
. دمج البيانات الضخمة في الرقابة على القطاع العام

حول البيانات الضخمة وتأثيرها على التقاريرالعلمىقدم العرض في اللقاء 

.2020ناير ي18



:التقديمىعناصر العرض 

.التعريف بالمحاضر•

".البيانات الضخمة"مداخالت المشاركين حول •

دمج البيانات الضخمة في رقابة " حول   E-االفروساىدراسة •

".القطاع العام 

.4-1المحاور الرئيسية •

.مناقشات واسئلة حول الموضوع•



:المتحدث

يزية مدير تدقيق نظم المعلومات بالمنظمة االفريقية لألجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة اإلنجل

" اى–افروساى"

.منتدب من مكتب المراجع العام في زامبيا•

:االلكترونىالبريد 

Email: fredrickb@afrosai-e.org.za

bobofredrick@gmail.com 

:التليفون

: +27603261760 or +260977799238

.بوبوفريدريك ام 

mailto:fredrickb@afrosai-e.org.za


دمج البيانات الضخمة في رقابة القطاع العام

هل تعتقد انه يتوافر لدى المراجعين معرفة جيدة بماهية البيانات الضخمة؟-

هل تعتقد انه يتوافر لدى الحكومات معرفة جيدة بماهية البيانات الضخمة؟

لبلدك؟الرقمىكيف تقيس التحول 

كافية للبيانات؟حوكمةهل يوجد 

للبيانات الضخمة في القطاع العام؟كافىهل يوجد تطبيق 

.استخدام الجهاز األعلى للرقابة للبيانات الضخمة

.للبياناتتفصيلىهل يتوافر لدى الجهاز االغلى للرقابة استخدام 

.هل يستخدم الجهاز األعلى للرقابة تحليل البيانات اثناء عملية التدقيق

.االفراد، العمليات ،التكنولوجيا: هل يتوافر لدى الجهاز العناصر الثالث االتية بدرجة مناسبة

.بعض األفكار التي يجب ان تراود المشاركين

:بعض األفكار التي يجب ان تراود المشاركين



:اهداف الدراسة

األساسيات التي يجب توافرها لألجهزة العليا للرقابة حتى يمكنها دمج البيانات
:الضخمة في رقابة القطاع العام

بيانات الدولة    تفهم البيانات الضخمة
األفراد، العمليات 

.،التكنولوجيا

الدولة حوسبة
.وتوليد البيانات

االستعداد للحصول
على البيانات 

الضخمة

التعريف باألطراف 
أصحاب  المصلحة

فرص استخدام البيانات
.الضخمة في التدقيق



:األولالرئيسىالمحور 

هي الكلمة األساسية "القيمة "جب أن تكوني-

.لألجهزة العليا للرقابة 

.الموثوقية-

ابة  تحليالت البيانات من قبل األجهزة العليا للرق-

.تضيف قيمة للتقارير والمواطنين

البيانات الضخمة ، أو ليست بيانات 

ال يهم-كبيرة جًدا 



:الثانىالرئيسىالمحور 

:الرقمىتأخر الحكومات فيما يتعلق بالبيانات والتحول :

.القطرىعلى المستوى الرقمىعلى الرغم من التركيز على التحول 

.توافر البيانات الحكومية داخل الحكومة او للعامةعدم

ت مجانية البيانات ليس-للقراءة آلًيا وغير قابلة إلعادة االستخدام ةقابلصورةالبيانات غير متوفرة ب
.وال يتم تحديثها بانتظام

.ال يوجد استخدام استراتيجي للبيانات في اتخاذ القرارات الرئيسية وتقديم الخدمات-اتخاذ القرار 

.وإدارة وقيمة مناسبة للبياناتحوكمةال توجد 

.العمليات الحكومية الرئيسية غير مؤتمتة



:الثالثالرئيسىالمحور 
.يجب ان نعمل بذكاء

ي التدقيقال
 
.معرفة غير الكافية حول استخدام البيانات وتحليالت البيانات ف

ي نظم المعلومات بالتقاط البيانات وتحليلها
.من المعتاد تكليف مدقق 

ح الدراسة أن العديد من األجهزة العليا للرقابة تستخدم مصطلحات تدقيق نظم المعلومات تقي 

.وتحليل البيانات بالتبادل

 
ً
ي أن تقترص تحليالت البيانات عىل تدقيق نظم المعلومات وحدها حيث يمكنها أيض

ا ال ينبغ 

ي عمليات التدقيق المالي وتدقيق األداء
 
.تحسير  جودة التدقيق ف

ن تحليالت البيانات المدققير  من تحسير  عملية تقييم المخاطر واإلجراءات الموضوع
ِّ
مك

ُ
ية ت

.الرقابةواختبارات 

.يمكن أن يتضمن إجراءات بسيطة للغاية ونماذج معقدة تنتج توقعات عالية الجودة



:الرابعالرئيسىالمحور 

.يجب على األجهزة العليا للرقابة وضع البيانات على جدول االعمال

نظرة متفائلة حول 
جاهزية األجهزة العليا 
للرقابة لتحليل البيانات 

الضخمة

استراتيجيات لتصبح
أكثر اعتماًدا على 

البيانات

والعمليات االفراد
والتكنولوجيا

تقييم القدرات الداخلية

تقييم كيفية استخالص
القيمة من تحليالت 

البيانات

بناء الشراكات لضمان 
الوصول إلى البيانات 

ذات الصلة

قم بتمكين الموظفين 
ووضع خطة لكيفية 

مستقبالالتوظيف 

بناء القدرات والبنية 
التحتية



(:تابع)الرابع الرئيسىالمحور 

:البيانات التي يجب ادراجها على جدول االعمال

االفراد

تحديد واضح لألدوار والمسؤوليات 

.مهارات البيانات داخليا وخارجيا

.اتالمدققون و خبراء تحليل البيان–البرامج التدريبية الصحيحة او المالئمة 



(:تابع)الرابع الرئيسىالمحور 

تأكد من أن البيانات قد 

تم الجودة ورقابة اجتازت 

التحقق منها

تحديد مستودعات البيانات 

ذات الصلة

اإلبالغ عن أوجه القصور في 

معالجة البيانات الحكومية

تحديد أصحاب المصلحة 

وتكوين شراكات مصادر بيانات بديلة

لعملياتا

(المعلومات ذات األهمية:)المعلومات التي يجب ادراجها في جدول االعمال



(:تابع)الرابع الرئيسىالمحور 

التكنولوجيا

تضمينها في استراتيجية 
الجهاز األعلى للرقابة

مدعومة بجودة البيانات 
األحكام/ والتحليالت 

المعلومات ذات 

:األهمية



امثلة للدول التي قامت بدمج 
البيانات الضخمة في الرقابة على

القطاع العام



اسئلة



info@afrosai-e.org.za

+27 (0)10 286 0104

www.afrosai-e.org.za

Follow us on:


