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العربيــة  اململكــة  االصطناعــي عامليًــا ويف  الــذكاء  تبنــي  يف  التقريــر  يبحــث هــذا 
ــات  ــاز، والخدم ــط والغ ــاث: النف ــية الث ــات األساس ــى الصناع ــز ع ــع الرتكي ــعودية، م الس

الحكوميــة، والخدمــات املاليــة )مــن بــن الكثــري مــن القطاعــات األخــرى التــي تســتفيد مــن 

اســتخدام الــذكاء االصطناعــي مبــا يف ذلــك التصنيــع والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتنقــل 
ــل(. ــة والنق ــارة اإللكرتوني ــة والتج ــع بالتجزئ والبي

ــامد  ــل العت ــري املحتم ــى التأث ــز ع ــي ويرك ــذكاء االصطناع ــم ال ــك دع ــر كذل ــدرس التقري ي
الــذكاء االصطناعــي يف قطاعــات النفــط والغــاز والخدمــات الحكوميــة والخدمــات املاليــة. 
ــات  ــوي ودراس ــث الثان ــال البح ــن خ ــات م ــتقبلية والتحدي ــرص املس ــري والف ــف التأث نستكش

.Nexus FrontierTech ،ــي ــذكاء االصطناع ــول ال ــا يف حل ــن رشيكن ــة م حال

بعيــًدا عــن النفــط والغــاز، يُعــد الــذكاء االصطناعــي عامــاً ممكًنــا رئيســيًا لطموحــات التحــول 
يف اململكــة العربيــة الســعودية. وتشــّكل هــذه الصناعــات الثــاث مجتمعــة أكــر مــن 50% 
مــن الناتــج اإلجــاميل املحــي الســعودي1 . مــن املتوقــع أن يســتفيد االقتصــاد الســعودي 
بشــكل كبــري مــن الــذكاء االصطناعــي )AI( والتقنيــات املتطــورة األخرى مــن الثــورة الصناعية 
الرابعــة، وذلــك يف خضــم ســعيها نحــو اســتحداث مــدن وبنــى تحتيــة أكــر ذكاًء، وإجــراءات 

حكوميــة فّعالــة، والتحــول إىل اقتصــاد أكــر مراعــاة للبيئــة.

ملخص

1. الهيئة العامة لإلحصاء، الناتج املحي اإلجاميل والحسابات الوطنية، الربع الرابع من عام 2021.
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يف الوقــت نفســه، يتــم تقديــم عــدد متزايــد مــن بــراءات 
ــا  ــام، وفًق ــي كل ع ــذكاء االصطناع ــة بال ــرتاع املتعلق االخ

ملــؤرشات امللكيــة الفكريــة العامليــة. 

يُعــد التعلــم اآليل منهــج الــذكاء االصطناعــي املتّبــع 
ــرشكات  ــت ال ــرتاع. وجمع ــراءات االخ ــيوًعا يف ب ــر ش األك
الــذكاء االصطناعــي أكــر مــن 20  الناشــئة يف مجــال 
ــام 2021  ــن ع ــاين م ــع الث ــي يف الرب ــار دوالر أمري ملي
عــى مســتوى العــامل، مــام يســاوي ضعــف القيمــة 
يف نفــس الفــرتة مــن العــام املــايض وعــام 2019، 
 )CB Insights( إنســايتس''  يب  ''يس  ملؤسســة  وفًقــا 
أيًضــا االهتــامم  الســوقية، مــام يعكــس  لاستشــارات 

الــذكاء االصطناعــي. العاملــي املتزايــد بتكنولوجيــا 

مــن  متنوعــة  مجموعــة  يف  الــرشكات  تســتخدم 
عملياتهــا  لتحســن  االصطناعــي  الــذكاء  الصناعــات 
املاليــة  الخدمــات  إىل  التصنيــع  مــن  وخدماتهــا، 
والتســويق والنفــط والغــاز والرعايــة الصحيــة والتعليم 
ســتحقق  وغريهــا.  الحكوميــة  والخدمــات  والزراعــة 
هــذه الصناعــات مكاســب كبــرية يف الســنوات القادمــة 

مــع تقــدم تقنيــة الــذكاء االصطناعــي.

الــذكاء  اخرتاعــات  مــن  املزيــد  األيــام  مــع  وتظهــر 
ــة  ــدرات تقني ــتخدمون بق ــب املس ــي، إذ يطال االصطناع
االصطناعــي  الــذكاء  أدوات  قــدرة  تتجــاوز  متخصصــة 

حاليًــا. املتوفّــرة 

يســتمر موضــوع الــذكاء االصطناعــي يف جــذب متويــل 
االســتثامرات  إىل  باإلضافــة  والتطويــر  للبحــث  كبــري 
املاليــة. كــام يســتمر االعــرتاف بالــذكاء االصطناعــي 
ــعى  ــرشكات، وتس ــن ال ــد م ــي للعدي ــز رئي ــه ممي كون

ــه. ــن خال ــكار م ــدة لابت ــرشكات جاه ال

ــى  ــدة ع ــا جدي ــي آفاقً ــذكاء االصطناع ــاع ال ــح قط يفت
ــا مل  ــا م ــببها نوًع ــد-19، وبس ــة كوفي ــن جائح ــم م الرغ
االصطناعــي  الــذكاء  تبنــي  ترسيــع  إىل  الوبــاء  يــؤد 
منــذ عــام 2020 فحســب، بــل أعطانــا أيًضــا فكــرة قويــة 
الــذكاء  يحدثــه  أن  ميكــن  الــذي  التأثــري  مــدى  عــن 
ــود  ــات والجه ــاس والصناع ــاة الن ــى حي ــي ع االصطناع

الحكوميــة ملكافحــة الوبــاء.

وتشــري االتجاهــات العامليــة إىل منــو كبــري يف األنشــطة 
املتعلقــة بالعديــد مــن تخصصــات الــذكاء االصطناعــي 

ــاالت: يف مج

البحث والتطوير 

التجارة اإللكرتونية 

الرعاية الصحية 

املدن الذكية 
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املالية 

الذكاء االصطناعي 

عاملياً

اتجاهات صناعة 

الذكاء االصطناعي



5

2- تقرير ''تراكتيكا''، ''تنبؤات سوق الذكاء االصطناعي'' )Artificial Intelligence Market Forecasts(، ديسمرب 2019.
.)McKinsey( ''3- ''مكنزي

تفاوتــت تقديــرات حجــم ســوق الــذكاء االصطناعــي عــى مســتوى العــامل، لكــن معظمهــا يشــري إىل توقعــات 
منــو مكّونــة مــن رقمــن خال الســنوات القادمــة. وتراوحــت التقديرات مــن 29 مليــار دوالر أمريــي إىل 62 مليار 
دوالر أمريــي لعــام 2020 والتنبــؤات مــن 299 مليــار دوالر أمريــي إىل 309 مليــار دوالر أمريــي بحلــول عــام 
 )chatbots( 2026. ال تــزال برامــج الــذكاء االصطناعــي )مبــا يف ذلــك املســاعدين االفرتاضيــن وبــوت املحادثــة
قــوة دافعــة رئيســية للســوق ككل. وفًقــا لرشكــة ''تراكتيــكا'' )Tractica( املتخصصــة يف دراســات الســوق، مــن 
ــو  ــدل من ــامل مبع ــتوى الع ــى مس ــي ع ــذكاء االصطناع ــات ال ــة برمجي ــوق صناع ــم س ــو حج ــع أن ينم املتوق

ســنوي مركــب بنســبة %37 ليصــل إىل 126 مليــار دوالر أمريــي بحلــول عــام 2025 )الشــكل 1(.

وفًقــا لتقريــر مــؤرش الــذكاء االصطناعــي بجامعــة ســتانفورد لعــام 2022، تجــاوز االســتثامر الخــاص يف 
الــذكاء االصطناعــي 90 مليــار دوالر أمريــي يف عــام 2021، أي أكــر مــن ضعــف رقــم عــام 2020.

بينــام تختلــف تقديــرات تأثــري الــذكاء االصطناعــي )بالــدوالر(، هنــاك يشء واحــد مؤكــد: الــذكاء االصطناعــي ســيكون قوة 
مؤثـّـرة – ليــس فقــط يف كل األعــامل التجاريــة، بــل يف املجتمــع ككل. بالنســبة لتأثــري الــذكاء االصطناعــي عــى النمــو 
ــمل  ــارات. تش ــاث واالستش ــن رشكات األبح ــد م ــل العدي ــن قب ــرات م ــن التقدي ــة م ــد مجموع ــم تحدي ــد ت ــادي، فق االقتص

االســتنتاجات الرئيســية بشــأن تأثــري الــذكاء االصطناعــي مــا يــي:  

مــن جميــع الــرشكات ســتدخل 
نوًعــا واحــًدا عــى األقــل مــن 

الــذكاء االصطناعــي
إضايف يف النشاط االقتصادي العاملي، بزيادة %14 إىل 16% 

عن الناتج املحي اإلجاميل العاملي لعام 2021

بحلول 2030، سيكون مبقدور الذكاء االصطناعي توليد بن2،3بحلول 2020، 70%
15 - 13 تريليون دوالر أمرييك 

الشكل 1: %37 معدل منو سنوي مركب يف سوق برمجيات الذكاء االصطناعي عامليًا
اإليرادات من سوق برمجيات الذكاء االصطناعي العاملي )مليار دوالر أمرييك(2 
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)OECD( 4- منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أعلنت عن اسرتاتيجية الذكاء االصطناعيأطلقت اسرتاتيجية الذكاء االصطناعي

اسرتاتيجية الذكاء 

االصطناعي قيد التطوير 

)اعتباًرا من ديسمرب 2020(

ال توجد اسرتاتيجية 

رسمية للذكاء 

االصطناعي

 الشكل 2: ترتيب الحكومات األولوية للذكاء االصطناعي يف االسرتاتيجيات الوطنية

دول مجموعة العرشين واسرتاتيجيات الذكاء االصطناعي4 

نظــرًا للتأثــري املتزايــد للــذكاء االصطناعــي ووقعــه عــى النمــو االجتامعــي واالقتصــادي، تعمــل الحكومــات عــى تعزيز 
ــذكاء االصطناعــي يف  ــح التــي تســّهل دمــج ال ــذ اللوائ ــذكاء االصطناعــي مــن خــال البحــث والتمويــل وتنفي ــر ال تطوي
األهــداف الوطنيــة. اعتمــدت معظــم دول مجموعــة العرشيــن، مبــا يف ذلــك اململكــة العربيــة الســعودية، سياســات 
واســرتاتيجيات الــذكاء االصطناعــي عــى مســتوى الدولــة حتــى اآلن )الشــكل 2(. وتهــدف معظــم السياســات أيًضــا إىل 
التوافــق مــع مبــادئ مجموعــة العرشيــن للــذكاء االصطناعــي التــي تســعى إىل ''الشــمولية، والرتكيــز عــى اإلنســان، 
والشــفافية، واملتانــة، واملســاءلة''. ولكــن ال تــزال معظــم املبــادرات والسياســات التــي تركــز عــى الــذكاء االصطناعــي 
إّمــا جديــدة أو قيــد التنفيــذ. وهنــاك فقــط بعــض السياســات التــي تــم وضعهــا لوقــت كاٍف يتيــح تقييمهــا. وهــذا يعنــي 
ــة  ــم أو املراجع ــات التقيي ــن عملي ــة إىل تضم ــد الحاج ــام يؤك ــم، ك ــاركة خرباته ــران ملش ــريًا لألق ــًعا كب ــاك متس أن هن

لضــامن قيــام الحكومــات بتقييــم نجــاح سياســاتها واســرتاتيجياتها.

ــد-19 ــة كوفي ــن جائح ــايف م ــد التع ــع بع ــرتة م ــرب يف ف ــي دوًرا أك ــذكاء االصطناع ــيلعب ال ــتقبل، س ــر إىل املس بالنظ
ــتدامة.  ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي ــات ع ــاعدة الحكوم ــك يف مس ــد، وكذل ــل األم ــو طوي ــودة إىل النم والع
ويُعــد دور القطــاع الخــاص أمــرًا حاســاًم يف النهــوض بالــذكاء االصطناعــي وتطويــره واســتخدامه. تعــد إنرتنــت األشــياء 
والحوســبة الســحابية والــذكاء االصطناعــي مــن أهــم ثــاث تقنيــات يُتوقــع أن تســاعد يف تحقيــق النتائــج، وذلــك فًقــا 
الســتطاع معهــد ''آي يب إم'' )IBM( لقيمــة األعــامل عــام 2021 الــذي شــارك فيــه أكــر مــن 3000 مديــر تنفيــذي عــى 

مســتوى العــامل.

الذكاء االصطناعي 

عاملياً

اتجاهات صناعة 

الذكاء االصطناعي
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)PwC( ''5- ''يب دبليو يس

يكتســب الــذكاء االصطناعــي أيًضــا زخــاًم يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا )MENA(. يف حــن أن التطــورات 
التكنولوجيــة الحديثــة جعلــت الــذكاء االصطناعــي أكــر ســهولة مــن أي وقــت مىض، بــدأت الحكومــات والــرشكات اإلقليمية 
يف رؤيــة الفوائــد الكبــرية التــي يقّدمهــا الــذكاء االصطناعــي ألهدافهــا الوطنيــة ومنــاذج أعاملهــا. تعمــل الحكومات يف 
املنطقــة عــى تعزيــز هــذا التحــول كجــزء مــن جهودهــا لتطويــر اقتصــادات املعرفــة القامئــة عــى التكنولوجيــا الرقمية.

ســاعد وبــاء كوفيــد-19 أيًضــا يف هــذه العمليــة. بينــام يتــم اســترياد معظــم تقنيــات الــذكاء االصطناعــي املوجــودة يف 
منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا حاليًــا، فقــد حّفــز الوبــاء الحاجــة إىل التصنيــع واالبتــكار املحــّي، وهــو مــا نعتقد 

أنــه سيســاعد يف ترسيــع تطويــر الــذكاء االصطناعــي واعتــامده.

تقــوم الهيئــات الحكوميــة بتشــكيل رشاكات مــع رشكات التكنولوجيــا الكــربى، وهــو اتجــاه نتوقــع اســتمراره، مــام يــؤدي 
إىل مزيــد مــن التحــّرر يف سياســات الدولــة لدعــم الــذكاء االصطناعــي. وبالتــايل، فســيتم تحقيــق تقديــرات تأثــري الــذكاء 
ــا، ال تــزال عائــدات الــذكاء االصطناعــي مــن املنطقــة  االصطناعــي يف املنطقــة، بــل وقــد يفــوق التأثــري التوقعــات. عامليً
ضئيلــة، ولكــن لــدى الــذكاء االصطناعــي الكثــري مــن اإلمكانــات لتعزيــز االقتصــادات اإلقليميــة يف منطقــة الــرشق األوســط 

وشــامل إفريقيــا.

مساهمة الرشق األوسط يف عائدات 
 من عائدات الذكاءالذكاء االصطناعي الكليّة بحلول 2030 

االصطناعي العاملية
 من الناتج املحيل

اإلجاميل للرشق األوسط 320 مليار دوالر أمرييك 

و 2% =11% 

ميكــن أن يتوســع هــذا التأثــري أكــر إذا اســتمرت دول الــرشق األوســط يف اغتنام الفرص غري املســتغلّة. وســتقود اململكة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة الطريق مــن بن الــدول األخرى.

ــي  ــول الرقم ــجيع التح ــة بتش ــة املكلّف ــات الحكومي ــن الهيئ ــد م ــكيل العدي ــم تش ــعودية، ت ــة الس ــة العربي يف اململك
للقطاعــن العــام والتجــاري كجــزء مــن رؤيــة 2030، والتــي تركــز بقــوة عــى كليهــام. كانــت إحــدى هــذه الهيئــات الهيئــة 
الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي )ســدايا( )SDAIA(، التــي تأسســت يف أغســطس 2019 مــع ثاث هيئات فرعيــة: )1( 

املركــز الوطنــي للــذكاء االصطناعــي، )2( املكتــب الوطنــي إلدارة البيانــات، و)3( مركــز املعلومــات الوطنــي.

من املتوقّع أن تستفيد السعودية من

من الـ 320 مليار دوالر أمريي العائدة 
ملساهمة الذكاء االصطناعي يف الرشق 

األوسط بحلول 2030 

من الناتج املحي 
اإلجاميل السعودي

متاشيًا مع توقعات 

الحكومة السعودية 

بحلول عام 2030.

42% 12.5% =

الذكاء االصطناعي يف 

منطقة الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا

اتجاهات صناعة 

الذكاء االصطناعي
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يف اململكــة العربيــة الســعودية، يقــع الــذكاء االصطناعــي يف صميــم األهــداف االســرتاتيجية للحكومــة لتنويــع 
القطاعــات غــري النفطيــة وتطويرهــا. ســتكون تحليــات البيانــات والــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية وإنرتنت األشــياء 
)IoT( أبطــااًل القتصــاد رقمــي جديــد يف العقــد املقبــل، وفًقــا لرؤيــة صاحــب الســمو امللــي األمــري محمــد بــن ســلامن. 
ــغ 4  ــة مببل ــة يف اململك ــات الضخم ــي والبيان ــذكاء االصطناع ــة ال ــدرت )SDAIA( قيم ــام 2020، ق ــن ع ــع األول م يف الرب
مليــار دوالر أمريــي )%0.5 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(، وتعتــزم زيــادة ذلــك إىل أكــر مــن 130 مليــار دوالر أمريــي 
بحلــول عــام 2030 )أكــر مــن %12 مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(. وهــذا يعنــي معــدل منــو ســنوي مركــب بنســبة 37.2%.

مــع اســتمرار تعــايف أساســيات االقتصــاد الــكي الرئيســية يف اململكــة هــذا العــام، نتوقــع أن تشــّجع أهــداف 
ذات  األخــرى  الجديــدة  الخدمــات  وقطاعــات  الضخمــة  والبيانــات  االصطناعــي  الــذكاء  يف  االســتثامرات  رؤيــة 2030 
الصلــة. تخطــط اململكــة إلنفــاق أكــر مــن 20 مليــار دوالر أمريــي بحلــول عــام 2030 عــى الــذكاء االصطناعــي. 
 ،)IDC( فعــى ســبيل املثــال، وفًقــا ملتتبــع الربامــج النصــف الســنوي العاملــي التابــع ملؤسســة البيانــات الدوليــة
مــن املتوقــع أن يصــل إنفــاق اململكــة العربيــة الســعودية عــى حلــول أمتتــة العمليــات الروبوتيــة )RPA( إىل 27 
ــب  ــنوي مرك ــو س ــدل من ــع مع ــام 2019، م ــن ع ــا ع ــاف تقريبً ــتة أضع ــادة س ــام 2023، بزي ــي يف ع ــون دوالر أمري ملي
بنســبة %56. ميكــن أن يســاعد اعتــامد تقنيــة )RPA(  اململكــة يف محاولتهــا لتعزيــز تجــارب العمــاء والتعــاون بــن 
اإلدارات وأمتتــة العمليــات التجاريــة عــرب الصناعــات مبــا يف ذلــك النفــط والغــاز والخدمــات الحكوميــة والتمويــل.

حــوايل %75 مــن جميــع أهــداف رؤيــة الســعودية 2030 تعتمــد عــى البيانــات والــذكاء االصطناعــي، 
مــام يعنــي أن املنطقــة ستشــهد تطــورًا رسيًعــا يف الســنوات القادمــة. بحلــول عــام 2030، تهــدف 
ــي  ــذكاء االصطناع ــال ال ــة يف مج ــل 15 دول ــن أفض ــدة م ــون واح ــعودية إىل أن تك ــة الس ــة العربي اململك
ألــف   20 لتدريــب  اململكــة  تخطــط  االصطناعــي.  للــذكاء  عامليــة  كقــوة  نفســها  تقديــم  خــال  مــن 
متخصــص يف البيانــات والــذكاء االصطناعــي وتشــجيع إنشــاء مــا ال يقــل عــن 300 رشكــة ناشــئة يف 
مجــال الــذكاء االصطناعــي والبيانــات بحلــول ذلــك الوقــت. تشــمل أهــداف رؤيــة 2030 األخــرى حيــازة 
أحــد املراكــز العــرشة األوىل يف مــؤرش البيانــات املفتوحــة العاملــي وأن تكــون ضمــن أفضــل 20 
االصطناعــي. والــذكاء  البيانــات  مجــال  يف  العلميــة  املنشــورات  يف  العــامل  عــى مســتوى  دولــة 

الذكاء االصطناعي 

يف السعودية

اتجاهات صناعة 

الذكاء االصطناعي
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االستثامر

الرتتيب العاملي

التوظيف

%40 من القوى 
العاملة تّم تدريبهم 

عى أساسيات البيانات 
واملهارات التعريفية 

بالذكاء االصطناعي 

من ضمن أّول 15 دولة 
يف الذكاء االصطناعي 

بحلول 2030

30 مليار ريال سعودي؛ 
قيمة االستثامر األجنبي 

املبارش الرتاكمي يف 
قطاع البيانات والذكاء 

االصطناعي يف السعودية

15 ألف متخّصص محّي 
يف مجال البيانات 

والذكاء االصطناعي بن 
القوى العاملة

من ضمن أول 10 دول يف 
مؤرش البيانات املفتوحة

45 مليار ريال سعودي؛ 
قيمة االستثامر املحّي 

الرتاكمي يف قطاع 
البيانات والذكاء االصطناعي 

5 آالف خبري يف 
مجال البيانات والذكاء 

االصطناعي 

من ضمن أول 20 دولة 
يف املنشورات العلميّة 

املراجعة حول البيانات 
والذكاء االصطناعي

300 رشكة ناشئة يف مجال 
البيانات والذكار االصطناعي

الجدول 1: مؤرشات األداء الرئيسية تؤكّد التزام السعودية باالستفادة من الذكاء االصطناعي

مؤرشات األداء الرئيسية السعودية للذكاء االصطناعي 62030

ســتعزّز مشــاريع البنــاء العماقــة أيًضــا تبني الــذكاء االصطناعــي يف اململكة العربيــة الســعودية، مام يوفر فرًصــا تجارية 
للــرشكات. تظهــر مدينــة نيــوم )NEOM( مــؤرشًا واضًحــا آخــرًا عــى تفــاين اململكة يف مجــال الــذكاء االصطناعي، إذ ســيتم 
ربــط كل يشء يف هــذه املدينــة بالذكاء االصطناعي وإنرتنت األشــياء. وتوفّر »نيوم« إمكانات كبرية غري مســتغلة بالنســبة 
لــرشكات الــذكاء االصطناعــي، وخاصــة مــزودي الربمجيــات. وســيكون لــدى مــرشوع »ذا اليــن«، الــذي أعلــن عنــه ويل العهد 
صاحب الســمو امللي األمري محمد بن ســلامن يف عام 2021، بنية تحتية ذكية تصل قيمتها إىل 200 مليار دوالر أمريي.

إلدارة اســرتاتيجية الذكاء االصطناعي طويلة املدى، تّم إنشــاء الهيئة الســعودية للبيانات والذكاء االصطناعي 
)ســدايا(. حيــث ســبق وأن عــززت ''ســدايا''  %30 مــن قاعــدة األصــول الرقميــة للحكومــة. وتخطــط ''ســدايا'' لدمــج 
أكــر مــن 80 مركــز بيانــات مملــوكًا للحكومــة الوطنيــة، بهــدف إنشــاء أحــد أكــرب املراكــز الســحابية يف العــامل.

»سدايا« تضع السعودية عىل خريطة الذكاء االصطناعي العاملية

دعــامً ألهــداف رؤيــة 2030 وكجــزء مــن بنــاء نظــام بيئــي للــذكاء االصطناعــي، أنشــأت الحكومــة هيئتــن جديدتــن 
دعــم  إىل  الكيانــات  هــذه  تهــدف  البيانــات.  إلدارة  الوطنــي  واملكتــب  االصطناعــي  للــذكاء  الوطنــي  املركــز   –
تطويــر مشــهد حديــث لتكنولوجيــا املعلومــات باإلضافــة إىل أطــر حوكمــة الــذكاء االصطناعــي. ســتصاحب هــذه 
التغيــريات املؤسســية إصاحــات تعليميــة مخططــة ســتوفر املهــارات الرقميــة للطــاب يف املــدارس االبتدائيــة 
والثانويــة. نتيجــة لذلــك، بــدأت تتبلــور االســتعدادات للتغيــري عــى مســتوى األجيــال للتحضــري للــذكاء االصطناعــي.

6- االسرتاتيجية الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي، اململكة العربية السعودية
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الفئة

مرصاملغربتونسالبحرينقطراإلماراتالسعودية

التنفيذ

47506257455660مواهب

24142739545255بنى تحتية

 البيئة
3462649514860التشغيلية

االبتكار
14475753595156البحث

25236060605947التطوير

االستثامر
 اسرتاتيجية

الحكومة
213443495754

58266255576056التجارة

20334552555660التصنيف العاملي

التصنيف يف 
MENA منطقة

1234567

الجدول 2: السعودية يف املرتبة األوىل يف منطقة MENA واملرتبة العرشون عامليًا يف مجال الذكاء االصطناعي

تصنيف مؤرش الذكاء االصطناعي العاملي لعام 72021

ذلــك: يف  مبــا  الصلــة،  ذات  ومجــاالت  االصطناعــي  الــذكاء  مجــال  يف  بــارزة  إنجــازات  بتحقيــق  اململكــة  بــدأت 

التقــدم يف املــؤرش العاملــي للــذكاء االصطناعــي لعــام 2021 – تحتــل اململكــة اآلن املرتبــة 20 عامليًا . 1

بعــد أن كانــت 22 يف عــام 2020 )مــن بــن 62 دولــة تــّم تصنيفهــا( واألوىل يف منطقــة الــرشق األوســط 
وشــامل إفريقيــا )الجــدول 2(. وبحســب التصنيــف، احتلــت اململكــة أيًضــا املرتبــة الثانيــة عامليًــا يف مــؤرش 
''اســرتاتيجية الحكومــة'' )مثــل العــام 2020( والثالثــة يف فئــة ''بيئــة التشــغيل'' )مقارنــة باملركــز التاســع 

يف عــام 2020(.

ال تــزال اململكــة العربيــة الســعودية مرتاجعــة يف فئتــي ''املواهــب'' و ''التجــارة''، مــع الرتكيــز عــى توافر  	
املامرســن املدربــن لتقديــم حلــول الــذكاء االصطناعــي، فضــاً عــن مســتوى نشــاط الــرشكات الناشــئة 

واالســتثامر والجهــود التجاريــة القامئــة عــى الــذكاء االصطناعــي.

للمســاعدة يف حــل مشــكلة املواهــب، تعمــل الحكومــة عــى مبــادرات لضــامن اســتحواذ الطــاب عــى  	
ــي  ــذكاء االصطناع ــال ال ــتقبل يف مج ــف يف املس ــغل وظائ ــيحتاجونها لش ــي س ــة الت ــارات الرقمي امله

والتقنيــات األخــرى.

.Turtoise Media- 7- مؤرش الذكاء االصطناعي العاملي
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الشكل 3: استخدام الذكاء االصطناعي يف قطاع الرعاية الصحيّة يف السعودية

تتبــع الحالــة الصحيــة للمســتخدمن واإلبــاغ عــن إصابــات كوفيــد-19 وحجــز فحوصــات 
ولقاحــات كوفيــد-19. ويســّهل التطبيــق اآلن الكثــري مــن طلبــات الخدمــة العامــة األخــرى.

لحجز مواعيد استشارات طبيّة عرب مكاملات 
الصوت والصورة.

''بشاير بوت'' )BashairBot( هو بوت محادثة يرد عى أي استفسارات وأسئلة متعلقة 
بالفريوسات باللغتن العربية واإلنجليزية، يعمل بتقنيّة الذكاء االصطناعي.

تطبيق التباعد االجتامعي 
يف ظل كوفيد-19.

ــة  ــوري باللغ ــي الف ــخيص الطب ــن التش ــد وميّك ــن بُع ــارات ع ــق االستش ــذا التطبي ــح ه يتي
ــي. ــذكاء االصطناع ــة ال ــل بتقنيّ ــة يعم ــوت محادث ــتخدام ب ــة باس العربي

ــة :تقّدمــت الريــاض 23 مرتبــة حيــث وصلــت إىل املركــز الـــ 30 مــن بــن 118 . 2 ــدن الذكي ــؤرش IMD للم ــدم يف م التق

مدينــة يف جميــع أنحــاء العــامل يف مــؤرش عــام 2021. كــام تحتــل أبوظبــي املرتبــة األوىل يف منطقــة الــرشق 
ــاض. ــا ديب والري ــا، تليه ــامل إفريقي ــط وش األوس

اململكــة العربيــة الســعودية مــن بــني أفضــل 3 ناهضني رقميــا : تُعــد اململكــة العربيــة الســعودية من بــن أفضل . 3

3 ناهضــن رقميــا ضمــن مجموعــة العرشيــن للعــام الثــاين عــى التــوايل يف عــام 2021. ويف التقريــر، تــم تصنيــف 
140 دولــة مــن قبــل املركــز األورويب للتنافســية الرقميــة وفًقــا لقدرتها التنافســية الرقمية.

ــز . 4 ــد-19: رك ــاء كوفي ــة وب ــاعدة يف مكافح ــد'' )Tabaud( للمس ــا« )Tawakkalna( و ''تباع ــي »توكّلن ــاق تطبيق إط

إنشــاء مثــل هــذه التطبيقــات )مــن بــن تطبيقــات أخــرى( يف مراحــل مختلفــة مــن أزمــة كوفيــد-19 عــى ترّصــد الوباء 
والوقايــة منــه والتعامــل معــه والتعــايف منــه، وســمح بتطبيــق طرائــق كثــرية لجمــع البيانــات، والتــي تــم تقييمهــا 

بعــد ذلــك باســتخدام تعلــم اآللــة وتحليــل البيانــات الضخمــة لحاميــة النــاس )الشــكل 3(.

تأســيس الرشكــة الســعودية للذكاء االصطناعــي ''ســكاي'' )SCAI(: تأسســت الرشكة الســعودية للــذكاء االصطناعي . 	

ــة  ــة العربي ــئة يف اململك ــات الناش ــات التقني ــي وقطاع ــذكاء االصطناع ــر ال ــة وتطوي ــدف تنمي ــكاي'' )SCAI( به ''س
الســعودية. مــن شــأن رشكــة ''ســكاي''، اململوكــة بالكامــل مــن صنــدوق االســتثامرات العامــة الســعودي، أن تســاعد 
الــرشكات املحليــة يف تطويــر حلــول الــذكاء االصطناعــي. يف ينايــر 2022، اتفقــت ''ســكاي'' و ''أرامكــو'' الســعودية 
ــز  ــدر وتعزي ــل اله ــاءة وتقلي ــادة الكف ــة لزي ــة الطاق ــي يف صناع ــذكاء االصطناع ــات ال ــى تطبيق ــل ع ــى العم ع
االســتدامة. باإلضافــة إىل قطــاع الطاقــة، تهــدف »ســكاي« إىل االســتفادة مــن الــذكاء االصطناعــي لتقديــم حلــول 
متطــورة مــن شــأنها مســاعدة الخدمــات املاليــة وصناعــات الرعايــة الصحيــة عــى التوســع وإفــادة املســتخدمن.
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ينتــر الــذكاء االصطناعــي بشــكل متزايــد يف كل جــزء مــن الحيــاة، ســواء يف العلــوم أو األعــال أو املجتمــع بشــكل 
ــول  ــن حل ــتمرار ع ــث باس ــل ويبح ــول هائ ــر بتح ــذي مي ــة، ال ــاع الطاق ــبة لقط ــه بالنس ــيء نفس ــول ال ــن ق ــام. ميك ع
مبتكــرة ومتكاملــة. يف صناعــة النفــط والغــاز، يلعــب الــذكاء االصطناعــي دوًرا مهــًا يف زيــادة الكفــاءة التشــغيلية 
وخفــض التكاليــف والتنبــؤ بالبيانــات وتحســن تدابــر الســامة، واكتشــاف املــوارد غــر املســتغلة، وكل ذلــك يســاهم 
يف تعزيــز الكفــاءة وزيــادة اإليــرادات. يعــد التحســن التشــغييل والتنبــؤات والصيانــة التنبؤيــة أكــر التطبيقات شــيوًعا. 

يف تقريــر ســابق، قدمــت رشكــة ''ســراتيجك جــرز'' دراســات حالــة مــن قبــل رشيكنــا يف الــذكاء االصطناعــي، 
ــة الــذكاء  Nexus FrontierTech، حــول كيــف ســاهم كشــف التــآكل وفحــص الصــور واالمتثــال للســامة باســتخدام تقنيّ

االصطناعــي، يف تحســن التميــز التشــغييل يف صناعــة النفــط والغــاز8. 

يف منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا ، يعــد قطــاع النفــط والغــاز يف اململكــة العربيــة الســعودية مســتهلًكا 
بــارزًا لألنظمــة والربامــج القامئــة عــى الــذكاء االصطناعــي. تــم تصنيــف صناعــة الطاقــة كواحــدة مــن املجاالت الخمســة 
ــة  ــة العربي ــة اململك ــى رؤي ــاًء ع ــي بن ــذكاء االصطناع ــات وال ــي البيان ــة لتبن ــات ذات أولوي ــة كقطاع ــية املدرج الرئيس

الســعودية 2030 وبرامــج تحقيــق الرؤيــة9. 

ميكن للذكاء 
 االصطناعي

توفر ما يصل إىل10 
بحلول 2023، ميكن لرقمنة قطاع اإلنتاج يف 

الغاز والنفط أن يوفّر عى القطاع ما يصل إىل11 

وبالنسبة لركات النفط والغاز، 
لدى الرقمنة القدرة عى توليد 

ما يقارب13  

يف حال نّفذ قطاع النفط والغاز 
األمتتة الذكيّة يف عمليّاتها 

املستهدفة عى نطاق واسع، 
فيمكنها أن توفّر بن12 

يف رشكات إنتاج 
الغاز والنفط 

يف العام

بقيمته

50 مليار

150 مليار

577 مليار

75 مليون

1 ترليون
و

9- ''سرتاتيجك جريز''، تقرير ''التحول الرقمي يف صناعة النفط والغاز''، فرباير 2022.
10- بقية القطاعات كانت التعليم، الخدمات الحكومية، الرعاية الصحية وقطاع التنقل.

Capgemini -13   Wood Mackenzie -12  GEP 11-  رشكة

دوالر 
أمرييك

دوالر 
أمرييك

دوالر 
أمرييك

دوالر 
أمرييك

دوالر 
أمرييك

ملحة عامة
الذكاء االصطناعي 
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ــادة  ــال زي ــن خ ــر م ــة أك ــامل الطاق ــن أع ــي يحّس ــذكاء االصطناع ــة إىل أن ال ــات الحال ــة دراس ــن أمثل ــري م ــري الكث تش
الكفــاءة وخفــض التكاليــف وتحســن عمليــة صنــع القــرار. فيــام يــي تقديــرات التوفــري يف التكاليــف مــن رشكات النفــط 

والغــاز التــي اعتمــدت أشــكااًل مختلفــة مــن الــذكاء االصطناعــي يف عملياتهــا:

يف اململكــة العربيــة الســعودية، ســبق وبــدأت ''أرامكــو'' باســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف 
عملياتهــا لتحســن الكفــاءة وتوفــري التكاليــف. عــى ســبيل املثــال، رصحــت ''أرامكــو'' أنــه مــن خــال 
ــبة 18%،  ــاميل بنس ــة اإلج ــتهاك الطاق ــض اس ــن خف ــت م ــي، متكن ــذكاء االصطناع ــة ال ــق تقني تطبي

ــي. ــص النفط ــل خري ــو %40 يف حق ــص بنح ــات الفح ــبة %30، وأوق ــة بنس ــات الصيان ونفق

قالــت رشكــة أدنــوك اإلماراتيــة يف نوفمــرب 2020 إنهــا وفــرت 2 مليــار دوالر أمريــي عــى مــدى 
ــاءة  ــنت كف ــي حّس ــي الت ــذكاء االصطناع ــة ال ــتخدام تقني ــال اس ــن خ ــابقة م ــس الس ــنوات الخم الس
الحفــر والعمليــات. يف العــام املــايض، أفــادت أدنــوك أيًضــا أن ''مثامــة'' ومركــز بانورامــا للقيــادة 
الرقميــة، وهــام اثنــان مــن جهــود أدنــوك للــذكاء االصطناعــي، أنتجتــا 1.1 مليــار دوالر أمريــي ومليــار 

دوالر أمريــي كقيمــة تجاريــة، عــى التــوايل، منــذ إطاقهــام يف عــام 2017.

ــم  ــات التحك ــور تطبيق ــة، مط ــة ''Kelvin'' األمريكي ــع رشك ــة ''BP'' م ــت رشك ــنوات، تعاون ــع س ــل بض قب
التــي تعمــل بتقنيـّـة الــذكاء االصطناعــي، لتقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري. يف عــام 2017، 
تــم تركيــب أجهــزة استشــعار، مبــا يف ذلــك كامــريات الكشــف عــن غــاز امليثــان، يف أحــد آبــار الغــاز. 
بعــد ســتة أشــهر مــن تركيــب الجهــاز، انخفــض تــرسب غــاز امليثــان مــن البــر بنســبة %74. أصبــح هــذا 
ــأت بفشــل املعــدات وســمحت للمشــغلن بتجنبهــا.  ــة التنبؤيــة، والتــي تنب ــا مــن خــال الصيان ممكًن
ــاج يف هــذا البــر بنســبة 20%  ــات غــازات االحتبــاس الحــراري وزادت أحجــام اإلنت خفضــت ''BP'' انبعاث

مــع خفــض التكاليــف التشــغيلية بنســبة 22%.

الكشــف املبكــر عــى خطئــن ســاعد الرشكــة عــى تجنــب 2 مليــون دوالر أمريــي مــن نفقــات 
الصيانــة وتوقيــف العمــل يف مصفــاة النفــط »Pernis« يف هولنــدا، وذلــك بفضــل اســتخدام التعلــم 
اآليل. بشــكل عــام، أعلنــت رشكــة شــل يف عــام 2019 أن اســتثامراتها يف التكنولوجيــا الرقميــة أدت 

إىل زيــادة مليــار دوالر أمريــي يف هوامــش الربــح وخفــض التكاليــف واإلنتــاج.

تعمــل ''ريبســول'' )Repsol( عــى تحســن الصيانــة التنبؤيــة والكفــاءات اللوجســتية مــن خــال 
التحليــات وتعلــم اآللــة والــذكاء االصطناعــي. أّدى اعتــامد هــذه التقنيــات إىل انخفــاض بنســبة 15% 

يف تكاليــف الصيانــة وحــوايل 200 مليــون دوالر أمريــي يف التكاليــف التشــغيلية الســنوية.

تقديرات توفري التكاليف حسب 

الرشكات جرّاء استخدام الذكاء 
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ميكــن أن يوفــر فهــم حاالت/تطبيقــات اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف الخدمــات املاليــة والتصنيــع والرعايــة 
الصحيــة رؤى مفيــدة لــركات النفــط والغــاز. يف حــن أن هــذه التطبيقــات قــد ال تنطبــق عــى الفــور عــى صناعــة 
النفــط والغــاز، إاّل أن كل حالــة مــن حــاالت االســتخدام هــذه ميكــن أن تكــون تطبيــق مفيــد يف صناعــة النفــط والغــاز.

الخدمات 
التصنيعاملالية

املعالجة 
الذكيّة 

للمستندات

أمتتة 
العمليات 
الروبوتية

مساعدين 
رقمين 

ذكين

تحليالت

األمتتة 
اإلدراكية

التوائم 
الرقمية

الرعاية الصحيّة

بحثنــا يف تقريرنــا الســابق حــول ''أيــن نســتثمر؟'' يف تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي يف صناعــة النفــط والغــاز14. ميكــن 
النظــر إىل اإلجابــة مــن منظوريــن: )1( خــاص بصناعــة النفــط والغــاز، مــع قــرارات الركــة التــي تعكــس أمثلــة الصناعــة 
ــز عــى أفضــل األســاليب والتقنيــات الرقميــة التــي مــن األفضــل ''اســتريادها'' مــن صناعــات  الناجحــة األخــرى، و )2( يركّ

أخــرى.

14- ''سرتاتيجك جريز''، تقرير ''التحول الرقمي يف صناعة النفط والغاز''، فرباير 2022.

التعلم من حاالت استخدام 

الذكاء االصطناعي يف 

الصناعات األخرى

الذكاء االصطناعي 

يف النفط والغاز
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نســلط الضــوء عــى ثاثــة اتجاهــات مســتقبلية مــن شــأنها أن تقــود إىل تبنــي الــذكاء االصطناعــي يف صناعــة النفــط 
والغــاز.

ثــاث طــرق رئيســية ميكــن مــن خالهــا لتقنيــة الــذكاء االصطناعــي أن تســاعد الســعودية يف انتقــال الطاقــة وأهدافها 
املناخية:

رصــد البصمــة الكربونيــة والتنبــؤ بهــا وخفضهــا: تســعى ''املبــادرة الســعودية الخــراء'' )SGI( التــي أعلنــت عنهــا . 1

اململكــة العربيــة الســعودية حديثـًـا إىل خفــض انبعاثــات الكربــون مبقــدار 278 مليــون طــن ســنويًا بحلول عــام 2030، 
ــا  ــن إجراءاته ــزء م ــبة %30. وكج ــا بنس ــان عامليً ــاز امليث ــات غ ــض انبعاث ــاهمة يف خف ــا إىل املس ــدف أيًض ــام ته ك
الخــراء، تريــد اململكــة أيًضــا زراعــة 10 مليــارات شــجرة. تتمتــع الحلــول القامئــة عــى الــذكاء االصطناعــي بالقــدرة 

عــى لعــب دور مهــم يف هــذه املبــادرات.

تحســني التقــاط الكربــون وتخزينه واســتخدامه )CCSU(: تعــد الروبوتــات والطائرات بــدون طيار واألنظمة املســتقلة، . 2

فضــاً عــن املستشــعرات، مــن بــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي الناشــئة والتقنيــات ذات الصلــة التــي ميكــن أن تخفــض 
التكاليــف عــى طــول سلســلة أعــامل )CCSU(. ويعــد )CCSU( عنــر مهــم يف إطــار اقتصــاد الكربــون الدائــري يف 

اململكــة العربيــة الســعودية الــذي يهــدف لخفــض االنبعاثات.

رفــع مســتوى الهيدروجــني األخــر: عــى الصعيــد العاملــي، بــدأ الدفــع الســتخدام الهيدروجــن باكتســاب قــوة. . 3

تعتــرب اململكــة العربيــة الســعودية )إىل جانــب اإلمــارات العربيــة املتحدة( مــن أهم األماكــن اســتخداًما للهيدروجن 
يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا. ميكــن أن نــرى جهــوًدا جــادة يف اململكــة العربيــة الســعودية، يف 
الوقــت الــذي بــدأت فيــه اململكــة اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف جهودهــا لتطويــر إنتــاج الهيدروجــن األخــر 
ــة  ــة العربي ــة )KAUST( يف اململك ــوم والتقني ــه للعل ــد الل ــك عب ــة املل ــل جامع ــال، تعم ــبيل املث ــى س ــاح. ع بنج
الســعودية عــى خوارزميــات ذكاء اصطناعــي مخصصــة للتحكــم يف العمليــات وتحســينها، مام سيســاعد يف توليد 

الهيدروجــن األخــر.

يتطلــب االنتعــاش االقتصــادي يف مرحلــة مــا بعــد كوفيــد-19 مصــادر طاقة أكر اســتدامة للمســاعدة 
ــا لجميــع رشكات النفــط والغــاز يف ضــوء  يف ترسيــع انتقــال الطاقــة. أصبــح الوعــي البيئــي رضوريً
اتفاقيــة باريــس وتحــول الطاقــة. وضعــت رشكات كــربى مثــل ''أرامكــو الســعودية'' )Aramco( ورشكــة 
بريتيــش برتوليــوم )BP( و ''رويــال داتــش شــل'' )Royal Dutch Shell( أهدافًــا لخفــض الكربــون، إذ 
تعّهــدت هــذه الــرشكات بالوصــول إىل صــايف انبعاثــات كربــون صفريــة بحلــول عــام 2050. وســتكون 
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي إحــدى األدوات املهمة يف ترســانة صناعــة النفط والغــاز يف محاوالتهم 

لتحقيــق أهــداف املنــاخ.

الذكاء االصطناعي وانتقال الطاقة

نظرة نحو املستقبل - 
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نظــرًا ألن رشكات النفــط والغــاز أصبحــت أكــر رقميــة، فــإن خطــر الهجــامت اإللكرتونيــة يــزداد، ولكــن 
تــزداد كذلــك فرصــة تبنــي الــذكاء االصطناعــي بشــكل أفضــل. ســيتطلب الكفــاح من أجــل تجنــب واحتواء 
هجــامت األمــن الســيرباين األكــر تعقيــًدا مــن أي وقــت مــىض، وجــود تقنيـّـات وأفــراد ملّمــن باألمــن 

الســيرباين وحلــول الــذكاء االصطناعــي.

ــرشاكات  ــرتاتيجية وال ــة االس ــادرات التعاوني ــن املب ــتفادة م ــات إىل االس ــرشكات والحكوم ــاج ال تحت
ــددة  ــع رشكات متع ــعودية م ــة الس ــة العربي ــاون اململك ــكار. تتع ــي واالبت ــجيع التبن ــة لتش التجاري
الجنســيات رائــدة يف مجــال التكنولوجيــا لتطويــر قــدرات محّســنة، مبــا يف ذلــك يف صناعــة 

ــاز. ــط والغ النف

ومــن األمثلــة الحديثــة عــى ذلــك االتفاقيــة املوقعــة يف أغســطس 2021 بــن ''أرامكــو'' 
و ''AVEVA'' للتعــاون يف مجــال الــذكاء االصطناعــي، والتعلــم اآليل، وإدارة البيانــات كجــزء 
ــة  ــة العربي ــون يف اململك ــة الكرب ــن األزرق وإزال ــآت الهيدروج ــذ منش ــر وتنفي ــن تطوي م

الســعودية.

مواجهة تهديدات األمن السيرباين يف مجال النفط والغاز باستخدام الذكاء االصطناعي

رشاكات لتعزيز املزيد من التبني واالبتكار

.IBM, 2020 15- تقرير تكلفة خرق البيانات

وفًقــا لتقديــرات رشكــة IBM، يف عــام 2020، بلــغ متوســط التكلفــة العامليــة الخــرتاق البيانــات 6.4 مليــون دوالر أمريــي 
لــرشكات الطاقــة . 

يتطلــب التغلــب عــى التهديــدات اإللكرتونيــة لــرشكات النفــط والغــاز تحديــد نقــاط الضعف واعتــامد حلــول الذكاء 
االصطناعــي وتعلــم اآللــة للتخفيف مــن التهديدات الســيربانية.

بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، كان مــن األمثلــة عــى ذلــك الهجــوم اإللكــرتوين عــام 2017 عــى مصفاة ''ســابك'' 
اململوكــة لرشكــة ''أرامكــو''. قبــل ذلــك، يف عــام 2012، تعرضــت الرشكــة للهجــوم مــن قبــل قراصنــة متكنــوا مــن الوصــول 
ــاج النفــط. مل ينجــح كا  ــه أي تأثــري عــى إنت إىل أكــر مــن 30 ألــف مــن أنظمتهــا، عــى الرغــم مــن أن الحــادث مل يكــن ل

الهجومــن، لكنهــام كانــا مــؤرشًا عــى تهديــدات األمــن الســيرباين التــي ميكــن أن تســتهدف األصــول الهاّمــة.

نظرة نحو املستقبل - 
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ما هي حاالت وفرص استخدام الذكاء االصطناعي يف خدمات الحكومة السعودية؟

يتقــدم مجــال الــذكاء االصطناعــي ويتوســع برسعــة يف جميــع الصناعــات، مبــا يف ذلــك الحكومــة، مــع تقديــم سياســات 
ومشــاريع جديــدة بشــكل منتظــم.

ــة  ــامل ويف اململك ــتوى الع ــى مس ــة ع ــات الحكومي ــيوًعا يف الخدم ــر ش ــي األك ــذكاء االصطناع ــات ال ــمل تطبيق تش
ــي: ــا ي ــعودية م ــة الس العربي

منــذ عــدة ســنوات، عملــت اململكــة العربيــة الســعودية عــى بنــاء البنيــة التحتيــة للخدمــات اإللكرتونيــة، والتــي تشــمل 
ــة  ــة واملالي ــة والتنموي ــة واالجتامعي ــة والزراعي ــة والعام ــات التعليمي ــل الخدم ــة، مث ــات الحكومي ــة الخدم ــا غالبي حاليً
واملرفيــة واإلداريــة. لقــد أثبــت تطويــر هــذه البنيــة التحتيــة والتــي تعتــرب مــن أهــداف رؤيــة 2030 أيًضــا أنــه حاســم 
يف ضــامن اســتمرارية الخدمــة خــال جائحــة كوفيــد-19. مــن خــال االســتفادة مــن رؤى البيانــات لتوجيــه عمليــة صنــع 
القــرار الحكومــي، تقــدر ''ســدايا'' أن الــذكاء االصطناعــي ســيحقق إيــرادات حكوميــة جديــدة وادخــار يبلــغ حــوايل 10 

مليــارات دوالر أمريــي.

كــام أطلــق مركــز املعلومــات الوطنــي أيًضــا ســحابة ''Deem'' الحكوميــة يف اململكــة 
ــام  ــاع الع ــات القط ــة ملؤسس ــحابية مختلف ــات س ــدم خدم ــي تق ــعودية، والت ــة الس العربي
بهــدف تحســن األداء الحكومــي، وزيــادة توفــري الخدمــات اإللكرتونيــة، وخفــض تكاليــف البنية 
ــات  ــز املعلوم ــام أرشف مرك ــات. ك ــن املعلوم ــة ألم ــري عالي ــامن معاي ــة، وض ــة الرقمي التحتي
ــة  ــي مصمم ــذكاء االصطناع ــل بال ــة تعم ــة وطني ــي منص ــترشاف'' ''Esteshraf''، وه ــة ''اس ــى صيان ــا ع ــي أيًض الوطن

ــة. ــة يف اململك ــة الرقمي ــة التحتي ــتثامر يف البني ــة االس ــتباقية وفعالي ــدرة االس ــات والق ــر البيان ــن تواف لتحس

برامج إدارة 
املعرفة

عامليًا

السعودية

أنظمة أمتتة 
العمليات

الوكاء 
االفرتاضيون

التحليات التنبؤية 
وتصّور البيانات

الروبوتية 
اإلدراكية

تحليات 
الكام

مساعدين 
رقمين ذكين

حاالت استخدام الذكاء 

االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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حاالت وفرص استخدام الذكاء االصطناعي يف الخدمات 
الحكومية يف السعودية آخذة يف الظهور

2.  الخدمات العاّمة1. الخدمات االجتامعية والتنموية

الخدمات االجتامعية والتنموية

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

تطبيق "تباعد" 
)Tabaud(

مكافحة كوفيد-19
تطبيق توكّلنا 
)Tawakkalna(

  

الفـــــــرص

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

االستشعارات

الدفاع املدين
تحليل البيانات

املعالجة الذكيّة 
املحاكم وكتاب للمستندات

العدل وبنك التنمية 
االجتامعية والتأمينات 

االجتامعية مساعدين رقمين 
ذكين

الخدمات االجتامعية والتنموية

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

برمجيات الذكاء 
االصطناعي 

والتعلم اآليل
مطار امللك خالد

الروبوتيّة اإلدراكيّة، 
الطيارات با طيّار، 

واالستشعارات
الحج والعمرة

تحليات حركة 
املرور الذكية

إدارة حركة املرور 
وإنفاذها

الفـــــــرص

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

املدن الصناعيّة، الروبوتيّة اإلدراكيّة
املصانع املنتجة

مساعدين رقمين 
الفنادقذكين، تحليل الكام

حاالت وفرص استخدام 

الذكاء االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية يف 

السعودية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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4.  الخدمات الزراعيّة3.  الخدمات املالية واملصارف

الخدمات املالية واملصارف

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

املعالجة الذكيّة 
وزارة املاليةللمستندات

  

الفـــــــرص

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

املعالجة الذكيّة 
للمستندات 

البنوك التجارية

مساعدين رقمين 
ذكين

التحليات التنبؤية 
وتصّور البيانات 
وأنظمة أمتتة 

العمليات

الخدمات الزراعية

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

طائرات بدون طيار 
تعمل بتقنيات 

الذكاء االصطناعي

فروع البيئة واملياه 
والزراعة

 ”SaaS“ تطبيقات
مع ذكاء اصطناعي 

مدمج ألمتتة 
وظائفها املالية 

واملشرتيات 
واملوارد البرشية 

األساسية

صندوق الدعم الزراعي

الفـــــــرص

حالة استخدام 
استخدم يفالذكاء االصطناعي

التحليات التنبؤية 
وتصّور البيانات

فروع البيئة واملياه 
والزراعة

الروبوتية اإلدراكيّة

حاالت وفرص استخدام 

الذكاء االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية يف 

السعودية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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إستونيا – رائدة يف مجال الذكاء االصطناعي داخل قطاع الخدمات الحكومية

الــذكاء  فيهــا  يشــكل  التــي  الرائــدة  الــدول  إحــدى  هــي  إســتونيا 

يف  الرقميــة  التكنولوجيــا  دمــج  يف  حاســاًم  عنــًرا  االصطناعــي 

ــًا  ــن 40 ح ــرب م ــا يق ــاك م ــر 2020، كان هن ــاًرا مــن أكتوب ــة. اعتب الحكوم

للــذكاء االصطناعــي تــم تنفيذهــا يف القطــاع العــام اإلســتوين، وتــم 

تصنيــف هــذه الحلــول عــى أنهــا نشــطة.

ــا'' بنظــام  ووفًقــا ملــا تــّرح بــه البلــد، أنشــأت إســتونيا ''مجتمًعــا رقميً

بيئــي رقمــي آمــن وشــفاف يقــدم %99 مــن الخدمــات الحكوميــة عــرب 

ــة،  ــة اإللكرتوني ــى الحكوم ــور ع ــامد الجمه ــد اعت ــع تزاي ــت. وم اإلنرتن

وضعــت الحكومــة إجــراءات وتقنيــات أمنيــة لضــامن حاميــة الهويــة 

زيــادة  أن  إســتونيا  تقــّدر  للبيانــات.  اآلمنــة  واملشــاركة  الرقميــة 

ــح أن  ــن املرج ــنويًا. م ــل س ــت العم ــن وق ــا م ــرت 844 عاًم ــاءة وفّ الكف

تتعــّزز مكاســب الكفــاءة واإلنتاجيــة التــي حققتهــا الرقمنــة مــن خــال 

التطــورات املســتمرة يف األمتتــة والــذكاء االصطناعــي.

تشــمل أمثلــة دراســات الحالــة األخــرى للخدمــات الحكوميــة التــي أبلغــت عــن نتائــج حــول تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي 

حســب الدولــة، مــا يــي:

 تقنية الذكاء االصطناعياملؤسسةالدولة
التأثرياملشّغلة

إدارة اإلنقاذ من الحرائق 
%73 من توقّعات الحرائق كانت صحيحة.التحليات التنبؤيةيف أتانتا، الواليات املتحدة 

تم حل %88 من االستفسارات من مساعدين رقمين ذكينمكتب الرائب االسرتايل
االتصال األول.

مجلس نيوهام، اململكة 
املتحدة

تم توفري 84 ساعة من وقت مساعدين رقمين ذكين
املكاملات.

 )Trelleborg( بلدية تريلبورج
أمتتة العمليات الروبوتية، السويد

تقليل وقت معالجة طلبات الرعاية 
االجتامعية من متوسط 8 أيام إىل 

يوم واحد.

الرشطة اإلسبانية – بوليسيا 
ناسيونال

 الروبوتية اإلدراكية، أمتتة العمليات،
معالجة اللغات الطبيعية

الكشف املبكر عن تقارير الرشطة 
الكاذبة/االحتيالية، مام أتاح حريّة 

الوقت ملوارد الرشطة للرتكيز عى 
الواجبات والتقارير األخرى. كام أدى 

إىل انخفاض عدد التقارير الكاذبة 
املقدمة.

أمثلة أخرى للذكاء 

االصطناعي يف الخدمات 

الحكومية، حسب الدولة

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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ضامن الجودة يف عملية تدقيق تقارير مراقبة حاالت اإلفراج املرشوط
الحالــة: دائــرة عــدل حكوميــة، مســؤولة عــن اإلرشاف عــى مراقبة حــاالت اإلفــراج املــرشوط، تجري 

ــكل  ــم بش ــرج عنه ــد مف ــف راش ــن 260 أل ــاغ ع ــم اإلب ــرشوط )يت ــراج امل ــر اإلف ــودة لتقاري ــامن ج ض

تم فحص نسبة ضئيلة   		
فقط من التقارير.

مجموعة مختلفة من   		
أنظمة تخزين البيانات 

وإدارة الحالة.

خطر أن تؤدي عدم   		
الشكوى إىل عواقب 

مجتمعية كبرية.

عمل يدوي يقوم به   		
مدققن.

التدقيقات عرضة للخطأ   		
البرشي.

األمتتة باستخدام تعلم   		
اآللة من أجل:

استخراج املعلومات   		
الرئيسية من مصادر 

البيانات املختلفة.

إنفاذ نظام التنفيذ   		
ألمتتة املهام 

املتكررة للمدققن. 

التحليات التي يتم   		
إجراؤها عى البيانات 

املجموعة لوضع 
القرارات املستقبلية 

بشكل أفضل.

تم فحص %100 من   		
الحاالت.

زيادة مستوى الدقة.  		

أصبحت عملية الفحص   		
موحدة.

زيادة وضوح بيانات حاالت   		
اإلفراج املرشوط ومصادر 

الطرف الثالث.

توفري الوقت والتكاليف.  		

النتائجالحلولاملواضيع الرئيسية

مــرشوط ســنويًا يف جميــع أنحــاء البــاد(. يتضمــن ذلــك مراجعــة األداء مقابــل القواعــد الصارمــة وإنشــاء تقاريــر 
موثقــة يف نظــام رقمــي. يف حالــة عــدم اتباعهــم لــرشوط اإلفــراج املــرشوط، يتــم تقديــم قضاياهــم إىل 
الســجن/املحكمة، مــام يجعــل إجــراءات املراقبــة حاســمة يف الحــد مــن خطــر إعــادة اإلجــرام والرر الجســيم. 
وبســبب قيــود القــدرات، يتــم مراجعــة نســبة صغــرية فقــط مــن التقاريــر. تحتــاج جميــع عمليــات التدقيــق إىل 

مراجــع مــع مصــادر وأنظمــة بيانــات متعــددة.

دراسة حالة - دائرة 

عدل حكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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تــم تحديــد الكثــري مــن العوائق التــي تحــول دون النرش الفعــال للــذكاء االصطناعي يف الخدمــات الحكومية عى مســتوى 

العــامل، والتــي تنــدرج يف ثاث فئات: البنيــة التحتية للذكاء االصطناعــي، ورأس املــال البرشي/املجتمــع، وإدارة املخاطر.

توفــر هــذه التحديــات، اعتــامًدا عــى الدولــة ومســتوى اســتعدادها، فرًصــا للحكومــات مبــا يف ذلــك اململكــة العربيــة 

ــي  ــذكاء االصطناع ــول ال ــزودي حل ــا مل ــك فرًص ــي، وكذل ــذكاء االصطناع ــدات ال ــة وأجن ــا الوطني ــز بياناته ــعودية لتعزي الس

والــرشكات ذات الصلــة لتقديــم خدمــات جديــدة ومبتكــرة، وفرًصــا للــرشكات لاســتثامر فيهــا.

بنية تحتية قدمية لتكنولوجيا  	
املعلومات

تكامل محدود بني األنظمة 	

إدارة مشاريع غري فعالة 	

نقص/محدودية مهارات الذكاء  	
االصطناعي

نقص يف ثقافة املرونة 	

القبول االجتامعي/الثقة 	

تحديات األمن السيرباين 	

االعتبارات االخالقية 	

الحوكمة 	

رأس املال 
البرشي/
املجتمع

إدارة 
املخاطر

البنية التحتية 
للذكاء 

االصطناعي

تحديات الذكاء 

االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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الفرصةالتحدي

بنية تحتية 
قدمية 

لتكنولوجيا 
املعلومات

عـــى نطـــاق عاملـــي، تحتـــاج البنيـــة التحتيـــة الحاليـــة 
لتكنولوجيا املعلومات إىل فســـح املجال لألنظمة الحديثة 
التـــي توفر منصة ألبحـــاث الذكاء االصطناعـــي ونرشه. من 
األهمية مبكان أن تقوم املؤسســـات الحكومية مبراجعة 
أنظمة تكنولوجيا املعلومـــات الحالية ملعرفة كيف ميكن 

تحسينها أو اســـتبدالها أو تغيريها.

الذكاء  تقنيـــة  اعتـــامد  يوفـــر 
لفحـــص  فرصـــة  االصطناعـــي 
لتكنولوجيـــا  التحتيـــة  البنيـــة 
وتحديد  الحاليـــة  املعلومـــات 
كيفية االســـتثامر يف تحديثها 

وتحســـينها.

تكامل محدود 
بني األنظمة

تقـــوم العديد مـــن املنظـــامت الحكومية عامليا بإنشـــاء 
أنظمـــة قامئـــة بذاتهـــا بـــدالً مـــن أنظمـــة مرتبطة عى 
مســـتوى نظـــام واحـــد. بســـبب التكامـــل املحـــدود عرب 
األنظمـــة، فإن الوكاالت عى ســـبيل املثـــال محدودة يف 
قدرتهـــا عى دمـــج العديد مـــن مجموعـــات البيانات يف 
ــم الحًقا وتوفر  خوارزميـــات التعلـــم اآليل، والتي قد تقيّـِ

رؤى أفضل.   

مشاركة  شبكات  بإنشاء  يسمح 
بتحديـــد  وكذلـــك  تعاونيـــة 
املبادئ التوجيهية ملشـــاركة 

البيانات. واســـتخدام 

إدارة مشاريع 
غري فعالة

عندمـــا يتعلـــق األمـــر بتطويـــر وإدارة وتنفيذ مشـــاريع 
تكنولوجيـــا املعلومـــات طويلة األمد، تتمتع املؤسســـات 
الحكوميـــة بســـجل حافـــل ومتنـــوع. تأخـــرت العديـــد من 
مبـــادرات تكنولوجيـــا املعلومـــات يف القطـــاع العـــام، 
وتكلفتهـــا كانت أكر مـــن املتوقع، وفشـــلت يف تحقيق 
أهدافهـــا يف عـــدة دول. ميكـــن إلدارة املشـــاريع غـــري 
الفعالـــة أن تعزز ثقافـــة اللعب بأمان، وهـــو أمر غري مواٍت 

الســـتخدام تقنيـــات جديدة مثـــل الـــذكاء االصطناعي.

الـــذكاء  تطبيـــق  يتطلـــب 
القطـــاع  يف  االصطناعـــي 
العـــام اتباع نهج اســـرتاتيجي 
اإلمكانـــات  مـــن  لاســـتفادة 
الهائلـــة التي يوفرهـــا الذكاء 
املطاف،  وبنهاية  االصطناعي، 

قيمـــة. ذي  يشء  إنتـــاج 

بنية تحتية قدمية لتكنولوجيا  	
املعلومات

تكامل محدود بني األنظمة 	

إدارة مشاريع غري فعالة 	

البنية التحتية 
للذكاء 

االصطناعي

تحديات الذكاء 

االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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نقص/محدودية 
مهارات الذكاء 

االصطناعي

يتطلب تقدم الـــذكاء االصطناعـــي توظيف محرتفن 
وخـــرباء باملهـــارات املطلوبـــة لدفـــع الصناعة إىل 
األمام. ومن أجل إنشـــاء واســـتدامة قاعـــدة طويلة 
األمـــد مبنيّة عـــى الكفـــاءة واملعرفـــة يف مجال 
الـــذكاء االصطناعـــي، تلعـــب الحكومات دورًا رئيســـيًا 
ويجـــب أن تركز بشـــكل كبري عـــى بناء قـــوى عاملة 

جيًدا. ومتنوعـــة  متعلمة 

يفتـــح هـــذا البـــاب أمـــام الحكومـــات 
ملوظفيها،  تعليميـــة  مبادرات  إلطاق 
الندوات،  أو  التدريبيـــة  الـــدورات  مثـــل 
وتعزيـــز  بنـــاء  عـــى  ملســـاعدتهم 
القـــدرات الخاصة بالـــذكاء االصطناعي. 
أحـــد األمثلـــة عى ذلـــك هـــو برنامج 
مهارات املســـتقبل الذي تـــم إطاقه 

يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

نقص يف ثقافة 
املرونة

يُعتقـــد أن القطـــاع العـــام أقـــل مرونة مـــن القطاع 
الخاص. يتـــم تحفيز املوظفن لابتـــكار يف قطاعات 
القطاع الخاص حيث تســـود ثقافة قويـــة للتجربة. إذا 
مل تكـــن املرونة جـــزًءا ال يتجزأ من ثقافـــة املنظمة، 
فقد يكـــون مـــن الصعب اعتـــامد تقنيـــة ثورية مثل 

الـــذكاء االصطناعي.

يوفر هـــذا فرصة ملؤسســـات القطاع 
العـــام ملواءمـــة األهـــداف والغايات 
مع املوظفـــن ومتكـــن فرقهم من 

تجربة الحلـــول املبتكـــرة وتكرارها.

 القبول االجتامعي
/الثقة

التحدي الرئيي اآلخر هو كســـب القبول االجتامعي 
والثقة يف الـــذكاء االصطناعي. بينـــام تكثف النقاش 
املجتمعي حـــول الذكاء االصطناعـــي وتأثرياته عى 
املجتمـــع يف الســـنوات األخـــرية، ازدادت املخاوف 
بشـــأن فقدان الســـيطرة عـــى الـــذكاء االصطناعي 

وتأثـــريه الضار عى القـــوة العاملة.

يف هـــذا الســـياق، تتمثـــل املهمـــة 
يف وضـــع أنظمـــة لتوفري الشـــفافية 
واملســـاءلة واالمتثـــال من بـــن أمور 
أخرى. من املهـــم أيًضا تطويـــر برامج 
توعية إلعـــداد الجيـــل القـــادم للعر 
الحوار  الرقمـــي مـــن خـــال تشـــجيع 
االجتامعـــي. يعد فهم العنـــارص التي 
تؤثـــر عـــى تبنـــي املجتمـــع ألنظمة 
الذكاء االصطناعـــي وأخذها يف االعتبار 

أمـــرًا بالـــغ األهمية. 

نقص/محدودية مهارات الذكاء  	
االصطناعي

نقص يف ثقافة املرونة 	

القبول االجتامعي/الثقة 	

رأس املال 
البرشي/
املجتمع

تحديات الذكاء 

االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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تحديات األمن 
السيرباين

يجب عـــى املنشـــآت التعامـــل مع مخـــاوف األمن 
الســـيرباين املعقدة، والتي ســـتصبح أكـــر أهمية 
يف عـــر الـــذكاء االصطناعـــي. إن املخاطـــر التي 
تتحملهـــا الحكومة كبرية جـــًدا: فقد تـــؤدي رسقة 
بيانات القطـــاع العـــام إىل تعريض األمـــن القومي 

وكذلـــك ثقة املدنيـــن للخطر.

الـــذكاء  مشـــاريع  تكـــون  أن  رضورة 
الحكومية  الخدمـــات  ضمن  االصطناعي 
مصحوبة باســـرتاتيجية شـــاملة تتضمن 
ملراقبـــة  ومـــوارد  وموظفـــن  أدوات 

النظـــام والحفـــاظ عـــى أمنه.

االعتبارات 
االخالقية

مع انتشـــار الـــذكاء االصطناعي، أصبحت الشـــفافية 
واالســـتخدام األخاقـــي للبيانـــات أكـــر أهمية، مام 
يســـتلزم إنشـــاء أطر أخاقيـــة جديـــدة للخوارزميات 
التي تســـاعد يف صنع القـــرار. مينح هـــذا الوكاالت 
الحكوميـــة فرصة لقيادة النقاش حول كيفية إنشـــاء 
أنظمة ذكاء اصطناعي تحافظ عى القيم اإلنســـانية 
وتعززهـــا. عـــى جميـــع املســـتويات – املحليـــة 
واإلقليميـــة والوطنيـــة – يجـــب أن تخلـــق الوكاالت 

العامـــة أماكن للنقـــاش حول هذه املشـــاكل.

بدأت املنظـــامت الدوليـــة بالفعل مثل 
هـــذه املناقشـــات، والتـــي ينبغي أن 
تؤدي إىل إقامـــة اتفاقيات ومؤمترات 
لتحديـــد القواعد العاملية بشـــأن هذه 

. القضايا

الحوكمة

يجـــب عـــى الحكومـــات تطويـــر حوكمـــة الـــذكاء 
االصطناعـــي بالقـــدرات واملؤسســـات والعمليـــات 
املناســـبة ملعالجـــة مخـــاوف مثـــل املســـؤولية 
واملســـاءلة والخصوصيـــة واألمـــن ومـــا إىل ذلك.

البيانـــات  مخـــاوف  معالجـــة  ميكـــن 
املرتبطة بالتكنولوجيـــا مثل خوارزميات 
التعلـــم مـــن خـــال إدراج السياســـات. 
الـــذكاء  تقنيـــات  مـــن  لاســـتفادة 
االصطناعـــي كثيفـــة البيانات، يســـتلزم 
ذلـــك أيًضـــا تحديـــث قواعد وإجـــراءات 

حوكمـــة البيانـــات.

ــات  ــه يف الخدم ــتفادة من ــي واالس ــذكاء االصطناع ــي ال ــز تبن ــعى إىل تعزي ــي تس ــدان الت ــن البل ــد م ــبة للعدي بالنس
الحكوميــة، فــإن إن تطويــر البنيــة التحتيــة املامئــة للــذكاء االصطناعــي، وتعين موظفــن مؤهلن للــذكاء االصطناعي، 
وإنشــاء أطــر واســرتاتيجيات سياســية متكينيــة، ستســاعد جميعهــا يف عمليــة تحســن تبنــي الــذكاء االصطناعــي يف 

الخدمــات الحكوميــة. 

تحديات األمن السيرباين 	

االعتبارات االخالقية 	

الحوكمة 	

إدارة 
املخاطر

تحديات الذكاء 

االصطناعي يف 

الخدمات الحكومية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

الحكومية
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يف تقديــم الخدمــات املاليــة، تتفــاوت فوائــد تقنيــة الــذكاء االصطناعــي بــن خفــض التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة وتعزيــز 
ســعادة العمــاء وتعزيــز الشــمول املــايل.

تشــمل تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي األكــر شــيوًعا يف الخدمــات املاليــة عــى مســتوى العــامل ويف اململكــة العربيــة 
الســعودية مــا يي:

 بوت
 املحادثة

عامليًا

السعودية

 املساعد
االفرتايض

 أمتتة العمليات
الروبوتية

 التعرف
 الضويئ عىل

الحروف

 معالجة اللغة
 الطبيعية

)NLP(

 معلومات
املستندات

 تعلم اآللة
)ML(

فوائد الذكاء االصطناعي حسب الصناعة:

التأمنيإدارة االستثامراتأسواق رأس املالاملصارف

 املخاطر واالمتثال والكشف
عن االحتيال

 تحليل البيانات والتنبؤ
باألمناط واتخاذ القرار/

التخصيصات
القيام بالتنبؤات والقرارات/

التخصيصات االستثامرية
 توفري التكلفة والوقت يف

العمليات

 وقت معالجة أقل ودقة
 إدارة مخاطر املحافظاملخاطر واالمتثالمتزايدة

املالية
 ترسيع عملية إدارة

 املطالبات وجعلها أكر
كفاءة

 تحسن عمليات اإلقراض
 بالتجزئة والتجارية وتسجيل

االئتامن
 تعزيز التفاعل بن العماء
وتقديم منتجات مخصصة

 أمتتة العمليات الروبوتية
واألمتتة الذكية

 تقديم تحليل مخصص
للعماء

 تحسن تجربة مستخدم
 خدمة العماء وتقديم
منتجات مخصصة لهم

 أمتتة العمليات الروبوتية
واألمتتة الذكية

جمع ومعالجة وتحليل 
مجموعات البيانات الكبرية 

لاستثامر املستدام 
املامرسات البيئية 

واالجتامعية وحوكمة 
)ESG( الرشكات

الكشف املبكر عن االحتيال

أبرز تطبيقات 

الذكاء االصطناعي 

وفوائدها

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

املالية
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تبسيط معالجة طلبات الرتخيص التنظيمية

العملية الحالية 

ــتخدام  ــاالت اس ــريز''، ''Nexus FrontierTech''، لح ــرتاتيجك ج ــك ''س ــن رشي ــة م ــة الحال ــع دراس ــي مراج ــام ي في
ــة. ــات املالي ــي يف الخدم ــذكاء االصطناع ال

الوضع/القضايــا الرئيســية: )1( املعالجــة اليدويــة: نظــرًا لكمية املعلومــات املطلوبة، من الشــائع أن 

تحتــوي عمليــات اإلرســال عــى معلومات مفقــودة أو مدخــات غري صالحــة أو مناطق قــد ال تتم فيها 
معالجــة اعتبــارات املخاطــر بشــكل كاٍف. ينتــج عــن هــذا الكثــري مــن األخذ والعطــاء بن الجهــة املنظمة 

As-Is Process

Manual scheduling: As a prerequisite, interested applicants are required to meet with the regulator to assess their 
eligibility before applying. This manual task again takes additional time & attention away from the officers' work.

Deploy AI in regulatory licence application processing | Nexus FrontierTech©2020 | Nexus Frontier Tech

Our solution
To-Be Process

100% by 
Officers 

Reduce query handling

Automate scheduling

Automate application process-
ing, reduce info gaps

Enquiry handling: On top of this, officers also have to handle questions from the public on the licencing 
process. Although 80% of these general enquiries are straightforward and can be answered through 
simple FAQs, officers need to manually allocate tasks, read, find and extract the relevant information 
residing in different data repositories and reply to each question one by one via email. This results in a 
disproportionate amount of time and effort spent attending to these manual tasks.

ومقــدم الطلــب. مبجــرد االنتهــاء، يجــب اســتخراج املعلومــات املوجــودة يف منــاذج الطلــب يدويًــا ونقلهــا إىل 
مهــام ســري العمــل الداخليــة ملزيــد مــن املعالجــة، مثل إنشــاء تقريــر تقييم.

)2( عــبء عــىل املستشــار الخارجــي: يعمــل مقدمــو الطلبــات عــادة بشــكل وثيق مــع مستشــارين خارجيــن إلدارة 
عمليــة تقديــم الطلبــات وإعــداد الوثائــق املطلوبة. هــذه الخطــوة يدويــة أيًضا.

)3( معالجــة االستفســار: يتعــن عــى املســؤولن التعامــل مع أســئلة األفــراد حول عمليــة الرتخيص. عــى الرغم 
مــن أن %80 مــن هــذه االستفســارات العامة واضحة وميكن الرد عليها من خال األســئلة الشــائعة البســيطة، يحتاج 
املســؤولون إىل تخصيــص املهــام يدويـًـا وقراءتهــا والعثور عليها واســتخراج املعلومات ذات الصلــة املوجودة 

يف حافظــات البيانــات املختلفــة والــرد عــى كل ســؤال واحــًدا تلو اآلخر عــرب الربيــد اإللكرتوين.
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العملية الجديدة 

As-Is Process

Manual scheduling: As a prerequisite, interested applicants are required to meet with the regulator to assess their 
eligibility before applying. This manual task again takes additional time & attention away from the officers' work.
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Our solution
To-Be Process

100% by 
Officers 

Reduce query handling

Automate scheduling

Automate application process-
ing, reduce info gaps

Enquiry handling: On top of this, officers also have to handle questions from the public on the licencing 
process. Although 80% of these general enquiries are straightforward and can be answered through 
simple FAQs, officers need to manually allocate tasks, read, find and extract the relevant information 
residing in different data repositories and reply to each question one by one via email. This results in a 
disproportionate amount of time and effort spent attending to these manual tasks.
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Enquiry handling: On top of this, officers also have to handle questions from the public on the licencing 
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نتج عن برنامج بوت املحادثة املنظم )RegBot( الذي يعمل بتقنيّة الذكاء االصطناعي:

معالجة مبسطة لطلبات الرتخيص التنظيمية.  		

تقديم الخدمات والتحكم يف الوقت الفعي مبارشًة عند نقطة التفاعل.  		

جدولة اجتامعات آلية وإرشادات ملقدمي الطلبات حول كيفية ملء وتقديم مناذج الطلبات املطّولة.  		

ــام   		 ــم، م ــد نقطــة التقدي ــي عن ــت الفع ــة يف الوق ــن الصح ــق م ــة والتحق ــة الراجع ــق مــن التغذي ــات التحق عملي
يقلــل مــن احتامليــة وجــود فجــوات يف املعلومــات واملخاطــر، وبالتــايل تقليــل أوقــات االســتجابة وخلــق تجربــة 

أكــر ساســة للمســتخدم.

يتــم إخطــار املســؤولن عــن الطلبــات املكتملــة وتقدميهــا بشــكل مائــم مــع املعلومــات املطلوبة، املســتخرجة   		
واملجمعــة تلقائيـًـا مــن منــاذج طلبــات الرتخيــص والوثائــق، مــن أجــل تقييمهــا.

توفري املزيد من الوقت ليقضيه الضباط يف املواضيع املهمة: اتخاذ القرارات والتعامل مع االستثناءات.  		
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عمليات التحقق اآللية من االمتثال يف التعامل مع الحساب الشخيص
املوقــف: مطلــوب مــن رشكــة االســتثامر وضــع سياســات وإجــراءات مناســبة تحكــم التعامــل مــع الحســاب 

الشــخيص )PAD(، والتــي تــم تصميمهــا لتقليــل تضــارب املصالــح ومنــع إســاءة اســتخدام الســوق، 
ــة  ــاء. يف حال ــن العم ــدالً م ــهم ب ــارة ألنفس ــداول التج ــة بت ــة مرخص ــو رشك ــام موظف ــال ق ــك يف ح وذل

إمتامها بشكل خاطئ قد يؤّدي إىل انتهاك كل من اللوائح الداخلية والخارجية، فضاً عن املخاطرة   		
بسمعة الرشكة.

يقيض املدققن الداخلين ساعات طويلة جًدا يف املهام املتكررة.  		
فقدان اإلنتاجية )يجب أن يقيض املدقق وقته بشكل أفضل يف نشاط االمتثال الذي يحتاج أكر دقة(.  		

يسمح الحل لفرق االمتثال بوضع القواعد ملسح البيانات تلقائيًا التي يقدمها موظفوها يف طلبات ما   		
قبل التداول عندما يعتزمون تنفيذ صفقة.

يستخدم محرك املعالجة الذكية للمستندات مناذج مخصصة للذكاء االصطناعي الستخراج املعلومات   		
األساسية من املستندات املمسوحة ضوئيًا وغري املهيكلة وتحويلها إىل تنسيق منظم وقابل 

لاستخدام بدقة شبه مثالية.
يستخدم محرك التحقق من الصحة مجموعة أخرى من مناذج الذكاء االصطناعي املصممة للتحقق تلقائيًا   		

من صحة البيانات املستخرجة من طلبات التداول التجارية مقابل قواعد االمتثال ذات الصلة املعدة مسبًقا، 
والحكم عى ما إذا كان هناك خرق يف نية االستثامر أو املوافقة التلقائية.

مبجرد تنفيذ االستثامر، يتم التحقق مام إذا كان يتوافق مع ما تم اعتامده، لتحديد املخالفات مثل التعامل   		
مع الرشكات الخطأ أو املبالغ غري املعتمدة.

تقليل وقت املعالجة اليدوية بنسبة تصل إىل 90%.  		
تدقيق %100 من الحاالت.  		
ضامن االمتثال لـلتعامل مع الحساب الشخيص )PAD( مع مراجعة من مستوين: قبل وبعد إجراء االستثامر.  		
		  .PAD زيادة جاهزية التدقيق من خال توفري مصدر واحد لبيانات
زيادة قابلية التوسع واستيعاب التوسع عن طريق زيادة سعة التدقيق.  		
تواجد مدققوا امتثال ذو صاحيات للرتكيز عى قضايا االمتثال األكر تعقيًدا.  		

اكتشــاف أن الرشكــة غــري متوافقــة مــع اللوائــح الداخليــة أو الخارجيــة، فقــد تواجــه غرامــات باهظــة أو فقــدان ترخيصهــا 
ملامرســة األعــامل التجاريــة. ميكــن أن يــؤدي ســوء التعامــل مــع الحســاب الشــخيص أيًضــا إىل دعايــة ســيئة وإرضار 
بالســمعة وتدفقــات ماليــة محتملــة إىل الخــارج. لتجنــب مثــل هــذه العقوبــات، لــدى الرشكــة )مثــل الكثــري مــن الــرشكات 
األخــرى( عمليــة موافقــة مســبقة للتــداوالت التجاريــة باإلضافــة إىل فريــق مخصــص مــن مســؤويل االمتثــال الداخليــن 
املســؤولن عــن فحــص بيانــات الحســاب مقابــل التقاريــر املعتمــدة مســبًقا/اللوائح املقيــدة. يجــب إعفــاء بعــض مهــن 

املوظفــن مــن عمليــة املوافقــة املســبقة هــذه، والتــي يتــم اســتنتاجها يدويًــا بواســطة مدقــق االمتثــال.
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يف قطــاع الخدمــات املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، هنــاك العديــد مــن احتــامالت الــذكاء االصطناعــي التــي 
ميكــن اســتخدامها يف معالجــة البيانــات وتخصيص املنتجات واألنشــطة األخــرى. من الواضــح أن هناك حاجة، وأن الســلطات 
تعطــي األولويــة العتــامد الــذكاء االصطناعــي وتطويــره يف الصناعــة. عــى ســبيل املثــال، وفًقــا للخطــة اإلســرتاتيجية 
لهيئــة الســوق املاليــة 2023-2021، فــإن أحــد األهــداف األساســية يف أســواق رأس املــال هــو '' تطوير الــذكاء االصطناعي 

وتعلــم اآللــة يف نظــام املراقبــة''.

إن بعــض الفــرص العتــامد تقنيــات الــذكاء االصطناعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية عــرب صناعــة الخدمــات املاليــة، مبا 
يف ذلــك القطاعــات الفرعيــة مثــل البنــوك وأســواق رأس املــال والتأمــن، تتضّمــن مــا يــي:

معالجة اللغات الطبيعيةالعمليات الروبوتيةبوت املحادثة

املعالجة الذكية للمستندات تعلم اآللة

فرص استخدام الذكاء 

االصطناعي يف الخدمات 

املالية السعودية

الذكاء االصطناعي 

يف الخدمات 

املالية
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النفط والغاز:

ــة،  ــرة ومتكامل ــول مبتك ــن حل ــث ع ــامل البح ــتوى الع ــى مس ــاز ع ــط والغ ــل رشكات النف ــع تواص  م
ال مفــر مــن حــدوث اضطــراب عــى مســتوى الصناعــة. تتمتــع الــرشكات بفرصــة كبــرية للنجــاح مــن 
خــال اســتخدام الــذكاء االصطناعــي بطــرق جديــدة. بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، تشــمل 
االتجاهــات املســتقبلية التــي ســتدفع اعتــامد الــذكاء االصطناعــي يف صناعــة النفــط والغــاز مــا 

يي:  

إنتــاج   		 تطويــر  ذلــك  يف  مبــا  املناخيــة،  األهــداف  تحقيــق  إىل  والحاجــة  الطاقــة  انتقــال 
الهيدروجــن األخــر بنجــاح، خفــض البصمــة الكربونيــة، وخفــض التكاليــف يف سلســلة التقــاط 

الكربــون وتخزينــه واســتخدامه.

الحاجــة املتزايــدة ملواجهــة تهديــدات األمــن الســيرباين يف مجــال النفــط والغــاز باســتخدام   		
الــذكاء االصطناعــي.

استخدام الرشاكات لتعزيز املزيد من التبني واالبتكار.  		

اعتــامد أفضــل املامرســات مــن الصناعــات األخــرى وتكــرار منــاذج الصناعــة الناجحــة عــى   		
والعاملــي. واإلقليمــي  املحــي  املســتوى 

الخامتة
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الخدمات الحكومية:

يســاعد الــذكاء االصطناعــي الحكومــات عــى تعزيــز الكفــاءة وتحســن رسعــة الخدمــات وجودتهــا 
ــيكون  ــعودية ، س ــة الس ــة العربي ــبة للمملك ــراد. بالنس ــة األف ــع عاّم ــل م ــل والتفاع ــز التواص وتعزي
تعزيــز تبنــي الــذكاء االصطناعــي يف الخدمــات الحكوميــة واالســتفادة منــه مدعومــاً بعــدة عوامــل 

رئيســية أدنــاه:

سياســات ومبــادرات ومتويــات حكوميــة جديدة تهــدف إىل تحســن األداء الحكومي، وتوســيع   		
الخدمــات اإللكرتونيــة، وخفــض تكاليــف البنيــة التحتيــة الرقميــة، وضــامن التكامل عى مســتوى 

النظام.

أفضــل   		 واعتــامد  أخــرى  حكوميــة  مجــاالت  يف  االصطناعــي  للــذكاء  الناجــح  التنفيــذ  تكــرار 
األخــرى. الــدول  مــن  املامرســات 

ــي   		 ــا، الت ــعودية وغريه ــتقبل'' يف الس ــارات املس ــج ''مه ــل برنام ــادرات، مث ــج ومب ــاق برام إط
ــي. ــذكاء االصطناع ــل بال ــزة للعم ــة جاه ــوة عامل ــر ق ــاعد يف تطوي ــن أن تس ميك

الخامتة
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الخدمات املالية:

ســيلعب الــذكاء االصطناعــي دوًرا حاســاًم يف صناعــة الخدمــات املاليــة، حيــث يســاعد املؤسســات 
ــا للوصــول  يف تلبيــة احتياجــات العمــاء الذيــن يســعون إىل طــرق أكــر ذكاًء وأســهل وأكــر أمانً
إىل أموالهــم وإنفاقهــا وادخارهــا واســتثامرها. تشــمل العوامــل الرئيســية التــي ســتعزز تطويــر 

الــذكاء االصطناعــي واعتــامده يف الخدمــات املاليــة الســعودية مــا يــي:

تزايــد الطلــب عــى حلــول الــذكاء االصطناعــي الســتخدامها لخفــض التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة   		
وتلبيــة توقعــات العمــاء املتزايــدة وتعزيــز الشــمول املــايل.

إعطــاء األولويــة القصــوى مــن قبــل الســلطات والهيئــات التنظيميــة مثــل هيئــة الســوق   		
املاليــة العتــامد الــذكاء االصطناعــي ومســاهمته يف تنميــة القطــاع.

االلتــزام بتنميــة االســتثامرات البيئيــة واالجتامعيــة والحوكمــة )ESG(، والحاجــة إىل اعتــامد   		
.''ESG'' ــتثامرات الـــ ــرارات اس ــاذ ق ــاعدة يف اتخ ــي للمس ــذكاء االصطناع ــول ال حل

الخامتة
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تعتــز ســرتاتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكة ســرتاتيجك جــريز العديد من تعتــز ســرتاتيجك جــريز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي. تنــرش رشكة ســرتاتيجك جــريز العديد من 
التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــامل يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــام التقاريــر التــي تــربز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــامل يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة. وفيــام 

يــيل نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنايــيل نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنا
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رشكــة ســرتاتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــالء الرشكــة كــربى املؤسســات بالقطاعــني الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــاريني  مــن  نخبــة  الرشكــة  لــدى  يعمــل  والــرشكات.  املاليــة 
املحليــني باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــني، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغييل، وله ــز التش ــالت والتمي والتحلي

العمــالء يف كل منهــا.

إخــاء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــىل خــالف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــامن أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــام أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــريز« أيــة ضامن
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــامل أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز
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Strategic Gears is a Management Consultancy based in Saudi 
Arabia, with presence in Riyadh and Jeddah, serving clients across 
the country. Strategic Gears's clients include the biggest public 
and private sector organizations, including a number of ministries, 
authorities, financial institutions, and companies. The company 
utilizes its top notch local consultants, and global network of 
experts to offer strategic solutions in the fields of Strategy 
development, Strategic marketing & communication, Research & 
Analytics, and Operational Excellence, and have a proven track 
record with multiple clients in each.
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