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الحيوية  الممكنات  أح���د  ب��اع��ت��ب��اره 
القطاعات  انتاجية  تحسين  في  لالسهام 
االقتصادية وركيزة أساسية للدفع باالقتصاد 
شركة  دشنت    ، التقني  للتحول  الوطني  
للخدمات  م���زود  أول   - ب���ارك  دات���ا  ع��م��ان 
لتكنولوجيا  الُمدارة  والخدمات  السحابية 
الذكاء  خدمة  السلطنة،   في  المعلومات 
االنضمام  خالل  من  السحابي   االصطناعي 
السحابية  الخدمة  مزود  شركاء  برنامج  إلى 
 NVIDIA  « »ان��ف��ي��دي��ا   ش��رك��اء   لشبكة 

. ))NPN
الدكتور  سعادة  التدشين  حفل  رعى   
النقل  وزارة  الشيذاني وكيل  بن عامر  علي 
لالتصاالت  المعلومات  وتقنية  واالتصاالت 
من  ع��دد  وب��ح��ض��ور  ال��م��ع��ل��وم��ات،  وتقنية 
قطاع  وممثلي  المستوى  رفيعي  ال��وف��ود 
األعمال ووسائل االعالم حيث حظي الحدث 
بتغطية اعغالمية ميدانية وافتراضية شاملت 
مختلف جوانب الذكاء االصطناعي وفوائده 
ال��م��رج��وة.  وي��أت��ي إط���الق خ��دم��ة ال��ذك��اء 
األول��ى  تعتبر  التي  السحابي  االصطناعي 
رؤية  مع  منسجماً  بالسلطنة،  نوعها  من 
عمان 2040،  ومع جهود السلطنة لمواكبة 
متطلبات  مع  المتوافقة  التقنية  التطورات 

الثورة الصناعية الرابعة.
 11 ت��ق��دم��ت  ق��د  السلطنة  وك��ان��ت   
للذكاء  الحكومة  جاهزية  مؤشر  في  مركزا 
احتلت   حيث  2020م  ع��ام  االص��ط��ن��اع��ي 
على  وال��س��ادس��ة  عالميا   48 ال���  المرتبة 
م��س��ت��وى ال���ش���رق األوس�����ط وف���ق م��ؤش��ر 

أوكسفور إنسايت. 
 وبهذه المناسبة قال المهندس مقبول 
عمان  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الوهيبي، 
في  االصطناعي  الذكاء  يسهم   « ب��ارك  دات��ا 
الدفع بعمليات التحول الرقمي في مختلف 
عمالء  خدمات  تعزيز  في  س��واء  المجاالت 
سالسل  تبسيط  في  أو  المالية،  الخدمات 

التوريد في القطاعات الصناعية، أو مساعدة 
األطباء على تقديم خدمات طبية ذات نتائج 
أفضل للمرضى،   لذلك اننا في شركة عمان 
نكون في مقدمة  ب��أن  ف��خ��ورون  ب��ارك  دات��ا 
المنتجات  من  النوع  هذا  توفير  في  الركب 
االصطناعي  ال��ذك��اء  خ��دم��ة  ف��ي  المتمثل 
السحابي والتي ستسهم في تسريع التحول 
الذكاء  استخدامات  نحو  واالتجاه  الرقمي 
االص��ط��ن��اع��ي ف��ي ال��م��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة 

المختلفة بالبالد«. 
إط��الق  أن  »ب��م��ا   : الوهيبي  وأض���اف 
خدمة الذكاء االصطناعي  السحابي سيسام 
في تعزيز  دخول السلطنة  إلى عالم الذكاء 
بارك  دات��ا  عمان  أثبتت  فقد   ، االصطناعي 
مبتكرة  خدمات  تقديم  في  نجاحها  عملياً 
النمو  م��ن  ال��م��زي��د  ل��دع��م  السلطنة   إل��ى 
منذ  الحافل  سجلنا  جانب  إلى  االقتصادي. 
أكثر من تسع سنوات من الخدمة في صناعة 
الخدمات السحابية ، فاننا  نتطلع اآلن إلى 
مساعدة الشركات على القفز إلى األمام في 
االبتكار والربحية من خالل استخدام الذكاء 

االصطناعي محليًا وخارجيًا ».
كما انضم إلى الحفل افتراضيا من على 
البعد ،  جاب زويدرفيلد ، نائب رئيس شركة 
األوسط  والشرق  أوروبا  لمنطقة   NVIDIA
الذكاء  »يعمل  بقوله   متحدثا   ، وإفريقيا 
االصطناعي على تتحول مختلف الصناعات 
مساعدة  وعلى   ، األف��ض��ل  نحو  وتطورها 
الدول واألعمال على حل مختلف  تحدياتها 
في  العديد من المجاالت كالزراعة والرعاية 
بصفتها  و   ، ذل��ك  وغير  والمناخ  الصحية 
 NVIDIA لشركة   االستراتيجي  الشريك 
NPN    ، فان عمان داتا بارك تساعد على 
البالد  في  االصطناعي  الذكاء  خبرات  تنمية 
نظام  من   لالستفادة  جديدة  فرص  لخلق 

الذكاء االصطناعي الرائد في العالم »
    كما أشار الوهيبي إلى أن استخدام 
خدمات الذكاء االصطناعي يعتبر عامالً مهماً 
القطاعات  م��ن  العديد  إنتاجية  لتحسين 

االقتصادية ، مثل البنوك والتمويل والطاقة 
الصحية  للرعاية  اللوجستية  وال��خ��دم��ات 
والمال  الوقت  يوفر  إنه  التجزئةكما  وتجارة 
أنه  عن  فضالً   ، التشغيلية  الكفاءات  ويعزز 
يؤدي إلى زيادة اإليرادات. كما يعزز الذكاء 
المعقدة  الفكرية  المهام  أداء  االصطناعي 
فضالً   ، المشكالت  وحل  القرار  صنع  مثل 
عن زيادة خدمات العمالء بشكل استباقي.   

منصة  ب��أن  أي��ًض��ا  الوهيبي   وأوض���ح   
الذكاء االصطناعي المدعومة بنظام  خدمة  
NVIDIA DGX ™ A100   تناسب جميع 
يوفر  ، مما  الذكاء االصطناعي  أحمال عمل 
كثافة حوسبة غير مسبوقة وأداء ومرونة في 
أول نظام 5 بيتا FLOPS AI في العالم حيث 

سيمكن ذلك كالً من المؤسسات الحكومية 
استكشاف  من  الخاص  القطاع  وشركات 
مع  االصطناعي  للذكاء  المختلفة  الفوائد 

ضمان أمن ةوموثوقية  البيانات  .
توقيع  نفسه   الحدث  خ��الل  ت��م   كما   
بين   ، اإلط��الق  عند  جماعي  تعاون  اتفاقية 
المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي 
ساندو  وراج  و  ب���ارك  دات���ا  ع��م��ان  لشركة 
المملكة  بيكال  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
 ، غ��ول��دم��ان  جيمس  وب��ح��ض��ور   المتحدة  
بالسفارة  الدبلوماسية  البعثة  رئيس  نائب 

البريطانية في مسقط.
قال   المناسبة  بهذه  له  تصريح   وفي   
بيل موراي    »تعد التكنولوجيا أحد مجاالت 
القوة بالنسبة لنا في المملكة المتحدة على 
بلندن  االعتراف  تم  ، حيث  الخصوص  وجه 
االصطناعي  للذكاء  أوروب��ا  عاصمة  بأنها« 

بين  ال��ش��راك��ة  ل��ه��ذه  متحمس  ف��ان��ا  ن    .«
بارك وبيكال حيث ستخلق هذه  داتا  عمان 
الشراكة فرص عمل جديدة وستدعم تطوير 
النظام البيئي التكنولوجي في عمان وتعزز 
رؤية  مع  يتماشى  بما  المحلية  المواهب 
2040. من جانبه قال راج ساندو ، الرئيس 
:تهانينا  البريطانية  بيكال  التنفيذي لشركة 
ان  حين  في  وبيكال   ب��ارك  دات��ا  عمان  الى 
المفتاح  هو  ب��ارك  دات��ا  عمان  م��ع   تعاوننا 
االصطناعي  للذكاء  جديدة  تقنيات  إلنشاء 
مجلس  ودول  عمان  في  الخامس  والجيل 
شريك  وج��ود  ان  الخليجي.حيث  التعاون 
يتطلع إلى المستقبل في المنطقة سيمكن 
بيكال من جلب ابتكارات بريطانية متطورة 
محليًا  التكنولوجيا  تطوير  على  القدرة  مع 
في  مشتركة  فرًصا  الشراكة  هذه  وستفتح 
سلطنة عمان والمملكة المتحدة على مدى 

السنوات القادمة«.  وفًقا لبحث أجرته شركة 
ر أن يساهم الذكاء االصطناعي  PWC ، يُقدَّ
على  أمريكي  دوالر  تريليون   15.7 بنحو 
بينما   ،  2030 عام  بحلول  العالم  مستوى 
من   2٪ األوس���ط  ال��ش��رق  يحقق  أن  يُ��ق��در 
إجمالي الفوائد العالمية للذكاء االصطناعي 
مليار   320 يعادل  ما  أي   ،  2030 عام  في 
دوالر أمريكي.وتظهر تقارير التوقعات أيًضا 
النمو  معدل  ي��ت��راوح  أن  المتوقع  م��ن  أن��ه 
جميع  في  سنويًا   34٪-20 بين  السنوي 

أنحاء المنطقة. 
ك��م��ا ت��ش��ي��ر ال��ت��وق��ع��ات م���ن ش��رك��ة 
 ،  2025 ع��ام  بحلول  أن��ه  إل��ى   Gartner
ابتكرت  قد  الشركات  من   50٪ ستكون 
منصات تنسيق للذكاء االصطناعي لتفعيل 
من  أق��ل  من  ب��زي��ادة   ، االصطناعي  ال��ذك��اء 
 2025 عام  وبحلول   .2020 عام  في   10٪
الفئة  ه��و  االصطناعي  ال��ذك��اء  سيكون   ،
 ، التحتية  البنية  ق��رارات  تقود  التي  األول��ى 
نظًرا لنضج سوق الذكاء االصطناعي ، مما 
في  أضعاف  عشرة  بمقدار  نمو  إل��ى  أدى 
 ،  2025 عام  وبحلول  الحوسبة.  متطلبات 
مجموعة  الحكومات  من   10٪ ستستخدم 
سلوك  أن��م��اط  ذات  اصطناعية  سكانية 
واقعية لتدريب الذكاء االصطناعي مع تجنب 

مخاوف الخصوصية واألمان. 
 كما تجدر االشارة هنا  بأن  ُعمان داتا 
تقديم  في  مسيرتها  ط��وال  أسهمت  ب��ارك 
في  واح���دة  مظلة  تحت  متكاملة  ح��ل��ول 
وتخزين  السحابية  الحوسبة  خدمات  مجال 
للقطاع  السيما  الشبكات  وأم��ن  البيانات 
خ��ي��ارات  وت��وف��ي��ر  السلطنة،  ف��ي  ال��م��ال��ي 
متطوِّرة في مجال استضافة المواقع؛ وذلك 
لما لديها من مركز بيانات افتراضية متطوِّر 
في مجال األمن السيبراني بمستوى عالمي 
من الجودة مما يُسهم في توفير ما يصل إلى 
%55 من التكلفة اإلجمالية للخدمات التي 
مقارنة  المراكز  من  النوع  هذا  مثل  يقدِّمها 

بالمراكز التقليدية للبيانات

سببها  ال��ت��ي  ال��م��ع��وق��ات  م��ن  ال��رغ��م  على 
لديها  عمان  سلطنة  ف��إن  العالمي،  ال��وب��اء 
نحو  مسيرتها  في  إليه  تتطلع  الذي  الكثير 
تحقيق الرؤى الموضوعة لعام 2040. ومن 
عامال  االصطناعي  الذكاء  يكون  أن  المتوقع 
أحدث  لمواكبة  السلطنة  لجهود  مسرعا 
الحوسبة  التكنولوجية في مجال  التطورات 
الصناعية  الثورة  متطلبات  مع  المتوافقة 
قطاعات  عبر  االصطناعي  والذكاء  الرابعة 
األمام  إلى  السلطنة  ستدفع  التي  الصناعة 
التقديرات،  وبحسب  المقبلة.  األي��ام  في 
بحوالي  سيساهم  االصطناعي  الذكاء  فإن 
العالمي  االقتصاد  في  دوالر  تريليون   15.7
بحلول عام 2030، منها 6.6 تريليون دوالر 
يحتمل أن تأتي من زيادة اإلنتاجية، والباقي 
المتوقع  ومن  المستهلك.  فوائد  سيأتي من 
هذه  م��ن  األوس���ط  ال��ش��رق  حصة  تبلغ  أن 
مليار   320 )حوالي   2% نسبة  اإلي���رادات 
دوالر(، منها نسبة %34.8 ستأتي من دول 
أن  المتوقع  الخليجي. ومن  التعاون  مجلس 
االصطناعي  للذكاء  السنوي  النمو  يتراوح 
بين %20 و %34، مع كون كال من المملكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
حيث  المجال  هذا  في  الكبار  الالعبان  هما 
سيسهمان بمبلغ 231.2 مليار دوالر بحلول 

عام 2030. 
ال��ذك��اء  ي��س��اه��م  ي��ت��وق��ع أن  وب��ي��ن��م��ا 
االصطناعي بنسبة %25 من الناتج المحلي 
في   15% وبنسبة  الصين  ف��ي  اإلجمالي 
فإنه   ،2030 عام  بحلول  الشمالية  أمريكا 
التعاون  مجلس  دول  في  يساهم  أن  يتوقع 
وبينما  تقريبا،   10% بنسبة  الخليجي 
اآلفاق  على  النفط  أسعار  في  التقلب  يؤثر 
الحكومات  يدفع  فإنه  للمنطقة،  االقتصادية 
ل��إي��رادات  بديلة  مصادر  عن  البحث  إل��ى 
النفطية  غير  القطاعات  تطوير  إن  والنمو. 
ال��ذك��اء  تقنيات  ف��ي  االستثمار  خ��الل  م��ن 
ترسيخ  إل��ى  ي��ؤدي  أن  يمكن  االصطناعي 
المكانة االستراتيجية للمنطقة في السنوات 
للذكاء  المقدرة  القيمة  يلي  وفيما  القادمة. 
االص��ط��ن��اع��ي ف��ي ال��ش��رق األوس����ط عبر 

قطاعات الصناعة في عام 2030.
القتصاد  عمان  رؤي��ة  وض��ع  أج��ل  م��ن 
االبتكار  على  قائم  ومتنوع  منتج  تنافسي 

ويقوده  ال��ف��رص  وتكافؤ  األدوار  وتكامل 
فمن  وال��خ��اص،  ال��ع��ام  القطاعين  م��ن  ك��ل 
ال��ض��روري االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ت��ط��ورات في 
مختلف  في  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء 

القطاعات وتحسينها. 
هي  المجال  ه��ذا  في  الشعلة  وحاملة 
ش��رك��ة ع��م��ان دات���ا ب����ارك، ال��م��زود األول 
المعلومات  لتكنولوجيا  الُمدارة  للخدمات 
في سلطنة عمان، التي تقوم بتوسيع نطاق 
سلطنة  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
نيبوال  خ��دم��ة  إط���الق  ألن  ون��ظ��را  ع��م��ان. 
الذكاء االصطناعي )Nebula AI( سيسهم 
الذكاء  عالم  إل��ى  عمان  دخ��ول  اعتماد  في 
شهادة  هي  الخدمة  هذه  فإن  االصطناعي، 
للنهوض  بارك  داتا  عمان  شركة  دعم  على 
الرابعة  الصناعية  للثورة  الرقمي  باالقتصاد 
حيث يتعاون البشر واآلالت للقفز إلى األمام 
استخدام  خالل  من  والربحية  االبتكار  في 

الذكاء االصطناعي. 
من  التطور  سريع  الحالي  العصر  في 
 11 عمان  تقدمت سلطنة  الرقمية،  الناحية 
لتطبيق  الحكومة  مركزا في مؤشر جاهزية 
بينما   ،2020 عام  في  االصطناعي  الذكاء 
على  والسادسة  عالميا   48 المرتبة  احتلت 
لمؤشر  وف��ق��ا  األوس����ط،  ال��ش��رق  مستوى 

أكسفورد إنسايت.
بنية  على  السلطنة  اعتماد  تزايد  ومع 
المعلومات  لتكنولوجيا  متطورة  تحتية 
لدعم صناعاتها، فإن من الحكمة أن نخطط 
الذكاء االصطناعي هو  لمستقبل يكون فيه 
البيانات  وجمع  الحيوية  المعلومات  مفتاح 
والتحليل التي تعمل كمدخالت لصنع القرار 
بخالف  شأنه  من  وال��ذي  الفعال  والتنفيذ 
للوقت ومكلفا في  يكون مستهلكا  أن  ذلك 
وغني  فيه.  نعيش  ال��ذي  التنافسي  العالم 
والخدمات  البيانات  مراكز  إن  القول  عن 
السحابية يتم اعتبارها أحد مجاالت التركيز 
للرقمنة حيث توجد فرصة كبيرة  الرئيسية 

الستكشافها واستغاللها. 
ال���ذك���اء  ن��ي��ب��وال  خ���دم���ة  إط�����الق  إن 
فرصة  يوفر   )Nebula AI( االصطناعي 
للحكومة ألن تقوم سريعا بإدخال الخدمات 
عمان  لسلطنة  أي��ض��ا  وف��رص��ة  السحابية 
للخدمات  بوابة  تقديم  رائدة في  لكي تكون 

السحابية المدعومة بالذكاء االصطناعي في 
المنطقة. وهناك أعداد كبيرة من الكابالت 
تؤهلها  السلطنة  ف��ي  المتوفرة  البحرية 
الستضافة مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر 
التي  السحابية  والخدمات  السرعة  عالية 
الذكاء  خ��وارزم��ي��ات  معالجة  في  تستخدم 
من  الكبير  ال��ع��دد  أن  كما  االص��ط��ن��اع��ي. 
المعلومات  تكنولوجيا  تخصصات  خريجي 

مجال  في  وتدريبهم  تأهيلهم  يمكن  الذين 
المتقدمة  والتقنيات  االصطناعي  ال��ذك��اء 
لصالح  تصب  التي  العوامل  أحد  أيضا  هو 
وشركة  ال��م��ج��ال.  ه��ذا  ف��ي  عمان  سلطنة 
التي  الشعلة  حاملة  هي  ب��ارك  دات��ا  عمان 
سلطنة  في  االصطناعي  الذكاء  ثورة  تقود 
عمان، وهي بذلك تساعد على تعزيز إنتاجية 
االقتصادي  للتنويع  المستهدفة  القطاعات 

في  االصطناعي  ال��ذك��اء  اعتماد  خ��الل  من 
القطاعات التي تساهم في النمو االقتصادي 
التطبيق  خ��الل  م��ن  االجتماعي  والتأثير 
قطاعات  في  الذكية  للتقنيات  المتماسك 
الثروة السمكية والزراعة والنقل والخدمات 
والصناعة  والتعدين  والطاقة  اللوجستية 
وال��ص��ح��ة وال��س��ي��اح��ة، وع���الوة على ذل��ك، 
الذكاء  نيبوال  لخدمة  التحتية  البنية  ف��إن 

أيضا  تتيح  محليا  المستضافة  االصطناعي 
خالل  من  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  نقل 
دعم البحث والتطوير في بناء الخوارزميات 
باإلضافة  البرمجيات،  وأدوات  والمكتبات 
إلى بناء واعتماد برمجيات مفتوحة المصدر 
االصطناعي  ال��ذك��اء  تمكين  على  تعمل 

وتطبيقاته. 
على  أيضا  بارك  داتا  عمان  تعمل  كما 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تطبيق  تعزيز 
ترقية  دعم  في  وأيضا  السيبراني  األمن  في 
المحلية  السحابية  للحوسبة  التحتية  البنية 

لمعالجة تطبيقات الذكاء االصطناعي. 
وطنية  أولوية  إلى  الرقمنة  تحول  ومع 
قطاعي  من  كل  في  الصناعة  قطاعات  عبر 
ال��ذك��اء  سيلعب  وال��خ��دم��ات،  التصنيع 
االصطناعي دورا حيويا في األتمتة ومعالجة 
زيادة  إلى  فقط  ت��ؤدي  لن  والتي  البيانات 
أيضا  اإلنتاجية بل  الكفاءات وتحسين وقت 
البشرية  ال��م��وارد  تخصيص  تحسين  إل��ى 

للعمليات ذات القيمة األعلى.
تلعب  أن  إلى  بارك  داتا  عمان  وتهدف 
القطاعات  أداء  ت��ع��زي��ز  ف��ي  نشطا  دورا 
خ��الل  م��ن  ع��م��ان  سلطنة  ف��ي  المختلفة 
خدمات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي. ومن 
القطاعات الرئيسية التي تتطلع فيها عمان 
التقدم  من  المزيد  تحقيق  إل��ى  ب��ارك  دات��ا 
من  عمان  في سلطنة  كبير  بشكل  والتأثير 
خالل التقنيات المتقدمة في خدمات الذكاء 
الخدمات  المقبلة،  األي��ام  في  االصطناعي 
والخدمات  والتجزئة  والمالية  المصرفية 

اللوجستية والرعاية الصحية والطاقة. 
ب����دءا م���ن ت��ب��س��ي��ط وت��ق��ل��ي��ل ال��وق��ت 
المستهلك في إجراءات القروض سواء على 
مستوى األفراد أو الشركات، إلى االكتشاف 
المبكر للمرض وتوفير المعلومات المناسبة 
سلوك  ب��أن��م��اط  والتنبؤ  األم��ث��ل،  للعالج 
إلى  بالتجزئة،  البيع  لحلول  المستهلك 
أفضل استغالل لطرق سير البضائع استنادا 
إلى المعلومات والبيانات بكفاءة أو تسخير 
خدمة  ستجد  ال��ط��اق��ة،  قطاع  ف��ي  الطاقة 
لشركة  التابعة  االصطناعي  الذكاء  نيبوال 
عمان داتا بارك دائما في طليعة االبتكارات 
الذكاء  وحلول  التكنولوجيا  في   المستمرة 

االصطناعي. 

عمان داتا بارك تدشن خدمة 
نيبوال الذكاء االصطناعي
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تغيير  على  القدرة  له  االصطناعي  الذكاء 
الطريقة التي تعمل بها البنوك. فمن خالل 
الرئيسية  ال���رؤى  تحديد  ف��ي  المساعدة 
وحساب  البيانات  من  هائلة  كميات  في 
كل   – الروتينية  المهام  وأتمتة  المخاطر 
ذلك بسرعة وحجم غير مسبوقين – يمكن 
وهذا  العمل.  ومهام  خطوط  كل  تحسين 
يتيح للبنك الذي يعمل بالذكاء االصطناعي 
وتقليل  الخدمات  وتوسيع  اإلنتاجية  زيادة 
بشكل  العمالء  خدمة  وتحسين  المخاطر 

كبير. 

العمل المصرفي باستخدام 
الذكاء االصطناعي

للذكاء  ال��ن��اج��ح  التنفيذ  مفتاح  إن 
متكامل  ح���ل  وج����ود  ه���و  االص��ط��ن��اع��ي 
يتضمن كال من األجهزة والبرامج – الذكاء 
للبنية  التنفيذ  هذا  كمنصة.  االصطناعي 
للذكاء  المركزية  وهذه  المشتركة  التحتية 
االصطناعي تعزز الخبرة واإلنتاجية والحجم 
إلى  التطوير  م��ن  الحياة  دورة  وتقصر 
النشر وتقلل التكلفة اإلجمالية للملكية من 
الحوسبة  لموارد  الفعال  االستخدام  خالل 
الذكاء  تتبنى  التي  والشركات  والتخزين. 
عملياتها  م��ن  كجزء  بنجاح  االصطناعي 
عن  تميزها  إضافية  ن��اف��ذة  على  تحصل 
غيرها – فهي تصبح ضمن ذلك النوع من 
المواهب  أفضل  تجذب  التي  المؤسسات 
ال��ذي��ن يقودون  ال��ع��ال��م. واألش��خ��اص  ف��ي 
إلى  يأتون  االصطناعي  الذكاء  ابتكارات 
وهذا  األدوات  هذه  تقدم  التي  الشركات 
النطاق، فيتمكنون من القيام بأهم األعمال 

في حياتهم. 
إن سحابة الذكاء االصطناعي الخاصة 
يمكنها تشغيل اآلالف من عمليات المحاكاة 
في  البيانات  نقاط  من  الماليين  وتحليل 
جزء صغير من الوقت الذي كانت تستغرقه 
تحويل  يتم  لذلك  ونتيجة  ال��س��اب��ق.  ف��ي 
جديد  مع جيل  للعمالء  المصرفية  التجربة 
من التطبيقات الذكية. وهذه ليست سوى 
العميل  مكالمات  من  يقلل  فهذا  البداية. 
التطبيقات للعمالء بشكل  ويسمح بتقديم 
لوحدات  المتسارع  األداء  بفضل  أس��رع 
تعمل  التي  والحاويات  الرسومات  معالجة 
بشكل آلي متناسق.  في التعامل مع أسواق 
المال، يمكن الذكاء االصطناعي من تدريب 
متوازي  بشكل  اإلحصائية  النماذج  آالف 
االحتماالت،  من  واسعة  مساحة  لتغطية 
وهو األمر الذي يكون مستحيال بدون بيئة 
موزعة ومؤتمتة بالكامل. واآلن يمكن تعبئة 
المجموعة بأكملها بنقرة واحدة باستخدام 

خط األنابيب اآللي. 

كشف االحتيال
الذكاء االصطناعي تلك  إنجازات  أكبر  من 

المعامالت  االحتيال في  المتعلقة بمكافحة 
الخاصة بالبنوك وشركات بطاقات االئتمان 
– وهي مشكلة تكلف مليارات الدوالرات. 
بالغ  أمر  هو  الحقيقي  االحتيال  إن كشف 
أنتجت  التقليدية  األنظمة  ولكن  األهمية، 
اإليجابية  الكثير من اإلشارات  التاريخ  عبر 
ال��خ��اط��ئ��ة أك��ث��ر م��ن إش����ارات االح��ت��ي��ال 
يقدم  االصطناعي  الذكاء  ولكن  الحقيقي. 
من  وتقلل  االحتيال  اكتشاف  تعزز  حلوال 
خالل  م��ن  الخاطئة  اإليجابية  ال��م��ع��دالت 

استخدام تقنيات التعلم اآللي المتقدمة.
إن ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ق��د أح��دث 
ثورة في الصناعات التي تبلغ قيمتها عدة 
الخدمات  مثل  ال���دوالرات  من  تريليونات 
أنحاء  جميع  ف��ي  النمو  وتعزيز  المالية 
 American إلى PayPal العالم. من خدمة
تستفيد   ،  Ping An إل���ى   Express
الشركات من الذكاء االصطناعي لتحسين 
التكاليف  وخ��ف��ض  ال��ع��م��الء  م��خ��رج��ات 

ومكافحة االحتيال.

خدمة عمالء محسنة
االصطناعي  ب��ال��ذك��اء  ي��ع��رف  م��ا  ه��ن��اك 
من  المستهلكين  يمّكن  ال��ذي  ال��ح��واري 
المالية،  المعامالت  أن���واع  جميع  إدارة 
األم��وال  وتحويل  الفواتير  دف��ع  من  ب��دءا 
للذكاء  ويمكن  جديدة.  حسابات  فتح  إلى 
االص��ط��ن��اع��ي م���ن خ���الل ال��ح��وس��ب��ة أن 
يساعد في تدريب روبوتات المحادثة على 
محادثات  في  العمالء  وإش��راك  التواصل 
في  المباشرة  الحية  ال��م��ح��ادث��ات  تشبه 
تفاعالت  تقديم  ومن خالل  الفعلي.  الوقت 
توفير  للبنوك  يمكن  هذه،  الذاتية  الخدمة 

على  للتركيز  العمالء  خدمة  وك��الء  وق��ت 
التفاعالت والمعامالت عالية القيمة. 

عروض مصرفية مخصصة
تمثل  التجارية،  المنصات  أكبر  بعض  في 
 30% إلى  نسبته  تصل  قد  ما  التوصيات 
تترجم  أن  يمكن  وال��ت��ي  اإلي����رادات،  م��ن 
وهذا  ال���دوالرات.  بمليارات  مبيعات  إل��ى 
الذكاء  فيها  يقدم  التي  المجاالت  أحد  هو 
نظام  ف��ي  كبيرة  مساهمة  االصطناعي 
كل  وتحليل  تسجيل  خ��الل  من  التوصية 
خطوة يقوم بها المستهلك بدءا من زيارة 
الديون  أولويات  تحديد  إلى  الويب  صفحة 
نظم  تعمل  أوال.  س���داده���ا  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
التوصية على زيادة التغيير من خالل تقديم 
وتحسين  للمستهلكين  مخصصة  رسائل 

والء العمالء للبنك ورضاهم عنه. 

تسريع الخدمات المالية 
باستخدام الذكاء االصطناعي

والتقلبات  الضخمة  البيانات  مجموعات 
الدائمة في السوق واأليدي العاملة عن بعد 
المجاالت  هذه  كل  الذكية،  والتكنولوجيا 
في  كبيرة  ت��ح��دي��ات  ت��واج��ه  أن  يمكنها 
ويمكن  الحديثة.  المالية  الخدمات  صناعة 
للمؤسسات تعزيز إدارة المخاطر وتحسين 
المدعومة  األم���ن  وإج�����راءات  ال���ق���رارات 
بالبيانات وتعزيز تجارب العمالء باستخدام 
التعلم  ذلك  في  بما   – االصطناعي  الذكاء 
اللغة  ومعالجة  اآلل���ي  والتعلم  العميق 

الطبيعية. 

الحوسبة المتسارعة للتجارة

عنها  ينتج  المعالجة  س��رع��ة  زي����ادة  إن 
وتنفيذ  ذك��اء  أكثر  تجارة  استراتيجيات 
اإليرادات.  في  وزيادة  نجاحا  أكثر  للتجارة 
ال��م��دع��وم��ة بوحدة  وف��ي وج���ود األج��ه��زة 
معالجة الرسومات فإن الذكاء االصطناعي 
في  المستغرق  الوقت  تقليل  على  يعمل 
التفكير ويسمح للعمليات بمواصلة القدرة 
على المنافسة واالستجابة لتقلبات السوق 

بشكل أسرع. 

المدفوعات
إل��ى األص��دق��اء  ب��دءا م��ن تحويل األم���وال 
اإلنترنت،  عبر  الفواتير  ودف��ع  والعائلة، 
واس��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال ل��ل��دف��ع في 
اإلنترنت  عبر  والمدفوعات  البقالة،  متجر 
والمعامالت  المتجر  وفي  النقال  والهاتف 
الشركات  وبين  الشركات  بين  التجارية 
االصطناعي  للذكاء  يمكن  والمستهلكين، 
على  المصرفية  ال��م��ؤس��س��ات  م��س��اع��دة 
في  االحتيال  كشف  في  آلياتها  تحسين 
مكافحة  عمليات  وتحسين  ومنعه  الدفع 
عميلك.  اع��رف  وأنظمة  األم���وال  غسيل 
ومن خالل التعلم اآللي المتسارع ومنصات 
االصطناعي،  ال��ذك��اء  في  العميق  التعلم 
في  النتائج  تقديم  البيانات  لعلماء  يمكن 
غضون أيام، بدال من األسابيع التي تتطلبها 
الذكاء  إن  الدفع.  في  التقليدية  األساليب 
االصطناعي في عمليات الدفع يوفر المزيد 
تجربة  يوفر  مما  والشفافية  األم���ان  م��ن 

أفضل لكل من الشركات والعمالء. 

التأمين
واعتماد  الرقمية  الفرص  تبني  خالل  من 
النهج القائم على التحليالت بالكامل، يمكن 
المطالبات  إدارة  تتجاوز  أن  للشركات 
الذكاء  استخدام  ذلك  ويتضمن  التقليدية، 
المطالبات  معالجة  ألتمتة  االصطناعي 
وتنفيذ  والنظيفة،  البسيطة  ل��ل��ح��االت 
االصطناعي  ب��ال��ذك��اء  م��دع��وم��ة  خ��دم��ات 
لتسريع الحاالت المعقدة، وإنشاء خدمات 

رقمية جديدة لزيادة رضا العمالء. 

التكنولوجيا المالية
العالمي  االبتكار  تقود  المالية  التكنولوجيا 
الذي يعمل على تغيير الكيفية التي تتفاعل 
واألم���وال  والمستهلكين  ال��ش��رك��ات  بها 
الخدمات  من  المختلفة،  الصناعات  عبر 
النقل  إل��ى  بالتجزئة  البيع  إل��ى  المالية 
االصطناعي  ال��ذك��اء  وباستخدام  وغ��ي��ره. 
أصبحت تفاعالت التكنولوجيا المالية أكثر 
التوصية،  محركات  وج��ود  مع  تخصيصا 
ال��ذك��اء  عبر  ال��ذات��ي��ة  ال��خ��دم��ة  وتحسنت 
االصطناعي الحواري، وأصبحت المعامالت 
أكثر أمانا بسبب نماذج اكتشاف االحتيال 

في التعلم العميق. 

03تـمـكـيــــن              الصناعات
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الذكاء االصطناعي يطلق العنان 
إلمكانيات العمل المصرفي

الذكاء االصطناعي 
في الرعاية الصحية

حوسبة  ن��م��اذج  الصحية  الرعاية  تتطلب 
المحدد  العالج  إلى  الحاجة  لتلبية  جديدة 
التالي  الجيل  عيادات  وإل��ى  شخص  لكل 
نجاحات  وتحقيق  الرعاية  جودة  وتحسين 
في البحوث الطبية الحيوية لعالج األمراض. 
ويمكن لمؤسسات الرعاية الصحية تسخير 
عالية  والحوسبة  االصطناعي  الذكاء  ق��وة 
مستقبل  تعريف  إلع���ادة   )HPC( األداء 
الطب. واليوم يواجه نظام الرعاية الصحية 
هذه  على  وللتغلب  مسبوقة،  غير  تحديات 
التحديات يحتاج العاملون في مجال الرعاية 
إلى  الباحثين،  إل��ى  األطباء  من  الصحية، 
أدوات حوسبة قوية ومرنة تتيح لهم العمل 
من أي مكان – سواء كانوا في المستشفى 

أو في الميدان أو في البيت. 

تعزيز حلول الرعاية الصحية 
باستخدام الحوسبة المتسارعة

اكتشاف األدوية
المليارات  يكلف  أن  يمكن  األدوي��ة  تطوير 
عشر  أرب��ع��ة  إل��ى  يصل  ق��د  م��ا  ويستغرق 
ال��س��وق من  ع��ام��ا، ورغ��م ذل��ك ال يصل إال 
تلك األدوية سوى نسبة %8 فقط. والذكاء 
اتخاذ  على  الباحثين  يساعد  االصطناعي 
المحتملة  األدوية  بشأن  ذكاء  أكثر  قرارات 
تطويرها.  ف��ي  وقتهم  يستثمرون  ال��ت��ي 
عمليات  بتحليل  يقوم  االصطناعي  فالذكاء 
المحاكاة بمعدل أسرع 100 مرة من طرق 
الفحص التقليدية لتحديد ما إذا كان العالج 
المحتمل يعمل باتجاه الهدف المنشود منه. 
التي تعمل  المتسارعة  ومن خالل الحوسبة 
عمليا  للباحثين  يمكن  االصطناعي  بالذكاء 
وفحص  الجزيئات  لماليين  ن��م��اذج  عمل 
مئات األدوية المحتملة في وقت واحد، مما 
يقلل من التكاليف ويسرع من الوقت الالزم 

للتوصل إلى الحل. 

الجغرافيا االقتصادية
لتسريع  األداء  عالية  الحوسبة  استخدام  إن 
تحليل الجينوم في دراسات الجينوم الخاصة 
في  يساعد  أن  يمكن  والسرطان  بالسكان 
عالجات  وتقديم  ال��ن��ادرة  األم��راض  تحديد 

مما  أس��رع،  بشكل  السوق  إل��ى  مخصصة 
الطب  نحو  الرحلة  تقدم  سرعة  إلى  يؤدي 
إلى  ي��ؤدي  األس���رع  التحليل  إن  ال��دق��ي��ق. 
وفهم  أفضل،  عالج  ونتائج  أسرع  تشخيص 
النادرة  الفردية  األمراض  المرضى أصحاب 
على المستوى الجزيئي هو أمر بالغ األهمية 
من أجل تقييم ما قد يحمله لهم المستقبل 

وتحسين أساليب العالج. 

التصوير الطبي
االصطناعي  بالذكاء  تعمل  التي  األدوات 
إضافية  “ع��ي��ون”  بمثابة  تكون  أن  يمكن 
ل��أط��ب��اء ت��س��اع��ده��م ع��ل��ى س��رع��ة ق���راءة 
ومراقبة  القياسات  وحساب  الطبية  الصور 
التغييرات وتحديد النتائج العاجلة لتحسين 
س��ي��ر ال��ع��م��ل وت��ع��زي��ز رع��اي��ة ال��م��رض��ى. 
األم���راض،  م��ن  العديد  اكتشاف  ويمكن 
مختلفة  وأشكال  القلب  أم��راض  فيها  بما 
الشبكية  واعتالل  والخرف  السرطان  من 
والتنبؤ  مبكر  وقت  في  وغيرها،  السكري 
الطبي  التصوير  أدوات  باستخدام  بالنتاج 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل ب��ال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي غير 

التدخلية األسرع واألكثر ذكاء. 

المستشفيات واألدوات الطبية 
الذكية

األدوات  إلى  الذكية  االستشعار  أجهزة  من 
الطبية التي تدعم معالجة الصور المتقدمة 
في الوقت الفعلي، يمكن للذكاء االصطناعي 
المرضى  تقديم رؤى فورية وتحسين رعاية 
ذكية.  مستشفيات  بوجود  الوعد  وتحقيق 
البصري  الذكاء  يوفر  االصطناعي  فالذكاء 
المجال  ف��ي  والعاملين  المرضى  لحماية 
الذين  الجراحين  يعين  أن��ه  كما  الصحي، 
الصعبة  المواقف  في  العمل  إلى  يحتاجون 
رؤية  مجال  في  العمل  عليهم  يتعين  حيث 
االصطناعي  ال��ذك��اء  أن  كما  ج���دا.  ضيق 
يساعد أيضا في تقليل احتياجات العاملين 
مع  للتفاعل  الصحية  الرعاية  مجال  ف��ي 
أنظمة المعلومات، مما يتيح لهم مزيدا من 
الوقت للقيام بما يفعلونه بشكل أفضل مع 

التركيز على رعاية المرضى. 
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عمان داتا بارك 
تدشن خدمة الذكاء 
االصطناعي السحابي 

بالسلطنة بتوقيع 
اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع 

شركة  »انفيديا«

و  دومينوز  إل��ى  ميجير  و  م��ارت  وول  م��ن 
التجزئة  تجار  يستخدم  فيكس،  ستيتش 
المبتكرة  الناشئة  والشركات  المبتكرون 
عملهم.  طريقة  لتغيير  االصطناعي  الذكاء 
العميق  التعلم  فهم يستخدمون خوارزميات 
والتعلم اآللي لتبسيط الخدمات اللوجستية 
النقص  ومنع  التشغيل  تكاليف  وخفض 
القرار.  اتخاذ  وتحسين  اإلي���رادات  وزي��ادة 
وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات األخ��ي��رة م��ن شركة 
الذكاء  أن  إلى   )Accenture( أكسنتشر 
إنشاء ما قيمته  القدرة على  له  االصطناعي 
التجزئة  ت��ج��ارة  ف��ي  دوالر  تريليون   2.2
والجملة بحلول عام 2035 من خالل تعزيز 

النمو والربحية. 
هذه الموجة الجديدة من تجار التجزئة 
من  أب��ع��د  ه��و  م��ا  إل��ى  يتطلعون  األذك��ي��اء 
تجربة  تحسين  إل��ى  المحسنة  العمليات 
العمالء بشكل عام. إن المزج بين التحليالت 
عبر  العمالء  وسلوك  المتجر  في  الداخلية 
فهم  م��ن  التجزئة  ت��ج��ار  يمّكن  اإلن��ت��رن��ت 
بشكل  ال��ش��رائ��ي��ة  وتفضيالتهم  عمالئهم 
العروض  تصميم  من  يتمكنوا  حتى  أفضل، 
تجارب  وتقديم  اإليرادات  لزيادة  الترويجية 
عبر  أو  المتجر  ف��ي  س��واء  أف��ض��ل،  تسوق 

اإلنترنت. 
ويستفيد كبار تجار التجزئة من الذكاء 
االصطناعي لتقليل النقص وتحسين التنبؤ 
وتصميم  المستودعات  لوجستيات  وأتمتة 
الوقت  في  والتسعير  الترويجية  العروض 
الفعلي وتمكين تخصيص الخدمات للعمالء 
تسوق  تجارب  وتقديم  التوصيات  وتقديم 
أفضل – سواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت.

المتاجر الذكية
وأجهزة  الكاميرات  من  البيانات  باستخدام 
من  التجزئة  ت��ج��ار  يستفيد  االس��ت��ش��ع��ار، 
وتجنب  النقص  لتقليل  االصطناعي  الذكاء 
نفاد المخزون واكتساب نظرة ثاقبة ألنماط 
التحتية  للبنية  يمكن  كما  العمالء،  سلوك 
بشكل  الدفع  عمليات  تشغيل  أيضا  نفسها 
استخدام  التجزئة  لتجار  ويمكن  أس���رع. 
ذكية  متاجر  إلن��ش��اء  االصطناعي  ال��ذك��اء 
األصول  وحماية  العامة  السالمة  سياق  في 
المستقل  وال��ت��س��وق  المتجر  وتحليالت 

وعمليات المتجر. 

حماية األصول في المتاجر الذكية
عمليات السرقة يمكن أن تحدث في غمضة 
عين، ولذلك فهي تتطلب االكتشاف السريع. 

وباستخدام أنظمة الكاميرات الحالية، يمكن 
تحليالت  تطبيقات  تثبيت  التجزئة  لبائعي 
الفيديو الذكية لتحسين عملية منع الخسارة 
وباستخدام  كبير.  بشكل  النقص  وتقليل 
تحليالت الفيديو الذكية القائمة على وحدة 
حماية  لتطبيقات  يمكن  الرسومات  معالجة 
وعمليات  التذاكر  تبديل  اكتشاف  األصول 
مسح األكواد الخاطئة في الوقت الفعلي في 
النقص  اكتشاف  يمكنها  كما  البيع،  نقطة 
شركاء  وإخ��ط��ار   99% على  تصل  ب��دق��ة 

المبيعات على الفور للتدخل. 

تحليالت المتاجر الذكية
وبيانات  اإلن��ت��رن��ت  عبر  التسوق  بيانات 
البيع  نقاط  من  إنشاؤها  يتم  التي  المتجر 
هذه  كل  االستشعار،  وأجهزة  والكاميرات 
في  تساعد  أن  يمكن  التي  ب��ال��رؤى  مليئة 
لبيانات  ويمكن  العمالء.  تفضيالت  تحديد 
معلومات  توفر  أن  الذكية  الفيديو  تحليالت 
التركيبة السكانية الخاصة بالعمالء باإلضافة 
وغير  الرائجة  المتاجر  ممرات  تحديد  إلى 
وعدد  العميل  بقاء  وق��ت  وكذلك  الرائجة 

الزائرين المميزين.
األف��ض��ل لسلوك  ال��ف��ه��م  وم���ن خ���الل 
تحسين  التجزئة  لتجار  يمكن  المتسوقين، 
اإلجمالية  المبيعات  وزي��ادة  المتاجر  عمل 
التسويق  لقنوات  أفضل  تجربة  وتقديم 
كذلك  يمكنهم  ب��ل  لعمالئهم.  ال��ش��ام��ل��ة 
العمر  حسب  بالمنتج  االهتمام  تصنيف 
والجنس من أجل تجميع المنتجات المماثلة 

للعميل المستهدف. 
التسوق الذاتي في المتاجر 

الذكية
تزداد شعبية المتاجر الذكية التي تتعامل في 
السلع الجاهزة للتسوق الذاتي، حيث يمكن 
للعمالء استخدام هواتفهم النقالة للدفع غير 
مواقع  تتضاعف  أن  المتوقع  ومن  النقدي، 
الشراء والدفع الذاتي أربع مرات سنويا في 
الدفع  خالل  من  المقبلة.  الثالثة  السنوات 
العمالء  تزويد  التجزئة  لتجار  يمكن  الذاتي، 
االحتكاك  من  خالية  أسرع  تسوق  بتجارب 

مع زيادة اإليرادات وهوامش الربح. 
الذاتي  والدفع  التسوق  حلول  تتراوح 
االحتكاك  من  الخالية  التسوق  عربات  من 
المتاجر  إلى  االصطناعي  بالذكاء  المزودة 
إلى  الذكية  وال��خ��زائ��ن  الصغر  المتناهية 
المتاجر ذاتية التسوق بالكامل. هذه الحلول 
تعمل على تقليل التكاليف مع تقديم تجربة 

تسوق أفضل وأسرع كثيرا. 

عمليات المتاجر الذكية
واجهة مؤسسات  المتاجر هم  في  العاملون 
تقليل  المنطقي  من  لذلك  بالتجزئة،  البيع 
البعيدة  المهام  في  يقضونه  ال��ذي  الوقت 
عمليات  إج��راء  مثل  العميل،  مواجهة  عن 
في  األصناف  إعادة وضع  أو  المخزون  جرد 
أماكنها أو البحث عن حاالت نفاد المخزون. 
ويستخدم كبار تجار التجزئة الروبوتات 
للتعامل مع هذه المهام األساسية والمتكررة 
لقضاء  المتجر  في  العاملين  وقت  ليوفروا 
العمالء.  مساعدة  ف��ي  ال��وق��ت  م��ن  المزيد 
األص��ن��اف  م��س��ح  التقنية  ل��ه��ذه  وي��م��ك��ن 
من  للتحقق  المتجر  أرفف  على  الموجودة 
الصحيح  الرف  وموقع  المخزون  مستويات 
ودقة األسعار وخالفه، كما يمكنها أيضا فرز 
الشاحنات  من  تفريغها  يتم  التي  األصناف 
يسمح  مما  وال��ق��س��م،  األول��وي��ة  على  ب��ن��اء 
إلى  التخزين  من  األصناف  بنقل  للعاملين 

طابق المبيعات بشكل أكثر كفاءة. 

التنبؤ وإدارة المخزون
والتحليالت  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
التنبؤ  التجزئة  لتجار  يمكن  التنبؤية، 
خ��الل  وم���ن  ال��م��خ��زون،  وإدارة  بالطلب 
البيانات  توفرها  التي  الرؤى  من  االستفادة 
توفير  ل��ه��م  يمكن  مختلفة  م��ص��ادر  م��ن 
المناسب  المتجر  في  المناسبة  المنتجات 
سالسل  وتحسين  المناسب  ال��وق��ت  ف��ي 
المثال،  سبيل  على  بهم.  الخاصة  التوريد 
تستخدم وول مارت تكنولوجيا القائمة على 

بالمنتج  للتنبؤ  الرسومات  معالجة  وح��دة 
أصناف  من  صنف  مليون   500 من  ألكثر 

المتجر كل أسبوع. 

التوصية والبحث المرئي
لم يكن فهم سلوك العمالء أكثر أهمية منه 
اآلن بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتطلعون 
إلى دفع عجلة النمو، حيث يمكن لتطبيقات 
بتحليالت  المدعومة  االصطناعي  ال��ذك��اء 
الفيديو أن تمنح تجار التجزئة نفس النظرة 
إلى سلوك العمالء في المتاجر كما هي على 
االصطناعي  للذكاء  ويمكن  حاليا.  اإلنترنت 
على  العمالء  إقبال  حجم  عن  بيانات  تقديم 
اإلنتاجية  ع��ن  وك��ذل��ك  مقطعي  مستوى 
هي  التي  التحويل  بيانات  إل��ى  والتصفح 
المتجر  أقسام  في  حيوية  مدخالت  بمثابة 
ال��رؤى  خ��الل  وم��ن  ال��م��وارد.  وتخصيصات 
السكون  وأوق��ات  الرائجة  للممرات  الثاقبة 
التجزئة  لتجار  يمكن  السكانية،  والتركيبة 
عروض  وتقديم  التجارية  العمليات  تحسين 
ترويجية في الوقت الفعلي في المتجر لزيادة 
وبالنسبة  أفضل.  تجربة  وتقديم  اإلي��رادات 
التجزئة  اإللكترونية، يستخدم تجار  للتجارة 
لمحركات  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

توصية أسرع وأكثر دقة لزيادة اإليرادات. 

الذكاء االصطناعي التحاوري
معالجة اللغة الطبيعية تساعد تجار التجزئة 
على تصميم تجارب العمالء بشكل مخصص 
قابلة  رؤى  إلى  المستهلك  بيانات  وتحويل 

ويقوم  العمالء.  خدمة  وتحسين  للتنفيذ 
الذكاء  تطبيقات  ونشر  ببناء  التجزئة  تجار 
العميق  التعلم  دمج  خالل  من  االصطناعي 
للتعرف على الكالم مع تركيب الكالم وفهم 

اللغة والرؤية. 

تجزئة أكثر ذكاء مع الذكاء 
االصطناعي

أساسي  بشكل  االصطناعي  الذكاء  يعمل 
على تغيير مساحة البيع بالتجزئة، من تجربة 
العمالء وكيفية تفاعلهم مع تجار التجزئة إلى 
اللوجستية.  والخدمات  التخزين  عمليات 
الهائلة  الكميات  من  االستفادة  خالل  ومن 
المتاحة،  والبيانات  االستشعار  أجهزة  من 
يستطيع تجار التجزئة االنتقال من التقنيات 
من  التي  المزعزعة  التقنيات  إلى  التقليدية 

شأنها زيادة اإليرادات وإرضاء العمالء. 
وي��ت��ط��ل��ع ك��ب��ار ت��ج��ار ال��ت��ج��زئ��ة إل��ى 
االستفادة من هذه التوجهات وإحداث ثورة 
ذكاء  استراتيجية  باستخدام  أعمالهم  في 
اصطناعي من أعلى إلى أسفل، ولكن لكي 
يتم ذلك فهم يحتاجون إلى استخدام موارد 
متقدمة تشمل أحدث أشكال البنية التحتية 
وفريق  البرمجيات  من  غني  بيئي  ونظام 

مدرب على التكنولوجيا.  

تحديات العمل عن بعد في 
قطاع التجزئة

في ظل التغيرات األخيرة في سلوكيات 
إلى  التجزئة  تجار  يحتاج  المستهلك،  شراء 

أن يصبحوا أكثر مرونة من أي وقت مضى 
للتغيرات  الفعلي  الوقت  وأن يستجيبوا في 
ف��ي ات��ج��اه��ات ال��ش��راء ل��دى ال��ع��م��الء، مع 
والعمالء.  الموظفين  سالمة  على  الحفاظ 
البيانات  علماء  يواصل  أن  يتطلب  وه��ذا 
التي  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  تطوير 
تساعد في التنبؤ اليومي وتحسين سالسل 
اعتاد  وق��د  ال��ذات��ي.  الدفع  وأتمتة  التوريد 
بالتجزئة،  البيع  صناعة  في  المتخصصون 
تكنولوجيا  مديري  إلى  البيانات  علماء  من 
عمل  بيئات  في  العمل  على  المعلومات، 
مصممة بشكل مخصص للغاية في الموقع. 
قد أصبح  بعد  العمل عن  لكون  نظرا  ولكن 
ضرورة في أوقات الطوارئ، فإن المحترفين 
مجهولة  مياه  في  يبحرون  أنفسهم  يجدون 
وهذا  المنزل،  من  تعمل  متفرقة  ف��رق  مع 
األع��م��ال  ف��ي  مسبوق  غير  تعقيدا  يخلق 
الذين  البيانات  علماء  يحتاج  واآلن  اليومية. 
ب��ت��دري��ب خ��وارزم��ي��ات��ه��م بشكل  ي��ق��وم��ون 
روتيني في مراكز البيانات، أو على األجهزة 
في  الرسومات  معالجة  بوحدات  المدعومة 
مكاتبهم، يحتاجون إلى السحابة أو الوصول 
الرسومات  معالجة  وحدات  إلى  االفتراضي 
المدعومة  المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  أو 
لتطوير  ال��رس��وم��ات  م��ع��ال��ج��ة  ب���وح���دات 

الخوارزميات وتدريبها. 
تجار  لكبار  يسمح  االصطناعي  الذكاء 
في  والتطبيقات  البيانات  بتركيز  التجزئة 
عمل  مساحات  يوفر  مما  البيانات،  مركز 
افتراضية مع تحسين اإلدارة واألمان واألداء، 
عن  التوقف  وقف  تقليل  الوقت  نفس  وفي 
لتكنولوجيا  ويمكن  الدعم.  وتكاليف  العمل 
نشر  عمليات  إدارة  أي��ض��ا  ال��م��ع��ل��وم��ات 
المحاكاة االفتراضية واسعة النطاق بسهولة 
للمؤسسة  التحتية  للبنية  شاملة  رؤي��ة  مع 

والمراقبة االستباقية. 
يمّكن  االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  أن  ك��م��ا 
إدارة  من  المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسات 
البرامج وتثبيتها وتحديثها عن بعد عبر آالف 
القيام  إلى  الحاجة  دون  الموزعة  األجهزة 
وحتى  متجر.  كل  في  ف��ردي  بشكل  بذلك 
بدون الوصول إلى موارد الحوسبة المحلية، 
بإمكان  ي���زال  ال  م��ح��دود،  وص���ول  م��ع  أو 
بالموارد  المستخدمين  تزويد  المؤسسات 
منتجين.  ليكونوا  إليها  يحتاجون  ال��ت��ي 
ويمكن الوصول إلى العديد من التطبيقات 
هذه  من  االستفادة  ويمكن  السحابة،  من 
لمبادرات  حوسبة  دورات  لتوفير  الحلول 

محددة. 

الذكاء االصطناعي في قطاع التجزئة
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أكثر  وبصيغة  المستودعات،  لوجستيات 
الداخلية«،  اللوجستية  »العمليات  تحديدا 
هي فن تكامل وأتمتة وإدارة تدفق المنتجات 
توفر  حيث  التوزيع،  أو  التنفيذ  مراكز  في 
من  مستوى  االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  ح��ل��ول 
الوعي لسلسلة التوريد. باستخدام تحليالت 
ال��ف��ي��دي��و ال��ذك��ي��ة وال���روب���وت���ات واألت��م��ت��ة 
كفاءة  أك��ث��ر  العمليات  تصبح  واإلدارة، 
روبوتات  وتوفر  العمليات  إنتاجية  وتتسارع 
من  يزيد  مما  شاملة،  رؤي��ة  المستودعات 
تعبئتها  ثم  قبولها  يتم  التي  الطلبات  دقة 

وشحنها. 

الذكاء االصطناعي في 
المستودعات الذكية

أح��دث  ال��ذك��ي��ة  ال��م��س��ت��ودع��ات  تستخدم 
ألتمتة  االصطناعي  ال��ذك��اء  ف��ي  التقنيات 
الحزم  معالجة  وتبسيط  المخزون  عمليات 
تلقي  عند  المباني  جودة  وتحسين  العامة 
الطلبات وإرسال الحزم إلى مراكز التوزيع 
من  االستفادة  للمطورين  ويمكن  األخ��رى، 
المكونات المختلفة للمبنى والتدريب ونشر 

الخوارزميات.

روبوتات للتعامل مع الطرود
منظمات  واجهة  هم  المتاجر  في  العاملون 
العمالء  مع  الوقت  ولزيادة  بالتجزئة.  البيع 

على  التجزئة  تجار  يعمل  حد،  أقصى  إلى 
تقليل الوقت الذي يقضونه في المهام التي 
المخزون.  جرد  مثل  العمالء،  مع  تتعامل  ال 
تقنية  ال��ت��ج��زئ��ة  ت��ج��ار  ك��ب��ار  وي��س��ت��خ��دم 
بناء على  األصناف  وفرز  لتفريغ  الروبوتات 
مستويات  من  والتحقق  والقسم،  األولوية 
الصحيحة،  ال��رف��وف  وم��واق��ع  ال��م��خ��زون، 
تحديات  ول��ح��ل  األس���ع���ار.  دق���ة  وض��م��ان 
المنتجات،  وت��ن��وع  ن��ط��اق  م��ن  اإلن��ت��اج��ي��ة 
المتطورة  الحوسبة  الشركات  تستخدم 
الكتشاف  االصطناعي  الذكاء  على  القائمة 
وتحديد  ال��ح��زم  حجم  وت��ق��دي��ر  وتصنيف 
تلقائيا  الناقالت  سرعة  وضبط  موضعها 
يساعد  وهذا  الميكانيكي،  الفرز  وتحسين 
تعطل  ووق��ت  المنتجات  تلف  تقليل  ف��ي 

اآلالت. 

تحسين مسارات شبكات التوزيع 
الكبيرة

على  والتصنيع  المستودعات  مراكز  تعمل 
المنتجات  لتدفق  الهائلة  التعقيدات  حل 
بالذكاء  تعمل  التي  الروبوتات  باستخدام 
تستخدم  ال��روب��وت��ات  ه��ذه  االص��ط��ن��اع��ي. 
شبكات عصبية عميقة قوية إلدراك وتقسيم 
بها  المحيطة  البيئة  إلدراك  الموضع  وتقدير 
مستقل  بشكل  والتنقل  األشياء  واكتشاف 
على  السوق  قادة  ويعمل  األشياء.  وتحريك 

زيادة  خالل  من  التنافسية  ميزتهم  توسيع 
وإثراء  الطلب  والتخصيص حسب  اإلنتاجية 
تجارب العمالء. وفي صناعة السيارات، يدير 
الالعبون الكبار النماذج والتكوينات الجديدة 
باستخدام  سهولة  بكل  العمالء  طلب  لتلبية 
تقنية الذكاء االصطناعي البتكار لوجستيات 
يمكنهم  النهج،  هذا  وباستخدام  للمصنع. 
ومخصصة  ال��ج��ودة  عالية  س��ي��ارات  إن��ت��اج 
على  أكبر  بسرعة  العمالء  متطلبات  حسب 

نفس خط اإلنتاج. 

حلول تسليم الميل األخير
على  تؤثر  أن  يمكن  ع��وام��ل  ع��دة  هناك   
المرور  حركة  منها  األخير،  الميل  تسليم 
وأع��م��ال ال��ب��ن��اء وال��ط��ق��س. وب��اس��ت��خ��دام 
مجموعة  من  الفعلي  الوقت  في  البيانات 
نظام  بيانات  من   – المصادر  من  متنوعة 
توقعات  إل��ى   )GPS( العالمي  التموضع 
الطقس – يمكن تحسين المسارات والطرق 
يمكن  والذي  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
أن يؤثر بشكل كبير على الوقود والعاملين 
والتكاليف العامة األخرى. وعالوة على ذلك، 
يمكن للناقالت توفير نوافذ تسليم أكثر دقة 
وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعمالء، 
وهذا يغرس درجة أعلى من الثقة، وهو أمر 
مهم عندما يكون لدى العمالء مجموعة من 

الخيارات إلرسال واستالم الطرود المهمة. 

الذكاء االصطناعي في لوجستيات المستودعات

الطاقة تمس كل جانب من جوانب المجتمع 
العالم  اقتصادات  التأثير على  الحديث، من 
واليوم،  الفردية.  الحياة  أنماط  تحسين  إلى 
استكشاف  في  تحديات  الصناعات  تواجه 
والحفاظ  التكاليف  وخفض  جديدة  م��وارد 
والمجتمعات  للعمال  آمنة  ظ��روف  على 
وال��خ��دم��ات  المنتجات  ت��وص��ي��ل  وض��م��ان 
لذلك،  واس��ت��ج��اب��ة  آم���ن.  بشكل  للعمالء 
الذكاء  تقنيات  الرائدة  الشركات  تستخدم 
وزي��ادة  الطاقة  إنتاج  لتسريع  االصطناعي 
تكرير  إج��راءات  وتبسيط  األصول  استغالل 

النفط وتوزيعه وتقليل التأثير على البيئة. 

الحوسبة المتطورة
على  وتحليلها  البيانات  جميع  خ��الل  م��ن 
التنبؤ  للشركات  يمكن  الشبكات،  مستوى 
في  أس��رع  بشكل  الميكانيكية  بالمشاكل 

وتتطلب  ال��زي��ت.  مضخات  مثل  م��ج��االت 
الوقت  في  المتطورة  الصناعية  الحوسبة 
بوحدة  مدعومة  حوسبة  ق���درات  الحالي 
الفحص  أج���ل  م��ن  ال��رس��وم��ات  م��ع��ال��ج��ة 
الصناعي واستخدام الروبوتات في المصانع 
والصيانة التنبؤية للمعدات في هذا المجال. 
وه��ذا يتطلب وج��ود أس��اس واح��د وموحد 

لتطبيقات وأطر عمل الذكاء االصطناعي. 

الحوسبة في مراكز البيانات
خالل  من  كفاءات  االصطناعي  الذكاء  يوفر 
البيانات  ومعالجة  األداء  عالية  الحوسبة 
المتطلبات  تدعم  التي  البيانات  وإدارة 
الرئيسية  والعمليات  للقطاعات  الفريدة 
على  القائمة  والحلول  الطاقة.  قطاع  في 
بشكل  تسرع  الرسومات  معالجة  وح��دات 
العميق  التعلم  نماذج  على  التدريب  كبير 

والتعلم اآللي لتقديم رؤى لم تكن ممكنة في 
السابق.

دعم مركز البيانات باستخدام 
الحوسبة السحابية

يساعد الذكاء االصطناعي في تسليم الطاقة 
باستخدام  المستهلكين  إلى  الموردين  من 
وتقليل  الطاقة  لتوفير  السحابية  الحوسبة 

التكاليف وزيادة الموثوقية.

تحسين خطوط األنابيب
يمكنك االستفادة من البيانات الضخمة 
كيفية  لتحسين  االصطناعي  الذكاء  وأنظمة 
التآكل  واكتشاف  األنابيب  خطوط  تعبئة 
وأتمتة  المحتملة  ال��ت��س��ري��ب��ات  لتحديد 
بالموجات فوق  التي تعمل  التدفق  عدادات 
الصوتية من أجل زيادة اإلنتاجية. كما يمكن 

أيضا استخدام هذه التقنيات لمراقبة مواقع 
النقل والتحقق من أمنها. وتشمل المجاالت 
تجارة  لتحسين  بالطلب  التنبؤ  األخ���رى 

السلع والشحن وقدرة خطوط األنابيب. 

الصيانة التنبؤية
تجنب  على  يساعد  االصطناعي  ال��ذك��اء 
أوق��ات  وتجنب  الكهربائي  التيار  انقطاع 
غير  الصيانة  وتكاليف  العمل  عن  التوقف 
الضرورية من خالل تحديد مواضع التضارب 
والتنبؤ  الفعلي  الوقت  في  اآلالت  عمل  في 
وباستخدام  لآلالت.  المتبقي  النافع  بالعمر 
على  القائمة  العميق  التعلم  خ��وادم  أجهزة 
لمشغلي  يمكن  الرسومات،  معالجة  وحدة 
من  هائلة  كميات  وتحليل  ت��ص��ور  اآلب���ار 
االستشعار  أجهزة  وبيانات  اإلنتاج  بيانات 
التدفق  ومعدالت  المضخات  ضغوط  مثل 

التركيز  مجاالت  وتشمل  الحرارة.  ودرجات 
االقتصادي  والتنبؤ  السعة  تحسين  األخرى 
بالتجزئة  الكهرباء  وتجارة  الموقع  ومراقبة 
الطلب  بحجم  التنبؤ  ف��ي  تساعد  حيث 
المستقبلي للحمل باستخدام بيانات البنية 
المتقدم )AMI( في نماذج  للقياس  التحية 

التعلم اآللي. 

تحسين األداء
زي��ادة  على  االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  يساعد 
موثوقية وأداء األصول الخاصة بالتكرير عن 
طريق تحديد السبب الجذري لضعف األداء 
تغيرات  أو  التشغيلية  التغييرات  واختبار 
غير  المخاطر  وتقليل  فعلي  األصول بشكل 

المتوقعة للتغييرات المقترحة. 

توليد وتوزيع الطاقة

أكثر  مستقبل  إلى  االنتقال  تسريع  يمكن 
التي  المرنة  الشبكات  خالل  من  استدامة 
تستخدم الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالطلب 

وتوليد الطاقة وإدارة موارد الطاقة.
في  األخ��رى  المجاالت  بعض  وتشمل 
الذكاء  استخدام  يمكن  التي  الطاقة  قطاع 
استكشاف  بفاعلية،  فيها  االص��ط��ن��اع��ي 
رواس�����ب ال��ط��اق��ة ال��ج��دي��دة واك��ت��ش��اف 
مع  المتاحة  ال��ه��ي��دروك��رب��ون  احتياطيات 
المعالجة الزلزالية. كما أن الذكاء االصطناعي 
السطح  تحت  دقيقة  نماذج  بناء  في  يساعد 
يمكن  التي  المجاالت  ومن  أق��ل.  وقت  في 
الذكاء  باستخدام  فعال  بشكل  تحسينها 
الطاقة  إنتاج  تحسين  أيضا،  االصطناعي 
المتجددة وتقليل التكاليف التشغيلية، مثل 
الرياح وصيانتها وتحسين  توربينات  فحص 

أداء عمليات شبكة الطاقة المعقدة.

االبتكار في مجال الطاقة
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ثالثة أنواع من الذكاء االصطناعي

التأثير االقتصادي للذكاء االصطناعي

كيف سيؤثر الذكاء
االصطناعي على حياتنا

في السنوات القادمة

الذكاء االصطناعي المحدود

تحليل البيانات
والرؤية

فوائد التكلفة
والمدخرات

زيادة
اإلنتاجية

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الذكاء االصطناعي الخارقالذكاء االصطناعي العام

وعي اآللةذكاء اآللةتعلم اآللة
متخصص في مجال واحد ويحل مشكلة 

واحدة، ويوفر لألنظمة القدرة على 
التعلم والتحسن تلقائيا من خالل التجربة 

دون أن تتم برمجتها بشكل صريح.

الذكاء االصطناعي يقوم بعمليات 
الحساب وربط مجموعات البيانات 

لمساعدة البنوك على اتخاذ 
قرارات لعمالئها أكثر ذكاء 

ومستندة إلى البيانات.

الذكاء االصطناعي يساعد في 
تبسيط تفاعالت العمالء (مثل 
التقدم بطلب للحصول على 

قرض) عن طريق إزالة الخطوات 
اليدوية غير الضرورية

الذكاء االصطناعي ال يلغي 
الوظائف البشرية، بل 

يساعد المصرفيين على 
استخدام البيانات ليكونوا 

أكثر إنتاجية وفاعلية.

تاريخيا، أدت ابتكارات مثل المحرك البخاري واآللة الكاتبة إلى زيادة رأس المال أو األيدي 
العاملة أو ساعدت الناس على استخدامهما بكفاءة أفضل. إن الذكاء االصطناعي يحدث 
تغييرا جذريا من خالل العمل كمضاعف للقوة لكل من رأس المال واأليدي العاملة ولديه 

القدرة كذلك على مضاعفة معدالت النمو االقتصادي السنوية من حيث القيمة 
المضافة اإلجمالية (تقريب وثيق للناتج المحلي اإلجمالي).

يمكن للذكاء االصطناعي المساعدة من خالل تسهيل تحليل البيانات المعقد، 
وأتمتة عمليات االمتثال اليدوية مثل "اعرف عميلك" و "مكافحة غسيل األموال"، 

حيث تعتمد كلتا هاتين العمليتين على جمع البيانات من أنظمة مختلفة لفهم 
سلوكيات العمالء والمعامالت.

يشير إلى جهاز حاسب آلي ذكي مثل 
اإلنسان، وهو مرتبط بفهم الذكاء البشري، 

لكن الذكاء االصطناعي ال يقتصر على 
األساليب التي يمكن مالحظتها بيولوجيا. 

الذكاء االصطناعي الخارق هو نظام قائم 
البرمجيات يتمتع بقدرات فكيرة تتجاوز تلك 
التي يمتلكها البشر عبر مجموعة شاملة 

من فئات ومجاالت العمل.

خط األساس
حالة االستقرار

الواليات فنلنداالسويدهولنداألمانياالنمسافرنسااليابانبلجيكاإسبانياإيطاليا
المتحدة 
األمريكية

المملكة
المتحدة

الذكاء االصطناعي واألعمال المصرفية

الذكاء االصطناعي يؤتي ثماره لألعمال المصرفية

الشركة التي تستخدم الذكاء االصطناعي يكون لها اليد العليا على منافسيها، 
وسيكون من الصعب جدا مقاومة دورة االحتكار المستمرة استمرارا ذاتيا. ومثل 

هذه الشركة، بفضل مجموعة البيانات الكبيرة الموجودة لديها سلفا، سيكون 
لديها خوارزميات متقدمة، وهذا يعني تجربة أفضل ومزيدا من المميزات 

للمستخدم، ويؤدي بالتالي جذب المزيد من العمالء، وهؤالء العمالء بدورهم 
ينتجون المزيد من البيانات، مما يؤدي إلى زيادة تحسين الخوارزميات الحالية 
وجعل منتجات الشركة أكثر جاذبية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة 

قاعدة العمالء، وهكذا إلى ما ال نهاية. 
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 الخوارزمية 
للذكاء

 االصطناعي

الذكاء االصطناعي هو مصطلح يستخدم لوصف األجهزة التي تؤدي عمليات معرفية 
شبيه بتلك التي يقوم بها اإلنسان، مثل التعلم والفهم واالستدالل والتفاعل. ويتخذ 
الذكاء االصطناعي العديد من األشكال، منها البنية التحتية التقنية (الخوارزميات) أو جزء 
من عملية اإلنتاج أو منتج المستخدم النهائي. ومن المرجح أن يؤدي الذكاء االصطناعي 

إلى إحداث تغيير عميق في الطريقة التي تعيش وتعمل بها المجتمعات الحديثة. 
ويوجد اليوم بالفعل أشياء كثيرة متصلة بهذه التكنولوجيا مثل الهواتف الذكية 

والمساعد الذكي والسيارات وغيرها. ومع ظهور الذكاء االصطناعي تثار أسئلة مهمة 
تتعلق بمدى تأثيره على الشركات والمستهلكين واالقتصاد بشكل عام. 
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