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 املقدمة -1

عد البيانات 
ُ
 والتنبؤخالل تحليل البيانات  الخدمات منتنظيم االعمال وتطوير املحرك الرئيس ي ملمكنات الثورة الصناعية الرابعة حيث تعمل على ت

االمن باآلثار واألبعاد التي من املحتمل ان تحدث بناء على ذلك. وحيث ان جمع وتحليل البيانات الحكومية واالفصاح عنها قد ُيلحق الضرر على 

  املعلوماتي او املؤسسات الحكومية او أصحاب املصلحة من القطاع الخاص وافراد املجتمع، فقد استوجب ذلك القيام بتصنيف الوطن
ً
وفقا

لبيان مستويات  1971( لعام 50حماية اسرار ووثائق الدولة رقم )للضرر املترتب عليها، حيث قامت حكومة اململكة األردنية الهاشمية بإصدار قانون 

 التصنيف املتعمدة في تصنيف املعلومات وتأطير سبل إدارة املعلومات مثل الحفظ واألرسال.

 

 للتطور التكنولوجي الذي سلط الضوء في العمل على البيانات
ً
من خالل  وحيث أن املعلومات ترتكز في بنيتها الفنية على مجموعة من البيانات ونظرا

طبيعة البيانات  ة فقد تطلب ذلك الى العمل على إدارة البيانات عوضا عن إدارة املعلومات. حيث تنوعتانشاء وإدارة قواعد البيانات االلكتروني

إعداد سياسة تبين آلية تصنيف وإدارة البيانات الحكومية بالنهج  العمل علىاستوجب . لذا دارة البياناتُسبل إل  تطور التي يتم إنشاؤها باإلضافة الى 

 وبما يتواكب مع التشريعات النافذة في اململكة. إدارة البيانات بالطرق الحديثة دعم تطوير بيئةالذي ي

 

رقم  كتاببموجب قرار مجلس الوزراء املوقر  2020بإصدار سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية قامت الحكومة األردنية  2020في مطلع عام 

حيث تضمنت السياسة ثالثة محاور أساسية وهي: نظام تصنيف وإدارة البيانات الحكومية، ومجموعة املبادئ والضوابط  ( ،11/1/1469أ/11)

ملية إلدارة البيانات الحكومية، ونموذج حوكمة التنفيذ في الجهات الحكومية؛ حيث تهدف السياسة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية في تنفيذ ع

الحكومية. ومن ثم قامت رئاسة الوزراء بالتعميم على الجهات الحكومية لتطبيق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية  تصنيف وإدارة البيانات

. حيث أوكل رئيس الوزراء مهمة مراقبة وإدارة تنفيذ السياسة الى وزارة 13/7/2020( تاريخ 11/1/13648أ/11وذلك بموجب كتابها رقم ) 2020

 وذلك برفع تقارير سنوية ملجلس الوزراء عن مدى تنفيذ متطلبات السياسة من قبل الجهات الحكومية. )الوزارة( يادةاالقتصاد الرقمي والر 

 

 لكون التصنيفات الواردة في سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 
ً
من ناحية املسميات واملضمون مع مستويات  قال تتواف 2020ونظرا

)هذه  2022، فقد تم إعداد سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 1971( لعام 50اسرار ووثائق الدولة رقم ) حمايةقانون التصنيف الواردة في 

 
ً
 إلدارة البيانات السياسة( التي تستند في تصنيفاتها ومبادئها الى مواد القانون باإلضافة الى بيان ضوابط إدارة البيانات بالوسائل الحديثة، وذلك سعيا

وتمكين ريادي األعمال القائمة أعمالهم على تحليل البيانات من الحصول على البيانات  الحكومية بالشكل الفعال وتنظيم أعمال الجهات الحكومية

درك حكومة اململكة األردنية الهاشمية أهمية توافر البيانات الحكومية بالهيكلية املناسبة كونها أحد األصول الثمينة كمالتحليلها واالستفادة منها. 
ُ
 ت

 الية بما يعزز آليات صنع القرار ووضع السياسات.التي يتوجب على الحكومة إدارتها بفع
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 الغاية واألهداف -2

العام لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتوفير برنامج عمل لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية  اإلطارإّن الغاية من هذه السياسة هو تحديد 

 بما يتوافق مع التوجه الحكومي. واالقتصادية،املجتمعية املستدامة ومنها الحالية واملستقبلية في الحكومة األردنية، بما يساهم في التنمية 

 لى ما يلي:إتهدف السياسة 

 الحكومية.املوحد للجهات  نظام التصنيف صيلابيان تف .1

 وضع قواعد عامة لحوكمة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية. .2

 وضع إجراءات موحدة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية،  .3

 توحيد التعريف ملصطلحات تصنيف إدارة البيانات الحكومية وإيجاد مفهوم موحد بين الجهات الحكومية. .4

 وتطبيقاتها لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية. الناشئةتكنولوجيات تسهيل تبني وتنفيذ ال .5

 مرجعية السياسة -3

باإلضافة الى بعض في بيان مستويات التصنيف  1971( لعام 50تستند هذه السياسة في تطبيقها الى قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم )

( 47الحكومية كما تستند في اإلفصاح االستباقي عن البيانات املتاحة الى قانون حق الحصول على املعلومات رقم )الضوابط العامة إلدارة البيانات 

 .2007لعام 

 

حرك الرئيس ي كما تجدر اإلشارة الى ان الحكومة األردنية قد أولت األهمية القصوى لتصنيف البيانات وتهيئة البيئة اإلدارية لها كون البيانات هي امل

الوطنية  واالستراتيجيةالرقمي استراتيجية التحول  وذلك من خالل مجموعة من السياسات واالستراتيجيات الحكومية مثلاريع التحول الرقمي ملش

 ، 2018السياسة العامة للحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد لعام ، باإلضافة الى لألمن السيبراني

 نطاق التطبيق  -4

1.  
ُ
  الجهات الحكومية طّبق أحكام هذه السياسة على كافةت

، سواء صدرت هذه البيانات عن الجهة الجهة أو هيكل البيانات التي تحوزها هاالنظر عن شكل البيانات بغضيسري التطبيق على كافة  .2

تغطي هذه السياسة كافة البيانات الحكومية في أي شكل كانت سواء اإللكترونية كما  نفسها أو حصلت عليها من قبل مؤسسات أو أفراد. 

التي  أو املطبوعة أو املرئية أو املسموعة، وتشمل البيانات الحالية وبيانات النسخ االحتياطية والبيانات املؤرشفة، باإلضافة إلى البيانات

 ير. تّم الحصول عليها من الخارج أو البيانات الصادرة عن الغ

 في هذه السياسة  ورد أينماتعريف البيانات مصطلح املعلومات  يشمل .3

 لتطبيق الجهات العسكرية واألمنية.تستثنى من ا .4
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 نظام تصنيف البيانات -5

 
ُ
إلى فئتين، الفئة األولى تندرج تحتها جميع ، البيانات الحكومية ضنننننننمن مسنننننننتويات مىتلفة تعتمد على مدى إتاحة البيانات السنننننننياسنننننننة ههذ صننننننننفت

 :وذلك على النحو التالي، للعموم تاحةاملالفئة الثانية فهي البيانات أما تاحة في األصل، غير املالبيانات الحكومية التي تعتبر 

 رقم املستوى  البياناتتصنيف  مستويات املستوى فئة 

 بيانات غير متاحة

 املستوى األول  للغاية سّري 

 املستوى الثاني سّري 

 املستوى الثالث  محدود

 بيانات متاحة
 املستوى الرابع )أ( بيانات متاحة ألصحاب العالقة -عادي 

  عادي
ً
 املستوى الرابع )ب( بيانات يتوجب اإلفصاح عنها استباقيا

 

 الجهات الحكومية، يتوجب على كافة الجهات الحكومية التيلتعزيز االتسننننناق والترابط بين و ولضنننننمان توحيد مصنننننطلحات تصننننننيف وإدارة البيانات 

 مع 
ً
 بتصنننننننننننننيف البيانات واملعلومات بموجب التشننننننننننننريعات األردنية النافذة العمل على مواءمة املسننننننننننننتويات املسننننننننننننتىدمة لد ها حاليا

ً
قامت سننننننننننننابقا

التأثير أو الضرر املتوقع في حالة حدوث الوصول أو االختراق ( مستوى 1الرسم التوضيحي رقم )يبّين  مستويات التصنيف الواردة في هذه السياسة.

 على سبيل املثال ال الحصر: –األمني للبيانات حسب التصنيف املبين أعاله، إضافة إلى بعض األمثلة 

 فئة 

 املستوى 
 التصنيف

( لعام 50رقم )حسب قانون حماية اسرار  ووثائق الدولة 

1971 

 2007( لعام 47ومات رقم )حسب قانون حق الحصول على املعل

 وتعديالته

بيانات 

غير 

 متاحة

 سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننّري 

 للغاية

 

تقتضن ي ال اية معلومات يؤدي افشناء مضنمونها ألانخاص  .1

االطالع عليها او االحتفاظ بها او حيازتها الى  عملهم طبيعة

اضننننننرار خطيرة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او  حدوث

شننننننننانها ان تشننننننننكل او الى فائدة عظيمة ألية دولة اخرى من 

 .خطرا على اململكة االردنية الهاشمية يحتمل ان تشكل

خطط وتفصنننننننننننننيالت العملينننات الحربينننة او اجراءات االمن  .2

العننام او املخننابرات العننامننة او ايننة خطننة ذات عالقننة عننامننة 

الحربية او اجراءات االمن الداخلي سننواء كانت  بالعمليات

 عمرانية او نقليةاقتصادية انتاجية او تموينية او 

الوثائق السنننننننننننننياسنننننننننننننية الهامة جدا وذات الخطورة املتعلقة  .3

بالعالقات الدولية واالتفاقات او املعاهدات وكل ما يتعلق 

 من مباحثات ودراسات بها

املعلومنننننات والوثنننننائق املتعلقنننننة بوسننننننننننننننننننائنننننل االسنننننننننننننتىبنننننارات  .4

العسننكرية او املخابرات العامة او االسننتىبارات املعاكسنننة 

لتجسننننننننننننس او اية معلومات تؤثر على مصننننننننننننادر ا او مقاومة

االستىبارات العسكرية او املخابرات العامة او املشتعلين 

 .فيها

املعلومننننات الهننننامننننة املتعلقننننة بنننناألسنننننننننننننلحننننة والننننذخننننائر او اي  .5

مصننننندر من مصنننننادر القوة الدفاعية التي يشنننننكل افشننننناؤها 

 .امن الدولة الداخلي او الخارجي خطرا على

الكشنننننننننننننف عنها إلى اإلضنننننننننننننرار في املفاوضنننننننننننننات بين املعلومات التي يؤدي  .6

 اململكة وأي دولة أو جهة أخرى.

الوثائق التي يتم الحصننننننننننول عليها من دولة أخرى وتم االتفاق أن تبق   .7

 على املصلحة 
ً
 العامة.سرية من قبل الجانبين ما لم تشكل ضررا

املعلومنننات التي قننند تلحق الضنننننننننننننرر بنننالننندفننناع الوطني أو أمن الننندولننننة،  .8

 استها الخارجية. وسي

اية معلومات هامة يؤدي افشنننننننناء مضننننننننمونها ألاننننننننخاص ال  .1  سّري 

تقتضننننننننننننن ي طبيعنننة عملهم االطالع عليهنننا الى تهنننديننند سنننننننننننننالمنننة 

 ملصننننننننننالحها او تكون ذات فائدة  الدولة او تسننننننننننبب
ً
اضننننننننننرارا

 كبيرة ألية دولة اجنبية او اية جهة أخرى 
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 فئة 

 املستوى 
 التصنيف

( لعام 50رقم )حسب قانون حماية اسرار  ووثائق الدولة 

1971 

 2007( لعام 47ومات رقم )حسب قانون حق الحصول على املعل

 وتعديالته

ايننننننة معلومننننننات عن مواقع تكننننننديس املواد النننننندفنننننناعيننننننة او  .2

االقتصننننننننننادية او املؤسننننننننننسننننننننننات الحيوية املتعلقة بمصننننننننننادر 

 .لها مساس بسالمة الدولة القوة متى كان

 .اية معلومات عن تحركات القوات املسلحة او االمن العام .3

 اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة .4

 

  محدود

 

اية معلومات يؤدي افشنناؤها الى ااننخاص غير مصننرح لهم  .1

 
ً
باالطالع عليها الى اضننننننرار بمصننننننالح الدولة او يشننننننكل حرجا

تنجم عنه صنننننننننعوبات ادارية او اقتصنننننننننادية للبالد او  لها او

  او اجنبيةذات نفع لدولة 
ً
اية جهة اخرى قد يعكس ضننننررا

 على الدولة

ايننة وثننائق تتعلق بتحقيق اداري او جزاوي او محنناكمننات او  .2

ما لم يكن  عطاءات او شننننننننننننؤون مالية او اقتصننننننننننننادية عامة

 .مسموحا به افشاء مضمونها

تقارير االسنننننننننتىبارات العسنننننننننكرية مالم تكن داخلة ضنننننننننمن  .3

 تصنيف آخر من درجة اعلى

التقارير التي من شننأن افشنناء مضننمونها احداث تأثير  نن يء  .4

 بنشرها. على الروح املعنوية للمواطنين مالم يؤذن

موجات الالسننننننننننننلكي العسننننننننننننكرية التابعة للقوات املسننننننننننننلحة  .5

ن العننام واملخننابرات العننامننة او ايننة سنننننننننننننلطننة حكوميننة واالم

 اخرى 

تضننر بسننمعة اية اننخصننية  اية معلومات او وثيقة محمية .6

 .رسمية او تمس هيبة الدولة

محاضننننننر التحقيقات التي تجر ها النيابة العامة أو الضننننننابطة العدلية  .7

أو األجهزة األمنية بشنننننننننأن أي جريمة أو قضنننننننننية ضنننننننننمن اختصننننننننناصنننننننننها 

التحقيقننات التي تقوم بهننا السنننننننننننننلطننات املختصنننننننننننننننة وكننذلننك محنناضنننننننننننننر 

للكشنننننننننننننف عن املخنننالفنننات املنننالينننة والجمركينننة أو البنكينننة منننا لم تنننأذن 

 املختصة بالكشف عنها.الجهة 

املعلومننننننات ذات الطبيعننننننة التجنننننناريننننننة أو الصنننننننننننننننننننناعيننننننة أو املنننننناليننننننة أو  .8

االقتصادية واملعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية 

دي الكشننننننننننف عنها إلى اإلخالل بحق املؤلف وامللكية الفكرية أو التي يؤ 

خسننننننننننننننارة غير بناملننافسننننننننننننننة العنادلنة واملشنننننننننننننروعنة والتي تؤدي إلى رب  أو 

 مشروعين ألي اخص.

البيانات الشننننننننننننخصننننننننننننية املتعلقة بسننننننننننننجالت األاننننننننننننخاص التعليمية أو  .9

الطبية أو السننجالت الوفيفية أو الحسننابات أو التحويالت املصننرفية 

ألسرار املهنية ما لم تتعلق بإشغال منصب عام وتقتض ي املصلحة أو ا

 العامة ذلك.

املعلومنننننننات التي تتضنننننننننننننمن تحليالت أو توصنننننننننننننينننننننات أو اقتراحنننننننات أو  .10

ن يتم اتىاذ قرار بشننننأنها، ويشننننمل أاسننننتشننننارات تقدم للمسننننؤول قبل 

ذلك املراسنننننالت واملعلومات املتبادلة بين اإلدارات الحكومية املختلفة 

 حولها.

 -عنننننننننننننننادي  

بننننننننننيننننننننننانننننننننننات 

منننننننننننتننننننننننناحننننننننننة 

ألصننننننننننحاب 

 العالقة

 واملعلومننات الوثنائقمراعناة احكننام القننانون تعتبر كنافنة  مع .1

 يتوجب عادية معلومات القانون  في املذكورة غير والبيانات

 العبنننننننث من ويحفظهنننننننا عليهنننننننا يحنننننننافظ ان املسنننننننننننننؤول على

 العالقة أصنحاب لغير مضنمونها افشناء يجوز  وال والضنياع

 بنشرها يصرح لم ما بها

هي البيننننننانننننننات التي ال تشنننننننننننننكننننننل ضنننننننننننننررا وانمننننننا تىتص بعمننننننل افراد او  .2

 على الخصوصية
ً
 مؤسسات وال يتوجب مشاركتها مع العامة حفافا

البيناننات التي يتّم تبنادلهنا ومشنننننننننننننناركتهنا بين الجهنات الحكومينة ضنننننننننننننمن  .3

املعلومننات إطننار عمننل خنناص بمهننامهننا )مثننل، محنناضنننننننننننننر االجتمنناعننات، 

 .حول املواطنين، ، إلخ(

 

بيانات 

 متاحة

 عادي

بيانات 

يتوجب 

اإلفصاح 

عنها 

 
ً
 استباقيا

، وفي ان تم اإلفصنننننننننننننننناح عنهنننا أي تنننأثير سنننننننننننننل ي اليس لهننن التي البيننناننننات .1 

ضننننمان جودة وصننننحة الضننننروري  ومن، مضننننافةقيمة  االحقيقة أن له

 مجموعة البيانات واستمرار تحديثها ونشرها

واملهام املدنية  الحكومية جهةاملعلومات املتعلقة بالهيكل التنظيمي لل .2

 املنوطة بها وآلية عملها والتشريعات املتعلقة بها.

وتفننناصنننننننننننننيلهنننا وبنودهنننا  حكومينننةالجهنننة املعلومنننات املتعلقنننة بموازننننة ال .3

ونفقنننناتهننننا  جهننننة حكوميننننةوآليننننة توزيعهننننا والتنننندقيق على حسنننننننننننننننننابننننات ال

إن وجد وأسنننننننننننننبابه وكذلك الفائض املالي إن والعجز الذي تعاني منه 

 وجد.

املعلومات املتعلقة بالسنننننننننياسنننننننننة العامة والبرامج والخطط واملشننننننننناريع  .4

 .جهة حكوميةالخاصة بال

قائمة مفصنننننننننلة ووصنننننننننف عام للخدمات املقدمة للجمهور والشنننننننننرو   .5

 وجود شرو  معينة.املطلوبة لالستفادة من هذه الخدمات في حال 



 

 
 14 من 7 صفحة

 

  

 

 فئة 

 املستوى 
 التصنيف

( لعام 50رقم )حسب قانون حماية اسرار  ووثائق الدولة 

1971 

 2007( لعام 47ومات رقم )حسب قانون حق الحصول على املعل

 وتعديالته

املعلومات املتعلقة بنتائج دراسننننننننات تقييم األثر البيقي وأية قرارات أو  .6

 سياسات أو معلومات تتعلق بالبيئة بكافة عناصرها.

ننافنننة مثنننل املعلومنننات  .7 املعلومنننات اإلحصنننننننننننننننائينننة املتعلقنننة بنننالقطننناعنننات كن

 االقتصادية واالجتماعية والسكانية.

 املعنية. الجهاتصادرة عن التقارير السنوية أو الدورية ال .8

االتفننناقينننات التجنننارينننة املحلينننة أو اإلقليمينننة التي تكون الننندولنننة طرفنننا  .9

 فيها.

االتفناقينات الدولينة واإلقليمينة والثننائينة التي انضنننننننننننننمنت إليهنا اململكنة  .10

 وصادقت عليها.

 العطاءات العامة التي وقعتها اململكة وميزانية كل منها وطبيعتها. .11

نناننننت بيننناننننات خنننام أو املعلومنننات املتعل .12 قنننة بكنننافنننة القطننناعنننات سنننننننننننننواء كن

معلومنننننات مجمعنننننة أو إحصننننننننننننننننننائينننننة مثنننننل املعلومنننننات االقتصنننننننننننننننننناديننننننة 

 والسكانية.واالجتماعية 

 

 تصنيف التطبيق آلية  -6

 

 هيكلية البيانات نوع تحديد  [.أ]

تعتير البيانات المنظمة عىل سبيل المثال ا بيانات مهيكلة او غي  مهيكلة؛ فإميتوجب عىل الجهة الحكومية القيام بتحديد نوع البيانات 

ي  ضمن قواعد بيانات او جداول بيانات مهيكلة، فيما تعتير الملفات والوثائق والتقارير بيانات غي  مهيكلة
بحسب طبيعة البيانات ف 

 
 
 . الجهة وعىل ما تراه الجهة مناسبا

 التصنيف  إجراء [.ب]

 طبيعة انشائها وفق الحاالت التالية: بحسب البياناتة القيام بتصنيف على الجه يتوجب

وسمها مباشرة. وفي حال كانت تلك البيانات بيانات مهيكلة فإنه ها فور إنشائها و تصنيفالبيانات واملعلومات املستحدثة: حيث يتم  .1

  بحسب طبيعة تلك البيانات.على املنصة املخصصة لذلك  تفاصيل البيانات الوصفية لهذا املجموعةإدراج يتم 

 يتوجب على الجهة القيام بتصنيفها على النحو التالي: السياسةبىصوص البيانات التي تم انشاؤها قبل إقرار  .2

a. حال االنتهاء من العمل عليها، يتوجب على الجهة القيام بحصرها وتصنيفها البيانات السابقة التي ما تزال قيد العمل 

تحديد نوع هيكلية 
البيانات 

زالتميي/ الوسم إجراء التصنيف

المراجعة 

الدورية 

لتصنيف 

 البيانات



 

 
 14 من 8 صفحة

 

  

 

b.  طلبها  حالتصنيفها  صنفة ويتوجباملتعتبر هذه البيانات ضمن البيانات غير  ،عليهاالعمل  االنتهاء منالبيانات التي تم

 من قبل املستفيدين.

 الوسم / التمييز [.ج]

 :البيانات وذلك على النحو التالي هيكلية بحسب طبيعةإجراء عملية التمييز تصنيف البيانات فإنه يتوجب  ياتلغايات التمييز بين مستو 

على الوثيقة املتضننننمنة  ورقمه مسننننمى مسننننتوى التصنننننيفوذلك بوضننننع  البيانات: يتوجب اإلشننننارة إلى تصنننننيف هيكلةاملتمييز البيانات غير  .1

 باإلضافة الى اعتماد اللون الخاص بمستوى التصنيف في نمط الوثيقة املتضمنة لتلك البيانات.لتلك البيانات 

 .ية التي تبين مستوى تصنيف كل حقلوذلك باآلل وعاء البيانات املهيكلة: يتوجب وضع عالمة على كل حقل في تمييز البيانات املهيكلة .2

 رقم اللون )اختياري(  اللون املعتمد  )اختياري( رقم املستوى  البياناتتصنيف  مستويات املستوى فئة 

 بيانات غير متاحة

 C00000#  املستوى األول  للغاية سّري 

 FF0000#  املستوى الثاني سّري 

 FFBF00#  املستوى الثالث  محدود

 بيانات متاحة
 0070C0#  )أ( املستوى الرابع بيانات متاحة ألصحاب العالقة -عادي 

  عادي
ً
 00B04F#  املستوى الرابع )ب( بيانات يتوجب اإلفصاح عنها استباقيا

 

 التصنيف مراجعة [.د]

اعتمادها للبيانات عند تطبيق هذه السياسة، فقد ترى الجهة الحكومية ضرورة تعديل مستوى تصنيف البيانات بالرغم من التصنيفات التي تم 

املصلحة العامة سواًء برفع درجة التصنيف أو تىفيضها، وبناء على ذلك، يتوجب على الجهة الحكومية إجراء مراجعة و درجة الضرر أتغير نظًرا ل

 .ه وبما ال يتعارض مع القانون وتعديل ذلك عند اللزوم واإلعالن عن تم تصنيفهاالتي  لبياناتل سنتين كل دورية

 ضوابط تصنيف وإدارة البيانات -7

يتوجب على كل جهة حكومية استحداث سجل يحتوي على قائمة جميع البيانات املصنفة وبيان املوففين املخولين  :للبيانات الوصول  .1

 املمنوحة لكل موفف.باالطالع عليها وبيان مستوى الصالحيات 

يتوجب على الوزارة إعداد تعليمات تأطر الرخص املتاحة الستىدام البيانات الخاصة بالجهات  :رخصة استخدام البيانات املتاحة .2

 أو إعادة استعمال البيانات التي يتم نشرها أو اإلفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات املعنية. استعمالالحكومية لتمكين 

يتوجب إلزامية طالب البيانات بتوقيع تعهد عدم إساءة استىدام البيانات حال رغبة الجهة بتبادل بيانات في  :غير املتاحة مشاركة البيانات .3

لطلب بيانات غير متاحة يتم إعداده من قبل  نموذج مىصصأو من خالل  او اإلفصاح عنها للغير او بيان نتائجها اال بموافقة الجهة املعنية

 الجهة. 

املعايير واملتطلبات املوحدة التي تضمن جودة البيانات لدى كافة الجهات الحكومية،  يتوجب على الوزارة القيام بإعداد :جودة البيانات .4

 وتشمل على سبيل املثال )ال الحصر( ما يلي:

لبيانات يتم تضمينه ملخزون أو قائمة جرد البيانات بهدف تحديد مستوى لأن يكون هناك وصف واضح يجب  بيانات الوصفية:لا .4.1

 ملنهجية واضحة وشفافة
ً
 .التصنيف املناسب وتعليل ذلك وفقا
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افقية .4.2 إليجاد معايير مشتركة لتبادل البيانات وتطوير مجموعات  مع كافة الجهات الحكومية وزارة التنسيقالينبغي على : التكاملية والتو

البيانات الحكومية  تكامليةفي  ويساهم التكلفةالتعقيد ويقلل  في الجهات الحكومية بما يىفف منبيانات متكاملة ومتوافقة ومتسقة 

 ضمن بيانات ضخمة تحلل بواسطة تقنيات الذكاء االصطناعي للمساعدة في العديد من املجاالت وال سيما اتىاذا 
ً
وربطها مستقبال

 .القرارات

على الوزارة يتوجب  لغايات تسهيل آليات الفهرسة واالرشفة واالسترجاع يتوجب العمل على ترميز البيانات حيث: البيانات ترميز الوسم/ .5

 القيام بإعداد تعليمات لترميز البيانات واملعلومات بما يضمن رفع معايير جودتها وتسهيل آلية الفهرسة واألرشفة واالسترجاع.

( لسننة 16ما يتوافق مع قانون األمن السنيبراني رقم )ب واإلجرائيةالضنوابط الفنية  تلتزم بتطبيقيجب على كل جهة حكومية أن  :البيانات أمن .6

تكون دورة حياة حيث  أن تتىذ اإلجراءات الالزمة لضمان أمن وحماية البيانات.لسياسات الوطنية لألمن السيبراني وما ينبثق عنها، و وا 2019

أكانت البيانات ورقية أم الكترونية وحسنننب سنننياسنننة امن  البيانات من ناحية حفظها وتداولها وإتالفها على النحو املبين في الجدول أدناه سنننواء

 .املعلومات والبند املتعلق بحفظ وإدارة البيانات



 

 

مستوى 

 التصنيف
 وعاء البيانات

 التداول  الحفظ
 اإلتالف

 خارج الجهة داخل الجهة الحفظطريقة  مكان الحفظ

 الكتروني عادي

 داخل أو خارج اململكة

في الحكومة أو القطاع 

 الخاص

 الحذف العادي نص غير مشفر نص غير مشفر نص غير مشفر

 الختيار املستىدم داخل أو خارج اململكة ورقي عادي
ً
 الختيار املستىدم أي طريقة وفقا

ً
  أي طريقة وفقا

ً
  الختيار املستىدمأي طريقة وفقا

ً
 ٢٠١٧ لسنة ٩ رقم الوطنية الوثائق  قانون ل وفقا

 الكتروني محدود

 داخل أو خارج اململكة

 في الحكومة أ

وجود قيود على القطاع مع 

 الخاص و/أو خارج اململكة.

أو مشفر، مع فرض ضوابط النفاذ والصالحيات،  نص غير مشفر

 املخولين بذلك فقط.لضمان الوصول الى البيانات من قبل 

نص غير مشفر أو مشفر، مع فرض ضوابط 

النفاذ والصالحيات، لضمان الوصول الى 

 البيانات من قبل املخولين بذلك فقط.

نص غير مشفر أو مشفر من خالل شبكات داخل أو 

خارج اململكة، مع فرض ضوابط النفاذ 

والصالحيات، لضمان الوصول الى البيانات من قبل 

 لك فقط.املخولين بذ

Wiping / Formatting  

ضرورة التأكد من توافر ذلك في ضوابط التعاقد الخارجي 

 قبل اجراء التعاقد مع مزودي الخدمات السحابية

 داخل اململكة فقط ورقي محدود
لضمان  (4)تحفظ بما يضمن خصوصيتها مع فرض اإلجراءات املادية

 الوصول الى البيانات من قبل املخولين بذلك فقط.

توضع الوثيقة املحمية التي تحمل )درجة املحدود( في ملف عادي يكتب عليه اسم املرسل إليه ويشمع 

 دود ويكتب عليه رقم الصادر حبالشمع األحمر ويىتم بىاتم م

التحطيم أو التمزيق اليدوي أو من خالل اآلالت املخصصة 

لسنة  ٩الوثائق الوطنية رقم   قانون وبما  يتوافق مع  لذلك

٢٠١٧ 

 الكتروني سري 
 داخل اململكة فقط

 في الحكومة 

نص مشفر، مع فرض ضوابط النفاذ والصالحيات، لضمان الوصول 

 الى البيانات من قبل املخولين بذلك فقط.

مع فرض ضوابط النفاذ  نص مشفر

والصالحيات، لضمان الوصول الى البيانات 

 من قبل املخولين بذلك فقط.

والصالحيات،  مع فرض ضوابط النفاذ التشفير

لضمان الوصول الى البيانات من قبل املخولين بذلك 

 فقط.

wiping 

 (2)تدمير البيانات  وتحطيم وعاء البيانات (1)

 ورقي سري 
 داخل اململكة فقط

 في الحكومة

، وتوضع في فرف يتم (5)تىتم الوثائق )أو توقع( باألختام املناسبة

تحفظ في خزائن و  ،بما يضمن معرفة اذا تم فتحه إغالقه وختمه

مغلقة أو قاصات بما يضمن الوصول الى البيانات من قبل املخولين 

 بذلك فقط.

توضع الوثيقة من درجة )سري( بمغلف جديد مكتوب عليه اسم املرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر 

 ثم يشمع بالشمع األحمر ثم يوضع ضمن مغلف آخر ويكتب عليه اسم املرسل اليه ورقم الصادر

لتحطيم الذي يضمن عدم القدرة على استرجاع املعلومات ا

)تهشيم، حرق، عجن( وال يسم  بالتمزيق اليدوي. ويتم توثيق 

الوثائق الوطنية رقم   قانون وبما  يتوافق مع  ،عملية اإلتالف

 ٢٠١٧لسنة  ٩

 الكتروني سري للغاية

داخل اململكة فقط وفي 

مراكز البيانات اآلمنة في 

 الحكومة فقط

والصالحيات، لضمان  (3) مشفر، مع فرض ضوابط النفاذ نص

الوصول الى البيانات من قبل املخولين بذلك فقط، وعلى أنظمة 

 معزولة.

 

هيكلة: تنقل مشفرة عن طريق املالبيانات غير 

 USBاستىدام شبكة معزولة أو تسلم باليد )

or CD.. وتوثق عملية التسليم حسب )

 األصول .

للبيانات املهيكلة يتم تداولها اما بالنسبة 

 بطريقة مشفرة عبر األنظمة املؤتمتة.

( وتوثق ..USB or CDتنقل مشفرة وتسليم باليد )

عملية التسليم حسب األصول، وينقل مفتاح 

التشفير بطريقة منفصلة عن طريق نقل البيانات 

 نفسها

 

 (2)تدمير البيانات  وتحطيم وسيلة تىزين البيانات (1)

 ورقي للغايةسري 

 داخل اململكة فقط

داخل الجهة صاحبة 

 البيانات

تحفظ الوثائق املحمية من درجة )سري للغاية( بإضبارة يؤشر عليها 

ويحفظ امللف في قاصة  لبىط احمر واضح من األعلى واالسف

 حديدية

توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى املرسل اليه وتىتم بىاتم الجهة وبىاتم )سري 

 للغاية(

يكتب على الغالف رقم الوثيقة املحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع األحمر في موضعين بحيث يتعذر 

 ففتحه دون كسر الشمع 

 يرفق بالغالف نموذج اشعار استالم

 يوضع املغلف ضمن مغلف اخر يكتب عليه اسم املرسل اليه ورقم األوراق الصادرة 

 الستالم ويعيده بال ابطاء الى مصدره على املرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار ا

التحطيم الذي يضمن عدم القدرة على استرجاع املعلومات 

)تهشيم، حرق، عجن( وال يسم  بالتمزيق اليدوي ويتم توثيق 

الوثائق الوطنية رقم   قانون وبما  يتوافق مع ، عملية اإلتالف

 ٢٠١٧لسنة  ٩

 ( أو أي تكنولوجيا جديدة لتدمير البيانات.wipingتدمير البيانات: مثل تعريضها ملجال مغناطيس ي، ) (1)

 التحطيم املادي: مثل العجن والحرق والتهشيم والتكسير.( 2)

 ضوابط النفاذ: مثل كلمة السر والتحقق من الهوية متعدد العوامل.( 3)

 واألقفال واملكاتب او الخزائن املغلقة.إجراءات األمن الفيزياوي، مثل املفاتي  ( 4)

 األختام املناسبة املستعملة من قبل الجهة صاحبة البيانات، والتي تبين مستوى حساسية البيانات ومالكها.( 5)

 

 عدم االطالع والوصول وإنشاء نسخ من األصول )البيانات واملعدات والبرمجيات( وحسب سياسة امن املعلومات  القيود اإلضافية في التصنيفات أعاله مثل التشفير والترميز والتجهيل وتفكيك أو تجزئة البيانات وتنفيذ حلول الدفاع السيبرانية لضمان تشمل .1

 ب سياسة امن املعلومات ينها املتعلقة بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية مع التشريعات واألنظمة ذات العالقة في اململكة وحست ذات العالقة بالبيانات خارج األردن، يتوجب أن تكون مراكز تىزين ومعالجة البيانات التابعة لهم متواجدة في الدول التي تتوافق قوانعند التعاقد مع أحد مزودي الخدما .2
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 التنفيذ حوكمة  -8

 نموذج الحوكمة  [.أ]

يضمن تنفيذ متطلبات هذه السياسة بشكل سلس ومرن، حيث تنيط  املبين ادناه والذينموذج حوكمة  يتوجب على الجهات الحكومية إتباع

 مجموعة من األدوار واملسؤوليات على النحو التالي: الحكومة 

 الرقمي والريادة  االقتصادوزارة  .1

 وزارة املهام التالية:التتولى 

 الالزمة لتطبيق هذه السياسة.واألدلة االرشادية إعداد اإلجراءات وآليات التنفيذ  .1.1

 إعداد مرجع شامل وموحد للمصطلحات واملعايير املتعلقة بتصنيف وإدارة البيانات في الجهات الحكومية .1.2

الخاصة بجرد وتصنيف البيانات املتوافرة لدى الجهات الحكومية، ومتابعة  البيانات الحكوميةتطوير منصة تصنيف وإدارة متابعة  .1.3

 مدى التزام الجهات الحكومية في تصنيف البيانات عبر املنصة

 قائمة بالجهات الحكومية ودرجة تنفيذها  .1.4
ً
لتزامها ومدى ارفع تقارير سنوية تتعلق بتنفيذ متطلبات السياسة إلى مجلس الوزراء متضمنا

 ، باإلضافة الى اإلنجازات التي تم تحقيقها واملشاريع املنوي تنفيذها للعام الذي يليهلسياسةبمتطلبات ا

 ، وبناًء على مىرجات عملية التطبيق في الجهات الحكومية -كلما دعت الحاجة لذلك-مراجعة وتحديث السياسة  .1.5

 تدريب قادة البرامج في الجهات الحكومية  .1.6

واملشورة لكافة الجهات الحكومية فيما يىص تنفيذ  وتقديم النصحتقديم الدعم الالزم للجهات الحكومية في جرد وتصنيف بياناتها،  .1.7

 هذه السياسة.

  املركز الوطني لألمن السيبراني .2

 املهام التالية: السيبراني لألمن الوطني املركزيتولى 

 البيانات التي تتم في على الجهات الحكومية ونشرها على املوقع االلكتروني الخاص بهوضع معايير للتدقيق على عملية جرد وتصنيف  .2.1

 إجراءات وآليات تنفيذ السياسة.ب الحكومية الجهات التزام من التأكدو  أحكام السياسةالتدقيق على التزام الجهات الحكومية بتطبيق  .2.2

 بشكل سنوي  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بتقارير التدقيق على الجهات الحكومية تزويد .2.3

 اقتراح التعديالت على السياسة. .2.4

 الحكوميةهة الج .3

وزارة. اليتوجب على كل جهة حكومية االلتزام بتطبيق هذه السياسة وما يصدر عنها من خالل 

تشكيل يتوجب على كافة الجهات الحكومية نموذج الحوكمة لتنفيذ السياسة ولغايات توحيد 

، وذلك في لجنة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية وتسمية قائد برنامج وتعيين مشرفي بيانات

 . بحسب املهام املبينة أدناه تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد هذه السياسةموعد ال ي

 

 

البيانات  تصنيف وإدارة لجنة

 المؤسسية

 قائد البرنامج

مشرف 

 البيانات

مشرف 

 البيانات

 الجهة الحكومية
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 لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية: .3.1

واملتابعة على تنفيذ أحكام هذه السياسة  واإلشرافهي لجنة دائمة يتم تشكيلها داخل كل جهة حكومية، بحيث تتولى اإلدارة   .3.1.1

 داخل الجهة الحكومية، باإلضافة إلى اتىاذ القرار النهاوي في اعتماد مستوى التصنيف للبيانات التي تحوزها تلك الجهة.

نيف وإدارة في الحالة التي يكون فيها حجم الجهة الحكومية أو البيانات التي تكون مسؤولة عنها غير كاٍف لتبرير وجود لجنة تص .3.1.2

 من تشكيل اللجنة، و/ أو التنسيق ألن تتّم إدارة البيانات املؤسسية، يجوز 
ً
لتلك الجهة أن تقوم بتعيين قائد برنامج واحد بدال

 وزارة. الحكومية إشرافيه أخرى وذلك بالتنسيق مع تصنيف وإدارة البيانات من ِقبل جهة 

رئاسة اإلدارة العليا للجهة وعضوية ما ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن تسعة تكون لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية ب .3.1.3

أعضاء من املوففين املختصين بتطبيق قانون حق الحصول على املعلومات وسياسة البيانات الحكومية املفتوحة، باإلضافة 

مات )التحول الرقمي( وممثل عن ممثل عن وحدة/مديرية الشؤون القانونية وممثل عن وحدة/مديرية تكنولوجيا املعلو  إلى

إلى أي اخص من ذوي االختصاص يتم تعيينهم من قبل املدير العام / األمين العام وحدة/مديرية التطوير املؤسس ي باإلضافة 

 للجهة.

الجهة كافة بيانات البيانات الوصفية ليمن  أعضاء لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية كافة الصالحيات في االطالع على  .3.1.4

 للقيام بعملية التصنيف بالشكل املناسب.

 يجب على اللجنة االجتماع بشكل منتظم للبحث في املسائل واملالحظات املتعلقة ببرنامج إدارة البيانات. .3.1.5

 تكلف لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية بأداء املهام التالية: .3.1.6

حرز من ِقبل قائد البرنامج،  ●
ُ
البيانات واملوافقة على أو تعديل مستوى التصنيف املقترح ملجموعة اإلشراف على التقّدم امل

 املقدم من ِقبل قائد البرنامج ومشرفي البيانات بحضور مشرف البيانات املعني.

لغايات توضي  وجهات النظر في حال وجود خالف على التصنيف املقترح يتم التشاور مع مشرف البيانات املعني  ●

 لتصنيف املناسب واملصادقة عليه.واالتفاق على مستوى ا

لضمان مالءمة مبادئ إرشادية أو تعليمات وضع إجراء داخلي ملأسسة تنفيذ السياسة داخل الجهة حكومية، وإعداد  ●

 تصنيف وإدارة البيانات مع املبادئ الواردة في هذه السياسة.

 توفير التوعية والتدريب لقائد البرنامج. ●

  يتضمن واقع الحال لعملية تصنيف وإدارة البيانات داخل الجهة والخطط املستقبلية. وزارةلرفع تقرير نصف سنوي ل ●

 

 قائد البرنامج:  .3.2

هو الشخص املسؤول عن إدارة وتسهيل تنفيذ البرنامج وإعداد ومراجعة مجموعات البيانات قبل تقديمها للجنة تصنيف وإدارة  .3.2.1

البيانات املؤسسية للموافقة عليها، وهو مسؤول عن إدارة املعلومات املنشورة. كما يتعّين عليه القيام بتزويد لجنة تصنيف 

 ر بشكل دوري حول سير عملية إدارة البرنامج. وإدارة البيانات املؤسسية بتقاري

وبياناتها، يمكن أن يكون هناك أكثر من قائد برنامج لتأدية املهام املشار إليها أعاله، أو أن يقوم قائد البرنامج  بناًء على حجم الجهة .3.2.2

 أيضا بدور مشرف البيانات.
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ويستحسن ان يتم تحديد بديل عنه لضمان استمرارية  املؤسسيةيعين قائد البرنامج من قبل لجنة تصنيف وإدارة البيانات  .3.2.3

 .العمل

كافة بيانات الجهة للقيام بعملية التصنيف بالشكل البيانات الوصفية ليمن  قائد البرنامج كافة الصالحيات في االطالع على  .3.2.4

 املناسب.

 يكلف قائد البرنامج بأداء املهام التالية:  .3.2.5

 .تكليفهمالبيانات بكيفية جرد وتصنيف البيانات التي تقع ضمن مجال  تقديم التدريب والتوعية ملشرفي ●

 ملناقشتها مع  ●
ً
مراجعة استمارات جرد وتصنيف البيانات الواردة من قبل مشرفي البيانات ووضع مالحظته عليها تمهيدا

 لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية.

 بالتصنيف حسب ما ورد في السياسة.متابعة مشرفي البيانات والتأكد من التزامهم  ●

رصد وقياس التقدم املحرز للبرنامج وتزويد لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية بتقارير بشكل دوري حول سير  ●

 البرنامج. إدارةعملية 

 

 مشرف البيانات:  .3.3

هو الشخص املعني بتنفيذ تصنيف وإدارة البيانات ضمن املهام واملسؤوليات املوكلة له، ويتوجب أن يكون على دراية كافية  .3.3.1

 كافيا بطبيعة بيانات مجال 
ً
ومدى تأثيرها وأهميتها على مستوى الجهة الحكومية وعلى املستوى الوطني، وهو  تكليفهوفهما

 ها وكيفية استىدام هذه البيانات بطريقة مناسبة. مسؤول عن ضمان سالمة البيانات وجودت

 بدور مشرف البيانات، كما يمكن أن يكون هناك أكثر من  بناًء على حجم الجهة .3.3.2
ً
وبياناتها، يجوز أن يقوم قائد البرنامج أيضا

 مشرف بيانات ضمن مجال العمل ذاته.

 جنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية.يعين مشرف/مشرفي البيانات من قبل قائد البرنامج وبالتعاون مع ل .3.3.3

مهما كان  تكليفهالبيانات التي تقع ضمن مجال  البيانات الوصفية لكافة يمن  مشرف البيانات كافة الصالحيات في االطالع على .3.3.4

 مستوى تصنيفها.

 يكلف مشرف البيانات بأداء املهام التالية: .3.3.5

ووضع  من خالل استىدام املنصة املخصصة لذلك املمنوحة لهنطاق الصالحيات التي تقع ضمن  جرد كافة البيانات ●

 لنظام التصنيف واملبادئ املبينة في هذه السياسة مع بيان سبب ذلك، وأخذ كافة املوافقات 
ً
التصنيف األولي لها وفقا

 .ضمن نطاق التكليفالالزمة لتزويد قائد البرنامج بمجموعات البيانات املتوفرة 

 على املنصة كلما طرأت الحاجة لذلك. وتصنيف البياناتتحديث استمارة جرد  ●
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  خطوات التنفيذ [.ب]

تشكيل لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية، ويجوز للجهة االستعانة بمستشارين أو خبراء خارجيين بشكل مؤقت،  تبني نموذج الحوكمة: .1

تصنيف وإدارة البيانات، ومن ثم تقوم لجنة تصنيف وإدارة وذلك بهدف بناء قدرات أعضاء لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية في 

 البرنامج.البيانات املؤسسية بتسمية قائد 

بنود على لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية أن تقرر على مستوى الجهة،  :املتوفر على املنصة البيانات جردنموذج اعتماد حقول  .2

نصة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية والتي من الواجب على مشرف البيانات القيام بإدخالها الواردة على م تصنيف وإدارة البيانات نموذج

 تطلعات الجهة في إدارة بياناتها. وذلك بما يتالءم مع  تعند القيام بعملية جرد البيانا

 باالستناد للنموذج املعتمدعلى املنصة يقوم مشرف البيانات بالعمل على جرد البيانات من خالل نموذج جرد البيانات املعتمد:  جرد البيانات .3

التصنيف الوارد في هذه السياسة مع بيان السبب وتحديد ، ووضع التصنيف األولي للبيانات التي تم جردها بناًء على نظام من قبل اللجنة

 .البيانات وتصنيفمع ضرورة أخذ املوافقات الالزمة على استمارة جرد  مجموعات الوصول بناء على املبادئ الواردة في السياسة،

يقوم قائد البرنامج بمراجعة استمارة جرد وتصنيف البيانات األولية الواردة من مشرفي  جرد:التدقيق واملراجعة ملدخالت استمارة ال .4

 .ومن ثم وضع املوافقةالبيانات، واقتراح التعديل على مستويات التصنيف إن لزم مع بيان السبب، 

بعد استالم استمارة الجرد النهائية من قبل قائد البرنامج تقوم لجنة تصنيف وإدارة البيانات  :املراجعة واالعتماد ملدخالت استمارة الجرد .5

 املوافقةثم األمر، ومن ، بحيث تطلب التصحيحات إن لزم إن تطلب االمر املؤسسية بمناقشة النتائج مع قائد البرنامج ومشرف البيانات املعني

 على التصنيف النهاوي واعتماده.

يتم نشر قائمة تحتوي على بعد اعتماد استمارة الجرد والتصنيف من قبل لجنة تصنيف وإدارة البيانات املؤسسية  :نشر قائمة جرد البيانات .6

 البيانات التي تم تصنيفها ضمن الفئة املتاحة.

 

 

تصنيف وإدارة البيانات الحكوميةخطوات التنفيذ لتطبيق سياسة   

 


