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مقدمة
بعددم2020-2016الذكيةللحكومةوالتحولاإللكترونيةللحكومةالموجهةالخطةباسمخطةالسودانلجمهورية▪

يةالتنمتطبيقاتلدعمالتقنيةوسائلالفضلاالمثلاالستغاللمنتمكنمشروع(38)تتضمنمبادرات(8)

.االعمالاداءفيالفاعليةوتعظيمالكفاءةلرفعالمحفزةالتمكنيةالبيئةوتهيئةوالخدميةاالجتماعية

وتمالكترونيا ًالقوميةاإليراداتبتحصيلوالخاصاإللكتروني15أورنيكمشروع:اُطلقتالتيالمشاريعأبرزمن▪

2016عامنهايةيفبانكوكفيالمعلوماتوتكنلوجيالإلتصاالتالدولياإلتحادتقييمحسبمشروعأفضلكتقييمه

.الجائزةونيلهم

اإلمكانب،المعلوماتتكنولوجيامنواإلستفادةللجمهورالخدماتلتقديممتكاملةمجمعاتعنعبارةاخرومشروع▪

.مجمعكلفيبالتزامنمواطناالفثالثةمنيزيدلماالخدمةتقديم
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2020-2016حكومةًااللكترونيةًلالخطةًالموجهةًل

.الرؤية▪

االستراتيجيةاالهداف▪

.الدولةصالحإبرنامج▪



2020-2016والتحولًاليًالذكيةًالخطةًالموجهةًللحكومةًاإللكترونية

:المرتكزاتً

سودانإرتكزتًعلىًكلمةًلخطةا

موًس
الفكرة

صولًو

الخدمة

صالحإ
الدولة

هوضًن
األمة

وامًد
االعمال

رقميًالقليمىًعلىًأساسًإقائدًلمجتمعًالمعلوماتًسودان

:لرؤيةا
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اإللكترونيةالخدماتجودةتحسين01

األهدافًاإلستراتيجية

ألفرادًتطويرًوتحسينًوإتاحةًالخدماتًاإللكترونيةًًالتيًتقدمهاًالحكومةًلوحداتهاًول

وسائلًوقطاعًاألعمالًلتحقيقًرضاًالمستفيدينًبفعاليةًوإستدامةًمنًخاللًالوصولًب

.وقنواتًإلكترونيةًمتعددةً

تطويرًوتسهيلًوتحسينًكفاءةًأداءًاألعمالًالحكومية02ً

تسهيلًوًتطويرًكافةًاإلجراءاتًوتحسينًوزيادةًكفاءةًأداءًاألعمالًالحكومية

لخدماتًلإلسهامًفيًجهودًإصالحًالدولةًمنًخاللًتوفيرًالبُنىًالتحتيةًالالزمةًلنفاذًا

تخدامًالحكومية،ًوتوظيفًالقدراتًالبشريةًوالمؤسسيةًالداعمةًلإلبتكارًمنًخاللًاإلس

.األمثلًلمواردًالدولةً
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ونيةاإللكتراألعمالفيوالموثوقيةالثقةوتعزيزالجهودمساندة03

األهدافًاإلستراتيجية

ل  ً للثقةًوالموثقيةًوضمانا سالمةًدعمًجهودًالدولةًفيًحمايةًوتأمينًالمعامالتً،ًتعزيزاً 

المعامالتًاإللكترونيةً

الحوكمةًوالشفافيةًوالمشاركةًالمجتمعية04

إنفاذظمتنالتيالعالقاتتحكممؤسسيةأُطروتشريعاتوإصدارتطوير

مشاركةقيقوتحالمسئولية،بمستوىواإلرتقاءالشفافيةقيملتعزيزالمشروع

.المجتمع
05

كوميةالحواألعمالالنظمكافةفيوعلميةعالميةقياسومؤشراتومعاييرمنهجياتتبني

.وعالميةإقليميا ًمتقدمةلمواقعوصوال ً،

تحقيقًالريادةًفيًالمجالً



01

02

03

عام لذلك 20السودان تعرض لمقاطعة اقتصادية ما يزيد علي 

:اتخذت الدولة التدابير االتية 

االعتماد علي اإلنتاج المحلي واالستفادة من التجارب العالمية

تشجيعًاالبتكارًبكلًأنواعه

.االعتماد علي البرمجيات مفتوحة المصدر 



نيمرتبطة بصورة مباشرة بالرقم الوط

خدماتًمرتبطةًبالفرد

نظيم توحيد ترقيم المنشآت وتصاريحها ت

بقانون الرقم الموحد

خدماتًمرتبطةًبالمنشأة

ة ترقيم األماكن بخارطة األساس الرقمي

لكل السودان

خدماتًمرتبطةًبالمكان

تصنيف الخدمات الحكومية
خدمة1940مرشد تسهيل أداء االعمال وعددها 
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عنارص التنفيذ

خدماتًذكيةً
ومميزة

الحكومة
التنظيم

القطاعًالخاص
التنفيذ

منظماتًالمجتمعًواالفراد
المراقبة
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كة المنتجات والخدمات المشير

ميةالشبكة القوالشبكة الحكومية اآلمنة

ةاإلستراتيجيكترونيةالخطة التنفيذية للتحول للتعامالت اإلل

قناة التكاملGroupWareالبيانات التشاركية 

نبوابة السوداحكوميةالبوابة الوطنية للتعامالت اإللكترونية ال

التطبيقاتقاعدة البيانات الحرجة

قياسوميةقياس التحول للتعامالت اإللكترونية الحك
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. . .الحركية تحتاج /التنقلية

نظامًموحدًللرسائلًالقصيرة

البواباتًالذكية

التطبيقاتًالذكية

الدفعًعبرًالهاتفًالذكي

التحققًمنًالهويةًعبرًالهاتفًالذكي

. . .تصميمًوتطويرً
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تجربة المستخدم

الكفاءة
Effectiveness الفاعلية

Efficiency

النزاهة 
Integrity

السرية 
Confidentiality

الخصوصية 
Privacy

التواجدية 
Availa
bility ة للحصول على تجربة مستخدم مميز

. . .نحتاج إلى 
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تقيملعشرخمسةعقدوتمالسودانوالياتمنواليةفييعقدللمعلوماتسنويملتقي

واليةعشرثمانيةاصلمنالجمهوريةرئاسةبتشريفاالنحتي

عامكلمنمارس25وهوللمعلوماتالوطنيباليومسنوياباالحتفالالجمهوريةرئاسةقرار

بتكارااللدعماألولالنائببرعايةالمعلوماتلتكنولوجياالسنويةالجائزة

البرمجياتمجالفيواالبتكاراتالحاضاناتلرعايةالوطنيالبرمجياتمركز

األداءلقياسوالتميزللجودةالعامةاألمانة

السياسي الدعمو التوعية

دانالسوفيالرقميللتحولالداعمةوالتشريعاتالقوانينمنعددإصدار



التطبيقاتلبعضنماذج



15إيصال مالي 



15إيصال مالي 

مشروعفى2016للعامالمبتكرهالحلولجائزةاحراز

النيلمركزقامحيثE15االلكترونيالتحصيلنظام

لاللكترونيالتحصيلنظاموتنفيذبتطويرالتقنيةلألبحاث

E15فىواطالقهاالقتصادىوالتخطيطالماليةلوزارة

القوميالمركزمنكلمعبالعمل2015يوليومناالول

زارةورعايةوتحتلالتصاالتالقوميةوالهيئةللمعلومات

اءانحجميعليغطي،المعلوماتوتكنولوجيااالتصاالت

حواليويخدمحكوميةوحدة6000مناكثرفىالسودان

.مختلفةخدمة25000مناكثرفىمستخدم45000
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4

395360674

اقتصادياتًالمشروع

الصافي  المنصرف

مؤشراتًونتائجًالتطبيق

زيادةًفيًالدخلًالقوميًبماًيعادلًمليارًدوالرً



458لعددالنتيجةإعالنمنساعةخاللالسودانأنحاءكلفيالنتيجةمعرفة

.مليون7يفوقاستفساربمعدلطالبالف

نتيجةًالشهادةًالثانويةً

التقديمًااللكترونيًللجامعات

منًالحكومةًللمواطنينًمتكاملةتقديمًخدمةًإلكترونيةتكاملًاالدوارًوالتنسيقًو

نماذجًلبعضًالتطبيقاتًوالخدماتًااللكترونيةًًً

التقديمًااللكترونيًللحجً

.ةــــــــــــالسعوديالعربيةالمملكةمطلوباتمنوهوللحجاإللكترونيالمسارتطبيق

.الحجاتإجراءفيوالمصداقيةالشفافيةتوفيرو.بنجاحالوطنيبالرقمالخدمةربط



االمتحانًااللكتروني



الثانيةاالصدار–الوالياتمعلوماتنظام

يوفرالسودانلبياناتمتكاملقوميمستودع

لىعوالتخطيطالقراراتخاذلدعمالسليمةالمعلومة

فيلةالعداتحقيقفيويسهمالحكممستوياتكافة

.تم،ادارتهاوحسنالمواردتوزيع



مسارات العمل الحالية والمستقبلية

2 ي ج
ي تبن 

 
وائز االستمرار ف

دعم االبتكار وتشجيعها و 
المشاري    ع الناجحة 

واستخدامها 

1
وع تسهيلإعتماد  مشر

أداء االعمال و الحكومة 
ونية و الجودة  االلكير

واالبتكار من أهم 
مشاري    ع اصالح أجهزة 

.الدولة 
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4 اسة تكوين لجنة عليا برئ
النائب األول رئيس 

مجلس الوزراء القومي 
و  ع لمتابعة تنفيذ مشر

ونية  الحكومة االلكتر
-2016واالنتقال للذكية 

2020

3 فتح المجال للقطاع 
ة  الخاص بصورة كبتر
واالستفادة من رفع 
.الحظر عن السودان 
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6 وبات استكمال تطبيق مطل
التنمية مطلوبات

المستدامة  بحكم ان 
ظم التكنلوجيا ممكنة لمع

2030األهداف  

5 االستفادة من مخرجات 
اصالح أجهزة الدولة 
لالنتقال للحكومة 

.المفتوحة 
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حة مسارات مقير

8 تطوير المنهجيات 
ي تسهل

والمعايتر النر
ي 
 
عمليات التحول ف

ي 
الجهات الحكومية والنر
ادف والهدر و  ي تمنع التر

النر
ي 
 
تشجع زيادة المردود ف

ي اإلستثمارات
 
العامة وف

عمليات التطوير

7 حرص الخدمات الحكومية
وإعتماد ومتطلباتها 

منهجية واضحة إلعادة 
هيكلة منظومات 

الخدمات وإلعادة هندسة 
مسارات خدمة المواطنير  
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