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 لسنة 2006(1)
(2006/3/16)
 الفصل األول
أحكام تمهیدیة

 
اسم القانون.        

1ـ      یسمی هذا القانون  ،  "  قانون تنظیم العمل الطوعی واإلنسانی لسنة 2006 " .
 

إلغاء وإستثناء.     
2ـ      یلغی قانون مفوضیة العون  اإلنسانی  لسنة  1996  علی  أن  تظل ساریة جمیع التدابیر واللوائح الصادرة بموجبه الی أن تلغی أو تعدل وفقًا ألحکام هذا

القانون .
 

سیادة أحكام هذا القانون .         
الی المدى الذى یزیل التعارض . 3      تسود أحکام هذا القانون  فی حالة تعارضها مع أحکام أى قانون آخر 

 
تفسیر .           

4ـ      فی هذا القانون ، ما لم یقتض السیاق معنی آخر :(2)
األضـرار الناتجة عن أوضاع طارئة والتأهیل والتوطین والتسکین "   تشمل المشروعات واألنشطة التی   تستهدف  إزالة  " إعادة التعمیر 

وآثارها ،
األجنبیة للسودان وممارستها "         یقصد بها مجموعة األحکام واللوائح والموجهات، التی تنظم دخول المنظمات  " اإلتفاقیة القطریة  

ألنشطتها فیه ،
" الشبکات "                  یقصد بها شبکات المنظمات الطوعیة غیر الحکومیة الوطنیة واألجنبیة التی تعمل داخل السودان ،

آخر ، یجعل " الطوارئ "                  یقصد بها کل طارئ یؤثر علی اإلنسان أو بیئته من عوامل طبیعیة أو غیر طبیعیة أو أى طارئ 
اإلنسان عاجزًا عن ممارسة حیاته الطبیعیة ،

منظمة طوعیة  أو خیریة وطنیة أوأجنبیة مسجلة واإلنسانی "  یقصد به أى نشاط طوعی إنسانی غیر ربحی  تقوم به أى   " العمل الطوعی 
العامة  او خدمات حقوق االنسان أو , أوالخدمات  فی السودان بهدف تقدیم المساعدات اإلنسانیة أو اإلغاثة 
واإلجتماعیة للمستفیدین وتقوم بتقدیم عمل طوعی إنسانی حمایة البیئة أو تحسین المستویات اإلقتصادیة 

فی المجاالت المذکورة  ،
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والتسکین ، التی " المشروع "                 یقصد به برامج المساعدات اإلنسانیة ، أو الخدمات أو إعادة التعمیر والتأهیل والتوطین 
تتقدم بها أى من المنظمات الطوعیة ، ویتم تنفیذها بوساطة المنظمة    بمفردها، أو  باإلشتراك مع الوزارة

أو المؤسسة المختصة ، أو أى منظمة أخرى ، أو المجتمع ، أو مجموعة من األشخاص ،
" المفوض "                  یقصد به مفوض عام العمل الطوعی واإلنسانی الذى یتم تعیینه وفقًا ألحکام المادة 20 من هذا القانون ،

" المسجل "                   یقصد به مسجل عام منظمات العمل الطوعی واإلنسانی المعین بموجب أحکام المادة 22(1) 
" المفوضیة "                  یقصد بها مفوضیة العون الطوعی واإلنسانی المنشأة بموجب أحکام المادة 18 

"المنظمة الطوعیة الوطنیة "   یقصد بها المنظمة الطوعیة السودانیة غیر الحکومیة المسجلة  وفقًا ألحکام هذا  القانون وال تشمل أى :

تسجیلها وفق أحکام قانون الشرکات لسنة 1925 ( أ)      شرکة یتم 

(ب)     حزب سیاسی ،

المدنی "     یقصد بها منظمة المجتمع المدنی التی تباشر العمل الطوعی  االنسانی  لیس  ألغراض الربحالتی یتم منظمة المجتمع    "
تسجیلها وفق أحکام هذا القانون ،

أو أفراد لدیهم المقدرة المالیةإلنشاء "المنظمة الخیریة"              یقصد بها المنظمة التی یتم أنشاؤها بوساطة مواطنین أو مجموعات 
واستمرار األنشطة الخیریة ،

األجنبیة "  یقصد بها المنظمة غیرالحکومیة أو شبه الحکومیة ذات الصفة الدولیة  أو اإلقلیمیة  التی یتم تسجیلها المنظمة الطوعیة   "
بموجب أحکام هذا القانون ، أو المرخض لها بالعمل فی السودان وفقًا لإلتفاقیة القطریة،

" الوزارة  "                   یقصد بها وزارة الشئون اإلنسانیة ،
" الوزیر "                     یقصد به وزیر الشئون اإلنسانیة .

 
المبادئ التى تحكم العمل اإلنسانى.    

اآلتیة : 5ـ      تعمل منظمات العمل الطوعی واإلنسانی فی السودان وفقًا للمبادئ 
(أ )      عدم التمییز علی أساس العنصر ، أو النوع ، أو العرق ، أو اإلنتماء السیاسی أو المعتقدات الدینیة 

(ب)     النزاهة فی إختیار مواقع المشاریع مع األخذ فی اإلعتبار المناطق األکثر حاجة ،
المنطقة والجهات التی یحددها أمام المستفیدین والمانحین والجهات العامة ذات الصلة المسئولة عن الخدمات فی  (ج )     المحاسبیة 

النظام األساسی للمنظمة ،
(د )      استدامة برامج المعالجات  لتهیئة الظروف التی تمکن المجتمعات المحلیة من اإلعتماد علی ذاتها فی المدى  البعید ،

(هـ)    مراعاة رغبات المجتمع المحلی فی کل مراحل المشروع من خالل مشارکة المجتمعات المحلیة فی کافة مراحل تنفیذ المشروع ،
(و )     عدم تدخل المنظمات الطوعیة األجنبیة فی شئون السودان الداخلیة بما یؤثر علی سیادة البالد .
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أهداف العمل اإلنسانى.       

6      تشتمل ، وال تقتصر، األهداف اإلنسانیة الرئیسیة للمنظمات المسجلة بموجب أحکام هذا القانون علی تقدیم الخدمات  بما فی  ذلك  خدمات حمایة حقوق
اإلنسان وحمایة البیئة التالیة :

(أ )      اإلغاثة الطارئة للمواطنین المتضررین من الکوارث الطبیعیة أو  غیر الطبیعیة بالترکیز علی المجموعات األکثر تأثرًا ،
(ب)     درء مخاطر الکوارث وتخفیفها وإدارتها ،

(ج )     ربط المساعدات اإلغاثیة بإعادة التوطین وإعادة التعمیر والتنمیة ،
بالنازحین فی الداخل والالجئین والعائدین من خالل إعداد وتنفیذ برامج اإلغاثة وإعادة التعمیر وإعادة التوطین بالتنسیق (د )      اإلهتمام 

مع الجهات المعنیة ،
مع المؤسسات الوطنیة التی البنیات اإلقتصادیة واإلجتماعیة التی دمرتها الحرب أو الکوارث الطبیعیة ، بالتنسیق  (هـ)    إعادة تعمیر 

أنشئت لهذا الغرض ،
مع المستفیدین والسلطات الحکومیة األولویات لإلغاثة وإعادة التوطین وإعادة التسکین وإعادة التعمیر بالتشاور والتنسیق  (و )     تحدید 

ذات الصلة ،
(ز )     بناء القدرات المحلیة لتمکین المنظمات الوطنیة من االعتماد علی قدراتها ،

الخیریة و منظمات المجتمع اإلغاثة والخدمات االنسانیة من خالل المنظمات الطوعیة غیر الحکومیة والمنظمات  (ح)      تنفیذ مشاریع 
المدنی التی تنسجم أهدافها مع السیاسات العامة ومصالح المستفیدین .

 
إستقطـاب وتلقى التمویل والمنح.      

عبر وثیقة مشروع تجاز من قبل المفوضیة  وفق ما تفصله اللوائح . 7      (1)      یجب أن تکون المنح واستقطاب التمویل لبرامج المنظمات 
(2)      ال یجوز ألى منظمة مجتمع مدنی مسجلة وفقًا ألحکام هذا القانون تلقی أموال أو منح من الخارج أو من شخص أجنبی بالداخل أو من أى جهة أخرى

إال بموافقة الوزیر علی ذلك .
 
 

الفصل الثانى
التسجیل

 
تسجـیل المنظمـات الطــوعیة غــیر الحكومیة والمؤسسات الخیریة.   

الدستور ، یجب أن  تقوم المنظمات الطوعیة الخیریة ومنظمات )      مع مراعاة السلطات الحصریة لحکومة جنوب السودان أوالوالیات المحددة فی  1)     8
المجتمع المدنی التی تمارس العون االنسانی بالتسجیل لدى المسجل بما یتوافق مع أحکام هذا القانون .
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(2)      یجب علی جمیع المنظمات الطوعیة التی تم تسجیلها قبل صدور هذا القانون ، أن تقوم بتوفیق أوضاعها وفقًا ألحکام هذا القانون ، خالل تسعین
یومًا من تاریخ صدوره .

 
شروط التسجیل.     

9      (1)     یجب أن تتوفر ألغراض تسجیل المنظمات الوطنیة الطوعیةوالخیریة ومنظمات المجتمع المدنی الشروط اآلتیة ، وهی أن :
(أ )      تقدم المنظمة للمسجل طلبًا یتضمن قائمة بأسماء وعناوین أعضاء المنظمة المؤسسین علی أال یقل عددهم عن ثالثین عضوًا ،

(ب)     ترفق مع الطلب نسخة من دستور المنظمة وهیکلها التنظیمی ،
األمناء التمهیدى قرارًا موثقًا من الجمعیة العمومیة )     یرفق المدیر المؤقت أو المسئول التنفیذى األعلی أو مجلس اإلدارة أومجلس  (ج 

بإنشاء المنظمة .
(د )      تدفع المنظمة الرسوم المقررة للتسجیل .

بناًء علی طلب مقدم من عدد یقل عن ثالثین عضوًا،وبذات الشروط ) ، یجوز للوزیر أن یوافق علی تسجیل أى منظمة  (2)      علي الرغم من أحکام البند (1
الواردة فی البند المذکور شریطة توضیح المقدرة المالیة واإلستمراریة ومصادر تمویل المنظمة المراد تسجیلها .(3)

(3)      یجب أن تتوفر ألغراض تسجیل أى منظمة طوعیة أجنبیة، الشروط اآلتیة ، وهی أن :
(أ )      تکون مسجلة ، وفقًا للقوانین الساریة فی الدولة التی تأتی منها ،

(ب)     تبرز شهادة تسجیل معتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسیة بالدولة المعنیة ،
(ج )     تتقدم بطلب توضح فیه نوع النشاط ، أو العمل الذى تزمع ممارسته فی السودان ،

(د )      ال یکون مقرها أو منشأها أى دولة فی حالة حرب مع أو یقاطعها السودان ،
(هـ)    تقدم ما یثبت إمکاناتها المادیة والفنیة ، لممارسة النشاط أو العمل المزمع ممارسته فی السودان ، ومصادر تلك اإلمکانات ،

(و )     تنفذ برامجها بالتعاون مع أو بمشارکة منظمة وطنیة واحدة أو أکثر ،
(ز )     توقع علی اإلتفاقیة القطریة ،

(ح )     تتوفر فیها أى شروط أخرى یضعها الوزیر من وقت آلخر .(4)
 

منح شهادة التسجیل. 
10    (1)      یمنح المسجل شهادة تسجیل لکل منظمة  وطنیة  أو أجنبیة تستوفی شروط التسجیل الواردة فی المادة 9.

للشروط ، ألى منظمة وطنیة وخالل ثالثة أشهر ألى یجب علی المسجل أن یمنح شهادة التسجیل خالل شهر من تاریخ طلب التسجیل المستوفی        (2)
منظمة أجنبیة .

 
تجدید الترخیص.     

11ـ    یجدد الترخیص لکل منظمة سنویًا وفقًا للشروط التی تحددها اللوائح.
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11ـ    یجدد الترخیص لکل منظمة سنویًا وفقًا للشروط التی تحددها اللوائح.
 

االستثناء من التسجیل.
إتفاقیة فنیة فی األحمر من التسجیل بموجب أحکام هذا القانون علی أن تقوم بتوقیع  ـ    تستثني األمم المتحدة ووکاالتها المتخصصة  واللجنة الدولیة للصلیب  12

مجال العمل اإلنسانی وااللتزام بمبادئ العمل الطوعی واإلنسانی .
 

رفض التسجیل.     
13    (1)      یجوز للمسجل رفض تسجیل المنظمة إذا :

(أ )      کانت األنشطة التی تقوم بها مخالفة للمبادئ المنصوص علیها فی المادة 5 
(ب)     تضمن الطلب معلومات غیر صحیحة أو مخالفة لشروط التسجیل ، 
(ج )     فشلت المنظمة فی إستیفاء شروط التسجیل المبینة فی المادة 9 

(د )      کان النشاط أو العمل الذى تزمع المنظمة ممارسته مخالفًا للقانون .
(2)      یجب علی المسجل ، عند رفض تسجیل أى منظمة وطنیة أو أجنبیة إبالغها بأسباب ذلك القرار کتابة .

(3)      یجوز استئناف قرار رفض التسجیل للوزیر خالل خمسة عشر یومًا .
 

إلغاء التسجیل.     
المجتمع المدنی المسجلة بموجب أحکام هذا القانون بعد قیامه الخیریة أو منظمة  األجنبیة أو )      یجوز للمسجل إلغاء تسجیل المنظمة الوطنیة أو  1)    14

بالتحریات الالزمة وإقتناعه باآلتی :
(أ )      تم الحصول علی التسجیل بالتزویر أو بطریق الغش أو بناًء علی معلومات غیر صحیحة ،

غیر الحکومیة أو الخیریة أو منظمة المجتمع المدني أحکام هذا القانون أو اللوائح أو أى قانون آخر سارى المفعول (ب)     خالفت المنظمة 

(ج )     فشلت المنظمة المعنیة دون مبررات مقبولة فی ممارسة أنشطتها لمدة عام کامل ،
(د )      استخدمت المنظمة العون االنسانی للحصول علی مکاسب غیر مشروعة ،

(هـ)    تقدمت المنظمة بقرار من جمعیتها العمومیة بطلب العتماد حلها اختیاریًا أو إلغاء تسجیلها .
(2)      یجوز ألى منظمة طوعیة تم إلغاء تسجیلها وفقًا ألحکام البند (1) (أ ) ، (ب) ، (ج) و(د) أن تستأنف قرار المسجل  لدى المفوض خالل ثالثین یومًا

من تاریخ إصداره .
(3)      إذا لم یرد المفوض علی االستئناف خالل شهر أو رفضه یجوز لمقدم الطلب أن یستأنف القرار لدى الوزیر خالل أربعة عشر یومًا.

 
 

الفصل الثالث
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الفروع والشبكات والمنبر الوطنى واالتحادات
 

فروع وشبكات المنظمات .         
المدنی بعد إخطار المفوض أن تؤسس فروعها  فی  جنوب السودان أو فی أى والیة من للمنظمة غیر الحکومیة أو الخیریة أو منظمة المجتمع  15    (1)      یجوز 

الوالیات بشرط أن تلتزم الفروع بدستور المنظمة وتحصل علی موافقة السلطات المعنیة فی مستوى الحکم المعنی.
(2)      یجوز للمنظمات غیر الحکومیة أو الخیریة ، أومنظمات المجتمع المدنی ذات األغراض المشابهة والمسجلة وفق أحکام هذا القانون إنشاء شبکات فیما

بینها ومع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة األخرى ، بغرض تبادل الخبرات وتطویر أدائها المهنی وحشد الجهود المشترکة .
 

المنبر الوطنى.       

وقواعد السلوك ألعضائها وتحدید أولویات العمل .       
 

اتحادات القضـایا المشتركـة وذوى  الحاجات الخاصة.      
لمنظمات المجتمع المدنی ذات القضایا المشترکة واالنتشار الجغرافی القاعدى واألغراض الشاملة والتی یتیح نظامها األساسی عضویة المنظمات 17    (1)      یجوز 

األخرى المستقلة عنها والمنتسبة إلیها ، أن تکون اتحادًا فی ذلك الشأن المشترك .
(2)      یجوز لمنظمات ذوى الحاجات الخاصة أن تنشئ اتحادًا لرعایة شؤونهم المشترکة والدفاع عن قضایاهم .

 

 

الفصل الرابع
مفوضیة العون اإلنساني

 
إنشاء المفوضیة.     

18ـ    تنشأ مفوضیة تسمی " مفوضیة العون الطوعی واإلنسانی "  وتمارس االختصاصات المحددة فی هذا القانون . 
 

إختصاصات المفوضیة.
19    تکون للمفوضیة االختصاصات اآلتیة :

(أ )      رفع درجة الوعي وترسیخ المفهوم الصحیح للعمل الطوعی واإلنسانی بالتنسیق مع الجهات األخرى ،
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(ب)     التدریب علی إدارة الکوارث علی کافة المستویات بالتنسیق مع الجهات األخرى ،      
(ج)     تعبئة الموارد وإعداد وتطویر قوائم شاملة لالمکانات فی حالة الکوارث ونشوء الحاجة الستخدام تلك الموارد،         

الطبیعیة وغیر الطبیعیة بالتنسیق مع الجهات ابتدار المشروعات وتحدید احتیاجات العون اإلنسانی الهادفة لدرء آثار الکوراث  (د )      
المختصة ،

(هـ)    العمل علی توفیر مخزون إستراتیجي للطوارئ لمقابلة االحتیاجات الضروریة ، 
(و )     التنسیق مع الجهات الخارجیة فی حاالت الکوارث وتسهیل دخولها ألداء عملها ،

(ز )     تعبئة الجهود الداخلیة والخارجیة والتنسیق مع السلطات المعنیة فی إعادة إعمار المناطق المتأثرة وتوطین  النازحین ،
(ح )     متابعة وتقییم کل برامج العمل الطوعی واإلنسانی فی السودان .

 
تعیین المفوض.(5)    

ـ    یعین رئیس الجمهوریة  بناًء علی توصیة الوزیر مفوضًا عامًا للعمل الطوعی واإلنساني ویحدد مخصصاته وإمتیازاته . 20
 

إختصاصات المفوض.
21     (1)      یکون المفوض مسـئوًال  أمام  الوزیر عن  تنفیذ  سیاسات وخطط العمل االنسانی وتکون له االختصاصات اآلتیة :

(أ )   جمع وتقییم المعلومات والمؤشرات التی تنذر باحتمال حدوث کارثة وإخطار السلطات المختصة بذلك ، 
(ب)     تنظیم وتنسیق عملیات المساعدات اإلنسانیة للمناطق المتأثرة ،

(ج )     إجراء الدراسات والبحوث الرامیة لتفادى حدوث الحاالت الطارئة والتنسیق مع الجهات المختصة ذات الصلة ،
(د )      إجراء المسوحات الالزمة لتحدید األولویات واإلحتیاجات  فی مجال العون اإلنسانی ،

الداخلیة والخارجیة  والتنسیق مع السلطات المعنیة من أجل التنبؤ للکوارث أو منعها أو تخفیف آثارها وإعادة إعمار (هـ)    استنفار الجهود 
وتأهیل المناطق المتأثرة ، 

(و )     اإلشراف علی عملیات التدریب علی إدارة الکوارث فی کافة المستویات ،
(ز )     بناء وإدارة إحتیاطی إستراتیجی من مواد اإلغاثة لمقابلة اإلحتیاجات األساسیة فی حاالت الطوارئ،

عمل وبرامج المنظمات فی األطر الجغرافیة والقطاعیة وتولی مسئولیة المراقبة والتقییم والمتابعة لکل برامج العمل (ح )     تنظیم وتنسیق 
الطوعی واالنسانی وفض أى نزاعات تنشأ فیما بینها أو مع أى جهات أخرى ،

واتخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة التحریات األولیة مع أى منظمة للتحقق من وجود أو عدم وجود أى مخالفات قانونیة  (ط )     إجراء 
بشأنها مع الجهات العدلیة المختصة إذا اقتضی األمر ،

(ى )     اإلشراف علی کافة األجهزة اإلداریة بالمفوضیة ،
(ك )     أى مهام أخرى یحددها القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو یکلفه بها الوزیر .

(2)      یجوز للمفوض تفویض أى من اختصاصاته الی أى شخص أو لجنة یشکلها بالشروط والضوابط التی یراها مناسبة .
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تعیین المسجل ومهامه وسلطاته.(6) 

22    (1)      یعین الوزیر مسجًال عامًا للمنظمات الطوعیة  والخیریة من ذوى الخبرة والدرایة القانونیة ویحدد القرار مخصصاته وإمتیازاته.
(2)      یباشر المسجل المهام والسلطات اآلتیة :

التسجیل أو إلغاؤه وفقًا ألحکام المنظمات الطوعیة والخیریة ومنظمات المجتمع المدنی وإصدار شهادة التسجیل أو رفض  (أ )      تسجیل 
هذا القانون ،

(ب)     اإلحتفاظ بالمستندات األساسیة والسجالت والتقاریر عن المنظمات الطوعیة والخیریة ومنظمات المجتمع المدنی ،
من أن أنشطتها أى منظمة طوعیة أو خیریة أو منظمة مجتمع مدنی تعمل فی مجال العون االنسانی للتأکد  (ج )     مراجعة سجالت 

متوافقة مع أحکام  هذا القانون وأى قانون آخر ،
علی انتخابات المنظمات الوطنیة المسجلة بموجب أحکام هذا القانون للتأکد من أنها قد تمت وفقًا لدستور المنظمة (د )      جواز اإلشراف 

وأحکام هذا القانون،
(هـ)    أى مهام أخرى یکلفه بها الوزیر .

 
 

الفصل الخامس
المخالفات والجزاءات والعقوبات واالستئنافات

 
المخالفات.         

23ـ    یعتبر مرتکبًا لمخالفة کل شخص أو مجموعة من األشخاص تمارس نشاطًا لمنظمة طوعیة دون تسجیل وفقًا ألحکام هذا القانون .
 

العقوبات والجزاءات واالستئنافات.    
24    (1)      کل من یخالف أحکام المادة 23 یعاقب عند اإلدانة بالغرامة مع جواز مصادرة األموال المتحصلة بوساطة المنظمة .

(2)      فی حالة إرتکاب أى منظمة لمخالفة أخرى یجوز للمسجل بموافقة المفوض أن یوقع علیها أى من الجزاءات اآلتیة :
(أ )      لفت النظر ،

(ب)     اإلنذار ،
(ج )     تجمید نشاط المنظمة لمدة ال تجاوز ستة أشهر .

(3)      دون مساس بحق المسجل فی اتخاذ أى إجراءات جنائیة ضد أى شخص أو أشخاص عن ارتکاب مخالفة ألحکام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه
، یجوز للمسجل حرمان الشخص أو األشخاص المعنیین من ممارسة أى نشاط طوعی إنسانی فی السودان لمدة ال تزید عن سنة .

(4)      یجوز للمنظمة استئناف قرار المسجل لدى الوزیر خالل أربعة عشر یومًا من تاریخ صدوره .
(5)      فی حالة إدانة المحکمة ألى شخص عن أى مخالفة بموجب أحکام البند (3) أو بموجب أحکام أى قانون آخر ، یجوز للمحکمة باإلضافة الی أى
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عقوبة أخرى أن تصدر األمرین اآلتیین أو أیًا منهما :(7)
(أ )      مصادرة األموال موضوع المخالفة ،

(ب)     اإلبعاد من السودان إذا کان المدان غیر سودانی .
 
 

الفصل السادس
أحكام عامة

 
الشخصیة اإلعتباریة للمنظمة.  

إعتباریة من تاریخ تسجیلها المجتمع المدنی المسجلة وفق أحکام هذا القانون  ، شخصیة  الطوعیة الوطنیة أو األجنبیة ، أو الخیریة أو منظمة  ـ    تکون للمنظمة  25
.

 
اإلطالع على الوثائق.

26ـ    یجوز ألى عضو فی المنظمة  بعد دفع الرسم المقرر اإلطالع  علی الوثائق األساسیة للمنظمة .
  

التقاریر.       
27    (1)      یجب علی کل منظمة مسجلة وفقًا ألحکـام هذا القانون  أن تقدم للمسجل  أو المفوض حسبما یکون الحال التقاریر اآلتیة :

(أ )      تقریر نصف سنوى عن أعمالها ،
(ب)     تقریر سنوى عن سیر أعمالها ،

(ج )     صورة من الموازنة السنویة  معتمدة  بوساطة  مراجع قانونی .
(2)      یجب أن تتضمن خالصة التقریر عن سیر العمل موازنة موجزة وأى تغییرات حدثت فی خطة العمل وأسباب ذلك .

(3)      تقریر عن أى صعوبات تواجه تنفیذ المشروع مع المقترحات الالزمة .
 

الحسابات والدفاتروالسجالت.     
28    (1)      یجب علی کل منظمة مسجلة وفقًا ألحکام هذا القانون أن تحتفظ بحسـابات ودفاتر صحیحـة ومستوفاة  لمواردهـا ومصروفاتها وفقًا لألسس المحاسبیة

السلیمة .
(2)      تقوم کل منظمة بتدقیق الحسابات والبیانات المالیة السنویة بوساطة مراجع قانونی .

(3)      ال یجوز ألى منظمة مسجلة بموجب أحکام هذا القانون التصرف فی أموالها الثابتة والمنقولة سواء بالبیع أو الهبة أو الرهن أو المقایضة أو اإلستثمار أو
بأى شکل آخر من أشکال التصرفات أو إستعمالها علی وجه یتعارض مع الغرض  الذى أنشئت المنظمة من أجله أو المشروع الذى تقوم بتنفیذه .
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اإلمتیازات.         

)      یجوز لوزیر المالیة واإلقتصاد الوطنی بتوصیة  من الوزیرإعفاء أى من المنظمات الطوعیة الوطنیة أو األجنبیة أو منظمات المجتمع المدنی المسجلة 1)    29
وفقًا ألحکام هذا القانون من اآلتی :

(أ )      الرسوم الجمرکیة والرسوم األخرى المستحقة علی السلع والمعدات واآللیات واألجهزة التی تستوردها لتحقیق أغراضها ،
(ب)     الضرائب .

(2)      تکون اإلمتیازات الواردة فی البند (1) خاضعة للوائح والنظم المالیة الساریة .
(3)      تعفی األموال الممنوحة من أى جهة ألى عمل  طوعی أو خیرى من الضرائب .

 
أیلولة األموال.      

30    (1)      فی حالة إلغاء تسجیل أى منظمة ، إستجابة لطلب جمعیتها العمومیة ، یتم التصرف فی أموالها علی الوجه اآلتی :
(أ )      تسویة التزاماتها المالیة ،

أخرى تکون لها ذات من األموال باإلتفاق بین المفوضیة والمنظمة المعنیة الی مشروع قائم أو الی أى منظمة  (ب)     تحویل ما تبقی 
األهداف أو بأى صیغة أخرى تراعی فیها رغبة المنظمة التی تم إلغاء تسجیلها .

(2)      فی حالة إلغاء تسجیل المنظمة بقرار من المسجل أو بأمر من المحکمة تؤول أموال وممتلکات تلك المنظمة الی المشروع الذى کانت تتولی تنفیذه
قبل إلغاء تسجیلها ، وفی حالة عدم وجود مثل هذا المشروع یتم تحویل األموال الی أى عمل طوعی إنسانی آخر .

  
تعدیل أغراض المنظمة.

أو األغراض ، أو أغراضها التی سجلت بموجبها أو التوسع فی تلك األهداف  ـ   ال یجوز ألى منظمة تم تسجیلها بموجب  أحکام  هذا  القانون ، أن تعدل أهدافها أو  31
اإلندماج مع أى منظمة أخرى دون الحصول علی الموافقة المسبقة من المفوض کتابة .

  
سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر.   

32ـ    یجوز للوزیر بتوصیة من المفوض ، إصدار اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتنفیذ أحکام هذا القانون .                   

 

 (1)  قانون رقم (4) لسنة 2006 .
 (2)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .
 (3)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .
 (4)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .
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 (5)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .

 (6)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .

 (7)  قانون رقم (40) لسنة 1974 .
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