عرض توضيحي
عن اللقاء العلمي حول البيانات الضخمة
وتأثيرها على التقارير
والحالة العملية عن تجربة
الجهــــــــــــــاز المركزي للمحاسبات
في هذا المجـــــال

مقدم من
محاسب  /عاطف صبحي حسن ـ وكيل وزارة

محاسبة  /عبير طلعت عبد الـــــــعزيز ـ مدير عام
محاسب  /محـــــمد محمود طــه ـ مراقب حسابات

مقــــــــــــــدمــــة
يمكن تعرييناتبياياتنالتبيةن م  Big Dataاأتهنات" مجموعن ت
م تبياياتالتاحجن تةن تيقنودتةنايمتبيمرايجنالتبيرااين تعلن ت
إجنننيبمتعملينننالتمرايجننن تمننن ت(بيعقنننا تمتومكنننايك توتقننن تمت

وع نننننننننننننننتي تمتوإابيمتوتعحليننننننننننننننن  ...إيننننننننننننننن ت) فننننننننننننننن ت
غةننو فعننيم تمتين مقاوين يعلنناتبياياتننالتم ويمكن تتعرييقهنناتت
أيةننات" اأتهننا اياتننالتمعرنناامتبعتننوبصتوبيمحنناايتاحجن تيحن ت
إي تبيمئالتم تبيعييباايل.

يوجد ثالثة مبادئ أساسية لتصنيف البيانات
الضحمة  ،وهي :
• الحجم " :Volumeهو حج تبياياتالتبيمسع يج تم تمحايتمامتوهوتماتيحاات
ةيم توبمكاتيالتبياياتالتيك تعحتاتم تةم تبياياتالتبية م تمتوتةاتيكو ت
بي احي تبعكثيتأهمي تف تعحلي تبياياتالتبية م .
• التنوع " :Varietyامرت تعتوصتبياياتالتبيمسع يج تمتوبيع تعساعات
بيمسع امي تسوبمتكاتوبتااحثي تأوتمحللي تعل تب عيايتبياياتالتبيمتاسا تتيمجا ت
عمله تتوتععةم تاياتالتمهيكل تف تةوبعاتاياتالتوتاياتالتغيي مهيكل تعأع تم ت
اارهاتغيي بيممتهج".
• السرعة " : Velocity:ويقحاتاهاتسيع تإتعاجتوبسع يبجتبياياتالتيعغ ي ت
بي لبتعليهاتمحيثتعرعايتبيسيع تعتحيبًتحاسماًتف تبع اذتبيقيبيتاتامتعل تهذهت
بياياتالمتوهوتبيوةلتبيذيتتسعغيةهتم تيحظ توحو تهذهتبياياتالتإي تيحظ تبي يوجت
اايقيبيتاتامتعليها".

شكل توضيحى لتوسع البيانات الضخمة على المبادىء الثالثة

مفهوم تحليل البيانات الضخمة :

يقحننننناتاعحليننننن تبياياتنننننالتبيةننننن م ت
بسنننع اب تبيعقتينننالتبيعحليليننن تبي ُمعقامننن ت
يعحليننننن توفهننننن تمجموعنننننالتةننننن م ت
وكايننننيمتمنننن تبياياتننننالتبيعنننن تع علننننات
اأككايهاتوأتوبعها..

أساليب تحليل البيانات الضخمة :
عسننع ا تبيكننيكالتمتحننالتبيع ننتي تكمح ن تأويين ت
يع تي تبياياتالتبية م تةا تتقلهناتيقاعنام بياياتنالت
بيعحليليننننن متوامجنننننياتأ تعحنننننا تبياياتنننننالتكاملننننن ًت
وجنناهتمًمتيننع تعحليلهنناتاوسننا تاننيبمجتعحلين عايين ت
بيجننواممتوبيعنن تعرعاننيتكثيننيمًتفنن تبعسننوبدمتحيننثت
عمعلننناتهنننذهتبيانننيبمجتأاوبلت احننن ًتيلقينننا تارمليننن ت
بيعحلي متوأايتتهذهتبعاوبل:

التنقيب عن البيانات
التحليل التنبؤي
التعلم اآللي

ـ التنقي ب ع ن البيان ات :عقنننو تهنننذهتبعاوبلتاعتقننني تبياياتنننالمت
ااإلةاف تإي تبياحثتع تجميعتأحتااتوأتما تبياياتال.
ـ التحليل التنبؤي :عرعماتهذهتبعاوبلتعل تبيذكامتبالحن تاع ت
ف تاتامتتماذجتبالحعما توبيعتاؤتانايع ويبلتبيمسنعقالي متواسنلوات
وحيك تبيرمالمتبيمعرلق تاآيبئه تومع لااعه .
ـ ال تعلم اآلل ي :يرم ن تعل ن تعحلي ن تكميننالتكايننيمتم ن تبياياتننالت
ااالععمااتعل تبي وبيتميالتبيمعقام .

مميزات البيانات الضخمة :
•
•
•

•
•

عحسي تعملي تحتعتبيقيبيتوعمكي تحتاصتبيقيبيتاايكيكالتوبيمؤسسالتم تإع اذت
ةيبيبلتأفة تاراتعحلي تبياياتالتبية م تبي اح تاه ت.
تياامتبإلتعاجي تم ت ال تبيسماحتيلمحللي تاعحلي تبيمتياتم تبياياتالتاسيع تأكانيت
مماتيتياتم تإتعاجيالتكيكاعه .
قضتبيعكايياتوعقلي تبيتققالتمعتبيحقاظتعل تكقاممتعكغيلي تأعلن توإ تكنا تذينات
هافاتثاتويناتمن تأهناباتإسنعغال توعحلين تبياياتنالتبيةن م تاأغلنبتبيكنيكالتذبلت
بيحل .
عحسننني ت امننن تبيرمنننالمتمننن ت نننال تجمنننعتبيمرلومنننالتوبياياتنننالتحنننو تبيرمنننالمت
وأعمايه توإهعماماعه توسماعه تبيك حي تمماتيساه تف ت امعه تاكك تأفة .
تياامتبيرائناتكتعيجن ت ايرين تيعحسني تعملين تحنتعتبيقنيبيتوعحسني ت امن تبيرمنالمت
إسعتاابتإي تك تمرلومالتواياتالتأكايتويؤىتأفة توأكم .

مجاالت إستخدام البيانات الضخمة :
لم يعد خافيًا على أحد أن البيانات الضخمة ساعدت فيي تويوير العدييد
من مجاالت الحياة وقيد هرير كليل جلييا خيالت الاتيرة ا،خييرة  ،حييث
بييدأ اتعتميياد عليي بصيياة أساسييية فييي افيية المجيياالت  ،ممييا أدى لييى
تغييير شييكل العييالم بالكامييل خييالت الييينوات القليليية الماضييية  ،ليصييب
عال ًما رقميًا.
ومع توور أي تقنيات جديدة ،ورخص أسعارها  ،فإن الارص
تكون متاحة بشكل أ بير للمسسييات لكيي تبيدأ فيي االعتمياد عليى هي
التقنيييات الجديييدة بيييرولة خييالت فتييرة وجييينة ،وهييو مييا ينوب ي علييى
البيانات الضخمة.

وفيما يلى سنقوم بسرد أبرز المجاالت التى تغيرت كليا بسبب إعتمادها
على البيانات الضخمة وتحليالتها :
ـ البنوك وأسواق المال :
ةامننلتهيئ ن تبعويبدتبيمايي ن توبياويحننالتف ن تم علنناتاو تبيرنناي تااسننع اب تبياياتننالتبية ن م متيععاننعت
ةناتفن تبياويحنالتيلككنات
وميبةا تحيكالتسودتبيمنا متكمناتعُسنع ا تبياياتنالتبيةن م توعحليالعهناتأي ً
ع تأيتممايسالتغييتكيعي تف تسودتبعسه تمتوعقو تبياتواتبيكانيىمتوبيمؤسسنالتبيمايين تااسنع اب ت
بياياتننننالتبيةنننن م تيعحلينننن تبيم ننننا يتبيمحعملنننن متومكافحنننن تغسنننني تبعمننننوب متومكافحنننن تبالحعيننننا مت
وبيقيا اايعحليالل بيعتاؤي بيالتم .
ـ التجارة التقليدية واإللكترونية :
عرعايتعجايمتبيعجتئ توبيجمل تمن تأانيتتبيمجنااللتبيعن تعغينيلتاسنابتبالععمنااتعلن تبياياتنالتبيةن م ت
اكك تكاييمتوةاتبمعاتهذبتبيعغيييتييكم تبيعجايمتبيعقلياي تمتوكذيا بيعجايم بإليكعيوتي .
ـ النقل والمواصالت :
عسننع ا تحكومننالتبينناو تبيم علق ن تبياياتننالتبية ن م تيلسنني يمتعل ن تحيك ن تبيمننيويمتوعحسنني تع نني ت
بي ننيدمتوأتظم ن تبيتقن تبيذكي ن متوإيجننااتحلننو تيمكنناك تبالتاحننا تبيمننيوييتمتكمنناتعسننع امهاتبيكننيكال
بي اح تيعحسي تكقاممتأسا ي تتق تبياةائعمتوبعمويتبيلوجسعي تذبلتبيحل .

ـ الضيافة والفنادق :
ااألتبيقتاادمتوبيمتعجرالمتوبيمؤسسالتبيمع حح تف تمجااللتبيةنياف تفن تبالععمنااتعلن تحلنو تبياياتنالت
بية م تبيمعقام متوذياتيلمساعامتف تبيعرياتعل تسنلوكيالتبيرمنالمتاكنك تأادمتوكنذياتفهن تبيروبمن تبيعن ت
عؤايتإي توحو تبيرمالمتإي تأعل تمسعويالتبييةاتع ت امالتبيةياف تبيمقام تيه .
ـ الرياضة :
الً :ف ن ت
انناألتمرظ ن تبييياةننالتبيكننهييمتف ن تبالععمننااتعل ن عحلننيالل بياياتننال ننال تبنوت ن تبع يننيممتفمننث ت
ماايبيالتكيمتبيقا تعُثالتكامييبلتف تعامتأتحامتم تبيملرنبمتوعكنو تيهناتبيقنايمتعلن تعوييناتأكثنيتمن تتق ن ت
اياتننالتيك ن تالعننبمتف ن تبيثاتي ن تبيوبحنناممتوذينناتامسنناعامتايتننامجتم حننلتيلعرننياتعل ن تأتمننا تبيحيكنن ت
بيم علق .

ـ إدارة المدن الذكية :
ساهملتبياياتنالتبيةن م تفن تعمكني تعنامتاو تمن تإ نالدتماناايبلتبيمنا تبيذكين متحينثتيمكن تامنجت يينال
عجميعتبياياتالتمعتعقتيالتإتعيتلتبعكيام؛تيعقري ت امالتعام تذكي تف تجميعتأتحامتهذهتبيما .
ـ خدمة العمالء :
حيثتعرعماتبيكيكالتبيكاييمتعل تبياياتالتبية م تبيمعمثلن تفن تاياتنالتبيرمنالمتو يبئهن تتيلحكن تعلن تجنوامت
متعجاعهاتسوبمتم تبي امالتأوبياةائعتمماتيهتم تأثيتكاييتعل تعحسي تمسعوىتبي امالتوتوعي بياةائعت.

حاالت عملية بشأن تطبيق البيانات الضخمة وفقا ألعمال
الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية :
عملتبيميبجر توبييةاا تبيمايي تعل تبيراياتم تبيكنيكالتبيراملن ت
ف تمجا تبياياتالتبية م توه ت:
• بيكيك تبيمحيي تيتق تبياياتالت" . " WE DATA
• بيكيك تبيمحيي تيإلعحااللت" . " TELECOM EGYPT
• كيك تعكغي تبيمتكنآلتبيمايين ت"  " E-Financeوبيعن تيعقنيصت
متهاتعامتكيكالتعرم تف تذبلتبيمجا ت.

دورنا ـ الجهاز المركزي للمحاسبات ـ بشأن مراجعة تلك الشركات :

عجايتبإلكنايمتإين تأ تعتنوصتبياياتنالتوةن امعهاتوةنيويمتبيعرامن ت
معتاياتالتمتظم توغييتمتظم توإسنع اللتمرلومنالتاةيقن تومقينامت
يلرم تبييةاا تم تعلاتبياياتالتهوتم تأانيتتبيعحنايالتبيعن وبجهعتنا
عتنناتبيعرام ن تمننعتبياياتننالتبية ن م تاايكننيكالتمح ن تبييةاا ن تسننايق ت
بيذكيت.
يذبتةمتاتكميبةاي تيلما تبيرا تاايجهاتتبيميكنتيتيلمحاسناالت اوةنعت
" إجيبمبلتعحليلي ت" يعقيي تبيمرلومالتبيمايي تتاعلناتبيكنيكالتمتعن ت
يينندتايبس ن تبيرالةننالتبيمعوةر ن تفيمنناتانني تبياياتننالتبيمايي ن تأوغيننيت
بيمايينن توبيرمنن تعلنن تبإلسننعقاامتمتهننا .وكننذبتبالسعقسننايتعنن توجننوا
عقلاالتمحاامتوعالةالتالتععمك تمعتبيمرلومالتبيمايي تبيمعحل تاهنات
أوتعتحياتبتحيبفاتمؤثيبتع تبيماايغتبيمعوةر .

وقد تضمنت تلك التحليالت على سبيل المثال :
•
•

•
•
•

بيمرلومالتبيمقايت تيلقعيبلتبيسااق .
بيتعنائجتبيمعوةرن تيلمتكنأمتمثن تبيموبتتنالتوبيعتاننؤبلتأوتعوةرنال بيميبةننبت
مث تعم تعقاييتيإلهالا.
بيمرلومننالتبيمماثل ن تف ن تتق ن تبيتكننا تمث ن تمقايت ن تتسننا تبيمايرننال إي ن ت
حسااالتبيرمالمتبي اح تاايمتكأمتمعتمعوس تعلاتبيتسا تف تتق تبيتكا ت
أوتمعتبيتسا تبي اح تامتكآلتأ يىتف تحج تمقايبتوف تتق تبيتكا .
بيرالة تماتاي تعتاحيتبيمرلومالتبيمايي توبيع تمن تبيمعوةنعتأ تععقندتمنعت
تموذجتمري تينع تبيعتانؤتانهتعلن تأسنا ت انيمتبيمتكنأمتمثن تتسنا تبجمناي ت
بييا .
بيرالة تاي تبيمرلومالتبيمايي توبيمرلومالتغينيتبيمايين تتذبلتبيحنل تمثن ت
عكلق تبعجويتوتبيميعاالتمعتعااتبيراملي .

العالقة بين البيانات الضخمة وأعمال المحاسبة
المالية والمراجعة :
يمكننن تأ تعسننناعاتعحلنننياللتبياياتنننالتبيةننن م تفننن تبيعتانننومتاحجننن ت
بيمايرننالتف ن تبيمسننعقا توميبةا ن تأابمتومؤكننيبلتإيعقنناصتوإت قنناضت
أسه تبيكيكالتمحن تبييةاان تمتوفن تمجنا تبيمحاسنا تبإلابيين تيمكن ت
أ تعسع ا تعلاتبيعحلياللتيعقلي توةلتوعكلق تبإلتعاج وعحسي تبيجوامت
واع تإع ناذتبيقنيبيمتكمناتعتيناتعحلنياللتبياياتنالتبيةن م تمن تةنايمت
بيمحاسنناي تعل ن تإع نناذتةننيبيبلتمرقننامتوماعكننيمتعسنناه تإيجاانناتعل ن ت
عحسنني تجننوامتبيمرلومننالتبيمحاسنناي تمتوف ن تمجننا تبيميبجر ن تيمك ن
إسننع ابمهاتيلككنناتع ن تأسنناييبتبإلحعيننا توبيغننيتم ن ت ننال تعحاي نات
بيمرنناماللتغيننيتبيرااي ن تبيع ن تعكننييتإي ن توجننواتأتك ن 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 :
إتخاذ القرارات على مستوى
مستخدميها من داخل وخارج
الشركات

جودة التقارير المالية
الخاصة بتلك الشركات

أعمال المراجعة والرقابة
المختلفة

مجهودات الدولة المصرية في تطبيق ماسبق :

أ نننذلتبياويننن تاتمنننا تبيماننناايمتتحنننوت
بيعحننو تبييةمنن تفنن تجميننعتة اعاعهننات
مماتكا تيهتبعثيتبيكاييتعل تأابمتعلنات
بيق اعننالتو اح ن تبي ننامالتبيمقام ن ت
يلجمهويتومتهاتعل تساي تبيمثا ت:

1ـ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية :
تعريفه  :هوتتظا تبيكعيوت تينيا تاني تجمينعتأجهنتمتبيحكومن تبيرامن تويحعنوىت
عل تكاف توظائاتبابيمتبيمايي تبيرام تم تبيرمليالتبيمايي توبيمحاسناي تبيعن تعنع ت
ف تكاف تميبح تبعاباتوعتقيذتبيموبتت تاابين تمن تميحلن تبيع ني تبالسنعيبعيج ت
بتعهامبًتاميحل تبيمحاسا توبالاالغ.
الهدف منه:
تعحقيدتبالتةاا توبالمعثا تبيماي توبيحاتم تبع ام.
ننتعننوفييتبياياتننالتوبيمرلومننالتبياةيق ن توبيلحظي ن تع ن تكاف ن تبيمرلومننالتبيمايي ن ت
بيحكوميننن توبيعنننن تعسنننناعاتعلننن تعقنننناي تبي ننننامالتاكقننناممتوفرايينننن توبيع نننني ت
بالةعحااىتبيسلي .
تيفعتمسعوىتبيكقافي تبيمايي توبيكمويي .
تعحقيدتبيمعاار توبييةاا توبيمسامي تبيمايي .

2ـ التوسع في إستخدام نطاق الحوسبة السحابية :
وعرتن ت" عننوفييتمننوبياتعقتي ن تبيمرلومننالتحسننبتبي لننبت
عايتبإلتعيتلتمعتعسرييتبيعكلق تحسنبتبالسنع اب ت" متتفاناالًتمن ت
كيبمتميبكتتبياياتنالتبيقرلين توبمعالكهناتوبالحعقناظتاهناتم يمكتنات
بالسننعقاامتم ن تبي ننامالتبيعكتويوجي ن تمتمث ن تإمكاتيننالتبيحوس نا مت
وبيع ننتي متوةوبعنناتبياياتننالمتاأسننلوبتيرعمنناتعل ن تبالحعياجننالت
يايامتوذياتم ت ال تجه تموفيمتيل امالتبيسحااي ت.
حيثتينع تعقناي تعلناتبي نامالتحاييناتواعوسنعتمن نال ت
بيرايناتمن تبيكنيكالتومتهنات " :كنيك تأويبتنجتمحني ت تبيكنيك ت
بيمحيي تيإلعحااللت تبيكيك تبيمحيي تيتق تبياياتال " .

مما سبق نشير إلى :
• منننعتبيع نننويتبيسنننييعتوبيمعتنننام تفننن تهنننذبتبيمجنننا توبينننذىتيعمثننن تفننن ت" عتنننوصتبياياتنننال
وة امعهاتوةيويمتبيعرام تمعتاياتالتمتظم توغييتمتظم توإسع اللتمرلومالتاةيق ت
ومقيامتيلرم تبييةاا تم تعلاتبياياتالتوبيذىتيراتم تأايتتبيعحنايالتبيعن تعوبجنهتأعةنامت
بعجهتمتبييةااي تعتاتبيعرام تمعتبياياتالتبية م تاايكيكالتمح تبييةاا ت" متةا تبيجهاتت
من ت نال تبإلابيمتبيم عحن تاايعنناييبتانهتاعنوفييتاويبلتمع ححن تفن تمجنا تبيحاسننبت
بنيننن توبيميبجرننن تبإليكعيوتيننن توتظننن تبيمرلومنننالتحعننن تيسنننع يعتأعةنننائهتموبكاننن تعلنننات
بيمعغييبلتفةالتع تإحابيتمجلعهتبيرلمي تبيع تععةم تذياتبيع حلتو ي مسعجابعه.
• هذبتويوي تبيجهاتتبيميكتىتيلمحاساالتاجمهويي تمحيتبيرياي تإهعمامات احناتااييةاان ت
عل ن تأابمتبعتك ن تبيع ن تعتقننذهاتبيحكوم ن تف ن تعحقينندتجوبتننبتمحنناامتم ن تأهنناباتبيعتمي ن ت
بيمسعابم تامناتيعوبفندتمنعتيؤين تتبيقيناامتبيسياسني تويؤين تمحنيت 2030من ت نال تجمنعت
بياياتالتبية م توعحليلهاتوإعاباتوعوثيدتتعائجتبيميبجر ت.

