمعية فـي �صالتها بالغري .
و � -شروط الع�ضوية وحقوق الأع�ضاء وواجباتهم وعلى الأخ�ص حق ح�ضور اجلمعية
العمومية والت�صويت فيها  ،على �أن ال يقل �سن الع�ضو عن � 18سنة و�أال يكون قد
حكم عليه فـي جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة �إال �إذا كان قد رد �إليه
اعتباره .
ز  -طرق املراقبة املالية الداخلية .
ح  -كيفية تعديل نظام اجلمعية و�إدماجها وتق�سيمها وتكوين فروع لها .
ط  -قواعد حل اجلمعية اختياريا واجلهة التي ت�ؤول �إليها �أموالها .
-4-

املـــادة ( ) 8
ال يج ــوز �أن ين ــ�ص فـي نظـ ــام اجلمعيـ ــة على �أن ت ـ�ؤول �أموالهــا عند احلـل �إال �إىل اجلمعيــة
�أو اجلمعيات امل�شهرة طبقا لأحكام هذا القانون والتي تعمل فـي جمال عمل اجلمعية  .على
�أن ــه يج ــوز مبوافقــة الوزيـر �أن ت�ؤول هذه الأموال �إىل جمعيـة �أو جمعيات تعمل فـي جمال
�أو جماالت �أخرى .
املـــادة ( ) 9
ينتخب امل�ؤ�س�سون من بينهم �أول جمل�س �إدارة وذلك ملدة �سنة واحدة  ،ويفو�ض هذا املجل�س
من بني �أع�ضائه مندوبا �أو �أكرث ينوب عنه فـي �إمتام �إجراءات ال�شهر  .ويقدم طلب �شهر
اجلمعية �إىل الوزارة مو�ضحا فيه مقرها ومرفقا به خم�س ن�سخ من الأوراق التالية موقعة
من رئي�س جمل�س الإدارة واملن�سق :
 - 1بيان ب�أ�سماء الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني و�آخر ب�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة الأول مو�ضحا
بهما لقب كل منهم و�سنه ومهنته وجن�سيته وحمل �إقامته وديانته .
 - 2حم�ضر اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية .
 - 3حم�ضر اجتماع جمل�س الإدارة الأول .
 - 4قرار جمل�س الإدارة بتفوي�ض من يقوم بتقدمي �أوراق ال�شهر .
 - 5نظام اجلمعية .
وترفق بالأوراق �شهادة من اجلهات املخت�صة بعدم االعرتا�ض على �أي من امل�ؤ�س�سني .
املـــادة ( ) 10
تتوىل الوزارة �شهر اجلمعية  ،وذلك بقيد نظامها فـي ال�سجل الذي تعده لهذا الغر�ض ،
وين�شر ملخ�ص النظام ورقم القيد فـي اجلريدة الر�سمية دون مقابل  ،وتكت�سب اجلمعية
ال�شخ�صية االعتبارية من تاريخ الن�شر .
املـــادة ( ) 11
للوزارة حق رف�ض �شهر اجلمعية �إذا كان املجتمع فـي غري حاجة خلدماتها �أو لوجود جمعية
�أو جمعيات �أخرى ت�سد حاجة املجتمع فـي جمال الن�شاط املطلوب �أو �إذا كان ت�أ�سي�سها ال
يتفق مع �أمن الدولة �أو م�صلحتها �أو لأية �أ�سباب �أخرى تقدرها الوزارة  .ويخطر مقدم
طلب ال�شهر بخطاب م�سجل برف�ض �شهر اجلمعية مت�ضمنا �سبب الرف�ض ولذوي ال�ش�أن
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التظلم �إىل الوزير من قرار الرف�ض خالل �شهر من تاريخ ا�ستالم مقدم الطلب اخلطاب
امل�شار �إليه  ،ويعترب القرار ال�صادر بالبت فـي التظلم نهائيا .
املـــادة ( ) 12
ت�سري �أحكام املادتني ( )11 ، 10على كل تعديل فـي نظام اجلمعية .
املـــادة ( ) 13
ال يجوز �أن تكون للجمعية حقوق ملكية �أو �أية حقوق �أخرى على عقارات �إال بالقدر ال�ضروري
لتحقيق الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله ما مل حت�صل على �إذن خا�ص من الوزير .
املـــادة ( ) 14
ال يجوز فتح فروع للجمعية �أو نقلها من مكان �إىل �آخر �إال بعد احل�صول على موافقة
الوزير  ،ويقدم الطلب قبل فتح الفرع �أو نقل اجلمعية بثالثني يوما على الأقل .
املـــادة ( ) 15
على اجلمعية �أن حتتفظ فـي مقرها بال�سجالت والدفاتر الآتية :
� - 1سجالت ب�أ�سماء الأع�ضاء وما ي�سددونه من ا�شرتاكات .
 - 2وقائع جل�سات جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية .
 - 3دفاتر ح�سابات الإيرادات وامل�صروفات والتربعات م�ؤيدة بامل�ستندات املعتمدة .
�	- 4أية �سجالت �أو دفاتر �أخرى ترى الوزارة وجوب االحتفاظ بها فـي مقر اجلمعية .
املـــادة ( ) 16
يجــب �أن يذك ــر ا�ســم اجلمعيــة وعنوانهــا ورقــم قيدهــا فـي جميــع دفاترهــا و�سجالتهـ ــا
ومطبوعاتها .
املـــادة ( ) 17
تخ�ضع اجلمعيات لرقابة الوزارة  ،وتتناول هذه الرقابة فح�ص تقارير تدقيق احل�سابات
ال�سنوية التي جتريها تلك اجلمعيات على ح�ساباتها  ،والتحقق من مطابقة �أعمال اجلمعية
للقوانني ونظامها وقرارات اجلمعية العمومية ويتوىل هذه الرقابة موظفون يكون لهم
حق دخول مقر اجلمعية واالطالع على �سجالتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها .
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كما يكون له�ؤالء املوظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فيما يقع من خمالفات لأحكام هذا القانون واللوائح
ال�صادرة تنفيذا له وحترير املحا�ضر الالزمة بها واتخاذ الإجراءات املقررة قانونا ب�ش�أنها .
الباب الثالث
اجلمعية العمومية
املـــادة ( ) 18
تتكون اجلمعية العمومية من جميع الأع�ضاء الذين �أوفوا بااللتزامات املفرو�ضة عليهم
وفقا لنظام اجلمعية وم�ضت على ع�ضويتهم �ستة �أ�شهر على الأقل وذلك فيما عدا االجتماع
الأول .
املـــادة ( ) 19
يكون انعقاد اجلمعية العمومية بناء على دعوة من جمل�س الإدارة �أو طلب يتقدم به ملجل�س
الإدارة كتابة عدد ال يقل عن ثلث عدد الأع�ضاء الذين لهم حق ح�ضور اجلمعية العمومية
�أو دعوة من الوزارة  ،ويتم االنعقاد فـي مقر اجلمعية  ،ويجوز ملجل�س الإدارة الدعوة
لالنعقاد فـي مكان �آخر يحدد فـي خطاب الدعوة .
املـــادة ( ) 20
يجب �أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة �إىل انعقاد اجلمعية العمومية وال يجوز للجمعية
النظ ــر فـي غيــر امل�سائ ــل الـ ــواردة فـي اجلـ ــدول �إال مبوافق ــة الع ــدد املن�ص ــو�ص علي ــه فـ ــي
املادة (. )19
املـــادة ( ) 21
جتب دعوة اجلمعية العمومية العادية لالجتماع مرة كل �سنة خالل الأ�شهر الثالثة
التالية النتهاء ال�سنة املالية للجمعية للنظر فـي :
 - 1تقريــر جمل ــ�س الإدارة عــن �أعم ــال ال�سنــة املنتهـية وم�شــروع خطــة العمــل للع ــام
اجلديد .
 - 2امليزانية العمومية واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية وم�شروع ميزانية
العام اجلديد .
 - 3تقرير مراقب احل�سابات .
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 - 4انتخاب جمل�س الإدارة و�شغل الأماكن ال�شاغرة .
 - 5تعيني مراقب احل�سابات وحتديد مكاف�أته وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون
الرقابة املالية للدولة .
 - 6ما يرى جمل�س الإدارة عر�ضه عليها من مو�ضوعات .
املـــادة ( ) 22
يجوز دعوة اجلمعية العمومية �إىل اجتماع غري عادي للنظر فيما ي�أتي :
 - 1تعديل نظام اجلمعية .
� - 2إ�سقاط الع�ضوية عن كل �أو بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�شغل الأماكن ال�شاغرة .
 - 3النظر فـي �إدماج اجلمعية فـي جمعية �أخرى تعمل فـي ذات جمالها .
 - 4النظر فـي حل اجلمعية �إذا �أ�صبحت غري قادرة على حتقيق �أغرا�ضها �أو خدمة
�أع�ضائها �أو الوفاء بتعهداتها �أو �إذا خ�ص�صت �أموالها لغري الأغرا�ض التي �أن�شئت
مـ ــن �أجلهـ ــا � ،أو �إذا ارتكب ـ ــت خمالف ـ ــة ج�سيمـ ــة لأحكـ ــام ه ــذا القان ــون �أو لنظامهــا
�أو لوائحها الداخلية .
�	- 5إبطال قرار من قرارات جمل�س الإدارة .
 - 6غري ذلك من امل�سائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عر�ضها عليها .
وي�صدر بالإدماج �أو احلل قرار من الوزير .
املـــادة ( ) 23
يجب �إبالغ الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخم�سة ع�شر يوما على
الأقل وب�صورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال وامل�ستندات والأوراق اخلا�صة باالجتماع
وللوزارة �أن تندب من تراه حل�ضور االجتماع .
املـــادة ( ) 24
يجوز لع�ضو اجلمعية العمومية �أن ينيب عنه كتابة ع�ضوا ميثله فـي ح�ضور اجتماع
اجلمعية العمومية وفقا ملا يحدده نظام اجلمعية وال يجوز �أن ينوب الع�ضو عن �أكرث من
واحد .
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املـــادة ( ) 25
ال يعترب اجتماع اجلمعية العمومية �صحيحا �إال بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها ف�إذا
مل يكتمل العدد �أجل االجتماع �إىل جل�سة �أخرى تعقد خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
االجتماع الأول تبعا ملا يحدده نظام اجلمعية  .ويكون االجتماع الثاين �صحيحا �إذا ح�ضره
ب�أنف�سهم عدد ال يقل عن  %10من الأع�ضاء .
املـــادة ( ) 26
ت�صدر قرارات اجلمعية العمومية العادية بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين وت�صدر
قرارات اجلمعية العمومية غري العادية ب�أغلبية �أع�ضائها وذلك ما مل ين�ص فـي نظام
اجلمعية على �أغلبية �أكرث .
املـــادة ( ) 27
ال يجوز لع�ضو اجلمعية العمومية اال�شرتاك فـي مناق�شاتها �أو الإدالء ب�صوته فـي م�س�ألة
معرو�ضـة عليهـا �إذا كانـت لـه عالقـة �أو م�صلحــة �شخ�صيــة فـي املو�ضـوع املطروح للمناق�شة
�أو القرار وذلك فيما عدا انتخاب جمل�س الإدارة .
املـــادة ( ) 28
يجب �إبالغ الوزارة ب�صورة من حم�ضر اجتماع اجلمعية العمومية خالل خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ االجتماع مت�ضمنا ما اتخذ فيه من قرارات .
الباب الرابع
جمل�س الإدارة
املـــادة ( ) 29
يكون لكل جمعية جمل�س �إدارة ال يقل عدد �أع�ضائه عن خم�سة وال يزيد على اثني ع�شر
ع�ضوا وتكون مدته �سنتني .
ويتوىل جمل�س الإدارة جميع �ش�ؤون اجلمعية ويكون م�س�ؤوال عن �أعمالها .
املـــادة ( ) 30
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س الإدارة فـي �أكرث من جمعية تعمل فـي جمال واحد �إال
ب�إذن من الوزير �أو ممن يفو�ضه فـي ذلك  ،كما ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س �إدارة
اجلمعية والعمل فيها ب�أجر .
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املـــادة ( ) 31
للوزارة �أن توفد مندوبا عنها حل�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة للإدالء بوجهة نظرها فـي
مو�ضوع معني ترى �أن امل�صلحة العامة تقت�ضي بحثه مع املجل�س وللمندوب حق اال�شرتاك
فـي مناق�شة هذا املو�ضوع دون الت�صويت عليه .
املـــادة ( ) 32
يجب �إبالغ الوزارة ب�صورة من حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة  ،مت�ضمنة ما اتخذ فيها
من قرارات خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ كل اجتماع .
املـــادة ( ) 33
للوزير حق �إبطال اجتماع جمل�س الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات �إذا انعقد باملخالفة
لأحكام هذا القانون �أو نظام اجلمعية كما يجوز له �أن يبطل �أي قرار يكون قد �صدر من
املجل�س و�شابه وجه من وجوه البطالن دون �إبطال االجتماع ذاته وفـي هذه احلالة تكون
باقي القرارات �صحيحة على �أن يتم �إخطار جمل�س الإدارة بقرار الإبطال فـي جميع احلاالت
خالل �شهر على الأكرث من تاريخ �إبالغ الوزارة مبح�ضر االجتماع والقرارات ال�صادرة فيه
و�إال كان االجتماع وما اتخذ فيه من قرارات �صحيحا .
املـــادة ( ) 34
للوزير �أن يعني بقرار م�سبب وملدة ال تزيد على �سنتني مديرا �أو جمل�س �إدارة م�ؤقتا
للجمعية يتوىل اخت�صا�صات جمل�س الإدارة وذلك فـي �إحدى احلاالت الآتية :
�	- 1إذا �أ�صبح عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال يكفي النعقاده انعقادا �صحيحا .
�	- 2إذا مل يتم انعقاد اجلمعية العمومية عامني متتاليني دون عذر تقبله الوزارة .
�	- 3إذا ارتكب جمل�س الإدارة من املخالفات ما ي�ستوجب هذا الإجراء وذلك بعد �إنذاره
ب�إزالة املخالفة وانق�ضاء �شهر من تاريخ الإنذار دون �إزالتها .
املـــادة ( ) 35
على جمل�س �إدارة اجلمعية والقائمني بالعمل فيها �أن يبادروا �إىل ت�سليم املدير �أو املجل�س
امل�ؤقت مبجرد تعيينه جميع �أموال اجلمعية و�سجالتها وم�ستنداتها وموجوداتها وذلك
مع عدم الإخالل مب�س�ؤوليتهم عما وقع منهم من خمالفات .
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املـــادة ( ) 36
على املدير �أو املجل�س امل�ؤقت �أن يتوىل �ش�ؤون اجلمعية طبقا الخت�صا�صات جمل�س الإدارة
وعليه �أن يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد قبل انتهاء املدة املحددة فـي قرار التعيني
ويعر�ض عليها تقريرا عن حالة اجلمعية  ،ويجب �أن تنتخب اجلمعية العمومية جمل�س
الإدارة اجلديد فـي اجلل�سة ذاتها .
الباب اخلام�س
مالية اجلمعية
املـــادة ( ) 37
تتكون املوارد املالية للجمعية من :
 - 1ا�شرتاكات الأع�ضاء .
 - 2التربعات والهبات والو�صايا ب�شرط موافقة الوزير على قبولها .
� - 3إيرادات الأن�شطة .
 - 4الإعانات احلكومية .
 - 5الإيرادات الأخرى التي توافق الوزارة عليها .
املـــادة ( ) 38
يج ــب �أن يك ـ ــون لكـ ــل جمعيــة ميزانيــة �سنويـة وح�سابــا ختامـيـ ــا و�إذا جـ ــاوزت م�صروفاتهــا
�أو �إيراداتها ع�شرة �آالف ريال وجب على جمل�س الإدارة عر�ض احل�ساب اخلتامي وامليزانية
العمومية على �أحد املحا�سبني املعتمدين م�شفوعا بامل�ستندات امل�ؤيدة له لفح�صه وتقدمي
تقرير عنه قبل انعقاد اجلمعية العمومية فـي اجتماعها ال�سنوي ب�شهر على الأقل ويجب
�إرفاق �صورة من احل�ساب اخلتامي وامليزانية العمومية وتقرير كل من مراقب احل�سابات
وجمل�س الإدارة بخطابات الدعوة املوجهة للأع�ضاء .
املـــادة ( ) 39
على اجلمعية �أن تودع �أموالها النقدية با�سمها الذي �أ�شهرت به لدى �أحد امل�صارف املعتمدة
فـي ال�سلطنة على �أن تخطر الوزارة با�سمه .
املـــادة ( ) 40
علــى اجلمعي ــة �أن تنفــق �أموالهــا فيما يحق ــق �أغرا�ضهــا  ،وملجل�س الإدارة �أن ي�ستغــل فائــ�ض
�إيرادات اجلمعية ل�ضمان مورد ثابت فـي �أعمال حمققة لعائد على �أال ي�ؤثر ذلك على
ن�شاطها .
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املـــادة ( ) 41
ال يجوز للجمعية الدخول فـي م�ضاربات مالية .
املـــادة ( ) 42
ال يجوز لأية جمعية �أن حت�صل على �أموال من �شخ�ص �أجنبي �أو جهة �أجنبية وال �أن تر�سل
�شيئا مما ذكر �إىل �أ�شخا�ص �أو جهات �أجنبية �إال ب�إذن من الوزير وذلك فيما عدا املبالغ
اخلا�صة بثمن املعدات والأدوات الالزمة لن�شاطها وكذلك ثمن الكتب واملطبوعات فيما ال
يتعار�ض مع قانون املطبوعات والن�شر .
املـــادة ( ) 43
�أمــوال اجلمعية الثابتة واملنقولة ملك لها وليــ�س لأع�ضائـهـا حــق فيها كما ال يكون للع�ضــو
املف�صول �أو امل�ستقل �أو الذي انتهت ع�ضويته لأي �سبب �آخر حق فـي �أموال اجلمعية .
املـــادة ( ) 44
ال يج ــوز للجمعيــة جمع امل ــال من اجلمهـور �أو �إقامة احلفــالت والأ�سواق اخلريية �أو غيــر
ذلك من و�سائل جمع املال �إال للأغرا�ض التي حتقق �أهداف اجلمعية وبعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزير وي�صدر الوزير قرارا بتحديد �شروط وقواعد و�إجراءات منح
هذا الرتخي�ص .
املـــادة ( ) 45
يجوز �أن تخ�ص�ص فـي ميزانية الوزارة اعتمادات مالية ملنح الإعانات للجمعيات امل�شهرة
طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد وال�شروط التي ت�ضعها الوزارة فـي هذا ال�ش�أن
على �أن يكون من بني �أ�س�س منح الإعانات ما ي�أتي :
 - 1مدى حاجة اجلمعية �إىل �إعانة ت�أثيث .
 - 2مدى ما حتتاج �إليه اجلمعية فـي �سبيل حتقيق �أهدافها والعمل فـي جمال ن�شاطها .
 - 3مدى �إ�سهام اجلمعية فـي ت�أدية اخلدمات الإن�سانية املت�صلة ب�أوجه ن�شاطها .
 - 4قيام اجلمعية بتنفيذ م�شروع اجتماعي �أو ثقافـي يخدم الأهداف االجتماعية .
 - 5التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن ن�شاط اجلمعية ومدى التزامها ب�أحكام
هذا القانون ولوائحه التنفيذية ونظام اجلمعية .
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الباب ال�ساد�س
�إدماج اجلمعية وحلها
املـــادة ( ) 46
للوزير �أن يقرر �إدماج �أكرث من جمعية تعمل لتحقيق �أغرا�ض متماثلة فـي جمعية واحدة
بهدف تن�سيق اخلدمات التي ت�ؤديها �أو لغري ذلك من الأ�سباب التي يراها كفيلة بتحقيق
الأغرا�ض التي �أن�ش�أت من �أجلها وي�صدر بالإدماج قرار م�سبب يبني كيفية الإدماج ويبلغ
لذوي ال�ش�أن فور �صدوره  .ويحظر على جمل�س �إدارة اجلمعية املدجمة وموظفيها الت�صرف
فـي �أي �ش�أن من �ش�ؤونها مبجرد �إبالغهم بقرار الإدماج وعليهم �أن يبادروا بت�سليم جميع
�أموال اجلمعية الثابتة واملنقولة وامل�ستندات اخلا�صة بها �إىل اجلمعية التي �أدجمت فيها .
املـــادة ( ) 47
يجوز حل اجلمعية بقرار م�سبب من الوزير فـي الأحوال الآتية :
�	- 1إذا ثبت عجزها عن حتقيق الغر�ض �أو الأغرا�ض التي �أن�شئت من �أجلها .
�	- 2إذا ت�صرفت فـي �أموالها فـي غري الأوجه املحددة لها طبقا لأغرا�ضها .
�	- 3إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامني متتالني .
�	- 4إذا ارتكبت خمالفة ج�سيمة لهذا القانون �أو اللوائح ال�صادرة مبوجبه �أو خالفت
النظام العام �أو الآداب .
ويبلغ قرار احلل للجمعية بخطاب م�سجل وين�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
املـــادة ( ) 48
يحظر على اجلمعية التي �صدر قرار بحلها كما يحظر على القائمني على �إدارتها وموظفيها
موا�صلة ن�شاطها �أو الت�صرف فـي �أموالها فور �إبالغهم بقرار احلل .
املـــادة ( ) 49
�إذا حلت اجلمعية عني لها م�صف ملدة وب�أجر حتددهما الوزارة ويجب على القائمني على
�إدارة اجلمعية املبادرة بت�سليم امل�صفي جميع امل�ستندات وال�سجالت اخلا�صة باجلمعية عند
طلبها وميتنع عليهم وعلى امل�صرف املودع لديه �أموال اجلمعية واملدينني لها الت�صرف فـي
�أي �ش�أن من �ش�ؤون اجلمعية �أو حقوقها �إال ب�أمر كتابي من امل�صفي .
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وبعد انتهاء الت�صفية يقوم امل�صفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام املقررة فـي نظام
اجلمعية ف�إذا مل يوجد فيه ن�ص تقوم الوزارة بتوجيه �أموال اجلمعية املنحلة �إىل جمعية
�أو �أكرث من اجلمعيات امل�شهرة وفقا لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 50
يحظر على من تثبت م�س�ؤوليتهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن وقوع املخالفات التي �أدت
�إىل حل اجلمعية تر�شيح �أنف�سهم لع�ضوية جمل�س �إدارة جمعية �أخرى ملدة خم�س �سنوات
من تاريخ �صدور قرار احلل .
الباب ال�سابع
اجلمعيات ذات النفع العام
املـــادة ( ) 51
تعترب جمعية ذات نفع عام كل جمعية يق�صد بها حتقيق م�صلحة عامة ي�صدر قرار من
الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء باعتبارها كذلك .
املـــادة ( ) 52
ي�صدر قرار من جمل�س الوزراء بتحديد ما تتمتع به اجلمعيات ذات النفع العام من
امتيازات ال�سلطة العامة .
املـــادة ( ) 53
يجـ ــوز �أن يعهــد �إىل �إح ــدى اجلمعي ــات ذات النفــع الع ــام �إدارة �أيــة م�ؤ�س�سـ ــة اجتماعي ــة
من امل�ؤ�س�سات التابعة للوزارة �أو تنفيذ م�شروع اجتماعي من م�شروعاتها �أو براجمها
االجتماعية وذلك طبقا لل�شروط والقواعد التي ي�صدر بها قرار من الوزير فـي كل حالة
على حدة .
الباب الثامن
العقوبات
املـــادة ( ) 54
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر ،
يعاقـ ــب بال�سجـ ــن مدة ال تزيـ ــد عل ــى �ست ــة �أ�شهر وبغرامـ ــة ال تزيـ ــد على خم�سمائ ــة ري ــال
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني :
- 14 -

 - 1كل من حــرر �أو قــدم �أو �أم�ســك حمررا �أو �سجال �أو دفتــرا ممــا يلزم ــه القان ــون
حتريره �أو تقدميه �أو �إم�ساكه ي�شتمل على بيانات غري �صحيحة مع علمه بذلك
وكل من تعمد �إعطاء بيان مما ذكر جلهة غري خمت�صة �أو تعمد �إخفاء بيان يلزمه
هذا القانون �إثباته .
 - 2كل من با�شر ن�شاطا للجمعية قبل �شهرها .
 - 3كل من با�شر ن�شاطا للجمعية يخالف الغر�ض الذي �أن�شئت من �أجله �أو �أنفق
�أموالها فيما ال يحقق هذا الغر�ض �أو �ضارب بها .
 - 4كل من �سمح لغري �أع�ضاء اجلمعية املقيدة �أ�سما�ؤهم فـي �سجالتها باال�شرتاك فـي
�إدارتها �أو فـي مداوالت جمعيتها العمومية .
 - 5كل من وا�صل �أو ا�شرتك فـي موا�صلة ن�شاط جمعية منحلة �أو ت�صرف فـي �أموالها
على �أي وجه بعد علمه بقرار احلل .
ويعترب العلم ثابتا فـي حق القائمني على �إدارة اجلمعية والعاملني بها من تاريخ
�إبــالغ جملــ�س الإدارة بق ــرار احل ــل ومن تاريخ ن�شر هذا القــرار فـي اجلري ــدة
الر�سمية بالن�سبة �إىل الغري .
 - 6كل م�صف وزع على الأع�ضاء �أو غريهم موجودات اجلمعية على خالف ما يق�ضي
به هذا القانون �أو القرار ال�صادر باحلل .
 - 7كل من جمع تربعات �أو قبل هبات �أو و�صايا على خالف �أحكام هذا القانون
ويجوز احلكم مب�صادرة ما جمع منها حل�ساب الوزارة لإنفاقه فـي �أوجه الرب .
 - 8ك ــل م ــن امتن ــع من �أع�ض ــاء جملـ ــ�س الإدارة �أو املديـ ـ ــر �أو املوظفـ ــني عـ ــن املب ـ ــادرة
�إىل ت�سليم الأموال وامل�ستندات والدفاتر وال�سجالت املتعلقـة باجلمعيـة املدجمــة
للم�س�ؤول ــني باجلمعي ــة املدمج فيها وكل من امتنع عن املبــادرة �إىل ت�سليم �شــيء
من ذلك للمدير �أو جمل�س الإدارة امل�ؤقت .
املـــادة ( ) 55
مع عدم الإخالل ب�أحكام امل ــادة ( )54يعاقب بغرامة ال جتاوز خم�سني ريال كل من يخالف
�أحكام هذا القانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذا له .
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املـــادة ( ) 56
يعاقب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدير اجلمعية منتخبا كان �أو معينا �أو منتدبا بذات العقوبة
املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (� )55إذا وقعت اجلرائم ال�سابقة ب�سبب �إهمالهم �أو تق�صريهم
فـي �أداء واجباتهم .
املـــادة ( ) 57
يكون �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومدير اجلمعية منتخبا كان �أو معينا �أو منتدبا م�س�ؤولني فـي
�أموالهم اخلا�صة عن تعوي�ض جميع الأ�ضرار املادية التي تلحق باجلمعية نتيجة �إخاللهم
بالقيام بواجباتهم .
املـــادة ( ) 58
للوزارة �أن تقوم ب�إغالق مقر اجلمعية وفروعها �أو �إحداها ملدة يحددها الوزير وذلك
ك�إجراء م�ؤقت حلني تعيني مدير �أو جمل�س �إدارة م�ؤقت �أو �صدور قرار بالإدماج �أو احلل .
الباب التا�سع
�أحكام وقتية
املـــادة ( ) 59
مع عدم الإخالل ب�أحكام امل ــادة ( )2ت�سري �أحكام هذا القانون على اجلمعيات القائمة فـي
تاريخ العمل به ويجب عليها تعديل نظمها وطلب �شهرها بالتطبيق لأحكامه خالل �ستة
�أ�شهر من تاريخ العمل به و�إال اعتربت منحلة  .وتعترب اجلمعية منحلة �إذا رف�ضت الوزارة
�إعادة �شهرها .
املـــادة ( ) 60
على كل جمعية �أعيد �شهرها بالتطبيق لأحكام هذا القانون �أن تعيد ت�شكيل جمل�س �إدارتها
وفقا لنظامها خالل ثالثة �أ�شهر من �إمتام ال�شهر .
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