
 
 

 
 

 2016عام لالربع الرابع من ا أرباحصافي نمو قياسي في أرامكس تعلن عن 
 

  2016خالل الربع الرابع من العام  ٪18، ونمو اإليرادات بنسبة ٪129صافي األرباح بنسبة نمو 

  مليون  3,755 مقارنة مع ،ليون درهم إماراتيم 4,343 ٪ مسّجلة16بنسبة  2016نمو إيرادات العام
 .2015في عام إماراتي درهم 

  2016لعام ل ٪37 األرباح بنسبةنمو صافي. 

 

 :2017يناير  30دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 

، والمدرجة في سوق دبي المالي الشاملة لخدمات النّقل والحلول اللوجستية ا  عالميالرائد أعلنت أرامكس، المزّود 

 . 2016ديسمبر  31(، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في DFM: ARMX)التداول تحت رمز 

 

 ٪ مقارنة مع16 بزيادة نسبتها، إماراتي مليون درهم 4,343 إلى 2016عام للإيرادات أرامكس وصلت 

 بنسبةكبيرا  نموا   2016عام المن الرابع . فيما حققت إيرادات الّربع 2015ام عللإماراتي مليون درهم  3,755

عام الفي الفترة نفسها من  إماراتيمليون درهم  982 ، مقارنة معإماراتي مليون درهم 1,158 ٪ لتصل إلى18

2015. 

 

مقارنة  ،إماراتي مليون درهم 426.6 ٪ ليصل إلى37 بنسبة 2016عام الخالل لشركة اأرباح صافي  رتفعوا

مليون  131.8 بقيمةقياسي  أرباحصافي حققت الشركة و .2015في عام  إماراتيمليون درهم  311.3 مع

 في إماراتيمليون درهم  57.6٪ مقارنة مع 129 نسبتهنمو ، ب2016من العام الرابع لّربع ي افإماراتي  درهم

 .2015الفترة نفسها من عام 

 

 :قال حسين هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكسوفي معرض تعليقه على هذه النتائج، 

يقن تعلى الرغم من حالة عدم الو. 2016عام الفي ها ناالتي حقققياسية الالمالية نتائج الهذه بنحن سعداء للغاية "

نموذج أعمالنا إال أن في دول مجلس التعاون الخليجي، االقتصادي والتباطؤ  ،ةالعالميات االقتصادتشوب التي 

على والتفوق التي تشهدها األسواق ات لتقلبلمختلف ااالستجابة بسرعة ساعدنا في الخفيفة األصول القائم على 

التركيز مجاالت أهم كان التزامنا باالبتكار والتكنولوجيا من وقد . لعمالئنا وشركائنا وفاء بوعدناوالأدائها 

واصل اعتماد عمالء وتوسيع عملياتنا التجارية. وسوف نتعزيز تجربة البهذا العام، مما سمح لنا لدينا األساسية 

السريع الشحن خدمات في مجال أعمالنا العالمية حلول يجاد طرق مبتكرة لتطوير السعي إلهذه االستراتيجية، و

 ".التي نتواجد فيها سواقاألفي جميع  التسليم للوجهة النهائيةلتلبية الطلب المتزايد على حلول 

 

محققة نموا   2016عام المن الرابع الّربع  أرامكس في خدمات النّقل السريع الدّولي أداء  قويا  فيوسّجلت أعمال 

. ويرجع تحقيق هذه اإليرادات بشكل رئيسي إماراتي مليون درهم 498 لتصل إلى، ٪30 في اإليرادات بنسبة

 يةوروباألسواق اآلسيوية واألفي وخاصة ، عبر الحدودلتجارة اإللكترونية ألنشطة االنّمو القوي استمرار إلى 

 مريكية.واأل



 
 

 

عام الالّربع الرابع من  في إماراتي مليون درهم 247 سجلت خدمات النّقل السريع المحلّي إيرادات بقيمةكما 

عملية إلى بشكل أساسي ذلك عزى ٪ مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وي30 ، بزيادة نسبتها2016

 .(Fastway Limited) "فاستواي ليميتد" على شركةاالستحواذ 

 

الرابع في الربع  ٪29 هذا وشهدت أعمال أرامكس في إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية نموا  بنسبة

ويعزى ذلك بشكل استثمار أرامكس في المشروع . إماراتي مليون درهم 67.3 لتصل إلى 2016عام المن 

، والتي تم توحيد بياناتها المالية مع البيانات المالية في مصر" للخدمات اللوجستيةأرامكس المشرق " المشترك

 .2016أرامكس منذ شهر يناير الخاصة ب

 

ى لتصل إل، ٪9 من العام الماضي بنسبةالرابع الشحن في الّربع خدمات إيرادات انخفضت ومن جهة أخرى، 

نتيجة  النخفاض أسعار معدالت البيع بتراجع تأثرها إيرادات الشحن حيث واصلت ، إماراتي مليون درهم 272

 العالمية. ق العمالتاسوأالنّفط وتقلّبات 

 

بتكارات عبر شبكة الاإطالق أحدث وجديدة الشراكات العلى صعيد عقد للغاية حافال  عاما   2016عام الوكان 

 Fastway"فاستواي ليميتد" )شركة جميع عمليات حيث قامت الشركة باالستحواذ على  ،العالميةأرامكس 

Limited ) البريد هيئة مع  ا  مشترك ا  أرامكس مشروعأسست في أستراليا ونيوزيلندا. كما تواجدها لتعزيز

المكاتب جميع إلطالق "حلول أرامكس العالمية"، وهو منتج هجين يمكن الوصول إليه من خالل  ةسترالياأل

 العالم.حول البريدية 

 

 شركةالمتغير، استثمرت أعمال مرن ونموذج تبني من خالل  هالتوسيع نطاقأرامكس كجزء من استراتيجية و

. التوصيل إلى الوجهة النهائيةفي جميع أنحاء العالم من أجل تحسين حلول التوصيل الناشئة في عدد من شركات 

لوصول إلى عدد أكبر من العمالء. لها اعالمي جديد يتيح عنونة باإلضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة في نظام و

عام الوخالل للعمالء. وصيل الطرود لتحسين تجربة تواتف الذكية الهالمبتكر على  هاكما أطلقت أرامكس تطبيق

العالم، حول الطرود  الخاصة بفرز هامراكزالتشغيل اآللي لظمة أنتطوير  ، واصلت شركة أرامكس2016

التجارة اإللكترونية مجال في على خدمات أكثر فاعلية الطلب المتزايد بية تعزيز قدرتها على تلمن أجل وذلك 

، والتي (ERP) تخطيط موارد المؤسساتمنصة خالل العام المنصرم بإطالق أرامكس قامت عبر الحدود. كما 

األعمال بين وحدات والتنسيق وتعزيز التعاون قطاع في الالعالمية المتبعة تبني أفضل الممارسات ها تيح لست

 الرئيسية.

 

 :، قال حسين هاشم2017عام لوفي تعليقه على توقعات الشركة ل

لمواصلة تنفيذ استراتيجية أعمالنا خالل السنة المالية ننطلق منه  ا  قويعا  موقالمميزة هذه النتائج فرت لنا "لقد و

قنيات على التقائمة مؤسسة لنصبح التركيز على االستثمار في التكنولوجيا نواصل سفي هذا السياق، الجديدة. و

ورغم . مبتكرة لتطوير القطاع بشكل عام رقميةإطالق حلول تعزيز مكانتنا الرائدة في األسواق عبر ، والحديثة

. االقتصادي العالميحالة عدم التيقن نظرا  إلى ن في توقعاتنا وحذرنبقى إال أننا في هذا النهج، تنا المستمرة ثق

 ."2017عام الهذا الزخم في مواصلة ، ونتطلع إلى لغاية اآلنحققناه الذي لنمو با فخورونونحن 

 



 
 

 - انتهى -

 
 نبذة عن "أرامكس"

(. تأسست الشركة DFM: ARMXشركة أرامكس مزود عالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة ومدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز )

السريع، وما لبثت أن تطورت بسرعة لتتحول إلى عالمة تجارية معروفة عالميا  بخدماتها المخصصة ومنتجاتها كمشغل لخدمات الشحن  1982في عام 

، اليوم شركة يتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي. ويعمل 2002حتى  1997المبتكرة. وتعتبر أرامكس، التي أدرجت في بورصة ناسداك من العام 

شركة  40دولة، وهي تقود شبكة قوية من التحالفات التي توفر لها حضورا  عالميا  وتجمع بين  66 موقعا  ضمن 567 موظف في 17,000 لديها أكثر من

السريع مستقلة في مجال الشحن السريع حول العالم. وتتضمن مجموعة الخدمات المقدمة من قبل أرامكس الحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الشحن 

والدولي، وإعادة الشحن، والسجالت اآلمنة، وحلول إدارة المعلومات، والخدمات اإللكترونية بما في ذلك حلول األعمال اإللكترونية على الصعيدين المحلي 

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني  المعلومات منللمزيد . (Shop and Shipوخدمة توصيل بضائع تجارة التجزئة اإللكترونية "شوب آند شيب" )

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://instagram.com/aramex  

 

 اإلعالمية، يرجى االتصال بـ: لالستفسارات

 ويبر شاندويك     أرامكس إنترناشونال ذ.م.م

 غريس ويتنبيرغ      محمد القاسم

 مديرة خدمة عمالء      مدير اتصاالت أول

 4254 445 4 971+هاتف:      8466 211 9714+هاتف: 

 gwittenberg@webershandwick.comبريد إلكتروني:   mohammad.alqassem@aramex.comبريد إلكتروني: 
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