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 الملخص التنفیذي .1
 
منھجیات بالتعرف على مدى الوعي واالھتمام إلى  تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة دراسةھدف ت

غیر تقلیدیة لتحلیلھا تقنیات البیانات التي تحتاج ألدوات وبرفت عُ ونظم وقوانین إدارة البیانات الكبیرة، التي 
استبیان صندوق النقد العربي حول  ، ذلك باالعتماد على نتائجوتنوعھا اواالستفادة منھا نظراً لكبر حجمھ

سلطات جاھزیة المدى الوضع الراھن وتقییم  ي یھدف إلىالذ ،تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة
 تحلیلالبیانات وطرق  مصادرالكبیرة، وكذلك التعرف على احتیاجاتھا من  البیاناتاستخدام في مجال العربیة 
وزارات المالیة، والمصارف المركزیة  المعنیة فيالجھات  ت الدراسةشمل .لذلك الالزمة مھاراتالو البیانات

ً  الدراسة تتضمنمن جھة أخرى، . في الدول العربیة النقد العربیة واألجھزة اإلحصائیةومؤسسات   استعراضا
البیانات الكبیرة ألغراض اإلحصاءات الرسمیة وتحلیل االقتصاد الكلي، في مجال الممارسات  عن بعض

إطالق یشمل  ،العربیةالبیانات الكبیرة في الدول تطبیق لدعم برنامج عمل إقلیمي لإطار ومقترحات لوضع 
 قضایامعالجة البھدف واستراتیجیة بناء القدرات  مبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرة

بسریة  رتبطةوالوصول إلى البیانات والتشریعات والسیاسات الم قنیاتالمتعلقة بالمنھجیة وجودة البیانات والت
مناسبة التكلفة بشأن استخدام البیانات الكبیرة في الدول التحلیل الطرق كذلك توفیر  .وخصوصیة البیانات

تعاون مع جھات إقلیمیة ز الیتعزو، شبكة إقلیمیة للتعاون وتبادل الخبراتإنشاء المقترح  كما یشمل .العربیة
 .البیانات الكبیرةعنیة بودولیة م

تطبیقات البیانات الكبیرة حول جمع معلومات أساسیة من جھات رسمیة صندوق النقد العربي  بیانتناول است
الراھنة والمستقبلیة المشاریع ارصد المعلومات حول و ،التنظیميالمؤسسي السیاق ، بما فیھا في الدول العربیة

 المستخدمة واألدوات. تم التركیز في االستبیان على مصادر البیانات تطبیقات البیانات الكبیرةالمرتبطة ب
مع التعاون التي تقوم بھا مع مزودي البیانات و الشراكاتإضافة إلى  ،العربیة المعنیة الجھات من قبل

  .ع البیانات الكبیرةیمشار والتحدیات التي تواجھھا في إنجاز وتطویر المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة

الدول العربیة بتطبیقات البیانات الكبیرة،  یَن من الردود التي تم استالمھا من قبل الصندوق مدى اھتمامتب
وزارات المالیة، والمصارف المركزیة ومؤسسات النقد  شملت ،لالستبیانجھة ر حیث استجابت سبعة عش

المملكة األردنیة الھاشمیة، : ھي عربیة ةدولثالث عشر ھذه الجھات  مثلتُ  العربیة. اإلحصاءمراكز العربیة، و
سلطنة  المملكة العربیة السعودیة، كة البحرین، الجمھوریة التونسیة،المتحدة، مملدولة اإلمارات العربیة 

، جمھوریة مصر العربیة، المملكة المغربیة جمھوریة لبنان، دولة لیبیا، دولة فلسطین، دولة الكویت،ُعمان، 
% من 41و ،المالیةوزارات من % 6 نسبة الردود على االستبیان بلغت والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة.

  في الدول العربیة. % من أجھزة اإلحصاء35، والبنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

 :ستبیانالفیما یلي االستنتاجات الرئیسیة ل
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التي استجابت لالستبیان أشارت من الجھات % 88حوالي  العلیا بموضوع البیانات الكبیرة. اتدارھتمام اإلإ

استراتیجیة  خطة أو قام بإعداد% 41والي منھا ح ،البیانات الكبیرةبموضوع دارة العلیا اإل ھتمامإ إلى

 .الموضوع ستعرضتناقش وت لجنة داخلیةقام بتكوین % 29حوالي و ،الستخدام البیانات الكبیرة

أنھ بالرغم من اھتمام االدارات العلیا بالبیانات أظھرت نتائج االستبیان  :لبیانات الكبیرةاعمل على مشاریع ال

لبیانات الكبیرة ا لبدء مشاریع المستطلعة % من الجھات82ي ینظر حوالحیث الكبیرة وتطلعاتھا بشأنھا، 

ً فقط  منھا %47والي ، إالَ أن حالفترة المقبلة خالل یالحظ من كما . للبیانات الكبیرةعلى مشاریع  یعمل فعلیا

% فقط 13في حین حوالي  ،تمت الموافقة علیھا ولم یتم تمویلھا بعد % من المشاریع34حوالي  أناإلجابات 

  اكتملت.

ستبیان الاعلى جابت أالتي % من الجھات 59ي لحوا یواجھ تحدیات عدیدة: مصادر البیانات الكبیرة استخدام

إمكانیة الوصول المباشر ر توفأشارت إلى عدم % 47حوالي ، وبیانات الكبیرةللر مصادأي ستخدم حالیاً تال 

المھارات التقنیة إلى  حاجةتشمل التحدیات كذلك ال .والحصول علیھا بصفة دوریة إلى مصادر البیانات الكبیرة

ة یَ سربالتشریعات المتعلقة قضایا الحاجة إلى معالجة  ، وكذلكفي البیانات الكبیرةالمختصة والخبرات الوطنیة 

 توفیر، إلى جانب التعاون مع الجھات المنتجة للبیانات وإبرام اتفاقیات تبادل البیاناتو ،البیاناتوخصوصیة 

 .ضمان استمراریتھامشروعات البیانات الكبیرة و تنفیذلالكافیة یة لالما مواردلا

بدایة  فيال تزال  %75 نسبة ملحوظة بینت اإلجابات على االستبیان أن محدود حالیاً:ت الكبیرة اتحلیل البیان

ً  ،ستعداداإلمراحل  الحصول على المخرجات  أو الكبیرة لبدء عملیات تحلیل البیانات وتعتبر غیر متمكنة حالیا

مكن یُ  وسائلتوفر على ال تالمستطلعة  الجھات% من 69حوالي كما أن  .المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم

أن العمل جاٍر على  المستطلعة أفاد% فقط من الجھات 22حوالي و .دامھا في تحلیل البیانات الكبیرةاستخ

ة البشریوارد المتوفر عدم في ة سالرئی تحدیاتأحد ال مثلیت داخلیاً. تحلیل البیانات الكبیرةتطویر أدوات 

 .الالزمة المعلومات قنیاتوت المالئمة

% من 46حوالي والمالیة القائمة، باإلحصاءات االقتصادیة تتصدر  جاالت استخدام البیانات الكبیرة:م

 ،حصاءات األسعارإل% 31حصاءات السیاحة، وغراض إ% أل38شاریع البیانات الكبیرة المحتملة، وم

 إلحصاءات الدیموغرافیة واالجتماعیة.ل %31و ،حصاءات النقلإل% 31و

الجھات المعنیة عبرت  محدود حالیاً: في مجال البیانات الكبیرة وظیف خبراء مختصین وتدریب الموظفینت

وظیف خبراء قوم بتمنھا ی% 35حوالي  ، حیث أنمجال البیانات الكبیرةوخبرات في  مھاراتإلى  تھاحاجعن 

بتكار اإلبداع والقدرة على اإلمھارات التحلیل وفي خصوصاً یتمثل النقص  .مختصین وتدریب الموظفین لدیھا
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استخدام  ، كذلكوطرق التنبؤ )data mining( البیانات وتنقیب صطناعياالذكاء وال م البیاناتوعلإتقان و

 .تجمیع ونقل وتخزین ومعالجة البیاناتو ،البرمجةو المعلومات قنیةت آلیات/أنظمة

في ة مستطلعالجھات الترغب  :مع نظرائھا في مجال البیانات الكبیرةالجھات المعنیة المستطلعة تعاون 

مؤسسات أخرى أو لجان أو ورش ومشاركة مع دول وال، البیانات الكبیرة في مجال التعاون مع نظرائھا

أغلبیة الجھات المعنیة األمر الذي تعتبره  ،وتحلیلھاة كبیراستكشاف البیانات الیساعدھا في عملیة ، مما عمل

 .مھمة معقدة ومتعددة األوجھ

عبرت  :وضع خارطة طریق /أو خطة للتعاون اإلقلیمي حول استخدام وتطویر البیانات الكبیرة فيلمساھمة ا

أو خطة للتعاون اإلقلیمي حول /ووضع خارطة طریق  فيللمساھمة  ھااستعدادعن كل الجھات المستطلعة 

 وإدارة التحدیات المرتبطة بھا. استخدام وتطویر البیانات الكبیرة

تغطي  الجھات العربیة المعنیة عدداً من المجاالت ذات أولویة للتركیز علیھا، حددت :ولویةاألالمجاالت ذات 

 اھتمام الجھاتمن  %100تمثل ( جودة البیانات: منھاالبحتة مجموعة واسعة من المواضیع اإلحصائیة 

من % 67حوالي كما أن  .(%73) تتقنیات أخذ العیناو (%86) ، تلیھا اإلحصاءات والمؤشرات)ةستطلعمُ ال

 جدیدةال اتستخداماالالناجمة عن  تحدیاتالیعكس ذلك، التعرف على مصادر البیانات الكبیرة. یھتم بالجھات 

 .مصادر البیانات الكبیرةل

% من الجھات 53حوالي  :وطرق معالجتھا قضایا السریة والخصوصیة فیما یتعلق بمصادر البیانات الكبیرة

رأت أن  كما یا سریة وخصوصیة البیانات.لمعالجة قضالدیھا إطار قانوني  وجودعبَرت عن عدم المستطلعة 

 البیانات الكبیرة. مجال ي تواجھة التجوھریال اتالتحدیأحد تمثل التشریعات القانونیة 

تتعلق % من مشاریع البیانات الكبیرة 41ھناك  :الحالیة والمستقبلیةالبیانات الكبیرة مشاریع مجاالت أھم 

مشاریع استكشافیة منھا ھي  24"، بینما %Pilots% مشاریع تجریبیة "35وإصدار االحصاءات، وعداد بإ

  للبحث.

ً  شراكات مع مزودي البیانات الكبیرةوال تعاونال المستطلعة أشارت % من الجھات 59حوالي  :محدودة حالیا

بالنسبة  .موفري بیاناتمنظمات أو أي مع  البیانات الكبیرة شراكات في مجال إلى عدم وجود تعاون أو

 مرحلة في البیانات الكبیرة في مجالالحالیة الشراكات  ھا أشارت إلى أن% من67حوالي للجھات األخرى، 

فیما یخص نوعیة  تم اعتمادھا.فقط % 16في حین % تم عقد اتفاقیات حولھا، 17حوالي المناقشة، و

شراكات ھي الشراكات الحالیة من % 45 اإلجابات أنبیَنت ، في مجال البیانات الكبیرة المؤسسات الشریكة

  .كادیمیةاألمؤسسات المع 11% و، جاریة غیر حكومیةتمؤسسات مع  %22و ومیة،مؤسسات دولیة حكمع 
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بأھمیة  الوعيو مركز للتشاورك دور الصندوقتعزیز وبھدف تطویر العمل في مجال البیانات الكبیرة، 

لدعم تطبیق البیانات الكبیرة في الدول العربیة، برنامج عمل إقلیمي لوضع مقترح تم تطبیقات البیانات الكبیرة، 

 رئیسیة:ر یشمل ثالث محاو

ً أو اإل إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرةإمكانیة  :المحور األول  .ستفادة من األطر القائمة حالیا

 .البیانات الكبیرةمبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال  المحور الثاني:

 .مجال البیانات الكبیرة بناء الشراكات فيوإنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون المحور الثالث: 

 والعوامل المؤثرة فیھا مفھوم البیانات الكبیرة .2
 

من حیث اً بل أیض ،تشكل ثورة البیانات تحدي للتوجھ التقلیدي لیس فقط فیما یتعلق بجمع البیانات وتحلیلھا
نظراً لمدى ، التي تضعھا الدول لالستفادة منھا الستراتیجیاتاو والمھارات الجدیدة التي تتطلبھا، التقنیة

 األھمیة االستراتیجیة للبیانات الكبیرة للعدید من القطاعات االقتصادیة والمالیة وسواھا.

تتألف البیانات "البیانات الكبیرة".  مسمىوأصبح یطلق علیھا یتزاید حجم ونوع البیانات المتوافرة بشكل كبیر، 
 )، وھي البیانات المنظمة في صورة جداول أو قواعد بیانات تمھیداً structuredالكبیرة من البیانات المھیكلة (

وھي البیانات  ،)، التي تشكل النسبة األكبر من البیاناتnon-structuredلمعالجتھا، والبیانات غیر المھیكلة (
لخ. إ ...التي یولدھا األشخاص یومیاً من كتابات نصیة وصور وفیدیو ورسائل ونقرات على مواقع االنترنت

 )Terabytes( "التیرابایت"وھو عدد   -ة: الحجم ثالثة عوامل رئیسفیھا  تتوفر إذاالبیانات كبیرة  تعتبر
مدى سرعة وھو  -مھیكلة وغیر مھیكلة، والسرعة  وھو تنوع ھذه البیانات ما بین -من البیانات، التنوع 

 تواتر حدوث البیانات.

لعل الخدمات المالیة والمصرفیة أحد القطاعات التي تزدھر بتوافر البیانات الكبیرة نظراً لحجم المعامالت 
الیوم، إلى جانب توافر كمیة كبیرة  التقنیةالتطورات التي یتم إجراءھا یومیاً في جمیع أنحاء العالم. كما أن 

تجعل البیانات الكبیرة ذات أھمیة متزایدة للقطاع المالي والمصرفي، كذلك لألجھزة  من المعلومات،
األجھزة اإلحصائیة بدأت  اإلحصائیة وغیرھا في السنوات المقبلة، كما تثیر تحدیات جدیدة لھذه الجھات.

ً بأھمیة استخدامھا في في التفكیر االستراوالمصارف المركزیة  تیجي العمیق إزاء البیانات الكبیرة، إدراكا
 وطرق التحلیل.اإلحصاءات الرسمیة 

مع تزاید اھتمام مختلف المؤسسات بتخزین ومعالجة واستخالص القیمة من البیانات بجمیع أشكالھا 
یتزاید طلب السوق على  وأحجامھا، تستمر األنظمة التي تدعم كمیات كبیرة من البیانات في التزاید، كما

 المنصات التي تساعد على تنظیم وأمن البیانات الكبیرة، وتمكین المستخدمین النھائیین من تحلیل تلك البیانات.
كیفیة استخدام البیانات الكبیرة في التطبیقات العملیة، وحجم الفرص التي تمثلھا أمام  التحدي فيیتجلى 
 ھناك العدید من التساؤالت التي تطرح في ھذا الشأن:ف المركزیة واألجھزة اإلحصائیة. المصار
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تحقیق أفضل استفادة ممكنة من البیانات  ألجھزة اإلحصائیة الرسمیةوا كیف یمكن للمصارف المركزیة 
 سیاساتھا العامة الكبیرة؟ وكیف یمكن أن تساعد البیانات الكبیرة المصارف المركزیة على اتخاذ تدابیر

)policy measures( ألجھزة اإلحصائیة الرسمیة العربیة معالجة في الوقت المناسب؟ وكیف یمكن ل
البیانات بشكل كاف، وخلق بیئة تعزز ثقة العموم في استخدام  وتقنیةالقضایا المتعلقة بمنھجیة جودة 

 ؟البیانات الكبیرة لإلحصاءات الرسمیة

 الكبیرةتعریف البیانات  1.2 

 والمصادر األنواع متعددة بیاناتأنھا  عام بشكلحیث توصف  ،ةالكبیر للبیانات دقیق تعریف یوجد ال
 باستخدام معالجتھا قدرة یفوق حجم ذات البیانات مجموعة أنھا ةالكبیر البیانات الخبراء عرفیُ  .واألحجام

 غضون فيالبیانات  تلك وتحلیل وإدارة وتخزین، ونقل، وتقاسم ،تجمیع من التقلیدیة البیانات قواعد أدوات
 المنظمات تحتاجھا التي والعملیات األدوات تشمل ھيف الخدمات، مقدمي نظر وجھة منأما  .مقبولة زمنیة فترة

 .التحلیل ضاغرأل البیانات من كبیرة كمیة مع للتعامل

 من مجموعات أو مجموعة" أنھا الكبیرة لبیاناتا (ISO) للمعاییر الدولیة المنظمةتصف في نفس السیاق، 
 یمكن الو ،)إلخ... البیانات صحة التباین، التنوع، السرعة، الحجم، مثل( الفریدة خصائصھا لھاالتي  البیانات

 االتحادتعریف  بینما حسب ."منھا االستفادة لتحقیق والتقلیدیة الحالیة التكنولوجیا باستخدام بكفاءة معالجتھا
 فائقة كونھاب تتمیز التي البیانات مجموعات إلى ةكبیرال البیانات مصطلح شیری ،)ITU( لالتصاالت الدولي
 ً  ."االستخدام المعھودة البیانات مجموعات أنواع إلى بالقیاس تنوعاً، أو وسرعة حجما

 ةالكبیر البیانات تصنیف   2.2  

ً وفق تصنف الكبیرة البیانات أن یعتقد منا كثیر  البیانات الكبیرة فیتصنیمكن  األمر، حقیقة في .فقط للحجم ا
 .)velocity(، والسرعة )variety(، والتنوع )volume(، الذي یشمل الحجم "3V’s"ما یطلق علیھ مبدأ وفقاً ل
، تم توسیع لفرص والتحدیات التي تواجھھا المؤسسات عند دمج البیانات الكبیرة في عملیاتھا القائمةل نظراً 

ً وفقتعریف البیانات الكبیرة   :ایليم )5V's(مبدأ  شملی (5V's) . دءلمب ا

 لكي البیانات مكاناتإو قیمة یحدد ما ھوو ما، مصدر من المستخرجة البیانات حجم: )Volume( الحجم
 لكبیرة.ا البیانات تحلیل في أھمیة األكثر من الخصائص یكون وقد الضخمة؛أو  الكبیرة البیانات ضمن تصنف

" Zettabyte" أو"Yottabyte" ب عادة یقاس لحجمفا معینة؛ كمیة یحدد ال بالضخمة وصف البیانات أن كما
 "Kilobyte" أو"Megabyteأو" "Terabyte ""Gigabyte"و" أPetabytes"أو "Exabyte"أو
 األخیرتین، السنتین خالل استحدثت قد الیوم العالم في الموجودة البیانات من 90% أن یقدر. "Byte"أو

 قیاسات حجم البیانات. 1 یبین الجدول .أجھزة بواسطة
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 قیاسات حجم البیانات. 1جدول 
 "bytesالبایت " القیمة القیاس

Byte (B) 1 1 
Kilobyte (KB) 1,0241 1,024 
Megabyte (MB) 1,0242 1,048,576 
Gigabyte (GB) 1,0243 1,073,741,824 
Terabyte (TB) 1,0244 1,099,511,627,776 
Petabyte (PB) 1,0245 1,125,899,906,842,624 
Exabyte (EB) 1,0246 1,152,921,504,606,846,976 
Zettabyte (ZB) 1,0247 1,180,591,620,717,411,303,424 
Yottabyte (YB) 1,0248 1,208,925,819,614,629,174,706,176 

 

 على محللین أو باحثین ،المستخدمین تساعد والتي المستخرجة، البیانات تنوع بھا یقصد: )Variety( التنوع
 من تأتي مھیكلة غیر وبیانات بیانات قواعد في مھیكلة بیانات وتتضمن بحثھم لمجال المناسبة البیانات اختیار
 وسجالت القصیرة والرسائل الفیدیو وأشرطة الصوت وتسجیالت ومقاطع الصور: مثل الممنھج، غیر طابعھا

ً  وتتطلب ،رھاوغی )GPS( الخرائط وبیانات المكالمات  .والتحلیل للتجھیز مناسب شكل في لتھیئتھا وجھداً  وقتا

 السرعة تعتبر حیث ،علیھا الطلب لتغطیة البیانات واستخراج إنتاج سرعة بھا یقصد: )(Velocity السرعة
ً  عنصراً   ھذه وصول لحظة من نستغرقھ الذي الوقت وھو البیانات، ھذه على بناء القرار اتخاذ في حاسما
ً سابق. علیھا بناء بالقرار الخروج لحظة إلى البیانات  من صغیرة مجموعة لمعالجة تستخدم الشركات كانت ا
 یتم كان حیث ،"Batch Process" تسمى عملیة بیانات قواعد في مھیكلة بیانات صورة في المخزنة البیانات

 وسرعة البیانات حجم ازدیاد مع. النتائج وصول انتظار في األخرى تلو واحدةال بیانات مجموعة كل تحلیل
ً إلحاح أكثر الحاجة أصبحت تواترھا  نياآل الوقت في ةكبیرال البیانات تحلیل في فائقة سرعة یضمن نظام لىإ ا

"Real Time" مثل وحلول تقنیات ابتكار لىإ الحاجة تلك أدتو ،شبھ اآلني أو )Apache(، و)SAP HANA( 
 .من التقنیات وغیرھا ،)Hadoop(و

أكبر التحدیات لتحقیق قیمة  أحدتشیر المصداقیة إلى التحیز في البیانات باعتبارھا : )Veracity( المصداقیة
  ة البیانات الكبیرة.وجود

التأثیر البیانات الكبیرة، إلى  تولدأو بیئات األعمال التي  قنیةتغییر الت أن یؤدي مكنی: )Volatility(التقلب 
 .للبیانات عن ھشاشة البیانات الكبیرة كمصدر ، فضالً البیانات الكبیرةتحلیل نتائج  على

 ةكبیرال البیانات مصادر3.2   
 :التالي النحوعلى ھا مصادرحسب البیانات الكبیرة یمكن تصنیف 

 مصادر البیانات الكبیرةبعض . 2جدول 

 

 

ً  كان سواء البرامج، أحد إدارة عن الناشئة المصادر - المصرفیة،  والسجالت التأمین كسجالت حكومي، غیر أو برنامجاً حكومیا
 .وغیرھا سجالت الطبیة اإللكترونیة وزیارات المستشفیاتالو

 االئتمانیة البطاقات معامالت المثال: سبیل على كیانین، بین معامالت عن الناشئة بالمعامالت الصلة ذات أو التجاریة المصادر -
 .المحمولة مثل األجھزة بوسائل اإلنترنت طریق عن تجرى التي والمعامالت

 ستشعارإ وأجھزة الطرق، ستشعارإ وأجھزة الصناعیة، باألقمار التصویر المثال: سبیل على االستشعار، أجھزة شبكات مصادر -
 .المناخ

 .المواقع لتحدید العالمي والنظام المحمولة الھواتف من المستمدة البیانات تتبع المثال: سبیل على التتبع، أجھزة مصادر -
 آخر نوع أي أو خدمة أو معلومات مثل منتج عن اإلنترنت على البحث عدد مرات المثال، سبیل على السلوكیة، البیانات مصادر -

 .اإلنترنت على الصفحات إحدى مشاھدة وعدد مرات المعلومات، من
 .االجتماعي التواصل وسائط على التعلیقات المثال، سبیل على باآلراء، المتعلقة البیانات مصادر -
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  غیر المھیكلة البیانات/الكبیرةالسریع للبیانات  النمو 4.2

 .الكبیرة لبیاناتستخدامات امثلة من الواقع حول النمو السریع البعض األ )3رقم (الجدول  یُبین

 الكبیرة/البیانات غیر المھیكلة أمثلة من الواقع حول النمو السریع للبیانات . 3جدول 
  
شاھد أكثر من ملیار ساعة وی ،كل دقیقة "YouTube"ساعة من الفیدیو على  400یتم تحمیل  

 .یومیًا "YouTube"من مقاطع فیدیو 
 .في كل دقیقة من الیوم جدید موقع إلكتروني 571یتم إنشاء  
كل دقیقة من  "Likes" 34722حوالي  "Facebook"عبرتتلقى العالمات التجاریة والمنظمات  

 .الیوم
ً  "تیرابایت" 100 یتم تحمیل   ."Facebook"إلى  من البیانات یومیا
ملیار رسالة  42على أكثر من ملیار مستخدم، ویتم تداول أكثر من  "Whatsapp"یتوفر  

 ملیار صورة بشكل یومي. 1.6وحوالي 
 ملیار صورة من مستخدمیھا. 50مع أكثر من  "Facebook"تتعامل فیسبوك  
 ملیار عملیة بحث في الشھر. 100مع حوالي  "Google"یتعامل  

 .في الساعة ةملیون معامل 1أزید من تشمل : Wallmart)(سجالت مشتریات السوبر ماركت 
 

 استخدام البیانات الكبیرةتطور المساعدة على عوامل لا 5.2

 :استخدام البیانات الكبیرة على ساعدالتي تالتطورات و العواملھم أمن بین 

 تھا.معالج، وتكالیف ھاتخزینمع البیانات وجعبء المعلومات التي خفضت  قنیةالتقدم في ت -
 .ة القائمةكبیرمصادر جدیدة للبیانات وتحسین إمكانیة الوصول إلى مجموعات البیانات التطویر  -
عھا ألغراض مثل األعمال التجاریة، واإلدارة، والرعایة یجمتتم ی ضخمذات حجم بیانات ى التوفر عل -

لمجموعة أغراض غیر تلك  التي یمكن استخدامھا، وواألرصاد الجویة، وحركة المرور الصحیة،
 .من أجلھاھا یجمعتالتي تم 

 البیانات الكبیرة.وتحلیل  الستغاللفعالة جدیدة مبتكرة و وأسالیب لطرق زٍ تطویر موا -
بالقرب من  معالجة معظم البیاناتو تحلیل، ووإنترنت األشیاءالتقارب بین البیانات الكبیرة،  -

 ."at the edge" ھا، ما یطلق علیھمصدر
 

حول االستخدامات الجدیدة للبیانات  )Privacy Concerns(مخاوف الخصوصیة  6.2
 الكبیرة

، تتعلق المخاوف باإلفصاح عن البیانات الشخصیة الطبیة والمالیة والقانونیة الحساسة بالنسبة لألفراد •
ستخدامات واال ،االستخدامات التي من شأنھا أن تؤدي إلى نتائج تمییزیةو ،وغیرھا من البیانات الحساسة

 ألغراض الضرائب والتحقیقات القانونیة وغیرھا من األغراض الحكومیة.
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ً تسویق القیمة تجاریھي الكشف واإلفراج للجمھور عن: ، فإن المخاوف بالنسبة للشركات • ومجموعات  ا
اإلفصاح و ،معلومات عن األسالیب والمصادر المستخدمة إلنتاج تلك البیاناتو ،البیانات األخرى

المعلومات االستراتیجیة الھامة على التسعیر والتكالیف واألرباح واألسواق. واستخدام  عنللمنافسین 
 .التنظیمیة والتحقیقیة والقانونیة، وغیرھا من األغراضلألغراض ھذه المعلومات ألغراض الضرائب و

وحمایة بیاناتھم. ویتعین  األفراد والشركات إلى معالجة شواغلاً أیض ھناك حاجة، قطاع العامللبالنسبة  •
 التأكد من عدم الكشف عن: ى القطاع العامعل

o  االسم والعنوان أو معلومات التعریف األخرى التي یمكن استخدامھا ألغراض التسویق وغیرھا
 من األغراض التجاریة.

o دخل.التفاصیل الشخصیة، بما في ذلك المعلومات مثل الحالة الزوجیة والصحیة وال 
o  أي معلومات یمكن أن یؤدي استخدامھا إلى نتائج تمییزیة في مجاالت مثل العمالة أو األھلیة

 للحصول على القروض أو األھلیة للبرامج الحكومیة.
o  أي إفصاح للوكاالت غیر اإلحصائیة یغیر میزان القوى بین األفراد والحكومة، بما في كما أن

ألغراض الضرائب والتنظیم والتحقیق وألغراض إحصائیة  ذلك استخدام البیانات التي تم جمعھا
 وغیرھا من األغراض غیر اإلحصائیة.

 
 أھمیة البیانات الكبیرة للسلطات العربیة .3

 
في  واألجھزة االحصائیة ھناك فرص لوزارات المالیة والمصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة

الدول العربیة لكي تستفید من استخدام البیانات كمصدر للرؤیة الھادفة وأیضا لتمكین التطور السریع 
ال شك أن المصارف المركزیة  لعملیات تحلیل واستخراج ھذه البیانات واألنشطة الخاصة بھذه الجھات.

 من متزایداً  عدداً  فھناكتركز اھتمامھا حول التحدي المتمثل في تحلیل مجموعات البیانات الكبیرة، 
المركزیة والسلطات الرقابیة، مثل التنبؤ واإلحصاءات، إضافة  مصارفالمواضیع ذات األھمیة الكبیرة لل

یتطلب تقییماً لكمیات ھائلة ومتزایدة  ذلك إلى تزاید عدد البحوث التي تقوم بھا المصارف المركزیة، كل
 .من البیانات

من المرجح أن ف، )representativeness(إذا أمكن حل التحدیات المتعلقة بالمفاھیم والتعاریف والتمثیل 
تغیر البیانات الكبیرة العملیات الداخلیة للمصارف المركزیة، بل أیضاً النظم االقتصادیة والمالیة الخارجیة 

تعزیز وتحسین الفھم للتنمیة االقتصادیة،  التي تشرف علیھا السلطات. ویمِكن استخدام البیانات الكبیرة في
واستجابة صناع القرار للتغیرات بسرعة أكبر. كما یمكن أن یغیر كیف تقود الشركات المالیة والوكالء 
االقتصادیین أنشطتھم وأعمالھم التجاریة. ومع ھذه التغیرات، فإنھ من المھم بالنسبة للمصارف المركزیة 

عن النمو  نات الكبیرة أن یؤثر على االستقرار النقدي والمالي، فضالً فھم كیف یمكن الستخدام البیا
من جھة أخرى، یمكن لألجھزة اإلحصائیة العربیة االستفادة من توافر البیانات  االقتصادي وفرص العمل.

ر بیانات أكثر تفصیالً في الوقت یوفوتالكبیرة لتحدیث عملھا وإثراء مصادر اإلحصاءات الرسمیة، 
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تشجیع البحوث حول  ، إضافة إلىبتكلفة أقل بكثیر من مجموعات المسوح الجدیدة أو الموسعةالمناسب 
  استخدام البیانات الكبیرة في مجال اإلحصاء، بما یساھم في تعزیز العالقة بین البیانات والتنمیة المستدامة.

 بیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیةنتائج استبیان تطوغرض  .4
 

 بیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیةاستبیان تط منغرض ال

یتمثل الھدف من االستبیان في التعرف على احتیاجات الدول العربیة في مجال البیانات الكبیرة وطرق التحلیل 
ة المحتملة في وزارات المالیة والمصارف كبیرمعلومات واسعة حول مشاریع البیانات ال المتقدمة، ورصد

 عن الشراكات ومصادر البیانات واألدواتكذلك لمجتمع اإلحصائي، وواالمركزیة ومؤسسات النقد العربیة 
برنامج المستخدمة، بما یساعد صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات واألطر الدولیة المعنیة، لوضع 

وزارات بما یخدم البیانات الكبیرة وطرق التحلیل المتقدمة،  في مجالات بناء القدرإقلیمي یشمل تنسیق 
بما كذلك واألجھزة اإلحصائیة في الدول العربیة.  ومؤسسات النقد العربیة والمصارف المركزیة ،المالیة
على إلى جانب التعرف  "البیانات الكبیرة". مشاریع تطویرل ھذه الجھاتھتمام االستراتیجي وأھداف اال یعزز

الستخدام البیانات الكبیرة والتحدیات التي تواجھ المؤسسات العربیة في إنجاز وتطویر مشاریع الوضع الراھن 
إلى معالجة القیمة الحالیة والفرص المستقبلیة من البیانات الكبیرة وأدوات أیضاً ھدف البیانات الكبیرة. كما ی

الرقابیة المالیة والصناعة المالیة، وكذلك األجھزة تحلیل البیانات من قبل المصارف المركزیة والسلطات 
ھدف إلى االستفادة من تجارب الدول التي حققت كما ی البیانات الكبیرة. رتطویل اإلحصائیة لتقدیم رؤى قیِمة

 تقدماً في ھذا المجال. 

 ،عربیةالحصائیة اإلجھزة األمركزیة وال مصارفالأُرسل االستبیان إلى المدراء ممثلي وزارات مالیة و
حول االستبیان  17عددھا ردود . استلم الصندوق 2017 غسطسأ 17بتاریخ  "عربستات"مبادرة أعضاء 

المملكة األردنیة الھاشمیة، دولة اإلمارات في ثالث عشر دولة عربیة ھي: الجھات المعنیة معبأة من قِبل 
العربیة السعودیة، سلطنة ُعمان، دولة العربیة المتحدة، مملكة البحرین، الجمھوریة التونسیة، المملكة 

فلسطین، دولة الكویت، جمھوریة لبنان، دولة لیبیا، المملكة المغربیة، جمھوریة مصر العربیة، والجمھوریة 
 . اإلسالمیة الموریتانیة

 الواسع النطاق لمفھوم البیانات الكبیرة:التالي تجدر االشارة إلى أنھ تم اعتماد التعریف 

البیانات الكبیرة ھي مصدر بیانات ذات حجم مرتفع، ومجموعة متنوعة من البیانات، األمر الذي "
 ."إدارتھا، ومعالجتھا بطریقة فعالةوتجمیعھا، لیتطلب أدوات وطرق جدیدة 
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 تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة

 بیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیةنتائج استبیان تط
 

  ة في االستبیانالمشاركالجھات 
 نسبة المشاركین في االستبیان. 1شكل 

 
  
 
 
 
 
 

 
  ھل قامت مؤسستكم بإعداد خطة أو استراتیجیة الستخدام البیانات الكبیرة؟ 1.4

 الستخدام  ؤسستكم بإعداد خطة أو استراتیجیةھل قامت م. 2شكل  

 البیانات الكبیرة؟

 

 

 

 

 

 

 

فقط من الجھات المعنیة العربیة % 44حوالي عملت 

 ،ةالستخدام البیانات الكبیرإعداد خطة استراتیجیة على 

تطبیقات البیانات عزیز الجھد لتما یدعوا للمزید من م

  الكبیرة.

 

جھة، تشمل  17من االستبیان حول تم استالم ردود  

المركزیة ومؤسسات النقد وزارات المالیة، والمصارف 

تمثل ھذه  .الدول العربیةوأجھزة اإلحصاء في  العربیة،

المملكة األردنیة ھي: الجھات ثالث عشر دولة عربیة 

الھاشمیة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، 

الجمھوریة التونسیة، المملكة العربیة السعودیة، سلطنة 

ُعمان، دولة فلسطین، دولة الكویت، جمھوریة لبنان، دولة 

لیبیا، المملكة المغربیة، جمھوریة مصر العربیة، 

 .والجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

جھزة قبل األ% من 53 االستبیان علىبلغت نسبة الردود 

بنوك المركزیة ومؤسسات النقد % من ال41، وئیةاإلحصا

 % من وزارات المالیة في الدول العربیة.6العربیة، و

 

 

أجھزة 
اإلحصاء

53%

المصارف 
المركزیة 
ومؤسسات

النقد 
41%

وزارات 
المالیة

6%

ال
59%

نعم
41%
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 تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة

 مؤسستكم؟و وحدة فنیة متخصصة بموضوع البیانات الكبیرة في أھل تم تشكیل لجنة  2.4
وحدة فنیة متخصصة ھل تم تشكیل لجنة أو . 3شكل                

 ؟بموضوع البیانات الكبیرة في مؤسستكم

 

 

دولیة في مجال البیانات الكبیرة ھل لدى مؤسستكم عضویة في لجان إقلیمیة أو 3.4
. ھل لدى مؤسستكم عضویة في لجان إقلیمیة أو دولیة 4شكل 

 الكبیرة؟                                                                                          في مجال البیانات

 

 

 

 

 الكبیرة؟دارة العلیا في مؤسستكم بموضوع البیانات ھتمام اإلإما ھو مستوى  4.4
مستوى إھتمام اإلدارة العلیا في مؤسستكم بموضوع البیانات . 5شكل 

 الكبیرة

 

 

 ھل تعملون حالیاً على أي مشروع للبیانات الكبیرة؟ 5.4
 ؟حالیاً على أي مشروع للبیانات الكبیرةھل تعملون . 6شكل                 

  
 

لدیھا من الجھات المعنیة العربیة % 41حوالي 

في مجال البیانات  دولیة عضویة في لجان إقلیمیة أو

 .الكبیرة
 

في أغلبیة الجھات العربیة دارة العلیا اإل تولي

ً ھتمام) إ88%( المعنیة بموضوع البیانات  ا

ً إھتمام% منھا 44، ویولي الكبیرة  كبیراً ا

 بالموضوع.
 

 

 

ات العربیة مؤسس% من ال47 یعمل حوالي
.البیانات الكبیرةعلى مشاریع لھا صلة بالمعنیة   

من الجھات المعنیة العربیة % 29حوالي  تماق

في متخصصة داخلیة و وحدة فنیة أتشكیل لجنة ب

 لدیھا % لیس47، في حین موضوع البیانات الكبیرة

بالتنسیق مع عمل ة داخلیة مختصة، وال تلجن

 .متخصصة نافي إطار لج الشركاء

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

)لجنة داخلیة(نعم،  مع لجنة بالتنسیق(نعم، 
)الشركاء

ال

29% 24%

47%
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 تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة

 الكبیرة في الفترة المقبلة؟ مشاریع لھا صلة بالبیاناتببدء في الم ھل تنظر مؤسستك 6.4
مشاریع لھا صلة ببدء في الھل تنظر مؤسستكم . 7شكل                  

 الكبیرة في الفترة المقبلة؟ بالبیانات

 

 

 

 

 ؟ھائمؤسستكم لبد سعىت التي البیانات الكبیرة ما الغرض من مشاریع 7.4

 

لبدء % من المؤسسات العربیة 82حوالي  سعىی

 .مشاریع لھا صلة بالبیانات الكبیرةالعمل على 
ال 

18%

نعم
82%

 : تحسین وتنویع أشكال المخرجاتو االحصائي والتحلیل االقتصادي تحدیث عملیة اإلنتاج 

الكبیرة في إنتاج التعاون مع الشركاء االستراتیجیین في القطاع الخاص والحكومي الستخدام مصادر البیانات  -
 .ألفضل الممارسات العالمیة وتوصیات المنظمات الدولیةاً اإلحصاءات الرسمیة وفق

استخراج إحصائیات مكملة من خالل البیانات و ،حصائیة رسمیةإاستخدام البیانات الكبیرة لبناء مؤشرات  -
دة تساعد صناع القرار في الدولة وتوفیر منتجات وخدمات جدی ،إثراء التحالیل االقتصادیة والمالیةو، الكبیرة

 .في رسم الخطط المستقبلیة
 تحسین جودة االنتاج االحصائيولتوفیر إحصاءات بسرعة عالیة  المھیكلة دراسة االستفادة من البیانات غیر -
  .دراسة مدى فعالیة نظم تحلیل البیانات الكبیرة -
 توفیر لوحة قیادة لتسریع وتحسین عملیة أخذ القرار. -
 .)MXPI، الصادرات والواردات PPI، أسعار المنتج CPIاألرقام القیاسیة (أسعار المستھلك توفیر  -

 تطویر قواعد البیانات:و تجمیع البیانات 

ة بغرض یخاصة المتعلقة بالنظام المصرفي والمعامالت الخارجاإلقتصادیة ع أكبر عدد من البیانات یجمت -
 علومات تحت تصرف الباحثین والمھتمین بالعمل االحصائي.التحلیل والمتابعة وكذلك وضع حجم كاف من الم

 Sustainable( تلبیة متطلبات توفیر مؤشرات جدیدة مثل مؤشرات األھداف اإلنمائیة المستدامة  -
Development Goals.( 

ً وتخصص اً بیانات أكثر تطورعد نتقال إلى قوااإل، وتطویر قواعد البیانات اإلحصائیة - للتعامل مع السالسل  ا
 الزمنیة.

 .تخفیف العبء عن المستجوبینو تخفیض التكلفة والجھد والوقت في إجراء المسوح: خفیض التكلفةت

وتسھیل  إلى البیاناتلى سرعة الوصول إمما یؤدي  ،تجمیع وتنظیم كافة البیانات في مكان واحد الوصول إلى البیانات:
قتصادیة ونقاط التحول كشف اتجاه المتغیرات اإلكذلك . وفي المؤسسة المتعلقة بالدوائرعداد التقاریر والدراسات إعملیة 

ضافة الى تقییم تأثیر القرارات والمخاطر المرافقة لھا على النظام إ ،فیھا خالل الفترات المختلفة والتنبؤ بھا قبل حدوثھا
، االستقرار المالي والرقابة على الجھاز المصرفيوبالتالي تحقیق ھدف البنك المركزي في تغطیة  ،قتصادي والمالياإل

 لى السیاسة النقدیة.  إضافة إ
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ھل تستخدم مؤسستكم مصادر البیانات الكبیرة؟ 8.4 
 ھل تستخدم مؤسستكم مصادر البیانات الكبیرة؟. 8شكل                    

 

 

 

 

 الكبیرة؟ للبیانات مصادر أي استخدام عدم حول الدوافع ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من المؤسسات فقط % 41حوالي  تستخدم

 .مصادر البیانات الكبیرةالعربیة المعنیة 
 

 : توفر البیانات والوصول إلیھا 

 .مھیكلةالغیر  بیاناتالعدم توفر  -
 .النفاذ إلى مصادر البیانات الكبیرةصعوبة  -
 .ستفادة من مصادر البیانات الكبیرةجاري العمل لال -

 الكبیرة.م البیانات تساعد على استخداالتي تقنیة العدم توفر اإلمكانات التقنیات:  

بناء و ،خبرات كافیة في مجال البیانات الكبیرةوالحاجة إلى كفاءات و ،قلة الموارد البشریةالمھارات:  
 .البیاناتھذه لتعامل مع لالقدرات 

 عدم توفر اإلمكانات المادیة لتمویل مشاریع البیانات الكبیرة التمویل:

 .األطراف المتداخلةتفاقیات تبادل بیانات مع إعدم وجود : تفاقیاتاإل 

ع خصوصیة وسریة للتعامل م ھاواعتمادوضع لوائح منظمة  حاجة إلىال :خصوصیة وسریة البیانات الكبیرة 
على صلة بسریة وخصوصیة ھذه البیانات تعمیم التوجیھات واإلرشادات ذات ال، وكذلك البیانات الكبیرة

 مختلف مكونات النظام اإلحصائي الرسمیة.

المشاریع في طور دراسة و ،التنفیذ مرحلةالبیانات الكبیرة استخدام صل یلم للمشاریع:  التجریبیةالمرحلة  
 .البیاناتھذه المرحلة التجریبیة الستخدام وفي  ،الفرص

 

ال
59%

نعم
41%

دعم مبادرات مشروعات البیانات  نتقال من مشروعات البیانات الكبیرة من مرحلة التجربة إلى مرحلة اإلنتاج:اإل
 ،إحصاءات أسرع سیساعد على إنتاجمما  اإلنتاج،الضخمة واالنتقال بھذه المشروعات من مرحلة التجربة إلى 

التنوع في أشكال و، تحدیث المنتجات من خالل آلیة تبسیط وتسھیل عملیة جمع األسعار، وتقلیل عبء االستجابةو
ستكشاف فائدة او، الزراعیة باستخدام صور األقمار الصناعیة والتنبؤ بإنتاجھا قیاس إنتاج المحاصیلو، المخرجات
تحسین الرعایة واإلحصائیة، ة من صور األقمار الصناعیة لألراضي لتعدیل وتحسین المعلومات كبیرالبیانات ال

قیاس كثافة و، تتبع أنماط التنقل للمصابین بأمراض وبائیة للسیطرة والتحكم في المرضو ،الصحیة للمرضى
قیاس عدد األفراد العاملین أو الدارسین و، متابعة حوادث السیر وتحدید أماكنھاو، المرور على الطرق السریعة

 في موقع مختلف عن مكان اإلقامة.

 .المشاركة في تطبیق سیاسة الحكومة المتعلقة بمجتمع المعلوماتتطبیق سیاسة الحوكمة:  
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       ما مصادر البیانات الكبیرة التي تستخدمھا مؤسستكم؟ 9.4
 .مؤسستكم مصادر البیانات الكبیرة التي تستخدمھا. 9شكل 

 ھل لدى مؤسستكم إمكانیة الوصول المباشر إلى مصادر البیانات الكبیرة؟ 10.4
الوصول ھل لدى مؤسستكم إمكانیة . 10شكل                                    

 ؟باشر إلى مصادر البیانات الكبیرةالم

 

 

          

 

 
  الرسمیة؟ اإلداریة البیانات تستخدمون ھلأ.   11.4

 . ھل تستخدمون البیانات اإلداریة الرسمیة؟11شكل 

 

 

 

 

 

 

 

ات العربیة المعنیة مؤسس% من ال82حوالي 
 الرسمیة. اإلداریة البیانات تستخدم

% من المؤسسات العربیة 53حوالي  تتوفر

إلى  إمكانیة الوصول المباشرالمعنیة على 

 .مصادر البیانات الكبیرة
 

ال
18%

نعم
82%

ال
نعم47%

53%

بیانات الھاتف المحمول
بیانات األسعارو

(scanner data)
البطاقات االئتمانیة 

الة بیانات الھواتف النق
من واقع قواعد بیانات

تصاالتشركات اإل
شبكات التواصل 

االجتماعیة 
شبكة االنترنیت 
والبیانات المفتوحة
(webscarab)

المواقع اإللكترونیة 

مصادر داخلیة من دوائر 
قابة البنك نفسھا مثل نظام الر

على الجھاز المصرفي 

بیانات مھیكلة
(Structured)  ضمن

مستودع البیانات
سیة بیانات األرقام القیا

ألسعار المستھلكین
صور األقمار 
الصناعیة 

البیانات المكانیة 
للھواتف المحمولة

بیانات الرعایة 
الصحیّة

إحصاءات النقل المنتجة من 
انات البیبیانات كامیرا المراقبة 

المكانیة لمواقع الھواتف 
المحمولة

من مصادر خارجیة 
منظمات دولیة  مثل 

ق صندووالبنك الدولي
النقد الدولي

صة، دائرة االحصاءاتربوال
العامة، استثمار اموال 

الضمان االجتماعي، مواقع 
بنوك مركزیة

لبنوك المحلیة، وشركات الصرافة، وشركاتا
التأمین، وشركات االستثمار والتمویل

الوزارات والھیئات الحكومیة، والھیئات 
والشركات العقاریة، والشركات الصناعیة، 

وشركات االتصاالت
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 ما ھي مصادر البیانات االداریة المعتمدة لدیكم؟ب.           

 البیانات االداریة المعتمدةمصادر . 12شكل 

 اإلداریة؟ البیانات علىمؤسستكم  كیف تحصلت. 

 اإلداریة؟ البیانات مؤسستكم على كیف تحصل. 13شكل                                                                           
 

 

 

 

 

خمسة تحدیات تواجھ مؤسستكم في استخدام البیانات الكبیرة أو البدء في مشاریع ما ھي أكبر  12.4
 البیانات الكبیرة؟

استخدام البیانات الكبیرة أو البدء في مشاریع  ھا فيتحدیات تواجھ ةأھم خمسإلى الجھات المستطلعة أشارت 
 : 4 رقم الجدول ، كما یوضحالبیانات الكبیرة

 

 

 

 

 

 

ة بیانات الجمارك وبعض البیانات السكانی-
واالجتماعیة

-التأمینات االجتماعیة -التربیة -التجارة -
التشغیل 

-المكتب الوطني لإلحصاء-
مركز المعلومات الوطني -مصلحة الجمارك -

ھیئة السوق المالیة-
سلطة رقابة التمویل الصغیر-
المؤسسات الحكومیة والخاصة-
دائرة االحوال المدنیة، دائرة االحصاءات -

العامة، التصاریح الجبائیة 

بیانات التجارة الخارجبة -
العمل بیانات سوق-بیانات اإلستثمار األجنبي  -
بیانات االحوال الجویة واالمطار-
بیانات سوق العقار-بیانات االسعار -
ھا من البیانات اإلداریة التي یتم الحصول علی-

.المؤسسات الرسمیة بالدولة

ل سج–سجل العمالة –السجل الصحي –سجل االعمال –السجل السكاني 
–اء سجل الكھرب–سجل التعلیم –سجل المعلومات الجغرافیة –العناوین 

سجل المرور–سجل الزواج والطالق 

الداخلیة،وزارةللجمارك،العامةاإلدارةالحكومیة،والھیئاتالوزارات
التجارة،وزارةالزراعة،وزارةوالمعادن،الطاقةوزارةالعدل،ووزارة
وزارةالدولي،والتعاونواالستثمارالتنمیةوزارةالمالیة،وزارة

الرقميواالقتصاداالتصالتكنولوجیاوزارةالسیاحة،

عن طریق 
جھاز 
اإلحصاء

44%
مباشرة من 

المصدر
81%

ات العربیة المعنیة مؤسس% من ال81حوالي 
الرسمیة مباشرة من  اإلداریة البیانات تستخدم

 المصدر.
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 استخدام البیانات الكبیرة أو البدء في مشاریع البیانات الكبیرةبالجھات العربیة المعنیة خمسة تحدیات تواجھ  أكبر: 4 جدول

 
                                                

؟ما ھو تقییمكم للجودة اإلحصائیة لمصادر ومخرجات تحلیل البیانات الكبیرة 13.4 

أوضحت عدم معاینتھا للبیانات الكبیرة ولمخرجاتھا، بینما إلى الجھات المستطلعة % من 25حوالي  أشار
  . ومخرجات تحلیلھا الكبیرة لجودة البیانات یجابياإل ھاتقییم الجھات األخرى

 

 

 النسبة (%) الوصف التحدیات

بصفة دوریة والتشریعات  والحصول علیھا لبیانات الكبیرةإلى االوصول إمكانیة  - )1أكبر تحدي (درجة
 .المتعلقة بھا

 البیانات الكبیرة. مجال الخبرات الوطنیة فيوالمھارات التقنیة  -
 .برام اتفاقیات تبادل البیاناتوإالجھات المنتجة للبیانات مع تعاون ال -
 ھا.تمویلو البیانات الكبیرة اإلمكانات المادیة لبدء مشروعات -

50% 
 
17% 
17% 
16% 

 التحدي 
 )2(درجة 

توفرھا، وكذلك  واستمراریة مصادرھا الكبیرة من البیانات على الحصول صعوبة -
بیانات في الربط كافة یتھا وموثوقوومدى مالءمتھا  تھانوعیوالبیانات ھذه حوكمة 

 .البیانات قاعدة
لتمكین العلمي في مجال واوالكفاءات  والمھاراتوالتدریب،  القدرات بناء استراتیجیة -

 .البیانات الكبیرة
 البیانات. وسریة خصوصیة حمایة -
 الالزمة لھذه المشاریع.المیزانیة  -

45% 
 
 
36% 
 
10% 
9% 

 التحدي
 )3(درجة  

 .القدرات المالیة -
 .مستخدمة وسیاسات واضحة الستخدام ھذه البیاناتمنھجیات و عدم وجود آلیات -
 .سریة وأمن وسالمة البیانات -
و أ تصنیف البیانات سواء المھیكلةوتباین طرق  الوصول إلى البیانات المسجلة الملكیة -

 .المھیكلةر غی
 .تكوین فریق مختص في مجال البیانات الكبیرة -

27% 
27% 
18% 
18% 
 
10% 

 التحدي 
 )4(درجة 

 .الكوادر المتخصصة المھنیة والحاجة إلىیة قنیبناء القدرات الت -
 .میدان جدید ومحدودیة التجارب العالمیة في ھذا المجال وضعف التوثیق -
 .سریة البیانات -
 .التقنیةالبنیة التحتیة واإلدارات  -
تعزیز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أصحاب البیانات (شركاء العمل  -

 .االحصائي)
 .تحدید حاجیات المؤسسة في مجال البیانات الكبیرة -

25% 
25% 
 
12.5% 
12.5% 
12.5% 
12.5% 

 أقل تحدي
 )5(درجة  

توافر المنھجیات عدم للبیانات، و المنتجة الجھات في المطبقة والمعاییر التصانیف اختالف -
 .العالمیة الستخدام البیانات الكبیرة في إنتاج اإلحصاءات

 .الكبیرة البیانات مع للتعامل الالزمة البشریة القدرات بناء -
 أعمال نموذج لخلق وتطبیقھا اإلحصائیة للبیانات والجدیدة الحدیثة المصادر إلى الوصول كیفیة -

 .الخاص القطاع في الرئیسین المصلحة أصحاب تحدید -للشراكة
 .التنبؤ وتقنیات االستبیانات استخدام زیادة -
 الكبیرة. البیانات إطار تطبیقات في التغییر إدارة -

33% 
 
17% 
17% 
 
17% 
16% 
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 ؟تقییمكم للجودة اإلحصائیة لمصادر البیانات الكبیرة ھوما . 14شكل 

 

 ؟تقییمكم للجودة اإلحصائیة لمخرجات تحلیل البیانات الكبیرة ما ھو. 15شكل 

 

ما المخرجات التي تتوقعونھا نتیجة استخدام البیانات الكبیرة (على سبیل المثال القدرة على التنبؤ  14.4
 إن توفرت؟ -اآلني) 

 

 

 

 

 

 

 توفیر إحصاءات ومنتجات وخدمات جدیدة 
  المستدامة. إنتاج مؤشرات جدیدة وتلبیة متطلبات توفیر مؤشرات جدیدة مثل مؤشرات األھداف اإلنمائیة-
  .تتواءم مع الطلب المتزاید من متخذي القرار توفیر إحصائیات شبھ آنیة، وتوفیر معلومات آنیة-
 .إنتاج مؤشرات إحصائیة على مستویات جغرافیة صغیرة، وإنتاج مؤشرات جدیدة-
تصاالت وإعداد مؤشرات جدیدة واستخدامات جدیدة في مجال المعلومات واإل قنیاتتطویر مؤشرات ت-

   .االحصاء السكاني من خالل بیانات الھاتف المحمول
العدید من المجاالت الحیویة ذات الطبیعة الدینامیكیة المرتفعة تتوفر بیاناتھا من خالل البیانات الكبیرة -

 .یة مثل معلومات سوق العملؤالتي توفر الفرصة لبناء قدرات تنب
 استخدام تقنیات إحصائیة متطورة في تحلیل البیانات.-
 إتاحة سالسل زمنیة من البیانات أطول بغرض التنبؤ والتحلیل.-
 القدرة على اتخاذ قرارات آنیة وبأكثر فاعلیة.-

  

0%

25%

37%

6%

7%

25%

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

5) عالیة جدا(جودة مصادر البیانات 

4جودة مصادر البیانات  

3جودة مصادر البیانات 

2جودة مصادر البیانات الكبیرة 

1) ضعیفة(جودة مصادر البیانات 

لم تعاین البیانات بعد

الجودة اإلحصائیة لمصادر البیانات الکبیرة 

0%

31%

38%

0%

6%

25%

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

5) عالي جدا(جودة مخرجات التحلیل 

4جودة مخرجات التحلیل 

3جودة مخرجات التحلیل 

2جودة مخرجات التحلیل 

1) ضعیفة(جودة مخرجات التحلیل 

لم تعاین المخرجات بعد 

الجودة اإلحصائیة لمخرجات تحلیل البیانات الکبیرة 
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ما القضایا المرتبطة بالسریة والخصوصیة التي تواجھھا مؤسستكم فیما یتعلق بمصادر البیانات  15.4
 الكبیرة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحدیث عملیة اإلنتاج اإلحصائيو تخفیض التكلفة 
 تخفیض التكلفة على المدى المتوسط (تكلفة المسوح وعملیة االنتاج).-
 تخفیف العبء عن المستجوبین.-
 تحدیث عملیة اإلنتاج اإلحصائي.-

 

 تحسین جودة ودقة وسرعة اإلحصاءات والدراسات 

المنتجات االحصائیة مما یساھم تحسین جودة النماذج اإلحصائیة والمؤشرات اإلحصائیة، ومخرجات -
 في صناعة قرارات تنمویة أفضل.

 .توفیر إحصاءات متسقة وبسرعة عالیة وفي الوقت المناسب ألغراض صنع القرار-
ً توفیر رؤیة أكثر وضوح-  ودقة للمحللین. ا
قتصادیة إلاو أ رسم السیاسات اإلداریة علىإجراء دراسات مالیة واقتصادیة، تساعد متخذي القرار -

قبل حدوثھا واسترجاع البیانات التجمعیة في الوقت اإلقتصادیة لمناسبة والقدرة على التنبؤ بالمتغیرات ا
  .المناسب التخاذ القرارات المناسبة

 ني والتحلیل التنبئي.التنبؤ اآل -
 التأثیر على نتائج البحوث. -
 .وتعزیز الوعي باألحداث المساعدة على الفھم الصحیح لألحداث اآلنیة-
بیانات الكبیرة میزة تنافسیة للشركات، وھو ما یظھر في تقییم قیمة الشركات وأصولھا من البیانات ال-

 التحلیل. علىوقدراتھا 
 

  المرتبطة بھا. السریة والخصوصیة وجانبالتعامل مع ھویة البیانات ي ف وضوح الرؤیةعدم 
 

 ة من المخاوف الرئیسیة على مستوى العالمكبیرقضایا السریة والخصوصیة في تحلیالت البیانات ال
الوصول إلى تعزیز إمكانیة  الحاجة إلى تطویر مجموعة من المبادئ التوجیھیة أو البروتوكوالت التي من شأنھا-

 ، نظراً لألسباب التالیة:بیانات القطاع الخاص واستخدامھا
، لثقة بینھم وبین العمیللالمعلومات الشخصیة للعمالء مما یشكل خرق  فیما یخصتحفظ وتخوف منتجي البیانات •

 .والھویة ،والخصوصیة ،في الحقوق الفردیة تدخالً  یعتبر حیث
 نتائج تحلیل البیانات.   علىمما قد یؤثر  ،فصاح عنھاصادر المعنیة من اإلحساسیة وسریة بعض المعلومات تمنع الم•
حوكمة استخدام البیانات الكبیرة على  القطاع الخاص في ظل غیاب تشریعاتبیانات  ىصعوبة الحصول عل•

 .وارتباطھا بتشریعات دولیة للشركات العالمیة يالمحل ىالمستو
 .لقواعد السریة والخصوصیة للمستخدمین اً صعوبة تبادل المعلومات نظر•

 

 التحدیات القانونیةو التعقیدات التقنیة

الجھات غیر  ىمستو ىخاصة عل لومات والتي تضمن سریة البیاناتالتعقیدات التقنیة التي تصاحب تبادل المع-
 الحكومیة.

  .قانون االحصاءات العامةالتي ال یغطیھا التحدیات القانونیة تحدید -
ً  معروفةالالجوانب العملیة غیر -  أو التطبیقات متواضعة للبیانات الكبیرة. بسبب عدم التطبیق حالیا
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 ؟مؤسستكم إطار قانوني لمعالجة قضایا السریة والخصوصیة في البیانات الكبیرةلوفر تھل  16.4
ھل لدیكم إطار قانوني لمعالجة قضایا . 16شكل                   

السریة والخصوصیة في البیانات الكبیرة؟

 

 

 

 

 

 ما المھارات التي تعتبرونھا األھم بالنسبة للموظفین الذین یتعاملون مع البیانات الكبیرة؟ 17.4

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات العربیة مؤسس% من ال53حوالي  یفتقد
إطار قانوني لمعالجة قضایا سریة  إلىالمعنیة 

 .البیانات الكبیرةوخصوصیة 

 واالبتكار وعلم البیاناتمھارات التحلیل   
 إتقان أدوات وطرق التنبؤ.-
القدرة ، والقدرة على اإلبداع واالبتكار-

القدرة ، وعلى التحلیل المتعمق للبیانات
القدرة على و ،على طرح الحلول السریعة

 فھم العالقات والروابط. فيالتركیز 
القدرة على استخدام المخرجات التي -

(مثل تحلیل توفرھا نظم البیانات الكبیرة 
 نتائج النماذج اإلحصائیة).

علوم و مھارات في علوم االحصائیات،-
 البیانات وعلوم وھندسة المعلومیات.

 القدرة على تنقیب البیانات-
)Datamining(. 

-"Data science". 
-"Machine learning". 
-"Systems Analysis". 
القدرة على تحدید االنحیاز في البیانات -

 واكتشاف األخطاء.
 تطویر الجانب األكادیمي للمستخدمین.-

 
 

 المعلومات قنیةآلیات ت/البرمجة واستخدام أنظمة  
ونظم قنیات استعماالت ت علىالقدرة العالیة -

المعلومات والبرمجة، وإتقان استخدام 
 .أدوات البیانات الكبیرة

المتعلقة بالبیانات الكبیرة  قنیاتالمعرفة بالت-
 ).، وغیرھاHadoop, Sparkمثل (

 
 تجمیع ونقل وتخزین ومعالجة البیانات 

اإللمام باألدوات المستخدمة في معالجة -
 البیانات الكبیرة.  

انات معرفة آلیات وبرمجیات نقل البی-
 الكبیرة. 

المعرفة بأنظمة إدارة وتشغیل وتخزین -
 البیانات الكبیرة.

 .القدرة على تجمیع البیانات-
  .)NoSQLقواعد البیانات (-
 إدارة تدفق البیانات. -

 إقامة شراكات مع القطاع الخاص
 .إقامة شراكات مع القطاع الخاص یُلبي الشواغل المتعلقة بالخصوصیة واحترام قواعد السریةالحاجة إلى -
وبعض المؤسسات  ض والمؤسسات المالیة األخرىاقرظ على سریة المعطیات الفردیة لمؤسسات اإلاضرورة الحف-

والتي تتسم بالسریة العالیة مثل  جھات المسؤولةالبیانات السریة لدى الجھات التي تشرف علیھا ال. والغیر المالیة
 .البیانات البنكیة للعمالء

 .فراد مثل االسم ورقم الھاتف والبیانات المعرفة لألفرادالحفاظ على سریة وخصوصیة بیانات األ-

ال
53%

نعم
47%

المستطلعة ات مؤسس% من ال53 یحتاج حوالي
 ةإطار قانوني لمعالجة قضایا السریإلى 

 .والخصوصیة في البیانات الكبیرة
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       ؟ھل تقومون بتوظیف خبراء متخصصین في مجال البیانات الكبیرة18.4 

 متخصصین بتوظیف خبراء ھل تقومون. 17شكل               
مجال البیانات الكبیرة؟ في

  

 

 

 

 

 مؤسستكم؟ لدى الكبیرة البیانات في كیف عالجتم و/أو تخططون لمعالجة النقص في المھارات 19.4

 

 

 

 

 

 

 

 

إجراءات عمل لشراكات مع مزودي البیانات الكبیرة؟ و/أو ھل لدیكم اتفاقیات تعاون 20.4
   

 عملإجراءات  و/أو . ھل لدیكم اتفاقیات تعاون18شكل 
لشراكات مع مزودي البیانات الكبیرة؟

 

 

 

 

خالل تدریب وتأھیل الموارد البشریة، ووضع مسار وظیفي مالئم ودعم خبرات الموظفین من -
 .طالع على أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات الدولیةواإل شراكات مع الشركات العالمیة

 وضع خطة عمل للتواصل مع مجتمع شباب علماء البیانات ودعمھم.-
ة المعلومات وعلوم الحاسب وتشجیعھم على مجاالت تقنیفي العمل على استقطاب الشباب -

 االندماج في مجال االحصاء وعلم البیانات. 
 .استقطاب مزید من المختصین في ھذه المجاالت، واالستعانة بخبراء متخصصین في البیانات-
 ندوات وملتقیات. المشاركة في الفعالیات الدولیة المتخصصة من-
 ام البیانات الكبیرة.تنظیم ورش عمل لتطویر المھارات في استخد-
 المشاركة في فرق العمل الدولیة والتجاریة.-
 حالیاً.النقص في المھارات في البیانات الكبیرة عدم وجود إمكانیات لمعالجة -

 

 ات العربیة المعنیةمؤسس% من ال47 حوالي
اتفاقیات تعاون/ إجراءات عمل لشراكات  لدیھا

 مزودي البیانات الكبیرة مع

ال
53%

نعم
47%

ال
65%

نعم
35%

من الجھات المعنیة تقوم بتوظیف فقط % 35حوالي 
خبراء مختصین وتدریب موظفیھا في مجال البیانات 

 الكبیرة. 
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 في مجالعمل  فرقھل مؤسستكم على استعداد للمشاركة مع دول او مؤسسات أخرى أو لجان أو  21.4
البیانات الكبیرة؟

في عمل  فرقو مؤسسات أخرى أو لجان أو أللمشاركة مع دول استعدادھا عن كل الجھات المعنیة المستطلعة  تعبر
 .البیانات الكبیرة مجال

 
 ؟مجاالت مشاركتكم مع الجھات األخرى ما .أ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
استخدام حول خطة للتعاون اإلقلیمي و و/أ ساھمة في خارطة طریقھل مؤسستكم على استعداد للم 22.4

 البیانات الكبیرة؟وتطویر 

 استخدام حول اإلقلیمي للتعاون خطة أو/طریق خارطة في للمساھمة ھااستعدادعبرت جل الجھات المعنیة عن 
 .الكبیرة البیانات وتطویر

 

 مشاریع ذات الصلة بالبیانات الكبیرة 

لدول  ءة في إنتاج االحصاءات الرسمیة (مركز االحصاالمشاركة في مشروع تجربة استخدام البیانات الكبیر-
 وفریق عمل البیانات الكبیرة). العربیة الخلیجلدول مجلس التعاون 

 .استخدام البیانات المكانیة للھواتف المحمولة –استخدام صور األقمار الصناعیة  –مشروع جمع األسعار -
 )).ITUتصاالت (تصاالت (االتحاد العالمي لإلالمعلومات واإل قنیةتطویر مؤشرات ت-
عرض ومشاركة البیانات في إطار االستفادة  -تحلیل ال -إدارة تدفق البیانات  -إدارة مشاریع البیانات الكبیرة -

 ً  .من كافة األطراف المھتمة في انتظار تجسید ھذه الرؤیة داخلیا
 

 بناء الخبراء وتطویر طرق التحلیل 

 -بناء الخبرات والمھارات في مجال استخدام البیانات الكبیرة في االحصاء (الفریق العالمي للبیانات الكبیرة -
 المتحدة).األمم 

 .قنیات الحدیثةمجال التحلیل واستخدام الت-
 

 عضویة في لجان وفرق عمل، والمشاركة في ورش عمل 

 األمم المتحدة). -لجنة المنصة العالمیة للبیانات والخدمات والتطبیقات (الفریق العالمي للبیانات الكبیرة -
التابعة لبنك التسویات الدولیة، حیث تھتم اللجنة بمواضیع اإلحصاءات للبنوك  "IRVING FISHER" لجنة-

 المركزیة بما في ذلك البیانات الكبیرة.
 عضو في فرق البیانات الكبیرة التابع للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.-
  .المشاركة في ورش عمل-

 
 وتبادل الخبرات والبیانات المتوفرة االستفادة من أفضل الممارسات  

في مجال البیانات الكبیرة وتبادل الخبرات والتجارب، واالستفادة من التجارب اإلقلیمیة  قنيرصد التطور الت-
 والدولیة في جمیع المواضیع ذات الصلة بالبیانات الكبیرة.

 مؤسسات.االستفادة من البیانات المتوفرة لدى ال-
 عرض البیانات الحالیة والتفكیر في طرق استغاللھا باالستفادة من تجارب بلدان أخرى.-
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 ؟في إطار البیانات الكبیرةالجھات المعنیة  المواضیع اإلحصائیة التي تھمما  23.4

 البیانات الكبیرة المواضیع اإلحصائیة التي تھم الجھات المعنیة في إطار. 19شكل 

 

، في حین  (86%)المؤشراتو )، تلیھا اإلحصاءات100%( ستطلعةتتصدر جودة البیانات تركیز واھتمام الجھات الم
 لتعرف على مصادر البیانات الكبیرة.یتطلع لمن الجھات % 67حوالي 

على المخرجات كیف تقیمون مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحلیل البیانات الكبیرة أو الحصول  24.4
 المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم؟

مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحلیل البیانات الكبیرة أو الحصول على المخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل تقییم . 20شكل 
 منتظم؟

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 الكبیرة؟ ما األدوات التي تستخدمونھا لتحلیل البیانات 25.4

 أدوات لتحلیل البیانات الكبیرةالتوفر على . 21شكل                                                               
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كیف تقیمون مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحلیل البیانات الكبیرة
أو الحصول على المخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم؟  

ات العربیة مؤسسمن الفقط % 31حوالي 
تحلیل في مھا استخدالأدوات  لدیھاالمعنیة 

 .البیانات الكبیرة
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 لتحلیل البیانات الكبیرة  ھا الجھات المستطلعةاألدوات التي تستخدم: 5جدول 

 

 كیف یتم تطویر األدوات المستخدمة لتحلیل البیانات الكبیرة؟ 26.4

 األدوات المستخدمة لتحلیل البیانات الكبیرة من الجھات المستطلعة على تطویر فقط% 22حوالي یعمل 
 ً  % منھا لالستعانة بمصادر خارجیة.33یلجأ  بینما ،داخلیا

  ؟كیف یتم تطویر األدوات المستخدمة لتحلیل البیانات الكبیرة. 22شكل 

 

مؤسستكم في بدء تحلیل البیانات الكبیرة و / أو یرجى وصف بعض اآلثار المحتملة للموارد على  27.4
الحصول على المخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم، ال سیما من حیث موارد تقنیة المعلومات 
(كل من البرمجیات واألجھزة) ورأس المال البشري (فیما یخص تقنیة المعلومات، واإلحصاءات، والبحوث 

 .وأمن البیانات، واألمن الوطني) االقتصادیة، وعملیات التصنیف،

ھذه تحلیل یرة وعملیات لبیانات الكبھا لالناتجة عن تطبیقآلثار المحتملة اعدد من أشارت الجھات المستطلعة إلى 
، الضروریة بشریةالموارد وال، البنیة التحتیة التقنیةقضایا  مختلفة على رأسھامجاالت شمل التي تو ،البیانات

 . التشریعات والقوانینكذلك معالجة قضایا  ،موارد المالیة الكافیةالو، واألدوات الالزمةالبرمجیات و

قتصاد البیانات الكبیرة كأداة فعالة لدعم اإلحصاءات الرسمیة وتحلیالت اإل الجھات المستطلعة تصففي نفس الوقت، و
حصاءات وسرعة ة اإلودقة جود لتحسینكذلك  ،جدیدة مؤشراتوالكلي، السیما لتنویع المخرجات وتوفیر إحصاءات 

 .التخاذ القرارات المناسبة والعمل على دراسات متخصصة تحدیث عملیات اإلنتاج، إضافة إلى الحصول علیھا

 

ما األدوات التي تستخدمونھا لتحلیل البیانات الكبیرة؟

البرامج 
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(Eviews, 
SPSS...)

ات بعض التطبیق
اإلحصائیة 
المتعلقة 

باستخراج وإعداد
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data"
Warehouse"

التطلع الستخدام 
"Tab lean "

أداة للتحلیل ك
وعرض البیانات 

Hadoop and 
Postgre SQL 

and 
ShellScripting

Microstrategy
"Fame"نظام 

المتخصص في 
ةالسالسل الزمنی

"Alteryx"
"QlickView"

"KNIME"
"Cloudera"

"R Language"

"R-Studio"
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 وتقنیات ،وموارد بشریة ،البیانات الكبیرة، من تشریعاتتطبیقات لتطویر مقترحات أخرى ھل لدیكم  28.4
  ؟المعلومات، والوصول إلى البیانات

 .22الشكل العدید من المحاور، تم تجمیعھا في  شملت مقترحات الجھات المستطلعة في الدول األعضاء

  من ، اكتساب تقنیات البیانات الكبیرة الواعدة على متكامل لمساعدة المؤسسات العربیةإعداد برنامج
 :خالل

 التقنیة البنیة التحتیة 

التحتیة التقنیة المتعلقة باستخراج البیانات ومعالجتھا وكذلك في  یةاالستثمار في البنالكبیرة الوصول الى البیانات  یتطلب-
 :مستوىالالمصادر البشریة مما سیرفع من 

 بشریة:الموارد ال  

  .الحاجة إلى مختصین وخبراء في علم البیانات وتحلیلھا-
 .الموارد البشریة في مجاالت متخصصة ومتعددة تطویر الحاجة إلى-
 .الخبرات الفنیة والعملیة للموارد البشریة نقص في-
 .ي بالبیانات الكبیرةمعنفي الھیكلیة الحالیة قسم متخصص ال یوجد -

 الزمة:ال دواتاألو یاتبرمجال  

 .دمج كافة بیانات المؤسسة في مكان مركزيو حفظ وتخزین وتحلیل البیاناتلدوات الالزمة إلى البرامج واأل ةالحاج-
 .تحتاج لتطویر وترقیة مستمرة نظراً للزیادة المتوقعة في حجم البیانات البرمجیات باألجھزة-
 .إلى توظیف تقنیات مختلفة للحفاظ على أمن المعلومات ةاجحال-

 التمویل  

استخدام البیانات الكبیرة مجدي على المدى المتوسط والمدى البعید من حیث تخفیض التكلفة وتوفیر البیانات خالل -
 ، إال أن ھناك:(تحسین الوقتیة) فترات زمنیة قصیرة

 ھذه الوصول إلىو، تطویر أنظمة البیانات الكبیرةالضروریة ل على تطویر التقنیات المعلوماتیة تساعدموارد إلى حاجة -
ً ، حیث أن البیانات وتحلیلھا  في ھذا المجال. الموارد تشكل عائقا

 
  .المعلومات الحساسة وخصوصیة إلى تطبیق قوانین لحفظ سریة ةالحاج: والقوانین اتالتشریع 

   التعاقد مع شركاء متعددین لتوفیر، والبیانات الكبیرة في مجالإلى التعاون مع المؤسسات الخارجیة  ةالحاج: اتالتعاون والشراك 
         خدمات مختلفة مثل تخزین البیانات.

 المخرجات تنویعو اإلنتاجعملیات تحدیث  

ً یقوم أیضاستخدام البیانات الكبیرة -  تھا.دقتھا ووزیادة جودحصاءات نتاج اإلإ ةعلى تسریع عملی ا
، وزیادة قیاسال أسالیبوتحسین  حصول على مخرجات یمكن من خاللھا تحلیل الوضع الحالي والقدرة على التنبؤال-

قتصادیة بحوث اإلالبیانات، والقدرة على توفیر اإلحصاءات الالزمة إلعداد الدراسات وال مھارات العاملین على قواعد
 .المرتبطة بمجاالت العمل

  .القیام بدراسات متخصصة-
 .من واقع استخدام الھواتف النقالة، على سبیل المثال االستفادة من البیانات المتوفرة إضافة مجاالت جدیدة لكیفیة-
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في  نتأھیل وتدریب متخصصیل في مجال البیانات الكبیرةتنظیم دورات تكوینیة منتظمة  -
  .العمل على تمكین جیل جدید من خبراء علم البیانات، والبیانات الكبیرة

 والكفاءات. ومھمات لتبادل الخبرات بعثات مساندة فنیة -
 مساعدة ومرافقة المؤسسات المبتدئة في ھذا المجال. -
 .المعرفیة لألنظمة التطبیقیة والتحلیلیة والتقنیةنقل التجارب  -
 .اختیار التطبیقات واألدوات المناسبة والمطلوبة -
 ءالبدعلى تقدیم الدعم من قبل صندوق النقد العربي ومؤسسات دولیة لمساعدة الجھات العربیة  -

والمصارف المركزیة اإلحصاء  أجھزةو األعضاء في مشاریع البیانات الكبیرة وتحفیز الدول
فالجھات المعنیة، على تطویر استراتیجیاتھا في القیام بمشاریع ذات الصلة بالبیانات الكبیرة. 

في الوصول إلى ھذه البیانات والمعلومات  ءً ستفادة من البیانات الكبیرة سواإلى االتتطلع 
 لكبیرة.المطلوبة بمختلف الطرق أو في إمكانیة تقلیل تكالیف مشاریع البیانات ا

 .تطویر برامج تدریبیة للتعامل مع البیانات الكبیرةالبحثیة لالمراكز امعات واالستفادة من الج -
 المساعدة على تطویر البنیة التحتیة القانونیة والتقنیة. 
 نشاء مجموعات إین من البیانات الكبیرة من خالل إیجاد حلقة وصل بین المنتجین والمستخدمین والمستفید

 .على المستوى العربي والدوليوفرق عمل 
 نتج معظم البیانات یرة باألخص مع القطاع الخاص، حیث توفیر السیاسات المناسبة لتبادل البیانات الكبی

 .الكبیرة
  زیادة كذلك  ة.البیانات الكبیرة من خالل مؤتمرات وفعالیات وورش عمل عربی ةھمیأنشر الوعي حول

ات تنظیم اجتماع، وةالرسمی اتالبیانات الكبیرة في اإلحصاء وعي باألجھزة اإلحصائیة لالستفادة من
والقادة، بھدف زیادة حلقة المؤیدین الستخدام البیانات الكبیرة في ر وندوات ومحاضرات لصناع القرا

 .اإلحصاءات الرسمیة
  مستوى العالمي.إلى الللوصول تبادل ونقل الخبرات بین الدول العربیة 
 طالق المشروعات إ"Pilots " لتطویر المنھجیات والخبرات المطلوبة لتطویر المنتج االحصائي

 .الرسمي
 لى دراسة لالحتیاجات الفعلیة واآلفاق إ اً تنفیذ مشاریع البیانات الكبیرة في المؤسسات اإلحصائیة استناد

ً التي یفتحھا تنفیذ ھذه المشاریع والمیزات المترتبة على ذلك خصوص تحسین المخرجات اإلحصائیة،  ا
إضافة الى تلبیة معاییر ي تخفیف العبء عن المستجوبین، وإمكانیة الدمج مع بیانات أخرى، والمساھمة ف

 .آنیة التنبؤالجودة مثل الدقة والصلة بالواقع و
  یة ورة البیانات من أجل التنمفي مجال البیانات الكبیرة، فیما یتعلق بثتحدید موقف كل دولة عربیة

  .والقیادة واالبتكارر ستثماتطلب اإلمر الذي یاأل ،المستدامة
 تخاذ قرار على مستوى المؤسسات اإلحصائیة العربیة بإدراج موضوع استخدام البیانات الكبیرة ضمن ا

ً لألھمیة العالیة التي یحتلھا ھذا الموضوع حالی اً خططھا الوطنیة نظر  .وفي المستقبل ا
  حصاءات الرسمیة اإل ھا فيستخدامامناقشة وتحلیل مصادر البیانات الضخمة المتاحة لكل دولة وكیفیة

 .وربطھا مع مؤشرات التنمیة المستدامة
 العمل على بناء عالقات تعاون وشراكات استراتیجیة مع مختلف المؤسسات ذات العالقة. 
 معالجة قضایا ، والبیانات الكبیرة العمل على وضع واعتماد لوائح للتعامل مع خصوصیة وسریة

 .التشریعات الالزمة لمشاریع البیانات الكبیرة
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  بما فیھا ي مجال استخدام البیانات الكبیرةاالستفادة من التجارب الناجحة فوحصر أفضل الممارسات ،
 .اإلحصاءات الرسمیة

 المعلوماتیة، واستكشاف نظم البیانات  ةمنظومالمستمرة في إطار تطویر  توفیر موارد مالیة المساعدة في
.بیرة بغرض تركیزھا بصفة تدریجیةالك
  حصاءات الرسمیة وربطھا اإلإنشاء بنك األفكار العربي لمشروعات استخدام مصادر البیانات الكبیرة في

دعم ھذا المقترح ، وبمشروعات التنمیة المستدامة لسھولة تبادل المقترحات واألفكار والخبرات بین الدول
 بأھمیة المثلث المكون من ثالث أجزاء ھامة: 

 .صادر البیانات الكبیرةم -
  .حصاءات الرسمیةاإل -
 .مؤشرات التنمیة المستدامة -

 
فضل الممارسات في مجال البیانات الكبیرة في دول قبل الجھات المعنیة استناداً ألمن تم دعم ھذا المقترح 

 أخرى، على سبیل المثال:
لقیاس ثقة المستھلك والمشاعر األساسیة  ،استخدام بیانات التواصل االجتماعي في دول مثل ھولندا -

اءات الرسمیة للمواطنین (منفعل، حزین، سعید، لین، غضبان)، لكن لم یتم ربط ذلك باإلحص
 وبمؤشرات التنمیة المستدامة. 

 ألغراض "تویتر")، واستخدام بیانات (Twitter "تویتر" استخدام تتبع أنماط التنقل لمستخدمي -
 في دولة المكسیك.  إحصاءات السیاحة الداخلیة

إصدار  ألغراضمعاییر قبل استخدام مصادر البیانات الكبیرة لالدول وضع  كما تم اقتراح -
 .حصاءات الرسمیة وربطھا بمؤشرات التنمیة المستدامةاإل
 

من تشریعات، وموارد بشریة،  البیانات الكبیرةقات تطبیلتطویر  الدول األعضاءالجھات المستطلعة في . مقترحات 23 شكل
  وغیرھا. وتقنیة المعلومات، والوصول إلى البیانات

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 

كبیرةاكتساب تقنیات البیانات ال

توفیر السیاسات المناسبة
وصاً لتبادل البیانات الكبیرة خص

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 

اإلحصائي الرسمي

اتخاذ قرار على مستوى 
المؤسسات اإلحصائیة بإدراج
موضوع استخدام البیانات 

الكبیرة ضمن خططھا الوطنیة
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
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 االسم والوصف -مشاریع البیانات الكبیرة  29.4

  .الجھات المستطلعة إلى عدد من مشاریع البیانات الكبیرة الراھنة والمستقبلیة أشارت
 والوصف االسم -مشاریع البیانات الكبیرة  .6 جدول

 

 

 

 

  وصفالوسم اال - مشاریع البیانات الكبیرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء  ):ھیئة المعلومات والحكومة االلكترونیة ) (مملكة البحرین:2017-2016 المرحلة الثانیة( مشروع تنفیذ برنامج عمل إحصاءات السیاحة
وھي عملیة تحتاج  ،قاعدة بیانات إحصائیة شاملة إلحصاءات السیاحة أحد المتطلبات األساسیة لمتخذي القرار وصنّاع السیاسات في ھذا المجال

 .لضمان واستمرار تدفق البیانات اإلحصائیة بصورة محدثة وآنیة وتكون ذات جودة عالیة

 (دولة اإلمارات العربیة المتحدة: من خالل طرق مبتكرة المعلومات واالتصاالت قنیةمؤشرات تة لات الكبیرة كمصدر بیانات جدیداستخدام البیان
 ، )الھیئة االتحادیة للتنافسیة واإلحصاء

  ي).الكویت المركزي البنك " (دولة الكویت:Mainframe "المتخصص في السالسل الزمنیة بدیالً لقاعدة البیانات الحالیة  "Fame"استخدام نظام 

 ).النقد العربي السعودي مؤسسة(المملكة العربیة السعودیة: " Data Warehouse"مشروع 

 ).البنك المركزي التونسي(الجمھوریة التونسیة:  مختبر البیانات الكبیرة- منظومة معلومات ذكاء األعمال

البیانات  باستخداموالعدالة  السالم بشأن )SDG 16(المستدامة  التنمیة أھداف من 16 الھدف االجتماعي لرصداستغالل بیانات مواقع التواصل 
 ).الجمھوریة التونسیة: المعھد الوطني لإلحصاءللتنمیة ( المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون تجربةالكبیرة: 

(المملكة  والربط االلكتروني بین المؤسساتوبناء السجالت اإلداریة  م كل المؤسسات ذات العالقةیض :استراتیجیة وطنیة لبناء نظام احصائي شامل
 .)العامة دائرة اإلحصاءاألردنیة: 

 ).NCSIالمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات (سلطنة عمان:  إنتاج مؤشرات إحصائیة من واقع استخدام بیانات الھواتف النقالة

 التي تقدمھا الھیئة العامة لإلحصاء دعم الخدمات والمنتجات اإلحصائیةمشروع أولي لآللیات والتطبیقات المناسبة لتطبیق مفھوم البیانات الكبیرة ل
 ).المملكة العربیة السعودیة: الھیئة اإلحصائیة العامة(

 قائمة بأسعـــــار السلع الغذائیة والصناعیة للمستھلكــین المنتجة لنشرة ستالماعقد بروتوكول ب :جمع بیانات األرقام القیاسیة ألسعار المستھلكین
تطویر آلیات جمع وة) عن طریق االنترنت، جاري زیادة المصادر إلى عشرة مصادر من اإلطار، شادیسترااألرقام القیاسیة مع ثالثة مصادر (

ا (جمھوریة مصر حیث ال تتوقف دقة البیانات على الباحث وتقلیل العبء على المصدر وتالفي األخطاء بعدم تكرار األسعار أو تثبیتھ راألسعا
 .)الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاءبیة: العر

ستفادة من صور األقمار الصناعیة في الري الحقلي وھو إدارة وترشید واال استخدام صور األقمار الصناعیة في قیاس انتاج المحاصیل الزراعیة 
 صاء).(جمھوریة مصر العربیة: الجھاز المركزي للتعبئة العامة واالح وتوزیع میاه الري الحقلي

  ة والرعایة الصحیة:كبیرالبیانات ال
مرض تتبع أنماط التنقل للمرضى المصابین بأمراض وبائیة: مثل االلتھاب الكبدي بواسطة البیانات المكانیة للھواتف المحمولة للسیطرة على ال•

وعدم انتقال المرض إلى أشخاص آخرین، وتحدید أسباب المرض وتحدید نوع العالج والرعایة الصحیة (جمھوریة مصر العربیة: الجھاز 
 تعبئة العامة واالحصاء). المركزي لل

ة التي كبیرعن البیانات ال )Cancer Link( إطالق مبادرة بعنوانوة في إیجاد سبل لخفض تكالیف الرعایة الصحّیة، كبیرتستخدم البیانات ال•
یل وتحدید تحلتُستخدَم في مكافحة مرض السرطان: تقوم فكرة المبادرة على جمع البیانات عن كّل مریض سرطان في الدولة من أجل 

ة سوف تأتّى من التركیز الكبیر على النتائج التي یتوّصل إلیھا المریض واإلنفاق على المرض، كبیرمنافع البیانات ال، والتوّجھات أو األنماط
ورام باإلشعاع ومعرفة نوع الخدمة المقدمة مثل (عالج التصویر الطبي، والعالج الكیمیائي، والعالج الطبیعي، والعالج اإلشعاعي، عالج األ

ستفادة أیضاً من إجابات ستفادة من طرق االصابة للمرضى السابقین لتفادي االصابة بالمرض واالیھدف المشروع إلى اال .والطب النووي)
ة لمركزي للتعبئة العام(جمھوریة مصر العربیة: الجھاز ا المرضى واستخدامھا كمعیاٍر لقیاس النتائج الصحیة وتقدیم الرعایة الصحیة

 ).  واالحصاء

حیث أن أحد المجاالت األربعة التي نشرتھا مبادرة النبض العالمي لألمم المتحدة ھي تنقل البشر ووسائل النقل،  ة وإحصاءات النقل:لكبیرالبیانات ا
 –انات المكانیة لمواقع الھواتف المحمولة) مع إحصاءات النقل في مشروع قیاس كثافة المرور على الطرق السریعة یة (البكبیراستخدام البیانات ال

مشروع إحصاءات النقل  .قیاس عدد األفراد العاملین أو الدارسین في موقع مختلف عن مكان اإلقامةو  –متابعة حوادث السیر وتحدید أماكنھا و
المراقبة لتقدیر حركة المرور في الطرق السریعة، الھدف الرئیسي ھو دعم لتقدیر حركة المرور الواردة والصادرة على المنتجة من بیانات كامیرا 

(جمھوریة مصر العربیة: الجھاز المركزي للتعبئة العامة  حدود الدولة، واستخدام البیانات المطلوبة على المركبات لتحلیل حركة المرور
 واالحصاء).
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 ؟الراھن لمشاریع البیانات الكبیرةما الوضع  30.4
 الوضع الراھن لمشاریع البیانات الكبیرة . 24شكل  

 

 ؟لمشاریع البیانات الكبیرةمجاالت االستخدام المحتملة ما  31.4
 مجاالت االستخدام المحتملة لمشاریع البیانات الكبیرة. 25 شكل

 

  :مؤھلة كالتالي مشاریع البیانات الكبیرة 32.4

 المؤھلةمشاریع البیانات الكبیرة . 26شكل                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 ھل لدى مؤسستكم أي شراكات مع منظمات أو موفري بیانات آخرین حول ھذا المشروع؟أ.   33.4

شراكات مع منظمات أو موفري بیانات وجود . 27شكل 
البیانات الكبیرة آخرین حول مشروع

 البیانات الكبیرة مشاریع% من 13ھناك 
% كمقترح 13التي تمت الموافقة علیھا، و

جاري العمل بھا (إلى  33للتخطیط، بینما %
 % منھا اكتمل.13مرحلة التنفیذ)، في حین 

البیانات  مشاریع% من 34 ھناك حوالي
التي تمت الموافقة علیھا ولم یتم  الكبیرة

جاریة في % مشاریع 33، وتمویلھا بعد
 .فقط اكتملت% 13، بینما مرحلة التنفیذ

 البیانات الكبیرة مشاریع% من 41حوالي  ھناك
% 35االحصاءات، و مؤھلة إلعداد وإصدار
 24%"، بینما Pilotsمنھا مشاریع تجریبیة "

 في إطار استكشافي للبحث.تندرج من المشاریع 

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 السیاحة

إحصاءات الصحة

إحصاءات العمل

اإلحصاءات البیئیة 

اإلحصاءات الدیمغرافیة واالجتماعیة 

مجاالت االستخدام المحتملة لمشاریع البیانات الكبیرة

اكتمل     
13%

في مرحلة (جاري 
)التنفیذ

33%

معتمدومموول ولم یبدأ بعد
0%

لم تمت الموافقة علیھ و
یتم تمویلھ بعد

34%

-في التخطیط(مقترح 
ھ أو لم تتم الموافقة علی

)تمویلھ بعد
13%

ة مرحلة الفكر
7%

إلعداد وإصدار 
اإلحصاءات

41%

مشروع 
“Pilot ” بھدف

ل تطبیقھ في حا
نجاح المشروع

35%

/ استكشافي
للبحث

24%

%59ال

%41نعم

% من الجھات العربیة المعنیة  41حوالي
البیانات  شراكات في مجالتتوفر على 

 .مع منظمات أو موفري بیانات الكبیرة
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 عملي تصنیفاسم الشریك: . ب 

 

 

 

 

 

 

    
 ؟نوع المؤسسة الشریكةما ج. 

 الشریكةالمؤسسات  نوع. 28شكل                   
 
 
 
 
 
 

 
؟كةانوع الشرما د. 

 الشراكات یةنوع. 29شكل 

 
 

 
 
 

 ؟الوضع الحالي للشراكةه. ما   

 لشراكاتل الحالي الوضع. 30شكل                                                                                                
 
 
 
 

 المصرف المركزي.، وشركات الھاتف المحمول المحلیة، وھیئة تنظیم االتصاالت  -
مزود شركة االتصاالت (و ،تصاالتاالاالشراف العام على  –ھیئة تنظیم االتصاالت  -

 .)بیانات الھاتف المحمول
 .ماركت) (ھایبر بروتوكول مع مصدر البیانات لألسعار -
 United Nations Global" في إطار مبادرتھا المتعلقة بالبیانات الكبیرة: مم المتحدةألا -

Pluse".  
 .المؤسسات الحكومیة -
شركات  ،ھیئة تقنیة المعلومات ،ھیئة تنظیم االتصاالت ،ھیئة اإلحصاء باألمم المتحدة -

 .اتجامعال ،مجلس البحث العلمي، االتصاالت
أل        

أخرى
11% مؤسسة

ةأكادیمی
11%

مؤسسة 
ر تجاریة غی
حكومیة 

ة مؤسسة دولی22%
غیر حكومیة

11%

ة مؤسسة دولی
حكومیة

45%

 % من الشراكات في مجال45ھناك 
مع مؤسسات دولیة  البیانات الكبیرة

% مع مؤسسات حكومیة 11حكومیة، و
من الشراكات مع  %22غیر دولیة، بینما 

% مع 11و ،مؤسسات تجاریة غیر حكومیة
 مؤسسات أكادیمیة.

الشریك
ليالتحلی

8%
ني شریك تق

لتصمیم 
وھیكلة 
البیانات

25%
تمزود البیانا

67%

البیانات  % من الشراكات في مجال67تشمل 
% مع 25شراكات مع مزودي البیانات، و الكبیرة

% 8لتصمیم وھیكلة البیانات، بینما  قنيشریك ت
 تحلیلي.الشریك المع 

 

 

 

 

 

 
 % من الشراكات في مجال67حوالي 

% تم 17في المناقشة، و البیانات الكبیرة
% تم 16اتفاقیات حولھا، بینما عقد 

 اعتمادھا.

دتم االعتما
16%

عقد اتفاقیة
17%

/النماذج األولیة 
یسمح(االختبار 

بعض شركاء 
بل البیانات بذلك ق
)توقیع العقد

ةفي المناقش
67%
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وفي اإلحصاءات  ألغراض االقتصاد الكليلبیانات الكبیرة لتطبیقات اأفضل الممارسات  .5
 الرسمیة

 
 :اإلداریة ألغراض إحصائیةالبیانات األعمال التجاریة وبیانات استخدام  .أ

ینبغي التحقق لذا استخدام البیانات اإلداریة والتجاریة ألغراض إحصائیة في الحسابات القومیة، بھدف 
من خالل عملیة الترجیح، وملء فجوات تھا حصائیة لھذه البیانات وتحسین دقالخصائص اإلوفھم 

بیانات األعمال التجاریة من بین تطبیقات  التغطیة، وتعدیالت التحیز، ومعاییر المقارنة والموازنة.
 :یلي ما واإلداریة

 ملیار".ال"أسعار  ینالمستھلكإلنتاج مؤشر أسعار  )Internet scraping(بیانات اإلنترنت  تجریف -
 .لعملھا الشھري )ADB(ِبیانات الرواتب من شركة معالجة البیانات التلقائیة  استخدام -
استرشادي ؤشر ستخدم كمیُ لرسالة الدولیة الذي یمكن أن استخدام البیانات البریدیة الدولیة إلنشاء مؤشر ا -

  رائد أو لتحسین دقة التنبؤات.
 .ن حالة االقتصادالتنبؤ اآلني عألغراض  "googleخالل " مناستخدام عملیات بحث  -

 
 :لتنبؤ في مجاالت مختلفةغراض اتطبیق البیانات الكبیرة أل .ب

وكذا تبادل الخبرات في  ومشاریع رائدة إنشاء خریطة الطریقفي العالم بالمصارف المركزیة العدید من تھتم 
معدل البطالة، ، مثل: مجاالت مختلفة في ألغراض التنبؤ ھذه البیاناتیتم تطبیق ، حیث البیانات الكبیرةمجال 

ثقة المستھلك، ومبیعات وشراء السیارات، والسیاحة، و السفرومبیعات المنازل، ومبیعات التجزئة، و
 التضخم، وغیر ذلك. واالستھالك الخاص، واتجاھات سوق اإلسكان، و

على ر منھا تخدام البیانات الكبیرة، نذكالكلي باسھناك العدید من الدراسات التي تطرقت لجوانب االقتصاد 
    :ولیس الحصر سبیل المثال

 : أمثلة عن الدراسات التي تطرقت لجوانب االقتصاد الكلي باستخدام البیانات الكبیرة7جدول 

 مجاالت استخدام البیانات الكبیرة في االقتصاد الكلي   الدراسات

Hal Varian & Choi (2009, 2011, 2013)   ،معدل البطالة، مبیعات التجزئة، مبیعات المنازل، السفر / السیاحة
 ,Unemployment rate مبیعات السیارات، ثقة المستھلكین.

retail sales, home) (sales, travel/tourism, car sales, 
consumer confidence 

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

D’Amuri F, & Marcucci J (2010, 2013) US unemployment rate معدل البطالة بالوال�ات المتحدة    

McLaren N & Shanbhogue R (2011)  المملكة المتحدةفي معدل البطالة وسوق اإلسكان     
UK unemployment rate & housing market trends  

Vosen & Schmidt (2011) DE private consumption ي ك الخاص ستهالاإل   
ألمان�ا ��  



 

34 
 

 تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة

 
تقریر صندوق النقد الدولي  في متعلقة بموضوع البیانات الكبیرةالمراجع الدراسات كما یمكن إیجاد المزید من 

  ." Big Data: Potentials, Challenges and Statistical Implications 2017"حول 
 

 :)UN-GWG(لألمم المتحدة المعني بالبیانات الكبیرة  العالمي فریق العمل تجربة .ج
) على إنشاء 2014ن (في نیویورك في دورتھا الخامسة واألربعیلألمم المتحدة وافقت اللجنة اإلحصائیة 

فوائد متابعة  ألغراض اإلحصاءات الرسمیة الذي یھدف إلى العالمي المعني بالبیانات الكبیرةالعمل فریق 
 التنمیة المستدامة واإلبالغ عنھا.ة لرصد أھداف كبیروإمكانات البیانات ال وتحدیات البیانات الكبیرة،

 الت محددة:ا) مكلفة بمجtask teamsیتكون الفریق من مجموعات (

 .الشراكاتالوصول إلى مصادر البیانات الكبیرة و -
 .البیانات الكبیرة وأھداف التنمیة المستدامة -
 .بیانات الھاتف الجوال -
 .صور األقمار الصناعیة والبیانات الجغرافیة المكانیة -
 .جتماعیةاإلعالم بیانات وسائل اإل -
 .المھارات وبناء القدراتو التدریب -
 .المنتدى العالمي للبیانات والخدمات والتطبیقاتلجنة  -

 
 الكبیرة بالبیانات المعني المتحدة لألمم العالمي العمل التقدم المحرز لفریقاإلنجازات و: 8 جدول

 
 

 

 

Carriere-Swallow (2011) Car purchases in Chile اء الس�ارات   ي ��
الش��ي دولة  ��  

Guzmán G (2011) Inflation التضخم    

Fantazzini D & Toktamysova Z (2014) German car sales ي   شراء السیارات  ألمانیا فيي

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

Simeon Vosen and Torsten Schmidt 
(2011) 

Forecasting private consumption: survey-based 
indicators vs. Google trends 

A. Cavallo and R. Rigobon (2016) The Billion Prices Project: Using Online Prices for 
Measurement and Research 

J. de Haan, L. Willenborg and A.G. 
Chessa (2016) 

An overview of price index methods for scanner data 

2014 
 العالمي العمل إنشاء فریق -

 بالبیانات المعني المتحدة األمم
 .)UN-GWG( الكبیرة

حول  "Pilots" تقاسم -
 الكبیرة. البیاناتمشاریع 

 
 الصینفي مؤتمر األول: ال

2015 
 إلى "Pilots" االنتقال من -

 التوجیھیة. المبادئ
 
 
 
 

اإلمارات في : الثاني المؤتمر
 العربیة المتحدة

2016 
الوصول إلى مصادر  -

 والشراكات البیانات الكبیرة،
المستدامة التنمیة وأھداف  

 
 
 

 إیرلندافي  :الثالث المؤتمر
 

2017 
 مجال البیانات في تعاونال -

الموثوقة والبیانات  
 (Data 

collaboratives and 
trusted data) 

 
 كولومبیافي  :الرابع المؤتمر
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 :األوروبيالبنك المركزي تجربة  .د

وأوراق العمل  رائدةتشمل تجربة البنك المركزي األوروبي في مجال البیانات الكبیرة العدید من المشاریع ال
  قتصاد الكلي باستخدام البیانات الكبیرة.وكذلك التطبیقات العملیة ألغراض اإل

 :ذات الصلة "Pilots"المشاریع من أھم  •
 .المیزانیة العمومیة للشركات)لمثال بیانات مجموعة البیانات اإلداریة (على سبیل ا -
 .)"Google" عبر بحثال(مثل معلومات لكترونیة اإل ةشبكعبر المجموعة بیانات بحث  -
 .مجموعة البیانات التجاریة (مثل مشغلي بطاقات االئتمان) -
 .عالیة التردد) بیانات التداولبیانات السوق المالیة (على سبیل المثال  -

 
 :ةكبیرالبیانات ال مرتبطة باستخدامأوراق إحصائیة  •
م یمكن استخداحیث  ،بیانات المدفوعات اإللكترونیة" باستخداملناتج المحلي اإلجمالي ل "التنبؤ اآلني -

أن  . إضافة إلىنمو الناتج المحلي اإلجماليب لتنبؤ اآلنيمعامالت الدفع اإللكترونیة في عملیة ا
 .دقة التنبؤفي تحسین معامالت بطاقات الخصم تساھم 

، وإمكانیة "في ھولندا جتماعیة العامةعالم اإلیرات في ثقة المستھلك ووسائل اإلالعالقات بین التغ" -
 .كمؤشر للتغیرات في ثقة المستھلك وكمؤشر مبكرجتماعیة عالم اإلوسائل اإل استخدام

الشبكة عبر  "online bullishness" األسواق المالیة الدولیة ارتفاع معامالت تحدید آثار -
إلى  اً اداستن، )investors sentiment( المستثمرینلتوجھات  ریقدتر یتطوحیث تم  ،لكترونیةاإل

رتباط اإلیجابي بین كل منھما وبین اإل بیان، إضافة إلى "Google"و "Twitter"طلبات البحث على 
 .المستثمرین ثقة

كیفیة استخدام بیانات تشمل األوروبي أحد أھم الدراسات ذات الصلة التي قام بھا البنك المركزي  -
 بیانات، حیث تم استخدام ھذه المنطقة الیوروفي  البطالةبمعدالت  للتنبؤ اآلني "Google"البحث 

 ."Google"لمؤشرات البحث عبر  تغییرات الحجم األسبوعیة من
 

 :(EUROSTAT) وروبياال حصاءاالمكتب تجربة  .ه
 فةمختل مشاریعما تشملھ من ل ،في مجال البیانات الكبیرة غنیة االوروبي ءحصااالكتب متجربة  تبرتع
وضع مبادئ إلى جانب المعلومات والشراكات، قنیة بنیة تاً أیضومصادر البیانات الكبیرة مختلف ستكشاف إل

إضافة إلى ، إنشاء ورش عمل مع مقدمي البیانات والبحوث والمنظمات الدولیة، كذلك توجیھیة وأطر عامة
 .ل المنھجيإطار العم ما یخصمع األمم المتحدة فیالتعاون 

الحصول على ضمان و ،من أولویات المكتب دمج اإلحصاءات الرسمیة في استراتیجیات البیانات الكبیرة
 أمن وخصوصیة البیاناتبجودة والمرتبطة  تحدیاتالمعالجة إضافة إلى  ،إلیھا البیانات واستمراریة الوصول

)data security & privacy concerns(.  

 ما یلي:حولھا،  شراكة اتالتي تم توقیع اتفاق "Pilots"المشاریع أھم  نذكر من
خصائص و الوظائف الشاغرة وتشمل)، Web scraping( اإللكترونیةشبكة التجریف على ال -

 تطویر بوابة الویب على البیانات الكبیرة
(Web gate on big data) 

 https://unstats.un.org/bigdata 

 

 

 تطویر مخزونات البیانات الكبیرة
(Big Data Inventory) 

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

 
 
 
 

     

https://unstats.un.org/bigdata
https://unstats.un.org/bigdata/inventor
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 .المؤسسات
 .المساكن المؤقتةو استھالك الكھرباءالذكیة في مجال عدادات ال -
 .أنظمة السفنللتعرف على بیانات  -
بیانات تحدید المواقع  : على سبیل المثال مشروع دراسة الجدوى بشأن استخدامبیانات الھاتف الجوال -

 the use of mobile) positioning data for tourism المتنقلة في اإلحصاءات السیاحیة
statistics (. 

مشروع تحلیل یعمل المكتب على ، واألخالق واالتصاالتالبیانات جودة المرتبطة بللتحدیات  اً نظر
 .)ethics and communication( األخالقیات واالتصالكذلك ریعات واالستراتیجیات، التش

 :، یشملمج تدریبي لإلحصائیین األوروبیینبرنااألوروبي  صاءمكتب االح وفرمن جھة أخرى، ی
 .لبیانات الكبیرةلدورات مخصصة  -
 .مصادر وأدوات البیانات الكبیرةالتركیز على  -
اكتساب المھارات الالزمة لتقییم المصادر ونوعیتھا، والمھارات الالزمة الستخدام األدوات،  -

 .ةكبیرواستكشاف مصادر البیانات ال
 

بمطابقة سجل األعمال الحالي (للقطاع العام والخاص) مع  "أوروستات"مكتب االحصاء االوروبي قام 
 شركات التصدیرنشاء بیانات تفصیلیة عن خصائص البیانات التجاریة على المستوى الجزئي واإلجمالي إل

 .بشكل كبیر تصمیم سیاسات التجارة واالستثمار فيساعد ییمكن أن مما  راد،یواالست

بالنسبة لألعمال ف ،اض تجاریة وإداریة ألغراض أخرىھا ألغریعجمتیتم استغالل البیانات التي  كما یمكن
األغراض األخرى التسویق وخطط الموقع الجغرافي وخطط االستثمار القصیرة والطویلة تشمل التجاریة، 

بالنسبة للقطاع العام، تشمل ھذه األغراض األخرى أما األجل وقیاس أداء الشركة على مستوى الصناعة. 
لفھم االستجابات السلوكیة وخصائص السكان لتصمیم  ،رافي للبنیة التحتیة وتوفیر الخدماتالتخطیط الجغ

للسیاسات الضریبیة وغیرھا من السیاسات، لتتبع حدوث المرض ألغراض وكذلك التأمین الصحي والبطالة، 
 ولتقییم فعالیة البرامج الحكومیة. ،الصحة العامة

 :جتماعي" باستخدام البیانات الكبیرةاال ئتماناالنظام " طویرلت یةالصینالحكومة تجربة  .و
ائتمان باستخدام البیانات درجة  حسب كل واحد من مواطنیھا صنیفلت اً وضعت الحكومة الصینیة خطط

إلى البیانات الحكومیة المتعلقة  اً استناد ،" لكل مواطنجتماعياالئتمان االنظام " تطویرمبادرة في إطار الكبیرة
  .استخدام البیانات الكبیرةو يجتماعواإلقتصادي بوضعھ اإل

الھواتف الذكیة والتجارة اإللكترونیة  بما فیھا بیاناتقوة البیانات الكبیرة استغالل ترتكز ھذه المبادرة على 
ملیار بطاقة ھویة وطنیة  1.3 بحواليجتماعي" الجدید ئتمان اإلظام اإلبط "نرلجتماعیة ووسائل اإلعالم اإل

الرسم في لدیھم "أنشطة األصدقاء سلوكھم و للمواطنین حسبتعیین تصنیف ومن المواطنین الصینیین، 
 ."جتماعیةوسائل اإلعالم اإل من خالل ھمالبیاني االجتماعي الخاص ب
ھ وعاداتتھ بھوایبشكل سلبي تتأثر أن مواطن لكل ئتمان درجة اإلیمكن لألنھ من خصائص ھذا النظام، 

ما  إضافة إلى ،سیاسیةء آراوتعلیقات  من شبكة اإللكترونیةنشره على الیما كذلك و تھ،ونمط حیا یةالتسوق
 .القراءة أو ثل الشراء أو النشر، ماجتماعي من تواصلقوم بھ ی
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والشرطة والبنوك والسجالت الضریبیة  )كماالمحالسلطات القضائیة ( اً استخدام بیاناتخطة أیضال كما تشمل 
والشركات من قبل بلدیات ألطباء والمعلمین والأن یتم تصنیف اإضافة إلى ذلك، یمكن التوظیف. بیانات و

 .ةیحترافاال نزاھتھم ومستویاتھم حسبالمواطنین 
ً حالیكن للمواطنین لكن یمئتمان الصینیة الجدیدة إلزامیة، إلسوف تكون درجة ا، 2020بحلول عام  تتبع  ا

 ".Sesame Credit"درجات تصنیفھم عن طریق التطبیق الحر
 

 :مكتب اإلحصاءات األستراليتجربة  .ز
" ABS’s internationalمكتب " االستفادة من خبرةیمكن لألجھزة االحصائیة في الدول العربیة 

على بالتعاون االستراتیجي مع الجھات المختصة  مكتب اإلحصاءات األستراليمن قبل كلف األسترالي، الم
استخدام مصادر البیانات اإلداریة ، ولتعزیز التعاون في مجاالت اإلحصاءات الناشئة ،الصعید الدولي

قتصاد والمجتمع القائمان على المعرفة قیاس اإل إطار ، إضافة إلى تعمیم االستفادة منألغراض إحصائیة
إدماج المعلومات اإلحصائیة و، قنیةالعلم والت تطویر مؤشرات، لاألسترالیةالحكومة تعمل علیھ  الذي

 .والجغرافیة المكانیة

 :أخرىتجارب  .ح
 ,Big Data: Potentials"حول  2017في تقریره : ركز صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي •

Challenges and Statistical Implications"  على أھمیة البیانات الكبیرة في معالجة التأخیر في
الفترات الزمنیة لإلحصاءات الرسمیة، وكذلك في دعم عملیة التنبؤات للمؤشرات القائمة، حیث تم 

 دور البیانات الكبیرة كمصدر للبیانات واالبتكار في إنتاج اإلحصاءات الرسمیة.  التركیز على
كبیرة البیانات البعدد من الدراسات حول استخدام  المنظمة تقوم: )FAO(منظمة األغذیة والزراعة  •

 یةئالمواد الغذاك ستھالالتنبؤ اآلني ألسعار ا"دراسة حول نذكر منھا  الغذائیة،في مجال أسعار المواد 
 ."تكامل القطاعین العام والخاص: باستخدام البیانات الكبیرة

 
 :التعاونیة األولیةن بعض البحوث وعملیات التحلیالت عأمثلة  .ط

وإمكانیة استخدام وسائل  ،یرات المتعلقة بأسعار المواد الغذائیة وتضخم أسعار المواد الغذائیةغلتادراسة  -
التحقق  مع ،إلحصاءات الرسمیةألغراض ا" Twitter" و"Facebookبیانات "جتماعیة اإلعالم اإل

جتماعیة، ووضع وسائل االعالم اإل خالل عھا منیجمتالبیانات التي تم  نقیح ومعالجةمن صحة، وطرق ت
 الستخدامھا مع اإلحصاءات الرسمیة.) robust( نةیمتتقدیرات 

 ءمكتب اإلحصا ، التي قام بھادراسة تقییم جدوى استخدام بیانات تحدید المواقع المتنقلة لقیاس السیاحة -
في نفس الوقت  كدتالكبیرة، وأ البیانات إلى إمكانیات ، حیث أشارت الدراسة)Eurostatاألوروبي (

ة رتبطالتنظیمیة الم القضایاوالبیانات خصوصیة ة حل عدد من القضایا من بینھا: ضرور على
والحواجز المالیة والتجاریة التي  ،المتنقلةالھواتف بیانات الرأي العام المتعلق باستخدام و ،بالخصوصیة

البیانات والوصول ھذه ستخدام الالتقنیة  تحدیاتالإضافة إلى  ،إلى بیانات الھواتف النقالة الوصول وقتع
  لبیانات.ھذه االستخدام الفعال لا ات التي تمكن منمنھجیالتطبیق  كذلك تحدیات ،إلیھا
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 جتماعیةوسائل اإلعالم اإلمن خالل  "sentiments" الشھریة ینالمستھلكاتجاھات العالقة بین دراسة  -
")Facebook" " ورسائلTwitter ("اليع ارتباط . بینت الدراسة وجودفي ھولندا قتصادحالة اإلو 

لكیفیة التي لمثال جید وھو  ،)2010-2013( ةدراسفیھا العلى مدى السنوات الثالث والنصف التي تمت 
 .لحالة االقتصاد أن تكمل، أو أن تكون متكاملة مع المؤشرات الحالیةالكبیرة لبیانات یمكن بھا ل

على و .ةییدرالبئل لرساااستخدام البیانات البریدیة لوضع مؤشر  یةكیفل "Anson and Heble" دراسة -
یعمل بشكل  أن المؤشرالرغم من تراجع استخدام الخدمة البریدیة في جمیع أنحاء العالم، بینت الدراسة 

-2010( لدراسةفترة امدى السنتین لتجاري على ال مؤشرالرات االتجاه قبل تغیكشف جید كمؤشر رئیس ی
ً أیضالدراسة  تراشأ كمااالختالفات في األداء بین البلدان في أوروبا.  بیان عن ، فضالً )2012  إلى أن ا

ھا استخدام ، مع مراعاة أنحسن دقة التنبؤییمكن أن  ،الوقت الحقیقيالتي تعكس البیانات البریدیة استخدام 
على مدى فترة زمنیة أطول، وتطویر  تاختباراتطبیق یتطلب  ،رئیسیةت تنبؤامؤشرات أو  في إطار

 عبر البلدان. اتاختبارتطبیق ، بل الحجم النسبي للتغیرات، واتأسالیب ال تستكشف فقط اتجاه التغییر
 

  :االستفادة من التعاون بین الوكاالت اإلحصائیة الرسمیة وشركات المعلومات .ي
خالل بناء شراكات والعمل على ة" من كبیراستخدام "البیانات الب المتعلقة الممارساتجاءت بعض أنجح 

والوكاالت  ،"Yahoo"و، "Baidu"و"، Google"البیانات الخاصة مثل  تجمع مزوديمشاریع مشتركة 
المكتب األمریكي تجربة  بینھامن  ،اإلحصائیة الرسمیة. توفر ھذه المشاریع المشتركة فوائد متبادلة ھامة

 .المعلوماتللتحلیل االقتصادي في التعاون مع شركات 

 :التعاون مع شركات المعلومات تجربة المكتب األمریكي للتحلیل االقتصادي في .ك

العدید من مجاالت التعاون مع شركات المعلومات، على  المكتب األمریكي للتحلیل االقتصاديتجربة  تشمل
 "Chrysler" شركة معكذلك التعاون  تطویر أسعار الحواسیب الھائلة،ل "IBM"شركة مع التعاون رأسھا 

 بناء شراكاتإضافة إلى تطویر بیانات تسعیر السیارات والشاحنات الجدیدة، لومصنعي السیارات اآلخرین 
 تطویر محركات البحث اإلقلیمیة.ل "Google" مع

 :ستخدمة في مجال البیانات الكبیرةبعض األدوات الم .ل
 )نیةلكتروالمصدر: الشبكة اإل( بعض األدوات المستخدمة في مجال البیانات الكبیرة :9جدول 
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 نموذج مشروع البیانات الكبیرة: مركز البیانات أو بحیرة البیانات .م

مستودع تخزین یحمل كمیة ھائلة من البیانات الخام في  Data Lake or Data Hub""تعتبر بحیرة البیانات 
بحیرة البیانات، یمكن لقاعدة على عكس . )إلى استخدامھا ومن ثم ھیكلتھا حاجةتكون الحتى (شكلھا األصلي 

مع تزاید حجم ونوع . سبقمُ لھیكلة وتنظیم  فقط البیانات ومستودع البیانات تخزین البیانات التي خضعت
أصبحت بحیرة البیانات مرادفاً للبیانات الكبیرة، حیث توفر طرقاً لمواجھة تحدیات البیانات الكبیرة البیانات، 

اعتماد االنتقال من و بحیرة البیاناتتزاید الطلب على استخدام من الناحیة التقنیة، كما ی بتكلفة منخفضة وممكنة
  .تقلیدیة بنیة تصمیم

من حیث العدید من الجوانب وھي: البیانات،  )Datawarehouse(تختلف بحیرة البیانات ومستودع البیانات 
 :ا یلي االختالفات بین المصطلحینفیمفة الحركة، واألمن والمستخدمین. والتجھیز، والتخزین، وخ

على عكس قاعدة البیانات ومستودع البیانات التي تقوم بتخزین البیانات التي تم تنظیمھا فقط،  البیانات: •
)، شبھ مھیكلة، structuredیمكن لبحیرة البیانات تخزین جمیع أنواع البیانات سواء كان مھیكلة (فإنھ 

 ."أو غیرمھیكلة 
قبل أن یتم تحمیل البیانات في مستودع بیانات، ینبغي أن یعطى لھا أوالً شكالً وھیكالً. وبعبارة  المعالجة: •

تكون الحاجة إلى عندما ، البیانات في شكلھا الخام، ویتم تزویدھا بشكل وھیكل بینما تقبل بحیرة البیانات
 . استخدامھا

یعتبر في تكلفة تخزین البیانات. البیانات الكبیرة ھو النظر  قنیةالسمات الرئیسیة لتمن أحد  التخزین: •
ً ة أرخص نسبیكبیرالبیانات ال ةقنیت باستخدامتخزین البیانات  زین البیانات في مستودع مقارنة بتخ ا

ً تخزین مستودع البیانات مكلفالبیانات، بینما یمكن أن یكون   كما أن، خاصة إذا كان حجم البیانات كبیر. ا
 .ةمنخفضالمعلومات بتكلفة بحیرة البیانات مصممة لتخزین 

ً قنتعد ت أمن المعلومات: • لذا،  ،یات البیانات الكبیرة التي تعتمد على استخدام بحیرات البیانات جدیدة نسبیا
 أقل نضجاً مما علیھ الحال بالنسبة لمستودع البیانات.البیانات  ضمان أمنعلى  تھاقدرفإن 

، واعد البیانات من حیث المستخدمینتختلف مستودعات البیانات، وبحیرات البیانات وق المستخدمون: •
ال األعمال والمھنیین، بینما تستخدم مستودعات البیانات في الغالب في قطاع األعمال من قبل رجتستخدم 

د البیانات في حین أن قواع ،بحیرات البیانات في الغالب في المجاالت العلمیة من قبل علماء البیانات
 ) مركز البیانات أو بحیرة البیانات.31یوضح الشكل رقم ( وھي مناسبة ألي مستخدم. اً مرنة جد
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 "Data Lake or Data Hub" البیاناتأو مركز بحیرة . 31شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :"at the Edge"وتحلیل ومعالجة البیانات  ،وإنترنت األشیاء ،التقارب بین البیانات الكبیرة .ن

 البیانات التي تتمتحلیالت  كونھل ست"یطرح التساؤل نفسھ و"إنترنت األشیاء"  مع تزاید تدفقات البیانات
 ؟"لبیانات الكبیرةي لمستقبلال الوضع ھي" at the Edge" مسمى بالقرب من مصدرھا، ما یطلق علیھ

یمكن التي جھزة األو ،أجھزة االستشعار الصناعیة األشیاء موجة جدیدة من األجھزة، مثلإنترنت ربط ت
ھذه التي یتم تجمیعھا من لبیانات یمكن ل. وغیرھا شبكة اإلنترنتو ،كامیرات البیع بالتجزئةو ،ارتداؤھا

 إمكانیة في حالفقط إلیرادات، وتحسین خدمة العمالء، التكالیف، وزیادة ا خفض علىتساعد األجھزة أن 
  بیانات على وجھ السرعة.تحلیل ھذه الاستغالل و

توفیر الوصول إلى المزید من البیانات و على رأسھا إمكانیةالعدید من الفوائد،  "إنترنت األشیاء"یوفر نھج 
رؤى أفضل. كما أنھ یخلق تحدیات جدیدة، حیث أن الحجم الھائل وسرعة البیانات التي یتم جمعھا من األجھزة 

 تیجةنمعالجة وتحلیل البیانات  تأخیرفي عبر اإلنترنت، یمكن أن یجھد البنیة التحتیة للشبكة، وأن یسبب 
 غیر الفعال. ھاأو توجیھلتدفقات البیانات  ازدحام النطاق الترددي

كونھ نھج تحلیلي، یساعد على تحلیل ل" أھمیة كبیرة، Edge computingلحل ھذه القضایا، یكتسب مفھوم "
البیانات  صمیم النظم حیث یتم تنفیذ تحلیلیعني أساساً ت")، at the edgeمصدرھا ("من قرب بالالبیانات 

 remoteبدالً من إرسالھا إلى خادم بعید "عند النقطة التي (أو قریبة جداً من حیث) یتم جمع ھذه البیانات منھا، 
server" لتحلیلھا باستخدام الحوسبة السحابیة "cloud computing."  

(أو حتى األجھزة نفسھا) على  المؤسسات ،"at the Edge"بالقرب من مصدرھا  التي تتم التحلیالتتساعد 
نتظار لنقل البیانات إلى مستودع البیانات المركزیة االمن  عمل على رؤى جدیدة في غضون میلي ثانیة بدالً ال
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، تعتبر معظم "IDC FutureScape for Internet of Things"حسب تقریر .للمعالجة بعد بضع ساعات
سیتم بالمائة من البیانات التي تولدھا بواسطة "إنترنت األشیاء"  40حوالي ، 2018الشركات أنھ بحلول عام 

 بالقرب من مصدرھا، ولیس في مستودعات بیانات مركزیة.معالجتھا و ھاتخزین

مجموعات البیانات واألجھزة التي تدعم "إنترنت األشیاء" أكثر من أي وقت مضى، فمن السریع لنمو المع 
، "Analytics on the Edge"بالقرب من المصدر تحلیلالنحو مبدأ االستراتیجي المرجح أن یصبح التوجھ 

 العكس.  ولیسالبیانات،  من التحلیل قربسی األمر الذيمتزاید األھمیة لتنفیذ بنیة تحلیالت أكثر كفاءة، 

 برنامج عمل إقلیمي لدعم تطبیق البیانات الكبیرة في الدول العربیةلإطار وضع مقترحات  .6
 
الدول العربیة ثالث برنامج عمل إقلیمي لدعم تطبیق البیانات الكبیرة في لإطار  وضع مقترحاتتتضمن 

 محاور رئیسیة:

ً أو اإل إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرة :المحور األول  .ستفادة من األطر القائمة حالیا

 مبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرة. المحور الثاني:

 في مجال البیانات الكبیرة. بناء الشراكاتوإنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون المحور الثالث: 

 

 إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرة -المحور األول  1.6
تشمل و ."عربستات" ةمبادر تحت مظلةفریق العمل اإلقلیمي المعني بالبیانات الكبیرة یمكن أن یتكون 

، في الدول العربیةخبراء من المصارف المركزیة ومؤسسات النقد العربیة، وأجھزة اإلحصاء عضویتھ 
مؤسسات . كما یمكن أن یضم ووزارات المالیة ویتولى صندوق النقد العربي دور السكرتاریة الفنیة للفریق

 United Nations(لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ومنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة، مثل جھات دولیة من 
Economic Commission( ،وخبراء أكادیمیین. ،والبنك الدولیین إضافة إلى صندوق النقد 

اإلقلیمي لتلبیة احتیاجات الدول االعضاء  تنفیذ مخططات البرنامج ىعمل علال ،من مھام فریق العمل المعني
مترابطة بعضھا المن المجاالت  اً عدد قلیمياإلعمل الاإلطار العام لبرنامج في مجال البیانات الكبیرة. یشمل 

 وھي:  البعض،

وتبادل أفضل الممارسات والمنھجیة واالنتقال إلى "االستخدام الحقیقي" للبیانات الكبیرة التعاون  .أ
 والتعرف على مختلف مصادرھا.

المھارات والبنیة التحتیة ، وشكل ناجحبتمكن من تطبیق البیانات الكبیرة ة التي العوامل الرئیس .ب
 المعلومات. قنیةلت

 السیاسات واإلطار التنظیمي.  .ج
 البیانات الكبیرة و"األخالق واالتصال".إطار جودة  .د
 الحوكمة. .ه
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العربیة الدول في الكبیرة البیانات تطبیق لدعم إقلیمي عمل العام لبرنامج اإلطار :23 شكل   

 
الكبیرة.  ى "االستخدام الحقیقي" للبیاناتواالنتقال إل اتجیالتعاون وتبادل أفضل الممارسات والمنھ .أ

نتقال إلى اإلكذا ولمنھجیات المستخدمة، لتعزیز المعرفة التعاون وتبادل الخبرات و قضایامعالجة یمكن 
  :من خالل ما یلي، "االستخدام الحقیقي" للبیانات الكبیرة

محاور خارطة الطریق  من أھم، "Pilots"المشاریع تعد  ."Pilots"إطالق سلسلة من المشاریع  -
المشاریع أن  هھذلكما یمكن  التي یمكن أن یقوم بھا فریق العمل على مدى سنوات.وخطة العمل 

جتماعي في السنوات المقبلة، ركیزة ھامة من أنشطة البیانات الكبیرة في المعیار البیئي واإل تكون
 لبیانات الكبیرة.ستخدام ااستناداً الحصائیة وغیرھا منتجات إ تولیدنبغي أن تمھد الطریق نحو وی

ل األمم عمفریق بین فریق العمل المعني بالبیانات الكبیرة في الدول العربیة و إقامة تعاون وثیق -
 UN Global Working Group on Big Data for Official" بالبیانات الكبیرة المتحدة المعني

Statistics"بین المجموعتین. عاون، من أجل تجنب العمل المزدوج وضمان الت 
اإلقلیمي فریق العمل بین  صندوق النقد العربي من خاللاتخاذ مبادرات تعاون وثیق : تبادل الخبرات -

ألغراض اإلحصاءات الرسمیة  مختصةتشكیلھ، مع منظمات دولیة المقترح المعني بالبیانات الكبیرة 
 حول "Irving Fisher on Central Bank Statistics" لجنة مع، وكذلك التعاون قتصاديوالتنبؤ اإل

ویشمل اقتصادیین  إحصاءات البنوك المركزیة، الذي یعمل تحت رعایة بنك التسویات الدولیة،
لمناقشة القضایا اإلحصائیة التي تھم وإحصائیین في البنوك المركزیة، فضالً عن خبراء آخرین 

 البنوك المركزیة.
 

مكن من تطبیق البیانات الكبیرة یشكل ناجح: المھارات والبنیة التحتیة تُ ة التي العوامل الرئیس .ب
 لتكنولوجیا المعلومات.

التكیف مع المعلومات والبنیة التحتیة، والحاجة كذلك إلى قنیة مھارات جدیدة وھندسة تھناك حاجة إلى  
في معھد یتمثل أحد اإلجراءات الملموسة في إعداد سلسلة من الدورات التدریبیة  جدیدة.بیانات مصادر 

 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

 "Pilotsالمشاریع "

تحت مظلة مبادرة "عربستات" إنشاء فریق عمل إقلیمي معني بالبیانات الكبیرة   
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ام المقترحة مھأھم الستكون . وصندوق النقد العربي لتطویر تطبیقات البیانات الكبیرةب السیاسات اإلقتصادیة
تحسین المھارات إعداد الخطوط العریضة لتشكیلھ،  مقترحالة كبیربالبیانات ال فریق العمل االقلیمي المعنيل

التي یمكن  واألدواتالبیانات مصادر التدریبیة على ز الدورات یتركالمعلومات، وقنیة والبنیة التحتیة لت
 استخدامھا.

 ال ، والتيةكبیرمعالجة البیانات ال ألغراض والمعرفة یتطلب توفرھاالمھارات من مجموعة ھناك  -
 .لتغطیة ھذه االحتیاجات عدة دوراتة إلى اجھناك ح، ال جید في دورة واحدة. لذیمكن تغطیتھا بشك

العمل مع مصادر البیانات  یتطلب توفرھا بھدفة كبیرھناك مھارات مھمة ال تتعلق فقط بالبیانات ال -
التي المنھجیة، الدورات التدریبیة  ، یمكن أن تغطیھا)machine learning(مثل التعلم اآللي ة كبیرال

 .المعلومات قنیةالمھارات والبنیة التحتیة لتیقدمھا برنامج 
ً توفر الدورات التدریبیة المنھجیة أیضكما  - جات خرنتاج المالضروریة إلالمھارات الھامة  ا

 اآلنيالتنبؤ  أسالیب اإلحصائیة التي تعتمد على إمكانات مصادر البیانات الكبیرة، وال سیما
)nowcasting(. 
 

في دمج اإلحصاءات (الرسمیة) في أي  أھم جوانب السیاساتیتمثل أحد  :واإلطار التنظیمي السیاسات .ج
وضع اإلحصاءات على الخریطة وفتح األبواب كبیرة، نظراً ألھمیة ذلك في استراتیجیة تتعلق بالبیانات ال

ً البیانات الكبیرة غالبفأمام الوصول الفعلي للبیانات.  ینبغي وال حتفظ بھا أو تخزنھا شركات خاصة، ما ت ا
 النفاذشمل رؤیة طویلة األجل، أي استمراریة الوصول إلى البیانات، بل ینبغي أن ی ر علىأن یقتصر األم

)continuity of access(لنظام إحصائي سلیم یقوم، كلی ، وھو شرط أساسي ً ً أو جزئی ا  ، على البیاناتا
 .بیاناتلل الكبیرة كمصدر

 كما أن ھناك. إلى البیانات ة التي تحول دون الوصولت الرئیستحدیامن الیعد أمن وخصوصیة البیانات 
ة في اإلحصاءات الرسمیة، كبیرمستدام للبیانات ال )business model(ھام آخر یتمثل في إیجاد نموذج  يتحد

یمكن ، قضایالمعالجة ھذه ال الجھات المعنیة.وغیرھا من  جھزة اإلحصاءمع مراعاة أثر المیزانیة بالنسبة أل
 .الدول العربیةاألطر القانونیة على مستوى القیام بتحلیل لصندوق النقد العربي 

 :و"األخالقیات واالتصال" البیانات جودةإطار ه.  

ومن ات، "، عند تقییم الوصول إلى البیانpilots" البیانات بشكل أكبر خالل المشاریعجودة قضایا ستظھر 
الحفاظ على التعاریف اإلحصائیة عند استخدام البیانات كیفیة  ، على سبیل المثاللقضایا المفاھیمیةا أھم

قضایا التغطیة وأخذ العینات ، إضافة إلى والمرونة في الوصول إلى البیانات المناسب كذلك التوقیتو ،ةكبیرال
)sampling(بالبیانات الكبیرة بشأن  ةالمعنی المبادراتیمكن لصندوق النقد العربي المساھمة في  .، وغیرھا

 تعزیز إطار جودة البیانات الكبیرة.

السیاسات  اً، حیث سیحتاج صانعيحاسماً بل ھام اً "األخالقیات واالتصال" دور سوف تلعبمن ناحیة أخرى، 
ستصبح . كما التعاون في مجال البیانات الكبیرة مبادرات اومن أجل إطالق  إلى دعم "الرأي العام"والشركات 

 علیھ اآلن.مایة البیانات أكثر أھمیة مما ھي ح

 .شامل حوكمة من خالل إطار إحصاءات اقتصادیة عالیة الجودة تولیددعم ة في المساھم: الحوكمة .د
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  الكبیرةفي مجال البیانات لبناء القدرات  إقلیمیة مبادرة - المحور الثاني 2.6
 

ة وعملیات التحلیل كبیرإعالن نشاطھ فیما یخص قیادة مبادرات استخدام البیانات الالنقد العربي  صندوقیمكن ل

برنامج قب ذلك من عبالمنطقة العربیة، وما یوعملیات التنبؤ االقتصادي اإلحصاءات الرسمیة  ألغراض

خطة عمل لبناء القدرات بالتعاون مع جھات الكبیرة وتدریبي متكامل للتحلیل االحصائي واستخدام البیانات 

  .إقلیمیة ودولیة

احتیاجات النظم اإلحصائیة  والعمل على تلبیة ،"عربستات"مبادرة  تحت مظلةكما یمكن تعزیز ھذا العمل 

ة، تستلزمھا البیانات الكبیر وتقنیات ن مھاراتم ،في الدول العربیةووزارات المالیة والمصارف المركزیة 

في مجال استخدام ھذه البیانات، كما یوضح الدول العربیة ومساعدتھا الجھات المعنیة في لتلبیة احتیاجات 

 .31رقم الشكل 
 تحت مظلة مبادرة "عربستات" لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرةإقلیمیة مبادرة  .33 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتنبؤات االقتصادیة، ة والتحلیل االحصائي كبیرلدعم استخدام البیانات ال اإلقلیمیةمبادرة الیمكن أن تشمل 
 المحاور التالیة:

 البیانات الكبیرةب نيعالمعمل األمم المتحدة  فریقاألطر الدولیة المعنیة (على سبیل المثال تعاون مع ال .أ
GWG) (UN-(،  تطبیقات البیانات ودوات أتطویر أسالیب ولدولیة إقلیمیة و اتمبادرإطار في
 في المنطقة العربیة.  فریقال وتسھیل عملبما في ذلك عملیة التنسیق ، الكبیرة

 المشاركة
Engage 

لدعم
Empower 

یزفلتح
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 

البیاناتب عملھ یمكنما   
“What Can Data Do 

for me” 

 ما 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 
ً بقاسا صعب كان ا  

“How to solve the 
previously 

impossible” 

 التواصل المجتمعي
Community 
Outreach 

ما أھمیة تحلیل البیانات 
 والرؤى المستخرجة

“Why data analytics 
and insights?” 

صندوق النقد العربي وشركاء التعاون

ألنشطة المفصلة األنشطة المفصلة األنشطة المفصلة   األنشطة المفصلة األنشطة المفصلة

ا
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بشأن وضع برنامج للتدریب یعالج الثغرات التي یتم تحدیدھا في تحلیل احتیاجات  مشورةتقدیم ال .ب
الدول األعضاء استناداً إلى نتائج استبیان صندوق النقد العربي حول تطبیقات البیانات الكبیرة في 

 الدول العربیة. 
إنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون  وبناء الشراكات من خالللتعاون وتبادل الخبرات ا العمل على تعزیز .ج

 .والمعرفة وتبادل الخبرات
الدراسة االستقصائیة نتائج استبیان صندوق النقد العربي وكذلك تنسیق خطط التدریب بما یتماشی مع  .د

 عملفریق التي تمت صیاغتھا ضمن  ،إلحصاءات الرسمیةغراض اة ألكبیرالعالمیة بشأن البیانات ال
المجاالت التالیة حسب  تدریبیةالدورة الیمكن أن تشمل  .بالبیانات الكبیرة المعني األمم المتحدة

 : التي یمكن تضمینھا المستویات المختلفة
 المجاالت مستوى المبتدئین لمتوسطمستوى اال مستوى المتقدمال

 مجال البیانات   

 المجال التقني   

 المجال غیر التقني   

 
التطورات الدولیة في مجال استخدام البیانات الكبیرة والتدریب وبناء القدرات واالستفادة من  متابعة .ه

 .في مجال البیانات الكبیرة والدول األعضاء عمل اإلقلیميامج النالفرص التي تتاح لخدمة بر
 

 مجال البیانات الكبیرة الشراكات فيبناء وإنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون  - المحور الثالث 3.6
 مجال في الشراكات وبناء للتعاون إقلیمیة شبكة إنشاء، یمكن الخبرات وتبادل المعرفة مشاركة إطار في

دوراً  النقد العربي صندوقیلعب فیھا منصة إقلیمیة ك تكون، تحت مظلة مبادرة "عربستات" الكبیرة البیانات

ھذه  االستفادة من تعزیز مما سیساھم في الخبراتالتجارب ولتبادل  وتھدففي مجال البیانات الكبیرة، قیادیاً 

. یمكن أن وضع السیاسات المناسبةكذلك قتصاد الكلي واإلحصاءات الرسمیة وألغراض اإل البیانات في

 تشمل:
 عقد ورش عمل ومؤتمرات إقلیمیة •

  .الكبیرة البیانات مختصة بقضایا إلكترونیة إنشاء بوابة •

 .الكبیرة البیانات مجال في الدول تجارب تبادل •

 .على المستوى اإلقلیمي والمستوى الدوليبناء شراكات وتعاون  •

 الموجودة الفنیة خبراتال من واالستفادة طراف المعنیةاأل بین التعاون مجاالت مناقشةالشبكة على ساعد ست

 استعراضووزارات المالیة في الدول العربیة، ومطابقة واكز اإلحصائیة والبنوك المركزیة المر في
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 تعاون روابط خلق كذلك التركیز على المتخصصة في مجال البیانات الكبیرة. البشریة الموارد استراتیجیة

 لتبادل مجال وتوفیر ،البیانات الكبیرة مجال في مع منظمات إقلیمیة ودولیة ومزودي المعلومات شركاتو

 على عالوة التكالیف بأقل تطبیقات للبیانات الكبیرة أكبر تحقیق على العمل وكذلك ات،والخبر المعلومات

 .مجالھذا ال في تحدیاتال على للتغلب المستھلك الوقت توفیر

 
 تحت مظلة مبادرة "عربستات" بناء الشراكات في مجال البیانات الكبیرةإنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون و: 34 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصیات والخالصة  .7
 

وزارات المالیة الجھات المعنیة في  تلم، التي شالعربیةراسة تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول خلصت د
وجاھزیة تقییم الوضع الراھن ، إلى العربیةوأجھزة اإلحصاء  المركزیة ومؤسسات النقد العربیة مصارفوال

كذلك ، البیانات الكبیرة طویر مشاریعإلنجاز وت ھااحتیاجات رصدالجھات العربیة في مجال البیانات الكبیرة، و
ھا الحالیة مشاریعمصادر البیانات وأدوات التحلیل التي تستخدمھا الجھات، ومعلومات واسعة حول  جمع

 .دولیةال منظماتالع مزودي البیانات ومع م والشراكات ،البیانات الكبیرة والمستقبلیة في مجال
البیانات موضوع بلجھات المعنیة ااھتمام تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة استبیان بینت نتائج  

البیانات  اتتطبیقفي الجھات  المشاركة الفعلیة لبعضالرغم من على  دعم تحلیالت االقتصاد الكلي.و ةالكبیر
و مؤسسات أخرى أو لجان أو ألمشاركة مع دول وا، ترغب في التعاون مع نظرائھاإال أن جلھا  الكبیرة،

أو خطة للتعاون اإلقلیمي /ووضع خارطة طریق  فيلمساھمة كذلك ا، في مجال البیانات الكبیرة ورش عمل
 ، مماھاإدارة التحدیات المرتبطة بو حول استخدام وتطویر البیانات الكبیرة تحت مظلة مبادرة "عربستات"

 مر الذي تعتبره أغلبیة الجھات مھمة معقدة.األ سیساعدھا في عملیة استكشاف البیانات الكبیرة وتحلیلھا،
من المجاالت ذات أولویة للتركیز علیھا، تغطي مجموعة واسعة من  اً عدد المستطلعة جھاتالحددت 

اإلحصاءات والمؤشرات، تطویر ، وتقنیات أخذ العیناتجودة البیانات، ومثل  ،المواضیع اإلحصائیة البحتة

 حولالمعرفة  تبادل
 "  البیانات الكببرة

Exchange of 
experiences 

 
 

مطابقة المھارات بین الدول األعضاء، 
 والمبادرات اإلقلیمیة والعالمیة

 تقدیم األنشطة المناسبة إلى البلدان األعضاء
 التنسیق واالتصاالت

 استخدام الموارد المتاحة
الشراكات مع المصادر األخرى ومقدمي 

 الخدمات

، ومراجع، جدیدة وأدوات المعلومات رصد
 .... ودورات تدریبیة، وتبادل الخبراء

األعضاء، من  البلدان جاھزیة واستعداد تقییم
خالل استبیان حول تطبیقات البیانات الكبیرة 

 في البلدان العربیة
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البدء في مشاریع البیانات عن التحدیات التي تواجھ استخدام البیانات الكبیرة أو الجھات أكدت كذلك،  وغیرھا.
الحاجة إلى و، والحصول علیھا بصفة دوریةإمكانیة الوصول إلى البیانات الكبیرة  على رأسھا، الكبیرة

كذلك قضایا التشریعات المتعلقة بسریة ، المھارات التقنیة والخبرات الوطنیة في مجال البیانات الكبیرة
تبادل  مذكرات تفاھم حولھات المنتجة للبیانات وإبرام التعاون مع الجإضافة إلى وخصوصیة البیانات، 

 .استمراریتھامشروعات البیانات الكبیرة وإلمكانات المادیة لتنفیذ البیانات، إلى جانب ا
لمشاریع ستطلعة مُ الالجھات  ویرالتحدیات التي تواجھ تطتطبیقات البیانات الكبیرة وعلى ضوء نتائج استبیان 

في  البیانات الكبیرةلدعم تطبیق ، تم اقتراح وضع إطار شامل لبرنامج عمل إقلیمي ھذا المجالشراكات في و
إنشاء فریق عمل إقلیمي  یتضمن ثالث محاور رئیسیة، وھي:، تحت مظلة مبادرة "عربستات" الدول العربیة

ذلك إنشاء شبكة مبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرة، كمعني بالبیانات الكبیرة، وإطالق 
 .في مجال البیانات الكبیرة وبناء الشراكاتإقلیمیة للتعاون وتبادل الخبرات 

جزء من استراتیجیة الحكومات على نطاق استراتیجیة البیانات الكبیرة جعل  ةخلصت الدراسة إلى توصی
كبیرة، البیانات الدراسة إمكانیات مصادر وواعتماد خطة عمل وخارطة طریق تشمل بناء القدرات،  أوسع

، والعالميعربي التعاون على المستوى الو ،الخصوصیة وحمایة البیاناتقضایا وتطویر المھارات، و
التطورات في ، وتتبع الشراكات بین مختلف أصحاب المصلحة (الحكومة واألكادیمیین والقطاع الخاص)و

 .المنھجیة، وتقییم الجودة وتكنولوجیا المعلومات
 

 التوصیات
 تعزیز استراتیجیة البیانات الكبیرة كجزء من استراتیجیة الحكومات على نطاق أوسع.. األولىتوصیة ال
العمل على تنفیذ اإلطار المقترح لبرنامج عمل إقلیمي لدعم تطبیق البیانات الكبیرة في الدول . الثانیةتوصیة ال

 .تحت مظلة مبادرة "عربستات" العربیة

تحت مظلة  في الدول العربیة البیانات الكبیرةلتعزیز تطبیقات إنشاء فریق عمل إقلیمي . الثالثةتوصیة ال
 .مبادرة "عربستات"

في معھد السیاسات  إطالق مبادرة إقلیمیة لبناء القدرات في مجال البیانات الكبیرة. الرابعةتوصیة ال
حتیاجات االو بشأن برنامج تدریب یعالج الثغرات مشورةتقدیم ال، واالقتصادیة التابع لصندوق النقد العربي

 ضمن مھام فریق العمل اإلقلیمي المعني بالبیانات الكبیرة. لمھارات في الدول األعضاءل
تحت مظلة مبادرة  إنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون وبناء الشراكات في مجال البیانات الكبیرة. الخامسةتوصیة ال

 ."عربستات"
عني عمل األمم المتحدة الم فریقالتعاون مع جھات إقلیمیة ودولیة وخاصة مع خبراء . السادسةتوصیة ال
مدى استعداد تقییم واستبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیة، ، استناداً لنتائج لبیانات الكبیرةبا

 فریقالمساھمة في أنشطة البیانات الكبیرة. كذلك  ستخدامواحتیاجاتھا ال الجھات المعنیة في المنطقة العربیة
 یق العملفربشأن برامج وفعالیات البیانات الكبیرة، وتنسیق خطط التدریب مع اإلقلیمي المقترح العمل 

بما یتماشى مع الدراسة االستقصائیة لصندوق النقد العربي حول تطبیقات البیانات الكبیرة اإلقلیمي المقترح 
 .تحت مظلة مبادرة "عربستات" فریق العملالمشاركة في االجتماعات السنویة لإلى جانب  ،العربیةفي الدول 

 .على موقع صندوق النقد العربي البیانات الكبیرة إلكترونیة تختص بقضایابوابة  إنشاء :السابعة توصیةال
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واستخدام مصادر البیانات اإلداریة  ،حصائیة الناشئةمجاالت اإلالدعم االستراتیجیة في  :الثامنة توصیةال
، )science and technology( قنیةكذلك تطویر مؤشرات العلم والت، في الدول العربیةألغراض إحصائیة 

 وإدماج المعلومات اإلحصائیة والجغرافیة المكانیة. 
المعنیة بالبیانات اللجان الدولیة في  النقد العربي صندوقالدول العربیة وعضویة تفعیل  :ةتاسعال توصیةال

 الكبیرة.
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 المرفقات .8
 
 ستبیان تطبیقات البیانات الكبیرة في الدول العربیةا 1.8  

 

 
 

 صندوق النقد العربي

 

 استبیان حول

 "استخدام البیانات الكبیرة في الدول العربیة" 

Big Data Questionnaire)( 

 

 
 حول استبیان

 الكبیرة في الدول العربیة""استخدام البیانات 
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 : بیانات عامة حول المؤسسةأوالً 

   

 
 : الدولة

 

 

 
 :المؤسسة

  

 

 
:الدائرة أو القسم أو العامل على البیانات الكبیرة  

 

 

 
 :نقطة االتصال

 سم:اال
 :المسمى الوظیفي

 الھاتف:
 :الرسمي البرید اإللكتروني

 

 

  

 

 والخبرة العامة ثانیاً: استراتیجیة البیانات الكبیرة

 البیانات الكبیرة؟الستخدام استراتیجیة  بإعداد خطة أومؤسستكم  قامتھل  .1
     نعم 
     ال 

 
 ؟تم تشكیل لجنة او وحدة فنیة متخصصة بموضوع البیانات الكبیرة في مؤسستكمھل  .2

    (لجنة داخلیة)نعم ، 
    (لجنة بالتنسیق مع الشركاء) ،نعم 
     ال 

 
 ؟البیانات الكبیرةلدى مؤسستكم عضویة في لجان إقلیمیة أو دولیة في مجال ھل  .3

    نعم 
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     ال 
 

 ة؟كبیرموضوع البیانات الب مالعلیا في مؤسستكاالدارة ما ھو مستوى اھتمام  .4
    1 (اھتمام ضعیف) 
    2 
    3 
    4 
    5  كبیر(اھتمام( 

 
 ؟بیانات الكبیرةللع روعلى أي مشاً حالی ونھل تعمل .5

    نعم  
     ال 

 )29إذا كان الجواب نعم، یرجى تحدیده في الجزء الثالث من االستبیان. (سؤال رقم 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟الفترة المقبلةفي الكبیرة صلة بالبیانات  لھالبدء مشاریع  ممؤسستك نظرھل ت .6
    نعم  
     ال 

 
 ؟عمشاریھذه الما الغرض من إذا كانت اإلجابة نعم،  .7

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟مصادر البیانات الكبیرة مؤسستكم ھل تستخدم .8
    نعم  
     ال 

 
 بیانات الكبیرةللم أي مصادر استخدا، الرجاء تحدید الدوافع حول عدم في حال اإلجابة "ال"

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مؤسستكم؟  ما مصادر البیانات الكبیرة التي تستخدمھا .9
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟إمكانیة الوصول المباشر إلى مصادر البیانات الكبیرةلدى مؤسستكم ھل  .10
    نعم  
     ال 

 
 :البیانات اإلداریة امستخدا .11

(البیانات اإلداریة ھي: البیانات التي توفرھا السجالت اإلداریة  اإلداریة الرسمیة؟ھل تستخدمون البیانات  .أ
 في المؤسسات الحكومیة)

    نعم  
     ال 

 
 ؟ إذا كان الجواب بنعم، ماھي مصادر البیانات االداریة المعتمدة لدیكم .ب
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ما كیفیة الحصول علیھا؟ .ت
    مباشرة من المصدر 
     عن طریق جھاز االحصاء 
     طرق أخرى، یرجى تحدیدھا   -------------------------------------------------------------------- 

  
في استخدام البیانات الكبیرة أو البدء في مشاریع البیانات  متواجھ مؤسستكحدیات خمسة تأكبر  ما ھي برأیكم .12

 ؟الكبیرة
    1 (أكبر تحدي) 
    2 
    3 
    4 
    5 )تحدي أقل( 

 
 اناتیمصادر الب المستندة إلى لیومخرجات التحل رةیالکب اناتیلمصادر الب ةیجودة اإلحصائلل ما تقییمكم  .13

 رة؟یالکب
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 مصادر البیانات الكبیرة التحلیلمخرجات 

    1 )(ضعیف                                            
    2 
    3 
    4 
    5 ) ًعالي جدا( 

 

    1 )(ضعیف                                            
    2 
    3 
    4 
    5 ) ًعالي جدا( 

 

 
إن  -) يقدرة على التنبؤ اآلنعلى سبیل المثال ال(الكبیرة البیانات  ستخداماھا نتیجة ونتوقعتالتي مخرجات ما ال .14

 توفرت؟
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ة؟كبیرفیما یتعلق بمصادر البیانات ال مالخصوصیة التي تواجھھا مؤسستكوالسریة المرتبطة بقضایا الما  .15
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 السریة والخصوصیة في البیانات الكبیرة؟ قضایا لمعالجة قانوني إطار مھل لدیك .16
    نعم  
     ال 

 
 ملون مع البیانات الكبیرة؟اعتھا األھم بالنسبة للموظفین الذین یونتعتبرما المھارات التي  .17

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟لدى مؤسستكم ةكبیرلمعالجة النقص في المھارات في البیانات ال ونو / أو تخطط مكیف عالجت .18
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

في مجال  تدریب الموظفین الحالیینتقومون بالبیانات؟ ھل  خبراء متخصصین فيتوظیف تقومون بھل  .19
 ؟لكم األكثر فائدةالخیار ؟ ما البیانات الكبیرة

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 شراكات مع مزودي البیانات؟إجراءات عمل ل /ھل لدیكم اتفاقیات تعاون .20
    نعم  
     ال 

 
لمشاركة مع دول او مؤسسات أخرى أو لجان أو ورش عمل حول موضوع على استعداد لمؤسستكم ھل  .21

 ؟البیانات الكبیرة
    نعم  
     ال 

 إذا كانت اإلجابة نعم، یرجى ذكر مجاالت مشاركتكم مع الجھات األخرى؟
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

حول استخدام  قلیمياإلتعاون لخطة لأو / خارطة طریقوضع للمساھمة في على استعداد ھل مؤسستكم  .22
 ة؟كبیرالبیانات الوتطویر 

    نعم  
     ال 

 
 

 البیانات الكبیرة؟ في إطار ماإلحصائیة التي تھمكما المواضیع  .23
 :یرجى اختیار كل ما ینطبق

    كبیرة مصادر البیانات ال لتعرف علىا  
    تقنیات أخذ العینات 
   جودة البیانات  
    مؤشرات الحصاءات واإل 
    ةلكبیراإلحصائیة إلدارة البیانات ا تقنیاتاستخدام ال 
     طرق التجمیع 
     االقتصاديالتنبؤات واألداء 
     تحلیل السیناریوھات واالفتراضات 
    تعزیز المنافسة 
     بیانات التخاذ القرارالاستخدام 
    تحدیات التواصل 
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    التكالیف والمھارات واالحتیاجات من الموارد 
    ھاأخرى (یرجى تحدید (--------------------------------------------------------------------------- 

 
الحصول على المخرجات المتوقعة من أو  ةكبیرلبدء تحلیل البیانات ال ممدى استعداد مؤسستك ونكیف تقیم .24

                   ؟استخدامھا بشكل منتظم
    1 ) (ضعیف                                
    2 
    3 
    4 
    5 )عالي( 

 
 ؟ھا لتحلیل البیانات الكبیرةونالتي تستخدم ما األدوات .25

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ؟یتم تطویر ھذه األدوات كیف .26
     ًداخلیا 
     االستعانة بمصادر خارجیةعن طریق  
    االثنین معاً  أو 

 
أو الحصول على و /  ةكبیرفي بدء تحلیل البیانات ال میرجى وصف بعض اآلثار المحتملة للموارد على مؤسستك .27

المعلومات (كل من البرمجیات  تقنیةالمخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل منتظم، ال سیما من حیث موارد 
وعملیات  ،والبحوث االقتصادیة ،واإلحصاءات ،المعلومات تقنیة فیما یخصواألجھزة) ورأس المال البشري (

 ).، واألمن الوطنيأمن البیانات، والتصنیف
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

بشریة وتقنیة شریعات وموارد ت من، لتطویر البیانات الكبیرة ذكرھا ونأخرى تودمقترحات أیة  مھل لدیك .28
 والوصول إلى البیانات وما إلى ذلك؟المعلومات، 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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التي تعمل  البیانات الكبیرة لمحة موجزة عن مشاریع - مشاریع البیانات الكبیرةثالثاً: 
 مؤسستكم على إنجازھا

 عنوان المشروع: عنوان وصفي أو فكرة رئیسیة للمشروع أو المشروع المقترحاسم او   .29
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 مشروع؟للالراھن وضع الما  .30
    مرحلة الفكرة  
     لم تتم الموافقة علیھ أو تمویلھ بعد) -مقترح (في التخطیط 
     لم یتم تمویلھ بعد) -تمت الموافقة علیھ (تمت الموافقة علیھ 
    بدأ بعد)ی لم –وممول  ممول (معتمد 
    في مرحلة التنفیذ يجار)( 

                    اكتمل 
 

 مجاالت االستخدام المحتملة لھذا المشروع: حدد كل ما ینطبق.   .31
    مرحلة الفكرة  
     اإلحصاءات الدیمغرافیة واالجتماعیة 
     االقتصادیة والمالیةاإلحصاءات 
     اإلحصاءات البیئیة 
    إحصاءات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
    إحصاءات العمل 
    إحصاءات التعلیم 
    إحصاءات الصحة 
    إحصاءات األسعار 
    إحصاءات السیاحة 
    إحصاءات النقل 

           :تحدیدالیرجى مجاالت أخرى لإلحصاءات الرسمیة -------------------------------------------------------- 

 

 المشروع مؤھل على النحو التالي: .32
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     / لبحثلاستكشافي 
    مشروع “Pilot” تطبیقھ في حال نجاح المشروعھدف ب 
    اإلحصاءاتعداد وإصدار إل 
    (یرجى التحدید) أخرى 

  
 : الشراكات .33

 أي شراكات مع منظمات أو موفري بیانات آخرین حول ھذا المشروع؟ دى مؤسستكمھل ل .أ
    نعم  
     ال 

 
على سبیل المثال.  -سم، یرجى تقدیم تصنیف عملي اإلعن كشف حال عدم الرغبة في الفي  اسم الشریك: .ب

 مزود بیانات الھاتف المحمول". -"شریك 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 الشریكة: حدد كل ما ینطبق. ؤسسةنوع الم .ج
    ةیحكوم دولیة ؤسسةم 
    ةیحكوم غیردولیة  ؤسسةم 
    غیر حكومیة تجاریة  ؤسسةم 

           أكادیمیةمؤسسة 
    (یرجى التحدید) أخرى --------------------------------------------------------------------------- 

  
 نوع الشراكة: حدد كل ما ینطبق .د

    مزود البیانات 
     لتصمیم و ھیكلة البیاناتشریك التكنولوجیا 

          الشریك التحلیلي 
    (یرجى التحدید) غیر ذلك 

  
 الوضع الحالي للشراكة: .ه

    في المناقشة 
    (یسمح بعض شركاء البیانات بذلك قبل توقیع العقد) النماذج األولیة / االختبار 

          اتفاقیة عقد 
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 مالحظـــة

 إعادة االستبیان بعد تعبئتھ إلى:بالرجاء التكرم 
 

 الدائرة االقتصادیة والفنیة
 أبوظبي –صندوق النقد العربي 

 FinancialMarkets@amfad.org.aeبرید الكتروني: 
 soumia.lotfi@amf.org.aeفي حال وجود سؤال الرجاء التواصل معنا على البرید االلكتروني 

 6171552 / 97126171556+ھاتف: 
 

    (یرجى التحدید) غیر ذلك ------------------------------------------------------------------------ 
 

 ترون مناسبتھ حیال الموضوع: نأمل إضافة ما .34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:FinancialMarkets@amfad.org.ae
mailto:soumia.lotfi@amf.org.ae
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 والجداول  األشكال - مرفق 3.8
 

 األشكالقائمة 
 13                                                                                                        . نسبة المشاركین في االستبیان1شكل 

 13                                                 ھل قامت مؤسستكم بإعداد خطة أو استراتیجیة الستخدام البیانات الكبیرة؟. 2شكل 

 14                                    ؟أو وحدة فنیة متخصصة بموضوع البیانات الكبیرة في مؤسستكم ھل تم تشكیل لجنة. 3شكل 

   14                                          . ھل لدى مؤسستكم عضویة في لجان إقلیمیة أو دولیة في مجال البیانات الكبیرة؟4شكل 

 14                                                         ي مؤسستكم بموضوع البیانات الكبیرةمستوى إھتمام اإلدارة العلیا ف. 5شكل 

 14                                                                              . ھل تعملون حالیاً على أي مشروع للبیانات الكبیرة؟6شكل 

 15                                              یانات الكبیرة في الفترة المقبلةمشاریع لھا صلة بالب. ھل تنظر مؤسستكم لبدء 7شكل 

 16                                                                                   . ھل تستخدم مؤسستكم مصادر البیانات الكبیرة؟8شكل 

 17                                                                                لكبیرة التي تستخدمھا مؤسستكم. مصادر البیانات ا9شكل 

 17                                                 . ھل لدى مؤسستكم إمكانیة الوصول المباشر إلى مصادر البیانات الكبیرة؟10شكل 

 17                                                                                        البیانات اإلداریة الرسمیة؟. ھل تستخدمون 11كل ش

 18                                                                                                   . مصادر البیانات االداریة المعتمدة12شكل 

 18                                                                                    . كیف تحصل مؤسستكم على البیانات اإلداریة؟13شكل 

 20                                                                    . ما ھو تقییمكم للجودة اإلحصائیة لمصادر البیانات الكبیرة؟14شكل 

 20                                                          ؟. ما ھو تقییمكم للجودة اإلحصائیة لمخرجات تحلیل البیانات الكبیرة15شكل 

 22                                          . ھل لدیكم إطار قانوني لمعالجة قضایا السریة والخصوصیة في البیانات الكبیرة؟16شكل 

   23                                                          ؟تخصصین في مجال البیانات الكبیرة. ھل تقومون بتوظیف خبراء م17شكل 

               

 23                                           . ھل لدیكم اتفاقیات تعاون/ إجراءات عمل لشراكات مع مزودي البیانات الكبیرة؟18شكل 

 25                                                     . المواضیع اإلحصائیة التي تھم الجھات المعنیة في إطار البیانات الكبیرة19شكل 

المخرجات المتوقعة من استخدامھا بشكل . تقییم مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحلیل البیانات الكبیرة أو الحصول على 20شكل 

 25                                                                                                                                                 منتظم؟

 25                                                                                          . التوفر على أدوات لتحلیل البیانات الكبیرة21شكل 

 26                                                                   ؟. كیف یتم تطویر األدوات المستخدمة لتحلیل البیانات الكبیرة22شكل 

اء لتطویر تطبیقات البیانات الكبیرة من تشریعات، وموارد بشریة، . مقترحات الجھات المستطلعة في الدول األعض23 شكل

 29                                                                                            وتقنیة المعلومات، والوصول إلى البیانات وغیرھا

 31                                                                                            . الوضع الراھن لمشاریع البیانات الكبیرة24شكل 

 31                                                                            . مجاالت االستخدام المحتملة لمشاریع البیانات الكبیرة25شكل 

 31                                                                                                     المؤھلة. مشاریع البیانات الكبیرة 26شكل 

 31                                       الكبیرة البیانات مشروع حول آخرین بیانات موفري أو منظمات مع وجود شراكات. 27 شكل
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 32                                                                                                               الشریكة المؤسسات نوع. 28 شكل

 32                                                                                                                         الشراكات نوعیة. 29 شكل

 32                                                                                                               للشراكات الحالي الوضع. 30 شكل

 Data Lake or Data Hub"                                                                   40. بحیرة أو مركز البیانات "31شكل 

 42                                           العربیة الدول في الكبیرة البیانات تطبیق لدعم إقلیمي عمل لبرنامج العام اإلطار .32 شكل

   44                                                                          الكبیرةلبناء القدرات في مجال البیانات إقلیمیة مبادرة . 33شكل 

     46                                                     إنشاء شبكة إقلیمیة للتعاون وبناء الشراكات في مجال البیانات الكبیرة   34.شكل

 

 الجداول قائمة 
 9                                                                                                                     البیانات. قیاسات حجم 1جدول 

 9                                                                                                           . بعض مصادر البیانات الكبیرة2جدول 

 10                                                   . أمثلة من الواقع حول النمو السریع للبیانات الكبیرة/البیانات غیر المھیكلة3جدول 

  : أكبر خمسة تحدیات تواجھ الجھات العربیة المعنیة في استخدام البیانات الكبیرة أو البدء في مشاریع البیانات4جدول 

                                   19                                                                                                                                                  الكبیرة
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	1. هل قامت مؤسستكم بإعداد خطة أو استراتيجية لاستخدام البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	2. هل تم تشكيل لجنة او وحدة فنية متخصصة بموضوع البيانات الكبيرة في مؤسستكم؟
	    نعم، (لجنة داخلية)
	    نعم، (لجنة بالتنسيق مع الشركاء)
	    لا
	3. هل لدى مؤسستكم عضوية في لجان إقليمية أو دولية في مجال البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	4. ما هو مستوى اهتمام الادارة العليا في مؤسستكم بموضوع البيانات الكبيرة؟
	    1 (اهتمام ضعيف)
	    2
	    3
	    4
	    5 (اهتمام كبير)
	5. هل تعملون حالياً على أي مشروع للبيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	إذا كان الجواب نعم، يرجى تحديده في الجزء الثالث من الاستبيان. (سؤال رقم 29)
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	6. هل تنظر مؤسستكم لبدء مشاريع لها صلة بالبيانات الكبيرة في الفترة المقبلة؟
	    نعم
	    لا
	7. إذا كانت الإجابة نعم، ما الغرض من هذه المشاريع؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	8. هل تستخدم مؤسستكم مصادر البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	في حال الإجابة "لا"، الرجاء تحديد الدوافع حول عدم استخدام أي مصادر للبيانات الكبيرة
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	9. ما مصادر البيانات الكبيرة التي تستخدمها مؤسستكم؟
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	10. هل لدى مؤسستكم إمكانية الوصول المباشر إلى مصادر البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	11. استخدام البيانات الإدارية:
	أ. هل تستخدمون البيانات الإدارية الرسمية؟ (البيانات الإدارية هي: البيانات التي توفرها السجلات الإدارية في المؤسسات الحكومية)
	    نعم
	    لا
	ب. إذا كان الجواب بنعم، ماهي مصادر البيانات الادارية المعتمدة لديكم؟
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	ت. ما كيفية الحصول عليها؟
	    مباشرة من المصدر
	    عن طريق جهاز الاحصاء
	    طرق أخرى، يرجى تحديدها    --------------------------------------------------------------------
	12. ما هي برأيكم أكبر خمسة تحديات تواجه مؤسستكم في استخدام البيانات الكبيرة أو البدء في مشاريع البيانات الكبيرة؟
	    1 (أكبر تحدي)
	    2
	    3
	    4
	    5 (أقل تحدي)
	13.  ما تقييمكم للجودة الإحصائیة لمصادر البیانات الکبیرة ومخرجات التحلیل المستندة إلى مصادر البیانات الکبیرة؟
	14. ما المخرجات التي تتوقعونها نتيجة استخدام البيانات الكبيرة (على سبيل المثال القدرة على التنبؤ الآني) - إن توفرت؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	15. ما القضايا المرتبطة بالسرية والخصوصية التي تواجهها مؤسستكم فيما يتعلق بمصادر البيانات الكبيرة؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	16. هل لديكم إطار قانوني لمعالجة قضايا السرية والخصوصية في البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	17. ما المهارات التي تعتبرونها الأهم بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون مع البيانات الكبيرة؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	18. كيف عالجتم و / أو تخططون لمعالجة النقص في المهارات في البيانات الكبيرة لدى مؤسستكم؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	19. هل تقومون بتوظيف خبراء متخصصين في البيانات؟ هل تقومون بتدريب الموظفين الحاليين في مجال البيانات الكبيرة؟ ما الخيار الأكثر فائدة لكم؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	20. هل لديكم اتفاقيات تعاون/ إجراءات عمل لشراكات مع مزودي البيانات؟
	    نعم
	    لا
	21. هل مؤسستكم على استعداد للمشاركة مع دول او مؤسسات أخرى أو لجان أو ورش عمل حول موضوع البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	إذا كانت الإجابة نعم، يرجى ذكر مجالات مشاركتكم مع الجهات الأخرى؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	22. هل مؤسستكم على استعداد للمساهمة في وضع خارطة طريق /أو خطة للتعاون الإقليمي حول استخدام وتطوير البيانات الكبيرة؟
	    نعم
	    لا
	23. ما المواضيع الإحصائية التي تهمكم في إطار البيانات الكبيرة؟
	يرجى اختيار كل ما ينطبق:
	    التعرف على مصادر البيانات الكبيرة
	    تقنيات أخذ العينات
	   جودة البيانات
	    الإحصاءات والمؤشرات
	    استخدام التقنيات الإحصائية لإدارة البيانات الكبيرة
	    طرق التجميع
	    التنبؤات والأداء الاقتصادي
	    تحليل السيناريوهات والافتراضات
	    تعزيز المنافسة
	    استخدام البيانات لاتخاذ القرار
	    تحديات التواصل
	    التكاليف والمهارات والاحتياجات من الموارد
	    أخرى (يرجى تحديدها) ---------------------------------------------------------------------------
	24. كيف تقيمون مدى استعداد مؤسستكم لبدء تحليل البيانات الكبيرة أو الحصول على المخرجات المتوقعة من استخدامها بشكل منتظم؟
	    1 ) ضعيف)
	    2
	    3
	    4
	    5 (عالي)
	25. ما الأدوات التي تستخدمونها لتحليل البيانات الكبيرة؟
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	26. كيف يتم تطوير هذه الأدوات؟
	    داخلياً
	    عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية
	    أو الاثنين معاً
	27. يرجى وصف بعض الآثار المحتملة للموارد على مؤسستكم في بدء تحليل البيانات الكبيرة و / أو الحصول على المخرجات المتوقعة من استخدامها بشكل منتظم، لا سيما من حيث موارد تقنية المعلومات (كل من البرمجيات والأجهزة) ورأس المال البشري (فيما يخص تقنية المعلومات...
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
	28. هل لديكم أية مقترحات أخرى تودون ذكرها لتطوير البيانات الكبيرة، من تشريعات وموارد بشرية وتقنية المعلومات، والوصول إلى البيانات وما إلى ذلك؟
	----------------------------------------------------------------------------------------------------
	29.  اسم او عنوان المشروع: عنوان وصفي أو فكرة رئيسية للمشروع أو المشروع المقترح
	------------------------------------------------------------------------------------------------------
	30. ما الوضع الراهن للمشروع؟
	    مرحلة الفكرة
	    مقترح (في التخطيط - لم تتم الموافقة عليه أو تمويله بعد)
	    تمت الموافقة عليه (تمت الموافقة عليه - لم يتم تمويله بعد)
	    ممول (معتمد وممول – لم يبدأ بعد)
	    جاري (في مرحلة التنفيذ)
	    اكتمل
	31. مجالات الاستخدام المحتملة لهذا المشروع: حدد كل ما ينطبق.
	    مرحلة الفكرة
	    الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية
	    الإحصاءات الاقتصادية والمالية
	    الإحصاءات البيئية
	    إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	    إحصاءات العمل
	    إحصاءات التعليم
	    إحصاءات الصحة
	    إحصاءات الأسعار
	    إحصاءات السياحة
	    إحصاءات النقل
	32. المشروع مؤهل على النحو التالي:
	    استكشافي / للبحث
	    مشروع “Pilot” بهدف تطبيقه في حال نجاح المشروع
	    لإعداد وإصدار الإحصاءات
	    أخرى (يرجى التحديد)
	33. الشراكات:
	أ. هل لدى مؤسستكم أي شراكات مع منظمات أو موفري بيانات آخرين حول هذا المشروع؟
	    نعم
	    لا
	ب. اسم الشريك: في حال عدم الرغبة في الكشف عن الإسم، يرجى تقديم تصنيف عملي - على سبيل المثال. "شريك - مزود بيانات الهاتف المحمول".
	------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ج. نوع المؤسسة الشريكة: حدد كل ما ينطبق.
	    مؤسسة دولية حكومية
	    مؤسسة دولية غير حكومية
	    مؤسسة تجارية غير حكومية
	   مؤسسة أكاديمية
	    أخرى (يرجى التحديد) ---------------------------------------------------------------------------
	د. نوع الشراكة: حدد كل ما ينطبق
	    مزود البيانات
	    شريك التكنولوجيا لتصميم و هيكلة البيانات
	   الشريك التحليلي
	    غير ذلك (يرجى التحديد)
	ه. الوضع الحالي للشراكة:
	    في المناقشة
	    النماذج الأولية / الاختبار (يسمح بعض شركاء البيانات بذلك قبل توقيع العقد)
	   عقد اتفاقية
	    غير ذلك (يرجى التحديد) ------------------------------------------------------------------------
	34. نأمل إضافة ما ترون مناسبته حيال الموضوع:
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------
	-------------------------------------------------------------------------------------------

