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فهرست قوانني الطبعة املراجعة للقوانني
الفهرست الزمني

 
املجلد االول:

قانون ناحتى األختام لسنة 1903
قانون تحديد األراضى ومسحها لسنة 1905
قانون املال الضائع واملتروك لسنة 1905

قانون إبادة الجراد لسنة 1907
قانون البريد والبرق لسنة 1910

قانون أمراض النباتات لسنة 1913
قانون كاربايد الكالسيوم لسنة 1917

قانون الكمبياالت لسنة 1917
قانون الرخص لسنة 1922

قانون السلع القطنية لسنة 1924
قانون الشركات لسنة 1925

قانون تسوية األراضى وتسجيلها لسنة 1925
قانون رسم رأس مال الشركات لسنة 1925

قانون زواج غير املسلمني لسنة 1926
قانون القطن لسنة 1926

قانون حماية املزارعني في دلتا القاش ودلتا طوكر لسنة 1928
قانون الوصايا وإدارة التركات لسنة 1928

قانون مدير التركات لسنة 1928 
قانون اإلفالس لسنة 1929

قانون نزع ملكية األراضي لسنة 1930
قانون تسجيل أسماء األعمال لسنة 1931

قانون الكبريت لسنة 1932
 

املجلد الثاني:
قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933

قانون الرقابة على نقل البضائع  بالعربات لسنة 1934
قانون الوصي العام لسنة 1937

قانون مصائد األسماك البحرية 1937
قانون اغالق املتاجر ومحالت الحرفيني واملصانع أسبوعياً لسنة 1939

قانو2 'الست/الء على شتل 'لنخل لسنة 1947

قانون داء الكلب لسنة 1948
قانون حماية املزارعني لسنة 1950
قانون جلود الحيوانات لسنة 1954
قانون لجان التحقيق لسنة 1954

قانون مصائد االسماك في املياه العذبة لسنة 1954
قانون خدم املنازل لسنة 1955

قانون ضريبة التركات (وثيقة الوصية وأمر اإلدارة) لسنة 1956
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قانون التعداد لسنة 1956
قانون الحصانات واالمتيازات لسنة 1956

قانون تسليم املجرمني لسنة 1957
قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957

قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958
قانون الرقابة على زواج املوظفني والطلبة  بغير السودانيات لسنة 1959

قانون مكافحة أعشاب الهايسنث املائية لسنة 1960
قانون إيداع املصنفات لسنة 1966

قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
قانون لجان تسويق السلع لسنة 1968
قانون مركز تطوير اإلدارة لسنة 1968
قانون إخالء املباني العامة لسنة 1969
قانون العالمات التجارية لسنة 1969

قانون الشركات العامة (منح االمتيازات) لسنة 1969
قانو2 'لبحر 'القل/مي ?'لجر> 'لقا:9 'لسو8'ني لسنة 1970

قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971
قانون براءات االختراع لسنة 1971

قانون هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة لسنة 1971
قانون تنظيم العمل باإلشعاعات املؤينة لسنة 1971

قانون األوقاف الخيرية لسنة 1971
قانون رعاية األطفال لسنة 1971

قانون ترخيص الوكالء التجاريني ومراقبتهم لسنة 1972
قانون رقابة األطعمة لسنة 1973

قانون املنطقة الخالية من أمراض الحيوان لسنة 1973
قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974

قانون تفسير القوانني والنصوص العامة لسنة 1974
قانون طرق املاشية ومحطات املراقبة البيطرية لسنة 1974

قانون الصحة املدرسية لسنة 1974
قانون الطبعة املراجعة للقوانني لسنة 1974

قانون تنظيم اللجوء لسنة 1974
قانون النماذج الصناعية لسنة 1974
قانون مراقبة املصحف لسنة 1974

قانون الحد األدنى لألجور لسنة 1974
قانون الحجر الصحي لسنة 1974

قانون معاشات ضباط قوات الشعب املسلحة لسنة 1976
قانون لجان األجور وشروط الخدمة لسنة 1976

قانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب املسلحة لسنة 1976
قانون بنك فيصل االسالمى السودانى لسنة 1977

قانون األعضاء واألنسجة البشرية لسنة 1978
قانون أكاديمية السودان للعلوم اإلدارية لسنة 1978
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قانون الشئون الدينية واألوقاف لسنة 1980
قانون رسم استعمال طرق املرور السريع لسنة 1980

قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981
 

املجلد الثالث:
قانون مركز البحوث واالستشارات الصناعية لسنة 1981

قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981
قانون خدمة االحتياط لسنة 1982

قانون دار الوثائق القومية لسنة 1982
قانون صندوق مال الالجئني لسنة 1982

قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983

قانون أصول األحكام القضائية لسنة 1983
قانون املحاماة لسنة 1983

قانون األمر باملعروف والنهى عن املنكر لسنة 1983
قانون املعامالت املدنية لسنة 1984

 
املجلد الرابع:

قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل السودانى لسنة 1984
قانون ضريبة اإلنتاج لسنة 1985

قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986
قانون الجمارك لسنة 1986

قانون رسم الدمغة لسنة 1986
قانون الهيئة القضائية لسنة 1986

قانون ضريبة األرباح الرأسمالية لسنة 1986
قانون األسلحة الذخيرة واملفرقعات لسنة 1986

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
قانون مكافحة الثراء الحرام واملشبوه لسنة 1989

قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1989
قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990

قانون منظمة الدعوة اإلسالمية لسنة 1990
قانون الرى والصرف لسنة 1990

قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة 1990
قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990

قانون التأمني اإلجتماعى لسنة 1990
قانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991.

 
املجلد الخامس:

قانون صندوق التكافل االجتماعي لسنة 1991.
القانون الجنائي لسنة  1991

قانون األحوال الشخصية للمسلمني لسنة 1991
قانون إيجار املبانى لسنة 1991

قانون املركز القومى للبحوث لسنة 1991

http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/17.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/20.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/1.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/23.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/4.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/15.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/19.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/22.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/3/16.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/1.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/2.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/6.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/3.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/moamalat/mo3amalat1.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/5.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/8.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/4.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/4/9.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/17.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/6.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/10.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/2.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/16.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/5.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/15.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/20.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/3.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/19.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/21.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/7.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/12.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/22.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/4.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/18.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/5/1.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/6/27.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/6/15.htm
http://moj.gov.sd/content/lawsv4/6/18.htm


فهرست قوانني الطبعة املراجعة للق10:55 02/09/2016

Page 4 of 9http://moj.gov.sd/content/lawsv4/timetable.htm

قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 1991
قانون املجلس القومى ملحو األمية وتعليم الكبار لسنة 1991

قانون املجلس الزراعى لسنة 1991
قانون وكالة السودان لألنباء لسنة 1991

قانون أكاديمية السودان لعلوم اإلتصال والتدريب اإلعالمى لسنة 1991
قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992

قانون تنظيمات الزراع والرعاة لسنة 1992
قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992
قانون املجلس الطبى السودانى لسنة 1993

قانون تنظيم املالحة النهرية الداخلية لسنة 1993
قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993
قانون كلية القادة واألركان لسنة 1993

قانون خاتم الدولة لسنة 1993
قانون األوسمة واألنواط لسنة 1993
قانون شعار الجمهورية لسنة 1993
قانون العلم الوطنى لسنة 1993
قانون منظمة الشهيد لسنة 1993

قانون االتحاد االسالمى العاملى للمنظمات الطالبية لسنة 1994
قانون أعالم البحرية السودانية لسنة 1994

قانون الجنسية السودانية لسنة 1994
 

املجلد السادس:
قانون اإلثبات لسنة 1994

قانون التخطيط العمراني والتصرف في األراضي لسنة 1994
قانون املبيدات ومنتجات مكافحة اآلفات لسنة 1994

قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  1994
قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 1994
قانون حماية الطرق القومية لسنة 1994

قانون سوق الخرطوم لألوراق املالية لسنة 1994
قانون جامعة أمدرمان اإلسالمية لسنة 1995

قانون جامعة أعالى النيل لسنة 1995
قانون جامعة االمام املهدى لسنة 1995

قانون جامعة الجزيرة لسنة 1995
قانون جامعة الخرطوم لسنة 1995
قانون جامعة الدلنج لسنة 1995

قانون جامعة الزعيم األزهرى لسنة 1995
قانون جامعة بحر الغزال لسنة 1995

قانون جامعة جوبا لسنة 1995
قانون جامعة دنقال لسنة 1995

قانون جامعة البحر األحمر لسنة 1995
قانون جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لسنة 1995

قانون جامعة شندى لسنة 1995
قانون جامعة زالنجى لسنة 1995
قانون جامعة سنار لسنة 1995
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املجلد السابع :

قانون جائزة الدولة لسنة 1995
قانون جامعة نياال لسنة 1995

قانون جامعة الفاشر لسنة 1995
قانون جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية لسنة 1995

قانون جامعة القضارف لسنة 1995
قانون جامعة النيل األزرق لسنة 1995

قانون جامعة النيلني لسنة 1995
قانون جامعة كردفان لسنة 1995
قانون جامعة كسال لسنة 1995

قانون جامعة وادى النيل لسنة 1995
قانون الصندوق القومي لدعم السالم لسنة 1995

قانون املجلس البيطرى لسنة 1995
قانون املوارد املائية لسنة 1995

قانون صكوك التمويل لسنة 1995
قانون معاشات صف ضباط وجنود الشرطة لسنة 1995

قانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995
قانون جامعة األحفاد للبنات لسنة 1996

قانون املجلس القومى للذكر والذاكرين لسنة 1996
قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية لسنة 1996

قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996
قانون الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات املسلحة لسنة 1996

قانون املركز القومي للمناهج والبحث التربوي لسنة 1996
قانون حماية حق املؤلف والحقوق املجاورة لسنة 1996

قانون مقر إتحاد شركات التأمني والتكافل اإلسالمى لسنة 1996
قانون جامعة بخت الرضا لسنة 1997

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1997
قانون جامعة غرب كردفان لسنة 1997

قانون مصرف االدخار والتنمية االجتماعية لسنة 1996
قانون جامعة أمدرمان األهلية لسنة 1996

 
املجلد الثامن:

قانون التامني االجتماعي على السودانيني العاملني بالخارج لسنة 1997
قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة لسنة 1997

قانون العمل لسنة 1997
قانون ضريبة الرسم اإلضافى لسنة 1998

قانون الثروة النفطية لسنة 1998
قانون املجلس الهندسى لسنة 1998

قانون تنظيم شئون السودانيني العاملني بالخارج لسنة 1998
قانون مجمع الفقه اإلسالمي لسنة 1998

قانون هيئة املظالم والحسبة العامة لسنة 1998
قانون التعاون لسنة 1999

قانون املجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون لسنة 1999
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قانون املكتبة الوطنية لسنة 1999
قانون ديوان العدالة القومى للعاملني بالخدمة العامة لسنة 1999

قانون رعاية املبدعني لسنة 1999
قانون معاشات القضاة لسنة 1999
قانون تشجيع االستثمار لسنة 1999

قانون املجلس القومي السودانى للتخصصات الطبية لسنة 1999
قانون حماية اآلثار لسنة 1999

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات االستشارية لسنة 1999
قانون جامعة الرباط الوطنى لسنة 2001
قانون نقطة التجارة السودانية لسنة 2001

قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2001
قانون معهد حضارة السودان لسنة 2001

قانون تنظيم استخدام غير السودانيني لسنة 2001
قانون التدريب املهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001

قانون اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة لسنة 2001
قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001
قانون املصنفات األدبية والفنية لسنة 2001

 
املجلد التاسع:

قانون ديوان الحكم االتحادي لسنة 2001
قانون اإلتصاالت لسنة 2001

قانون الصندوق القومى للتأمني الصحى لسنة 2001
قانون الزكاة لسنة 2001

قانون السجل املدني لسنة 2001
قانون الضريبة على القيمة املضافة لسنة 2001

قانون الكهرباء لسنة 2001
قانون جهاز املخزون االستراتيجي للسلع لسنة 2001

قانون حماية البيئة لسنة 2001
قانون مخصصات شاغلي املناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتهم وحصاناتهم  لسنة 2001

قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2001
قانون الرقابة على التأمني لسنة 2001

قانون حظر احتكار سلعة السكر لسنة 2001
قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001

قانون الغابات واملوارد الطبيعية املتجددة  لسنة 2002
قانون صندوق دعم األنشطة الشبابية والرياضية لسنة 2002

قانون إعادة توطني وتعويض املتأثرين بقيام سد مروى لسنة 2002
قانون بنك السودان املركزي لسنة 2002

قانون مجلس تنظيم مقاولي األعمال الهندسية لسنة 2003 
قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003

قانون الهيئات العامة لسنة 2003
قانون التأمني والتكافل لسنة 2003

قانون الصندوق القومى لدرء آثار املخاطر الزراعية ودعم التأمني الزراعى لسنة 2004
قانون اإلحصاء لسنة 2004

قانون التدريب القومى لسنة 2004
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قانون حظر األسلحة الكيمائية لسنة 2004
قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة 2004

قانون جامعة السودان املفتوحة لسنة 2004
 

املجلد العاشر:
قانون أكاديمية السودان للعلوم لسنة 2004
قانون املجلس األعلى لألجور لسنة 2004
قانون تنظيم اإلتحادات املهنية لسنة 2004

قانون مجلس تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة لسنة 2004
قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004

قانون الصندوق القومى لرعاية الطالب لسنة 2005
قانون مكافحة التبغ لسنة 2005

قانون القضاء اإلدارى لسنة 2005
قانون التحكيم لسنة 2005

قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005

قانون الوكالة الوطنية لتأمني وتمويل الصادرات لسنة 2005
قانون املفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005

قانون املحكمة الدستورية لسنة 2005
قانون الدفاع املدنى لسنة 2005

قانون الوحدات املشتركة/املدمجة لسنة 2005
قانون تنظيم العمل الطوعى واإلنسانى  لسنة 2006
قانون مفوضية الخدمة املدنية القومية لسنة 2007

قانون الخدمة املدنية القومية لسنة 2007
قانون األحزاب السياسية لسنة 2007

قانون محاسبة العاملني بالخدمة املدنية القومية لسنة 2007
قانون تنمية الثروة املعدنية والتعدين لسنة 2007

قانون املعامالت اإللكترونية لسنة 2007
قانون جرائم املعلوماتية لسنة 2007

قانون ديوان املراجعة القومي لسنة 2007
قانون اإلجراءات املالية واملحاسبية لسنة 2007
قانون ضريبة التنمية االجتماعية لسنة 2007

قانون القوات املسلحة لسنة 2007
قانون جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا لسنة 2007

قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007
 

املجلد الحادى عشر: 
قانون املجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة 2008
قانون القومسيون الطبى القومى لسنة  2008

قانون جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بوالية الجزيرة لسنة 2008
قانون اإلنتخابات القومية لسنة 2008

قانون ديوان األوقاف القومية االسالمية لسنة 2008
قانون املعادن النفيسة واألحجار الكريمة لسنة 2008

قانون شرطة السودان لسنة 2008
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قانون الصحة العامة القومى لسنة 2008
قانون القياس واملعايرة لسنة 2008

قانون املجلس القومي للسكان لسنة 2008
قانون املواصفات واملقاييس لسنة 2008

قانون تسجيل املصدرين واملستوردين لسنة 2008
قانون جامعة البطانة لسنة 2008
قانون جامعة السالم لسنة 2008

قانون جامعة السودان العاملية لسنة 2008
قانون جامعة رمبيك لسنة 2008
قانون جامعة كررى لسنة 2008

قانون ضريبة التنمية على الواردات  لسنة 2008
قانون مجلس تطوير وترقية اللغات القومية لسنة 2008

قانون مكافحة اإلغراق لسنة 2009
قانون املعاقني القومي لسنة 2009

قانون املناطق واألسواق الحرة لسنة 2009
قانون تنظيم املنافسة ومنع االحتكار لسنة 2009

قانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009
قانون صحة البيئة لسنة 2009

 
املجلد الثاني عشر

قانون السياحة لسنة 2009
قانون األدوية و السموم لسنة 2009

قانون املفوضية القومية لحقوق االنسان لسنة 2009
قانون الصندوق القومي لالسكان و التعمير لسنة 2009

قانون املفوضية القومية لألراضى لسنة 2009
قانون الصحافة و املطبوعات الصحفية لسنة 2009

قانون مكافحة التصحر لسنة 2009
قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009
قانون استفتاء منطقة ابيى لسنة 2009

قانون األمن الوطنى لسنة 2010
قانون تنظيم املشورة الشعبية لواليتى جنوب كردفان و النيل األزرق لسنة 2010

قانون جامعة املغتربني لسنة 2010
قانون املرور لسنة 2010

قانون املركز القومى للمعلومات لسنة 2010
قانون تنظيم السجون و معاملة النزالء القومى لسنة 2010

قانون سالمة الطيران املدنى السودانى لسنة 2010
قانون  النقل البحرى لسنة 2010
قانون نقابات العمال لسنة 2010

قانون املراجعة الداخلية ألجهزة الدولة القومية لسنة 2010
قانون الطفل لسنة 2010

قانون تنظيم الطيران املدنى السودانى لسنة 2010
 

املجلد الثالث عشر
قانون األسمدة الزراعية القومى لسنة 2010
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قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010
قانون تنظيم التعليم التقنى والتقانى لسنة 2010
قانون جامعة توريت للعلوم والتقانة لسنة 2010

قانون جامعة غرب االستوائية لسنة 2010
قانون مجلس املهن املوسيقية واملسرحية لسنة 2010

قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لسنة 2010
قانون التقاوى وحماية األصناف القومى لسنة 2010

قانون السالمة الحيوية القومى لسنة 2010
قانون مجلس املهن الطبية والصحية لسنة 2010

قانون جامعة عبد اللطيف الحمد التقنية لسنة 2010
قانون جامعة شمال بحر الغزال لسنة 2010

قانون جمعية الهالل األحمر السوداني لسنة 2010
قانون مكافحة األلغام لسنة 2010
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