
 

 
 صحفي خبر

% 10 ترتفع األول لمربع" أرامكس" أرباح
 

 الربح لصافي جيد ىامش عمى المحافظة مع قوية إيرادات تسجيل 
 

  درىم مميون 500عندرصيد نقدي متين لمشركة  

  استعداد لزيادة االستثمار والتوسع في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبمدان رابطة الدول
 المستقمة في آسيا الوسطى

 
 عن اليوم الموجستية، والحمول النقل لخدمات العالمي المزود ،"أرامكس" أعمنت: 2010 أبريل 29 ،دبي

 األول لمربعالربح  صافي ارتفع حيث. 2010 مارس 31 بتاريخ المنتيية الثالثة لألشير المالية نتائجيا
 والبالغة 2009 معا مننفس الفترة  أرباح عن% 10 بزيادة درىم، مميون 47,5 إلى الحالي العام من

.  درىم مميون 43,1
 

 تطبيق تواصل فيما ،%9 نسبتو مرتفع ربح ىامشصافي  2010 من األول الربع في الشركة وسجمت
. اإلنفاق وترشيد الخدمات تكمفة خفض عن أسفرت تكاليف ال إلدارة فاعمة برامج

 
 عبر األساسية الخدمات جميع يف قوياًا  نمواًا  2010 عام من األولى الثالثة األشير إيرادات سجمت كذلك
 عام مننفس الفترة  إيرادات عن% 14 بزيادة درىم، مميون 530 إلى مرتفعة الشركة، عمميات كافة

.  درىم مميون 463 البالغة 2009
 

 مع األول لمربع الفصمية النتائج تنسجم: "أرامكس لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس غندور، فادي وقال
 في الكبير النمو عن ففالًا  أسواقنا، جميع في القوي بأدائنا مدفوعاًا  اإليرادات نمو اءج فقد توقعاتنا،

كان لعممياتنا  وقد. الكمي العالمي لالقتصاد العام التوجو يعكس نمو وىو لدينا، الشحن خدمات أعمال
".  اآلوروبية األثر األكبر في ىذه النتائج اإليجابية

 



 مارس 31 في درىم مميون 500 بمغ رصيد نقديمن خالل  ة قويةميزانيتحافظ عمى  أرامكسوما تزال 
 شرق وجنوب أفريقيا وخصوصاًا  الناشئة، األسواق في لمتوسع خططيا دعم لمشركة سيتيح مما ،2010

 محمية شركات مع التحالف خالل من وذلك ،في آسيا الوسطى المستقمة الدولوبمدان رابطة  آسيا
. األول المقام في استراتيجية

 
 

بالتنمية  التزاميا تجسيد عمى التركيز مواصمة 2010 عام من المتبقية الفترة خالل" أرامكس" وتعتزم
 ،لمجتمعات المحميةا تنمية فيبشكل فاعل  والمشاركة البيئية، الممارسات أففل تطبيق عبر المستدامة
. والمتوسطة الصغيرة والشركات بالشبا وتطوير نموتعزز  بيئة لتوفير والمؤسسات الشركاء مع والتحالف

 
  –انتيى -

 
 ارامكس عن نبذة

 العالم حول المسؤول التجاري النشاط بتمكين( ARMX :DFM) ارامكس تمتزم والنجاح، العمل من عاماًا  28 إلى استناداًا 
. المستدامة الممارسات ألففل وفقاًا  المتخصصة الموجستية والخدمات النقل حمول تقديم خالل من

 

:  بـ االتصال يرجى المعمومات، من لمزيد
  عالية طوقان

 المتحدة العربية اإلمارات دولة دبي، ،(ع م ش) ارامكس
 5111 551 6 962+: ىاتف

Email: alia.toukan@aramex.com 
 

 
 

 نيسون نيكوالس / الطويل محمد /حمام سارة
 مارستمير بارسون أصداء
 المتحدة العربية اإلمارات دبي،
 3356080-4-971: فاكس ،3344550-4-971: ىاتف
 m.altawil@asdaa.com / s.hammam@asdaa.com / n.nesson@asdaa.com :اإللكتروني البريد

 

 
 

mailto:alia.toukan@aramex.com





























