
 
 

 

   نمو 
 
 2018 من الثالث الرب  ع خالل ٪38 بنسبة أرامكس أرباح صاف

كةاستمرار زخم النمو القوي لل ي ضوء من العام  الثالث الرب  عخالل  شر
 التجارة نشطةاالزدهار المتواصل ل ف 

ونية  عالمي اإللكتر
 
 واعتماد الحلول الرقمية الهيكلة إعادة لمبادرات اإليجابية واآلثار  ا

 
  ي ارتفاع

ي  درهم مليون 113 إىل الثالث الرب  ع خالل الرباح صاف 
  ٪38 ، بنمو نسبتهإماراتر

 
ة  مقارنة بالفتر

ي  العام مننفسها 
 الماض 

 ي  درهم مليون 1,239 إىل الثالث الرب  ع خالل اإليرادات ارتفاع
  ٪8، بنمو نسبته إماراتر

 
 بالرب  ع مقارنة

ي  العام من لثالثا
 الماض 

 
 : 2018أكتوبر  31األربعاء،  – دب    ،المتحدة العربية اإلمارات

 
  الرائد  المزّود  أرامكس، أعلنت

 
قل لخدمات عالميا

ّ
ي  والمدرجة الشاملة، اللوجستية والحلول الن

ي  سوق ف   الماىلي  دت 
ي  المنتهي  الثالث للرب  ع المالية نتائجها  عن اليوم ،((ARMX التداول رمز  تحت

 . 2018 سبتمت   30 ف 
 

كة الصافية الرباح نمو  النتائج وأظهرت  113 إىل لتصل ٪38 بنسبة 2018 العام من الثالث الرب  ع خالل للشر
، درهم مليون ي

  إماراتر
 
ي  درهم مليون 82 مع مقارنة

ة خالل إماراتر ي  ،2017 العام من نفسها  الفتر
 ارتفعت حي    ف 

كة الصافية الرباح ي  المنتهيةالوىل  التسعة الشهر  خالل للشر
 339 إىل لتصل ٪25 بنسبة 2018 سبتمت   30 ف 

، درهم مليون ي
  إماراتر

 
ي  درهم مليون 270مع  مقارنة

ة خالل إماراتر  . 2017 العام من نفسها  الفتر
 

كة إيرادات وارتفعت ، درهم مليون 1,239 إىل لتصل ٪8 بنسبة الثالث الرب  ع خالل الشر ي
  إماراتر

 
 1,143 مع مقارنة

ي  درهم مليون
ي  إماراتر

ة ف  كة إيرادات سّجلت كما   . 2017 العام من نفسها  الفتر ة خالل الشر الوىل  التسعة الشهر  فتر
ي  المنتهية
  2018 سبتمت   30 ف 

 
، درهم مليون 3,661 إىل لتصل ٪8 بنسبة نموا ي

  إماراتر
 
 مليون 3,397 مع مقارنة

ي  درهم
ة خالل إماراتر  . 2017 العام من نفسها  الفتر

 
كة أرامكس:  ار عبيد، الرئيس التنفيذي لشر

ّ
  تعليقه عىل هذه النتائج، قال بش

 
 وف
التجارة أنشطة الذي تشهده المتواصل  النمو وال زال ، قويةال ماليةالنتائج هذه اليشنا اإلعالن عن تحقيق "

 
 
ونية عالميا   اإللكتر

 
ي ارتفاع إيراداتنا، حيث حققت خدمات النقل الشي    ع أحد العوامل الرئيسية ل يشك

 
الدوىلي ف

 نا الصافيةأرباحيمثل نمو . ومن جهة أخرى، من هذا العام بالمئة خالل الرب  ع الثالث 18بواقع  معدالت نمو الفتة
ي أطلقناها منذ مطلع العام واضحةبالمئة، داللة  38بنسبة 

اتيجية التر ي لمبادراتنا االستر . الجاري عىل الثر اإليجات 

 فاعلية، ءتها العالية وأصبحت أكتر كفا بتتمت   اليوم والتشغيلية عملياتنا الداخلية باتت و 
 
المر الذي انعكس إيجابا

ي نقدمها مستوى الخدمات  عىل
كفاءة االرتقاء بمستوى  إىل جتمعة كل هذه العوامل م  ساهمتقد لعمالئنا. و التر

ي أرباح
ي نمو صاف 

 ". ناأعمالنا وعززت قدرتنا عىل إدارة التكاليف، مما أسهم ف 
 

كة أرامكس:    شر
 
 ومن جانبه، قال إياد كمال، الرئيس التنفيذي للعمليات ف

ي لل"نواصل  ي أجريناها عىل عملياتنا رؤية الثر اإليجات 
ات التر ي قمنا التشغيلية تغيت 

بضخها واالستثمارات التر
. حتر اليوم الذي أحرزناهالملحوظ أعمالنا، ونحن فخورون بالتقدم أداء مختلف قطاعات وتطوير لتحسي   

ي ويشكل 
ة  المبتكرةوالحلول الرقمية تحويل أرامكس إىل مؤسسة قائمة عىل أحدث التقنيات االستثمار ف  الركت  

اتيجية أعمالنا و الساسية ال  نا محور ستر  الرئيسي تركت  
 
  ،حاليا

 
ي تبأهمية قناعتنا الراسخة من  انطالقا

 
لبية ذلك ف

 الشفافية والوضوح والمرونة". توقعات عمالئنا عىل صعيد 
 



ة تؤهلنا لمواصلة اليوم بإمكانات قوية "نتمتع  : كمال  وأضاف مستوى الحفاظ عىل ، مع نا المتسارعةنمو مست 
ي الوقت الذي نواصل فيه العمل عملياتنا التشغيليةوكفاءة من تنوع أعمالنا صحي 

تحسي   قدراتنا عىل عىل ، ف 
 ". صعيد خدمات التوصيل إىل الوجهة النهائية

 
كة أداء  : 2018 من العام الثالث الرب  ع خالل الشر

  أداء   أرامكس من الدول   الشي    ع النقل خدمات حققت
 
حيث نمت  ،2018 العام من الثالث الرب  ع خالل قويا

، درهم مليون 543 إىل لتصل ٪18 بنسبة إيراداتها  ي
  إماراتر

 
ة مقارنة .  العام من نفسها  بالفتر ي

 هذا  ويعزى الماض 
ونية التجارة أنشطة نمو  استمرار  إىل القوي الداء ي  الحدود  عت   اإللكتر

ي والمناطق  السواق كافة  ف 
 فيها  تتواجد  التر

كة  وتركيا.  آسيا  وخاصة الشر
 
ي  أرامكس إيراداتسجلت و 

  المحىل   الشي    ع النقل خدمات مجال ف 
 
  تراجعا

 
 254لتصل إىل  ٪3 بنسبة طفيفا

، درهم مليون ي
  إماراتر

 
ة مع مقارنة كة الذي سجلته  القوي النمو  من رغمبالو  . 2017 العام من نفسها  الفتر ي الشر

 ف 
ي  الرئيسية السواق غالبية

ي  العمليات حجمتقليص بتأثر  الفصىلي  ها أداءإال أن  فيها، تتواجد  التر
ي إطار  الهند  ف 

ف 
كة الهيكلة إعادة جهود  ي تنفذها الشر

 الدوالر  وبالخص العمالت،بعض  رصف أسعار  تقلبات إىل باإلضافة ،التر
 . اىلي

 الستر
 
كة إيرادات ارتفعت كما  ي  الشر

، درهم مليون 292 إىل لتصل ٪2 بنسبة الشحن خدمات مجال ف  ي
 حيث إماراتر

 
 
كة زترك اتيجية وقطاعاتجغرافية مختلفة  مناطقنطاق أعمالها ضمن  تنوي    ع عىل الشر ي  بما  ،متخصصة استر

 ف 
ان الدوائية والصناعات الصحية والرعاية والغاز  النفط ذلك  والتجزئة.  والطت 
 
ي  أرامكس إيراداتنمت و 

 مليون 76 إىل لتصل ٪14 بنسبة اللوجستية الخدماتإدارة سلسلة التوريد و  مجال ف 
ي  درهم

 وخدمات للتخزين أرامكس خدمات عىل القوي الطلب بفضل 2018 العام من الثالث الرب  ع خالل إماراتر
ي  الخرى المضافة القيمة

ي  والسواق المناطق جميع ف 
كة، فيها  تتواجد  التر العربية  اإلمارات دولة سّيما  ال  الشر

 وإفريقيا.  وسنغافورةالمتحدة 
 

  
 
  قال ،2018 عامال من المتبقية لألشهر  أرامكس توقعات عىل تعليقه وف

ّ
 عبيد:  ار بش

كت   ستمر بوسن الجاري، العامبحلول نهاية  قوية نتائج تحقيقمواصلة  "نتوقع
 التوصيل خدمات تعزيز  عىل التر

ي  االستثماراتضخ مزيد من  خالل من العمالء خدمةاالرتقاء بجودة و  المتكاملة
ي  االبتكار مجال  ف 

توظيف و  التقت 
ونية نمو استمرار ب للغاية ونمتفائل أننا حيث و  ة. يالرقمأفضل الحلول   عالميأنشطة التجارة اإللكتر

 
 سنواصل ،ا

ة تشي    عيبقر و  . اغتنام هذه الفرص الصاعدة والمتنامية بأفضل الطرق الممكنةعىل جهودنا تركت    طوير ت وتت 
ي مختلف السواق ال

كات وخدمات الشحن ف  ي مجاىلي الحلول اللوجستية الشاملة للشر
ي تغطيها شبكتناقدراتنا ف 

 تر
نا  أبرز  ضمن ة المتبقية من  خاللمحاور تركت    ". ابعده وما الجاري  العامالفتر

 
 – انتىه -

 
 نبذة عن "أرامكس"

ي الماىلي تحت الرمز ) ي سوق دت 
 
كة أرامكس مزود عالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة ومدرجة ف (. تأسست DFM: ARMXشر

ي عام 
 
كة ف  بخدماتها المخصصة   1982الشر

 
كمشغل لخدمات الشحن الشي    ع، وما لبثت أن تطورت بشعة لتتحول إىل عالمة تجارية معروفة عالميا

ي بورصة ناسداك من العام 
 
ي أدرجت ف

ي سوق 2002حتر  1997ومنتجاتها المبتكرة. وتعتت  أرامكس، التر
 
كة يتم تداول أسهمها ف ي ، اليوم شر دت 

. ويعمل لديها عدد أكتر من  ي  17,500الماىلي
 
ي  70أكتر من  ضمن موقع 600ما يزسد عن  موظف ف

دولة، وهي تقود شبكة قوية من التحالفات التر
 وتجمع بي   

 
 عالميا

 
ي مجال الشحن الشي    ع حول العالم. وتتضمن مجموعة الخدمات المقدمة من قبل أرامكس  40توفر لها حضورا

 
كة مستقلة ف شر

، وإعادة الشحن، والسجالت اآلمنة، وحلول إدارة ا لحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الشحن الشي    ع عىل الصعيدين المحىلي والدوىلي
ونية "شوب آند شيب" ونية وخدمة توصيل بضائع تجارة التجزئة اإللكتر ي ذلك حلول العمال اإللكتر

 
ونية بما ف  المعلومات، والخدمات اإللكتر

(hipShop and S) .www.aramex.com . 
 
 

http://www.aramex.com/


 تابعونا عىل: 
 

     
 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرج  االتصال ب : 
 مجموعة برنزويك     أرامكس

 سيلي   أسود     محمد القاسم
يك منتسب   االتصاالت المؤسسية والعالقات العامة –مدير أول   شر

6755 524 4 971+    9666 560 4 971+ 
 : ي
وت   mohammad.alqassem@aramex.com  ARAMEX@brunswickgroup.comبريد إلكتر
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https://www.facebook.com/Aramex
https://www.youtube.com/user/AramexTV
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