ﻏﻮل ﻧﺮم اﻓﺰاری آﻟﻤﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺪن
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SAPﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﭘﯽ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن« ،ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﻌﻮدی از ﻃﺮح  Vision 2030ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﻋﻤﯿﻖ
در اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺪرن،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی و ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،Luka Mucic .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ارﺷﺪ  SAPﻧﯿﺰ از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ:

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ و
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻫﺎب
اﺑﺮی را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد Mucic .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺤﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری
در ﭘﯽ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ  SAPﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ داده اﺑﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﻫﺎی ﺳﻌﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﻮﮔﻞ» ،رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن« ،ﻣﻮﺳﺲ ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی وﯾﺮﺟﯿﻦ» ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ و »ﺳﺮﮔﺌﯽ
ﺑﺮﯾﻦ« ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧﮕﺬاران آﻟﻔﺎﺑﺖ راﻫﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ را
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﭘﺎﯾﺘﻮن ،ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﺮده و ﻃﯽ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ از

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی دﻧﯿﺎ ﺧﺒﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

