
البيانات المفتوحة في 
 سلطنة عُمان



 مهامنا

 اإلشراف الفني

تقديم الدعم الفني  

 للجهات الحكومية

متابعة االهداف  

 التنموية

نشر وإتاحة المعلومات  
 واإلحصاءات 

دعم صناعة 
 القرار

إنشاء البُنى الوطنية  
 للمعلومات الجغرافية



 قيمنا

 حةاإلتا

 الشفافية

 المهنية

 الشراكة

إدارة 
 المعرفة 
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انتاج كميات هائلة من 
البيانات والمعلومات 

اإللكترونية المحدثة بشكل 
 .مستمر

جعل العمليات 
 واإلجراءات

الحكومية أكثر 
 كفاءة

تقديم خدمات 
حكومية أكثر جودة 

إلى جانب زيادة 
 .  مشاركة المواطنين



 البيانات المفتوحة مجاالت

 اإلحصاءات الوطنية•

 معلومات الموازنات المالية •

 البيانات الجغرافية •

 القوانين واللوائح التنظيمية •

 معلومات التعليم والصحة والنقل•



 بوابة وزارة القوى العاملة

 بيانات الباحثين عن عمل•

 بيانات العاملين في القطاع الخاص •

 )العمانيين وغير العمانيين( 

بيانات الطالب الدارسين بالكليات التقنية •

 ومعاهد التدريب المهني

 بيانات فريق التفتيش•

 بيانات الوظائف الشاغرة•



 الماليةبوابة وزارة 

توفر البوابة التقارير المالية المتعددة 

والتي تمكن المستخدم من استعراضها 

بشكل مباشر عبر الموقع أو تحميلها و 

من ثم تصنيفها وفلترتها وتحليلها 

 .بحسب حاجته



 السياسات والمعايير للبيانات المفتوحة
 إبراز التزام السلطنة بالمبادئ العامة للبيانات المفتوحة •

مساعدة الجهات الحكومية على فهم أولويات المجتمع واألنشطة •

 .  الصناعية والتجارية وحاجتها  للبيانات المفتوحة

تبسيط وتسهيل نشر الجهات الحكومية للبيانات المفتوحة في •

 السلطنة 

وضع إطار عمل لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة يمكن الجهات  •

 .الحكومية من إنشاء مجموعات بيانات ذات قيمة عالية للجمهور

تحديد المبادئ العامة للبيانات المفتوحة والتي ستسهم بدورها في •

 تعزيز الثقافة المعلوماتية

زيادة فرص إمكانية استخدام البيانات األولية  إلنشاء وابتكار تطبيقات  •

 .جديدة من شأنها أن تحقق منافع اجتماعية واقتصادية للمجتمع



 مجال تطبيق السياسة

تنطبق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة على جميع الجهات 

الحكومية والمؤسسات التشريعية في سلطنة عمان، ويشمل 

المستفيدين منها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية واألكاديمية 

بما في ذلك  مطوري تطبيقات تقنية (وقطاع األعمال الصناعية والتجارية 

المعلومات واالتصاالت، أو أفراد المجتمع المهتمين أو ممن لديهم رغبة 

 .   في أي استخدام خاص للبيانات الحكومية



 مبادئ البيانات المفتوحة

 سهولة الوصول غير مملوكة ومجانية تفصيلية آنية ومحدثة

 غير تميزية متاحة بدون ترخيص غير مقيدة متوفرة بشكل دائم قابلة للتحليل



 تجربة المركز في البيانات المفتوحة

www.data.gov.om 



 تجربة المركز في البيانات المفتوحة

 البوابة المكانية



 وقودي بنكي

 تجربة المركز في البيانات المفتوحة



 شكرا لكم
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