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األهــداف

 الرئيسية ملؤسسة السودان

املُساهمة يف دعم النهضة الحضارية وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة يف البالد، ونرش . 1

روح التفاهم والتسامح بني كافة رشائح املجتمع السوداين .

املس��اهمة يف تنميةوحاميةاملواردالطبيعية، وتحقيق األمن املايئ والغذايئ وتحسني دخل األرس وتقليل . 2

حدة الفقر يف الريف والحرض، وتحقيق التنمية املتوازنةلكافة مناطق البالد تش��جيعاً لالستقرار يف 

الريف.

توليد فرص العمل للمواطنني، وإيجاد عاملة وطنية قادرة عىل اإليفاء مبتطلبات السوق محلياً وإقليامً . 3

عن طريق )التدريب(، وكسب العيش الكريم وتقليل معدالت الب�طالة .

املس��اهمة يف بناء مجتمع راشد ومتسامح وعادل يتبنى األخالق الحميدة ويسعى للعدالة والتضامن . 4

والتكافل االجتامعي وعمل الخري، والس��عي لنرش قيم الفضيلة، والتزكية، والطهر، والس��لوك اإلنساين 

املوجب بالريف والحرض .

تنمية املوارد املائية خارج مجرى النيل )مياه األودية واملياه الجوفية(، واملساهمة يف دعم األمن . 5

القومي عرب حصاد املياه وتنمية املناطق الحدودية.

بناء القدرات، وتدريب الش��باب لقيادة س��ودان املستقبل بأبعاد )إميانية - اقتصادية - سياسية . 6

-اجتامعية - تنموية - أمنية – ثقافية – وطنية - ...(، وتعليم أساسيات وتفاصيل علم القيادة، 

والتخطيط االسرتاتيجي كجزء من مجموعة متنوعة من الربامج .

املس��اهمة يف س��د نقص املعلومات الحاد الذي نعاين منه يف السودان، واملساهمة يف تشكيل مجتمع . 7

املعرفة واملعلوماتية .  
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مقــــدمة
أصبحت االتصاالت وتقانة املعلومات جزء أسايس يف حياة الناس، حيُث يُعتمد عليها يف كل املجاالت 

االقتصادية و االجتامعية والثقافية و السياس��ية و األكادميية و يف التعليم و الصحة والدفاع واألمن كام 

صارت كل رشائح املجتمع تعتمد عليها بصورة مبارشة أو غري مبارشة. وقد أضحت املعلومات واحدًة 

من أهمَّ عنارص قوة الدولة الحديثة، فمن ميلك املعلومات، ميلك القوة واملس��تقبل، وحيث أننا نعيش 

يف عامل املنافسة الدولية املفتوحة، فإنَّ السودان يحتاج إىل كيان معلومايت قوي يوفر احتياجاته من 

املعلومات ويعرض ما لديه من املعلومات متهيداً لدخول مجتمع املعلومات الجديد، كام أنَّ أهمية 

املعلومات للتخطيط واتخاذ القرار السليم أصبحت أمٌر ال يُخفى عىل أحد، فضالً عن أهميتها ملن يُريد 

االستثامر يف بلد متعدد املوارد واإلمكانات مثل السودان.

إنَّ كثرياً من مؤسساتنا ميتلك قدراً ال بأس به من املعلومات مخزن يف قواعد البيانات وأنظمة 

املعلومات الخاصة بهذه املؤسسات، وهذه املعلومات متثل أصوالً قيمة ال بد من تعظيم اإلفادة منها 

وإتاحة النفاذ إليها مام يضيف قيمة ومعنى لتلك املعلومات، ومام يُس��اِعد عىل ذلك أنَّ الس��ودان قد 

َشِهَد تطوراً كبرياً يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات بدايًة من العام 1993م حيُث متت خصخصة 

ِقطاع االتصاالت وإنش��اء رشكة سوداتل، مام أدى النتعاش س��وق االتصاالت بزيادة عدد املستخدمني 

مجاالت عمل 

مؤسسة السودان 

دائرة املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات
مشاريع اللبنة األوىل لتطوير قطاع املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات

اإلنت�اج النب�ايت .. 1

اإلنتاج الحيواين .. 2

اإلنتاج الصناعي التحوييل.. 3

الطاقات الجديدة واملتجددة .. 4

حصاد املياه.. 5

العمل االجتامعي والثقايف واإلعالمي .. 6

األسواق الخارجية والتمويل والرشاكات .. 7

إعداد وتدريب الشباب .. 8

املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات .. 9

الوحدات اإلنتاجية ، ومنافذ البيع .. 10

توفري فرص العمل وتشغيل الشباب .. 11

التطوير اإلداري والجودة والتميز.. 12
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لخدمات الهاتف الثابت وتحولها إىل األنظمة الرقمية، ومن ثمَّ بادرت سوداتل بإنشاء أول رشكة للهاتف السيار هي رشكة 

موبيتل يف العام 1997م، وتعزز األمر بظهور منافسني آخرين؛ رشكة كنار لالتصاالت يف مجال الهاتف الثابت ورشكة بشائر  

)MTN( يف مجال الهاتف الس��يار، ثمَّ أضافت سوداتل )رشكة سوداين( للعمل يف مجال الهاتف السيار بعد أن أنفصلت عنها 

رشك���ة موبيتل التي أش��رتتها )رشكة زين( . وكان لهذه املنافس��ة دور كبري يف تطور التقنيات املستخدمة وتقدميها بأسعار 

مقبولة للمستخدمني.

يهدف هذا املحور لبناء مجتمع معلومايت للمساهمة يف تجسري الفجوة ومعالجة داء أنيميا املعلومات الذي نُعاين منه، 

ويسعى إىل تحقيق مساهمة القطاع الخاص يف املساعي املبذولة إلدماج السودان يف االقتصاد املعريف عرب تشجيع دمج 

التكنولوجيا الحديثة يف عنارص اإلنتاج الزراعي والنبايت والحيواين والصناعات التحويلية .

تتضمن مشاريع اللبنة األوىل لتطوير ِقطاع املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات مثانية مشاريع يتم تنفيذها بواسطة الرشكاء 

وباإلس��تعانة بالجهات ذات الصلة عىل املستوى املحيل والدويل، كام ستتم االستعانة بخرباء النجاز الدراسات املختلفة ضمن 

كل مرشوع.

يتم تنفيذ املرشوعات الواردة يف هذا الُكتيب بواسطة القطاع الخاص الوطني واألجنبي،حيث تقوم املؤسسة عرب دائ��رة 

املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات مبتابعة هذه املشاريع بدءاً بالدراس��ة األولية للمرشوع املعني وإعداد دراسة الجدوى 

النهائية له،وترويج املرشوع وإيجاد املؤسسني له واملساهمني فيه،ومساعدتهم يف إجراءات الدراسات املكملة للمرشوع عرب 

الرشكات اإلستشارية ذات الدراية والخربة يف املجال املعني،ومن ثم مساعدتهم يف تنفيذ املرشوع عرب الرشكات املؤهلة لذلك 

، وفتح منافذ التمويل لهم.

األهداف الكلية للمشاريع :
املساهمة يف سد نقص املعلومات الحاد الذي نُعاين منه يف السودان .. 1

توفري املعلومات والدراسات الوصفية والتحليلية ملتخذي القرار والجهات االستثامرية والخدمية واملنتجني واملواطنني .. 2

تشجيع املؤسسات والجهات املختلفة وتحفيزها عىل إتاحة النفاذ إىل مخزون معلوماتها .. 3

زيادة جودة ومالمئة املعلومات وتأكيد مصداقيتها وفعاليتها يف اتخاذ القرار .. 4

املساهمة يف تشكيل مجتمع املعرفة واملعلوماتية .  . 5

تشجيع استخدام املعلومات كمورد اقتصادي، بحيث تعمل املؤسسات والرشكات عىل استغالل املعلومات واالنتفاع . 6

بها يف زيادة كفاءتها، مبا يؤدي يف املحصلة النهائية إىل تحسني االقتصاد الكيل للدولة.

العمل عىل دمج التكنولوجيا الحديثة يف عنارص اإلنتاج لتسهيل عمليات إنتاج السلع واملنتجات الزراعية ومبادلة . 7

الخدمات بشكل أبسط وأرسع .

إتاحة البيانات عن األس��واق الخارجية للمنتجني واملصدرين مبا يخدم تجارة السودان الخارجية )استرياد املدخالت . 8

وتصدير املنتجات املحلية( .

توطني تقانة املعلومات واالتصاالت وتطوير الكادر البرشي العامل يف هذا املجال الهام .. 9

توليد الفرص للتوظيف املبارش أو غري املبارش يف قطاع تقانة املعلومات واالتصاالت، وتحسني قابلية الشباب للتوظيف . 10

برفع تأهيلهم وإكسابهم املهارات املطلوبة للوظيفة يف هذا القطاع .
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ميزانية املشـــاريع

التكلفة )دوالر(املشروعم
3,000,000   مرشوع بنك املعلومات )ويكبيديا السودان( 1

2,000,000   مرشوع حاضنة تقانة املعلومات واالتصاالت2

2,000,000 مرشوع التدريب التقني يف مجال املعلومات واالتصاالت 3

500,000   مرشوع دعم مدينة أفريقيا للتكنلوجيا4

200,000مرشوع حوسبة مؤسسة السودان5

50000مرشوع الخدمة الشاملة 6

100000مرشوع النطاق العريض7

50,000مرشوع جائزة االبتكارات يف مجال تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت8

 7,950,000اجلملة 

النطاق الجغرايف 

للمشاريع 
تُغطي املشاريع املقرتحة ِضمن

 هذا الُكتيب كل واليات السودان .

طبيعة األنشطة االقتصادية مبناطق املشاريع
مجال إقامة مراكز املعلومات .. 1

مجال حاضنات تقانة املعلومات واالتصاالت .. 2

مجال التدريب التقني .. 3

إسناد مدينة أفريقيا للتكنلوجيا .. 4

حوسبة مؤسسة السودان. . 5

مرشوع الخدمة الشاملة. . 6

مرشوع النطاق الع�ريض.. 7

مرشوع جائزة االبتك��ارات. . 8

مدة تنفيذ املشاريع 
يتم تنفيذ هذه الِحزمة من املرشوعات خالل الفرتة )2017 - 2020م ( .
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وصـــف مختصـــــر لمشــاريع 
اللبنة األولى لتطـوير قطـاع 
المعلــــوماتية وتكنلــــوجيا 

المعلومات
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مرشوع بنك املعلومات )ويكبيديا السودان(
ملخص املرشوع ومربرات قيامه

تؤمن مؤسسة السودان باألهمية اإلستثنائية للمعلومات بحسبانها إحدى الركائز التي يجب 

أن يتأسس عليها أي مرشوع نهضوي، وتدرك حاجة البالد املاسة لبناء قواعد بيانات شاملة ودقيقة 

وحديثة وذات موثوقية عالية مُتِكن من توفري س��ند معلومايت للقرار التنموي بصفة عامة والقرار 

االس��تثامري بصفة خاصة، وتقديم خدمات املعلومات إلحداث التطور املنشود يف املجال االجتامعي 

والثقايف والنهوض بالبحث العلمي، لذا فهي تس��عى لبناء بنك معلومات )ويكبيديا( لخدمة قضايا 

النهوض الوطني يف أبعاده  املختلفة .

إنَّ عدم تطور صناعة املعلومات وضمور املحتوى الرقمي يف البالد ال يرجع لقلة اإلمكانيات املادية 

أو قلة املواهب السودانية أو شح املعلومات، بل يرجع أساساً إىل غياب السياسات وقصور الهياكل 

التنظيمية وعدم اإللتزام مببدأ املشاركة يف املوارد، بل إنَّ نظرة رسيعة لواقع صناعة املعلومات يف 

السودان والتحديات التي تواجهها تؤكد عىل وجود الفرص السانحة أمام قيام صناعة متكاملة ملحتوى 

إلكرتوين سوداين.

من هنا جاءت هذه املبادرة إلقامة مرشوع وطني يُسِهم يف سد النقص القائم يف املعلومات 

وتوحيد مصادرها من خالل بناء قواعد بيانات شامله لكافة القطاعات الحيوية يف السودان، واملساهمة 

ب��دور فعال يف النهضة الوطنية بتوفري املعلومات الدقيقه املوثقة، ومبخرجات متنوعة مطبوعة ومرئية 

ومقروءة ومسموعة؛ بجودة عالية، بإستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات. 

طبيعة املرشوع
يتمثل املرشوع يف بناء بنك معلومات وطني أو ويكبيديا سودانية خالصة متأل الفراغ املعلومايت 

القائم، وتُقِدم بيانات ومعلومات ش��املة ودقيقة وحديثة وذات موثوقية عالية، ليساِهم يف صناعة 

القرار وفق بيانات ومعلومات س��ليمة، وليس��اعد يف تقديم صورة حقيقية متكاملة  للسودان ماضياً 

وحارضاً ومستقبالً. ويعمل عىل توفري كافة املعلومات ملتخذي القرار يف جميع املجاالت، وللباحثني 

والعلامء من خالل قاعدة بيانات مركزية متصلة مبجموعة من قواعد البيانات الفرعية والقطاعية.

وس��يعمل املركز عىل جمع معلومات الجهات املستهدفة صاحبة املعلومات والدراسات والبحوث 

يف كافة املجاالت وخصوصاً املجاالت االس��تثامرية بصورة مركزية لدفع أهداف املؤسسة، ويعمل عرب 

منس��وبيه للتأكد من مصداقية هذه املعلومات حيث أنَّ املعلومات املوجودة عىل الشبكة اإللكرتونية 

تُعاين يف كثري من األحيان من عدم املوثوقية، وبعضها موجه ألغراض سياسية واقتصادية ال ترُِبز الوجه 

الحقيقي للمعلومة .

وسيعمل املرشوع عىل استقطاب قدر ضخم من البيانات واملعلومات حول مجاالت نشاطاته، ومن 

ثمَّ تنظيمها وتخزينها باإلعتامد عىل وس��ائل التخزين املختلفة، وتجديدها بإس��تمرار، وإتاحة املجال 

السرتجاعها واستخراجها عند الحاجة إليها بواسطة محطّات طرفية، ونرش مخرجات املركز عرب الوسائط 

املُتاحة .

املرشوع األول
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استقطاب البيانات الهاّمة من مصادرها، . 1

وعرب إجراء املسوحات الخاصة، وتخزينها مجتمعة.

تحويل املعلومات من األس��لوب التقليدي إىل األسلوب الرقمي )رقمنة املعلومات(، . 2

وتحليل ما يُخزّن من بيانات ومعلومات، وتطويرها وتحليلها الستخالص واشتقاق معلومات 

جديدة.

االستمراريّة يف تحديث البيانات؛ والِحفاظ عىل ما تّم تخزينه من معلومات محّدثة بواسطة . 3

برنامج دورّي للتطوير.

توفري خدمات معلوماتية وتفاعلية من خالل املوقع الرسمي لبنك املعلومات.. 4

إصدار التقارير والنرشات اإلحصائية باالستناد إىل ما يضّمه البنك من معلومات وبيانات.، وإجراء . 5

بحوث تخصصية يف مختلف املجاالت .

تطوير التطبيقات الرضورية التي تساعد عىل نرش هذا املحتوى، وإدارة هذه التطبيقات، واإلرشاف . 6

عىل تشغيلها واستضافتها. 

اإلعالن والتوعية والتدريب والتسويق والبيع .. 7

ربط بنك املعلومات مبواقع مصادر املعلومات املتاحة )سودا بيديا...إلخ(. 8

املوقع املقرتح
يُقام املرشوع بوالية الخرطوم لتوفر البنية التحتية الالزمة إلقامته، وتكون له فروع مس��تقبلية يف 

مختلف الواليات، كام يرتبط املركز باملؤسسات النظرية خارج البالد .

أهداف املرشوع وفوائده
املساهمة يف سد نقص املعلومات الحاد الذي نعاين منه يف الس��ودان، و إثراء املحتوى الرقمي . 1

السوداين عىل شبكة اإلنرتنت.

توفري املعلومات والدراس��ات الوصفية والتحليلية ملتخذي القرار والجهات االستثامرية واملنتجني . 2

والعلامء والباحثني واملواطنني .

تشجيع املؤسسات والجهات املختلفة وتحفيزها عىل إتاحة النفاذ إىل مخزون معلوماتها ومشاركة . 3

مواردها .

مهـــــام

 بنك املعلومــــات
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زيادة جودة ومالمئة املعلومات وتأكيد مصداقيتها وفعاليتها يف إتخاذ القرار .. 4

املساهمة يف تشكيل مجتمع املعرفة واملعلوماتية، وإتاحة الوصول إىل املعلومات واملعارف .  . 5

تش��جيع أستخدام املعلومات كمورد اقتصادي، بحيث تعمل املؤسسات والرشكات عىل استغالل . 6

املعلومات واالنتفاع بها يف زيادة كفاءتها، مبا يؤدي يف املحصلة النهائية إىل تحسني االقتصاد الكيل 

للدولة .

إتاحة البيانات عن األسواق الخارجية للمنتجني واملصدرين مبا يخدم تجارة السودان الخارجية . 7

)استرياد املدخالت وتصدير املنتجات املحلية( .

الحفاظ عىل الرتاث الحضاري الس��وداين والهوية الوطنية يف ظل اإلنفجار املعلوم��ايت الهائل . 8

والثقافات الدخيلة.

دعم إنشاء قواعد للبيانات املتخصصة عىل مستوى املؤسسات الخاصة والعامة لإلستفادة منها . 9

يف التخطيط وصناعة القرار، وتش��جيع بقية املواقع التي تخدم التنمية االقتصادية واالستثامر يف 

السودان، وتدريب العاملني يف هذه املجاالت .

خدمة املحتوى الرقمي الحكومي بنرش الخدمات اإللكرتونية ونرش خطط وإس��رتاتيجيات الدولة، . 10

ونرش البيانات عن املشاريع الكبرية.

تغذية األنرتنت باملواد واألخبار اإلعالمية املوجبة عن السودان .. 11

إنشاء مكتبة رقمية للكتاَّب السودانيني .. 12

رقمنة املناهج ملدارس األساس والثانوي، وعمل مواد سودانية إلكرتونية لألطفال.. 13

رقمنة املعلومات الزراعية ومعلومات املياه والسدود والبرتول واملعادن .. 14

محتويات ويكبيديا السودان )مكتنزات املرشوع(
الدولة السودانية )الدستور، نظام الحكم، مؤسسات الحكم، ... ألخ( .. 1

الدراسات والبحوث مبا يف ذلك البحوث والدراسات املنتجة يف الجامعات.. 2

املقاالت والدوريات واألوراق العلمية واإلصدارات السودانية.. 3

املبادرات .. 4

الخطط والتقارير .. 5

جغرافية ومناخات السودان .. 6

تاريخ وحضارة السودان .. 7

مؤرشات اإلحصاء السكاين، وخصائص ومؤرشات السكان .. 8

الخصائص واملؤرشات السياس��ية )مبا يف ذلك األحزاب والقوى . 9

السياسية(.

الخصائص واملؤرشات االقتصادية .. 10

الخصائص واملؤرشات االجتامعية )وتشمل مؤرشات الصحة والتعليم، الثقافة، الرياضة، واإلعالم(.. 11

قوانني السودان القومية والوالئيةمبا يف ذلك قانون االستثامر وقرارات املحاكم .. 12

البنية التحتية للبالد )مبا يف ذلك املوانئ واملطارات والطرق واالتصاالت والطاقة( .. 13

التنمية واالستثامر يف السودان الواقع واآلفاق .. 14

الفنون والثقافة واآلداب .. 15
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يتم التنسيق مع كافة املؤسسات والجهات التي 

متتلك املعلومات أو ميكن أن تُساِهم يف املرشوع يف أي

مرحله من مراحله، ومن أهمَّ هذه املؤسسات ما ييل :

الجامعات ومراكز البحوث السودانية واألجنبية .. 1

األكادمييات العسكرية واألمنية.. 2

حكومات الواليات ... 3

املؤسسات الحكومية اإلتحادية والوالئية .. 4

القطاع الخاص ومؤسساته .. 5

املنظامت الطوعية والقطاع األهيل .. 6

الوزارات واملؤسسات ذات الصلة )املركز القومي للمعلومات -  الهيئة القومية لالتصاالت – الجهاز . 7

املركزي لإلحصاء – املجلس القومي للسكان - ...( .

رشكات االتصاالت والرشكات الخاصة العاملة ىف مجال تقنية املعلومات .. 8

بيوتات الخربة املحلية والعاملية .. 9

الوسائل واالحتياجات املطلوبة إلنجاز املرشوع
اإلستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية يف مجال بنوك املعلومات .. 1

منصات املعلومات )مواقع .. تطبيقات ويب .. تطبيقات موبايل .. BI...الخ (، وأوعية جمع املعلومات . 2

)استامرات(، وفرق العمل املدربة . 

تسخري شبكة اإلنرتت وخدماتها املختلفة، واإلستفادة من الكتب واملكتبات اإللكرتونية السودانية .. 3

اإلستفادة من تطبيقات الهواتف الذكية والتطبيقات مفتوحة املصدر.. 4

الدراسات و الخطط والربامج واملشاريع التي من شأنها تطوير املحتوى الرقمي السوداين.. 5

الرقمي . 6 املحتوى  تطوير  أجل  من  املصلحة  أصحاب  تُخاِطب  متعددة  وطنية  وبرامج  مبادرات  إطالق 

السوداين .

املنتديات لتبادل وتقاسم املعلومات والوقائع والتجارب واملامرسات الجيدة .. 7

دعم منو مشاريع األعامل اإلبداعية املعنية بتطوير املحتوى الرقمي السوداين.. 8

مدة تنفيذ املرشوع
يتم تنفيذ هذا املرشوع خالل الفرتة )2017 - 2019م( .

امليزانية التقديرية املرشوع
تبلغ امليزانية التقديرية لهذا املرشوع مبلغ )3,000,000( دوالر . 

رشكـــــاء املشـروع
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مرشوع حاضنة تقانة املعلومات واالتصاالت 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه

أضحت تقانة املعلومات واالتصاالت ذات دور مفصيل يف جميع األنشطة الحياتية الحديثة 

)االقتصادية والتنموية واالجتامعية والسياسية والثقافية والتعليمية ... الخ(، وقد متيز عرصنا بتطورات 

مذهلة يف هذا املجال، مام أدى لتعاظم أهمية املعلومات واملعرفة يف االقتص��اد واملجتمع، حيُث 

تحولت املعلومات إىل أهمَّ سلعة يف املجتمع الحديث .

نظراً لألهمية االس��تثنائية المتالك زمام هذه التقانة، وانطالقاً من رؤية مؤسسة السودان ودأبها يف 

تبني املبادرات التي تُصب يف خانة االستثامر يف املستقبل نبعت الحاجة إىل قيام كيان يقوم برعاية 

واحتضان وبناء قدرات النابغني من شبابنا يف هذا املجال الحيوي الهام عرب تبني وتوجيه وإرشاد ودعم 

هذه الفئة من مطوري الربامج والتقنيات الحديثة من الطالب والخريجني الجدد وأصحاب املرشوعات، 

حيُث تس��عى سياسة املؤسسة ممثلًة يف دائرة املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات إىل تبني املرشوعات 

التي تُس��ِهم يف تنمية وبناء البالد، ومن هنا جاءت فكرة حاضنة تقانة املعلومات واالتصاالت، هذا 

املرشوع الذي يسعى لوضع السودان يف أول العتبة لإلنضامم لقامئة الدول املُنتجة لهذه التقانة .

تعمل حاضنة تقانة املعلوماتية واالتصاالت عىل أستقطاب الشباب الذين ميتلكون أفكاراً مُيكن 

أن تتحول إىل ُمنتَج مفيد، ليس��تفيدوا من الخدمات التي تقدمها الحاضنة من مقر للعمل وخربات 

عالية املستوى وشبكة عالقات مع جهات داعمة للمساعدة يف تأس��يس رشكات صغرية قابلة للنمو 

والتطور، ومُيثل املرشوع فرصة لتحويل األش��خاص من باحثني عن عمل ووظائف إىل أشخاص يقدمون 

فرص العمل لآلخرين، ويُنتجون سلعاً تُلبي حاجات فعلية للس��وق املحيل يف هذا املجال، كام مُيثل 

قاعدة للنهوض باألفكار الش��بابية اإلبداعية لتُصبح لبنة راسخة يف بناء مجتمع املعلوماتية واملعرفة يف 

السودان.

يُع��زز جدوى املرشوع تزايد الحاجة لصناعة الربمجيات يف إطار تطبيق��ات الحكومة اإللكرتونية، 

بجانب تزايد أعداد الخريجني يف مجال االتصاالت وتقانة املعلومات، وارتفاع تكلفة املُنتجات املتعلقة 

بهذا املجال وما تتكبده البالد من عمالت صعبة لتوفريها األمر الذي يُشكل عبئاً عىل االقتصاد الوطني، 

وخلو السوق من رشكات إنتاج الربمجيات وُمنتجات تقانة املعلومات واالتصاالت، فكانت هذه املبادرة 

الرائدة لتبني إنشاء رشكات ووحدات تُسد حاجة السوق السوداين من هذه املنتجات وتُقلل من نزيف 

العمالت الصعبة، وتُساِهم يف تأهيل رواد األعامل من الخريجني مستقبالً لتصدير منتجاتهم لألسواق 

الخارجية.

طبيعة املرشوع
تعترب حاضنة تقانة املعلومات واالتصاالت مرشوع تنموي غري ربحي وتعمل  بشكل أسايس للطالب 

وخريجي الجامعات الذين يسعون لتأسيس رشكات وكيانات صغرية خاصة تُحقق أفكارهم اإلبداعية، 

وتيرس لهم السبل لتجاوز املعوقات التقنية واإلدارية والتمويلية والقانونية التي تواجههم.

املرشوع الثاين
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 وتهدف الحاضنة لتوفري البيئة املناسبة إلنطالق 

املشاريع املحتضنة، وتقدم لها كافة الخدمات التي 

تقود هذه املشاريع إىل مرحلة اإلنتاج وتأسيس رشكات تنطلق 

ملامرسة نشاطها خارج الحاضنة وتُسِهم يف حل الكثري من املسائل التنموية 

التي تواجه البالد، وتُقِدم ُمنتج��ات ذات طابع إبتكاري يحمل قيم��ة ُمضافة لصناعة تقانة 

املعلومات واالتصاالت يف السودان والعامل، لرتتقي من ثمَّ بقدراتها يف سلسلة القيمة يك تُصبح مصدراً 

رائداً للمنتجات الربمجية الجاهزة ومنتجات وتطبيقات تقانة املعلومات واالتصاالت للس��وق واملحيل 

أوالً وللسوق الخارجي يف املستقبل . 

يعمل املرشوع عىل مس��اعدة هذه الرشكات الصغرية الناشئة وفتح مناِفذ التمويل لها، وإيجاد السوق 

ملنتجاتها، وربطها بالرشكات واملؤسسات التي تحتاج لخدماتها ومنتجاتها، لتُسِهم يف تحويل صناعة 

الربمجيات ومنتجات تقانة املعلومات واالتصاالت من تجارة التوكيالت إىل مش��اريع جادة إلنشاء 

وتطوير معالجات وبرمجيات محلية ومنتجات ذات جدوى يف هذه املجال .

املوقع املقرتح
يُقام املرشوع بدايًة يف والية الخرطوم نس��بًة لتوفر البنيات األساسية ، و ميكن تنفيذه يف املدن الكربى 

األخرى بالبالد بعد نجاح التجربة يف والية الخرطوم .

أهداف املرشوع وفوائده
تحفيز اإلبتكار وروح املبادرة يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت، وتأهيل وتدريب الطالب والخريجني . 1

ورواد األعامل واإلستفادة منهم يف صناعة وإنتاج الربمجيات واملنتجات والتطبيقات يف مجال االتصاالت 

وتقانة املعلومات .

نرش روح ريادة األعامل بني الشباب من الطالب والخريجني وحملة الكفاءات والخربات يف مجال تقانة . 2

املعلومات واالتصاالت.

الالزمة . 3 والخربات  باملهارات  واملعلومات  االتصاالت  تقانة  مجال  يف  الشباب  من  األعامل  رواد  تزويد 

للدخول إىل سوق العمل واملنافسة فيه .

توفري البيئة العلمية والفنية من خرباء ومستشارين وبنية تحتية لرواد األعامل يف مجال تقانة االتصاالت . 4

واملعلومات إلنشاء مشاريعهم االستثامرية الخاصة ورعايتها ومنحها الفرص الالزمة للنجاح .

دعم تحويل األفكار املبتكرة واملتميزة إىل منتجات استثامرية تسهم يف تطوير صناعة تقانة املعلومات . 5

واالتصاالت يف السودان، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب .

من . 6 تستفيد  وطنية  برمجيات  بيوتات  وإنشاء  واالتصاالت  املعلومات  صناعة  وتنمية  ورعاية  تشجيع 

التطور العاملي يف صناعة الربمجيات، وتعمل عىل تطوير صناعة الربمجيات الوطنية، دون تكلفة رأساملية 

إلعتامدها عىل رأس املال البرشي .
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مجاالت عمل الحاضنة 
الربمجيات والحلول الربمجية املتقدمة )تطبيقات ، الهواتف الذكية ، الربمجيات الصغرية . 1

واأللع��اب ، تطبيقات الحكومة االلكرتونية ، حلول التجارة اإللكرتونية ، حلول قواعد البيانات، 

الحلول املحاسبية، حلول النرش اإللكرتوين ، نظم املعلومات الجغرافية، ... الخ( .

االلكرتونيات وأجهزة الحاسوب واالتصاالت.. 2

البنية التحتية لتقنية املعلومات واالتصاالت.. 3

الوسائط املتعددة.. 4

الخدمات التي ُتقِدمها الحاِضنة
يُقِدم املرشوع عدداً من الخدمات بغرض دعم الرشكات والكيانات الناشئة لتأسيس عملها الخاص، 

من خالل املراحل التالية :

اختيار املشاريع امُلحتضنة
يتم إحتضان املرشوعات التي متتلك مقومات النجاح األولية من حيث حداثة الفكرة التقنية، وقدرتها 

عىل االستمرار يف السوق، بجانب التأكد من جدية صاِحب املرشوع وقدرته عىل تنفيذ هذا املرشوع 

والقيام بإطالق وإدارة رشكته الناشئة. ويتم أختيار أصحاب املرشوعات املرشحة لإلحتضان عرب تنظيم 

املسابقات واإلعالن من خالل موقع املؤسسة عىل شبكة املعلومات الدولية ، كام مُيكن أن يتم التواصل 

عرب ش��بكات التواصل االجتامعي، كام مُيكن اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة ويف الجامعات، حيُث 

تُقيم أفكار املشاريع املُقدمة بواسطة لجنة من الخرباء يف إدارة األعامل وتقانة املعلومات واالتصاالت. 

وبعد تحديد املشاريع املُجازة يجري إحتضانها من خالل عدد من املراحل املوضحة أدناه .

املرحلة األوىل 
متتد هذه املرحلة لفرتة )أربعة إىل ستة أشهر(، يتم خاللها إعداد صاِحب الِفكرة املُختارة ليكون قادراً 

عىل إعداد خطة عمل ودراسة جدوى اقتصادية وخطة تسويقية ملرشوعه، وذلك من خالل تقديم 

دورات تدريبية يف املجاالت التالية :

محارضات ودورات متخصصة حسب فكرة املرشوع.. 1

مبادئ اإلدارة اإلسرتاتيجية وتطوير إسرتاتيجيات الرشكات .. 2

مبادئ يف إدارة املشاريع .. 3

كيفية وضع خطة العمل.. 4

مبادئ يف دراسة الجدوى االقتصادية والتسويق والرتويج ودراسة السوق .. 5

بعض األمور القانونية التي تخص إنشاء الرشكات وأسامء األعامل .. 6

املواضيع التي تهم رواد األعامل مثل حامية امللكية الفكرية وتسجيل براءات اإلخرتاع، واألمور . 7

القانونية يف مجاالت تقانة املعلومات واالتصاالت عىل وجه الخصوص .

محارضات متخصصة يف لغات الربمجة املختلفة .. 8

محارضات مكثفة يف اللغة اإلنجليزية .. 9

يقوم الش��باب املحتضنون خالل هذه املرحلة )تحت إرشاف خرباء الحاضنة( بتطوير خطة العمل 

التي تقدم للجنة القبول إلختيارهم للمرحلة الثانية .
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املرحلة الثانية
يتم أختيار املشاريع لهذه املرحلة بناءاً عىل 

خطة العمل التي طورها الش��باب املحتضنون خ��الل املرحلة 

األوىل، حيُث يُقدم ألصحاب املش��اريع املُختارة مقرات مزودة بالتجهيزات 

املكتبية والتقنية، بحيُث تتشارك كل مجموعة من املُحتضنني يف أستخدام املوارد 

املش��رتكة املوجودة مبقرات الحاِضنة )سكرتارية، خدمات اتصاالت وإنرتنت عايل الرسعة، تصوير، 

قاعات محارضات واجتامعات ومؤمترات، تس��هيالت املؤمترات عرب الفيديو، خدمات الصيانة والنظافة، 

الخدمات الرتفيهية(، حتى تعمل املشاريع املُحتضنة يف بيئة مريحة تُساِعد عىل اإلبتكار واإلبداع .

تُقدم الحاضنة ألصحاب املش��اريع املُختارة لهذه املرحلة خدمات اإلستشارات والتدريب، وتُتيح 

لهم املشاركة يف املعارض والندوات واإلستفادة من عالقات التعاون التي تُقيمها الحاضنة مع الرشكات 

واملؤسسات واملنظامت والحاِضنات األخرى يف العامل لتس��ويق منتجاتهم وإنشاء عالقات تعاون، كام 

تُتيح لهم الحصول عىل الخربات العلمية باالتصال مبراكز األبحاث العلمية والجامعات طلباً لإلستشارات 

العلمية والتقنية، كام تؤمن لهم فرص اللقاء مع أصحاب الرشكات واملؤسسات الكبرية لإلستفادة 

من خرباتهم ودعمهم ورعايتهم، وتوفر لهم فرص االتصال بأصحاب رؤوس األموال ومصادر التمويل 

املختلفة التي تهتم بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

تنتدب الحاِضنة مجموعة من الخرباء واملستش��ارين ملس��اعدة إدارة الحاضنة يف عملية متابعة 

الرشكات والكيانات املُحتضنة وتقديم تقارير دورية عن وضع املحتضنني ومدى تقدمهم .

املرحلة الثالثة
بعد إنتهاء مدة اإلحتضان تظل الحاِضنة عىل صلة مع املُحتضنني املتخرجني من خالل مشاركتهم 

يف نشاطات الحاِضنة وإستفادتهم من خدمات اإلستشارات والتدريب التي تتيحها، كام تقوم الحاِضنة 

مبس��اعدتهم يف تسويق منتجاتهم، حيث تقوم إدارة الحاِضنة بحرص الجهات واملؤسسات التي تحتاج 

إىل ُمنتجات هذه الرشكات الناشئة ومُتثل سوقاً محتملة، وإعداد قاعدة بيانات بها )مؤسسات التعليم 

العام والعايل - الرشكات الكبرية - رشكات االتصاالت - البنوك – القطاع الصحي – الرشطة - .... الخ( . 

رشوط قبول املرشوعات امُلحتضنة
أن يُبنى املرشوع عىل اإلبتكار وأن يقع يف مجال تقنية املعلومات واالتصاالت.. 1

أن تكون فكرة املرشوع واضحة وقابلة للتطبيق.. 2
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أن يقوم صاِحب املرشوع بتطوير خطة عمل مقبولة، وخطة للتمويل ولديه معرفة بالسوق وقواعد . 3

املنافسة.

وجود تناغم وانسجام بني أعضاء الفريق املنفذ للمرشوع وامتالكهم لخلفيات إدارية مناسبة.. 4

وجود جسم قانوين للفريق املنفذ للمرشوع.. 5

دور مؤسسة السودان يف املرشوع
إعداد الدراسات التفصيلية للحاضنات املختلفة باالستفادة من الخرباء واملؤسسات االستشارية. . 1

وضع وتطوير فكرة املرشوع من واقع الريادة الدامئة للمؤسسة يف استنباط وتبني املبادرات . 2

التي تُسِهم يف بناء ونهضة البالد، والرتويج لفكرة املرشوع وحشد الرشكاء لوضعها موضع 

التنفيذ .

اختيار الخرباء واملستشارين الذين سيعملون يف املرشوع واالتصال بهم وإقناعهم بأهمية . 3

امل��رشوع )حوايل 20 خبري يف املرحلة األوىل للمرشوع(، ومُيكن انتداب هؤالء الخرباء من عدد 

من الجهات الرشيكة يف املرشوع لتقليل التكلفة .

اس��تكامل الدراسات والتصميامت الالزمة لتنفيذ املرشوع بواسطة الخرباء واملستشارين الذين . 4

يتم اختيارهم للعمل يف املرشوع .

اختيار الفريق اإلداري الذي سيتوىل إدارة وتنفيذ املرشوع .. 5

توفري مقر للعمل وإنش��اء معمل ُمجهز بالربامج والتجهيزات الالزمة التي يحتاجها املحتضنون . 6

يف املرحلة األوىل )مرحلة التدريب(، وإيجاد وتجهيز مكاتب ومقرات يت��م فيها إحتضان 

الرشكات واملش��اريع التي يتم اختيارها لالحتضان يف املرحلة الثانية وذلك بالتعاون والتنسيق 

مع الرشكاء .

املساعدة يف تذليل العقبات التي قد تواجه املرشوع واإلسهام يف إكامل اإلجراءات الحكومية .. 7

السعي مع الرشكاء لتوفري التمويل للمرحلة األوىل لتأسيس الحاضنة وإدارتها .. 8

فتح مناِفذ التمويل للرشكات والكيانات املُحتضنة ومساعدتها يف الحصول عىل متويل وتسهيل . 9

الوصول إىل مصادر الدعم املادي .

املساهمة يف إيجاد سوق ملنتجات الرشكات املُحتضنة داخلياً وخارجياً، والقيام بدور حلقة . 10

الوصل بني الرشكات املُحتضنة والسوق املستفيد من ُمنتجات الرشكات املُحتضنة متمثالً يف 

مؤسسات ورشكات القطاعني العام والخاص .

فرتة تنفيذ املرشوع
يت��م تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2019م(، ويتم خالل هذه الفرتة إحتضان عدد )100( 

كيان إنتاجي يف مجال تقانة املعلومات واالتصاالت .

امليزانية التقديرية
تبلغ امليزانية التقديرية إلنش��اء وإدارة الحاضنة مبلغ )2,000,000( دوالر، أما ميزانية الرشكات 

والكيانات اإلنتاجية فيتم تحديدها بعد إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها .
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مرشوع التدريب التقني والتوعية وبناء القدرات

يف مجال املعلومات واالتصاالت 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه 

مُيثل التدريب عصب الحياة العرصية يف كافة املجاالت، وهو املرتكز األسايس يف بناء وتطوير 

قدرات الكادر البرشي الذي يحتاج عىل الدوام لجرعات متجددة من التدريب والتأهيل وصقل املوهبة 

واإلرتقاء بالعلم إىل مصاف اإلحرتافية، لذلك يأيت اإلهتامم بالتدريب بحس��بانه رافداً مهامً يف تنمية 

املورد البرشي بغية تطوير الخدمات بكادر قادر عىل العطاء معتمداً عىل الذات لتحقيق أهداف 

جوهرية تتوافق مع التحصيل العلمي والتدريب العميل التجريبي الذي يرتجم املعطيات الدراسية 

املكتس��بة إىل خربات حقيقية من خالل مشاريع تنموية تأيت نتائجها ترجمًة مبارشًة لذلك التزاوج بني 

العلم األكادميي والتدريب .

ومل��ا كان التدري��ب التقني هو حلقة الوصل بني كافة العلوم يف مختلف مناحي الحياة، كان البد 

من اإلهتامم به بحسبانه مرتكزاً أصيالً يف تحقيق التنمية املستدامة وعنرصاً مهامً يف كافة اإلحتياجات 

اإلنسانية التي تتوس��ل بالتقنية يف توفري الجهد والوقت وتسهيل كافة التعقيدات التي تواجه اإلنسان 

يف حياته اليومية التي أصبحت متسارعة بشكل يحتاج لنهضة تقنية مستمرة متاشياً مع التطور الكبري 

الذي يشهده العامل يف مجال التقنية بكافة أنواعها ويف شتى مجاالتها. 

لذلك ونحن نتحدث عن مجال املعلوماتية وتقانة املعلومات واالتصاالت يُصبح من املهم وضع 

اسرتاتيجيات شاملة ومستقبلية لبناء الطاقات البرشية من أجل متكني األشخاص من اكتساب املهارات 

الالزمة لإلستفادة من إمكانات مجتمع االتصاالت واملعلومات واإلنتقال بالبالد إىل اقتصاديات املعرفة .

طبيعة املرشوع 
يتمثل هذا املرشوع يف إقامة دورات تدريبية وورش عمل وملتقيات لتدريب خريجي الجامعات 

والكليات التقنية والعاملني يف مجال االتصاالت وتقنية املعلومات باملؤسسات العامة وفقاً لالتفاق مع 

املركز القومي للمعلومات واملؤسسات الخاصة واملعلمني باملدارس لرفع قدراتهم يف تشغيل وإدارة 

األنظمة التقنية وخدمات الحكومة اإللكرتونية وزيادة الكفاءة وتوفري فرص العمل .

تقوم مؤسسة السودان بالتعاون والتنسيق مع الرشكاء بتوفري البيئة املالمئة لقيام الدورات التدريبية 

وامللتقيات وورش العمل، ويشمل ذلك توفري املعامل والقاعات املناسبة، والتنسيق مع الجهات املتدربة 

والجهات التي تُقدم املدربني والتي تعترب رشيك أصيل يحمل نفس األهداف التي من شأنها أن تنهض 

بالس��ودان يف تنمية مستدامة تحقيقاً لشعار : )استثامٌر يف املستقبل( ومن أجل تحقيق غٍد مرشق 

لبالدنا العزيزة . وتتوىل املؤسسة كذلك وبالتنسيق مع الرشكاء إعداد وتصميم كافة املناِهج التدريبية 

التي من شأنها أن تُسِهم يف زيادة الطفرة النوعية يف املجال التقني والذي بدوره يسهم يف النهوض 

باملرشوعات التنموية يف البالد .

املرشوع الثالث 
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املوقع املقرتح
يُقام املرشوع بدايًة يف والية الخرطوم نس��بًة لتوفر البنيات األساسة، ميكن تنفيذه يف حوارض بقية 

الواليات بعد نجاح التجربة يف والية الخرطوم .

أهداف املرشوع وفوائده
املساهمة يف النهضة التقنية بالبالد .. 1

رفع مستوى القدرات التقنية لدى املتدربني .. 2

زيادة فرص تشغيل الشباب يف املجال التقني .. 3

متكني عدد أكرب من األش��خاص من اإلس��تفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل . 4

التعليم والتدريب وبناء الطاقات املؤسسية .

تعزيز الربامج الرسمية وغري الرسمية لتطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.. 5

رفع الوعي التقني وتناول القضايا واملشاريع بالتحليل والنقد وتقديم التوصيات من خالل . 6

ورش العمل واملؤمترات.

وسائل تنفيذ املرشوع 
دورات تدريبية يف مجال تشغيل وإدارة األنظمة اإلدارية املالية والفنية .. 1

دورات تدريبية يف مجال االتصاالت والربمجيات وتطبيقات اإلنرتنت .. 2

دورات تدريبية يف طرق جمع وتحليل وأرشفة املعلومات .. 3

دورات تدريبية يف إدارة مراكز املعلومات .. 4

ورش العمل واملؤمترات والزيارات الفنية .. 5

تصميم برامج توعية للقيادات بأهمية تطبيقات تقانة االتصاالت واملعلومات .. 6

تعزيز إمكانات األفراد واملؤسسات بالتوعية والتدريب وتنويع برامج التوعية والتثقيف.. 7

رفع جودة البيئة التعليمية يف املدارس من خالل رفع قدرات املعلمني واملرشفني الرتبويني ورفع . 8

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

تنظيم ورش عمل ومؤمترات إلسناد املشاريع التقنية القامئة.. 9

املستهدفون
2000 متدرب.. 1 خريجو الجامعات والكليات التقنية     

3000 متدرب.. 2 موظفو املؤسسات العامة ومستخدمو الحكومة اإللكرتونية  

1000 متدرب.. 3 معلمو تقنية املعلومات باملدارس     

كل املوظف����ني.. 4 موظفو مؤسسة السودان       
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مجاالت التدريب 

املستوى التقني
أنظمة التش��غيل )لينكس أندرويد  ، . 1

إلخ( .

أدوات الربمجة وصناعة تطبيقات املوبايل .. 2

برمجة األنظمة باستخدام لغات )الجافا ، يب اتش يب . 3

، والبايسون ، إلخ( .

تصميم شبكات املعلومات اآلمنة .. 4

إدارة ومراقب�����ة الشبكات .. 5

إدارة مراكز املعلومات .. 6

تأمني املعلومات والشبكات .. 7

أنظمة تطوير البوابات اإللكرتونية .. 8

9 .. ) Cloud Computing( الحوسبة السحابية

 بناء وتطوير الخدمات اإللكرتونية .. 10

 مستوى االستخدام
أساسيات الحاسوب واإلنرتنت .. 1

أمتتة املهام .. 2

إدارة الخدمات اإللكرتونية .. 3

تشغيل األنظمة اإلدارة واملالية والفنية .. 4

مجـــاالت التوعية
1. الحكومة اإللكرتونية ما لها وما عليها.

2. األمن السيرباين ومخاطر استخدام اإلنرتنت.

3. قوانني امللكية الفكرية يف الفضاء اإللكرتوين.

4. بناء الثقة واألمن يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

5. التحصني اإللكرتوين.

6. التحول اإللكرتوين والذيك.

7. مؤرشات االتصاالت وتقانة املعلومات.

8. توطني تصنيع معدات البنية التحتية التقنية.

9. الفجوة الرقمية.

10. إسناد املشاريع التقنية.
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الرشاكـــــــــات 
وزارة االتصاالت واملركز القومي للمعلومات .. 1

املركز القومي للتدريب . . 2

مركز النيل .. 3

مبادرات تدريب شبابية .. 4

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .. 5

وزارة الرتبية والتعليم .. 6

رشكات االتصاالت .. 7

مؤسسة السودان .. 8

فرتة تنفيذ املرشوع
يتم تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2022م( .

امليزانية التقديرية
تبلغ امليزانية التقديرية للمرشوع )2,000,000( دوالر.
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مرشوع إسناد مدينة أفريقيا التكنولوجية 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه

من أهمَّ التحديات التي تواجه الكثري من الدول يف محيطنا اإلقليمي قضية وجود أنظمة حاسوبية 

تُس��اِعد عىل معالجة املش��اكل الحياتية التي تتطلب قدرة هائلة عىل معالجة البيانات، وحيُث أنَّ 

السودان واحد من الدول التي تواجه مثل هذه التحديات فقد أتجه تفكري املسئولني إىل إنشاء مدينة 

تكنلوجية تعمل عىل توفري النظم التي تُساِعد عىل إيجاد الحلول العملية للمشكالت يف مختلف 

القطاعات. فجاء مرشوع )مدينة أفريقيا التكنلوجية( والتي وفرت لها الدولة مساحة مقدرة يف منطقة 

السليت مبحلية رشق النيل بوالية الخرطوم .

يس��تفيد املرشوع من التجارب املامثلة التي أنش��أتها العديد من الدول من حولنا مثل )مدينة ديب 

لإلنرتن��ت( يف دولة األمارات العربية املتحدة، و)مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية( باململكة 

العربية السعودية، وتعمل مدينة أفريقيا التكنلوجية عىل تحقيق عدة أهداف مثل البحث العلمي 

املتقدم للباحثني بالجامعات ومراكز البحوث األخرى مثل هيئة البح��وث الزراعية واإلرصاد الجوي 

واملنظامت، ... ألخ . وقد نجحت املدينة يف إنتاج نظام )حكيم( والذي ميثل رشاكة بني مدينة أفريقيا 

التكنلوجية ورشكة س��وداتل ، والذي ميثل بيئة تخزينية وتش��غيلية ضخمة الستضافة املواقع واألنظمة 

الحاسوبية للمؤسسات ، هذا النظام البد من استغاللة بشكل أمثل لتعظيم الفائدة منة.

ويتمثل هذا املرشوع يف دعم وإس��ناد مدينة أفريقيا للتكنولوجيا لتحقيق أهدافها الهامة، وحش��د 

كل الطاقات واإلمكانات املتاحة إلنجاح هذا املرشوع الوطني الهام .

طبيعة املرشوع  
تقوم مؤسسة الس��ودان بدعم مرشوع مدينة أفريقيا التكنولوجية من خالل التنسيق بني الجهات 

املختلفة إلسناد املرشوع واإلستفادة من مخرجاته ومنتجاته . وتعمل عىل استقطاب صناعة تقنية 

املعلومات واالتصاالت، وتحويل مدينة افريقيا إىل معقل إقليمي لهذه الصناعة، تربع فيه الرشكات 

الوطنية وتستوطن فيه كربيات الرشكات العاملية العاملة يف هذا املجال .

وتسعى املؤسسة بالتنسيق مع الرشكاء لتشجيع وإقناع الجهات املس��ئولة بالدولة عىل اعتامد 

سياسات خاصة لتشجيع قيام صناعة تكنولوجيا املعلومات، تشتمل عىل إعفاءات رضيبية، وتسهيل 

املعامالت واستقطاب املستثمرين األجانب للمشاركة فيها، دون إهامل رضورة تطوير البنية األساسية 

لالتصاالت، وتشجيع البحث العلمي. 

 املوقع املقرتح
يُقام املرشوع بدايًة يف والية الخرطوم مبنطقة السليت مبحلية رشق النيل .

املرشوع الرابع 
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أهداف املرشوع 

وفوائده
توفري آليات وطرق للبحث العلمي.. 1

 املتطور للجامعات واملؤسسات واملراكز البحثية. . 2

تطوير الحوسبة السحابية .. 3

معالجة البيانات الضخمة . . 4

ربط شبكة الجامعات السودانية .. 5

إتاحة التطبيقات اإللكرتونية يف مجاالت اإلنتاج والتصنيع الزراعي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص . 6

والعام عىل إكامل حوسبة اإلجراءات اإلدارية والقياسية لديها .

السعي من خالل التوسع التقني يف اقتصاد املعرفة إىل بناء صناعة مستدامة لالتصاالت عرب األقامر . 7

الصناعية، وتأس��يس بنية تحتية يف التكنولوجيا املتقدمة، وتحديد سقف زمني إلطالق القمر الصناعي 

السوداين.

8 .. )Local Area Network( تشجيع تنفيذ مرشوع الشبكة القومية للمعلومات

وسائل تنفيذ املرشوع
األنظمة الحاسوبية .. 1

مركز البيانات املتقدم )الحاسوب العمالق( .. 2

املوارد البرشية املدربة . . 3

عمليات البحث والتطوي��ر، وبناء طاقات البحث والتطوير يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 4

مبا يف ذلك املنتجات والخدمات.
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دور مؤسسة السودان
الرتويج والتسويق للمرشوع واستقطاب املستثمرين من الداخل والخارج . . 1

التنسيق بني الجهات املختلفة لإلستفادة من املرشوع . . 2

استقطاب جهات خارجية لعمل دراسات لتطوير املرشوع . . 3

فتح مناِفذ إليجاد متويل لتطوير وتشغيل املرشوع . . 4

ايجاد كادر عامل مؤهل ومدرب لتشغيل املرشوع . . 5

تشجيع القطاع الخاص عىل متويل عمليات األبحاث والتطوير، والعمل عىل تبني املوهوبني . 6

واملربزين يف هذا املجال وزيادة تأهيلهم واطالعهم ع��ىل التجارب الناجحة يف الدول األخرى 

مثل الهند .

فرتة تنفيذ املرشوع 
يتم تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2019م( .

امليزانية التقديرية 
تقوم مؤسسة السودان بالتعاون مع الرشكاء بتوفري ميزانية للقيام باألدوار املذكورة أعاله يف حدود 

مبلغ )500,000 دوالر( . 
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مرشوع حوسبة مؤسسة السودان 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه 

َشِهَد العامل تطوراً كبرياً يف مجال تقانة املعلومات واالتصاالت، حيُث حدثت نقلة كبرية يف طرق 

حوس��بة كافة املعامالت ومناحي الحياة املختلفة نس��بًة لتدخل التكنلوجيا واملعلومات وسيطرتها 

عىل كافة مناحي الحياة . ويجي مرشوع حوس��بة مؤسسة السودان مواكبًة للتطور الكبري يف مجاالت 

التكنلوجيا واملعلومات والتطبيقات وتقليالً للجهد واملال وتحقيقاً ملبدأ الشفافية وحسن إدارة املوارد 

املتاحة، ولتقديم منوذج عميل يف هذا املجال الهام .

طبيعة املرشوع
يتم تنفيذ مرشوع حوسبة مؤسسة السودان عرب استكامل بناء وتطوير املوقع اإللكرتوين للمؤسسة، 

ومواقع املؤسس��ة عىل شبكات التواصل االجتامعي، وبناء شبكات املعلومات ومركز البيانات، وحوسبة 

األنظمة اإلدارية واملالية، وكذلك األرشفة اإللكرتونية ملواد املؤسسة، وتطوير املحتوى الرقمي للمؤسسة، 

وتدريب العاملني باملؤسس��ة عىل التعامل مع هذه التقنيات، وكذلك مواكبة كل ما هو جديد يف هذا 

املجال يف املستقبل .

أهداف املرشوع وفوائده
تقليل الوقت والجهد واملال .. 1

تحقيق الشفافية وحسن إدارة املوارد .. 2

مواكبة التطور التقني .. 3

تقديم منوذج عميل للتعامل مع تقانة املعلومات واالتصاالت .. 4

جهة التنفيذ :
مؤسسة السودان – دائرة املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات .

مجاالت العمل :
تطوير موقع املؤسسةعىل شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( .. 1

بناء شبكة املعلومات ومركز البيانات .. 2

حوسبة األنظمة اإلدارية واملالية .. 3

إدخال أنظمة األرشفة اإللكرتونية .. 4

املرشوع الخامس 

25 مؤسسـة الســودان



وسائل تنفيذ املرشوع 
موظفو الدائرة مبؤسسة السودان .. 1

االستعانة بالرشكات العاملة يف املجال .. 2

االستعانة باملتطوعني .. 3

فرتة تنفيذ املرشوع
يتم تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2019م( .

امليزانية التقديرية
تبلغ امليزانية التقديرية للمرشوع مبلغ )200,000( دوالر .
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مرشوع الخدمة الشاملة
ملخص املرشوع ومربرات قيامه 

هو مرشوع يعني بتطوير التغطية للخدمة االلكرتونية للمناطق النائية وقليلة السكان . يتم يف هذا املرشوع وضع 

التصورات وإعداد الدراسات الفنية واالقتصادية وتحفيز قطاع املجتمع من قطاع خاص ومنظامت عاملة يف مجال 

التقنية لالس��هام الفاعل يف وضع املرشوع عيل أرض الواقع .مام يسهل تقديم الخدمات االلكرتنية وتجسري الفجوة 

الرقمية بني واليات السودان املختلفة . 

طبيعة املرشوع : 
هو رشاكة بني القطاع العام والخاص ومنظامت املجتمع املدين العاملة يف  مجال تقانة املعلامت واالتصاالت 

املوقع املقرتح 
واليات السودان املختلفة .  

أهداف املرشوع وفوائده 
مساعدة الدولة عيل نرش خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الريف واملناطق النائية .. 1

تسهيل تقديم خدمات الحكومة االلكرتونية للمناطق النائية .. 2

املساهمة يف بناء مجتمع املعلوماتية .. 3

مجاالت العمل يف املرشوع
إعداد التصورات والدراسات الفنية واالقتصادية .. 1

وضع خارطة طريق لوصول الخدمات االلكرتونية للمناطق النائية .. 2

اجراء املسوحات امليدانية للمرشوع .. 3

التنسيق مع الجهات  املهتمة لتنفيذ املرشوع .. 4

دور مؤسسة السودان يف املرشوع :
عمل الدراسات الالزمة . . 1

التنسيق بني جهود املؤسسات و املنظامت العاملة يف مجال التقنية .. 2

الرتويج للمرشوع وبناء الرشاكات . . 3

املرشوع السادس 
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فرتة تنفيذ املرشوع : 
يتم تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2018(، و خاللها يتم إعداد الدراسات وتكوين الرشاكات وتدشني 

انطالق املرشوع . 

امليزانية التقديرية : 
تبلغ امليزانية التقديرية للمرشوع مبلغ )50,000( دوالر.
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املرشوع السابع

مرشوع النطاق العريض 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه

تعترب خدمات النطاق العريض وخدمات االنرتنت من املتطلبات األساسية للتحول االلكرتوين والذيك يف تقديم 

الخدمات للمؤسسات واألفراد وميثل املرشوع مبادرة لتحسني أداء خدمات املعلومات واالتصاالت مبا ميكن من 

إنسياب الخدمات ونقل املعلومات بصورة سلسة وآمنة .

أهداف املرشوع

املساهمة يف نرش خدامات النطاق العريض بأسعار معقولة وجودة عالية .. 1

االستفادة من التقنية الحديثة يف تقديم خدمات النطاق العريض .. 2

املوقع املقرتح

جميع واليات السودان .

مجاالت العمل يف املرشوع

إعداد دراسات وبحوث الستخدام تقنيات النطاق العريض بواسطة خطوط نقل التيار الكهربايئ .. 1

تنسيق الجهود بني الجهات املختلفة لتقديم خدمات النطاق العريض بواسطة كوابل االلياف الضوئية للمنازل . 2

واملؤسسات .

وضع خارطة طريق لوصول خدمات النطاق العريض للمنازل واملؤسسات والرشكات .. 3

دور املؤسسة 

إعداد الدراسات الالزمة للمرشوع .. 1

الرتويج للمرشوع .. 2

تنسيق الجهود بني الجهات املهتمة وبناء الرشاكات لتنفيذ املرشوع .. 3

فرتة تنفيذ املرشوع

يتم تنفيذ املرشوع يف الفرتة )2017 – 2020م(، يتم خاللها إعداد الدراسات وتكوين الرشاكات وتدشني انطالق 

املرشوع . 

امليزانية التقديرية

تبلغ امليزانية التقديرية للمرشوع مبلغ )100,000( دوالر.
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مرشوع جائزة االبتكارات يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
ملخص املرشوع ومربرات قيامه

هي مبادرة من مؤسس��ة السودان لتفجري الطاقات اإلبداعية والعالء قيم التنافس واالبتكار يف مجال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وتسليط الضوء عليها مام يوفر وسيلة إلبراز االبتكارات واالبداعات للعامل مام يتيح فرص 

تحويلها إيل منتجات .

طبيعة املرشوع 

مرشوع تقوم به مؤسس��ة السودان اسهاما منها يف تشجيع االبتكار واإلبداع بتقديم جوائز سنوية لألعامل الفائزة 

وفقا للمعايري الفنية التي تضعها اللجان املختصة . 

مجال الجائزة 

الشباب من سن 18 عام إيل 50 عام . 

أهداف املرشوع وفوائده

رعاية االبتكار واملرشوعات الصغرية بتحفيز االستثامر من خالل ضامن املنافسة الفعالة والنزيهة .

مجاالت العمل يف املرشوع 

تكوين اللجان الخاصة بالجائزة والتي تقوم بوضع املعايري والرشوط واختيار األعامل الفائزة .

الرتويج للجائزة .. 1

اإلعالن والتسجيل للجائزة وتصنيف االعامل املقدمة . . 2

اختيار األعامل الفائزة واالحتفال .. 3

دور مؤسسة السودان يف املرشوع

رعاية ومتويل الجائزة .. 1

إعداد الدراسة والرؤية املتكاملة للجائزة . . 2

 فرتة تنفيذ املرشوع

تكون الجائزة سنوية 

امليزانية التقديرية 

امليزانية التقديرية للمرشوع تبلغ ) 50000 ( دوالر .

املرشوع الثامن

مؤسسـة الســودان 30



الخامتــة 
تأمل دائرة املعلوماتية وتكنلوجيا املعلومات مبؤسسة السودان، وهي تُقِبل عىل الرتويج للمرشوعات املُضمنة 

بني دفتي هذا الُكتيب والدفع بها إىل ميدان التنفيذ، أن تُس��ِهم تطوير قطاع االتصاالت واملعلومات بالس��ودان، 

وأن تُش��ِجع اآلخرين عىل تبني مبادرات وإقامة مرشوعات تؤدي لإلرساع يف وترية التطور يف هذا املجال الحيوي 

الهام، وأن تصب يف جهود املؤسسة الرامية إىل تنمية وتطوير قطاع االتصاالت واملعلومات، وتشجيع استخدام 

املعلومات كمورد اقتصادي، بحيث تعمل املؤسسات والرشكات عىل استغالل املعلومات واالنتفاع بها يف زيادة 

كفاءتها، مبا يؤدي يف املحصلة النهائية إىل تحسني االقتصاد الكيل للدولة.

والله من وراء القصد وهو الهادي إىل سواء السبيل

مارس 2017م
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