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²كم1,886,068 المساحة 

نسمة 40,782,742 عدد السكان

²كم/ن16.4 الكثافة السكانية 

الخرطوم العاصمة 

18 عدد الواليات 

موبايل3--4 عدد شركات االتصاالت 

مليون 28 عدد مشتركي الهاتف السيار 

ملبون 18 عدد مشتركي االنترنت 

مليون 15 عدد مشتركي األجهزة الذكية 





:الرؤيا 

.على أساس رقمياإلقليمىسودان قائد لمجتمع المعلومات 

( :س و د ا ن )مرتكزات الخطة 

.مو الفكـــــــرةس

. صول الخدمةو

. وام األعـــمــالد

. صالح الدولـــةإ

.هوض األمـــــةن

القيم والمبادئ 

.المواطن المحور األساسي للخدمات اإللكترونية* 

.استخدام تكنولوجيا المعلومات حق للجميــــع* 

. إرساء الشفافية والكفاءة والحكم الراشـــــــــــد* 

. حماية خصوصيــــــة األفراد والمجتمعـــــــات* 

. ضمان األمان واالستدامة لألعمال اإللكترونية* 

:السياسات 

اعتمدت الخطة االستراتيجية للحكومة اإللكترونية والتحول إلى الحكومة الذكية 

م على السياسات الوطنية لالتصاالت وتقانة المعلومات والبريد ، التي ٢٠٢٠-٢٠١٦

.م٢٠١٦أجازها مجلس الوزراء الموقر في العام 



4 محاور الخطة  

8 عدد المبادرات 

25 عدد المشاريع 

مليون دوالر 176 التكلفة االجمالية للمشروع 

83.4% 2016نسبة التنفيذ في سنة األساس 

79.1% 2017نسبة التنفيذ في 



توفري و ةخالل ساعة من إعالن النتيجمعرفة النتيجة يف كل أحناء السودان 
.ى أخر حافز لوزارة الرتبية والتعليم  إلطالق خدمات،اجلهد واملال 

نتيجة الشهادة السودانية

للجامعاتلكرتوياإلالتقدمي 

.لمواطنني من احلكومة لمتكاملةتقدمي خدمة إلكرتونيةوالتنسيق و دواراألتكامل 

ىف السودان–يةلكرتوناإلاخلدمات مناذج لبعض 

 للج لكرتويالتقدمي اإل
.ة ــــــــــــوديوهو من مطلوابت اململكة العربية السعاملسار اإللكرتوي للج  تطبيق 

.جراءات احل  يف إتوفري الشفافية واملصداقية و، ربط اخلدمة ابلرقم الوطين بنجاح 
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معلوم  أن  التقنية هى أحد أنجع الوسائل التى يمكن إستخدامها إلحكام الرقابة على األنشطة و األنظمة 
و محاصرة الفساد و التجاوزات املالية و إستخراج مؤشرات تعين متخذ القرار فى وضع السياسات و, املالية 

.التخطيط السليم 

لذلك تم إعتمادها ضمن ركائز خطة إصالح الدولة و تعزيز الشفافية فقد وجهت الدولة ببناء خطط 
إستراتيجية و تشغيلية لتعمم إستخدام النظم التقنية و حوسبة اإلجراءات في كل مؤسسات الدولة 

:املختلفة وقد إشتملت التوجيهات على ثالثة محاور رئيسية هى 

.حوسبة اإلجراءات املالية و اإلدارية 1.

.إستخدام نظم الدفع اإللكتروني 2.

.3 
ً
.تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا

كما إعتمدت الحكومة مشروع الحكومة االلكترونية كإطار لتقديم الخدمات الحكومية ، و بدورها شرعت 
لعام وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بعد اكتمال البرنامج الثالثي إلستدامة اإلستقرار االقتصادي في ا

م في صياغة و إعداد البرنامج الخماس ي لإلصالح االقتصادي تحت شعار االنتاج واإلنتاجية من أجل 2014
 الى إقتصاد املعر 

ُ
 للشفافية وتحسين اداء الدولة وصوال

ً
.فةالتصدير لتحسين مستوي املعيشة تعزيزا
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.نظام املعامالت الضريبية 1.

.نظام الفوترة اإللكترونية 2.

(T.S.A)نظام حساب نظام الخزانة الواحد 3.

(CORE BANKING SYSTEM)نظام األساس لبنك السودان املركزي 4.

(IFMIS)نظام املالية العامة 5.

(G.R.P)نظام تخطيط و إدارة موارد املؤسسات الحكومية 6.

(.E15)نظام التحصيل اإللكتروني للخدمات الحكومية 7.

.نظام الجمارك8.

اس ي في إطار تنفيذ برنامج إصالح الدولة و إنفاذ أولويات اإلصالح املالي للبرنامج الخم
ويرهـ قامت وزارة املالية بتطوير األنظمة الحاكمة واملحوسبة لألداء املالي لتحسينه وتط

:فقد قامت بإطالق النظم التالية 



15إيصال مايل 
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.ال العام تأكيد واليـــة وزارة املالية والتخطيــــط االقتصادي ووزارات املالية الوالئية علي امل1.

.إنفاذ برامج الحكومة اإللكترونية2.

.زيادة اإليرادات بما يساعد فى زيادة نسبة مساهمتها في الناتج املحلي واألجمالي3.

.تحقيق الشفافية 4.

.التسهيل على املواطن في الحصول على الخدمات الحكومية 5.

.ضبـــط الخدمات وتحديد الرسوم الخاصة بها 6.

.االحتفاظ بالسجالت ألطول فترة زمنية ممكنة 7.

.توحيد النماذج املالية  املستخدمة في عمليات التحصيل8.

ادي واصالح االستفادة من ادوات وكوادر تقانة املعلومات واالتصاالت في عملية االصالح االقتص9.
.الدوله 

اإللكتروني كأحد البرامج األساسية الداعمة لخطة إصالح الدولة و 15جاء مشروع أورنيك 
:لتحقيق العديد من األهداف األستراتيجية و القومية الهامة و التي تتمثل في 
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أحدث األلكتروني أكبر نظام تقني فى تاريخ السودان وقد إستخدمت فيه15يعتبر نظام أورنيك 
,  خدم فى السودان تقنيات تشغيل النظم و هي تقنية الحوسبة السحابية و هى املرة األولي التي تست

:و يأتي تصنيف املشروع كأكبر نظام تقني لألسباب التالية 

.معاملة( مليون 200)بلغ إجمالي املعامالت في قاعدة البيانات في نهاية الفترة  

.بلغ إجمالي الزيادة في اإليرادات في نهاية الفترة ما يعادل مليار دوالر 

.بعثة دبلوماسية خارجية( 85)يتنشر إستخدام النظام في كل واليات السودان و في 

.عملة مختلفة(48)يتم التحصيل بعدد 

.وحدة ( 6,270)بلغ عدد الوحدات الحكومية التي تستخدم النظام 

.مستخدم ( 51,812)بلغ عدد املستخدمين 

.خدمة ( 21,230)بلغ عدد الخدمات املسجلة في النظام 

(.POS + Mobile)طرفية ( 23,000)بلغ عدد الطرفيات املستخدمة 
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E15 V1

E15 V2

E15 V4

E15 V3

2015يوليو 2016يونيو  2015ديسمبر  2016سبتمبر 

E15-
Payment 

V1
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:

:نتائج تنفيذ املشروع علي املستوي القومي 

.اإليرادات الكبيرة الزيادة 1.

ويات الحكم بداية اإلنفاذ العملي لوالية وزارة املالية والتخطيط اإلقتصادي علي املال العام علي كل مست2.

.الثالث

.إنحسار عمليات تجنيب اإليرادات 3.

.الورقي ( 15)تقليل عمليات التزوير و إنهاء املخاطر املصاحبة لنقل أورنيك مالي 4.

 و بناء معلومات تراكمية تساعد في عمل إحصاءات مالية تف5.
ً
يد في تسجيل البيانات و املعلومات آنيا

.التخطيط و وضع السياسات املالية

.انات دخول شركات اإلتصاالت كشريك أصيل في التحصيل األلكتروني واإلستثمار في جانب البي6.
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:نتائج تنفيذ املشروع علي املستوي القومي 

أنكانماالتيوائيةالنالطرفيةاملناطقبعضفيتوفرهـاوالشبكاتمديبتوسيعالتحتيةالبنياتتحسين7.

.التنفيذحيزاملشروعدخول لوالاإلتصالوسائلوالتقنيةاليهاتصل

ملستفيديناواملشروعمستخدميبينجديدةثقافةنشروالحاسوبأميةمحونحومتسارعةبوتيرةالتقدم8.

.سواءحدعليمنه

.جديدةوسائلوإبتكاراإليراداتبتعظيمالوحداتوبعضالوالياتطموحاتسقفارتفاع9.

.وسطهمتمتالتياإلستطالعاتخاللمناملواطنينلديمقدرنسبيرضاءتحقيقوالشفافيةتعزيز10.

املشروعقبلالحالعليهكانممابأفضلنفوذهممناطققيادةمناملسئولينتمكين11.

.مميزةتنسيقيةوأطرشراكاتوبناءوالوالياتاملركزبينالعالقةتقوية12.

تــقتتفبدأتثقةاملعلوماتتقنيةمنسوبيأكسبمما،%100سودانيةبأيدياملشروعوتنفيذوصناعةإنتاج13.

.لهمخططهواممبأعجلشاملةإلكترونيةبحكومةوواعـــــــدبغـــديبشربماالسودانربوعكافةفيإيجابياتهم



.

Average /month (3M 

receipts)

All Government 

units (6,720 units)

revenue increase ($ 

1billion)

Robust Secure System 
(2k attempts)

All Government 

Services (21,230)

Biggest IT system 

ever in Sudan

Cloud Computing 

Tech. (50+ servers)

Stable Reliable Sys. 
(99.98 up time)

Total number of 

transactions (400M)

Total number of 

users is (55,000+)

National System 
(Sudan+85 mission)

Total number of 

terminals (50,000+)

:E15إحصائيات نظام 



E15 ,,, The winner of the ITU Thematic award for the most promising 
innovative solution with social & economical impact

ITU Telecom Awards 2016



2017نتائج بعض اخلدمات اإللكرتونية يف العام 



0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

السنوات أعداد مشتركي الهاتف السيار

إنتشار مشرتكي اهلاتف السيار ىف السودان





ادبعض اخلدمات اإللكرتونية يف قطاع اإلقتص
ىن اخلدمات املالية عرب قنوات الدفع اإللكرتو 















(725)بمشاركةعملورشة(17)عددتفيذتم•

االتحادىالمستوىعلىمشاركاالسكوابواسطة

واجهزةالسوداناتواليبمشاركة،والوالئى

،الدولةدولةووزراءوزراء)تنفيذيةالتنفيذية

المركزمنسوبي،الشرطةقادة،الوزاراتوكالء

معلوماتمراكزمديرو،للمعلوماتالقومي

.(السودانعمالعاماتحاد،الواليات

فيالعملوورشاالستشاراتمنعددتقديم•

.المعلوماتوتكنلوجياالعامةالماليةمجال



توفري اجلهد واملال1.

تسهيل التعامالت 2.

. حتسني ادارة التدفقات النقدية للدولة وزايدة الشفافية 3.

.الوالية الكاملة علي أموال الدولة 4.

.حماصرة الفساد املايل 5.

.توفر املعلومات الكافية ملتخذ القرار 6.




