
ش.م.ع والشركات التابعة لهاأرامكس 

الموحدة الموجزة المرحلیة (غیر مدققة)البیانات المالیة 

٢٠١٥سبتمبر٣٠



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

المقدمة
٣٠المــوجزة المرحلیــة المرفقــة لشــركة أرامكــس ش.م.ع والشــركات التابعــة لهــا ("المجموعــة") كمــا فــي لقــد راجعنــا البیانــات المالیــة الموحــدة 

ذات العالقـةوالبیانـات الموحـدة المرحلیـة٢٠١٥سـبتمبر٣٠كمـا فـي الموحـد المرحلـيوالتي تتألف من بیـان المركـز المـالي ٢٠١٥سبتمبر
فـي حقـوق الملكیـة والبیانـات الموحـدة المرحلیـة ذات العالقـة للتغیـراتفـي ذلـك التـاریخةهیـالمنتلثالثـة والتسـعة أشـهرلللدخل والدخل الشـامل 

إن اإلدارة مسـؤولة عـن إعـداد وتقـدیم هـذه البیانـات . المرفقـةوالمعلومـات التوضـیحیةأشهر المنتهیة في ذلك التـاریخ لتسعةلوالتدفقات النقدیة 
إعــداد التقــاریر المالیــة ، ٣٤، المعیــار المحاســبي الــدولي رقــم عــداد التقــاریر المالیــةإلالــدوليعیــارلملالمالیــة الموحــدة المــوجزة المرحلیــة وفقــًا

إلـى إن مسـؤولیتنا هـي إعطـاء اسـتنتاج حـول.)٣٤(المعیار المحاسبي الدولي رقـم المرحلیة البیانـات المالیـة الموحـدة المـوجزة المرحلیـة اسـتنادًا
ا بها.أعمال المراجعة التي قمن

جال المراجعةم
للمعیـار الـدولي رقـم  الـذي ینطبـق علـى مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة المنجـزة مـن قبـل ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا

ـــب االستفســـارات بصـــورة رئیســـیة مـــن األشـــخاص  ـــة المرحلیـــة مـــن طل ـــألف مراجعـــة المعلومـــات المالی مـــدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تت
ؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلیة وٕاجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملیة المراجعـة أقـل بكثیـر مـن المس

لمعاییر التدقیق الدولیة وبناًء علیه فإنها ال تمكننا من الحصول علـى التأكیـدات التـي تطلعنـا علـى جمیـع األمـور مجال التدقیق الذي یتم وفقًا
بخصوص التدقیق.الجـوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القیام بالتدقیـق. بناًء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا

االستنتاج
إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البیانات المالیة  الموجزة المرحلیة المرفقة لم یـتم إعـدادها مـن جمیـع الموحـدةاستنادًا

للمعیار المحاسبي الدولي رقم النواحي .٣٤الجوهریة وفقًا

توقیع:
أشرف وحید أبو شرخ

شریـك
٦٩٠.رقم القید

٢٠١٥أكتوبر ٢٧
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
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والشركات التابعة لهاأرامكس ش.م.ع
المرحليالموحد الموجز المالي المركزبیان 

)ة(غیر مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠في 
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهمإیضاحات

)ة(مدقق)ة(غیر مدقق
الموجودات 

الموجودات غیر المتداولة
٥٨٠٣,٦٦٩٥٣٠,٦١٦ممتلكات وآالت ومعدات

٣٤٠,٠٩٧,١١,٠٨٧,٦٤٦الشهرة
٩١٤,٥٠٣٢,٨٣٩موجودات معنویة أخرى

٩٣٨,٤٥٤٧,٥٤٨حلیفةاتوشركاستثمارات في مشاریع مشتركة
٨٠٩,٢٣,٣٦٥موجودات ضریبیة مؤجلة

٩٨٩,٢٦,٨٠١موجودات غیر متداولة أخرى
──────────────

٧٩٣,٨٦٩,١١,٧٠٨,٨١٥
──────────────

الموجودات المتداولة
٥٠١,٨٠٥٦٨٦,٦٧٧ذمم مدینة، صافي

٢٣٠,١٧٥١٩١,٧٦٦موجودات متداولة أخرى
٦٠٦٠,٣٢٦٦١٩,٩٩١األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

──────────────
٧٩١,٣٠٦,١١,٤٩٨,٤٣٤

──────────────
٥٨٤,١٧٦,٣٣,٢٠٧,٢٤٩إجمالي الموجودات

══════════════
ق الملكیة والمطلوباتحقو

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

٦٣٢,١٧٠١٧٠,٦٣٢احتیاطي قانوني
)١٥١,٤٢١()٩٠٠,١٨٧(احتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

)٢٨,٢٦٨()١١٩,٢٨(حصص غیر مسیطرة ناتج عن استحواذ احتیاطي 
٢,٠٥٦-احتیاطي التحوط النقدي

١٨٣,٧٥٣٧٠٨,٠٠١أرباح غیر موزعة
──────────────

٨٩٦,١٧١,٢٢,١٦٥,١٠٠حقوق الملكیة العائدة لمساهمي الشركة األم
٦٩٢,٢٨٢٤,٤٧٦حصص غیر مسیطرة

──────────────
٥٨٨,٢٠٠,٢٢,١٨٩,٥٧٦إجمالي حقوق الملكیة 

──────────────
المطلوبات غیر المتداولة 

٢٦٠,٩٢٩٧,٢٨٦قروض وسلفیات یترتب علیها فوائد
٧٠٥,١٢٦١١٧,٧١٧مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٢٤٩,١٥٨,٣٣٦مطلوبات مكافأة الموظفین
٢٧٠,٢٢,٠٩٣مطلوبات ضریبیة مؤجلة

──────────────
٤٨٤,٢٣٦٢٢٥,٤٣٢

──────────────
المطلوبات المتداولة 

٥٠٥,١٧٧١٧٨,٥٨٧ذمم دائنة
٦٦٥٢,٣٧١٢,٩٢٢سحب على المكشوف من البنوك

١٦٢,٣٤٥٣,٩٣٩قروض وسلفیات یترتب علیها فوائد
١٩٣,٤٩٠٥٤٦,٧٩٣مطلوبات متداولة أخرى

──────────────
٥١٢,٧٣٩٧٩٢,٢٤١

──────────────
٩٩٦,٩٧٥١,٠١٧,٦٧٣إجمالي المطلوبات 

──────────────
٥٨٤,١٧٦,٣٣,٢٠٧,٢٤٩إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات

══════════════

بشـار عبیـدحسـین هاشـمعبد اهللا المزروعي
(المدیر المالي التنفیذي)رئیـس التنفیذي)(ال(رئیـس مجلس اإلدارة)   
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحد الموجز المرحليالدخل بیان 

)ة(غیر مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في لتسعةللثالثة وا

سبتمبر٣٠اشهر المنتهیة في للتسعةسبتمبر٣٠للثالثة اشهر المنتهیة في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح
العملیات المستمرة

٤٧٦,٩٣٧٨٧٥,٩٢٠٤٧١,٨٣٣,٢٣٧٢,٦٨٦,٢تقدیم الخدمات
)٢٧٠,٢١٤,١()٩٤١,٢٣٨,١()٧٦٠,٤٢٢()٩٤٤,٤٠٩(تكلفة الخدمات

──────────────────────────
٥٣٢,٥٢٧١١٥,٤٩٨٥٣٠,٥٩٤,١١٠٢,٤٧٢,١إجمالي األرباح

مشتركةالالحصة من نتائج المشاریع 
)٢,٢٩٨()٧٨٤,٢()١,٢٩٤()١٥٨,١(حلیفةالاتشركالو 

)١٣٢,٦٠٠()٨٠٣,١٤٢()٤٥,٢٣٥()٥٠٤,٤٧(مصاریف بیع وتسویق
)٥٥١,٥١٦()٧٤١,٥٦٢()١٨٠,٦٠٥()٤٠٨,١٩٥(إداریةمصاریف 

)٧٧٠,٥٤٦()٣٨٨,٥٧٤()١٨٩,٦٨٥()٨٨٤,١٩٤(مصاریف تشغیلیة
٦٦٣١,٦٦٨٤٣٩,٣٣,١٤١دخل آخر

──────────────────────────
٢٤١,٨٩٨٢,٩٦٤٢٥٣,٣١٥٠٢٤,٢٧٧األرباح التشغیلیة

٢٦٤,١١,٨٤٣٧١٦,٤٥,١٤٥التمویلدخل
)٥,٢٥٤()٣١٣,٦()١,٦٤٤()٤٣٦,٢(مصاریف التمویل

──────────────────────────
األرباح من العملیات المستمرة قبل 

٠٦٩,٨٨٨٣,١٦٣٦٥٦,٣١٣٢٧٦,٩١٥احتساب ضریبة الدخل

)٢٦,٠٢٦()٥٣١,٣٤()٩,٣٠٧()٤٩٥,٩(ضریبة الدخل
──────────────────────────

٥٧٤,٧٨٧٣,٨٥٦١٢٥,٢٧٩٢٥٠,٨٨٩من العملیات المستمرةأرباح الفترة

وقفةالمتالعملیات 
بعد الضریبة للفترةالخسارة

)٥٧٧()٥٢٠()١٢(-المتوقفةمن العملیات 
──────────────────────────

٥٧٤,٧٨٧٣,٨٤٤٦٠٥,٢٧٨٢٥٠,٣١٢أرباح الفترة
══════════════════════════

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم:

٥٦٦,٧٤٦٩,٤٨٧١٢٧,٢٥٤٢٢٩,٣٦٥مرةربح الفترة من العملیات المست
)٣٣٦()٣٨١()٦(-الفترة من العملیات المتوقفةخسارة

──────────────────────────
٥٦٦,٧٤٦٩,٤٨١٧٤٦,٢٥٣٢٢٩,٠٢٩

──────────────────────────
حصص غیر مسیطرة:

٠٠٨,٤٤,٣٦٩٩٩٨,٢٤٥٢٤,٢١ربح الفترة من العملیات المستمرة
)٢٤١()١٣٩()٦(-الفترة من العملیات المتوقفة خسارة

──────────────────────────
٠٠٨,٤٤,٣٦٣٨٥٩,٢٤٢١,٢٨٣

──────────────────────────
٥٧٤,٧٨٧٣,٨٤٤٦٠٥,٢٧٨٢٥٠,٣١٢

══════════════════════════
٧مساهميإلىهم العائدة رباح للساأل 

:األمالشركة 
درهمدرهمدرهمدرهم

٠٥١,٠٠,٠٤٧١٧٣,٠٠,١٥٦للسهمفوالمخفاألساسيالربح 
════════════════
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحد الموجز المرحليبیان الدخـل الشامل 

)ة(غیر مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في تسعةلللثالثة وا

سبتمبر٣٠للتسعة اشهر المنتهیة في سبتمبر٣٠للثالثة اشهر المنتهیة في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٧٤,٧٨٧٣,٨٤٤٦٠٥,٢٧٨٢٥٠,٣١٢األرباح للفترة
──────────────────────────

تنزیل الضریبة:بعداألخرىالشاملبنود الدخل

تصنیفهاسیتمالتيبنود الدخل الشامل األخرى 
:الخسائر في الفترات الالحقةوأإلى األرباح

فروقات سعر صرف العمالت عند
)١٦,٣٠٢()١٣٧,٣٧()١٢,٦٩٦()١٩٥,١٦(تحویل العملیات األجنبیة

٢٤٢---العملة من استبعاد شركة تابعةرقأرباح ف
٧٣٦)٢٥٦,٣(٥٥١)٣٠٠,٣(أرباح من تحوطات التدفقات النقدیة(خسائر) 

المعادمصاریف تحوطات التدفقات النقدیة 
٦٩٩٣١٨٢٠٠,١١,٠١٣الموحدبیان الدخل تدویرها في 

──────────────────────────
إعادةسیتمالتيد الدخل الشامل األخرى صافي بنو 
)١٤,٣١١()١٩٣,٣٩()١١,٨٢٧()٧٩٦,١٨(األرباح والخسائر في الفترات الالحقةإلى تصنیفها 

──────────────────────────
)١٤,٣١١()١٩٣,٣٩()١١,٨٢٧()٧٩٦,١٨(تنزیل الضریبةبعد، للفترةاألخرىبنود الدخل الشامل

──────────────────────────
٧٧٨,٥٩٦٢,٠١٧٤١٢,٢٣٩٢٣٦,٠٠١الدخل الشامل للفترةإجمالي

══════════════════════════

عائد الى:ال
١٣٥,٥٦٥٧,٧١٩٢١١,٢١٥٢١٤,٨٣٥األممساهمي الشركة 

٦٤٣,٣٤,٢٩٨٢٠١,٢٤٢١,١٦٦حصص غیر مسیطرة
──────────────────────────

٧٧٨,٥٩٦٢,٠١٧٤١٢,٢٣٩٢٣٦,٠٠١
══════════════════════════
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحد الموجز المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

)ة(غیر مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في للتسعة 
العائدة لمساهمي الشركة األم      

االحتیاطي الناتج
حصص غیرأرباحاحتیاطيعن استحواذ حصصاحتیاطي تحویلاحتیاطي

اإلجماليرةمسیطالمجموعغیر موزعةالتحوط النقديغیر مسیطرةاألجنبیةالعمالت قانونيرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

فترة التسعة أشهر المنتهیة 
٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

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

٧٤٦,٢٥٣٢١١,٢١٥٢٠١,٢٤٤١٢,٢٣٩)٠٥٦,٢(-)٤٧٩,٣٦(--للفترةاجمالي الدخل الشامل 

)٥٩٠,٣(-)٥٩٠,٣()٥٩٠,٣(-----مجلس اإلدارة المدفوعةأعضاءأتعاب

)٥٢٤,٢٢()٥٢٤,٢٢(-------توزیعات أرباح شركات تابعة

٦٥٨,٢٦٥٨,٢--- ----)٣استحواذ على شركات تابعة (إیضاح 

استحواذ على حصص غیر
)١٣٧()٢٨٦(١٤٩--١٤٩---)٣مسیطرة (إیضاح 

١٦٧١٦٧-------حصص غیر مسیطرة

)٩٧٤,٢٠٤(-)٩٧٤,٢٠٤()٩٧٤,٢٠٤(-----)٤رباح موزعة للمساهمین (إیضاح أ
──────────────────────────────────────────────────────

١٨٣,٧٥٣٨٩٦,١٧١,٢٦٩٢,٢٨٥٨٨,٢٠٠,٢-)١١٩,٢٨()٩٠٠,١٨٧(٢٠١٥١٠٠,٤٦٤,١٦٣٢,١٧٠سبتمبر٣٠في 
══════════════════════════════════════════════════════

أشهر المنتهیةةسعالتفترة 
٢٠١٤سبتمبر٣٠في 

١٠٥٨٦,٩٥٣٢,٠٨٩,٩٧٥٣٦,٨٧٠٢,١٢٦,٨٤٥)١٥,٧٦٣()٩٠,٥٧٩(٢٠١٤١,٤٦٤,١٠٠١٤٥,٢٥٤ینایر ١في 

١,٧٤٩٢٢٩,٠٢٩٢١٤,٨٣٥٢١,١٦٦٢٣٦,٠٠١-)١٥,٩٤٣(--فترةاجمالي الدخل الشامل لل

)٣,٦٠٠(-)٣,٦٠٠()٣,٦٠٠(-----مجلس اإلدارة المدفوعةأعضاءأتعاب

)٢٤,٦٨٣()٢٤,٦٨٣(-------تابعةاتشركأرباح توزیعات 

٥٦٤٥٦٤-------غیر مسیطرةحصص

حصص غیرعلى استحواذ 
)١٤,٢٥٠()١,٧٤٥()١٢,٥٠٥(--)١٢,٥٠٥(---)٣(إیضاح مسیطرة

)١٦٨,٣٧٢(-)١٦٨,٣٧٢()١٦٨,٣٧٢(-----)٤(إیضاح للمساهمینةوزعأرباح م
──────────────────────────────────────────────────────

١,٧٥٩٦٤٤,٠١٠٢,١٢٠,٣٣٣٣٢,١٧٢٢,١٥٢,٥٠٥)٢٨,٢٦٨()١٠٦,٥٢٢(٢٠١٤١,٤٦٤,١٠٠١٤٥,٢٥٤سبتمبر٣٠في 
══════════════════════════════════════════════════════



المرحلیةالموجزةالموحدةالمالیةالبیاناتهھذمنجزءاًالمرفقة ١٣الى١مناالیضاحاتتشكل
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ش.م.ع والشركات التابعة لهاأرامكس 
الموحد الموجز المرحليبیان التدفقات النقدیة 

)(غیر مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في للتسعة 
سبتمبر٣٠اشهر المنتهیة في ةسعالت

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهماتحإیضا

االنشطة التشغیلیة
٦٥٦,٣١٣٢٧٦,٩١٥من العملیات المستمرةة الدخلأرباح الفترة قبل ضریب

)٥٨٣()٥٢٠(المتوقفةالخسارة قبل ضریبة الدخل من العملیات  ───────────
١٣٦,٣١٣٢٧٦,٣٣٢االرباح قبل الضریبة

التعدیالت للبنود التالیة:
٤٧٤,٦٠٥٧,٤٤٠استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

١٧٣,٤٢,٦٦١معنویة أخرىإطفاء موجودات 
٢٩٠١٧٧ومعداتممتلكات واالت استبعادخسائر 

٦٥٥,١٧١٨,٨٨٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین 
٥٩٢,١٣٢,٣٢٤، صافيمخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلها

٥٩٧,١١٠٩مصاریف التمویلصافي 
٩١٤,٦٦,٠٣٢مصاریف الدفعات على أساس األسهم

٧٨٤,٢٢,٢٩٨حلیفةالاتشركالة من نتائج المشاریع المشتركة و الحص
-)٨٧٣(ربح إعادة تقییم الحصة السابقة في الشركة التابعة

٥٢٠٥٨٣خسارة من استبعاد العملیات المتوقفة
──────٢٦,٤٧٣-ممتلكات وآالت ومعداتشطب  ──────

٢٦٢,٤٢٠٣٩٣,٣١٣
یالت رأس المال العامل:تعد

)٨٧,٢٠٨()٩٩٦,١١٩(ذمم مدینة
)١٧,٢٥٠()٢٣٥,٦(ذمم دائنة

)٥٤,٥٥٠(١٩١,٢٢موجودات متداولة اخرى
٨٧,٤٠٥)١٢٢,٧٢(مطلوبات متداولة اخرى ────────────

١٠٠,٢٤٤٣٢١,٧١٠النقد من العملیات
)٧,٨٥٧()٠٧٧,٨(نهایة الخدمة المدفوعة للموظفینمكافأة 

)٢٤,٣٩١()٧٠١,٢٦(ضریبة دخل مدفوعة
────────────

٣٢٢,٢٠٩٢٨٩,٤٦٢من االنشطة التشغیلیةیةالنقدالتدفقاتصافي
────────────

االنشطة االستثماریة
)٥٥,١١٨()١١٢,٢١٦(شراء ممتلكات واالت ومعدات

٦٤٦,١١,٧٥٢اتالمبالغ المحصلة من بیع ممتلكات واالت ومعد
٧١٦,٤٥,١٤٥فوائد مقبوضة

)١٩٣()١٣٣(٩المبالغ المحصلة من بیع شركة تابعة، بعد تنزیل النقد
)١٤,٢٥٠()١٣٧(استحواذ على حصص غیر مسیطرة

٤-موجودات أخرى غیر متداولة
)٨٣٩(٥١٧تأمینات نقدیة

)٢,٨٣٣()٠٥٢,١(وشركة حلیفةمشتركروعاستثمارات في مش
)٧٩,٦٦٣()٦٦٦,٣٣(٣استحواذ شركة تابعة، بعد تنزیل النقد المستحوذ ────────────

)١٤٥,٩٩٥()٢٢١,٢٤٤(في االنشطة االستثماریةةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي  ────────────
االنشطة التمویلیة

)٥,٢٥٤()٣١٣,٦(فوائد مدفوعة
-٨١٥,٩١من القروض والسلفیاتة المبالغ المحصل

)٢٥,٢٩٣()١٣٢,١١٨(تسدید قروض وسلفیات 
)٢٤,٦٨٣()٥٢٤,٢٢(مدفوعة لحصص غیر مسیطرةأسهمأرباح

١٦٧٥٦٤حصص غیر مسیطرة
)٣,٦٠٠()٥٩٠,٣(مجلس اإلدارة المدفوعةأعضاءأتعاب

)١٦٨,٣٧٢()٩٧٤,٢٠٤(للمساهمینوزعةأرباح م ────────────
)٢٢٦,٦٣٨()٥٥١,٢٦٣(في االنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي 

────────────
)٨٣,١٧١()٤٥٠,٢٩٨(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي

)٦,٩٩٨()٦٩٤,١٩(صافي فروقات تحویل عمالت اجنبیة
٦٠٩٦,٥٩٥٦٤٥,٤٤٤ینایر ١النقدیة وشبه النقدیة في 

─────────────
٦٩٥٢,٢٧٦٥٥٥,٢٧٥سبتمبر٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 
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األنشطة الرئیسیة-١

("الشركة ") هي شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة دبي، اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخاألمان شركة ارامكس ش.م.ع 
ألحكام٢٠٠٥فبرایر ١٥ البیانات المالیة الموحدة إن (وتعدیالته). ١٩٨٤لسنة ٨لة اإلمارات العربیة المتحدة رقم القانون االتحادي لدو وفقًا

للشركة األم والشركات التابعة لها (یشار إلیها مجتمعة "بالمجموعة" المالیةتتألف من البیانات٢٠١٥سبتمبر٣٠الموجزة المرحلیة كما في 
المجموعة").شركاتبوبشكل فردي "

.٢٠٠٥یولیو ٩شركة األم في سوق دبي المالي بتاریخ الإدراج تم 

خطوط الخدمات اللوجستیة والتورید وذلك من خالل حیازة وٕادارة الشحن والنقل السریع أعمالهي االستثمار في للمجموعةالرئیسیة األنشطة إن 
من العالم.أخرى وامتالك حقوق مسیطرة في شركات في الشرق االوسط ومناطق 

(تیكوم)، شارع الشیخ زاید، دبي، االمارات العربیة ٢٣٠٢Aالمكتب المسجل للشركة هو ابراج مركز االعمال، عنوانإن ، مدینة االعالم 
المتحدة.

. ٢٠١٥اكتوبر٢٧تم اعتماد البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة من قبل مجلس االدارة بتاریخ

السیاسات المحاسبیةأسس إعداد البیانات المالیة و -٢

أسس إعداد البیانات المالیة
٣٤الدولي رقم يمعیار المحاسبللوفقًا٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهیة في أشهرتسعةللتم إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة المرفقة 

.ةالتقاریر المالیة المرحلیإعداد - 

تقرأ مع أنمرحلیة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة ویجب إن البیانات المالیة الموحدة الموجزة ال
تشیرال ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة فيتسعةللنتائج األعمال باإلضافة إلى أن. ٢٠١٤دیسمبر ٣١التقریر السنوي للمجموعة كما في 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتهیة في األعمال المتوقعة إلى نتائجبالضرورة 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة
الســنویة مماثلــة لتلــك المتبعــة فــي إعــداد البیانــات المالیــةالموحــدة المــوجزة المرحلیــةإن السیاســات المحاســبیة المتبعــة فــي إعــداد البیانــات المالیــة 

.٢٠١٤دیسمبر ٣١ة في للسنة المنتهیالموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة
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الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتایضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠في 
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و استحواذ حصص غیر مسیطرةمجموعات األعمال -٣

مجموعات األعمال
االستحواذ على سي بي ك سوفت یازلیم دونانیم الكترونیك (تركیا).١

، من حصص التصویت في شركة سي بي ك سوفت یازلیم دونانیم الكترونیك٪٥١باستحواذ حصة بنسبة ٢٠١٥قامت المجموعة في أبریل 
، باإلضافة إلى خدمات جیا المعلومات ومبیعات وتسویق البرمجیاتشركة غیر متداولة و مركزها في تركیا و متخصصة في خدمات تكنولو 

المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة نتائج شركة سي بي ك سوفت یازلیم البیاناتالصیانة. تم معالجة االستحواذ باستخدام طریقة االستحواذ. تضم 
أشهر من تاریخ االستحواذ.ستةانیم الكترونیك لفترة دون

ما یلي:القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لشركة سي بي ك سوفت یازلیم دونانیم الكترونیك كما في تاریخ االستحواذ كانت ك

القیمة العادلة
القیمة الدفتریةعند االستحواذةالمثبت

ألف درهمألف درهم
الموجودات

١٢٣١٢٣ممتلكات وآالت ومعدات 
٦٠٢,٤٦٠٢,٤أخرونو مدینون تجاریون 

٧٢٣٧٢٣األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
-٦٩٩,١٠موجودات معنویة

١٦,١٤٧٥,٤٤٨

المطلوبات
)٨٦٠()٨٦٠(دائنون تجاریون وأخرون

)٧٠()       ٧٠(مكافأة نهایة الخدمة للموظفین 

)٩٣٠()     ٩٣٠(

٢١٧,١٥٤,٥١٨إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة

١٨٨,١٨الشهرة الناتجة من اإلستحواذ
)  ٢١٣,٢(حصص غیر مسیطرة

١٩٢,١٣مبلغ الشراء المحول

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
٧٢٣صافي النقد المستحوذ مع الشركة التابعة 

)١٩٢,٣١(النقد المدفوع
صافي التدفقات النقدیة الخارجة (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة 

)٤٦٩,٣٠()في بیان التدفقات النقدیةمن األنشطة اإلستثماریة

سي بي ك سوفت یازلیم دونانیم الكترونیك مع ملیون درهم ناتج من المنافع المتبادلة من دمج أصول ونشاطات ١٨إن مبلغ الشهرة والبالغ 
أصول ونشاطات المجموعة.

هم من صافي الربح قبل الضریبة ملیون در ٣,١ملیون درهم من اإلیرادات و٧,٥منذ تاریخ االستحواذ، ساهمت الشركة المستحوذ علیها بمبلغ 
ملیون درهم والربح من العملیات المستمرة ٨٣٦,٢للمجموعة. وٕان تمت عملیة اإلستحواذ في بدایة الفترة لكانت اإلیرادات من العملیات المستمرة 

ملیون درهم.٢٥٤بمبلغ 

الموحد وضمن النقد التشغیلي في بیان التدفقات النقدیة ألف درهم ضمن بند مصاریف إداریة في بیان الدخل المرحلي١,٠٨٢تم إدراج مبلغ 
المرحلي الموحد والذي یمثل تكالیف عملیة االستحواذ.
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(تتمه)و استحواذ حصص غیر مسیطرةمجموعات األعمال- ٣

مجموعات األعمال (تتمه)
اإلستحواذ على ارامكس تونس المحدودة (تونس).٢

ملیون درهم، شركة غیر ٤,٣٨٨ة استثمارها في شركتها الحلیفة (شركة ارامكس تونس المحدودة) بمبلغ بزیاد٢٠١٥قامت المجموعة في إبریل 
متداولة و مركزها في تونس و متخصصة في خدمات توصیل الشحنات، قامت المجموعة بزیادة حصة استثمارها في شركة ارامكس تونس 

٪٤٩ألف درهم كربح ناتج من قیاس حصة ٨٧٣مبلغ قامت المجموعة بتثبیت لت على السیطرة. ، وبالتالي حص٪٧٥الى ٪٤٩المحدودة من 
في بیان الدخل الموحد. تم معالجة االستحواذ باستخدام الدخل اآلخرالربح ضمن تثبیتبالقیمة العادلة وذلك قبل دمج مجموعات االعمال، تم 

من تاریخ االستحواذ.خمسة أشهرنتائج شركة ارامكس تونس المحدودة لفترة المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة البیاناتطریقة االستحواذ. تضم 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید لشركة ارامكس تونس المحدودة كما في تاریخ االستحواذ كانت كما یلي:

القیمة العادلة
القیمة الدفتریةعند االستحواذةالمثبت

ألف درهمألف درهم
الموجودات

١,٩٧٦١,٩٧٦ممتلكات وآالت ومعدات 
١٦,١٣٤١٦,١٣٤أخرونو مدینون تجاریون 

٣١٨٣١٨األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
١٨,٤٢٨١٨,٤٢٨

المطلوبات
)١٦,٦٤٩()١٦,٦٤٩(دائنون تجاریون وأخرون

١,٧٧٩١,٧٧٩وجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلةإجمالي صافي الم

٣,٠٥٤الشهرة الناتجة من اإلستحواذ
)     ٤٤٥(حصص غیر مسیطرة

٤,٣٨٨مبلغ الشراء المحول

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
٣١٨صافي النقد المستحوذ مع الشركة التابعة 

)٣,٥١٥(النقد المدفوع
صافي التدفقات النقدیة الخارجة (المدرجة ضمن التدفقات النقدیة 

)٣,١٩٧()في بیان التدفقات النقدیةمن األنشطة اإلستثماریة

ونشاطات مع أصول ملیون درهم ناتج من المنافع المتبادلة من دمج أصول ونشاطات شركة ارامكس تونس المحدودة ٣إن مبلغ الشهرة والبالغ 
المجموعة.

ملیون درهم كصافي خسارة قبل الضریبة ٠,٤ملیون درهم من اإلیرادات و٢,٨منذ تاریخ االستحواذ، ساهمت الشركة المستحوذ علیها بمبلغ 
العملیات المستمرة ملیون درهم والربح من ٨٣٧,٢للمجموعة. وٕان تمت عملیة اإلستحواذ في بدایة الفترة لكانت اإلیرادات من العملیات المستمرة 

ملیون درهم.٢٥٤بمبلغ 
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(تتمه)و استحواذ حصص غیر مسیطرةمجموعات األعمال - ٣

استحواذ حصص غیر مسیطرة

س مالطا لیمتدأرامك

، بحیـث مالطـا لیمتـد٪ مـن أسـهم التصـویت فـي شـركة أرامكـس ٤٠باالسـتحواذ علـى حصـة إضـافیة بنسـبة ٢٠١٥یولیو١قامت المجموعة في 
درهـم للمسـاهمین غیـر المسـیطرین. إن القیمـة الدفتریـة ألـف ١٣٧٪. قامت المجموعة بدفع مبلغ نقـدي ١٠٠دت نسبة مساهمة المجموعة الى زا

٢٨٦درهم والقیمة الدفتریة للحصـة االضـافیة المسـتحوذة كانـت ألف٧١٥بتاریخ االستحواذ كانت مالطا لیمتدلصافي موجودات شركة أرامكس 
درهم.ألف

:لطاأرامكس ماشركة في المستحوذ علیها یما یلي جدول للحصة اإلضافیة ف

ألف درهم

١٣٧للمساهمین غیر المسیطرینالمبلغ النقدي المدفوع 
)٢٨٦(مالطا لیمتدالقیمة الدفتریة للحصة اإلضافیة في شركة أرامكس 

────
)١٤٩(الفرق المثبت كاحتیاطي من االستحواذ على حصص غیر مسیطرة

════

أرباح األسهم-٤

ــل إ١٩وافقــت الجمعیــة العمومیــة فــي إجتماعهــا المنعقــد بتــاریخ  ٪ مــن ١٤بنســبة ٢٠١٤علــى توزیــع أربــاح نقدیــة للمســاهمین لســنة ٢٠١٥بری
رأسمال الشركة.

٪ مـن ١١,٥بنسـبة  ٢٠١٣لمسـاهمین لسـنة علـى توزیـع أربـاح نقدیـة ل٢٠١٤إبریـل١٦جتماعهـا المنعقـد بتـاریخ وافقت الجمعیة العمومیة في إ
رأسمال الشركة.

الممتلكات واآلالت والمعدات-٥

ملیون درهم ٢١٦باالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات بتكلفة قدرها ٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهیة في أشهرالتسعةقامت المجموعة خالل 
هم).ملیون در ٥٥–٢٠١٤سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في التسعة(
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النقدیة وشبه النقدیة-٦

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

٠٦٠,٣٢٦٩٩١,٦١٩النقد والودائع قصیرة األجل
)٩٧٣,١١()٤٥٦,١١(ناقصًا: تأمینات نقدیة

)٩٢٢,١٢()٦٥٢,٣٧(ناقصًا: سحب على المكشوف من البنوك ────────────
٩٥٢,٢٧٦٠٩٦,٥٩٥ ════════════

درهم) محتفظ بها ألف٢٧٢,١١٤–٢٠١٤دیسمبر ٣١درهم (ألف٢٥٩,٢٣٠على مبالغ مجموعها تشتمل النقدیة والودائع قصیرة األجل
.في الخارجأجنبیةفي بنوك 

ربح السهم-٧

سبتمبر٠٣أشهر المنتهیة في للتسعة سبتمبر٣٠للثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

٥٦٦,٧٤٦٩,٤٨١٧٤٦,٢٥٣٢٢٩,٠٢٩درهم)ألف الربح العائد لمساهمي الشركة األم (

ملیون١,٤٦٤,١ملیون١,٤٦٤,١ملیون١,٤٦٤,١ملیون١,٤٦٤,١المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة (سهم)

٠٥١,٠٠,٠٤٧١٧٣,٠٠,١٥٦ألساسي والمخفف للسهم (درهم)الربح ا

قروض وسلفیات-٨

وسیتي بنك وباركلیز وبنك دبي HSBCمع بنك سنوات٥بتوقیع اتفاقیة تسهیالت تجمع بنكي لمدة ٢٠١٥قامت المجموعة خالل عام 
ملیون دوالر أمریكي وقرض ٧٥من قرض بقیمة االئتمانیةملیون دوالر أمریكي، تتكون التسهیالت ١٥٠التجاري وبنك ابو ظبي الوطني بمبلغ 

ملیون دوالر أمریكي لكل قسط ١٧,٤بمبلغ متساويقسط متتالي ربع سنوي١٨ملیون دوالر أمریكي، یتم تسدید القرض على ٧٥متجدد بقیمة 
سنوات حسب الحاجة. إن الغرض من ٥تخدام وسداد تسهیالت القرض المتجدد خالل فترة ، وسیتم اس٢٠١٦تبدأ خالل الربع االول من عام 

المصاریف الرأسمالیة ولتمویل تكالیف االستحواذ المتوقعة. قامت المجموعة بسحب ما تسدید التسهیل المتواجد بالكامل ولدعمهذا القرض هو 
رصید المستحق من تسهیالت البنك العربي بالكامل.لتسدید ال٢٠١٥ملیون دوالر أمریكي خالل أغسطس ٢٥یعادل 
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العملیات المتوقفة - ٩

أرامكس كازاخستان المحدودةشركة استبعاد
بیـع العملیـات مـنالنقـد النـاتج تـم إدراجالمحـدودة. كازاخسـتانمـن حصـتها فـي أرامكـس ٪٤١باستبعاد، قامت المجموعة ٢٠١٥إبریل٣٠في 

في بیان التدفقات النقدیة كجزء من االنشطة االستثماریة.٢٠١٥المتوقفة خالل 

للفترة كما یلي:أرامكس كازاخستان المحدودةشركة إن نتائج 
سبتمبر٣٠فيأشهر المنتهیةللتسعة

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

حتى
تاریخ االستبعاد
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١,٥١٦٤,٣٤١إیرادات
) ٢,٥٣٦()     ٧٩٢(تكالیف الخدمات  ────────

٧٢٤١,٨٠٥إجمالي الربح
)   ٢,٤١٧()٩٩٨(ناقصًا: مصاریف غیر مباشرة ────────

)٦١٢()٢٧٤(ةالتشغیلیالخسارة
١١٤)         ٩(ناقصًا: (مصاریف) أرباح أخرى ────────

)٤٩٨()٢٨٣(بل الضریبةالخسارة ق
٦-ضریبة الدخل ────────

)٤٩٢()٢٨٣(من العملیات المتوقفةللفترة الخسارة بعد الضریبة 
-)      ٢٣٧(ارة من استبعاد العملیات المتوقفةالخس ────────

)      ٤٩٢()     ٥٢٠(الخسارةمجموع ════════
من البیع:التدفقات النقدیة 

-المبلغ المستلم
────)     ١٣٣(٢٠١٥إبریل ٣٠النقد المدرج ضمن النقدیة وشبه النقدیة كما في 

التدفقات النقدیة بیانفي 

════)     ١٣٣(صافي النقد المتدفق
المحدودة كما یلي:كازاخستانسمن شركة أرامكالناتجةالتدفقات النقدیةصافي 

سبتمبر٣٠فيأشهر المنتهیةللتسعة
٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٨٣)١٥٧(األنشطة التشغیلیة
٣٧٨٤االستثماریةاألنشطة  ────────

٢٦٧)   ١٢٠(اخلة) الدلخارجةا(صافي التدفقات النقدیة  ════════
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المعلومات القطاعیة-١٠

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

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

لشحنات: یشمل نقل الشحنات المفردة أو الموحدة عن طریق الجو أو البر أو البحر كما یشمل خدمات التخزین في توصیل ا- 
.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 القیمة المضافة وٕادارة والتوزیع وٕادارتها الخدمات اللوجستیة: یشمل المستودعات - 
األخرى.

العملیات األخرى: تشمل خدمات الشحن بالكتالوج وحفظ المستندات وخدمات حجز التذاكر والسفر وخدمات التأشیرات والنشر - 
والتوزیع.

یتم تقییم م اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. تقو 
إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة.األداء القطاعي استنادًا

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

أشهر المنتهیة فيالتسعةیبین الجدول التالي معلومات األرباح واإلیرادات فیما یتعلق بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة لفترة 
، على التوالي.٢٠١٤و٢٠١٥سبتمبر٣٠

الخدماتالخدماتالنقل المحليتوصیلالنقـل الدولي 
المجموعالحذوفاتاألخــرىاللوجستیة  السریعالشحناتالسریع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
٢٠١٥سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في للتسعة 
اإلیرادات

٤٧١,٨٣٣,٢-٨٤٢,٠٠٤,١٨٧٨,٩٠٤١٩٣,٦٠٠٥٠٨,١٥٣٠٥٠,١٧٠إیرادات أطراف أخرى
-)١٨٠,٦٣٤(٧٤٥,٤٤١٣٩٨,١٨٢٦٧٦٤٦٤,٣٨٩٧,٥إیرادات داخلیة بین القطاعات ────────────────────────────────

٤٧١,٨٣٣,٢)١٨٠,٦٣٤(٥٨٧,٤٤٦,١٢٧٦,٠٨٧,١٨٦٩,٦٠٠٩٧٢,١٥٦٩٤٧,١٧٥إجمالي اإلیرادات ────────────────────────────────
٥٣٠,٥٩٤,١-٨٤١,٦٨٨٤٧٤,٢٤٣٥١٥,٣٩٥٨٩٩,١٢١٨٠١,١٤٤االرباحإجمالي 

═════════════════════════════════════════════

٢٠١٤سبتمبر ٣٠أشهر المنتهیة في للتسعة 
اإلیرادات

٣٧٢,٦٨٦,٢-٤٦٨,٨٩٣٧٨٩,٩٣٠٥٥١,٣٨٤١٤٤,٤٣٤١٦٦,٢٩٧إیرادات أطراف أخرى
-)٥٣٩,٥٨٨(٣٩٦,٧٧٦١٨١,٧٤٠٦٦٦٣,٤٣٦٥,٩٢١إیرادات داخلیة بین القطاعات ────────────────────────────────

٣٧٢,٦٨٦,٢)٥٨٨,٥٣٩(٢٤٤,٢٩٠,١٥٢٩,١١٢,١٠٥٠,٥٥٢١٤٧,٨٧٠١٧٢,٢١٨إجمالي اإلیرادات ────────────────────────────────
١٠٢,٤٧٢,١-٦٧٤,٥٩٠٥٠٢,٢٤٨٩٧٨,٣٧٥١١٤,٣٩٩١٤٢,٥٤٩إجمالي االرباح

═════════════════════════════════════════════

بـین شــركات المجموعـة عنــد توحیــد الجوهریــةلألسـعار المتفــق علیهـا. تــم حـذف المعــامالت الداخلیـةیـتم تســعیر المعـامالت بــین المحطـات وفقــًا
.لم یتم عرضهاالموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال وبالتالي فإن هذه المعلومات بفصل البیانات. ال تقوم المجموعة 
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(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٠

المعلومات الجغرافیة

أمریكــا و أفریقیــا وأوروبــا و تم إدارة قطاعــات األعمــال علــى أســاس عــالمي، ولكنهــا تعمــل فــي أربـع منــاطق جغرافیــة رئیســیة وهــي الشــرق األوســط یـ
عمـالء. تسـتند موجـودات للت القطاع علـى الموقـع الجغرافـي . عند تقدیم المعلومات حول القطاعات الجغرافیة، تعتمد إیراداوأخرىوآسیاالشمالیة

طاع إلى موقع الموجودات.الق

یتم توزیع اإلیرادات والموجودات والمطلوبات حسب القطاعات الجغرافیة كما یلي:
─────────────────سبتمبر٣٠في المنتهیةاشهر للتسعة 

٢٠١٥٢٠١٤
ألف درهمألف درهم

داتاإلیرا
٨٤٩,٠٥٢,٢١٠٣,٩٤٢,١ٕافریقیاو الشرق األوسط

١٤١,٤٠٤٤٣٦,١٩٢أوروبا
٣٣٧,٧٨٤٦,٣٠٨أمریكا الشمالیة

١٤٤,٢٩٨٢٦١,٧٦٩و أخرىأسیا ─────────────
٤٧١,٨٣٣,٢٣٧٢,٦٨٦,٢ ═════════════

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

الموجودات
٤٧٨,٤٦٦,٢١٧٥,٥١٤,٢وٕافریقیااألوسط الشرق
٨١٧,٤١٠١٢٩,٤١٣أوروبا

٦٠٧,٤٠٦١٥,٣٠أمریكا الشمالیة
٦٨٢,٢٥٨٣٣٠,٢٤٩و أخرىأسیا ─────────────

٥٨٤,١٧٦,٣٢٤٩,٢٠٧,٣ ═════════════

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

موجودات غیر متداولة *
٧١٧,٦٧٠٤٤٣,٥١٩فریقیااألوسط وٕاالشرق 
٣٥٧,٦٤٧٨٩,٥٨أوروبا

٨٣١,٤٣٢٣,٥أمریكا الشمالیة
٧٥٠,٢٦٤٤٨,٢٧و أخرىآسیا ─────────────

٦٥٥,٧٦٦٠٠٣,٦١١ ═════════════

االسـتثمارات فـي المشـاریع ،ى تشمل الموجودات غیر المتداولة لهذا الغرض على الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات المعنویة األخـر *
في شركة حلیفة. یتم توزیع الشهرة الى قطاعات االعمال.واالستثمارالمشتركة 
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(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٠

(تتمة)المعلومات الجغرافیة 

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

المطلوبات
٤٤٤,٧٩٣٢٩٧,٨٠٢ااألوسط وٕافریقیالشرق 
٥٩٠,١٠٥٥٧٩,١١٣أوروبا

٩٩٦,١٨٧٥٨,١٤أمریكا الشمالیة
٩٦٦,٥٧٠٣٩,٨٧و أخرىآسیا ────────────

٩٩٦,٩٧٥٦٧٣,٠١٧,١
════════════

االلتزامـات والمطلوبات الطارئة-١١
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٥٢٠١٤
رهمألف دألف درهم

٤٥٦,٩٨٠٠٤,٩٢خطابات ضمان

المجموعةضدالمطالبات 
مألـف درهـ٢٠,٢٦٠بمبلـغ ومطالبـات تتعلـق بسـیر األعمـال العادیـة قانونیـة دعـاوى في عدد من القضـایا تتمثـل فـي علیهاموعة مدعىجان الم

٥,٤٦٩ه القضایا البالغالمأخوذ لهذفإن المخصصنیالقانونییهامستشار و المجموعةإدارة وبرأي .ألف درهم)٢٦٠,٢٠-٢٠١٤دیسمبر ٣١(
القضـایاتلـكالتـي قـد تـنجم عـن االلتزامـاتلمواجهـةكـاٍفدرهـم) ألـف ٥,٤٦٩-٢٠١٤دیسـمبر ٣١(٢٠١٥سـبتمبر٣٠كمـا فـي ألف درهـم 
.والمطالبات



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

(غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

 -١٦ -

طراف ذات عالقة األمعامالت مع ال-١٢

أثیر الجـــوهري مـــن تلـــك إلدارة ومســـؤولي المجموعـــة والشـــركات التـــي تحـــت الرقابـــة أو التـــتمثـــل بعـــض األطـــراف ذات العالقـــة (أعضـــاء مجلـــس ا
بـنفس شـروط األطـراف بشـكل رئیسـيموردین للشركة والشركات التابعة لها أثناء سیر األعمال العادیة. تـم إجـراء مثـل هـذه المعـامالتاألطراف) 

بها.المتعلقةغیر 

ة المدرجة في بیان الدخل الموحد هي كما یلي:ذات العالقاألطرافالمعامالت مع إن

المجموععالقةأطراف ذات 
التيالشركات 

تخضع لرقابة
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠أعضاء مجلس

٢٠١٥٢٠١٤اإلدارة
ألف درهملف درهمأألف درهم

١,٠٤٢١,٠٤٢١,٠٤٢إلیجارمصاریف ا ═══════════════════

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

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

١٩٣,٩٨,٣٣٣رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل
٥٠٣١٢٤ت نهایة الخدمةآمكاف



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

(غیر مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

 -١٧ -

المعامالت مع األطراف ذات عالقة (تتمة)-١٢

٢٠١٤و٢٠١٥ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهیــة فــي التســعةیمثــل الجــدول أدنــاه مجمــوع المعــامالت التــي تمــت مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل 
:٢٠١٤دیسمبر ٣١و٢٠١٥بتمبرس٣٠واألرصدة القائمة مع الجهات ذات العالقة كما في 

مبالغ مستحقةمبالغ مستحقةمحملةتكالیفمبیعات
إلى جهاتمن جهاتمن جهاتلجهات

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

-٢٠١٥٥١٥٩٤٥١١٠٥٩,١حلیفةاتشرك
٢٠١٤٣٤٠١٠٣١٨١,٥٥٥-

مشاریع مشتركة تكون فیها الشركة 
٢٠١٥٦٥٥٢٢٢,١٤٨٤٤,٣٣٧٥,٧٩٤١,٢:االم صاحبة المشروع

٢٠١٤٢٠٦٧,١٩٢٠٥٠,٤٧٤٥,٦٧٥١,٦

أخرى.موجودات متداولةو تجاریةهذه المبالغ مصنفة كذمم مدینة* *
هذه المبالغ مصنفة كذمم دائنة تجاریة.**
لبناء مستودع. إن القـرض غیـر مضـمون ُعمان–محدودة المسؤولیة مقدم لشركة أرامكس اللوجستیةطویل األجلمثل هذا المبلغ قرض ی***

و بدون فائدة.

موسمیة العملیات -١٣

لـى خـدماتها فـي الفتـرة التـي فـي الطلـب عانخفاضـًاتشهدعملیات المجموعة ذات طبیعة موسمیة، وبناء على النتائج السابقة، فان المجموعةإن 
بینمــا تشــهد المجموعــة أعلــى حجــم فــي خــدماتها فــي النصــف الثــاني مــن الســنة. إن موســمیة إیــرادات ، تلــي عطلــة الشــتاء وفتــرة اإلجــازة الصــیفیة

والعطـالت اإلسـالمیة العطـالت المحلیـة فـي الشـرق األوسـط فـإن ومـع ذلـك، .تسبب تباین في النتائج التشغیلیة الربـع سـنویةیمكن أن المجموعة 
تتغیر موسمیة العملیات بالنسبة للمجموعة مع مرور الوقت.أن ونتیجة لذلك فمن الممكن ،یختلف توقیتها من سنة ألخرى


