
 

  

مفاهيم عامة حول 

 البيانات املفتوحة 

 2021          ا  



  
  

2 
  

  

 

حكومة عجمان  -مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية   

   مفاهيم عامة حول البيانات املفتوحة

   2021 - 1 صداررقم ال 

 



  
  

3 
  

  



  
  

4 
  

 

  

مفاهيم عامة حول 

 البيانات املفتوحة



  
  

5 
  

 املحتويات 

 6 .............................................................................................................................................................................................................. الفصل األول 

 6 ....................................................................................................................................................................................................................... املقدمة

 6 .............................................................................................................................................................................................. الغرض من الدليل  1.1

 7 ...................................................................................................................................................................................................... أهداف الدليل  2.1

 7 ........................................................................................................................................................................................................ أهمية الدليل 3.1

 7 ......................................................................................................................................................................................................... نطاق الدليل  4.1

 7 ................................................................................................................................................................................................... مفاهيم أساسية  5.1

 9 ............................................................................................................................................................................................................. الفصل الثاني 

 9 ...................................................................................................................................................................................................... البيانات املفتوحة

 9 ........................................................................................................................................................................... استخدامات البيانات املفتوحة 1.2

 10 .................................................................................................................................................................................. أهمية البيانات املفتوحة  2.2

 11 ......................................................................................................................................................... التحديات التي تواجه البيانات املفتوحة 3.2

 12.......................................................................................................................................................................................................... الفصل الثالث 

 12........................................................................................................................................................................ تصنيف ومبادئ البيانات املفتوحة 

 12 ............................................................................................................................................................................... تصنيف البيانات املفتوحة 1.3

 13 ....................................................................................................................................................................... مبادئ إتاحة البيانات املفتوحة  2.3

 14 ........................................................................................................................................................... أمثلة على استخدام البيانات املفتوحة 3.3

 15 ................................................................................................................................................................................................... بيانات عجمان  4.3

 16 ............................................................................................................................................................ السياسات واملعايير للبيانات املفتوحة 5.3

 17........................................................................................................................................................................................................... الفصل الرابع 

 17.................................................................................................................... في مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  استخدام البيانات املفتوحة

 17 ................................................................................................................................................................................... نطاق البيانات املفتوحة 1.4

 17 ................................................................................شروط وأحكام االستخدام للبيانات املفتوحة في مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية  2.4

 18 ........................................................................................................ ع الخاص بمركز عجمان لإلحصاء و التنافسية املوقاستخدام  شروط 3.4

 20 ................................................................................................................................................................................. رخصة البيانات املفتوحة  4.4

 20 ........................................................................................................... شروط إعادة إستخدام البيانات املفتوحة ملعظم الجهات الحكومية  5.4

 20 .................................................................................................................................................................................... نطاق حقوق الترخيص:  6.4

 21...................................................................................................................................................................................................... الفصل الخامس 

 21............................................................................................................................................................................................ الرشادات والتوجيهات 

 21 .................................................................................................................................................................... إتاحة البيانات املفتوحةتوجيهات  1.5

 21 ................................................................................................................................................................................................... إرشادات عامة 2.5

 22...................................................................................................................................................................................................................... املراجع

 

 
 
 
 
 
 



  
  

6 
  

 الفصل األول 

 ملق مة  ا

  يسر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية أن يقدم دليل مفاهيم عامة حول البيانات املفتوحة في إصداره األول 

التي    ضمنوإدراجه   الحصائية  املركزالصدارات  منتظم  يقدمها  الصدارات    ،بشكل  بتوفير  املركز  يهتم 

  ستيعاب إلتعزيز فهم و   املفاهيم الحصائية  كافة   املبذولة لتوضيحاملتعلقة بالحصاء وذلك في إطار الجهود  

 هتماماتهم.  اختالف مجاالتهم و إفي الحياة العملية ب ألهمية الحصاءفراد املجتمع أ

تحقيق تنافسية المارة في كافة املستويات    وإن الغاية األساسية لعداد مفاهيم البيانات املفتوحة من أجل  

وذلك عن طريق تقديم بيانات وإصدارات بجودة عالية و بدقة تامة و دمج املفاهيم الحصائية و رفع املستوى  

المارة، والخاصة على مستوى  الحكومية  للجهات     الحصائي 
 
أيضا لهم    رشاداتال تقديم    ،و  ما  فياملناسبة 

 تجهيز و نشر  الحصاءات الرسمية وفق مقاييس وأساليب إحصائية موثوقة. بيتعلق 

البيانات املفتوحة   إلى شرح مفهوم  الدليل  لكل    ا وأهميته  اتوضيح معناه   وذلك بهدف   بالتفصيليهدف هذا 

القراء على فهم األفكار املطروحة في الدليل بشكل تام لدراك  وتم تقديم بعض األمثلة التي تساعد    ،فراداأل 

 خلف مفهوم البيانات املفتوحة.  املقصود املعنى

املجتمع  في  أهميتها  ومدى  املفتوحة  البيانات  مفهوم  عن  الدليل شرح  هذا  فوائ  ،يتضمن  ذكر  تم  ها  د كما 

 ويتضمن الدليل الفصول التالية:  ،والتحديات التي يمكن أن تواجهها

 الفصل األول: املنهجية. 

 . األساسية املفتوحة واملفاهيمالفصل الثاني: مفهوم البيانات 

 . الفصل الثالث: تصنيف ومبادئ البيانات املفتوحة

 . الفصل الرابع: شروط استخدام البيانات املفتوحة

 . الفصل الخامس: الرشادات والتوجيهات

 

 :  ليلالغرض من ال 1.1

توحيد مفهوم ومواصفات    الدليليهدف   نوعيتها ومصادرها  إلى  إمارة عجمان، وشرح  في  املفتوحة  البيانات 

فوائدها الجمة و الغنية عن التعريف، كما يوضح الدليل شروط مركز عجمان  مع ذكر  وكيفية استخدامها  

ئيسية الواجب  لإلحصاء والتنافسية فيما يتعلق بهذه البيانات، ويحرص الدليل على توضيح أهم املبادئ الر 

توفرها عند الفصاح عن البيانات املفتوحة من قبل أي مؤسسة في المارة مع توجيهات عامة لضمان النشر  

 الصحيح لها. 
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  ه اف ال ليل  2.1

 املفتوحة.التعريف بالبيانات  •

 . معرفة أهم املصطلحات واملفاهيم املختصة بالبيانات املفتوحة •

  البيانات املفتوحة للمهتمين واملعنيين باملجال.املعلومات الالزمة عن  توفير  •

 . واملؤسسات األخرى   فرادالتي تفيد األ  البيانات أهمية فتحتوضيح و الحكومية  الجهات تحفيز •

 جتمع. مللصالح ااالستفادة من البيانات املفتوحة  حثهم على و  دعم األفراد  •

 التركيز على أهمية البيانات املفتوحة في املجتمع وتطويره. •

  همية ال ليل 3.1

 لالستدالل به واستنباط الفوائد املتعلقة بالبيانات املفتوحة ولقياس جودة البيانات   •
 
يعتبر الدليل مرجعا

 املتاحة. 

 . وفوائدهااملفتوحة   شرح تفصيلي للبيانات  توفير •

 رها في الحياة العملية. أثفراد بمدى أهمية البيانات املفتوحة و توعية األ  •

 . در البيانات املفتوحةالتعرف على أهم مصا •

 ن اق ال ليل  4.1

يعتبر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية املرجع األول لإلحصاءات الرسمية في إمارة عجمان ومن املهام املنوط  

 من هذا الدور يأتي دليل     بها املركز تعزيز املعرفة الحصائية لدى أفراد املجتمع
 
مفاهيم عامة حول  وانطالقا

قسام الجهات  أوليكون املرجع لجميع إدارات و    معلرفع النضج الحصائي لدى أفراد املجت  البيانات املفتوحة

 . الحكومية واملهتمين بالبيانات الحصائية

 1مفاهيم  ساسية  15.

هي تلك البيانات التي ُيمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو    :البيانات املفتوحة •

وأيض  قانونية 
 
هذه    ا نشر  تم  التي  القانونية  الرخصة  متطلبات  مراعاة  مع  ونشرها  استخدامها  إعادة 

 . البيانات بموجبها

حروف، أو كلمات، أو رسوم بيانية والتي  هي املواد الخام والتي تكون في شكل أرقام، أو رموز، أو  البيانات:   •

ال تكون ذات معنى وال تحمل أي غرض محدد، هذه البيانات الخام وحدها غير كافية التخاذ القرار لذلك  

 يتطلب معالجتها لجعلها ذات مغزى.

 
1 https://u.ae/ar-ae/information-and-services/g2g-services/open-government-data/open-government-data 

https://scc.ajman.ae/ar/node/541 

https://2u.pw/9ZU9n 

https://www.ajmanded.ae/dccp5.aspx 

 
 

 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/g2g-services/open-government-data/open-government-data
https://scc.ajman.ae/ar/node/541
https://2u.pw/9ZU9n
https://www.ajmanded.ae/dccp5.aspx
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تخاذ  هي بيانات منظمة ومعالجة و موضوعة بطريقة ذات معنى ويمكن أن يتم استخدامها الاملعلومات:  •

 .تعتمد املعلومات على البياناتو  ،ارات والتنبؤات وما إلى ذلكالقر 

البيانات: • والتي  شفافية  البيانات  ونشر  عرض  في  الوضوح  الحكومية    تساهم  هي  البيانات  توضيح  في 

 والتأكد من خلوها من أي تالعب، كما أنها تعتبر وسيلة لكشف وتقليل الفساد.

استخدام البيانات، وارتباط البيانات بهذه الرخصة    هي رخصة تصف كيفية وشروط خصة البيانات:    •

 .جموعات البياناتماستخدام  يحسن 

الفكرية • نتاج:  امللكية  والعالمات    هي  الصناعية  والنماذج  االختراعات  مثل  إبداعات  من  النسان  فكر 

واألسماء،  والرموز  والكتب  واألغاني  دون    التجارية  ملكه  في  التعامل  من  خرين 
َ
اال منع  للمالك  ويحق 

بوقف   واملطالبة  على حقوقه  التعدي  حالة  في  مقاضاتهم  له  يحق  كما  منه.  مسبق  إذن  على  الحصول 

 استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر. التعدي أو وقف 

به أن تكون البيانات متوفرة في النترنت لألفراد في كل األوقات    يقصدتوفر البيانات وإمكانية الو ول:   •

 وبصيغ مناسبة لالستخدام وبدون مشاكل تخص امللكية الفكرية.  

ال  • والتوزيع: عادة  تسمح    ستخ ام  لألفراد رخصة حتى  يكون  أن  توزيع  يجب  أو  بإعادة استخدام  لهم 

 . البيانات املفتوحة

العاملية:  • إعادة    املشا كة  أو  املستخدمين الستخدامها  لجميع  متاحة  املفتوحة  البيانات  تكون  أن  تعني 

 استخدامها أو نشرها بدون قيود أو تفريق بين املستخدمين في االستخدام. 

 

 

. 
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 الفصل الثاني 

 املفتوحة البيانات   
 

املفتوحة البيانات  يمكنالبيانات  أنها    على  يعتمد مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية مفهوم  للجمهور   التي 

من املهم أن تكون  و   د،بدون أي قيو استعمالها، أو نشرها بكل حرية و   إعادة أو  استعمالها،  أو  ليها،  إ  الوصول 

يجب أن تكون    وال تحتاج إلى جهد كبير للحصول عليها، كما أنه  للمستخدمين  هذه البيانات سهلة الوصول 

عتبر البيانات أنها مفتوحة إذا كانت خاصة    و ال   ،على موقعهمالجهة هي املالكة للبيانات املفتوحة املنشورة  
ُ
ت

ستفادة  ملن يرغب باال و   فراد متاحة لجميع األ   من املهم أن تكون بل    جهتين فقطمشتركة بين  بمؤسستين أو  

نبيلة  منها البيانات  ،  ألهداف  من  النوع  هذا  أسا يتكون  و بشكل  كاملؤسسات  البيانات  موفر  من  املراكز  س ي 

كاأل  البيانات  و محلل  و الحكومية،  املستففراد  أن    دة،ياملؤسسات  مختلفةكما  أنواع ومستويات  ، للبيانات 

الحصائياتوتعتبر   أو  والصدارات  الحكو   القوانين  املؤسسات  تملكها  مواقعهم  مية  التي  على  واملنشورة 

 اللكترونية من أنواع البيانات املفتوحة.

ن تكون البيانات متوفرة للمستخدمين ومتاحة عند الحاجة  أة من هذا املفهوم هو أنه يجب  يالفكرة الرئيس 

استخدامها   استعمالهاليتم  في  الحق  لكل شخص  يكون  الحاجة  أ   وأن  بدون  نشرها  بخصوص  إو  القلق  لى 

نتباه  ولكن يجب اال   ،موثوق    أو غير حكومي  من مصدر حكومي  هذه البيانات  تكون و   ،النشر والتوزيعحقوق  

األ إلى   الحفاظ على خصوصيات  للعامةضرورة  الخاصة  بياناتهم  فتح  يتم  ال  بحيث  البيانات    ،فراد  أن  كما 

السرية كالبيانات العسكرية وغيرها ال تعتبر بيانات مفتوحة وال يجوز نشرها أو اطالع غير املعنيين عليها ألنها  

   ة و خروجها قد يسبب ضرر كبير للمجتمع.ؤسس تعتبر بيانات حصرية وخاصة في امل

أنه  تهتم كما  املفتوحة،  بالبيانات  املتحدة  العربية  المارات  البيانات وباألخص  لحكو   ا سمحتدولة  بفتح  ماتها 

املال  في  تتواجد  التي  الصحة،ؤسس حصائيات  كوزارة  الحكومية  و التعليموزارة  و  أ  ات  الوزارات،  من    غيرها 

 في تقرير   16على املركز     حيث حصلت الدولة  ،الهيئات الحكوميةو 
 
والصادر   البيانات املفتوحة مخزون  عامليا

انات املفتوحة التي تخص الدولة  لكتروني للبي إكما أنها أسست موقع  .  2020لعام   البيانات املفتوحة منظمة  عن

 .  ae-https://bayanat.ae/arمارات، يمكن الدخول للموقع عن طريق هذا الرابط إ.بيانات  أسمتهو 

 

 البيانات املفتوحة  ماتااستخ  1.2

استخدام   املفتوحة  يمكن  وأيض د  فر   يأل البيانات  قانونية  أو  مالية  أو  تقنية  قيود  ودون   بحرية 
 
إعادة    ا

ويمكن لجميع   ،استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها

تملكها بصورة مفتوحة ألغراض مختلفة، وتتعدد  الحكومية وغير  الالجهات   بيانات  تتبنى نشر  أن  حكومية 

 :على سبيل املثال أنواع البيانات التي تنتجها أو تمتلكها الجهات الحكومية ومنها

https://bayanat.ae/ar-ae
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االجتماعية   • الحالة  العمر،  بحسب  وتوزيعاته  السكان  عدد  مثل  واملساكن  بالسكان  املتعلقة  البيانات 

 .هاوغير 

 .الناتج املحلي الجمالياالستثمار األجنبي و البيانات املتعلقة بالقطاع االقتصادي واالستثمار مثل بيانات  •

 جم السوق.الوظائف املتاحة وحبيانات سوق العمل مثل  •

 الصيدليات واملراكز الصحية.بيانات القطاع الصحي مثل عدد  •

 .انتشار الهاتف الثابت والجوال، النترنت بيانات مثل قطاع االتصاالت  و بيانات تقنية املعلومات  •

 

 البيانات املفتوحة   همية 2.2

 :  فراداأل ز الشفافية بين الحكومات و يتعز  •

أن  الفساد بحيث  و   وذلك سيقلل من  امليزانية  التي تخص  تكون  أاملعلومات  الحكومات  غلب ما تصرفه 

 . مما يزيد من كفاءة العمليات  متوفرة بموجب القانون 

 فراد املجتمع:  في تحفيز البتكا  أل  امل اهمة •

فعندم األفراد  لبداع  املجال  تفتح  املفتوحة  تطبيق    يرغب  ا البيانات  بتطوير  فرد  موعد  لأي  و  أ حجز 

السريع مع سيارات األجرة بأنواعها املختلفة أو الحافالت فيجب أن يتم فتح البيانات الخاصة  التواصل  

وبهذا النقل  البيانات   بهيئة  صفحة  إلى  والتوجه  اللكتروني  موقعهم  إلى  الدخول  من  الفرد  سيتمكن 

جرة  ات األ املفتوحة وهناك سيجد ملفات كثيرة تتعلق بفكرة التطبيق املراد تطويره من حيث عدد مركب

وبفضل هذا املفهوم سيتمكن الكثير من األفراد من تطوير أنفسهم    ،أو الحافالت، وعدد الراكبين لكل نوع

 من تضييع مواهبهم
 
 .ومجتمعهم بدال

 دعم املشا يع الج ي ة:  •

تحسين  صحابها من املعلومات املتوفرة في  أعلى تطوير املشاريع بحيث يستفيد  تساعد البيانات املفتوحة   

 مشاريعهم. 

 فهم سوق العمل بشكل  فضل:  •

ن ذلك يساعد الطالب على معرفة أكثر التخصصات املرغوبة أو  إعندما تفتح الجامعات بياناتها للعامة ف

عليها   تقو إالتي  عندما  أو  القرار  اتخاذ  على  والقدرة  العمل  لسوق  معرفة  سيملك  وبهذا  شديد  م  قبال 

 ذلك سيساعد الباحثين عن العمل.بياناتها و شركات التوظيف بفتح 

 بحاث:  األ دعم ال  اسات و  •

بحاث أكثر موثوقية وصحة  األ فراد معرفة الكثير من خالل هذه البيانات مما يفتح الباب لجعل لأل يمكن 

 
 
الفمثال يحتاج  عندما  و ،  العالج  وتكاليف  الكلى  أمراض  تخص  ملعلومات  ن  أفيمكنه    ذلك  إلىما  باحث 
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وزارة   موقع  و يتصفح  املفتوحة  البيانات  قسم  بناء  الصحة  يمكنه  وبهذا  بسهولة  عنه  يبحث  ما  سيجد 

 ساس صحيح.أالفرضيات على 

 . جودتهاو   تحسين كفاءة الخدمات الحكومية •

 جديدة.إتاحة الفرص لبداع خدمات ومنتجات  •

  .إتاحة الفرص لخلق مجاالت عمل وفرص اقتصادية جديدة •

 جديدة من خالل دمج مصادر بيانات متعددة ومعالجة بيانات ذات كم كبير. الحصول على معرفة  •

 املحدثة بشكل دوري.  البيانات اللكترونية املفيدة و  توليد كميات كبيرة من •

 

 1التح يات التي تواجه البيانات املفتوحة 23.

 : أن تؤثر في البيانات املفتوحة يمكنمن العوائق التي 

 .أن ال تكون البيانات مجانية •

  PDF. أو   HTMLالـ مثل صيغة  أو صعبة املعالجة تتوفر البيانات بصيغة بيانات غير مفتوحة •

 الستخدامها. ذن قانوني إ تكون بحاجة للحصول على  •

أهمية   • فهم  املحتوى    عدم  حيث  من  املنشورة  البيانات  بهاوالجودة  التعريف  في  املستخدمة    ،صفات 

 معطيات البيانات وغيرها  و ، ويشمل ذلك دقة البيانات وصحتها

تعلقة بالخصوصية وسرية البيانات واملعلومات، سواء كانت متعلقة باألفراد أو  امل قضايا  حرص بشأن  ال •

 .املؤسسات

من قبل من يستخدمون البيانات، وذلك بسبب افتقار  بشكل صحيح  املفتوحة  البيانات  استخدام  عدم    •

 .تلك البيانات للسياق الذي تتناوله

الوعي بمفاهيم البيانات الحكومية املفتوحة بين املسؤولين ومتخذي القرار في  ودراك باألهمية ضعف ال  •

 .كثير من الجهات واملؤسسات الحكومية

الحذر   • لأل   بحيثيجب  شخصية  معلومات  على  املفتوحة  البيانات  تحتوي  على  ال  للحفاظ  وذلك  فراد 

انتهاكها  خصوصيتهم األ   يمكنو   ،وعدم  يتأثر  والسرية  أن  العسكرية  البيانات  في حالة وضع  القومي  من 

 نواع مسموحة لنشرها. كبيانات مفتوحة ولذلك ليست كل األ 

 

 .خصائصهانها ال تمثل  أبالضافة إلى  بهذا ال يمكن عدها  توحة و استخدام البيانات املفب  مور تصع  كل هذه األ  

 

 
1 https://www.arab-cio.org/on-the-road-sound/ 

http://www.al-jazirah.com/2018/20180422/rj2.htm 

 

https://www.arab-cio.org/on-the-road-sound/
https://www.arab-cio.org/on-the-road-sound/
https://www.arab-cio.org/on-the-road-sound/
http://www.al-jazirah.com/2018/20180422/rj2.htm
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 الفصل الثالث 

 مبادئ البيانات املفتوحة تصنيف و 

يحتوي االنترنت على عدد كبير من البيانات املتنوعة والشاملة حول مواضيع مختلفة، وبسبب الكم الهائل  

مر أن يتم تصنيفها على حسب جودتها كما أنه توجد مبادئ ومعايير  لزم األ من البيانات وتعدد مصادرها، فقد  

أساسية يجب اتباعها ليتم اعتبار البيانات على أنها بيانات مفتوحة وقد ُوضحت في هذا الفصل، وملزيد من  

أقرب    الفهم تم إضافة األمثلة التي تصف البيانات املفتوحة املوجودة في حياتنا العملية بحيث تكون الصور 

 إلى القراء ويسهل فهمها املضمون بأبسط الطرق. 

 

  تصنيف البيانات املفتوحة 1.3

  الشكلا بفتوحة على حسب جودتها و تمثيلهالبيانات امل الويب بتصنيفهو مخترع قام السيد تيم بيرنر لي و 

: ( أدناه1.1.3)  

وتمثيلها (:  تصنيف البيانات املفتوحة ح ب جودتها 1.1.3الشكل )  
 

 
هي تعبر عن البيانات املوجودة على الشبكة بأي صيغة وذلك  ثل النجمة أقل درجة من التصنيف و تم  :★

 لرخصة
 
 . أو تخزينها لبيانات املفتوحةامفتوحة لعادة استخدام  وفقا

)مهيكل( كملف    متاحة على شكل منظمقابلة للقراءة و :  يتم تصنيف البيانات بنجمتين عندما تكون  ★ ★

 
 
بدال للمستخدمو   من صورة جدول   اكسل  يقوم   يمكن  أن  البيانات  ملعالجة  برامج معينة  يستخدم  أن  بعد 

 .و مشاركتهاأ هاو تخزينأ  بتغييرها

برامج ليتم معالجتها    وال تحتاج إلى  مفتوح بدون أي ملكية  بتنسيقمتوفرة    : عندما تكون البيانات ★ ★ ★

  CSVمتاحة على شكل و تكون  ألن البيانات جاهزة للمعالجة بالفعل
 
 . من اكسل  بدال

للعندما    :★ ★ ★ ★ البيانات سهلة الوصول    أن هذه  إلىلإلشارة    URIأو    إلكتروني  بيانات رابطيضاف 

 للمستخدمين حيث يمكنهم استخدامها من أي ويب.
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في  يحتوي على كل ما تم ذكره    ،لوصف جودة البيانات  مستوى يعتبر هذا التصنيف أعلى    ★ ★ ★ ★ ★ :

السابقة   مصادر  املستويات  ربط  الويب  أخرى مفتوحة    بياناتل مصادر  ب  البياناتمع  السياق  على    لتوفير 

 . للفهم ناسبامل

 

 مبادئ  تاحة البيانات املفتوحة  2.3

طاء ومفهومة بحيث يستفيد القارئ  خأملفتوحة كاملة بدون أي نواقص أو  من املهم أن تكون البيانات ا  •

 املوضوعة.بشكل كلي من البيانات 

يستفيد منها الباحث وليس بعد مض ي وقت طويل عليها وضياع  ليجب توفير البيانات في توقيت مناسب   •

 تأتي األولوية للبيانات التي يكون الوقت عامل حساس لها.  ،قيمتها

 لبيانات وقت مؤقت لفترة زمنية معينة فقط بل يجب أن تكون دائمة.لتوفر ايكون  يجب أن ال  •

حالتها   • في  املنشورة  البيانات  تكون  أن  الضروري  ليستفيد  األ من  الخام  البيانات  وهي  منها    األفرادصلية 

 .تحيزبدون   بالطريقة التي يريدونها

 . من مصدر آخر ةوليست مأخوذ  نفسهاة ؤسسمن امل  املفتوحة مجمعةتكون البيانات من املهم أن  •

 مكانية االعتماد عليها.إ املنشورة موثوق ويملك مصداقية عالية لضمان يكون مصدر البيانات أن  •

 الحصول على ترخيص.   إلىبدون الحاجة    وبأي وسيلة ممكنة  نترنتب أن تكون البيانات متاحة عبر ال يج •

 . األفرادبين  للجميع بدون أي تمييز أو تفريق أن تكون البيانات متوفرة •

 ستيعاب أكبر عدد ممكن من املستخدمين. ا •

 أي شروط أو قيود تقيد من استخدامها.  مجاني وبدون بشكل   إتاحة البيانات •

للمعالجة • قابلة  بصيغة  امللفات  تكون  الوصول    األفراد   ملساعدة للقراءةقابل    سيقنوبت  أن  ها  يلإعلى 

 . R Studioفمع تطور التكنولوجيا ظهرت برامج جديدة تساعد على التحليل مثل برنامج  ،بسهولة

نها تكون سهلة القراءة واملعالجة  أيجب أن تكون البيانات معروضة بطرق واضحة ومفهومة للقارئ بحيث   •

 فيها: مثلة التي يتم عرض البيانات األ ومن 

 (. CSV، XML، JSON،RDFسهلة الدخول مثل )بيانات بصيغ مفتوحة و  .1

 البيانات املهيكلة مثل )الجداول، الشبكات، بصورة هرمية(. .2

  ممن إصدارات املركز املنشورة باملوقع الرسمي، لتعتبر  أدناه    ( 1.2.3)  الجدول قتباس  إتم  
 
عن الجداول  ثاال

 املفتوحة: التي تحتوي على البيانات 
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( 1.2.3)  قم  ج ول   

البيانات املفتوحة ج ول يوضح مفهوم   

 

 البيانات املفتوحةاستخ ام   على  مثلة 3.3

األ أمن   • التي  شهر  البياناتمثلة  فهم  على  و   تساعد  التكنولوجيا  إاملفتوحة  عالم  في  الكبيرة  هو  نجازاتها 

هو  ما    ،يكون له وجود بدون البيانات املفتوحةألن هذا التطبيق لن يعمل ولن    ،لجو جخرائط    تطبيق

الذهاب    يريدون الطريق للوجهة التي  على معرفة    تساعد املستخدمين  أن له ميزاتالتطبيق    عن  معروف

   ،بسهولة  ليهاإ
 
جميعها  صُ كيف    ،إذا الطرق  ليعرف  التطبيق  ي  أ في  و  الضيقةوحتى  الصغيرة    من مم 

التي ساعدت على تحقيق هذه التقنية الرائعة عندما  و   و مدينة؟ هنا يأتي دور البيانات املفتوحةأمنطقة  

والذي    الالتطبيق الفع    اعن طريق ذلك تم بناء هذالعالم و فتح بيانات الطرق في كل  بسمحت البلديات  

 . ال يستغني عنه أي فرد

و  • املتحدة  اململكة  في  تطبيق  لأل توفر  بفتحها  البلدية  قامت  التي  املفتوحة  البيانات  على  قائم  فراد  هو 

تطبي تطوير  تم  ذلك  مثل    قوبفضل  بمختلف مواقعها  باملواصالت  املتعلقة  املعلومات  كل  يحتوي على 

 خدمات كثيرة غيرها.الرحالت و   تذاكر  سعارأ،  زمن الوصول و   وقات الرحالتأماكن وسائل النقل،  أ اع و أنو 

يتعلق باملجال الطبي،   • في منطقة معينة  و فيما  تحديثها بشكل  و بياناتها  بفتح  عندما تقوم املستشفيات 

   ،على اتخاذ القرار  األفرادمستمر فإن ذلك يساعد  
 
   مرض ى في الطوارئ   10يتواجد به    (أ)املستشفى    مثال

فهناك ثالثة مرض ى لذا سيساعد هذا في توزيع املرض ى في املستشفيات بدون ازدحام    (ب)ما مستشفى  أ

 العالج. أخذ تأخير في أو

االسم 

 التجاري 

الشكل  

 القانوني 

نوع  

 الرخصة

حالة 

 الرخصة
 رقم مكاني  املنطقة 

النشاط 

 الرئيس ي 

التصنيف 

الرابع 

 للنشاط 

رقم  

 العضوية

اصحاب 

العالقة  

 افراد

مجوهرات 

x 

مؤسسة  

 فردية

رخصة  

 مهنية 
   النخيل مصدرة

صالح  إ

املجوهرات 

واملصوغات 

 والحلي 

إصالح  

السلع  

الشخصية  

واملنزلية  

 األخرى 

 xسم : اال  27

 hتجارة 

شركة  

توصية  

 بسيطة

رخصة  

 تجارية
   الرميلة مصدرة

تجارة املواد 

الغذائية 

 -الطازجة 

  بالجملة

بيع األغذية 

واملشروبات 

والتبغ 

 بالجملة

 hسم : اال  17
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ماكن السياحية  حصائيات املتعلقة باأل زارة السياحة لوجود الكثير من ال عند إتاحة البيانات الخاصة بو  •

حسين خدماتها  تفيه على تطوير و التر السياحة و ك يساعد مواقع وشركات  فإن ذل  ،في البلد و عدد السياح

 و الرحالت للسياح. أ توفير برامج لتسهيل الحجوزات أو املواصالت و 

   تصميمالتغير املناخي فإن ذلك يساعد في    الجوية ووزارةرصاد  عندما يتم فتح البيانات املتعلقة بهيئة األ  •

ويوفر لهم أهم النصائح عن ما هو  الرطوبة الحرارة و ين معرفة الطقس كدرجة تطبيق يسهل على  املزارع

هذا يساعد املزارعين على اختيار  مناسب لزراعته في هذا الطقس و عن األسعار املتعلقة بكل محصول و 

 . أنسب املحاصيل للزراعة

 بيانات عجمان  4.3

اللكتروني:   الرابط  هذا  طريق  عن  عجمان  بيانات  تصفح  الرقميةيمكن  عجمان  دائرة   | عجمان   بيانات 

(ajman.ae)     ص في موقعها  كما أن حكومة عجمان ودوائرها توفر قسم خا  ،فراد املجتمعأوهو متوفر لجميع

   .2021ذلك للمساهمة في تحقيق رؤية عجمان املفتوحة وقد اسمته بيانات عجمان و للبيانات 

عجمانحتوي  ت بيانات  مفتوح  صفحة  بيانات  االعلى  قطاعات  مثل  القطاعات  ملختلف  واملالية،  ة  قتصاد 

وقطاعات  س ولل وللصحة  قرابة    ،خرى أكان  هي  املتوفرة  املجموعات  الجهات  إو مجموعة    790عدد  جمالي 

وتحتوي كل جهة على جميع البيانات املسموح نشرها للجمهور مثل    ،جهات حكومية  9الناشرة لبياناتها هي  

في    ،بيع الوحدات السكنية وعدد سكان إمارة عجمان وجنسياتهم البيانات  بيانات عجمان  صفحة  وتتوفر 

 .  XSLX ، JSON ، CSV ،API ،وهي بصيغ مختلفة  

و في هذا املثال سمحت دائرة التنمية السياحية لبيانات عدد الغرف أن يتم فتحها للجمهور وذلك عبر الصيغ  

 التي تم شرحها مسبق
 
 .   ا

 ( 4.3شكل رقم )

 
 

https://www.ajman.ae/ar/ajman-data
https://www.ajman.ae/ar/ajman-data
https://www.ajman.ae/ar/ajman-data
https://www.ajman.ae/ar/ajman-data
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القرارات املطلوبة فيما  وكما هو موضح أن البيانات متوفرة ويمكن ألصحاب الفنادق واملستثمرين أن يتخذوا  

كانو  الفنادق    ا إذا  األ يريدون تطوير  تغيير األسعار والكثير من  يمكن استنتاجها من خالل هذه  أو  التي  مور 

 البيانات املتوفرة. 

 ال ياسات واملعايير للبيانات املفتوحة 5.3

 .املفتوحة البيانات بما يتعلق بمبادئ  الدولةلتزام االتأكيد على  •

 .املجتمع ضرورات على فهم وحثهم   الحكومية  الجهاتدعم  •

 تحفيز الجهات الحكومية على تسهيل الحصول على البيانات املفتوحة من قبل كافة املستخدمين. •

والتي تفيد املجتمع في املشاريع    التطبيقات وابتكارها لبرمجة الخامالبيانات  على استخدامالتشجيع  •

 قتصادية على املجتمع.الجتماعية وااال 
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 الفصل الرابع 

 في مركز عجمان لإلحصاء والتناف ية  استخ ام البيانات املفتوحة
 

استخدامها  لبيانات املفتوحة ببساطة من خالل إتاحتها ، لكن هذا ال يضمن أن البيانات يتم  لالوصول    يمكن

أو سيتم استخدامها من قبل أولئك الذين قد يرون أنها ذات قيمة. هناك مجموعة كاملة من األسباب التي 

بالفعل البيانات املفتوحة  بانتظام مع    ،قد تجعل األفراد ال يستخدمون  الذين يتعاملون  ُيعد جميع أولئك 

 البيانات تقريب
 
   ا

 
 من هذه  ة" ويعتبمن "حركة البيانات املفتوح  جزءا

 
ر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية جزءا

 الحركة.
 

 ن اق البيانات املفتوحة 1.4

على البيانات واملعلومات    األفراد تبنت حكومة المارات سياسة البيانات املفتوحة من أجل تسهيل حصول  

بيانات ومنشورات مفتوحة، متاحة للجمهور على   الحكومية. جميع الجهات االتحادية بدولة المارات لديها 

 .1البوابات اللكترونية لتلك الجهات

في جميع   التي تخص المارةاملصدر الحكومي املختص بالحصاءات  بر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسيةيعت

 : من أهمها التالييقوم مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية بفتح بياناته للمستخدمين و ، لذا اتالقطاع

 املنهجيات.  األدلة و •

 البيانات التصويرية. •

 الصدارات الحصائية والتنافسية املتعلقة بإمارة عجمان. •

 اج أو عدد الوفيات في المارة.املؤشرات الحصائية مثل عقود الزو  •
 

 و حكام الستخ ام للبيانات املفتوحة في مركز عجمان لإلحصاء و التناف ية شروط  2.4

أن الشروط   يجب  على  املفتوحة  البيانات  ترخيص  بموجب  البيانات  مجموعات  مستخدمي  جميع  يوافق 

 اللزامية التالية: 

 .ستخدام املعلومات بأي طريقة غير قانونية أو مضللة لآلخريناعدم   .1

 .االستخدام مع القوانين الماراتية أو الدوليةعدم تعارض  .2

ذكر  مصدر املادة األصلية ومراعاة    إلىاملرخصة والشارة    ( للمادةURLالرابط التشعبي )  ذكر عنوان .3

 . أو هوية املركز اسم

 .ما إذا كانوا قد أجروا أي تغييرات بما في ذلك الترجمات إلىالشارة  .4

اال األ  .5 بعين  اال ب تعخذ  ضرورة  إشعار  ار  بأي  بحقوق حتفاظ  املواد    يتعلق  في  الواردة  والنشر  الطبع 

 .األصلية

 
1https://u.ae/ar-AE/information-and-services/g2g-services/open-government-data 

 

https://u.ae/ar-AE/information-and-services/g2g-services/open-government-data


  
  

18 
  

أو    الفوتوغرافية،ستخدام أي صور )بما في ذلك الشعارات، أو الرسوم، أو الصور  إعادة  إيجوز    ال .6

 . للمركز لكترونيعالمات تجارية( التي تظهر في أي بيانات أو باملوقع ال

ختراع  ية األخرى، بما في ذلك براءات اال ستخدام املعلومات الخاضعة لحقوق امللكية الفكر إيجوز    ال .7

 .والعالمات التجارية وحقوق التصميم

 .سلطة لإلفصاح عنهاستخدام حقوق الغير التي ليس لدى مانح الترخيص أي  إ يجوز  ال .8

 1املوقع الخاص بمركز عجمان لإلحصاء و التناف يةاستخ ام  شروط  3.4

وتسري تلك التعديالت    ،على أن يتم نشر أية تعديالت على الصفحة  الشروط،يحق للمركز تعديل هذه   •

لكتروني بعد نشر تلك  ستخدام املوقع الإفي    ستمرارال   ويعتبر  ،بمجرد نشرها ما لم ُيَنص  على خالف ذلك

التعديالت لتلك  قبول  أنه  على  يتعين    ،التعديالت  املستخدمينكما  باستمرار    على  الصفحة  هذه  زيارة 

 لكتروني.لستخدام املوقع ا ا يث من شروط خر تحدألالطالع على 

قانونية    املوافقة  • ألغراض  فقط  محصور  واستخدامه  اللكتروني  املوقع  إلى  الدخول  يكون  أن  على 

القوانين والتشريعات    متثاله او   معرفتهاملسؤولية عن    هدون غير   ويتحمل املستخدم  ،ومشروعة لجميع 

 ستخدام للموقع اللكتروني.إوالقواعد واللوائح التي قد تسري على 

 على ما يلي:  يعني املوافقةعلى املوقع اللكتروني،  بالدخول  •

لكتروني مجانية ويجب عدم استخدامها بغرض الحصول على مقابل مالي  البيانات املتوفرة في املوقع ال .1

 من طرف ثالث. 

لكتروني يجب على املستخدم ذكر اسم املركز واسم املنشور  عند استخدام البيانات املتوفرة في املوقع ال .2

ورقمه وتاريخه كما يجب عدم تغيير أو تعديل محتوى البيانات أو مصدرها أو تاريخها، كما يمنع نشر  

 .البيانات الخاصة إال بإذن كتابي معتمد من مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

ستخدام البيانات املتاحة  ااملركز ال يتحمل أي تبعات أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن   .3

فتراضات والتوقعات  خاصة عندما تستند إلى اال   ،على املوقع، وأن تلك املسؤولية تقع على عاتق املستخدم

النتائج حول  الشكوك  وتثير  معينة  مخاطر  إلى  تؤدي  قد  التي  اال وع  ،الحالية  عرض  بين  دم  ختالفات 

 البيانات الفعلية والتقديرات املتوقعة. 

لكتروني للمركز إلى مواقع إلكترونية أخرى ال يتم تشغيلها من خالله تقود بعض الروابط على املوقع ال .4

تلك املواقع اللكترونية، وال يقوم بمراجعة أو مراقبة محتوياتها، بل    عنلذا فإن املركز ليس مسؤول  

املستخدمين التسهيل على  باب  من  الروابط  تلك  أية مضامين   ،يوفر  الروابط على  تلك  تنطوي  كما ال 

خا املواقع  ترويجية  تلك  ومشغلي  املركز  بين  أية عالقة  على  أو  املعلومات،  أو  الخدمات  أو  بالسلع  صة 

 
1 https://scc.ajman.ae/ar/node/420 

 

https://scc.ajman.ae/ar/node/420
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على    ،اللكترونية املوقعأو  ذلك  ومشغلي  املركز  بين  تعاون  إلكتروني  إوعند    ،وجود  ملوقع  رابط  ختيار 

 خضع لشروطه وأحكامه. ي  ن املستخدمخارجي، فإ

بالدولة  قع في أي نشاط مخالف ألنظمة السلطات القضائية  يجب أال تستخدم البيانات املتوفرة في املو  .5

املركز  إ ب  اال  ستغاللها او  أ بيعها    وأ يلجأ  وسوف  والتنافسية،  لإلحصاء  مركز عجمان  من  كتابي  لى  إذن 

 جهة أو أي شخص.  أي أي نزاع قانوني مع  في  الدولة للفصل محاكم

رتكاب أي جريمة جنائية أو تشجيع اآلخرين على املشاركة في أي تصرف  ال ستخدام املوقع اللكتروني  إعدم   .6

 من شأنه أن يشكل جريمة جنائية أو أن ينشأ عنه مسؤولية مدنية. 

غراض سياسية أو دعم نشاط غير مشروع أو غير نظامي أو إجرامي  أستخدام البيانات ألية  إيجب عدم   .7

 لقيم املجتمع الماراتي.  ة و للتأثير السلبي على اسم ومكانة إمارة عجمان أو الدولة أو مخالفأ

ال  .8 يمكن  )والتي  الخصوصية  سياسة  مع  الشروط  هذه  قراءة  الرابط  يجب  على  عليها  طالع 

https://scc.ajman.ae/ar/node/420  "(الخصوصية التي  سياسة  الكيفية  توضح  والتي  بها  "(،  يتم 

 املعلومات املتوفرة على املوقع.  ستخدام إ

" أو  Trojan Horseبرمجيات، "ستخدام املوقع اللكتروني لتحميل أي محتوى يحتوي على فيروس  إعدم   .9

أي شفرات أو ملفات أو برامج حاسوبية يمكن أن تغير األداء الوظيفي للموقع اللكتروني أو ألجهزة أو  

زيادة التحميل على املوقع أو    تعطلها، وعدملبرامج أي شخص آخر يدخل عليه أو تلحق بها الضرر بها أو  

 اره بالرسائل اللكترونية أو تدميره. غمره ، أو إرسال رسائل تجارية إليه أو انهي

 عدم تحميل أو نشر أو إرسال أو بث أي مواد ال يحق لك بثها بموجب القانون.  .10

بما في    للتواصل،لكتروني املذكور به  عدم إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى املوقع أو البريد ال .11

أو  الخدمات  على  العالنات  أو  التجارية  العالنات  بروتوكول    ذلك  حزمة  عنوان  أي  تزوير  أو  املنتجات 

 للتحكم في الرسال أو أي جزء من تفاصيل العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل إخبارية. 

يعرقل   .12 أو  يتداخل معها  أو  للمركز  اللكتروني  املوقع  املتاحة على  املادة  أو محتوى  بعمل  الضرار  عدم 

 فسدها. الدخول عليها أو يعترضها أو ي

تحادية واملحلية في إمارة عجمان  تخضع هذه الشروط لكافة تشريعات دولة المارات العربية املتحدة اال .13

فسر  
ُ
 لهاوت

 
وتختص محاكم إمارة عجمان بالنظر في أي نزاع أو خالف ينشأ من تنفيذ هذا العقد    ،وفقا

 في تفسير بنود هذا العقد.ويرجع للطرف األول وحده و 
 
 حصريا

يجب على املستخدمين زيارة هذه الصفحة    ،يجوز للمركز تعديل بنود هذه الشروط دون إشعار مسبق .14

 ملنقحة. من وقت آلخر للتحقق من الشروط واألحكام ا

 

 

https://scc.ajman.ae/ar/node/420
https://scc.ajman.ae/ar/node/105
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  خصة البيانات املفتوحة 4.4
 يسمح ترخيص البيانات املفتوحة للمستخدمين بالصالحيات التالية: 

 . وبأي صيغة مع الغيرنسخ املعلومات ومشاركتها  .1

 . ستخدام التجاري شكل لجميع األغراض بما في ذلك اال توزيع البيانات في أي   .2

 . ستخدام املعلوماتا خرين بمشاركة املواد األصلية والسماح لآل  .3

  الشارة الى املصدر في أي كتب أو مقاالت أو أوراق مؤتمرات أو أطروحات أو تقارير أو منشورات أخرى  .4

 . تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات املنشورة

 للشروط التالية:  متثاليتوجب اال 

 .مضللة لآلخرينستخدام املعلومات بأي طريقة غير قانونية و/أو  إعدم   .1

 . املرخصة ( للمادةURLالرابط التشعبي ) ذكر عنوان .2

 . أو هوية املركز ذكر اسمالشارة الى مصدر املادة األصلية ومراعاة  .3

اال األ  .4 ضرورة  االعتبار  بعين  إشعار  خذ  بأي  بحقوق حتفاظ  املواد    يتعلق  في  الواردة  والنشر  الطبع 

 .األصلية

 

 ملعظم الجهات الحكومية  ستخ ام البيانات املفتوحة شروط  عادة   5.4

قابلة   • الحكومي  املوقع  في  البيانات  ا لال تعد  وإعادة  األ ال ستخدام  قبل  من  النشر  وإعادة  فراد  ستخدام 

 قيود. املنظمات بدون و 

ر و ذلك للحفاظ على ملكية  دنه من الضروري ذكر املصإي موقع حكومي ف أ ستخدام البيانات من إعند  •

 .  و مدى مصداقيته من صحة املصدرالقارئ  كد أالبيانات و لكي يت

عواقب    جراء ال وينتج عن هذا  من مصدر حكومي    ة تحريف املعلومات املأخوذ  أو تم تغيير  ير أن  ن الخطم •

 وخيمة.  

 

 حقوق الترخيص:ن اق   6.4

 . تخول الرخصة ممارسة الحقوق املرخصة في جميع الوسائط واألشكال املنتجة .1

 . الرخصة مجانية وغير حصرية لتنزيل املعلومات عبر النترنت ووسائل العالم التقنية .2

 ستخدامها وفق إيحظر بيع أو إعادة بيع أي معلومات أصلية تم   .3
 
لهذه الرخصة مقابل أي رسوم أو    ا

 . مبلغ من املال أو مقابل أي شكل من أشكال التعويض

 ال يجوز إسناد هذه الرخصة من الباطن، ويجوز نسخ املواد األصلية ومشاركتها، كلي   .4
 
 أو جزئي    ا

 
، أو  ا

 .إنتاج املواد املعدلة أو املشتقة أو إعادة إنتاجها أو مشاركتها
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 الفصل الخام  

 التوجيهات و  اإل شادات 
 

الجهات الحكومية ومستخدمين البيانات املفتوحة على  تساعد وإرشاداتيحتوي هذا الفصل على توجيهات 

 فراد التامة منها.معرفة أهم املتطلبات الالزمة عند توفير البيانات لضمان استفادة األ 
 

 توجيهات  تاحة البيانات املفتوحة 1.5

يمكنها  البيانات املفتوحة ليست مقتصرة على الجهات الحكومية فقط بل أي جهة كانت حكومية أو خاصة  

 فراد.  أن تنشر البيانات القابلة للنشر كبيانات مفتوحة وذلك يساهم في تنوع مصادر البيانات لأل 

 خرى أن تلتزم بها وهي : ات األ ؤسس ة حكومية أو املمؤسس للبيانات املفتوحة توجيهات خاصة على كل  

 بسهولة.   األفراد كل    إلىة لكي تصل  مؤسسلل  لكترونيمن الضروري إتاحة البيانات املفتوحة على املوقع ال •

و  • البيانات بصيغ بسيطة  للمعالجة ومن  توفير   أقابلة 
 
البرامج تفضيال و لأل   كثر  الوورد  كسل  الفراد هما 

 ستخدامهما. السهولة 

  .ليس من الضروري كشف املستخدمين ألنفسهم عند أخذ البيانات كالتسجيل أو الترخيص •

 جراءات معقدة.إبسهولة بدون  األفرادن يستخدمها أو تسهيل الحصول على البيانات  •

لتوضيح عملية تحميل امللفات  أن يتم توفير املعلومات املتعلقة بملف البيانات املفتوحة كالحجم أو النوع   •

 للمستخدم. 

 موثوقة.كد من أن البيانات كاملة و يجب على الجهة أن تتأ •

ستخدام  حة وذلك ملنح املتعاملين ترخيص ال توضيح سياستها الخاصة للبيانات املفتو ة  مؤسس يجب لكل   •

 البيانات من دون أي مشاكل.

 . التي نشرتها ة مسؤولية البيانات املفتوحةؤسس تتحمل امل •

 

   شادات عامة  2.5

البيانات ال تملك أي قيود قانونية أو سياسية أو غيرها وأنه   • التأكد من أن  في  من الضروري  ال مشكلة 

 نشرها كبيانات مفتوحة.

 .نتهاك خصوصيتهاأو  فرد ما من املجتمع إلىالحرص على عدم إفشاء أي معلومات شخصية قد تشير  •

ة الناشرة للبيانات املفتوحة هي املالكة للبيانات وأنه ال وجود لشريك في البيانات  ؤسس يجب أن تكون امل •

 ة أخرى. مؤسس مع  

 فراد بدون رسوم أو شروط.لأل الحرص على توفر البيانات  •
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