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 تمــهـيــــــد

 

 شهد العقد 
 
امج والمبادرات المتعلقة بالبيانات الحكومّية المفتوحة، حيث سارعت العديد  األختر تطورا ي التر

 
ملحوظا ف

ي من الدول بإطالق مبادرات خاصة بها وإنشاء بّوابات لإلفصاح 
ر
عن بياناتها بشكل مفتوح من الناحية القانونّية  االستباف

ى إىل نشر عدد أكتر من البيانات الحكومية 
ّ
، وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة للدول العربّية ولكن والتقنّية، مّما أد

 
عالميا

 بدرجات متفاوتة. 

 نشر البيانات المفتوحة من قبل الجهات الحكومية يهدف باألساس إىل التأكيد عىل مبادئ الحكومة 
ّ
وعىل الرغم من أن

ي 
 
 النمو االقتصادي من خالل إعادة الرشيدة والشفافّية و باإلضافة إىل ضمان التشاركّية وتوفتر فرص جديدة تساعد ف

الت إعادة 
ّ
استخدام مجموعات البيانات المفتوحة بطرق مختلفة لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية، إال أن معد

ي 
االستعمال لم ترتِق إىل المستويات المطلوبة، ويعود ذلك باألساس إىل عدم تغطية البيانات المنشورة للطلب الحقيقر

ة مستويات منها الفنّية، القانونّية إضافة اىل الجوانب عىل البيانات، باإل 
ّ
ضافة إىل ضعف جودة البيانات المفتوحة عىل عد

 ذاتها. 
ّ
ي حد

 
 الخاصة بمحتوى البيانات ف

ا عىل الشفافّية وبناء  ا سلبيًّ ها بجودة متدنّية أثر  م نشر
ّ
ي يت

 ما يكون للبيانات المفتوحة التر
ً
كما تجدر اإلشارة إىل أنه عادة

لثقة بير  الحكومة والمستفيد من هذه البيانات، حيث أن أغلب المنهجيات المتداولة حالّيا لتقييم جودة البيانات ا

ا إىل تنّوع البيانات واختالفها، باإلضافة إىل ذلك، فإن معظم آلّيات  ا إىل الشمولّية نظر  ا وتطبيقيًّ المفتوحة تفتقر نظريًّ

 صات دون الوقوف عىل البيانات بمختلف جوانبها. التقييم اقترص دورها عىل تقييم المن

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة )الوزارة( بالتعاون  المفتوحة، قامتبناء عليه وبــهدف النهوض بجودة البيانات الحكومية 

كة للبيانات الحكومّية المفتوحة بإOECDمع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) عداد ( وضمن أعمال اللجنة المشتر

ي الخاص بتقييم جودة البيانات الحكومية المفتوحة
ي وضع إجراء  اإلطار اإلجرائ 

 
ضمان للمساعدة الجهات الحكومية ف

 المفتوحة. جودة البيانات 
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 مقدمة
 

ا لقرار مجلس الوزراء رقم )
 
ي العام 3803وفق

 
 ،2017(، أقرت الحكومة األردنية سياسة البيانات الحكومية المفتوحة ف

ي ت
هدف اىل تسهيل النفاذ للبيانات الحكومية المفتوحة، وزيادة الشفافية والثقة باألداء الحكومي وزيادة مشاركة والتر

ي األعمال  ي عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات باإلضافة إىل استحداث مصادر جديدة لريادئي
 
ي ف

المجتمع المدئ 
ا ألهدا واالستثمار وتشجيع اإلبداع 

 
ي المملكة. وتحقيق

 
ف السياسة أصدرت الوزارة تعليمات نشر البيانات الحكومية ف

ي الجريدة الرسمية العدد رقم ) 201٩المفتوحة عىل منصة البيانات الحكومية المفتوحة لسنة 
 
( صفحة 5561الصادرة ف

ي تهدف إىل (663 - 660)
ي الجهات الحكومية وذلك ب، والتر

 
منسق  تحديد حوكمة إدارة البيانات الحكومية المفتوحة ف

ي كل جهة حكومية  ارتباطوضابط لبيانات ل
 
وإناطة مجموعة من األدوار والمسؤوليات لكل منهما باإلضافة اىل بيان ف

ي عملية نشر البيانات الحكومية المفتوحة، 
 
ي الخطوات الواجب اتباعها ف

 
زيادة أعداد مجموعات البيانات مما يسهم ف

 المفتوحة عىل المنصة. 
 

ئيسية لتعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة قامت الحكومة بإصدار الرخصة األردنية للبيانات وكأحد المتطلبات الر 
ي 
 
ام بمضمونها  20/08/201٩المفتوحة ف الرخصة إىل تعزيز  هذه تهدف . وتعميمها عىل كافة الجهات الحكومية لاللتر 

وإعادة بحرية مشاركة وتعديل واستخدام الحكومية المفتوحة الصادرة عن الجهة الحكومية والسماح استخدام البيانات 
متطلبات الخصوصية والحماية وحقوق مجموعات البيانات المنشورة ألي غرض ودون قيود مع مراعاة بعض استخدام 

وط لالستخدام.    االمتياز كشر
 
ام رقم )وبم ي لاللتر 

اكة الحكومات الشفافة 2وجب المحور الثائ  والذي  2020-2018( من الخطة الوطنية الرابعة لشر
ورة المفتوحة، قامت الوزارة بالتعاون مع البيانات الحكومية وتقييم جودة لتصنيف وقياس تطوير إجراءات  يتضمن ض 

كة للبيانات الحكومّية المفتوحة بالعمل عىل ( وضمن أعمOECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) ال اللجنة المشتر
ي وتحديد مهام 

ي البيانات إعداد هذا اإلطار اإلجرائ 
ّ  و منسقر

 
ي الجهات الحكومّية استنادا

 
ي ذلك إىل  ضّباط االرتباط ف

 
ف

ي مسؤولياتهم 
 
حكومية المفتوحة تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة لضمان دقة وجودة البيانات ال الواردة ف

 من قبل الجهات الحكومية. و أالمنشورة عىل منصة البيانات الحكومية المفتوحة 
ً
ها مستقبال ي سيتم نشر

 تلك التر
 

القانونية قبل البدء بعملية  المتطلباتيتوجب البدء بدراسة لمجموعات البيانات المفتوحة،  المالءمة القانونيةلضمان 
ي تكون

قياس تم  لكل مجموعة بيانات ولقياس مؤشر جودة البياناتبها مجموعات البيانات.  التقييم وفق المراحل التر
ات فرعية أل  : مؤشر الوصول وسهولة ، ها اكتمالو ، تها صحو لبيانات، اهمية أبعاد جودة مجموعات البيانات المفتوحة وهي

لية و ، إليها  ها  التوقيت المناسبو ، جزئية البيانات –مصدرها أوَّ ا التغذية الراجعة. واالنفتاح، و  ،لنشر  المعالجة اآللية وأختر
ون ويتم ذلك من خالل ثالثة   ثمان وعشر

 
ا   مؤشر

 
ي متتالية  عىل ثالث مراحل للتقييمموزعة  فرعيا

دون وجود إطار زمت 
ي يمرحلة تحديد البيانات ذات األولوية للنشر عملية التقييم ب تبدأ حيث  المراحل. تلك  بير   محدد يفصل

تم قياسها والتر
ات فرعية، ومن ثم مرحلة النشر  خمسة من خالل ون  عىل عتماد من خالل اال عىل المنصة  مرة ولألمؤشر واحد وعشر
 ،
 
ا ي مرحلة مؤشر

 
تقييم اإلصدارات المحدثة وذلك باالعتماد ومن ثم يتم تقييم اإلصدارات المحدثة لمجموعة البيانات ف

ي مرحلة النشر عىل  
 
ات الواردة ف ي هذه كافة المؤشر

 
ات ف ات إضافية ليكون عدد المؤشر  ألول مرة باإلضافة اىل ثالثة مؤشر

 المرحلة 
 
ا ون مؤشر كافة البيانات سواء أكانت مجموعة البيانات   قد شملت عملية التقييموتجدر اإلشارة اىل ان . أربعة وعشر

 البيانات الوصفية الخاصة بها.  مذاتها أ
 

ي الجهات إىل هذا اإلطار  ويشتر 
 
ي البيانات وضّباط ارتباط المحتوى ف

ّ ات من قبل منسقر  الحكومّية. مسؤوليات تقييم المؤشر
ي خالل  لذا يتوجب

 عام منعىل كل جهة حكومية أن تقوم بإعداد إجراء تفصيىلي داخىلي لها يتوافق مع هذه اإلطار اإلجرائ 
ي الجهة، والتدقيق بشكل دوري عىل مدى اعتماد هذا اإل 

 
ي بإدارة تطوير األداء المؤسسي ف

طار ومن خالل القسم المعت 
 . ام بتنفيذ االجراء الداخىلي

حيث يتوجب أن يشتر االجراء الداخىلي إىل أن تسلسل حصول منسق البيانات عىل البيانات االلتر 
 جرد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة باإلضافة اىلالتحديث الدوري الستمارة  ذات التصنيف العادي بناًء عىل

ي سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 
 
  . 2020مخرجات لجنة تصنيف وإدارة البيانات المؤسسية الواردة ف

 
اإلطار  تطبيق هذا ل بالتقييم الدوري العالقة القياموبالتشارك مع أصحاب  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة كما يتوجب عىل

ي 
ي الجهات الحكومية ودراسة النتائج االجرائ 

 
وإجراء التعديالت الالزمة عليه بناء عىل التغذية الراجعة من الجهات  ف

  الحكومية والمستفيدين من البيانات الحكومية المفتوحة. 



 
 

 PAGE    

\* 

ات    آلية تقييم المؤشر
 

ي يتوجب تدقيقها ومت
ات والتر ي مجموعة من المؤشر

ي يتضمن اإلطار االجرائ 
ابعة عملية تطبيقها من قبل القسم المعت 

 عىل القائمير  عىل عملية التقييم )منسق البيانات وضابط 
ً
ي الجهة الحكومية، وتسهيال

 
بإدارة تطوير األداء المؤسسي ف

 االرتباط( فقد تم اعتماد طريقتير  لعملية التقييم حسب نوع المؤشر المراد قياسه، وهما: 

ي تحقيق المؤشر وتم اعتماد هذه  (: 5 – 1التقييم وفق نسبة اإلنجاز ) -
 
والذي يعتمد عىل قياس مدى التقدم ف

ي يتم قياس مستوى اإلنجاز المحرز مع الزمن، وتتم عملية التقييم بإسناد القيمة 
ات التر الطريقة لبعض المؤشر

 ( لكل مؤشر وذلك من خالل قياس نسبة االنجاز بالمقارنة مع كافة المتطلبات لهذ5( إىل )1من )
 
ا المؤشر وفقا

 للمنهجية التالية: 

 الوصف القيمة

1  
 
 إذا لم يتم تطبيق او تحقيق المؤشر بتاتا

  %25إذا تم إنجاز المؤشر بنسبة أكتر من صفر وأقل من أو تساوي  2

  %50وأقل من أو تساوي  %25إذا تم إنجاز المؤشر بنسبة أكتر من  3

  %75وأقل من أو تساوي  %50إذا تم إنجاز المؤشر بنسبة أكتر من  4

  %75إذا تم إنجاز المؤشر بنسبة أكتر من  5

 

ي يحتمل تقييمها باإلجابة بنعم أو ال، فتتم  (: 1/5التقييم ذو الخيارين ) -
ات التر وحيث أن هناك بعض المؤشر

 للمنهجية التالية: 5( أو )1عملية التقييم بإسناد القيمة )
 
 ( لكل مؤشر وفقا

 الوصف القيمة

 إذا كانت اإلجابة عىل سؤال المؤشر بـ )ال( 1

 إذا كانت اإلجابة عىل سؤال المؤشر بـ )نعم( 5

 

 قياس مؤشر جودة مجموعة البيانات: 

ي هذا 
 
ات المبينة ف  من المؤشر

ي لكافة اإلطار باالعتماد عىل القيم المسندة لكّل مؤشرّ
، يتّم احتساب المجموع النهائ 

ا بـ  وب  ات لتلك المرحلة مرص 
ي كل مرحلة وقسمته عىل عدد المؤشرّ

 
ات ف ب ثّم ومن  5المؤشر لنحصل %100الناتج بـ  ض 

ي المعادلة مئوّية تساوي النتيجة النهائّية لمؤشر الجودةعىل نسبة 
 
ي كل مرحلة، كما هو مبير  ف

 
 التالية:  1ف

 

%100 × {
ات ي  للمؤشر

المجموع النهائ 

5 × ات عدد المؤشر
} =  مؤشر  الجودة

  

                                                      
ي الجهات الحكومية وتم  1

تم تضمير  هذه المعادلة ضمن نموذج صمم عىل برنامج مايكروسوفت اكسل لتسهيل العملية الحسابية عىل موظق 

 ارفاقها مع الوثيقة. 
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 التأكد من المالءمة القانونية االستباقيةالمرحلة 

 

ي الجهة من 
 
ي هذه المرحلة يقوم منّسق البيانات ف

 
التحقق من إمكانية نشر البيانات والتأكد من مدى موائمة مجموعة ف

يعات واألنظمة ذات العالقة.  ها للتشر وط الواردة ادناه يتم أنحيث يتوجب  البيانات المنوي نشر لنشر  تحقيق كافة الشر

ي المراحل الثالث
 
ات ف  نتائج هذه المرحلة. ، ومن المستحسن أن يتم نشر البيانات، ومن ثم البدء بعملية تقييم المؤشر

 

ط  القيمة المستوى مسؤولال الوصف اسم الشر

استجابة البيانات للمتطلبات القانونّية 

لقانون ضمان حق الحصول عىل المعلومات 

وتعديالته عند  2007( لسنة 47رقم )

 صدورها

ما مدى قدرة مجموعة البيانات المراد 

اإلفصاح عنها عىل االستجابة لقانون 

الحصول عىل المعلومات رقم ضمان حق 

وتعديالته عند  2007( لسنة 47)

 صدورها. 

 نعم / ال البيانات منّسق البيانات

ام بمقتضيات سياسة تصنيف وإدارة  االلتر 

والتعليمات  2020 البيانات الحكومية لسنة

 اإلرشادات الصادرة عنها. / 

حسب مدى تطبيق وسياسة تصنيف 

 2020  لسنةوإدارة البيانات الحكومية 

والتعليمات /االرشادات الصادرة عنها 

ي 
بشكل واضح، مع مراعاة اإلطار الزمن 

ط.   المنبثق عنها عند قياس هذا الشر

 نعم / ال البيانات منّسق البيانات

خلو مجموعة البيانات من البيانات 

ام بمقتضبات قانون حماية  الشخصية وااللتر 

 ظمةواألن-صدورهحال -البيانات الشخصية 

 والتعليمات الصادرة عنه. 

البيانات من  مجموعة خلوالتأكد من 

ي قد تعرف هوية أي شخص طبيعي 
بيانائر

ة، أو تجهيل  ة أو غتر مباشر بصورة مباشر

 البيانات الشخصية فيها. 

 نعم / ال البيانات منّسق البيانات

مثل بإعادة االستعمال  رخصة تسمحاعتماد 

 المفتوحة. الرخصة األردنية للبيانات 

التأكد من إمكانية إعادة استخدام البيانات 

وعدم وجود ترخيص حرصي لطرف آخر 

حيث  .الستخدام البيانات أو الوصول إليها

تعتمد كافة البيانات المفتوحة المنشورة 

عىل منصة البيانات المفتوحة عىل 

 الرخصة األردنية للبيانات المفتوحة. 

 نعم / ال البيانات منّسق البيانات
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 تحديد األولوية المرحلة األوىل: 

ها للنشر لمعرفة مدى أولوية  ي الجهة بتقييم جودة مجموعة البيانات قبل تجهتر 
 
ي هذه المرحلة يقوم منّسق البيانات ف

 
ف

مجموعة البيانات لدى الجهة والمستفيدين من خالل االرتكاز عىل بعد أساسي واحد فقط وذلك لتقليص العبء عىل 

ي المرحلة األوىل وهومنسق 
 
ات خمسةمن خالل ومدى الطلب عليها وذلك أهمّية البيانات  البيانات ف قياس كما هو  مؤشر

  .مبير  أدناه

 أهمّية البيانات: 
ها من خالل  هذايهدف  عىل أولويات الجهة  االطالعالبعد إىل معرفة مدى فائدة وأهمّية مجموعات البيانات المنوي نشر

ات المبينة أدناه.  ها، من خالل قياس المؤشر  الحكومية وتقييم تطلعات المستفيدين المستقبلية إذا ما تم نشر

 

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

1 1 1 

دعم هذه مدى 

البيانات لتكريس 

 مبادئ الشفافّية

ها دعم  مبادئ حسب قدرة مجموعة البيانات المراد نشر

ي األنشط الشفافّية
 
ي تقوم بها الجهة الحكومّيةف

، ة التر

ي ا
 
ة وموثوقة إلفصاح العام بطريقة آنيوالذي يتمثل ف

انشطتها واداراتها المالية وعملياتها وواضحة ومفيدة عن 

اتيجياتها  اإلفصاح العام عن نتائج عمليات و  وآداها واستر

ائح لرقابة واستنتاجاتها باإلضافة اىل تمكير   ا كافة شر

 . من الحصول عىل المعلومات المجتمع

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

1 1 2 

دعم هذه مدى 

ي البيانات 
 
تطوير ف

،  أو  األداء الحكومي

 أو  تحسير  الخدمات،

 البعد االقتصادي

ها عىل تطوير  حسب قدرة مجموعة البيانات المراد نشر

وتحسير  األداء والكفاءة أو تحسير  الخدمات الحكومية 

ا )قدرة عالية عىل تطوير  ا اقتصادي 
 
أو أن يكون لها بعد

 خدمات ذات قيمة مضافة عالية(. 

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

1 1 3 

استجابة مدى 

ي البيانات 
 
تحقيق ف

اتيجية  األهداف االستر

والعملّية للجهة 

 الحكومّية

ها عىل تحقيق حسب قدرة  مجموعة البيانات المراد نشر

اتيجية أو العملّية للجهة الحكومية أو  األهداف االستر

ي قياس مدى تحقيقها. 
 
 إمكانّية مساهمتها ف

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

1 1 4 

الطلب عىل مدى 

البيانات من الجهة 

نفسها أو الحكومّية 

من جهات حكومية 

 أخرى

ها عىل تسهيل حسب قدرة مجموعة  البيانات المراد نشر

تبادل المعلومات بير  الجهات الحكومّية أو المؤسسة 

 . فيما بينها 
منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

1 1 

الطلب عىل مدى  5

القطاع البيانات من 

الخاص والمجتمع 

ي و االكاديميير  
و  المدئ 

 االفراد 

ها عىل  تحقيق حسب قدرة مجموعة البيانات المراد نشر

طلبات الحصول عىل المعلومات الخارجّية من القطاع 

ي واإلعالم واألفراد. 
 الخاص والمجتمع المدئ 

منّسق 

 البيانات

 البيانات

1 – 5  

اتهذه المرحلة  مؤشر الجودة ل نسبة يتم احتسابومن ثم  ي الية تقييم المؤشر
 
.  كما هو موضح ف  وفق الجدول التاىلي

 تحديد األولوية األولويةمستوى  نسبة مؤشر الجودة

 ضعيفةأولوّية  %65المجموع > من 
ضعيفة يمكن تأجيل عملّية النشر إىل حير  ذات أولوّية  تبيانا

 االنتهاء من البيانات ذات االولوّية األعىل

 المرور إىل مرحلة النشر يستحسن  جيدة ذات أولوّية تبيانا جيدة أولوّية %65< المجموع =<  85%

ى %85المجموع =<   أولوّية كتر
ورة اإلشاع بالمرور إىل  تبيانا ى تستوجب ض  ذات أولوّية كتر

 مرحلة النشر 
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 نشر ألول مرة ال المرحلة الثانية: 

 

ي الجهة بتقييم جودة مجموعة البيانات 
 
ي هذه المرحلة يقوم كل من منّسق البيانات وضابط ارتباط المحتوى ف

 
 ف

 
وفقا

ي 
ي  كوذل ذات األولوية، تحددت مجموعات البيانالمخرجات المرحلة األوىل والتر

من خالل مجموعة من األبعاد التر

: صحة البيانات ومدى اكتمال تقيس جودة ها و  أّولية مصدرها و ها البيانات وهي وقابلية إليها  سهولة الوصولوتوقيت نشر

ا عىل حالتها المتوقعة حير   آليا،معالجتها 
 
ها عىل أن يتم تقييمها اعتماد  . هو مبير  أدناهكما   نشر

 

ة البيانات:  -1
ّ
 صح

 البيانات المخّزنة أو المجّمعة البيانات الحقيقية، أي قيمتها الواقعّية.  تلك مدى احتمالية ان تعكس يقصد بصحة البيانات

 . بشكل كاملالحكومية  ةالجهتعتتر من مسؤولية إن صحة ودقة البيانات حيث 

 

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

جودة التدقيق أو  1 1 2

 فحص البيانات 

الجهة فيما يتعلق بتدقيق وفحص  جنضحسب مستوى 

مجموعات البيانات، وتكون قيمة المؤشر حسب وجود أو 

اىل نتائج  ةباإلضافعدم وجود منظومة للتدقيق والفحص، 

 اخر عملية تدقيق قامت بها الجهة

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

قدرة البيانات عىل  2 1 2

 تمثيل الواقع

ها  ي سيتم نشر
يرتكز هذا المؤشر عىل صلة البيانات التر

ي البيانات مقارنة بواقعها(. 
 
 بالواقع )من مبدأ وجود أخطاء ف

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

2 1 3 

قدرة البيانات 

بصيغتها المفتوحة 

عىل تمثيل البيانات 

األصلّية أي كما 

من منّسق وردت 

 البيانات

القيام بالتأكد من مدى مطابقة مجموعة البيانات بعد أي 

عملية تحويل إىل صيغة مفتوحة مع مجموعة البيانات 

بعد تحويل البيانات المزودة من قبل  األصلية. ويتم التقييم

 
ّ
د من أن

ّ
المنسق، إىل بيانات بصيغة مفتوحة. )مثل: التأك

م ف البيانات يعتمد عىل التر
ّ
 ) (2Encodingتر  الموحدمل

UTF8 –   فات كذلك
ّ
 CSVاألخذ بعير  االعتبار خصائص مل

إمكانية التحويل اىل و عند تحويل المحتوى من اكسل، 

 الجداول العامودية(

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

  5 – 1 البيانات

2 1 4 
تمثيل البيانات 

 الوصفّية للبيانات

د من مدى مطابقة البيانات 
ّ
الوصفّية للبيانات القيام بالتأك

ي التقييم عىل وجود الوصف 
 
م االعتماد ف

ّ
ها )يت المراد نشر

ية،  جمة باللغة االنجلتر 
الواضح للبيانات، مدى مالئمة التر

والكلمات المفتاحية ومدى مالءمتهم للمحتوى المراد 

ه(.   نشر

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

 

 

شر 
ّ
 كما هو مبير  أدناه:   5إىل  1بإسناد القيم من : يتم تقييمه 2/1/1المؤ

ها. (1)  : إذا لم يكن هناك منظومة خاصة بمعالجة البيانات المراد نشر
ها. 2)  (: وجود منظومة خاصة بالتدقيق عىل البيانات المراد نشر
ق 3)

ّ
ها باإلضافة اىل أن آخر تدقيق للتحق  سنوات.  5من جودة البيانات يعود ألكتر من (: وجود منظومة خاصة بالتدقيق عىل البيانات المراد نشر

ق من جودة البيانات لم يتجاوز 4)
ّ
ها باإلضافة اىل أن آخر تدقيق للتحق  سنوات.  5(: وجود منظومة خاصة بمعالجة البيانات المراد نشر

(5 . ي  البيانات اتسمت بجودة عالية إثر آخر تدقيق داخىلي أو خارجر
ّ
 (: البيانات ذات جودة عالية أو أن

 
 

                                                      
متر   باللغة البيانات البيانات، مثال صحة عىل بالحفاظ يسمح للبيانات ترمتر   استخدام أي 2

 .وديونيك من المعتمد 8UTF العربية، كتر
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 اكتمال البيانات:  -2
يهدف هذا البعد إىل أن تكون مجموعات البيانات الصادرة عن الجهة مكتملة قدر االمكان وتعكس جميع ما تم حفظه 

 . اىل البيانات الوصفية الخاصة بها  باإلضافةحول موضوع البيانات، بحيث يتم اتاحة البيانات بشكل كامل دون نقص 

 

رمز 

 المؤش  
 
ّ  وصف الم اسم المؤش 

 القيمة المستوى مسؤولال ؤش ّ

 اكتمال وشمولّية البيانات 1 2 2
حسب مدى اطالعه عىل مصدر البيانات ب

ها.  ي سيتم نشر
 ومجموعة البيانات التر

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

2 2 2 
وجود خانات فارغة عدم 

ف البيانات
ّ
 بالنسبة لمل

المنهجّية  وفقحسب عدد الخانات الناقصة، ب

ومع بروز خانة فارغة  5التالية: إسناد قيمة تساوي 

م طرح 
ّ
حتر يتم الوصول إىل العدد األدئ  الذي  1يت

 . 1يساوي لـ 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

  5 – 1 البيانات

2 2 3 

قاموس للبيانات  توافر 

وضمان صّحته )تمثيل 

 البيانات له(؟

حسب وجود قاموس البيانات من عدمه مع مدى 

ه ومطابقته لطبيعة البيانات بعد 
ّ
ضمان صحت

ويعتتر قاموس  تحويلها لبيانات بالصيغة المفتوحة. 

حا لجميع العناض  البيانات قائمة تضم وصفا وشر

ات  ي مجموعة البيانات والقيم والمتغتر
 
الموجودة ف

ي يمكن أن تحتويــها. 
 التر

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1  /5  

2 2 4 

اكتمال البيانات الوصفّية 

وضمان عدم وجود نقص 

 3ا )مؤشر إجباري(فيه

يتم تقييم هذا المؤشر بناء عىل عدد البيانات 

: اسم مجموعة البيانات  ورية وهي الوصفّية الرص 

المفتوحة، وصف مجموعة البيانات المفتوحة، 

وتوافر الكلمات المفتاحية، وترجمة البيانات 

ية  ، باإلضافة اىل تصنيف الوصفية للغة اإلنجلتر 

 مجموعة البيانات حسب سلم الخمس نجوم. 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1  /5 

2 2 5 
امكانية وجود بيانات لثالث 

 4راءات عىل التواىلي ق

لنفس مجموعة قراءات سابقة أن تكون هناك 

من اجل قياس مدى التطور والتحسير  البيانات 

 2018,2019,2020 مثال: 

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

2 2 6 

ي ما 
ابط المنطقر امكانية التر

لجهات بيانات ابير  

 . الحكومية

يتم تقييم هذا المؤشر بناًء عىل مدى ترابط هذه 

البيانات مع بيانات من جهات حكومية أخرى بهدف 

 بيان ترابط البيانات بير  الجهات الحكومية

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

2 2 7 
درجة التوثيق مدى 

 . لبياناتل

 

أن تحتوي مجموعة البيانات عىل بيانات وصفية 

تبير  عىل سبيل المثال وحدات القياس باإلضافة اىل 

 منهجية الجمع ومصدر تلك البيانات

 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

 

 الوصول إىل البيانات:  -3
ي تحتوي عىل يهدف هذا البعد إىل قياس مدى سهولة 

ات التر
ّ
الوصول إىل مجموعة البيانات المفتوحة من ناحية الملف

ق من إتاحة البيانات دون وجود حواجز من الناحية التقنّية، و 
ّ
شمل ذلك أن تتواجد يالبيانات، كما ويــهدف إىل التحق

ا، و  وفق معايتر البيانات الوصفية  ا منأن يمكن معتمدة عالمي  قبل التطبيقات ومحركات  الحصول عىل البيانات آلي 

  البحث. 

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤول ال وصف المؤش 

2 3 1 
إمكانية الوصول إىل البيانات 

  الوصفّية بصفة آلّية

أي أن البيانات الوصــــــــفية يمكن الوصــــــــول 
م تخزينهـــــــا بشـــــــــــــــكـــــــلإليهـــــــا 

ّ
يســـــــــــــــمح  ويت

 آليا.  ا معالجتهب

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1  /5 

                                                      
ي أنه ال يتم الخروج بنتيجة نهائية لمقياس جودة البيانات دون الحصول عىل القيمة القصوى لهذا المؤشر أي  3

ات اإلجبارية تعت  شر
ّ
المؤ

 ( 5الحصول عىل تقييم يساوي )
ي يتم إصدارها بشكل دوري 4

 يتم احتساب هذا المؤشر فقط لمجموعات البيانات التر
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2 3 2 

مع البيانات الوصفّية  توافقمدى 

 Dublinمتطلبات المعيار العالمي 

Core  

أي أن تكون البيانات الوصفية لمجموعة 

 Dublinالبيانات متوافرة وفق معيار 

Core  ي حدها األدئ  حيث من
 
ف

المستحسن ان تكون تلك البيانات 

 العالمي  DCAT5الوصفية مطابقة لمعيار  

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

2 3 3 
لبيانات الوصفّية مدى مطابقة ا

 6schema.orgللمعيار العالمي 

أي أن تكون البيانات الوصفية لمجموعة 

البيانات عىل محركات البحث متوافرة 

العالمي بهدف  schema.org وفق معيار 

رفع نسبة ظهور مجموعة البيانات عىل 

 Googleمحركات البحث العالمية مثل 

Datasets Search 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

2 3 4 

مجموعة الوصول إىل مدى سهولة 

البيانات الوصفية عتر  البيانات

 محّرك بحث البّوابة المضافة عىل 

الكلمات الوصفية)أن تعكس البيانات 

المفتاحية، االسم، الوصف وحسب 

ية( ي تم   اللغات العربية واالنجلتر 
التر

اضافتها عند إنشاء مجموعة البيانات 

 مدى التطابق مع تفاصيل البيانات 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

2 3 5 

سهولة الوصول إىل البيانات مدى 

هة الوصفّية باالعتماد عىل واج

مجية  -  التطبيقات التر

(Application programming 

interface) API  

تسمح ألنظمة المعلومات األخرى  أي أن

من قبل  آليا  الوصفية من قراءة البيانات

مجية  -  واجهة التطبيقات التر

(Application programming 

interface) API 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

 

 (Data Granularityجزئية البيانات ) – أّولية المصدر للبيانات -4
من المصدر  تم تجميعها يهدف هذا البعد إىل أن تكون مجموعات البيانات المفتوحة خام )أّولية( قدر اإلمكان، أي كما 

لة وبأعىل مستوى
ّ
ي أشكال مجّمعة أو معد

 
 .من الدقة، وليس ف

رمز 

 المؤشر 
 
ّ   اسم المؤشر

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤشر

2 4 1 

مالءمة مستوى تفاصيل مدى 

البيانات، مقارنة بالمستوى 

ر عند المصدر
ّ
 المتوف

مدى توافق تفاصيل البيانات المفتوحة مع 

ي تم جمعها من المصدر، أي أنها خام 
تلك التر

 )أولية( غتر مجمعة أو معدلة. 

منّسق 

 البيانات
  5 – 1 البيانات

 

 التوقيت المناسب -5
، وضمان  إىل يهدف هذا البعد  امن مع وقت تجميعها الفعىلي دون تأختر ورة نشر مجموعات البيانات المفتوحة بالتر  ض 

ي يعتتر عنرص الزمن من العوامل الحساسة لالستفادة من هذه البيانات، للمحافظة عىل 
ي للبيانات التر

مواءمة البعد الزمت 

.  والقيمةاالهمية  ي وقت معير 
 
 لهذه البيانات ف

رمز 

 المؤش  

اسم 

 
 المؤش ّ

 
ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

2 5 1 

مالئمة 

توقيت نشر 

البيانات مع 

 طبيعتها

امن مع  ي الوقت المناسب لها، وبالتر 
 
أن يتم نشر البيانات ف

ي 
وقت جمعها وتحصيلها ويراىع إعطاء األولوية للبيانات التر

ي االستفادة يعد 
 
 ف
 
 حساسا

ً
مثال ذلك:  منها. الزمن فيها عامال

بيانات الموازنات المالية للدول تتطلب تحديثا سنويا فإذا 

ي الموعد المحدد تكون قيمة المؤشر )
 
  (5تم تحديثها ف

 
ً
ة ها مباشر  ويتوجب نشر

منسق البيانات 

مع ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

 

 

                                                      
 .الجديدة المنصة من االنتهاء لحير   حاليا بهما العمل يتم ولن حاليا فعال غتر  المؤشر  هذا ان 5
 .الجديدة المنصة من االنتهاء لحير   حاليا بهما العمل يتم ولن حاليا فعال غتر  المؤشر  هذا ان 6
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 االنفتاح -6
د من مستوى مدى انفتاح مجموعات البيانات المفتوحة من 

ّ
ّ فيمكن ايسمح هذا البعد بالتأك ي

تحديد مؤشر لجانب الفت 

ي البيانات اال 
 
م النجوم الخمسة" المبير  أدناه والمستخدم لقياس مستوى نضج االنفتاح ف

ّ
نفتاحية بناًء عىل تقييم "سل

م النجوم الخمسة  يعتتر حيث الحكومية. 
ّ
 بحيث أن مستوى النجوم الثالثة يشمل المستو سل

 
 تراكميا

 
يير  السابقير  تقييما

، النجمة(  . )النجمتير 

 صيغة. وبأي مفتوح بترخيص املفتوحة الحكومية البيانات منصة على متاحة البيانات مجموعة تكون  ★

  واملعالجة للقراءة وقابلة مهيكلةو  منظمة بيانات شكل في البيانات مجموعة تكون  ★★
 
 من مسح الجدول  Excel)عىل سبيل المثال ،  آليا

ً
بدال

ف 
ّ
 . (PDFبصور أو مل

 برامج استخدام إليها النفاذ يتطلب ال وأن تكاليف، أو رسوم بال استخدامها يمكن بحيث ،امللكية مسجلة غير بصيغة متاحة البيانات مجموعة تكون  ★★★

 من  CSV)عىل سبيل المثال ، استخدام رخصة شراء تتطلب برامج أو ملعالجتها محدد مصدر من
ً
 . (Excelبدال

 البيانات. مجموعات إلى اإلشارة من املستفيد يتمكن بحيث ”UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER “URIS االنترنت شبكة على ُمعرفات استخدام ★★★★

 .حتوى م لتوفير أخرى  بيانات وعاتممج مع البيانات مجموعات ربط ★★★★★

 

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

2 6 1 

مستوى 

ي 
االنفتاح الفت 

نجوم  5)سلم 

ل(
ّ
 معد

، وباالعتماد عىل سلم الخمس  ف عند النشر
ّ
حسب صيغة المل

إذا كان مستوى االنفتاح نجمة واحدة،  1نجوم يتم إسناد قيمة 

اذا كان  3إذا كان مستوى االنفتاح نجمتان، قيمة  2قيمة 

 نجوم، وهكذا.  3 االنفتاحمستوى 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

  5 – 1 البيانات

 

 المعالجة اآللية -7
كتر  عىل مدى القدرة عىل معالجة محتوى البيانات للمجموعة 

ّ لمجموعة البيانات بالتر ي
يستهدف هذا البعد الجانب الفت 

 بواسطة العمليات اآللية. 

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

2 7 1 

القدرة عىل 

معالجة 

ا  البيانات آلي 

الملف آليا، اي ان البيانات ال حسب القدرة عىل معالجة 

ي لتحسير  هيكلتها، بل يمكن معالجتها  تحتاج إىل تدخل بشر

 بشكل آىلي عند تحميل البيانات بشكل فوري من المنصة. 

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

  5 – 1 البيانات

2 7 2 

قراءة  إمكانية

البيانات 

باالعتماد عىل 

API 

مجة حسب سهولة قراءة البيانات اعتمادا عىل  واجهات التر

ي تسمح للبيانات باالنتقال من مكان APIالتطبيقّية )
(، والتر

مجة التطبيقية ) ( APIآلخر بسهولة، حيث تقوم واجهات التر

بتمكير  الربط مع برمجيات أخرى والسماح بنقل البيانات بير  

امج األخرى لالستفادة منها.   المنصة والتر

ضابط 

ارتباط 

 المحتوى

  5 /  1 البيانات

 

اتهذه المرحلة  مؤشر الجودة ل نسبة يتم احتسابومن ثم  ي الية تقييم المؤشر
 
.  كما هو موضح ف  وفق الجدول التاىلي

 
ّ   اسم المؤش 

ّ  مسؤولال وصف المؤش 

 %65المجموع > من 
جودة دون المستوى 

 المطلوب

الجودة ضعععةيجة جدوا ويجب تحسعععينواة ضعععرورة مراجةة الةملي ة 

 كاملة.

 جودة مقبولة %65< المجموع =<  85%
يتوجب إعادة الةمل على مجموعة البيانات لتحسعععين الجودة عند 

 التحديث 

 جودة عالية %85المجموع =< 
المحععاة ععة على نجس مسعععععععتوى الجودة المرجة  كحععد   دنى  و  

 زيادته تدريجيوا.

 
 



 
 

 PAGE    

\* 

 جديدة إصدارات –تحديث ال المرحلة الثالثة: 

 

ها عىل المنصة، يقوم ضابط   االرتباطبعد االنتهاء من المرحلة الثانية وحصول مجموعة البيانات عىل العالمة الكافية لنشر

وفق متطلبات  جديدة لها  تونشر إصدارا مجموعات البيانات متابعة تحديث يتوجب عىل المنصة.  بنشر تلك البيانات

ي هذه المرحلة تقييإ المرحلة الثالثة. 
 
ات لألبعاد حساب قيم  عتر  اإلصدار م ذ يتم ف ي المرحلة  الستة المؤشر

 
ي تم ذكرها ف

التر

 
 
الثانية )صحة البيانات، اكتمال البيانات، الوصول اىل البيانات، أوليه المصدر، التوقيت المناسب، المعالجة اآللية( مضافا

ي تستند إىل 
ات التر ين المبينير  أدناه  وتمفيدين، كما التغذية الراجعة من المستُبعد إليها مجموعة من المؤشر اضافة المؤشر

ي مؤشر التوقيت المناسب اىل
 
ي المرحلة الثانية ف

 
 . ما تم ذكره ف

 التوقيت المناسب -1

رمز 

 المؤش  
 
ّ   اسم المؤش 

ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش 

3 1 1 

التقيد بتحديث 

البيانات مقارنة 

 بالدورّية المعلنة

البيانات حسب ما حددته حسب دورية تحديث 

الجهة عىل المنصة، وهل تم تحديث البيانات ضمن 

ي وقت 
 
الوقت المعلن عنه ام كان هنالك تأختر ف

 التحديث. 

ضابط ارتباط 

 المحتوى
  5 – 1 البيانات

3 1 2 

التقيد بتحديث 

البيانات الوصفّية 

مقارنة بالدورّية 

 المعلنة

امن مع حسب دورية تحديث البيانات الوصفية بالتر  

ضابط ارتباط  تحديث البيانات عىل المنصة. 

 المحتوى

البيانات 

 الوصفّية
1 – 5  

 

 التغذية الراجعة:  -2

رمز 

 المؤش  
 
ّ  القيمة المستوى مسؤولال وصف المؤش   اسم المؤش 

3 2 1 

تقييم اإلجراءات التصحيحية 

ي اتخذت بناًء عىل 
التر

مالحظات المستفيدين من 

 الخدمة

مالحظات من خالل قياس نسبة 

المستفيدين الواردة عىل مجموعة البيانات 

ها ويتم تقيمها عىل  ي تم نشر
السابقة التر

 النحو المبير  أدناه

منّسق 

 البيانات

البيانات 

والبيانات 

 الوصفّية

1 – 5  

 

اتهذه المرحلة  مؤشر الجودة ل نسبة يتم احتسابومن ثم  ي الية تقييم المؤشر
 
.  كما هو موضح ف  وفق الجدول التاىلي

 

 جديدة إصدارات –تحديث ال مستوى الجودة نسبة مؤشر الجودة

 %65المجموع > من 
جودة دون المستوى 

 المطلوب

 تحديثجودة ضععععععةيجة جدوا ويجب تحسععععععينوا   يمكن نشععععععر 

 مراجةة الةملي ة كاملة. يتوجب-مجموعة البيانات 

 جودة مقبولة %65< المجموع =<  85%
مجموعة البيانات مع الةمل على تحسعععععين  تحديث يمكن نشعععععر

 التالي التحديثالجودة عند 

 لنشر التحديثمجموعة البيانات ذات جودة عالية وجاهزة  جودة عالية %85المجموع =< 

 

 


