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تحليل البيانات

البيانــات وانتقائهــا، وتحويلهــا  بأنــه عمليــة فحــص وتدقيــق  البيانــات  يعــرف تحليــل 
وتخزينهــا ونمذجتهــا؛ بهــدف اســتخالص اســتنتاجات أو معلومــات مفيــدة، يمكــن أن 
تكــون لمعرفــة ســبب أو تفســير ألحــداث وقعــت فــي الماضــي، أو مــن أجــل تحســين 
أحداث ســتحدث في المســتقبل والمســاعدة في عملية اتخاذ القرارات بصورة أفضل.

ويكون استخراج البيانات من مصادر مختلفة، تتضمن كل من التالي:

أنواع البيانات

ما هو تحليل البيانات؟

البيانــات ذات القيــم القابلــة للقيــاس، أي الحصول على المجموع، أو الوســط الحســابي، 
أو الوســيط، ويعبــر عنهــا بأعــداد صحيحــة أو حقيقيــة، ومــن األمثلــة عليهــا: الســعر، 

العمــر، الدخــل الشــهري.

 هــي التــي تصــف البيانــات التــي ال يمكــن قياســها وال تقيســها، أي ال تحــدد الكميــة أو 
الحجــم أو غيرهمــا. وتقســم إلــى ثالثــة أنــواع:

البيانات الكمية

البيانات الوصفية أو النوعية

بيــانات اسمية

البيانات التي تصدر 
عن اآلالت

بيانات منطقيـة

البيانات التي تصدر 
عن اإلنسان

بيانات الترتيبية

البيانات التي تصدر 
عن أنشطة األعمـال

لــو  حتــى  باألســماء  ترتبــط 
ألنــه  أرقــام؛  علــى  احتــوت 
أو طرحهــا  يمكــن جمعهــا  ال 
ومــن  حســابيًا،  مقارنتهــا  أو 
الحالــة  عليهــا:  األمثلــة 
الهاتــف. رقــم  االجتماعيــة، 

يعبــــــــر عنهـــــا بقيمتيــن فقــط، 
مثــل: نعــم أو ال، ذكــر أو أنثــى، 

واحــد أو صفــر.

تكــون  ترتيبيــة  بيانــات  وهــي 
ــة. كمــا  ــر عددي فــي صــورة غي
أنه ال يمكن إجراء أي عمليات 
قيــاس  أو  عليهــا  حســابية 

بيــن قيمهــا. الترتيــب 

مثــل: ســجالت الدخــول التــي 
البيانــات  قواعــد  عــن  تصــدر 
الحضــور  بأجهــزة  الخاصــة 

اإللكترونيــة. واالنصــراف 

حكوميــة  معامـــالت  مثــــل: 
اإللكترونيــة. ورسائــــل 

مثــــل: النشــــرات التي تصــــدر 
التنظيميــة  الجهــــات  عــــــــن 

والرقابيــة.
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ولتنوع مصادر البيانات وأنواعها وكثرتها، دعت الحاجة للجوء إلى طرق لمعالجة هذا 
النوع من البيانات والذي تم تسميته “بالبيانات الضخمة”

البيانات الضخمة

مجموعــة مــن البيانــات الضخمــة والمعقــدة التــي ال يمكــن معالجتهــا بكفــاءة 
باســتخدام التكنولوجيــا التقليديــة لتحقيــق االســتفادة منهــا )مثــل: برنامــج إكســل 
“Excel”(. ويســمح تحليــل البيانــات الضخمــة للمحلليــن والباحثيــن ورواد األعمــال 

باتخــاذ قــرارات أفضــل وأســرع.

استخدامات البيانات الضخمة في عالم التكنولوجيا

)AI( الذكاء االصطناعي
هــو ذلــك الفــرع مــن علــوم نظــم المعلومــات الــذي يمكــن بواســطته خلــق وتصميــم 
برمجيــات تحاكــي أســلوب الــذكاء البشــري لكــي يتمكــن الحاســب مــن أداء بعــض 
المهام بداًل من اإلنسان والتي تتطلب التفكير والتفهم والسمع والتكلم والحركة 

بأســلوب منطقــي ومنظــم. 

تعلم اآللة
هــو فــرع مــن الــذكاء االصطناعــي يقــوم علــى تحســين قــدرات األنظمــة تلقائّيــًا وفقــًا 
للخبــرة المكتســبة مــن خــالل كميــة كبيــرة مــن البيانــات التــي تتفاعــل مــع األنظمــة 

-بأقــل تدخــل بشــري.

التعلم العميق
هــو فــرع مــن التعلــم اآللــي، يقــوم علــى مجموعــة مــن الخوارزميــات تتكــون فــي عدة 
ــات  ــل البيان ــة، وظيفتهــا هــي تحلي ــة االصطناعي طبقــات تســمى بالشــبكات العصبي
ــات الخاصــة بهــا،  ــل مدخــالت البيان ضمــن هــذه الطبقــات، وتقــوم كل طبقــة بتحلي

وكلمــا زاد عــدد الخاليــا العصبيــة، كلمــا كانــت الشــبكة أعمــق.

أداء  علــى  الكامــل  االطــالع  علــى  الرقابيــة  اإلدارات  مســاعدة 
المنشــأة

إيجــاد معلومــات ذات قيمــة تســاهم فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات 
الفعالــة وفــي الوقــت المناســب

نمذجـــــــة البيانـــــات مـــــن خـــالل إعـــداد نمـوذج تنبـؤي للبيانات بناًء 
علــى ســلوك البيانــات فــي الماضــي

تحسين أو تطوير أداء العمليات واستحداث خدمات أو منتجـــات 
جديـــــدة مـــــن خــالل التنبــؤ بالسلوكيـــــات المســتقبلية، وتطويــر 
طــرق واســتراتيجيات جديــدة لتقليــل التكاليــف وزيــادة اإليــرادات 

لــدى المنشــأة

أهداف تحليل البيانات
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تتبــع عمليــة تحليــل البيانــات منهجيــة محــددة مــن أربــع مراحــل لضمــان تنفيــذ التحليــل 
الصحيــح والمناســب لكافــة أنــواع البيانــات، كالتالــي: 

تساعد عمليات تحليل البيانات في تعزيز الرقابة من خالل:

منهجية تحليل البيانات 

دور تحليل البيانات في رحلة تحول الرقابة المالية

2

4

جمع البيانات
حيــث يتــم جمع البيانات من خالل مصادر 

وقواعد البيانات

وضـــــــع االستراتيجيـــــــات وتنفيذها وفقـــًا 
لبيانــات دقيقــة وســليمة.

البيانــات  إلدارة  العامــة  الخطــط  تحديــد 
اســتراتيجيات  مــع  وربطهــا  وتشــغيلها 

األعمــال. 

لحوكمــة  الرئيســة  المبــادئ  توثيــق 
البيانــات؛ لضمــان اســتخداماتها العادلــة 

الفائــدة. وذات 

امتــالك  مــن  الكلــــي  الهـــــدف  تحديـــــد 
البيانــات والممكنــات التي ستســاعد على 

تحقيــق الرؤيــة. 

توزيـــــع األدوار الخاصــــــة بالبيانـــــــات )مثل، 
مديـــــر البيانات، محلــل البيانـــــات(؛ لضمان 

النزاهة.

المساعدة على تناغم اإلدارات المختلفة 
داخــل المنشــأة وبيــن المنشــأة واألطراف 

ذات العالقة. 

تحليل البيانات
من خالل نمذجة البيانات وتحليلها

معالجة البيانات
من خالل هيكلة البيانات، تسوية البيانات، تطبيق 

جودة البيانات لحذف البيانات الغير ضرورية

عرض البيانات
من خالل التمثيل والعرض البياني للبيانات

1

3

قدمــت النشــرة معلومــات عامــة عــن مفهــوم االلتــزام كجزء من الحملــة التثقيفية بمفاهيم 
الرقابة المالية، ونأمل أن يكون في ســياقها معلومات توضيحية عن أهداف ودور االلتزام 

وأهميتــه فــي تعزيــز التحول وتبنــي الرقابة الذاتية.

في حال وجود أي استفسارات، يسعدنا تواصلكم معنا عبر البريد اإللكتروني للرقابة المالية 
sdfci@mof.gov.sa

للمزيد من المعلومات حول الرقابة المالية
يرجى مسح الرمز عبر الهاتف


