
 ياألزمة: اغتنام فرص الذكاء االصطناعي زمن ف لتفاؤلجارزومبيك: ا

قتصاد والطاقة أن ستة بالمائة فقط من جميع الشركات التي شملتها الدراسة لالاالتحادية األلمانية أظهرت دراسة نشرتها اليوم الوزارة 
 .مجال الذكاء االصطناعي تشكل أقل من واحد بالمائةوبالتالي فإن نسبة الموظفين الذين يعملون في  تستخدم الذكاء االصطناعي

وزارة االقتصاد االتحادية لالقتصاد الرقمي والشركات الناشئة: "إن الشركات في ألمانيا  وهو مفّوضتوماس جارزومبيك وقال السيد 
خاصة الشركات الصغيرة العديد من الشركات ووتجهل . بشكل واسع ستخدم الذكاء االصطناعي على الصعيد الوطنيما زالت ال ت

نتجات تقديم مكذا و جراءاتدمج الذكاء االصطناعي في نموذج أعمالها وبالتالي تحسين اإلإمكانية  يةوالمتوسطة الحجم حتى اآلن كيف
 .تطوير معرفتها بالذكاء االصطناعيمن أجل  اكرونأزمة من  االستفادةجديدة قائمة على البيانات. حيثما أمكن يجب على الشركات 

اء عناصر الذكالمسماة ب مدربي الذكاء االصطناعي ورعاية الدورة التدريبية المجانية على اإلنترنت  دعممن خالل تدابيرنا مثل و
 ."في أنهاء البالدالذكاء االصطناعي توسيع نطاق استخدام في  ود أن نساهمن االصطناعي

عن الوضع  األولى عامةالمحة اللاليوم  التي صدرت األعمال األلمانيقطاع استخدام الذكاء االصطناعي في بعنوان  دراسةال وتقدم
اء استخدام الذك فيها تمالتي  المؤشرات الصناعاتإذ أنها تُظهر عن طريق بعض  الحالي الستخدام الذكاء االصطناعي في الشركات

   .أهدافبأية مدى والإلى أي و 2019االصطناعي في عام 

لمدة ثالث  هبتنفيذقتصاد والطاقة الحول موضوع الرقمنة كلفت الوزارة االتحادية ل واسعث بح مشروعالدراسة هي جزء من و
وهو  ZEWمانهايم (في مركز ليبنيز للبحوث االقتصادية األوروبية  تكون منت مجموعة من الشركاء في المرحلة األولىسنوات 

التابع  ترشيدالث احأبمعهد و لالستشارات كولونيافي معهد االقتصاد األلماني و كولونيافي معهد االقتصاد األلماني و) رئيس المجموعة
 .انياأللمفي قطاع االعمال قياس درجة الرقمنة  هو مشروعوعنوان ال والمعهد األلماني للبحوث االقتصاديةأخين التكنولوجية  جامعةل

استخدام الذكاء االصطناعي في الشركات  عن اتالدراسوير تقارالالمزيد من  في المستقبل أيًضا هذا مشروع البحث و ستُنشر ضمن
 أقرتها التي الذكاء االصطناعيالخاصة ب ستراتيجيةعنصر من العناصر المكونة لالفي نفس الوقت تنفيذ ذلك  لمن خالسيتم  و

 .2018في نوفمبر  تحاديةللحكومة اال

 حسبف ريادة األعمالالممارسة التطبيقية لالبحث إلى مجال الذكاء االصطناعي من عن إلى نقل المعرفة تحادية االهدف الحكومة توال 
 ا تقومذعلى نطاق واسع. ل للذكاء االصطناعي تحسين استخدام الشركات المتوسطة الحجم إلى قبل كل شيءبل وباإلضافة إلى ذلك و

   Mittelstand المسماة ب ناعي في مراكز الكفاءةأنشطة مدربي الذكاء االصطبدعم  2019منذ عام وزارة االقتصاد االتحادية 

دية ات التكنولوجية واالقتصايإلمكانلوالصناعات اليدوية  الحجم لشركات الصغيرة والمتوسطةلدى اوعي ال زيادة التي من شأنها 4.0

 مركًزا للكفاءة 13بالفعل في د في أنهاء البالعملهم لذكاء االصطناعي لمدربًا  50بدأ أكثر من وقد لذكاء االصطناعي. الكامنة في ا
 من هذا النوع.

لتي ا عناصر الذكاء االصطناعيقتصاد والطاقة رعاية الدورة التدريبية المجانية عبر اإلنترنت لالتولى الوزير االتحادي فذلك عدا 
 ورةدتعامل مع مواد الاللكل مشارك يمكن حيث  المزيد عن الذكاء االصطناعي تعلمالفرصة لموضوع من يهتم بهذا ال جميعل تتيح

غرف التجارة  دمقتكما برمجة. لل أو اترياضيفي ال سابقة معرفةأية  ذلك تطلبيوال  هاللغة األلمانية بالسرعة التي تناسبالمتوفرة في 
 وشركة الفنلندية تم تطوير الدورة من قبل جامعة هلسنكيوالذكاء االصطناعي.  سهالً إلى مجال الً دخم هذه الدورةمع  والصناعة

Reaktor  مؤسسة التعليم والتدريب ر عب افنلند الخارجية األلمانية في  غرفة التجارة إلى ألمانيا بناًء على اقتراحانتقلت الفنلندية و

 التطبيقي لمركزالذكاء االصطناعي  دعمت مبادرة و (DIHK‐Bildungs‐GmbH)التابعة التحاد غرف الصناعة والتجارة األلمانية 

 . ل الجاري للبرنامجيتراعي كذلك التشغ المبادرةإلى األلمانية والدورة  ترجمة  ذي النفع العامUnternehmerTUM األعمالريادة 

 .الدراسة هناعلى  كم االطالعيمكن


