النظام ألاساس ي للجمعية العمانية للمسرح

الفصل ألاول
تعريفات
مادة (  : ) 1يكون للكلمات و العبارات التالية املعنى املحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق معنى آخر -:
القانون  :قانون الجمعيات ألاهلية .
الوزير  :وزير التنمية الاجتماعية .
الوزارة  :وزير التنمية الاجتماعية .
الجمعية  :الجمعية العمانية للمسرح .
الجمعية العمومية  :الجمعية العمومية للجمعية العمانية للمسرح .
املجلس  :مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح .
رئيس املجلس  :رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح .
العضو  :عضو الجمعية العمانية .
املنسق  :منسق الجمعية العمانية للمسرح .

الفصل الثاني
اسم الجمعية و أهدافها و مجال نشاطها
و نطاق عملها الجغرافي و مركز إدارتها
مادة (  : ) 2تسمى الجمعية باسم الجمعية العمانية للمسرح و تتمتع بالشخصية الاعتبارية و يكون مقرها مدينة مسقط
.
مادة (  : ) 3تهدف الجمعية للعمل في ميدان العمل الفني املسرحي و ذلك على الوجه آلاتي :
 .1جمع شمل املشتغلين بفن املسرح في سلطنة عمان تحت مظلة واحدة و تحقيق التعارف بينهم و رعاية
مصالحهم و حقوقهم ألادبية و املادية .
 .2تدعيهم الجهود املشتركة في النهوض بالحركة املسرحية بما يتسق و أهداف الجمعية .
 .3التعريف باملسرحين العمانيين و نشر إنتاجهم في املحافل العربية و الدولية .
ً
ً
ً
 .4تمثيل املسرحيين العمانيين في املؤتمرات و املهرجانات و التجمعات املسرحية خليجيا و عربيا و عامليا .
 .5إقامة املؤتمرات و الندوات و املهرجانات املسرحية في سلطنة عمان .
 .6إقامة الدورات التدريبية و التثقيفية و ورش العمل في كافة املجاالت و التخصصات ذات العالقة باملسرح
للمساهمة في دعم كفاءة املشتغلين بها في سلطنة عمان و ذلك بالتعاون مع املعاهد و ألاكاديميات و الهيئات
املتخصصة في فنون املسرح داخل السلطنة و خارجها .
مادة (  : ) 4يكون نطاق عمل الجمعية الجغرافي سلطنة عمان و مركز إدارتها مدنية مسقط .
مادة (  : ) 5ال يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الاحزاب أو التدخل في ألامور الدينية و البعد عن التكتالت
القبلية و الفئوية املنصوص عليها في القانون و بصفة خاصة ما يأتي :
 .1ممارسة أي نشاط غير النشاط املحدد في هذا النظام .
 .2أن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج السلطنة إال بعد موافقة الوزير .
 .3إقامة الحفالت العامة أو املهرجانات أو إلقاء املحاضرات العامة إال بعد الحصول على موافقة الوزارة .
 .4إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البالد إال بعد الحصول على موافقة الوزارة .
 .5السماح بلعب القمار أو تناول املشروبات الكحولية في نقرها .
 .6الدخول في مضاربات مالية .

الفصل الثالث
شروط العضوية و حقوق الاعضاء و واجباتهم
مادة (  : ) 6يشترط فيمن يتقدم لعضوية الجمعية ما يلي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون عماني الجنسية و أال يقل عمره عن  11سنه .
أن يكون من العاملين في مجال الانتاج و الاخراج و التمثيل و التقنيات املسرحية أو الكتابة و النقد في مجال
املسرح .
ً
أن يكون حاصال على الشهادة العامة كحد أدنى  ،و يجوز استثناء رواد الحركة املسرحية بالسلطنة من هذا
الشرط بقرار من املجلس .
أن يكون حسن السيرة و السلوك و أال يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو ألامانة مالم يكن قد رد
إليه إعتباره .
أن يلتزم بالنظام ألاساس ي للجمعية و لوائحها الداخلية .
أن يسدد رسوم الاشتراك حسبما تحددها الالئحة املالية للجمعية .

مادة (  : ) 7يتقدم الراغب في الانضمام للجمعية بطلب إلى املنسق على الاستمارة املعدة لهذا الغرض و تقيد الطلبات
بأرقام مسلسلة و تعرض على ال مجلس للنظر في قبولها و يخطر الطالب بقرار املجلس بالقبول أو الرفض الذي ينبغي أن
ً
يكون مسببا و ذلك كله خالل أسبوعين من تاريخ صدور القرار و ال يجوز ملن رفض طلبه تقديم طلب جديد إال بعد مض ي
ثالثة أشهر من تاريخ صدور القرار .
مادة (  : ) 1لعضو الجمعية فور أدائه رسوم الاشتراك الحق في الحصول على بطاقة العضوية وفق النموذج املعد لهذا
الغرض .
مادة (  : ) 9دون إلاخالل بالشروط الواردة من  2إلى  6من املادة (  ) 7من هذا النظام يجوز بقرار من املجلس يصدر
بأغلبية ألاعضاء و بعد سداد الرسوم املقررة منح عضوية انتساب للمقيمين في السلطنة املشتغلين باملسرح  ،و
لألشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الجمعية في تقديم و إقامة العروض و الندوات و املهرجانات  ،و ال
يحق للعضو املنتسب الترشح لعضوية املجلس أو التصويت في انتخابات الجمعية .
مادة (  : ) 11يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية يصدر بأغلبية ألاعضاء منح عضوية شرفية للشخصيات البارزة التي
ً
ً
ً
ً
تقدم دعما ماديا أو معنويا ملموسا للجمعية و أنشطتها  ،و ال يلتزم عضو الشرف بدفع رسوم الاشتراك  ،كما ال يحق له
الترشح لعضوية املجلس أو التصويت في انتخابات الجمعية .

مادة (  : ) 11يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام القانون و هذا النظام  ،و أن يبذل أقص ى جهد ممكن للنهوض
بأهداف الجمعية و عليه على وجه الخصوص أن :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يساهم في نشاطات الجمعية في حدود قدراته و إمكانياته .
يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة و حسن السيرة و السلوك .
أال يس ئ أو يحاول إلاساءة إلى الجمعية بأية طريقة كانت .
يتقيد و يلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية و مجلس إلادارة .
يدفع الاشتراكات حسبما تحددها الالئحة املالية للجمعية .
يعمل على جذب أعضاء جدد للجمعية و ذلك عن طريق التوعية و نشر أهداف الجمعية .

مادة (  : ) 12يحق للعضو ما يلي :
 .1حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية و غير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية املجلس
بشرط أن تتوافر فيه الشروط الالزمة في أعضاء املجلس .
 .2املشاركة في اللجان املنبثقة عن الجمعية .
 .3املشاركة في اللقاءات و املؤتمرات و املهرجانات التي تقيمها أو تساهم فيها الجمعية  ،و الحصول على ألاسعار
الخاصة باألعضاء وفق ألاسس التي يحددها املجلس .
ً
 .4الحصول على نشرات و إصدارات الجمعية مجانا أو بأسعار مخفضة حسب الضوابط التي يحددها املجلس .
 .5الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية ألعضائها .
 .6الاستفادة من املعلومات و البيانات و الكتب و الدراسات املتوافرة لدى الجمعية .
مادة (  : ) 13تزول صفة العضوية عن العضو في الحاالت آلاتية :
 .1الانسحاب من الجمعية .
 .2الوفاة .
 .3فقدان شرط من شروط العضوية .
 .4الفصل .
 .5التأخير عن سداد الاشتراكات في موعدها ملدة سنه بشرط إحضاره بخطاب موص ى عليه باالستحقاق .
ً
و يصدر قرار زوال العضوية من املجلس على أن يخطر العضو بالقرار خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
مادة (  : ) 14يجوز بقرار من املجلس إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنه
إذا ما أدى املبلغ املستحق عليه خالل السنة التالية .

مادة (  : ) 15ال يجوز للعضو و ملن زالت عضويته ألي سبب من ألاسباب و ال لورثة العضو املتوقي الحق في استرداد ما
سبق له دفعه من اشتراكات أو تبرعات .
ً
مادة (  : ) 16على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم إلى املنسق بطلب كتابي مبينا فيه ألاسباب
املوجبة النسحابه  ،و على املنسق عرض الطلب على املجلس خالل شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب
العضو و محاولة إقناعه بالعدول عن قراره و إذا رفض الاستجابة إلى طلب املجلس اعتبر الانسحاب مقبوال  ،و يلتزم
العضو املنسحب بسداد ما عليه من اتزامات .
مادة (  : ) 17يجوز للمجلس فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحاالت التالية:
 .1إذا أخل بالنظام ألاساس ي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
 .2إذا خالف قرارات الجمعية العمومية أو املجلس .
 .3إذا اختلس العضو من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو وثائقها أو مراسالتها .
 .4إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بأعضاء مجلس إدارتها .
ً
و في جميع ألاحوال ال يتم الفصل إال بموافق ثلثي أعضاء املجلس و يخطر العضو بقرار املجلس بالفصل كتابيا خالل
ً
خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
مادة (  : ) 11يجوز للعضو الذي صدر في حقه قرار مجلس إلادارة بالفصل التظلم من هذا القرار أمام الجمعية العمومية
ً
العادية أو الغير العادية في أول اجتماع ألي منها  ،و يكون قرار الجمعية العمومية سواء العادي أو الغير عادي نهائيا  ،و
ً
ً
على منسق املجلس إبالغ العضو كتابيا بقرار الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

الفصل الرابع
إدارة الجمعية
مادة (  : ) 19تشكل الجمعية العمومية من ألاعضاء املسددين الشتراكاتهم املالية و الذين مضت على عضويتهم ستة
أشهر على ألاقل و ذلك فيما عدا الاجتماع ألاول .
مادة (  : ) 21تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من املجلس او بطلب يقدم من ثلث عدد ألاعضاء الذين لهم حق
حضور الجمعية العمومية أو بناء على دعوة من الوزارة عند الاقتضاء .
مادة (  : ) 21يرفق بدعوة الجمعية العمومية جدول ألاعمال و ال يجوز النظر في غير املسائل الواردة في الجدول إال
بموافقة ثلث عدد ألاعضاء الذين لهم حق الحضور .
مادة (  : ) 22تجب دعوة الجمعية ال عمومية العادية لالجتماع مرة كل سنة خالل الثالثة أشهر التالية النتهاء السنة
املالية للنظر في :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقرير املجلس عن أعمال السنة املنتهية و مشروع خطة العام الجديد .
امليزانية العمومية و الحساب الختامي للسنة املنتهية و مشروع ميزانية العام الجديد .
تقرير مراقب الحسابات .
انتخاب املجلس أو شغل ألاماكن الشاغرة النتهاء العضوية .
تعيين مراقب الحسابات و تحديد مكافأته .
ما يرى املجلس عرضه عليها موضوعات .

مادة (  : ) 23يجوز دعوة الجمعية إلى اجتماع غير عادي للنظر في تعديل الجمعية أو حلها أو إدماجها في غيرها أو إسقاط
العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إلادارة أو غير ذلك من املسائل الهامة و العاجلة او إذا ارتكبت مخالفة جسمية
ألحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لوائحها الداخلية أو إلبطال قرار من قرارات املجلس و ذلك على النحو آلاتي :
 .1بقرار من املجلس يوافق عليه ثلثا أعضائه على ألاقل .
 .2بناء على طلب كتابي موقع عليه من عدد ال يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
 .3بناء على طلب من الوزارة .
مادة (  : ) 24يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر الجمعية ما لم يتضمن خطاب الدعوة مكان آخر  ،و يجب دعوة
ً
ً
ألاعضاء بخطاب موص ى عليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما مرفقا به جدول ألاعمال و صورة من امليزانية العمومية و
الحسابات الختامية و مشروع امليزانية .

مادة (  : ) 25تخطر الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاد بخمسة عشر يوما على ألاقل وبصورة من
خطاب الدعوة واملسائل الواردة في جدول إلاعمال واملستندات ألاخرى الخاصة باالجتماع  ،وللوزارة أن تندب من تراه
لحضور الاجتماع .
مادة ( :)26ال يعتبر صحيحا اجتماع الجمعية العمومية إال بحضور ألاغلبية املطلقة لعدد ألاعضاء فإذا لم يكتمل نصاب
الحضور يؤجل الاجتماع إلى جلسة تعقد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول  ،ويكون الاجتماع الثاني
صحيحا اذا حضره بانفسهم عدد ال يقل عن %11من الاعضاء فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز للوزير تفويض املجلس
في ممارسة سلطات الجمعية العمومية .
مادة (: )27يراس الجمعية العمومية رئيس وفي حالة غيابة يتولي الرئاسة نائب املجلس  ،واكبر اعضاء مجلس الادارة
الحاضرين سنا عند غياب نائب رئيس املجلس .
مادة ( :)21يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية العادية او الغير عادية ما يلي:
 .1فصل الاعضاء يكون بثلثي اصوات اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في الجمعية
 .2سحب الثقة من بعض او كل اعضاء املجلس يكون باغلبية ثلثي اصوات اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم
حق التصويت .
 .3تعديل النظام الاساس ي للجمعية يكون باغلبية اصوات ثلثي اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق
التصويت .
 .4حل الجمعية يكون باغلبية اصوات ثالثة ارباع اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت .
 .5باقي القرارات  ،تكون باغلبية اصوات اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين الذين لهم حق التصويت .
مادة ( )29يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه عضوا اخر يمثله في الجمعية العمومية وال يجوز ان ينوب العضو عن
اكثر من عضو واحد  ،ويجب ان تكون الانابة مثبتة بالكتابة ومعتمدة من املجلس .
مادة ( : )31يتم تسجيل قرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع واملنسق.
مادة ( )31ال يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشات الجمعية او الادالء بصوته في مسالة معروضة عليها
اذا كانت له مصلحة شخصية في املوضوع املطروح للمناقشة او القرار فيما عدا انتخاب مجلس الادارة .
مادة ( :)32تبلغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على
ان يتضمن محضر الاجتماع القرارات التي اتخذت.

مادة ( :)33املجلس هو السلطة التنفيذية للجمعية يدير الجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التى تضعها الجمعية العمومية
والقرارات التي تصدرها تحقيقا الهداف الجمعية .
مادة ( : )34يتكون املجلس من تسعة اعضاء  ،وتكون مدته سنتين  ،ويجوز اعادة انتخاب من تنتهي عضويته.
مادة ( :)35يكون انتخاب اعضاء املجلس باالقتراع السري املباشر من قبل الجمعية العمومية  ،وينتخب املجلس في اول
اجتماع له من بين اعضائة رئيسا ونائبا للرئيس ومنسقا وامينا للصندق .
مادة ( :)36يشترط فيمن يترشح لعضوية املجلس الا يقل عمره عن  25سنه  ،كما يشترط فيمن يترشح ملنصبي رئيس
املجلس ونائب الرئيس ان يكون حاصال على الشهادة العامة.
مادة ( )37يتولى املجلس شؤون الجمعية ويكون مسؤوال مسؤولية جماعية امام الوزارة عن جميع اعمالها وفق احكام
القانون وهذا النظام ومسؤول عن اموال الجمعية وممتلكاتها ويختص على وجه الخصوص باالتي :
 .1شؤون الجمعية من النواحي الفنية واملالية والادارية واعداد اللوائح الداخلية للجمعية ويمكنه في ذلك
الاشترشاد بالنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .
 .2تكوين اللجان التي يراها الزمة لحسن سير العمل على ان يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الاقل وتكون
قرارات اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي يحددها املجلس على ان يتم عرضها على املجلس في اول
اجتماع له للتصديق عليها .
 .3تعيين املوظفين واصدار العقوبات التاديبية وفصلهم .
 .4دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية طبقا الحكام القانون .
 .5النظر في قبول اعضاء جدد ب الجمعية والبت في طلبات الانسحاب املقدمة من الاعضاء .
 .6تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
 .7النظر في املخالفات التي تقع من الاعضاء
 .1الاشراف املباشر على البرامج واملشروعات التي تقيمها الجمعية
 .9املوافقة على العقود والاتفاقيات التي تنوي الجمعية ابرامها .
 .11اعداد الحسابات الختامية وامليزانية العمومية عن السنة املالية املنتهية ومشروع ميزانية العام القادم
والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية .
 .11مناقشة مالحظات الوزارة واعداد الرد عليها .
 .12اخطار الوزارة بصورة من محاضر اجتماع كل من املجلس والجمعية العمومية خالل اسبوعين من تاريخ
الانعقاد.

مادة ( )31يجتمع املجلس اجتماعا دوريا مرة على الاقل كل شهر  ،وكل عضو يتخلف عن حضور ثالثة جلسات متتالية او
اكثر من نصف عدد جلسات املجلس خالل العام دون عذر مقبول يعتبر مستقيال .
مادة ( )39يكون اجتماع املجلس صحيحا بحضور الاغلبية املطلقة العضائه وتصدر قراراته باغلبية عدد اصوات
الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة ( : )41اذا خال مكان احد اعضاء املجلس في الفترة التي تقع بين اجتماع جمعية عمومية واخر فلمجلس الادارة ان
يحل محله من كان حائزا على اكثر الاصوات في اخر انتخاب فاذا قام لدية مانع خلفه من يليه  ،فاذا لم يوجد جاز
للمجلس انتداب عضو من اعضاء الجمعية العمومية على ان ال يزيد عدد الاعضاء املنتدبين خالل الدورة الانتخابية
الواحدة عن ثالثة.
مادة ( :)41يعتبر املجلس منحال اذا استقال منه اربعة اعضاء دفعة واحدة  ،كما يعتبر منحال كذلك دون مراعاة هذه
النسبة  ،اذا اصبح عدد الاعضاء الباقين اقل من ثالثة اعضاء  ،وفي هاتين الحالتين تدعى الجمعية العمومية الجتماع
غير عادي النتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة ملدة املجلس السابق .
وفي حالة اعتبار املجلس منحال طبقا للفقرتين السابقتين تتولى الجهة املختصة اتخاذ الاجراءات الالزمة لدعوة الجمعية
العمومية بصفة غير عادية النتخاب اعضاء جدد للمجلس خالل شهر على الاكثر من تاريخ الحل .
مادة ( :)42يجب ان تسجل محاضر اجتماعات املجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس واملنسق وان ترقم كل صفحة
من صفحات السجالت وامللفات واملحاضر املشار اليها بارقام مسلسلة وان تختم بخاتم الجمعية ويمكن الي عضو
الاطالع عليها بخطاب مسبب الى مجلس الادارة في اي وقت من الاوقات املخصصة للعمل في مقر الجمعية وذلك بحضور
الشخص املوجود في عهدته.
مادة ( :)43يختص رئيس املجلس بما ياتي :
 .1رئاسة اجتماعات املجلس والجمعية العمومية العادية وغير العادية .
 .2تمثل الجمعية في صالتها بالغير وامام القضاء .
 .3اقرار جدول اعمال اجتماعات املجلس ومراقبة تنفيذ قراراته.
 .4التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق املجلس على ابرامها .
 .5التوقيع مع املنسق على محاضر اجتماعات املجلس وكذلك التوقيع على القرارات الادارية والشؤون املتعلقة
باملوظفين.
 .6التوقيع على الشيكات واعتماد مستندات الصرف مع امين الصندوق .
 .7البت في املسائل العاجلة التي ال يمكن تاجيلها الى اجتماع املجلس على ان تعرض على املجلس في اول اجتماع .

مادة ( :)44يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
مادة ( :)45يختص املنسق بما ياتي :
 .1تحضير جدول اعمال املجلس وتوجيه الدعوة الى الاعضاء واعدد محاضر جلساته وقراراته وتسجيلها في
السجالت الخاصة بها وعرضها على املجلس في الاجتماع التالي للتصديق عليها .
 .2اعداد سجل باسماء الاعضاء وبياناتهم الاساسية.
 .3امساك سجالت محاضر اجتماعات املجلس والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
 .4اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه الى املجلس بعد عرضه على رئيس املجلس.
 .5اعداد اعمال الجمعية العمومية ودعوتها في املوعد القانوني وكذلك اعداد جدول اعمال اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية .
 .6ابالغ الوزارة بمحاضر اجتماعات املجلس والجمعية العمومية .
 .7الاشراف على جميع الاعمال الادارية وحفظ جميع الاوراق الخاصة بالجمعية وسجالتها في مقرها .
 .1الاصالع على كافة املكاتبات الواردة للجمعية وعرضها على املجلس .
 .9تلقى طلبات الانضمام الى عضوية الجمعية .
مادة ( )46يختص امين الصندوق بما ياتي :
 .1الاشراف على املوارد املالية للجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الايصاالت عن كافة ايرادات الجمعية
واستالمها وايداعها حساب الجمعية لدى البنك ومراقبة القيد بالسجالت املالية.
 .2تنظيم الاعمال املالية واملخزنية والاشراف عليها .
 .3الاشراف على الجرد السنوي .
 .4صرف املبالغ التي يتم اقرار صرفها قانونا والاحتفاظ بمستندات الصرف والتوقيع عليها وعلى الشيكات مع رئيس
املجلس .
 .5تصوير الحسابات الختامية وامليزانية العمومية تمهيدا لعرضها على مراقب الحسابات العداد تقريره عنها بعد
مراجعتها ثم عرضها على املجلس .
 .6الاشتراك في وضع مشروع امليزانية وعرضه على املجلس .
 .7اعداد الرد على املالحظات التي ترد الى الجمعية بشان الاعمال املالية بعد التنسيق مع رئيس املجلس .

مادة ( :)47للجمعية العمومية تعيين مراقب للحسابات من غير اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاته واذا جاوزت
املصروفات او الايرادات مبلغ مائة الف ريال يجب ان يكون املراقب من املحاسبين القانونيين ويتولى اعماله من تاريخ
تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالي وعليه مراقبة حسابات السنة املالية التي يندب لها
ويختص مراقب الحسابات على وجه الخصوص بما ياتي :
 .1وضع النظام املالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية .
 .2جرد الخزينة والعهد في نهاية السنة املالية وتقديم تقرير بذلك الى املجلس .
 .3تقديم تقرير عن الحساب الختامي وامليزانية العمومية الى املجلس قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية العمومية
بشهر على الاقل يكون مشفوعا يتضمن مالحظاته على الحساب الختامي وامليزانية .
ويكون ملراقب الحسابات في سبيل ا لقيام بمهامه الحق في الاطالع على دفاتر الجمعية ومستنداتها في اي وقت وله الحق
في طلب البيانات والايضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها الداء مهمته.

الفصل الخامس
موارد الجمعية وكيفية
استغاللها والتصريف بها
مادة ( )41تتكون املوارد املالية للجمعية من :
 .1اشتراكات الاعضاء .
 .2التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها .
 .3ايرادات الانشطة.
 .4الاعانات الحكومية .
 .5الايرادات الاخرى املختلفة التي توافق الوزارة عليها .
م ا ا ااادة ( : )49ال يج ا ا ااوز للجمعي ا ا ااة ان تحص ا ا اال عل ا ا ااى ام ا ا ااوال م ا ا اان اي ش ا ا ااخص اجنب ا ا ااي او جه ا ا ااة اجنبي ا ا ااة وال ان ترس ا ا اال ش ا ا اايئا
مم ا ااا ذكا ا اار ال ا ااى اشا ا ااخاص او جه ا ااات اجنبيا ا ااة الا ب ا اااذن ما ا اان ال ا ااوزير وذلا ا ااك فيم ا ااا عا ا اادا املب ا ااالغ الخاصا ا ااة ب ا ااثمن املعا ا اادات
والادوات الالزمة لنشاطها وكذلك ثمن الكتب واملطبوعات.
ما ا ااادة ( :)51تبا ا اادا السا ا اانة املاليا ا ااة للجمعيا ا ااة فا ا ااي اول ينا ا اااير وتنتها ا ااي ف ا ا ااي اخا ا اار ديسا ا اامبر ما ا اان كا ا اال عا ا ااام  ،فيما ا ااا عا ا اادا الس ا ا اانة
املالية الاولى فتبدا من تاريخ تسجيل الجمعية وتنتهي في اخر ديسمبر من السنة التالية .
م ا ااادة( :)51ت ا ااودع ام ا ااوال الجمعي ا ااة باس ا اامها ال ا ااذي اش ا ااهرت ب ا ااه ل ا اادى اح ا ااد املص ا ااارف املعتم ا اادة ف ا ااي الس ا االطنة وتخط ا اار ب ا ااه
الا ا ااوزارة  ،وفا ا ااي حالا ا ااة تغييا ا اار جه ا ا ااة الايا ا ااداع تخطا ا اار الا ا ااوزارة خ ا ا ااالل اسا ا اابوع ما ا اان تا ا اااريخ ذل ا ا ااك ويا ا ااتم السا ا ااحب ما ا اان ه ا ا ااذه
الاموال بموجب شيات تحمل توقيع رئيس املجلس وامين الصندوق .
م ا ا ا ااادة ( )25يح ا ا ا اادد املجل ا ا ا ااس املب ا ا ا ااالغ النقدي ا ا ا ااة الت ا ا ا ااي يح ا ا ا ااتفظ به ا ا ا ااا ام ا ا ا ااين الص ا ا ا ااندوق ملواجه ا ا ا ااة املص ا ا ا ااروفات العاجل ا ا ا ااة
للجمعية .
ما ا ااادة ( : )53اما ا ااوال الجمعيا ا ااة مخصصا ا ااة للصا ا اارف منها ا ااا علا ا ااى تحقيا ا ااق اغراضا ا ااها وال يجا ا ااوز انفاقها ا ااا فا ا ااي غيا ا اار ذلا ا ااك  ،ولها ا ااا
بقا ا ارار ما ا اان املجل ا ااس ان تسا ا ااتغل فا ا ااائض ايراداته ا ااا لضا ا اامان ما ا ااورد ثاب ا اات فا ا ااي اعم ا ااال محققا ا ااة لعائا ا ااد عل ا ااى الا يا ا ااؤثر ذلا ا ااك
على نشاط الجمعية وبشرط موافقة الوزارة .

الفصل السادس
حل الجمعية
ما ا ااادة ( :)54اذا اتضا ا ااح للمجل ا ا ااس ان الجمعيا ا ااة اص ا ا اابحت عا ا اااجزة ع ا ا اان تحقيا ا ااق اعراض ا ا ااها فلا ا ااه ان يطل ا ا ااب عقا ا ااد جمعي ا ا ااة
غير عادية للنظر في حل الجمعية فاذا وافق ثلثي اعضاء الجمعية العمومية يصدر قرار الحل من الوزير .
م ا ا ا ااادة ( :)55اذا حل ا ا ا اات الجمعي ا ا ا ااة عين ا ا ا اات ال ا ا ا ااوزارة مص ا ا ا اافيا له ا ا ا ااا ب ا ا ا اااجر ويج ا ا ا ااب عل ا ا ا ااى الق ا ا ا ااائمين عل ا ا ا ااى ادارة الجمعي ا ا ا ااة
املبا ا ا ااادرة بتس ا ا ا االيم املص ا ا ا اافي جميا ا ا ااع املس ا ا ا ااتندات والس ا ا ا ااجالت الخاصا ا ا ااة بالجمعي ا ا ا ااة عن ا ا ا ااد طل ها ا ا ااا  ،ويمتن ا ا ا ااع عل ا ا ا اايهم وعل ا ا ا ااى
املصا ا اارف امل ا ا ااودع لدي ا ا ااه اما ا ااوال الجمعي ا ا ااة او امل ا ا اادينين له ا ا ااا التصا ا اارف ف ا ا ااي اي ش ا ا ااان ما ا اان ش ا ا اائون الجمعي ا ا ااة او حقوقه ا ا ااا الا
بامر كتابي من املصفي.
مادة ( )56تؤول اموال الجمعية بعد الحل الى احد الجمعيات املشهرة التي تحددها الوزارة .

