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 االصطناعي في الشرق األوسط ديلويت تقيّم مستوى جاهزية الذكاء 
 

 للشرق األوسط  لها فيالذكاء االصطناعي  في أول استبيان حول 
 طموحات وتوقعات عالية من الذكاء االصطناعي في الشرق األوسط 

 
 هل المؤسسات العاملة في المنطقة مستعدة فعلياً للتحّول إلى الذكاء االصطناعي؟   –  2021  نوفمبر  21

أجرت ديلويت مؤخراً  “،  2021تحت عنوان”الجاهزية للذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوسط لعام  
استبياناً شامالً يهدف إلى الوقوف على مستوى الجاهزية للذكاء االصطناعي في منطقة الشرق األوسط.  

دول مجلس    عضوا" من قيادات وإدارات المؤسسات المتواجدة في  150أكثر من    وقد شمل االستبيان
القطاعات مختلف  في  والعاملة  الخليجي  على  و التعاون  الضوء  المؤسسات     استعداد   مستوى سلّط  هذه 

، بالفعل تنفيذ استراتيجيات الذكاء االصطناعي  هذه المؤسسات  بدأتللذكاء االصطناعي حالياً، وما إذا  
حول جاهزية الشرق األوسط  ن  أهم النتائج التي توصل إليها من تحليل إجابات المشاركي لينشر أخيراً  

 للذكاء االصطناعي. 
   

تعليقاً على نتائج هذا االستبيان، أفاد سلطان بك خونكاييف، الشريك المسؤول في مونيتور ديلويت الشرق  
مؤسسة عاملة في منطقة    150األوسط: ”أظهرت نتائج االستبيان الذي أجرته ديلويت وشمل أكثر من  

المؤسسات آمال وطموحات كثيرة بخصوص الذكاء االصطناعي، غير أنها تواجه  الشرق األوسط أن لهذه  
جملة من التحديات في تنفيذ استراتيجيات الذكاء االصطناعي. ومن النتائج الالفتة لالنتباه أن القيادات 
  تعتقد أن مؤسساتها مستعدة للتحّول إلى الذكاء االصطناعي على خالف اإلدارات في تلك المؤسسات التي 

 تبدي قدراً أقل بكثير من التفاؤل في هذا المجال.“ 
 

أوضحت نتائج هذا االستبيان أن األسباب التي تقف وراء التحديات التي تعترض تنفيذ استراتيجيات الذكاء  
المؤسسات   من  العظمى  الغالبية  أن  النتائج  هذه  فقد كشفت  للتنبؤ.  قابلة  أنماط  تأخذ شكل  االصطناعي 

ان لم تحرز سوى تقدم طفيف يتجاوز بقليل إعداد استراتيجية الذكاء االصطناعي؛  المشاركة في االستبي 
أوانها في خوارزميات وتكنولوجيا وبيانات  المؤسسات استثمارات قبل  بينما أجرى عدد آخر من هذه 
الذكاء الصطناعي دون أن يكون لديها المستوى المناسب من المواهب والحوكمة والثقافة الضرورية  

االصطناعي. غير أن الجانب المقلق في هذه النتائج أن هذه المؤسسات،  لة التحّول نحو الذكاء  لدفع عج
حتى ذات المستوى المتقدم نسبياً منها، ال تزال تعاني من مشكلة االهتمام بشكل كاٍف وواٍف بالمخاوف  

التي تحتاجها لحصد فوائد  مما يجعل من الصعب عليها بناء الثقة  األخالقية المتعلقة بالذكاء االصطناعي
. رغم ذلك، فإن ما يدعو إلى االطمئنان في هذه النتائج أن الوجه اآلخر  التحّول نحو الذكاء االصطناعي

ألنماط األسباب القابلة للتنبؤ تجعل من السهل على هذه المؤسسات معالجة تلك التحديات والتغلب عليها  
 البعض، وتجنب الوقوع في األخطاء المشتركة بينها.   بعضها  بصورة منهجية من خالل التعلم من تجارب

يتيح للمؤسسات التي شملها االستبيان تشكيل    وقد وضعت ديلويت تصّوراً ألفاتار الذكاء االصطناعي 

صورة حدسية عن القدرات التي تحتاجها للنجاح في مسيرة تحّولها نحو الذكاء االصطناعي. أخذ هذا  
يمثل كل عضو فيه إحدى قدرات الذكاء االصطناعي الحيوية التالية    شكل الجسم البشري حيث  األفاتار

 التي تحتاجها هذه المؤسسات: 
 

يمثل الدماغ منطق وخوارزميات الذكاء االصطناعي؛ بينما يرمز القلب إلى استراتيجية الذكاء   •
 االصطناعي. 

 تمثل الذراعان المواهب والحوكمة التي تنفذ الذكاء االصطناعي •

 التكنولوجيا والبيانات تمثل الساقان  •

يمثل الجذع ثقافة الذكاء االصطناعي والذي يربط كل أعضاء الجسم معاً؛ بينما يرمز العمود   •
 الفقري إلى األخالق والذي يحمل كل الجسم. 
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من جهته، قال أرناب باتاشاريا، مدير، مونيتور ديلويت الشرق األوسط: ”لقد عمدت ديلويت إلى وضع  
ألفاتار الذكاء االصطناعي على شكل جسم إنسان لمساعدة قيادات المؤسسات في الشرق  تصّور مرئي  

األوسط على إجراء حوار هادف مع فرق اإلدارة فيها بهدف وضع استراتيجيات أكثر واقعية وقابلية  
 “ للتطبيق للذكاء االصطناعي من أجل تحقيق النتائج المرجوة من مسيرة التحّول إلى الذكاء االصطناعي. 

 

 .هنالالطالع على كامل التقرير، يُرجى النقر 
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية ال هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف  : وأثرهم اليجانى  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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