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كلــمة اللـــجنة
أال ما أشرف النملة  

ر شعبنا   منذ سطو نظام الثالثين من يونيو ٩٨٩١ ومن خلفه تنظيم الجبهة اإلسالمية على السلطة، سطَّ  
م الشهداء أرتاالً، اغتياالً متعمداً وتعذيباً في بيوت األشباح، بالرصاص  مالحم في البطولة والفداء، وقدَّ

في الطرقات، والبراميل المتفجرة، بقاذفات الهاون، حرقاً في قطاطي القش، بالتجنيد القسري، 
واإلغراق في النيل، وبإثارة الفتن بين مكوناته، وبإنحيازات غير منصفة من الدولة، وبسرقة ممتلكاته 

وموارده، وفي هذا الطريق قضى من قضى حزناً على حال البلد الذي اختطفته جماعة بال واعٍز أو إٍل 
أو ذمة.

كان الشعب السوداني طول هذه الفترة حريصاً على توثيق جرائم الفساد والسرقة والتمكين كحرصه   
على توثيق جرائم القتل والتعذيب، بوعي كامل أن مشهد تدمير الوطن متعدد العناصر، وأن القتل 

والتعذيب والفساد والتمكين واإلفساد حلقات مترابطة في سلسلة واحدة. وجاءت ثورة ديسمبر لوضع 
خارطة تحقق مساراتها أهداف الثورة في الحرية والسالم والعدالة؛ وكي تأخذ العدالة مجراها على 
طول هذه السلسة، فينال القاتل والمجرم عقابه وتتم استعادة المنهوبات والمسروقات، ويتم تنظيف 

مؤسسات الدولة من مظاهر التمكين والتوظيف القائم على تقريب وتصعيد أهل التنظيم وأهلهم، وكذلك 
تغيير منهج اإلفساد الذي صار كالسرطان في جسد الخدمة المدنية.

لذلك كانت لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1989 واسترداد األموال العامة إحدى سواعد الثورة   
الفتية التي تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة المجيدة بهدم ُجدر التمكين وتشييد صرح الوطن الفتي 

الذي يسع الجميع ويستوعب القدرات بناء على الكفاءة والجهد والتأهيل وحب الوطن، وتفسح فيه 
الفرص لكل من يسعى لتطوير ذاته دون أن يعطل تطوير اآلخرين وبوجه حق ال من قفا الباطل، حتى 

تتحقق التنمية المنشودة، متوازنة، عادلة وشاملة. 

إن عملية تفكيك نظام الثالثين من يونيو ليست مهمة اللجنة وحدها، ولكنها مهمة جماعية، فهي   
ثورة داخل الثورة، وحري بنا في هذا المقام أن نقدم الشكر والتقدير لكل األفراد والمجموعات من 

السودانيات والسودانيين الذين ساهموا بجدية في دعم عمل اللجنة، بتقديم النصح والمشورة وتصحيح 
األخطاء وتوفير الوثائق التي تعين على إنجاز العمل، واإلفادات والمعلومات التي كان لها دوراً عظيماً 

في الوصول لكثير من دالئل الفساد ومظاهر التمكين والسرقات المقننة والمنهوب من األراضي 
والممتلكات والمشاريع.

  وهنا وفي هذا السياق- سياق التعاون والعمل الجماعي- وجب علينا أن نحث كل حادب على مواصلة 
مد اللجنة بكل ما يفيد في إنجاز هذه المهمة في وقت وجيز وهذا ما يحتاج للجهد الجماعي وإليمان 
عميق بضرورته ومن هنا نعلن مجدداً أن أبواب اللجنة مشرعة أمام كل من يريد أن يساهم في هذا 

العمل بجد. 

نختم هذه الكلمة االفتتاحية للتقرير السنوي لعمل اللجنة بالتحية للشهداء والجرحى والمفقودين وأسرهم   
أجمعين، فهم من جعلوا هذا ممكناً، ونزجي التحية للثائرات من النساء والثوار من الشباب ولكل من 

شّق هتافه عنان السماء في خضم الثورة والتغيير، ولكل من غبَّر أقدامه في المسيرات والمواكب، 
أو ساعد المحتجين بجرعة ماء أو مالذ آمن من هجمات كتائب النظام وربائبه بين األزقة والحواري 

والشوارع.

لقد خرج الشعب السوداني لتحقيق غايات محددة، وها نحن ذا نتعهد من جديد أن نكون جنوداً ُخلص   
في ركبه، ولن تثنينا المحاوالت المتكررة التي ترغب في ترهيبنا أو تكذيبنا أو للتقليل من الجهد الذي 

ُبذل خالل الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه الغايات.
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الفصل األول
حول اللجنة

	: مقدمة

                شــكلت اللجنــة اســتناداً علــى الوثيقــة الدســتورية للفتــرة اإلنتقاليــة فــي فصلهــا الثانــي المــادة 
)٨( والخاصــة بمهــام الفتــرة االنتقاليةالفقــرة )١5(  »تفكيــك بنيــة التمكيــن لنظــام الثالثيــن مــن يونيــو 
١٩٨٩ وبنــاء دولــة القانــون والمؤسســات،  وتعتبــر لجنــة سياســية قانونيــة مهمتهــا تفكيــك بنيــة التمكيــن 
ــة  ــة المدني ــي الخدم ــن ف ــة التمكي ــة وإزال ــات الدول ــي كل مؤسس ــو ١٩٨٩ ف ــن يوني ــن م ــام الثالثي لنظ
واســترداد أمــوال البــالد ومواردهــا التــي نهبــت وثرواتهــا التــي حــازت عليهــا فئــات محــدودة متنفــذة فــي 
الدولــة بــدون وجــه حــق وأي مســوغ قانونــي، وذلــك عبــر عالقــات حزبيــة أو أســرية أو وفــق مصالــح 
متبادلــة طابعهــا المنفعــة الخاصــة. وإلنجــاز مثــل هــذا العمــل كان البــد مــن تهيئــة المنــاخ المالئــم للجنــة 
ورفدهــا بلجــان فرعيــة فــي كل مــن الواليــات، الــوزارات والمؤسســات، وكذلــك لجــان متخصصــة فــي 

مجــاالت مختلفــة للقيــام بالــدور المطلــوب منهــا.

ــون والمؤسســات  ــة القان ــاء دول ــو ١٩٨٩ وبن ــن مــن يوني ــن لنظــام الثالثي ــة التمكي ــك بني إن تفكي  
عمليــة معقــدة، وهــو مــا اســتوجب تأســيس لجنــة ذات مهــام واســعة تضطلــع بهذه العمليــة، فنظــام الثالثين 
ــرارات تخــدم  ــن وتشــريعات واصــدار ق ــر اســتحداث قواني ــة عب ــى الدول ــو ١٩٨٩ ســيطر عل مــن يوني
غــرض التمكيــن السياســي والحزبــي فضــالً عــن اتخــاذ إجــراءات إحــالل وابــدال تمــت عبــر ســنوات 
حكمــه الـ«ثالثيــن« وبصــورة ممنهجــة ومحكمــة، حيــث قــام النظــام البائــد الــذي أســقطته ثــورة ديســمبر 
ــر سياســات الفصــل التعســفي  ــة عب ــة المدني ــن الخدم ــة م ــوادر المدرب ــدة، باســتئصال الك 20١٨ المجي
ــت بالتجــارب  ــرات وُصقل ــى خب ــوادر حــازت عل ــذه الك ــام ألســباب سياســية. فه ــح الع ــة للصال واإلحال
ــة  ــة بطريق ــة كاف ــة ومؤسســات الدول ــي الخدمــة المدني ــا ف ــت مواقعه ــل، ونال ــب والتأهي ــة والتدري العملي
ــي ١٩56،  ــتقالل ف ــل االس ــا قب ــنوات م ــر س ــكل عب ــد تش ــن خــالل إرث ممت ــة وم ــة وموضوعي قانوني
كان أساســه اســتقاللية الخدمــة المدنيــة ولوائحهــا وشــروط االلتحــاق بهــا، والتــي تضمــن االختيــار عبــر 
ــفي  ــل التعس ــات الفص ــي. إن سياس ــي أو الحزب ــاء السياس ــر االنتم ــدرات ال عب ــل والق ــاءة والتأهي الكف
ــح العــام تمثلــت أهدافهــا فــي التشــريد الممنهــج لألفــراد والمجموعــات التــي ال تنتمــي  ــة للصال واإلحال
ــع  ــاب أمــام مــلء المواق ــح الب ــي فت ــي، مــا ســاعد ف ــو ١٩٨٩ وتنظيمــه الحزب ــن مــن يوني لنظــام الثالثي
التــي شــغرت بآخريــن مواليــن، كمــا ســمحت هــذه السياســة بســيطرت  نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ 
وكــوادره علــى مؤسســات الدولــة ومواردهــا مــا ســاعد فــي تضييــق فــرص التخلــص منــه ومكنــه مــن 
التحكــم فــي كل مفاصــل الدولــة، مــع الوضــع فــي االعتبــار أن الكــوادر التــي ســيطرت علــى الخدمــة 

ــم تكــن بالكفــاءة المطلوبــة وهــو مــا كانــت نتائجــه: ــة ل المدنيــة ومؤسســات الدول
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تدميــر شــبه كامــل للخدمــة المدنيــة ومؤسســاتها بســبب ســيطرت  كــوادر غيــر مؤهلــة وغيــر قــادرة 	 
علــى إدارة دوالب الدولــة إال بالطريقــة التــي تخــدم النظــام.

استشراء الفساد والمحسوبية والسرقات للموارد واألموال العامة.	 

ــة 	  ــوال ضخم ــى أم ــون عل ــرى يحصل ــات الصغ ــي الدرج ــن ف ــن الموظفي ــرة م ــة كبي ــور طبق ظه
ويعيشــون حيــاة مرفهــة ويســكنون البنايــات الفخمــة التــي ال تتناســب ووضعهــم الوظيفــي.

تضخــم الحــزب الحاكــم وتمــدده علــى حســاب مــوارد الدولــة، بمــا مكنــه مــن اســتدراج الفئــات الهشــة 	 
اجتماعيــاً واقتصاديــاً لتنخــرط فــي خدمــة الحــزب والنظــام عوضــاً عــن االنخــراط فــي بنــاء الدولــة 

والوطن.

إفقــار بقيــة الشــعب الســوداني واســتنزاف مــوارده مــا أدى النعــدام فــرص التنميــة المتوازنــة والتطور 	 
الطبيعــي لدولــة غنيــة وتملــك ثــروات مقــدرة مثــل الســودان، وبالمقابــل حيــازة كل المشــاريع التنمويــة 
لصالــح الفئــات التــي تتبــع للنظــام، االمــر الــذي حــول الســودان لدولــة شــبه إقطاعيــة تســيطر فيهــا 
قلــة قليلــة علــى األراضــي والمشــاريع المنتجة،وتســتخدم هــذه القلــة بقيــة الشــعب الســوداني كمثــل 
ــد قليــل، علــى الرغــم مــن أن هــذه  الســخرة تعمــل وتســاهم فــي تطويــر هــذه المشــاريع مقابــل عائ

المشــاريع هــي مشــاريع الدولــة وتأسســت مــن األمــوال العامــة.

تزايــدت الشــقة مــا بيــن طبقــة غنيــة مســيطرة، وجمــوع مــن الطبقــات المســحوقة الفقيــرة ممــا فاقــم 	 
حالــة الغبــن االجتماعــي بيــن مكونــات الدولــة الســودانية وضيــق الفــرص أمــام التنميــة المتوازنــة، 

وأضعــف األمــل فــي الوصــول لدولــة الرفــاه والعدالــة.

تحويــل مؤسســات الدولــة إلــى وحــدات أمنيــة تتبــع للحــزب الحاكــم ممــا أدى إلــى تحــول مؤسســات 	 
الخدمــة المدنيــة مــن مؤسســات دولــة الــى وحــدات حزبيــة تقــوم بمهــام أمنيــة واســتخباراتية لصالــح 

حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول.

بهــذا المدخــل فــإن اللجنــة قانونيــة سياســية، وهــي بذلــك تتعامــل مــع الملفــات التــي بيــن يديهــا وفق   
القوانيــن الســارية التــي تجــرم الفســاد والمحســوبية مــن جانــب، وتركــز فــي الجانــب اآلخــر علــى عمليات 
التحقــق والتحــري مــن الــدور الــذي لعبــه االنتمــاء الحزبــي والسياســي فــي الوصــول لهــذه الدرجــة مــن 
ــي  ــراد والجماعــات الت ــن األف ــوال م ــوارد واألم ــزاع واســترداد الم ــم انت ــن ث ــاد والمحســوبية، وم الفس
ــة  قامــت بهــذا الفعــل، وإعادتهــا لخزينــة الدولــة، ومســاعدة الجهــات العدليــة فــي الحصــول علــى األدل

التــي تمكــن مــن محاســبة كل مــن اقتــرف مثــل هــذه الجرائــم وفقاًللقانــون. 

يتضمــن عمــل اللجنــة العديــد مــن الجوانــب الفنيــة والتوجيهيــة لــذا فانهــا ولجانهــا الفرعيــة ضمــت   
ــرات  ــم الخب ــات وتراك ــن المعلوم ــتفادة م ــة لالس ــة المختلف ــن لمؤسســات الدول بعــض األعضــاء كممثلي

ــم. ــة لديه والمعرف

اختصاصات اللجنة وسلطاتها:	. 

تكون للجنة السلطات والصالحيات اآلتية:

حل أي جهاز حكومي حزبي.- ١

حــل أي منظمــة أو جمعيــة أو نقابــة أو اتحــاد مهنــي أو طالبــي أوأي مؤسســة أو هيئــة أو - 2
مفوضيــة أو شــراكة أو شــركة قطــاع عــام أو خــاص أو أي أذرع حزبيــة سياســية أو أمنيــة أو اقتصاديــة 
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مــن نظــام الثالثيــن مــن يونيــو وإنهــاء خدمــة كافــة منســوبيها وتحديــد طريقــة التصــرف فــي أموالهــا 
وأصولهــا.

حــل النقابــات ومجالــس إداراتهــا ولجانهــا التنفيذيــة أو المركزيــة أو الفرعيــة أو االتحــادات - 3
المهنيــة أو اتحــادات أصحــاب العمــل واالتحــادات التابعــة لهــا أو االتحــادات النقابيــة وفروعهــا أوأي 

ــون. ــن خاصــة أوأي قان ــت منشــأة بموجــب قواني ــا ســواء كان ــة له ــة أو اتحــادات تابع ــات فئوي نقاب

إنهــاء خدمــة أي شــخص فــي أي مــن أجهــزة الدولــة أو أي مــن الجهــات المذكــورة فــي )١( و )2( - 4
مــارس أو باشــر أي مــن أنشــطة الحــزب أو ســاهم فــي تحقيــق أهدافــه أو أجندتــه أو ســاعد فــي تحقيــق 
ــوذ أو أي شــخص آخــر،  ــن أو اســتخدام النف ــة بســبب التمكي ــى الوظيف ــن أو حصــل عل سياســة التمكي
ــن بصــورة  ــد أنشــئت ألغــراض التمكي ــي يشــغلها ق ــة العامــة أو الخاصــة الت ــة أن الوظيف ــرى اللجن ت

مباشــرة أو غيــر مباشــرة وذلــك بنــاًء علــى توصيــة أجهــزة الدولــة أو الجهــات المعنيــة.

ــس إدارة فــي أي مــن الجهــات - 5 إنهــاء خدمــة أي موظــف أو مســئول أو عضــو أو أعضــاء مجل
ــي )١( و )2(. ــواردة ف ال

ــًة للفســاد والمفســدين أو - 6 ــر واالجــراءات والدعــاوى ضــد أي شــخص محارب ــة التدابي اتخــاذ كاف
ضــد أي فعــل أو أفعــال تشــكل أو شــكلت جرائــم ضــد األمــوال العامــة والخاصــة أوأي جرائــم أخــرى 
ترقــى للفســاد المالــي أو اإلداري أو االثــراء غيــر المشــروع علــى حســاب الدولــة أو الغيــر أو اســتغالل 
ــع  ــن م ــة للقوانيي ــات مخالف ــن أي تصرف ــن أو ع ــبب التمكي ــلطة بس ــتخدام الس ــاءًة الس ــوذ أو اس النف

التعويــض عــن أي كســب للنفــس أو الغيــر أو خســارة لحقــت بــأي شــخص.

طلب المعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها الغراض تنفيذ القانون.- 7

استدعاء أي شخص لالدالء بأي معلومات أو تقديم أي بينات ألغراض تنفيذ القانون.- ٨

االطــالع أو الحجــز علــى األرصــدة والحســابات واألمــوال الثابتــة والمنقولــة ألي مــن الجهــات - ٩
ــاذ  ــة واتخ ــودانية أو األجنبي ــة الس ــات المالي ــن )١( و )2( بالمصــارف والمؤسس ــي الفقرتي ــواردة ف ال
التدابيــر الالزمــة بشــأنها، وذلــك علــى الرغــم مــن أي حكــم فــي أي قانــون يتعلــق بالســرية المصرفيــة.

االستعانة بمن تراه مناسباً.- ١0

مراجعــة أي تســويات أو اجــراءات أو قــرارات أصدرتهــا أي مــن أجهــزة حكــم نظــام الثالثيــن - ١١
مــن يونيــو ١٩٨٩ إذا كان فيهــا إهــدار للحــق أو المــال العــام واصــدار مــا تــراه مناســباً بشــأنها.

حجــز واســترداد أي أمــوال ناتجــة عــن أعمــال التمكيــن أوأي فعــل مــن أفعــال الفســاد واعادتهــا - ١2
للدولــة.

يجــوز للجنــة ان تمــارس ســلطات وصالحيــات مجلــس الــوزراء ووزيــر العــدل المقــررة بموجــب - ١3
المــادة 3/22 مــن قانــون الشــركات 20١5.

يجــوز للجنــة الطلــب مــن النائــب العــام منحهــا كل أو جــزء مــن ســلطاته المقــررة بموجــب قانــون - ١4
االجــراءات الجنائيــة لســنة ١٩٩١.
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مالمح حول تعديالت القانون ٢٠١9 التي تمت في العام )٢٠٢٠(:
ــت  ــد تمثل ــدة الرســمية وق ــم نشــرها بالجري ــن ث ــا وم ــم اجازته ــون وت ــى القان ــالت عل ــدة تعدي وردت ع

ــى:  ــى االت ــالت ف التعدي
الفصل االول : االحكام العامة المدة )3( وهى المادة المتعلقة بالتفسير:  -١

ــى  ــودة ف ــن موج ــم تك ــزة ل ــملت أجه ــى ش ــة والت ــزة الدول ــة بأجه ــات الحكومي ــتبدال الهيئ ــم اس ــث ت حي
ــابق.  ــف الس التعري

ــذه  ــملت ه ــابق وش ــون الس ــي  القان ــودة أصــالً ف ــن موج ــم تك ــرى ل ــات أُخ ــت تعريف ــا أُضيف كم   -2
التعريفــات:

  أعمال الفساد 	 
العائدات 	 
الواجهات 	 

3-  وردت عــدة تعديــالت فــي  المــادة الســابعة والمتعلقــة بســلطات اللجنــة واختصاصتهــا وكانــت 
ــي:  ــو التال ــى النح عل

 فــى المــادة 1/أ : اســتبدلت التوصيــة بحــل أي  جهــاز حكومــي  أو حزبــي  إلــى حــل  أي  جهــاز 	 
مــن أجهــزة الدولــة.

ــة للجهــة المختصــة  بإنهــاء خدمــة أي  شــخص فــي أي  	  فــى المــادة 1/ د: عدلــت مــن  التوصي
مــن أجهــزة الدولــة أو أي  مــن الجهــات المذكــورة فــي الفقرتيــن )أ و ب( إلــى  إنهــاء خدمــة أي  

شــخص. 
 فى المادة 1/ هـ : عدلت  من التوصية للجهة المختصة باإلعفاء إلى  اإلعفاء مباشرة من قبل 	 

اللجنة. 
 فــى المــادة 1/ ط : عــدل اإلطــالع والحجــز بواســطة النيابــة العامــة إلــى قيــام اللجنــة باالطــالع 	 

والحجــز علــى األرصــدة والحســابات واألمــوال الثابتــة ألي مــن الجهــات الــوارة فــي  الفقرتيــن 
)أ وب (.

ــى مراجعــة أي  تســويات او 	  ــة الحــق ف ــي  أعطــت اللجن ــرة )م( والت ــت لهــذه المــادة الفق  أضيف
إجــراءات أو قــرارات أصدرتهــا  أي  مــن أجهــزة نظــام الثالثيــن مــن يونيــو 1989 إذا كان فيهــا 

اهــدار  للحــق او المــال العــام واصــدار مــا تــراه مناســباً بشــأنها.
 كذلــك اضيفــت الفقــرة )ن( للمــادة المذكــورة وذلــك بالحجــز واإلســترداد ألي  أمــوال ناتجــة عــن 	 

أي  مــن أعمــال التمكيــن أو أي  فعــل مــن أفعــال الفســاد وإعادتهــا للدولــة. 

4-  المادة الثامنة : استئناف قرارات اللجنة: 
ــخ اإلعــالن عــن  ــي حــددت بأســبوعين مــن تاري ــدة االســتئناف الت ــادة المذكــورة م ــت للم أضيف
ــاء  ــك ج ــه كذل ــي  تطبيق ــون او الخطــأ ف ــة أحــكام  القان ــى مخالف ــة عل ــت مبني ــرارات إذا كان الق

ــتئناف بواســطة المتضــرر شــخصياً.  ــم االس ــم تقدي ــى أن يت ــل ناصــاً عل التعدي
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الفصل الخامس:   -5
 تم استبدال اسم الفصل من االحكام العامة الى االحكام المتنوعة. 	 
ــون 	  ــادم يك ــدة تق ــأي  م ــد ب ــى: )ال يعت ــح كاالت ــادم لتصب ــة بالتق ــادة )12( والمتعلق ــت الم  عدل

منصــوص عليهــا فــى أي  قانــون اخــر عنــد اتخــاذأي  إجــراءات جنائيــة أو مدنيــة فــى مواجهــة 
ــون(.  ــذا القان أي  شــخص بموجــب أحــكام ه

ــة أو ألي  	  ــون للدول ــث جــوز القان ــض حي ــق بالتعوي ــرة تتعل ــورة فق ــادة المذك ــت أيضــاً للم أضيف
شــخص المطالبــة بالتعويــض عــن فوائــد  الكســب؛  أو خســارة بســبب فعــل مــن أفعــال التمكيــن 

أو الفســاد الــواردة فــي  هــذا القانــون. 
 كما ألزم القانون الكافة باإلبالغ عن الجرائم وأفعال الفساد. 	 
ــادة )12( 	  ــي  الم ــا نــص ف ــك عندم ــاع وذل ــى الدف ــام إل ــات مــن اإلته ــون عــبء اإلثب ــل القان  نق

فقــرة )5( علــى أنــه )اذا تــم  تســجيل أي  أمــوال أو عائــدات فــى إســم أي  شــخص وكان هنــاك 
مايحمــل علــى اإلعتقــاد بــأن تلــك األمــوال أو العائــدات قــد تــم الحصــول عليهــا نتيجــة أي  عمــل 
مــن أعمــال التمكيــن أو فعــل مــن أفعــال الفســاد الــوارة فــي  هــذا القانــون فعلــى ذلــك الشــخص 

إثبــات أنــه لــم يتحصــل عليهــا نتيجــة لممارســة أي  مــن أعمــال التمكيــن أو افعــال الفســاد(. 
 أجاز القانون للجنة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المضرور. 	 

أضاف القانون المادة )13( والتي  عرفت أفعال الفساد.    -6

أضاف القانون أيضاً المادة )14( والتي  تتعلق بالجرائم والعقوبات.   -7

كما أضاف المادة )15( المتعلقة بانشاء نيابة خاصة.  -٨

٩-  كمــا أضــاف المــادة )16( المتعلقــة بانشــاء لجنــة الدارة األمــوال المســتردة واختصاصــات تلــك 
ــة.   اللجن

تشكيل اللجنة :ب. 

تشــكلت اللجنــة اســتناداً علــى القانــون والمرســوم الجمهــوري الصــادر مــن رئيــس مجلــس الســيادة 
عبــد الفتــاح البرهــان فــي يــوم الثالثــاء الموافــق ١0 ديســمبر 20١٩القاضــى بتشــكيل لجنــة تقــوم 
بتنفيــذ هــذا القانــون بكامــل الســلطات والصالحيــات الــواردة فــي القانــون، وقــد تــم تســمية عضويــن 
مــن مجلــس الســيادة ليكونــا أعضــاء فــي هــذه اللجنــة بصفتــي الرئيــس والرئيــس المنــاوب ووزيــر 
ــر  ــة والتغيي ــن الحري ــاء م ــة أعض ــة خمس ــواً، وعضوي ــرراً وعض ــوزراء مق ــس ال ــؤون مجل ش
ــي  ــي ســيرد ذكرهــا ف ــة الت ــل أجهــزة ومؤسســات الدول ــي تمث ــي الجهــات الت ــى ممثل ــة إل باإلضاف

عضويــة اللجنــة الحقــاً.
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عضوية اللجنة:ت. 

الفريق الركن .........................ياسر عبد الرحمن حسن العطا ............رئيساً . ١

األستاذ..............................محمد الفكي سليمان..........................نائبـاً . 2

وزير رئاسة مجلس الوزراء......عمر بشير مانيس..........................عضواً ومقرراً. 3

ممثل وزارة الدفاع.................اللواء الركن/ مصطفى حسن .............عضواً. 4

ممثل وزارة الداخلية...............اللواء/ بابكر متولي.......................عضواً. 5

ممثل وزارة العدل.................المستشار/ عمر عبد القادر عثمان........عضواً. 6

ممثل وزارة الحكم االتحادي......األستاذ/ أيهاب الطيب.....................عضواً. 7

ممثل وزارة المالية والتخطيط االقتصادي ...................................عضواً. ٨

ممثل جهاز المخابرات العامة....اللواء/ محجوب أبكر.......................عضواً. ٩

ممثل قوات الدعم السريع.........اللواء/ خالد نور الدائم ....................عضواً. ١0

ممثل بنك السودان المركزي......األستاذ/ محمد آدم.........................عضواً. ١١

ممثل وزارة العمل والتنمية االجتماعية...األستاذ/ فائز عبد الوهاب........عضواً. ١2

....................عضواً. ١3 ممثل ديوان المراجعة القومي.....األستاذ/ محمد الحافظ 

األستاذ  طه عثمان إسحاق......................................................عضواً. ١4

الدكتور  صالح مناع............................................................عضواً. ١5

األستاذ  وجدي صالح...........................................................عضواً. ١6

األستاذ  بابكر فيصل............................................................عضواً. ١7

األستاذ  أحمد ربيع..............................................................عضواً. ١٨

ــا تباشــر  ــة كم ــر اللجن ــوري ومق ــن داخــل القصــر الجمه ــة م ــا الدوري ــا اجتماعاته ــة العلي تباشــر اللجن
ــة. ــر اللجن ــل مق ــن داخ ــا م ــة المتخصصــة أعماله ــان الفرعي ــكرتارية واللج ــة والس المقرري

الهيكل اإلداري:	. 

اللجنة العليا:

تضــم جميــع أعضــاء اللجنــة العليــا وعددهــم ١٨ عضــواً، تقــوم بالمصادقــة علــى القــرارات وإصدارهــا 
ومتابعــة ســير أعمــال اللجنــة عــن طريق تقاريــر مكتب المقرريــة وتعقد أنشــطتها اإلعالميــة واجتماعاتها 

بصــورة دوريــة وراتبــة اســبوعياً بالقصــر الجمهــوري ومقــر اللجنة.
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المقررية:

فُوضــت مــن اللجنــة العليــا لتســيير العمــل اليومــي وتضــم فــي عضويتها رئيــس اللجنــة، الرئيــس المناوب 
للجنــة، مقــرر اللجنــة، األعضــاء المفرغيــن ألداء أعمــال اللجنــة وأعضــاء مكتــب الســكرتارية العامــة، 
يقــوم هــذا المكتــب باســتالم وفحــص جميــع المســتندات المســتلمة وإجــراء جميــع المكاتبــات للتأكــد مــن 
المعلومــات والتدقيــق فيهــا وترتيبهــا وفهرســتها وتحويلهــا إلــى اللجــان المتخصصــة إلبــداء الــرأي الفنــي، 
ــة لمراجعتهــا وعرضهــا بعــد ذلــك فــي اجتماعهــا لمناقشــتها بصــورة  ــة القانوني ــم تســليمها للجن ومــن ث
واســعة قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنها بارجائهــا لمزيــد مــن التحــري ومزيــد مــن المعلومــات أو بصياغتهــا 
كتوصيــة بقــرار ومــن ثــم عرضهــا فــي اجتمــاع اللجنــة العليــا كمشــروع قــرار للمصادقــة عليهأورفضــه 

أو تعديلــه.

السكرتارية العامة:

ــال  ــا وبارس ــة العلي ــة واللجن ــات المقرري ــداد اجتماع ــون بإع ــا )7( أعضــاء، يقوم ــي عضويته تضــم ف
واســتقبال مكاتبــات المقرريــة اليوميــة مــع أجهــزة الدولــة المختلفــة والجهــات األخــرى، باإلضافــة إلــى 

اســتقبال الشــكاوى ومتابعــة للجــان المتخصصــة.

اللجان المتخصصة:

ــي  ــا ممثل ــي عضويته ــا وتضــم ف ــة العلي ــن أعضــاء اللجن ــذه اللجــان م ــي ه ــرر ف ــس والمق ــون الرئي يك
الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة )حســب طبيعــة أعمــال اللجنــة(، كمــا تضــم 5 أعضــاء تتــم االســتعانة 
بهــم متخصصيــن فــي مجــال أعمــال اللجنــة باإلضافــة الــى ســكرتارية فرعيــة تقــوم باإلشــراف علــى عقد 

إجتماعــات اللجنــة والمكاتبــات الخاصــة بهــا، اللجــان هــي:

لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.	 

لجنــة حصــر واســتالم أصــول وممتلــكات النقابــات واالتحــادات المهنيــة واتحــاد 	 
أصحــاب العمــل ونقابــة المحاميــن.

لجنة مراجعة األراضي السكنية والزراعية والعقارات.	 

لجنة إزالة التمكين بالخدمة المدنية.	 

لجنة الجمعيات والمنظمات ومراكز التدريب.	 

لجنة حصر الشركات والمؤسسات الحكومية التي تمت خصخصتها.	 

لجنة مراجعة المشروعات االستثمارية واإلعفاءات والتخصيص.	 

لجنة القطاع المصرفي والقروض.	 

لجنة حصر العربات واآلليات.	 

لجنة مراجعة المؤسسات األيرادية )زكاة، ضرائب وجمارك(.	 

لجنة مراجعة المشتروات الحكومية والتعاقدات والعطاءات.	 
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لجان الوزارات والمؤسسات الحكومية:

ــك  ــا وذل ــي أداء أعماله ــة لمســاعدتها ف ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــة بتشــكيل لجــان بال قامــت اللجن
لضــرورة إزالــة التمكيــن داخــل هــذه الــوزارات والمؤسســات فــي جوانــب الخدمــة المدنيــة والجوانــب 
الماليــة واإلداريــة، حيــث نجــد أن واحــدة مــن أهــم اذرع النظــام البائــد كانــت الخدمــة المدنيــة عبــر تمكيــن 
كــوادره منهــا بقفــل بــاب المنافســة العامــة العادلــة والنزيهــة وتزكيــة كــوادر التنظيــم لشــغل الوظائــف 
ــم  ــان ت ــد مــن الزم ــة العق ــدت لقراب ــي امت ــام الت ــح الع ــى كشــوفات الصال ــة إل ــة باإلضاف ــة المدني بالخدم
مــن خاللهــا افــراغ الخدمــة المدنيــة مــن أهــم معاييرهــا )القوميــة، الجــدارة، النزاهــة والمهنيــة(، فــكان 
لزامــاً تشــكيل لجــان لمعالجــة مشــاكل هــذه المؤسســات عبــر إنهــاء خدمــة كل مــن تحصــل علــى الوظيفــة 

العامــة عــن طريــق التمكيــن تمهيــداً  لفتــح هــذا الوظائــف وفــق المعاييــر الســابق ذكرهــا.

ــوزارات  ــة بال ــوال العام ــترداد األم ــو ١٩٨٩ واس ــن يوني ــن م ــام الثالثي ــك نظ ــان تفكي ــكيل لج ــم تش ت
والمؤسســات الحكوميــة تباعــاً وهــي:

لجنة التفكيك الفرعية بقطاع الكهرباء.	 

لجنة التفكيك الفرعية ببنك السودان المركزي.	 

لجنة التفكيك الفرعية بالصندوق القومي لرعاية الطالب.	 

لجنة التفكيك الفرعية بقطاع الطيران.	 

لجنة التفكيك الفرعية بوزارة الري والموارد المائية.	 

لجنة التفكيك الفرعية بوزارة التربية والتعليم.	 

لجنة التفكيك الفرعية بالجهاز القومي لإلستثمار والمناطق الحرة.	 

لجنــة التفكيــك الفرعيــة بــوزارة الزراعــة والمــوارد الطبيعيــة والهيئــات والمشــاريع التابعة 	 
. لها

لجنة التفكيك الفرعية بوزارة المالية والتخطيط االقتصادي.	 

لجنة التفكيك الفرعية بالسلطة القضائية.	 

لجنة التفكيك الفرعية بجامعة أفريقيا العالمية.	 

لجنة التفكيك الفرعية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بوالية الخرطوم.	 

لجنة التفكيك الفرعية بالبنك الزراعي السوداني.	 

لجنة التفكيك الفرعية ببنك النيلين.	 

لجنة التفكيك الفرعية بديوان المراجعة القومي.	 

لجنة التفكيك الفرعية بديوان الضرائب.	 

لجنة التفكيك الفرعية بوزارة الصحة االتحادية.	 
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الفصــــــل الثاني

أعمــــال اللجـنة 
تشكيل اللجان الفرعية

اختصاصات وسلطات اللجان الفرعية بالواليات والمحليات 

اختصاصات اللجان الفرعية بالوزارات والمؤسسات 

 سلطات اللجان الفرعية بالوزارات والمؤسسات 

حل النقابات واالتحادات المهنية ونقابة المحامين واتحاد اصحاب العمل 

إزالة التمكين بالخدمة المدنية 

استرداد األراضي واألموال العامة 

حل وإلغاء تسجيل المنظمات والجمعيات الخاصة بنظام الثالثين من يونيو ١989 

استرداد شركات ومؤسسات
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الفصل الثاني
)	عمال اللجنة(

               أتخــذت اللجنةمنــذ إنشــائها فــي 20١٩/١2/١0م حتــى 2020/١2/١0م عــدد 44٨ قــراراً، 
ــة،  ــهم(، صحي ــال واالس ــماء األعم ــركات، أس ــة، اقتصادية)الش ــرارات نقابي ــرارات ق ــذه الق ــملت ه ش

تعليميــة، خدمــة مدنيــة ومنظمــات. 

	: تشكيل اللجان الفرعية بالوزارات والمؤسسات والواليات والمحليات

            أهــم هــذه القــرارات القــرار االول، الصــادر بتاريــخ 20١٩/١2/١2م والقاضــي بتشــكيل لجنــة 
لتصفيــة حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول واســترداد كل أصولــه الثابتــة والمتحركــة والمنقولــة وأموالــه 
ــط االقتصــادي،  ــة والتخطي ــي وزارة المالي ــة ف ــودان ممثل ــة الس ــح حكوم ــة لصال ــابات البنكي ــي الحس ف
والقــرار رقــم ١30 بتاريــخ 2020/02/2٩م والقاضــي بحجــز وإســترداد الممتلــكات واألمــوال المملوكــة 
لحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول علــى أن تــؤول كل الممتلــكات واألصــول العقاريــة الثابتــة والمنقولــة 

لحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول لــوزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي.

           نصت المادة )7( الفقرة )١ – ك( من قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة 
التمكين 20١٩  تعديل 2020 على:

             »وضع الخطط والبرامج وتكوين اللجان لتفعيل هذا القانون في كافة 
أجهزة الدولة وإتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله 

واختصاصاته« 

            بنــاًء علــى نــص المــادة أعــاله أصــدرت اللجنــة قــراراً  بالرقــم )١0(بتاريخ 2020/2/4م بتكوين 
لجــان فرعيــة بــكل واليــات الســودان، كمــا أنشــأت اللجنــة لجــان فرعيــة بمحليــات واليــة الخرطــوم نســبة 
ــرارات قضــت  ــة بإصــدار ق ــت اللجن ــا قام ــة نســبة الفســاد بها.كم ــة وضخام ــا الجغرافي إلتســاع رقعته
بتشــكيل لجــان فرعيــة بالــوزارات والمؤسســات للقيــام بإزالــة التمكيــن بالخدمــة المدنيــة وكشــف الفســاد 

والمفســدين وتحقيــق احــد االهــداف المنشــودة مــن قيــام اللجنــة.
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 تتشكل لجان الواليات من اآلتي:

والي الوالية ...........................................................................  رئيساً. ١

ممثل الحرية والتغيير ................................................................. مقرراً. 2

ممثل القوات المسلحة ................................................................. عضواً. 3

ممثل وزارة الداخلية .................................................................. عضواً. 4

ممثل وزارة المالية ................................................................... عضواً. 5

ممثل وزارة العدل .................................................................... عضواً. 6

ممثل بنك السودان المركزي ......................................................... عضواً. 7

ممثل جهاز المخابرات العامة ....................................................... عضواً. ٨

ممثل الدعم السريع .................................................................. عضواً. ٩

)4( أعضاء من قوى الحرية والتغيير بالوالية .................................... عضوا0١ً. 

)3( أعضاء من المكونات المحلية ................................................. عضوا١١ً. 

تم تشكيل لجان الواليات تباعاً وهي:

	لجنة والية وسط دارفور

	لجنة والية البحر األحمر

	لجنة الوالية الشمالية

	لجنة والية نهر النيل

	لجنة والية النيل األزرق

	لجنة والية غرب دارفور

	لجنة والية القضارف

	لجنة والية شمال دارفور

	لجنة والية كسال

	لجنة والية غرب كردفان

	لجنة والية سنار

	لجنة والية جنوب دارفور
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	 لجنة والية شمال كردفان

	لجنة والية الجزيرة

	لجنة واليةالخرطوم

	لجنة واليةجنوب كردفان

	لجنة والية النيل االبيض

ــم  ــكانية وحج ــة الس ــة والكثاف ــة الجغرافي ــث الرقع ــن حي ــوم م ــة الخرط ــة والي ــبة لخصوصي نس  
النشــاط االقتصــادي بالواليــة ولتركيــز معظــم فســاد النظــام البائــد فــي هــذه الواليــة؛  رأت اللجنــة بتشــكيل 

ــة. ــة الوالئي ــى اللجن ــة إل ــبعة إضاف ــوم الس ــات الخرط ــان لمحلي لج

              تــم تشــكيل لجــان تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ واســترداد األمــوال العامــة بمحليــات 
واليــة الخرطــوم تباعــاً وهي:

	لجنة محلية جبل أولياء

	لجنة محلية كرري

	 لجنة محلية الخرطوم

	لجنة محلية شرق النيل

	        لجنة محلية امدرمان

	لجنة محلية بحري

	لجنة محلية أمبدة

اختصاصات وسلطات اللجان الفرعية بالواليات والمحليات كاآلتي:

ــة أو  ــية أو أمني ــة سياس ــة أو أي أذرع حزبي ــة أو جمعي ــل أي منظم ــة بح ــة للجن التوصي  -١
ــو ١٩٨٩م. ــن يوني ــن م ــام الثالثي ــة لنظ اقتصادي

التوصيــة للجنــة بإنهــاء خدمــة أي شــخص فــي أي جهــاز حكومــي أو بالخدمــة المدنيــة  أو   -2
أي جهــة مــن الجهــات المذكــورة فــي المــادة )7(  )١ – أ و ب(،    أوحصــل علــى الوظيفــة 
بســبب التمكيــن أو اســتخدام النفــوذ أو أي شــخص آخــر تــرى اللجنــة أن الوظيفــة العامــة أو 

الخاصــة التــي يشــغلها أُنشــئت ألغــراض التمكيــن بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

التوصيــة للجنــة بإعفــاء أي موظــف أو مســئول أو عضــو أو أعضــاء مجلــس إدارة فــي   -3
ــادة )7(  )١ – أ و ب(. ــي الم ــواردة ف ــات ال أي مــن الجه

توصيــة للجنــة بإتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات والدعــاوي ضــد أي شــخص محاربــة للفســاد   -4
والمفســدين أو ضــد أي فعــل أو أفعــال ُتشــكل أو شــكلت جرائــم ضــد األمــوال العامــة والخاصة 
أو أي جرائــم أخــرى ترقــى للفســاد المالــي أو اإلداري أو اإلثــراء غير المشــروع على حســاب 
ــن أو عــن أي  ــوذ أو ســوء اســتخدام الســلطة بســبب التمكي ــر أو اســتغالل النف ــة أو الغي الدول
تصرفــات مخالفــة للقوانيــن مــع التعويــض عــن أي كســب للنفــس أو الغيــر أو خســارة لحقــت 
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بــأي شــخص.

طلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة و أجهزتها.  -4

إستدعاء أي شخص لإلدالء بأي معلومات أو تقديم أي بينات.  -5

أن تطلــب أو تطلــع أو تحجــز بواســطة النيابــة العامــة حســابات أي مــن الجهــات الــواردة   -6
)7(  )١ – أ و ب( مــن قانــون تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ وإزالــة التمكيــن لســنة 

20١٩ / تعديــل 2020م.

اســتناداً علــى ذلــك أنشــأت اللجنــة لجــان فرعيــة بعــدد ١7 واليــة و 5 محليــات بواليــة الخرطــوم و 20 
لجنــة فرعيــة بالــوزارات والمؤسســات وإعــادة تشــكيل بعــض اللجــان، حيــث قامــت بإصــدار عــدد ) 45 

( قــرار فيمــا يلــي تشــكيل وإعــادة تشــكيل اللجــان الفرعيــة بالواليــات ومحليــات واليــة الخرطــوم.

اختصاصات اللجان الفرعية بالوزارات والمؤسسات كاآلتي:

مراجعــة كل ملفــات الموظفيــن والعامليــن والوظائــف القياديــة بالــوزارة والوحــدات التابعــة 	 
لهــا ومــدى تقيدهــا بالقوانيــن والضوابــط المعمــول بهــا.

ــن 	  ــد م ــذ والتأك ــد التنفي ــي قي ــا أو الت ــم تنفيذه ــي ت ــدات الت ــاريع والتعاق ــة المش ــة كاف مراجع
ــاً. ــا عالمي ــارف عليه ــودان، أو المتع ــي الس ــا ف ــول به ــط المعم ــس والضواب ــا لألس مطابقته

مراجعة سجل األراضي المسجلة باسم الوزارة وتم التصرف فيها.	 

فيهــا 	  التصــرف  للــوزارة وتــم  التابعــة  المركبــات واآلليــات  مراجعــة وحصــر ســجل 
التمليــك. أو  بالتخصيــص 

مراجعــة ســجل اإلعفــاءات الجمركيــة التــي تمــت بإســم وزارة الصحــة والتــي تــم االســتفادة 	 
منهــا خــارج لجهــات أو أفــراد.

التحقيق في كل شبهات وأفعال الفساد حسب ما نص عليه القانون.	 

رفع تقرير دوري )نصف شهري( عن أعمالها.	 

صالحيات لجان الفرعية بالوزارات والمؤسسات:

ــة 	  ــات الدول ــن مؤسس ــر م ــات والتقاري ــب المعلوم ــة المؤسســات و طل دخــول كاف
ــا. ــذ مهامه ــا لتنفي وأجهزته

اســتدعاء أي شــخص أو جهــة لــإلدالء بــأي معلومــات أو تقديــم بينــات تســاعد فــي 	 
تنفيــذ مهــام هــذه اللجنــة.

التوصيــة بحجــز أي حســاب أو االطــالع عليــه للجنــة تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن 	 
يونيــو ١٩٨٩م واســترداد األمــوال العامــة.

التوصيــة بفتــح بالغــات أو أي إجــراء قانونــي للجنــة تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن 	 
ــو ١٩٨٩م واســترداد األمــوال العامــة. يوني
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جدول توضيحي لقرارات تشكيل لجان الواليات ومحليات والية الخرطوم ولجان الوزارات 
والمؤسسات:

التاريخاسم القراررقم القرارم

١/23/ 2020متشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بقطاع الكهرباءقرار رقم )7(١
قرار رقم ٢

)١0(
2020/2/4متكوين لجان فرعية بالواليات

قرار رقم ٣
)36(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال ببنك 
السودان المركزي

2020/3/5م

قرار رقم ٤
)37(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
وسط دارفور

2020/3/٩م

قرار رقم ٥
)3٨(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
البحر األحمر

2020/4/١6م

قرار رقم ٦
)3٩(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بالوالية 
الشمالية

2020/3/٩م

قرار رقم ٧
)40(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية نهر 
النيل

2020/3/٩م

قرار رقم 8
)72(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية النيل 
األزرق

2020/3/١6م

قرار رقم 9
)76(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
غرب دارفور

2020/3/١6م

قرار رقم ١٠
)77(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
القضارف

2020/3/١6م

قرار رقم ١١
)7٨(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
شمال دارفور

2020/3/١6م

قرار رقم ١٢
)7٩(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
كسال

2020/3/١6م

قرار رقم ١٣
)٩١(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
غرب كردفان

2020/3/١6م

قرار رقم ١٤
)٩2(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
سنار

2020/3/١٨م

قرار رقم ١٥
)٩3(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بالصندوق 
القومي لرعاية الطالب 

2020/3/١٩م

قرار رقم ١٦
)٩4(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بقطاع 
الطيران 

2020/3/١٩م

قرار رقم ١٧
)١23(

تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوزارة 
الري

2020/3/2٨م

قرار رقم ١8
)١46(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوزارة 
التربية والتعليم 

2020/4/5م

قرار رقم ١9
)١54(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
جنوب دارفور

2020/4/٩م

قرار رقم ٢٠
)١55(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
شمال كردفان

2020/4/٩م
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التاريخاسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٢١
)١5٨(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بوالية 
الجزيرة

2020/4/١2م

قرار رقم ٢٢
)١٨4(

تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بالجهاز 
القومي لإلستثمار والمناطق الحرة

2020/5/7م

قرار رقم ٢٣
)١٨5(

تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واستيرداد األموال بوزارة 
الزراعة والموارد الطبيعية والهيئات والمشاريع القومية التابعة لها

2020/3/7م

قرار رقم ٢٤
)١٨6(

تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال  بوزارة 
المالية والتخطيط اإلقتصادي

2020/3/6م

قرار رقم ٢٥
)2١٨(

تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال بالسلطة 
القضائية

2020/6/١٨م

قرار رقم ٢٦
)252(

حل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال ببنك السودان 
المركزي

2020/7/5م

قرار رقم ٢٧
)25٩(

إعادة تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال 
بقطاع الكهرباء

2020/7/5م

قرار رقم ٢8
)263(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من ينونيو ١٩٨٩ واسترداد األموال 
العامة بجامعة أفريقيا العالمية

2020/7/27م

قرار رقم ٢9
)33١(

إعادة تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد 
األموال العامة بوالية نهر النيل

2020/٨/25م

قرار رقم ٣٠
)333(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد األموال 
العامة بمحلية جبل أولياء

2020/٨/25م

قرار رقم ٣١
)33٩(

تشكيل لجنة تغكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال ببنك 
السودان المركزي

2020/٩/١3م

قرار رقم ٣٢
)34١(

تشكيل لجنة تفكيك الثالثين من يونيو واسترداد األموال العامة بوزارة 
الزراعة والثروة الحيوانية بوالية الخرطوم

2020/٩/١6م

قرار رقم ٣٣
)342(

تشكيل لجنة تفكيك الثالثين من يونيو واسترداد األموال العامة بالبنك 
الزراعي السوداني

2020/٩/١6م

قرار رقم ٣٤
)343(

2020/٩/١6متشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال ببنك النيلين

قرار ٣٤
رقم)344(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بوالية 
الخرطوم

2020/٩/١6م

قرار ٣٥
رقم)345(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال محلية 
كرري

2020/٩/١7م

قرار ٣٦
رقم)346(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد االموال بمحلية 
شرق النيل

2020/٩/20م

قرار ٣٧
رقم)347(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بمحلية 
الخرطوم بحري

2020/٩/20م

قرار ٣8
رقم)34٨(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بوالية 
غرب كردفان

2020/١0/5

قرار رقم ٣9
)34٩(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بديوان 
المراجع العام

2020/١0/5

قرار رقم ٤٠
)353(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بوالية النيل 
األبيض

2020/5/7م



23تقرير األعمال السنوي                                                                              لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1989 واسترداد األموال العامة

التاريخاسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٤١
)35٨(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو  واسترداد األموال بديوان 
الضرائب

2020/5/7م

قرار رقم ٤٢
)3٩2(

تشكيل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد األموال  بوزارة 
الصحة االتحادية

2020/١0/١٩م

قرار ٤٣
رقم)4١7(

تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو واسترداد األموال بمحلية  
امبدة

2020/١١/١0م

قرار رقم ٤٤
)43١(

إعادة تشكيل لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد 
األموال العامة بوالية وسط دارفور

2020/١2/١0م

· حل النقابات واالتحادات المهنية ونقابة المحامين واتحاد اصحاب العمل :	

نصت المادة )7( الفقرة )ج( من قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩ على:

 »حــل النقابــات ومجالــس إدارتهــا أو لجانهــا التنفيذيــة أو المركزيــة أو الفرعيــة أو اإلتحــادات المهنيــة 
ــات  ــة وفروعهــا أو أي نقاب أو إتحــادات أصحــاب العمــل واإلتحــادات التابعــة لهــا أو اإلتحــادات النقابي
فئويــة أو إتحــادات تابعــة لهــا ســواًء كانــت منشــأة بموجــب قوانيــن خاصــة أو أي قانــون، علــى أن ُتعقــد 
ــة يجــوز  ــات العمومي ــاد الجمعي ــة أشــهر مــن تاريــخ الحــل، ولحيــن إنعق ــة بعــد ثالث ــات العمومي الجمعي
ــات حــرة ونزيهــة مــع  ــن إجــراء إنتخاب ــة أو لجــان التســيير لحي ــن اللجــان التمهيدي ــة تســمية وتعيي للجن
اصــدار التوجيهــات التــي تحــدد طريقــة التصــرف فــي أمــوال وأصــول تلــك النقابــات واالتحــادات وأي 

ممتلــكات تابعــة لهــا ».

ــة التمكيــن لســنة  اســتناداً علــى هــذه المــادة مــن قانــون تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ وإزال
20١٩ تعديــل لســنة 2020، أصــدرت اللجنــة القــرار رقــم )3( القاضي بحــل جميع النقابــات واإلتحادات 
المهنيــة وإتحــاد أصحــاب العمــل ونقابــة المحاميــن بتاريــخ 20١٩/١2/١2م، جــاء هــذا القــرار  بالرجــوع 
الــي الطريقــة التــي تــم بهــا تشــكيل هــذه التنظيمــات النقابيــة حيــث أنهــا تفتقــر لألســس األساســية للعمــل 
النقابــي »أجســام عبــرت عــن الســلطة الســابقة ولــم تعبــر عــن منســوبيها ولــم تنتخــب بطريقــة ديمقراطيــة 
ــر  ــا تعتب ــلطات«، كم ــا الس ــا له ــي تحدده ــاحات الت ــي المس ــرك إال ف ــاً والتتح ــا فرض ــم فرضه ــل ت ب
هــذه النقابــات واجهــات للحــزب المحلــول ألن كل أعضــاء هــذه التنظيمــات طــوال فتــرة حكــم النظــام 
ــم كانــوا ينتســبون نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩أو يدعمونــه بصــورة أو أخــرى. هــذا القــرار  القدي
حــرر الحركــة النقابيــة الســودانية مــن هيمنــة الحــزب الــى الشــعار األبــرز » لــكل حزبــه ولــكل رأيــه 
والنقابــة للجميــع »، ولمــلء الفــراغ النقابــي الناتــج مــن حــل هــذه التنظيمــات وهــو أمــر ضــار بمنســوبي  
هــذه التنظيمــات تــم تشــكيل لجــان تســيير يتــم التوافــق عليهــا مــن قبــل منســوبي النقابــة المعنيــة بمهــام 
ــات حــرة  ــام إنتخاب ــداً لقي ــي تمهي ــز الســجل اإلنتخاب ــات محــدودة فــي التســيير وحصــر وتجهي وصالحي
وديمقراطيــة تحفــظ إســتقاللية هــذه التنظيمــات وتجعلهــا أكثــر تعبيــراً عــن منســوبيها وبعيــدة عــن صــوت 

الســلطة القائمــة.

أصــدرت اللجنــة القــرار رقــم )4( والقاضــي بتشــكيل لجنــة حصــر وإســتالم أصــول اإلتحــادات المهنيــة 
والنقابــات ونقابــة المحامييــن الســودانيين واتحــاد أصحــاب العمــل بتاريــخ 20١٩/١2/١7م. وهــي بمثابــة 
لجنــة فرعيــة متخصصــة تعمــل علــى حصــر واســتالم اصــول وممتلــكات األجســام النقابيــة وتعمــل علــى 
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التوصيــة بتشــكيل اللجــان التســييرية والتمهيديــة ومتابعــة تنفيــذ القــرارات الخاصــة باألجســام النقابيــة.

قامــت اللجنــة بتشــكيل لجنتــي تســيير نقابــة المحامييــن الســودانين وإتحــاد عــام أصحــاب العمــل الســوداني 
ــدد  ــى لجــان تســيير لع ــة إل ــة إضاف ــة عام ــدد 6 اتحــادات مهني ــن لجــان تســيير لع ــى تكوي ــة ال باإلضاف
ــل  ــام أصحــاب العم ــاد ع ــة تحــت إتح ــة منضوي ــدد ٨ غــرف قومي ــيير لع ــة ولجــان تس ــات عام 4 نقاب
الســوداني وأخيــراً لجــان تســيير لعــدد ١7٩ هيئــة فرعيــة ووحــدات نقابيــة ليصبــح مجمــوع قراراتهــا 

ــات وحلهــا وتشــكيل لجــان تســيرها. )١٨٩( قراراًتخــص النقاب

ــة وحقهــم  ــوق منتســبي النقاب ــة بشــكل يضمــن حق ــة النقابي ــداً لســريان العملي ــرارات تمهي ــل هــذه الق تمث
االساســي فــي العمــل النقابــي وحقهــم الديمقراطــي فــي الترشــح، الترشــيح واالنتخــاب ألجســامهم النقابيــة، 
والينكــر الــدور السياســي الــذي تقــوم بــه النقابــات فــي الدولــه مــن تســيير للعمــل وتنظيــم للفئــات العماليــة 

والمهنيــة األمــر الــذي يوســع دائــرة المشــاركة فــي إتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا بالشــكل المطلــوب.

جدول توضيحي للقرارات:

تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ١
)2(

20١٩/١2/١2محل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحاميين السودانيين

قرار رقم ٢
)3(

20١٩/١2/١2محل النقابات واإلتحادات المهنية وإتحاد أصحاب العمل

قرار رقم ٣
)4(

تشكيل لجنة حصر وإستالم أصول اإلتحادات المهنية 
والنقابات ونقابة المحاميين السودانيين واتحاد أصحاب 

العمل 

20١٩/١2/١7م

قرار رقم ٤
)٨(

2020/١/23متشكيل لجنة تسيير إلتحاد المصارف

قرار رقم ٥
)٩(

2020/١/23ملجنة تسيير جمعية القرآن الكريم

قرار رقم ٦
)١7(

2020/2/١5محل اإلتحاد التعاوني القومي وتشكيل لجنة تسيير

قرار رقم ٧
)١٨(

2020/2/١5متشكيل لجنة تسيير اتحاد عام أطباء السودان

قرار رقم 8
)١٩(

2020/2/١5متشكيل لجنة تسيير اتحاد عام المهندسيين السودانيين

قرار رقم 9
)2١(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال وكالة السودان 
لألنباء

2020/2/١٩م

قرار رقم ١٠
)22(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لهيئة التامين الصحي 
والية الخرطوم

2020/2/١٩م

قرار رقم ١١
)23(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بسكر النيل 
األبيض

2020/2/23م

قرار رقم ١٢
)24(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بمصنع سكر 
حلفا الجديدة

2020/2/23م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ١٣
)25(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال جامعة 
المغتربين

2020/2/23م

قرار رقم ١٤
)26(

تشكيل لجنة تسيير العاملين بالهيئة النقابية للسلطة 
القضائية

2020/2/23م

قرار رقم ١٥
)2٨(

تمديد عمل لجنة تسيير نقابة اتحاد أصحاب العمل 
السوداني

2020/3/2٩م

قرار رقم ١٦
)3١(

2020/3/١متشكيل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال السكة حديد

قرار رقم ١٧
)35(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بشركة 
مطابع السودان للعملة

2020/2/26م

قرار رقم ١8
)4١(

تشكيل لجنة تسيير االتحاد المهني العام للضباط 
اإلداريين

2020/3/١0م

قرار رقم ١9
)42(

تشكيل لجنة تسيير نقابة العاملين بمصرف المزارع 
التجاري

2020/3/١0م

قرار رقم ٢٠
)44(

2020/3/١0متشكيل لجنة تسيير نقابة العاملين ببنك البركة

قرار رقم ٢١
)45(

2020/3/١0متشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال سوداتل

قرار رقم ٢٢
)46(

لجنة تسيير الوحدة النقابية للعامليين بالهيئة السودانية 
للمواصفات والمقأييس

2020/3/١4م

قرار رقم ٢٣
)47(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال وزارة 
الصناعية

2020/3/١4م

قرار رقم ٢٤
)4٨(

تشكيل لجنة الوحدة النقابية برئاسة شركة السكر 
السودانية ومصنع المعدات والمسبوكات

2020/3/١4م

قرار رقم ٢٥
)4٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة 
مصنع جي تي أي سودان

2020/3/١4م

قرار رقم ٢٦
)50(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك امدرمان 
الوطني

2020/3/١4م

قرار رقم ٢٧
)5١(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالبنك 
الزراعي السوداني

2020/3/١4م

قرار رقم ٢8
)52(

2020/3/١4ملجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك الخرطوم

قرار رقم ٢9
)53(

لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين بوزارة العمل 
واإلصالح اإلداري وتنمية الموارد البشرية

2020/3/١4م

قرار رقم ٣٠
)54(

2020/3/١4ملجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٣١
)55(

2020/3/١4ملجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العامليين بوزارة العدل

قرار رقم ٣٢
)56(

لجنة تسيير الهيئة النقابية لنقابة العاملين ببنك النيل 
للتجارة والتنمية

2020/3/١4م

قرار رقم ٣٣
)57(

لجنة تسيير الهيئة النقابية لنقابة العاملين بمصرف 
اإلدخار والتنمية اإلجتماعية

2020/3/١4م

قرار رقم ٣٤
)5٨(

لجنة تسيير النقابة الفرعية للعاملين بمصفاة الخرطوم 
للبترول

2020/3/١4م

قرار رقم ٣٥
)5٩(

لجنة تسيير الوحدة النقابية للعامليين بالتدريب المهني 
والتلمذة الصناعية

2020/3/١4م

قرار رقم ٣٦
)60(

2020/3/١4ملجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك النيلين

قرار رقم ٣٧
)6١(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك العمال 
الوطني

2020/3/١4م

قرار رقم ٣8
)62(

2020/3/١4ملجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك األسرة

قرار رقم ٣9
)63(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بمصرف 
التنمية الصناعية

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٠
)64(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالصندوق 
القومي للتامين الصحي

2020/3/١4م

قرار رقم ٤١
)65(

لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال االعمال الحرفية الحرة 
- وألية الخرطوم

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٢
)66(

لجنة تسيير الوحدة النقابية العاملين بالبنك السعودي 
السوداني

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٣
)67(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بديوان شؤون 
الخدمة

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٤
)6٨(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بشركة سكر 
كنانة

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٥
)6٩(

لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين ببنك تنمية 
الصادرات

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٦
)70(

لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالبنك 
السوداني الفرنسي

2020/3/١4م

قرار رقم ٤٧
)7١(

2020/3/١4ملجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة الخرطوم

قرار رقم ٤8
)73(

2020/3/١5ملجنة تسيير االتحاد المهني العام للصيادلة السودانيين
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قرار رقم ٤9
)74(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العامليين 
بالمؤسسة السودانية للنفط

2020/3/١4م

قرار رقم ٥٠
)75(

2020/3/١2متمديد عمل لجنة تسيير نقابة المحاميين السودانيين

قرار رقم ٥١
)٨0(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بديوان 
الضرائب - وحدة الخرطوم شمال

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٢
)٨١(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بديوان 
الضرائب - وحدة بحري

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٣
)٨2(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بديوان 
الضرائب - وحدة امدرمان

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٤
)٨3(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بديوان 
الضرائب - وحدة الخرطوم جنوب

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٥
)٨4(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين 
باالرصاد الجوي

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٦
)٨5(

تشكيل لجنة التسيير الهيئة الفرعية للعاملين ببنك الثروة 
الحيوانية

2020/3/١7م

قرار رقم ٥٧
)٨6(

تشكيل لجنة الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالشركة 
القابضة - مطارات السودان

2020/3/١7م

قرار رقم ٥8
)٨7(

تشكيل لجنة تسيير االتحاد المهني العام ألساتذة 
الجامعات والمعاهد العليا السودانيين

2020/3/١7م

قرار رقم ٥9
)٨٨(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
المالية والتخطيط االقتصادي

2020/3/١7م

قرار رقم ٦٠
)٨٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالشركة 
السودانية للمناطق واألسواق الحرة

2020/3/١7م

قرار رقم ٦١
)٩0(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بهيئة 
الطاقة الذرية السودانية

2020/3/١7م

قرار رقم ٦٢
)٩5(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين برئاسة 
الهيئة القومية للغابات

2020/3/22م

قرار رقم ٦٣
)٩6(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالهيئة العامة 
السودانية للبث اإلذاعي والتلفزيوني

2020/3/22م

قرار رقم ٦٤
)٩7(

تشكيل لجنة تسيير للوحدة النقابية للعاملين بالصندوق 
القومي للتأمينات االجتماعية

2020/3/22م

قرار رقم ٦٥
)٩٨(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بهيئة الصرف 
الصحي - والية الخرطوم

2020/3/22م

قرار رقم ٦٦
)٩٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالبنك 
االسالمي السوداني

2020/3/22م



28تقرير األعمال السنوي                                                                              لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو 1989 واسترداد األموال العامة

تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٦٧
)١00(

قرار تعيين لجان تسيير النقابات واالتحادات المهنية 
بالواليات

2020/3/25م

قرار رقم ٦8
)١0١(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالمجلس 
األعلى للتنمية البشرية والعمل - والية الخرطوم 

2020/3/26م

قرار رقم ٦9
)١02(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة عمال الهايس 
السفرية بين الواليات

2020/3/26م

قرار رقم ٧٠
)١03(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعامليين ببنك 
االستثمار المالي

2020/3/26م

قرار رقم ٧١
)١04(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية الفرعية للعاملين ببنك 
الجزيرة األردني السوداني

2020/3/26م

قرار رقم ٧٢
)١05(

2020/3/26متشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال تاكسي المطار

قرار رقم ٧٣
)١06(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي تاكسي ام 
درمان

2020/3/26م

قرار رقم ٧٤
)١07(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعاملين بسالح 
األسلحة والذخائر

2020/3/26م

قرار رقم ٧٥
)١0٨(

2020/3/26متشكيل لجنة تسيير االتحاد المهني العام للبحارة

قرار رقم ٧٦
)١0٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالشركة 
السودانية للتوليد المائي بالرئاسة وجبل أولياء

2020/3/26م

قرار رقم ٧٧
)١١0(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بمفوضية 
العون اإلنساني

2020/4/١3م

قرار رقم ٧8
)١١١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
اإلعالم

2020/3/26م

قرار رقم ٧9
)١١2(

2020/3/26متشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بمصرف البلد

قرار رقم 8٠
)١١3(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بمصنع 
سكر عسالية

2020/3/26م

قرار رقم 8١
)١١4(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
الثروة الحيوانية

2020/3/26م

قرار رقم 8٢
)١١5(

تشكيل لجنة تسيير الفرعية النقابية لنقابة العاملين 
بالشركة السودانية لخطوط البترول المحدودة

2020/4/١7م

قرار رقم 8٣
)١١6(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالبنك 
العقاري التجاري

2020/3/26م

قرار رقم 8٤
)١١7(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بجامعة 
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية

2020/4/١7م
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قرار رقم 8٥
)١١٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بمصنع 
التكامل لالسمنت

2020/3/2٨م

قرار رقم 8٦
)١2١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بمحطة 
محمود شريف الحرارية  - بحري

2020/3/25م

قرار رقم 8٧
)١26(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالشركة 
السودانية للخدمة البريدية المحدودة

2020/3/25م

قرار رقم 89
)١34(

تشكيل لجنة تمهيدية لتنظيم منتجي هيئة حلفا الجديدة 
الزراعية 

2020/3/2٩م

قرار رقم 9٠
)١35(

2020/3/2٩محل تنظيمات مهن اإلنتاج الزراعي والحيواني

قرار رقم 9١
)١37(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بقاعة 
الصداقة

2020/3/25م

قرار رقم 9٢
)١3٨(

2020/3/25متشكيل لجنة تسيير  الهيئة الفرعية للعاملين بالحفريات

قرار رقم 9٣
)١3٩(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالري 
المصري

2020/3/25م

قرار رقم 9٤
)١40(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالطرق 
والجسور ومصارف المياه بوالية الخرطوم 

2020/3/25م

قرار رقم 9٥
)١4١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين 
بمستشفى ابو عنجة

2020/3/25م

قرار رقم 9٦
)١42(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بمصنع سكر 
سنار

2020/06/١١م

قرار رقم 9٧
)١43(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالجهاز 
القضائي ببحري وشرق النيل

2020/3/25م

قرار رقم 98
)١44(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بديوان 
الحسابات القومي

2020/3/25م

قرار رقم 99
)١47(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين بشركة  
2BOPCO

2020/4/7م

قرار رقم ١٠٠
)١4٨(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية المركزية لنقابة سائقي 
النقل البري بالسودان

2020/4/7م

قرار رقم ١٠١
)١4٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
التخطيط العمراني واالراضي وصندوق االسكان بوالية 

الخرطوم

2020/4/7م

قرار رقم ١٠٢
)١50(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين باإلذاعة 
والتلفزيون

2020/4/7م

قرار رقم ١٠٣
)١5١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بوزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي

2020/4/7م
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قرار رقم ١٠٤
)١52(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة للعاملين بحقل 
سفيان النفطي

2020/4/7م

قرار رقم ١٠٥
)١53(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
التجارة

2020/4/7م

قرار رقم ١٠٦
)١5٩(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين بشركة 
السودان لألقطان المحدودة

2020/4/١7م

قرار رقم ١٠٧
)١60(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين 
بمستشفى جعفر بن عوف المرجعي لألطفال

2020/4/١5م

قرار رقم ١٠8
)١6١(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين بمجلس 
الواليات

2020/4/١7م

قرار رقم ١٠9
)١62(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين 
بمستشفي األذن واألنف والحنجرة

2020/4/١6م

قرار رقم ١١٠
)١63(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة العاملين 
بمستشفى  محمد األمين حامد لألطفال

2020/4/١7م

قرار رقم ١١١
)١64(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة 
الزراعة

2020/4/١7م

قرار رقم ١١٢
)١7٨(

2020/4/25متشكيل لجنة تسيير اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل

قرار رقم ١١٣
)١٨0(

تشكيل لجان تسيير الغرف الفرعية التحاد الغرف 
التجارية

2020/4/2٩م

قرار رقم ١١٤
)١٨١(

2020/4/2٩متشكيل لجان تسيير شعب الغرفة القومية لللمستوردين

قرار رقم ١١٥
)١٨2(

2020/4/30متشكيل لجان تسيير فرعية التحاد غرف النقل السوداني

قرار رقم ١١٦
)١٨3(

تشكيل لجنة تسيير تنظيم مهن اإلنتاج الزراعي 
والحيواني بمشروع سكر الجنيد

2020/4/2٩م

قرار رقم ١١٧
)220(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالصندوق 
الوطني للمعاشات

2020/6/١١م

قرار رقم ١١8
)22١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لسائقي الشاحنات 
بوالية البحر االحمر

2020/6/١١م

قرار رقم ١١9
)222(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بهيئة مياه 
والية الخرطوم

2020/6/١١م

قرار رقم ١٢٠
 )224(

2020/6/١١متشكيل لجنة تسيير شركة اتحاد الغرف الصناعية

قرار رقم ١٢١
)225(

تشكيل لجنة تسيير مجلس تنظيمات مهن اإلنتاج 
الزراعي والحيواني بهيئة الرهد الزراعية

2020/6/١4م
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قرار رقم ١٢٢
)22٨(

2020/6/٩متمديد عمل لجان التسيير للنقابات واالتحادات المهنية

قرار رقم ١٢٣
)230(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال السكة حديد 
باإلقليم األوسط

2020/6/22م

قرار رقم ١٢٤
)23١(

2020/6/22متشكيل لجنة الوحدة النقابية للعاملين بمستشفى الشعب

قرار رقم ١٢٥
)262(

إعادة تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين 
بشركة مصنع جي تي أي سودان

2020/7/١3

قرار رقم ١٢٦
)264(

تشكيل لجنة تسيير مدارس المجلس األفريقي للتعليم 
الخاص

2020/7/27

قرار رقم ١٢٧
)265(

2020/٨/١١تشكيل لجنة تسيير مدراس ورياض المواهب

قرار رقم ١٢8
)266(

2020/٨/١١تشكيل لجنة تسيير مدرسة  عبيد ختم القرآنية

قرار رقم ١٢9
)267(

2020/٨/25متشكيل لجنة تسيير اتحاد مهندسي والية الخرطوم

قرار رقم ١٣٠
)27٨(

قرار بحل لجنة تسيير مشروع تطوير سالسل القيمة 
الزراعية بوالية شمال كردفان

2020/٨/23م

قرار رقم ١٣١
)303(

تشكيل لجنة تسيير اتحاد أطباء السودان بوالية 
القضارف

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣٢
)304(

تشكيل لجنة تسيير اتحاد أطباء السودان بوالية شمال 
دارفور

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣٣
)305(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بشركة التأمين 
االسالمية

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣٤
)306(

تشكيل لجنة تسير الهيئة الفرعية للهيئة العامة لألبحاث 
الجيولوجية 

202١/١/١٨م

قرار رقم ١٣٥
)307(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال األعمال الحرة 
الحرفية بمحلية كرري

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣٦
)30٨(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال األعمال الحرة 
الحرفية بمحلية أمبدة

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣٧
)30٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال األعمال الحرة 
الحرفية بمحلية الخرطوم

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣8
)3١0(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال األعمال الحرة 
الحرفية بمحلية جبل أولياء

2020/٨/25م

قرار رقم ١٣9
)3١١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية النقابية لعمال 
الضرائب بوألية الخرطوم

2020/٨/25م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ١٤٠
)3١2(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بالهيئة القومية 
للطرق و الجسور 

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤١
)3١3(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين ببنك 
فيصل االسالمي

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٢
)3١4(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي تاكسي 
الخرطوم

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٣
)3١5(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بديوان 
المراجعة القومي

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٤
)3١6(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية امبدة

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٥
)3١7(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية أم درمان الكبرى

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٦
)3١٨(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية جبل أولياء

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤٧
)3١٩(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية البحر األحمر

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤8
)320(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية القضارف

2020/٨/25م

قرار رقم ١٤9
)32١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوألية النيل االزرق

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٠
)322(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوألية شمال كردفان

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥١
)323(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية غرب دارفور

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٢
)324(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية جنوب دارفور

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٣
)325(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية جنوب كردفان

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٤
)326(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية الخرطوم

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٥
)327(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية النيل األبيض

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٦
)32٨(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام 
بوالية نهر النيل

2020/٨/25م

قرار رقم ١٥٧
)32٩(

2020/٨/25متشكيل لجنة تسيير شعبة شركات الصرافات
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ١٥8
)330(

2020/٨/25متشكيل لجنة تسيير شعبة الفنادق

قرار رقم ١٥9
)332(

2020/٨/25متشكيل لجنة تسيير مدرسة الصالحين القرآنية

قرار  ١٦٠
رقم)335(

2020/٩/٨متشكيل لجنة تسيير اتحاد غرف الصناعات الصغيرة

قرار  ١٦١
رقم)336(

حل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بشركة التأمين 
اإلسالمية 

2020/٩/٨م

قرار  رقم ١٦٢
)33٨(

إعادة تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لنقابة العاملين 
بشركة سكر كنانة 

2020/٩/١3م

قرار  رقم ١٦٣
)355(

تشكيل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال المواني والنقل 
البحري بالسودان

2020/١0/١١م

قرار  رقم ١٦٤
)356(

تشكيل لجنة مراعاة مصالح التجار السودانيين بدولة 
جنوب السودان

2020/١0/١4م

قرار  رقم ١٦٥
)357(

تشكيل لجنة تسيير النقابة العامة للعاملين بالتعليم العالي 
والبحث العلمي   

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٦٦
)36١(

2020/١0/22متشكيل لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل بوألية الخرطوم 

قرار  رقم ١٦٧
)364(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بالتعليم العام 
بمحلية أم درمان 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٦8
)365(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بالتعليم العام 
بمحلية بحري

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٦9
)366(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية لعمال األعمال الحرة 
الحرفية بمحلية بحري

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧٠
)36٨(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بسلطة 
الطيران المدني  

2020/١0/0١م

قرار  رقم ١٧١
)36٩(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لعمال أكاديمية 
السودان للعلوم المصرفية والمالية

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧٢
)370(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة أم 
درمان اإلسالمية

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧٣
)37١(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بمحطة توزيع 
كهرباء بحري

2020/٩/27م

قرار  رقم ١٧٤
)372(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة 
السودان المفتوحة 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧٥
)373(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بمصنع سكر 
الجنيد

2020/١0/22م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار  رقم ١٧٦
)374(

تشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بشركة 
سودابيت المحدودة 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧٧
)375(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لنقابة للعاملين بالشركة 
السودانية للخدمات البريدية المحدودة 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧8
)376(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بشركة شارف 
لعمليات البترول

2020/١0/22م

قرار  رقم ١٧9
)377(

تشكيل لجنة تسيير شعب غرقة النقل العام بوالية 
الخرطوم

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٠
)37٨(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بقصر الشباب 
واألطفال 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8١
)37٩(

2020/١0/22متشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بفندق كورنثيا

قرار  رقم ١8٢
)3٨0(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بمجلس 
الوزراء 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٣
)3٨١(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية للعاملين بمحلية أم 
درمان 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٤
)3٨2(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية الخرطوم 

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٥
)3٨3(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية شرق النيل

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٦
)3٨4(

تشكيل لجنة تسيير الوحدة النقابية لسائقي مواصالت 
بمحلية كرري

2020/١0/22م

قرار  رقم ١8٧
)3٨5(

2020/١0/22متشكيل لجنة تسيير الهيئة الفرعية للعاملين بوزارة الثقافة 

قرار  رقم ١88
)4١6(

تشكيل لجنة تسيير اتحاد إختصاصي البصريات 
السوداني

2020/١١/١0م

قرار  رقم ١89
)4١٩(

حل لجنة تسيير الوحدة النقابية لهيئة التأمين الصحي 
بوالية الخرطوم

2020/١2/0١م

قرار رقم ١9٠
)420(

تشكيل لجنة تسيير النقابة العامة لعمال المواني والنقل 
البحري

2020/١2/0١م

· إزالة التمكين بالخدمة المدنية :	

نصت المادة )7( الفقرة )د( من قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩ على:

 »إنهــاء خدمــة أي شــخص فــي أي مــن أجهــزة الدولــة أو أي مــن الجهــات المذكــورة فــي الفقرتيــن )أ( و 
)ب( مــارس أو باشــر أي مــن أنشــطة الحــزب أو ســاهم فــي تحقيــق أهدافــه وأجندتــه أو ســاعد فــي تحقيــق 
سياســة التمكيــن أو حصــل علــى الوظيفــة بســبب التمكيــن أو اســتخدام النفــوذ أو أي شــخص آخــر تــرى 
اللجنــة ان الوظيفــة العامــة أو الخاصــة التــي يشــغلها قــد أنشــئت ألغــراض التمكيــن بصــورة مباشــرة أو 
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غيــر مباشــرة، وذلــك بنــاء علــى توصيــة أجهــزة الدولــة أو الجهــات المعنيــة«.

· بنــاًء علــى نــص المــادة أعــاله، أصــدرت اللجنــة عــدد ) 75( قــرار يختــص بإنهــاء خدمــة 	
عامليــن فــي مؤسســات الدولــة المختلفــة، شــملت هــذه القــرارات إنهــاء خدمــة عــدد 2565 

عامــل بمختلــف مؤسســات ووزارات الدولــة تفاصيلهــا كاآلتــي:

بنوك	 
حل مجالس إدارة بنوك	 
شركات ومؤسسات	 
حل مجالس إدارات شركات ومؤسسات	 
وزارة الخارجية	 
مفوضيات	 
مجالس إدارة منظمات	 
وزارة الشباب والرياضة	 
وزارة المالية والتخطيط االقتصادي	 
الصندوق القومي لرعأية الطالب	 
وزارة الثقافة واإلعالم)قناة النيل االزرق – التلفزيون القومي – هيئة البث المباشر واالذاعة(	 
األمانة العامة لمجلس السيادة اإلنتقالي	 
وزارة العدل	 
 الصندوق القومي للتأمين الصحي	 
 وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية	 
الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات اإلجتماعية	 
 ديوان الزكاة	 
وزارة شؤون مجلس الوزراء اإلنتقالي والوحدات التابعة له	 
االمانة العامة لمجلس الوزراء اإلنتقالي	 
هيئة األبحاث الجيولوجية	 
السلطة القضائية	 
شركة مطارات السودان القابضة	 
الشركة السودانية للموارد المعدنية	 
وزارة الطاقة والتعدين	 
جامعة أفريقيا	 
وزارة الشؤون الدينية	 
المفوضية القومية لحقوق اإلنسان	 
الكهرباء	 
الخطوط الجوية السودانية	 
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الطيران المدني	 
الجهاز القومي لإلستثمار	 
الشركة السودانية للمناطق واألسواق الحرة	 

شملت القرارات حل مجالس إدارات كل من:
١-  ١3 بنك

2-  ١٩ شركة ومؤسسة
3-  2 مفوضية وهيئة

منظمة واحدة  -4
	يضاً شملت القرارات بعض الواليات منها:

والية الخرطوم 	 
والية غرب دارفور	 
والية شمال كردفان 	 
والية غرب كردفان	 
والية شمال دارفور	 
والية النيل األبيض	 
والية القضارف	 

كما شملت القرارات تخفيض درجات عدد ١٠ عاملين بكل من:
2 وزارة الخارجية	 
4 والية غرب دارفور	 
4 والية غرب كردفان	 

كمــا نــص تعديــل قانــون تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ علــى منــح اللجنــة إمكانيــة مراجعــة 
ــرار  ــن الق ــم م ــن الشــخص المتظل ــب م ــاء نفســها أو بطل ــن تلق ــواردة م ــا لمعالجــة األخطــاء ال قراراته
وقــد أصــدرت اللجنــة عــدد )١٨( قــرار لمراجعــة القــرارات فــي حــق العامليــن المنهــي خدمتهــم قضــت 
بإرجــاع عــدد )٩7( عامــالً فــي مختلــف المؤسســات التــي شــملتها قــرارات إنهــاء الخدمــة، وهــذا التعديــل 
يأتــي فــي مصلحــة المتظلميــن بإتاحــة فرصــة لرفــع الظلــم عنهــم حتــى قبــل البــت فــي اإلســتئناف والــذي 

يقــدم للجنــة أخــرى مســتقلة عــن اللجنــة.

جدول توضيحي للقرارات:

تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

2020/2/4مقرار بحل مجلس إدارات بنوكقرار رقم )١2(١
2020/2/4مإعفاء وإنهاء تكليف مدراء بنوكقرار رقم )١3(٢
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

2020/2/4محل مجالس إدارات شركات ومؤسساتقرار رقم )١4(٣
2020/2/4مإعفاء وإنهاء تكليف مدراء شركات ومؤسساتقرار رقم )١5(٤
إنهاء خدمة سفراء ودبلوماسيين و إداريين بوزارة قرار رقم )2٩(٥

الخارجية
2020/2/25م

حل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بوالية قرار رقم )30(٦
الخرطوم

2020/2/25م

2020/2/25محل مجلس إدارة منظمة جسور التواصل قرار رقم )34(٧
قرار رقم 8

)١١٨(
2020/3/2٩مالتوصية بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشباب والرياضة  

قرار رقم 9
)١20(

2020/3/2٩مإنهاء خدمة عاملين بوزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي

قرار رقم ١٠
)١24(

2020/3/2٩مإنهاء خدمة عاملين بالصندوق القومي لرعاية الطالب 

قرار رقم ١١
)١25(

إعفاء مدراء ادارات  بوزارة التخطيط العمراني بوالية 
الخرطوم

2020/3/2٩م

قرار رقم ١٢
)١27(

2020/3/2٩مإعفاء المدير العام لقناة النيل األزرق

قرار رقم ١٣
)١36(

2020/2/2٩محل مجالس إدارات شركات 

قرار رقم ١٤
)١6٩(

إنهاء خدمة موظفين باألمانة العامة لمجلس السيادة 
اإلنتقالي

2020/4/١٩م

قرار رقم ١٥
)١٩2(

2020/5/7محل مجالس إدارات شركات ومؤسسات

قرار رقم ١٦
)20١(

2020/5/7مإنهاء خدمة مدراء بنك النيلين

قرار رقم ١٧
)202(

2020/6/٩مإنهاء خدمة مستشارين قانونيين بوزارة العدل

قرار رقم ١8
)203(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي

قرار رقم ١9
)204(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين بوزارة العمل والتنمية اإلجتماعية

قرار رقم ٢٠
)205(

إنهاء خدمة عاملين بالصندوق الوطني للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية

2020/6/٩م

قرار رقن ٢١
)206(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين بديوان الزكاة

قرار رقم ٢٢
)207(

إنهاء خدمة عاملين بالوحدات التابعة لوزارة شؤون 
مجلس الوزراء 

2020/6/٩م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٢٣
)20٨(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين بالمجلس  القومي للسكان

قرار رقم ٢٤
)20٩(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين بمفوضية العون اإلنساني

قرار رقم ٢٥
)2١7(

2020/6/٩مإنهاء خدمة عاملين باألمانة العامة لمجلس الوزراء 

قرار رقم ٢٦
)223(

2020/6/١١محل مجلس إدارة شركة اتحاد الغرف الصناعية

قرار رقم ٢٧
)24١(

2020/7/5مإنهاء خدمة عاملين بالصندوق القومي لرعاية الطالب

قرار رقم ٢8
 )245(

2020/7/5مإنهاء خدمة عاملين بوالية غرب دارفور 

قرار )رقم ٢9
)246(

تخفيض درجات وظيفية وإنهاء خدمة عاملين بوالية 
غرب دارفور 

2020/7/5

قرار رقم ٣٠
 )247(

2020/7/5متخفيض درجات عاملين بوالية غرب دارفور

قرار رقم ٣١
)24٨(

2020/7/5مإنهاء خدمة مدراء عموم وعاملين بوالية الخرطوم

قرار رقم ٣٢
)24٩(

2020/7/5مإنهاء خدمة عاملين بمجلس السيادة اإلنتقالي

قرار رقم ٣٣
)255(

2020/7/5مإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي

قرار رقم ٣٤
)256(

2020/7/5مإنهاء خدمة وكالء نيابة

قرار رقم ٣٥
)26١(

2020/7/5مإنهاء خدمة عاملين بهيئة األبحاث الجيولوجية

قرار رقم ٣٦
)26٨(

2020/٨/23مإنهاء خدمة قضاة

قرار رقم ٣٧
)26٩(

قرار إنهاء خدمة عاملين بالهيئة السودانية للمواصفات 
والمقاييس

2020/٨/23م

قرار رقم ٣8
)270(

قرار بإنهاء خدمة عاملين بشركة مطارات السودان 
القابضة

2020/٨/23م

قرار رقم ٣9
)27١(

قرار بإنهاء خدمة عاملين بالشركة السودانية للموارد 
المعدنية

2020/٨/23م

قرار رقم ٤٠
)272(

2020/٨/23مقرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشباب والرياضة
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٤١
)273(

2020/٨/23مقرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الطاقة والتعدين

قرار رقم ٤٢
)274(

2020/٨/23مقرار باعفاء وإنهاء عقد بجامعة أفريقيا العالمية

قرار رقم ٤٣
 )277(

قرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف

2020/٨/23م

قرار رقم ٤٤
)27٩(

إعفاء منسق مشروع تطوير سالسل القيمة الزراعية 
بوالية شمال كردفان

2020/٨/23م

قرار رقم ٤٥
)2٨0(

2020/٨/23مإعفاء مدير مؤسسة شمال كردفان للتمويل األصغر

قرار رقم ٤٦
)2٨١(

2020/٨/23محل مجلس  إدارة مؤسسة شمال كردفان للتمويل األصغر

قرار رقم ٤٧
)2٨4(

2020/٨/23مإعفاء موظفين بغرب كردفان

قرار رقم ٤8
)2٨5(

2020/٨/23مإلغاء تعيينات بوالية غرب كردفان

قرار رقم ٤9
)2٨6(

2020/٨/23مإلغاء ترقيات بوالية غرب كردفان

قرار رقم ٥٠
 )2٨7(

2020/٨/23مإلغاء تعيينات وإنهاء خدمة موظفين بوالية غرب كردفان

قرار رقم ٥١
)2٨٨(

2020/٨/23مإعفاء موظفين ببنك األسرة

قرار رقم ٥٢
)2٨٩(

2020/٨/23محل مجلس إدارات بنوك

قرار رقم ٥٣
)2٩0(

إعفاء مجلس أمناء هيئة األوقاف االسالمية بوالية شمال 
دارفور وإلغاء عضوية جمعية البر والتواصل من مجلس 

أمناء هيئة األوقاف األسالمية

2020/٨/23م

قرار رقم ٥٤
)2٩5(

2020/٨/23مإعفاء موظفين من الخدمة المدنية بوالية شمال دارفور

قرار رقم ٥٥
)2٩6(

2020/٨/23مإعفاء رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق اإلنسان

قرار رقم ٥٦
)2٩٨(

2020/٨/23مإعفاء عاملين بقطاع الكهرباء

قرار رقم ٥٧
)2٩٩(

قرار بإنهاء خدمة عاملين بوزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف

2020/٨/23م

قرار رقم ٥8
)300(

قرار بالغاء خدمة عاملين بهيئة األوقاف بوالية النيل 
األبيض

2020/٨/23م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٥9
)302(

قرار بإنهاء خدمة عاملين لشركة الخطوط الجوية 
السودانية

2020/٨/23م

قرار رقم ٦٠
)334(

مراجعة الدرجات الوظيفية وإنهاء خدمة عاملين بالشركة 
السودانية لنقل الكهرباء

2020/٨/25م

قرار رقم ٦١
)350(

2020/١0/5محل مجلس إدارة  شركة المزدانة للزراعة بدون حرث

قرار رقم ٦٢
)35١(

2020/١0/5مإعفاء مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات

قرار رقم ٦٣
)404(

2020/١0/2٩مإنهاء خدمة دستوريين بوالية القضارف

قرار رقم ٦٤
)4١0(

توصية بإلغاء القرار الجمهوري رقم )6٨١( لسنة 
20١6م الخاص بنادر محمد العبيد

2020/١2/٨م

2020/١0/22مإنهاء خدمة عاملين بسلطة الطيران المدنيقرار رقم ٦٥4١5
قرار رقم  ٦٦

)42١(
2020/١2/١0مإنهاء خدمة عاملين بالجهاز القومي لإلستثمار

قرار رقم  ٦٧
)422((

إنهاء خدمة عاملين بمفوضية تشجيع االستثمار بوالية 
الخرطوم

2020/١2/١0م

قرار رقم ٦8
)423(

إنهاء خدمة عاملين باألمانة العامة للمجلس القومي 
للمناطق واألسواق الحرة

2020/١2/١0م

قرار رقم ٦9
)424(

إنهاء خدمة عاملين بالشركة السودانية للمناطق واألسواق 
الحرة

2020/١2/١0م

قرار رقم ٧٠
)426(

2020/١2/١0مإنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية

قرار رقم ٧١
)427(

2020/١2/١0مإنهاء خدمة عاملين بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

قرار رقم ٧٢
)432(

2020/١2/١0مإنهاء خدمة مستشارين قانونيين بوزارة العدل

قرار رقم ٧٣
)436(

إنهاء خدمة العاملين باألمانة الوطنية للشراكة الجديدة  
لتنمية أفريقيا )نيباد(

2020/١2/١0م

قرار رقم ٧٤
)447(

إنهاء خدمة عاملين بالهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون 
السودان -هيئة البث المباشر-

2020/١2/١0م

قرار رقم ٧٥
)44٨(

2020/١2/١0مإنهاء خدمة عاملين بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
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· استرداد األراضي واألموال العامة :	

يعتبــر تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩م واســترداد األمــوال العامــة مــن أهــم متطلبــات ثــورة 
ديســمبر المجيــدة بحيــث نصــت الوثيقــة الدســتورية للفتــرة اإلنتقاليــة فــي المــادة )٨(- الفقــرة )١5( علــى 
تفكيــك بنيــة التمكيــن لنظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩م، وعليــه أصــدرت لجنــة تفكيــك نظــام الثالثيــن 
مــن يونيــو ١٩٨٩م واســترداد األمــوال العامــة المكونــة بنــاءا علــى القانــون عــدد مــن القــرارات التــي 
بموجبهــا تــم إســترداد العقــارات واألراضــي التــي تــم نهبهــا مــن قبــل رمــوز النظــام البائــد ومؤسســاته 
اإلقتصاديــة وعبــر إســتغالل النفــوذ الوظيفــي واإلســتثناءات الممنوحــة لهــم وتجــاوز اإلجــراءات اإلدارية 
ــة   ــتراتجية  بالعاصم ــع اإلس ــي المواق ــم األراضــي ف ــك معظ ــوز تمل ــك الرم ــت تل ــة، وأصبح والقانوني

والواليــات.

فــي مجــال مراجعــة األراضــي الســكنية والزراعيــة والعقــارات قامــت اللجنــة بالبحــث والتقصــي 
والمراجعــة فــي كل أوجــه التمكيــن المتعلقــه بتملــك وشــراء وبيــع األراضــي الســكنية والزراعيــة 
والصناعيــة، وكذلــك كشــف التجــاوزات فــي المنــح، التخصيــص، التصــرف برهنهــا بغــرض الحصــول 
علــى القــروض والتمويــالت البنكيــة، التعديــات التــي تمــت علــى المياديــن والســاحات العامــة والتحســين 

ــدة. ــى أراضــي ســكنية ومخططــات جدي ــا إل ــة وتحويله ــي األراضــي الزراعي ــم ف ــذي ت ال

تــم اســترداد هــذه العقــارات واألراضــي اســتناداّ علــى المــادة )4( الفقــرة )3( التــي نصــت علــى حجــز 
ــة  ــات التابع ــول أو الواجه ــي المحل ــر الوطن ــزب المؤتم ــة لح ــوال المملوك ــكات واألم ــترداد الممتل وإس
لــه  والمــادة)7( الفقــرة ) ١- ب( التــي تنــص علــى إســترداد أصــول الجمعيــات والمنظمــات المحلولــة، 
والمــادة )7( الفقــرة)ن( التــي تنــص علــى حجــز وإســترداد أي أمــوال ناتجــة عــن أعمــال التمكيــن أو 
ــاً للســلطات الممنوحــة للجنــة أصــدرت  ــة مــن القانون،ووفق أي فعــل مــن أفعــال الفســاد وإعادتهــا للدول
ــن  ــول الذي ــي المحل ــارات مــن رمــوز حــزب المؤتمــر الوطن ــرارات باســترداد عق ــد مــن الق اللجنةالعدي

ــة. أثــروا عبــر تخصيــص األراضــي الســكنية والزراعي

كمــا تــم اســترداد عــدد مــن العقــارات واألراضــي الســكنية والزراعيــة مــن المنظمــات والشــركات التــي 
اســتولت عليهــا بــذات النفــوذ ألنهــا مملوكــة لنافذيــن فــي الحــزب البائــد.

نماذج لبعض القرارات:

إســماعيل عبــد الحليــم المتعافــي وزيــر الزراعــة ووالــي الخرطــوم فــي العهــد البائــد تــم 	 
ــار بمســاحة7,٨١4 م.م. اســترداد عــدد 22 عق

هاشــم عثمــان الحســين مديــر عــام قــوات الشــرطة/ وزيــر الداخليــة ووالــي الخرطــوم ابــان 	 
العهــد البائــد تــم اســترداد عــدد 33 عقــار بمســاحة ٩,6٩3 م.م.

علــي أحمــد علــي كرتــي منســق قــوات الدفــاع الشــعبي ووزيــر خارجيــة النظــام البائدتــم 	 
اســترداد عــدد  ٩٨ عقــار المســاحة المســتردة 53,63٩ م.م.

محمــد نجيــب الطيــب محمــد عثمــان مديــر عــام قــوات الشــرطة ســابقاً، يعتبــر مــن رمــوز 	 
النظــام البائــد الــذي اســتغل نفــوذة لإلســتيالء علــى أراضــي ومخططــات ســكنية، قامــت 

اللجنــة باســترداد عــدد ١2٩ عقــار بمســاحة 47,502 م.م.

هنــد مصطفــي عبــد هللا هاشــم زوجــة مديــر عــام قــوات الشــرطة الســابق الفريــق محمــد 	 
نجيــب إســتفادة مــن عالقاتهــا مــع رمــوز النظــام البائــد بحيث تــم منحها عدد مــن االراضي 
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عــن طريــق المنــح تــم اســترداد عــدد ١75 عقــار بمناطــق مختلفــة فــي وأليــة الخرطــوم 
ــي المســاحة المســتردة  ــوري والحــي الدبلوماســي(، بلغــت إجمال )مخطــط الرحــاب، كاف

١34,7٨٩م.م .

عطــا المنــان بخيــت الحــاج محمد،األميــن العــام لمنظمــة الدعــوة األســالمية تــم اســترداد 	 
عــدد 7١ عقــار بمســاحة  2٨,٩١4 م.م.

ــادي بحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول ووالــي 	  ــان إدريــس ســعيد القي الحــاج عطــا المن
ــتردة  ــاحة المس ــن المس ــار  م ــدد 24 عق ــترداد ع ــم اس ــد ت ــد البائ ــمالية بالعه ــة الش والي

م.م.  ١٨١,207

اســترداد عــدد ١٩ عقــار مــن المدعــو نــور الدائــم ابراهيــم محمــد عبــدهللا المســاحة 	 
م.م.  ١7,036 المســتردة 

اســترداد عــدد ٩ عقــارات مــن عبــد الرحيــم محمــد حســين، وزيــر الدفــاع وداخليــة النظــام 	 
البائــد ووالــي واليــة الخرطــوم بمســاحة 6,757م.م.

اســترداد عــدد 4 قطــع مــن ابراهيــم عمــر األغــا الخــواض باجمالــي مســاحة بلغــت 	 
م.م.  ١4,٩55

اســترداد عــدد١5٩ عقــار مــن جمــال محمــد عبــد هللا الوالــي رجــل األعمــال المعــروف 	 
وواجهــة مــن واجهــات النظــام البائــد بمســاحة 222,427م.م، وعــدد35 فــدان زراعــي.

اســترداد عقــارات مــن علــى عثمــان محمــد طــه نائــب رئيــس الجمهوريــة وعــراب النظــام 	 
البائــد تبلــغ مســاحتها ١٩٩6م.م.

اســترداد أراضــي زراعيــة مــن محمــد عطــا المولــي عبــاس رئيــس جهــاز األمــن 	 
والمخابــرات الســابق ومحمــد إبراهيــم شــمس الديــن ابراهيــم نجــل إبراهيــم شــمس الديــن 

ــان. ــر ب أمدرم ــات بغ ــري المرخي ــدان بمط ــاحة 4١6 ف ــر بمس ووداد بابك

استرداد ١٨ من هاشم على محمد محمد خير المساحة المستردة ١6,4٩٩م.م.	 

ــم 	  ــلطان و ت ــد س ــر محم ــد خي ــل محم ــة لفض ــول العقاري ــوال و األص ــترداد كل األم اس
اســترداد عقــارات بمســاحة ١,027,٨22 م.م.باالضافــة لمجمــع ليــدر تكنولوجــي الــذي 
يحــوي بداخلــه عــدد 6 مصانــع للحديــد الصلــب والبالســتيك وايضــاً مطاحــن بيتــا للغــالل 
ومصنــع النيــل للبوهيــات وشــركة تارقــت الهندســية وهماليــا ليموزيــن« للفقــرة الموجــودة 

بالرقــم )١5(

اســترداد مدبغــة الجزيــرة المشــيدة بالقطعــة رقــم ١0١/4١ و البالــغ مســاحتها ١٨6 فــدان 	 
مــن جمــال رمضــان لصالــح حكومــة الســودان.

استرداد محالج مشروع الجزيرة و هي بالتفصيل اآلتي:	 

	.)١١-4-3-2-محالج مارنجان عدد خمسة محالج باالرقام )١
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	.)١3-١2-١0-٨-7-6-5( محالج الحصاحصيا عدد سبعة محالج باالرقام

	.)محالج الباقير عدد محلج واحد بالرقم )٩

اســترداد ١٨ عقــار مــن منظمــة الدعــوة األســالمية و هيئــة الدعــوة اإلســالمية المســاحة 	 
المســتردة  52٩,١٨١م.م لصالــح هيئــة األوقــاف االســالمية.

ــد 	  ــن لإلســتثمار المحــدودة و هــي مملوكــة لعب ــارات مــن شــركة دنقــال أرقي اســترداد عق
الباســط حمــزة تــم اســتردد عــدد ١,١٨6,000 فدان و المســاحة المســتردة 200,٩٩١,١4 

م.م.

ــارات مــن شــركة الري كــوم لإلســتثمار المحــدودة هــي شــركة مملوكــة 	  اســترداد 3 عق
ــد الباســط حمــزة الحســين المســاحة المســتردة ١٨,204 م.م. لعب

اســترداد 3 عقــارات مــن شــركة زادنــا العالميــة لإلســتثمار المحــدودة المســاحة المســتردة 	 
56,2٩٩ م.م.

ــد الباســط 	  ــة لعب ــن مــن شــركة الري كــوم لإلســتثمار المحــدودة المملوك اســترداد عقاري
ــتردة 50,542 م.م. ــاحة المس ــين المس ــزة الحس حم

اســترداد عــدد 224 عقــار مــن شــركة الســالمة للتجــارة و اإلســتثمار المحــدودة و شــركة 	 
الســالمة للحلــول الذكيــة المســاحة المســتردة ١05,504م.م.

اســترداد عقــارات مــن شــركة تأهيــل لإلســتثمار المحــدودة عــدد 5 قطعــة أرض المســاحة 	 
المســتردة ٩6 فــدان.

اســترداد عقــارات مــن شــركة الزوتيــن للتنميــة و اإلســتثمار المحــدودة عــدد ١3 عقــار 	 
المســاحة 6,٩٨3 المســتردة  م.م.

جدول يوضح العقارات المشيدة )التي تم استالمها( :

م
الوصفالمحليةالمساحةالمربعرقم  القطعة

١
3طوابق)١0شقق(بحري٩750 كافوري١0٩

مول تجاريبحري١٨2200 شمبات٢52٩
أرضي + طابقبحري5400شمبات٣١36
منزلبحري١١١30١ شمبات٤4+3
منزل أرضيبحري١5400 شمبات٥١7
منزل من طابقينبحري١١١020كافوري٦24١
منزل طابقينبحري١١22٨٨كافوري٧242

جزء من المساحة بحري١١كافوري8244
امتداد للعقار 242
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منزلبحري١١١600كافوري94
إستراحةبحري١١كافوري١٠٩3
منزلبحري١١١400كافوري١١٩7
عمارة 4 طوابقبحري١١540كافوري١٢353

مول تجاري من 3 بحري١١كافوري١٣2٩6
طوابق

عمارة من 4 طوابق بحري٩ كافوري٨0٨/١٤4
)١5 شقة(

عمارة من 4 طبقاتبحري١١323كافوري١٥6
منزلبحري٩750 كافوري١٦545
منزلبحري٩550 كافوري١٧٩6٨
منزلبحري٩ كافوري١8٩66
منزل )تحت التشيد(بحري٨750كافوري١9١34
إمتداد للعقار ٩66بحري٩550 كافوري٢٠٩04

٢١374 ١١
كافوري

عمارة من 4 طبقاتبحري١7٩6

٢٢20 60
اركويت

منزل من طابقينالخرطوم460

منزل من طابقينالخرطوم ١400 بري٢٣245
منزل من ثالثة طوابقالخرطوم6300 بري ٢٤١60/4

35 السوق ٢٥6١١
المحلي

عمارة تجارية من الخرطوم١30
طابقين

35 السوق ٢٦65١
المحلي

عمارة من أربعة الخرطوم١30
طوابق

٢٧
 ١660&١65٩
١747&١662

34 السوق 
المحلي

عمارة تجارية من الخرطوم450
ثالثة طبقات

الحي ٢8454
الراقي

منزل من ثالثة طوابقالخرطوم500

منزل من طابقينالخرطوم500المجاهدين٢92٩7

٣٠
الجريف غرب ١35

الحارة االولي
فيالالخرطوم١3٩6

منزل من ثالثة طوابقالخرطوم 7600 الرياض٣١١٨

عمارة من ٩ طوابق الخرطوم٣٢5١
)تحت التشيد(

الخرطوم577ق/٣٣2702/3
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جدول يوضح االراضي الغير مشيدة )التي تم استالمها( :

رقم المالك االصليالرقم
القرار

عدد 
القطع

المساحة الكلية/ 
متر مربع

المساحة الكلية/ 
فدان

١١ – منظمة معارج للسالم والتنمية ١
١66

43١١6,754-

كرتي، هاشم عثمان الحسين ٢
وعبد الحليم اسماعيل المتعافي 

١45١537١,١46-

-١677١2٨,6١0عطا المنان بخيت الحاج محمد٣
محمد نجيب الطيب محمد ٤

عثمان
١67١3١4٨,300-

-١67١74١35,000هند مصطفى عبد هللا هاشم٥
-١6٨3٩6,000النقل النهري        ٦
-١70١٨52٩,١٨١منظمة الدعوة اإلسالمية٧
-١7١24١٨١,207الحاج عطا المنان إدريس سعيد8
شركة طريق دنقال أرقين 9

لإلستثمار المحدودة 
١725١4,٩٩١,200١,١٨6,000

عبد الباسط حمزة الحسن محمد ١٠
خير 

١7562,4٨3,520600

استرداد عقارات من شركة ١١
الري كوم لإلستثمار المحدودة

 / ١76
١٨7

56٨,746-

-١77356,2٩٩شركة زادنا١٢
إلغاء تسجيل منظمة ميمان ١٣

الخيرية واسترداد ممتلكاتها
١٩4623,٩2٩-

إنهاء عقد أيجار-١٩6١استرداد أعيان وقف عقارية ١٤
١٩٨١١3,١502١آل البشير١٥
نور الدائم إبراهيم محمد عبد ١٦

هللا
١٩٩20١7,544-

-200٩6,757عبد الرحيم محمد حسين١٧
2١2١4٩,2005,٨١7شركة حريص١8
-2324١4,٩55إبراهيم الخواض١9
233١5٩222,42735جمال محمد عبد هللا الوالي٢٠
-235224١05,503شركة السالمة٢١
شركة إطعام ومنظمة بنك ٢٢

الطعام 
 – 236

237
١52,43١,220.40١١,000

شركة تأهيل لإلستثمار ٢٣
المحدودة

23٨640١,772٩6

شركة الزوتين للتنمية ٢٤
واإلستثمار المحدودة

23٩١36,٩٨3-
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4١6--242استرداد قطع زراعية ٢٥
استرداد عقار من عباس أحمد ٢٦

رمضان
244١2,400-

-25026,452استرداد أعيان وقف عقارية ٢٧
اعيان وقف عقارية منظمات ٢8

محلوله
25١١٨67,222-

-253١٨١6,4٩٩هاشم على محمد محمد خير٢9
ورش مارنجان والحصاحيصا ٣٠

من جامعة الجزيرة
 254١--

-25٨52,575استرداد عقارات وداد بابكر٣١
-276١5١2,22٩خالد صالح٣٢
عقارات المؤتمر الوطني ٣٣

المحلول ومؤسساته بوالية 
شمال كردفان

2٨3١١٩,3٩6-

-2٩3٩4,500عقارات بوالية شمال دارفور ٣٤
-2٩4١١٩١,١03.26اراضي بوالية شمال دارفور ٣٥
-3403١,٨00عقارات بوالية شمال دارفور ٣٦
٨5٨--3٨٩مخطط الرواسي ٣٧
استرداد عقارات من شركة ٣8

المسيسبي
3٩32٨,07٨-

ماهر سالم رباح وبسام حسن ٣9
محمد

3٩4 ١0
شقق، 

 22
عقار، 6 

دكاكين

٨,٩٩7-

3٩٨١5١3,747١7الوكالة اإلسالمية لإلغاثة٤٠
مدينة البشير للخدمات الطبية ٤١

االستثمار المحدودة
400١١,247,400-

إلغاء تخصيص أراضي من ٤٢
حسن سكوته        

403١4٨,76١.١0-

مبنى 425شركة الندى العقارية ٤٣
بتروناس

2٩,065-

٩,70٨-42٩62استرداد أراضي زراعية٤٤
شركة إنجار الهندسية العالمية ٤٥

لإلستثمار المحدودة
4305052٨0,777-

4332٩2,247,4٨٨63,5٩0مشاريع إستثمارية ٤٦
-43557١,027,٨22فضل محمد خير ٤٧
-437١52,325منظمة الرعاية و االصالح ٤8
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النقل الميكانيكي/ قطعة)١( ٤9
مربع 4/أ/ب 

43٨١٨٨,٨64-

-44032,400يسرا أبو عبيدة محمد دج٥٠
45٩,544-44١١أراضي زراعية من شركة قنب ٥١
إلغاء قرار تخطيطي بوالية ٥٢

الجزيرة/ اربجي
442١24,700-

النقل الميكانيكي/القطعة)١١( ٥٣
مربع )٨/5/4ب و( 

قطعة)2(5/4/أ/ب

كل ما تفرع كل ما تفرع منها4432
منها

أرض زراعية من شركة ٥٤
رزوينا

445١0٨,000

شركة شريان الشمال للطرق ٥٥
والسدود المحدودة 

4063١2,000-

شركة شريان الشمال للطاقة ٥٦
والتعدين المحدودة

40732,274-

شركة عقاركو الدولية للخدمات ٥٧
المحدودة

2١33١,٨40.55-

-2١١760,705شركة بتروباش٥8
٦١٢,8٤٠٢٧,٤٢٠,8٢٣.٣١١,٧٤٥,٧٠٢المجموع

جدول توضيحي لقرارات استرداد عقارات)رموز، واجهات، منظمات وشركات(:

تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

2020/2/25ماسترداد محالج مشروع الجزيرةقرار رقم )33(١
قرار رقم ٢

)١22(
2020/3/2٩مالتوصية بإسترداد  مستشفيات لوزارة الصحة  والية الخرطوم

قرار رقم ٣
)١45(

2020/4/١0ماسترداد عقارات من رموز النظام )كرتي، المتعافي وهاشم(

قرار رقم ٤
)١67(

استرداد عقارات من رموز النظام )هند هاشم، محمد نجيب 
والحاج عطا المنان( 

2020/4/١7م

قرار رقم ٥
)١70(

2020/4/23ماسترداد أعيان وقف عقارية من منظمة الدعوة اإلسالمية المحلولة  

قرار رقم ٦
)١7١(

2020/4/23ماسترداد عقارات من الحاج عطا المنان إدريس سعيد

قرار رقم ٧
)١72(

استرداد العقارات المسجلة باسم شركة طريق دنقال أرقين 
لإلستثمار المحدودة

2020/4/23م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم 8
)١75(

2020/4/23ماسترداد عقارات من عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير

قرار رقم 9
)١76(

2020/4/23ماسترداد عقارات من شركة الري كوم لإلستثمار المحدودة 

قرار رقم ١٠
)١77(

2020/4/23ماسترداد عقارات من شركة زادنا العالمية لإلستثمار المحدودة

قرار رقم ١١
)١٨7(

2020/5/7ماسترداد عقارات من شركة الري كوم لإلستثمار المحدودة

قرار رقم ١٢
)١٨٨(

الحجز على أموال وحسابات وأصول و منقوالت عبد الباسط 
حمزة الحسن محمد خير 

2020/5/7م

قرار رقم ١٣
)١٩5(

2020/5/7مإلغاء تخصيص القطعة رقم )١77( مربع )2( السلمة

قرار رقم ١٤
)١٩6(

2020/5/7مإنهاء عقد واسترداد اعيان وقف عقارية

قرار رقم ١٥
)١٩٨(

2020/5/7ماستراداد عقارات من آل البشير

قرار رقم ١٦
)١٩٩(

2020/5/7ماسترداد عقارات من نور الدائم إبراهيم محمد عبد هللا

قرار رقم ١٧
)200(

2020/5/7ماسترداد عقارات من عبد الرحيم محمد حسين عبد الكريم

قرار رقم ١8
)232(

2020/7/5ماسترداد عقارات من ابراهيم عمر األغا الخواض

قرار رقم ١9
)233(

2020/7/5ماسترداد عقارات من جمال محمد عبد هللا الوالي

قرار رقم ٢٠
)235(

استرداد عقارات شركة السالمة للتجارة واالستثمار المحدودة 
وشركة السالمة للحلول الذكية

2020/7/5م

قرار رقم ٢١
)23٨(

استرداد عقارات من على عثمان محمد طه وشركة تأهيل 
لإلستثمار المحدودة

2020/7/5م

قرار رقم ٢٢
)23٩(

2020/7/5ماسترداد عقارات من شركة الزوتين للتنمية واالستثمار المحدودة

قرار رقم ٢٣
)242(

2020/7/5ماسترداد قطع اراضي زراعية 

قرار رقم ٢٤
)244(

2020/7/5ماسترداد عقار من عباس احمد رمضان

قرار رقم ٢٥
)250(

استرداد عقارات من شركة سوداتل لصالح هيئة األوقاف 
اإلسالمية

2020/7/5م

قرار رقم ٢٦
)25١(

استرداد عقارات لصالح من مؤسسات لصالح ديوان األوقاف 
القومية اإلسالمية

2020/7/5م

قرار رقم ٢٧
)253(

2020/7/5ماسترداد عقارات من هاشم على محمد محمد خير

قرار رقم ٢8
)254(

استرداد ورش مارنجان والحصاحيصا من جامعة الجزيرة 
وضمها ألصول مشروع الجزيرة

2020/7/5م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

2020/7/5ماسترداد عقارات من وداد بابكر عمر مضوي وابنائهاقرار رقم)25٨(٢9
قرار رقم ٣٠

)260(
الحجز على اموال وحسابات واصول ومنقوالت هاشم على محمد 

محمد خير
2020/7/5م

قرار رقم ٣١
)276(

2020/٨/23استرداد عقارات  من خالد صالح محمد محمد صالح

قرار رقم ٣٢
)2٨3(

2020/٨/23م استرداد عقارات بوالية شمال كردفان

قرار رقم ٣٣
)2٩3(

2020/٨/23ماسترداد عقارات بوالية شمال دارفور

قرار رقم ٣٤
)2٩4(

2020/٨/23ماسترداد عقارات بوالية شمال دارفور

2020/٩/25ماسترداد عقارات بوالية شمال دارفورقرار رقم)340(٣٥
قرار رقم ٣٦

)3٩4(
استرداد كل أموال وحسابات واالصول العقارية والمنقولة لماهر 

سالم رباح رمضان  وبسام حسن محمد احمد
2020/١0/2٩م

قرار رقم ٣٧
)403(

2020/١0/2٩مإلغاء تخصيص قطعة أرض

قرار رقم ٣8
)405(

2020/١0/2٩مإلغاء عقود مشاريع زراعية بوالية القضارف

قرار رقم ٣9
)4١2(

2020/١0/2٩ماسترداد منفعة حدائق الهيلتون

قرار رقم ٤٠
)42٨(

2020/١2/١0مإنهاء عقد المطعم األميري ومنتجع القرين فليدج

قرار رقم ٤١
)42٩(

2020/١2/١0ماسترداد أراضي زراعية

قرار رقم ٤٢
)433(

2020/١2/١0ماسترداد مشروعات استثمارية

قرار رقم ٤٣
)434(

إلغاء التسوية المبرمة بين جهاز األمن والمخابرات الوطني وفضل 
محمد خير محمد سلطان

2020/١2/١0م

قرار رقم ٤٤
)435(

استرداد كل األموال واألصول العقارية والمنقولة المملوكة لفضل 
محمد خير محمد سلطان

2020/١2/١0م

قرار رقم ٤٥
)437(

2020/١2/١0ماسترداد القطعة رقم )١464( مربع 24 بالحاج يوسف

قرار رقم ٤٦
)43٨(

استرداد القطعة رقم )١( مربع 4/أ/ب وسط بحري )ارض النقل 
الميكانيكي(

2020/١2/١0م

قرار رقم ٤٧
)440(

2020/١2/١0ماسترداد عقارات

قرار رقم ٤8
)44١(

2020/١2/١0ماسترداد ارض زراعية من شركة قنب للزراعة واإلنتاج الحيواني

قرار رقم ٤9
)442(

2020/١2/١0مإلغاء قرار تخطيطي
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٥٠
)443(

استرداد القطعتين  )2( مربع 5/4/أ/ب والقطعة رقم )١١( مربع 
٨/5/4/ب غرب بحري )النقل الميكانيكي سابقا(

2020/١2/١0م

قرار رقم ٥١
)444(

2020/١2/١0ماسترداد مدبغة الجزيرة

قرار رقم ٥٢
)445(

استرداد قطع زراعية من شركة رزويتا لالنتاج الزراعي 
والحيواني

2020/١2/١0م

· حل وإلغاء تسجيل المنظمات والجمعيات الخاصة بنظام الثالثين من يونيو ١989 :	

ــتغاللها  ــم اس ــي ت ــاالت الت ــن المج ــداً م ــب واح ــز التدري ــات ومراك ــات والجمعي ــال المنظم ــر مج يعتب
مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول لتجنيــب األمــوال مــن أجهــزة الدولــة المختلفــة ومــن ثــم إعــادة 
ضخهــا فــي أجهــزة الحــزب، قامــت اللجنــة اســتناداً علــى قانونهــا بمراجعــة هــذا الملــف وأصــدرت عــدداً 
مــن القــرارات كانــت فــي مجملهــا )٢١( ألغــت بموجبهــا ســجل عــدد مــن المنظمــات واتفاقيــات مقــر 
بالعاصمــة والواليــات، حيثيــات إصــدار هــذه القــرارت تمــت بنــاء علــى المســتندات التــي تــم الحصــول 
عليهــا مــن داخــل مقــار حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول، إفــادات وتقاريــر جهــاز المخابــرات العامــة، 

مفوضيــة العــون االنســاني وتوصيــات النائــب العــام. 

قامــت اللجنــة باصــدار قــرار بالرقــم 40٩ يقضــي بحــل عــدد مــن المنظمات ليحصــن القــرارات الصادرة 
مــن مفوضيــة العــون االنســاني باألرقــام )45، 47 و 4٩( وذلــك لســرعة وســهولة تنفيــذ قــرارات اللجنــة 
بموجــب قانونهــا. وجــدت اللجنــة أن بعــض هــذه المنظمــات والجمعيــات ومراكــز التدريــب كانــت عبــارة 

 : عن

واجهــات نظــام الثالثيــن مــن يونيــو ١٩٨٩ وكان الهــدف منهــا الحصــول علــى امتيــازات 	 
ــم،  ــرآن الكري ــة الق ــة )جمعي ــل الطوعــي إلدارة مشــاريع اســتثمارية ضخم ــاء للعم اإلعف
منظمــة الدعــوة االســالمية، هيئــة الدعــوة االســالمية والوكالــة االســالمية لإلغاثــة 

ــا(. وغيره

ــى أنشــطة 	  ــا عل ــم الصــرف منه ــة ليت ــات الدول ــا مؤسس ــورد فيه ــط ت ــة فق ــابات بنكي حس
ــا(. ــر وغيره ــل الخي ــا، أم ــوان، الثري ــة الرض ــول )منظم ــي المحل ــر الوطن ــزب المؤتم ح

منظمــات ذات طابــع إرهابــي حســب التقاريــر الدوليــة لألرهــاب أنشــئت بموجــب إتفاقيــات 	 
ــة  ــة، الوكال ــاني والتنمي ــون االنس ــراء، الع ــوب الصح ــة جن ــة لتنمي ــة العالمي ــر )الهيئ مق

االســالمية لإلغاثةوغيرهــا(.

	هم القرارات:

حل جمعية القرآن الكريم:

تم حل جمعية القرآن الكريم بالقرار رقم )6( بتاريخ 2020/0١/23م بإعتبارها أحدى واجهات النظام 
المحلول وتم تشكيل لجنة تسيير للجمعية بالقرار رقم )٩( بذات التاريخ وآلت جميع أصول وممتلكات 
الجمعية بالعاصمة والواليات لحكومة السودان/وزارة المالية والتخطيط االقتصادي تتبع الجمعية وتدار 

انشطتها بواسطة وزارة الشئون الدينية واالوقاف وتؤول أصولها لوزارة المالية والتخطيط االقتصادي
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الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
الرئاسة+فندق جمعية القرآن الكريم 4040م.م الرياض/الخرطوم ١4 4٩ ١

مشروع زراعي جمعية القرآن الكريم 200 فدان القدمبلية/وألية القضارف __ ١٨5 ٢
* أسم العمل ساوى للتعدين والذي تم اسناد إدارتها من قبل وزارة المالية والتخطيط اإلقتصادي للشركة 

السودانية للموارد المعدنية.

استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارج للسالم والتنمية ومجمع النور اإلسالمي:

بتاريــخ  رقــم ١١  بالقراريــن  والتنميــة  للســالم  معــارج  منظمــة  وممتلــكات  أصــول  كل  أســترداد 
ــر المنظمــة أحــدى واجهــات أســرة  2020/02/04 والقــرار رقــم ١66 بتاريــخ 2020/04/١7م، تعتب
ــة  ــون بقي ــير ويتك ــد البش ــدهللا حســن أحم ــة عب ــاء المنظم ــس أمن ــرأس مجل ــث يت ــوع حي ــس المخل الرئي

ــرة. ــراد األس ــن أف ــس م المجل

الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
منظمة معارج 63450م.م الدمازين ١0 53٩ ١

مجمع 
النور 

)وقف(

منظمة معارج 600 كافوري ٩ ١023 ٢

رئاسة 
المنظمة

منظمة معارج 2420م.م كافوري ٩ ٩٩١ ٣

منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١007 ٤
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١٩ ٥
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١020 ٦
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١02١ ٧
منظمة معارج ١375م.م كافوري ٩ ٩٩4 8
منظمة معارج ١375م.م كافوري ٩ ٩٩3 9
منظمة معارج ٨١5م.م كافوري ٩ ٩٩7 ١٠
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ٩٩٨ ١١
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ٩٩٩ ١٢
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١000 ١٣
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١00١ ١٤
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١002 ١٥
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١003 ١٦
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١004 ١٧
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١006 ١8
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١00٨ ١9
منظمة معارج 225م.م كافوري ٩ ١00٩ ٢٠
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١0 ٢١
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١١ ٢٢
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١2 ٢٣
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منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١022 ٢٤
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١4 ٢٥
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١5 ٢٦
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١7 ٢٧
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١٨ ٢8
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١02١ ٢9
منظمة معارج ١0500م.م عمر المختار ١/ح 2 ٣٠
منظمة معارج 6537م.م كافوري ٩ ١025 ٣١
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١6 ٣٢
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١023 ٣٣
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١2 ٣٤
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١005 ٣٥
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١0١3 ٣٦
منظمة معارج 600م.م كافوري ٩ ١024 ٣٧
منظمة معارج 3300م.م كافوري ٩ ٩٨٩ ٣8
منظمة معارج 2750م.م كافوري ٩ ٩٩0 ٣9
منظمة معارج 4٨40م.م كافوري ٩ ٩٩2 ٤٠
منظمة معارج 2750م.م كافوري ٩ ٩٩5 ٤١
منظمة معارج 2707م.م كافوري ٩ ٩٩6 ٤٢
منظمة معارج شارع الغابة ١ 5 ٤٣

حل منظمة تالوييت للتنمية ومؤسسة الفجر الخيرية:

ــخ 2020/02/25م  ــم )32( بتاري ــرار رق ــة بالق ــة ومؤسســة الفجــر الخيري ــت للتنمي حــل منظمــة تالوي
ــة  ــوزارة المالي ــا ل ــا وأصولهم ــع ممتلكاتهم ــت جمي ــول وآل ــات للحــزب المحل ــن واجه ــر المنظمتي وتعتب

ــط االقتصــادي. والتخطي

حل مجلس إدارة جمعية جسور التواصل:

 حــل مجلــس إدارة جمعيــة جســور التواصــل المكــون مــن عضويــة الحــزب المحلــول بالقــرار رقــم )34( 
بتاريخ 2020/02/25م.

إلغاء سجل هيئة الدعوة األسالمية:

إلغــاء ســجل هيئــة الدعــوة اإلســالمية بالقــرار رقــم ١2٨ بتاريــخ 2020/03/2٩م والتــي كانــت تمثــل 
ــط  ــة والتخطي ــوزارة المالي ــول ل ــكات واالص ــع الممتل ــت جمي ــول وآل ــزب المحل ــات الح ــدى واجه إح

ــادي. االقتص

الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
برج تحت التشيد هيئة الدعوة االسالمية ١600م.م اركويت 67 4 ١
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حل جمعية الرضوان ومنظمة الثريا وجمعية 	مل الخير:

حــل جمعيــة الرضــوان الخيريــة ومنظمــة الثريــا الخيريــة وجمعيــة أمــل الخيــر الخيريــة بالقــرار رقــم 
ــدار أمــوال الحــزب  ــت ت ــث كان ــب العــام حي ــة النائ ــى توصي ــاًء عل ــخ 2020/03/2٩م بن )١32( بتاري
المحلــول عبــر هــذه الجمعيــات وآلــت جميــع أموالهــا وممتلكاتهــا لــوزارة الماليــة والتخطيــط اإلقتصــادي.

اســترداد عــدد  ١6,٩33,344 مــن أســهم بنــك النيــل للتجــارة والتنميــة والتــي تمثــل 3.١6% مــن أســهم 
لبنك. ا

حل منظمة الدعوة االسالمية:

ــم  ــرار رق ــدل بالق ــخ 2020/04/١0م المع ــرار )١56( بتاري ــالمية بالق ــوة اإلس ــة الدع ــل منظم ــم ح ت
ــن مــن  ــرى الواجهــات التابعــة نظــام الثالثي ــر المنظمــة مــن كب ــخ 2020/07/05م وتعتب )257( بتاري
يونيــو ١٩٨٩وحيــث تــم تســجيل البيــان األول النقــالب 30 يونيــو المشــؤوم وآلــت جميــع أمــوال المنظمــة 

ــة لحكومــة الســودان/وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي. وممتلكاتهــا وأصولهــا الثابتــة والمنقول

الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
منتزه الرياض منظمة الدعوة ١١4٩40م.م األولى 65 46١ ١
برج إستثمار منظمة الدعوة 4٩50م.م الرياض ١4 52 ٢
الرئاسة 3 

عقارات
منظمة الدعوة ١64٨0م.م الرياض ١5 ٩5 ٣

مدينة الطفل منظمة الدعوة ١27050م.م الثالثة الخرطوم 65 3/4١١ ٤
رئاسة دانفوديو دانفوديو 

للمقاوالت
١500م.م شرق الديوم ٨/7/أ 5 ٥

ورشة دانفوديو التجارية 6١١2م.م شرق الصناعات 7 ٩3 ٦
ورشة دانفوديو التجارية 3000م.م شرق الصناعات 5 ١/7 ٧
مخزن دانفوديو التجارية 2١35م.م كافوري 2 ١67 8
ورشة عابرة 7٩24م.م الراقي ___ 37٩ 9
ورشة عابرة ١0270م.م االزهري 30 ١2٨٨ ١٠

رئاسة الشركة طيبة 400م.م االزهري 2٩ 220 ١١
رئاسة الشركة طيبة 400م.م االزهري 2٩ 2١٩ ١٢

ورشة طيبة ١00١0م.م االزهري 30 ١2٩١ ١٣
برج الراشدين منظمة الدعوة الرياض ١٩ 24 ١٤
بعثة أمدرمان منظمة الدعوة 600م.م أمبدة ١7 2/53١ ١٥

حوش مأيو منظمة الدعوة 7٩٩52م.م مأيو 30 ١30٩ ١٦
________ منظمة الدعوة ١١700م.م أمدرمان 2/3 ١262 ١٧

دكاكين منظمة الدعوة ٩000 م.م الثالثة 2٨ ١57 ١8
بعثة شرق النيل منظمة الدعوة 34200م.م الوحدة 7 6٩١ ١9

المؤسسة الصحية منظمة الدعوة 750م.م االمتداد 37 2٩2 ٢٠
الجمعية االفريقية منظمة الدعوة ٨7٨0٨م.م االمتداد 34 3/22٩ ٢١
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كما تمتلك بعثات الواليات 7 قطع بوألية كسال، و١2 قطعة بوالية شمال دارفور،7 قطع باالقليم 
االوسط،4 قطع بالميرم،26 قطعة بوالية جنوب كردفان،قطعتين بوالية النيل االزرق، 4 قطع بوالية 

جنوب دارفور،قطعتين بوألية غرب دارفور.

كما تمتلك المؤسسة األفريقية للتعليم عدد ٣١ قطعة 	رض مقسمة على ٥ واليات كاالتي:

١/ الخرطوم ١4 قطعة إجمالي مساحاتها 5٨400م.م.

2/ بورتسودان 5 قطع إجمالي مساحاتها 2١00م.م.

3/ القضارف 3 قطع إجمالي مساحاتها ١١٩50م.م.

4/ الجزيرة 6 قطع إجمالي مساحاتها 35333م.م.

5/ كسال 3 قطع إجمالي مساحاتها ١3454م.م

تمتلك المنظمة عدد من الشركات والتي تدار جميعها تحت مؤسسة دانفوديو القابضة والتي تضم 
الشركات التالية:

نسبة المساهمةالشركةم
١00%مؤسسة دانفوديو القابضة١
١00%دانفوديو التجارية٢
١00%دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور٣
١00%دانفوديو لخدمات البترول٤
١00%شركة الكنار لألدوية٥
75%شركة دانفوديو للصناعات المتطورة )سوريبا(٦
5١%شركة مواصالت المدينة )عابرة(٧
67%شركة طيبة للهندسة والمقاوالت المحدودة8
١00%سنتكس لالستشارات والدراسات الهندسية9

600 سهمشركة بلسم لألدوية١٠

شركة دانفوديو التجارية تمتلك ٥ 	قسام:

تعريف القسم م
تمتلك وكالة حفارات ولودرات دوسان الكورية دانفوديو لآلليات الثقيلة ١

تمتلك وكالة سيارات األيسوزو وشاحنات وبصات دأيو دانفوديو للسيارات ٢
تمتلك وكالة تراكتورات فارمتراك دانفوديو الزراعية ٣

وهو القسم المسؤول عن صيانة وإسبيرات جميع 
الوكاالت 

قسم خدمات ما بعد البيع ٤

تركيب المصاعد الكهربائية و وحدات التكيف المركزي دافو لألعمال الكهربائية ٥

كمــا تمتلــك المنظمــة أســهم فــي كل مــن بنــك الشــمال االســالمي،البنك اإلســالمي الســوداني، الشــركة 
الوطنيــة لالجارة،الشــركة الســودانية للبتــرول، شــركة النيــل األبيض لإلســتثمار في التعليــم العالي)المالكة 

لجامعــة الســودان العالمية(،شــركة التنميــة االســالمية،مصنع منــى لالدويــة.
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ــة حصــر واســتالم  ــل تحــت اشــراف وإدارة لجن ــة اآلن تعم ــة للمنظم ــع الشــركات التابع ــاً أن جمي علم
وإدارة األمــوال المســتردة المكونــة مــن قبــل وزارة الماليــة وبرئاســة وزيــر الماليــة واختصاصتهــا تأتــي 

مــن مســماها.

إلغاء سجل منظمة 	نامل لرعأية المر	ة والطفل:

تــم إلغــاء ســجل منظمــة انامــل لرعايــة المــرأة والطفــل بالقــرار رقــم )١65( بتاريــخ 2020/04/١7م 
وآلــت جميــع ممتلكاتهــا واموالهــا لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط اإلقتصادي،وتعتبــر 

المنظمــة أحــدى واجهــات الحــزب المبــاد.

استرداد 	عيان وقفية من منظمة الدعوة االسالمية:

القــرار رقــم ١70 القاضــي بإســترداد أعيــان وقفية من منظمة الدعوة االســالمية بتاريــخ 2020/04/23م 
وآلت للشــؤون الدينيــة واالوقاف:

المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
منظمة الدعوة ٨٨24.4م.م الثالثة 34 6/22٩ ١
منظمة الدعوة 4٩43.2م.م الثالثة 34 5/22٩ ٢
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 6١4 ٣
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 606 ٤
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 6١5 ٥
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 604 ٦
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 605 ٧
منظمة الدعوة 400م.م الروابي __ 607 8
منظمة الدعوة ٨7٨0.٨م.م الثالثة 34 3/22٩ 9
منظمة الدعوة 3٩4م.م الروابي __ 6١3 ١٠
منظمة الدعوة ١600م.م أركويت 67 4 ١١
منظمة الدعوة ١١٩3م.م أركويت 6٨ 77٩ ١٢
منظمة الدعوة ١١٩3م.م أركويت 6٨ 776 ١٣
منظمة الدعوة 2250م.م جبرة 2١ 2٩ ١٤
منظمة الدعوة 750م.م جبرة 2١ 5٩ ١٢

إلغاء سجل منظمة ميمان الخيرية:

ــت  ــخ 2020/05/07م وآل ــم )١٩4( بتاري ــرار رق ــة بالق ــان الخيري ــة ميم ــاء ســجل منظم ــم حــل وإلغ ت
جميــع ممتلكاتهــا وأصولهــا الثابتــة والمنقولــة لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط 

ــوية. ــي الفشش ــد عل ــا محم ــول ويديره ــزب المحل ــات الح ــدى واجه ــة إح ــر المنظم االقتصادي،وتعتب

المالك المساحة الحي المربع رقم القطعة م
منظمة ميمان 2000م.م حي البركة ١ ١67٨ ١
منظمة ميمان 5٩٨م.م الجريف غرب ح 4 4/2٩٨ ٢
منظمة ميمان 300م.م الجريف غرب 7٩ ١45١ ٣
منظمة ميمان 5233م.م الجريف غرب ٨4 ١45١ ٤
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إلغاء سجل منظمة سودان فاونديشن:

ــع  ــم إلغــاء ســجل منظمــة ســودان فاونديشــن بالقــرار رقــم 227 بتاريــخ 2020/06/١١م وآلــت جمي ت
الممتلــكات واألصــول الثابتــة والمنقولــة لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي 
وتعتبــر المنظمــة مــن كبــرى الواجهــات التــي اســتغلت األمــوال الحكوميــة وخصوصــاً مــن وحــدة تنفيــذ 

الســدود التــي كان يترأســها أســامة عبــد هللا والــذي يتــرأس مجلــس أمنــاء المنظمــة المحلولــة.

إلغاء تسجيل منظمة بنك الطعام:

تــم إلغــاء تســجيل منظمــة بنــك الطعــام بالقــرار رقــم 237 بتاريــخ 2020/07/05م وآلــت جميــع 
ــط  ــة والتخطي ــودان وزارة المالي ــة الس ــح حكوم ــة لصال ــة والمنقول ــا الثابت ــا وأصوله ــا وأمواله ممتلكاته
للرئيــس  األول  النائــب  أمنائهــا  ويتــرأس مجلــس  الواجهــات  إحــدى  المنظمــة  االقتصادي،وتعتبــر 

ــه. ــد ط ــان محم ــي عثم المخلوععل

تملك المنظمة شركة إطعام لإلستثمار المحدودة والتي تمتلك:

١/ مصنع طل للمياه المعبأة.

2/ مصنع شافي للملح المعالج باليود.

3/ مصنع إطعام للبسكويت)تحت التشييد(.

الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم 
القطعة

م

مشيد 
جملون

شركة إطعام 
للبسكويت

252٨م.م سوبا الصناعات/الخرطوم 6 ١52 ١

مشيدة 
مصنع

شركة إطعام 
مصنع طل

2٩٨0م.م سوبا الصناعات/الخرطوم 3 57 ٢

خالية شركة إطعام 2447.4م.م جنوب السوق المحلي/
الخرطوم

35 3207 ٣

خالية شركة إطعام 7٩5م.م مروي/الشمالية K1 2 ٤
خالية شركة إطعام 2000م.م كريمة/الشمالية ١0 3002 ٥
خالية شركة إطعام 3000م.م كريمة/الشمالية ١0 3004 ٦
خالية شركة إطعام 3000م.م كريمة/الشمالية ١0 3005 ٧
خالية شركة إطعام 6000م.م كريمة/الشمالية ١0 30١١ 8
خالية شركة إطعام ١0,000فدان وادي المقدم _ ٩٩ 9
خالية شركة إطعام ١0١0م.م ربك/النيل االبيض  3

الجديدة
43٨ ١٠

تصديق 
مشروع

منظمة بنك 
الطعام

١000 فدان المقينص/النيل االبيض _ _ ١١

خالية شركة إطعام 340م.م السوق الدرجة األولى/
القضارف

20 ٩02 ١٢
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خالية شركة إطعام 2,3٩٨,200م.م المالحات الجنوبية/البحر 
االحمر

_ ١2 ١٣

مصنع 
شافي

شركة إطعام 7320م.م المصفى/بورتسودان/
البحراالحمر

١ ١44 ١٤

خالية شركة إطعام ١600م.م المدينة الصناعية/بورتسودان 2 2 ١٥

حل وإلغاء تسجيل منظمات بوألية غرب دارفور:

القــرار رقــم 243 بتاريــخ 2020/07/05م تــم حــل وإلغــاء تســجيل 6 منظمــات بوأليــة غــرب دارفــور 
والتــي تعتبــر واجهــات للحــزب المحلــول:

االسمم
منظمة أيادي السالم للتنمية١
منظمة الحوار للتنمية٢
منظمة األمل الخيرية٣
منظمة المستقبل لتنمية المجتمع٤
منظمة منافذ الخير٥

حل جمعيات ومنظمات بوألية شمال دارفور:

تــم حــل عــدد ١3جمعيــة ومنظمــة بواليــة شــمال دارفــور بالقــرار رقــم 2٩١ بتاريــخ 2020/0٨/23م 
تمثــل واجهــات للحــزب المحلــول، وآلــت جميــع أموالهــا وممتلكاتهــا وأصولهــا الثابتــة والمنقولــة لــوزارة 

الماليــة الوالئيــة وهــي:

االسمم
شبكة جمعيات تنمية المرأة١
جمعية الهجرة الخيرية٢
منظمة المبين للتنمية الريفية٣
منظمة العون للتنمية والخدمات٤
منظمة البسملة الخيرية٥
منظمة فريتي٦
منظمة بلسم للسالم والتنمية٧
منظمة مشاريع استقرار الشباب8
المنظمة الوطنية للتعاون والتكافل االجتماعي9

منظمة مشاعل١٠
جمعية الخريج المنتج١١
منظمة البر واإلحسان لرعأية المرأة والطفل١٢
شبكة المنظمات والجمعيات الوطنية وألية شمال دار فور١٣
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استرداد 	موال وممتلكات و	صول منظمات بوالية شمال دارفور:

تــم اســترداد جميــع أمــوال وممتلــكات واألصــول العقاريــة والمنقــوالت التابعــة للمنظمــات التــي تــم حلهــا 
ــة شــمال دار  ــخ 20١٩/١١/١١م بوألي ــاني بتاري ــون االنس ــة الع ــل مفوضي ــن قب ــم )4٩( م ــرار رق بالق

فــور، بالقــرار رقــم 2٩2 بتاريــخ 2020/0٨/23م وهــي:

االسمم
منظمة العون اإلنساني والتنمية١
جمعية االفريقية لرعاية األمومة والطفولة٢
منظمة البر والتواصل٣
منظمة رعاية النزيل٤
المؤسسة الصحية العالمية٥
منظمة مرافئ الخير٦
منظمة اإلصالح والمواساة٧
رابطة المرأة العاملة8
منظمة أنا السودان9

منظمة المساعي الحميدة١٠
منظمة السالم والتنمية العالمية١١
منظمة الفجر الخيرية١٢
اإلحسان لرعأية وكفالة األيتام١٣
مرافي الخير للسالم١٤
منظمة الرعأية الصحية الشاملة١٥
االتحاد الوطني للشباب السوداني١٦
االتحاد العام للطالب السودانين١٧

إلغاءاتفاقية مقر الوكالة اإلسالمية لإلغاثة:

ــي  ــخ 2020/١0/2٩م والت ــم 3٩٨ بتاري ــرار رق ــة بالق ــة االســالمية لإلغاث ــر الوكال ــة مق ــم إلغاءاتفاقي ت
ــم العالمــي لالخــوان المســلمين: ــات التنظي ــر إحــدى واجه تعتب

الحالة المالك المساحة الحي المربع رقم 
القطعة

م

رئاسة المنظمة الوكالة اإلسالمية لإلغاثة  ١٩25
م.م

امتداد الدرجة 
الثالثة

37 3٨٨ ١

دواجن الكويتية الوكالة اإلسالمية لإلغاثة ١424م.م شرق الخرطوم 7/و ١ ٢

عمارة الحكمة الوكالة اإلسالمية لإلغاثة 635 م.م شرق الخرطوم 3/ح 3/5 ٣
رئاسة المنظمة 

كسال
الوكالة اإلسالمية لإلغاثة 560 م.م كسال حي السجن 2٩ ٤

المنظمة الجنينة الوكالة اإلسالمية لإلغاثة ٨00 م.م الجنينة ٥
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مخازن الوكالة اإلسالمية لإلغاثة 400 م.م الجنينة ٦
مستوصف الوكالة اإلسالمية لإلغاثة  5000

م.م
الجنينة حي 

آزرني
٧

مبنى المنظمة الوكالة االسالمية لإلغاثة  2263
م.م

كادوقلي 8

تحت التشيد الوكالة االسالمية لإلغاثة ٩00 م.م االبيض 9
خالية الوكالة االسالمية لإلغاثة ٨00 م.م االبيض ١٠

طابق ارضي الوكالة االسالمية لإلغاثة 3٩٩ م.م عطبرة حي 
الموردة

١١

رئاسة المنظمة الوكالة االسالمية لإلغاثة 300 م.م عطبرة حي 
المزاد

١٢

غير مكتملة الوكالة االسالمية لإلغاثة  2000
م.م

أبوحمد ١٣

رئاسة المنظمة الوكالة االسالمية لإلغاثة 600 م.م الدمازين ١٤
خالية الوكالة االسالمية لإلغاثة ٨00 م.م الدمازين ١٥
خالية الوكالة االسالمية لإلغاثة  2000

م.م
كوستي مربع 

6٩
١٦

خالية الوكالة االسالمية لإلغاثة 400 م.م كوستي حي 
كادوقلي

مربع 
3

١٧

شركات المنظمة:

١/ شركة الرواسي الخيرية لإلستثمار المحدودة.

2/شــركة الرواســي الهندســية المحدودة)قامــت الشــركة بتحســين القطعــة الباقيــر والبالــغ مســاحتها وتــم 
ــد التحســين  ــوع االراضــي بع ــع )2( مجم ــع )١( ومرب تقســيها كمخطــط باســم مخطــط الرواســي مرب

ــة(. ١٩00قطع

ــاج الدواجــن  ــث إنت ــن حي ــة م ــي الشــركة الثالث ــة للدواجــن المحدودة)وه 3/ الشــركة الســودانية الكويتي
ــرب  ــدان بغ ــاحة ١000ف ــى مس ــف عل ــع للعل ــزر ومصن ــر ومج ــركة حظائ ــك الش ــودان وتمتل ــي الس ف

ــان(. أمدرم

4/ شركة توب ويف للخدمات الهندسية والمقاوالت المحدودة.

5/ ١6,000 سهم في مصنع البلسم لالدوية.

6/ مستشفى الحكمة بالخرطوم جبرة وعدد من المراكز الصحية بالخرطوم
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إلغاءاتفاقية المقر مع الهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء:

تــم إلغاءاتفاقيــة المقــر مــع الهيئــة العالميــة لتنميــة جنــوب الصحــراء بالقــرار رقــم 3٩٩ بتاريــخ 
2020/١0/2٩م وهــي أحــدى الواجهــات االرهابيــة المعروفــة باســم منظمــة موفــق الخيريــة وتــم تغييــر 
ــبتمبر 200١م  ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح ــد أح ــراء بع ــوب الصح ــة جن ــة لتنمي ــة العالمي ــمها للهيئ إس
وآلــت جميــع أمــوال وممتلــكات وأصــول المنظمــة لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط 

ــادي. االقتص

إلغاءاتفاقية المقر مع منظمة العون اإلنساني والتنمية:

تــم إلغاءاتفاقيــة المقــر مــع منظمــة العــون اإلنســاني والتنميــة بالقــرار رقــم 40١ بتاريــخ 2020/١0/2٩م 
وهــي كذلــك إحــدى الوجهــات االرهابيــة المعروفــة باســم منظمــة البــر الدوليــة وتــم تغييــر إســمها لمنظمــة 
العــون اإلنســاني والتنميــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر من ســبتمبر 200١م وآلــت جميع أمــوال وممتلكات 

وأصــول المنظمــة لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط اإلقتصادي.

إلغاءاتفاقية المقر مع منظمة مجلس الشباب العربي واالفريقي:

ــخ  ــم 402 بتاري ــرار رق ــي بالق ــي واألفريق ــس الشــباب العرب ــة مجل ــع منظم ــر م ــة المق ــاء اتفاقي ــم إلغ ت
ــول  ــوال وأص ــع أم ــت جمي ــزب المحلول،وآل ــات الح ــدى واجه ــة أح ــر المنظم 2020/١0/2٩م وتعتب
وممتلــكات المنظمــة وأصــول المنظمــة لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي.

إلغاء سجل منظمات:

تــم إلغــاء ســجل 4٩ منظمــة بالقــرار رقــم 40٩ بتاريــخ 2020/١0/2٩م وقــد قامــت مفوضيــة العــون 
اإلنســاني بحــل هــذه المنظمــات بالقــرارات رقــم )45( و )47( و )4٩( فــي نوفمبــر 20١٩م وتصنيفهــا 
ــة  ــة والمنقول ــات الثابت ــكات وأصــول المنظم ــوال وممتل ــع أم ــت جمي ــول، وآل ــات للحــزب المحل كواجه

لصالــح حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي وهــي:

االسمم
منظمة حسن أحمد البشير الخيرية١
جمعية اإلصالح والمواساة٢
مؤسسة صالح ونسي٣
جمعية بت البلد الخيرية٤
االتحاد العام للطالب السودانيين٥
اإلتحاد الوطني لشباب والية الخرطوم٦
إتحاد المرأة٧
االتحاد الوطني للشباب8
منظمة الغيث الخيرية9

منظمة مجذوب الخليفة الخيرية١٠
منظمة البر  والتواصل١١
مؤسسة الزبير الخيرية١٢
منظمة السالم والتنمية العالمية١٣
منظمة المساعي الحميدة١٤
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منظمة الرعاية الصحية الشاملة١٥
منظمة العون المدني١٦
منظمة توفيقي للعمل الطوعي١٧
منظمة السافنا للتنمية١8
منظمة أيفاد للتنمية البشرية١9
منظمة لبنة لتنمية وبناء قدرات المرأة٢٠
منظمة دار األرقم٢١
منظمة أشاد٢٢
المنظمة السودانية للتنمية٢٣
منظمة منافذ الخير الطوعية٢٤
منظمة رواد للسالم والتنمية والتعمير٢٥
منظمة رعاية النزيل٢٦
منظمة السالكين٢٧
جمعية غيث الطبية٢8
منظمة مبادرون لدرء آثار الكوارث والحروب٢9
رابطة المرأة العاملة٣٠
منظمة دربيكان٣١
منظمة أم معبد٣٢
منظمة تنميات اإلنسانية٣٣
منظمة أنا السودان٣٤
منظمة سند الخيرية٣٥
مركز دراسات المرأة٣٦
منظمة الوابل الصيب للتنمية البشرية٣٧
الهيئة الشعبية لتنمية جنوب شندي٣8
منظمة نوافذ الخيرية الطوعية٣9
منظمة قيت كير٤٠
منظمة السقيا الخيرية٤١
مركز دراسات المجتمع٤٢
منظمة المشكاة الخيرية٤٣
منظمة السالمة الخيرية٤٤
منظمة التضامن الخيرية٤٥
الجمعية الطبية االسالمية٤٦
منظمة اإلحسان لرعاية وكفالة األيتام٤٧
منظمة مرافئ الخيرية للسالم والتنمية٤8

إلغاء سجل منظمة قالون الخيرية:

تــم إلغــاء ســجل منظمــة قالــون الخيريــة بالقــرار رقــم 402 بتاريــخ 2020/١0/2٩م وتعتبــر المنظمــة 
احــدى واجهــات الحــزب المحلول،وآلــت جميــع أمــوال وممتلــكات وأصــول المنظمــة المنظمــة لصالــح 

حكومــة الســودان وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي.
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جدول توضيحي للقرارات:

تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

2020/١/23محل جمعية القرآن الكريمقرار رقم )6(١
استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارج للسالم قرار رقم )١١(٢

والتنمية ومجمع النور اإلسالمي
2020/2/4م

2020/2/25محل منظمة تالويت للتنمية ومؤسسة الفجر الخيريةقرار رقم )32(٣
قرار رقم ٤

)١2٨(
2020/3/2٩مإلغاء سجل هيئة الدعوة االسالمية

قرار رقم ٥
)١32(

2020/3/2٩مإلغاء سجل منظمات وجمعيات 

قرار رقم ٦
)١56(

2020/4/١0محل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة اإلسالمية

قرار رقم ٧
)١65(

2020/4/١7مالتوصية بإلغاء سجل منظمة انامل لرعأية المرأة والطفل

قرار رقم 8
)١66(

استرداد موجودات وممتلكات منظمة معارج للسالم 
والتنمية 

2020/4/١7م

قرار رقم 9
)١٩4(

2020/5/7مإلغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية واسترداد ممتلكاتها.

قرار رقم ١٠
)227(

2020/6/١١مإلغاء تسجيل منظمة سودان فاونديش

قرار رقم ١١
)237(

2020/7/5مإلغاء تسجيل منظمة بنك الطعام

قرار رقم ١٢
)243(

2020/7/5محل وإلغاء تسجيل منظمات بوألية غرب دارفور

قرار رقم ١٣
)257(

2020/7/5متعديل القرار ١56 

قرار رقم ١٤
)2٩١(

إلغاء تسجيل منظمات وجمعيات وطنية بوألية شمال 
دارفور

2020/٨/23م

قرار رقم ١٥
)2٩2(

2020/٨/23ماسترداد اصول  منظمات محلولة بوألية شمال دارفور

قرار رقم ١٦
)3٩٨(

2020/١0/2٩مإلغاءاتفاقية مقر مع منظمة الوكالة االسالمية لإلغاثة

قرار رقم ١٧
)3٩٩(

إلغاءاتفاقية المقر مع الهيئة العالمية لتنمية جنوب 
الصحراء

2020/١0/2٩م

قرار رقم ١8
)40١(

2020/١0/2٩مإلغاءاتفاقية مقر مع منظمة العون االنساني والتنمية

قرار رقم ١9
)402(

إلغاءاتفاقية  المقر  مع منظمة مجلس الشباب العربي 
واالفريقي

2020/١0/2٩م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم  ٢٠
)40٩(

2020/١0/2٩مإلغاء سجل منظمات

قرار رقم ٢١
)4١١(

2020/١0/2٩مإلغاء سجل منظمة قالون الخيرية

· استرداد شركات ومؤسسات :	

نصــت الفقــرة 3 مــن قانــون تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو وإزالــة التمكيــن لســنة 20١٩م واســترداد 
األمــوال العامــة علــى:

»الجهــات الحكوميــة: تشــمل المنظمــات، والهيئــات، والمفوضيــات، والمؤسســات، والمنظمــات الثقافيــة 
او الطالبيــة او النســوية او شــركات القطــاع العــام او الشــركات المنشــاة بموجــب قانــون خــاص او التــي 
تكــون أســهمها مملوكــة ألجهــزة الدولــة أو تتحكــم فــي أدارتهــا او تعييــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا حكومــة 

الســودان أو أي جهــة تابعــة لهــا«.

المعدلة الى: 

الفقرة 2. )أ(في المادة 3:

)أوال(تحذف عبارة »الجهات الحكومية« والتفسير المقابل لها ويستعاض عنها باالتي: 

ــة فــي أي مســتوي مــن مســتويات الحكــم ويشــمل  ــع للدول ــة« يقصــد بهــا أي مرفــق تاب »أجهــزة الدول
الســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة والــوزارات واألجهــزة والوحــدات التابعــة لهــا، 
ــن  ــات، والمؤسســات، والدواوي ــات، والمفوضي ــة الهيئ ــك الســودان المركــزي والمصــارف الحكومي وبن
الحكوميــة والمنظمــات الحكوميــة والشــركات والتــي تكــون أســهمها أو أي جــزء مــن أســهمها مملوكــة 
للدولــة أوألي مــن أجهزتهــا أو تتحكــم فــي إدارتهــا أو فــي تعييــن أعضــاء مجالــس إدارتهــا ســواء كانــت 
تلــك الشــركات منشــأة بموجــب أحــكام قانــون الشــركات وأســماء األعمــال المملوكــة كليــا أو جزئيــا لتلــك 

الشــركات«.

أصــدرت اللجنــة لســنة 2020 عــدد )4٨( قــرار خــاص بالمؤسســات والهيئــات والشــركات الحكوميــة 
التــي تــم التعــدي عليهــا بعــد اســتيالء نظــام الثالثيــن مــن يونيــو١٩٨٩م للســلطة الشــرعية ومــا ترتــب 
عليهــا مــن آثــار عبــر لجنــة تمســى لجنــة التصــرف فــي مرافــق القطــاع العــام والتــي اُنشــئت بموجــب 
ــات والمؤسســات  ــك الشــركات والمؤسســات والهيئ ــا خصخصــة تل ــم بموجبه ــون لســنة١٩٩0م، وت قان
ــم  ــه ت ــن اجل ــذي م ــرض ال ــق الخصخصــة الغ ــم تحق ــي ول ــة واالقتصــاد الوطن ــة الدول ــة لخزين الداعم
ــى  ــاء ال ــي او االنتم ــن الوظيف ــق التمكي ــك شــركات ومؤسســات عــن طري ــم تمل ــا ت اصــدار قرارها،كم

الحــزب الحاكــم.

نماذج قرارات:

ــكات 	  ــودات وممتل ــترداد موج ــرار باس ــة ق ــدرت اللجن ــر 2020م، اص ــخ 2٩فبرأي بتاري
شــركة األندلــس لإلنتــاج اإلعالمــي والتوزيــع المحــدودة وقنوات طيبــة وقنــوات إفريقيابناء 
علــى توصيــة مــن النائــب العــام إذ ان الشــركة اُنشــئت مــن المــال العــام وســجلت بأســماء 
أفــراد )ماهــر ســالم ربــاح رمضــان و بســام حســن محمــد احمــد( وهــم واجهــات لتنظيــم 
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حمــاس الفلســطيني. تــم دفــع مبلــغ 5 مليــون دوالر مــن خزانــة وزارة الماليــة والتخطيــط 
االقتصــادي إلنشــاء الشــركة والقنــوات الفضائيــة التابعــة لهــا وشــركات اخــرى لتمويــل 

حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول.

بتاريــخ 2٩مــارس 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار باســترداد كل موجــودات نــادي 	 
الطيــران المدنــي ألن العقــار رقــم )١( مربــع المطــار هــو قطعــة األرض التــي تــم 
تخصيصهــا لنقابــة العامليــن بالمطــار بغــرض اســتفادة العاميــن منهــا او مــن عوائــد دخلهــا 
ان تــم بهــا اســتثمار وكانــت تســتقطع مــن مرتباتهم.تــم اإلســتيالء عليهــا بواســطة عبــدهللا 
ــا لشــركتي  ــام بمنحه ــير( وق ــر البش ــوع عم ــس المخل ــقيق الرئي ــير )ش ــد البش حســن أحم
أيــرو العالميــة لالنشــاءات المحــدودة وشــركة أيــرو العالميــة للفندقــة والســياحة المحــدودة 
المملوكــة لــه وتــم تشــييد نــادي الطيــران المدنيعليهــا وكان يــدر امــواالً ضخمــة لــم يســتفد 

ــن وال المطــار. ــا ال العاملي منه

بتاريــخ 2٩فبرأيــر 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار بإســترداد بإلغــاء ســجل جمعيــة 	 
ــب  ــيد/ النائ ــن الس ــة م ــى توصي ــاء عل ــرار بن ــذا الق ــل، ه ــك الني ــي بن واســترداد اســهم ف
العــام حيــث ان صفــوت الحــاج محمــد هــو واجهــة لجمعيــة الرضــوان الخيريــة التــي تــم 
إلغاءســجلها وهــذه األســهم هــي فــي األصــل مملوكــة لحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول 

وبعــد ســقوط النظــام قامــوا بتحويلهــا باســمه.

بتاريــخ 2٩فبرأيــر 2020م، اصــدرت اللجنــة بنــاء علــى توصيــة مــن النائــب العــام هــذا 	 
القــرار، هــذه الشــركات تتبــع للمؤتمــر الوطنــي، شــركة الصنــاع لإلســتثمار مالكــة ألســم 
العمــل ام النــور ليموزيــن، حيــث ان ام النــور ليموزيــن هــو اســم العمــل الــذي يتــم عبــره 
اســتيراد العربــات الخاصــة بحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول ويتــم توزيعهــا علــى كل 

عضويــة الحــزب فــي العاصمــة والوأليــات.

قــرار رقــم )١57( حجــز وإســترداد أســهم بشــركة الــرأي العــام للصحافــة والنشــر 	 
المحــدودة، بتاريــخ ١7ابريــل 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار اســترداد اســهم فــي شــركة 
الــرأي العــام التــي تــم انشــائها مــن المــال العــام عندمــا دفعــت وزارة الماليــة والتخطيــط 

ــراد. ــا لشــراء اســهم وتســجيلها بأســماء أف االقتصــادي وبتوجيهــات على

ــل 2020م، 	  ــخ ١7ابري ــل النهــري، بتاري ــة النق ــم )١6٨( إســترداد أصــول هيئ ــرار رق ق
اصــدرت اللجنــة قــرار اســترداد اصــول هيئــة النقــل النهــري، الغــى هــذا القــرار قــرار 
اللجنــة الفنيــة للتصــرف فــي مرافــق القطــاع العــام الــذي افضــى الــى بيــع الناقــل النهــري 
)هيئــة النقــل النهــري( فــي عمليــة خصخصــة المؤسســات الحكوميــة بســعر زهيــد واقــل 
بكثيــر مــن القيمــة الحقيقــة لألصــول والموجــودات. كمــا قامــت اللجنــة الفنيــة للتصــرف 
ــم يتــم تحصيــل  فــي مرافــق القطــاع العــام بأيجــار بعــض االصــول للمشــترين الجــدد ول

القيمــة. 

ــوم 	  ــترداد اســهم شــركة الري ك ــرار اس ــة ق ــل 2020م، اصــدرت اللجن ــخ 23ابري بتاري
لإلســتثمار المحــدودة احــدى شــركات عبدالباســط حمــزة الحســن محمــد خيــر الــذي تربطــة 
عالقــة وطيــدة ومباشــرة باســامة بــن الدن زعيــم تنظيــم القاعدة)حيــث كان ضابــط مغمــور 
بجهــاز االمــن ســابقاً(. شــركة الزوأيــا للتنميــة واإلســتثمار المحــدودة هــي إحــدي شــركات 
ــال  ــق دنق ــذ طري ــي تنفي ــر وهــي شــركة شــريكة ف ــد خي ــزة الحســن محم عبدالباســط حم

ارقيــن وتــم منحهــا كيلومتــر شــرق وكيلومتــر غــرب الطريــق المشــيد حديثــاً.
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بتاريــخ 7مأيــو 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار بإنهــاء التعاقــد مع شــركة ســاس والخاص 	 
بتشــغيل خدمــات فــي مطــار الخرطــوم الدولــي، اذ ان الشــركة حــازت علــى حــق االمتيــاز 
فــي التشــغيل دون منافســة وفــي هــذا تميكــن خصوصــاً وان الشــركة كانــت تحظــى بدعــم 

مــن النظــام البائــد وال تقــدم الشــركة أيخدمــات جيــدة.

بتاريــخ ٩يونيــو 2020م، اصــدرت اللجنــة قرارهــا باســترداد اســهم الشــركة وهي شــراكة 	 
بيــن شــركة اديــم المحــدودة المملوكــة لجمــال محمــد عبــدهللا الوالــي وســعد الطيــب وهــم 

واجهاتللنظــام البائــد.

بتاريــخ ٩يونيــو 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار باســترداد 5١ ســهم مــن بشــير حســن 	 
بشــير )وهــو احــد واجهــات النظــام  االقتصاديــة( فــي شــركة بتروبــاش لالنشــطة المتعــددة 
ــاب  ــي )حس ــاب التجميع ــي الحس ــورد ف ــي ت ــركات الت ــن الش ــن ضم ــي م ــدودة وه المح
ــال  ــي مج ــل ف ــركة تعم ــي ش ــة وه ــات المالي ــض الصعوب ــركة بع ــت الش ــة(، واجه اآللي
ــل  ــركة الني ــار ش ــت بإجب ــك الوق ــي ذل ــن ف ــة والتعدي ــر الطاق ــام وزي ــط، ق ــة والنف الطاق
للبتــرول )شــركة حكوميــة( بشــراء 4٩% مــن اســهم شــركة بتروبــاش بمبلــغ 20 مليــون 
ــاكلها. ــاز مش ــى اجتي ــاعد الشــركة عل ــون دوالر( ليس ــن 4 ملي ــر م دوالر )ال تســاوي اكث

ــص 	  ــرار باســترداد كل اســهم شــركة حري ــة ق ــو 2020م، اصــدرت اللجن ــخ ٩يوني بتاري
ــي  ــر الوطن ــام المؤتم ــات نظ ــن واجه ــركة م ــر الش ــدودة وتعتب ــتثمار المح ــة لإلس العالمي

ــي. ــاب التجميع ــذي الحس ــة وتغ االقتصادي

ــص 	  ــرار باســترداد كل اســهم شــركة حري ــة ق ــو 2020م، اصــدرت اللجن ــخ ٩يوني بتاري
ــي  ــر الوطن ــام المؤتم ــات نظ ــن واجه ــركة م ــر الش ــدودة وتعتب ــتثمار المح ــة لإلس العالمي

ــي. ــاب التجميع ــذي الحس ــة وتغ االقتصادي

ــص 	  ــرار باســترداد كل أســهم شــركة حري ــة ق ــو 2020م، اصــدرت اللجن ــخ ٩يوني بتاري
ــي  ــر الوطن ــام المؤتم ــات نظ ــن واجه ــركة م ــر الش ــدودة وتعتب ــتثمار المح ــة لإلس العالمي

ــي. ــاب التجميع ــذي الحس ــة وتغ االقتصادي

ــص 	  ــرار باســترداد كل اســهم شــركة حري ــة ق ــو 2020م، اصــدرت اللجن ــخ ٩يوني بتاري
ــي  ــر الوطن ــام المؤتم ــات نظ ــن واجه ــركة م ــر الش ــدودة وتعتب ــتثمار المح ــة لإلس العالمي

ــي. ــاب التجميع ــذي الحس ــة وتغ االقتصادي

بتاريــخ ٩يونيــو 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار بالحجــز علــى شــركات صرافــة وذلــك 	 
بغــرض التحــري فــي طبيعــة عملهــا وعالقتهــا بالحســاب التجميعــي.

بتاريــخ 5يوليــو 2020، اصــدرت اللجنــة قــرار باســترداد شــركةإطعامالمملوكة لمنظمــة 	 
بنــك الطعــام )منظمــة ملــك علــى عثمــان محمــد طــه( تتبــع لهــا مجموعــة مــن الشــركات 

واســماء االعمــال.

ــة 	  ــالمة المملوك ــركة الس ــترداد ش ــرار بإس ــة ق ــو 2020م، اصــدرت اللجن ــخ 5يولي بتاري
للمهنــدس محمــد علــى األميــن )األميــن العــام األســبق لمنظمــة الدعــوة األســالمية(، بــدأت 
كشــركة حكوميــة ومــن ثــم اســتولىعليها وحولهــا الــي شــركة خاصــة مــع شــركات اخــري.

بتاريــخ 23اغســطس 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار اســترداد شــركة اوزيــا الصناعيــة 	 
ــق القطــاع  ــي مراف ــة للتصــرف ف ــة الفني ــاض قراراللجن ــى انق ــي قامــت عل المحــدودة الت
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ــاري لشــركة جمعــة الجمعــة  وشــريكه  ــك العق ــع وخصخصــة البن ــي قامــت ببي العــام الت
صــالح محمــد محمــد صالــح وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء انــذاك ووالــد مالــك الشــركة 
حاليــاً خالــد صــالح الــذي امتلكهــا مناصفــة مــع زوجتــه. قامــت شــركة دانفوديــو بشــراء 
اســهم جمعــة الجمعــة وتســجيلها بأســم شــركة العمرانوبعدهــا ُحولــت الــى شــركة اوزيــا 

بمخاطبــة مــن منظمــة الدعــوة االســالمية.

بتاريــخ 23اغســطس 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار باســترداد كل اســهم شــركة حريص 	 
ــي  ــر الوطن ــام المؤتم ــات نظ ــن واجه ــركة م ــر الش ــدودة وتعتب ــتثمار المح ــة لإلس العالمي

االقتصاديــة وتغــذي الحســاب التجميعــي.

بتاريــخ 2٩اكتوبــر 2020م، اصــدرت اللجنــة قــرار بإلغــاء التوصيــة الصــادرة مــن 	 
ــة وإلغــاء  ــة التصفي ــة الســودانية وحــل لجن ــة الخطــوط البحري ــة بتصفي رئاســة الجمهوري

ســجل شــركة ســنجنيب.

ــان 	  ــام حســن التابع ــالم وبس ــر س ــكات ماه ــاه ممتل ــترداد تج ــرار االس ــة ق اصــدرت اللجن
لحركــة المقاومــة الفلســطينية )حمــاس( وهــم مــن المالكييــن الرئســيين لشــركة االندلــس 
ــع  ــودان م ــدوا للس ــا، وف ــوات افريقي ــة لقن ــالء المالك ــركة النب ــة وش ــوات طيب ــة لقن المالك
المنــاخ المتــاح للحــركات االســالمية فــي الســودان، يعتبــر ماهــر مــن االعضاء المؤسســين 
ــتثمار  ــاز لإلس ــركة انج ــا ش ــك أيض ــف ويمتل ــي يوس ــة لعبدالح ــكاة التابع ــة المش لمؤسس

ــرداً. ــاوالت المحــدودة منف والمق

بتاريــخ 2٩اكتوبــر 2020م، أصــدرت اللجنــة قــرار باســترداد شــركة الرويــان للحفريــات 	 
وأعمــال الــري المحــدودة، تأسســت الشــركة كشــراكة حكوميــة بيــن وزارة الماليــة واليــة 
ــبق  ــام االس ــن الع ــام األمي ــودانية لألقطــان، ق ــرة والشــركة الس ــة الجزي الخرطــوم ووالي
ــة  ــة والي ــهم وزارة المالي ــل أس ــن بتحوي ــى األمي ــد عل ــالمية محم ــوة األس ــة الدع لمنظم
ــه لشــركة الســالمة للتجــارة  الخرطــوم وأســهم الشــركة الســودانية لإلســتثمار المملوكــة ل

واالســتثمار المحــدودة لتصبــح نســب الشــراكة كاالتــي:

٨١% شركة السالمة للتجارة واالستثمار المحدودة	 

١٩ % وألية الجزيرة	 

بتاريــخ 2٩اكتوبــر 2020م، أصــدرت اللجنــة قــرار بإســترداد الشــركة اعــاله المملوكــة 	 
لواجهــة مــن واجهــات حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول أحمــد عبــاس محمــد ســعيد )بعــد 

تنــازل الحــزب المحلــول لــه ووالــي ســنار الســابق( ونــادر عبــد الرحمــن محمــد فــرح.

قــرار رقــم )3٩7( اســترداد أســهم شــركة عابريــن لالســتيراد والتصديــر المحــدودة وهــي 	 
أحــدى شــركات األميــن األســبق لمنظمــة الدعــوة االســالمية محمــد علــى األميــن.

قرار رقم )406( بإســترداد اســهم شــركة شــريان الشــمال للطرق والســدود المحدودةوهي 	 
ــول الحــاج عطــا  ــي المحل ــر الوطن ــارز بحــزب المؤتم ــادي الب ــن شــركات القي ــن ضم م
المنــان إدريــس الــذي شــغل منصــب أميــن عــام لمنظمــة الدعــوة االســالمية ووالــي لواليــة 

جنــوب دارفــور.

قــرار رقم )407( بإســترداد أســهم شــركة شــريان الشــمال للطاقــة والتعديــن المحدودةوهي 	 
ــول الحــاج عطــا  ــي المحل ــر الوطن ــارز بحــزب المؤتم ــادي الب ــن شــركات القي ــن ضم م
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المنــان إدريــس الــذي شــغل منصــب أميــن عــام لمنظمــة الدعــوة االســالمية ووالــي لواليــة 
جنــوب دارفــور.

قــرار رقــم )40٨( اســترداد أســهم شــركة رداح للتجــارة واإلســتثمار المحــدودة وهــي مــن 	 
ضمــن شــركات القيــادي البــارز بحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول الحــاج عطــا المنــان 
إدريــس الــذي شــغل منصــب أميــن عــام لمنظمــة الدعــوة االســالمية ووالــي لوأليــة جنــوب 

دارفور.

ــة 	  ــتثمار المحدودةالمملوك ــارة واالس ــترداد أســهم شــركة األم للتج ــم )4١3( اس ــرار رق ق
للقيــادي بالحــزب البائــد اســامه عبــدهللا القيــادي البــارز بحــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول 
مديــر وحــدة تنفيــذ الســدود األســبق، اذا ان الشــركة غيــر ربحيــة وتتلقــي أمــوال ضخمــة 

وطائلــه وال تدفــع الضرائــب.

قــرار رقــم )4١٨( بإســترداد أســهم مــن شــركة الكنار لألدويــة والكيماويــات المحدودةوهي 	 
أحــدى شــركات دانفوديــو القابضــة والمملوكــة لمنظمة الدعوة األســالمية.

قــرار رقــم )43٩( بإســترداد أســهم شــركة هولبــورن لإلســتثمار والخدمــات المحدودةوهي 	 
شــركة تتبــع لألمن الشــعبي.

جدول يوضح عدد اسهم الشركات واسماء االعمال:
األسهم المسترد الشركة م
%١00 شركة دانفوديو للمقاوالت ١
%١00 شركة دانفوديو لخدمات البترول ٢
%١00 شركة دانفوديو التجارية ٣
%١00 شركة الكنار لألدوية ٤
%75 شركة دانفوديو للصناعات المتطورة )سوريبا( ٥
%5١ شركة مواصالت المدينة )عابرة( ٦

600 سهم شركة بلسم لألدوية ٧
١0,400 سهم شركة بلسم لألدوية 8

%67 شركة طيبة للهندسة والمقاوالت المحدودة 9
%١00 سنتكس لالستشارات والدراسات الهندسية ١٠
%١00 شركة دانفوديو القابضة المحدودة ١١
%6 أسهم في شركة أم تي أن ١٢
%34 أسهم بفندق السالم روتانا ١٣
%52 أسهم في شركة أم زد كي للمجمعات التسويقية ١٤
%١00 شركة الزوتين للتنمية واالستثمار ١٥
%33 شركة الزوتين للتعدين المحدودة ١٦
%70 شركة كروان هيلز لتعدين الذهب المحدودة ١٧
%70 شركة متين لالعمدة الخرسانية الدائرية ١8
%١00 شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة ١9
%32 شركة هجليج لخدمات البترول واالستثمار المحدودة ٢٠
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%5١ شركة بتروباش لالنشطة المتعددة ٢١
%67 شركة باش حلواني لالنشطة المتعددة المحدودة ٢٢
%٨0 شركة اوتباش المحدودة ٢٣
%١00 شركة حريص العالمية لإلستثمار المحدودة ٢٤
%١00 شركة منتجات البترول المحدودة ٢٥
%١00 شركة جيت ون للطيران المحدودة ٢٦
%١00 شركة رام للطاقة المحدودة ٢٧
%45 مصنع عين للمحال الوريدية ٢8
%١00 شركة إطعام لإلستثمار المحدودة ٢9
%١00 شركة الشروق لالنشطة المتعددة المحدودة ٣٠
%١00 شركة السالمة للتجارة واالستثمار المحدودة ٣١
%١00 شركة اوزيا الصناعية المحدودة ٣٢
%١00 شركة اليمامة للصرافة والتحويالت المالية المحدودة ٣٣
%١00 شركة ليرا للصرافة المحدودة ٣٤
%١00 شركة أرجين للصرافة المحدودة ٣٥
%١00 شركة الرائد للصرافة المحدودة ٣٦
%١00 شركة دينار للصرافة المحدودة ٣٧
%١00 شركة الخطوط البحرية السودانية المحدودة ٣8
%٨٩ شركة الرويان للحفريات واعمال الري المحدودة ٣9
%١00 شركة عابرين لالستيراد والتصدير المحدودة ٤٠
%١00 شركة النعمة للتنمية المحدودة ٤١
%١00 قلوبال فلو للخدمات المحدودة  ٤٢
%١00 شركة مدينة البشير للخدمات الطبية واالستثمار الحدودة ٤٣
%١00 شركة الرواسي الهندسسية المحدودة ٤٤
%١00 الشركة الدواجن السودانية الكويتيةالمحدودة  ٤٥
%١00 شركة الرواسيالخيرية لإلستثمار المحدودة ٤٦
%١00 توب ويف لخدمات الهندسية والمقاوالت المحدودة ٤٧
%١00 شركة شريان الشمال للطرق والسدود المحدودة ٤8
%١00 شركة شريان الشمال للطاقة والتعدين المحدودة ٤9
%١00 شركة رداح للتجارة واالستثمار المحدودة ٥٠
%١00 شركة االم للتجارة واالستثمار المحدودة ٥١
%١00 شركة ندى العقارية المحدودة ٥٢
%١00 شركة أنجاز الهندسية العالمية لالسثتمار المحدودة ٥٣
%١00 شركة هولبورن لإلستثمار والخدمات المحدودة ٥٤
%37 شركة النيل االبيض لإلستثمار في التعليم االلي المحدودة ٥٥
%١00 شركة السودانية السعودية للنقل )سالكا( ٥٦
%١00 الشركة االفريقية لخدمات التعليم المحدودة ٥٧
%١0 شركة المبراءة للتعدين المحدودة ٥8
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%١٨ شركة التنمية االسالمية للمياه والحفر المحدودة ٥9
%١00 شركة النيل للبوهيات المحدودة ٦٠
%١00 شركة ليدر تكنولوجي للمنتجات الهندسية المحدودة ٦١
%١00 شركة النيل االزرق العالمية المحدودة ٦٢
%١00 شركة النيل االزرق المتحدة العالمية المحدودة ٦٣
%١00 شركة ليدر للحديد والصلب المحدودة ٦٤

١000سهم شركة مصرف شمال كردفان للتمويل االصغر ٦٥
%١00 شركة كمف العالمية المحدودة ٦٦
%25 الشركة االردنية الزراعية المحدودة ٦٧
%20 شركة أسامة هليل وشركائه للشحن ٦8
%5١ شركة االقبال للمنتجات الهندسية المحدودة ٦9
%١00 الشركة العربية للحفر التخصصي المحدودة ٧٠
%50 شركة فضل وحبيش الصناعية المحدودة ٧١
%١00 تارقت العقارية المحدودة ٧٢
%١00 شركة السالمة للحلول الذكية ٧٣
%١00 قلوبال فلو للخدمات المحدودة  ٧٤
%١00 الشركة الوطنية القابضه  ٧٥
%١00 شركة االنلدس لألنتاج االعالمي والتوزيع المحدودة  ٧٦
%١00 شركة الزمان لألنتاج االعالمي  ٧٧
%١00 شركة امجاد لإلستثمار والمقاوالت المحدودة ٧8
%١00 شركة النبالء لإلستثمار المحدودة  ٧9
%١00 شركة افريقيا الجديدة لألنتاج االعالمي  8٠
%١00 شركة الماهر للحلول المتكاملة  8١
%١00 شركة الجامعة االفريقيه المفتوحة المحدودة   8٢
%١00 شركة دار الفرقان 8٣
%١00 شركة منتدى افريقيا واالقصى المحدودة  8٤
%١00 شركة البسام لألعمال المتقدمة المحدودة  8٥
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جدول توضيحي للقرارات:
تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

١/ أ/ الحجز على الحساباتالمصرفية وكافة األصول قرار رقم )5(١
الثابتة والمنقولة للتحفظ على المؤسسات االعالمية 

المتمثلة في قناة الشروق الفضائية وشركتى األندلس 
لالنتاج االعالمي والتوزيع المحدودة وشركة السوداني 
للطباعة والنشر وشركة الرأي العام للصحافة والنشر 

المحدودة.

ب/ يكلف ديوان المراجع القومي بمراجعة حسابات 
المؤسسات المذكورة.

2/ جميع الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

23ينأير2020م

قرار رقم ٢
)١6(

2020/2/١2متكليف مفوض لجريدة السوداني والرأي العام

قرار رقم ٣
)20(

2020/2/١٨متكليف مفوض لقناة الشروق

قرار رقم ٤
)27(

استرداد موجودات وممتلكات شركة االندلس لإلنتاج 
اإلعالمي والتوزيع وقنوات طيبة وقنوات افريقيا

2020/2/2٩م

قرار رقم ٥
)43(

2020/3/١١متكليف مفوض لشركة االندلس لالنتاج الفني والتوزيع

قرار رقم ٦
)١2٩(

حجز  واسترداد  كل  موجودات وممتلكات  نادي 
)AGC( الطيران المدني

2020/3/2٩م

قرار رقم ٧
)١3١(

حجز واسترداد اسهم في بنك النيل من صفوت الحاج 
محمد

2020/2/2٩م

قرار رقم 8
)١33(

2020/2/2٩محجز واسترداد أموال  وإلغاء السجل

قرار رقم 9
)١57(

حجز واسترداد اسهم في شركة الرأي العام للصحافة 
والنشر المحدودة

2020/4/١7م

قرار رقم ١٠
)١6٨(

2020/4/١7ماسترداد أصول هيئة النقل النهري

قرار رقم ١١
)١73(

استرداد أسهم شركة الري كوم لإلستثمار المحدودة في 
شركة ام تي ان سودان المحدودة

2020/4/23م

قرار رقم ١٢
)١74(

استرداد أسهم في شركة ام زد كي للمجمعات التسويقية 
المحدودة

2020/4/23م

قرار رقم ١٣
)١٨٩(

الحجز على اموال وحسابات واصول ومنقوالت شركة 
الري كوم لإلستثمار

2020/5/7م

قرار رقم ١٤
)١٩0(

الحجز على اموال وحسابات واصول ومنقوالت شركة 
طريق دنقال ارقين لإلستثمار المحدودة

2020/5/7م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ١٥
)١٩١(

الحجز على أموال وحسابات واصول ومنقوالت شركة 
الزوايا للتنمية واإلستثمار المحدودة

2020/5/7م

قرار رقم ١٦
)١٩3(

2020/5/7مإنهاء عقود شركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات

قرار رقم ١٧
)١٩7(

إنهاء عقد أيجار شركة قراند هوليدي فيال الخرطوم 
المحدودة

2020/5/7م

قرار رقم ١8
)2١0(

2020/6/٩ماسترداد شركة الزوتين للتنمية واالستثمار المحدودة

قرار رقم ١9
)2١١(

استرداد اسهم في شركة بتروباش لالنشطة المتعددة 
المحدودة

2020/6/٩م

قرار رقم ٢٠
)2١2(

2020/6/٩ماسترداد شركة حريص العالمية لالستقثمار المحدودة

قرار رقم ٢١
)2١3(

استرداد اسهم في شركة عقارركو الدولية للخدمات 
المحدودة

2020/6/٩م

قرار رقم ٢٢
)2١4(

2020/6/٩ماسترداد شركة منتجات البترول المحدودة

قرار رقم ٢٣
)2١5(

2020/6/٩ماسترداد شركة جيت ون للطيران

قرار رقم ٢٤
)2١6(

2020/6/٩محجز صرافات

قرار رقم ٢٥
)2١٩(

2020/6/٩متخصيص المركز القومي لالنتاج اإلعالمي

قرار رقم ٢٦
)226(

2020/6/١١ماسترداد شركة رام للطاقة

قرار رقم ٢٧
)22٩(

2020/6/23مإدارة محطة وقود النيل للبترول الداخلية بمصفاة الجيلي

قرار رقم ٢8
)234(

2020/7/5ماسترداد اسهم شركة الشروق لألنشطة المتعددة المحدودة

قرار رقم ٢9
)236(

2020/7/5ماسترداد اسهم شركة إطعام لإلستثمار المحدودة

قرار رقم ٣٠
)240(

استرداد اسهم  شركة السالمة للتجارة واإلستثمار 
المحدودة

2020/7/5م

قرار رقم ٣١
)275(

2020/٨/23ماسترداد أسهم شركة اوزيا الصناعية المحدودة

قرار رقم ٣٢
)2٨2(

استرداد أسهم شركة القدير اإلسالمية لدى شركة مطاحن 
األبيض الحديثة والبالغ قدرها 20 سهم

2020/٨/23م
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تاريخ القراراسم القراررقم القرارم

قرار رقم ٣٣
)2٩7(

استرداد أسهم من شركة كوباكت للبنة التحتية لصالح 
الصندوق القومي للقوات المسلحة للخدمات الطبية 

وعددها ٩5 سهم.

2020/٨/23م

قرار رقم ٣٤
)30١(

2020/٨/23ماسترداد صرافات وشركات تحاويل

قرار ٣٥
رقم)337(

2020/٩/٨متكليف مفوض

قرار رقم ٣٦
)354(

استرداد كل أموال وأصول وعقارات ومنقوالت عبد 
الباسط حمزة الحسن محمد خير

2020/١0/7م

قرار رقم ٣٧
3٩2

إلغاء سجل شركة سنجنيت للخطوط البحرية المحدودة 
واسترداد أصول شركة الخطوط البحرية السودانية

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٣8
3٩5

استرداد أسهم شركة الرويان للحفريات وأعمال الري 
المحدودة  من  أيهاب عبد القادر على الفكي

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٣9
3٩6

2020/١0/2٩ماسترداد أسهم شركة النعمة للتنمية المحدودة

قرار  رقم ٤٠
3٩7

استرداد أسهم شركة عابرين لالستيراد والتصدير 
المحدودة

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٤١
400

استرداد أسهم من شركة مدينة البشير للخدمات الطبية 
واالستثمار المحدودة.

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٤٢
406

استرداد أسهم شركة شريان الشمال للطرنق والسدود 
المحدودة

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٤٣
407

استرداد أسهم شركة شريان الشمال للطاقة والتعدين 
المحدودة

2020/١0/2٩م

قرار رقم ٤٤
40٨

2020/١0/2٩ماسترداد أسهم شركة رداح للتجارة واالستثمار المحدودة.

قرار رقم ٤٥
4١3

2020/١0/2٩ماسترداد أسهم شركة االم للتجارة واالستثمار المحدودة

قرار رقم ٤٦
)418(

استرداد أسهم من شركة الكنار لألدوية والكيماويات 
المحدودة

2020/١١/30م

قرار رقم ٤٧
)425(

2020/١2/١0ماسترداد أسهم شركة ندى العقارية المحدودة

قرار رقم ٤8
)430(

استرداد أسهم شركة إنجاز الهندسية العالمية لإلستثمارات 
المحدودة

2020/١2/١0

قرار رقم ٤9
)43٩(

استرداد أسهم شركة هولبورن لإلستثمار والخدمات 
المحدودة

2020/١2/١0
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الفصــــــل الثالث

تحديات عمل اللجنة 
تحديات عمل اللجنة  

المراجع 

تعريفات
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الفصل الثال	
تحديات عمل اللجنة 

ــال 	  ــل أعم ــي لتموي ــزام المال ــط االقتصــادي باإللت ــة والتخطي ــاء وزارة المالي ــدم إيف ع
اللجنــة والــذي يــؤدي الــى التأخــر فــي أداء بعــض األعمــال العاجلــة ممــا يشــكل عــبء 

إضافــي علــى أفــراد اللجنــة واإلنشــغال باألعبــاء اإلداريــة.

عــدم تســمية وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي لممثــل ثابــت ممــا أثــر علــى اعمــال 	 
اللجنــة المتعلــق بــوزارة المالية.

عدم تكوين لجنة االستئناف والتي يتم تكوينها بواسطة مجلس السيادة	 

عــدم التناغــم مــع ســلطات النيابــة العامــة فــي بعــض األحيــان لفتــح بالغــات واتخــاذ 	 
اجــراءات قانونيــة تجــاه بعــض االفــراد، المؤسســات والجهــات.

البطء في تنفيذ قرارات اللجنة من قبل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.	 

اإلعتمــاد علــى تقاريــر بعــض لجــان تفكيــك النظــام التــي تــم تشــكيلها فــي الــوزارات 	 
والمؤسســات الحكوميــة قبــل إصــدار قــرار بتشــكيل اللجنــة.

عــدم تفهــم الكثيــر مــن المؤسســات فــي الدولــة لقانــون تفكيــك نظــام الثالثيــن مــن يونيــو 	 
١٩٨٩ وإزالــة التمكيــن لســنة 20١٩م تعديــل لســنة 2020 وتمســك البعــض بلوائــح 

وتشــريعات داخليــة.

اضطــراب المنــاخ السياســي واإلجتماعــي ممــا شــكل زيــادة ضغــط علــى أفــراد اللجنــة 	 
وأثــر فــي أدائهــم ألعمالهــم بالصــورة المطلوبــة.

ــة تفكيــك 	  ــة التــي تحمــل منتــوج توعــوي بماهي ــاب المنظمــات والتنظيمــات المدني غي
ــح الوطــن. ــة الحــزب لصال دول

استغالل بعض الجهات اسم اللجنة لممارسة أعمال خارج نطاق عمل اللجنة.	 

إختفاء كثير من المستندات المهمة في بعض المؤسسات والوزارات. 	 

ــط االقتصــادي 	  ــة والتخطي ــاء وزارة المالي ــدم إيف ع
باإللتــزام المالــي لتمويــل أعمــال اللجمــة والــذي 
األعمــال  بعــض  أداء  فــي  التأخــر  الــى  يــؤدي 
ــراد  ــى أف ــي عل ــبء إضاف ــكل ع ــا يش ــة مم العاجل

اللجنــة واإلنشــغال باألعبــاء اإلداريــة.

عــدم تســمية وزارة الماليــة والتخطيــط االقتصــادي 	 
لممثــل ثابــت ممــا أثــر علــى اعمــال اللجنــة المتعلــق 

بــوزارة الماليــة.

ــم تكوينهــا 	  ــة االســتئناف والتــي يت عــدم تكويــن لجن
ــس الســيادة بواســطة مجل

عــدم التناغــم مــع ســلطات النيابــة العامــة فــي بعــض 	 
ــة  ــح بالغــات واتخــاذ اجــراءات قانوني ــان لفت األحي

تجــاه بعــض االفــراد، المؤسســات والجهــات.

البــطء فــي تنفيــذ قــرارات اللجنــة مــن قبــل بعــض 	 
ــة. ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ال

اإلعتمــاد علــى تقاريــر بعــض لجــان تفكيــك النظــام 	 
التــي تــم تشــكيلها فــي الــوزارات والمؤسســات 

ــة. ــكيل اللجن ــرار بتش ــل إصــدار ق ــة قب الحكومي

عــدم تفهــم الكثيــر مــن المؤسســات فــي الدولــة 	 
ــو ١٩٨٩  ــن يوني ــن م ــام الثالثي ــك نظ ــون تفكي لقان
وإزالــة التمكيــن لســنة 20١٩م تعديــل لســنة 2020 

ــة. ــريعات داخلي ــح وتش ــض بلوائ ــك البع وتمس

ممــا 	  واإلجتماعــي  السياســي  المنــاخ  اضطــراب 
شــكل زيــادة ضغــط علــى أفــراد اللجنــة وأثــر فــي 

أدائهــم ألعمالهــم بالصــورة المطلوبــة.

غيــاب المنظمــات والتنظيمــات المدنيــة التــي تحمــل 	 
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المراجع:

الوثيقة الدستورية للفترة اإلنتقالية لسنة 20١٩م.. ١

قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩وإزالة التمكين لسنة 20١٩ )تعديل( لسنة 2020.. 2

تعريفات

االسمالتعريفم
لجنة تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد األموال العامةاللجنة١
قانون تفكيك نظام الثالثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين لسنة 20١٩ القانون٢

تعديل لسنة 2020
عمر حسن أحمد البشير  الذي استولى على السلطة عن طريق انقالب الرئيس المخلوع٣

عسكري في الفترة من ١٩٨٩ وحتي 20١٩

أسرة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشيرآل البشير٤
حســاب مشــترك بيــن مســاعد محمــود محمــد األميــن ومحمــد عبــاس محمــد حساب اآللية٥

ــالت  ــمي للعم ــعر الرس ــرق الس ــن ف ــاب م ــذا الحس ــة ه ــم تغذي ــد، يت أحم
االجنبيــة المخصصــة للصرافــات ويتــم ذلــك بتســليم بنــك التضامــن 
ــن  ــل م ــم خصــم المقاب ــالت الحــرة بالســعر الرســمي ويت اإلســالمي للعم
حســابه الجــاري فــي بنــك الســودان المركــزي، يقــوم بنــك التضامــن ببيــع 
هــذه العمــالت للصرافــات بســعر الســوق المــوازي علــى ان يضيــف بنــك 

التضامــن فــرق الســعر إلــى هــذا الحســاب بعــد اخــذ نســبته.

يتــم توريــد جــزء مــن المبالــغ الموجــودة فــي هــذا الحســاب للحســاب التجميعــي 
والجــزء اآلخر يســتفيد

منه الرئيس المخلوع بالتصرف المباشر.
الحساب ٦

التجميعي
هــو حســاب خــاص بشــركة منتجــات البتــرول ومنظمــة نفيــر الخيــر فــي 
ــم تغذيــة هــذه الحســابات مــن قبــل شــركات واجهــات  بنــك الخرطــوم، تت
حــزب المؤتمــر الوطنــي المحلــول بمبالــغ ثابتــة شــهرياً والشــركات هــي: 
زادنــا، عقاركــو، هولبــورن، مجموعــة الصرافــات، رئاســة الجمهوريــة، 
جهــاز االمــن والمخابــرات العامــة، حريــص، بــدر البيطريــة، بــاش فارمــا، 

بتروبــاش
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