
ش.م.ع والشركات التابعة لهاأرامكس 

الموحدة الموجزة المرحلیة (غیر مدققة)البیانات المالیة 

٢٠١٦مارس٣١



تقریر مراجعة البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة إلى السادة مساهمي
شركة أرامكس ش.م.ع

المقدمة
الموحــدة المـوجزة المرحلیـة المرفقــة لشـركة أرامكــس ش.م.ع والشـركات التابعـة لهــا ("المجموعـة") كمــا لقـد راجعنـا البیانــات المالیـة 

ــان المركــز المــالي ٢٠١٦مــارس ٣١فــي  ــألف مــن بی والبیانــات الموحــدة ٢٠١٦مــارس ٣١كمــا فــي الموحــد المرحلــيوالتــي تت
للثالثــة أشــهر المنتهیــة فــي ذلــك كیــة والتــدفقات النقدیــة للــدخل والــدخل الشــامل والتغیــرات فــي حقــوق الملذات العالقــةالمرحلیــة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وتقدیم هذه البیانات المالیـة الموحـدة المـوجزة المرحلیـة وفقـًا. والمعلومات التوضیحیة المرفقةالتاریخ 

المحاســبيالمعیــار(قــاریر المالیــة المرحلیــةإعــداد الت، ٣٤عــداد التقــاریر المالیــة، المعیــار المحاســبي الـدولي رقــم الــدولي إللمعیـارل
إلـى أعمـال المراجعـة .)٣٤رقمالدولي إن مسؤولیتنا هي إعطاء استنتاج حول البیانـات المالیـة الموحـدة المـوجزة المرحلیـة اسـتنادًا

التي قمنا بها. 

مجال المراجعة
للمعیار الدولي رقم  ام المراجعة "مراجعة المعلومـات المالیـة المرحلیـة المنجـزة الذي ینطبق على مه٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا

من قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالیة المرحلیـة مـن طلـب االستفسـارات بصـورة رئیسـیة مـن 
عـة األخـرى. إن مجـال عملیـة األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وٕاجـراءات المراج

لمعــاییر التــدقیق الدولیــة وبنــاء علیــه فإنهــا ال تمكننــا مــن الحصــول علــى  المراجعــة أقــل بكثیــر مــن مجــال التــدقیق الــذي یــتم وفقــًا
رأیـًاالتأكیدات التي تطلعنا على جمیع األمور الجـوهریة التـي یمكـن تحدیـدها أثنـاء القیـام بالتدقیــق. بنـاء علـى ذلـك فإننـا ال نبـدي

بخصوص التدقیق.

االستنتاج
ــات المالیــة  ــاد بــأن البیان ــى علمنــا مــا یســتوجب االعتق ــم یــرد إل إلــى مراجعتنـــا، ل المــوجزة المرحلیــة المرفقــة لــم یــتم الموحــدةاســتنادًا

للمعیار المحاسبي الدولي رقم  .٣٤إعدادها من جمیع النواحي الجوهریة وفقًا

توقیع:
أشرف وحید أبو شرخ

یـكشر 
٦٩٠.رقم القید

٢٠١٦مایو٣
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة



المرحلیةالموجزةالموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنجزءاًالمرفقة ١٢الى١مناالیضاحاتتشكل
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجزالماليالمركزبیان 

)ة(غیر مدقق٢٠١٦مارس ٣١في 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

)مدققـــــــة((غیر مدققة)احاتإیضالموجودات
الموجودات غیر المتداولة
٥٣٢٢,٨١٨٧٠٣,١٥١ممتلكات وآالت ومعدات

١٥٦,٢٨٦,١١,٠٣٨,٠٧٩الشهرة
٠٢١,١٠٢٤٩,٣٦٧أخرىغیر ملموسةموجودات 

٠١١,١٥٤٦,٨٥٧حلیفةاتوشركاستثمارات في مشاریع مشتركة
٥١٦,١٦٣,٩٤٣ة مؤجلةموجودات ضریب

٥٤٢,٣٢,٣٨٢موجودات غیر متداولة أخرى
──────────────

٥٦٨,٢٤١,٢١,٨٤٣,٧٧٩
──────────────

الموجودات المتداولة
٣٣٥,٧٥٧٧٣١,٢٣٢ذمم مدینة، صافي

١٧٧,٢١٩١٦٣,١٨٧موجودات متداولة أخرى
٦٩٦١,٦٧٧٧٠٧,١٥٨األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

──────────────
٤٧٣,٦٥٤,١١,٦٠١,٥٧٧

──────────────
٠٤١,٨٩٦,٣٣,٤٤٥,٣٥٦إجمالي الموجودات

══════════════
حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
١٠٠,٤٦٤,١١,٤٦٤,١٠٠رأس المال

٦٦٣,١٩٥١٩٥,٦٦٣احتیاطي قانوني
)٢٥٥,٨٢١()٩١٠,٢٨٦(یاطي تحویل عمالت أجنبیةاحت

)٢٨,١١٩()١١٩,٢٨(حصص غیر مسیطرة ناتج عن استحواذ احتیاطي 
٥٧٨,٨٨٢٧٨٥,٧٠٨أرباح غیر موزعة

──────────────
٣١٢,٢٢٧,٢٢,١٦١,٥٣١حقوق الملكیة العائدة لمساهمي الشركة األم

٨٢١,٣٢٣٨,٢٦٤حصص غیر مسیطرة
──────────────

١٣٣,٢٦٠,٢٢,١٩٩,٧٩٥إجمالي حقوق الملكیة 
──────────────

المطلوبات غیر المتداولة 
٨١٩٣,٤٣٩٢٢٨,٥٨٥ترتب علیها فوائدتقروض وسلفیات 

٨٤٠,١٣٣١٢٩,٥٤٤مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
٥٤١,٦٩٦٣,٨٢٥مطلوبات مكافأة الموظفین

٢٣٢,٣١,٨٨٦ة مؤجلةمطلوبات ضریب
──────────────

٨٠٦,٦٤٥٤٢٣,٨٤٠
──────────────

المطلوبات المتداولة 
٠٢٠,١٩٤١٧٦,٠٤٤ذمم دائنة

٦٦٤٣,٣٨٣٣,٩٤١سحب على المكشوف من البنوك
٨١٣٠,٢١١٨٧,٩٥٠قروض وسلفیات یترتب علیها فوائد

٣٠٩,٥٤٦٥٢٣,٧٨٦بات متداولة أخرىمطلو 
──────────────

١٠٢,٩٩٠٨٢١,٧٢١
──────────────

٩٠٨,٦٣٥,١١,٢٤٥,٥٦١إجمالي المطلوبات 
──────────────

٠٤١,٨٩٦,٣٣,٤٤٥,٣٥٦إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات
══════════════

بشـار عبیـدحسـین هاشـمالمزروعيد اهللا عب
التنفیذي)المدیر المالي(س التنفیذي)ـ(الرئیس مجلس اإلدارة)   ـ(رئی



المرحلیةالموجزةالموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنجزءاًرفقة الم١٢الى١مناالیضاحاتتشكل
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجزالدخل بیان 

)ة(غیر مدقق٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

مارس٣١في الثالثة اشهر المنتهیة
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهمإیضاح
العملیات المستمرة

١,٠٤٧,٥١١٣٠٣,٩٢٩تقدیم الخدمات
)٥١٧,٤٠٩()٤٥٨,٤٥٧(تكلفة الخدمات

٠٥٣,٥٩٠٧٨٦,٥١٩إجمالي األرباح

)٧٤٤()٦٦٩(حلیفةوشركاتمشتركةالالحصة من نتائج المشاریع 
)٩٥١,٤٦()٣٥٣,٥٠(صاریف بیع وتسویقم

)٩٤١,١٧٦()٣٢٢,٢٢٥(إداریةمصاریف 
)٩٤٨,١٨٦()٥٧١,١٩٨(مصاریف تشغیلیة

٢٩٨,٣٦١٧,١خرآدخل

٤٣٦,١١٨٨١٩,١٠٩األرباح التشغیلیة

٨١٥,٢٠١٥,٢التمویلدخل
)٨٠٣,١()٤٠٧,٥(مصاریف التمویل

٨٤٤,١١٥٠٣١,١١٠من العملیات المستمرةة قبل الضریباألرباح 

)٧٢٨,١٢()٠٧٣,١٢(ضریبة الدخل

٧٧١,١٠٣٣٠٣,٩٧من العملیات المستمرةأرباح الفترة

المتوقفةالعملیات 

)٢٥٤(-المتوقفةبعد الضریبة من العملیات للفترةالخسارة

٧٧١,١٠٣٠٤٩,٩٧أرباح الفترة

دة إلى:العائ
:مساهمي الشركة األم

٨٧٠,٩٦٧٦٥,٨٦ربح الفترة من العملیات المستمرة
)١٣٠(-خسارة الفترة من العملیات المتوقفة

٨٧٠,٩٦٦٣٥,٨٦
حصص غیر مسیطرة:

٩٠١,٦٥٣٨,١٠ربح الفترة من العملیات المستمرة
)١٢٤(-خسارة الفترة من العملیات الموقوفة

٩٠١,٦٤١٤,١٠

٧٧١,١٠٣٠٤٩,٩٧

٧:األممساهمي الشركة إلىرباح للسهم العائدة األ 
درهم٠٥٩,٠درهم٠٦٦,٠للسهموالمخففاألساسيالربح 



المرحلیةالموجزةالموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنجزءاًرفقة الم١٢الى١مناالیضاحاتتشكل
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجزبیان الدخـل الشامل 

)ة(غیر مدقق٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

مارس٣١المنتهیة في أشهرالثالثة 
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم

٧٧١,١٠٣٠٤٩,٩٧األرباح للفترة

بعد تنزیل الضریبة:األخرىبنود الدخل الشامل

سیتم تصنیفها إلى األرباح التي بنود الدخل الشامل األخرى 
:ائر في الفترات الالحقةوالخس

)٠٣١,٢٨()٥٢٢,٣٢(األجنبیةفروقات سعر صرف العمالت عند تحویل العملیات 
)١١٥(-من تحوطات التدفقات النقدیةر ئخسا

مصاریف تحوطات التدفقات النقدیة المعاد تدویرها في 
٢٦٣-الموحد بیان الدخل 

تصنیفها إلى إعادةسیتمالتي األخرى ةملالشاالخسائرصافي بنود 
)٣٨٨,٢٧()٥٢٢,٣٢(األرباح والخسائر في الفترات الالحقة

)٣٨٨,٢٧()٥٢٢,٣٢(بعد تنزیل الضریبة، للفترةاألخرىالشامل بنود الدخل

٢٤٩,٧١٦١٦,٦٩الدخل الشامل للفترةإجمالي

عائد الى:ال
٧٨١,٦٥٩٢١,٥٨األممساهمي الشركة 

٤٦٨,٥٢٤٥,١٠حصص غیر مسیطرة

٢٤٩,٧١٦١٦,٦٩



المرحلیةجزةالموالموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنجزءاًالمرفقة ١٢الى١مناالیضاحاتتشكل
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

)ة(غیر مدقق٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

العائدة لمساهمي الشركة األم           
االحتیاطي الناتج

غیرحصصأرباحاحتیاطيعن استحواذ حصصتحویلاحتیاطياحتیاطي
جمالياإلمسیطرةالمجموعغیر موزعةالتحوط النقديغیر مسیطرةاألجنبیةالعمالت قانونيرأس المال

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف
فترة الثالثة أشهر المنتهیة 

٢٠١٦مارس ٣١في 

٧٠٨,٧٨٥٥٣١,١٦١,٢٢٦٤,٣٨٧٩٥,١٩٩,٢-)١١٩,٢٨()٨٢١,٢٥٥(٢٠١٦١٠٠,٤٦٤,١٦٦٣,١٩٥ینایر ١في 

٨٧٠,٩٦٧٨١,٦٥٤٦٨,٥٢٤٩,٧١--)٠٨٩,٣١(--لفترةاجمالي الدخل الشامل ل

)٨٤٤,٢٤()٨٤٤,٢٤(-------شركات تابعةأرباحتوزیعات 

٥١٥١-------حصص غیر مسیطرة
على شركةاالستحواذ 

٨٨٢,١٣٢٨٨,١٣-------)٣(إیضاح تابعة

٥٧٨,٨٨٢١٢٣,٢٢٧,٢٨٢١,٣٢١٣٣,٢٦٠,٢-)١١٩,٢٨()٢٨٦,٩١٠(٦٢٠١١٠٠,٤٦٤,١٦٦٣,١٩٥مارس ٣١في 

فترة الثالثة أشهر المنتهیة 
٢٠١٥مارس ٣١في 

٠٥٦,٢٠٠١,٧٠٨١٠٠,١٦٥,٢٤٧٦,٢٤٥٧٦,١٨٩,٢)٢٦٨,٢٨()٤٢١,١٥١(٢٠١٥١٠٠,٤٦٤,١٦٣٢,١٧٠ینایر ١في 

١٤٨٦٣٥,٨٦٩٢١,٥٨٢٤٥,١٠١٦٦,٦٩-)٨٦٢,٢٧(--جمالي الدخل الشامل للفترةا

)٣٦٨,٢٠()٣٦٨,٢٠(-------توزیعات أرباح شركات تابعة

٤٨٢٤٨٢-------حصص غیر مسیطرة

٢٠٤,٢٦٣٦,٧٩٤٠٢١,٢٢٤,٢٨٣٥,١٤٨٥٦,٢٣٨,٢)٢٦٨,٢٨()١٧٩,٢٨٣(٢٠١٥١٠٠,٤٦٤,١٦٣٢,١٧٠مارس ٣١في 



المرحلیةالموجزةالموحدةالمالیةالبیاناتھذهمنجزءاًالمرفقة ١٢الى١مناالیضاحاتتشكل
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجزالنقدیة بیان التدفقات

(غیر مدقق)٢٠١٦مارس٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

مارس٣١الثالثة اشهر المنتهیة في 
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهمحإیضا
التشغیلیةاالنشطة

٨٤٤,١١٥٠٣١,١١٠من العملیات المستمرةأرباح الفترة قبل ضریبة الدخل
)٢٥٤(-المتوقفةقبل ضریبة الدخل من العملیات الخسارة

٨٤٤,١١٥٧٧٧,١٠٩االرباح قبل الضریبة

التعدیالت للبنود التالیة:
٧٣٨,٢٣٧٥٨,١٩استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٩٠٦,١١٤٢,١أخرىغیر ملموسةإطفاء موجودات 
١١٦)٠٩٥,٤(ومعداتت ممتلكات واالاستبعادخسائر (أرباح) 

٠٤٨,٦٩٢٤,٥مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین 
٦٥٦٥٧٠، صافيمخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

)٢١٢(٥٩٢,٢التمویل)دخل(مصاریف صافي 
٧١٦,٥٣٠٧,٢مصاریف الدفعات على أساس األسهم
٦٦٩٧٤٤ةحلیفوشركاتالحصة من نتائج المشاریع المشتركة

٠٧٤,١٥٣١٢٦,١٤٠
:تعدیالت رأس المال العامل

)٣٥٩,٣٣()٢,٥٢٠(ذمم مدینة
)٦٤١,١()٥٩٨,١(ذمم دائنة

٥٦٣,٨)٠١٠,٣٤(موجودات متداولة اخرى
)٢٥٨,٥٧()٣٩,١٩٨(مطلوبات متداولة اخرى

٧٤٨,٧٥٤٣١,٥٦النقد من العملیات
)٠٣٦,٣()٩٤٤,١(خدمة المدفوعة للموظفیننهایة المكافأة 

)٢٣٣,٧()٧٩٢,١٥(ضریبة دخل مدفوعة

٠١٢,٥٨٢١٦,٤٦من االنشطة التشغیلیةتدفقات النقدیةصافي ال

االستثماریةاالنشطة
)٠٠١,٣٧()٣٣٦,٥٤(ومعداتشراء ممتلكات واالت 

٢٨٨,٤٨٦٣المبالغ المحصلة من بیع ممتلكات واالت ومعدات
٨١٥,٢٠١٥,٢فوائد مقبوضة
٣٠١)١٦٦(تأمینات نقدیة
)٤٩٨()٠٠٠,٩(حلیفةشركةاستثمار في 

-)٠٨١,٢(موجودات غیر متداولة أخرى
-)٠٩٤,٢٨٩(٣استحواذ على شركات تابعة، صافي النقد

)٠٣٢,٣٤()٥٧٤,٣٤٧(ماریةفي االنشطة االستثةالمستخدمالتدفقات النقدیةصافي 

االنشطة التمویلیة
)٨٠٣,١()٤٠٧,٥(فوائد مدفوعة

-٧١٢,٣٢٨المبالغ المحصلة من قروض و سلفیات
)١١٦,١٠()٢٧١,٢٠(تسدید قروض وسلفیات 

)٣٦٨,٢٠()٨٤٤,٢٤(مدفوعة لحصص غیر مسیطرةأرباح أسهم
٥١٤٨٢حصص غیر مسیطرة

)٨٠٥,٣١(٢٤١,٢٧٨االنشطة التمویلیة)فيةالمستخدممن (التدفقات النقدیةفي صا

)٩٦٣,١٩()٣٢١,١١(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي

)٥٦٧,١٤()٧٤٤,٢٢(صافي فروقات تحویل عمالت اجنبیة

٦٢٤٦,٦٦٢٠٩٦,٥٩٥ینایر ١النقدیة وشبه النقدیة في 

٦١٨١,٦٢٨٥٦٦,٥٦٠مارس٣١به النقدیة في النقدیة وش
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األنشطة الرئیسیة-١

ـــاریخاألمان شـــركة ارامكـــس ش.م.ع ("الشـــركة ـــة المتحـــدة بت ـــي، اإلمـــارات العربی ـــي إمـــارة دب ") هـــي شـــركة مســـاهمة عامـــة مســـجلة ف
ألحكـــام القـــانون اإلتحـــادي رقـــم (٢٠٠٥فبرایـــر ١٥ البیانـــات المالیـــة إن. لعربیـــة المتحـــدةفـــي دولـــة اإلمـــارات ا٢٠١٥) لســـنة ٢وفقـــًا

للشــركة األم والشــركات التابعـــة لهــا (یشــار إلیهـــا المالیـــةتتـــألف مــن البیانــات٢٠١٦مــارس ٣١الموحــدة المــوجزة المرحلیــة كمـــا فــي 
مجتمعة "بالمجموعة" وبشكل فردي "بشركات المجموعة").

.٢٠٠٥یولیو٩الشركة األم في سوق دبي المالي بتاریخ إدراجتم 

خطـوط الخـدمات اللوجسـتیة والتوریـد وذلـك مـن وٕادارةالشحن والنقـل السـریع أعمالهي االستثمار في للمجموعةالرئیسیة األنشطةإن 
من العالم.أخرىخالل حیازة وامتالك حقوق مسیطرة في شركات في الشرق االوسط ومناطق 

االمــارات ، مدینـة االعــالم (تیكـوم)، شـارع الشــیخ زایـد، دبـي، ٢٣٠٢Aل، عمـابـراج مركــز األأعنـوان المكتـب المسـجل للشــركة هـو إن
العربیة المتحدة.

.٢٠١٦مایو٣البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة من قبل مجلس االدارة بتاریختم اعتماد 

أسس إعداد البیانات المالیة والسیاسات المحاسبیة-٢

نات المالیةأسس إعداد البیا
ــًا٢٠١٦مــارس٣١المنتهیــة فــي أشــهرللثالثــةتــم إعــداد البیانــات المالیــة الموحــدة المــوجزة المرحلیــة المرفقــة  ــار المحاســبللوفق يمعی

.ةالتقاریر المالیة المرحلیإعداد-٣٤الدولي رقم 

المالیـة السـنویة ویجـب للبیانـاتاإلفصـاحات المطلوبـة ال تحتـوي علـى كافـة المعلومـات و البیانات المالیة الموحـدة المـوجزة المرحلیـة إن 
نتــائج األعمــال للثالثــة أشــهر المنتهیــة فــيباإلضــافة إلــى أن. ٢٠١٥دیســمبر٣١كمــا فــي للمجموعــةتقــرأ مــع التقریــر الســنوي أن

.٢٠١٦مبردیس٣١للسنة المالیة المنتهیة في األعمال المتوقعة إلى نتائجبالضرورة تشیرال ٢٠١٦مارس٣١

التغیرات في السیاسات المحاسبیة
البیانــاتالتـي اتبعــت فـي اعـداد تلـكمــعالمرحلیـة متفقـةالموحـدة المــوجزة المالیـة البیانــاتفـي اعـداد المتبعــةالمحاسـبیةالسیاسـاتان

ت التالیة:أن الشركة قامت بتطبیق التعدیالت والتفسیراباستثناء٢٠١٥دیسمبر ٣١المالیة للسنة المنتهیة في 

الحصص في المشاریع المشتركة –الترتیبات المشتركة -) ١١رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةتعدیالت على 

المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـة) مـن المشـغل تطبیـق ١١رقـم (المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـةتتطلب التعدیالت علـى 
یمثـل النشـاط فـي العملیـة المشـتركة عنـدمااندماج االعمـال" عنـد معالجـة االسـتحواذ علـى الحصـص فـي العملیـات المشـتركة ) "٣رقم (

أعمال تجاریة. توضح هذه التعدیالت ان الحصص السابقة في المشاریع المشتركة ال یتم اعادة قیاسـها عنـد االسـتحواذ علـى حصـص 
بالســیطرة المشــتركة. باإلضــافة الــى ذلــك یشــمل هــذا المعیــار االســتثناءات لهــذه ســتمراراإلاضــافیة فــي نفــس المشــروع المشــترك عنــد 

التعدیالت بحیث ال یتم تطبیقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السیطرة المشتركة مملوكة من نفس الشركة األم. 

اذ علــى الحصــص االضــافیة فــي نفــس العملیــات تطبــق التعــدیالت علــى كــال مــن االســتحواذ االولــي فــي العملیــات المشــتركة واالســتحو 
المشتركة. 
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة والسیاسات المحاسبیة-٢

(تتمة)التغیرات في السیاسات المحاسبیة

ساب توضیح االسالیب المقبولة الحت):٣٨رقم (المعیار المحاسبي الدولي) و ١٦رقم (المعیار المحاسبي الدوليتعدیالت على 
االستهالكات واإلطفاءات

توضـــح ان االیـــرادات تعكـــس المنفعـــة )٣٨رقـــم (المعیـــار المحاســـبي الــدولي) و ١٦رقـــم (المعیـــار المحاســـبي الــدوليالتعــدیالت فـــي 
جـــزء منهـــا) بـــدال مـــن المنـــافع االقتصـــادیة التـــي بنـــد الموجـــوداتاالقتصـــادیة المتحصـــلة مـــن تشـــغیل االعمـــال التجاریـــة (التـــي یكـــون 

الســتهالك اآلالت والممتلكــات والمعــدات، طریقــة اإلیــرادات. كنتیجــة لــذلك ال یجــوز اســتخدام البنــدكت مــن خــالل اســتخدام ذلــك اسـتهل
الموجودات غیر الملموسة.إلطفاءویمكن استخدامه فقط في ظروف محددة 

المعیار الدولي إلعداد التقاریر و ٢٧رقم دوليالمعیار المحاسبي الالمالیة المنفصلة (تعدیالت على البیاناتطریقة حقوق الملكیة في 
المالیة

)١رقم 
المالیـــة البیانـــات(٢٧رقـــم المعیـــار المحاســـبي الـــدوليبتعـــدیل ٢٠١٤أغســـطسشـــهر قـــام مجلـــس معـــاییر المحاســـبة الدولیـــة خـــالل 

المشــاریع كات التابعــة والحلیفــة الســتثمارات فـي الشــر اللمنشــآت خیـار اتبــاع طریقــة حقــوق الملكیـة فــي محاســبة حاتــالمنفصـلة) والــذي أ
المعیــار الــدولي إلعــداد التقــاریر . كمــا تــم اجــراء تعــدیل آخــر علــى ٢٨رقــم المعیــار المحاســبي الــدوليالمشــتركة كمــا هــو موضــح فــي 

المعـاییر الدولیـة بـع التـي تت،للمنشـآتهذا التعـدیل یسمح اتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة. ١رقم المالیة
تطبیـــق ب،طریقـــة حقـــوق الملكیـــةإلعـــداد التقـــاریر المالیـــة ألول مـــرة باحتســـاب االســـتثمارات فـــي البیانـــات المالیـــة المنفصـــلة باســـتخدام 

.ثماراالستحواذ على االستوالخاص بعملیات االندماج قبل تاریخ ١رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةاالستثناء الوارد في 

(تعدیالت)-المالیة البیانات) عرض ١رقم (المعیار المحاسبي الدولي
تشمل هذه التعدیالت تحسینات محدودة تتركز على األمور التالیة:

حد اإلفصاح·
التصنیفات والتجمیع ·
هیكل االیضاحات·
االفصاح عن السیاسات المحاسبیة ·
.التي تتبع طریقة حقوق الملكیةمارات الناتجة عن االستثاألخرىعرض بنود الدخل الشامل ·

یةستثمار االالمنشآت-)٢٨رقم (المعیار المحاسبي الدولي) و ١٠رقم (المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةتعدیالت على 
ها تعریف اإلستثناء من متطلبات التوحید للمنشآت التي ینطبق علیتعرض هذه التعدیالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبیق 

المنشأة االستثماریة وتوضح االمور التالیة:

ى الشركة االم التابعة لمنشأة استثماریة، عندما تقوم المنشأة االستثماریة بقیاس وتقییم ینطبق اإلستثناء من متطلبات التوحید عل·
جمیع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القیمة العادلة.

المنشأة االستثماریة وتقوم بتقدیم خدمات للمنشأة ینطبق علیها تعریف الالتيالتابعةةلشركالیة لالمالبیاناتیتم توحید ·
على أساس القیمة العادلة. األخرى الشركات التابعة جمیع االستثماریة، بینما یتم قیاس وتقییم االستثمارات في 

المنشأة االستثماریة والتي تملك حصة في شركة ینطبق علیها تعریف ال التي تطبیق طریقة حقوق الملكیة من قبل المنشآت·
رقم المعیار المحاسبي الدوليحلیفة أو مشاریع مشتركة والتي ینطبق علیها تعریف المنشأة االستثماریة: تسمح التعدیالت على 

ة في شركة حلیفة او مشروع للمستثمر (الذي یمتلك حص–) االستثمارات في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة ٢٨(
مشترك) عند اتباع طریقة حقوق الملكیة باإلبقاء على الطریقة المتبعة من قبل المنشآت االستثماریة الحلیفة أو المشاریع 

المشتركة عند قیامها بقیاس وتقییم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القیمة العادلة.

.إفصاحات المجموعةأو على المركز المالي أو األداء الماليجوهريتأثیرالجدیدةت لم ینتج عن تطبیق هذه التعدیال
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مجموعات األعمال -٣
فاست واي لیمتد (نیوزیالند)االستحواذ على .١

، شركة غیر فاست واي لیمتدمن حصص التصویت في شركة ٪١٠٠باستحواذ حصة بنسبة ٢٠١٥فبرایرقامت المجموعة في 
فاست المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة نتائج شركة البیانات. تضم األعمال المحلیةومتخصصة فينیوزیالندزها في متداولة ومرك

من تاریخ االستحواذ.شهرینلفترة واي لیمتد

الموجودات المكتسبة والمطلوبات

ا في تاریخ االستحواذ كانت كما یلي:كمفاست واي لیمتد القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لشركة 

القیمة العادلة
القیمة الدفتریةعند االستحواذةالمثبت

ألف درهمألف درهم
الموجودات

٢٢,٠٥٦٢٢,٠٥٦ممتلكات وآالت ومعدات 
٣٢,٤٥٨٣٢,٤٥٨آخرونو مدینون تجاریون 

٣١,٣٩٥٣١,٣٩٥األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
٩,٤٨٩٩,٤٨٩ضرائب مؤجلة وموجودات أخرى غیر متداولة

-٥٦٠,٥٤(مؤقت)*غیر ملموسةموجودات 

٩٥٨,١٤٩٣٩٨,٩٥

المطلوبات
)٧٥,٩٥٨()٧٥,٩٥٨(وآخروندائنون تجاریون 

)٧٥,٩٥٨()٧٥,٩٥٨(

٠٠٠,٧٤١٩,٤٤٠بالقیمة العادلةإجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید 

٠٧٧,٢٤٨(مؤقت)**الشهرة الناتجة من اإلستحواذ

٠٧٧,٣٢٢مبلغ الشراء المحول

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
٣١,٣٩٥صافي النقد المستحوذ مع الشركة التابعة 

)٠٧٦,٣٢٢(النقد المدفوع
النقدیة الخارجة (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة صافي التدفقات 

)٦٨١,٢٩٠()في بیان التدفقات النقدیةمن األنشطة اإلستثماریة

في تاریخ االستحواذ ومن الممكن تعدیل غیر الملموسةهناك معلومات إضافیة مطلوبة لتحدید القیمة العادلة للموجودات *
(سنة واحدة بعد عملیة االستحواذ).٢٠١٧فبرایر ٢في وقت الحق مع التعدیل المقابل للشهرة قبل ملموسةغیر الموجودات ال

مع فاست واي لیمتدونشاطات موجوداتملیون درهم ناتج من المنافع المتبادلة من دمج ٢٤٨إن مبلغ الشهرة والبالغ **
ونشاطات المجموعة.موجودات

ملیون درهم من صافي الربح ٤,١ملیون درهم من اإلیرادات و٨,٥٣مت الشركة المستحوذ علیها بمبلغ منذ تاریخ االستحواذ، ساه
ملیون درهم ٠٦١,١في بدایة الفترة لكانت اإلیرادات من العملیات المستمرة االستحواذقبل الضریبة للمجموعة. وٕان تمت عملیة 

ملیون درهم.١٠٥من العملیات المستمرة للمجموعةقبل الضریبةوالربح 

صافي التدفقات النقدیة المرحلي وضمن الموحد الموجز درهم ضمن بند مصاریف إداریة في بیان الدخل ملیون٥,٦تم إدراج مبلغ 
والذي یمثل تكالیف عملیة االستحواذ.الموحد الموجز المرحلي في بیان التدفقات النقدیة ةالتشغیلیمن األنشطة



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٠-

تمة)(تمجموعات األعمال -٣

االستحواذ على أرامكس مشرق للخدمات اللوجستیة (مصر).٢

، جمیع القرارات ٢٠١٥دیسمبر٣١حتى ، في أرامكس مشرق للخدمات اللوجستیة (مصر)٪٧٥المجموعة حصة بنسبة یوجد لدى
بشراء حصة بممارسة خیاره الشركاءمعا الى أن یقوم شركائهاالتشغیلیة الرئیسیة للشركة كانت تتطلب الموافقة من المجموعة ومن 

بما أن خیار شراء الحصة االضافیة قد انقضى، فقد . ٢٠١٥دیسمبر ٣١وذلك قبل تاریخ انتھاء الصالحیة في ٪٢٥اضافیة بنسبة 
حصلت شركة أرامكس ش.م.ع على السیطرة دون مقابل، ولذلك تم دمج الشركة في بند مجموعات األعمال وفقا لمعاییر التقاریر 

.٢٠١٦ینایر ١اعتبارا من )٣الدولي رقم (المالیة

ولم یكن ھناك فترة معقولة لدى المجموعة للحصول على المعلومات الالزمة ةالمحاسبة األولیة عن اندماج األعمال غیر مكتمل
(التقاریر المالدولیة إلعدادمعاییرللتحدید وقیاس جمیع مكونات دمج األعمال كما في تاریخ االستحواذ وفقا ل تضم ). ٣الیة رقم 

المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة نتائج شركة أرامكس مشرق للخدمات اللوجستیة لفترة ثالثة أشهر من تاریخ االستحواذ.البیانات

اذ كمــا فــي تــاریخ االســتحو أرامكــس مشــرق للخــدمات اللوجســتیةللموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحدیــد لشــركة المؤقتــة القیمــة العادلــة 
كانت كما یلي:

المرحلیةالقیمة العادلة
القیمة الدفتریةعند االستحواذةالمثبت

ألف درهمألف درهم
الموجودات

٧٢,٣٤٥٧٢,٣٤٥ممتلكات وآالت ومعدات 
١٣,٧٦١١٣,٧٦١آخرونو مدینون تجاریون 

١,٥٨٧١,٥٨٧األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

٣٦٩,٨٧٦٩٣,٨٧

المطلوبات
) ٥,٣٨٤() ٥,٣٨٤(دائنون تجاریون وآخرون

)١,٥٥٨()١,٥٥٨(ة مؤجلةمطلوبات ضریب
)٢٥,٣٤٧()٢٥,٣٤٧(ألجلقرض

)٢٨٩,٣٢()٢٨٩,٣٢(

٤٠٤,٥٥٥٥,٤٠٤المرحلیةإجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة

)٨٨٢,١٣(رةناقصا: حصص غیر مسیط

٥٢٢,٤١الحالیة٪٧٥لحصة الدفتریةالقیمة 

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
١,٥٨٧صافي النقد المستحوذ مع الشركة التابعة 

-النقد المدفوع
(المدرجة ضمن التدفقات النقدیة الداخلةصافي التدفقات النقدیة 

٥٨٧,١)في بیان التدفقات النقدیةاالستثماریةاألنشطة ة فيالمستخدم

ملیون درهم من صافي الربح قبل ٣,٠ملیون درهم من اإلیرادات و١٣منذ تاریخ االستحواذ، ساهمت الشركة المستحوذ علیها بمبلغ 
الضریبة للمجموعة.



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١١-

أرباح األسهم-٤

٪ ١٥بنسـبة ٢٠١٥على توزیع أرباح نقدیـة للمسـاهمین لسـنة ٢٠١٦أبریل٢٤یة في إجتماعها المنعقد بتاریخ وافقت الجمعیة العموم
من رأسمال الشركة.

٪ ١٤بنسـبة ٢٠١٤على توزیع أرباح نقدیـة للمسـاهمین لسـنة ٢٠١٥أبریل١٩جتماعها المنعقد بتاریخ وافقت الجمعیة العمومیة في إ
من رأسمال الشركة.

ممتلكات واآلالت والمعداتال-٥
٥٤باالســتحواذ علــى ممتلكــات وآالت ومعــدات بتكلفــة قــدرها ٢٠١٦مــارس ٣١المنتهیــة فــي أشــهرقامــت المجموعــة خــالل الثالثــة 

ملیون درهم).٣٧–٢٠١٥مارس ٣١ملیون درهم (الثالثة أشهر المنتهیة في 

النقدیة وشبه النقدیة-٦
ردیسمب٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم

٩٦١,٦٧٧٧٠٧,١٥٨النقدیة والودائع قصیرة األجل
)١٠,٩٧١()١٣٧,١١(تأمینات نقدیةناقصًا: 

)٣٣,٩٤١()٦٤٣,٣٨(ناقصًا: سحب على المكشوف من البنوك
──────────────

١٨١,٦٢٨٦٦٢,٢٤٦
══════════════

درهــم) ألــف٣١٠,٣٤٥–٢٠١٥دیســمبر ٣١درهــم (ألــف٥٠٥,٣٢٢علــى مبــالغ مجموعهــا تشــتمل النقدیــة والودائــع قصــیرة األجــل
.في الخارجأجنبیةمحتفظ بها في بنوك 

ربح السهم-٧
مارس٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

٢٠١٦٢٠١٥
٨٧٠,٩٦٦٣٥,٨٦درهم)ألف(الربح العائد لمساهمي الشركة األم

ملیون١,٤٦٤نملیو١,٤٦٤المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة (سهم)

٠,٠٦٦٠,٠٥٩الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

قروض وسلفیات-٨

)١(HSBCقرض 
درهم ملیون ١٠٣بمبلغ استرالیا HSBCسنوات مع بنك ٥لمدة كیةبنتسهیالت بتوقیع اتفاقیة ٢٠١٦قامت المجموعة خالل عام 

یتم .هامش٪١,٥زائدًاBBSYحسب سعر بالدوالر االستراليسنویةیترتب على هذا القرض فائدة، ملیون دوالر استرالي)٣٩,٦(
و . إن الغرض من هذا القرض ه٢٠١٦یونیو ٣٠یستحق القسط األول بتاریخ قسط متتالي ربع سنوي٢٠تسدید القرض على 

. الجدیدةتمویل تكالیف االستحواذ 



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٢-

قروض وسلفیات (تتمة)-٨

)٢(HSBCقرض 
درهم ملیون ١٠٥بمبلغ نیوزیالندHSBCسنوات مع بنك ٥لمدة بنكیةتسهیالت بتوقیع اتفاقیة ٢٠١٦قامت المجموعة خالل عام 

٪١,٥زائدًاBKBMر حسب سعيالنیوزیالندبالدوالر سنویة یترتب على هذا القرض فائدة ، )نیوزیالنديملیون دوالر ٤٤,٢(
. إن الغرض من هذا ٢٠١٦یونیو ٣٠یستحق القسط األول بتاریخ قسط متتالي ربع سنوي٢٠یتم تسدید القرض على .هامش

. الجدیدةالقرض هو تمویل تكالیف االستحواذ 

المعلومات القطاعیة-٩

ما یلي:تم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل خمس قطاعات أعمال رئیسیة ك

النقل الدولي السریع: یشمل توصیل الطرود البریدیة الصغیرة في جمیع أنحاء العالم لجمیع العمالء سواء أفراد أو شركات.

توصــیل الشـــحنات: یشــمل نقـــل الشــحنات المفـــردة أو الموحـــدة عــن طریـــق الجــو أو البـــر أو البحـــر كمــا یشـــمل خــدمات التخـــزین فـــي 
.والشحنات المجزأةالمستودعات والتخلیص الجمركي

النقل المحلي السریع: یشمل التوصیل السریع للطرود البریدیة الصغیرة واستالم وتسلیم الشحنات داخل الدولة الواحدة.

سالسل التورید وٕادارة المخزون باإلضافة إلى خدمات القیمـة المضـافة وٕادارةوالتوزیع وٕادارتهاالخدمات اللوجستیة: یشمل المستودعات 
خرى.األ

العملیــات األخــرى: تشــمل خــدمات الشـــحن بالكتــالوج وحفــظ المســتندات وخــدمات حجـــز التــذاكر والســفر وخــدمات التأشــیرات والنشـــر 
والتوزیع.

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل منفصـل لغـرض اتخـاذ القـرارات حـول تخصـیص المـوارد وتقیـیم األداء. 
إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة.م األداء القطاعي استنادًایتم تقیی

إن أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة هي على أساس األسعار السائدة في السوق مثل المعامالت مع األطراف األخرى.

ـــق بالقطاعـــات التشـــغیلیة للمجموعـــ ـــاح واإلیـــرادات فیمـــا یتعل ـــالي معلومـــات األرب ـــین الجـــدول الت ـــة فـــيیب ـــة أشـــهر المنتهی ـــرة الثالث ة لفت
، على التوالي.٢٠١٥و٢٠١٦مارس ٣١

الخدماتالخدماتالنقل المحليتوصیلالنقـل الدولي 
المجموعالحذوفاتاألخــرىاللوجستیة  السریعالشحناتالسریع

ألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٦مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

اإلیرادات
٥١١,٠٤٧,١-١٢٦,٣٧٩٧٩٧,٢٨٢٠٩٨,٢٥٠٥٨٠,٦٧٩١٠,٦٧إیرادات أطراف أخرى

-)٨٥٩,٢٢٥(٩٧٧,١٦٤١١٩,٥٦٥٦٣٠٧٩,١١٢١,٣إیرادات داخلیة بین القطاعات
٥١١,٠٤٧,١)٨٥٩,٢٢٥(١٠٣,٥٤٤٩١٦,٣٣٨٦٦١,٢٥٠٦٥٩,٦٨٠٣١,٧١یراداتإجمالي اإل

٠٥٣,٥٩٠-٣١٠,٢٦١٥٤٩,٨٠٨٧٠,١٣٨٤٨٥,٥١٨٣٩,٥٧االرباحإجمالي 



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٣-

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٩

الخدماتالخدماتالنقل المحليتوصیلالنقـل الدولي 
المجموعالحذوفاتاألخــرىاللوجستیة  السریعالشحناتالسریع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٥مارس ٣١للثالثة أشهر المنتهیة في 

اإلیرادات
٣٠٣,٩٢٩-١٩٨,٣٢٤٤٩٤,٣٠٢١٩٨,٨٤٩٥٠,٥٤٥٥٣,٢١٧إیرادات أطراف أخرى

-)٣٤٨,٢٠٢(٢٥٧,١٤٢١١٥,٥٧١١٢١١٤,١٧٥٠,١خلیة بین القطاعاتإیرادات دا
٣٠٣,٩٢٩)٣٤٨,٢٠٢(٤٦٦,٤٥٥٦٠٩,٣٥٩٩٦١,١٩٨٦٥٩,٥١٩٦٧,٥٤إجمالي اإلیرادات

٧٨٦,٥١٩-٧٧٤,٢١٨٣٥٣,٨٢٤٥٨,١٣٣٠٣٧,٤٠١٦٤,٤٥االرباحإجمالي 

لألسعار المتفق علیها. تم حذف المعامالت الداخلیـةیتم تسعی بـین شـركات المجموعـة عنـد الجوهریـةر المعامالت بین المحطات وفقًا
ــات حســب قطاعــات األعمــال وبالتــالي فــإن هــذه المعلومــات بفصــلتوحیــد البیانــات. ال تقــوم المجموعــة  لــم یــتم الموجــودات والمطلوب

.عرضها

المعلومات الجغرافیة
فریقیـا وأوروبـا إو ارة قطاعات األعمـال علـى أسـاس عـالمي، ولكنهـا تعمـل فـي أربـع منـاطق جغرافیـة رئیسـیة وهـي الشـرق األوسـط یتم إد

. عنـــد تقـــدیم المعلومـــات حـــول القطاعـــات الجغرافیـــة، تعتمـــد إیـــرادات القطـــاع علـــى الموقـــع الجغرافـــي وأخـــرىوآســـیاوأمریكـــا الشـــمالیة
لى موقع الموجودات.لعمالء. تستند موجودات القطاع إل

یتم توزیع اإلیرادات والموجودات والمطلوبات حسب القطاعات الجغرافیة كما یلي:

مارس٣١للثالثة اشهر المنتهیة في 
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم
داتاإلیرا

٣١٧,٧٠٦١٣١,٦٧٦ٕافریقیاو الشرق األوسط
٢٢٢,١٣٣٧٣٤,١٣٢أوروبا

٧٤٥,٢٧٦٠٨,٢٤أمریكا الشمالیة
٢٢٧,١٨٠٨٣٠,٩٥وأخرىأسیا

────────────────
٥١١,٠٤٧,١٣٠٣,٩٢٩

════════════════

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم
الموجودات

٤٧٩,٧٤٥,٢٢,٧٢٤,٦٣٦وٕافریقیااألوسطالشرق 
٢١٢,٤٠٩٤٠٧,٤٣٥أوروبا
٦٤٣,٣٣٣٨,٨٨٧الشمالیةأمریكا
٧٠٧,٧٠٧٢٧٤,٣٩٨وأخرىأسیا

────────────────
٠٤١,٨٩٦,٣٣,٤٤٥,٣٥٦

════════════════



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٤-

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٩

(تتمة)المعلومات الجغرافیة

مبردیس٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم

الموجودات غیر المتداولة *
٦٤٢,٧٤٨٦٩٧,١١٥وٕافریقیااألوسطالشرق 
٣٨٩,٧٥٦٨,٣٨٦أوروبا
٨٨٧,٤٤,٧٦٧الشمالیةأمریكا

٤٣٦,١٠٦٢٩,١٠٧آسیا وأخرى
────────────────

٣٥٤,٩٣٥٧٩٩,٣٧٥
════════════════

، األخــــرىغیــــر ملموســــةتشــــمل الموجــــودات غیــــر المتداولــــة لهــــذا الغــــرض علــــى الممتلكــــات واآلالت والمعــــدات والموجــــودات ال*
. یتم توزیع الشهرة الى قطاعات االعمال.حلیفةشركاتاالستثمارات في المشاریع المشتركة واإلستثمار في 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥

ألف درهمألف درهم
المطلوبات

٣٣٧,١٤٢,١١,٠٦١,٦٦٤وٕافریقیااألوسطالشرق 
٢٠١,٩٥١٠٢,٠٢٥اأوروب
١٧٨,١٠١١,٩٠٦الشمالیةأمریكا

١٩٢,٣٨٨٦٩,٩٦٦آسیا وأخرى
────────────────

٩٠٨,٦٣٥,١١,٢٤٥,٥٦١
════════════════

الطارئةوالمطلوباتلتزامـات اال -١٠

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم

١١١,٩٩٤١١٠,٠١٨خطابات ضمان
════════════════

أو شـراء لوذلـكملیون درهم)١٢٣–٢٠١٥(٢٠١٦ارس م٣١كما في ملیون درهم٩١,٤على المجموعة التزامات رأسمالیة بقیمة
ممتلكات وآالت ومعدات.بناء

المجموعةضدالمطالبات 
ملیـون٦,٢٢بمبلـغ ومطالبات تتعلق بسیر األعمال العادیـة قانونیة دعاوى في عدد من القضایا تتمثل في علیهاموعة مدعىجان الم
ـــانونییهامستشـــار و المجموعـــةإدارة بـــرأي و .)درهـــمملیـــون٢٢,٦-٢٠١٥دیســـمبر ٣١(درهـــم ه المـــأخوذ لهـــذفـــإن المخصـــصینالق

التـي قـد االلتزامـاتلمواجهـةكـاٍفدرهـم) ملیـون ٦-٢٠١٥دیسـمبر ٣١(٢٠١٦مـارس ٣١كمـا فـي درهـم ملیون٦القضایا البالغ
.والمطالباتالقضایاتلكتنجم عن 



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٥-

طراف ذات عالقة األمعامالت مع ال-١١

عـض األطـراف ذات العالقـة (أعضـاء مجلـس اإلدارة ومسـؤولي المجموعـة والشـركات التـي تحـت الرقابـة أو التـأثیر الجـوهري مـن تمثل ب
بـنفس بشـكل رئیسـيتلك األطراف) والموردین للشركة والشركات التابعة لها أثناء سیر األعمال العادیـة. تـم إجـراء مثـل هـذه المعـامالت

ها.بالمتعلقةشروط األطراف غیر 

ذات العالقة المدرجة في بیان الدخل الموحد هي كما یلي:األطرافالمعامالت مع إن

المجموععالقةأطراف ذات 
الشركات 

التي تخضع لرقابة
مارس٣١مارس٣١أعضاء مجلس

٢٠١٦٢٠١٥اإلدارة
ألف درهمألف درهمألف درهم

٣٤٧٣٤٧٣٤٧اإلیجارمصاریف

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
تعویضات موظفي اإلدارة العلیا بما في ذلك الموظفین التنفیذیین مما یلي:تتألف

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
ألف درهمألف درهم

١١٨,٣٠٢٢,٣رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
٤٨٤١ت نهایة الخدمةآمكاف

٥,٧١٦٢,٣٠٧مصاریف الدفعات على أساس األسهم
────────────

٨,٨٨٢٥,٣٧٠
════════════



والشركات التابعة لھارامكس ش.م.عأ
الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في 

-١٦-

(تتمة)طراف ذات عالقة األمعامالت مع ال-١١

ــة أشــهر ــل الجــدول أدنــاه مجمــوع المعــامالت التــي تمــت مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الثالث ٢٠١٦مــارس ٣١المنتهیــة فــي یمث
:٢٠١٥دیسمبر ٣١و٢٠١٦مارس ٣١واألرصدة القائمة مع الجهات ذات العالقة كما في ٢٠١٥و

مبالغ مستحقةمبالغ مستحقةمحملةتكالیفمبیعات
إلى جهاتمن جهاتمن جهاتلجهات

***قروض**ذات عالقة*ذات عالقةذات عالقةذات عالقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

--٢٠١٦٨٩١٠٥١٠٩شركات حلیفة:
٢٠١٥٨٠٦٧٥٧--

مشاریع مشتركة تكون فیها الشركة 
٢٠١٦٠٤٤,١١٢٦,٦٤٤٧,٢٠٦٦,٦٨٤٦:االم صاحبة المشروع

٢٠١٥٧٤٠٤٦,٤٤٩٥,٢٥٥٠,٨١,٧٦٧

ة كذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى.هذه المبالغ مصنف*
.ذمم دائنة تجاریةكهذه المبالغ مصنفة **
لبنـاء مسـتودع. إن القـرض ُعمـان–محـدودة المسـؤولیة اللوجسـتیةمقـدم لشـركة أرامكـس طویل األجلیمثل هذا المبلغ قرض ***

.غیر مضمون وبدون فائدة

موسمیة العملیات -١٢

فـي الطلـب علـى خـدماتها فـي انخفاضـًات طبیعة موسمیة، وبناء على النتـائج السـابقة، فـان المجموعـة تشـهد عملیات المجموعة ذاإن
بینما تشهد المجموعة أعلـى حجـم فـي خـدماتها فـي النصـف الثـاني مـن السـنة. إن ، الفترة التي تلي عطلة الشتاء وفترة اإلجازة الصیفیة

العطــالت المحلیــة فــي الشــرق فــإنومــع ذلــك، .فــي النتــائج التشــغیلیة الربــع ســنویةتســبب تبــاینأنیمكــنموســمیة إیــرادات المجموعــة 
تتغیـــر موســـمیة العملیـــات بالنســـبة أنونتیجـــة لـــذلك فمـــن الممكـــن ،األوســـط والعطـــالت اإلســـالمیة یختلـــف توقیتهـــا مـــن ســـنة ألخـــرى

للمجموعة مع مرور الوقت.


