سلسلة ورش عمل للتوافق حول برنامج لالصالح االقتصادي في السودان
ورشة عمل رقم )(3

إصالح الصناعة السودانية من اجل مستقبل أفضل
مقدمـــــــــــــــــــــــــة-:
نظمت شركة يونيكونز لالستشارات بالتعاون مع المجموعة السودانية للديمقراطية أوالً ورشة عمل بعنوان
اصالح الصناعة السودانية من اجل مستقبل افضل وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي تھدف للتوافق حول
برنامج لالصالح االقتصادي يتم تطبيقه اذا ما تحقق االصالح السياسي والتحول الديمقراطي في السودان
وذلك يوم السبت الموافق  23مايو 2015م بقاعة الصداقة بالخرطوم.
شارك في الورشة حوالي ثالثين من المختصين في مجال التنمية الصناعية ،ترأس الورشة السيد  /مساعد
محمد احمد مدير مصرف التنمية الصناعية ،وضم الحضور عدد من اصحاب المنشآت الخاصة العاملة في
القطاع الصناعي وعدد من من المسئولين الحكوميين وصناع القرار بوزارة الصناعة ،إضافة الى مجموعة
من البرلمانيين واألكاديميين من مركز البحوث واالستشارات الصناعية وممثلي عدد من التنظيمات السياسية
ومنظمات المجتمع المدني .وقد قدم د .الفاتح عباس القرشي ورقة بعنوان اصالح الصناعة السودانية من
اجل مستقبل افضل تمت مناقشتھا من قبل المشاركين.
االفتتاحية-:
أ .عابدة المھدي )مدير شركة يونيكونز لالستشارات(:
اوضحت أن ھذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل التي تھدف الى بناء رؤية مشتركة بين مختلف
التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة في السودان حول برنامج اصالحي
للصناعة في السودان استكماال لتصميم برنامج اصالح اقتصادي شامل وذلك بغرض تحقيق النمو
االقتصادي المتوازن والعادل والمستدام ،وأشارت الى عدم وجود برنامج متفق عليه بين مختلف القوى
السياسية في السودان يمكن تطبيقه اذا ما تحقق التحول الديمقراطي مما يستدعي ضرورة التوافق حول خطة
لالصالح تتضمن توصيات بناءة تسھم في تذليل عوائق تنمية القطاع الصناعي في السودان.
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اصالح الصناعة السودانية من اجل مستقبل أفضل-:
د .الفاتح عباس القرشي
ھدفت ھذه الورقة الى شرح اھمية الصناعة لالقتصاد السوداني؛ حيث تمثل مجاال الضافة القيمة لالنتاج
الزراعي والحيواني الذي تذخر به البالد ،ومصدرا لفرص العمل وسد احتياجات البالد من السلع المصنعة.
كذلك ناقشت واقع الصناعة السودانية؛ حيث اوضحت انھا قد شھدت ازدھاراً في السبيعنات ،لكنھا تراجعت
في الفترة االخيرة ،فاآلن ھنالك ما يقارب  30ألف منشاة صناعية منتشرة في السودان اال ان العديد منھا
تتصاعد فيھا معدالت الطاقة العاطلة بل وتوقف بعضھا عن العمل.
عددت الورقة األسباب العامة لتدھور أداء القطاع الصناعي في السودان ،وحصرتھا في (1) :ضعف التمويل
المتاح وارتفاع تكلفته وقصر اجله (2) ،عدم توفر المدخالت بالكميات والمواصفات المطلوبة والسعر
المناسب ،بسبب موسمية انتاج المدخالت والمضاربة على اسعارھا واحتكار المدخالت من قبل الدولة(3) ،
ضعف البنيات االساسية (4) ،اغراق األسواق المحلية بمنتجات مستوردة منخفضة الجودة واالسعار(5) ،
توقيع االتفاقيات الثنائية دون وضع السياسات الالزمة لتمكين الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية(6) ،
الغاء االمتيازات التي كانت تتمتع بھا بعض الصناعات الوطنية (7) ،سياسات تصدير المواد الخام التي
تحتاجھا الصناعة الوطنية مثل الجلود ) (8االثر السلبي لتشريعات العمل خاصة قانوني العمل والضمان
االجتماعي (9) ،عدم استقرار السياسات االقتصادية الكلية مثل سياسة سعر الصرف (10) ،التقاطع في
االختصاصات بين االجھزة الحكومية المختلفة (11) ،عدم استقرار االمداد الكھربائي وارتفاع تكاليف
الكھرباء حيث أن العقود مع الكھرباء تقتضي دفع كل تكاليف التوصيل مقدما (12) ،عدم االلتزام بتنفيذ قرار
مشتروات الحكومة كالمھمات العسكرية من االنتاج المحلي (13) ،انقطاع سالسل القيمة المضافة في
العمليات الصناعية بفعل السياسات الخاطئة مثل تقليص مساحات زراعة القطن الذي قاد لتدھور صناعة
النسيج (14) ،تحصيل ضريبة القيمة المضافة مقدما والتحصيل الجزئي المقدم لضريبة ارباح االعمال ،وعدم
اعتراف الجمارك باالسعار الواردة في الفواتير (15) ،ضعف العالقة بين المراكز البحثية والقطاع
الصناعي (16) ،عدم التدقيق عند التصديق لمصانع جديدة مما يقود لقيام منشآت في مجاالت تعاني من
فوائض انتاج اساسا وفي ھذا إھدار للموارد (17) ،سرعة دوران العمالة والذي ادى الى اللجوء للعمالة
االجنبية (18) ،عدم تطبيق القوانين؛ )ھنالك قوانين لكنھا لم تطبق مثل قانون االغراق( والقرارات السيادية
الخاصة بالصناعة (19) ،عدم مؤامة مخرجات التعليم مع سوق العمل؛ فقد تضاءلت معاھد التعليم التقني
فلجأت الدولة للتدريب التحويلي رغم انه مكلف جدا ولم ينجح ) (20آثار االزمة المالية واالقتصادية العالمية،
وانفصال الجنوب والحصار االقتصادي وشح النقد االجنبي ،وتفشي ظاھرة التجنيب وغياب التخطيط
االقتصادي واالدارة المؤسسية ،وعدم اعالن االولويات ،وتنامي ھيكل الدولة والصرف على االدارة(21) ،
استمرار دعم بعض السلع رغم اعالن سياسة التحرير.
بجانب تلك المعوقات العامة للصناعة عددت الورقة المعوقات الخاصة بكل صناعة من الصناعات الرئيسية
في السودان مثل الصناعات الغذائية وذلك على النحو التالي (1) :قطاع السكر قد زاد انتاجه لكن عمدت
الحكومة لتحديد االسعار واالعتماد عليھا من قبل الدولة كمصدر لاليرادات وتحولت السلعة الى سلعة سياسية
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كما واجھت منافسة حادة من السكر المستورد مما حال دون تسويق االنتاج المحلي وقاد لتدني ارباح المصانع
المنتجة (2) ،صناعة المشروبات الغازية تعمل حاليا بحوالي  %50من الطاقة القصوى لھا ،وقد عانت كثيرا
من مشكلة استيراد وتسعير سكر الصناعات (3)،صناعة الزيوت النباتية تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف
المدخالت وقلة انتاجية الحبوب الزيتية والمضاربة على اسعارھا مما يرفع اسعارھا بصورة كبيرة ،بجانب
عدم اصدار مواصفات الفول السوداني بغرض تصدير زيته (4) ،قطاع المطاحن يواجه مشكلة توفير القمح
وارتفاع اسعاره العالمية وتقلبھا (5) ،صناعة الغزل والنسيج بالرغم من انھا صناعة مھمة وتش ّغل عمالة
كثيفة ،لكن عدم توفر المادة الخام بسبب انحسار زراعة القطن وتوقف مصانع الغزل قد اعاق تطورھا(6) ،
في مجال صناعة الجلود ال يزال السودان يستورد احتياجاته من المنتجات الجلدية بالرغم من الثروة الحيوانية
الھائلة التي يتمتع بھا وذلك بسبب عدم صالحية الجلود الناتجة عن العادات الضارة وطريقة السلخ والرعي
العشوائي والسماح بتصدير الجلود الخام بعد ان تم حظرھا (7) ،صناعة اللحوم ومنتجاتھا عانت كثيرا من
تذبذب اسعار الحيوانات الحية وموسمية االنتاج وعدم مطابقة المسالخ المحلية للمواصفات العالمية وعدم
السماح بدخول اللحوم السودانية لبعض االسواق العالمية (8) ،بالنسبة لصناعة االسمنت نجد انھا تطورت
كثيرا وغطت االحتياجات المحلية وصدرت الى الخارج ،لكن ال يزال ھنالك اسمنت مستورد (9) ،صناعة
االدوية تغطي اكثر من  %25من حاجة البالد ،وتواجه ھذه الصناعة عقبات مثل التلكؤ في تسجيل عدد كبير
من االدوية وعدم وجود استراتيجية واضحة والممارسة التمييزية لصالح االدوية المستوردة (10) ،صناعة
المشتقات النفطية تواجه مشكلة التالعب في جودة واسعار الزيوت والشحوم البترولية وعدم موضوعية تقييم
سعر زيت االساس من قبل سلطات الجمارك (12) ،تطوير صناعة الصمغ العربي تحتاج لمعامل متطورة
وبمواصفات عالمية (13) ،صناعات المعادن والحديد تواجه تحدي توفير المواد الخام وضعف التاھيل الفني
والبحوث والخرائط الجيولوجية (14) ،صناعة البورسلين تعاني من شح الغاز السائل وتصاعد أسعاره،
) (15الطباعة والصناعة الورقية لم يعترف بھا كصناعة وتعامل كقطاع خدمي وتحصل على الطاقة بتكلفة
عالية.
وضعت الورقة مقترحات الصالح قطاع الصناعة تتمثل في (1) :ضرورة التحليل الجاد واالعتراف بالوضع
واعداد استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية (2) ،التعامل مع االتفاقات الثنائة بصورة تضمن مصلحة
الصناعة الوطنية (3) ،مراجعة سياسات الصادر (4) ،االصالح المؤسسي وتصحيح مسار الحكم المحلي،
) (5التطوير التقني في شتى ضروب الصناعة وااللتزام بالمواصفات العالمية لالنتاج الصناعي .ھذا
باالضافة للعديد من المقترحات التي سترد ضمن التوصيات في خاتمة ھذا التقرير.
النقـــــــــــــــــــــــاش-:
أتفق المشاركون في الورشة مع كل ما جاء في الورقة من تشخيص للوضع الراھن للصناعة واالسباب التي
تعوق تطورھا والمقترحات المقدمة لالصالح ،وقد ذكر ان ما ورد في الورقة متطابق مع ما جاء في البرنامج
الخماسي لالستقرار االقتصادي2019-2015 ،م الذي اقرته الدولة .يمكن تلخيص ما دار من نقاش في
المحاور التالية:

3

التخطيط االستراتيجي-:
اختلفت وجھات النظر بين المشاركين في الورشة حول محور التخطيط ،فالبعض يرى أن الدراسات قد
وضعت بشكل مفصل واالستراتيجيات موجودة ،وذكروا انه قد تم عقد الكثير من الورش والسمنارات
والمؤتمرات قدمت فيھا الكثير من الدراسات المشابھة مثل الدراسة التشخيصية التي اعدتھا لجنة من خبراء
البنك الدولي والتي شخصت المشاكل وحددت الحلول كما ان المسح الصناعي قد ابرز كل تلك المشكالت
بوضوح منذ عقود ،لكن ھنالك مشكلة تتمثل في ان تلك الخطط لم تجد حظھا من التطبيق بسبب غياب االرادة
السياسية .يرى ھؤالء انه ال بد من البحث عن اساليب افضل من الحديث في المؤتمرات وان ھنالك فرصة
االن للتكتل والضغط على صانعي القرار لتنفيذ الحلول المعلومة والمتفق حولھا.
يرى أخرون ان ھنالك العديد من اوجه القصور في الخطط واالستراتيجيات الحالية ،اذ ليست ھنالك سياسة
صناعية واضحة في السودان؛ على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية ھنالك سياسة واضحة رغم انھا
بدأت في عام 1985م حيث تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد المناطق الصناعية وتجھيزھا بكل
الخدمات الضرورية وتوفر تمويل طويل االجل للمنشآت الصناعية .ينادي اصحاب ھذا الرأي بضرورة
معرفة تجارب الدول المختلفة وما يمكن االستفادة منه في التنمية الصناعية في حالة السودان .أيضا يعتقد
ھؤالء ان التوصيات ال يمكن ان تصلح لكل الصناعات ،فھنالك عموميات يمكن االتفاق حولھا لكن ال بد من
خطط لكل صناعة على حدة مما يستوجب اعداد الدراسات المتعمقة للقطاعات الفرعية داخل القطاع
الصناعي.
ويشير ھؤالء ايضا الى ان التنامي الصناعي ينتج عن تغيير في النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية
واالمنية مما يستدعي النظر الى اصالح تلك النواحي عند تصميم الخطط قبل الحديث عن التنمية الصناعية،
كذلك يرون انه ال بد من البحث عن كيف يمكن تحديد االولويات داخل القطاع الصناعي واالتفاق حوله مع
الدولة ،كذلك يعتقد ھؤالء ان مراكز البحوث العريقة مثل مركز البحوث واالستشارات الصناعية كانت في
السابق تقف وراء نجاح الكثير من الصناعات مثل السكر والمشروبات لكنه اآلن يتم تقليص دورھا وتنشأ
مراكز بحوث جديدة ليست لھا امكانيات وقدرات بحثية تؤھلھا للقيام بذلك الدور.
القوانين والتشريعات والسياسات-:
أشار المشاركون في الورشة الى العديد من اوجه القصور في البنية التشريعية الخاصة بالصناعة في
السودان ،فالصناعة ليس لھا قانون حاليا وقانون العمل به العديد من اوجه القصور فبالرغم من وجود بطالة
عالية تلجأ المنشآت الى العمالة األجنبية ويھاجر االف السودانيين للعمل بالخارج ،لذا ال بد من التعاون للحفاظ
على القوى العاملة الماھرة في السودان ،بسن قانون للتنمية الصناعية في السودان وازالة التقاطعات
التشريعية بين الواليات والمركز عبر التنسيق بين جھاز االستثمار الوالئي والقومي وسن قانون موحد
لالستثمار يسري في كل الواليات مع اعطاء خصوصية محدودة لكل والية .لكن ھنالك من يرى ان المشكلة
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ليست في غياب القوانين بل في عدم االلتزام بتطبيقھا وبدون سيادة حكم القانون ال يمكن ان تتدفق
االستثمارات الى اية بلد وال يمكن ان تتطور قطاعاته االقتصادية بما فيھا الصناعة.
باالضافة الى ما ذكر في محور القوانين ھنالك العديد من السياسات الخاطئة التي انتھجھا السودان في
السنوات االخيرة والتي اضرت بالصناعة ،فسياسة التحرير االقتصادي تم فھمھا وتطبيقھا بشكل خاطئ؛
حيث سادت سياسة السوق الحر في السودان بطريقة تھمل المصالح الوطنية ودخل السودان في اتفاقات دون
مراعاة مصالح الصناعة الوطنية واإلقتصاد الوطني مثال منظمة الكوميسا تتحدث عن التكامل لكنھا تحولت
لمنافسة ،واالتفاقيات الثنائية مھمة لكن يتم التعامل في السودان مع االتفاقات بعدم اھتمام وممثلي السودان في
مفاوضات االتفاقيات ال يقومون بالدور المطلوب منھم وبسبب عدم المامھم بمصالح وقضايا قطاع الصناعة
يوقعون على شروط تضر بالصناعة السودانية.
من السياسات الخاطئة أيضا منافسة الحكومة للقطاع الخاص ،فالخصخصة في السودان طبقت بطريقة سيئة:
الحكومة باعت المنشئات القائمة لجھات مرتبطة بالحكومة باسعار تقل عن قيمتھا الحقيقية ومن جھة اخرى
اقامت منشآت تجارية منافسة للقطاع الخاص في السوق وتتمتع باعفاءات ضريبية وجمركية غير محدودة مما
خلق العديد من التشوھات في اإلقتصاد الوطني مع المنافسة الجائرة .أيضا سادت في ظل السوق الحر حاالت
االغراق والتصديقات الستثمارات جديدة اوقفت المشروعات القائمة مثل المطاحن حيث نجد ان الطاقة الحالية
غير مستغلة ،في السابق وزارة الصناعة كانت تتاكد من الجدوى وتحمي الصناعة ،أيضا صناعة الزيوت
ھي مجال يوضح تماما خطأ السياسات اذ تعمل السياسات لصالح التجارة واالستيراد بدال من الصناعة
المحلية حيث يفتح الباب الستيراد كميات تفوق النقص في االنتاج بنسبة كبيرة ينجم عنھا انھيار االسعار
وخسارة المصانع المحلية ،كذلك ادى وقف التجارة مع جنوب السودان الى خروج السودان من سوق كبير
للمنتجات الصناعية وترك المجال ليوغندا.
من السياسات الخاطئة في مجال صناعة التعدين تخصيص مساحات واسعة للشركات المعدنة ،في الواقع
تستغل الشركات جزءا محدودا من تلك المساحات مما يمنع شركات اخرى من االستفادة منھا ،لذا ال بد من
تقليص المربعات ،كذلك ھنالك عدم التزام بالمعايير البيئية وھو امر يحتاج لسياسات ضابطة.
المؤسسات التنفيذية-:
أكد معظم المشاركين في الورشة ان ما تم وضعه من خطط لم يجد حظه من التطبيق وارجع البعض ذلك الى
ان الصناعة ليست اولوية ضمن اولويات الدولة ،وان ھنالك ضعف واضح في المؤسسات القائمة في
السودان ،وانعدام التنسيق بين اجھزة الدولة وبين االتحادات المختلفة )الزراعية والصناعية والتجارية( حيث
تعمل كل وزارة وكل قطاع في جزيرة معزولة ،في الدول االخرى ال يستطيع الوزير اصدار قرار دون
الرجوع لالتحادات .كذلك يوجد تناقض بين سلطات وصالحيات االجھزة المختلفة ،وانتشار للفساد االداري
وعدم العدالة في منح الرخص للمصانع .فوزارة الصناعة بدأت سنة 1967م وكان الوزير ھو المسؤل االول
والنھائي عن تطوير الصناعة فنمت الصناعة في ذلك العھد ،ثم جاء بعد ذلك عھد النافذة الواحدة وقد برھنت
على فشلھا ومن ثم جاءت وزارة االستثمار فعمقت الفشل واصبحت تقوم بالرحالت الخارجية للترويج فقط.
اآلن أصبحت وزارة الصناعة وكل المؤسسات ذات الصلة ضعيفة ،فوزارة الصحة تتدخل في شؤون
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الصناعة ،ووزارة الصناعة الحالية ليست لديھا اية سلطة عدا اعداد الدراسات واالشراف على مصانع
الحكومة ،كذلك النظام الفدرالي جعل الصناعة بال اية جھة مسئولة عنھا.
دعا المشاركون في الورشة الى ايجاد مؤسسات فاعلة تقوم بتنفيذ الخطط وما فيھا من توصيات وذلك عبر
احياء وزارة الصناعة لتقوم بدورھا الرقابي  ،والى ضرورة تھيئة البيئة لجذب االستثمار وازالة
البيروقراطية ،واجتثاث بؤر الفساد من الوزارات والھيئات ومراجعة نظام الحكم الفيدرالي لضمان التنسيق
اللصيق بين القطاعات مثل الصناعة والزراعة.
التعليم الفني والبحوث والتطوير والجودة-:
اجمع المشاركون في الورشة على وجود فوضى في التعليم الفني؛ اذ ليست ھنالك برنامج تدريبية متناسبة مع
حاجة سوق العمل للعمالة الفنية الماھرة والخريجين غير مؤھلين للعمل في معظم مجاالت الصناعة وال توجد
كوادر وسطى ،وان مخرجات التعليم غير موائمة الحتياجات سوق العمل كما ان ھنالك توجه للتعليم
االكاديمي ،ويعتقد البعض ان ھذا ناتج عن توسع الدولة واھتمامھا بالتعليم االكاديمي واھمالھا للتعليم الفني،
وبسبب غياب الحوافز المشجعة على تلقي التعليم الفني ،ونظرة المجتمع للعمل الحرفي واليدوي .لكن البعض
يرى ان ھذه مشكلة اجتماعية ال يمكن ان تحل في االجل القصير ،بينما قوى السوق والعائد المادي كفيلة
بتصحيح ذلك االمر.
أشار العديد من الخبراء الى ان الجودة ھي اھم عوامل نجاح الصناعة في العصر الحالي وان تأكيد الجودة
يتطلب توفير معامل متطورة وبمواصفات عالمية وتدريب فنيين في مجاالت معينة ،وتعد المراكز البحثية ھي
الجھات المنوط بھا تأسيس تلك المعامل واجراء البحوث وتوفير المعلومات المناسبة .لكن في السودان ال
تتوفر مثل تلك المراكز البحثية والمعامل الحديثة كما ان ھنالك ضعف واضح في البحوث وھي غير موجھة
لتطوير الصناعة .ھذا يستوجب انشاء مراكز بحثية متطورة ومعامل مواكبة للمواصفات العالمية واجراء
بحوث علمية متقدمة موجھة لخدمة الصناعة.
التمويل والتسويق-:
من المتوقع ان يكون ھنالك اكتفاء ذاتي من العديد من المنتجات الصناعية واذا ما تمت تنمية القطاع مما
يدعو الى البحث عن فرص الترويج الخارجي للمنتجات الصناعية السودانية ،والمشكلة ھنا ھي صعوبة
الولوج لالسواق بسبب ضعف التنافسية والميزة النسبية ،لذا ال بد من تصميم استراتيجيات مناسبة للتسويق
والتسعير ،حاليا ھنالك االف االطنان من السكر في المخازن لم تنجح المصانع المنتجة في تسويقھا بينما
السودان يستورد السكر .ھنالك حاجة ماسة اآلن لتطوير بنيات التخزين ولفتح اسواق مثل سوق جنوب
السودان امام المنتجات الصناعية السودانية.
أما فيما يخص التمويل فال خالف حول تكلفته العالية وتخصيصه لقطاعات ال تتميز باالھمية والشخاص ال
يتمتعون بالخبرة في ادارة المال ،لكن ھنالك خالفا حول الربا ،وعدم السماح باستخدام صيغ التمويل التقليدية؛
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يعتقد البعض ان ھذا قد فاقم من ازمة التمويل الن الصيغ المستخدمة في المصارف حاليا برايھم ال تصلح
لتمويل الصناعة.
البنيات األساسية-:
من المالحظ ان ھنالك قطوعات مستمرة في اإلمداد الكھربائي وارتفاع في تكلفته وكل االتفاقيات والحلول
التي يحاول قطاع الصناعة الوصول اليھا تعتبر غير مجدية في حل ھذه االزمة ،فالتوليد الذاتي عالى التكلفة
يسبب الكثير من الخسائر للمصانع لذا تلجأ للشبكة القومية ذات االمداد الكھربائي المتذبذب.
ھنالك قضايا اخرى عامة كتوفير األمن واالستقرار في مناطق االنتاج ورفع الحصار االقتصادي ،وتحسين
العالقات الخارجية للسودان مما تعد شروطا ضرورية للتنمية الصناعية قد اشار اليھا المشاركون في النقاش.

التوصيات-:
) (1اعداد استراتيجية )متكاملة ومتوازنة( واضحة للتنمية الصناعية في السودان تحدد البرامج والقيد
الزمني لتنفيذھا.
) (2إصدار قانون الصناعة ووضع التشريعات والضوابط المنظمة لالسواق المختلفة للمنتجات الصناعية.
) (3اعادة صالحيات ادارة الصناعة لوزارة الصناعة كجھة وحيدة مسؤلة تقوم بكل اجراءات تطوير
الصناعة.
) (4ازالة التقاطعات التشريعية بين الواليات والمركز عبر التنسيق بين جھاز االستثمار الوالئي والقومي.
) (5توطين القمح في الشمالية واعادة القطن لمشروع الجزيرة ومراجعة مواصفات القمح المحلي وتطبيق
الخلط بالذرة ،وزيادة الطاقة التخزينية للقمح والحبوب الزيتية لتطوير صناعة الدقيق والزيوت في
السودان.
) (6اصدار المواصفات الخاصة بالدقيقوكل المنتجات الصناعية ذات الصلة،
) (7حل المشاكل الداخلية والتنسيق بين االتحادات الصناعية والعمل الجماعي للضغط على صناع القرار
لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية.
) (8اجتثاث بؤر الفساد من الجھاز الحكومي والوزارة واالدارات والھيئات المختلفة ومعالجة القضايا
والمشاكل اإلداريه وبيروقراطية اإلجراءات في التعامل من المستثمر والتي افرزتھا الدراسه التحليليه
بتمويل من البنك الدولي.
) (9مراجعة النافذه الموحده لتكون ذات فاعليه حقيقيه وتؤدي الغرض من تشكيلھا وليس تطبيق صوري.
) (10الحد من انشاء شركات صناعية حكومية منافسة للقطاع الخاص ،وفك احتكارات الشركات الحكومية
للمدخالت المختلفة ووقف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل.
) (11اصالح التعليم التقني عبر انشاء مراكز تدريب فني للمختصين في المجاالت الصناعية لسد النقص في
العمالة الماھرة.
) (12مراجعة تشريعات العمل وبصورة خاصة قانون العمل ،لتحقيق استقرار القوى العاملة.
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) (13ال بد من تاسيس معامل معتمدة عالميا لتضمن جودة المنتجات الصناعية السودانية ومعالجة
االفلوتوكسن وتطبيق المواصفات في كل المراحل الصناعة واستخدام المذيب الكيميائي بدال من العصر
الميكانيكي للحبوب الزيتية.
) (14التركيز على االنتاج )العضوي( للحبوب الزيتية لما يمكن ان يحققه من عائد مجز في مجال الصادر.
) (15انشاء مسالخ حديثة بمواصفات عالمية تمد مصانع اللحوم ومدابغ الجلود بمنتجات عالية الجودة.
) (16االسراع في تنفيذ المدن الصناعية واعداد الخارطة الصناعية.
) (17تحقيق االستقرار في االمداد الكھربائي وتخفيض تكلفته للصناعة عبر فرض تعرفة مناسبة لكل
الصناعات.
) (18مراجعة االتفاقات الثنائية وتحديد مصالح الصناعات السودانية لتحقيق االستفادة القصوى منھا ،وعدم
الدخول في اية اتفاقات دون دراسات عميقة تحدد مصلحة االقتصاد الوطني فيھا.
) (19التنسيق بين القطاعات االقتصادية المختلفة بما فيھا القطاع الصناعي لضمان انسياب الخام والمدخالت
المختلفة بما في ذلك تعزيز الشراكة بين المزارعين واصحاب الصناعات القائمة على استخدام مدخالت
زراعية للتصنيع.
) (20أعداد الدراسات المتعمقة للقطاعات الفرعية والصناعات المختلفة داخل القطاع الصناعي واالعتماد في
صنع القرار على نتائج البحوث التي تجريھا مراكز البحوث واالستشارات المؤھلة.
) (21الحد من االغراق ووقف تطبيق السياسات المشجعة على تصدير المدخالت واستيراد المنتجات
الصناعية لدعم االنتاج الصناعي ومراجعة السياسات الجمركيه والضرائيبيه التي تشجع اإلستيراد علي
حساب التصنيع المحلي..
) (22تقليص المربعات الممنوحة للشركات العاملة في مجال التعدين ،وفتح المجال امام الشراكات في
القطاع.
) (23وضع الضوابط الالزمة للتاكد من حماية البيئة من التلوث بفعل النفايات الصناعية مثل صناعة الجلود
والتعدين.
) (24اعادة فتح اسواق جنوب السودان امام المنتجات الصناعية السودانية.
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