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 الملخص 
 

 الذكاء االصطناع  عمل مؤسسات المستقبل؟ كيف سيغبر 

 
ً
  المستقبل خاصة

مع تطور    تقنيات الذكاء االصطناع  ستغبر معالم قطاع الصناعة والتجارة والخدمات ف 
مكملةٍ  مؤسسات    مجاالت  وستضطر  األشياء،  نت  وإنب  ة  الكببر والبيانات  السحابية  الحوسبة  مثل  لها 

كاٍت  ، للم  رقميةٍ   المستقبل للتحول إل شر حافظة عىل تنافسيتها مع انخفاض تكاليف تطبيق الذكاء االصطناع 
  رفع كفاءة وجودة اإلنتاج والمخرجات. 

 مما سيساهم ف 
 
ً
 قطعت الصناعة شوط

ً
 ا طويل

ً
ين حينما كانت المصانع تضم صفوف ا من العمال   منذ أوائل القرن العشر

  عمليات التصنيع، مع تشغيل أول   واحدة متكررةٍ  يقومون بمهمةٍ 
طوال اليوم، وحت  بعد ظهور الروبوتات ف 

  عام  Unimate  صناع ي  روبوٍت 
ً  1962ف  ال موتورز، فالصورة اليوم تطورت كثبر

كة جب  ا مع التقدم لدى شر
 . نت األشياء والذكاء االصطناع  ة وإنب   الذي أحرزته الحوسبة السحابية والبيانات الكببر

  المصانع واليتطلب تطبي
   متصلةٍ   ؤسسات وجود شبكاٍت مق الذكاء االصطناع  ف 

ً
  ا، قادرةٍ ببعضها بعض

عىل أخذ البيانات من خطوط اإلنتاج وسالسل اإلمداد وفرق التصميم والهندسة ومن قسم مراقبة الجودة،  
  نقاط جمع  متكاملةٍ   ذكيةٍ   لتشكيل عمليةٍ 

البيانات الصحيحة  ، أي يجب وضع األجهزة الذكية الصحيحة ف 
 لنجاح العملية. 

وعىل سبيل المثال سيسمح الذكاء االصطناع  ألجهزة االستشعار بالكشف عن العيوب عىل خط اإلنتاج،  
  تحوي خصائص المنتج للتحقق من صحة هذه المعلومات، ومن ثم يتم اتخاذ 

ليتم إرسالها إل السحابة الت 
ىل الفور، هذا سيوفر الماليير  من األموال عىل المصنعير   القرار بسحب الجزء المعيب عن خط اإلنتاج ع

كات إل سحب منتجاٍت    عملية اإلنتاج وإنما سيخفف ذلك من اضطرار الشر
من    ذات عيوٍب   ليس فقط ف 

 السوق. 
 بو 

ً
 ما أن تطبيق هذه التقنيات ال يزال مكلف

ً
  بعض األسواق مقارنة

   مع سعر اليد العاملة    ا ف 
 الصير  والهند ف 

 ل المثالعىل سبي
ٌ
لمجموعة بوسطن   ، إال أنه مع تطورها أكبر وأكبر ستنخفض التكلفة، ولكن أظهرت دراسة

أن استخدام الذكاء االصطناع  يمكن أن يقلل من تكاليف تحول المنتجير  إل استخدام    BCG االستشارية
% من خفض التكلفة الناتجة عن زيادة إنتاجية 70%، مع ما يصل إل 20تصل إل  الروبوت الصناع  بنسبةٍ 

 القوى العاملة. 
أساسيً  االصطناع   الذكاء  سيصبح  المستقبلية  التطورات  بالطلبيات ومع  والتنبؤ  الفرص  تقييم    

ف  ا 
 وهو ما سيخفف من التكاليف عىل المصانع والمؤسسات.  ،المستقبلية

  ن يرفعوا مبيعاتهم باستخدام الذكاء االصطناع  لتطوير وإنتاج منتجات مبتكرةٍ وكذلك يمكن للمنتجير  أ
 خصيًصا لكل عميل عىل حدة.  مصممةٍ 
 
ً
  ستكون بحاجةٍ ا أساسيً ا من الواضح أن الذكاء االصطناع  سيلعب دورً إذ

  مؤسسات المستقبل الت 
 ا ف 

كاٍت  شر إل  نتائج   رقميةٍ   للتحول  إل  المعلومات  ستحول  الذكية  فاألفكار  العمل،    
ف  تستمر  أن  أرادت  إذا 

 . ملموسةٍ 
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 المقدمة: 
 

ة والمتوسطةما   ؟هي المنشآت الصغير

   هناك تعاريُف 
ٌ
ُ لمنشآت  ل  عديدة ة والمتوسطة، كما وأنه ال يوجد لحد اآلن معايبر    الصغبر

ٌ
   محددة

ٌ
 وجازمة

 تفصل بينها. 
 
ّ
  تعريفها قبل التعرف عليها، وكيف يمكن التفريق يكمن أحد أهم مشاكل تلك المنشآت من إن

والتميبر   ف 
 تعتب   وتلك    ،بينها 

ً
   معضلة

ً
 ف  ،حقيقية

ٌ
ٌ   ثمة تفاوت   تعريفها   كببر

حيث ال يمكن التوصل    ،عىل المستوى الدول  ف 
   موّحدٍ   إل تعريٍف 

ً
 منشأة

ّ
، نجد أن

ً
مليون    10ذات رأسمال قدره    لها، فلو اعتمدنا عىل معيار رأس المال مثل

، بينما تعد من المنشآت متوسطة الحجم وربما    االتحاد األوروب  
ة الحجم ف   من المنشآت صغبر

ّ
يورو تعد

  بعض الدول النامية
ة الحجم ف     ،كببر

ٌ
ة   "صغبر

 عبارب 
ّ
 كما أن

ٌ
  ولهما مفاهيُم   تا مقارنةٍ " هما كلم" و "متوسطة

 
ٌ
   إل آخر ومن دولةٍ   تختلف من قطاعي   نسبية

ً
ة قد تكون مقارنة اتها    إل أخرى، فالصغبر   نفس  بنظبر

القطاع ف 
 
ً
َ  أو ذات المعايبر لكنها قد تكون متوسطة   معايبر
 أخرى.  ف 
دولةٍ    كل 

ف  عام  بشكل  المتبع   
ّ
أن منطقةٍ   إال  مجموعةٍ   أو  عىل  االعتماد  حجم    هو  منها  المعايبر  من 
ة.  العمالة،   نهاية الفب 

 ورأس المال، وحجم المبيعات السنوية، وإجمال  المركز المال  ف 
 

ي  •  تعريف االتحاد األوروب 

  لديها نحو  
ها الت 

ّ
ة بأن ، تعرف المنشآت الصغبر   منطقة االتحاد األوروب  

، ويبلغ حجم    50فق 
ً
نشاطها  عامل

  توظف نحو    10حوال   
  حير  تعرف المنشآت المتوسطة بأنها الت 

 ويبلغ نشاطها   250مليون يورو، ف 
ً
عامل

 . مليون يورو  50التجاري السنوي حوال  
 

ا(تعريف  •
ً
 صندوق التنمية الصناعية السعودي )سابق

  المملكة العربية السعودية يعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي )سا
ا( عىلأما ف 

ً
معيار المبيعات   بق

  ال 
ة والمتوسطة وه  الت  ا  20تجاوز مبيعاتها ت السنوية للتعريف بالمنشآت الصغبر  . مليون ريال سنويًّ

 
جانٍب  استبياٍن   ومن  بإجراء  الدول   البنك  قام  فقد  تعريٍف   آخر،  لتحديد  التجارية  المصارف  عىل    وزع 

ة والمتوسطة، وكانت النتيجة وجود تبايني  ه يمكن االستنتاج  للمنشآت الصغبر
ّ
  تعاريف المصارف لها، إال أن

ف 
اوح مبيعاتها السنوية ما بير   

  تب 
ة ه  الت   المؤسسات الصغبر

ّ
مليون   5ألف ريال إل    100من ذلك االستبيان أن
   49إل    2ريال، وتوظف ما بير   

ً
  تبلغ حجم مبيعاتها ما بير   أما المؤسسات المت  ،عامل

مليون   5وسطة فه  الت 
ا  مليون ريال 50ريال إل   عامل.  200إل  50، وتوظف ما بير  سنويًّ
 

 )حالًيا(  هيئة منشآت السعوديةتعريف   •

ة والمتوسطة هو وصف تلك المنشآت   التعريف الجديد المعتمد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغبر
 المتناهية الصغر  

ً
  تضم عمالة

أما المنشآت    ،ماليير  ريال  3ال تزيد عن  سنويٍة    أو بمبيعاٍت   5- 1من    بتلك الت 
 
ً
  تضم عمالة

ة فه  الت  مليون، أما   50ماليير  وأقل من    3أكبر من  سنويٍة    أو مبيعاٍت   49إل    6من    الصغبر
 
ً
  تضم عمالة

 200مليون وأقل من    50من     سنويةٍ أو مبيعاٍت   249ال    50من    المنشآت المتوسطة فه  الت 
 . مليون
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 ؟ AI(Artificial Intelligence(  ما هو الذكاء االصطناعي 

إليه    Artificial Intelligence  الذكاء االصطناع  مصطلح  يعب    ) والذي يشار  بأبسط     (AIباالختصار 
  تحاك   األنظمة  و األجهزة  تلك  العبارات، إل  

أن  كما و   ،محددةٍ   ألداء مهاٍم ذكاء اإلنسان  الت    و تتعلم  يمكنها 
  تجمعها نفسها تلقاء من  تتحسن

ا إل المعلومات الت 
ً
 . أدائها لمهامها أثناء  استناد

برنامٌج   نظامٌ ه  أن  ا كم ٌ   أو     حاسوب  
ٌ
م  بآليةٍ   مزود

ّ
المعرفة،   للتعل لمواقف جديدةٍ و واكتساب  التعّرض    عند 

 هذا  يستخدم  
ً
   النظام تلك المعرفة الحق

    ،القرارات  اتخاذ ا ف 
أخرى    أغراضي   ويمكن استخدام تلك المعرفة ف 

 .بمجرد أن تكتسبها اآللة
 ُمعينةٍ  بأنه قدرة اآلالت والحواسيب الرقمّية عىل القيام بمهاٍم  صطناع  وُيمكن تعريف مصطلح الذكاء اال 

  تقوم بها الكائنات الذكّية
شابه تلك الت 

ُ
حاك  وت

ُ
ها    ،ت م من التجارب السابقة أو غبر

ُ
كالقدرة عىل التفكبر أو التعل

  تتطلب عملياٍت 
خرى الت 

ُ
صطناع   إل الوصول إل أنظمة تتمتع  ، كما يهدف الذكاء اال ذهنيةٍ   من العمليات األ

البشر  به  يترصف  الذي  النحو  عىل  وتترصف  األنظمة    بالذكاء  تلك  قدم 
ُ
ت بحيث  والفهم،  م 

ُ
التعل حيث  من 

  لُمستخدميها خدماٍت 
ً
 .من التعليم واإلرشاد والتفاعل وما إل ذلك ُمختلفة

ي   إن الذكاء االصطناع  يتعلق بالقدرة عىل التفكبر الفائق وتحليل البيانات أكبر من تعلقه بشكٍل 
أو    معير 

 وعىل الرغم من أن الذكاء االصطناع  يُ   ،معينةٍ  وظيفةٍ 
ّ
الروبوتات العالية  ىل شكل تلكع من قبل البعض مُ قد

  تسيطر عىل العالم،  
إنه يهدف إل  بل    ،ال يهدف إل أن يحل محل البشر   إال أنهاألداء الشبيهة باإلنسان الت 

ية بشكٍل    ،كببر   تعزيز القدرات والمساهمات البشر
ً
ةٍ    ذا قيمةٍ مما يجعله أصل  من أصول األعمال.  كببر

الذكاء االصطناع       علومٌ يتفرع من علم 
ٌ
اآللة  منها    متعددة والتعلم   Machine Learning (ML)تعلم 

مع  Deep Learning (DL)العميق   وأساس   بشكل كببر  ويتقاطع  وتحليلها  ، كما  البيانات   Dataعلوم 
Sciences & Data Analysis . 

 

 

ما ُيستخدم   الذكاء االصطناع   وغالًبا  التعلم اآلل  مصطلح    تشمل 
الفرعية، والت  بالتبادل مع مجاالته 

 . اختالفاٍت مع أن هناك  ،والتعلم العميق
    ىل سبيل المثال، ُيركز التعلم اآلل  عىل إنشاء أنظمةٍ فع

ا إل البيانات الت 
ً
تتعلم أو تحّسن من أدائها استناد

 ذكاءً   ،تستهلكها 
ّ
، فإنه ا اصطناعيً   ومن المهم أن نالحظ أنه عىل الرغم من أن كل ُسبل التعلم اآلل  ما ه  إّل

 ا. ُيعد تعلًما آليً  اصطناع ي  ليس كل ذكاءٍ 
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ً
االصطناع     ا إذ األ   محددٍ   نوعي يقوم بوصف    وشاملٌ   عامٌ   مفهومٌ الذكاء  تملك  من    

الت  الحاسوبية  نظمة 

   قدراٍت 
ً
   ذكية

ً
عىل    متقدمة تعتمد  الاليقير   قد  منطق  خوارزميات  أو  والتحسير   البحث  خوارزميات 

الرياضية اآللة هو  واالحتماالت  تعلم  بينما  بناء هذه األنظمة  ،  أجل    يمكن استخدامها من 
الت  الطرق  أحد 

 ا  الذكيةالحاسوبية  
ً
ة بعد تزويد عىل    ا عتماد ةٍ   بكميةٍ النظام    فكرة التعلم بالخب    من البيانات يتدرب عليها   كببر

بناء  عىل    مبنيةٍ   خوارزمياٍت من خالل  ويتم ذلك    المراد الوصول إليه  جيدين عن الهدف   وإدراٍك   فهٍم لتكوين  

ي.  من الشبكات العصبية الحيوية لدى اإلنسان مستوحاةٍ  اصطناعيةٍ  عصبونيةٍ  شبكاٍت    الدماغ البشر
 ف 

ي   أن التعلم اآلل  يهدف  لمشكلةٍ من أجل الحل المثال   مصمٌم آخر، فالذكاء االصطناع   وبتعببر
  حير 

ما، ف 

  كيفية وصولها  نماذَج لبناء 
 . إل الحلتستطيع أن تحسن من دقتها وأدائها ف 

كات باستثماراٍت و  ، تقوم العديد من الشر ةٍ   للحصول عىل القيمة الكاملة من الذكاء االصطناع    فرق   كببر
ف 

  إن علوم البياناتحيث  ،علوم البيانات
ً
عد مجاّل

ُ
وأساليب   متعدد التخصصات يستخدم األساليب العلمية ت

مجاالٍت  من  المستمدة  المهارات  بير   تجمع  البيانات،  من  القيمة  مثل اإلحصاء وعلوم   أخرى الستخالص 

  يتم جمعها من مصادر متعددة. 
 الكمبيوتر مع المعرفة العلمية لتحليل البيانات الت 

العام الصالح  تحقيق  أجل  من  االصطناع   للذكاء  العالمية  القمة   Sustainable  وبحسب 

Development Goals SDG  يمكنُ الذكاء االصطناع   ، فإن    
ى الت    مواجهة التحديات الكب 

أن يساعد ف 

ية  . تواجهها البشر

  يمكن 
 . فيها ويساهم يساعد االصطناع  أن  للذكاءالشكل التال  يبير  المجاالت الت 
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 ؟كيف يمكن للذكاء االصطناعي مساعدة المؤسسات

  يستوعب ويتفاعل بها البشر مع  إن المبدأ الرئيس  للذكاء 
االصطناع  هو أن يحاك  ويتخىط الطريقة الت 

ة األساسية لتحقيق االبتكار   ،العالم من حولنا  بعد أن أصبح الذكاء االصطناع     ،األمر الذي أصبح شيًعا الركبر 

ن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء  
ّ
  تتعرف عىل أنماط البيانات بما ُيمك

ا بأشكاٍل   عدةٍ   من التعلم اآلل  الت 
ً
مزود

 االصطناع  إضافة قيمةٍ   إل أعمالك من خالل: 

َ  توفبر فهٍم  •   أكبر
ً
 . لفيض البيانات المتوفرة شمولية

 عن المهام المعتادة االعتماد عىل التنبؤات من أجل أتمتةِ  •
ً
 . المهام ذات التعقيد الشديد فضل

 

ي سماء المؤسسات 
 
 الذكاء االصطناعي ف

تكنولوجيا الذكاء االصطناع  عىل تحسير  أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات أو    تعمل

ية فيما مىص     كانت تتطلب القوة البشر
  واسعي   كما يمكن للذكاء االصطناع  فهم البيانات عىل نطاٍق   ،المهام الت 

ةٍ و ، تحقيقه ال يمكن ألي إنساٍن   عىل األعمال.  هذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كببر

 
ً
أولوية البيانات  كات جعلت من علوم  الشر فيها بشكٍل   معظم  لها وما زالت تستثمر  ي   بالنسبة  ا،  كببر

ً
 وفق

كة    عي الستطال من المديرين التنفيذيير  للمعلومات، والذي صنف فيه    3000ألكبر من    Gartnerأجرته شر

تقنياٍت  المهنية كأفضل  والمعلومات  التحليالت  ةٍ   المشاركون  التنفيذيون  ،  لمؤسساتهم  ممبر  الرؤساء  يرى 

   نالذي
ً
اتيجية إسب  األكبر  ه   التقنيات  هذه  أن  االستطالع  أكبر    شملهم  تجذب  فإنها  وبالتال   كاتهم، 

لشر

 االستثمارات الجديدة. 

 

كات الذكاء االصطناعي   ؟ كيف تستخدم الشر

ا 
ً
  المقام األول من أجل:  ،Harvardلمراجعة أعمال  وفق

 
كات الذكاء االصطناع  ف  تستخدم الشر

 . الكشف عن التدخالت األمنية وردعها  •

 . حل المشكالت التقنية للمستخدمير   •

 . أعمال إدارة اإلنتاجالحد من  •

 . قياس االمتثال الداخىل  عند استخدام الموردين المعتمدين •

 

  



 20  /  6صفحة 
 

؟   ما العوامل الدافعة العتماد الذكاء االصطناعي

 : واألعمال التجارية هناك ثالثة عوامل تحث عىل تطوير الذكاء االصطناع  عب  الصناعات

 . معقولةٍ  وبأسعارَ   توفر إمكانية الحوسبة عالية األداء بسهولةٍ  -1

ن من الوصول السهل للقدرة عىل الحوسبة بأداءٍ 
ّ
  السحابة مك

  مجال األعمال ف 
 إن وفرة قدرة الحوسبة ف 

َ   ،معقولةٍ   عاٍل وبأسعارَ   وقبل هذا التطور كانت بيئات الحوسبة الوحيدة المتاحة للذكاء االصطناع  غبر

 . باهظةٍ  عىل السحابة وتحتاج إل تكاليَف  قائمةٍ 

ةٍ   وجود كمياٍت  -2  . من البيانات المتاحة للتعلم كببر

وقد أدى   ،الصحيحةيحتاج الذكاء االصطناع  إل التعلم من خالل الكثبر من البيانات إلجراء التنبؤات  

َمكن المؤسسات من تخزين هذه البيانات    مختلفةٍ   ظهور أدواٍت 
َ
لجمع البيانات الُمصنفة باإلضافة إل ت

الهيكلية،    سواءً   ميسورةٍ   وبتكلفةٍ   ومعالجتها بسهولةٍ  أو غبر  الهيكلية  المزيد من  أدى  البيانات  َمكن 
َ
ت إل 

  وتدريبها. الذكاء االصطناع   المؤسسات من إنشاء خوارزمياِت 

3-  
ً
ة   مبر 

  توفر تقنية الذكاء االصطناع  التطبيق 
ً
 . تنافسية

كات بشكٍل  ايدٍ   تدرك الشر ة التنافسية لتطبيق رؤى الذكاء االصطناع  عىل أهداف األعمال وجعلها    مب   المبر 

 
ً
  تقدمها تقنية    ،عىل سبيل المثال   ،عىل مستوى األعمال  أولوية

يمكن أن تساعد التوصيات المستهدفة الت 

قراراٍت  اتخاذ  االصطناع  عىل  الذكاء    ،بشكل أشع  أفضلَ   الذكاء  ات وقدرات  مبر  من  للعديد  يمكن  كما 

وقت الوصول إل السوق وغبر ذلك    عاالصطناع  أن تؤدي إل خفض التكاليف وتقليل المخاطر وتشي    

 .  الكثبر

 

  مغالطات   5
 
 حول الذكاء االصطناعي للمؤسسات  شائعة

فإن    ، االصطناع  الذكاء  تقنية    
تبت    

ف  نجحت  قد  كات  الشر من  العديد  أن  حير     
من  ف  الكثبر  هناك 

خمس  سنتطرق هنا إل    ،المعلومات الخاطئة حول الذكاء االصطناع  وما يمكنه فعله وما ال يمكنه فعله

:  شائعةٍ  مغالطاٍت   عن الذكاء االصطناع 

 . اصنعها بنفسك : يتطلب الذكاء االصطناع  اتباع أسلوِب المغالطة األول -1

كات الذكاء   االصطناع  من خالل الجمع بير  كل من الحلول الداخلية وغبر الحقيقة: تتبت  معظم الشر

 . التقليدية

كات بتخصيص احتياجاِت  الداخىل  للشر ن حلول   ،العمل الفريدة  يسمح تطوير الذكاء االصطناع  
ّ
وتمك

لالستخدام لمشكالت العمل   جاهزي   الذكاء االصطناع  مسبقة اإلنشاء من تبسيط التنفيذ باالستعانة بحٍل 

 . يوًعا األكبر ش

  : يوفر الذكاء االصطناع  نتائَج المغالطة الثانية -2
ً
 . عىل الفور  سحرية

ا مدروًس 
ً
ا وتخطيط

ً
 الحقيقة: يستغرق الطريق إل نجاح الذكاء االصطناع  وقت

ً
   ا وفكرة

ً
     واضحة

للنتائج الت 

  تحقيقها 
ي   تحتاج إل إطار عمٍل   ،ترغب ف  اتيج   من    عشوائيةٍ   لتجنب تقديم مجموعةٍ   تكراريي   ونهجي   إسب 

 . حلول الذكاء االصطناع  غبر المتصلة
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 . : ال يتطلب الذكاء االصطناع  من األشخاص تشغيلهالمغالطة الثالثة -3

  أنه يزيد  وإنما  ،الحقيقة: الذكاء االصطناع  ال يتعلق بسيطرة الروبوتات
تكمن قيمة الذكاء االصطناع  ف 

ية وتخفيف العت   من القدرات    تتسم بطابعي  موظفير  العن   البشر
ي   للتفّرغ للمهام الت  اتيج   َ  بقدري   إسب   ،أكب 

 
ً
له والعمل معها   عالوة الصحيحة  البيانات  لتقديم  الذكاء االصطناع  عىل األشخاص  يعتمد  عىل ذلك 

 . بالطريقة الصحيحة

 . : كلما زادت البيانات، كان ذلك أفضلالمغالطة الرابعة -4

َ   للحصول عىل رؤى عمٍل   ذكيةٍ   الحقيقة: يحتاج الذكاء االصطناع  للمؤسسات إل بياناٍت     أكبر
ً
 فاعلية

، يجب أن تكون مستمدةٍ   ال من الذكاء االصطناع 
َ
  بيانات عالية

ً
  الجودة ومحدثة

َ
 . وثريةٍ   صلةٍ  وذات

  ال: ال يحتاج الذكاء االصطناع  المغالطة الخامسة -5
 . مؤسسات إال إل البيانات والنماذج للنجاحف 

ولكن يجب أن يكون حل الذكاء االصطناع     ،الحقيقة: تعد البيانات والخوارزميات والنماذج بمثابة البداية

 للتوسع
ً
ة  ةقابل حت  اآلن تم تصميم معظم حلول الذكاء االصطناع     ،  لتلبية احتياجات العمل المتغبر

البيانات علماء  بواسطة     ،للمؤسسات 
ً
وصيانة ا 

ً
إعداد الحلول  هذه     تتطلب 

ً
   يدوية

ً
لتنفيذ ،  وشاملة

وعات الذكاء االصطناع  بنجاح     تتسم بقابلية التوسع    بحاجةٍ فإننا  مشر
إل حلول الذكاء االصطناع  الت 

.  ا نلتلبية االحتياجات كلما مضي  قدًما مع تقنية الذكاء االصطناع 

 

؟   كيف تبدو منتجات الذكاء االصطناعي

 ه   
ٌ
، بالغالب تختلف طبيعة هذه العمليات عما تم حله وأتمتته  داخل نظٍم   مؤتمتةٍ   عن عملياٍت   عبارة

 
ً
المشكالت بطرٍق   ا سابق بالقدرة عىل معالجة  الذكاء االصطناع   يتمبر   التقليدية،  مجة  الب    باستخدام طرق 

 : مختلفةٍ 

•  
 
 : األتمتة

 
ٌ
ي، وهذا الخيار مفيد   تنفيذ    حيث يتول الذكاء االصطناع  المهمة بالكامل ليحل محل العنرص البشر
ف 

ي    تتضمن الكثبر من التكرار، ومثال 
  حال وجود طريقةٍ   المهام الصعبة والت 

ومتفق عليها لتنفيذ    واضحةٍ   ف 

 . المهام

•  
 
 : التعزيز

   ا يتول الذكاء االصطناع  هنا المهمة جزئيً 
ً
ي، ويكون مفيد ة   ا بمعاونة العنرص البشر   دعم العمليات الكببر

ف 

 
ً
  تحمل قيمة

  يس تمتع الناس بالقيام بها أو الت 
  الت 

ً
 . اجتماعية
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 : تطبيقات الذكاء االصطناعي 
 

   اليومية حيث أن العديد منوممارساتنا  ا من حياتنا  أصبح الذكاء االصطناع  جزءً 
ٌ
 المنتجات حولنا قائمة

 . عليه

اليوم  هناك االصطناع   الذكاء  ألنظمة  الواقعية  التطبيقات  من  األكبر ،  العديد  األمثلة  بعض  يىل   فيما 

 :شيوًعا

 التعرف عىل الكالم

 
ً
أو التعرف عىل الكالم بواسطة الحاسب، أو تحويل   (ASR)   ا باسم التعرف اآلل  عىل الكالميعرف أيض

 
ٌ
إمكانيةٍ   الكالم إل نص، وهو عبارة الطبيعية   عن  اللغة  ي  (NLP) تستخدم معالجة  البشر لمعالجة الكالم 

نسٍق  إل  أنظمتها ،  مكتوٍب   وتحويله    
ف  الكالم  عىل  التعرف  إمكانية  تدمج  المحمولة  األجهزة  من  العديد 

ي   إلجراء بحٍث   
 .Siriعىل سبيل المثال   ،صوب 

 خدمة العمالء

نت محل   يير  عىل طول رحلة العميل تحل روبوتات المحادثة عب  اإلنب  وه  تجيب عىل ،  الوكالء البشر

  يكبر طرحها 
الت  الشحن  حول موضوعاٍت  (FAQs) األسئلة     أو تقدم نصائَح   ، مثل 

ً
 أو منتجاِت   شخصية

نت    مشاركة العمالء عب  مواقع اإلنب 
نا ف  ، وتغبر طريقة تفكبر ح األحجام للمستخدمير 

البيع العابر، أو تقب 

 . جتماع  ومنصات التواصل اال 

وكالءٍ  مع  ونية  اإللكب  التجارة  مواقع  عىل  الرسائل  تبادل  روبوتات  ذلك  عىل  األمثلة  ،   ومن  اضيير 
افب 

 Facebook Messengerو Slack وتطبيقات تبادل الرسائل مثل
ً
  يقوم بها عادة

المساعدون   ، والمهام الت 

اضيون والمساعدون الصوتيون  . االفب 

 الرؤية الحاسوبية 

من  ذات مغزًى  تمكن تقنية الذكاء االصطناع  هذه أجهزة الحاسب واألنظمة من استخالص معلوماٍت 

وبناءً  األخرى،  المرئية  والمدخالت  الفيديو  ومقاطع  الرقمية  اتخاذ   الصور  يمكنها  المدخالت،  هذه  عىل 

ها عن مهام التعرف عىل الصور   تقديم توصياٍت و    ترصفاٍت  وبواسطة الشبكات العصبية االلتفافية   ، تمبر 

تطبيقاٍت  الحاسوبية  للرؤية  والتصوير   عىلالتعلم  ضمن    يكون  االجتماع   التواصل  وسائل    
ف  الصور 

  مجال الرعاية الصحية 
، والسيارات ذاتية كالشطان عىل سبيل المثال  أمراضي والتنبؤ بوجود    اإلشعاع  ف 

  صناعة السيارات 
 . القيادة ف 

  



 20  /  9صفحة 
 

 محركات التوصية

  اكتشاف باستخدام بيانات سلوك االستهالك السابقة، يمكن أن تساعد خوارزميات  
الذكاء االصطناع  ف 

اتيجياِت    يمكن استخدامها لتطوير اسب 
َ   البيع العابر بشكٍل   اتجاهات البيانات الت     أكبر

ً
وتستخدم   ،فعالية

نتبا  صلةٍ   ذاِت  إضافيةٍ  لتقديم توصياٍت   . لعمالء أثناء عملية الدفع لتجار التجزئة عب  اإلنب 

 ويستفاد من ذلك: 

للتنبؤ بمدى إنفاق عمالءَ استخدام البيانات   • معينير  عىل   الخاصة بالمعامالت والبيانات الديموغرافية 
كة )أو القيمة الدائمة للعميل(  . مدى عالقتهم مع الشر

ا إل سلوك العميل وتفضيالته •
ً
 . تحسير  األسعار استناد

   تستخدم روبوتات المحادثة الذكاء االصطناع  لفهم مشكالت العمالء بشكٍل  •
َ
َ   إجاباٍت   وتقديم  أشع  أكبر

 
ً
 . كفاءة

 لألسهمالتداول اآللي 

  تعتمد عىل الذكاء االصطناع  لتحسير  محافظ األسهم، 
دد الت  تم تصميم منصات التداول عالية الب 

  إجراء آالِف 
ي  الصفقات يوميا دون تدخٍل   أو حت  ماليير َ   مما يساعد ف   . بشر

 جذب الذكاء االصطناعي اهتمام عمالقة التقنية

  
د عمالقة التقنية كميةٍ كل دقيقةٍ   ف 

ّ
ةٍ   ، تول  للتعامل معها بكفاءةٍ   ظهور حاجةٍ   مما أدى إل  ،من البيانات  كببر

 َ     لتطوراتلباإلضافة    ،من السابق  أكب 
  خوارزميات الذكاء االصطناع  الت 

  القدرة الحاسوبية وف 
 المستمرة ف 

ي  تحوله من مجاٍل ل جذبت اهتمام عمالقة التقنية للذكاء االصطناع  سّه  ي  بحت إل مجاٍل  أكاديم   . عمىل 

كة  وصف ء عملت عليه   الذكاء االصطناع  بأنه أفضل  -سوندار بيتشاي    -جوجل    المدير التنفيذي لشر  
سر

ية  .البشر

ي عالم األعمال 
 
احات المنتجات هو من أوائل قصص النجاح ف  محرك اقير

كة أمازون بزيادة مبيعاتها بنسبة    نجحت لذكاء االصطناع  لتقديم ل  ها بعد استخدام  خالل عاٍم %  29شر

اء  اتعند عمليللعمالء  توصياٍت   . الشر

 عمالقة التكنولوجيا يقودون عمليات االستحواذ عىل الذكاء االصطناعي 

كات التكنولوجيا العمالقة  ،  السباق نحو الذكاء االصطناع    ولوجيا عمالقة التكن  يقود  فقد استحوذت شر

كاٍت  بقوةٍ  Appleو  Googleو   Microsoftو  Amazonو  Facebookمثل    مجال الذكاء  ناشئةٍ  عىل شر
ف 

 .  
  العقد الماض 

 االصطناع  ف 

االستحواذ عىل  تعدى ذلك إل  ، بلالتقنية وحسبلم يقترص عمل عمالقة التقنية عىل بناء المنتجات  إذ  

كات الذكاء االصطناع     حيث  ،  الناشئة  شر
كة أبل   تأب  كة شر   الصدارةشر

من حيث عدد عمليات االستحواذ،    ف 



 20 /  10صفحة 
 

   20عىل    حيث أنها استحوذت
ً
كة  عام    شر

كة جوجل ب     ، م2019م و  2010  بير    استحواذ   عملية  14تليها شر

، ثم مايكروسوفت م2016م    م  2012  عام    بعمليات االستحواذ فيما بير    ه  المتصدرةكانت جوجل    بعد أن

 . كل من فيسبوك و أمازون  ا ، ثم تليهعمليات استحواذٍ  10  ب

   
 عملياِت   جراءِ ، جاءت العديد من المنتجات والخدمات البارزة المقدمة من عمالقة التقنية من  الواقع ف 

كات الذكاء االصطناع    كة جول وكذلك  وترجة الصور    Apple's Siriمثل    األخرىاالستحواذ عىل شر من شر

  الرعاية الصحية من خالل  Googleمساهمات 
 . DeepMindف 

 

 

 االستحواذ    مليات ع 
ٌ
  االزدياد،    عىل الذكاء االصطناع  آخذة
كاِت إذ أن  ف    عمالقة التكنولوجيا ليسوا الشر

 
َ
كاِت  الوحيدة   تنب  ع الشر

  الت 
َ
.  الناشئة   مجال الذكاء االصطناع 
 ف 

كات  استحواذ عىل  عملية    635، كان هناك  2010عام    منذ ، حيث تهدفشر كات   الذكاء االصطناع  الشر

  مجال الذكاء االصطناع  واكتسابقدراتها  بناءإل 
 . المطلوبة المواهب ف 

 



 20 /  11صفحة 
 

 
ٌ
ة عمليات االستحواذ عىل الذكاء االصطناع  آخذة   االزدياد   إن وتبر
شهدت عمليات االستحواذ ، حيث  ف 

 
ً
كات    اليومو   ،2018  عام  إل  2013  عام  من  أضعاٍف   6تجاوزت    الخاصة بالذكاء االصطناع  زيادة أصبحت الشر

ة الناشئة      الصغبر
ً
  مجال الذكاء االصطناع  أهداف

كات التأمير  التقليدية  من قبل  ليتم االستحواذ عليها    ا ف  شر

 وتجارة التجزئة والرعاية الصحية. 

 

 

  هذا  المتصدرينعىل الرغم من زيادة عدد المستحوذين ، إال أن عمالقة التكنولوجيا ال يزالون 
  ، المجالف 

ةٍ أن  حيث     الذكاء االصطناع  ،  تنافسيةٍ   عمالقة التكنولوجيا تتمتع بمبر 
كات الناشئة  غبر أن    ف   ا دورً لعبت  الشر

.  محورًيا    مجال الذكاء االصطناع 
كات عىل توسيع نطاق مبادراتها ف    مساعدة هذه الشر

 ف 

 

 . نوع الصناعة والتطبيق و  توزع عمليات االستحواذ بحسب المجالالجدول أدناه يبير  

 الصناعات 

 
 الفضاء والدفاع 

 

 الزراعة 

ونيات  مستهلىك الكب 

 التعليم

 التمويل والتأمير  

 حكومية 

 الرعاية الصحية

  
 االمتثال القانوب 

 التصنيع 

فيه   وسائل اإلعالم والب 

 العقارات 

 CPG التجزئة و

 أشباه الموصالت 

 النقل والخدمات اللوجستية

 السفر والضيافة

 الطاقة

 صناعات أخرى
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 التطبيقات 

 
 إدارة البيانات والتحليالت 

 

  
وب   األمن اإللكب 

مجيات تطوير   الب 

 Devops تكنولوجيا المعلومات و

مجة اللغوية العصبية  رؤية الكمبيوتر و  الب 

 والعمليات   ذكاء األعمال

 أتمتة العمليات 

 المبيعات وإدارة عالقات العمالء 

 اإلعالن والتسويق 

وع   اإلنتاجية وإدارة المشر

ية   تكنولوجيا الموارد البشر

 واستشارات أخرىأبحاث 

 

ي الصناعة مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي 
 
 : ف

 

ي الصناعةأبرز 
 
 مجاالت تطبيق الذكاء االصطناعي ف

  يشكل الذكاء االصطناع  فيها  الصناعية  المجاالت  العديد من    هناك 
، من أبرزها لنموها   ا محوريً   ا عنرصً الت 

 :  ما يىل 

 صناعة السیارات -1

كات التكنولوجیا عىل تطویر تقنیاِت  تتسابق  كات تصنیع السیارات وشر ي   ذكاءٍ  الكثبر من شر   قادرةٍ  اصطناع 

 ،  عىل تنفیذ حلم القیادة الذاتیة
ٌ
تھا وكالة كینیث لألبحاث    وتشبر دراسة    -نشر

ٌ
   وھ  وكالة

ٌ
   أمریكیة

ٌ
 متخصصة

  أبحاث السوق والتنبؤ بأحجام قطاعات
ارات والكیماویات والرعایة الصحیة  مثل السی  مختلفةٍ   اقتصادیةٍ   ف 

ھا    سوق السیارات ستصل إل  - وغبر
  2025ملیار دوالر بحلول عام  10.8إل أن حصة الذكاء االصطناع  ف 

 
ً
كات    أن  موضحة   المقام األول إل ارتفاع الطلب عىل السیارات الذكیة، وزیادة تركبر  شر

نمو السوق یعزى ف 

 . تعزیز تجربة المستخدمصناعة السیارات عىل فكرة 

ة قیاسیة ھ     المثال    فب 
  العالم ف 

  غبر بھا الذكاء االصطناع  صناعة السیارات ف 
األشھر عىل الطریقة الت 

كة تسال  كة    القیمة السوقیة  تجاوزتحیث    ،شر ال موتورز وفورد    ليونالب  للشر   جب 
كت  دوالر، لتتخىط قیمة شر

، عىل الرغم من الفارق الھائل  ير 
َ
  عمرھما مجتمعت

  ف 
ً
 . بعمر وحجم أعمال تسال  وضخامة أعمالھما مقارنة

  ، كة لتحقیق ھذا النجاح الشی    ع ھو برنامجھا للذكاء االصطناع    اعتمدت علیھا الشر
وعات الت  أحد المشر

خالل من  تھدف  مركباٍت ه  الذي  تطویر  القیادة  إل  خوارزمیاٍت   (Full Self Driving)  بالكامل    ذاتیة   عب  

  مستقلةٍ 
َ
 . للبیئة المحیطة دقیٍق  السیارة عن طریق تصوري   یمكنھا قیادة

حل   وتشبر  عىل  العمیقة  العصبیة  الشبكات  تدریب  عب   یتم  ذلك  أن    
وب  اإللكب  موقعھا  عىل  كة  الشر

  تواج
اوح ما بير  اإلدراك والسیطرة هالمشكالت الحالیة الت 

  تب 
، والت   . السائق اآلل 
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استحوذت  وكانت قد      تسال 
ً
دیب سكیل  ا سابق كة  اآلل     عىل شر التعلم  تطویر شبكات    

ف  المتخصصة 

  
كة أن  ،دقیٍق  للمنطقة المحیطة بھا بشكٍل  سیاراتھا عىل رسم خریطةٍ  ساعدتالعصبیة، الت  وأوضحت الشر

   ھذه الشبكات تتعلم من أكبر سیناریوھات
ً
  تحصل عىل بیاناتھا بشكل    ا وتنوعً   ا القیادة تعقید

  العالم، والت 
ف 

  مختلف الدول  مستمر من أسطولھا المكون من حوال  ملیون سیارةٍ 
كة  ل  يالرئيس التنفيذ كما طلب  ،  ف  شر

والشبكات العصبیة    یستطیع استخدام الذكاء االصطناع    شخصي   عىل موقع تویب  من كل    هعب  حساب  تسال 

اآل القیادة  تطویر    
ف   االصطناعیة 

ً
مضیف كة،  الشر   

ف  للعمل  یتقدم  أن  الذكاء    ا لیة  استخدام  عىل  القدرة  أن 

  تطویر السیارات ھو كل ما یھم، حت  ولو لم یحصل
أو حت  التعلیم   جامعیةٍ   الشخص عىل درجةٍ   االصطناع  ف 

 . الثانوي

 

 صناعة الھواتف الذكیة  -2

الھواتف الذكیة عىل عددٍ   تنحرص    صناعة 
كات تتمتع    محدودٍ   المنافسة ف  كات، لكن ھذه الشر من الشر

ةٍ   بقدرات مالیةٍ    الصناعات  كببر
  باف 

كة أبل عىل سبیل المثال،  بشكل قد ال یتوافر ف  كةٍ   فشر   عامةٍ   كانت أول شر

   
كات التكنولوجیا  ھذه الوفرة    ،2018   تتجاوز قیمتھا السوقیة تریلیون دوالر عام  العالم ف  المالیة تتیح لشر

الذكاء أبحاث    
ف  المتواصل  القدرة عىل االستثمار  الجدیدة بشعةٍ   العمالقة  التقنیات    االصطناع  وتطبیق 

  أجھزتھا التالیة فائقةٍ 
 . ف 

، ھ  أن   ولعل    تستخدم الذكاء االصطناع 
تھا الت  االختالف األساس  بير  الھواتف الذكیة التقلیدیة ونظبر

، ومعالجة البیانات بشكٍل   ة یمكنھا التعلماألخبر     من بیئتھا وتطویر استجابتھا ألوامر المستخدمير 
َ
بمرور   أشع

 . الوقت

كات  تطبیقات الذكاء االصطناع    وتشكل   سعیھا   العمود الفقري للشر
  صناعة الھواتف الذكیة، ف 

العاملة ف 

من   حصتھا  وزیادة  الحالیير   مستخدمیھا  عىل  للحفاظ  تجربةٍ الدؤوب  تقدیم  عب    ، العالم   فریدةٍ   السوق 

  ھذا ، للمستخدم
كات ولعل المنافسة األبرز ف  حیث تملك  ،اإلطار ھ  التنافس بير  المساعدات الرقمیة للشر

وینافسآ ي،  سبر المساعد  منتجات   هبل  مختلف    
ف  الموجود  جوجل  ومساعد  لسامسونج،  التابع  بیكس  

كة بما فیھا ھواتف القدرة عىل فھم األوامر    -  متفاوتةٍ   بنسٍب   -المساعدات الرقمیة  وتمتلك  ،  بیكسل  الشر

  أو اإلجابة 
وب  ید اإللكب  ، بما فیھا إجراء المكالمات أو إرسال رسائل الب  الصوتیة وتنفیذ أوامر المستخدمير 

 ،  األسئلة  عىل
ً
عىل ذلك، تستخدم العدید من التطبیقات تقنیات الذكاء االصطناع  لتحسير  تجارب   عالوة

، ومنھا البحث التنبؤي لمحركات البحث، وبرامج التعرف عىل الوجوه، حیث تستخدم الھواتف  المستھلكير 

ھا أثناء  وتخزنھا، بحیث یجري التحقق منه  األبعاد للوج  ثالثیةِ   الذكیة األشعة تحت الحمراء إلنشاء خریطةٍ 

ي   حدٍ   إل  وعىل الرغم من أن ھذه التقنیة ال تزال غبر دقیقةٍ   ،محاولة فتح الھاتف    كببر
ً
ُ   ا وأحیان ، إال  عملیةٍ   غبر

ي   أنھا كانت محور تنافسي  كات خالل  كببر  . وما تزال إل يومنا هذا  ةالماضی  األعوامبير  الشر

  الھواتف الذكیة، حیث تساعد    عىل جودة الصور   واضحي   كذلك بدأ الذكاء االصطناع  بالتأثبر بشكٍل 
ف 

 
ً
  تحدید ما إذا كان الشخص یلتقط صورة

   الخوارزمیات ف 
ً
   بانورامیة

ً
تلقائیً أم شخصیة العدسة    ا ، كما یختار 

 . للوصول إل أفضل النتائج الصورة  المناسبة إلضاءة
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 الصناعات الدوائیة  -3

حیث   ،ھو قطاع الرعایة الصحیة  عاٍم   بتقدم تقنیات الذكاء االصطناع  بشكٍل   ا أشع القطاعات تأثرً   أحد 

 
ٌ
   أشارت دراسة

ٌ
  قطاع الرعایة الصحیة عىل مستوى     حدیثة إل أن قیمة ٌتحلیلیة

العالم الذكاء االصطناع  ف 

لیصل    43.5%  ه ومن المتوقع أن ینمو السوق بمعدل سنوي مركب نسبت  2018ملیار دوالر عام    2.62بلغت  

 . 2025ملیار دوالر بحلول عام  27.6إل 

ز قطاع الصناعات الدوائیة كأحد أكب  المستفیدین من ھذا التقدم  ومن  ، بير  مختلف القطاعات الطبیة یب 

  صناعة الدواء من أزمةٍ 
ةٍ   حیث تعاب    ارتفاع متوسط تكلفة اكتشاف  خطبر

، الذي یبلغ  جدیدٍ   دواءٍ   تتمثل ف 

   12%یبلغ    دوالر، بمعدل نجاحي ملیار    2.6
ً
 أجراھا مركز تافتس لدراسة تطویر األدویة   لدراسةٍ   ا فقط، وذلك وفق

  دوريةِ 2016عام 
ت ف   (. Jornal Of Health Economics) اقتصادیات الصحة ، ونشر

  اتفاقیاِت ،  الذكاء االصطناع  قد یجلب الحل  أن إال  
ى ف  كات األدویة الكب  تعاون   حیث دخلت معظم شر

برامَج م تستخدم  باتت  حت   أو  التكنولوجیا،  كات  شر    ع 
ً
   داخلیة

ً
    خاصة

ف  األدویة   لمساعدتھا  عن  البحث 

كة فایزر  وأبرز األمثلة، الجدیدة  كیة لنظام واتسون من آي ب   إم  ھنا ھو استخدام شر ( IBM Watson) األمبر

  إیجاد أدویةٍ     الذي یستخدم تقنیة التعلم اآلل  
وھ    (Immuno-oncology)  لألورام  مناعیةٍ   للمساعدة ف 

 
ٌ
   تعتمد عىل  أدویة

ً
الجسم لمكافحة مرض الشطان تحدید كة  ،  ا االستفادة من مناعة  مثال آخر بارز ھو شر

یطانیة لصناعة الدواء (  Benevolent  AI)  بینیفولنت إي آي كة تعتمد بشكٍل   ،الب  عىل دمج تقنیات   تاٍم   فالشر

  كل خطوات عملیة اكتشاف (  Computational Medicine)  والصیدلة الحاسوبیة  لذكاء االصطناع  ا
ف 

 . الشیریة النھائیة الدواء، من االكتشاف المبكر وحت  التجارب

كة لتحقیق ھذا الغرض منصة  (  Benevolent)   وقد طورت الشر
ٌ
   ا تستخدم حاسوبً   وھ  منصة

ً
للتعلم   ا فائق

 (  deep learning supercomputer)  اآلل  
ً
  یصعب عالجھا والنادرة، ال    ا وتركز تحدید

عىل األمراض الت 

 . سیما المرتبطة باألعصاب والمناعة واألورام

ك الرئیس  بير  ھذه الصناعات الثالث ھو توافر رؤوس األموال بكمیاٍت   یمكن    القول بأن العامل المشب 

ةٍ  االص  كببر الذكاء  أبحاث  عىل  باإلنفاق    تسمح 
ف  الریادة  لضمان   ، سواءً   طناع  االنتقالیة،     المراحل 

ُ
 مرحلة

االنتقال من السیارات التقلیدیة إل السیارات ذاتیة القیادة، أو االنتقال من الھواتف التقلیدیة إل الھواتف 

َ   أسالیَب   الذكیة، أو االنتقال من صناعة الدواء التقلیدیة إل یثبت الذكاء    بعد یوٍم   ا ویومً   ،تكلفةٍ   وأقلَ   شعةٍ   أكبر

   همن حیاتنا الیومیة، وأن مختلف الصناعات تأثرت بالفعل أو ستتأثر ب  ا أساسیً  ا أصبح جزءً  هاالصطناع  أن
ف 

 . القریب العاجل

 

ي 
 
 مليار دوالر 90يوفر   جديدة   مجاالت   3استخدام الذكاء االصطناعي ف

اء االقتصاديون ارتفاع األرباح والعوائد المادية عالميً   يتوقع مليار دوالر بحلول عام   90ا لتصل إل  الخب 

االصطناع      2025 الذكاء  تقنيات  عىل  االعتماد    
ف  االتجاه     أوسعَ   بشكٍل  AI بسبب 

ً
مجاالٍت مستقبل   

ف     

  لوجود الذكاء االصط  وهو ما يراه محللون بمثابة مقدمةٍ ،  جديدةٍ   صناعيةٍ 
ناع  داخل كل مجاالت الصناعة ف 

  قطاعات بعينها
 .المستقبل القريب وليست ف 
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المجاالت  entrepreneur.com موقع  حسب ب و  ضمن  دخلت    
الت  الجديدة  الصناعات  أهم  فإن 

 :ه   AI المعتمدة عىل تقينات الذكاء االصطناع  

 

ة -1  صناعة الجمال والعناية بالبشر

ة مؤخرً  شهد ً ا تطورً عالم الجمال والعناية بالبشر  ا كببر
ً
، خاصة  ا فيما يخص االعتماد عىل الذكاء االصطناع 

 
ً
   باختيار المكونات األكبر مالئمة

ً
ات التحميل لتتناسب مع أنواع الجلد المختلفة،   ومثالية لصناعة مستحرص 

ر أو أي مضاعفاٍت  ات وثباتها عىل الجلد ألطول   سلبيةٍ   وعدم إلحاق الرص  وضمان استدامة تلك المستحرص 

ةٍ   .ممكنة فب 

  تتدخل تقنيات    ينطبق 
المكمالت الغذائية الت  ة، وصناعة  بالبشر ات العناية  األمر نفسه عىل مستحرص 

  تحديد مكوناتها والمواد الفعالة داخلهاالذ 
 .كاء االصطناع  ف 

 

 صناعة التعدين -2

 الرغم من أن صناعة التعدين من بير  المجاالت األكبر قدمً   عىل 
ً
، لكن دائما ما يوجد ا واعتماد ا عىل البشر

 
ٌ
  تستطيع التقليل من المخاطر AI  الستخدام التكنولوجيا القائمة عىل تقنية الذكاء االصطناع    مكان

، والت 

اق الروبوتات للكهوف    مجال الحفر والتنقيب عن المعادن، لقدرتها عىل التنقيب باخب 
المحيطة بالعمال ف 

ي  المظلمة، والعمل بشكٍل    الظروف المناخية والجغرافية القاسي مثال 
 .ة واألعماقف 

  صناعة التعدين توفبر الكثبر من الوقت والمال من   AI لتقنية الذكاء االصطناع    ويمكن 
المستخدمة ف 

  تحديد أفضل المواقع للتنقيب من حيث توافر المعادن، وهو ما يزيد من هامش  
خالل الدقة المتناهية ف 

يةٍ   الرب  ح المادي ويقلل من حدوث أي خسائرَ    دائما ما ترافق عمليات التنقيب االستكشافية  أو ماديةٍ   بشر
 .والت 

 

 مجال خدمة العمالء -3

ى    خدمة  كات الكب    تتجه فيها الشر
العمالء والتعامل مع الجماهبر عب  الهاتف أصبح من المجاالت الت 

انية المخصصة للعمالة    AI  لالعتماد عىل أنظمة الرد اآللية الداعمة لتقنية الذكاء االصطناع   لتخفيض المبر 

ية  .البشر

  ولكن
ً
  ظل المراحل األولية لتطور تقنيات الذكاء االصطناع  بالنسبة للعمليات األكبر تعقيد

فإن   ،AI ا وف 

ي ال يزال قائمً    مجال خدمة العمالء عىل المستوى الدول  االعتماد عىل العنرص البشر
 . ا ف 
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 : التحديات

ة  الذكاء 
اتيجية   االصطناعي كمير 

 وتنافسية   حتمية   إسير

عد
ُ
   ت

ً
   تقنية الذكاء االصطناع  تقنية

ً
اتيجية   إسب 

ً
َ   تعمل عىل الحصول عىل كفاءةٍ   حتمية   جديدةٍ   وفرصي   أكب 

العمالء  وتعزيز والء  تتحول بشعةٍ   ،للدخل  أنها  ةٍ   كما  مبر  المؤسسات  تنافسيةٍ   إل  من  الذكاء   ،للعديد  فمع 

  وقٍت 
كات إنجاز المزيد من المهام ف  ، وجذابةٍ   ُمخصصةٍ   عمالءٍ   أقل، وإنشاء تجارَب   االصطناع  يمكن للشر

 والتنبؤ بنتائج األعمال لزيادة الربحية. 

   ولكن
ً
   الذكاء االصطناع  ال يزال تقنية

ً
   جديدة

ً
فللحصول عىل أقىص استفادة منها، تحتاج إل    ،ومعقدة

  كيفي
ف  ة  واسعالخب  نطاق  عىل  وإدارتها  االصطناع   الذكاء  حلول  إنشاء  حيثة  الذكاء   ،  وع  مشر يتطلب 

توظيف   مجرد  من  أكبر  ر االصطناع   والعمليات    ،بياناٍت   خببر األدوات  تنفيذ  كات  الشر عىل  فيجب 

 . اتيجيات اإلدارة لضمان نجاح تقنية الذكاء االصطناع   وإسب 

 

 االصطناعي فوائد وتحديات تفعيل الذكاء 

  تثبت قيمة الذكاء االصطناع    هناك 
  تضيف التعلم اآلل  ف  ،العديد من قصص النجاح الت 

كات الت  إن الشر

والتطبيقات   التقليدية  األعمال  عمليات  إل  اإلدراك   بشدةٍ   ا لديهوالتفاعل  تحّسن  أن  تجربة   يمكنها  من 

 المستخدم وتعزز من اإلنتاجية. 

العقبات  ومع االصطناع  عىل نطاٍق   ،ذلك، هناك بعض  الذكاء  كات بنشر  الشر القليل من   حيث قامت 

وعات الذكاء   ا عىل سبيل المثال إذا لم يستخدموا الحوسبة السحابية فغالبً  ،لعدة أسباب واسعي  ما تكون مشر

   ،للغاية  االصطناع  ُمكلفةٍ 
ُ
أنها ُمعقدة ةٍ   كما    اإلنشاء وتتطلب خب 

إن    ،لطلب مع نقص اإلمداداتا  عاليةِ   ف 

معرفة مت  وأين يتم دمج الذكاء االصطناع  باإلضافة إل وقت اللجوء إل الجهات الخارجية سيساعد عىل 

 . تقليل هذه الصعوبات

 

 الذكاء االصطناعي الجاهز لالستخدام يجعل تفعيل الذكاء االصطناعي أسهل 

  تعتمد عىل الذكاء االصطناع   
  أنالجاهز لالستخدام  إن ظهور الحلول واألدوات الت 

بإمكان المزيد    هيعت 

بتكلفةٍ  االصطناع   الذكاء  من  االستفادة  كات  الشر وقٍت   أقلَ   من    
حيثأقرصَ   وف  الذكاء    ،  مصطلح  يشبر 

إ   تحتوي 
الت  امج  الحلول واألدوات والب  إل  الجاهز لالستخدام  ي   ذكاءٍ   ما عىل قدراِت االصطناع     اصطناع 

.  أو تعمل عىل أتمتة عمليةِ  مضمنةٍ   صنع القرار الخوارزم 

  
ء بدًءا من قواعد البيانات الذاتية، الت   

إن الذكاء االصطناع  الجاهز لالستخدام يمكن أن يكون أي سر

ذاتيً  إصالحها     ا يتم 
ً
ووصوّل  ، اآلل  التعلم  عىل   باستخدام  تطبيقها  يمكن    

الت  اإلنشاء  مسبقة  النماذج  إل 

وهو    ،من مجموعات البيانات لحل التحديات مثل التعرف عىل الصور وتحليل النصوص  متنوعةٍ   مجموعةٍ 
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  وقٍت 
كات عىل تحقيق القيمة الُمراد تحقيقها ف     يمكن أن يساعد الشر

َ
، وزيادة اإلنتاجية، وخفض التكلفة،  أشع

 مع العمالء. وتحسير  العالقات 

 

 اكتشاف العوائق لتحقيق اإلمكانات الكاملة للذكاء االصطناعي 

كات ال تدرك اإلمكانات الكاملة    إال أن،  حت  اآلن  الذكاء االصطناع    ما عرف عنعىل الرغم م بعض الشر

 لماذا؟ف، للتعلم اآلل  ووظائف الذكاء االصطناع  األخرى

  جزءٍ 
ي   من المفارقات، اتضح أن المشكلة تكمن ف    الناس كببر

كما أن تدفقات العمل غبر الفعالة قد    ،منها ف 

كات من الحصول عىل القيمة الكاملة لعمليات تنفيذ الذكاء اال   صطناع  الخاصة بها. تمنع الشر

علماء   يواجه  قد  المثال،  سبيل  اء  عىل  تحدياٍت وخب       البيانات 
الت  والبيانات  الموارد  عىل  الحصول    

ف 

   ،يحتاجونها إلنشاء نماذج التعلم اآلل  
ٌ
  الفريق  وقد تكون لديهم مشكلة

  التعاون مع زمالئهم ف 
ولديهم   ،ف 

 
ُ
  بعض األحيان إل عملية    العديد

من أدوات المصادر المفتوحة إلدارتها، بينما يحتاج مطورو التطبيقات ف 

ي 
  تطبيقاتهم.  شاملةٍ  إعادة ترمبر 

  يقوم علماء البيانات بتطويرها قبل أن يتمكنوا من تضمينها ف 
 للنماذج الت 

مفتوح، يخلص مسؤولو تكنولوجيا  من أدوات الذكاء االصطناع  ذات المصدر ال  متناميةٍ   ومع وجود قائمةٍ 

  دعم فرق علوم البيانات من خالل تحديث بيئات العمل الخاصة   المعلومات إل قضاءِ 
المزيد من الوقت ف 

  يرغب   ،بهم باستمرار 
وهذه المشكلة تتفاقم من خالل التوحيد القياس  المحدود فيما يتعلق بالطريقة الت 

 بها فرق علوم البيانات بالعمل. 

 ً   الذكاء   ،ا أخبر
كاتهم ف  قد ال يتمكن كبار المديرين التنفيذيير  من تصور اإلمكانات الكاملة الستثمارات شر

  من الرعاية والموارد الالزمة إلنشاء نظاٍم   ،االصطناع  
ي   وبالتال  فهم ال يقدمون ما يكق   

ي   بيت   
  ومتكامٍل   تعاوب 

وريي  .  ض   لنجاح تقنية الذكاء االصطناع 

 

 خلق الثقافة المناسبة 

التنفيذ،   أقىص استفادةٍ   تحقيقإن   تمنع نجاح عمليات    
الت  المشكالت  الذكاء االصطناع  وتجنب  من 

   بير  الفرق    عامةٍ   خلق ثقافةٍ   يتطلب
  للذكاء االصطناع  الت 

  هذا النوع  ، وتدعم بشكل كامل النظام البيت 
ف 

 : يجب تحقق التال   البيئاتمن 

 . يعمل محللو األعمال مع علماء البيانات لتحديد المشاكل واألهداف •

يقوم مهندسو البيانات بإدارة البيانات والنظام األساس  للبيانات، بحيث يتم تشغيلها بالكامل من أجل   •

 . عمليات التحليل

ي  ذجتها عىل نظاٍم يقوم علماء البيانات بإعداد البيانات واستكشافها وتصورها ونم  •  . لعلوم البيانات أساس 

البيانات عىل  • علوم  لدعم  الالزمة  األساسية  التحتية  البنية  إدارة  المعلومات  تكنولوجيا  مهندسو  يتول 

  السحابة نطاق واسع، سواءٌ 
  مكان العمل أو ف 

 . ف 

  التطبيقات إلنشاء منتجات تعتمد عىل البيانا •
 . تيقوم مطورو التطبيقات بنشر نماذج ف 
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 أفضل الممارسات للحصول عىل أقىص استفادة من الذكاء االصطناعي 

:  Harvardمراجعة أعمال  قدمت  التوصيات التالية لبدء العمل مع الذكاء االصطناع 

  لها التأثبر األكب  والفوري عىل اإليرادات والتكلفة.   قم بتطبيق قدراِت  •
 الذكاء االصطناع  عىل األنشطة الت 

•  
ً
من التخلص من موظفير     استخدم الذكاء االصطناع  لتعزيز اإلنتاجية بنفس العدد من األشخاص، بدّل

 عدد منهم.  أو إضافة

الم • وليس   ،  
الخلق  المكتب    

ف  االصطناع   الذكاء  تقنية  بتنفيذ  من  ابدأ  ا  ً )ستستفيد كثبر األمام   كتب 

 . المعلومات والمحاسبة( تطبيقها عىل تكنلوجيا 

 

ي تجربتك مع الذكاء االصطناعي   الحصول عىل مساعدة  
 
 ف

يجب عىل فالتحول إل الذكاء االصطناع  للحفاظ عىل القدرة التنافسية،  اتخاذ قرار  من    مهرب يوجدال  

  نهاية المطاف احتضان الذكاء االصطناع  وإنشاء نظاٍم 
كة ف    للذكاء االصطناع    كل شر

ومن الطبيع     ،بيت 

  المؤخرة. 
  الذكاء االصطناع  عىل مدى السنوات العشر القادمة أن تظل ف 

  تبت 
  تفشل ف 

كات الت   بالنسبة للشر

ك أن شر من  الرغم   عىل 
ً
المهارات    ما   ة تمتلك  ال  كات  الشر معظم  أن  إال  القاعدة،  لهذه  استثناًء  تكون  قد 

  والحلو 
ات الداخلية لتطوير نوع النظام البيت  . والخب    يمكنها زيادة قدرات الذكاء االصطناع 

 ل الت 

 
ً
كاتا  إذ اتيجية المناسبة والوصول إل األدوات   بحاجةٍ   فكل المؤسسات والشر   تطوير اإلسب 

إل المساعدة ف 

  ،   رحلة التحول للذكاء االصطناع 
يٍك   عليها يجب  كما و المناسبة للنجاح ف  ة   مبتكري   البحث عن شر يتمتع بالخب 

  مجا
.  شاملةٍ  ل األعمال ويتمبر  بمجموعةٍ الشاملة ف   من الذكاء االصطناع 

 

 : الهدف من البحث

  مشكلة البحث

 : هو  البحثالهدف من 

وبعض • وحدوده  استخداماته  وتوضيح  االصطناع   الذكاء  بمجال  عنه    التعريف  الخاطئة  المفاهيم 

ة    تآ المنشتفيد    الذكاء االصطناع  عىل تقنيات    قائمةٍ   تقنيةٍ   لتصميم حلوٍل   باإلضافة إل إرشاداٍت  الصغبر

 . ذلك الخدميةك الصناعية والتجارية و والمتوسطة 

•  
ً
  أي قطاع، إال أن القطاع الصناع  ربما یكون    ا حقیقیً   ا مع أنه یمكن للذكاء االصطناع  أن یحدث فارق

ف 

تأثرً  العمالقة وتوافر رؤوس  ا األشع  الصناعیة  كات  الشر سة بير   الشر فالمنافسة  الھائلة، سمح ،  األموال 

كات بضخ استثماراٍت  ةٍ   لھذه الشر ،    كببر   مختلف المجاالت البحثیة، ال سیما أبحاث الذكاء االصطناع 
ف 

 
ً
تتوقف، فهل   أمل   ال 

الت  التكنولوجیة  التطورات  ، ومواكبة  العالم  السوق    
الحفاظ عىل موقعھا ف    

ف 

 مر نفسه؟فعل األ من تتمكن القطاعات التجارية وكذلك الخدمية 
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  تخصص مخصصاٍت أن  تبير     هبما أن •
كات العمالقة الت    ماليةٍ   تطبيق الذكاء االصطناع  يتم من قبل الشر

ةٍ  ة والمتوسطة يصعب عليها ذلكوأن  لهذا المجال    كببر كات الصغبر تتخىط عقبة ، فكيف لها أن  الشر

كات العمالقة السبّ تحذو حذو    ة لالستفادة من الذكاء االصطناع  وأنظالتكاليف الباه   هذه الشر
اقة ف 

 ؟ المجال

   مع أن الذكاء االصطناع  وفر إمكاناٍت  •
ً
 جذريي   إال أنه أثر بشكٍل   ، ا لمختلف المجاالت الصناعیة تقریبً   ھائلة

المجاالت الصناعية أن تستفيد االستفادة لبقية  ، فكيف  عىل صناعة السیارات والھواتف الذكیة واألدویة

؟  المرجوة  من تطبيقات الذكاء االصطناع 

 

  الفرضياتالتساؤالت و 

  مجاالت عملها  •
  تطبيق الذكاء االصطناع  ف 

تبت  ة والمتوسطة  تأسًيا    هل بإمكان المنشآت الصغبر

 ؟ بالمنشآت العمالقة

المنشآت   • بإمكان  والخدمية  هل  عملها التجارية  مجاالت    
ف  االصطناع   الذكاء  تطبيق    

تأسًيا   تبت 

 ؟ الصناعيةبالمنشآت  

المنشآت   • بإمكان  )هل  غبر  الصناع   النشاط  ذات  الذكية صناعة  الصناعية  والهواتف  السيارات 

  مجاالت عملها؟ ( الصناعات الدوائيةو 
  تطبيق الذكاء االصطناع  ف 

 تبت 

 واألدوات؟ما ه  الوسائل  •

 ما هو نطاق األعمال والنشاطات؟  •

؟  •  
 مت  سيتم التبت 

  يجب اتباعها؟  •
 ما ه  المراحل الت 

اتيجية المؤسسات لتطبيق للذكاء ةاألهداف األساسي ه  ما  •  ؟ االصطناع    إلسب 

  هذه المؤسساته  ما  •
اتيجية الذكاء االصطناع  ف    تتضمنها إسب 

 ؟ المحاور الت 

 هل هذه المؤسسات مؤهل •
ٌ
  ة

ً
اتيجياإل  هلهذ  فعل  م ال؟ أ ةسب 

 

 المنهجية: 
البحث:   •  نوع 

ٌ
بحث ي   هو   

األعمالتلدراسة    استكشاف  مجال    
ف  االصطناع   الذكاء  المنش  طبيقات    

ت آف 
ة والمتوسطة  . الصغبر

كبر  عىل السوق السعودي بشكٍل سيتم عينة الدراسة:  •
ي  الب   . الدول العربيةسوق ثم  رئيس 

  واألدوات التقنيات  •
 سيتم استخدامها لجمع البيانات: الت 

   الحديثةو االطالع عىل الدراسات السابقة  •
دوريات ومواقع الكتيبات و الكتب و الاألبحاث و الواردة ف 

نت.   اإلنب 

الشخصية    أجراء • بعض  المقابالت  والمتأثرين  مع  )الصناعية المؤثرين  المختلفة  المجاالت    
ف 

 والتجارية والخدمية(. 

 العائد منها. وتحليل عىل بعض المؤثرين والمتأثرين ودراسة  االستباناتتوزي    ع  •
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 المراجع: 
 

 Sustainable Development Goals SDG موقع: الذكاء االصطناع  لتحقيق الصالح العام •

https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/artificial-intelligence-

for-good.aspx 

•    
  –   ITU News magazine  –  ا قدمً منشور: الذكاء االصطناع  لتحقيق الصالح العام: سبل المىص 

 2019نوفمب  

  قطاع األعمال  : كتيب •
 2021 - مركز ذكاء –الذكاء االصطناع  ف 

  –أوراكل  –ما هو الذكاء االصطناع  مقالة:  •

www.oracle.com/sa-ar/artificial-intelligence/what-is-ai 

؟ ما الصناعات األكبر تأثًرا بال مقالة:  •  ذكاء االصطناع 

https://technologyreview.ae/  صناعات-أكبر -تأثرا -بالذكاء- االصطناع/ 

؟ •  مقالة: ما الفرق بير  الذكاء االصطناع  والتعلم اآلل 

https://technologyreview.ae/  الفرق-الذكاء-االصطناع  -والتعلم-اآلل/ 

•   
 مليار دوالر  90مجاالت جديدة يوفر  3مقالة: استخدام الذكاء االصطناع  ف 

https://al-ain.com/article/industries-now-depend-on-ai 

 CB INSIGHTSموقع:  •

https://www.cbinsights.com/ 

https://interactives.cbinsights.com/artificial-intelligence-acquisitions-by-famga / 
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