ارتفعت إيرادات البرمجيات والخدمات البرمجية  %17في  2012إلى  13.2مليار يورو
" ساب" تعلن عن نتائج مالية قياسية للسنة الكاملة وللربع الرابع 2012


الربع الرابع من العام  2012يشكل الربع الثاني عشر على التوالي الذي يشهد تحقيق نمواً مركبا ً في عوائد البرمجيات وخدماتها دون اتباع المعايير الدولية
في إعداد التقارير المالية.



تجاوز المؤشرات التوجيهية المتعلقة باإليرادات :في العمالت الثابتة ،ولكامل سنة  ،2012ارتفعت إيرادات البرمجيات والخدمات البرمجية بنسبة 13
بالمائة ،دون اتباع المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.



نمو كبير من ثالث خانات لمنصة  SAP HANA:حققت منصة  SAP HANAإيرادات بلغت  390مليون يورو في كامل  ،2012متجاوزة بذلك
توقعات الشركة.



تسريع الزخم في الحوسبة السحابية :إصدار الفواتير الجديدة واإلضافية لتطبيقات  SAPالسحابية في  12شهرا ً قد تضاعف  19ضعفا ً في الربع الرابع
 ، 2012فيما اقتربت إيراداتها من  850مليون يورو.



إسهام قوي من التطبيقات المحمولة :حققت برامج األجهزة المحمولة  222مليون يورو في عام  ،2012ملبّية توقعات الشركة.

الربح التشغيلي لكامل سنة  2012دون اتباع المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية ،ازداد بنسبة  11بالمائة ليصل إلى  5.21مليار يورو (7بالمائة

ليصل إلى  5.02مليار يورو في العمالت الثابتة بالمقارنة مع متوسط المؤشرات التوجيهية المتراوح بين  5.25 - 5.05مليار يورو)
دبي ،اإلمارات العربي المتحدة –  23يناير  – 2013أعلنت اليوم شركة "ساب إيه جي ، " SAP AGعمالقة برمجيات األعمال األلمانية ،نتائجها المالية للربع الرابع وللسنة
الكاملة المنقضية في  31ديسمبر . 2012
وقالت الشركة إنها حققت إيرادات مالية قياسية العام الماضي ،إذ نمت اإليرادات الكلية نمواً سنويا ً بنسبة  14بالمائة متجاوزة  16مليار يورو ،وذلك دون اتباع المعايير الدولية
في إعداد التقارير المالية .وقد ارتفعت إيرادات البرمجيات والخدمات البرمجية بنسبة  17بالمائة لتصل إلى  13.2مليار يورو ،دون اتباع المعايير الدولية في إعداد التقارير
المالية .وحققت خدمات الحوسبة السحابية نمواً سنويا ً في العائدات بلغ  %21لتصل إلى  5مليار يورو .
وحققت "ساب" نمواً كليا ً كبيرا ً في الربع الرابع من  ،2012إذ ح ّققت أداء قويا ً في إيرادات البرمجيات في منطقة آسيا المحيط الهادئ واليابان ،فيما قدّمت منطقة أوروبا والشرق
األوسط وإفريقيا نتائج رغم أجواء عدم االستقرار في األسواق ،بينما كان أداء األمريكيتين ثابتا ً في إيرادات البرمجيات إذا ما أخذت باالعتبار المقارنة العسيرة في النمو السنوي .

وقد حققت "ساب" نمواً استثنائيا ً في أبرز مجاالتها التي تضم منصة ، SAP HANAوالتطبيقات المحمولة ،والحوسبة السحابية؛ فوصلت إيرادات البرمجيات المدارة على
منصة  HANAفي الربع الرابع إلى نحو  200مليون يورو ،و 400مليون يورو في كامل السنة ،أما التطبيقات المحمولة فقد أسهمت في إيرادات البرمجيات بإيرادات وصلت
إلى  220مليون يورو محققة الح ّد السنوي المستهدف .وقد استمرّ الزخم الكبير الذي تشهده "ساب" في الحوسبة السحابية خالل الربع الرابع ،فقد تضاعف إصدار الفواتير الجديدة
واإلضافية لتطبيقات  SAPالسحابية في  12شهرا ً  19ضعفا ً في الربع الرابع  ،2012فيما اقتربت إيراداتها من  850مليون يورو ،أما إيرادات االشتراك والدعم للحوسبة
السحابية في الربع الرابع (دون اتباع المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية) ،فقد تضاعفت بما يزيد عن  25ضعفا ً لتصل إلى  159مليون يورو .
وبمناسبة إعالن النتائج المالية للشركة ،قال بيل ماكديرموت وجيم هيغمان سنيب ،الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "ساب" إن  2012كان عاما ً مميزا ً حققت فيه الشركة
أرقاما ً قياسية جديدة كثيرة ،وأضافا" :واصلنا تحقيق زخم كبير في النمو وتجاوزنا المؤشرات التوجيهية لإليرادات ،كما حققنا انفراجة في الحوسبة السحابية ،فأصبحت "ساب"
اليوم ثاني أكبر مشغل للسحابة في العالم .أما فيما يتعلق بمنصة  SAP HANAفقد تجاوزنا اإليرادات المطموح بتحقيقها ،ما جعل "ساب" الشركة األسرع نموا ً في قواعد بيانات
الجيل المقبل في السوق ".

وأ ّكد الرئيسان التنفيذيان المشاركان أن "ساب" في مكانة تؤهّلها للمضيّ قدما ً ومواصلة تحقيق نمو كبير خالل العام  ،2013مشيرَين إلى أنها تعيد تعريف صناعة البرمجيات
لالنفتاح على عالم جديد من فرص النمو لعمالئها عبر تطبيقات األعمال المدارة على منصة ، HANAوعزا ماكديرموت وسنيب الفضل في ذلك إلى موظفي الشركة الملهمين
واستراتيجية الشركة المرتكزة على العمالء واالبتكار .
من جانبه قال فيرنر براندت ،الرئيس المالي لشركة "ساب"" :الربع الرابع من  2012هو الربع الثاني عشر على التوالي الذي تحقق فيه الشركة نمواً من خانتين في إيرادات
البرمجيات والخدمات البرمجية ،وقد تجاوزنا للمرة األولى حاجز خمسة مليارات يورو من اإليرادات في ربع واحد" .وأضاف" :استثمرنا استثمارات ملحوظة في االبتكارات
المهمة ووسعنا أنشطتنا العالمية المتعلقة بالتوسع في األسواق ،من أجل دعم طموحاتنا للنمو على المدى المتوسط ".

ّ
مشتق من
معدل النموّ في إصدار الفواتير الجديدة واإلضافية لتطبيقات  SAPالسحابية (باستثناء "أريبا") ،أما معدّل اإليرادات السنوية فيشمل "أريبا" (قبل أي نمو مستقبلي) وهو
اإليرادات الكلية لشريحتي الحوسبة السحابية من "ساب ".
عن الشركة العالميةSAP
المزود الرائد عالميا ً بالحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة الدَّاعمة لألعمال ،إذ توفر التطبيقات
ِّ
شركة(، SAPمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول)SAPهي
والخدمات الفائقة التي تم ِّكن الشركات على اختالف أحجامها وأعمالها من أن تديرَ أعمالها وعملياتها بالشكل األمثل .وتساهم SAPضمن كافة مراحل األعمال في إثراء تجربة
المستخدمين ،وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات SAPأكثر من  197,000عميل حول العالم
(بما فيهم عمالء شركة "ساكسيس فاكتورز" بعد االستحواذ عليها) للعمل بربحية أكثر والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
وفازت  SAPبجائزة أفضل مزود للبرمجيات في العام  2012ضمن جوائز التقنية العربية التي تقدمهاشركة «آي تي بي  »ITBللنشر .كما حازت على جائزة اإلنجاز في
قطاع تقنية االتصاالت والمعلومات التي تمنحها مجلة «أخبار الكمبيوتر في الشرق األوسط ».
لمزيد من المعلومات ،تُرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت : www.sap.com.
لمتابعة أخبار SAPعلى موقع تويتر : @sapnews
لالستفسارات الصحفية ،يُرجى االتصال على :
واليس الستشارات التسويق
هاتف : +971 5015110
بريد إلكتروني : Sap@wallis-mc.com

حسين التميمي
مدير العالقات العامة
شركة –  SAPالشرق األوسط وشمال أفريقيا

: +971 4 440 7222 هاتف
: Husain.tamimi@sap.com بريد إلكتروني

