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نقاط العرض
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ونطاقھاالدراسةھدف1.

والتحدیاتوالفرصالكبیرةالبیاناتمفھوم2.

العربیةالدولفيالكبیرةالبیاناتتطبیقاتاستبیانونتائجغرض3.

الكلياالقتصادتحلیلوالرسمیةاإلحصاءاتغراضألالكبیرةالبیاناتتطبیقاتبعض4.

العربیةلالدوفيالكبیرةالبیاناتتطبیقلدعمإقلیميعمللبرنامجإطارلوضعمقترحات5.
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ھدف الدراسة ونطاقھا. 1

3

استناداً إلى تقییم الوضع الراھن وجاھزیة السلطات العربیة في مجال البیانات الكبیرة
المالیة، استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة الذي شمل الجھات المعنیة في وزارات

.بیةوالمصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، وأجھزة اإلحصاء في الدول العر

ل تقدیم مقترح لوضع إطار لبرنامج عم
رة في إقلیمي لدعم تطبیق البیانات الكبی

.الدول العربیة

استعراض بعض الممارسات بشأن 
البیانات الكبیرة ألغراض اإلحصاءات

.الرسمیة و تحلیل االقتصاد الكلي
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ةالكبیرلبیاناتلالنطاقالواسعالتعریف:

ةمتنوعمجموعةوتشملكبیر،حجمذاتبیانات

وطرقأدواتیتطلبالذياألمر،البیاناتمن

بطریقةومعالجتھاإدارتھا،ولتجمیعھا،جدیدة

.فعالة

الكبیرةالبیاناتتعریف ً 5"لمبدئوفقا V’s":

.لبالتق-المصداقیة-السرعة-التنوع-الحجم

مفھوم البیانات الكبیرة والفرص والتحدیات . 2
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"V’s 5"مبدء-تعریف البیانات الكبیرة 

الحجم
Volume

التنوع
Variety

التقلب
Volatility

لسرعةا
Velocity

المصداقیة
Veracity

صندوق النقد الدولي: المصدر
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مفھوم البیانات الكبیرة والفرص والتحدیات . 2
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منظور واسع-البیانات الكبیرة

مركز الب�انات
Data Center

APP

APP

APP

APP

SaaS

PaaS IaaS

APP

APP

APP

سحاب
"Cloud"

نت األش�اء ان��
" IoT/Edge"

Structured Data Unstructured Data Data Streaming “at the Edge”
المھیكلةالبیانات  المھیكلةالبیانات غیر  تدفق البیانات

"Cisco“: المصدر
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مفھوم البیانات الكبیرة والفرص والتحدیات . 2
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مدى تأثر اإلحصاءات الرسمیة بجمع البیانات المتدفقة من خالل 
شبكات

.االتصاالت المتنقلة وأجھزة األقمار الصناعیة، والصور اإللكترونیة•
•"Internet Of Things"
األحداث واآلراء التي یتم تجمیعھا من محركات : وسائل االعالم االجتماعیة•

 Twitter, blogs, text messages": البحث، مثل وسائل االعالم االجتماعیة
“Facebook, LinkedIn

األجھزة القابلة لالرتداء•
في عملیات اإلنتاج"  "Sensorومستشعر المعلوماتRobot""االنسان اآللي •
حركة المرور الذاتیة•
األنظمة الذكیة•
مدفوعات االئتمان والخصم، منصات التداول والتسویة•
رسوم الطرق، حركة المسافرین ومسارات القطارات والسفن والطائرات، أجھزة•

تتبع المحمول، أنظمة المالحة
الكالم والتعرف على الكلمة•

...

البیانات الكبیرة واإلحصاءات الرسمیة 



یانات غرض ونتائج استبیان تطبیقات الب. 3
الكبیرة في الدول العربیة
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بیةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العر. 3
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التعرف على 
احتیاجات الجھات 
المعنیة في الدول 
العربیة إلنجاز 

وتطویر مشاریع 
البیانات الكبیرة 
وطرق التحلیل 

المتقدمة

رصد معلومات واسعة حول 
مشاریع البیانات الكبیرة 

الحالیة والمستقبلیة، وكذلك 
معلومات عن الشراكات 

ومصادر البیانات وأدوات 
التحلیل المستخدمة

االستفادة من 
تجارب الدول التي 
حققت تقدماً في ھذا 

المجال

الغرض من استبیان  تطبیقات البیانات الكبیرة  في الدول العربیة
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يفالمعنیةالدوائرممثليقبلمناالستبیانحولدَ ر17استالمتم
العربیة،النقدومؤسساتالمركزیةوالمصارفالمالیة،وزارات

.العربیةالدولفيئیةحصااإلالمراكزو

العلیااالدارةاھتمامإلىأشارتالمستلمةالردودمن%88حوالي
لجنةبتكوینقاممنھا%29وحواليالكبیرة،البیاناتبموضوع

.المجالھذاوتستعرضتناقشداخلیة

ةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربی.3

9

أجھزة اإلحصاء
53%

المصارف 
المركزیة 

د ومؤسسات النق
41%

وزارات المالیة
6%

نسبة المشاركین في االستبیان 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

)لجنة داخلیة(نعم،  ق لجنة بالتنسی(نعم، 
)مع الشركاء

ال

29% 24%

47%

ھل تم تشكیل لجنة أو وحدة فنیة متخصصة 
بموضوع البیانات الكبیرة في مؤسستكم؟

0%
10%
20%
30%
40%
50%

اھتمام 
)            كبیر(

5

اھتمام             
4

اھتمام        
3
اھتمام             

2
اھتمام 

1) ضعیف(

44% 44%

12%
0% 0%

ما ھو مستوى اھتمام االدارة العلیا في مؤسستكم
بموضوع البیانات الكبیرة؟

لكبیرةاالبیاناتبموضوعالعربیةالدولفيالمعنیةالجھاتقبلمنكبیراھتمام
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بیةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العر. 3
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الكبیرةالبیاناتمشاریععلىالعربیةالمعنیةالمؤسساتمن%47حواليیعمل ً منھا%34(حالیا
.)بعدتمویلھایتململكنعلیھا،الموافقةتمت

خطةأو/طریقخارطةوضعفيوالمساھمةنظرائھامعتعاونالفيالمعنیةالجھاتكلترغب
.الكبیرةالبیاناتوتطویراستخدامحولاإلقلیميللتعاون

ال
53%

نعم
47%

ھل تعملون حالیاً على أي مشروع 
للبیانات الكبیرة؟

ال
18%

نعم
82%

ھل تنظر مؤسستكم في بدء العمل على 
لفترة مشاریع لھا صلة بالبیانات الكبیرة في ا

المقبلة؟

المشاركة الفعلیة للجھات المعنیة في مجال البیانات الكبیرة
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بیةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العر. 3
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إمكانیة الوصول إلى 
البیانات الكبیرة 
والحصول علیھا 

بصفة دوریة

الحاجة إلى 
المھارات التقنیة 
والخبرات في 
مجال البیانات 

الكبیرة
الشراكات 

والتعاون مع 
الجھات المنتجة 
للبیانات وإبرام 
اتفاقیات تبادل 

البیانات

التشریعات 
المتعلقة بسریة 
وخصوصیة 

وسالمة البیانات

اإلمكانات المادیة 
لبدء مشروعات 
البیانات الكبیرة 

وتمویلھا

أكبر خمسة تحدیات تواجھ الجھات المعنیة للبدء في مشاریع البیانات الكبیرة
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یةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العرب. 3
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اتالبیانمصادرتستخدمالمعنیةالجھاتمن%41حوالي
.الكبیرة

خبراءبتوظیفتقومالمعنیةالجھاتمن%35حوالي
.رةالكبیالبیاناتمجالفيموظفیھاوتدریبمختصین

قانونيإطارإلىتفتقدالمعنیةالجھاتمن%53حوالي
.البیاناتوخصوصیةسریةقضایالمعالجة

ال
59%

نعم
41%

رة؟ھل تستخدم مؤسستكم مصادر البیانات الكبی

ال
53%

نعم
47%

یة ھل لدیكم إطار قانوني لمعالجة قضایا السر
والخصوصیة في البیانات الكبیرة؟

ال
65%

نعم
35%

انات؟ ھل تقومون بتوظیف خبراء متخصصین في البی

المعنیةالجھاتتواجھھاالتيالتحدیاتبعض–الراھنالوضع
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6%

19%

50%

19%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

)عالي(5 4 3 2 )ضعیف(1

و الحصول كیف تقیمون مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحلیل البیانات الكبیرة أ
على المخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم؟  

تحلیلاتعملیلبدءوضعیفمتواضعبینمؤسستھماستعدادیعتبرونالمستطلعینمن%75حوالي
.منتظمبشكلاستخدامھامنالمتوقعةالمخرجاتعلىالحصولأوالكبیرةالبیانات

رجاتاستعداد الجھات المعنیة لبدء تحلیل البیانات الكبیرة أو الحصول على المخ
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التوجد
69%

توجد
31%

انات األدوات التي تستخدمونھا لتحلیل البی
الكبیرة

تحلیلفيالستخدامھاأدواتعلىلدیھالیسالمعنیةالعربیةالمؤسساتمن%69حوالي
ً بتطویرھایقومفقط%22وحوالي،الكبیرةالبیانات .داخلیا

ما األدوات التي تستخدمونھا في تحلیل البیانات الكبیرة؟
البرامج 

اإلحصائیة 
(Eviews, 
SPSS...)

بعض التطبیقات 
المتعلقة اإلحصائیة

باستخراج وإعداد 
 ”dataالبیانات من

“Warehouse

التطلع الستخدام 
"Tab lean "

أداة للتحلیل ك
وعرض البیانات 

Hadoop 
Postgre SQL 

ShellScripting

Microstrategy نظام 
"Fame"

المتخصص 
ل في السالس
الزمنیة

"Alteryx"
"QlickView"

"KNIME"
"Cloudera"

"R Language"

"R-Studio"

ً استخدام أدوات تحلیل البیانات الكبیرة أو الحصول على المخرجات محدود حا لیا
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اإلداریةالبیاناتتستخدمالمعنیةالجھاتمن%87حوالي.
المصدرمنمباشرةاإلداریةالبیاناتعلىتحصلالمعنیةالجھاتمن%81حوالي.

ال
13%

نعم
87%

ھل تستخدمون البیانات اإلداریة الرسمیة؟

عن طریق 
جھاز 
اإلحصاء

مباشرة من 44%
المصدر

81%

كیف تحصل مؤسستكم على البیانات 
اإلداریة؟

ھا على أكثر من اختیار واحد ممكن لتحدید الجھة المعنیة لكیفیة حصول* 
البیانات اإلداریة

استخدام البیانات اإلداریة
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ةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربی. 3
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86(والمؤشراتاإلحصاءاتتلیھا،)%100(المعنیةالجھاتواھتمامتركیزالبیاناتجودةتتصدر%(.
الكبیرةالبیاناتمصادرعلىبالتعرفتھتم%67حوالي.

7%
40%

33%
73%

40%
40%

53%
73%

80%
86%

100%
73%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

أخرى
التكالیف والمھارات واالحتیاجات من الموارد

تحدیات التواصل
استخدام البیانات التخاذ القرار

تعزیز المنافسة
تحلیل السیناریوھات واالفتراضات

التنبؤات واألداء االقتصادي
طرق التجمیع

الكبیرةاستخدام التقنیات اإلحصائیة إلدارة البیانات
اإلحصاءات والمؤشرات 

جودة البیانات 
تقنیات أخذ العینات

التعرف على مصادر البیانات الكبیرة  

ما المواضیع اإلحصائیة التي تھمكم في إطار البیانات الكبیرة؟

رةالمواضیع اإلحصائیة التي تھم الجھات المعنیة في إطار استخدام البیانات الكبی
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ةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربی. 3
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إلعدادمؤھلةالمشاریعمن%41حوالي
مشاریع%35واإلحصاءات،وإصدار

"Pilots".

تتمالكبیرةالبیاناتمشاریعمن%34حوالي
.بعدتمویلھایتمولمعلیھاالموافقة

اكتملتفقط%13حوالي.

اكتمل     
13%

في مرحلة (جاري 
)التنفیذ

33%

)لم یبدأ بعد(معتمد وممول 
0%

تم تمت الموافقة علیھ ولم ی
تمویلھ بعد

34%

-في التخطیط(مقترح 
أو لم تتم الموافقة علیھ

)تمویلھ بعد
13%

مرحلة الفكرة 
7%

ما الوضع الراھن للمشروع؟

إلعداد وإصدار 
اإلحصاءات

41%

”  Pilot“مشروع 
بھدف تطبیقھ في

حال نجاح المشروع
35%

/استكشافي 
للبحث

24%

مشاریع البیانات الكبیرة مؤھلة 
على النحو التالي 

 ً مشاریع البیانات الكبیرة محدودة حالیا



Big"تطبیقات البیانات الكبیرة  Data"
في الدول العربیة

ةغرض ونتائج استبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربی. 3
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والمالیةاالقتصادیةاإلحصاءاتألغراضالمحتملةالكبیرةالبیاناتمشاریعمن%46حواليھناك،
لإلحصاءات%31والنقل،وإحصاءاتاألسعارإلحصاءات%31والسیاحة،إلحصاءات%38و

.واالجتماعیةالدیموغرافیة

23%
31%

38%
31%

8%
0%
0%

8%
0%

46%
31%

23%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

أخرى
إحصاءات النقل

إحصاءات السیاحة
إحصاءات األسعار
إحصاءات الصحة
إحصاءات التعلیم
إحصاءات العمل

إحصاءات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
اإلحصاءات البیئیة 

اإلحصاءات االقتصادیة والمالیة
اإلحصاءات الدیمغرافیة واالجتماعیة 

مرحلة الفكرة 

مجاالت االستخدام المحتملة لمشاریع البیانات الكبیرة

مجاالت االستخدام المحتملة لمشاریع البیانات الكبیرة
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المناقشةفيالشراكاتمن%67حوالي.
مؤسساتمعالشراكاتمن%45حوالي

.حكومیةدولیة

المستطلعةالمؤسساتمنفقط%41حوالي
أومنظماتمعشراكاتعلىتتوفرالمعنیة
البیاناتمشاریعحولآخرینبیاناتمزودي
الكبیرة

أخرى
11%

مؤسسة 
أكادیمیة

11%

ة مؤسسة تجاری
غیر حكومیة 

22%

مؤسسة دولیة غیر حكومیة
11%

ة مؤسسة دولی
حكومیة

45%

نوع المؤسسة الشریكة

دتم االعتما
16%

عقد اتفاقیة
17%

/ النماذج األولیة 
یسمح (االختبار 

ات بعض شركاء البیان
)عقدبذلك قبل توقیع ال

0%

في المناقشة
67%

الوضع الحالي للشراكة

%59ال

%41نعم

ھل لدى مؤسستكم أي شراكات مع منظمات أو 
موفري بیانات آخرین حول ھذا المشروع؟

الشراكات مع منظمات أو مزودي البیانات حول مشاریع البیانات الكبیرة محدودة
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إنشاء مجموعات وفرق عمل 
يعلى المستوى العربي والدول

المساعدة على تطویر البنیة
ةالتحتیة القانونیة والتقنی

مة تنظیم دورات تكوینیة منتظ
وبعثات مساندة فنیة ومھمات
ي لتبادل الخبرات والكفاءات ف
مجال البیانات الكبیرة 

إعداد برنامج متكامل لمساعدة 
المؤسسات العربیة على 

لكبیرةاكتساب تقنیات البیانات ا

توفیر السیاسات المناسبة
لتبادل البیانات الكبیرة 

خصوصاً مع القطاع الخاص

ة نشر الوعي بأھمیة االستفاد
من البیانات الكبیرة من خالل
مؤتمرات وفعالیات وورش 

عمل عربیة

Pilots""إطالق المشروعات 
لتطویر المنھجیات والخبرات
المطلوبة وتطویر المنتج 

االحصائي الرسمي

اتخاذ قرار على مستوى 
المؤسسات اإلحصائیة بإدراج
موضوع استخدام البیانات 
ة الكبیرة ضمن خططھا الوطنی

نظراً ألھمیتھ الكبیرة

ن العمل على بناء عالقات تعاو
وشراكات استراتیجیة مع 
ةمختلف المؤسسات ذات العالق

إنشاء بنك األفكار العربي 
لمشروعات استخدام مصادر 

اءات البیانات الكبیرة في االحص
الرسمیة وربطھا بمشروعات 

التنمیة المستدامة

المساعدة في توفیر موارد 
ر مالیة مستمرة في إطار تطوی

المنظومة المعلوماتیة ونظم 
البیانات الكبیرة 

حصر أفضل الممارسات 
واالستفادة من التجارب 

الناجحة في مجال استخدام 
البیانات الكبیرة

مقترحات و آراء الجھات المعنیة في الدول األعضاء



بعض تطبیقات البیانات الكبیرة ألغراض. 4
غیرھا اإلحصاءات الرسمیة وتحلیل االقتصاد الكلي و
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تجربة البنك المركزي األوروبي في مجال البیانات الكبیرة

كبیرةدراسات إحصائیة مرتبطة باستخدام البیانات ال

مدفوعات التنبؤ اآلني لنمو الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام بیانات ال"
"اإللكترونیة

تماعیةاالجاالعالمووسائلالمستھلكثقةفيالتغییراتبینالعالقات
ثقةفيللتغیراتكمؤشراستخدامھاوإمكانیةھولندا،فيالعامة

مبكروكمؤشرالمستھلك

onlineآثارتحدید bullishness""األسواقعلىاالنترنتعبر
investor(المستثمرینثقةتقدیرتطویرتمحیث،"الدولیةالمالیة

sentiment)،علىالبحثطلباتإلىاستنادا"Twitter"و
"Google"

للتنبؤ اآلني بمعدالت البطالة Google""كیفیة استخدام بیانات البحث 
حجم في منطقة الیورو، حیث تم استخدام ھذه البیانات من تغییرات ال

Google" ."األسبوعیة لمؤشرات البحث عبر 

Pilots ""المشاریع 

ة على سبیل المثال بیانات المیزانی(مجموعة البیانات اإلداریة 
)العمومیة للشركات

مثل معلومات البحث عبر (مجموعة بیانات بحث الویب 
"Google("

)مثل مشغلي بطاقات االئتمان(مجموعة البیانات التجاریة 

).على سبیل المثال تجارة عالیة التردد(بیانات السوق المالیة 

البنك المركزي األوروبي : المصدر
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 (EUROSTAT) تجربة مكتب االحصاء االوروبي

Pilots ""المشاریع  دراسات إحصائیة وأنشطة مرتبطة باستخدام 
البیانات الكبیرة

،(Web scraping)التجریف على شبكة اإلنترنت 
.وتشمل الوظائف الشاغرة وخصائص المؤسسات

مع البیانات ) للقطاع العام والخاص(مطابقة سجل األعمال الحالي 
یلیة عن التجاریة على المستوى الجزئي واإلجمالي إلنشاء بیانات تفص

صمیم خصائص شركات التصدیر واالستیراد، مما یمكن أن یساعد في ت
.سیاسات التجارة واالستثمار بشكل كبیر

العدادات الذكیة في مجال استھالك الكھرباء والمساكن
.المؤقتة

ال تحلیل التشریعات واالستراتیجیات، كذلك األخالقیات واالتص
(Ethics and communication)نظراً للتحدیات المرتبطة بجودة ،

.ھذه البیانات
مشروع دراسة الجدوى بشأن استخدام بیانات تحدید 

المواقع المتنقلة في اإلحصاءات السیاحیة
(the use of mobile positioning data for 

tourism statistics).

:توفیر برنامج تدریبي لإلحصائیین األوروبیین، یشمل
دورات مخصصة للبیانات الكبیرة-
كبیرةالتركیز على مصادر البیانات الكبیرة وعلى أدوات البیانات ال-
اكتساب المھارات الالزمة لتقییم المصادر ونوعیتھا، والمھارات -

.الالزمة الستخدام األدوات، واستكشاف مصادر البیانات الكبیرة
.بیانات التعرف على أنظمة السفن

 (EUROSTAT)مكتب االحصاء االوروبي: المصدر



Big"تطبیقات البیانات الكبیرة  Data"
في الدول العربیة

رھابعض الممارسات  ألغراض اإلحصاءات الرسمیة واالقتصاد الكلي  وغی. 4

24

تجربة المكتب األمریكي للتحلیل االقتصادي في التعاون مع شركات المعلومات 

التعاون مع الشركات
.لتطویر أسعار الحواسیب الھائلة"IBM"التعاون مع شركة 

.ومصنعي السیارات اآلخرین في تطویر بیانات تسعیر السیارات والشاحنات الجدیدة" Chrysler"التعاون مع شركة 

.لتطویر محركات البحث اإلقلیمیة" Google"التعاون مع 

المكتب األمریكي للتحلیل االقتصادي : المصدر
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أنشطة فریق العمل العالمي لألمم المتحدة المعني بالبیانات الكبیرة

2014
إنشاء فریق العمل العالمي-
ات ألمم المتحدة المعني بالبیانل

.)UN-GWG(الكبیرة 

حول " Pilots"تقاسم-
.البیانات الكبیرةمشاریع 

الصینب: مؤتمر األولال

2015
إلى " Pilots"االنتقال من -

.المبادئ التوجیھیة

باإلمارات : المؤتمر الثاني
العربیة المتحدة

2016
الوصول إلى مصادر -

والشراكات البیانات الكبیرة،
وأھداف التنمیة المستدامة

بإیرلندا: المؤتمر الثالث

2017
تعاون في مجال البیانات ال-

والبیانات الموثوقة
(Data 

collaboratives and 
trusted data)

ابكولومبی: المؤتمر الرابع

الكبیرةلبیاناتلالویببوابةتطویر
(web gate on big data)

https://unstats.un.org/bigdata

الكبیرةالبیاناتمخزوناتتطویر
(Big Data Inventory)

https://unstats.un.org/bigdata/inventor

https://unstats.un.orgلجنة اإلحصاء التابعة لمنظمة األمم المتحدة : المصدر

https://unstats.un.org/bigdata
https://unstats.un.org/bigdata/inventor
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البیانات الكبیرة ألغراض االقتصاد الكلي

الدراسات مجاالت استخدام البیانات الكبیرة في االقتصاد الكلي
Hal Varian & Choi (2009, 2011, 2013)  السیاحة/ معدل البطالة، مبیعات التجزئة، مبیعات المنازل، السفر ،

.مبیعات السیارات، ثقة المستھلكین
Unemployment rate, retail sales, home sales, 
travel/tourism, car sales, consumer confidence 

Zimmermann K & Askitas N (2009) DE unemployment rate معدل البطالة بألمانیا

D’Amuri F, & Marcucci J (2010, 2013) US unemployment rate معدل البطالة بالوالیات المتحدة
McLaren N & Shanbhogue R (2011) معدل البطالة وسوق اإلسكان بالمملكة المتحدة

UK unemployment rate & housing market trends

Vosen & Schmidt (2011) DE private consumption االستھالك الخاص بألمانیا

Carriere-Swallow (2011) Car purchases in Chile شراء السیارات بالشیلي

Guzmán G (2011) Inflation التضخم

Fantazzini D & Toktamysova Z (2014) German car sales بألمانیا شراء السیارات

Morgan J, e all (2015) DE, FR, IT, ES NL معدالت البطالة

الدراسات المذكورة أعاله: المصدر
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باستخدام البیانات الكبیرة" نظام االئتمان االجتماعي"تجربة الحكومة الصینیة لتطویر 

: مبادرة تصنیف كل واحد من المواطنین حسب درجة ائتمان باستخدام البیانات الكبیرة
بیانات الھواتف الذكیة والتجارة اإللكترونیة ووسائل اإلعالم االجتماعیة، وبیانات 

والشرطة والبنوك والسجالت الضریبیة وبیانات ) المحاكم(السلطات القضائیة 
.التوظیف، إلخ

یمكن لدرجة ائتمان كل مواطن أن تتأثر بشكل سلبي بھوایتھ وعاداتھ 
ونمط حیاتھ، وكذلك ما یقوم بھ من تواصل اجتماعي، مثل، القراءة التسوقیة

.أو الشراء أو النشر على اإلنترنت من تعلیقات وآراء سیاسیة، إلخ
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بعض األدوات المستخدمة في مجال البیانات الكبیرة

تخزین البیانات وإدارتھا
Hadoop  - Cloudera  - MongoDB  - Talend

Data Cleaningمعالجة البیانات  
OpenRefine – DataCleaner

Data Miningتنقیب البیانات
RapidMiner - IBM SPSS Modeler - Oracle data 
mining - Teradata – FramedData – Kaggle

    Data Analysisتحلیل البیانات

Qubole – BigML – Statwing

 Dataالعرض المرئي للمعلومات
Visualization  

Tableau – Silk – CartoDB – Chartio - Plot.ly –
Datawrapper

Data Integrationدمج البیانات  
Blockspring - Pentaho

Data Languages
R Language – Python – RegEx – Xpath

Data Collectionتجمیع البیانات  
Import.io

.مزودي نظم المعلومات المذكورین أعاله: المصدر
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Data Source

Data Base

Data Warehouse

ERP

CRM

Audio Visual

Excel, CSV

Social Media

Logs

Sources

Real-time
ingestion

Micro 
batch ingestion

Batch ingestion

Ingestion 
tier

Insights
tier

Action tier

Real
time

Micro batch

Mega
batch

SQL
NoSQL

SQL

SQL
MapReduce

Query Interfaces

Real-time
insights

Analytics

Reports

Dashboards

What if queries

Big Data

Interactive
insights

Batch insights

بحیرة البیاناتأومركز البیانات: نموذج مشروع البیانات الكبیرة

مستودع البیانات
"Data warehouse"

مركز أو بحیرة البیانات
"Data Lake or Data Hub"

vs
International Telecommunication Union(ITU):المصدر
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لدعم تطبیق البیانات الكبیرة إقلیمي 

في الدول العربیة
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السیاسات
Policies

الجودة
Quality

االتصال /األخالقیات
Ethics / Communication

المھارات
Skills

التشریعات
Legislation

البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
IT Infrastructures

المنھجیات
Methods

تبادل الخبرات
Experience sharing

مصادر البیانات الكبیرة
Big data sources

الحوكمة

"Pilots"المشاریع 

إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرة

الحوكمة

إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرة-المحور األول  
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مبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرة-المحور الثاني  

ا
المشاركة

Engage
لدعم

Empower
لتحفیز

Energize
التمكین

Enable
التعلیم

Educate

اإلمكانیات المحتملة لتحیل 
البیانات الكبیرة

النھوض بھا وتوسیع 
مجالھا

Big data potentials
Analytics Stand-
Up & Scale Up

دراك قیمة البیانات الكبیرة
Realization of

Total Data Value

إظھار موھبة علوم 
المعلومات
Igniting

Data Science 
Talent

ما یمكن عملھ بالبیانات
“What Can Data Do 

for me”

ما ھي قیمة البیانات
“How much is my 

data worth”

كیف یمكن تنمیة المھارات
“How to build my 

talent base?”

التمكین من خالل دعم علوم 
المعلومات

Enablement 
through

Data Science

كیف یمكن وجود حلول لما 
 ً كان صعبا سابقا

“How to solve the 
previously 

impossible”

التواصل المجتمعي
Community 
Outreach

ماھي أھمیة تحلیل البیانات 
والرؤى المستخرجة

“Why data analytics 
and insights?”

التعاون مع الشركاء

األنشطة المفصلة ألنشطة المفصلة األنشطة المفصلة األنشطة المفصلة األنشطة المفصلة
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ة المعرفتبادلإقلیمي لمركز"
"ةالكببرالبیانات في مجال

ضاءتقییم جاھزیة واستعداد البلدان األع
ات من خالل استبیان تطبیقات البیان

الكبیرة في البلدان العربیة
)صندوق النقد العربي(

وأدوات جدیدة، رصد المعلومات 
ومراجع، ودورات تدریبیة، وتبادل 

....الخبراء

مطابقة المھارات بین الدول األعضاء 
والمبادرات اإلقلیمیة والعالمیة

لبلدان لتقدیم األنشطة المناسبة 
األعضاء

التنسیق واالتصال
استخدام الموارد المتاحة

الشراكات مع المصادر األخرى 
ومقدمي الخدمات

وبناء الشراكات إنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون -المحور الثالث  
في مجال البیانات الكبیرة

Regional
Big Data Excellence Centre
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صندوق النقد العربي
http://www.amf.org.ae
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http://www.amf.org.ae/
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