مرسوم سلطاني
رقم 2000/14
بإصدار قانون الجمعيات األهلية
عمان
نحن قابوس بن سعيد
سلطان ُ
بعدددد اإلطددد علدددل اان ددداس الساسدددا الدواددد اا ددداد باام سدددوس ااسدددلطانا قدددس
،96/101
وعلل قانون تن يس الندي وااجمعيات فا ااسلطن اا اد فا أول يناي 1972س ،
وبناء علل ما تقتضيه اام لح ااعام .
سمنا بما هو آت
مادة (:)1

يعمل بأحكاس قانون ااجمعيات الهلي اام افق .

مادة (:)2

يلغل قانون تن يس الندي وااجمعيدات فدا ااسدلطن اام دا ايده  ،وكدل
ما يخااف أحكاس ااقانون اام افق أو يتعا ض معها .

*مادة (:)3

ين هذا اام سوس فا ااج يدة اا سمي ويعمدل بده اعتبدا ا ن مدن تدا ي
ن ـ ه.

د فا  7 :من ذو ااقعدة سن 1420هـ
ااموافـق  13 :من فب اي سن 2000س
______________________________
* ن اام سوس فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس (  )665بتا ي 2000/2/15س

قابوس بن سعيد
عمـان
سلطـان ُ

قانون ااجمعيات الهلي
ااباب الول
تعا يف وأحكاس عام
*مادة (:)1

فا تطبيدق أحكداس هدذا ااقدانون يكدون الكلمدات ااتاايد اامعندل ااموضد
ق ين كل منها  ،مااس يدن علدل خ فده أو يقدتض سدياا اادن معندل
آخ :
 -1ااــوزا ة :
 -2ااوزيــ
 -3ااجمعيـ :

وزا ة ااتنمي االجتماعي .
وزي ااتنمي االجتماعي .
كدددل جماعددد ذات تن ددديس مسدددتم تتدددأاف مدددن عددددة
أ خا طبيعيين اغ ض غي ااح ول علدل بد
مادي وتهددف ادل ااقيداس بن داط اجتمداعا أو قدافا
أو خيدددددد ي وي ددددددمل ذادددددد اا ددددددناديق ااخي يدددددد
وااجمعيات والندي االجتماعي واا قافي وتل ااتدا
أو اا كات أو اامؤسسـات
تن ئها ااهيئات ااخا
أيا ن كانت ااتسمي ااتا تطلق عليها واو كان من بدين
أن ددطتها مما سد اا ياضد اابدنيد ذا اددس تكددن هددذه
اا ياض ها اان اط اا ئيسا الجمعي أو اانادي .

________________
*

عدات باام سوس ااسلطانا قس  2001/30اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )693بتا ي 2001/4/15س .

مادة (:)2

ال تسد أحكداس هدذا ااقدانون علدل ااجمعيدات والنديد اا قافيد وااننيد
ااتا تن س أوضاعها قوانين خا .

مادة (:)3

تعتب وزا ة ااتنمي االجتماعي ااجه اإلدا ي اامخت د باانسدب ادل
ااجمعي .

مادة (:)4

تحدد اامجاالت ااتا تعمل فيها ااجمعي بما يأتا :-
 -1عاي اليتاس .
 -2عاي ااطنوا والموم .
 -3ااخدمات اانسائي .
 -4عاي اامسنين.
 -5عاي اامعوقين واانئات ااخا .
 -6أي مجاالت أو أن ط أخد يد اادوزي ضدافتها بعدد موافقد
مجلس ااوز اء وال يجوز بغي موافق ااوزي أن تعمل ااجمعيد
فا أك من مجال واحد .

*مادة (:)5

يح علل ااجمعي اال تغال بااسياسد أو تكدوين الحدزاب أو ااتددخل
فا المو اادينيـ وعليهـا أن تنـأ عـن ااتكتـ ت ااقبلي واانئوي وال
يجـوز اها :

أ -مما س أي ن اط غي اان اط اامحدد فا ن امها .
ب -أن تنتسب أو ت ت أو تنضس ال جمعي أو هيئ أو ناد مق ه
خا ج ااب د ال بعد موافق ااوزي .
ج -قامددد ااحنددد ت ااعامددد أو اامه جاندددات أو اقددداء اامحاضددد ات
ااعام ال بعد ااح ول علل ت خي بذا من ااوزا ة .
سال وفود ال خا ج ااسلطن أو استضاف وفود من خا ج
د-
ااب د ال بعد ااح ول علل موافق ااوزا ة .
هـ -ااسماح بلعب ااقما أو تناول اام وبات ااكحواي فا مقا ها .
و -تقددديس مسدداعدات اددل جهددات خا جيدد ال عبدد ااهيئدد ااعمانيدد
األعمال ااخي ي .
__________________
*

أضينت اانق ة (و) باام سوس ااسلطانا قس  2007/23اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )837بتا ي 2007/4/15س .

*مادة ( )5مك ان :امجلس اادوز اء ـ بندا نء علدل عد ض اادوزي ـ ااموافقد علدل تأسديس
جمعيات ال تتواف اها اا وط أو الوضا اامن و عليها فدا هدذا
ااقانون  ،واه أن يعنيها من ااخضو ابعض الحكاس ااوا دة به.
__________________
*

أضينت باام سوس ااسلطانا قس  2001/55اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )696بتا ي 2001/6/2س .

*مادة ( )5مك ان ( :)1تطبدددق أحكددداس هدددذا ااقدددانون علدددل ااجمعيدددات ااتدددا تؤسسدددها ااجاايدددات
الجنبي بما ال يتعا ض مع اا ئح ااتا ت د من ااوزي ب أنها.
__________________
*

أضينت باام سوس ااسلطانا قس  2002/41اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )718بتا ي 2002/5/1س .

ااباب اا انا
تأسيس ااجمعي
*مادة ( :)6ي ددت ط فددا تأسدديس ااجمعي د أن يكددون اهددا ن دداس مكتددوب موقددع مددن
اامؤسسين ااذين يجب أال يقل عددهس عن أ بعين ف دا ن .
اا امبا ة ن اطها فيده وذاد فدا
ويتعين علل ااجمعي توفي مق
ها ها.
خ ل مدة ال تجاوز سن من تا ي
____________________
*

عدات باام سوس ااسلطانا قس 2007/23س اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد (  )837بتا ي 2007/4/15س .

مادة (:)7

يجب أن ي تمل ن اس ااجمعي علل اابيانات اآلتي :
أ -اسدددس ااجمعيددد وأهددددافها ومجدددال ن ددداطها ووسدددائل تننيدددذ هدددذه
الهداف ونطاا عملها ااجغ افا وم كز دا تهدا علدل أن يكدون
عمان .
فا سلطن ُ
وال يجددوز لي د جمعي د أن تتخددذ تسددمي تدددعو اددل االددبس بينهددا
وبين جمعي أخ أو أن تتخذ تسمي أجنبي .
ب -اسددس كددل مددن العضدداء اامؤسسددين واقبدده وسددنه  ،وجنسدديته ،
وديانته ومهنته ومحل قامته .
ج -موا د ااجمعي وكينيد اسدتغ اها واات د ف فيهدا وبدايد ونهايد
ااسن اامااي .
د -أجهددددزة ااجمعيدددد واخت ا ددددات كددددل منهددددا  ،وكينيدددد اختيددددا
أعضددائها وعددزاهس أو سددقاط أو بطددال عضددويتهس  ،واان دداب
اادددد زس النعقدددداد ااجمعيدددد ااعموميدددد ومجلددددس اإلدا ة و ددددح
ااق ا ات اا اد ة منهما .
تها بااغي .
هـ -من يم ل ااجمعي فا
د وط ااعضددوي وحقددوا العضدداء وواجبدداتهس وعلددل الخد
و-
حق حضو ااجمعي ااعمومي واات ويت فيها  ،علدل أن ال يقدل
سن ااعضو عن  18سدن و ال يكدون قدد حكدس عليده فدا جنايد أو
جنح مخل باا ف أو المان ال ذا كان قد د ايه اعتبا ه .
ز -ط ا اام اقب اامااي ااداخلي .
ح -كيني د تعددديل ن دداس ااجمعي د و دماجهددا وتقسدديمها وتكددوين ف د و
اها .
ط -قواعد حل ااجمعي اختيا يا ن وااجه ااتا تؤول ايها أموااها .

مادة ( :)8ال يجوز أن ين فا ن اس ااجمعيد علدل أن تدؤول أموااهدا عندد ااحدل
ال ال ااجمعي أو ااجمعيات اام ه ة طبقا ن لحكداس هدذا ااقدانون وااتدا
تعمل فا مجال عمل ااجمعي .
علل أنده يجدوز بموافقد اادوزي أن تدؤول هدذه المدوال ادل جمعيد أو
جمعيات تعمـل فا مجال أو مجاالت أخ .
مادة (:)9

ينتخب اامؤسسون من بينهس أول مجلس دا ة وذا امدة سن واحددة ،
وينوض هذا اامجلس من بين أعضدائه منددوبا ن أو أك د يندوب عنده فدا
تمدداس جدد اءات اا دده  .ويقدددس طلددب دده ااجمعيدد اددل ااددوزا ة
موضحا ن فيه مق ها وم فقدا ن بده خمدس نسد مدن الو اا ااتاايد موقعد
من ئيس مجلس اإلدا ة واامنسق :

 -1بيان بأسماء العضداء اامؤسسدين وآخد بأسدماء أعضداء مجلدس
اإلدا ة الول موضحا ن بهما اقب كل منهس وسنه ومهنته وجنسديته
ومحل قامته وديانته .
 -2محض اجتما ااجمعي ااتأسيسي .
 -3محض اجتما مجلس اإلدا ة الول.
 -4ق ا مجلس اإلدا ة بتنويض من يقوس بتقديس أو اا اا ه .
 -5ن اس ااجمعي .
وت فق بالو اا هادة من ااجهدات اامخت د بعدـدس االعتد اض علدل
أي من اامؤسسين .
مادة ( :)10تتوال ااوزا ة ه ااجمعي  ،وذا بقيد ن امها فا ااسجل ااذي تعدـده
اهـذا ااغ ض ،وين ملخ اان اس و قـس ااقيد فدا ااج يددة اا سدمي
دون مقابل ،وتكتسب ااجمعي اا خ ي االعتبا ي من تا ي اان .
مادة ( :)11الددوزا ة حددق فددض دده ااجمعي د ذا كددان اامجتمددع فددا غي د حاج د
اخدماتها أو اوجود جمعي أو جمعيات أخد تسدد حاجد اامجتمدع فدا
مجال اان اط اامطلوب أو ذا كان تأسيسدها ال يتندق مدع أمدن اادواد أو
م لحتها أو لي أسباب أخ تقد ها ااوزا ة .
ويخطدد مقدددس طلددب اا دده بخطددداب مسددجل بدد فض دده ااجمعيددد
متضددمنا ن سددبب اا د فض واددذوي اا ددأن ااددت لس اددل ااددوزي مددن ق د ا
اا فض خد ل ده مدن تدا ي اسدت س مقددس ااطلدب ااخطداب اام دا
ايه ،ويعتب ااق ا اا اد باابت فا اات لس نهائيا.
مادة ( :)12تس

أحكاس اامادتين  10و  11علل كل تعديل فا ن اس ااجمعي .

مادة ( :)13ال يجددوز أن تكددون الجمعي د حقددوا ملكي د أو أي د حقددوا أخ د علددل
عقا ات ال بااقد ااض و ي اتحقيق ااغد ض اادذي أن دئت مدن أجلده
مااس تح ل علل ذن خا من ااوزي .
مادة ( :)14ال يجددوز فددت ف د و الجمعي د أو نقلهددا مددن مكددان اددل آخ د ال بعددد
ااح ول علدل موافقد اادوزي  ،ويقددس ااطلدب قبدل فدت ااند أو نقدل
ااجمعي ب ين يوما ن علل القل .
مادة ( :)15علل ااجمعي أن تحتن فا مق ها بااسج ت واادفات اآلتا :
 -1سج ت بأسماء العضاء وما يسددونه من ا ت اكات.
 -2وقائع جلسات مجلس اإلدا ة وااجمعي ااعمومي .

 -3دفدددات حسدددابات اإليددد ادات واام ددد وفات وااتب عدددات مؤيددددة
باامستندات اامعتمدة.
 -4أي سج ت أو دفات أخد تد اادوزا ة وجدوب االحتندا بهدا
فا مق ااجمعي .
مادة ( :)16يجب أن يدذك اسدس ااجمعيد وعنوانهدا و قدس قيددها فدا جميدع دفات هدا
وسج تها ومطبوعاتها .
*مادة ( :)17تخضع ااجمعيات ا قاب ااوزا ة  ،وتتناول هذه اا قاب فحد تقدا ي
تدقيق ااحسابات ااسنوي ااتا تج يهدا تلد ااجمعيدات علدل حسداباتها ،
وااتحقدددق مدددن مطابقددد أعمدددال ااجمعيددد القدددوانين ون امهدددا وقددد ا ات
ااجمعي ااعمومي ويتوال هذه اا قابد مو ندون يكدون اهدس حدق دخدول
مق ااجمعي واإلط علل سج تها ودفات ها وو ائقها ومكاتباتها.
كمددا يكددون اهددؤالء اامددو نين ااددذين ي ددد بتحديدددهس قد ا مددن وزيد
ددن ااضددبطي ااقضددائي فيمددا يقددع مددن
ااعدددل باالتندداا مددع ااددوزي
مخاانددات لحكدداس هددذا ااقددانون واالددوائ اا دداد ة تننيددذا ن ادده وتح ي د
اامحاض اا زم بها واتخاذ اإلج اءات اامق ة قانونا ن ب أنها.
_________________________


عدات باام سوس ااسلطانا قس 2007/23س اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )837بتا ي 2007/4/15س

ااباب اا ااث
ااجمعي ااعمومي
مادة ( :)18تتكون ااجمعي ااعمومي من جميدع العضداء اادذين أوفدوا باالاتزامدات
اامن وضد علدديهس وفق دا ن ان دداس ااجمعي د ومضددت علددل عضددويتهس سددت
أ ه علل القل وذا فيما عدا االجتما الول .
مادة ( :)19يكون انعقاد ااجمعيد ااعموميد بنداء علدل دعدوة مدن مجلدس اإلدا ة أو
طلدددب يتقددددس بددده امجلدددس اإلدا ة كتابددد عددددد ال يقدددل عدددن لدددث عددددد
العضدداء ااددذين اهددس حددق حضدددو ااجمعيدد ااعموميدد أو دعددوة مدددن
ااددوزا ة  ،ويددتس االنعقدداد فددا مق د ااجمعي د  ،ويجددوز امجلددس اإلدا ة
اادعوة ا نعقاد فا مكان آخ يحدد فا خطاب اادعوة .

مادة ( :)20يجدب أن ي فدق جددول العمدال بااددعوة ادل انعقداد ااجمعيد ااعموميد
وال يجدـوز الجمعيد اان د فددا غيد اامسددائل اادوا دة فددا ااجدددول ال
بموافق ااعدد اامن و عليه فا اامادة (. )19
مادة ( :)21تجدب دعدوة ااجمعيد ااعموميد ااعاديد ا جتمدا مد ة كدل سدن خد ل
ااتااي النتهاء ااسن اامااي الجمعي الن فا :
ال ه اا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تق ي مجلس اإلدا ة عن أعمدال ااسدن اامنتهيد وم د و خطد
ااعمل العاس ااجديد.
ااميزانيددد ااعموميددد وااحسددداب ااختددداما السدددن ااماايددد اامنتهيددد
وم و ميزاني ااعاس ااجديد.
تق ي م اقب ااحسابات.
انتخاب مجلس اإلدا ة و غل الماكن اا اغ ة.
تعيين م اقب ااحسابات وتحديد مكافأتده وذاد مدع عددس اإلخد ل
بأحكاس قانون اا قاب اامااي الدوا .
ما ي مجلس اإلدا ة ع ضه عليها من موضوعات.

مادة ( :)22يجددوز دعددوة ااجمعيد ااعمومي د اددل اجتمددا غي د عددادي الن د فيمددا
يأتا:
 -1تعديل ن اس ااجمعي .
 -2سقاط ااعضوي عن كل أو بعض أعضاء مجلدس اإلدا ة و دغل
الماكن اا اغـ ة .
 -3اان دد فدددا دمدداج ااجمعيددد فددا جمعيددد أخدد تعمدددل فدددا ذات
مجااها .
 -4اان د فددا حددل ااجمعي د ذا أ ددبحت غي د قدداد ة علددل تحقيددق
أغ اضددددددها أو خدمدددددد أعضددددددائها أو ااوفدددددداء بتعهددددددداتها أو ذا
ت أموااها اغي الغ اض ااتا أن ئت من أجلهدا  ،أو ذا
خ
ا تكبدددت مخاانددد جسددديم لحكددداس هدددذا ااقدددانون أو ان امهدددا أو
اوائحها ااداخلي .
 -5بطال ق ا من ق ا ات مجلس اإلدا ة .
 -6غي ذا من اامسائل ااهام وااعاجل ااتا ي ااوزي ع ضها
عليها .
وي د باإلدماج أو ااحل ق ا من ااوزي .
مادة ( :)23يجب ب غ ااوزا ة بكل اجتما الجمعي ااعمومي قبدل انعقداده بخمسد
ع يوما ن علل القل وب دو ة مدن خطداب ااددعوة وجددول العمدال
واامستندات والو اا ااخا باالجتما والوزا ة أن تنددب مدن تد اه
احضو االجتما .

مادة ( :)24يجوز اعضو ااجمعيد ااعموميد أن ينيدب عنده كتابد عضدوا ن يم لده فدا
حضدو اجتمدا ااجمعيد ااعموميد وفقدا ن امدا يحددده ن داس ااجمعيد وال
يجوز أن ينوب ااعضو عن أك من واحد .
ددحيحا ن ال بحضددو الغلبيدد
مادة ( :)25ال يعتبدد اجتمددا ااجمعيدد ااعموميدد
اامطلق لعضائها فإذا اس يكتمل ااعدد أجل االجتما ال جلسد أخد
تعقد خ ل خمس ع يوما ن من تا ي االجتما الول تبعا ن امدا يحددده
ن اس ااجمعي .
ويكون االجتمدا اا دانا دحيحا ن ذا حضد ه بأننسدهس عددد ال يقدل عدن
 % 10من العضاء .
مادة ( :)26ت د ق ا ات ااجمعي ااعموميد ااعاديد بالغلبيد اامطلقد األعضداء
ااحاضد ين وت ددد قد ا ات ااجمعيد ااعموميد غيد ااعاديد بأغلبيددـ
أعضائها وذا مااس ين فا ن اس ااجمعي علل أغلبي أك .
مادة ( :)27ال يجوز اعضو ااجمعي ااعموميد اال دت ا فدا مناق اتهدـا أو اإلدالء
ب ددوته فددا مسددأا مع وض د عليهددا ذا كانددت ادده ع ق د أو م ددلح
خ ي فا ااموضدو اامطد وح المناق د أو ااقد ا وذاد فيمدا عددا
انتخاب مجلس اإلدا ة .
مادة ( :)28يجددب بد غ ااددوزا ة ب ددو ة مددن محضد اجتمددا ااجمعيد ااعمومي د
خ ل خمس ع يوما ن من تا ي االجتمدا متضدمنا ن مدا اتخدذ فيده مدن
قـ ا ات .
ااباب اا ابع
مجلس اإلدا ة
مادة ( :)29يكددون اكددل جمعي د مجلددس دا ة ال يقددل عدددد أعضددائه عددن خمس د وال
يزيد علل ا نا ع عضوا ن وتكون مدته سنتين.
ويتددوال مجلددس اإلدا ة جميددع ددؤون ااجمعيدد ويكددون مسددؤوال عددن
أعمااها .
مادة ( :)30ال يجوز ااجمع بين عضوي مجلس اإلدا ة فا أك مدن جمعيد تعمدل
فا مجال واحد ال بإذن مدن اادوزي أو ممدن ينوضده فدا ذاد  ،كمدا ال
يجوز ااجمع بين عضوي مجلس دا ة ااجمعي وااعمل فيها بأج .

مادة ( :)31الدددوزا ة أن توفدددد منددددوبا ن عنهدددا احضدددو اجتماعدددات مجلدددس اإلدا ة
اإلدالء بوجهدـ ن هدا فدا موضدو معدين تد أن اام دلح ااعامد
تقتضددا بح دده مددع اامجلددس والمندددوب حددق اال ددت ا فددا مناق د هددذا
ااموضو دون اات ويت عليه .
مادة ( :)32يجب ب غ اادوزا ة ب دو ة مدن محاضد اجتماعدات مجلدس اإلدا ة،
متضمن ما اتخذ فيها من ق ا ات خ ل خمسد ع د يومدا ن مدن تدا ي
كل اجتما .
مادة ( :)33الوزيـ حق بطال اجتمدا مجلدس اإلدا ة ومدا اتخدذ فيده مدن قد ا ات
ذا انعقد باامخاان لحكاس هذا ااقدانون أو ن داس ااجمعيد كمدا يجدوز اده
أن يبطل أي ق ا يكون قد د مدن اامجلدس و دابه وجده مدن وجدوه
اادددبط ن دون بطدددال االجتمدددا ذاتددده وفدددا هدددذه ااحااددد تكدددون بددداقا
ااق ا ات حيح علدل أن يدتس خطدا مجلدس اإلدا ة بقد ا اإلبطدال
فا جميع ااحاالت خد ل ده علدل الك د مدن تدا ي بد غ اادوزا ة
بمحضد االجتمددا وااقد ا ات اا دداد ة فيدده و ال كددان االجتمددا ومددا
اتخذ فيه من قـ ا ات حيحا ن .
مادة ( :)34الوزي أن يعـين بقدـ ا مسدـبب وامدـدة ال تزيدد علدل سدنتين مددي ا ن أو
مجلس دا ة مؤقتا ن الجمعي يتدوال اخت ا دـات مجلدس اإلدا ة وذاد
فا حد ااحاالت اآلتي :
 -1ذا أ ددب عدددد أعضدداء مجلددس اإلدا ة ال يكنددا النعقدداده انعقددادا ن
حيحا ن .
 -2ذا اددس يددتس انعقدداد ااجمعي د ااعمومي د عددامين متتدداايين دون عددذ
تقبله ااوزا ة .
 -3ذا ا تكدددب مجلدددس اإلدا ة مدددن اامخااندددات مدددا يسدددتوجب هدددذا
اإلج د اء وذا د بعددـد نددذا ه بإزاا د اامخاان د وانقضدداء دده مددن
تا ي اإلنذا دون زااتها .
مادة ( :)35علل مجلس دا ة ااجمعي وااقائمين بااعمل فيها أن يباد وا ادل تسدليس
اامددددي أو اامجلدددس اامؤقدددت بمجددد د تعيينددده جميدددع أمدددوال ااجمعيددد
وسج تها ومستنداتها وموجوداتها وذا مع عددس اإلخد ل بمسدؤوايتهس
عما وقع منهس من مخاانات .
مادة ( :)36علدددل اامددددي أو اامجلدددس اامؤقدددت أن يتدددوال دددؤون ااجمعيددد طبقدددا ن
الخت ا دددات مجلدددس اإلدا ة وعليددده أن يددددعو ااجمعيددد ااعموميددد
ا نعقدداد قبددل انتهدداء اامدددة اامحددددة فددا ق د ا ااتعيددين ويع د ض عليهددا

تق ي ا ن عن حاا ااجمعي  ،ويجب أن تنتخب ااجمعي ااعموميد مجلدس
اإلدا ة ااجديد فا ااجلس ذاتها .
ااباب ااخامس
مااي ااجمعي
مادة ( :)37تتكون ااموا د اامااي الجمعي من :
 -1ا ت اكات العضاء .
 -2ااتب عات وااهبات وااو ايا ب ط موافق ااوزي علل قبواها .
 -3ي ادات الن ط .
 -4اإلعانات ااحكومي .
 -5اإلي ادات الخ ااتا توافق ااوزا ة عليها .
مادة ( :)38يجب أن يكون اكل جمعي ميزاني سنوي وحسابا ن ختاميدا ن و ذا جداوزت
م وفاتها أو ي اداتهدا ع د ة آالف لاير وجدب علدل مجلدس اإلدا ة
عد ض ااحسدداب ااختدداما وااميزاني د ااعمومي د علددل أحددد اامحاسددبين
اامعتمدين م دنوعا ن باامسدتندات اامؤيددة اده انح ده وتقدديس تق يد عنده
قبل انعقاد ااجمعي ااعموميد فدا اجتماعهدا ااسدنوي ب ده علدل القدل
ويجددب فدداا ددو ة مددن ااحسدداب ااختدداما وااميزانيدد ااعموميدد
وتق يد كدل مدن م اقدب ااحسدابات ومجلدس اإلدا ة بخطابدات ااددعوة
ااموجه األعضاء .
مادة ( :)39علدل ااجمعيد أن تدود أموااهددا اانقديد باسدمها ااددذي أ ده ت بدده اددد
أحد اام ا ف اامعتمدة فا ااسلطن علل أن تخط ااوزا ة باسمه .
*مادة ( :)40علل ااجمعي أن تننق أموااها فيما يحقق أغ اضدها  ،وامجلدس اإلدا ة
أن يسددتغل فددائض ي د ادات ااجمعي د اضددمان مددو د ابددت فددا أعمددال
محقق اعائد علل أال يؤ ذا علل ن اطها .
__________________
* عدات باام سوس ااسلطانا قس  2007/23اامن و فا ااج يدة اا سمي ااعدد قس ( )837بتا ي 2007/4/15س .
مادة ( :)41ال يجوز الجمعي اادخول فا مضا بات مااي .
مادة ( :)42ال يجوز لي جمعي أن تح ل علل أموال من خ أجنبا أو جهد
أجنبي وال أن ت سل يئا ن ممدا ذكد ادل أ دخا أو جهدات أجنبيد ال
بددإذن مددن ااددوزي وذادد فيمددا عدددا اامبددااا ااخا دد بدد من اامعدددات

والدوات اا زم د ان دداطها وكددذا مددن ااكتددب واامطبوعددات فيمددا ال
يتعا ض مع قانون اامطبوعات واان .
مادة ( :)43أموال ااجمعي اا ابت واامنقوا مل اها وايس لعضائها حق فيها كمدا
ال يكون العضدو اامن دول أو اامسدتقيل أو اادذي انتهدت عضدويته لي
سبب آخ حق فا أموال ااجمعي .
مادة ( :)44ال يجوز الجمعي جمع اامال من ااجمهو أو قام ااحن ت والسدواا
ااخي ي أو غي ذا من وسائل جمع اامال ال األغد اض ااتدا تحقدق
أهددداف ااجمعي د وبعددد ااح ددول علددل ت د خي بددذا مددن ااددوزي
وي ددد ااددوزي ق د ا ا ن بتحديددد د وط وقواعددد و ج د اءات مددن هددذا
اات خي .
فا ميزاني ااوزا ة اعتمادات مااي امن اإلعاندات
مادة ( :)45يجوز أن يخ
الجمعيات اام ه ة طبقا ن لحكاس هذا ااقدانون ووفقدا ن القواعدد واا د وط
ااتا تضعها ااوزا ة فا هذا اا أن علل أن يكدون مدن بدين أسدس مدن
اإلعانات ما يأتا :
-1
-2
-3
-4
-5

مد حاج ااجمعي ال عان تأ يث .
مد ما تحتاج ايه ااجمعي فا سبيل تحقيدق أهددافها وااعمدل فدا
مجال ن اطها .
مد سهاس ااجمعي فا تأدي ااخدمات اإلنساني اامت دل بأوجده
ن اطها .
قيداس ااجمعيد بتننيدذ م د و اجتمداعا أو قددافا يخددس الهددداف
االجتماعي .
ااتقا ي اادو ي ااتدا تعددها اادوزا ة عدن ن داط ااجمعيد ومدد
ااتزامها بأحكاس هذا ااقانون واوائحه ااتننيذي ون اس ااجمعي .
ااباب ااسادس
دماج ااجمعي وحلها

مادة ( :)46الوزي أن يق دماج أك من جمعي تعمل اتحقيدق أغد اض متما لد
فا جمعي واحدة بهدف تنسيق ااخدمات ااتا تؤديها أو اغي ذاد مدن
السددباب ااتددا ي اهددا كنيلد بتحقيددق الغد اض ااتددا أن ددئت مدن أجلهددا
وي د باإلدماج ق ا مسدبب يبدين كينيد اإلدمداج ويبلدا ادذوي اا دأن
دو ه .
فو
ويح علل مجلس دا ة ااجمعي اامدمج  ،ومو نيهدا اات د ف فدا
أي أن من ؤونها بمج د ب غهس بق ا اإلدماج وعليهس أن يبداد وا

بتسليس جميع أموال ااجمعي اا ابت واامنقواد واامسدتندات ااخا د بهدا
ال ااجمعي ااتا أدمجت فيها .
مادة ( :)47يجوز حل ااجمعي بق ا مسبب من ااوزي فا الحوال اآلتي :
 -1ذا بت عجزهدا عدن تحقيدق ااغد ض أو الغد اض ااتدا أن دئت
من أجلها .
 -2ذا ت د فت فددا أموااهددا فددا غي د الوجدده اامحددددة اهددا طبق دا ن
لغ اضها .
 -3ذا تعذ انعقاد جمعيتها ااعمومي عامين متتاايين .
 -4ذا ا تكبدددت مخاانددد جسددديم اهدددذا ااقدددانون أو االدددوائ اا ددداد ة
بموجبه أو خاانت اان اس ااعاس أو اآلداب .
ويبلددا قدد ا ااحددل الجمعيدد بخطدداب مسددجل وين دد فددا ااج يدددة
اا سمي .
مادة ( :)48يح علل ااجمعي ااتا د قد ا بحلهدا كمدا يح د علدل ااقدائمين
علل دا تها ومو نيها موا ل ن اطها أو اات ف فدا أموااهدا فدو
ب غهس بق ا ااحل .
مادة ( :)49ذا حلت ااجمعي عين اها م ف امدة وبأج تحددهما ااوزا ة ويجدب
علددل ااقددائمين علددل دا ة ااجمعي د اامبدداد ة بتسددليس اام ددنا جميددع
اامسددتندات وااسددج ت ااخا د بااجمعي د عنددد طلبهددا ويمتنددع علدديهس
وعلل اام ف اامود اديده أمدوال ااجمعيد واامددينين اهدا اات د ف
فددا أي ددأن مددن ددؤون ااجمعيدد أو حقوقهددا ال بددأم كتددابا مددـن
اام نا .
وبعددد انتهدداء اات ددني يقددوس اام ددنا بتوزيددع المددوال ااباقيدد وفقددا ن
األحكاس اامق ة فا ن اس ااجمعي فإذا اس يوجد فيه ن تقوس ااوزا ة
بتوجيدده أمددوال ااجمعي د اامنحل د اددل جمعي د أو أك د مددن ااجمعيددات
اام ه ة وفقا ن لحكاس هذا ااقانون .
مادة ( :)50يح علل من ت بت مسؤوايتهس من أعضاء مجلس اإلدا ة عن وقدو
اامخاانات ااتا أدت ال حل ااجمعيد ت دي أننسدهس اعضدوي مجلدس
دو ق ا ااحل .
دا ة جمعي أخ امدة خمس سنوات من تا ي
ااباب ااسابع
ااجمعيات ذات ااننع ااعاس
مادة ( :)51تعتب جمعي ذات ننع عاس كل جمعي يق د بهدا تحقيدق م دلح عامد
ي د ق ا من ااوزي بعد موافق مجلس ااوز اء باعتبا ها كذا .

مادة ( :)52ي د قد ا مدن مجلدس اادوز اء بتحديدد مدا تتمتدع بده ااجمعيدات ذات
ااننع ااعاس من امتيازات ااسلط ااعام .
مادة ( :)53يجوز أن يعهد ال حد ااجمعيات ذات ااننع ااعداس دا ة أيد مؤسسد
اجتماعيد مدن اامؤسسدات ااتابعد الدوزا ة أو تننيدذ م د و اجتمداعا
من م وعاتها أو ب امجها االجتماعي وذاد طبقدا ن ال د وط وااقواعدد
ااتا ي د بها ق ا من ااوزي فا كل حاا علل حدة .
ااباب اا امن
ااعقوبــــات
مادة ( :)54مع عـدس اإلخ ل بأي عقوبد أ دد يدن عليهدا قدانون ااجدزاء ااعُمدانا
أو أي قدددانون آخددد  ،يعاقدددب بااسدددجن مددددة ال تزيدددد علدددل سدددت أ ددده
وبغ ام ال تزيد علل خمسمائ لاير أو بإحد هاتين ااعقوبتين :
 -1كددل مددن حد أو قدددس أو أمسد محد ا ن أو سددج ن أو دفتد ا ن ممددا
يلزمه ااقانون تح يـ ه أو بتقديمه أو مساكه ي تمل علدل بياندات
حيح مع علمده بدذا  ،وكدل مدن تعمدد عطداء بيدان ممدا
غي
ذك اجه غي مخت د أو تعمدد خنداء بيدان يلزمده هدذا ااقدانون
باته .
 -2كل من با ن اطا ن الجمعي قبل ه ها .
 -3كل مدن با د ن داطا ن الجمعيد يخدااف ااغد ض اادذي أن دئت مدن
اجله أو أننق أموااها فيما ال يحقق هذا ااغ ض أو ضا ب بها .
 -4كل من سم اغي أعضاء ااجمعي اامقيدة أسماؤهس فا سدج تها
باال ت ا فا دا تها أو فا مداوالت جمعيتها ااعمومي .
 -5كدل مدن وا دل أو ا دت فدا موا دل ن داط جمعيد منحلده أو
ت ف فا أموااها علل أي وجه بعد علمه بق ا ااحل .
ويعتب ااعلس ابتا ن فا حق ااقائمين علل دا ة ااجمعيد وااعداملين
بها من تا ي ب غ مجلس اإلدا ة بق ا ااحل ومن تدا ي ن د
هذا ااق ا فا ااج يدة اا سمي باانسب ال ااغي .
 -6كـل م ـف وز علل العضـاء أو غي هـس موجودات ااجمعيد
علل خ ف ما يقضا به هذا ااقانون أو ااق ا اا اد بااحل .
 -7كل من جمع تب عات أو قبل هبات أو و ايا علل خد ف أحكداس
هددذا ااقددانون  ،ويجددوز ااحكددس بم دداد ة مددا جمددع منهددا احسدداب
ااوزا ة إلنناقه فا أوجه ااب .
 -8كل من امتنع من أعضداء مجلدس اإلدا ة أو اامددي أو اامدو نين
عن اامباد ة ال تسليس الموال واامستندات وااددفات وااسدج ت

اامتعلق بااجمعي اامدمج المسؤواين بااجمعي اامدمج فيها وكدل
مددن امتنددع عددن اامبدداد ة اددل تسليددـس دداء مددن ذا د المدددي أو
مجلس اإلدا ة اامؤقت .
مادة ( :)55مع عدس اإلخ ل بأحكاس اامادة ( )54يُعاقب بغ امد ال تجداوز خمسدين
ياالن كل مدن يخدااف أحكداس هدذا ااقدانون أو ااقد ا ات اا داد ة تننيدذا ن
اه .
مادة ( :)56يعاقب أعضاء مجلس اإلدا ة ومددي ااجمعيد منتخبدا ن كدان أو معيندا ن أو
منتددبا ن بدذات ااعقوبدات اامن دو عليهدا فدا اامدـادة ( )55ذا وقعدت
ااج ائس ااسابق بسبب همااهس أو تق ي هس فا أداء واجباتهس .
مادة ( :)57يكون أعضداء مجلدس اإلدا ة ومددي ااجمعيد منتخبدا ن كدان أو معيندا ن أو
منتدددبا ن مس دؤواين فددا أمددوااهس ااخا د عددن تعددويض جميددع الض د ا
اامادي ااتا تلحق بااجمعي نتيج خ اهس بااقياس بواجباتهس .
مادة ( :)58الوزا ة أن تقوس بإغ ا مق ااجمعي وف وعها أو حداها امدة يحددها
ااوزي وذا كإج اء مؤقت احين تعيدين مددي أو مجلدس دا ة مؤقدت
أو دو قــ ا باإلدماج أو ااحل .
ااباب ااتاسع
أحكـاس وقتيــ
مادة ( :)59مدع عددس اإلخد ل بأحكداس اامددادة ( )2تسد أحكداس هدذا ااقدانون علددل
ااجمعيددات ااقائم د فددا تددا ي ااعمددل بدده ويجددب عليهددا تعددديل ن مهددا
وطلب ه ها بااتطبيق لحكامه خ ل ست أ ه من تدا ي ااعمدل بده
و ال اعتب ت منحله .
وتعتب ااجمعي منحل ذا فضت ااوزا ة عادة ه ها .
مادة ( :)60علددل كددل جمعي د أعيددد دده ها بددااتطبيق لحكدداس هددذا ااقددانون أن تعيددد
ت ددكيل مجلددس دا تهددا وفق دا ن ان امهددا خ د ل د ا دده مددن تمدداس
اا ه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

