
     سياسات البيانات المفتوحة
 

1 
 

 

 سياسات البيانات المفتوحة 
   قدمةم

لل ابيووووة  االلكتر نوووو  موقوووو ال إتاحووووة البيانووووات المفتوحووووة ل ميوووو    ا  تقوووووم ةابيووووة  ي ووووة 

(b.edu.sauwww.https://)    التووو  كنمكووور  ا توووره اسوووت وابنا  وركوووة  ه   قيووووه تق يوووة  ،

الم ووا  ة التفاجووو   باليووة    قانونيووة، تنوو   يانووات جابووة  موةوول القووانو   التوو  تنووو   لوو  تي كوو 

  ا  البوا ووة  الموووتفيوكر لوو  كووتا الت وكوو ،  لوووم   ا  الموقوو  ارلكتر نوو   توو  بوووتوم الميرتووة

 ا تووووكتات تووتا جلينووا  االطوو ع جلوو  سياسووة اسووت وام تلوو  البيانووات لميرتووة  ضوور    بوور موووباتنا 

ارلكتر نوو   ةابيووة  ي ووة مووا ت ووو  ار ووا    لوو     ةميوو  البيانووات المفتوحووة المتووواتر  جلوو  بوقوو  

 .لل مي  بتاحةتوجوكة  

 
 المادة األولى: التعريفات 

 

 التيركف  المصطلح 

 .ةابية  ي ة الجامعة 

 .سياسة البيانات المفتوحة السياسة

 البيانات 
ب موجة بر الوقائق ت  صووووو تنا ا  لية    ت  صووووو   ةير ب امة بتو ا  قام،     

 .الربو  التيبيركة الصوتية،   التو ي ت       الفيوكو، التا تة،   الصو        الور  ،

 البيانات المفتوحة
تكو  بتاحة لليموم ب انا   ه   قيوه    -بقر ء  آليوا  -ب موجة بوووه  بر الميلوبات اليوابة

 .ب ا  تنا ،   ب نا   االستفاه  االط ع جلينا  ماصة   ةنة جابة،    كمكر  ا تره،    

 الوصول إلى البيانات 
القوو   جل  الوصووووون الم اق   المواها  ل  البيوانوات  الموا ه التق يوة لل نوة ل ر  

 .است وابنا

 .ضما   بكانية الوصون الم اسل  الموثوق للبيانات  است وابنا ج و الواةة توافر البيانات 

 .الوفاظ جل  القيوه المصرح  نا للوصون  ل  البيانات    ارتصاح ج نا سرية البيانات 

 ) بقيوالبيانات المص فة جل   ننا )سرا لل اكة، سرا،   البيانات المحمية 

 مستخدم البيانات 
 ا  و   كم   صو حية الوصوون  ل  البيانات   ر  االط ع جلينا    اسوت وابنا     

 .تووكتنا  تقا  للمنام المصرح  نا بر قبو بمتو  يانات ا جمان

المنصة الوطنية  

 للبيانات المفتوحة

بوحو  جل  بووووتوم المملكة تني    إها    حفن  ن ووور ب موجات ه  ب صوووة  ط ية 

 .البيانات المفتوحة

ترخيص البيانات  

 المفتوحة 
 .المقوبة بر البوا ة الوط ية للبيانات المفتوحة   مصة ت اا است وام البيانات المفتوحة

 الصيغة المفتوحة 

 ا صووي ة بقبولة جل  نااق  اسوو   ةير بووو لة الملكية  ةير ماصووة  م صووة بيي ة 

الميوال وة ايليوة لتلو  البيوانوات،  موا تيووووور قوو ات التوليوو   كمكر قراءتنوا آليوا   تمكر  

 . البوث
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 المادة الثانية: النطاق 
 

  تمتلكناالت     , )ةير الووركة المومية  (اليابة ت ابق  حكام هذه الووياسوة جل  ةمي  البيانات  الميلوبات  

بنما  ا  بصووو ها     ووكلنا    طبييتنا،  ك وومو سل  الووو  ت الو قية   سووائو البركو   ةابية  ي ووة

الصوو       ال رائط،     الفيوكو،    الصووت،     ورطة   الواسوو،،ارلكتر ن   الميلوبات الم  نة جل   

 .   الوثائق المكتو ة   ط اليو،     ا  كو بر   كان الميلوبات المو لة الم اوطات، الفوتوةراتية،   

 

 ة للبيانات المفتوحةالمادة الثالثة: المبادئ الرئيس
 

 الوصف المبدأ

 األصل في البيانات اإلتاحة

هذا المبو   تاحة  يانات ةابية  ي وة لل مي  بر م ن ارتصواح ج نا  تمكير   تضومر

الوصووووون  لينا  اسووووت وابنا، بالا تقتها طبييتنا جوم ارتصوووواح ج نا    حماكة 

 .مصوصيتنا    سركتنا

الصيغة المفتوحة وإمكانية  

 القراءة آليا  

كتا  تاحة البيانات  توتيرها  صوي ة بقر ء  آليا  تووم   ميال تنا   وكو آل ،  ويث  

 (CSV, XLS, JSON, XML)كتا حفانا  صيغ الملفات  ائية االست وام بتو 

 حداثة البيانات 

المفتوحة  صوووفة   (Data Sets) كتا ن ووور  حوص  صووووا  بر ب موجات البيانات

لل مي  حان تواترها،  ما كتا ن وووور البيانات الم مية بر ب تامة  ه  كة   تاحتنا  

قبو ةابية  ي ووة ت   سوورع  قك بمكر  يو ةمينا،  تيا  ا  لوكة للبيانات الت   

 .تقو تائوتنا  مر   الوقك

 الشمولية 

تلت م ةابية  ي وة  ن  تكو  ب موجات البيانات المفتوحة  وابلة لتتضومر   بر قو   

التفاصووويو،     تيكل البيانات الموووو لة  ما ال كتيا   ب  سوووياسوووة  بمكر بر 

  ال صوووصووية  حماكة البيانات ال وو صووية،  ما كورب ةابية  ي ووة جل   ه ا  

البيانات الوصوفية الت  توضو   ت ورح البيانات ا  لية، ب  تقوكا التفوويرات      تاحة

 .البيانات    احتوا نا   ميلوبات بر تل ال     المياهالت الت  توض   يفية است  ب

 عدم التمييز 
تلت م ةابية  ي وووة  إتاحة ب موجات البيانات لل مي  ه   تميي   ه   الواةة  ل   

 .تو يو

 .تقوم ةابية  ي ة  إتاحة البيانات المفتوحة لل مي  ب انا   بدون مقابل مالي 

ترخيص البيانات المفتوحة  

في المملكة العربية  

 السعودية 

سووووان ال ااب  السووووت وام البيانات  ت ضوووو  البيانات المفتوحة لترمي  كووه ا 

المفتوحة   ذل  ال وور ط  االلت ابات  القيوه المفر ضووة جل  الموووت وم  ما كون  

 .است وام البيانات المفتوحة جل  قبون  ر ط الترمي 

تطوير نموذج الحوكمة  

 وإشراك الجميع 

 وفاتية  بوواءلة تمّكر البيانات المفتوحة جملية االط ع  الم وا  ة لل مي ،  تي   

 .ال نات  هجا جملية ص   القرا   تقوكا ال وبات

 التنمية الشاملة واالبتكار 

االلت ام  والقيوام  وو   تواجوو ت  تي ك   جواه  اسووووت ووام البيوانوات المفتوحوة  توتير الموا ه 

 ال برات ال  بوة الوواجموة،     تيموو  تكوابوو  ير ا طرا  المي يوة جل  تمكير ال يوو 

القاهم بر المبتكركر ت  ب ان البيانات المفتوحة    وووراأل ا تراه  الماسوووووووات  ال مي   

  وة  جام ت   ط ق قو ات البيانات المفتوحة
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 المادة الرابعة: مستخدمي البيانات المفتوحة 
 

االط ع  ،  ( //:b.edu.sauwww.https)  ال اب  نا  لموووووت وب  الموق  االلكتر ن   ةابية  ي ووووة  تتي 

هذه البيانات جل  بووا ليتنا ال و صوية،    بر  االسوتفاه الوق ت  ،  ما    لنا ب انا    جل  البيانات المفتوحة

 . هذا الوق بكفون لكاتة الموتفيوكر  ما  ننا تقوم ب ان ا

 

 المادة الخامسة: مسؤولية مستخدمي البيانات 
 

ارلكتر ن ،  ال    ةابية  ي وة   بووت وم البيانات المفتوحة بووا ال  جر  جاه  اسوت وام البيانات ت  بوق  

 .ك تج جر  جاه  است وام هذه البيانات  ا  مااء تتيلق  موتوم البيانات  بصو ها  تا ك ناك ل    

 

 الجامعة المادة السادسة: مسؤولية 
 

نتي ة  قو كاها ال  التير  للموووائلة       سوووء اسووت وام  راضوو جر  ا    ةةير بوووا ل  ةابية  ي ووة   

اسوتمرا كة    تضومرال   ةابية  ي وةارلكتر ن ،  ما      ةابية  ي وةاسوت وام هذه البيانات الم  وو    موق   

 .تترتل جل  سل  ا بوا لية  ةابية  ي ة تتومو   ة ء ب نا،  ما ال  البيانات تل  تواتر 

 

 المادة السابعة: شروط إعادة االستخدام
 

 .ارلكتر ن ( ةابية  ي ةك ل ج و است وام هذه البيانات ار ا    ل     بصو ها )بوق   •

 .ك ل جل  الموت وم جوم توركف هذه البيانات    بصو ها •

سياسية    لوجا ن اط ةير ب ر ع     ةراب        هك ية   ال توت وم هذه البيانات ت   ةرا  ك ل   •

     التوركه،    التقاتة،   التنثير الوووولب  ت    التنةيج،      تمي كة،     ج صوووركة،   ت  تيليقات  

 . قواني نا ال اابية  تقاليوها ناجاهات المملكة  ل ركية  ا ن اط ةير نااب     ب الف

ةابية  ك ل ار ا    ل  بصو  الميلوبات الت  تا  جاه  است وابنا جر طركق  ض   ا ط بوق   •

الملكية الفكركة للبيانات  بصوواقيتنا    حقوق جل لمواتاة ارلكتر ن     المصواه  ا مرم ل   ي وة

 . صوة بصو ها

 

 المادة الثامنة: نشر السياسة 
 

 .ارلكتر ن  ال ابيةكتا ن ر هذه الوياسة ت  بوق  

 

 المادة التاسعة: المصادر
 

الووويوهكة  سووياسووة البيانات المفتوحة بوووتمو  بر سووياسووات حو مة البيانات الوط ية الصوواه  جر الني ة  

للبيوانوات  الوذ واء االصووووا واج   لم كوو بر التفواصوووويوو حون المبواهع الرئيووووويوة  القواجوو اليوابوة للبيوانوات  

  حوكمة  سييييياسييييات على  االطالع  يمكن المفتوحة  المباهع الرئيوووووية  القواجو اليابة لوركة الميلوبات 

 الوطنية البيانات
 

https://www.ub.edu.sa/
https://www.mof.gov.sa/Documents/PoliciesAr.pdf
https://www.mof.gov.sa/Documents/PoliciesAr.pdf

