قانىى اإلحصاء لسنة 2004
عمبل بؤحكام دستور جمهورٌة السودان لسنة  ، 1998أجاز المجلس الوطنً ووقع رئٌس
الجمهورٌة القانون اآلتً نصه -:

الفصل األول
أحكام توهيذية

أسن القانىى وبذء العول بو
ٌ -1سمى هذا القانون" قانون اإلحصاء لسنة
علٌه.

"2004وٌعمل به من تارٌخ التوقٌع

إلغاء واستثناء
 1970على أن تظل جمٌع اللوائح و األوامر
ٌ -2لغى قانون اإلحصاء لسنة
والقرارات التً صدرت بموجبة سارٌة إلى أن تلغى أو تعدل

تفسير
 -3فً هذا القانون ،ما لم ٌقتضى السٌاق معنى آخر -:
إحصاءٌ :قصد به أى تعداد سواء كان شامبل أو بالعٌنة أو أي عملٌة أخرى ،
لجمع وتبوٌب وتحلٌل بٌانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو
األشٌاء وما ٌتبعه ا من عملٌات التبوٌب واإلعداد اإلحصائً
والنشر
إحصاء رسميٌ :قصد به كل إحصاء تجٌزه األجهزة الرسمٌة وتعتمد نتائجه بصفة
رسمٌة
الجهاز ٌ :قصد به الجهاز المركزي لئلحصاء المنشؤ بموجب أحكام المادة
)1(4
المجلس:

ٌقصد به المجلس القومً لئلحصاء المنشؤ بموجب أحكام المادة
()1

المدير العام ٌ :قصد به مدٌر عام الجهاز المعٌن بموجب أحكام المادة
الوزير:
CBS
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الفصل الثاني
الجهـاز

إنشاء الجهاز
ٌ )1 ( -4نشؤ جهاز ٌسمى " الجهاز المركزي لئلحصاء " وتكون له الشخصٌـــة
االعتبارٌة وصفة تعاقبٌة مستدٌمة وخاتم عام وله حق التقاضً
باسمه.
(ٌ )2كون المقر الرئٌسً للجهاز بوالٌة الخرطوم  ،وٌجوز له بموافقة الوزٌر
إنشاء مكاتب فً أي من الوالٌات.

اختصاصات الجهاز وسلطاتو
ٌ )1 ( -5كون الجهاز المرجعٌة األساسٌة للدولة فً مجال اإلحصاء وٌتولى
إجراءاإلحصاءات وإعداد البحوث اإلحصائٌة المتعلقة باألنشطة االقتصادٌة
و االجتماعٌة وتطوٌر النظم اإلحصائٌة حسبما تتطلبة خطط وبرامج التنمٌة
االقتصادٌة و االجتماعٌة مع عدم اإلخبلل بعموم ما تقدم تكون للجهاز
االختصاصات والسلطات اآلتٌة:
( )1إعداد البحوث اإلحصائٌة المتعلقة باإلحصاء السكانً واألنشطة
االقتصادٌة بالتعاون مع األجهزة المختصة.
(ب) تشجٌع الدراسات اإلحصائٌة المتعلقة باألنشطة االقتصادٌة
واالجتماعٌة
حسبما تتطلبة خطة التنمٌة.
(ج) نشر الوعً اإلحصائً بؤي وسٌلة ٌراها مناسبة.
(د) إنشاء نظام قومً للمعلومات اإلحصائٌة وتطوٌر النظم
تقنٌة المعلومات اإلحصائٌة وفق المعاٌٌر العلمٌة الحدٌثة.

وأسالٌب

(هـ) جمع وتنظٌم وتوحٌد وإعداد وتحلٌل وتلخٌص نتائج المعلومات
اإلحصائٌة.
(و) إنشاء أرشٌف مركزي لتوثٌق اإلصدارات اإلحصائٌة
(ز) إلزام أجهزة الدولة المختلفة بإٌداع ما تصدره من نشرات إحصائٌة
وما
تجمعة من معلومات إحصائٌة لدى الجهاز.
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(ح) تنظٌم العمل اإلحصائً بٌن األجهزة والهٌئات المختلفة وتحدٌد
طرٌقة التعاون بٌنها بغرض توفٌر المعلومة اإلحصائٌة فً
االستخدامات الداخلٌة والخارجٌة .
(ط) تدرٌب وتؤهٌل العاملٌن بالجهاز والمساهمة فً تدرٌب العاملٌن
بؤجهزة اإلحصاء بالوالٌات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات
الحكومٌة
(ي) التنسٌق فً العمل اإلحصائً بٌن الوالٌات وأجهزة الدولة
والوزارات
والوحدات الحكومٌة.
(ك) توحٌد مناهج ومعاٌٌر ومصطلحات العمل اإلحصائً
( )2فٌما عدا أعمال اإلحصاء المتعلقة بالعمل التخصصً والعاملٌن والمسائل
المالٌة واالقتصادٌة ألغراض العمل التخصصً ،ال ٌجو ز ألي شخص
أجراء إحصاء دون موافقة الجهاز كتابة.

إنشاء الوجلس وتشكيلو
وهقره واإلشراف عليو
ٌ )1 ( -6نشؤ مجلس ٌسمً " المجلس القومً لئلحصاء " وٌشكل بقرار من
األعضاء ٌمثلون الوزارات
رئٌـس الجمهورٌـة وٌكون برئاسة الوزٌر  ،وعدد من
والجهات ذات الصلة واالختصاص علً أن ٌكون المدٌر العام عضوا ومقررا للمجلس.
(

ٌ )2كون مقر المجلس والٌة الخرطوم

اختصاصات الوجلس
ٌ )1( -7كون للمجلس السلطة العلٌا التً تتولً اإلشراف العام علً الجهاز
ووضع الخطط والسٌاسة العامة لئلحصاء فً الدولة  ،ومع عدم اإلخبلل بعموم ما تقدم
تكون للمجلس االختصاصات والسلطات اآلتٌة:
( أ ) إجازة البرامج واإلحصاءات الرسمٌة التً تحتاج إلٌها الدولة
فً أعمالها مع تحدٌد األسبقٌات.
(ب) تنسٌق النشاط اإلحصائً بٌن الجهات المختصة علً المستوي
القومً.
(ج) تشكٌل لجان فنٌة بقرار منه لمساعدته فً أعماله  ،وٌحدد القرار
مهامها و اختصاصاتها ومدتها ومكافآت أعضائها.
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(د )

فرض الرسوم علً الخدمات التً ٌإدٌها الجهاز بموافقة وزٌر
المالٌة
واالقتصاد الوطنً.

(هـ) إجازة الموازنة السنوٌة للجهاز وتكالٌف اإلحصاء العام .
(و)

ترشٌح شاغلً الوظائف القٌادٌة بالجهاز للوزٌر لٌقوم بدوره
بالتوصٌة بشؤنها لرئٌس الجمهورٌة بالتعٌن.

(ز) اقتراح الهٌكل التنظٌمً وشروط خدمة العاملٌن بالجهاز للوزٌر
لٌقوم
بعرضها على وزٌري العمل واإلصبلح اإلداري والمالٌة واالقتصاد
الوطنً لرفعها لمجلس الوزراء إلجازتها.
(ح )

إجازة التقارٌر الدورٌة التً ٌتم إعدادها عن أعمال الجهاز.

(ط) إصدار الئحة لتنظٌم أعماله.
(ي) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون ضرورٌة ألداء أعماله
(ٌ )2جوز للمجلس أن ٌفوض أٌآ من سلطاته و اختصاصاته لرئٌسه أو ألي
عضو بالمجلس أو أي لجنة ٌشكلها وذلك بالشروط والضوابط التً ٌراها
مناسبة.

اجتواعات الوجلس
ٌ )1 ( -8عقد المجلس ثبلثة اجتماعات على األقل فً العام وٌجوز بدعوة
مـن رئٌسه أو بطلب من ثلثً األعضاء عقد إجماع طارىء كلما دعت الضرورة
لذلك.
(ٌ )2كتمل النصاب القانونً الجتماعات المجلس بحضور أغلبٌة األعضاء.
( )3تتخذ القرارات بؤغلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن وفً حالة تساوي
األصوات ٌكون لرئٌس المجلس صوت مرجح على أن ٌكون النصاب
متوافرآ .

الوـذير العــام
ٌ- 9كون للجهاز مدٌر عام ٌعٌنه رئٌس الجمهورٌة بناء على توصٌة الوزٌر وٌحدد
قرار تعٌٌنه و مخصصاته و إمتٌازاته.

اختصاصات الوذير العام
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ٌ )1( - 10كون المدٌر العام المسئول التنفٌذي األول أمام الوزٌر
وٌتولى االضطـبلع بالنشاط المالً واإلداري والفنً للجهاز ومع عدم
اإلخبلل بعموم ما تقدم ٌكون له االختصاصات والسلطات اآلتٌة -:
(أ) تزوٌد الجهات الحكومٌة بالمعلومات اإلحصائٌة التً تقع فً دائرة
اختصاصه.
(ب) تقدٌم المشورة الفنٌة فٌم تعرضه علٌة الجهات الحكومٌة فً
المسائل اإلحصائٌة.
(ج) تنفٌذ قرارات المجلس و اختصاصاته.
(د)

نشر نتائج العملٌات اإلحصائٌة التً ٌوصً بها المجلس فً الجرٌدة
الرسمٌة.

(هـ) إٌداع صورة من تقارٌر نتائج العملٌات اإلحصائٌة التً ٌوصً
بها المجلس بدار الوثائق القومٌة.
(و) إعداد مقترحات الموازنة السنوٌة بما فً ذلك الموازنات الخاصة
بتكالٌف العملٌات اإلحصائٌة ذات الصبغة االتحادٌة ورفعها للمجلس
إلجازتها.
(ز) التنسٌق بٌن الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة فً مجال اإلحصاء .
(ح) تنظٌم وتبادل وسائل الجهاز وإمكانٌات توظٌفها لتنفٌذ أغراضه.
(ط) اقتراح السٌاسات والبرامج وخطط العمل اإلحصائً ورفعها للمجلس
إلجازتها.
(ي) إبداء الرأي حول االتفاقٌات المحلٌة والدولٌة باإلحصاء .
(ك) التوقٌع علً العقود واالتفاقٌات.
(ل) تمثٌل الجهاز والتحدث باسمه أمام الجهات القانونٌة والجهات
األخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه.
(م) التصدٌق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة فً
الموازنة المجازة.
(ن) تشكٌل لجنة أو لجان لمساعدته فً أداء مهامه واختصاصاته وتحدٌد
اختصاصاتها ومهامها.
(س) تعٌٌن العاملٌن وترقٌتهم وتدرٌبهم ومحاسبتهم وفق قوانٌن الخدمة
العامة السارٌة.
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(ع) أي أعمال أخرى تكون ضرورٌة لمباشرة اختصاصاته وسلطاته
على أكمل وجه
( )2ال ٌجو ز للمدٌر العام أن ٌجري أي تغٌرات جوهرٌة فً أجهزة الجهاز دون
موافقة المجلس.
(ٌ )3جوز للمدٌر العام أن ٌفوض أٌا من سلطاته إلى أي شخص أو لجنة
بالشروط والضوابط التً ٌراها مناسبة.

اإلحصــاء الىالئــي
ٌ )1( -11نظم اإلحصاء فً حدود الوالٌة بقانون والئً على نسق األحكام الخاصة
باإلحصاء الواردة فً هذا القانون.
(ٌ )2خضع اإلحصاء بالوالٌة للسٌاسات العامة التً ٌضعها المجلس .
ٌ )1نظم القانون الوالئً اإلحصاء وٌحدد
( )3مع مراعات أحكام البند (
االختصاصات واإلجراءات المتعلقة بذلك.

الفصل الثالث
األحكام الوالية

هـىارد الجهـاز
 -12تتكون موارد الجهاز المالٌة من اآلتً-:
(أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات
(ب) المساهمات والرسوم
(ج) المنح واإلعانات والتبرعات والوصاٌا التً ٌقبلها المجلس.

استخذام هىارد الجهاز الوالية
 )1 ( -13تستخدم موارد الجهاز المالٌة فً تحقٌق أغراضه
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[]6

 1977واللوائح
( )2مع مراعاة قانون اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة لسنة
الصادرة بموجبه ودون المساس بؤحكام البند (  )1تستخدم موارد الجهاز
المالٌة فً األتً-:
(أ ) إدارة الجهاز وتنفٌذ أعمالة
(ب) سداد التزاماته.
(ج) دفع رواتب وأجور وعبلوات ومخصصات العاملٌن ورئٌس
وأعضاء المجلس.

هىازنة

الجهاز

 -14تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقا ً للموجهات العامة التً تحددها
وزارة المالٌة واالقتصاد الوطنً وترفع للجهات المختصة إلجازتها.

الحسابات والوراجعة
ٌ )1( - 15قوم الجهاز بحفظ حسابات صحٌحة ومستوفاة وفقآ لؤلسس المحاسبٌة
السلٌمة وحفظ الدفاتر والسجبلت المتعلقة بذلك.
(ٌ )2ودع الجهاز أمواله فً المصارف فً حسابات جارٌة أو كودائع استثمار
على أن ٌكون التعامل فً تلك الحسابات والسحب منها وفقآ للكٌفٌة التً
ٌحددها المجلس مع مراعاة قانون اإلجراءات المالٌة والمحاسبٌة لسنة
 1977واللوائح الصادرة بموجبة.
(ٌ )3جب على الجهاز أن ٌخطر وزٌر المالٌة واالقتصاد الوطنً عند فتح
الحسابات بالعملة الحرة.
( )4تراجع حسابات الجهاز سنوٌآ بواسطة دٌوان المراجعة العامة أو أي مراجع
قانونً ٌوافق علٌة المراجع العام وتحت إشرافه.

الحساب الختاهي والتقارير
ٌ -16رفع المجلس للوزٌر خبلل خمسة أشهر بعد إنتهاء السنة المالٌة التقارٌر اآلتٌة -:
(أ) بٌان الحساب القومً.
(ب) تقرٌر دٌوان المراجعة العامة عن الجهاز.
(ج) تقرٌر ٌوضح األداء المالً بالجهاز أثناء تلك السنة المالٌة وبرامجه
وخططه المستقبلٌة
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الفصل الرابع
أحكام ختاهية
كيفية الحصول على البيانات
 )1 ( -17فٌما عدا البٌانات المنصوص علٌها فً المادة ٌ )2( 18جوز الحصول على
البٌانات والمعلومات اإلحصائٌة األخرى التً لم ٌنشرها الجهاز فً تقارٌر
إحصاءاته الرسمٌة بعد دفع الرسوم المقررة.
(ٌ )2جب على أصحاب المنشآت والمإسسات العامة والخاصة السماح
لؤلشخاص لمفوضٌن بإجراء اإلحصاءات بالدخول للمنشآت والمإسسات
والحصول على المعلومات.

سرية الوعلىهات
( )1 ( -18أ) ال ٌجوز ألي شخص ٌقوم بؤي عمل تنفٌذاً ألحكام هذا القانـون  ،أن
ٌنشر أي معلومات ٌحصل علٌها بحكم عمله  ،أو ٌذود بها أي
شخص آخر أو جهة بغٌر الوجه الذي ٌجٌزه القانون  ،وٌسرى هذا
الحظر حتى بعد انتهاء ذلك العمل.
(ب) ال ٌجو ز ألي شخص غٌر منوط به إنجاز أي واجب بموجب أحكام
هذا القانون أن ٌطلع على أي بٌانات أو معلو مات إحصائٌة تتعلق
بؤال فراد أو تقرٌر دون موافقة سابقة ممن أعطى البٌان أو المعلومة
اإلحصائٌة أو التقرٌر.
( )2ألغراض هذه المادة تعتبر البٌانات اإلحصائٌة اآلتٌة سرٌة ال ٌجو ز نشرها
وتشمل -:
(أ) البٌانات اإلحصائٌة المتعلقة باألفراد .
(ب) البٌانات اإلحصائٌة المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات النظامٌة
األخرى فٌما عداء ما تسمح به تلك الجهات كتابة.
(ج) على الرغم من أحكام البند ( ٌ )1جوز نشر المعلومات أو البٌانات
اإلحصائٌة التً ٌتطلبها السٌر فً اإلجراءات الجنائٌة التً قد تتخذ
وفقآ ألحكام هذا القانون.

أداء القسن
ٌ -19إدي المدٌر العام والعاملٌن بالجهاز وغٌرهم ممن ٌكلفون بؤداء عمل بموجب هذا
القانون القسم أمام كل من الوزٌر أو المدٌر حسب مقتضى الحال  ،بالصٌغة
ألمبٌنه فً الجدول الملحق بهذا القانون.
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إبراز البطاقة
 -20على األشخاص المكلفٌن بالقٌام بؤعمال اإلحصاء إبراز بطاقات التكلٌف متً
ماطلب منهم ذلك.

العقىبــــات
 -21مع عدم اإلخبلل بؤي عقوبة أشد ٌنص علٌها فً أي قانون آخر ٌ ،عاقب بالسجن
مدة ال تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتٌن معآ كل من -:
(أ) ٌخل بسرٌة البٌانات اإلحصائٌة أو ٌفشً بٌانات أو معلومة وصلت إلً
علمه أو اطلع علٌها بوصفة عامآل أو مكلفآ وفقآل إلحكام هذا القانون.
(ب) ٌحصل أو ٌشرع فً الحصول عن طرٌق الغش أو التهدٌد أو أى وسٌله
أخرى غٌر مشروعة على بٌانات أو معلومات سرٌة بشؤن اإلحصاء.
(ج) ٌعطى أو ٌعلن أو ٌنشر بٌانات غٌر صحٌحة أو متحٌزة عن نتائج
اإلحصاء الرسمٌة مع علمه بذلك.
(د)

ٌعطل أو ٌعترض عمدآ أي شخص مخول له القٌام بؤي عمل بموجب
أحكام هذا القانون عند استعمال سلطاته سواء كان ذلك بمنع استعمال
سلطاته أو القٌام بؤي عمل أو اتخاذ أي إجراءات تعوق عمله أو التعرض له
عمدآ فً شًء من ذلك.

(هـ) ٌتلف أو ٌشوه أو ٌطمس أي الفتة أو عبلمة أو جدول أو أورنٌك أو
نموذج أو وثٌقة تحتوي على بٌانات تم الحصول علٌها وفق أحكام هذا
القانون.
(و) ٌرفض أو ٌمتنع أو ٌقصر بدون عذر مقبول عن إعطاء بٌانات أو معلومات
أو تقارٌر أو ٌعطٌها غٌر صحٌحة فً أي نقطة جوهرٌة مع علمه بذلك.
(ز) ٌقوم بؤي عمل من أعمال الجهاز دون تصرٌح مكتوب من الجهة
المختصة بالجهاز.
(ج) ٌرتكب أي مخالفة منصوص علٌها فً اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا
القانون.
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سلطة إصذار اللىائح
ٌ -22جوز للمجلس بموافقة الوزٌر أن ٌصدر اللوائح البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون
ومع عدم اإلخبلل بعموم ما تقدم ٌجوز له إصدار لوائح لتنظٌم المسائل اآلتٌة -:
(أ) البٌانات والمعلومات التً ٌجب تقدٌمها عند إجراء أي إحصاء أو تقرٌر.
(ب) الطرٌقة والكٌفٌة التً تإدى بها البٌانات اإلحصائٌة والمدة التً ٌجرى فٌها
اإلحصاء و األشخاص المكلفٌن بإعطاء المعلومات وجمعها ألغراض
اإلحصاء والذٌن ٌجري اإلحصاء بشؤنهم.
(ج) البٌانات والمعلومات التً ٌجوز طلبها من الجهاز.
(د)

الرسوم التً تفرض فً مقابل الخدمات التً ٌإدٌها الجهاز بموافقة وزٌر
المالٌة و االقتصاد الوطنً.

الـقســـن
(أنظر المادة )19
" أنا  ....أقسم باهلل العظٌم أن أودي واجبً الذي ٌفرضه علً قانون اإلحصاء لسنة
 2003بصدق وأمانة وأن ال أذع أو أفضً اى موضوع أو معلومات تصل إلى علمً
بسبب أو نتٌجة قٌامً بعملً بموجب أحكام هذا القانون حتى ولو كان ذلك بعد أنتها
خدمتً أو انتدابً وذلك فٌما عدا األحوال التً ألتزم فٌها قانونا باإلدالء أو بإفشاء
المعلومات أو البٌانات التً ائتمنت علٌها"
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