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ون السعدة تا الي خالد، طسةوولل الشةو
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في جطهورعل السودان



الجلسل السادسل

مفهومها وأهميتها: االصالحات التنظيمية: الجزء االول

األطر التشريعية لبيئة االعمال في السودان: الجزء الثاني

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



الجززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززء االول

هااالصالحات التنظيمية ومفهومها وأهميت

السيدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادية، اإلسكوا



االصزززالل التنظيمزززي هزززو مزززن أهزززي الممارسزززات التزززي ت زززوي بهزززا 

.  الحكومات كما يشكل شرط أساسي للتعاون الدولي

ي لزززل اإلصزززالل التنظيمزززي مزززن الحزززواجز أمزززاي حركزززة السزززو ، 

ويعزززززز ديناميكيززززة حركززززة األعمززززال، مزززز   ززززمان الرفاهيززززة 

افية أي اً، من خزالل دمزم ممارسزات الشزف. االجتماعية األساسية

ظيمزي والوصول إلى ال وانين والمعلومات، يسزاهي اإلصزالل التن

.أيً ا في الحد من الفساد

ما هي أهمية االصالحات التنظيمية؟

ول التي أبرز التدعيات االقتصادية التي شهدتها الد

:أقرت أصالحات تنظيمية هي

أرتفاع االنتاجية في العمل-

أرتفاع أنتاجية رأس المال-

زيادة التنافسية-

أرتفاع في الوظائف-

أنخفاض في االسعار -

يا  االصززالحات التنظيميززة يجززأ ان تزز تي فززي سزز
خطة أولويات وا حة



ياإلصالحات التنظيمية والتخطيط االستراتيج

ال يمكن تنفيذ الخطط االستراتيجية من دون أقرار أصالحات تنظيمية ذات صلة•

:والتي حددت خمسة كائز لمكافحة الف ر وهي( 2023–2021)أقر السودان وثي ة إستراتيجية لمكافحة الف ر •

تعزيز أست رار االقتصاد الكلي1.

تعزيز نمو اقتصادي شامل للجمي  ومستداي2.

النهوض برأس المال البشري والتنمية االجتماعية3.

تعزيز السالي واتاحة فرص متساوية لكافة السودانيين4.

.تدعيي نظي الحكي الراشد وال درات المؤسسية5.

.على السودان البدء بتنفيذ أولوياته عبر أقرار بعض ال وانين المهمة•

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان

:هماأقر البرلمان السوداني قانونين هامين لبدء طري ه الطويل في اإلصالحات التنظيمية، و

.2021قانون تشجي  االستثمار الصادر سنة •

(18/2021)قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد •

تي أقرار تشريعات جديدة للمنافسة •

ل ززبط متعل ززة بمكافحززة الفسززاد و  ززمان المنافسززة العادلززة)كمززا تززي أنشززاء هيئززات حكوميززة جديززدة •
(االسوا  واالسعار

:االصال ات ال تظعطعل الط  لقل ببعئل األوطاح في السودان



الجززززززززززززززززززززززززززززء الثزززززززززززززززززززززززززززاني

دان العربيةاألُطر التشريعية لبيئة األعمال في البل

السيدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادية، اإلسكوا



عمززال فززي يسززتند ت ريززر االطززر التشززريعية لبيئززة األ

مي الحالي في البلدان العربية إلى ت ييي للمناخ التنظي

 ززززة المنط ززززة، حيززززي ينظززززر فززززي التشززززريعات المتعل

جنبززي بالمنافسززة، ومكافحززة الفسززاد، واالسززتثمار األ

.المباشر، وحماية المستهلك

نظره عامه عن الت رير



 ضطن الب ث أرب ل طرا ح

جم  المعلومات المتاحة من الوزارات ذات الصلة•

خدامهاتجمي  ال وانين واللوائح والسياسات الرئيسية الست•

ألجنبززي إنشززاء مؤشززرات رئيسززية ل ززوانين المنافسززة واالسززتثمار ا•

.المباشر ومكافحة الفساد وحماية المستهلك

فززززرز المعلومززززات وربطهززززا مززززن خززززالل م ززززابالت معم ززززة مزززز  •

.ل بلدالمسؤولين واإلداريين وأصحاأ المصلحة المعنيين في ك

المنهجية



:مصفوفة التقييم

:بالتسبل لقاتون طكاف ل الفساد :بالتسبل لقاتون االس ثطار األجتبي الطباشر

مكافحة الفساد والنزاهة في ال طاع العاي•

مكافحة الرشوة وحماية المبلغين•

الموازنة واألنفا  العاي•

الحكومة الرقمية•

الحكومة المفتوحة والشفافية•

معايير المشتريات العامة•

اللوائح التنظيمية المصرفية•

سياسات االقتصاد الكلي•

األطار التنظيمي لألستثمار•

خطط التحفيز•

المعاهدات الثنائية•

لمباشزة التحكيي واالستثمار األجنبي ا•

(2022مؤشر جديد لت رير )

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



:مصفوفة التقييم

:بالتسبل لقاتون  طاعل الطس هلك :بالتسبل لقاتون الطتافسل

لوائح السالمة•

حماية المصالح االقتصادية للمستهلكين•

عويضتدابير تمكن المستهلكين من الحصول على ت•
تعزيز االستهالك المستداي•

قوانين المنافسة ومكافحة االتحادات االحتكارية•

قوانين مكافحة الهيمنة واالحتكار•

الكارتالت والسلوك المناهض للمنافسة•

ممارسات إنفاذ المنافسة•

اتفاقيات التجارة الدولية•

التحرير والتدخل لتشجي  المنافسة في ال طاعات المنظمة•

اللوائح التنظيمية االندماج الشركات•

حماية العمل•

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



ر تي استخداي عالمة وصفية كون أن هدف الت ري

هو تزويد البلدان بوصف ألطرها التشريعية 

ال الى ،"ال وية جًدا"بالم ارنة م  المعايير الدولية 
م ارنتها بع ها البعض

بالتسبل للت ائج



دان العربيةاألُطر التشريعية لبيئة األعمال في البل

الموجز ال طري لدولة السودان

السيدة ناتالي خالد، مسؤولة الشؤون االقتصادية، اإلسكوا



القوة نقاط: مؤشرات قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد

ول نظزاي ال دخز: بعد رف  الع وبات الدولية، اعتمد البنك المركزي فزي السزودان مراسزيي جديزدة لل طزاع المصزرفي مكنتزه مزن▪

IBAN (.إسالمي وغير إسالمي)واعتماد نظاي مصرفي مزدوج

وتحسززين تزي ذكززر صززراحةً انززه مززن أبززرز أهززداف األسززتثمارات التزي سززتتدفال هززي تعزيززز النمززو االقتصززادي، اإلنتززاج المحلززي،▪

(.4.2المادة . )الميزان التجاري ، إلخ

لعاملزة، وكزذلك من أجل مالئمة المعايير العالمية لألستثمار، أي أستثمار يجأ أن يلتزي بمبزدأ التزدريأ ورفز  قزدرات ال زو  ا▪

(. 5المادة )تشجي  البحي العلمي والتطوير وإدخال الت نيات المت دمة في مختلف مجاالت اإلنتاج 

تمتزز  مززن أجززل  ززمان نجززال هززذه السياسززات واألهززداف االقتصززادية المعتمززدة حززديثًا وكززذلك حسززن تنفيززذها، تززي إنشززاء هيئززة ت▪

أهززداف بصززالحية مراجعززة واعتمززاد السياسززات العامززة والخطززط االسززتراتيجية والبززرامم التززي قززد تكززون  ززرورية لتح يززال

(.7.1المادة )االستثمار 



القوة نقاط: مؤشرات قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد

تصزدر دليزل األطار التنظيمي لألستثمار أصبح أو ح في السودان، حيي سزتحدد الهيئزة رسزوي وعوائزد االسزتثمارات كمزا  س▪

إجرائزززي لالسزززتثمار يت زززمن الشزززروط واإلجزززراءات واألطزززر الزمنيزززة المحزززددة لتخصزززيص األرا زززي وإصزززدار المواف زززات

(.26و 21المواد )والتصاريح والتراخيص المتعل ة ب نشطة االستثمار 

البيئيززة أي ززا، تززي فززرض العديززد مززن الواجبززات االجتماعيززة و. يجززأ أن يتوافززال تطززوير المشززاري  مزز  سياسززات حمايززة العمززال▪

(.28و 5المواد )على المستثمرين ( المحافظة على البيئة)

عمزال، إعفزاءات جمركيزة، إعفزاء مزن  زريبة أربزال األ: تي اعتماد سلسزلة مزن ال زمانات واالمتيزازات فزي قزانون االسزتثمار▪

(.5الفصل )إعفاء من  ريبة ال يمة الم افة، ألخ 

ي التحكزيي سزيعط)يسمح ال انون الجديد، إذا اتفال األطراف،على حل أي نززاع ناشز  عزن ع زد أسزتثمار أجنبزي عبزر التحكزيي  ▪

ث زون عزادة  مانة للمستثمرين األجانأ للح ور وإبراي ع ود االستثمار مز  حكومزة السزودان ألن المسزتثمرين األجانزأ ال ي

(.34المادة (. )بالمحاكي المحلية لتسوية النزاعات



ضعف نقاط ال: مؤشرات قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الجديد

ألجنبية من م  أعتماد نظاي مصرفي جديد، ال يزال هناك أفت اد ل وانين ومراسيي ألعادة هيكلة المصارف وللسمال للبنوك ا▪

.دخول السودان

.  ما يعني أي ا ان قانون االستثمار األجنبي ال يتي تطبي ه بشكل كامل. هيئة األستثمار لي تشكل بعد▪

.ي المباشربالرغي من رف  الع وبات، ال يزال هناك أفت اد ألتفاقيات تجارية تف يلية لتتعزيز االستثمار األجنب▪

ال يوجد تحليل للتكلفة والعائد في خطط التحفيز▪

لي تع د السودان بعد معاهدات ثنائية مكملة ألهداف التنمية الوطنية▪

.ال يوجد تشريعات ت من أست اللية السلطة ال  ائية في السودان▪



:ن الرئيسيةالعناوي| نتائم قانون األستثمار األجنبي المباشر 

20202022

11اللوائح التنظيمية المصرفية•

25سياسات االقتصاد الكلي•

36األطار التنظيمي لألستثمار•

03خطط التحفيز•

01المعاهدات الثنائية•

2التحكيي واالستثمار األجنبي المباشة•

ط  دح18ض عف406/طجطوع تقا  االس ثطار األجتبي الطباشر

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



نقاط القوة : مؤشرات قانون مكافحة الفساد الجديد

هيئزة الوطنيزة بوجزه تطبيزال قزانون ال( حتى لو كانت بموجأ قانون آخزر)أكد ال انون الجديد على است اللية الهيئة وعدي وجود أي حصانة •

(.34و 10المواد . )لمكافحة الفساد الحالي

ل مزن تي إنشاء هيئة مكافحة الفساد حيي حددت أهدافها و تي منحها صالحيات محزددة لمواجهزة الفسزاد وتزي و ز  أقصزى ع وبزة علزى كز•

(.35، 9، ،8، 7المواد )يخالف أحكاي قانون الفساد 

. ل  زائية المختصزةوإحالتها إلى المحاكي ا( حجز أموال)تي منح الهيئة صالحية ت ييي جرائي الفساد والتح يال فيها وأتخاذ تدابير أحترازية •

ي المعزامالت الماليزة كما أي اً تي منح الهيئة صالحية و   بزرامم وطنيزة وتدريبيزة لمكافحزة الفسزاد ولترسزيخ مبزدأ الشزفافية والنزاهزة فز

(.35و 20و 9المواد . )واإلدارية ل مان الحوكمة الرشيدة في االدارات العامة

(8المادة . )أصبح للهيئة دور في إعداد مشروع الموازنة السنوية وإحالتها إلى مجلس النواأ إلقرارها•

راط في اإلبالغ باإلشارة إلى أحكاي ال انون الجديد، فإن المبلغين عن المخالفات محميون من قبل اللجنة، ما سيشج  المواطنين على االنخ•

( 21مادة . )عن ممارسات الفساد ومواجهتها



نقاط الضعف : مؤشرات قانون مكافحة الفساد الجديد

.غياأ تعريف وا ح للمفاهيي المتعل ة بالفساد مثل الشفافية•

لنزي التنفيزذ كما انه يجأ نشر بشكل ع. غياأ الو ول حول است اللية األجهزة اإلدارية لمراقبة الفساد والمعامالت اإلدارية•

.العملي وال رارات التي تصدر

.غياأ معايير وا حة لت ييي ق ايا الرشوة والفساد في التشري •

غياأ أحكاي تشرع الحكومة الرقمية•

غياأ تعريف الشفافية فيما يتعلال بالمشتريات العامة-•

لي يتي و   برامم تدريبية و تث يفية فيما يتعلال بمكافحة الفساد-•



:يسيةالعناوين الرئ| نتائم قانون مكافحة الفساد الجديد 

20202022

78مكافحة الفساد والنزاهة في ال طاع العاي•

810مكافحة الرشوة وحماية المبلغين•

01الموازنة واألنفا  العاي•

01الحكومة الرقمية•

32الحكومة المفتوحة والشفافية•

87معايير المشتريات العامة•

قوي29ط  ور3726/طجطوع تقا  طكاف ل الفساد

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



نقاط القوة (: 2009)مؤشرات قانون قانون المنافسة 

لمنافسزة كذلك تزي تعزداد ممارسزات أحتكاريزة و االنزدماجات التزي تزؤدي الزى اال زرار با( عامودي وأف ي)تي تعريف االحتكار واالندماج •

(10، 5، 2مواد )

(6مادة )تي تعريف اساءة استخداي الو   المهيمن وتي تعداد بعض الممارسات ذات الصلة •

(11مادة )تي من  الشركات من أتخاذ اي اجراء يختص بتنفيذ ع ود االندماج قبل تبليغ مجلس المنافسة والحصول على مواف ته•

شزتراك ب خزذ تي الت كيد على واجأ المحافظة على سرية المعلومات خالل التح ي ات المتعل ة بالمنافسة كما جر  منز  اي شزخص مزن اال•

(18و 13مواد )ال رارات اذا كان هناك ت ارأ مصالح 

، رصزد حركزة تل ي الشكاو ، طلأ المعلومات والبيانات الجراء التح ي ات: تي انشاء مجلس للمنافسة وجر  تحديد طري ة عمله ودوره•

(17و 16مواد . )السو ، المواف ة على االندماجات، انشاء قاعدة بيانات متعل ة بالمنافسة، الخ



نقاط الضعف (: 2009)مؤشرات قانون قانون المنافسة 

.غياأ تعريفات وا حة في ما يخص الكرتاالت وممارسات التواطؤ•

يسجل عدي و ول وغياأ لع وبات رادعة للمخالفات المتعل ة بالمنافسة•

(بند عدي المنافسة)يسجل غياأ أحكاي تؤكد على حماية العمال من البنود التعسفية المتعل ة بالمنافسة •

يير وا زحة كزذلك يسزجل غيزاأ معزا. يسجل غياأ لألس ف أو النسأ المئوية البالغ المجلس وأخذ مواف ته: في ما يخص ع ود االندماج•

قزانون المنافسزة يسجل أي ا غياأ لذكر الممارسات التي تشكل ألتفاف على. لكيفية دراسة ع ود االندماج من أجل اتخاذ ال رار المناسأ

(اعطاء حال الفيتو الحد المساهمين الجدد: مثال)في ع ود االندماج 

(24و 3.2مادة )يسجل وجود صالحيات واسعة للوزير للتدخل في عمل مجلس المنافسة •

لي يطبال ال انون بشكل فعال في السنوات الما ية•



:العنااااااير اليايسااااية| ( 2009)نتاااااان قااااانون المنافسااااة 

20202022

5قوانين المنافسة ومكافحة الاتحادات الاحتكارية؛•

5.قوانين مكافحة الهيمنة والاحتكار•

3.الكارتلات والسلوك المناهض للمنافسة•

5ممارسات إنفاذ المنافسة•

0.اتفاقيات التجارة الدولية•

0المنظمةتالقطاعاالتحرير والتدخل لتشجيع المنافسة في •

5اللوائح التنظيمية الاندماج الشركات•

1.حماية العمل•

(معتدل)5524/مجموع نقاط المنافسة

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



نقاط القوة(: 2009)مؤشرات تشريعات حماية المستهلك 

   أسعار خلال انطباع كاذأ للمستهلك، ت ديي معلومات كاذبة، و: تي تعداد بعض الممارسات الخادعة للمستهلك، مثال•

(7مادة . )لخداع المستهلك، الخ

(8مادة )عوبة جعل تثمين السلعة او الخدمة اكثر ص: تي حظر وتعداد بعض االساليأ التي ت يد حرية المستهلك، مثال•



الضعفنقاط (: 2009)مؤشرات تشريعات حماية المستهلك 

:ال يجود قانون خاص لحماية المستهلك يحدد االمور التالية•

التجارة انشاء حهاز خاص لحماية المستهلك، معايير وا حة لسالمة الغزاء، ع وبات رادعة للمخالفين، تنظيي: مثال•

...  االلكترونية، ح و  المستهلك، واجبات الشركات والتجار وم دمي الخدمات الخ



:سزززيةالعنزززاوين الرئي| نتزززائم تشزززريعات حمايزززة المسزززتهلك 

20202022

0لوائح السالمة•

3حماية المصالح االقتصادية للمستهلكين•

0تدابير تمكن المستهلكين من الحصول على تعويض•

0تعزيز االستهالك المستداي•

(ض عف جدا)343/طجطوع تقا   طاعل الطس هلك

ورشل وطح و تعل  وح    ع  ال خ ع  ال تطوي الو تي الط كاطح في جطهورعل السودان



الموجز ال طري لدولة السودان

و وعةالمالخططلتح يالداعمةبيئةلخلالالتنظيميةاالصالحاتستؤسس•
:عبر

السمال لل طاع الخاص بدخول السو -

جذأ األستثمار األجنبي الى السو -

ديلبتعيترجيأنيجألل طاعاتشاملوتشريعيتنظيمياصاللأجراء•
.األعمالبيئةلتدعييجديدةقوانينوأقرار

منودانالسفيالمشرعسيمكنونالتشريعيةوالبوابةاالعمالبيئةت ارير•
تح ياليفيدسمماال وانينوتحسينوتعديلألقرارالتشريعيةالثغراتمعرفة
.المو وعةالتنمويةالخططأهداف

توصيات عامة



شكراً لكي
الموجز ال طري لدولة السودان


