بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة تنظيم أعمال مسجل تنظيمات أصحاب مهن
اإلنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011

عمالً بأحكام المادة  )5( 14من قانون تنظيمات أصحاب مهن اإلنتاج الزراعي والحيواني لسنة

 ، 2010أصدر وزير العدل الالئحة اآلتي نصها :

الفصل األول
أحكام تمهيدية
اسم الالئحة وبدء العمل بها
1ـ

تس ــمذ ــحة الالئح ــة  ،ي ئح ــة تنظ ــيم أعم ــال مس ــتا تنظيم ــات أص ــحاب مه ــن اإلنت ــاج
الزراعي والحيواني لسنة  2011ي  ،ويعما بها من تاريخ التوقيع عليها .

تفسير
3ـ

وقع عليها فذ . 2011/11/20

في حة الالئحة ما لم يقتض السياق معنذ آخر :
ي التنظـيم ي

يقص ــد ب ــا التمتي ــات اإلنتاظي ــة أو أا تنظـــيم م ــن تنظيم ــات
أصحاب اإلنتاج الزراعي والحيواني وفقاً ألحكـام المـادة  8مـن
القانون ،

ي التنظيم السابق ي

يقص ــد ب ــا أم تنظ ــيم م ــن تنظيم ــات المـ ـزارعين والرع ــاة الت ــذ

أنشــأة بموظــك أحكــام قــانون تنظيمــات المـزارعين والرعــاة لســنة
، 1992

ي التهة المختصة ي

يقصـ ــد به ـ ــا مس ـ ــتا األ ارا ـ ــي ا ةدارة الز ارع ـ ــة ا ةدارة ال ـ ــروة
الحيوانيـ ــة ا اللتـ ــان الشـ ــع ية واإلدارة األ ليـ ــة فـ ــي مسـ ــتويات

الحكم المختلفة حسك مقتضذ الحـال ،
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ي التمتية العمومية ي

يقصــد بهــا الســللة العليــا للتنظــيم المكــون مــن ظميــع
أعضائا أو مم ليهم ،

ي رابلة مستخدمي المياة ي

يقص ــد به ــا أا رابل ــة م ــن رواب ــه مس ــتخدمي المي ــاة

التي تشـر علـذ الـرا مـن مصـادر الميـاة المختلفـة

(قناة أو بئر أو دونكي أو حفير أو أا مصـدر ميـاة
آخــر خ ــار بالز ارعــة أو ال ــروة الحيوانيــة) مــا ع ــدا
ال ـ ــروابه المس ـ ــت ناة بموظ ـ ــك أحك ـ ــام الم ـ ــادة  3م ـ ــن

القانون ،
ي السللة المختصة ي

يقص ــد به ــا وزي ــر الماليــة وا قتص ــاد ال ــو ني أو أا
وزيــر اتحــادا أو و ئــي آخــر مخــت
التشـريعي المخــت

،
ي صاحك مهنة اإلنتاج الزراعي ي

أو المتل ـ

بالمحليـة حســك مقتضـذ الحــال

يقصد با :
( أ)

أا منــتم يمتلــً أرا ـاً ز ار يــة ملكــا ح ـ اًر أو

ملً منفعة أو حيازة أو واـع دـد أو حـوا ير
(ب)

،

ا شخ

يمـار ا نتـاج الز ارعـذ بموظـك

اتفــاق مــع ص ــاحك األرا ويفاش ــر ا بنفس ــا
عدا العمال الزراعيين ،
ي صاحك اإلنتاج الحيواني ي

يقصد با :
( أ)

أا منتم يمتلً ثروة حيوانية مستأنسة رعوية

أو ز ار يـ ــة أو م لق ـ ــة أو مزرعـ ــة دواظـ ــن أو
أسماك أو حيوانات برية ،
(ب)

ــا شــخ

يمــتهن ترويــة الحي ـوان ويفاشــر ا

بنفسـ ــا أو بموظـ ــك اتفـ ــاق مـ ــع مالـ ــً ال ـ ــروة
الحيواني ـ ــة ع ـ ــدا العم ـ ــال ف ـ ــذ مت ـ ــال ال ـ ــروة

الحيوانية ،
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يقصـ ــد بهـ ــم ال ـ ـرئي

ي الضفاط ال الثة ي

المال لمتل

 ،األمـ ــين العـ ــام وأمـ ــين

ةدارة التنظيم المعنذ ،
المن ـ ـ ــتم أو التنظ ـ ـ ــيم

ي العضو ي

يقص ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـا الش ـ ـ ــخ

ي القانون ي

يقص ـ ــد ب ـ ــا ق ـ ــانون أص ـ ــحاب مه ـ ــن اإلنت ـ ــاج

المنضوا تحت أا من التنظيمات ،
الزراعي والحيواني لسنة . 2011

يقص ـ ــد به ـ ــا ئح ـ ــة تنظ ـ ــيم أعمــ ــال مس ـ ــتا

ي الالئحة ي

تنظيمـ ــات أصـ ــحاب مهـ ــن اإلنتـ ــاج الز ارعـ ــي
والحيواني لسنة . 2011
يقصــد بهــا تنظــيم نشــاط تنظيمــات أصــحاب

ي ئحة التنظيمات ي

مهن ا نتـاج الز ارعـذ والحيـوانذ لسـنة2011

،
ي المتل

يقصد با متل

ي

ي المتموعات ا ختيارية المتتاورة ي

ةدارة التنظيم المعنذ ،

يقصــد بهــا المتموعــات المكونــة مــن ر ســا
التنظيم ـ ـ ـ ــات المتخصص ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ــي تتمعه ـ ـ ـ ــا

الت رافيــة أو وحــدة الــرا أو الوحــدة اإلداريــة

بالمش ــاريع ا وتتك ــون فق ــه نتخ ــاب أعض ــا

التمتيـ ــة العموميـ ــة لتنظ ـ ــيم أصـ ــحاب مه ـ ــن
اإلنتــاج الز ارعــي والحي ـواني للمشــرو المعنــي
،

يقصـد بــا مسـتا تنظيمــات أصـحاب اإلنتــاج

ي المستا ي

الز ارعـ ــي والحي ـ ـواني المعـ ــين بموظـ ــك أحكـ ــام

المادة  14من القانون .
يقصد با كا شخ

ي مساعد المستا ي

يقوم بتكليفا أو بتعيينـا

المس ـ ــتا كمس ـ ــتا لتنظيم ـ ــات ف ـ ــذ أم م ـ ــن

مواقــع تتمعــات المنتتــين تســهيالً ل ظـ ار ات
،
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ي المشاريع القومية ي

يقص ـ ــد به ـ ــا المش ـ ــاريع الت ـ ــي تش ـ ــر عليه ـ ــا الحكوم ـ ــة
ا تحادية وتخضع للخله ا سـتراتيتية القوميـة مرويـة
انــت أم فيضــية ويكــون لــً وفقــاً للقــانون أو النظــام
األساسذ للمشرو المعنذ الدال علذ لً ،

ي المشاريع األخرم ي

يقصد بها المشاريع الو ئية  ،ويكـون لـً وفقـاً للقـانون

المنتم ي
ي ُ

يقص ــد ب ــا المحص ــول الز ارع ــي أو الحيـ ـواني أو الس ــلع

ي المنتم ي

يحتر مهنة اإلنتاج الز ارعـذ أو

أو النظام األساسذ للمشرو المعنذ الدال علذ لً ،

المنتتة منهما ،

يقصد با كا شخ

ال ابذ أو الحيوانذ مالكاً أو ممارساً ،

ي نشاط التنظيم ي

يقصــد بــا األعمــال التــي يقــوم التنظــيم بأدائهــا لتحقيــق

ي الوحدة اإلنتاظية ي

يقصـ ـ ــد بهـ ـ ــا الوحـ ـ ــدة ا بتدائيـ ـ ــة مـ ـ ــن مس ـ ـ ـاحة األرا

أ دافا ،

الز ار يــة ( فــدان أو اير ــا ) أو ال ـ أر
التي يمتلكها المنتم،
ي الوزير ي

يقصد با وزير العدل .

الفصل الثاني
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مــن الحيوانــات

المسجل
اختصاصات المسجل وسلطاته

3ـ

()1

مع مراعاة المادة  )3(14من القانون  ،المستا و الحم يقوم بتسـتيا تنظيمـات
أصــحاب مهــن ا نتــاج الز ارعــذ والحي ـوانذ  ،وتقنــين واــعها ونشــا اتها  ،ودون
اإلخالل بعموم ما تقدم تكون لا ا ختصاصات والسللات اآلتية :

( أ)

تس ــتيا التنظيم ــات وفقـ ـاً ألنواعه ــا وش ــرو ها المح ــددة ف ــذ الق ــانون ،

(ب)

ةصــدار شــهادة ملكيــة الوحــدات اإلنتاظيــة  ،فــذ حالــة عــدم قيــام التهــة

الالئحة و ئحة التنظيمات ،

المختصة بحلً  ،علذ أن دتم ةخلار التهة المختصة بحلً ،
(ج)

ةصدار شهادة تستيا لكـا تنظـيم دـتم تسـتيلا وفقـاً للشـروط والضـوابه
الواردة بهحة الالئحة ،

( د)

التفتــي

ال ـدورا للتنظيمــات المســتلة للتأ ــد مــن ســير عملهــا وســالمة

ةظ ار اتها اإلدارية والتنظيمية والمالية ،
( ـ)

(و )

شلك أم تنظيم دتم حلا وفقاً ألحكام حة الالئحة ،

(ز )

تعيين العاملين معا فذ مواقع المنتتين المختلفة ،

(ح )

ةنشــا قاعــدة بيانــات للتنظيمــات بأنواعهــا المختلفــة بنــا ً علــذ الوحــدات
اإلنتاظية  ،وال يانات األخرم ،

(ط )

حفظ الملفات والمكاتفات والستالت المتعلقة بكا أعمال المستا ،

(م )

( )2

رفض تستيا أم تنظيم وفقاً ألحكام حة الالئحة ،

تشكيا اللتان الفنية لمساعدتا فذ أدا مهاما .

يحـ ــق للمسـ ــتا تفـ ــويض أم مـ ــن سـ ــللاتا لنائفـ ــا  ،أو مسـ ــاعدة  ،أو أم لتنـ ــة
يشكلها  ،و لً وفقاً للشروط والضوابه التذ يحدد ا .

تعيين نائب المسجل
4ـ

()1

يعين المستا نائفاً لا من بين مساعديا .
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()2

تكون سللات نائفا كما دلذ :
( أ)

القيام بالمهام التذ دوكلها لا المستا ،

(ب)

القيام بمهام وسللات المستا فذ حالة غيابا .

مقر وفترة المسجل

5ـ

يكــون مقــر المســتا بو يــة الخر ــوم  ،ويحــق لــا ةنشــا فــرو بمواقــع المنتتــين

( )1

الت رافية .

( )2

تك ــون فتـ ـرة تعي ــين المس ــتا خمـ ـ

تمددد ا لفترة أخرم واحدة فقه .

س ــنوات  ،ت ــدأ م ــن ت ــاريخ تعيين ــا  ،ويت ــوز

وجوب التسجيل
6ـ

يحق ألم تنظيم ممارسة نشـا ا ة بعـد التسـتيا والحصـول علـذ شـهادة التسـتيا مـن
المستا .

شروط التسجيل
7ـ

( )1

يتك علذ كا تنظيم رااك فذ التستيا استيفا الشروط اآلتية :
( أ)

تكليـ ــن لتنـ ــة مـ ــن عضـ ــويتا

يتـ ــاوز عـ ــدد ا الخمسـ ــة أشـ ــخار ،

لمتابعـة وتنســيق وم مــال ةظـ ار ات التســتيا ،واســتالم شــهادة التأســي ،
س ـ ـوا بصـ ــور مفاش ـ ـرة مـ ــع المسـ ــتا أو مـ ــع مـ ــن يفواـ ــونا  ،والقيـ ــام

بالدعوة ظتما التمتية العمومية والمتل
(ب)

ةعداد لك التأسي

األولين وترأسهما ،

 ،والنظام األساسذ  ،مستوفياً الشروط والضـوابه

المحددة بالالئحة و ئحة التنظيمات  ،وتقديما للمستا ،

(ج ) أن يكون التنظيم قد تم ةنشا ة وفقاً ألحكام الالئحة و ئحة التنظيمات،
تحددد أر مالا وفقاً لوحداتا اإلنتاظية  ،الز ار يـة  ،أو الحيوانيـة  ،أو
(د )
( ـ)
(و )

ا ثنين معاً ،

تحددد مقرة وعدد أعضائا وفقاً ألحكام نظاما األساسذ ،
لديا شهادات ةثفات ملكية الوحدات اإلنتاظية ،
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(ز )
(ح )
( )2

ةددا ةظ ار ات التمتية العمومية التأسيسية للمستا ،
انتخاب المتل

وفقاً ألحكام نظاما األساسذ .

يت ــك عل ــذ المس ــتا أو م ــن يفوا ــا بحس ــك مقتض ــذ الح ــال تس ــتيا التنظ ــيم

المعنذ متذ ما استوفذ شروط التستيا .

شهادة التسجيل
8ـ

يتــك علــذ المســتا ةصــدار شــهادة التســتيا ألم تنظــيم اســتوفذ شــروط التســتيا  ،فــذ

ورق يميز ــا  ،علـ ــذ أن تحتـ ــوم اسـ ــم التنظـ ــيم  ،وعنوانـــا  ،والحقـ ــوق والمكاسـ ــك والم ازيـ ــا القانونيـ ــة
الممنوحة لا التذ تمكنا من مزاولة نشا ا .

رفض التسجيل
9ـ

يحق للمستا رفض تستيا أم من التنظيمات ،و لً فـذ أم حالـة مـن الحـا ت اآلتيـة ،
ةا:
( أ)

(ب)
(ج )
(د )
( ـ)

لم يستو الشروط والضوابه المحددة وفقاً ألحكام المادة ، 7
تم ةنشا التنظيم بالمخالفة ألحكام القانون أو اللوائح الصادرة بموظفا ،
ان اسم التنظيم مشابهاً سم تنظيم آخر تم تستيلا ،

ان ناك تنظيم مستا بحات الوحدات اإلنتاظيـة أو ظـز اً منهـا  ،عـدا الوحـدات
المست ناة وفقاً ألحكام القانون واللوائح الصادرة بموظفا ،
ان ناك تنظيم مستا يخدم بدرظة كافية األ دا

واألاراا التذ يسعذ الـذ

تحقيقها التنظيم التددد ولحات العضوية .

إصدار الفتاوى

10ـ ()1

يصدر المستا الفتاوم القانونية التي تمنح التنظيمات حقهـا فـي ممارسـة نشـا ها
ال ــداخلي ب ــين عض ــويتها ا والخ ــارظي م ــع الته ــات األخـ ـرم فيم ــا يخـ ـ

مناش ــه

وأعم ـ ــال التنظيمـ ـ ــات مــ ــن تصـ ـ ــددر ا واسـ ـ ــتيراد ا ومدارة لل ـ ــدعم التنمـ ـ ــوا ا وفـ ـ ــتح
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الحســابات والتعام ــا م ــع ال نــوك ا والمت ــاظرة ا واإلس ــت مار ا واير ــا م ــن حق ــوق

التنظيمات وفقاً للقانون واللوائح الصادرة بموظفة .
تكون فتوم المستا ملزمة لكا األظهزة القانونيـة والتهـات األخـرم فـذ القلـاعين

( )2

11ـ

العام والخار .

التفتيش

يقوم المستا أو من يفواا بعما تفتي

دورا علي التنظيمات في ظميع أنحا السـودان

للتأ د من اآلتي :
( أ)

سالمة ةظ ار اتها اإلدارية والتنفيحية ،

(ب)
(ج)

القيام بمهامها واختصاصاتها وسللاتها وفقاً للقانون واللوائح الصادرة بموظفة،

تل يق أحكام النظام األساسي الخار بها ،

( د)

اإللتزام بعقد ظمعيتها العمومية وفقاً لنظمها األساسية .

الفصل الثالث
االنتخابات
سير االنتخابات
12ـ

يتــوز للمســتا التأ ــد مــن أن انتخابــات التنظيمــات تســير ا أو قــد تمــت وفق ـاً ألحكــام

نظامها األساسي ا من حيث اإلظ ار ات ا وتاريخ بداية ونهاية الدورات ا نتخابية .

إيقاف وإلغاء االنتخابات
13ـ

يحــق للمســتا وقــل أو تأظيــا أو ةل ــا اإلنتخابــات ألا تنظــيم فــي أا مــن الحــا ت
اآلتية :
( أ) بنا ً علذ لك مس ك من و مصلحة ة ا ث تت دعواة ،
(ب) ث ت عدم سالمة ةظ ار اتها .
(ج)

خالفت أحكام وقواعد ا نتخابات الواردة بالنظام األساسي للتنظيم .

الفصل الرابع
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األحكام المالية
الموارد المالية

14ـ

تتكون الموارد المالية للمستا كاآلتي :
( أ)
(ب)
(ج)

رسوم تستيا التنظيمات والخدمات األخرم التي يقوم بها ،

الدعم والت رعات والهفات التي دتحصا عليها من أا ظهة أخرم داخلية كانت

أم خارظية ،

التمويا بأا رق مشروعة .

الموازنة

تكــون للمســتا موازنــة ســنوية صــحيحة ومســتوفاة إلدراداتهــا ومصــروفاتها وفق ـاً ل س ـ

15ـ

المحاس ية السليمة .

16ـ

فتح الحسابات

يحـق للمسـتا فــتح أا نـو مـن الحســابات فـي أا مـن ال نــوك داخـا أو خـارج الســودان ا
وفقا ل س

والضوابه المالية السليمة .

إستخدام الموارد المالية
17ـ

تستخدم الموارد المالية لتحقيق أاراا واختصاصـات المسـتا ومـع عـدم اإلخـالل بعمـوم

ما تقدم تستخدم الموارد المالية في اآلتي :
( أ)

دفع أظور وعالوات ومكافأة المستا ومساعديا والعاملين معا ،

(ب)

سداد التزامات المستا المالية ،

(ج)

تنفيح كا مناشه وورامم المستا بصفة عامة .

مراجعة الحسابات
18ـ

( )1

ت ارظــع حس ــابات المســتا والف ــرو التابعــة ل ــا ســنوياً ا بوس ــا ة م ارظــع ق ــانوني

()2

درفع المستا تقرير المراظعة للوزير إلعتمادة .

يعينا المستا .
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الفصل الخامس
أحكام إنتقالية
حل التنظيمات السابقة
19ـ

تحا التنظيمات السابقة بقرار من المستا فذ الحا ت اآلتية :
( أ)

بنا ً علذ لك مـن أم تنظـيم مـن التنظيمـات د ـت فيـا أنـا يضـم فـذ عضـويتا
نسفة تقا عن  %50من التنظيمات السابقة ،

(ب)

ة ا تــم ةنشــا تنظــيم ت ل ـذ خدماتــا ات المواقــع ظ رافي ـاً التــذ ي ليهــا التنظــيم
الس ــابق م ــن اي ــر الرظ ــو ألم ظه ــة ويش ــما ــحا الن ــو م ــن الح ــا التنظيم ــات
الس ــابقة ف ــذ الوح ــدات اإلداري ــة والمحلي ــات والو ي ــات والمش ــاريع ف ــذ حال ــة قي ــام
التنظيمــات المتخصص ــة بالوحــدات وتنظيم ــات أص ــتاب مهــن اإلنت ــاج الز ارع ــذ

(ج)

والحيوانذ بالمحليات والو يات ظ رافياً والمشاريع ،

ة ا تـــم ةنشـ ــا تنظـ ــيم مهـ ــن اإلنتـ ــاج الز ارعـ ــذ والحي ـ ـوانذ السـ ــودانذ تحـ ــا ظميـ ــع

التنظيمات السابقة .

أيلولة األموال والممتلكات
20ـ

فــذ حالــة حــا التنظيمــات الســابقة تــوول أموالهــا وممتلكاتهــا وددونهــا وملتزاماتهــا بق ـرار مــن
المستا للتنظيمات التذ قامت بإحاللها و لً وفقاً للخلوات اآلتية :
دتم تحددد التنظيم ال ددا للتنظيم السابق بقرار من المستا ،
( أ)
(ب)

يقـ ــوم المسـ ــتا بتوظيـ ــا التهـ ــات الرسـ ــمية المعنيـ ــة بنقـ ــا ملكيـ ــة الممتلكـ ــات مـ ــن
التنظيمات السابقة للتنظيمات ال ددلة المنشأة بموظك أحكام حة الالئحة .

(ج)

د ـ ــتم تس ـ ــليم األمـ ـ ـوال والم ـ ــددونيات واإللت ازم ـ ــات الخاص ـ ــة بالتنظيمــ ــات الســ ــابقة
للتنظيمات ال ددلة تحـت ةشـ ار

المسـتا علـذ أ تشـما المـددونيات واإللت ازمـات

أم نو من الت رعات أو الحقوق والمخصصات ألعضا التنظيمات السابقة .

الفصل السادس
أحكام عامة
قاعدة البيانات
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يق ــوم المس ــتا بإنش ــا قاع ــدة بيان ــات أساس ــية للوح ــدات اإلنتاظي ــة وويان ــات التنظيم ــات

21ـ

المختلفـة األخـرم التـي تشــتما علـذ األسـما ا وحصــر العضـوية ا والمهـام ا والوحــدات
اإلنتاظيــة للتنظيمــات ا و لــً للمســاعدة فــي منــع تلــابق وتشــابا التنظيمــات وأســما ا ا

ومنــع المســا مة بــنف

الوحــدات اإلنتاظيــة فــي أ ــر مــن تنظــيم ا مــع م ارعــاة الوحــدات

التدابير الالزمة ل نا

حة القاعدة .

المست ناة وفق أحكام حا القانون واللوائح الصادرة بموظفا ا ويحق للمسـتا اتخـا كافـة

الفصل في النزاعات
22ـ

( )1

يقــوم المســتا بالفصــا فــي الن ازعــات الداخليــة للتنظيمــات ا أو التــي تنشــك فيمــا
بينها .

( )2
( )3

يحــق للمســتا تشــكيا لتــان تحقيــق أو تحــرا ا إلظ ـ ار الــالزم تتــاة الفصــا فــي
الن از ق ا ةصدار ق اررة .

يكون قرار المستا نهائياً في حا النزاعات .

القيمة المالية للوحدات اإلنتاجية
23ـ

يقوم المستا بإعتماد القيمة المالية للوحدات اإلنتاظية وفق أحكام النظام األساسي
للتنظيم ا ويحق لا

لك تقييم مالي للوحدات اإلنتاظية بصورة دورية من التهات

المختصة ا ليتم استخداما كمرظتية عتماد القيمة المالية الوارد أعالة .

مساعد المسجل
 24ـ

( )1

يقوم المستا بتكلين أو بتعيين مساعددن لا بمواقع المنتتين الت رافية .

( )3

درف ــع مس ــاعد المس ــتا تق ــارير دوري ــة رو ــع س ــنوية للمس ــتا ع ــن العم ــا ب ــدائرة

( )2

تكون لمساعد المستا اختصاصات وسللات المستا في دائرة ةختصاصا .
ةختصاصا .

اإلستئناف
()201

25ـ

( )1

تستأنل ق اررات المتل

للتمتية العمومية .

( )2

تستأنل ق اررات التمتية العمومية لمساعد المستا .

( )3

تستأنل ق اررات مساعد المستا للمستا .

( )4

تستأنل ق اررات المستا للوزير ويكون ق اررة نهائياً .

التقارير الدورية
26ـ

درف ــع المس ــتا تق ــارير دوري ــة س ــنوية ع ــن أدا عم ــا تس ــتيا التنظيم ــات ا وأدا الموازنـ ـة
السنوية لا للوزير .

النظم األساسية
27ـ

يقــوم المســتا ا أو مســاعد المســتا  ،حســك مقتضــي الحــال  ،باعتمــاد الــنظم األساســية
للتنظيمات وتعددالتها بصورة مستمرة .

التقارير الدورية
28ـ

يقوم المستا بإصدار األوامر والق اررات والمنشورات الالزمة لتنفيح أحكام حة الالئحة .
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