
 

 

 

 2020نوفمبر   4 ربعاء،األ التاريخ: 
 )"الشركة"(   أرامكس )ش.م.ع( اسم الشركة المدرجة: 

 2020سبتمبر   30من العام الجاري المنتهيين في لث واألشهر التسعة األولى لربع الثا ا فترة البيانات المالية التي يغطيها التقرير 

الفترة  لمحة عن النتائج الرئيسية خالل 
 المالية: 

  1,507% لتصل إلى  19بنسبة    2020يرادات خالل الربع الثالث من العام  ت ال نم •
مليون درهم إماراتي خالل الربع الثالث من    1,270مليون درهم إماراتي، مقارنًة مع  

 . 2019العام 
بنسبة    2020سبتمبر    30يرادات خالل األشهر التسعة األولى المنتهية في  الارتفعت   •

مليون درهم إماراتي    3,782مليون درهم إماراتي مقارنًة مع    4,035لتصل إلى  %  7
 .2019خالل الفترة نفسها من العام 

مليون درهم إماراتي    46.2% إلى  59تراجع صافي األرباح خالل الربع الثالث بنسبة   •
. وعند  2019مليون درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من العام    113.8مقارنًة مع  

%  13ناء المخصصات غير المكررة، يكون صافي األرباح قد انخفض بنسبة  استث
 مليون درهم إماراتي.  99.1فقط إلى 

  208% ليصل إلى  40انخفض صافي األرباح خالل األشهر التسعة األولى بنسبة   •
مليون درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من    344.94ماليين درهم إماراتي مقارنًة مع  

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

 مليون درهم إماراتي خالل الفترة نفسها من العام الماضي.   344.94% مقارنًة مع  24
األوراق المالية المصدرة خالل الفترة  

 المالية: 
 2020سبتمبر  30 المنتهي فيلث  الثا الربعلم يتم إصدار أي أوراق مالية خالل 

ملخص ألهم األحداث غير المالية  
والتطورات التي طرأت خالل الفترة  

 المالية: 

ارتفع إجمالي اليرادات في كافة خطوط أعمال الشركة تزامنًا مع انتعاش أداء قطاع  •
الربع السابق وذلك بعد عودة األنشطة التجارية العالمية  النقل السريع الدولي مقارنًة مع  

وإغالق   التنقل  على  والقيود  الغالق  إجراءات  تخفيف  نتيجة  الطبيعية  وتيرتها  إلى 
على مدار األشهر الثالثة    (19-ائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدالحدود بسبب ج

 الماضية. 
ارتفعت التكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق العمليات خالل الربع الثالث من العام الجاري   •

نتيجة جهود الشركة المتواصلة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد الشحنات. بالضافة  
إلى ذلك، َتوْاَصَل ارتفاع بعض تكاليف الشحن العالمي بما فيها تكاليف النقل عبر  

ائحة  وياتها التقليدية حيث تفاقمت هذه الزيادة منذ بداية جخطوط الشحن مقارنة بمست
 . (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد 



 

 

 

)كوفيدساهمت ج • المستجد  كورونا  فيروس  قطاع    (19-ائحة  في  النمو  تسريع  في 
 التجارة اللكترونية وهو المحفز األهم لنمو إيرادات الشركة. 

طاعات أخرى ال سيَّما الرعاية  في اغتنام فرص جديدة في قت الشركة  نجح   ، كذلك •
على    الصحية واألدوية إلى جانب قطاعي التجزئة واألغذية والمشروبات، مما ساعد 

التجارية  ة الشركة  وهو عنصر أساسي من استراتيجي  يرادات المواصلة تنويع مزيج  
 . لضمان استدامة مسيرة النمو خالل مختلف دورات السوق 

أيضًا إلى زيادة التكاليف التشغيلية الجمالية في العديد من  أّدت الجائحة العالمية   •
منها التكاليف الناتجة عن استثماراتنا لتوسيع نطاق خدمات  الشركة، و  خطوط أعمال

 التوصيل إلى الوجهة النهائية والنقل عبر الحدود. 
بنسبة  ت الشركة  شهد • استثنائيًا  الربع  35نموًا  % في إجمالي عدد الشحنات خالل 

الرئيسية بما فيها المملكة العربية  ها  لث من العام الجاري جاء في معظمه من أسواقالثا 
 السعودية والمارات العربية المتحدة. 

في تطوير البنية التحتية لخدمات التوصيل  ها  خالل هذه الفترة استثمار ت الشركة  واصل  •
نية بما في ذلك  إلى الوجهة النهائية لمواكبة النمو القوي في أنشطة التجارة اللكترو 

ا وتوسيع مرافق التخزين  هتعيين المزيد من موظفي التوصيل ورفع طاقة أسطول مركبات
 ا في التخليص الجمركي.هوتعزيز قدرات

أرامكس  استثمر  • أتمتت  ت  في  للمساعدة  المعلومات  تكنولوجيا  من حلول  العديد  في 
تثمارات خطوات  بعض العمليات باالعتماد على التقنيات الرقمية. وتشكل هذه االس

ا القوي للتعامل بكفاءة مع أعداد الشحنات المرتفعة حاليًا  همهمة لضمان ترسيخ موقع
 .للعمالءات المقدمة خدمال وفي المستقبل واالرتقاء بمستوى 

ملخص عن األداء التشغيلي خالل الفترة  
 المالية: 

% لتصل إلى  29من أرامكس بنسبة    خدمات النقل السريع الدوليارتفعت إيرادات   •
بنسبة    715 الشحنات  عدد  وارتفع  إماراتي  درهم  سنوي  12مليون  أساس  على   %

العام  14وبنسبة   من  الثاني  الربع  مع  مقارنًة  من  %2020  النمو  معظم  وجاء   .
الشحنات القادمة من أسواق المنشأ في آسيا وأوروبا إلى أسواق دول مجلس التعاون  

ال تزال الهوامش الربحية عرضة للضغوط الناتجة عن ارتفاع    الخليجي. مع ذلك، 
 . ( 19-التكاليف التشغيلية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

%  29نموًا بنسبة    خدمات النقل السريع المحليسّجلت إيرادات أرامكس في مجال   •
ة خالل  مليون درهم إماراتي وارتفع عدد شحنات التجارة اللكتروني  350لتصل إلى  

بنسبة   الثالث  العربية  71الربع  المملكة  أسواق  سيَّما  ال  الرئيسية  األسواق  في   %
المتحدة، بالضافة إلى أستراليا. وُيعزى هذا النمو إلى   العربية  السعودية والمارات 

 . معدالت الطلب القوية للغاية التي شهدتها أنشطة التجارة اللكترونية



 

 

 

من   • اليرادات  التراجعت  إلى  2بنسبة    شحنخدمات  لتصل  درهم    %275  مليون 
إماراتي، وُيعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب من قطاع النفط والغاز. ومن  
ناحية أخرى، شهدت هذه الخدمات بعض االنتعاش بفضل مساهمة قطاعات أخرى  
والرعاية   األدوية  قطاعات  من  الطلب  في  الكبيرة  الزيادة  جانب  إلى  التجزئة  مثل 

 . الصحية 
  الخدمات اللوجستية المتكاملة وإدارة سلسلة التوريدوارتفعت إيرادات أرامكس من   •

مليون درهم إماراتي. وشهدت هذه الخدمات بعض التعافي    94% لتصل إلى  6بنسبة  
العام   من  الثاني  الربع  مع  التجزئة    2020مقارنة  تجار  مبيعات  انتعاش  نتيجة 

ا بعد تخفيف إجراءات الغالق  المستجد  القليميين  فيروس كورونا  لمتعلقة بجائحة 
(، إلى جانب النمو القوي في قطاع الرعاية الصحية. وسجلت أرامكس  19-)كوفيد

 تقدمًا الفتًا في سوق األغذية والمشروبات وهو قطاع مهم جدًا للنمو بالنسبة للشركة. 
ملخص األرباح والخسائر خالل الفترة  

 المالية: 
 1  الرجاء الرجوع إلى ملحق رقم 

ملخص المركز المالي كما في نهاية  
 الفترة المالية: 

 1الرجاء الرجوع إلى ملحق رقم  

ملخص التدفقات النقدية خالل الفترة  
 المالية: 

 2الرجاء الرجوع إلى ملحق رقم  

 أهم مؤشرات األداء الرئيسية: 

 اليرادات  •
 التشغيلي صافي الربح  •
 النهائية األداء العام لخدمات التوصيل للوجهة  •
 أداء فريق العمل والموظفين   •

التوقعات بالنسبة للقطاع ودور الشركة  
 في هذه التوقعات: 

أيضًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية وخدمات التوصيل إلى الوجهة ترى الشركة   •
تواصل  النهائية في المنطقة قد أصبح جاهزًا اليوم لتحقيق المزيد من التكامل، لذا س

ا لالستفادة من أي فرص محتملة من  هدراسة السوق عن كثب وتكثيف جهودأرامكس  
شأنها تحقيق مكاسب مشتركة وتعزيز كفاءة عمل القطاع وموثوقيته وتحسين مستوى  

 . جودة الخدمات فيه

التوقعات بالنسبة لالقتصاد وأثرها على  
 الشركة والقطاع: 

ا  • الطريق نحو  تبدو  اللحظة، ال  هذه  فيروس  حتى  تفشي  أزمة  من  والتعافي  لخروج 
 ( واضحة المعالم. 19-كورونا المستجد )كوفيد

هناك أيضًا الكثير من التساؤالت حول التحوالت التي ستطرأ على االقتصادات خالل   •
 (. 19-مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد )كوفيد



 

 

 

 الخطط المستقبلية بالنسبة للنمو
العمليات في الفترات  والتغيرات في  

 المستقبلية. 

التحتية من حيث  اال   ها خططتنفيذ  أرامكس  واصلت   • البنية  في  لالستثمار  ستراتجية 
 المنشآت، والتطورات التقنية، واالبتكار في مجال خدمات التوصيل للوجهة النهائية. 

كما قامت أرامكس بتعزيز عمليات البيع من خالل تطوير مواردها البشرية و اجتذاب   •
 أفضل المواهب وأعلى الكفاءات في قطاعات استراتيجية للشركة.

حجم وأثر النفقات الرأسمالية الجارية  
 والمتوقعة على الشركة: 

 3الرجاء الرجوع إلى ملحق رقم  

مستجدات تنفيذ المشاريع والمخططات 
والصفقات التي تطرق إليها مجلس إدارة  

الشركة في تقرير مجلس اإلدارة عن  
 الية السابقة:  السنة الم 

تطوير العمليات بشكل عام وإرساء بنية تحتية رقمية التركيز على    الشركةتواصل   •
 . ترتقي بمستوى خدمة العمالء وتعزز كفاءة العمليات 

تكثيف االستثمارات في مجال خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية  تواصل الشركة   •
المراحل أهمية وتنافسية في   عملية التوصيل لتعزز الشركة من التي تعد من أكثر 

 مكانتها الرائدة في هذا المجال في كافة األسواق والمناطق الرئيسية التي تتواجد فيها.
الشركة مسيرتها في عملية التحول التجاري بما يمكنها من تسريع وتيرة تطوير  تواصل   •

 . قدراتها في قطاع الحلول اللوجستية الشاملة للشركات
 

دارة الشركة أو من  اسم رئيس مجلس إ
 ينوب عنه 

 الرئيس التنفيذي، بشار عبيد

 2020نوفمبر   4 ربعاء،األ التوقيع والتاريخ: 

  ختم الشركة: 

 



Aramex PJSC 

AED'(000)

1- Balance sheet

Sep-20 Dec-19

Current Assets 2,401,757          2,468,847        

Non Current Assets 3,227,933          3,273,957        

Current liabilities 2,022,922          2,083,108        

Non Current liabilities 1,033,438          1,027,154        

Shareholders Equity 2,573,330          2,632,542        

2- Income statement 3rd Qtr'20 3rd Qtr'19 Sep YTD'20 Sep YTD'19

Revenue 1,507,240          1,269,940        4,034,858    3,782,280    

Net Operating Profit 91,469               150,815           331,869       450,129       

Net Profit for period 47,165               114,352           209,911       347,626       

Earning per share 0.032                 0.078               0.142           0.236           



Cash Flow Summary for the period ended 30 of Sep

All amounts are in AED'000

2020 2019

Net Cash Generated from Operating Activities 737,036 422,172

Net Cash Generated from Investing Activities 176,969 (361,380)

Net Cash Generated from Financing Activities (520,431) (162,339)

Net Foreign Exchange Difference (19,405) (53,081)

Cash and Cash equivalents at 1 January 588,114 709,955

Cash and Cash equivalents at 30th June 962,283 555,327



Capital Expenditures during the year ended 30th Sep

All amounts are in AED'000

2020 2019

Capital Expenditures 88,835            94,924            


