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( لتنفيذ املهام املرتبطة بشكل طبيعي AIمهمتنا هي استخدام الذكاء االصطناعي )

البصري   واإلدراك  القرار  واتخاذ  الكالم  على  التعرف  مثل   ، البشري  بالذكاء 

والتعلم العميق، ومعالجة  وترجمة اللغات. لتنفيذ ذلك، نستخدم التعلم اآللي،  

االصطناعي   الذكاء  فروع  من  فرع  أي  أو  العصبية  والشبكات  الطبيعية  اللغات 

حسب الحاجة ألداء مهام معقدة مثل التنبؤات والتوصيات واكتشاف العيوب  

وغير ذلك الكثير. باستخدام منصة الذكاء االصطناعي الخاصة بنا )مينسكي(،  

 مبتكرة مخصصة من ا
ا

لبداية إلى النهاية لدفع تحوالت األعمال التي  نقدم حلوال

 تؤدي إلى عمليات ذكية وقرارات تعتمد على البيانات. 

 

باإلضافة إلى ذلك، نحن نضع معايير جديدة في مجال أتمتة العمليات الروبوتية  

(RPA  مجاالت في  للوقت  واملستهلكة  العمالة  كثيفة  العمليات  مسارات  ألتمتة   )

ل املختلفة.  في الصناعة  الروبوتية  العمليات  أتمتة  تقنية  ابتكرنا عملية دمج  قد 

حلول الذكاء االصطناعي الخاصة بنا ملهام مثل جمع البيانات وتوزيع التقارير. من  

ا على مدار الساعة طوال   خالل مكتبنا واملراكز الهندسية الخارجية، نقدم دعما

 لتنفيذ.أيام األسبوع لتحليالت البيانات ودعم التطوير وما بعد ا

 

 الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة:
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   :خدمات الذكاء اإلصطناعي وتعلم اآللة 

 
 خدماتنا االحترافية في مجالي الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة: 

 

على   احترافية  خدمات  بقدرة  واملحتملين  االستراتيجيين  العمالء  مع  نعمل  نحن 

الذكاء االصطناعي لكل من   التطبيقات ومشاكل  املنصات  مجموعة متنوعة من 

و   يضم فريق الهندسة لدينا علماء تعلم عميق  اإللكترونية السحابية والجوالة. 

ومهندس ي   اإللكترونية،  السحابة  وخبراء  الحاسوب،  إبصار  ومهندس ي  بيانات، 

 املحاكاة واألنظمة، ومهندس ي حلول املؤسسات. 

 
 

 يلي:تشمل خدماتنا االستشارية للذكاء االصطناعي ما 

 

 • استشارات الذكاء االصطناعي وتحليل األعمال وتطوير الحلول 

منسكي   محرك  باستخدام  املخصصة  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات   •

ا إلى جنب مع أطقم بيانات   للذكاء االصطناعي الخاص بنا كمنصة جنبا

 العمالء

منصات  إلى  املخصصة  االصطناعي  الذكاء  مشاريع  ترحيل  عمليات   •

 حسب رغبة العميل.أطراف أخرى 

 • بيئات املحاكاة الرقمية املزدوجة للتصنيع

• حلول الذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي، والتعلم العميق باستخدام  

 محرك منسكي للذكاء االصطناعي أو على منصات أطراف أخرى. 

 • تطبيقات الشبكات العصبية العميقة املخصصة 

للبيانات   التنبؤية  التحليالت  ألطقم  •  القرار  دعم  أنظمة   / الضخمة 

 البيانات الضخمة 

( الروبوتية  العمليات  أتمتة  مشاريع   •RPA  على القائمة  املخصصة   )

 الذكاء االصطناعي 

• توفير الطواقم الفنية ملشاريع الذكاء االصطناعي أو أتمتة العمليات 

 اآللية أو تطوير برمجيات للمؤسسات على تقنيات مختلفة 
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  محرك الذكاء اإلصطناعي منسكي     
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفوائد الرئيسية لمنسكي:

 • منصة ذكاء إصطناعي سهلة االستخدام على السحابة االلكترونية

 • ال توجد مهارات تشفير مطلوبة للنتائج أو التنبؤات. 

قائمة بعناصراإلعتمادية بالنسبة املئوية التي يمكن استخدامها  • يوفر لك  

 لتحسين عملك 

خوارزميات  تجربة  خالل  من  النماذج  تحسين  أو  ضبط  على  القدرة   •  

 تنبؤ مختلفة  وعناصر 

مثل   األخرى  الخارجية  الجهات  حلول  مع  التكامل  سهولة   •TABLEAU 

 ملشاهدة البيانات 

 

 التحدي:

املتطلبات العاملية الحالية الستخدام الذكاء االصطناعي في تطبيقات مختلفة   مع 

عبر مختلف القطاعات ، فإن تطوير حلول الذكاء االصطناعي إلجراء أي تنبؤات من  

. هذا بسبب االحتماالت  
ا
ا طويال طاقم بيانات معينة أمر معقد للغاية ويستغرق وقتا

االعتب في  أخذها  يجب  التي  النموذج  املختلفة  واختيار  بالبرمجة،  اإلملام  مثل  ار 

البيانات الصحيحة، واختيار البيانات  و  الخوارزمية الصحيحة، واختيار متغيرات 

 تحسين النماذج من أجل  
ا
التاريخية الصحيحة، وإجراء االختبارات األولية وأخيرا

 تحقيق دقة تنبؤ عالية. 

 

 الحل:

خطوات تتيح لك اختبار    4سهلة من  يوفر محرك مينسكى للذكاء االصطناعي عملية  

بياناتك ونمذجتها بسهولة بغض النظر عن نوع الصناعة أو حجم البيانات والبدء  

 في العمل بسرعة كبيرة. 

النتائج   على  قائمة  متكاملة   
ا
حلوال نقدم  االصطناعي،  الذكاء  محرك  باستخدام 

نح العمالء.  توقعات  لتلبية  الصناعة  وأفكار  ممارسات  ن نساعد مازجين ألفضل 

 (.ROIعمالئنا على تحقيق األهداف التنظيمية وتعظيم عائد االستثمار )
 

 محرك ذكاء اصطناعي سهل االستخدام لكامل املؤسسة أقوى 
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  غيره؟ عن منسكي يميز الذي ما  

 

 

  

 مينسكي للتطبيق الفوري: 

الرائد   اسم  على  مينسكي  بنا  الخاص  االصطناعي  الذكاء  محرك  تسمية  تم 

وعالم   اإلدراك  في  الذكاء  األمريكي  عّرف  الذي  مينسكي  مارفن  الكمبيوتر 

 االصطناعي بأنه "علم جعل اآلالت أن تقوم بأشياء تتطلب ذكاء بشري"

خطوات سهلة يمكنك بيسر نمذجة بياناتك التاريخية وتحقيق نتائج    4فقط في  

بإستخدام بيانات فعلية آنية بغض النظر عن نوع الصناعة وحجم البيانات.  

 ل النموذجية في أقل من أسبوع! يمكن أن تبدأ الحلو 
 

 جمع البيانات: 

بالبيانات التاريخية    بدأعمل أي تنبؤات ذكاء اصطناعي أو تعلم آلي أو عميق، نل

التي أنتجها عملك. في معظم الحاالت قد تأتي البيانات من عدة مصادر متباينة.  

البيانات إلينا وسيقوم مهندسونا بتنظيف هذه   نطلب منك ببساطة نقل هذه 

 البيانات بطريقة منهجية ثابتة تمكن العميل من إيجاد حل للمعضلة املراد حلها.

 التدريب: 

م الجيدة لجميع األوزان والتحيز من األمثلة املصنفة. ثم نستخدم  هنا نأخذ القي

تقنيات التعلم الخاضع لإلشراف والغير خاضع لإلشراف حيث تبني الخوارزمية  

ا من خالل فحص العديد من األمثلة واملحاوالت   )الخوارزميات( املحددة نموذجا

 . للعثور على نموذج يناسب بياناتك بشكل أفضل للتنبؤ املطلوب

 بناء النموذج:

يعتمد نموذج الشبكة العصبية االصطناعية على حساب صيغ خطية ووظائف  

تنشيط مع تعديل األوزان والتحيزات )أي إعداداتها( مع كل عملية حسابية. يتم  

 إنشاء هذا النموذج بناءا على بياناتك التاريخية ويستخدم للتنبؤات املستقبلية.

 : اتتنبؤ ال

بعد أن يتم تدريبها على مجموعة بيانات تمثيلية )بيانات    هذا هو ناتج خوارزمية 

 تاريخية( وتطبيقها على البيانات الجديدة عند التنبؤ باحتمالية نتيجة معينة. 
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 قصص نجاحنا 
 

 

 باستخدام محرك مينسكي القوي للذكاء االصطناعي، فيما يلي بعض املشاريع التي قمنا بتنفيذها: 

 

 التنبؤ باملبيعات:

نوع   بالتجزئة حسب  البيع  باملبيعات األسبوعية لشركة  التنبؤ  املشروع هو  هذا  من  الهدف  كان 

املتجر وموقع املتجر بناءا على البيانات السابقة واملعايير االقتصادية املستقبلية مثل مؤشر سعر  

عرض املستهلك وسعر الوقود والبطالة. ساعد ذلك العميل على تحسين التدفق النقدي وإدارة ال

الطلب للمنتجات املباعة. تم جمع بيانات التوقعات االقتصادية املستقبلية من مواقع وقواعد  و 

 (. RPAبيانات خارجية باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية )

 

 توقعات الطاقة:

ا في  ا بين الطاقة التقليدية و    اآلنيأصبح توزيع الطاقة لتلبية الطلب   العالم. الهدف  كل  لبديلة تحديا

املتوفرة بناءا على املوقع الجغرافي ودرجة الحرارة   البديلة  الطاقة  من املشروع هو التنبؤ بمقدار 

 . وساعد ذلك العميل على اتخاذ قرارات أفضل بشأن استخدام مصادر الطاقة األخرى. غيرهاو 

 

 الحفاظ على العمالء:

تضاؤل   التنافخلق  شديدة  الخدمات  قطاعات  في  كبيرة  مخاوف  قطاع العمالء  وخاصة  سية 

لتضاؤل   نموذج  بناء  هو  املشروع  هذا  من  الهدف  كان  الذكاء  االتصاالت.  باستخدام  العمالء 

االصطناعي للتنبؤ بما إذا كان بعض العمالء سيغادرون في املستقبل. وهذا قد ساعد العميل على 

 ية األعمال. االحتفاظ بالعمالء على املدى الطويل مما أدى إلى تحسين اإليرادات واستمرار 
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 نجاحنا  قصص 

 
 

 الصيانة الوقائية:

كان العميل عبارة عن مرفق مياه كبير يحتاج إلى توقع فشل مضخات املياه  

باستخدام   للمعدات  االصطناعي  الذكاء  أوضاع  إنشاء  تم  به.  الخاصة 

تعطل  حاالت  مع  جنب  إلى  ا  جنبا املضخات  لقراءات  التاريخية  البيانات 

في الوقت الفعلي من  املعدات السابقة. بعد ذلك، تم جمع بيانات املعدات  

إلى   وتحميلها  األشياء  إنترنت  مستشعرات  باستخدام  البعيدة  املعدات 

 السحابة اآلمنة الخاصة بنا. 
 

 االحتفاظ باملوظفين: 

ا للشركات في جميع أنحاء العالم. كان   ا كبيرا  ما يمثل تناقص املوظفين تحديا
ا
عادة

الهدف من هذا املشروع هو التنبؤ بتناقص املوظفين لشركة برمجيات متعددة  

 معايير مثل  
ا
املشرف، واألجور، واملسافة من املنزل، ومدة الخدمة مع  الجنسيات بناءا

الشركة، والسفر، والعمل اإلضافي، وما إلى ذلك، األمر الذي ساعد العميل على  

اتخاذ قرارات أفضل للحد من معدل تناقص املوظفين. تم جمع البيانات الحالية  

املوارد البشرية  املتعلقة باملوظفين من قواعد البيانات الداخلية للشركة / أنظمة 

 (.RPAباستخدام أتمتة العمليات الروبوتية )

 

 االحتيال في مجال التأمين: 

على الصعيد العاملي أصبح االحتيال في تأمين تعويض العمال مصدر قلق كبير لجميع  

ا بعد عام. كان الهدف من هذا املشروع هو   شركات التأمين التي تتزايد باستمرار عاما

ناعي من أجل تقييم املطالبات حتى تتمكن فرق التحقيق  بناء نموذج ذكاء اصط 

ا ملستويات املخاطر. قد يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات   الخاصة بمعالجة الحاالت وفقا

كبيرة من خالل القضاء على املطالبات االحتيالية. وقد أدى ذلك إلى تحسين  

 اإليرادات واستمرارية األعمال على املدى الطويل.
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 أتمتة العمليات الروبوتية ملعالجة كشوف املرتبات:      قصص نجاحنا 

العميل عبارة عن مؤسسة كبيرة ومبتكرة للطاقة واملرافق تخدم قطاعات الطاقة واملياه والبيئة  

وجود مكاتب في بلدان   وتوفر حلول تكنولوجيا املعلومات لصناعة الطاقة / الطاقة املائية. مع

متعددة ، يتعامل قسم املوارد البشرية مع عمليات مختلفة مثل معالجة كشوف رواتب اكتساب  

ا   املواهب وما إلى ذلك. تتكون كل عملية من هذه العمليات من عدة أنشطة متكررة وتستغرق وقتا

 ولكنها ضرورية إلرضاء املوظفين.
ا
 طويال

 

 ( لدعم التطبيقات: RPAية )تقنية أتمتة العمليات الروبوت

العميل هو شركة توزيع طاقة كبيرة مقرها في أوروبا حيث نقدم دعم صيانة البرامج على مدار  

من   للعديد  الدعم  نقدم  نحن  ُبعد.  عن  الهندسية  مراكزنا  من  األسبوع  أيام  طوال  الساعة 

 IBM Integration Bus (IIB)و  eWayو  Primaveraو  Oracleو  MS Azureو  SAPالتطبيقات مثل  

وما إلى ذلك حسب    Alfrescoو  Weblogicو  Websphereو  Microsoft Business Intelligenceو

، الفضية ، البرونزية(. تتولى   12X5، الذهبية    24X7فئة الخدمة املطلوبة )البالتينية ، الذهبية  

ServiceNow (SNOW)  .إدارة الحوادث 
 

  

 

 

 ( ألتمتة املوارد البشرية: RPAتقنية أتمتة العمليات الروبوتية )

قطاعات الطاقة واملياه والبيئة وتوفر حلول تكنولوجيا املعلومات لصناعة الطاقة واملياه. مع وجود العميل عبارة عن مؤسسة كبيرة ومبتكرة للطاقة واملرافق تخدم  

عملية من هذه العمليات من  مكاتب في بلدان متعددة يتعامل قسم املوارد البشرية مع أنشطة مختلفة مثل االلتحاق، وإنهاء الخدمة، وخارجها، وما إلى ذلك. تتكون كل 

 ولكنها ضرورية لرضا املوظفين. عدة أنشطة متكر 
ا
ا طويال  رة وتستغرق وقتا
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 نصنع الفرق اآلن؟ أين يمكننا أن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع التأمين: 

 مخصصة للذكاء االصطناعي للكشف عن االحتيال املنظم  
ا

توفر تساب حلوال

في شركات التأمين وتعويضات العمال وتأكيد االمتثال لالنظمة والقوانين. نحن  

نستخدم أحدث تقنيات الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي لتحليل كميات هائلة  

( MLاملطالبات. يستخدم محرك الذكاء االصطناعي للتعلم اآللي )من بيانات  

الخاص بنا خوارزمية خاصة للتمييز بين مطالبة تعويضات العمال االحتيالية  

في   ا  سنويا املاليين  توفير  التأمين  لشركة  ذلك  يتيح  الحقيقية.  واملطالبة 

 مدفوعات املطالبات االحتيالية. 

 

 الرعاىة الصحية: 

ا، يتم  في مجال الرعاي ة الصحية املتنامي في إستخدام الذكاء االصطناعي نسبيا

األدوية   اكتشاف  تسريع  ويتم  دقة،  وأكثر  أسرع  بشكل  األمراض  تشخيص 

التمريض االفتراضيون املرض ى ويساعد تحليل   وتبسيطها، ويراقب مساعدو 

ا. إلى جانب الرعاية   البيانات الضخمة على إنشاء تجربة مريض أكثر تخصيصا

فحص  الصحي على  قادر  لدينا  االصطناعي  الذكاء  محرك  فإن  الخالصة،  ة 

باألطباء   ا  أيضا ويوص ي  لألعراض  املستخدم  مدخالت  على  بناءا  األمراض 

 واملكمالت الغذائية إذا لزم األمر. 
 

 

 : االحتفاظ بالعمالء / الخدمة

االحتفاظ    لتحسين  لدينا  االصطناعي  الذكاء  محرك  استخدام  يمكن 

بالعمالء من خالل اتخاذ إجراءات استباقية حسب الحاجة بناءا على ملفات  

تعريف العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام روبوتات الدردشة لدينا  

م خدمة  إلجراء مكاملات شبيهة باملحادثات البشرية لتحديد املواعيد أو تقدي

 العمالء أو املساعدة الفنية. 
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 أين يمكننا أن نصنع الفرق اآلن؟  

 

 سالسل التوريد والتصنيع: 

ملموسة   تحقيق فوائد  إلى  التوريد  إلى سالسل  االصطناعي  الذكاء  إضافة  تؤدي 

للشركات التي تضعه في مكانه الصحيح. باستخدام البيانات التاريخية، فإن حلول  

الذكاء االصطناعي لدينا قادرة على إجراء تنبؤات لوجستية وإمدادية ذكية، والتي  

يمكن أن توفر رؤية شاملة، ورؤى تحليلية قابلة للتنفيذ، وتقليل العمل البشري  

فة إلى ذلك، يمكن استخدام محرك الذكاء  اليدوي، واتخاذ قرارات مطلعة. باإلضا

االصطناعي الخاص بنا في الصيانة التنبؤية للمعدات التي تستخدم التعلم اآللي  

 للتعلم من البيانات التاريخية واستخدام البيانات الحية لتحليل أنماط الفشل. 

 

 إدارة رأس املال البشري / املوارد البشرية: 

يمكن استخدام منصة الذكاء االصطناعي الخاصة بنا لتحسين معدل االستبقاء   

ذوي  املوظفين  بتحديد  لك  يسمح  مما  تناقصهم  توقع  من خالل  املوظفين  على 

ا، تم اكتشاف العوامل   أكبر للشركة. أخيرا القيمة واالحتفاظ بهم لتحقيق عائد 

يمكن استخدامها من قبل  التي تؤثر على نية املوظف في االستقالة من الشركة و 

 أقسام املوارد البشرية. 
 

 الطاقة:

اآلنية   الطقس  حالة  مع  جنب  إلى  ا  جنبا التاريخية  البيانات  باستخدام 

قادر   لدينا  االصطناعي  الذكاء  محرك  فإن  األخرى،  االقتصادية  والبيانات 

على التنبؤ بالطلب على الطاقة وتوليد الطاقة من مصادر الطاقة البديلة.  

التنبؤية   للصيانة  االصطناعي  الذكاء  استخدام  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 للمعدات املستخدمة في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها. 
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 الغزالي  سامي                          

 مدير األعمال والتكنولوجيا                           

    533112626 966+جوال:                          

     sab.com-sami@t   بريد الكتروني:                           
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