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مليون درهم إماراتي خالل الربع  1,507 % إلى19بنسبة أرامكس نمو إيرادات 

 2020الثالث من العام 
مليون درهم  46.2إلى % 59بنسبة  2020خالل الربع الثالث انخفاض صافي األرباح  •

 المخصصات غير المكررةنتيجة الحتساب ، وذلك 2019مقارنة بالربع الثالث إماراتي 
صافي األرباح تراُجع ، تظهر النتائج عند استثناء المخصصات غير المكررة الُمعلن عنها سابقا   •

، مقارنة بالفترة ذاتها مليون درهم إماراتي 99.1% إلى 13بنسبة  2020خالل الربع الثالث 
 2019 من العام

خالل الربع الثالث )الدولي والمحلي(  النقل السريع خدماتضمن  شحناتعدد الإجمالي ارتفاع  •
 التجارة اإللكترونية ةنتيجة النمو المطرد في أنشط %35بنسبة 

 
أعلنت أرامكس، المزّود الرائد عالميا  : 2020نوفمبر  4األربعاء،  -دبي، اإلمارات العربية المتحدة

، (ARMX) اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول لخدمات النقل والحلول
 .2020سبتمبر  30لمنتهي في االثالث  اليوم عن نتائجها المالية للربع

 
لتصل إلى  %19بنسبة  2020عام اللربع الثالث من خالل اإيرادات أرامكس و موأظهرت النتائج ن

عام الالربع الثالث من  خالل مليون درهم إماراتي 1,270 مع مليون درهم إماراتي، مقارنة   1,507
قطاع النقل أداء  انتعاشتزامنا  مع  أعمال الشركةإجمالي اإليرادات في كافة خطوط . وارتفع 2019
 إلى وتيرتها الطبيعية األنشطة التجارية العالمية عودة وذلك بعد الربع السابقمع  مقارنة  الدولي السريع 

ائحة فيروس كورونا ج بسببالقيود على التنقل وإغالق الحدود و اإلغالق  تخفيف إجراءات نتيجة
 أرامكس خالل األشهر ارتفعت إيراداتو  .الماضية الثالثة األشهر على مدار (19-المستجد )كوفيد

مليون درهم إماراتي  4,035لتصل إلى  %7بنسبة  2020سبتمبر  30المنتهية في  األولىالتسعة 
 .2019عام فترة نفسها من اللخالل امليون درهم إماراتي  3,782  معة  مقارن

 
مليون درهم إماراتي مقارنة  مع  46.2 % إلى59وتراجع صافي األرباح خالل الربع الثالث بنسبة 

. وعند استثناء المخصصات غير 2019مليون درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من العام  113.8
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عنها أرامكس ضمن إفصاح للسوق خالل الربع الثالث وذلك لتغطية األضرار الُمكررة التي أعلنت 
يكون صافي األرباح قد  الناجمة عن حادثتي انفجار مرفأ بيروت وحريق المستودعات في المغرب،

مليون درهم إماراتي. وانخفض صافي األرباح خالل األشهر  99.1% فقط إلى 13انخفض بنسبة 
مليون درهم  344.94درهم إماراتي مقارنة  مع ليون م 208ليصل إلى % 40التسعة األولى بنسبة 

إماراتي خالل الفترة نفسها من العام الماضي. وعند استثناء المخصصات المذكورة، يكون صافي 
% 24مليون درهم إماراتي أي بانخفاض نسبته  260.89األرباح خالل األشهر التسعة األولى قد بلغ 

 ن درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من العام الماضي.مليو  344.94مقارنة  مع 
 
نتيجة من العام الجاري ارتفعت التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق العمليات خالل الربع الثالث  ،عموما  و 

ارتفاع  ل  ص  وا  ت   . باإلضافة إلى ذلك،عدد الشحنات كبيرة فيال زيادةاللمواكبة المتواصلة الشركة جهود 
 مستوياتها التقليديةمقارنة ب الشحن النقل عبر خطوط تكاليف هابما في الشحن العالميبعض تكاليف 

 .(19-ائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدجمنذ بداية  ت هذه الزيادةتفاقم حيث
 

"سّجلنا نتائج س: ، قال بّشار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكلثوفي تعليقه على نتائج الربع الثا
الربع في خالل فترة األشهر الثالثة الماضية وحققنا أعلى إيرادات للشركة على اإلطالق  للغايةقوية 

 (19-ائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدجساهمت و  الثالث نتيجة النمو في معظم خطوط أعمالنا.
ذلك نجحنا في المحفز األهم لنمو إيرادات الشركة. ك وفي تسريع النمو في قطاع التجارة اإللكترونية وه

التجزئة إلى جانب قطاعي الرعاية الصحية واألدوية  ماأخرى ال سي  في قطاعات اغتنام فرص جديدة 
من أساسي  عنصرهو و نا مزيج إيرادات، مما ساعدنا على مواصلة تنويع واألغذية والمشروبات

 ."دورات السوق خالل مختلف النمو استدامة مسيرة استراتيجيتنا التجارية لضمان 
 

في اإلجمالية  يةتكاليف التشغيلالإلى زيادة ا  يضمع ذلك، أّدت الجائحة العالمية أ": قائالا  وأضاف عبيد
نطاق خدمات التوصيل إلى  توسيعاستثماراتنا لناتجة عن التكاليف ال منهاأعمالنا العديد من خطوط 

 األرباعخالل التكاليف هذه نمو وتيرة  باستقرارترجيحنا رغم و . عبر الحدودوالنقل  الوجهة النهائية
باإلضافة إلى ذلك، . قريبتكاليف النقل في المستقبل اللكننا نتوقع استمرار ارتفاع  القادمة، السنوية

ال  خالل السنوات القليلة الماضية،كما لمسنا ، مستوى تأثير األسعار على سلوك عمالئناونظرا  لتزايد 
 الية الجودةات عتقديم خدم مواصلةع ضمان تركز على التنافسية م ستراتيجية التسعير لديناتزال ا

 .والكفاءة في الوقت نفسه"
 



  

 

3 

 

من جانبه قال عثمان الجدا، الرئيس التنفيذي اإلقليمي لشركة أرامكس في أوروبا وأمريكا الشمالية 
من العام ث % في إجمالي عدد الشحنات خالل الربع الثال35شهدنا نموا  استثنائيا  بنسبة وآسيا: "
العربية  واإلمارات ةمعظمه من أسواقنا الرئيسية بما فيها المملكة العربية السعوديفي جاء الجاري 
خدمات التوصيل إلى الوجهة البنية التحتية ل استثمارنا في تطوير الفترة وواصلنا خالل هذه. المتحدة

المزيد من موظفي عيين ا في ذلك تبم النمو القوي في أنشطة التجارة اإللكترونيةالنهائية لمواكبة 
. الجمركي لتخليصفي ا ناقدرات تعزيزو التوصيل ورفع طاقة أسطول مركباتنا وتوسيع مرافق التخزين 

بعض  تاستثمرنا في العديد من حلول تكنولوجيا المعلومات للمساعدة في أتمت من ناحية أخرى،و 
ترسيخ موقعنا لضمان  خطوات مهمةاالستثمارات هذه  وتشكل .باالعتماد على التقنيات الرقمية عملياتال

 .ء"مستوى خدمتنا للعمالاالرتقاء بمستقبل و ا  وفي الحالي مرتفعةال أعداد الشحناتللتعامل بكفاءة مع  القوي 
 

 :2020أداء الشركة خالل الربع الثالث من العام 
مليون درهم  715إلى % لتصل 29من أرامكس بنسبة  الدولي السريع النقل خدماتت إيرادات ارتفع

الربع الثاني من % مقارنة  مع 14على أساس سنوي وبنسبة  %12بنسبة  عدد الشحنات إماراتي وارتفع
آسيا وأوروبا إلى أسواق دول أسواق المنشأ في القادمة من الشحنات معظم النمو من  جاءو . 2020عام ال

تكاليف الناتجة عن ارتفاع ال لضغوطالربحية عرضة ل مجلس التعاون الخليجي. مع ذلك، ال تزال الهوامش
 .(19-ائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدجية جراء التشغيل

 
مليون  350لتصل إلى  %29بنسبة نموا   النقل السريع المحليمجال خدمات وسّجلت إيرادات أرامكس في 

% في األسواق الرئيسية 71بنسبة خالل الربع الثالث التجارة اإللكترونية  عدد شحنات ارتفعو إماراتي  درهم
هذا وُيعزى أستراليا. إلى باإلضافة  ،المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ما أسواقال سي  

 أنشطة التجارة اإللكترونية.التي شهدتها ة للغاية الطلب القويالنمو إلى معدالت 
 

وُيعزى ذلك  ،مليون درهم إماراتي 275% لتصل إلى 2بنسبة  الشحنخدمات وتراجعت اإليرادات من 
من ناحية أخرى، شهدت هذه الخدمات بعض و بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب من قطاع النفط والغاز. 

االنتعاش بفضل مساهمة قطاعات أخرى مثل التجزئة إلى جانب الزيادة الكبيرة في الطلب من قطاعات 
 ية.األدوية والرعاية الصح

 
% لتصل إلى 6بنسبة  الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريدوارتفعت إيرادات أرامكس من 

 2020مليون درهم إماراتي. وشهدت هذه الخدمات بعض التعافي مقارنة مع الربع الثاني من العام  94
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ائحة فيروس جالمتعلقة بق اإلغالإجراءات تخفيف  ين بعدتجار التجزئة اإلقليمينتيجة انتعاش مبيعات 
ا  تقدم أرامكس وسجلتالرعاية الصحية.  في قطاعالنمو القوي إلى جانب ، (19-كورونا المستجد )كوفيد

 هو قطاع مهم جدا  للنمو بالنسبة للشركة.في سوق األغذية والمشروبات و  الفتا  
 

 األعياد القادمةفترة  خاللنتوقع "، قال بّشار عبيد: 2020وعن توقعات أرامكس للربع األخير من العام 
 أفراد وإرسال الهدايا إلى سلعلشراء الالرقمية  إلى القنوات ،جددالمتمرسين وال ،اإللكترونيينن يالمتسوق هتوج  

خدمات  علىمعدالت طلب جيدة بالتالي من المرجح أن نشهد و العائلة واألصدقاء في جميع أنحاء العالم. 
للتعامل مع الزيادة أتم االستعداد على  تفانية ستكون الم كوادرناو  أن عملياتناب، ونحن على ثقة النقل السريع

 ."المطلوبةكفاءة البمستويات في الوقت المناسب و  عدد الشحناتالمتوقعة في 
 

تحول رقمي  استراتيجية تنفيذعلى الفترات المالية السابقة خالل عملنا ، من جهة أخرى " واختتم عبيد قائالا:
بدأت  نعتقد أن جهودنالعمالء. و ل اتنا المقدمةالتشغيلية واالرتقاء بجودة خدم تناتعزيز كفاءطموحة بهدف 

لمساهمينا ساهم في توفير قيمة إضافية اإليجابي على أدائنا المالي مما يسيتواصل تأثيرها ثمارها و  تؤتي
وخدمات التوصيل إلى الوجهة  يةاللوجستوالخدمات النقل  قطاعأن  ا  أيضونرى  القادمة.خالل الفترات 

دراسة السوق عن كثب نواصل ، لذا سالتكامل المزيد من أصبح جاهزا  اليوم لتحقيق قد في المنطقة النهائية
عمل كفاءة  زيعز تو مكاسب مشتركة ق يحقنها تأمن شمحتملة الستفادة من أي فرص جهودنا ل تكثيفو 

 ".فيه اتلخدماجودة مستوى تحسين القطاع وموثوقيته و 
 

 –انتهى  -
 

 :"نبذة عن "أرامكس
. تأسست (DFM: ARMX)أرامكس هي مزّود رائد عالميا  لخدمات الّنقل والحلول اللوجستية الشاملة ومدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

لتتحول إلى عالمة تجارية معروفة عالميا  بخدماتها المخصصة كمشغل لخدمات الشحن السريع، وما لبثت أن تطورت بسرعة  1982الشركة في عام 
(. ويعمل لديها 2002حتى  1997ومنتجاتها المبتكرة. وتعتبر أرامكس أول شركة عربية أدرجت أسهمها للتداول العام في بورصة ناسداك )من العام 

دولة حول العالم، وهي تقود شبكة قوية من التحالفات  65 موقع ضمن أكثر من 600موظف يتوزعون على ما يزيد عن  15,500حاليا  أكثر من 
شركة مستقلة في مجال الشحن السريع حول العالم. وتتضمن مجموعة الخدمات المقدمة من قبل أرامكس  40التي توفر لها حضورا  عالميا  وتجمع بين 

حلول اللوجستية المتكاملة، وإدارة المعلومات والسجالت، وحلول خدمات الشحن السريع المحلي والعالمي، خدمات الشحن، إدارة سلسلة التوريد وال
 .www.aramex.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  .(Shop and Shipالتجارة اإللكترونية وخدمة "شوب آند شيب" )

  
 تابعونا على:

  

                                       

http://www.aramex.com/
https://www.facebook.com/Aramex
https://www.youtube.com/user/AramexTV
https://twitter.com/aramex
https://www.linkedin.com/company/aramex
https://www.instagram.com/aramex/
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 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ:

   
 مجموعة برنزويك     أرامكس

 سيلين أسود     محمد القاسم
 شريك منتسب  االتصاالت المؤسسية الخارجية والعالقات العامة –مدير أول 

6755 524 4 971+    9666 560 4 971+ 
 mohammad.alqassem@aramex.com  ARAMEX@brunswickgroup.comبريد إلكتروني: 

  

mailto:mohammad.alqassem@aramex.com
mailto:ARAMEX@brunswickgroup.com

