“إس إيه بي” تصدر نتاج الربع األخير وعام  2013كاملا
االنتقال الناجح إلى الحوسبة السحابية يتعدى السوق ويوسع هامش التشغيل خالل العام 2013
“إس إيه بي” تسرع انتقال العمالء إلى الحوسبة السحابية بهدف وصول إيرادات الحوسبة السحابية إلى 3.5-3.0
مليار يورو في 2017
23يناير  2014دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،
أعلنت شركة “إس إيه بي( ” SAP AGرمزها في بورصة نيويورك“ :إس إيه بي”) عن نتائجها المالية للربع األخير وكامل العام المنتهي في  23ديسمبر . 2013
أبرز النقاط في أعمال الشركة للربع األخير وكامل عام 2013
حققت “إس إيه بي ”SAPنمو ًا قويا ً في اإليرادات خالل العام  ،2013إذ بلغت نسبة إيرادات البرمجيات واالشتراك في خدمة الحوسبة السحابية للعام كامالً  11بالمئة في
العمالت الثابتة ( 6بالمئة في العمالت الحقيقية لتصل إلى  5.28مليار يورو) ،وذلك دون إتباع المعايير الدولية المالية في إعداد تقاريرها .في حين ارتفعت إيرادات البرمجيات
والخدمات البرمجية بنسبة  11بالمئة في العمالت الثابتة ( 6بالمئة في العمالت الحقيقية لتصل إلى  14.03مليار يورو) دون اعتماد المعايير الدولية المالية في إعداد التقارير.
وبلغت نسبة اإليرادات اإلجمالية دون إتباع المعايير الدولية المالية في إعداد التقارير  8بالمئة في العمالت الثابتة ( 4بالمئة في العمالت الحقيقية لتصل إلى  16.90مليار
يورو ).

وفي هذا الصدد ،قال بيل ماكديرموت وجيم هيغمان سنيب ،الرئيسان التنفيذيان المشاركان" :إننا فخورون جد ًا بما حققناه من نمو مضاعف هذا العام أيضاً ،لنتفوق بذلك على
السوق ونوسع من هامشنا ،مع استثمارنا الوقت في االبتكار والحوسبة السحابية .وبناءاً على الزخم العالمي الكبير الذي حققناه منذ عام  ، 2013فإننا سنعمل على تسريع عملية
االنتقال إلى الحوسبة السحابية عبر توفير خيار العمالء .ومع جميع حلول االنتقال إلى الحوسبة السحابية المرتكزة على «منصة هانا» ،فإنا سنبسط المسائل لعمالئنا ،وسنوسع
قيادتنا وندفع بالنمو األكثر احتماال ً وربحية على المدى البعيد ".
من جهته ،قال فيرنر براندت ،الرئيس المالي لشركة “إس إيه بي”" :لقد أنهينا عام  2013بربع أخير قوي جداً .إذ استطعنا توسيع هامشنا التشغيلي على نحو كبير في الربع
األخير دون إتباع المعايير الدولية المالية في إعداد التقارير ،مما أدى إلى توسيع الهامش التشغيلي بنحو  150نقطة أساسية في العمالت الثابتة وبلغت نسبة نمو اإليرادات 11
بالمئة للعام  2013كامالً .ويعزى ذلك إلى تفوق العمليات بالرغم من تأثير الهامش الناتج عن عمليات االستحواذ والزخم في خدمة الحوسبة السحابية ".

ويظهر النمو السريع لخدمات الحوسبة السحابية في “إس إيه بي” قيادة الشركة لمجال الحوسبة السحابية .إذ بلغت إيرادات االشتراك في الحوسبة السحابية والدعم  787مليار
يورو بالعملة الثابتة دون إتباع المعايير الدولية المالية في إعداد التقارير ،حيث تجاوزت توجيه الشركة لعام  2013كامالً البالغ  750مليون يورو ( 343 :2012مليون
يورو ).

وبلغت إيرادات الدعم واالشتراك المؤجل في خدمات الحوسبة السحابية نحو  447مليون يورو في  31ديسمبر  ،2013دون إتباع المعايير الدولية المالية في إعداد التقارير،
مسجلة زيادة بنسبة  25بالمئة عن العام الفائت .وبلغت تراكمات الدعم واالشتراك في الحوسبة السحابية للشركة ابتدا ًء من  31ديسمبر  2013نحو  1.2مليار يورو تقريباً،
بزيادة قدرها  50بالمئة عن العام الماضي .وتجاوز معدل تشغيل إيرادات الحوسبة السحابية السنوية لشركة “إس إيه بي”  1.06مليار يورو .وتجاوز عدد المشتركين في
تطبيقات الحوسبة السحابية لشركة “إس إيه بي”  35مليون مشترك .في حين تجاوز حجم إنفاق شبكة «أريبا» في األشهر الـ 12الزائدة  2.5تريليون دوالر أمريكي .وتعد
«أريبا» اليوم أكبر مجتمع عالمي لتداول األعمال على شبكة اإلنترنت إذ تملك  1.4مليون شركة متصلة .
وتعد «ساب هانا»  ،منصة تطبيقات األعمال في الزمن الحقيقي ،محرك النمو الرئيسي لعام  .2013وتملك الشركة اآلن ما يزيد عن  3,000عميل في «هانا» .وحققت إيرادات
برنامج «هانا» لعام  2013كامالً زيادة بنسبة  69بالمئة في العمالت الثابتة لتصل إلى  664مليون يورو ( 61بالمئة في العمالت الحقيقية لتصل إلى  633مليار يورو) .كما
تعد حزمة “إس إيه بي ” Business Suiteالمرتكزة على منصة «ساب هانا» ،المنصة األفضل للتطبيقات عالية األداء .إذ بلغ عدد العمالء في نهاية عام  2013نحو ،800
وتجاوز الطلب على الحزمة توقعات “إس إيه بي” في فترة قصيرة منذ إطالقها في مايو . 2013
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  251,000عميل حول العالم للعمل بربحية أكثر
والتمكن من التواؤم مع المتغيرات وتحقيق نمو مستدام .
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