تعليمات " نشر الجهات الحكومية للبيانات الحكومية المفتوحة التي بحوزتها على منصة
البيانات الحكومية المفتوحة"
المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات ،تعلٌمات "نشر الجهات الحكومٌة للبٌانات الحكومٌة المفتوحة التً بحوزتها على منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة"
وتصدر هذه التعلٌمات بموجب أحكام المادة ( )8من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( )47لسنة  2007ومتطلبات سٌاسة
البٌانات الحكومٌة المفتوحة الصادرة عن مجلس الوزراء بتارٌخ ( )2017/8/1قرار رقم ( ،)3803لسنة  2017وٌعمل بها اعتبارا من
تارٌخ اقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر.
المادة ( :)2التعرٌفات:
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:
الوزارة :وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
الوزير :وزٌر االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
الجهة الحكومية :أي وزارة و/أو دائرة و/أو مؤسسة رسمٌة عامة و/أو مؤسسة عامة و/أو هٌئة و/أو مجلس و/أو سلطة و/او شركة مملوكة
بالكامل للحكومة و/أو التً تساهم فٌها الحكومة بنسبة ال تقل عن ( )%50وأي جهة ٌقرر مجلس الوزراء إخضاعها ألحكام هذه التعلٌمات.
البيانات :هً مجموعة من الحروؾ و/أو الكلمات و/أو األرقام و/أو الرموز و/أو الصور المتعلقة بموضوع معٌن ،والتً ٌنتج عنها بعد
معالجتها ما ٌطلق علٌه مصطلح المعلومات.
البيانات المفتوحة :هً البٌانات التً ٌمكن الوصول الٌها ب ُحرٌّة ،واستخدامها و/اوإعادة استخدامها و/اوإعادة توزٌعها من قبل أي شخص وفً
أي مكان وألي ؼرض ،والمتاحة من خالل شبكة اإلنترنت بصٌؽة مفتوحة دون عوائق قانونٌة ،وال تحتوي على معلومات حساسة و/أو محمٌة
بموجب القانون.
البيانات الحكومية المفتوحة :هً البٌانات التً ٌتم تجمٌعها أو إصدارها من قبل الجهات الحكومٌة والمفصح عنها بشكل استباقً والمتاحة
لالستخدام واعادة االستخدام من قبل اي شخص و فً أي مكان و ألي ؼرض دون تكلفة وال تحتوي على معلومات حساسة و/أو محمٌة
بموجب القانون.
مجموعات البيانات :البٌانات الحكومٌة المفتوحة المترابطة والمنظمة والتً تتصل بموضوع محدد متاح للعموم وفقا ألحكام القانون وٌتم
حفظها فً نظام محوسب من قِبل جهة حكومٌة أو بالنٌابة عنها.
منصة البيانات الحكومية المفتوحة :هً منظومة إلكترونٌة على بوابة الحكومة اإللكترونٌة والتً تم تطوٌرها من قبل وزارة االتصاالت
وتكنولوجٌا المعلومات كخدمة مشتركة لؽاٌات توفٌر مركز واحد للبٌانات الحكومٌة المفتوحة  ،تتٌح تقدٌم مجموعات البٌانات واستخدامها
وإدارتها.
ترميز البيانات :هً عملٌات على البٌانات الزالة اي بٌانات شخصٌة أو ما ٌدل علٌها والتً ٌمكن أن تحدد هوٌة شخص ما من مجموعة
بٌانات ،بحٌث ال ٌمكن أن تنسب إلى صاحبها إال من خالل إضافٌة تحفظ بشكل منفصل و تخض لتدابٌر فنٌة و تنظٌمٌة تضمن عدم القدرة
على نسبها إلى شخص طبٌعً محدد أو قابل للتحدٌد.
البيانات الوصفية :معلومات توضٌحٌة ترتبط بمجموعات البٌانات لوصؾ واٌضاح البٌانات وتسهٌل استرجاع مصادر البٌانات الحكومٌة
المفتوحة واستخدامها وتنظٌمها.
جرد البيانات :هً عملٌة حصر لكافة أصناؾ البٌانات والمعلومات الموجود فً الجهات الحكومٌة
عرفة :هً عبارة عن أرقام مرجعٌة فرٌدة من نوعها ،تستخدم لتمٌٌز األفراد و/أو الجهات و/أو المواق وللتعرٌؾ بمجموعات
الرموز ال ُم ِّ
البٌانات والتمٌٌز بٌنها لتحسٌن جودة ودقة عملٌة تحلٌل المعلومات.
منسق البيانات :هو الشخص الذي ٌسمى من قبل الجهة الحكومٌة لٌكون مسؤول عن تحدٌد مجموعات البٌانات والسٌر باالجراءات الالزمة
لرف البٌانات على منصة البٌانات احكومٌة المفتوحة وفقا ألحكام هذه التعلٌمات.
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المستفيد :هو الشخص الطبٌعً و/أو االعتباري المنت ِف من البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
القانون :قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم  47لسنة .2007
المادة (:)3
ان هذه التعلٌمات ملزمة لجمٌ الجهات الحكومٌة التً بحوزتها بٌانات حكومٌة مفتوحة سواء قبل و/او بعد تارٌخ نفاذ هذه التعلٌمات ،ما لم
تعتبر هذه البٌانات شخصٌة و/أو محمٌة بموجب القانون م مراعاة القوانٌن والتشرٌعات األخرى ذات العالقة فً المملكة.
المادة ( :)4تلتزم جمٌ الجهات الحكومٌة بما ٌلً:
 .1تعٌٌن فرٌق مختص بالبٌانات الحكومٌة المفتوحة ،وتحدٌد المسؤولٌات واألهداؾ المناطة لهم.
 .2جرد لمخزون البٌانات المتوفرة لدى الجهة الحكومٌة.
 .3تصنٌؾ البٌانات التً بحوزة الجهة الحكومٌة حسب درجة سرٌتها ; "عادي"" ،محدود"" ،سري" ،أو "سري للؽاٌة" ،وذلك وفقا
للقانون وحسب سٌاسة حساسٌة وتصنٌؾ المعلومات ،على ان تتم عملٌة التصنٌؾ المذكورة خالل سنة من اقرار هذه التعلٌمات.
 .4تحدٌد مجموعات البٌانات المصنفة بدرجة عادي والتً سٌتم نشرها على منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
 .5تكون الجهة الحكومٌة مسؤ ولة عن دقة وصحة البٌانات التً بحوزتها وعن مدى موافقة عملٌة تصنٌؾ تلك البٌانات للقانون
وحسب سٌاسة حساسٌة وتصنٌؾ المعلومات
 .6تحدٌد مؤشر االنفتاحٌة طبقا لمعاٌٌر سلم الخمس نجوم لضمان جودة البٌانات ،مثال ذلك :إذا تم نشر مجموعات البٌانات بصٌؽة
واحدة من الملفات ٌحدد مؤشر االنفتاحٌة بنجمتٌن ،واذا تم نشر مجموعات البٌانات بأكثر من صٌؽة من الملفات ٌحدد مؤشر
االنفتاحٌة بثالث نجوم.
 .7ضمان مطابقة مجموعات البٌانات المفتوحة للمبادئ العشرة المذكورة فً سٌاسة البٌانات الحكومٌة المفتوحة ،وعلى النحو التالً:
 .1أن تكون مجموعة البٌانات مكتملة وبأكبر قدر من التفصٌل
 .2تحدٌد المصدر األولً للبٌانات واعطاء تفاصٌل عن كٌفٌة جمعها ونشرها
 .3أن تكون مجموعة البٌانات حدٌثة ومنشورة فً الوقت المالئم
 .4أن تكون مجموعة البٌانات قابلة للوصول من قبل أي شخص دون الحاجة لتقدٌم أي مبررات قدر اإلمكان.
 .5سهولة الوصول الى مجموعات البٌانات ألي شخص فً أي وقت ودون الحاجة للتعرٌؾ عن نفسه و/أو تقدٌم أي
تبرٌر للقٌام بذلك،
ّ
 .6أن تتمت مجموعة البٌانات بقابلٌة القراءة الٌا
 .7أن تكون مجموعة البٌانات ُمعدّة للنشر بالصٌؽة المفتوحة ،بحٌث ٌمكن استخدامها بال رسوم و/أو تكالٌؾ ،وأن ال
ٌتطلب النفاذ الٌها استخدام برامج من مصدر محدد لمعالجتها و/أو برامج تتطلب الحصول على رخص استخدام.
 .8اتاحة مجموعة البٌانات دون اٌة قٌود على استخدامها م إمكانٌة تطبٌق درجة معقولة من متطلبات الخصوصٌة
والحماٌة وقٌود االمتٌاز
سخ قابلة للتتب م إمكانٌة أرشفتها باستمرار.
 .9اتاحة البٌانات الحكومٌة المفتوحة بصٌؽة نُ َ
 .10أن ال ٌترتب اي تكالٌؾ على الوصول على مجموعات البٌانات.
 .8توفٌر البٌانات الوصفٌة الخاصة بمجموعات البٌانات ،وعلى النحو االتً:
 .1المعلومات الرئٌسٌة للبٌانات الوصفٌة ،وتحتوي على:
 .1التصنٌؾ الرئٌسً والفرعً لمجموعة البٌانات
عرفة لكل مجموعة
 .2اعطاء مجموعات البٌانات رموز ُم ِ ّ
 .3الجهة المسؤولة عن اصدار مجموعة البٌانات والمعلومات التً تتعلق بمنشئ المجموعة وناشرها
 .4موضوع مجموعة البٌانات وصؾ توضٌحً لها وصٌؽتها
 .5تحدٌد صالحٌة مجموعة البٌانات ومدى تكرارها و/او تعدٌلها حسب الفترة الزمنٌة ان وجد
 .6تحدٌد حالة مجموعة البٌانات سواء كانت مكتملة و/أو ؼٌر مكتملة ،وتحدٌد مستوى دقتها
 .2المعلومات الفرعٌة للبٌانات الوصفٌة ،وتحتوي على:
 .1مدى تأثٌر نشر هذه المجموعة على مستوى الشفافٌة وتحسٌن مستوى الخدمات
 .2مدى تأثٌر نشر هذه المجموعة على النمو االقتصادي
 .3مدى الطلب على هذه المجموعة من البٌانات من قبل المستفٌد
 .9نشر مجموعات البٌانات المصنفة على منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة بحٌث تصبح متاحة للجمهور.
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 .10استخدام نظام الربط البٌنً الحكومً لنشر وتحدٌث مجموعة البٌانات وبشكل دوري ومتسلسل زمنٌا حسب فترة التؽٌٌر على
مجموعات البٌانات وبما ٌتوافق م تعلٌمات تبادل وتزوٌد البٌانات بٌن الدوائر من خالل نظام الربط البٌنً الحكومً الصادر بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم (.)4865
 .11تحدٌث مجموعات البٌانات بشكل مستمرعلى منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة
 .12التأكد من رف جمٌ البٌانات الحكومٌة المفتوحة على منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة بشكل دوري ومن خالل االستؽالل األمثل
للبنٌة التحتٌة للحكومة االلكترونٌة و/أو أٌة وسٌلة الكترونٌة أخرى تعتمدها الوزارة مستقبال وضمن األطر الزمنٌة المحددة فً هذه
التعلٌمات.
 .13االستجابة لكافة طلبات الحصول على مجموعات البٌانات الجدٌدة والتً ٌتم طلبها من خالل منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة وذلك
عن طرٌق نشر البٌانات المطلوبة أو الرد بعدم امكانٌة نشرها حسب الفترة المحددة فً القانون.
 .14التنسٌق م الوزارة بخصوص مجموعات البٌانات المنشورة واإلبالغ عن أٌة أعطال و/أو مشاكل فنٌة و/أو ؼٌرها تعٌق توفٌر
مجموعات البٌانات للمستفٌدٌن والعمل على إزالة كافة العوائق التً تحول دون توفٌر مجموعات البٌانات وحلها خالل فترة زمنٌة ال
تتجاوز اسبوعٌن على األكثر.
 .15وجوب تسمٌة المسؤول المباشر عن البٌانات الحكومٌة المفتوحة فً كل جهة حكومٌة وذلك كضابط ارتباط وإعالم الوزارة رسمٌا
باسم منسق البٌانات ووظٌفته ،وفً حالة استقالة و/أو تؽٌّب و/أو توقؾ منسق البٌانات عن العملٌ ،توجب تسمٌة ضابط ارتباط بدٌل
خالل ثالثة أٌام عمل كحد أقصى.
 .16توثٌق إجراءات وآلٌات نشر البٌانات الحكومٌة المفتوحة التً بحوزة الجهة الحكومٌة على منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
المادة ( :)5على الوزارة القٌام بالمهام التالٌة:
 .1تطوٌر منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة وفق األسس والمعاٌٌر الدولٌة شرٌطة أن توفر المنصة المتطلبات التالٌة كحد أدنى:
 .1مطابقة المنصة للتصنٌؾ العالمً لمنصات البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
 .2تفعٌل تكنولوجٌات ذكاء األعمال والتً تقوم على تحوٌل البٌانات االولٌه إلى معلومات مفٌده ذات معنى الؼراض تطوٌر
االعمال ،مثال ذلك حفظ سلوك المتصفحٌن وتحلٌلها.
 .3امكانٌة اتاحة مجموعات البٌانات فً صٌػ مفتوحة وقابلة للقراءة آلٌا
 .4امكانٌة البحث بعدة خٌارات مثل التصفٌة والفلترة و الترتٌب التصاعدي والتنازلً عن مجموعات البٌانات.
 .5امكانٌة تنزٌل مجموعات البٌانات.
 .6امكانٌة اتاحة مجموعات البٌانات بشكل مجانً.
 .7امكانٌة تحدٌث مجموعات البٌانات بشكل مستمر.
 .8تخصٌص مساحة لعرض آخر األخبار المتعلقة بالبٌانات المفتوحة عن طرٌق شرٌط إخباري متحرك ،وتوفٌر آلٌة لعرض
تقارٌر ألداء المنصة و التفاعل معها من قبل مزودٌن البٌانات و من قبل مستخدمٌن البٌانات بشكل مرئً .
 .9تخصٌص صفحة لعرض االسئلة الشائعة الخاصة بالبٌانات الحكومٌة المفتوحة
 .2اعداد رخصة للبٌانات الحكومٌة المفتوحة تسمح للمستفٌدٌن بالحصول على البٌانات الحكومٌة المفتوحة و اعادة استخدامها و
توزٌعها.
 .3تشؽٌل منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة وضمان استمرارٌة عملها وصٌانتها واتخاذ االجراءات الالزمة لتطوٌرها.
 .4ترقٌة منصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة وتدعٌم إمكانٌاتها لتدعم عملٌة رف مجموعات البٌانات بشكل اوتوماتٌكً.
 .5توفٌر الدعم الفنً والخدمات الالزمة للبنٌة التحتٌة لمنصة البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
 .6توفٌر الدعم الفنً للجهات الحكومٌة من خالل مركز عملٌات الحكومة االلكترونٌة وذلك لتسهٌل عملٌة رف البٌانات على منصة
البٌانات الحكومٌة المفتوحة.
 .7نشر الوعً بثقافة البٌانات الحكومٌة المفتوحة من خالل عقد ورشات توعٌة ،واالعالن من خالل وسائط االعالم المختلفة بما فٌها
وسائط التواصل االجتماعً ،الخ.
 .8إعداد وتحدٌث سجل خاص ٌتضمن بٌانات الجهات الحكومٌة وعناوٌنها وأسماء ضباط االرتباط وهواتفهم وبرٌدهم اإللكترونً
وتفاصٌل البٌانات الفنٌة للخدمة مثل اسم النظام واسم الجدول واسم الحقل وأٌة معلومات أخرى تراها الوزارة مناسبة.
المادة ( :)6لضمان ترمٌز البٌانات قبل رفعها على المنصة ،على كل جهة حكومٌة اعداد وتطوٌر اجراءات تحول دون تحدٌد الهوٌة
الشخصٌة ،وعلى النحو االتً:
المعرفات الواضحة مثل اسم الفرد و/أو عنوانه.
 .1إزالة المعرفات المباشرة :وهً أبسط طرٌقة إلزالة الهوٌة وإزالة
ّ
 .2استخدام االسم المستعار :وهو إجراء ٌتم من خالله استبدال أكثر الحقول تحدٌدا فً سجل البٌانات بواحد و/أو أكثر من المعرفات و/او
األسماء مستعارةٌ .مكن أن ٌكون هناك اسم مستعار واحد لمجموعة من الحقول المستبدلة و/أو اسم مستعار لكل حقل تم استبداله.
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 .3تقلٌل دقة المعلومات :على سبٌل المثال استبدال توارٌخ المٌالد و/أو األعمار بالمجموعات العمرٌة؛ و/او ٌمكن استبدال الرواتب
المحددة بنطاقات للراتب.
 .4التجمٌ ٌ :مكن دمج البٌانات الفردٌة لتوفٌر معلومات حول المجموعات و/أو المجموعات السكانٌة .وكلما كانت المجموعة أكبر وأقل
تحدٌدا للبٌانات المتعلقة بها ،تقل احتمالٌة تحدٌد فرد داخل المجموعة.
 .5أخذ العٌنات :مما ٌعنً أنه بدال من نشر جمٌ صفوؾ البٌانات ،القٌام بنشر عٌنات عشوائٌة فقط .وهذا مفٌد بشكل خاص لمجموعات
البٌانات الكبٌرة ،على سبٌل المثال ،استهالك الطاقة للمالٌٌن من األسر.
المادة (:)7
 .1فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات فانه ٌتم الرجوع القوانٌن والتشرٌعات والسٌاسات النافذة فً المملكة ذات العالقة
وبالتحدٌد:
 .1قانون المعامالت االلكترونٌة رقم ( )15لسنة .2015
 .2قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ( )47لسنة .2007
 .3قانون حماٌة اسرار ووثائق الدولة رقم ( )50لسنة .1971
 .4قانون حماٌة البٌانات الشخصٌة (عند صدوره).
 .5سٌاسة البٌانات الحكومٌة المفتوحة الصادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
 .2تعرض أي حالة لم ٌرد النص علٌها فً أي من أعاله على مجلس الوزراء لٌصدر القرار الذي ٌراه مناسبا بشأنها.

4

