
 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

  
1514 

 
 

2022مارس   –العدد الثالث  –المجلد الثالث عشر  –المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

لتعزيز أهداف  ل التحول الرقميحتليل البيانات الضخمة يف ظأدوات 
 التنمية املستدامة

 إعــــــــــــداد 
 مصطفى كمال عبد الرحمن عبد هللا الباحــث / 

 مدرس مساعد بقسم الرياضة والتأمين واإلحصاء
 جامعة مدينة السادات -كلية التجارة  

 
 غيداء أبو بكر إبراهيم الباحثة/ 

 معيد بقسم الرياضة والتأمين واإلحصاء
 جامعة مدينة السادات -كلية التجارة  

 إشــــــــــــراف 
 أسامة ربيع سليمان األستاذ الدكتور/ 
 التامينأستـاذ 

 اإلحصاء والرياضيات والتامين  رئيس قسم 
 جامعة مدينة السادات -كلية التجارة ب

 ملخص البحث:
ال تلحبلعب لاألق لللال ملع بلنط  لاالت لللاألخ  ل صإل لكب  لل الب لنل لال ق  بل زاا لك  بل

ال موا لاألخ  ص.لل الإلفلءصلن مخفضبللنقدلل يل أانا لعلل بل التيلتغذيهلل ال ق مبل ذه،ل إل للأا لثولصل التإلنفب،ل

تو  لك  ل ل لئنبل ولالب لنل لحوللالعللم،لنالتيليص  لإل هللالخب اءل لامل"الب لنل لالضخ ب".ل دألالبلحروكل

ناوح لئ وكل يلا تإللللاات ات ج ل للالاتفلاصل ول ذهلالإل  بلالهلئنبل ولالب لنل لناالاتفلاصل مهلل ولأج لل

لب لنل لنااعبلالمطل ل لئال ل؛لتملتحن  لالب لنل ل ولقواعدلالب لنل للح لصل ص يبلأ ض .ل يلالواقع،لكلكلت ث  لا

نتحوينهللإل ل عنو ل للت ولا لنأ إللللجديدصلتف دلاأل  االنكذلكلال ؤا ل ،ل ولأج لتح  ولاقت لايل ل

نتح  ولل االحت لجل ،ل نتنب بل ال جت ع،ل نح ليبل نال حب،ل الب ئبل عن ل نالحفل ل التمل   ب،ل نتحا قل ال جت ع،ل

ل  تويل لال ع صب.

تحن  ل ت ل مل يل التيل ناألانا ل الب ا جل أ  زل عن ل الضوءل إلالءل إل ل الحلل بل الع  ل نلقبل تهد ل

الب لنل لالضخ بل يلضوءلالتحوللال ق يلن  لليخدسلأ دا لالتم  بلال  تدا ب.لنت جبللذلك،لتط حلاألائنبل

بلن يلأيلال جلال ،لإذالكلنتلالب لنل لالضخ بلالتلل ب:لك فلتُ تخدسلالب لنل لالضح بل يلالتم  بلال  تدا 

ال  تدا ب،ل التم  بل أ دا ل لتحا قل ال جت عل تغ   ل ال ضل بل يل الا  بل الا ال،لن لل يل ال يل معل انل  تنعبل

نك فلتع  لل  دلالتادسلنالتطوي ل ولأج ل واكببلالتطولا لالحلل ب.لااتخد تلالدلاابلال  لاللالوثلئا بل

ل ل عنو ل لحوللال وضوعلنتحن نهلل ولأج لتاديملإجل ل .لناألا  بللنح وللعنل
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لالب لنل لالضخ ب،لالتم  بلال  تدا ب،لالتإلمولوج للال ق  بالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
The amount of digital data available via satellite and other communication 

methods has increased significantly in recent years. This digitization revolution, 

fueled by high-efficiency, low-cost tools, has provided vast amounts of data 

around the world, which experts refer to as "big data." Researchers and 

statisticians have begun to devise strategies to take advantage of this vast amount 

of data and make use of it for better human life. In fact, the impact of large-scale 

data has been enormous; data have been analyzed from databases and converted 

into information for new perceptions and ideas that benefit individuals as well as 

institutions, in order to improve society's economies, become competitive, 

preserve the environment and health, protect society, meet needs, and improve 

living standards. 

The current working paper aims to highlight the most prominent programs 

and tools that contribute to big data analysis in light of digital transformation and 

in the interests of the Sustainable Development Goals. As a result, the following 

questions arise: how data are used for sustainable development and in what areas, 

if big data play a role in decision-making, what is the added value in changing 

society to achieve the Sustainable Development Goals, and how it works to 

monitor progress and development in order to keep pace with current 

developments. The study used documentary and literary sources to obtain and 

analyze information on the subject in order to provide answers. 

Keywords: big data, Sustainable development, and Digital technology. 

 أوالً: اإلطار العام للبحث:
 مقدمة:  -1

ال ق  بل الب لنل ل ك  بل التواعل يل عول تإلمولوج بلن ع   بلنعن  بل عل  ص،ل ضال ل ثولصل العللمل يصهدل

بلال ت نبل لونت نتل يلج  عللال تلحبلعب لاألق لللال ملع بلنقموا لاالت لللال ختنفبل ولاألانا لناألنظ 

أنحلءلالعللم،لنالتيليطنقلعن هللاامل"الب لنل لالضخ ب"ل ولقب لالخب اء.ليُعه لاالاتخداسلال تهايدللنوالئطل

إل لل أخ  ،ل نلح بل االجت لعي،ل ول التوا  ل نالئ ل عب ل ناأل  اال نلح ب،ل الص كل ،ل ول قب ل ال ق  بل ول

خ ب.لنقدل ه  لالب لنل لك  دلللئ  يللناوصلأليل جت علقلئملعن للالتطوللال  يعل يلإنتلجلالب لنل لالض

إاالتهلل ت تل إذال ناالجت لعيل االقت لايل التادسل كب  ل يل الضخ بل صإل ل الب لنل ل ت ل مل قدل ال ع  ب،لح ثل

نتصإل  ل جت عل لل الضخ ب،ل الب لنل ل أ   بل إالاكل الحإلو ل ل يل لذلك،ل دأ ل ننت جبل  صإل ل ح ح.ل

 لالع  للنتدانلل ص كلااتخدا هللنالبحثل يلعواقبهللال حت نبلنت خ   لللخد بلأ دا للال  للابلن ج وعل

ن علتهايدلال مل  بلالعلل  بلتهايد لالضغوطلاالجت لع بلنالب ئ بلعن لالص كل ل   لليتعنقللالتم  بلال  تدا ب.

 يلأع للهل.لإذلالليُعا لأكللل إل ل ولأاائهللاالجت لعيلنالب ئيلنإ  لحهللعول ذالاألااءل صإل ليحاقلاالاتدا ب

علتاهل،ل عن ل ال نالصل ناالجت لع بل الب ئ بل ال  ؤنل ل ل أل لحل  إلمبل تجل نبل أق  ل لتحا قل الص كبل تخططل

نلذلكلأ بحلياعلعن لعلتقلك لش كبل  ؤنل بلنضعلالخططلنالب ا جلالالز بللن  ل  بلالفعللبل يلعالجل

طل هل،للذلكلاتجهتلالعديدل ولالص كل لإل لتبم لاات ات ج ل للال صإلال لالإلل مبل يلالب ئبلنال جت علال ح 

لاألع لللال  تدا ب.ل
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نقدلنضعتلاأل دا لاون لئ بللأللف بلالب لنل ل يلقنبلال ملقصبلحوللالتم  ب،لنيوا  ل"جدنللأع للل

نت جبلل التم  ب.ل ااتخدا هلل يل ختنفل جلال ل لتع  مل عن هلل الت ك هل الجديدل ال  تدا ب"ل تبم للالتم  بل لذلك،ل

عن لل الح ولل أج ل الضخ بل ول الب لنل ل الت ويقل ل  صل نال تخ  وكل يل ناألع للل ال ملعبل  حننول

تطولا لنأ إللللجديدصلتد عل لال تإللللنالتادسل يلج  علال جلال ،لنكذلكلالتادسلعولط يقلزيلاصلال  تويل لل

تملل إذال إالل يإلوكل ذال  إلم لل نلول ناونتلج ب.ل التمل   بل الضخ بللنال هايلل الب لنل ل اات ات ج ل ل ااتخداسل

لن ؤا ل لج د اللنبحثلعولالب لنل لالا  بلالتيلت  حل للتمبؤلنالادلصلعن لاتخلذلالا اللاأل ض ،ل لوضل بل

كب  ل يل الحإلو  بل صإل ل ال  لال ل لتح  ول ال  تدا بل التم  بل أ دا ل تحا قل نحول ال ح زل التادسل تتبعل إل ل

لل عللبل ولح ثللك للللل وص.العللملالع  يلعن لنجهلالخ تادسلالتطولا ل يلتحن  لالب لنل لالضخ بل    

،ل نالتو  فل ،ل ال ح بل ال عليبل الح ويبل ر ل التم  بل الا الل يل جلال ل ع ن بل معل لتح  ول التإلنفبل

ل.ناونتلج بلاالقت لايبل،لنالج ي بل،لناأل ول،لنالإلوالثلالطب ع بلنإاالصلال والا

الحوللالعللم،لألكلاواتخداسلازااا لأ   بل الب لنل لالضخ بلنانل لل يلتصج علالتم  بلال  تدا بل ؤخ  

يخنقل نل نالع  ل ال ع صبل ط يابل نتح  ول ال جت عل عن ل لنتع  ل غ  ل  بوقبل يو  ل   بل لنب لنل ل الج دل

التإلمولوج نالئ ل عن ل لنح ولل جهدنلل ق لل ل نبذلل أنملل ن  لل ال جت ع.ل نالتغ  ا ل يل  لللالرولا ل

الب لنل لالضخ بللالاتفلاصل مهلل صإل لل الإلب  ل يل عللجبلنتحن  ل إل لاالاتر للل نااتخدا هل،ل  لزلمللنفتا ل

التم  بلل الب لنل لالضخ بل يلتعهيهل الدلاابل ول لئدصل أ   بل لذلك،لتمبعل التم ويب.لننت جبل كلٍ ل يل  ا جهلل

لال  تدا بل يلال جت ع.

الع  لل نلقبل تهد ل ابق،ل الب لنل لل يلضوءل لل نتحن  ل أ   بل عللجبل حولل الضوءل إلالءل إل ل الحلل بل

الضخ بل للصإل لالذيلي لعدلعن لالتمبؤلال ن ملناتخلذلالا اللال ملاببللتعهيهلأ دا لالتم  بلال تدا ب.لنكذلكل

تهد لإل لع ضلأ ملالب ا جلناألانا لالتيلت ل مل يلتحن  لالب لنل لالضخ بل يلضوءلالتحوللال ق يلل

ليخدسلأ دا لالتم  بلال  تدا ب.ن  لل

لل

 : البحث شكلةم -2

العلل ياو يل  لل أكلللنفتلحل الضخ ب،ل ادلت إلمتل ولت  يعلللنجدل الب لنل ل ق  بل ال تاد بلتدلكل الدنلل

ال جت عل ،ل إكل ااخ ل إيجل يل تغ   ل إحداثل عن ل نقدلتهلل أ   تهلل ال غمل ول عن ل ذلك،ل ن عل تاد هل.ل

كب  لعن لل إل لحدل الع   بل صإل لخلص،لاللتهاللغ  ل عت دصل المل  بل صإل لعلس،لنال جت عل ل ال جت عل ل

 ب،ل  ببلاال تالللإل لالنبمل لاألالا بللنب لنل لال حن ب،لنالتيلتعط لطويال .ل يلضوءلذلك،للالب لنل لالضخ

لي إلول عللجبل صإلنبلالبحثل ولخالللاألائنبلالتلل ب،لنالتيلي إلولأكلت لعدل يلش حل حتوا ل:

  لل يل جلال لااتخداسلالب لنل لالضخ ب؟لنك فلت تخدسل يلالتم  بلال  تدا ب؟ل -1

 لنب لنل لالضخ بلانلل يلاتخلذلالا الا ؟ل  ل -2

  للنب لنل لالضخ بلق  بل ضل بلتع  لعن لإحداثلالتغ   لااخ لال جت علنت لعدل يلتحا قلل -3

 أ دا لالتم  بلال  تدا ب؟

 ك فلتع  لالب لنل لالضخ بلعن لل دلالتادس،لنا علعجنبلالتم  ب،لن للتلليل واكببلالع  ؟ -4

  ل لالتيلي إلولااتخدا هلل يلتحن  لالب لنل لالضخ ب؟ل لل يلأ ملاألانا لنالخوالز  -5

  ح  الظل  ص نتف    ن ف  ي الفإل ي اونتلج تحن   ح ث  والتحن نيللللالو في ال مهج الدلااب اعت د 

 ال وضوع تحن    هد  ال عنو ل  لج ع ك ااص ناألا  ب الوثلئا ب ال  لال عن  االعت لا نتمل.للنأ علا  البحث

 .ن عللجته

 أهداف البحث:  -3

أكلالب لنل ل  دللقوصلن ولش نهللأكلت همل صإل لجذليل يلالتم  بلال  تدا ب،لللل ذالالبحثلإليهد للين

ل.  ل جت علال ع  بل يلنتؤث ل يلالمهوضل لل جت علخل ب
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  أهمية البحث:   -4   
 تتمثل األهمية العلمية للبحث فيما يلي: 

 ال  تدا بالتم  بلأ دا لنانل لل يلتعهيهلأ   بلالب لنل لالضخ بل ➢

 لال لعدل ذهلالدلاابل يل تحلآ ل لجديدصللنبلحر ول يل جلللعنوسلال إلتبل لنال عنو ل ،لنال جت ➢

ل.لإذل ولال  إلولأكلتو  لالدلاابل عنو ل لعولالب لنل لالضخ ب .جت لع بلنالرال  باوقت لايبلناو

 البحـث:منهـج  -5

 النحو اآلتي : فإن منهجيه البحث كانت علي في ضوء مشكلة البحث وسعياً نحو تحقيق أهدافه 
 لل ح الظل  ص نتف    ن ف  ي الفإل ي اونتلج تحن   ح ث  والتحن نيللللالو فيل ال مهج الدلااب اعت د 

 ال وضوع تحن    هد  ال عنو ل  لج ع ك ااص ناألا  ب الوثلئا ب ال  لالل عن  االعت لا نتمل.لنأ علا  البحث

ل.ن عللجته

 تقسيمات البحـث: -6
 البحث، تم تقسيم هذا البحث على النحو التالى : هذا في ضوء 

لأنال :لاوطلللالعلسللنبحثل.

لثلن ل :لاوطلللالمظ  للنبحث.ل

لأانا لال عللجبلاوح لئ بلثللرل :

للا عل :لالتو  ل لالبحر ب.ل

 ثانياً: اإلطار النظرى للبحث:  
 يتناول الباحث الجانب النظرى للبحث من خالل النقاط التالية: 

 :   للبيانات الضخمة اإلطار المفاهيمى -1

 : نبذه عن البيانات الضخمة 1/ 1
الف ا االالا هلليعتب ل البم هل الواقعل للياوسللالذيلل ول حولل نخب اتهل خاللل الحظلتهل الب لنل ل ول ج عل

اقت لاي ل.لل أنل طب ع  لل أنل اجت لع  لل كلكل اواءل ل ه  ال ح ط،ل اكل االجت لع بللللاالل الإللئمل للللنالصبإلل ل

ناالنت نت االلإلت نن ب،ل نالتجللصل اآللي،ل نالتصغ  ل ذلكللللال ت نب،ل ال و  بلاايل ح لتملل لق مبل تواعل يل اليل

لب لنل لا  تل ظل  صلل ت ونل يلالب لنل .للن هوللقواعدلال

نيُعه لانتصلللاألجههصلناألنظ بلال ت نبل لونت نتلناالاتخداسلال تهايدل   عبللنوالئطلال ق  بل ولل

قب لال مظ ل ل ولجهبلناأل  االعب لنالئ لالتوا  لاالجت لعيلن الطعلالف ديولنال ولل ولجهبلأخ  ،لل

الب  إنتلجل ال  يعل يل الم ول تنكلإل ل إل ل المظل  ب،ل لوضل بل الب لنل ل أكب ل ولح بل تعدلحلل  لل نالتيل لنل ،ل

التيليتملإنتلجهللنتخهيمهللنال تلحبلعب لالصبإلل .لن علق اءصلق   صلن وجهصللدنلا لالتطوي لالتإلمولوجيلل

هملكلثالثللألنظ بل عللجبلالب لنل لال ق  ب،لنالتيللديهللن نتلاآلكلإل ل  حنبل ل  صلالب لنل لالضخ ب،ل 

نحولل التيل الضخ بل الب لنل ل إل ل  حنبل الد عل ال  تل يل ال ق  بل الب لنل ل عن ل  تو ل   اح ل ه بل

ل  دا ل:ل

بلال  حنبلاألنل :ل ولالرال بلالولق بلإل لاألنع بلال ق    

:ل ولجهلزلالإل ب وت لنالصبإلل لال حن بلإل لشبإلبلاالنت نتللال  حنبلالرلن ب  

لالضخ بل ولاالنت نتلالإلالا إل هلاليلالب لنل ل:لال  حنبلالرللرب

(http://big data in arabic.wordpress.comل.)ل

ل إلوكلحجمللل2013-2012 ولال عنو ل لال تو  صل يلالعللملأنتجتلخالللامتيلل%90ن للتلليلنجدلأكلل

ال عنو لل18.ل إل لل2012خ  وكل  صلأكب ل  للعن هل يلللل2020ال عنو ل ل يلل ل للشه ا،ليتضلعفلحجمل

ح بلالف ض ل .لإذلتمص للل%3-التيلتعللجهللال ؤا ب،لنلإلولاللتم ولقدلصلال ؤا بلعن ل عللجتهللإالل دددلل

علسلل نهليبل اق ابل يل ك ل ثملللل350حواليلللل2012 يل التويت ،ل عن ل تغ يدصل ك للل20ألفل تغ يدصل يل  ن وكل

جديدصل ادللل تعن ال ل كتل بل نتتمل نيتملل600العب،ل الف  بوك،ل عن ل تعن قل لاللبلللل15إلاللللللألفل  ن وكل
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العبل  ديولعن ل وقعلللل25 ن وكلإي   ل يلالدق ابلالواحدص.لك لليتملت ح  لأكر ل ولللل200ق   ص،لنت ا لل

إل لل الب لنل لالضخ بلك ماذل يللل100ال وت وبللت  ل لذلك،لتظه ل ال وت وب.ل ألفلالعبل  ديوليو  للعن ل

ل.Manuefig(2015) .ص ذالالهخملال عنو لتيل والئ لنتام ل لجديد

ل

 : البيانات الضخمة وخصائصهامفهوم  2/ 1

علل   لل تع يفل ابولل يوجدل الل ال عل  ص.ل لح لتملل ال تهايدصل لن ق مبل لل نتلج  الضخ بل الب لنل ل أ بحتل

يمتجل الذيل الب ئيل  ك نهل المظلسل المظ ل يل تع يفل ولخاللل تاديمل ال همل ،ل ول ذلكل الضخ ب.لن عل لنب لنل ل

الواقعل،لاللتعميلالب لنل لالضخ بل"الإلر  ل ولالب لنل "عن لال غمل ولاالامل الليصإل لاالاملني تخدس.ل يلل

ل"Vsال  هلال حداهلالوح دهلاذليجبلأكلتإلوكل  حو بل لوشللصلإل ل  هاتهللاألخ  لالتيلت   ل د"

انهلل عنيل الضخ هل الب لنل ل تع يفل ي فللني إلول ال  "  طنحل علل بل الب لنل ل كب  ص ول عبللك  ل ل

نتوزيعهللل نتخهيمهلل ال عنو ل ل اات علبل لت إل ول نتام ل ل تاد بل أالل بل تتطنبل التيل نال تغ  صل نال عادصل

نتحن نهل ي   لل"نإاالتهلل علسل  لل الضخ بل صإل ل الب لنل ل نالحجملVs للد تت  هل ال  عبل للاألل عب،ن يل

لللTeachAmerica(2012)ب.نال  داق نالتموعل

 قواعد نظمل أي قدلص حج هلل يفو  التي الب لنل   ج وعب ت ر   لنهل الضخ ب ب لنل لن ملكلتع يفلاخ لل

الع ن ل  عن    لنل ل  إل  تحوينهل ي إلو  ح ثل نتخهيو، نتحن   ننا  ت ج    و عن هل ال عتلاص إج اءل

 ااتخ اج لتام ل  ي إلو ال عمد ل ت تخدس ع ن بل إل  الضخ ب الب لنل  نتص  .لل مهل ي إلولال تفلاص  عنو ل ل

 الح لاب أن ال ه إلنب غ   نل  لالب  عللجب ي إلو الب.للاألالا  الب لنل   عم  الإلصفلعو التان ديب الب لنل 

 ال عللجب  ي نهجلل ختنفل الب لنل   و الموع  ذا العلايب،لنيتطنب الب لنل  قواعدلل ح كل   وااطب لنوقت

)  كه ال تلحب األجههص عن  توازيلل لئال ي تخدسالضخ ب،لل الب لنل  ي    نالتمل   ب،ل   هولبل اوح لءل

2021.) 
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لل  ي إلولتا  ملالب لنل لالضخ بلح للأشإلللهللإل لثللربلأشإلللللئ   بلن ي

(García et al: 2016, Kshetri ; 2016). 

 جدنللأنلقلعدصل  لنل لجل هصللن عللجبل.ل  لنل ل ه إلنب:ل يل  لنل ل مظ بل يلشإل ل -

  لنل لغ  ل ه إلنب:لنتصإل لالم ببلاألكب ل ولالب لنل ،لن يلتنكلالتيليولد للاألشخلصليو  لل ول -

 كتل ل لن  ب،لن ولل  ديو،لنلالئ ،لننا ا لعن ل واقعلاالنت نت.

الب لنل لل - أكل إالل ال ه إلنب،ل الب لنل ل نوعلل ول نتعتب ل شبهل ه إلنب:ل أنل  لنل ل جدانلل ت  مل يل الل

 قواعدل  لنل .ل

 :ويمكن تحديد مصادر البيانات الضخمة حسب المصادر التالية 2/ 2/ 1
ال  لاللالتجلليبلذا لال نبل لل عل ال لالملشئبلعولال عل ال ل  ولك لن و،لكللبطلقل لاالئت لن بل -

أجههصل ح ولب االنت نتل والئ ل ط يقل عول تج يل التيل أجههصل  لالللللنلللن عل ال ل شبإلل ل

االاتصعلللكللت وي لال لتنيل)ال وللالجغ ا  بلنال إللن ب،لناالاتصعلللعول عدلنل دلاأللض،ل

ناألحداث،ل ال  لحبل كإح لءل نال ملخل الط  ،ل ااتصعللل نأجههصل ال حل   ،ل إح لءل ن مهج بل

 .نالما ،لنالإلرل بلال إللن ب

 ال ح ولب،لنالمظلسلالعلل يللتحديدلال واقع.ل  لاللأجههصلتتبعلالب لنل ل ولالهواتفل -

   لاللالب لنل لال نوك بلكعدالالبحث،لنعدال صل دصلإحد لال فحل لعن لاالنت نت.ل -

الخل بل للتويت ،ل - االجت لعيل التوا  ل نالئطل عن ل كللتعن ال ل ال تعنابل لآللاءل الب لنل ل   لالل

ال  ثابل ن ؤش ا ل الصبإلب،ل ن فحل ل نال الئ ،ل العلس،لنالف  بوك،ل ال أيل ن ؤش ا ل  تهنك،ل

 (.2014نالادلصلعن لالتما ،لنالتوجهل لال لئدصل)اال ملال تحدهل

ل
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أج للل قدلصل تع يضل انكل الحلض ل نحلجل ل أ لنيل تنب بل ع ن بل ال  تدا بل يل التم  بل يت ر ل إل صل

عن لل تتحاقل انهل أيل لنخط ،ل حلجلتهمل تنب بل عن ل ألج لللال  تاب ل نالب ئ بل التم ويبل الحلجل ل نحول ت لنل

نالب ئب،ل الهلاعب،ل عنوسل ك ل ول أ  الل لالاتدا بل ا ت ل ل ل تهتمل التيل العنوسل نتص  ل نال  تاب .ل الحلض ل

.لنقدلتج دل فهوسلالتم  بلال  تدا بلالنلل  هل يل  نل جلاال ملال تحدصلال    للناالقت لا،لنعنملاالجت لع

الا ك ال وا ابلعن هلنإق الهلللل "21لل"جدنللأع للل الحلايلنالعص يولنت تل الا كل الذيليخططلالج اءا ل

تملتع يفلالتم  بللل1992علسلللل Janeiro de Rio ض ول ؤت  لاال ملال تحدصللنب ئبلنالتم  بلال معادل يلق ب

ق بلل عاد ل يل التيل لجمبل  ننتالندل ط  ل احت ل1987ال  تدا بل ول تنب بل إليل "تهد ل انهلل عن ل جل لل،ل

 االج لللالحلل بلانكلال  ل ل لج لللال  تاب .ل

اليلل يؤايل قد لل  لل التم  بل ا عل ال  تدا بل يل التم  بل جو  ل يإل ول المل  ب،ل الدنلل نظ ل نجهبل أ لل ول

التفلن لنالتبليول يلأالل بلالح لصلناالاتهالكللالعل ني،لنتح  وللالب ئبلال حن بللنالحفل لعن هل،ل للي هملل

ح ل صإلال لل اللل يل اال ت لسل ذا ل ل الخط  صل العل ن بل الب ئبل التم  بل إاالصل أكل فهوسل نجدل نعن هل العل نيل

ال  تدا بليص  لالعنوسلالتيلتهتملا ت ل للا  الل لالاتدا بل يلك ل ولعنوسلالهلاعبلنالب ئبلنال ملعبلنعنملل

أخ  . عنوسل أكلن للتلليلاليوجدلل(لل17ص،لل2000انجال ل واص ت،لللل)االجت لعلض ول جنبل االل اتفل ،ل

ال ختنفبلنتاتضيلل الاضليلل ال  تدا ب»لتص  اليل ج وعبلنااعبل ول التم  بل أكلعبللصل«ل إ جلعلعن ل  ملكل

ال  ؤالت بل)طل صب،ل نالادلصل البص يب،ل ناال ت ل ل ل نالب ئبل ل االقت لال الاالهل الجوانبل نجوال مهجل تعدال

ل.(2016
التنمية  تسعى  حد   نموذج  خلق  إلى  المستدامة وعليه  على  واالقتصاد  البيئة  ومحاية  المجتمع  يدمج  للتقدم 

لل. (Ballesteros,2002)سواء، ويوازن بين هذه الجوانب الثالث 

ن يلل - ال وسل البص يبل ال جت عل ل لج  عل الف صل تو   نفسل االجت لع ب:ل ال  لناصل ض لكل

نت إل مهللل ،ل نالخد ل لال  تاب ل نالتعن م،ل الع  ،ل عن ل لنح ولل ح لتهلل نوع بل ل تح  ول  ول

ال ح ب،لنالخد ل لاالجت لع ب،لنال إلولالج د،لنج  علأنواعللالح يل لاالن لن ب،ل ضاللعولل

 االند لجل يلال جت علل

نالرال  بل - االجت لع بل االج اء ل ج  عل الب ئبل يل ح ليبل ض لكل الب ئب:ل اال بل عن ل الحفل ل

نالمظمللللناالقت لايب نالبح يبل الب يبل االنواعل تإللث ل نل نتموعل ح ويبل عن ل الحفل ل أج ل  ول

 االيإلولوج بلالطب ع بل

تح  ولالإلفلءصلااالقت لايب:لأيلتفض  لاالاالصلال رن للن والالالبص يبلنالطب ع بلنال لل بل ولل -

ال ص ال  ؤل بل الهد ل ولخاللل نيتحاقل ذال البص يب.ل ال جت عل ل احت لجل ل تنب بل ت كبلأج ل

لالع لللالتجلليبلنال  تهنإل و،ل ولح ثلإنتلجلال نعلنالخد ل لناعت لالال  لال لالحإلو  بل

 ال ملابب.

 : عناصر التنمية المستدامة وأبعادها -3
لنتم  بلال  تدا ب،لنال ت رنبل التم  بلال  تدا ب،ليؤخذل ع ولاالعتبلللاال ت لسل للعمل  لال إلونبل لتحا قل

العمل  لل لن جت ع.لنت تإلهلل يل االن لنيل الوضعل نالرال  ب،لناالقت لايبل هد لتح  ول الب ئ بلناالجت لع ب،ل

 إل صلالتم  بلال  تدا بلعن لالب ئب،لناالقت لا،لنال جت ع.لكذلك،ل ه ل ؤخ الن وذجل»اله سللنتم  بلكبدي ،لل

نا االن لك(،ل ال للل ول معل )لأ ل االقت لايل البعدل أ علال يل أل عبل ال لللليتإلوكل ول )لأ ل الب ئيل لبعدل

البص ي( ال للل )لأ ل االجت لعيل نالبعدل االجت لعي(،ل ال للل )لأ ل ال ؤا لتيل نالبعدل نلإلو،للل.الطب عي(،ل

ن وذجل عن ه،لنضعل ن ملءل األخ  .ل األ علال ك ل يص  ل االقت لايل البعدل أكل أال ل عن ل األ علال انتاد ل ذهل

  ،ل ؤا ب،لطب عب،ل ملعب.لال رنثللنتم  بلال  تدا ب،لنااتخدسل  هلعبللا لعا

: مجاالت استخدام البيانات الضخمة لدعم أهداف التنمية المستدامة  -4  

لمليإلول ملكل جللللمليتمل  هلااتخداسلالب لنل لالضخ ب،لح ثليوجدلاتفل لنااعلالمطل لعن لاو إللنل للللللل

الرال  ب،ل لوضل بل االقت لايبلناألنصطبل ال جلال ل نالتادسل يلج  عل لد علاال تإلللل الضخ بل لنب لنل ل الهلئنبل

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG912EG912&sxsrf=AOaemvK12zL2LYuEh9l7Pc60-c-nYrqaMA:1641539987608&q=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AD%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9:+)Ballesteros+%D8%8C2002+)+2.1+.%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9:+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A+%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5+%D8%AC%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7+)%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B9+%D8%A3%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG912EG912&sxsrf=AOaemvK12zL2LYuEh9l7Pc60-c-nYrqaMA:1641539987608&q=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AD%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9:+)Ballesteros+%D8%8C2002+)+2.1+.%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9:+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A+%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5+%D8%AC%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7+)%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B9+%D8%A3%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enEG912EG912&sxsrf=AOaemvK12zL2LYuEh9l7Pc60-c-nYrqaMA:1641539987608&q=%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87+%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%AE%D9%84%D9%82+%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85+%D9%8A%D8%AF%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AD%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%8C+%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86+%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9:+)Ballesteros+%D8%8C2002+)+2.1+.%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9:+%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%8A+%D9%86%D9%81%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5+%D8%AC%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7+%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%A7+)%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%B9+%D8%A3%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA+%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D8
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حا لل لالال ال هت بل ال جلال .ل العديدل ول االاتفلاصل مهلل يل نال حبللإل ل العن يل نالبحثل التعن مل تدا ب،ل ر ل

لنالب ئبلناالقت لالناالت لال لنعنملاالجت لع،لك للا تملتوض حهل يل إلوكلالا  بلال ضل بللنب لنل .

 .فرص استخدام البيانات الضخمة لدعم أهداف التنمية المستدامة  -5
 ن  لالتادسلالتاميل يلتام بلال عنو ل لإل لااتر لللأاناتهلل يلتحن  لن عللجبلالب لنل لالضخ بل

(Big Dataلح ثلتع  لعن لاالاتفلاصل ول ذهلالب لنل ل ولأنظ بل ختنفبل يلالعديدل ولال جلال ،لل،)

نكذلك جديدص،ل تطوي ل متجل ل أنل ال متجل ل تح  ول لغ ضل نااتخدا هلل ثمل عللجتهلل تو   لللن ول

األانيبل نتطوي ل اولإلت ننيل الت ويقل ع ن بل نتطوي ل الا ال ،ل ل  لعدصل تخذيل الالز بل ال عنو ل ل

الع ن بل نال  لعدصل يلاكتصل لاأل  اض،لنح لال صإلال لنالتمبؤلال  بقللهللنتحا قلاأل ولنتح  ول

 التعن   ب.لن ولأ مل ذهلالتطب ال ل لليني.

في خدمات القطاع الحكومي: 5/1  
يمكن للحكومات تحليل محتوى مواقع التواصل االجتماعي لمواطنيها حول قرار أو نظام معين مطبّق       

أو تريده أن يطبق، وبالتالي تعرف ردود األفعال حول ذلك من قبول أو رفض، مّما يساعد الحكومات في 
عدد الكافي من الموظفين أو اتخاذ القرار المناسب لكل حالة. ونسبة ألن أغلب المنظمات الحكومية التملك ال

المتغير البيانات  لطبيعة  إضافةً  بياناتهم  وتحليل  إلدارة  الالزمة  الحسابية  القدرة  حجمها  التملك  وإرتفاع 
 امرا ضروريا.     السحابيهأصبح االستعانة بأدوات البيانات الضخمة من خالل الحوسبة 

المؤسسات والشركات، تواجه العديد من المؤسسات مشكلة وجود  عندما يعتمد األمر على إدارة البيانات في  
كميات كبيرة جداً من البيانات في أنظمة الكمبيوتر، وأغلبية هذه البيانات هي بيانات غير منظمة أو غير  

، مّما يعني أنها ال تتناسب مع أي نموذج بيانات محدد مسبقًا. لفهم األنماط  (unstructured data) مهيكلة
دة في هذه البيانات، يجب على المنظمات الحكومية تطبيق النماذج اإلحصائية التي تسعى إلى التقاط الموجو

 .ومعالجة كميات هائلة من البيانات غير المهيكلة. هذه العملية تسمى البيانات الضخمة
 في المجال االقتصادي:  5/2

نالللللل الملتجبل ول الب لنل ل تحن  ل االاتفلاصل ول لنص كل ل االجت لعيل ر ل   بوكلي إلول التوا  ل ئ ل

الص كل ل أ بحل لاتطلعبل ح ثل نال ب عل ،ل الت ويقل ح نبل نالتمبؤل متلئجل ج هول لل لتحديدل نتويت ؛ل

نال ؤا ل لال وسل  ختنفلاقطلعل ،لتحن  لح كبلالع الءل ولش اءلن  عل للدقبلالإلل  ب؛لل ت إلموال ول ع  بل

نيلع الئهملن الللع ن ل لالص اءلالتيلتتم،لنكذلكلالادلصلعنيلتحديدلال نعلاألكر لطنبل لناقت احلانعل ع مبلع

لال   هيول ولالع الءلن ول مل حلجبلل  لعدصلأنللتحديدلتوجهلتهم.ل

تاوسل تحن   لغبلتهملللكذلكل اولإلت ننيل ولخاللل الب يدل أنل االجت لعيل التوا  ل شبإلل ل   لنل ل  تخد يل

لالت ويقللجنبلأكب لل حل  إلوللنص كب.نألائهملنتفض التهم؛للالاتفلاصل مهلل يل

 األحوال الجوية:ل5/3
اللألعداالال تهايدصل ولأجههصلاالاتصعلللالتيلن تنإلهللال وسلنال   ابل للهواتفلالذك بلعن لنجهلالتحديد،ل  ّكللللللل نظ  

 بلالتالطل وللاق ابلللديملل  لنل لأكر ل ولأيلنقتل ض لحوللأحواللالطاسل دقبلعلل ب.لي إلوللنب لنل لالضخ بلالحلل

الدقبل جويبل لئابل تمبؤا ل لتول دل ال تلحبل ال عنو ل ل ناالاتفلاصل ول العللم،ل أيل إللكل يل ال لئدصل يل الجويبل لللنظ ن ل

ل.لالتمبؤل لألحداثلالالا بلعولط يقلتحن  لالب لنل لالتلليخ بلنل طهلل علالا اءا لالحلل بن

للشركات الكهرباء والطاقة: 5/4  
يتض ولذلكل لليحدثل يلش كل لالإله  لءلنالطلقب،لح ثلياو وكل تحن  لاالناطلعل لال ل ابلن للإذالكلكل ملكللللللللل

عل  ل صت كلي ببل ذهلاالناطلعل ،لن ولاأل رنبلكتطب قل   طل ولل طلاناطلعلالت لللالإله  لئيل اوصلال يلح،لح ثل

 يل مطابل ع مب،لنكذلكلعن لاب  لال رلللعمد للتهيدلا عبلللليتملالاابل  لنل لالطاسللنتمبؤلاناطلعلالت لللالإله  لئي

كم/العب،لن للتلليليتملتوج هل  يقلاعمل ميلإل لال مطابلالتيلاتتع ضلل يلحلقويبلقب لحدنثل ذالللل50ال يلحلعولل

 االناطلعللتان  ل دصلاناطلعلالت لللالإله  لئي.ل

 : شركات الطيران 5/5
 حلال لت خ  للحال لالط  اكلأنلإ إللن بلتع ضلالطلئ صللعط ل مي،لنذلكلح بللح ثلتتملع ن ل لالتمبؤللللللل

 ال ؤش ا لالتيلتمتجل ولل طلق اءا لالطلئ صلن  لنل لالطاس.ل
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 البنوك:  5/6
نال رلللاألخ  ل ولالبموك،لح ثليتملالتمبؤلعولحلال لال  قبللبطلقل لائت لن بلأنل طلقل لال  ا ،لنذلكل وللللللل

تحن  لل عوللخاللل ااتخدا هلل  واقعل ع دصل أنل البطلقبل حل  ل انوكل تغ  ل يتمل الع   ،ل عمد لل ن وقعل ال ل ابل الع ن ل ل

ل وقعهلاال ت اضيليتملإيال هلل ولا ل

التم  بلل نجوانب ال واض ع كل ب تغطي   نهل  عللجتهل  عد الضخ ب الب لنل  أ   ب تإل و أ دا ل تعهزل نالتيل الح لصل

ل(.2021اوح لءلنالتمل   ب،ل ال  تدا بل)  كه

 عجنبلالتطول اات  ال إل  تؤاي ا لال ل نلام ق الا   لتخلذ الضخ ب ال عنو ل   و اتفلاصاو ي إلو .1

 .  بعضهل ال عنو ل  نل ط تمظ م  عد نذلك نالمهضب

 جت لع بل واول الب لنل  عن   ملء ل ألع للهمل اات ات ج ل  لامل عن ل نالخل ب الحإلو  بل ال مظ ل ل ت لعد .2

 . إح لئ ب ل خ جل  نتحوينهل  عللجتهل يتم أك  عد نذلك تويت  الف  بوك،  ر  ن واقع البحث  ح كل 

 :ل  رال للال جلال  ن إلل ب الخد ل  كل ب   تو  نتطوي  تح  و  ي الإلب  ص الب لنل  ااتخداس ي لعد .3

  جلل  يل الإلفلءصل  إللاب  و ال ئبل  يل ناحدل  ملك ا إلوك أنه إل  التادي ا  تص  ل ال حب  يل جلل ▪

 الطب وك البلحروك ي تخدسلل.الضخ بل الب لنل  تحن    و ال تفلاص خالل  و العلل  ب ال عليبلال ح ب

 نالظ ن ل األ  اض  يلتصخ ص لن  لعدص  لل  ض ال ل ب خط  عوا  ل لتحديد الضخ ب الب لنل 

ال ح ب  ول ال  ت دص الب لنل   إك ذلك، إل   للضل ب ال  ض ، لد   ننالئ  النإلت نن ب ال جال ل

 نالوكلال ل ال ح ب  مظ ل لال عليبل تهنال ال  لال  و نغ   ل المت نت نشبإلبل الجت لعي التوا  

 .ال عديب لأل  اض الفلش ل  أن التهديدا  عو   تو  ب   عنو ل  الحإلو  ب

 جديدصل    ب   نظ ب التان ديب  الءالع  الحظل  أنظ ب ااتبدال ،يتم الع الء خد ب تح  و  يل جلل ▪

الضخ ب  عللجب تإلمولوج ل ت تخدس الجديدص، المظم  ذه ن ي الضخ ب.لل الب لنل   تام ل   الب لنل ل

 الب لنل  تحن ال  الص كل   عظم ت تخدس كذلكل.ال  تهنإل و ااتجل ل  نتا  م لا اءص الطب ع ب نالنغل 

 .الطلقب نتوزيع الطلقب، الذك ب،لنتح  و الصبإلب إاالص ذلك  ي   ل واالصلالطلقب،

.للال ال ال تو  ص الب لنل لال مظ بل تحن ال   ع الضخ ب الب لنل  نا ج تمظ م .4  الح وللعن ل عن  ي لعدً 

  ر ل ال تعنابل لألع لل ال هلس تحا ق  ؤش ا  عمهل يمتج نقد التف   ،  و   تو ل عن   تإلل نب   لنل 

 . الحا اي الوقت  ي األخطلءل أنل لن صلك ل األالا ب األابلب تحديد

الب لنل  ي إلو إذ الحللي، الوقتل  اطل ل س ز م ب ل ن بل التفل    كل ب الضخ ب الب لنل  تغطي .5  ااتخداسل

 نتح  و  ولتحديث الص كل  ت إل ول ن للتلليل ، لن  تهنإل و ال تطولص التفض ال  لتا  م نالحا ا ب التلليخ ب

 .ناحت لجلتهم الع الء ل غبل  ااتجل ب أكر ل نت بح الت ويا ب اات ات ج لتهل

األكر ل  لأل لكو التمبؤ كو سل ي   ل الجغ ا  ب، ال ملطق حول ال عنو ل  كل بل الضخ ب الب لنل  تغطي .6

  و ااتبلق بللنحد  خطوصل الوقلئ ب الج اءا  لتخلذل ال نطل  توجه ن للتللي الطب ع ب، الإلوالث لخط  ع ضب

 .الخ لئ 

ح ال لل لتح  و ااتخدا هل ي إلو ع الئهل،ل عو ق  ب   ؤ  الص كل  تهنا أك الضخ بل لنب لنل  ي إلو .7

ل.التحوي ل ن عدال  الع الء  صللكب زيلاص أج   و الت ويق نتام ل 

ع ك ف بل تحديدل ثمل لنا لسل حنهل،ل الضخ بل تحديدل صإلنبل ع مبل الب لنل ل أغنبل صلليعل عن للتبدأل الضخ بل الب لنل ل   ل

حنهل.ليتطنبل عللجبلالب لنل لالضخ بلال  عب،لنالخفب،لنالادلصلعن لالتإل اللالدائمللنو وللإل ل  صلجديدص.لنيتمل

 :الو ولل للب لنل لالضخ بلإل لأعن لالف صل ولخالللاألع لللالتلل ب

 االاتدا بلكص اكبل  ول ؤا ت وللالص اكب:لتو  ل   بلإيجل  بل يلااتع لللالب لنل لالضخ بل يل بلالا  ▪

نكذلكلش اكبلحإلو بلاأل ملال تحدصلاأل  يإل بل علأط ا ل تعداصلعب لالعللمللنو وللإل لالب لنل لالح ص،لل

ل.ن ذاللدعملع ن بلالو وللالح لإل هلل)أيللعل بلالمل (

لت إل ▪ تخنقل   لل ال تلحبل التإلمولوج بل اال تإلللا ل إكل نال تلحب:ل الملشئبل الضخ ب.لالتإلمولوج لل الب لنل ل  ول

ااتع للهلل ي إلمهمل الذيول لنعن لءل الوالئ ل تلحبل أ بحتل ن للتللي،ل تتطول،ل الب ئ بل العنوسل تإلمولوج لل   رالل

لل.أ ض ل ولال ل قلألنهللأ بحتلأق لث مللنذا لجواصلأكب 

الب ل ▪ ت تيل ول تحل لأل والل الجديدصل ال  لالل إكل اال تإللل:ل أج ل لأل والل ول الملشئبل الضخ بلال  لالل لنل ل

نإتلحتهلللالاتع لل،لح ثليتملال عيلإل لإاالصلنت    ل ذهلالب لنل ل ط يابلاللل ح ب.لنت محلجوائهل لل بلل

 للMeguenani ; Mokadem 2019).ل)ل googleلال تإلللا ل يل ذالال جللل ر لالجوائهلالتيلت محهل

ل

ل
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 : التنمية المستدامةمساهمة البيانات الضخمة في اتخاذ القرار وتحقيق  -6

أ بحتلالاوصلال ئ  دد بلأليل جت ددعلقددلئملعندد لال ع  ددبل دديلالحجددملالهلئدد للنب لنددل لالتدديليددتملإنتلجهددلللللللل

نتخهيمهلنإتلحتهلل ولالعديدل ولال واقع.لإذالتملالتعل  ل علالب لنل لالضخ بل صإل ل ح ح،لي إلددولأكلت ددل مل

ناالجت لعيلعن لال د لالطوي .لنت إلولالب لنددل لالضددخ بلاألشددخلصل ددول صإل لكب  ل يلالتادسلاالقت لايل

اكتصل لالب لنل لغ  لال ه بلنتعهيه لل ولخالللتحن  لالب لنل لال اد بللهم،ل ضال لعولزيلاصلقدددلتهملعندد ل

لللنعددل ن ولتددو   لالوقددتلنالجهدددل ددولخددالللااددتخداسل جع ل ذهلالب لنل لذا ل غه .لتت حل ذهلالب لنددل لأيضدد 

ألانا لناألجههصلال تلحبللهمل يلج  عل  اح لع ن بلاتخلذلالا ال،ل ولج علالب لنددل لإلدد لالتحن دد ،ل ضددال لا

عولتو   لأ ض لال عنو ل لال  تخ جبل ولع ن بلالتحن  لن ولثملإتخلذلالا ال.لقدلتؤايلالب لنددل لالضددخ بلل

ؤا ددل ل.لأ ددللعندد ل  ددتو ل دديل ددذهلال ؤا ددل لإلدد لنتددلئجلأكردد ل لعن ددبلن  ددداق بلعددولغ   ددلل ددولال 

ال ؤا ل ،ل نادلطغتلالب لنل لالضخ بلعن هلل صإل لكب  .لح ثليعتب لاألغنب بلالب لنددل ل صددإل ل تعنددقل عنددمل

الب لنل لنيص  ل اددطلال ؤا ددل لالمصددطبل دديلال عنو ددل .لن ددلل غمل ددولاالاددتر للا لال ه ددبلنالإلب دد صل دديل

الا الا ،لإاللأكلذلكلغ  كل ي،ح ثلت تبطلع ن بلتحن دد لللالتإلمولوج للنخب اءلال عنو ل للتاويبلع ن بلاتخلذ

الب لنل لالضخ بلناتخلذلالا الل  كهيلل للا لاصلالتيلتع  لعن لاتخلذلأ ضدد لالادد الا لاوااليددبلنالت دد   يبل

 .التيلتد علال صلك لال ختنفب

 لالبصدد يب،لنتصإل لالب لنددل لالضددخ بل   ددبلتلليخ ددبللنمهددوضل للادددلا لال صددت كبلعندد لاعددملال جت عددل

نح ليتهلل فهملال عنو ل لالتيلتمتجهللعن لنحول تهايدل  شددإلللللق  ددب،لت ددلعدلالحإلو ددل لعندد لتتبددعلالتادددسل

نالت كدل ولأكلالا الا لالتيلتتخذ للت تمدلإل لأالبل إشدد اكلالوكددلال لالدنل ددب،لن مظ ددل لال جت ددعلال دددنيل

 بلتغ   لالحإلو ل ،ل  لنال جت ددعلنف دده.للنلإلددو،لنالاطلعلالخلصل  ه.ل للب لنل لالضخ بلتمطويلعن لإ إللن

إذال للأليدلتحا قلالتم  بلال  تدا بل فلعن ب،لنجبلتو  لأ ملعل  لن ولتبلاللال عنو ل لالدق اب،لذلكلأنهل دديل

  لعدسلتو  لالب لنل لنال عنو ل ،ليإلوكل ولال عبلاتخلذلق الا ل لئببل  ق لتإلنفبل  إلمب.للذلك،ليحتددلجل

 لإل لالب لنل لالتخلذلاالج اءا لالالز بلوح ازلتادسلنحددولالتم  ددبلال  ددتدا ب،لح ددثلتصدد  ل لنعولالا الا

 ذهلالب لنل لتحن  لالوضعلال ا و،لنتحديدلاالتجل ل ،لننالطلالضعفلإث لالتدخال ،لإذلتتدد حل ع  ددبل ددللإذال

ل لأنهللتت ددفل  نهددللكلنوالي   نكل يلالط يقلال ح ح.لحت لأنهلجهءل ولتع يفلالب لنل لالضخ بليص  لإ

تطوللاتخلذلالا الا ،لإذلتبمتلالدلاال لأكلتحن  لالب لنل لالج دصليؤايلإلدد لاتخددلذلقدد اللاددن م،لن  ددتم  ،ل

نناضح،لنا يعل ولقب لأ حلبلالا ال،لنتحديدلاات ات ج بل صإل لأا ع.للذلك،لت تخدسلالب لنل ل يلاتخددلذل

ا ب،لإذلأكلق  تهلل ولح ثلاتخلذلالادد الا ل  دد  يب،لنلهددللالا الا لنل دلالتادسلنحولتحا قلالتم  بلال  تد

ناالتجل ددل لال  ددتابن بل دديلللال تغ دد ا للنقعلكب  لعن ل الء،لنتطول،لأنلتم  بلال ؤا ل ل ولعد ه،لنل د

ل ملعبلالا ال.

ل:ينيح لئ بل للاو ال ؤش ا  إنتلج  ي الضخ ب الب لنل  لمظلس الدنل  عض تطب ق عن  األ رنب أ  ز  ونل

لنتمبؤلل - البالال أنحلءل المل ل يلج  عل تح كل ل لتتبعل ال ح ولل الهلتفل الب لنل ل ولشبإلل ل ااتخداسل

 .Covid-19 إح لءا لتفصيلاأل  اضل ر ل  ضل

 "للنتمبؤلاآلني"للحللبلاالقت لا".لGoogleااتخداسلع ن ل لالبحثل يل -

لاع بل)نوعلال حل   لنالتمبؤلااتخداسل  لنل لاألق لللال ملع بللتادي لإح لءا لال حل   لاله -

  لونتلج ب(.ل

 ااتخداسل  لنل لالمت نتللمتلجل ؤش لأاعلللال  تهنك.ل -

 ااتخداسل  لنل لالهلتفلال ح ولللا ل لإح لءا لال  لحب.ل -

 ااتخداسل  لنل لال لاحلالضوئيللح لبلإح لءا لاألاعلل. -



 
 جامعة مدينة السادات 

 

 

 

  
1523 

 
 

2022مارس   –العدد الثالث  –المجلد الثالث عشر  –المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية واإلدارية   

 

الما لالبح ليلل ع  بل د لت ث  لجلئحبلكولننللعن - التجللصلنال ف لتج  علإح لءا ل  ل جلال ل

 نالما .

 ما هو التحول الرقمي؟ -7

جديدصللللل ق  بل نإ داعل األع للل إنجلزل ط يابل لتجديدل ال ق  بل التام ل ل تطب قل ع ن بل ال ق يل التحولل ي ر ل

نتادي هل.لإكلتع يفلالتحوللال ق يلل سلاو لناطبلاالنطال .ل بط يابلع ن ب،لي ر لالتحوللال ق يللحنبل

ن  ننتهللل العل نبل الاو ل ثال بل خاللل كب  ل ول حدل إل ل تحديدل  لل لل نيتمل لإل ل ؤا ب،ل نوعهلل   يدصل ول

ل طنحل .ل ي إلولإ  ازلالف  ل  ولتنكلالللنتإل فلنالتج  ب.

اليلل - الول ل االنتاللل ول  حنبل ايل .ل لق  بل اليل  لنل ل التمل  يهل الب لنل ل تحوي ل تعميل ال ق مب:ل

ل  حنبلالإل ب وت .لل

 عللجبلال ق  ب:لتعميلاالاتفلاصل ولال عنو ل لال ق  بللهيلاصلالإلفلءصلنالفعلل ب.ل إل ل للوقتلالذيلال -

ليتملتو   هلعمد للتبحثلعول عنو ل ل علل بلالنهلل  مفبلني إلولالو وللال هلل  هولبل

الواقعل - حدل  إلول ول اق يل اليل االاتفلاصل اج ل االع للل ول ت   مل اعلاصل يعميل ال ق ي:ل للالتحولل

لال ق يلايليعميلالتحوللال ق يل لات ات ج بلالع  لنل سلالب لنل .ل

التكنولوجيا الرقميه ومساهمتها في تحقيق كل هدف من أهداف   -8

 التنمية المستدامة 
(: القضاء على الفقر 1الهدف )   

المفلذلإل للاللي تنكلأكر ل ول ن لليلن  بل ولاإللكلالعللملح ل ل ل     ب،لعن لال غمل ولأكللللللللللل

ال بلالصلالعلل  بللنص ولل الخد ل لال لل بلال ق  بلأثبتلأنهلي لعدلعن لانتصلللال إللكل ولالفا .لنتاوس

ل (FIGI)  ال للي االتحلال يل أطناهلل ل2017التيل ال عم بل ل نالنجمبل الدنليل لل د وعل لنالبمكل

لن و لبنالبمى ال لليلل دعمل ول ؤا بل   لن  ن مدالغ تس،لل (CPMI) التحت بل الص ولل  ت  يعلنت  صل

 .ال ق يل يلالبنداكلالمل  ب
(:  القضاء التام على الجوع 2الهدف )   

ي إلولللللللللل الب لنل لنأكر لكفلءص،ل أكب لعن ل قلئ بل صإل ل الهلاع بل ال  للال ل ال فعنبلل ولخالللجع ل لنحنولل

 تإلمولوج للال عنو ل لناالت لال لأكلت لعدلال هالع ولعن لزيلاصلال حل   لال متجبل علخفضلااتهالكهمل ول

نالهلاعب لألغذيبل ال تحدصل األ مل نع نتل مظ بل االتحلال مذلل (FAO) الطلقب.ل نث قل عل لتعهيهللل2017 صإل ل

 لهلاعبلا تإلللا لتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال ل يل جلللا
(: الصحة الجيدة والرفاهية3الهدف )  

تو  ن بل          خاللل عول ُعدل ول نالطبل ال ح بل نال عنو ل ل لن  ض ل ال بلش ل التفلع ل تح  ول ي إلول

العلل  ب ال حبل ن مظ بل االتحلال أطناهلل التيل إ  يا ل"ل أج ل ال ق  بل ول "ال حبل ش اكبل نأتلحتل  أ ض .ل

(WHO)ندا ل يلإ  يا ل.لنتاوسل بلالصللل15ايبل يل جلللال حبلال ق  بلألكر ل وللتم  بلالادلا لالا للل2017 يلل 

العلل  بل ال حبل ن مظ بل االتحلال آخ ل  ول تعلننيل جهدل ن يل ال تمانب"،ل االت لال ل ج دصل فض ل "ت تعل  حبل

للل يل جلللل تمف ذل صلليعل يلعدصل نداكل ص كلال حبلال تمانب،ل لوضل بلإل لالحفل لعن ل  كهلال ع  بلناال تإل

أنلن ل ال تمانبل يل ال تعنابل  نظ بلل .(mhealth-hub.org) ال حبل نال ابنبل الحلل بل االتحلال ناتدعمل علي  ل

الوالئطلال تعداصلالتيلنضعتل للتعلنكل عل مظ ل لأخ  ،لالمص لنااعلالمطل للتطب ال لال حبلاولإلت نن ب،ل

ل  لل يلذلكلالطبلعول ُعدلنالت وي لالطبيلعول ُعد

ل

https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
https://www.itu.int/ar/mediacentre/Pages/2017-PR36.aspx
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(: التعليم الجيد 4الهدف )   

الدنل بل الع  ل ن مظ بل االتحلال التيلل (ILO) للياوال الالئقل الع  ل أج ل  صل ال ق  بل ول ال هللا ل ح نبل

تهنيدلل إل ل علسلللل5تهد ل لنع  ل حنولل تؤ نهمل التيل ال ق  بل نشل بل لل هللا ل شلبل اع ل لألنللللل2030 الي ول

Gigaاأل مللللجهدلل نطل ل مظو بل عن ل نتاوسلشل  ل أج ع.ل العللمل الصبلبل يل تو  فل تصج عل أج ل ال تحدصل ول

ل ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللال صت كبل  ولاالتحلالنال ون   فل   اقببلنتعهيهلالتو  ن بل يلال دال  بلالص

(: المساواة بين الجنسين5الهدف )   
 ن وكللل250ال و وال ل لونت نتلأق ل ولعدالال جللل  ادالللللح بلإح لءا لاالتحلا،لكلكلعدالالم لءلللللللل

 يلال لئبل ولالم لء.لللل57 يلال لئبل ولال جلللاونت نتل ال  لللل62.لنعن لال ع دلالعلل ي،لي تخدسلل2017 يلل

للملنعن لال غمل ولأكلالفجوصلال ق  بل  ولالجم  ولتض قل يلج  عل ملطقلالعللملنتملالاضلءلعن هللتا يبل ل يلالع

 يلال لئبللل19 يلال لئبل ولال جللل اللنب ل دم ببلللل31ال تادس،لاللتهالل ملكل جوا لنااعبل يلأق لالبنداكلن وا ل)

المل  بلغ  لال لحن بل) البنداكل الم لء(لن يل ال لئبل ولال جللل ال  لللل38 اطل ول الم لء(.لللل27 يل ال لئبل ول  يل

أعض يمظمل الجم  و،ل ال ق  بل  ول الفجوصل تإلمولوج للنل أبل لنفت ل ل يل جللل الدنليل ال وسل امويل ل االتحلال لءل

العنوسل نحول هانلبل هول يل جللل ال عيل عن ل نالفت ل ل الم لءل ال هيدل ول لتصج عل ناالت لال ل ال عنو ل ل

نال يلض ل  نالهمدابل يصللكل  هللل .،(STEM) نالتإلمولوج لل التيل الجم  ول ال  لناصل  ول نتص  ل بلالا ل

،لن يلشبإلبلعلل  بللبملءلقلعدصلقلئ بلعن لالصوا دلنتح  ولنفلذلالم لءلإل لEQUALS  صلالص اكباالتحلال بلش

التإلمولوج للن ملءلال هللا لال ق  بلنال هللا لاألخ  لذا لال نبلنتصج علشغ لاونلثللن مل بلالا لايبل يلل

لالتإلمولوج للقطلع

(: المياه النظيفة والصرف الصحي 6الهدف )   

لن  لهلنال   لال حي.لنيتبعلالف يقلال تخ صللت   لل الذك بل التإلمولوج ل لال ق  بلالجديدصلنالملشئبلاواالصل

ذلك،لل الحض ،ل  لل يل لن  لهل يل ذك بل إاالصل ال ئ   بل يل االتجل ل ل لالتحلال التل عل ال  تدا بل الذك بل ال عميل لل دكل

ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل   لال حيت خ  لتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال ل يلإاالصل  لهلال

(: طاقة نظيفة وبأسعار ميسورة7الهدف )   

ت ل ملزيلاصلااتع لللالتإلمولوج لل يلانبعلثل لثلنيلأك  دلالإل  وكلنغ  هل ولغلزا لاالحتبل لالح الي.لغ  لل

صللنب ئب،لنجع لاألجههصلأكر لكفلءصل ولح ثللأكل ذهلال ملعبلت تإلصفلط قل لالاتخداسلالطلقبلعن لنحولأكر ل  اعل

ااتهالكلالطلقب،لنا جل  لاللالطلقبلالص   بلنال يلحلنغ   لل ولال  لاللال تجداصل يلان نبلالا  ب.لن يلالوقتلل

نف ه،لاتإلوكلالتإلمولوج ل لأالا بللنحدل ولاالنبعلثل لالعلل  ب،لن ملءلالصبإلل لنال دكلالذك ب،لنكه  بلالما ،لن ملءل

قت لاا لن جت عل ل  تدا ب.لنالعدلاالتحلال يلنضعل علي  لأكر ل  ا بل ولح ثلكفلءصلااتخداسلالطلقبلن  اقببللا

أنظ بلل ت لعدل يل ملءل أكل الذك بل لنصبإلل ل ي إلول ك فل ناالت لال لنحدال ال عنو ل ل تإلمولوج لل االنبعلثل ل يل جللل

لللللل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالإل  وكلطلقبلأكر لقل ن بللنتحإلملنأكر لكفلءصلنالحدل ولانبعلثل 

(: العمل الالئق والنمو االقتصادي8الهدف )   

نالتجللل الع  ل ال  وال يل جللل عن ل الادلصل نتو  ل جديدصل ع  ل التإلمولوج لل  صل التم  بللتت حل نتحفهل لصل

االجت لع بلناالقت لايبلعن لنطل لأناع.لني لعدلإطلللاال تإللللال ق يللالتحلالالبنداكلنال دكلناألنظ بلاويإلولوج بلل

ال عنو ل لل تإلمولوج لل حولل ال ت حولصل ال بتإل صل األع للل ليلاصل نتحف هل ال ق يل تحولهلل نت  صل ت  يعل عن ل األخ  ل

ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنال تواطبلال ت  بل للح ويبناالت لال لنالص كل لال غ  صلل

(: البنية التحتية المحسنة9الهدف )   

ال عنو ل لل لتإلمولوج لل التحت بل البم بل نجواصل تح  ول د ل إل ل االتحلال صإل ل بلش ل أع للل تهد ل عظمل

ا نطل ل نتوا عل األالا بل نالصبإلل ل ناصلناالت لال ل تعلنيل ول التيل نال يف بل الملئ بل ال ملطقل ل ص  ل لصبإلل ل

الخد ل .لنتع  ل علي  لاالتحلالعن لتح  ولكفلءصلااتخداسلالطلقبلنأااءلشبإلل لتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال ،لل

ل.لللللن يلشبإلل لالتو   لال نإل بلنالالانإل بلنشبإلل لاالت لال لال اايويبل

ل

ل

للللللللللللللللللللللللللللللل
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(: الحد من أوجه عدم المساواة10الهدف )   

ن  مهللل               ال إللكل نقطلعل ل نال جت عل ل البنداكل ااخ ل ال  لناصل عدسل الحدل ول عن ل االتحلال يع  ل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.للللللللللللللللللللل ت إل ولالص ائحلال ح ن بل لل جت عل ولالمفلذلإل لالتإلمولوج ل لنال علل 

 (: المدن والمجتمعات الذكية11الهدف ) 

أطنقلاالتحلالنلجمبلاأل ملللللللللللللللللللل(U4SSC) "  تحدنكل ولأج ل دكلذك بل  تدا بل " ص نع (UNECE)ل

ألنلن لل يلل االقت لايبل ال ص نع2016ال تحدصل ني لعدل ذال ن  تدا ب.للل،ل ذك بل لت بحل خطوا ل اتخلال ال دكل يل

ل.نانض تلخ  وكل ديمبلإل لال ص نعلحت لاآلكل ولعدال ولالبنداكل يلالعللم

 (: االستهالك واإلنتاج على نحو يتسم بالمسؤولية12الهدف ) 

ا ال عنو ل لناالت لال ل يلشت لتتهايدل تإلمولوج لل تتولدلعول التيل ال خنفل ل اولإلت نن ب،ل  لل يلذلكل ل خنفل ل

نالت ديلل التعلنكل نتعهيهل اولإلت نن بل لن خنفل ل العلل يل ال   دل ونتلجل تحللفل ل االتحلال نأطنقل العللم.ل أنحلءل

الملتجبلعولال عدا لالإله  ل ال ت ر ل يلال خنفل ل العلل يل ئ بلناولإلت نن ب.لنياوسلاالتحلالأيضل ل وضعلللنتحديل

ل.للللللللللللللللللللللاات ات ج ل لن علي  لنا لال لعلل  بلتو  ل بلائلتوج ه بل ولأج لاواالصلال  تدا بللن خنفل لاولإلت نن ب

 بتغير المناخ (: اإلجراءات المتعلقة13الهدف ) 

 ملخ بل تطولصل صإل ل تهيلا.لني   لاالتحلالالتعلنكلالدنليل ص كلتت حلاألانا لال ق  بلن ذجبللللللللللللللللللللل

ال عنو ل لل تإلمولوج لل لتو   ل متجل ل الالز بل الطلقبل ك  بل الحدل ول عن ل لن  لعدصل انل بل ن علي  ل ا لال ل

التغذيبل ل لنب ئبلنأنظ بل ال  اع بل الب لنل ل ال ئ   بل  اكهل االتحلال نتعهزل علي  ل لطلقبللناالت لال لنخد لتهل.ل

ل.ل.للللللللللللللللللللال  اع بللنب ئب.لنياوسلاالتحلال تمف ذل ص نعل صت كللم ذجبلال د ول لاتع لللالم ذجبلال هانجب

 (: الحياة تحت الماء 14الهدف ) 

التد ال للتُ تخدسلتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال لعن لنطل لنااعلل  دلالب ئبلالبح يبلال تغ  صل) ر لح كبلل 

الجن ديبلنح كل لاألنهلللالجن ديب(.ني إلولتجه هلالعوا ل ل   اقببلعول عدلل  دلالظ ن لال تغ  صل يلالبح ل

نش ائح االاتصعللل شبإلل ل ااتخداسل العوا ل (.ني إلول عب ل ال  لهل لح ليبلل RFID ) ر ل  تويل ل نوحبل

 .للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعن لأن لطل ج تهللناحت لجلتهلالح وانل لال هداصل لالنا اضل) ر لالح تلكلنالدال  و(للنتع  

 (: الحياة في البر 15الهدف ) 

الح لص            لتحديدل ج وعل ل ناالت لال ل ال عنو ل ل تإلمولوج لل ااتخداسل لي إلول ن  اقبتهللل الب يبل

االاتصعلللنش ائح ااتخداسلشبإلل ل ني إلول نتتبعهل.ل ال هداصل لالنا اضلل RFID نت وي  لل الح وانل ل لح ليبل

ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل) ر لاألاوالنالف نبلنالم ول(لل ع  بلال هيدلعولأن لطل ج تهللناحت لجلتهلللنح ليب

 (: السالم والعدل والمؤسسات القوية16لهدف )ا 

نالدنل بلنتح  ولكفلءصل               ال واطم ول العالقبل  ول تح  ول اولإلت نن بلعن ل الحإلو بل ت لعدلخد ل ل

تاديملالخد ل لالحإلو  ب.لني لعدلاالتحلالعن لا علت إل ولال واطم ول ولخالللع نهل ص كلال دكلالذك بلال  تدا بلل

التيلتا سلالص وللاالجت لعيل ر لال صللكبل يلالت ويتلأنلعدالالخد ل لل (KPI) ااءلال ئ   بن ؤش ا لاأل

ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالحإلو  بلال اد بلعب لنالئ لإلإلت نن ب

 الشراكات (: قدرة 17الهدف ) 

ال عنو ل لل               تإلمولوج لل لجنبل لئ   ل ل عل ال ل نالخلصل العلسل الاطلع ول الص اكل ل  ول تعدل

ال لايبل التحت بل البم ل ناالت لال للج  علاأل ملنالصعوبلنال جت عل .لنالص اكل ل طنو بل صإل لخلصلوقل بل

إل هللنإل لال إللكلال ح ن  ولحلل ل لنكذلكلللالالز بللتو   لخد ل لاونت نتل يلال ملطقلالتيلي عبلالو ول

ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت    لاالاتر للنالص وللناال تإللللن يلكنهللأ وللتملايل هللأ دا لالتم  بلال  تدا ب

التيلتدعملانللتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال ل ينل  لنفإل صل أنهليوجدلإتجلهل علكسل تحا قللللعن لال غمل ول

نآخ نكلعن لأكل Filipo & Fuchs & Fallery & Rodhain التم  بلال  تدا ب،لالتيليؤ ولأ حل هللأ رلل

تإلمولوج للال عنو ل لناالت لال ل يل متجللهلآث لانب بلنعواقبلعن لالتم  بلال  تدا ب،لنال ت رنبل يلااتهالكل

ال بلش صل  ببلإنتلجلنااتخداسلالبم بلالتحت بللتإلمولوج للالطلقب،لننا لكلال والا،لنالتنوثلالب ئيلناالث لالب ئ بلل

ال عنو ل ،لإاللأكلثولصلتإلمولوج للال عنو ل لناالت لال لال  تل صإل لكب   يلتعهيهلالجهواللتحا قلالتم  بل

https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx
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تام ل ل ال حل ي،لنل التخهيول الب لنل ،لنخد ل ل نالب ا جلنقواعدل التطب ال ل ال  تدا ب،ل ولخالللاالاتفلاصل ول

ل.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالذكلءلاال طملعي

 : لبيانات الضخمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة أدوات تحليل ا  -9
تطب قل ج وعبل وللتلللللللل ع ن بل الب لنل ل يل نال يلض بحن ال ل االح لئ بل الب لنل ل لاتخداسللللالتام ل ل عن ل

ال تطولص او طملعيللللالب  ج ل ل نالذكلءل المتلئجنالخوالز  ل ل لنب لنل نلل.الاتخالصل ال ن مل  يعتب التحن  ل

   و  و ال ملاب الا اللل اتخلذ ثم ن و البدائ ، نتحديد ن نولتهل، ال صإلنب تحديد  ي  عللب أالا ب لك هص الضخ ب

لال تلحبل  لليعهزلأ دا لالتم  بلال  تدا ب.ل  لالبدائل

 ملكلالعديدل ولالب ا جلاوح لئ بلنغ  لاوح لئ بلالتيلت تخدسلل يلتحن  لالب لنل لالضخ بلعن لنطل لنااعل

  لليادسلتحن  لذيل غه للتكلالب لنل .لت لعدل ذهلالب نل جل يلالعروللعن لاتجل ل لال و لالحلل ب،لنتفض ال ل

ل الء،لنغ   لل ولال عنو ل لالتيلتخدسلأ دا لالتم  بلال  تدا ب.لالع

تخهيولللالب ا جلاوح لئ بلنغ  لاوح لئ بلالتيلت تخدسلل ينللتّمل ؤخ ا لتطوي لالعديدل ولالتام ل لناألانا 

الإلب  صن الب لنل ل أللل عللجبل نع ضل نخصل ينيل نالب ا جللنتحن نهل.ل   لل األانا ل تحن  للال  تخد بل يلل  زل

ل لالضخ ب.للالب لنل

Microsoft HDInsight 1-  

تصغ   نيادسللللل ول   ج بل نال   هص.ل الا لا بل الإلب  صل يل ئت ول الب لنل ل احل بل ع نضل نيادسل ال حل بل   ل

ل ج وعبلنااعبلالمطل ل ولال ؤا ل لال مظ بلالاالصلالب لنل لالإلب  ص.

ل   هاتهل:

ل لاأل ولنال  اقببلعن ل  تو لال ؤا ل .ليو  -

لح ليبلأ وللالب لنل لنتوا علضوا طلاأل لكلنالحوك بلالداخن بلإل لال حل ب.ل -

ل م بلعلل بلاونتلج بللن طوليولنالعن لء. -

 التإلل  ل علالتطب ال لاونتلج بلال ائدص. -

Skytree -2  
الب لنل ل ول ملءلن لذجلأكر لاقبل صإل لأا ع.لن وليادسلن لذجلتعنملل يلأااصلتحن  لالب لنل لالضخ بلالتيلت إلولعن لءلل

لآل بلتمبؤيبلاق ابلناهنبلاالاتخداس.ل

ل   هاتهل:

لخوالز  ل لقل نبللنتحج م.

لذكلءلا طملعيللعن لءلالب لنل .

ل يل    بللح لال صلك لالتمبؤيبلالاويبل علقدلا لإعداالالب لنل .

ML.للت ّوللن هملال مطقلنلاءلق الا لالدلإنهلي  حللعن لءلالب لنل ل لل

1) Talend 

ي  حلللTalendتُعدلل تنالئ  ل.لك لل نأت تتهلل الضخ بل الب لنل ل تإلل  ل تب  طلع ن بل تع  لعن ل تحن  ل  لنل لضخ بل أااصل

لل تإلل  لالب لنل لالإلب  صلنإاالصلالب لنل لال ئ   بلنالتحاقل ولجواصلالب لنل . لأيض 

ل   هاتهل:

للا  بل صلليعلالب لنل لالضخ ب.لت  يعلالوقتل -

لجواصل  لنل لأكر لذكلء ل علالتعنملاآلليلن عللجبلالنغبلالطب ع ب. -
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للت  يعل صلليعلالب لنل لالضخ ب.للDevOpsااتخداسلتام ل لالدل -

 . DevOpsتب  طلج  علع ن ل ل -

2) Splice Machine  

Splice Machineح ولبلعب لال حلبلالعلسل ر لل يلأااصلتحن ن بلكب  صللنب لنل .لتإلوكل  لنتهللللل AWSنللللAzureلل

ل.Googleنل

لل   هاتهل:

لي إلولأكليتدلجلايمل  إل لل ول ضعبلإل لآال لالعادللت إل ولالتطب ال ل يلك لنطل .ل -

لال وزعب.للHBaseتنالئ  لل تا  ملك لااتعالسلل ملطقلالدلل ”Splice Machineياوسل“ُ حِ ّول -

لتان  لاواالصلننص  لل صإل لأا علنتان  لال خلط .ل -

 ت تهنكل   عبلتد قلالب لنل لنتطوي لناختبلللننص لن لذجلالتعنملاآللي.ل -

3) Spark 

للل80أااصلقويبلتع  لعن لتحن  لالب لنل لالضخ بل فتوحبلال  دل.ل هوليو  لأكر ل وللللApache Sparkيعدلل  صغال 

ع ن ل لت ّه ل ال  تو ل ل عللجبللعلليل ال مظ ل ل نااعبل ول ااتخدا هل يل ج وعبل يتمل تطب ال ل وازيب.ل إنصلءل بل

ل ج وعل لالب لنل لالضخ ب.ل

ل   هاته:

  صلأا عل يلالذاك ص،لنأا علللل100،ل للي  لإل للHadoop هولي لعدلعن لتصغ  لالتطب قل يلنظلسلالدلل -

لعص ل  ا لعن لالا ص.ل

ليادسلإضلءصل عللجبلا يعب.ل -

لال تطولص.لاعمللنتحن ال ل -

 ال وجواص.للHadoopن  لنل للHadoopالادلصلعن لالتإلل  ل عل -

4) Plotly 

Plotlyلعبللصلعولأااصلتحن ن بلتت حللن  تخد  ولإنصلءلال خططل لنلوحل لالتحإلمللن صللكبلعب لاونت نت.ل

ل   هاته:

لاهولبلتحوي لأيل  لنل لإل للاو ل لال تبللنمظ لن ف دص. -

ليو  للن ملعل ل  اجعبلال عنو ل لالدق ابلعول  دللالب لنل .ل -

 ااتضل بلغ  ل حدناصللن نفل لالعل بل ولخالللخطبلال جت علال جلن ب.لPlotlyتادسل -

5) Lumify 

Lumifyاكتصل لللل عن ل ال  تخد  ول ت لعدل نالت ول.ل هيل نالتحن  ل الب لنل ل لد جل كب  صل عول م بل عبللصل  ول

لاالت لال لنااتإلصل لالعالقل ل يل  لنلتهمل ولخاللل ج وعبل ولالخ للا لالتحن ن ب.ل
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ل   هاتهل:

لوليو  لت ولا ل  لن بلثملئ بلنثالث بلاأل علال عل ج وعبل تموعبل ولالتخط طل لالتنالئ ب.ن  -

ليو  ل ج وعبل تموعبل ولالخ للا للتحن  لال نا طل  ولالإل لنل لعن لال املالب لني. -

لتت حللكلخل  بلال  ل ل لتمظ ملالع  ل يل ج وعبل ولال صلليعلأنل  لحل لالع  .ل -

لنل لكب  صل ج  بلنقل نبللنتطوي .ل بميلعن لتام ل ل  لل -

6) Elasticsearch 

Elasticsearchعن لللل الالئمل الضخ بل الب لنل ل تحن  ل نل نالتحن ال لل .JSON ول ح كل حثل البحثل ن ول ح كل

لال  يحلنال وزعللح لعدالحلال لاالاتخداس.ليو  لقل ن بلالتواعلاأل اي،لأق  ل وثوق ب،لناواالصلال هنب.ل

ل   هاتهل:

 عل  ولأنواعلعديدصل ولع ن ل لالبحثل ر لاله إلن بلنغ  لال ه إلنبلنال وقعلالجغ ا يلنال ت يلي  حل للج -

لنغ  لذلك.

لتو  لناجهل ل   جبلالتطب ال لالبديه بللن  دلناواالصلال ؤيبلالإلل نبلنالتحإلم. -

ل.Elasticsearch-Hadoop  ها لالبحثلنالتحن ال ل يلالوقتلالفعنيللتصغ  لالب لنل لالإلب  صل لاتخداسل -

ل هوليو  لتج  بل ح مبل عل  ها لاأل لكلنال  اقببلنإعداالالتاللي لنالتعنملاآللي. -

ل

 R-Programmingل (7

R-Programmingيللغبلالحواببلاوح لئ بلنال او ل .لك للأنهللت تخدسل يلتحن  لالب لنل لالضخ ب.لنيو  لللل 

ل ج وعبلنااعبل ولاالختبللا لاوح لئ ب.ل

ل :R-Programmingمميزات حزمة البرامج اإلحصائية  

ل علل بل عللجبلالب لنل لنتخهيمهل. ▪

لال  فو ل لعن لنجهلالخ وص.ليو  ل ج وعبل ولال صغن ولوج اءلع ن ل لح ل  بلعن ل ▪

ليو  ل ج وعبل تإلل نبلن ت ابل ولأانا لالب لنل لالضخ بللتحن  لالب لنل .ل ▪

 نيو  ل  ا قللاو  بللتحن  لالب لنل لالتيلتظه لإ للعن لالصلشبلأنلعن لنل .ل ▪

كب  ا تنعب أك الضخ ب لنب لنل  ي إلون نأ ض   ب لنل   طللب تواجه التي ح لئ باو ال ؤا ل   ي انلال  أكر ل

  و نتان للكل  ب، التان ديبلل  ت ال  لال تإلوك عمد ل الح لئ ل  ااتإل لل عن  ت لعد ح ث،للأق  ننقت ن  والا

 عمد تظه  قد التيل التحديل  نجوال عض  و ال غم عن  ال طنو ب ح لئ باو ب لنل ال لج ع الالزس نالوقت التإلنفب

  ح ث نتتما حهل نتمظ  هل الضخ ب الب لنل   ع ال ملاببللنتعل   التإلمولوج ب اآلل ل  كتو   الضخ بل الب لنل  ااتخداس

لالب لنل ،ل  و الموع  ذا  ع لنتعل   الإلل يل نالتدليب ال هللا  نإك لبلال و ف و ح لئي،اول لالاتخداس قل نب ت بح

الجواص ض و كإل  الع ن ب  ذه نتإلوك  ال  هان ب ض و اآلل ل   ذه وكتإلنلل،الح لئ ب ال ؤا ب لد  ال حداص أط ل

ل. الضخ ب الب لنل   والا تحديد إل   لوضل ب،للن ؤا ل لالح لئ ب ال لل ب
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 التوصيات  

الب لنل ل ولأج خل نهتمل رولصل الوقتلقدلحلكللإليل الب لنل لن  لللل تل ذهلالدلاابلإل لأكل ال رن ل ول ذهل االاتفلاصل

ن الا الا ل اتخلذل اعمل عن ل لديلي لعدل الطوي مليإلوكل ال د ل عن ل الم ول لتحا قل أااصل عللبل الت م  بللللل أ دا ل لتعهيهل

ل،لن   للينيل عضلالتو  ل لال ات حب:لال  تدا ب

أ دا لل ▪ تحا قل نت ث   لل يل الضخ بل الب لنل ل تت حهلل التيل او إللن ل ل تصج عللإ  ازل نل ال  تدا بل التم  بل

 او ت لسل لاتخداسلتنكلالب لنل ل ولقب ل تخذيلالا ال.ل

إعداالخب اءلأنلعن لءل  لنل لنتصإل  لكواالل ولاألشخلصلذنيلالخب ص،ل دل  ولعن لالتعل  ل إلفلءصل عل  ▪

 الب لنل لالضخ بلنيتحإل وكل يلك ف بلإاتغاللهلل يلشت لقطلعل لالتم  ب.

 الع ن ل ،ل إنجلزل نا عب الب لنل   و الهلئ  الإلم  ع ألجههصلنالب  ج ل لالالز بللنتعل  تو   لالتام ل لنا ▪

 ,Hadoop, Hbase  نل جلل الضخ ب الب لنل   ع التع    ي ال  تخد بل الب  ج ل  أشه  ن و

CouchDB. 

إنصلءلنتعهيهلنظلسلنطميل ؤا يللنب لنل لالضخ بل ولأج لالتم  بلال  تدا ب،ليع  لعن لتطب قل علي  ل ▪

 انل بل وحدصللنتعل  ل علالب لنل لن ذال يلإطلللال  لابلالوطم بلالخل بل للتم  ب.ل

نضعلآل ل لل.لتصج علنتعهيهلالتعلنكلالدنلي،لناواتفلاصل ولخب ا لال خت  ول يل عللجبلنت    لالب لنل   ▪

ش اكبلعل بلنخل بل ولش نهللت ه  لنا لال ع  ب،لنتبلاللالب لنل لالجديدصلال مبرابل ولالبحثلنالتطوي ،ل

 .  لليصجعلعن لاو داعل يلإنتلجلاوح لءا لال ا  ب

  هم أ   الب لنل  أ و إك كب  ،لح ث أنلويب الب لنل  أ لك تحديل  ل واجهب الالز ب التدا    إعطلء يجب ▪

  ص ل إل  يؤاي قد غ  ل توقع يء ش أي لحدنث تجمب لل ، التحت ب البم ب ت   م   حنب  ي خل ب د اج

ل. للإلل   ال ص نع
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