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البيـــانـــات الكبيـــرة 

مفهــوم العينــة اإلحصائيـة 
فـــي كلمــــات

التعـداد السجــلــي 2020
الـــدول  فيهـــا  بمـــا  الـــدول  تتجـــه 
ـــى اســـتخدام الســـجالت  المتقدمـــة إل
ســـكانها  عـــدد  لحصـــر  اإلداريـــة 

. ئصهـــم خصا و

ـــر علـــم اإلحصـــاء أحـــد العلـــوم  يعتب
ذات المجـــاالت الواســـعة التطبيـــق، 
حيث يهتم بجمع وتلخيص وتمثيل 
واســـتخالص جملـــة مـــن النتائـــج مـــن 

مجموعـــة البيانـــات المتوفـــرة.

تتجـــه الـــدول بمـــا فيهـــا الـــدول المتقدمـــة 
ـــر  ـــة لحص ـــجالت اإلداري ـــتخدام الس ـــى اس إل
بحيـــث  وخصائصهـــم،  ســـكانها  عـــدد 
أصبحـــت العديـــد مـــن الـــدول تســـتخدم 
بيانـــات الســـجالت اإلداريـــة كبديـــل للتعداد 
ــتخدام  ــذ اسـ ــه  منـ ــة و أنـ ــي، خاصـ الفعلـ

الســـجالت اإلداريـــة تحققـــت 
توفيـــر  منهـــا  مزايـــا،  عـــدة 
الوقـــت والجهـــد و تخفيـــض 
التكلفـــة. كمـــا أن اســـتخدام 
حصـــر  يحقـــق  الســـجالت 
الســـكان بشـــكل دوري دون 
االنتظـــار لفتـــرة زمنيـــة طويلة 
إلجـــراء التعـــداد التقليـــدي. 
هـــذا األمر عـــاد بالفائدة خاصة  
التـــي  المجتمعـــات  علـــى  
ســـكانية  تغيـــرات  تشـــهد 
ــال  ــو الحـ ــا هـ ــارعة كمـ متسـ
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

المتحـــدة بشـــكل عـــام وإمـــارة أبوظبـــي 
ـــاص. ـــكل خ بش

 و  هنـــا نـــود تعريـــف الســـجل اإلداري، وهـــو 
عبـــارة عـــن مجموعـــة البيانـــات التـــي تنشـــأ 

ـــا  ـــي تقدمه ـــة الت ـــات اإلداري ـــة العملي نتيج
ــيما الحكوميـــة  الجهـــات المختلفـــة ال سـ

ـــع. ـــات والمجتم ـــراد والمؤسس ـــا لألف منه
 أمـــا الســـجل اإلحصائـــي فهـــو قاعـــدة 
بيانـــات للوحـــدات اإلحصائيـــة التي أنشـــئت 
مـــن خـــالل تجهيز البيانـــات اإلدارية و / أو أية 
مصـــادر إحصائيـــة أخرى، تحت 

ــن.  ــراف اإلحصائييـ إشـ
و  المنطلـــق  هـــذا  مـــن  و 
أســـوة بالـــدول المتقدمـــة 
فـــان دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة و من خالل المراكز 
االحصائيـــة المحليـــة و تحـــت 
مظلـــة الهيئـــة االتحاديـــة 
اإلحصـــاء  و  للتنافســـية 
ــداد 2020  ــراء تعـ ــرت إجـ أقـ
اعتمـــادا علـــى االســـتفادة 
الســـجالت  بيانـــات  مـــن 
اإلداريـــة التـــي تقـــوم الجهات 

الحكوميـــة بتجميعهـــا.
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  إعداد: المنهجيات والعينات

تعريف البيانات الكبيرة: 
ـــر  ـــت تنحص ـــد كان ـــس ببعي ـــت لي ـــذ وق من
ـــات ضمـــن فئـــة قواعـــد المعلومـــات  البيان
وملفـــات  مجلـــدات  فـــي  المنظمـــة 
وجـــداول وغيرهـــا، ولكـــن دخـــول مصـــادر 
وغيـــر  ومتســـارعة  جديـــدة  معلومـــات 
منظمـــة مثـــل رســـائل البريـــد االلكترونـــي 
مقاطـــع الفيديـــو، منشـــورات فيســـبوك، 
ــن  ــى تكويـ ــا، أدى إلـ ــدات، وغيرهـ والتغريـ
قواعـــد بيانـــات كبيـــرة. ال يوجـــد هنـــاك 
ألن  الكبيـــرة،  للبيانـــات  واضـــح  تعريـــف 
مفهـــوم حجـــم البيانـــات غير محـــدد بمكان 

أو زمـــان. 
وفـــي هـــذا االطـــار أطلـــق معهـــد ماكنـــزي 
ــام 2011  العالمـــي )Mackenzie( فـــي عـ
تعريفـــا للبيانـــات الكبيـــرة، علـــى أنهـــا هي 
مجموعة البيانات بحجم يفوق قدرة قواعد 
البيانـــات التقليديـــة مـــن التقـــاط، تخزيـــن، 
وبـــذات  البيانـــات.  تلـــك  وتحليـــل  إدارة، 
البيانـــات  مصطلـــح  أطلـــق  الســـياق 
الكبيـــرة فـــي مجـــال تقنيـــة المعلومـــات 
البيانـــات  حـــزم  مـــن  مجموعـــة  علـــى 
ـــب  ـــي يصع ـــدة والت ـــدا والمعق ـــرة ج الكبي
إدارة  نظـــم  بواســـطة  معهـــا  التعامـــل 

قواعـــد البيانـــات التقليديـــة.

أبعاد البيانات الكبيرة: 
عرفـــت شـــركة غارتنـــر )Gartner( لألبحـــاث 
أبعـــاد تميـــز البيانـــات الكبيـــرة عـــن غيرهـــا، 

وهـــي علـــى درجة مـــن األهمية: 
للبيانـــات،  الضخـــم  الحجـــم  بعـــد   •

والتحديـــات المتعلقـــة بعمليـــات الجمـــع 
ــات. ــد البيانـ والتخزيـــن والتحليـــل لقواعـ
ـــث  ـــن حي ـــات م ـــوع البيان ـــدد وتن ـــد تع • بع
ذكـــرت  التـــي  المختلفـــة  مصادرهـــا 
ســـابقا، إضافـــة الـــى تنـــوع تركيبهـــا 
فهنـــاك بيانـــات منظمـــة، بيانـــات شـــبه 

منظمـــة ، وبيانـــات غيـــر منظمـــة.
• بعـــد  ســـرعة تواتـــر حـــدوث البيانـــات، 
وســـرعة الوصـــول إليهـــا وتحليلهـــا.

• قامـــت شـــركة IBM   مؤخـــرا بإضافـــة 
بعـــدا رابعـــا هـــو مـــدى موثوقيـــة ودقـــة 
ـــات الكبيـــرة بحيـــث تمكـــن  قواعـــد البيان
مـــن االســـتخدام الرســـمي لهـــا مـــن قبـــل 

أصحـــاب القرار. 
اإلحصـــاء  ومركـــز  الكبيـــرة  البيانـــات 
-أبوظبـــي تشـــير  بعـــض التجـــارب الواعـــدة 
إلـــى أن البيانـــات الكبيـــرة قـــد تســـتخدم 
مســـتقبال فـــي اإلحصـــاءات الرســـمية. إال أنه 
الزال هنـــاك جـــدل حـــول قدرتهـــا علـــى 
اإلحصائـــي  اإلنتـــاج  تحديـــات  مواجهـــة 
الرســـمي  ضمـــن إطـــار عمله يســـعى مركز 
اإلحصـــاء – أبوظبـــي إلـــى توفيـــر البيانـــات 
اإلحصائيـــة مـــن مختلـــف مصادرهـــا، وذلـــك 
الدوليـــة  التوصيـــات  مـــع  انســـجاما 
الخاصـــة باإلحصـــاءات الرســـمية وأهمهـــا 
المبـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرســـمية، 
انطالقـــا مـــن ذلـــك أبـــدى اهتمامـــا بالغا في 
ـــن  ـــدر م ـــرة كمص ـــات الكبي ـــوع البيان موض
مصـــادر البيانـــات اإلحصائيـــة الرســـمية 
مســـتقبال. وهنـــاك عـــدد مـــن الخطـــط التي 
بـــدأ المركـــز فـــي العمـــل عليهـــا والتـــي 
الكبيـــرة  البيانـــات  تطويـــع  تتنـــاول 
لالســـتخدام المســـتقبلي فـــي اإلحصـــاءات 

إضاءات ... على المنهجيات اإلحصائية

البيـــانـــات الكبيـــرة 

البيانات
الكبيرة

مجموعة من حزم البيانات 
الكبيرة جدًا والمعـــقـــدة 
والتي يصعـب التعـامــــل 
معها بواسطة نظـم إدارة 
قواعد البيانات التقليدية.

 كلمة المديــر العـــام

يســـرني أن أقـــدم لكـــم العـــدد الثانـــي 
مـــن النشـــرة اإلعالميـــة الربعيـــة لمركـــز 
اإلحصـــاء – أبوظبـــي »علـــوم اإلحصاء«، 
ـــع  عقـــب اســـتئناف صدورهـــا خـــالل الرب
المنصـــرم مـــن العـــام الحالـــي. وقـــد 
اشـــتمل العـــدد علـــى العديـــد مـــن 
الفنيـــة  والموضوعـــات  المعلومـــات 

واالجتماعيـــة.
 ومـــن أهـــم مـــا تناولـــه العـــدد الـــذي 
التعـــداد  موضـــوع  أيديكـــم  بيـــن 
للتعـــداد  كبديـــل   ،2020 الســـجلي 
منـــذ  أنـــه   و  خاصـــة  الفعلـــي، 
اســـتخدام الســـجالت اإلداريـــة تحققـــت 
الوقـــت  توفيـــر  منهـــا  مزايـــا،  عـــدة 
والجهـــد و تخفيـــض التكلفـــة. كمـــا 
أن اســـتخدام الســـجالت يحقـــق حصـــر 
الســـكان بشـــكل دوري دون االنتظـــار 
ـــراء التعـــداد  ـــة إلج ـــة طويل ـــرة زمني لفت
التقليـــدي. باإلضافـــة ألهميـــة مخرجاتـــه 
لمتخذي القرارات وراســـمي السياســـات 

ـــارة أبوظبـــي. والخطـــط فـــي إم
 ويعـــد هـــذا العـــدد نافـــذة للمركـــز 
ـــركائه  ـــى ش ـــفيرا إل ـــه وس ـــع موظفي م
والمتعامليـــن معـــه، فـــإن مواصلـــة 
تطويرهـــا هـــي مســـئولية مشـــتركة 
ننهـــض بهـــا مـــن خـــالل اآلراء البنـــاءة 
والمســـاهمات المفيـــدة مـــن جميـــع 
ـــا  ـــرة دوره ـــؤدى النش ـــى ت ـــراف، حت األط
الفاعـــل فـــي نشـــر الثقافـــة اإلحصائيـــة 
والتوعيـــة بالمســـوح الجاريـــة أو المقـــرر 
مـــع  التواصـــل  وتعزيـــز  تنفيذهـــا 

المجتمـــع.

عبداهلل أحمد اليوسف السويدي 
المديــر العـــام باإلنــابـــة
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  د.محمد الرفاعي

ـــوم ذات  ـــد العل ـــاء أح ـــم اإلحص ـــر عل يعتب
المجاالت الواســـعة التطبيـــق، حيث يهتم 
بجمـــع وتلخيـــص وتمثيـــل واســـتخالص 
مجموعـــة  مـــن  النتائـــج  مـــن  جملـــة 
التغلـــب  محـــاوال  المتوفـــرة،  البيانـــات 
علـــى قضايـــا مختلفـــة مثل عـــدم تجانس 
البيانـــات وتباعدهـــا.  ممـــا جعـــل له أهمية 
تطبيقيـــة واســـعة فـــي شـــتى مجـــاالت 
ــة او  ــوم االقتصاديـ ــواء العلـ ــوم سـ العلـ
ــانية،  ــة وحتـــى اإلنسـ العلـــوم االجتماعيـ
إضافـــة الـــى دوره المهـــم فـــي السياســـة 

ـــال.  واألعم
عمليـــة  أي  فـــي  األولـــى  الخطـــوة  ان 
ـــة  ـــات الخاص ـــع البيان ـــدأ بجم ـــة تب إحصائي
بمتغيـــرات الظاهـــرة او المشـــكلة قيـــد 
البحـــث او الدراســـة، وذلـــك مـــن خـــالل 
حصـــر شـــامل ألفـــراد مجتمـــع الظاهـــرة او 
ـــة  ـــة اإلحصائي مـــن خـــالل أســـلوب المعاين

ــراد  ــن افـ ــزء مـ ــتهداف جـ ــل باسـ المتمثـ
المجتمع يتم اختياره وفق أسلوب علمي 
يضمـــن دقـــة وكفـــاءة عاليـــة فـــي تمثيـــل 
مؤشـــرات العينـــة لمعالـــم المجتمـــع.

 تـــدل دراســـة تاريـــخ اإلحصـــاء إلـــى أن 
بعـــض المحـــاوالت قـــد تمـــت فـــي الماضـــي 
لجمـــع البيانـــات عـــن طريـــق أجـــزاء مـــن 
المجتمع وليـس كل المجتمع. إال أن تـلك 
المحـــاوالت ال يمكـــن وصفهـــا بطريقـــة 
ــورت  ــد تطـ ــة اآلن. وقـ ــة المعروفـ المعاينـ
طريقــــة المعاينــــة إلـــى مـــا نعرفـــه اليــــوم 
خـــالل فترة طويلــــة مــــن الــــزمن مـــع تطور 
نظريـــة االحتمـــاالت خـــالل القرنيـــن الثامـــن 
عشـــر والتاســـع عشـــر. وكمـــا وشـــهد 
النصف الثاني من القرن العشرين تطورًا 
ملموســـً لمـــا أصبـــح يســـمى اآلن بنظريـــة 
العينـــات. وكان لتطـــور قانـــون األعـــداد 
الكبيـــرة ونظرية النزعة المركزية، وقانون 
التوزيع الطبيعي، أهمية بالغة في تطور 

طـــرق المعاينـــة اإلحصائيـــة.

• يمكـــن الخبـــراء مـــن إجـــراء دراســـات 
ــن  ــا بيـ ــة مـ ــول العالقـ ــة حـ تحليليـ

الدخـــل واإلنفـــاق.

• يمكـــن المســـح صنـــاع القـــرار مـــن 
تحديـــد توزيـــع الســـكان بحســـب 
مستــــــويات الدخـــــــل واإلنفــــــاق 

المختلفـــة.

القـــرار  صنـــاع  المســـح  يمكـــن   •
ــاق  ــات اإلنفــــ ــد توجهــــ مـــن تحديــــ
خصائـــص  بحســـب  االســـتهالكي 
محـــددة مثـــل الجنســـية والمســـتوى 

العمـــل. وطبيعـــة  التعليمـــي 

مفهوم العينة اإلحصائية في كلمات

إن أهـــم مـــا يميـــز أســـلوب المعاينـــة 
أنـــه يغـطــــــي االحتيــــاجـــــات  هـــو 
ـــات التفصيليـــة  المختلفـــة مـــن البيان
ويَمكـــن  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
مـــن الحصـــول علـــى نتائـــج بأعلـــى 
دقـــة ممكنـــة بتكاليـــف محـــددة أو 
دقـــة  مســـتويات  علـــى  الحصـــول 
ـــذات الوقـــت  معينـــة بأقـــل تكلفـــة. وب
هنـــاك  بـــأن  أحـــد  علـــى  يخفـــى  ال 
ــلوب  ــتخدام أسـ ــا السـ ــددات أيضـ محـ

ــردات  ــى مفـ ــو ال يغطـ ــة، فهـ المعاينـ
المجتمـــع بالكامـــل. كمـــا وأن نظريـــات 
المعاينـــة تحتـــاج فـــي تطبيقهـــا إلـــى 
ــدا،  ــا جيــــ أشخـــــــاص مدربيـــن تدريبـ
ـــط  ـــم تخطي ـــب أن يت ـــك يج ـــف لذل أض
وتنفيـــذ المســـح بالعينـــة بعنايـــة 
فائقـــة ، ألن أي خطـــأ فـــي مفـــردة مـــن 
ـــد رفـــع  ـــة يتضاعـــف عن مفـــردات العين
أو تعميـــم النتائـــج علـــى مســـتوى 

المجتمـــع. 

كيف يدعـم المـسـح 
صـنـاع الــقــــرار؟ 



النــشـــــــرة الــربـــــــع سنــويــــــة
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ـــدة  ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــت دول نهض
ـــال  ـــدول أعم ـــة ج ـــي صياغ ـــوري ف ـــدور مح ب
ـــذي يحـــدد  2030 للتنميـــة المســـتدامة وال
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة الــــ 17 لألمـــم 
المتحـــدة ووضعـــت هـــذه الجهـــود، دولـــة 
اإلمـــارات فـــي صـــدارة الـــدول التـــي انضمـــت 
إلـــى المســـيرة العالميـــة الراميـــة إلـــى 
تحقيق االزدهار والرخاء للبشـــرية من خالل 
ــارات  ــة اإلمـ ــدت رؤيـ ــد جسـ ــتدامة. وقـ االسـ
 2071 للعـــام  الدولـــة  ومئويـــة   2021
المبـــادئ األساســـية التـــي تســـتند عليهـــا 
الدولـــة فـــي مســـارها التنمـــوي وبالنســـبة 
لدولـــة اإلمـــارات فـــإن تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة المنصـــوص عليهـــا بحلـــول 
سلســـلة  مـــن  جـــزءًا  يعـــّد  عـــام 2030 
المخرجـــات التـــي تتطلـــع دولة اإلمـــارات إلى 

تحقيقهـــا خـــالل الســـنوات المقبلـــة. 

الشراكات الحكومية

ـــي  ـــة ف ـــدة العالمي ـــق األجن ـــان تحقي ولضم
ـــي،  ـــتوى المحل ـــى المس ـــارات عل ـــة اإلم دول
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة 
الوطنيـــة ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
معالـــي  اللجنـــة  تتـــرأس   .2017 فـــي 
ريـــم بنـــت إبراهيـــم الهاشـــمي، وزيـــرة 
دولـــة لشـــؤون التعـــاون الدولـــي وتضـــم 
فـــي عضويتهـــا 17 جهـــة اتحاديـــة مـــن 
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزارة  بينهـــا 
ــاون  ــتقبل، ووزارة الخارجيـــة والتعـ والمسـ
الدولـــي ووزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة 
ــية  ــة للتنافسـ ــة االتحاديـ ــة والهيئـ الصحـ
واإلحصـــاء، ويتضمن عمل الجهات األعضاء 
أهـــداف  بيـــن  المواءمـــة  اللجنـــة  فـــي 
التنميـــة المســـتدامة وأولويـــات التنميـــة 
الوطنيـــة لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
تنســـيقي  جهـــاز   بوصفهـــا  والعمـــل 
التنميـــة  أهـــداف  لتنفيـــذ  حكومـــي 
المســـتدامة، وإجـــراء عمليـــات متابعـــة، 
وإدارة عمليـــة إشـــراك أصحـــاب المصلحـــة 
المحلييـــن والدولييـــن، وجمـــع اإلحصـــاءات 
الرســـمية ورصـــد مؤشـــرات أهـــداف التنميـــة 

المســـتدامة ورفـــع التقاريـــر بشـــأنها. 

الشباب واالستدامة

نظـــرًا لكـــون فئـــة الشـــباب تشـــكل الفئـــة 
األكبـــر فـــي العالـــم اليـــوم حيـــث يبلـــغ عـــدد 
ــم،  ــي العالـ ــاب فـ ــار شـ ــباب 1.8 مليـ الشـ
ونظـــرًا للـــدور المهـــم الـــذي يقـــوم بـــه 
الشـــباب فـــي المجتمـــع أنشـــأت اللجنـــة 
الوطنيـــة ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
فـــي 2018 مجلـــس الشـــباب االستشـــاري 
يمثـــل  المســـتدامة.  التنميـــة  ألهـــداف 
المجلـــس منصـــة شـــبابية ذات توجهـــات 

مســـتهدفات  مـــع  تتوافـــق  عالميـــة 
واســـتراتيجية   2030 العالميـــة  األجنـــدة 
ـــة بالشـــباب التـــي  األمـــم المتحـــدة المعني
ـــس  ـــي 2018. ويعك ـــً ف ـــا أيض ـــم إطالقه ت
دولـــة  حكومـــة  توجهـــات  المجلـــس 
اإلمـــارات الرامية إلى دعم الشـــباب والعمل 
على إعدادهـــم وتنمية أفكارهم المبتكرة 
لمواجهـــة تحديـــات المســـتقبل. يضـــم 
المجلس في عضويته عددًا متســـاويً من 
اإلنـــاث والذكـــور، وكذلـــك يشـــمل المجلـــس 
أعضـــاء من مختلف الجنســـيات والثقافات. 

الشراكات مع القطاع الخاص

نظـــرًا ألهميـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه القطـــاع 
الخـــاص فـــي مســـاهمته بطريقـــة فاعلة في 
االقتصـــاد المحلـــي، فـــي 2018 أطلقـــت 
اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة 
المجلـــس االستشـــاري مـــن القطـــاع الخـــاص 
ليشـــكل منصـــة للحـــوار وتقويـــة الروابـــط 
بيـــن حكومـــة دولة اإلمـــارات والقطاع الخاص 
للعمـــل مًعـــا لتحقيـــق أجنـــدة 2030. ويضم 
المجلـــس فـــي عضويتـــه مجموعـــة متنوعـــة 
الرائـــدة  الخـــاص  القطـــاع  شـــركات  مـــن 
فـــي دولـــة اإلمـــارات مـــن مختلـــف المجـــاالت. 
ويتمحـــور دور أعضـــاء المجلـــس فـــي تزويـــد 
اللجنـــة الوطنيـــة بالمشـــورة االســـتراتيجية 
لتحســـين وتطويـــر السياســـات التـــي تدعم 
المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف  تحقيـــق 
والتعاون لتحديد أفضل أشـــكال المشاركة 
فـــي المجـــاالت ذات االهتمـــام المشـــترك 
ــا  ــة لتحقيقهـ ــول العمليـ ــة الحلـ ومناقشـ
وموائمة استراتيجيات الشركات من القطاع 

الخـــاص مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة.

وعليـــه ال يمكـــن تحقيـــق هـــذه األجنـــدة 
العالميـــة بـــدون عقـــد الشـــراكات والتعاون، 
ـــي  ـــة ف ـــات المختلف ـــات والفئ ـــن القطاع بي
الدولـــة ومـــن مختلـــف أنحاء العالـــم والذين 
ـــل  ـــاء األم ـــً إلعط ـــوا مع ـــم أن يتعاون عليه
ــل  ــتقبل أفضـ ــق مسـ ــي تحقيـ ــة فـ والثقـ
واالزدهـــار  الســـالم  وتحقيـــق  للشـــعوب 

ـــع.   للجمي

سعـــادة عبـــداهلل لـــوتـــاه

الـشــراكــــات المسـتـدامـــة في دولـــة اإلمـــارات
لتحـقـيــــق األجنــــدة العـالمـيــــة 2030

 دولة اإلمارات في صدارة 

الدول التي انضمت إلى 

المسيرة العالمية الرامية 

إلى تحقيق االزدهار 

والرخاء للبشرية من 

خالل االستدامة

سعـــادة عبــداهلل لوتـاه
مــديــر عــام الهيئـة االتحــاديـة للتنـافـسيــة 

واإلحــصــاء
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التجارة الخارجية
المملكـــة العربيـــة الســـعودية تعتبـــر الشـــريك االســـتراتيجي لحركـــة التجـــارة الخارجيـــة غيـــر 

ـــام 2018. ـــي ع ـــم ف ـــار دره ـــا 50 ملي ـــت قيمته ـــث بلغ ـــارة، حي ـــذ اإلم ـــر مناف ـــة عب النفطي

 تمثـــل مـــا نســـبته 23.2 % 

مـــن إجمالـــي قيمـــة التجـــارة 

ـــلعية. ـــر الس ـــة غي الخارجي

المــــــواليـــــــد
ـــغ  285, 38  ـــارة أبوظبـــي بل ـــد فـــي إم عـــدد الموالي

ـــام 2018. ـــود فـــي ع مول

المنشآت الفندقية
عـــدد المنشـــآت الفندقيـــة 168 فـــي إمـــارة أبوظبـــي 

لعـــام 2018

إعداد وإخراج 
قسم االتصال واإلعالم

نشرة إعالمية ربعية
تصدر عن:

مركز اإلحصاء - أبو ظبي

لمســاهماتكــم في األعـــــداد 
القـادمـــــة يرجـــــى التواصـــــل 
معنا على البريد اإللكتروني 

التــــالــي:

Communication@scad.gov.abudhabi

علم البيانات وتعلم اآللة والذكاء االصطناعي

) Machine Learning ( تعلم اآللة
حقـــل مـــن حقـــول علـــوم الحاســـب )ComputerScience( يركـــز علـــى تطويـــر 
وتقييـــم خوارزميـــات تســـتطيع اســـتنباط أنمـــاط مفيـــدة مـــن مجموعـــات 
 )DataSet(  البيانـــات، حيـــث تتلقىخوارزميـــة تعلـــم اآللـــة مجموعـــة بيانـــات
وينتـــج عنهانمـــوذج يعبـــر عـــن األنمـــاط التـــي تعرفـــت عليهـــا الخوارزميـــة مـــن 

البيانات.*

) Artificial Intelligence ( الذكاء االصطناعي
مجموعـــة مـــن الخوارزميـــات واإلجـــراءات والعمليـــات يتـــم تمكينهـــا بواســـطة 
أنماط ومحددات وتكون متاحة بشكل إعادة تمثيل لنموذج التفكير واإلدراك 

والعمل.**

* علم البيانات 2018© معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

** مدخـــل إلـــى الـــذكاء االصطناعـــي 2016 ، معهـــد فـــورد بروفيســـور باتريـــك وينســـتون، 

ــا ماساتشوســـتس للتكنولوجيـ

) Data Science ( علم البيانات

ــاط  ــى األنمـ ــرف إلـ ــدف للتعـ ــم ناشـــئ يهـ علـ
ــات  ــة ضمـــن مجموعـ ــر الواضحـ ــدة وغيـ المفيـ
ـــات  ـــن البيان ـــدة م ـــعبة أو معق ـــرة أو متش كبي

المقولبة أو غير المقولبة بهدف اســـتخراج رؤى 
ـــادئ مـــن  ـــة للتنفيـــذ كمـــا ويســـتخدم مب قابل
مجموعـــة مـــن الحقـــول بمـــا فيهـــا تعلـــم اآللـــة 
واإلحصاء وأخالقيات البيانات والحوســـبة عالية 

األداء.*

السعوديةأبوظبي


