قانــون اللجنة الوطنيــة
لعام 1002

عؿالً بأحؽام ادلادة  )1( 09من ددتور مجفوروة السودان لسـة 1001م  ،أصدر
رئقس اجلؿفوروة وأجاز اجملؾس الورين الؼانون اآلتي نصه -:

الػصــل األول
أحؽام متفقدوة
أدم الؼانون وبدء العؿل به
-1

مؼلؿكمػذاماظؼاغقنم(ضاغقنماظؾفـةماظقرـقةماظلقداغقةمظؾرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةم)مظلـةم

0222مموؼعؿؾمبفمعـمتارؼخماظؿقضقعمسؾقف 2م

الغاء وادتثـــاء :
مؼؾغك معـ متارؼخ ماظعؿؾ مبفذا ماظؼاغقن م ماظؼرار ماجلؿفقري م مرضؿ م 071مظلـةمم

 1-0م

م 1976مم2م م

م
 0-0م

مسؾكماظرشؿمعـماإلظغاءماظقاردميفماظؾـدم()1متظؾمذيقعماإلجراءاتم م

م

ماظيتماختذتممبقجبماظؼرارمممادلؾغكمدارؼةمإديمأنمتؾغكمأومتعدلم م

م

موصؼمأحؽاممػذاماظؼاغقن 2م

تػســــــري :
-3

ميفمػذاماظؼاغقنموعاملمؼؼؿضلماظلقاقمععـكمآخرم -:م

األمانة العامة:موؼؼصدمبفاماألعاغةماظعاعةمظؾفـةماظقرـقةماظلقداغقةمظؾرتبقةمواظعؾؿم
م

رئقس

م

مواظـؼاصةمادلـشأةممبقجبمأحؽاممادلادةم10م2
الؾجـة :وؼؼصدمبفمرئقسماظؾفـةمادلعنيمممبقجبمأحؽاممادلادةم6م()0م ،م

الؾجـــة :
م

وؼؼصدمبفاماظؾفـةماظقرـقةماظلقداغقةمظؾرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةمادلـشأةم م
ممبقجبمأحؽاممادلادهم4م(2)1م

ادلـظؿــات  :مؼؼصد مبفا مادلـظؿات مواظدوظقة م م ماإلضؾقؿقة ماظيت متعؿؾ ميف مجمال ماظرتبقةم
مواظعؾؿ مواظـؼاصة موتشؿؾ معـظؿة ماألعؿ مادلؿقدة مظؾرتبقة مواظعؾؿ مواظـؼاصةم
(اظققغلؽق) موادلـظؿة ماظعربقة مظؾرتبقة مواظـؼاصة مواظعؾقم م(أظقؽلق) موادلـظؿةم
اإلدالعقةمظؾرتبقةمواظعؾقممواظـؼاصةم(اؼلقلؽق)موادلعفد

ماألصرؼؼل

مظؾرتبقةم

عـ مأجؾ ماظؿـؿقة م(اظؾقد) موأي معـظؿات مدوظقة موإضؾقؿقة متعؿؾ ميف مػذام
اجملال 2م

الوزوــر:

ؼؼصدمبفموزؼرماظرتبقةمواظؿعؾقؿم 2م

الفصــل الثاني

إنشاء الؾجـــة ومؼرها واإلذراف عؾقفا
واختصاصاتفا
 1-4متـشأ مجلـة متلؿك ماظؾفـة ماظقرـقة م ماظلقداغقة مظؾرتبقة مواظعؾؿ مواظـؼاصة م،وتؽقن مهلام
ذكصقةماسؿؾارؼةموخامتمسامموهلاماحلؼميفماظؿؼاضلمبامسفا 2م
 0-4مؼؽقنمعؼرمماظرئقللمظؾفـةمبقالؼةماخلررقم 2م
 3-4مختضعماظؾفـةمألذرافمماظقزؼر 2م

اختصاصات الؾجـــة
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مختؿصماظؾفـةمباظؼقاممباألسؿالموادلؾادراتماظراعقةمإدي متـؿقةموتطقؼرماظؿعاونمععم
ادلـظؿاتماظدوظقةماإلضؾقؿقةماظعاعؾةميفمذؿكمجماالتماظرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةم،موععم
سدمماإلخاللمبعؿقممعامتؼدممختؿصماظؾفـةمباآلتلم -:م
(أ) مماظلعل مظضؿانمادللاػؿةماظػعاظةميف مبراعجمادلـظؿاتموحتؼقؼمأطربمضدرممعـم
اظـػعمظؾلقدانمعـمبراعجمتؾؽمادلـظؿاتموادلشارطةماظـشطةميفمأسؿاهلا 2م

(ب) مماظؿـلقؼمبنيمذيفقرؼةماظلقدانموادلـظؿاتماإلضؾقؿقة مواظدوظقةماظعاعؾةميفم
جماالتماظرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةم ،م
(ج) ممتؼدؼؿممادلشقرةمظؾفقؽاتموادلؤدلاتماحلؽقعقةمواظشعؾقةمحقلمأعـؾماظطرقم
ظؾؿلاػؿة م موادلشارطة ميف مغشاط مادلـظؿات مواالدؿػادة ماظؼصقى معـم
براجمفا2م م
م(د)ممتـػقذمبراعجمادلـظؿاتمواهلقؽاتمموادلؤدلاتمادلعـقةمباظرباعجمم م
م

موادلشارؼعميفمجماالتماظرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةم ،م

م(ػـ)ممتؾـكمادلشروساتموادلؼرتحاتماظيتمتؿؼدممبفاماجلفاتمادلكؿصةمم
م

م

مظؾؿـظؿاتمواظعؿؾمسؾكمإجيادمماظدسؿمواظؿؿقؼؾمهلام ،م

م(و)ممتطقؼرماظؿعاونمععماظؾفانماظقرـقةمظؾرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةمسؾكموجفم
م

م

م

ماظعؿقمموخاصةمسؾكماظصعقدؼـماظعربلمواألصرؼؼلم ،م

(ز) مأي ماخؿصاصات مأخرى معؿعؾؼة مباظؿعاون ماظرتبقي مواظعؾؿل مواظـؼايف مععم
ادلـظؿات ماظدوظقة مواإلضؾقؿقة مواظقرـقة مبؼصد ماإلصادة معـ مإعؽاغات متؾؽم
ادلـظؿات مودعقاً م مظالرتؼاء مبػعاظقة ماظرباعج مسؾك مادللؿقى ماظقرينم
واإلضؾقؿلمواظدوظل 2م
م

الفصــل الثالث
إدارة الؾجـــة

انشاء اجملؾس وتشؽقؾه
م
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م()1ممؼـشأمجمؾسمالدارةماظؾفـةمؼؿقديمذؤوغفامموؼؤديمغقابةمسـفاماظقاجؾاتمم م
ممممممممممممموميارسماالخؿصاصاتمواظلؾطاتمادلـصقصمسؾقفاميفمػذاماظؼاغقن 2م
( )0مؼشؽؾ ماجملؾس مبؼرار معـ مجمؾس ماظقزراء مبرئادة ماظقزؼر موسدد معـ ماألسضاءم
ميـؾقنماجلفاتمذاتماظصؾةمواالخؿصاصمبـاءممسؾكمتقصقةماظقزؼرم،مسؾكم
أنمؼؽقنماألعنيماظعاممسضقاًموعؼرراً م

م

اختصاصات اجملؾس ودؾطاته

م

 -7مخيؿص ماجملؾس مبقضع ماظلقادة ماظعاعة م مظؾفـة مواإلذراف مسؾقفا متـػقذ مأحؽامم
ػذا ماظؼاغقن ،موعع مسدم ماإلخالل مبعؿقم معا متؼدم متؽقن مظف ماالخؿصاصاتم
واظلؾطاتماآلتقةم -:م
أ) مموضعماظلقاداتماظعاعةمادلؿعؾؼةمبعالضةماظلقدانمبادلـظؿاتماظعاعؾةمصكمجمالم
اظرتبقةمواظعؾؿمواظـؼاصةموعراضؾةمتـػقذػام ،م
ب) ممدرادةماظرباعجموادلقازغاتماظدورؼةموعشروساتمماالتػاضقاتموادلعاػداتمععم
ادلـظؿات مسؾك مضقء معا متؼدعف ماظؾفان مادلؿكصصة معـ معؼرتحاتم
ودرادات 2م
ج)ممإجازةمادلقازغةماظلـقؼةمظؾفـةمورصعفامظؾقزؼرمظرصعفامجلفاتماالخؿصاصم

م

مظؾؿقاصؼةمسؾقفام 2م
مد)مممإجازةماهلقؽؾماظقزقػلمظألعاغةماظعاعةم ،م
مػـ)مماسؿؿادماظؿؼرؼرماظلـقيمورصعفمجلفاتماظالخؿصاص 2م
ممو)مممإصدارمالئقةمداخؾقةمظؿـظقؿمأسؿاظف 2م
م

اجتؿاعات اجملؾس
1-8ممؼؽؿؿؾماظـصابماظؼاغقغلمالجؿؿاساتمماجملؾسممحبضقرمأطـرمعـمغصػماألسضاء 2م
0-8ممجتازماظؼراراتممبأشؾؾقةمأصقاتماألسضاءماحلاضرؼـم،مويفمحاظةمتلاوىم م
ماألصقاتممؼؽقنمظؾرئقسمصقتمعرجح 2م

ادلؽتب التـػقذي
 1-9مؼشؽؾمادلؽؿبماظؿـػقذيمسؾكماظقجفماآلتلم -:م
ما)ممثالثةمعـمأسضاءماجملؾسمؼعقـفؿماظقزؼر 2م

مأسضاء م

ممممممممممب)ممرؤداءماظؾفانماظػـقة2

م

م

م

مأسضاء م

ممممممممممج)ممأعنيمسامماظؾفـةماظقرـقة

م

م

م

مسضقاًموعؼرراً م

 0-9متؽقن مسضقؼة مممـؾل ماجملؾس ميف ماظػؼرة م(أ) ميف م مادلؽؿب ماظؿـػقذي مدلدةم
مدـؿنيمضابؾةمظؾؿفدؼد2م م
م

اختصاصات ادلؽتب التـػقذي ودؾطاته
 -12متؽقنمظؾؿؽؿبماظؿـػقذيماالخؿصاصاتمواظلؾطاتماآلتقةم -:م
مممأ)ممعؿابعةمتـػقذمضراراتماجملؾسم،م م
مب)ممحبثمادللائؾماظطارئةمواظعاجؾةمواظيتمتعرضفاماألعاغةماظعاعةم ،م
مج)ممرصعمعشروعمعقازغةماظؾفـةماظلـقؼةماظيتمتعدػاماألعاغةماظعاعةم
م

م

م

مواظؾفانماظػـقةمظؾؿفؾس ،م

م(د)ممأىماخؿصاصاتمأخرىمؼقطؾفامظفمماجملؾسمأومرئقلف 2م
م

الؾجان الػـقــة
 1-11متشؽؾماظؾفانماظػـقةمسؾكماظقجفماألتلمم :م
مممأ)ممجلـةماظرتبقة 2م
مب)ممجلـةماظعؾقمماظطؾقعقة 2م
مج)ممجلـةماظعؾقمماالجؿؿاسقةمواالغلاغقة 2م
مد)ممجلـةماظـؼاصة 2م
مػـ)ممجلـةماالتصالموادلعؾقعاتموادلعؾقعاتقةمواظؿقثقؼ 2م
م(و)ممأيمجلانمأخرىمتؽقنمالزعةمظؿـػقذمعفامماظؾفـة 2م

م

 0-11متشؽؾماظؾفانماظػـقةمادلـصقصمسؾقفاميفماظؾـدم()1مبؼرارامعـماجملؾسمعـمرئقسم
وسددمعـماألسضاءمالمؼزؼدمسـمسشرةمؼعقـفؿمرئقسماظؾفـةمبعدماظؿشاورمععماالعنيم
اظعام 2م
 3-11متؽقنمعدةمسضقؼةماظؾفـةماظػـقةمظػرتةمأربعةمدـقاتمضابؾةمظؾؿفدؼد 2م
 4-11محتددماظؾقائحماخؿصاصاتماظؾفانماظػـقةمودؾطاتفا 2م
م

األمانة العامة
 -10متؽقنمظؾفـةمأعاغةمساعةمبرئادةماألعنيماظعام 2م

تعقني األمني العام ونائبه والعامؾني باألمانة العامــة
 1-13مؼعني مرئقس ماظؾفـة ماألعني ماظعام موغائؾف معـ ماألذكاص مذوى ماخلربة مواظدراؼةم
مبأسؿالماظؾفـة 2م
 0-13مؼؽقنماألعنيماظعامموغائؾفمعلؽقظنيمعؾاذرةمأعاممرئقسماظؾفـة 2م
 3-13مؼعني مرئقس ماظؾفـة مبؿقصقة معـ ماألعني ماظعام م ماظعاعؾني مباألعاغة ماظعاعة موؼؿؿ مذظؽم
سـمررؼؼماظـؼؾماظـفائلمأوماالغؿدابمأوماظؿعاضد 2م
م م

مفام األمني العام
م
 1-14ممؼؽقن ماألعني ماظعام مػق م مادلقزػ ماظؿـػقذي م ماألول مادللؽقل مسـ مإدارة ماظؾفـةم
وصؼاً مظلقادة ماجملؾس موتقجقفاتف م ،موعع مسدم م ماإلخالل مبعؿقم معا متؼدم مخيؿصم
باآلتلم -:م
مممأ)مماإلذرافممادلاظلمواإلداريمسؾكماظؾفـةموغشاراتفا2م م
ب) مماظعؿؾمععماألجفزة مادلعـقةمداخؾماظؼطرميف متـػقذمبراعجمادلـظؿات موبراعجم
اظؿعاونماظرتبقيمواظعؾؿلمواظـؼايف موسرضمادلشروساتماظيت متـقيماظؾفـةم
اظؿؼدممبفامظؾؿـظؿاتمواهلقؽاتماظؼقعقةمواظدوظقةمواالضؾقؿقة 2م
ج) موضع متؼدؼرات مادلقازغة ماظلـقؼة مظؾفـة مورصعفا مظؾؿؽؿب ماظؿـػقذي مظرصعفاممممممم
ظؾؿفؾس 2م
مد)ممابرامماظعؼقدمادلؿعؾؼةمبعؿؾماظؾفـةموعؿابعةمتـػقذػام 2م
مػـ) مماسدادماظؿؼرؼرماظلـقيمسـمأسؿالماظؾفـةموادارتفاموذظؽمخاللمعدةمالمجتاوزم
ثالثةمأذفرمبعدمغفاؼةمطؾمدـةمعاظقةمورصعفمظؾؿفؾسمالسؿؿادهم 2م
م(و)ممأيماخؿصاصاتمأومدؾطاتمأخرىمؼقطؾفاماظقفماجملؾسمأومرئقلف 2م

م

م م

الفصل الرابع
ادلالقة واحلسابات وادلراجعة
أوؾولة احلؼوق وادلؿتؾؽات
 1-15متؤول مظؾفـة مذيقع محؼقق موممؿؾؽات مواظؿزاعات ماظؾفـة مادلـشأة ممبقجب ماظؼرارم
اجلؿفقريمرضؿم071مظلـةم1976م(ادلؾغاة) 2م
 0-15مؼؿؿ متؼدؼر ماحلؼقق مواالظؿزاعات موادلؿؿؾؽات ماظيت متؤول مظؾفـة ممبقجب مأحؽامم
اظؾـدم()1موؼدرجمبدصاترمعؾؾغمعلاومظؾؼقؿةماظصاصقةمظذظؽ 2م

ادلوارد ادلالقة
 -16متؿؽقنمادلقاردمادلاظقةمظؾفـةمعـم -:م
م()1ممعامختصصفمهلاماظدوظةمعـماسؿؿادات 2م
م()0ممادلـحمواظؼروضمواهلؾاتماظيتمؼؼؾؾفاماجملؾس 2م
م()3ممعامؼؤولمهلاممعـمأعقالموصؼاًمألحؽاممممادلادةم 2)1(15م
م()4ممأيمعقاردمأخرىمعشروسةمؼؼؾؾفاماجملؾس 2م

احلســـابات
 )1(-17م متؼقم ماظؾفـة محبػظ محلابات مودفالت معـؿظؿة مصقؿا مؼؿعؾؼ مبأسؿاهلا موحصرم
أعقاهلاماظـابؿةموادلـؼقظةموصؼاًمظألدسماحللابقةماظلؾقؿة 2م
 )0ممتقدع ماظؾفـةمأعقاهلامظدىمبـؽماظلقدانممأومأىمعصرفممآخرممبقاصؼةموزؼرمم
ادلاظقةم،مسؾكمأنممؼؽقن ماظؿعاعؾميف متؾؽماحللاباتمواظلقبمعـفام مموصؼاًم
ظؾؽقػقةماظيتمحيددػاماجملؾس 2م

ادلراجعة واحلساب اخلتامي
 -18م()1ممؼؼقممدؼقانمادلراجعةماظعاعةمأومعـمؼػقضفميفمذظؽممبراجعةمحلاباتماظؾفـةممم
بعدمغفاؼةممطؾمدـةمعاظقة 2م

م()0ممؼرصعماجملؾسمظؾقزؼرميفمعدةممالمجتاوزممدؿفمأذفرمعـمغفاؼةماظلـةمادلاظقةمبقانم
باحللابماخلؿاعلموتؼرؼرمادلراجعةماظعاعةموؼرصعماظقزؼرمبدورهمغلكفمعـماظؾقانمواظؿؼرؼرم
ادلذطقرؼـمظؾففاتمادلكؿصة 2م
م

الفصل الخامس
أحكام عامة
سلطة إصدار اللوائــح
م
 -19مجيقز مظؾؿفؾس ممبقاصؼة ماظقزؼر مان مؼصدار م ماظؾقائح م ماظالزعة مظؿـػقذ مأحؽام مػذام
ماظؼاغقن 2م

"صدرمحتتمتقضقعلمصكماظققمماظلابعمسشرمم،ممعـمذفرمربقعمأولم،مدـةم1401ػـم،ممم
ادلقاصؼماظققمماظعشرؼـم،معـمذفرمؼقغققم،مدـةم0222م"
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م

م

م

م

م

م

م

م

ممممممممماظػرؼؼماظرطـ م
م

م

مممعؿر حسن أمحد البشري
رئقس اجلؿفوروــة

م

اختصاصات وسلطات :
-1

مجلس االدارة

-2

المكتب التنفيذي

-3

األمانة العامة0

