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2021لسنة         

 

حول البيانات الحكومية املفتوحةتقرير احصائي   
 

 
 11 من  2 صفحة 

 مقدمة

، حيث 1/٨/201٧بتاريخ  (٣٨0٣)وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  201٧سياسة البيانات الحكومية املفتوحة في العام اقرت الحكومة األردنية 

بتاريخ  " ///:data.jordan.gov.johttps" ةمن منصة البيانات الحكومية املفتوحة على بوابة الحكومة اإللكتروني ىتم إطالق النسخة األول

وتحقيقا ألهداف السياسة أصدرت الوزارة تعليمات نشر البيانات الحكومية املفتوحة على منصة البيانات الحكومية املفتوحة 201٧/٨/1

(، والتي تهدف الى حوكمة إدارة البيانات الحكومية املفتوحة ٦٦٣-٦٦0صفحة )  ( ٥٥٦1الصادرة في الجريدة الرسمية العدد رقم ) 201۹لسنة 

وتعميمها على كافة  20/٨/201۹في الجهات الحكومية. ومن ثم قامت الحكومة بإصدار الرخصة األردنية للبيانات الحكومية املفتوحة في 

إعادة  ة والسماح بحرية مشاركة واستخدام اوالجهات الحكومية لاللتزام بمضمونها بهدف تعزيز استخدام البيانات الحكومية املفتوح

توزيع مجموعات البيانات املنشورة ألي غرض ودون قيود مع مراعات بعض متطلبات الخصوصية والحماية كشروط استخدام او إعادة 

 استخدام.

 

بإقرار وثيقة جودة البيانات الحكومية املفتوحة  22/۹/2020ولضمان جودة البيانات الحكومية املفتوحة قامت الحكومة األردنية بتاريخ 

 عام يضمن جودة البيانات الحكومية املفتوحة. إطاروالتي تسعى لوضع 

 

مفاهيم واساسيات البيانات الحكومية املفتوحة وكيفية جرد وتجهيز حول جهة حكومية  122والريادة بتدريب قامت وزارة االقتصاد الرقمي 

ملنسقي البيانات الحكومية املفتوحة وضباط ارتباط املحتوى ملختلف  على منصة البيانات الحكومية املفتوحة مجموعات البيانات لنشرها

 الجهات الحكومية ومن خالل هذه الورش التدريبية يتم التعريف بالبيانات الحكومية املفتوحة و كذلك يتم تدريب منسقي البيانات الحكومية

كما تم ، استمارة الجرد للبيانات الحكومية املفتوحة للمساعدة على عملية النشر على املنصةم بتعبئة و ضباط ارتباط املحتوى على القيا

تصنيف إجراءات  ىن البيانات وضباط ارتباط املحتوى علتعريف منسقي جهة حكومية حول جودة البيانات الحكومية املفتوحة وتم ٣٣تدريب 

على كافة مراحلها مع تحديد مسؤولية كل من منسق البيانات وضابط ارتباط املحتوى في  ملفتوحةاالبيانات الحكومية وتقييم جودة وقياس 

 كل مرحلة للخروج ببيانات حكومية مفتوحة ذات جودة عالية.

 

مع من خالل عرض استمارة الجرد ومناقشتها جهة حكومية  ٨٥مناقشة استمارة جرد البيانات الحكومية املفتوحة ل ب قامت الوزارةكما 

حة أخرى بهدف منسق البيانات الحكومية املفتوحة وابداء أي مالحظات على االستمارة وإمكانية إضافة مجموعات بيانات حكومية مفتو 

ومن ثم تسهيل سير العمل واالنتقال الى مرحلة النشر ملجموعات البيانات الحكومية  في االستمارة الرفع من جودة مجموعات البيانات

 نصة البيانات الحكومية املفتوحة.املفتوحة على امل

 

 العمل التدريبية ورش حول ملخص 

 :بعقد ورش العمل التدريبية التالية الوزارةامت ق

  رشة العمل الوطنية حول الحكومة املفتوحة والبيانات الحكومية املفتوحة في اململكة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون و

 .201۹اذار 2٥-2٤" في األردن عمان ESCWAالدولي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "

  والتنميةمنظمة التعاون االقتصادي و  الدولي والتعاون  التخطيط وزارة عمل البيانات الحكومية املفتوحة بالتعاون معورشتي 

"OECD201۹-اب 2٨-2٥ " في الفترة. 

  الجمعية األردنية للمصدر املفتوحبالتعاون مع و  لبيانات الحكومية املفتوحةعد حول اعمل تدريبية عن ب  ثالث ورش "JOSA"  في

 .2020-اب  11-تموز  20الفترة ما بين 

https://data.jordan.gov.jo/
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  عد إلطار اإلجرائي لجودة البيانات الحكومية املفتوحةلالورشة التعريفية والتنمية منظمة التعاون االقتصادي بالتعاون مع  عن ب 

"OECD "2020ايلول  ٦ 

  عد حوارية  ةجلس 1٧تم عقد بالتعاون مع الجمعية األردنية للمصدر و  استمارة جرد البيانات الحكومية املفتوحةملناقشة عن ب 

 2021نيسان  22الى  2020أيلول  1٧ في الفترة ما بين "JOSA" املفتوح

  بالتعاون مع و  لبيانات الحكومية املفتوحةعد حول اعمل تدريبية عن ب   تيورش"JOSAفي الفترة  األردنية للمصدر املفتوح " الجمعية

 .2020كانون اول  21-1٤

 عد عن تدريبيتين عمل ورشتي  االقتصادي التعاون  منظمة مع بالتعاون  املفتوحة الحكومية البيانات لجودة العام اإلطار حول  ب 

  2021شباط  ٨-OECD"1" والتنمية

قطاع على منصة البيانات  1٥ ال جهة حكومية ضمن ٧٤مجموعة بيانات مفتوحة من قبل  ٦٤٥تم نشر  2021نهاية شهر تموز  تاريخحتى 

حيث يعرض هذا التقرير إحصاءات حول حالة استجابة الجهات الحكومية للبيانات  " /https://data.jordan.gov.jo " الحكومية املفتوحة

 الحكومية املفتوحة.
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 لحكومية واالستجابة للبيانات الحكومية املفتوحةإحصاءات حول حالة الجهات ا

قامت بتسمية منسق بيانات وضابط  1٤٣ جهة من مجموع 1٣1لحكومية اذ تبين ان ( الوضع الحالي للجهات ا2( و )1)يبين كال من الشكلين 

بتعبئة  جهة 100قامت و  %٨٥بما نسبته  122 البيانات الحكومية املفتوحة دريبنما بلغ عدد الجهات التي حضرت تبي %92ارتباط أي بنسبة 

، في حين بلغ عدد الجهات التي قامت %٥9بنسبة  ٨٥كما بلغ عدد الجهات التي تمت مناقشة استمارة الجرد لها  %٧0االستمارة بما نسبته 

 .%٥2 تقارب جهة أي بنسبة ٧٤بالنشر 

 

 
 ( القيمة املطلقة لوضع حال الجهات الحكومية1الشكل )

 
 لوضع حال الجهات الحكومية النسبة املئوية (2الشكل )
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 التطور في اعداد مجموعات البيانات املنشورة عبر السنين
وعه أظهرت األرقام ازدياد اعداد مجموعات البيانات املنشورة على منصة البيانات الحكومية املفتوحة في كل سنة؛ اذ تبين انه تم نشر ما مجم

كما هو موضح  %٣٧بنسبة زيادة بلغت ما يقارب  2020عام نهاية مجموعة بيانات  ٤٣٦حة حتى تاريخه مقارنة ب مجموعة بيانات مفتو  ٦٤٥

 بالشكل ادناه.

 
 اعداد مجموعات البيانات املنشورة عبر السنين (3الشكل )

موعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشورة على منصة البيانات الحكومية املفتوحة لكل ربع ( التغير في اعداد مج٤كما يظهر الشكل رقم )

حيث ان التغيرات في االزدياد الكبير على عدد مجموعات البيانات املنشورة كما هو  2021و 2020و 2019و 201٨و 201٧وذلك لألعوام 

التي عقدتها الوزارة ملجموعة من الجهات الحكومية بالتعاون مع الشركاء املختصين مبين في الرسم ادناه كانت نتيجة لورش العمل التدريبية 

 (Organization for Economic Co-operation and Developmentاملفتوحة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )في مجال البيانات 

 1/٦/2020ئاسة الوزراء دولة رئيس الوزراء الصادرين بتاريخ إضافة الى ذلك فقد كان لتعميمي ر  2019خالل الربع الرابع من عام 

كما تجدر اإلشارة الى ان الوزارة قد عقدت  األثر اإليجابي لنشر املزيد من مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة على املنصة. 21/٣/2021و

عام نية للمصدر املفتوح خالل الربع الثالث والرابع من مجموعة من ورش العمل لبقية الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع الجمعية األرد

 .ازدياد اعداد مجموعات البيانات في الربعين األول والثاني في العام الحاليب دوره ساهم في الذي كذلك 2020

 
 2021-201٧( اعداد مجموعات البيانات املنشورة عبر االرباع لألعوام ٤الشكل )
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 حسب الجهة الناشرةاعداد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشورة 

املرتبة  حتلتما زالت وزارة السياحة واالثار  اناما فيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات املنشورة حسب الجهة الناشرة فقد أظهرت النتائج 

كما  ،مجموعة على التوالي ٣2، ٣٣املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية بنشر و  تليها وزارة العدلبيانات، مجموعة  ٦٦األولى اذ قامت بنشر 

 :على التواليالعشر األولى املراتب احتلت الجهات الحكومية التي والجدول التالي يوضح  مجموعة بيانات مفتوحة 1٥قامت الوزارة بنشر 

 

 
 بنشر مجموعات البيانات على املنصة  على التوالي الجهات الحكومية التي احتلت املراتب العشر األولى (٥الشكل )

 

 :2021تموز نهاية شهر جهة حتى ال حسبالجهات التي قامت بالنشر على املنصة واعداد املجموعات املنشورة لتالي الجدول ايوضح 

 

   اسم الجهة الناشرة عدد مجموعات البيانات املنشورة على املنصة

 1 وزارة السياحة واآلثار 66

 2 وزارة العدل 33

 3 املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية 32

 4 الخدمات الطبية امللكية األردنية 29

 5 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 29

 6 دائرة اإلحصاءات العامة 24

 7 وزارة الصحة 24

 8 شركة العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ 23

 9 الجويةوزارة النقل / دائرة األرصاد  23
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 10 هيئة االوراق املالية 21

 11 الجمارك األردنية 16

 12 مديرية االمن العام 16

 13 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 15

 14 مؤسسة املواصفات واملقاييس 14

 15 هيئة تنظيم الطاقة واملعادن 14

 16 دائرة األراض ي واملساحة 12

 17 مجمع اللغة العربية االردني 11

 18 دائرة العطاءات الحكومية 10

 19 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 10

 20 وزارة العمل 10

 21 وزارة املياه والري  10

 22 دائرة املشتريات الحكومية 9

 23 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 9

 24 وزارة الصناعة والتجارة والتموين 9

 25 البريد األردني 8

 26 الزراعةوزارة  8

 27 املركز الوطني للبحوث الزراعية 7

 28 املؤسسة االستهالكية املدنية 7

 29 بورصة عمان 7

 30 ديوان املحاسبة 7

 31 صندوق التنمية والتشغيل 6

 32 مركز ايداع االوراق املالية 6

 33 مؤسسة تنمية أموال اإليتام 6

 34 وزارة الداخلية 6

 35 املؤسسة التعاونية األردنية   5

 36 املؤسسة العامة للغذاء والدواء 5

 37 بنك تنمية املدن والقرى  5

 38 دائرة املكتبة الوطنية 5

 39 سلطة اقليم البترا التنموي السياحي 5

 40 وزارة األشغال العامة واإلسكان 5

 41 وزارة الطاقة والثروة املعدنية 5

 42 وزارة النقل 5

 43 البنك املركزي األردني 4

 44 املجموعة األردنية للمناطق الحرة والتنموية 4

 45 املركز الجغرافي امللكي األردني 4

 46 دائرة األحوال املدنية والجوازات 4
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 47 وزارة التخطيط والتعاون الدولي 4

 48 دائرة تنمية أموال األوقاف/وزارة األوقاف  3

 49 األشخاص ذوي اإلعاقةاملجلس األعلى لشؤون  3

 50 أمانة عمان الكبرى  3

 51 دائرة مراقبة الشركات 3

 52 ديوان الخدمة املدنية 3

 53 صندوق الحج لإلدخار واالستثمار 3

 54 هيئة تنظيم النقل / الهيئة البحرية االردنية 3

 55 وزارة الخارجية وشؤون املغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية 3

 56 دائرة الحج والعمرة/وزارة األوقاف 2

 57 صندوق الزكاة  2

 58 غرفة تجارة عمان 2

 59 مؤسسة ضمان الودائع 2

 60 هيئة تنظيم السياحة األردنية 2

 61 املركز الوطني لتطوير املناهج 1

 62 املعهد القضائي األردني 1

 63 املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية 1

 64 دائرة اآلثار العامة 1

 65 دائرة املوازنة العامة 1

 66 دائرة ضريبة الدخل واملبيعات 1

 67 شركة املدن الصناعية 1

 68 مديرية األمن العام / إدارة ترخيص املركبات والسائقين 1

 69 معهد االدارة العامة 1

 70 مؤسسة التدريب املنهي 1

 71 وزارة البيئة 1

 72 التربية والتعليموزارة  1

 73 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1

 74 وزارة الثقافة 1

 

  



2021لسنة         

 

حول البيانات الحكومية املفتوحةتقرير احصائي   
 

 
 11 من  9 صفحة 

 اعداد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشورة حسب القطاع 
أظهرت  دفق ،املفتوحةاما فيما يتعلق بعدد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة املنشورة حسب القطاع على منصة البيانات الحكومية 

من مجموع  %21مجموعة بيانات أي بما يشكل  1٣٥ يتضمن ما مجموعه ثاألول بحياالقتصاد واالعمال قد احتل املركز النتائج ان قطاع 

 مجموعة ٧٤ومجموعة بيانات  11٨ "السياحة واالثار"و"الحكومة والقطاع العام قطاعي "البيانات الكلي املنشور على املنصة ويليه كل من 

 ذلك.يوضح ( ادناه ٦والشكل ) بيانات على التوالي

 
 اعداد مجموعات البيانات املنشورة حسب القطاع  (٦الشكل )

 على املنصة حسب صيغة امللف املنشورةاعداد امللفات 
 بصيغة التي تم رفعها للملفاتاألكبر عدد ال حيث بلغ ،على املنصة ملجموعات البيانات املنشورةوالصيغة امللفات اعداد  (٧الشكل )يوضح 

Excel XLSX  2هيكلة وقابلة للقراءة بيانات م  تكون مجموعة البيانات في شكل  وحسب "سلم النجوم الخمسة "  %2٧ملفا وبنسبة  ٦٧

بيانات متاحة ال مجموعةتكون أي  %2٤وبنسبة تقارب  2٣2 عددها حيث بلغ CSVامللفات بصيغة عدد ، تليها نجمتين بمستوى واملعالجة آليا 

بصيغة مفتوحة )غير مسجلة امللكية( بحيث يمكن استخدامها بال رسوم او تكاليف وال يتطلب النفاذ اليها استخدام برامج من مصدر محدد 

 وهي مجموعة JPEGملفات بصيغة  ٤األدنى ، بينما بلغ العدد  بمستوى النجوم الثالثةبرامج تتطلب شراء رخصة استخدام ملعالجتها او 

 .النجمة الواحدةيانات متاحة على املنصة بترخيص مفتوح ب

 
 حسب صيغة امللف رفعها على املنصة امللفات التي يتم اعداد  (٧الشكل )
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2021لسنة         

 

حول البيانات الحكومية املفتوحةتقرير احصائي   
 

 
 11 من  10 صفحة 

 تحميلو  مشاهدة مجموعات البيانات االعلى

للملكة حسب املقدر اما فيما يتعلق بمجموعات البينات من حيث عدد املشاهدات والتحميل فقد كانت ملجموعة البيانات "عدد السكان 

تحميال، بينما بلغ عدد املشاهدات لنفس املجموعة  22٧0اإلحصاءات العامة حيث بلغ عدد التحميل مللفات هذه املجموعة  دائرةل" املحافظة

 ي األعلى بين املجموعات املنشورة على املنصة.مشاهدة وه ٣2٤

 املنصة. ومشاهدة علىتحميل ( مجموعات البيانات العشر األعلى 9( و )٨كما يمثل كال من الشكلين )

 

 
 ( املجموعات العشرة األعلى تحميل على املنصة ٨الشكل )

 
 ( املجموعات العشرة األعلى مشاهدة على املنصة  9الشكل )
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جدول االسماء التجارية

الطاقة األولية املستهلكة

املساعدات الخارجية املقدمة لألردن
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حول البيانات الحكومية املفتوحةتقرير احصائي   
 

 
 11 من  11 صفحة 

  الالحقةخطوات ال

كما سيتم عقد مزيد من الدورات التدريبية حول يجري العمل على تطوير منصة متخصصة لجودة البيانات الحكومية املفتوحة  .1

 لجميع الجهات الحكومية.جودة البيانات الحكومية املفتوحة  تدريبستكمال جودة البيانات الحكومية املفتوحة ال 

بهدف رفع نسبة الوعي بالبيانات الحكومية املفتوحة بين انات الحكومية املفتوحة تم اعداد محتوى الحملة الترويجية للبي .2

كما سيتم البدء بعملية الترويج في الشهر  من بوسترات )صور توضيحية(القطاعين العام والخاص واألكاديميين واملجتمع املدني 

 :قبلامل

  املفتوحة الحكومية البياناتأهداف  

  املفتوحة الحكومية البياناتمبادئ  

  املفتوحةالحكومية الرخصة االردنية للبيانات 

 الجودة معايير-العام لضمان جودة البيانات الحكومية املفتوحة  اإلطار 

ستويات مل تبعاتصنيف بياناتها القيام بيتوجب على الجهات ، 2020 سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية املفتوحة وفق  .3

على منصة تصنيف وإدارة البيانات  نشرهاوالتي يجري العمل على ستمارة الشاملة ا لال فقو و ة الواردة في السياسالتصنيف 

ستمارة لكافة ال بحيث يستطيع منسق البيانات الحكومية املفتوحة االطالع على ا  https://gdc.gov.jo/First  حةاملفتو الحكومية 

للحصول والعمل على تقديم طلب من على املنصة  هاصنيفعلى اختالف مستويات ت الخاصة بجهته ت املصنفةالبيانامجموعات 

املرجو نشرها على منصة البيانات  )ذات مستوى التصنيف العادي او الخاص التي يتم تجهيلها( البيانات على نفس مجموعات

املنصة املتخصصة تحسين جودتها من خالل  للعمل على  201٧املفتوحة حسب سياسة البيانات الحكومية  و الحكومية املفتوحة

  البيانات الحكومية املفتوحة وصوال الى مرحلة النشر على منصة البيانات الحكومية املفتوحة.لجودة 

وتوفر األدوات الالزمة  تطوير بوابة متخصصة للبيانات الحكومية املفتوحة تتوافق مع املعايير العاملية املتعلقة بالبيانات املفتوحة .4

تخدام مجموعات البيانات املفتوحة، باإلضافة الى مراجعة نموذج الحوكمة الخاص بتنفيذ برنامج البيانات الستخدام وإعادة اس

 .ره بشكل مستمريوذلك ملأسسة البرنامج وضمان استمراريته وتطو الحكومية املفتوحة 
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