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لنظام خريطة األساساألساسية  الموجهات  

:الىإسترتيجية قومية تهدف 

خريطة األساس الرقمية للسودان

توفير وتداول معلومات منظومة األرض فى إطار تكاملى آمن

دعم وتفعيل

الرؤية اإلستراتيجية للدولة

فى مجال معلومات األرض حصر الموارد والثروات 

المرتبطة بمعلومات األرض

فى بيانات الواقع الحقيقىتمثيل 

موحدة ومتجددةهياكل بيانية 

توفيرالمعلومات الصحيحة 

ذات المصادر المتعددة

تحليل بيانات ومعلومات الواقع 

الحقيقى لإلجابة على 

اإلستفسارات المختلفة

تبادل وتداول البينات 

والمعلومات الجيومكانية

الحلول المتكاملة تقديم 

الواقع الحقيقىإلشكاالت 

دعم إتخاذ القرار لوضع 

السياسات وخطط التنمية 

المتوازنة

مخرجات الحلول فى توفير 

ةمختلفومخططاتهيئات بيانية 

ة دعم إتخاذ القرارات اإلسترتيجية واألمنية واالقتصادي

واإلستثمارية وغيرهاواإلجتماعية 

المشاريع القومية اإلستراتيجية

للمعلومات الجيومكانيةالقومى اإلطار 

(NGIF)

لنظام خريطة األساساألساسية  االهداف  

National GeoSpatial 
Information Framework 
(NGIF) 

عدم تكرار أنتاج بيانات

البنية التحتية والبيانات 

الجيومكانية إنتاج البيانات بواسطة

الجهات المختصة

تحقيق التداول المشترك

للبيانات والمعلومات

توفيربيئة آمنة

للبيانات اإلستراتيجية

إطار مرجعى وتأسيس بناء 

للبيانات والمعلومات 

الجيومكانية متعددة اإلستخدام

سرية المعلومات

وخصوصية الوصول اليها

إعداد نظام معلومات متكامل 

وقابل للتحديث وفق 

المطلوبات األساسية

دعم بناء السياسات 

والموجهات وصالحيات 

الوصول وإستخدام البيانات 

تمكين المستخدمين من

إعداد بنية وبيئة عمل

ذات خصوصية متميزة

أنتاج نظم المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة دعم 

على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص
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المكونات األساسية لنظام خريطة األساس

مجموعات البيانات 
األساسية

الحدود الدولية 

واإلقليمية واإلدارية
والمائية

إستخدامات األرض

التضاريس

وطبوغرافية 
األرض

الزراعة والغابات

األجسام المائية

المواصالت 
واإلتصاالت

المناخ والطقس
الجيلوجيا

الطاقة والتعدين
شبكات الخدمات 

والمرافق

السياحة واآلثار الحيوانيةالثروة

آخرى
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المكونات األساسية لنظام خريطة األساس

الجيلوجيا

الطاقة والتعدين

عددالبياناتطبقة الفئةرقم

1

الحدود

دولة303(International)الحدود الدولية 

(Regional)الحدود اإلقليمية  2

والية18(State)الحدود الوالئية  3

172(Districts)حدود المحليات 4

452اإلداريةحدود الوحدات 5

أنواع4الحدود المائية6

7

ة الطبوغرافي

والتضاريس

1متر10خطوط كنتور بفاصل رأسى 

مدينة21متر5خطوط كنتور بفاصل رأسى 8

45055(Drainage)التصريف الطبيعى 9

4941الرئيسة( Hills)الجبال 10

17السدود11

19614متر1000مناسيب بفاصل افقى نقاط شبكة  12

13

األجسام 

المائية

11(Rivers)األنهار الرئسية 

1188(Islands)النيلية الجزر 14

31(Water Basin)االحواض المائية 15

131(Ground Water)المياه الجوفية 16

2834اآلخرىمصادر المياه 17

246(Lakes)البحيرات الرئيسة 18

37(  Water Stations)محطات المياه 19

عددالبياناتطبقة الفئةرقم

20

نظام 

المواصالت

117السريعطرق المرور 

5531(Tracks)الدروب 21

2000الشوارع المعبدة والرئيسة 22

17حديدخطوط السكة 23

34( Bridges)الجسور 24

36والمهابطالمطارات 25

36والمهابطمدرج المطارات 26

إستخدامات 27

األرض

(موقع11576)القرى 
843

(  Towns)المدن 28

29

الغطاء 

الطبيعى

9422(Vegetation)النباتات 

1997(Forest)الغابات 30

الزراعيةالمشاريع 31
3716

الزراعيةاالراضى 32

964التالل والكثبان الرملية 33

7305التربة34

الجيلوجيا

11968التراكيب الجيلوجية
35

8(Eon)الحقب الجيلوجية 
36

4(Era)العصور الجيلوجية  37

8(Earthquakes)الزالزل 38
39

5(Volcanic)البراكين  40

عددالبياناتطبقة الفئةرقم

41

الطاقة

25التنقيبمربعات 

1(Pipeline)خط االنابيب 42

3(Refiners)مصفاة البترول 43

20حقول النفط44

7المناجم 45

20الكهرباءمحطات 46

(الضغط العالى)ابراج الكهرباء 47
5679

595المواقع السياحيةالسياحة48

49

الخدماتشبكات 

الخطوط )

(الرئيسة

4975ابراج شركات اإلتصاالت

50

المناخ والطقس

1معدل األمطار السنوى

1معدل الترسيب السنوى51

1معدل الحرارة السنوى52

1معدل سرعة الرياح السنوى53

1معدل اإلشعاع السنوى54

............

132
صور فضائية

1(متر15بدقة )تغطى السودان

(متر0.46بدقة )تغطى الدن والقرى 133

العدد طبقات البيانات

طبقة843 المدن والقرى

طبقة133 الطبقات الموضوعية
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نظام خريطة األساستحليل وتصميم وتطوير  

 (Design)التصميم (Analysis)التحليل
(Development)التطوير

(Implementation) التفعيل

إعداد النموذج المبدئى
(Inception Model)

تحديد الموجهات•

إستخالص األهداف•

حاالت اإلستخدامتحديد •

تحليل حاالت اإلستخدام

بناء السناريوهات•

إعداد السياسات •

والمحاذير

تقيم وتحديد أولويات •

اإلستخدام

إعداد نموذج المفاهيم

(Conceptual Model)

ترشيح المفاهيم•

تنقيح المفاهيم•

إستخالص المفاهيم•

المفاهيمبناء •

تصميم النموذج المنطقى

(Logic Model)

البياناتفهرسإعداد •

واعد تصميم البنية الهيكلية لق•

الموجههوالعالئقيةالبيانات 

يةالجيومكانالبياناتإعداد قواعد •

نظامتصميم 

المعلومات 

الجيومكانية

بوابة تصميم

خريطة األساس

تصميم النموذج التمثيلى

(Representation Model)

دم واجهات  تواصل المستختصميم 

تصميم النموذج المادى

(Physical Model)
انيةالجيومكالبياناتقواعدبناء •

تسكين البيانات•

تحرير البيانات•

إدارة البيانات•

توصيف البيانات•

تفعيل النموذح التمثيلى•

 (QA/QC)ضبط الجودة

اً التحقق من جودة النظام فني•

فات التأكد من إستيفاء المواص•

مل والمتطلبات األساسية للع

األساسنظام خريطة  مراحل إعداد وبناء  

تفعيل النظام
(Operational Phase)

.  المركزىبناء وتركيب المخدم •

.بنية شبكة الحواسيبإعداد •

خدمات موارد النظام تصميم •

سيناريوهات اإلستخدام إعداد •

وتداول بيانات ومعلومات 

.النظام

تعين مستخدمى النظام وبناء•

.صالحية اإلستخدام

بناء وتركيب المخدم الفرعى•

.اإلستراتيجينلعمالء النظام 

تدريب وتأهيل الكادر الفنى•
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إلكترونيةبوابة نظام معلومات خبير

(Behavior) سلوكيات

(Rules) قوانين

(Data Members) بيانات أعضاء

(Member Functions) قاعدة معرفةدوال وظيفية
Knowledge-base

إجتماعية... إستثمارية ... إقتصادية ... تكتيكية ... أمنية ... موجهات إسترتيجية 

مراحل إعداد وبناء نظام خريطة األساس

األساسنظام خريطة 
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خريطة األساستفعيل نظام  مراحل  
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Client Data Model

Components

Client

Map Server

Potential Activities

> 800 Layer Availability 90%

األساس على المستوى القومىنظام خريطة  اإلستف ادة من  

Sudan Base Map
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Data from Providers

Client Mapping System
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Boundary Sector



Boundary Sector



Relief and Topography 



Relief and Topography 



Relief and Topography 



Land-use Cities and Towns



Telecommunication and Transportation System



Energy and Electricity



مشروع الجزيرة

مشروع الجنيد

مشروع سكر الجنيد

مشروع سندس

Agricultural Sector



Geological Information



Water Bodies



Climate and Weather



Tourism and Archology



Raster Data



فعليات عمل المركز

إدارة الكوارثموقف الخدمات الصحيةالموقف اإلقتصادىالموقف السياسىالموقف األمنى

ن
جازولي

ن
بنزي

غاز

ق
دقي

سكر

ت
زيو

تحليل موقف أمنى

تحليل موقف

األمن الغذائى


