"إس إيه بي" ُتعلن نتائج الربع الثاني والنصف األول من 2013
حققت نمواً بنسبة  %10في إيرادات البرمجيات والخدمات البرمجية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 20 ،يوليو 2013
– أعلنت اليوم شركة "إس إيه بي" (رمزها في بورصة نيويورك) ، : SAPنتائجها المالية للربع الثاني والنصف األول من العام  ،2013المنتهي في  30يونيو .2013
وقد سجلت هذه النتائج ارتفاعا ً في اإليرادات المتأتية من البرمجيات والخدمات البرمجية بنسبة  10بالمائة إلى  3.35مليار يورو ،وبذلك تكون الشركة قد حققت نمواً مركبا ً من
خانتنين مستمراً خالل أخر ثالث سنوات .وارتفعت اإليرادات المتأتية من االشتراكات في البرمجيات والخدمات السحابية في الربع الثاني بنسبة  7بالمائة إلى  1.17مليار يورو.
كما حققت الشركة نمواً سنويا ً من ثالث خانات في اإليرادات المتأتية من اشتراكات السحابة وخدمات الدعم ،والمعدّل السنوي لتشغيل اإليرادات المتأتية من السحابة تجاوز 930
مليون يورو ،إلى جانب الريادة الممتدّة والمتواصلة في الحوسبة الذاكرية مع منصة "هانا" من "إس إيه بي".

ووصلت األرباح التشغيلية في الربع الثاني من  2013إلى  1.22مليار يورو ،بزيادة قدرها  10بالمائة ،وأعادت "إس إيه بي" التأكيد على توقعاتها لألرباح التشغيلية للعام
 ،2013وأكدت التزامها بتحقيق نمواً من خانتين بزيادة ال تق ّل عن  10بالمائة في اإليرادات المتأتية من البرمجيات والخدمات البرمجية ،وفق األسعار الثابتة لصرف العملة في
.2013
أبرز اإلنجازات في الربع الثاني من 2013
وبهذه المناسبة ،أشار كل من بيل ماكديرموت ،وجيم هاغمان سنابي ،الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة "إس إيه بي" ،إلى أن التحول الذي تو ّقعت الشركة في العام 2010
حدوثه في القطاع التقني "أصبح يتح ّقق اآلن بأقصى سرعة" ،مؤ ّكدين أن استراتيجية "إس إيه بي" لالبتكار من أجل النمو "باتت تؤتي أ ُ ُكلها" ،وقاال" :واصلنا النمو بزخم وبرقم
من خانتين ،وحافظنا على ريادتنا للتحول في القطاع ،حتى أصبحت الفرص المتاحة أمامنا في السوق أكبر من أي وقت مضى ،ونستمر في كسب حصة أكبر من السوق في بيئة
مليئة بالتحديات االقتصادية ،وسنمضي حازمين كي نصبح شركة الحوسبة السحابية األولى في المستقبل مع حلولنا المستندة إلى منصة "هانا".
من جانبه ،أ ّكد ورنر برانت ،الرئيس المالي لدى الشركة أن "إس إيه بي" تمتع بأداء متين في الربع الثاني من العام الجاري ،مبيّنا ً أنها أبقت تركيزها مُنص ّبا ً على العمل بانضباط،
ما نجم عنه نمو من خانتين في األرباح التشغيلية غير الخاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية وفق األسعار الثابتة لصرف العملة .وقال" :نجحنا في رفع مستوى الربحية
ألعمالنا األساسية ونرى اهتماما ً جيدا ً بالسحابة في الوقت الذي نمضي فيه نحو بناء عمل مربح قائم على الحوسبة السحابية ،كما نجدّد تأكيد توقعاتنا لألرباح التشغيلية غير
نمو من خانتين ،ال سيما في آسيا المحيط الهادئ
الخاضعة للمعايير الدولية للتقارير المالية لسنة  2013كاملة ،وسنبقى ملتزمين برغم البيئ ة االقتصادية الصعبة ،تجاه تحقيق ّ
التحول السريع للمؤسسات باتجاه السحابة".
ّ
واليابان ،مع

مزيد من المعلومات متاح في الموقعwww.sap.com/corporate-en/investors/index.epx.
نبذة عنSAP
المزود الرائد عالميا ً لحلول البرمجية الشاملة والمتكاملة للشركات ،إذ توفر تطبيقات
ِّ
شركة«  SAPأس أيه بي» (مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز التداول ) SAPهي
وخدمات فائقة تم ِّكن الشركات باختالف أحجامها وأعمالها من أن إدارة أعمالها بالشكل األمثل .وتساهم  SAPضمن ك افة مراحل األعمال في إثراء تجربة المستخدمين وتساعدهم
على العمل بطريقة أكثر كفاءة وتطبيق أفضل استراتيجية األعمال للتفوق على منافسيهم .ويستخدم تطبيقات  SAPأكثر من  238,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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