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 خبر صحفي

 
  في أرباحها الصافية%   ١٠بنسبة ارتفاعًا أرامكس تسجل 

  ٢٠١٠من العام  للربع الثاني
 

  وأسواقها خدماتها مليون درهم على امتداد كافة  ٥٥٧لتبلغ %  ١٥ارتفاع عائدات الشركة بنسبة
  الرئيسية

  خالل الربع الثاني%  ١٠هامش ربح مرتفع بلغ صافي. 
 اد لزيادة االستثمار والتوسع في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة في آسيا استعد

  الوسطى
 

 

 :٢٠١٠يوليو،  ٢٥دبي، 

 الثالثة لألشهر المالية نتائجها عن اليوم اللوجستية، والحلول النقل لخدمات العالمي المزود" أرامكس" أعلنت
 درهم مليون ٥٥ إلى الحالي العام الثاني من الربح للربع صافي تفعار  حيث. ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  المنتهية
مجموع األرباح يكون وبهذا  .درهم مليون ٥٠ والبالغة ٢٠٠٩ عام نفس الفترة من أرباح عن% ١٠ بزيادة

 ١٠ة قدرها زياد مليون درهم، مسجلةً  ١٠٢الصافية التي حققتها الشركة في النصف األول من العام الحالي 
  . مليون درهم ٩٣والتي بلغت فيها األرباح الصافية للشركة  ٢٠٠٩مقارنة باألشهر الستة األولى من % 

 

مليون درهم، بزيادة  ٥٥٧سجلت نموًا مرتفعًا للربع الثاني على التوالي، حيث " أرامكس" إيراداتوقد حققت 
وجاء هذا األداء القوي . مليون درهم ٤٨٥والتي بلغت  ٢٠٠٩الثاني من في الربع إيراداتها عن %  ١٥قدرها 

عمليات الشركة، إلى جانب األداء القوي لخدمات الشحن في كافة على امتداد اإليرادات نتيجة لنمو حجم 
، والذي حافظت فيه على ٢٠١٠في الربع األول من " أرامكس"لألداء المتميز ومواصلة ل. أوروبا والهند

 ١٠نسبته هامش ربح مرتفع صافي الشركة خالل الربع الثاني  حققت، فقد يةتكاليف التشغيلالخفض امج بر 
 .% 

 



 ٢ 

مطابقة لتوقعاتنا نتائج الربع الثاني جاءت  "": أرامكس"التنفيذي لشركة  الرئيسفادي غندور، المؤسس و وقال 
على  سنواصل التركيز"وأضاف غندور . " عمليات الشركة صعيد كافةعلى قوي أداٍء مالي  مع يةً متماشو 

تلك الموجودة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبلدان رابطة  خاصةً  االستثمار والتوسع في األسواق الناشئة
  ."متينبرصيٍد نقدٍي مدعومين  ،في آسيا الوسطى الدول المستقلة

 

حيث  ،٢٠١٠الربع الثاني من عام  خاللتجاه البيئة والمجتمعات االوفاء بالتزاماتها  "رامكسأ"كما واصلت 
ومن بين . مجلس التعاون الخليجيدول في  "اليونيسيف"مع الذي يربطها التعاون توسيع نطاق بالشركة  قامت
بريل أستدامة في التنمية المحول تقرير الثاني كان إصدار ال، أيضاً  الشركة التي قامت بهاالمبادرات أهم 

  .على هذا الصعيد" أرامكس"الذي وصلت إليه التقدم  مدىبهدف تسليط الضوء على ، ٢٠١٠
  

 -انتهى   -
 
 
 

  ":أرامكس"نبذة عن 
 ،كشركة تقدم خدمات النقل السريع ١٩٨٢الرائدة في مجال توفير الخدمات اللوجستية وحلول النقل الشاملة حول العالم  في عام  "رامكسأ"تأسست شركة 

وفي . ل المختلفةقتجارية عالمية تتميز بتقديم الخدمات المتخصصة و الحلول المبتكرة في مجاالت الن ثم تطورت في وقت قياسي لتصبح عالمةمن و 
واليوم هي مدرجة في سوق دبي المالي للتداول العام تحت  .٢٠٠٢ ىسهمها في بورصة ناسداك حتأاول شركة عربية تدرج  "رامكسأ"كانت  ١٩٩٧عام 
واسعة من الحلفاء  والتي تضم أكثر  شبكةترأس  ، كما أنهافرع حول العالم ٣١٠موظف في  ٨١٠٠ نها ععدد موظفي ويزيد ،(DFM:ARMX)اسم 
على خدمة الشحن السريع الداخلي و الدولي كذلك خدمة الشحن و الخدمات " أرامكس"وتشتمل خدمات . من مختلف أنحاء العالم ةشركة مستقل ٤٠من 

  ثائق و خدمات التسوق عبر األنترنتاللوجستية والتخزين باالضافة الى ادارة الو 
  

 : بـ االتصال يرجى المعلومات، من لمزيد

  شحادةينا ل
   ارامكس
 ٥١١١ ٥٥١ ٦ ٩٦٢+: هاتف

Email: lina.shehadeh@aramex.com 
 

  نيسون نيكوالس/  الطويل محمد/ نيتن نامبيار
  :مارستلر-رسونيب  أصداء"

  المتحدة العربية اإلمارات دبي،
  +٣٣٥٦٠٨٠-٤-٩٧١: فاكس ،+٣٣٤٤٥٥٠-٤-٩٧١: هاتف
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