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مقــــــــــــــدمــــة

مجموعن ت" اأتهناتBig Dataيمكن تعرييناتبياياتنالتبيةن م 

لن تم تبياياتالتاحجن تةن  تيقنودتةنايمتبيمرايجنالتبيرااين تع

بيعقنننا تمتومكنننايك توتقننن تمت)إجنننيبمتعملينننالتمرايجننن تمننن ت

فننننننننننننننن ت( إيننننننننننننننن ت... وع نننننننننننننننتي تمتوإابيمتوتعحليننننننننننننننن 

رييقهنناتتعويمكنن تتيعلنناتبياياتننالتممقاوينن تمتينن فعننيمغةننو 

 تاياتننالتمعرنناامتبعتننوبصتوبيمحنناايتاحجنن تيحنناأتهننا" أيةننات

.إي تبيمئالتم تبيعييباايل



يوجد ثالثة مبادئ أساسية لتصنيف البيانات 

:الضحمة ، وهي 

حج تبياياتالتبيمسع يج تم تمحايتمامتوهوتماتيحااتهو":Volumeالحجم  •

كو تةيم توبمكاتيالتبياياتالتيك تعحتاتم تةم تبياياتالتبية م تمتوتةاتي
.بي احي تبعكثيتأهمي تف تعحلي تبياياتالتبية م 

عتوصتبياياتالتبيمسع يج تمتوبيع تعساعاتامرت ت":  Varietyالتنوع •

ا تتيمجا تبيمسع امي تسوبمتكاتوبتااحثي تأوتمحللي تعل تب عيايتبياياتالتبيمتاس

 تعأع تم تمهيكلعمله تتوتععةم تاياتالتمهيكل تف تةوبعاتاياتالتوتاياتالتغيي
".بيممتهج اارهاتغيي

 تويقحاتاهاتسيع تإتعاجتوبسع يبجتبياياتالتيعغ ي"::Velocityالسرعة •

امتعل تهذهتبي لبتعليهاتمحيثتعرعايتبيسيع تعتحيبًتحاسماًتف تبع اذتبيقيبيتات

يوجتوحو تهذهتبياياتالتإي تيحظ تبي بياياتالمتوهوتبيوةلتبيذيتتسعغيةهتم تيحظ ت

".اايقيبيتاتامتعليها



ةشكل توضيحى لتوسع البيانات الضخمة على المبادىء الثالث



:مفهوم تحليل البيانات الضخمة 

م تيقحننننناتاعحليننننن تبياياتنننننالتبيةننننن 

يُمعقامننن تبسنننع اب تبيعقتينننالتبيعحليلي ننن تب

يعحليننننن توفهننننن تمجموعنننننالتةننننن م ت

اتوكايننننيمتمنننن تبياياتننننالتبيعنننن تع علنننن
..اأككايهاتوأتوبعها



:أساليب تحليل البيانات الضخمة 

تأ تعسننع ا تبيكننيكالتمتحننالتبيع ننتي تكمح نن   ويينن  

بياياتنالتيع تي تبياياتالتبية م تةا تتقلهناتيقاعنام

املننننن ًتبيعحليلي ننننن متوامجنننننياتأ تعحنننننا تبياياتنننننالتك

عايينن توجنناهتمًمتيننع تعحليلهنناتاوسننا  تاننيبمجتعحلينن 

يننثتبيجننواممتوبيعنن تعرعاننيتكثيننيمًتفنن تبعسننوبدمتح

ت احننن ًتيلقينننا تارم ليننن تعمعلننناتهنننذهتبيانننيبمجتأاوبل 
:بيعحلي متوأايتتهذهتبعاوبل



التنقيب عن البيانات

التحليل التنبؤي

التعلم اآللي



اتنننالمتعقنننو تهنننذهتبعاوبلتاعتقننني تبياي:ـ    التنقي   ب ع   ن البيان   ات

.ااإلةاف تإي تبياحثتع تجميعتأحتااتوأتما تبياياتال

تاع تعرعماتهذهتبعاوبلتعل تبيذكامتبالحن :التحليل التنبؤيـ 

ي  متواسنلواتف تاتامتتماذجتبالحعما توبيعتاؤتانايع ويبلتبيمسنعقال

.وحيك تبيرمالمتبيمعرلق تاآيبئه تومع لااعه 

اتننالتيرمنن تعلنن تعحلينن تكميننالتكايننيمتمنن تبياي:ـ   ال  تعلم اآلل  ي

.ااالععمااتعل تبي وبيتميالتبيمعقام 



:البيانات الضخمة يزات مم

لتم تإع اذتعحسي تعملي تحتعتبيقيبيتوعمكي تحتاصتبيقيبيتاايكيكالتوبيمؤسسا•
.ةيبيبلتأفة تاراتعحلي تبياياتالتبية م تبي اح تاه ت

سيع تأكانيتتياامتبإلتعاجي تم ت ال تبيسماحتيلمحللي تاعحلي تبيمتياتم تبياياتالتا•
.  مماتيتياتم تإتعاجيالتكيكاعه 

لن توإ تكنا تذينات قضتبيعكايياتوعقلي تبيتققالتمعتبيحقاظتعل تكقاممتعكغيلي تأع•

لتذبلتهافاتثاتويناتمن تأهناباتإسنعغال توعحلين تبياياتنالتبيةن م تاأغلنبتبيكنيكا
.بيحل 

عحسننني ت امننن تبيرمنننالمتمننن ت نننال تجمنننعتبيمرلومنننالتوبياياتنننالتحنننو تبيرمنننالمت•
.وأعمايه توإهعماماعه توسماعه تبيك حي تمماتيساه تف ت امعه تاكك تأفة 

امن تبيرمنالمتتياامتبيرائناتكتعيجن ت ايرين تيعحسني تعملين تحنتعتبيقنيبيتوعحسني ت •
.إسعتاابتإي تك تمرلومالتواياتالتأكايتويؤىتأفة توأكم 



:مجاالت إستخدام البيانات الضخمة 

ير العدييد ساعدت فيي تويولم يعد خافيًا على أحد أن البيانات الضخمة

ث من مجاالت الحياة وقيد هرير كليل جلييا خيالت الاتيرة ا،خييرة ، حيي

لييى بييدأ اتعتميياد علييي  بصيياة أساسييية فييي  افيية المجيياالت ، ممييا أدى  

ليصييب  تغييير شييكل العييالم بالكامييل خييالت الييينوات القليليية الماضييية ،

.عالًما رقميًا

ص ومع توور أي تقنيات جديدة، ورخص أسعارها ، فإن الار

ليى هي   تكون متاحة بشكل أ بير للمسسييات لكيي تبيدأ فيي االعتمياد ع

لييى التقنيييات الجديييدة بيييرولة خييالت فتييرة وجييينة، وهييو مييا ينوبيي  ع

.البيانات الضخمة



إعتمادها وفيما يلى سنقوم بسرد أبرز المجاالت التى تغيرت كليا بسبب

:على البيانات الضخمة وتحليالتها 

:ـ البنوك وأسواق المال 

ععاننعتةامننلتهيئنن تبعويبدتبيمايينن توبياويحننالتفنن تم علنناتاو تبيرنناي تااسننع اب تبياياتننالتبيةنن م متي
حنالتيلككناتوميبةا تحيكالتسودتبيمنا متكمناتعُسنع ا تبياياتنالتبيةن م توعحليالعهناتأيًةناتفن تبياوي

اسنع اب تع تأيتممايسالتغييتكيعي تف تسودتبعسه تمتوعقو تبياتواتبيكانيىمتوبيمؤسسنالتبيمايين تا
بياياتننننالتبيةنننن م تيعحلينننن تبيم ننننا يتبيمحعملنننن متومكافحنننن تغسنننني تبعمننننوب متومكافحنننن تبالحعيننننا مت

.بيالتم بيعتاؤي اايعحلياللوبيقيا 

:ـ التجارة التقليدية واإللكترونية 

اتنالتبيةن م تعرعايتعجايمتبيعجتئ توبيجمل تمن تأانيتتبيمجنااللتبيعن تعغينيلتاسنابتبالععمنااتعلن تبياي
.بإليكعيوتي بيعجايماكك تكاييمتوةاتبمعاتهذبتبيعغيييتييكم تبيعجايمتبيعقلياي تمتوكذيا

:ـ النقل والمواصالت 

  نني تعسننع ا تحكومننالتبينناو تبيم علقنن تبياياتننالتبيةنن م تيلسنني يمتعلنن تحيكنن تبيمننيويمتوعحسنني تع
بي ننيدمتوأتظمنن تبيتقنن تبيذكينن متوإيجننااتحلننو تيمكنناك تبالتاحننا تبيمننيوييتمتكمنناتعسننع امهاتبيكننيكال

.بي اح تيعحسي تكقاممتأسا ي تتق تبياةائعمتوبعمويتبيلوجسعي تذبلتبيحل 

https://aitnews.com/tag/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a4%d9%8a%d8%a9/
https://aitnews.com/tag/t-11453/


:ـ الضيافة والفنادق 

و تبياياتنالتااألتبيقتاادمتوبيمتعجرالمتوبيمؤسسالتبيمع حح تف تمجااللتبيةنياف تفن تبالععمنااتعلن تحلن
وبمن تبيعن تبية م تبيمعقام متوذياتيلمساعامتف تبيعرياتعل تسنلوكيالتبيرمنالمتاكنك تأادمتوكنذياتفهن تبير

.عؤايتإي توحو تبيرمالمتإي تأعل تمسعويالتبييةاتع ت امالتبيةياف تبيمقام تيه 

:ـ الرياضة 

فنن ت:  ننال تبنوتنن تبع يننيممتفمننثالًتبياياتننالعحلننياللانناألتمرظنن تبييياةننالتبيكننهييمتفنن تبالععمننااتعلنن 
يتمن تتق ن تماايبيالتكيمتبيقا تعُثالتكامييبلتف تعامتأتحامتم تبيملرنبمتوعكنو تيهناتبيقنايمتعلن تعوييناتأكثن

كنن تاياتننالتيكنن تالعننبمتفنن تبيثاتينن تبيوبحنناممتوذينناتامسنناعامتايتننامجتم حننلتيلعرننياتعلنن تأتمننا تبيحي
.بيم علق 

:ـ إدارة المدن الذكية 

ساهملتبياياتنالتبيةن م تفن تعمكني تعنامتاو تمن تإ نالدتماناايبلتبيمنا تبيذكين متحينثتيمكن تامنجت يينال
.ا عجميعتبياياتالتمعتعقتيالتإتعيتلتبعكيام؛تيعقري ت امالتعام تذكي تف تجميعتأتحامتهذهتبيم

:ـ خدمة العمالء 

حكن تعلن تجنوامتحيثتعرعماتبيكيكالتبيكاييمتعل تبياياتالتبية م تبيمعمثلن تفن تاياتنالتبيرمنالمتو يبئهن تتيل
.بياةائعتوعي تمتعجاعهاتسوبمتم تبي امالتأوبياةائعتمماتيهتم تأثيتكاييتعل تعحسي تمسعوىتبي امالتو

https://aitnews.com/tag/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa/


ل حاالت عملية بشأن  تطبيق البيانات الضخمة وفقا ألعما

:الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية 

راملن تعملتبيميبجر توبييةاا تبيمايي تعل تبيراياتم تبيكنيكالتبي

:ف تمجا تبياياتالتبية م توه ت

" .WE DATA" بيكيك تبيمحيي تيتق تبياياتالت•

" .TELECOM EGYPT" بيكيك تبيمحيي تيإلعحااللت•

وبيعن تيعقنيصت" E-Finance" كيك تعكغي تبيمتكنآلتبيمايين ت•

.متهاتعامتكيكالتعرم تف تذبلتبيمجا ت



:دورنا ـ الجهاز المركزي للمحاسبات  ـ بشأن مراجعة تلك الشركات 

امن تعجايتبإلكنايمتإين تأ تعتنوصتبياياتنالتوةن امعهاتوةنيويمتبيعر
ينامتمعتاياتالتمتظم توغييتمتظم توإسنع اللتمرلومنالتاةيقن تومق

وبجهعتنايلرم تبييةاا تم تعلاتبياياتالتهوتم تأانيتتبيعحنايالتبيعن 
يق تعتنناتبيعرامنن تمننعتبياياتننالتبيةنن م تاايكننيكالتمحنن تبييةاانن تسننا

.بيذكيت

اوةنعتيذبتةمتاتكميبةاي تيلما تبيرا تاايجهاتتبيميكنتيتيلمحاسناالت 
يكالتمتعن تيعقيي تبيمرلومالتبيمايي تتاعلناتبيكن" إجيبمبلتعحليلي ت" 

وغيننيت يينندتايبسنن تبيرالةننالتبيمعوةرنن تفيمنناتانني تبياياتننالتبيمايينن تأ
وكننذبتبالسعقسننايتعنن توجننوا. بيمايينن توبيرمنن تعلنن تبإلسننعقاامتمتهننا

حل تاهناتعقلاالتمحاامتوعالةالتالتععمك تمعتبيمرلومالتبيمايي تبيمع
.أوتعتحياتبتحيبفاتمؤثيبتع تبيماايغتبيمعوةر 



:لمثال وقد تضمنت تلك التحليالت على سبيل ا

.بيمرلومالتبيمقايت تيلقعيبلتبيسااق •

بيميبةننبتبيتعنائجتبيمعوةرنن تيلمتكنأمتمثنن تبيموبتتنالتوبيعتاننؤبلتأوتعوةرنال•
.مث تعم تعقاييتيإلهالا

إينن تبيمرلومننالتبيمماثلنن تفنن تتقنن تبيتكننا تمثنن تمقايتنن تتسننا تبيمايرننال•
ق تبيتكا تحسااالتبيرمالمتبي اح تاايمتكأمتمعتمعوس تعلاتبيتسا تف تت

.تكا أوتمعتبيتسا تبي اح تامتكآلتأ يىتف تحج تمقايبتوف تتق تبي

عقندتمنعتبيرالة تماتاي تعتاحيتبيمرلومالتبيمايي توبيع تمن تبيمعوةنعتأ تع•
جمناي تتموذجتمري تينع تبيعتانؤتانهتعلن تأسنا ت انيمتبيمتكنأمتمثن تتسنا تب

.بييا 

 تمثن تبيرالة تاي تبيمرلومالتبيمايي توبيمرلومالتغينيتبيمايين تتذبلتبيحنل•
.عكلق تبعجويتوتبيميعاالتمعتعااتبيراملي 



ة العالقة بين البيانات الضخمة وأعمال المحاسب

:المالية والمراجعة 

حجننن تيمكننن تأ تعسننناعاتعحلنننياللتبياياتنننالتبيةننن م تفننن تبيعتانننومتا
قنناضتبيمايرننالتفنن تبيمسننعقا توميبةانن تأابمتومؤكننيبلتإيعقنناصتوإت 

 تأسه تبيكيكالتمحن تبييةاان تمتوفن تمجنا تبيمحاسنا تبإلابيين تيمكن
وعحسي تبيجوامتأ تعسع ا تعلاتبيعحلياللتيعقلي توةلتوعكلق تبإلتعاج

ايمتواع تإع ناذتبيقنيبيمتكمناتعتيناتعحلنياللتبياياتنالتبيةن م تمن تةن
لنن تبيمحاسنناي تعلنن تإع نناذتةننيبيبلتمرقننامتوماعكننيمتعسنناه تإيجاانناتع

عحسنني تجننوامتبيمرلومننالتبيمحاسنناي تمتوفنن تمجننا تبيميبجرنن تيمكنن 
اتإسننع ابمهاتيلككنناتعنن تأسنناييبتبإلحعيننا توبيغننيتمنن ت ننال تعحاينن
بيمرنناماللتغيننيتبيرااينن تبيعنن تعكننييتإينن توجننواتأتكنن  توعرننامالل

.م ايق توغييتةاتوتي تكغسي تبعموب تمثالت



إستخدام البيانات الضخمة عن طريق اإلستعانة بها لتحديد القيمة العادلة

:لألصول  المختلفة وما له من أثر على كل من 

جودة التقارير المالية 
الخاصة بتلك الشركات

إتخاذ القرارات على مستوى 
مستخدميها من داخل وخارج 

الشركات 

أعمال المراجعة والرقابة 
المختلفة



:مجهودات الدولة المصرية في تطبيق ماسبق 

أ نننذلتبياويننن تاتمنننا تبيماننناايمتتحنننوت

اتبيعحننو تبييةمنن تفنن تجميننعتة اعاعهنن

لناتمماتكا تيهتبعثيتبيكاييتعل تأابمتع

بيق اعننالتو احنن تبي ننامالتبيمقامنن ت
 :يلجمهويتومتهاتعل تساي تبيمثا ت



: ـ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية 1

حعنوىتهوتتظا تبيكعيوت تينيا تاني تجمينعتأجهنتمتبيحكومن تبيرامن توي: تعريفه 
عن تعنع تعل تكاف توظائاتبابيمتبيمايي تبيرام تم تبيرمليالتبيمايي توبيمحاسناي تبي
يبعيج تف تكاف تميبح تبعاباتوعتقيذتبيموبتت تاابين تمن تميحلن تبيع  ني تبالسنع

.بتعهامبًتاميحل تبيمحاسا توبالاالغ

: الهدف منه

. تعحقيدتبالتةاا توبالمعثا تبيماي توبيحاتم تبع  ام

يمايينن ت ننتعننوفييتبياياتننالتوبيمرلومننالتبياةيقنن توبيلحظينن تعنن تكافنن تبيمرلومننالتب
ي تبيحكوميننن توبيعنننن تعسنننناعاتعلننن تعقنننناي تبي ننننامالتاكقننناممتوفرايينننن توبيع  نننن

.بالةعحااىتبيسلي 

. تيفعتمسعوىتبيكقافي تبيمايي توبيكمويي 

. تعحقيدتبيمعاار توبييةاا توبيمسامي تبيمايي 



: ـ التوسع في إستخدام نطاق الحوسبة السحابية 2

لننبتعننوفييتمننوبياتعقتينن تبيمرلومننالتحسننبتبي " وعرتنن ت
اناالًتمن تمتتف" عايتبإلتعيتلتمعتعسرييتبيعكلق تحسنبتبالسنع اب ت

يمكتناتكيبمتميبكتتبياياتنالتبيقرلين توبمعالكهناتوبالحعقناظتاهناتم
ا متبالسننعقاامتمنن تبي ننامالتبيعكتويوجينن تمتمثنن تإمكاتيننالتبيحوسنن

ياجننالتوبيع ننتي متوةوبعنناتبياياتننالمتاأسننلوبتيرعمنناتعلنن تبالحع
.يايامتوذياتم ت ال تجه تموفيمتيل امالتبيسحااي ت

 نال تحيثتينع تعقناي تعلناتبي نامالتحاييناتواعوسنعتمن 
ت تبيكنيك ت: " بيرايناتمن تبيكنيكالتومتهنات كنيك تأويبتنجتمحني

" .بيمحيي تيإلعحااللت تبيكيك تبيمحيي تيتق تبياياتال



:مما سبق نشير إلى 

عتنننوصتبياياتنننال"  منننعتبيع نننويتبيسنننييعتوبيمعتنننام تفننن تهنننذبتبيمجنننا توبينننذىتيعمثننن تفننن ت•

يق توة امعهاتوةيويمتبيعرام تمعتاياتالتمتظم توغييتمتظم توإسع اللتمرلومالتاة

وبجنهتأعةنامتومقيامتيلرم تبييةاا تم تعلاتبياياتالتوبيذىتيراتم تأايتتبيعحنايالتبيعن تع

ا تبيجهاتتمتة" بعجهتمتبييةااي تعتاتبيعرام تمعتبياياتالتبية م تاايكيكالتمح تبييةاا ت

اسننبتمن ت نال تبإلابيمتبيم عحن تاايعنناييبتانهتاعنوفييتاويبلتمع ححنن تفن تمجنا تبيح

اتبنيننن توبيميبجرننن تبإليكعيوتيننن توتظننن تبيمرلومنننالتحعننن تيسنننع يعتأعةنننائهتموبكاننن تعلننن

.مسعجابعهبيمعغييبلتفةالتع تإحابيتمجلعهتبيرلمي تبيع تععةم تذياتبيع حلتو  ي

ةاان تهذبتويوي تبيجهاتتبيميكتىتيلمحاساالتاجمهويي تمحيتبيرياي تإهعمامات احناتاايي•

 تعلنن تأابمتبعتكنن  تبيعنن تعتقننذهاتبيحكومنن تفنن تعحقينندتجوبتننبتمحنناامتمنن تأهنناباتبيعتمينن

من ت نال تجمنعت2030بيمسعابم تامناتيعوبفندتمنعتيؤين تتبيقيناامتبيسياسني تويؤين تمحنيت

.بياياتالتبية م توعحليلهاتوإعاباتوعوثيدتتعائجتبيميبجر ت


