
 

 

 

 

 

 

 التابعة  وشركاتها ش.م.ع أرامكس
 

 المدققة غير الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
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 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  أرامكس
 

   تقرير المراجعة والمعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة
   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 

 

 

 الصفحات  المحتويات 
 

 

 1 التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 
 

 

 2 بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد 
 

 

 3 بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي الموحد 
 

 

 4 الموجز المرحلي الموحد بيان الدخل الشامل 
 

 

 5 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي الموحد 
 

 

  7 - 6 بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد 
 

 

 26 - 8 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 



 102451برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(، رخصة رقم 
 اإلمارات العربية المتحدة  -، دبي 11987، ص. ب. 5إعمار سكوير، مبنى رقم 

www.pwc.com/me+، 971( 0)4 346 9150+، فاكس: 971( 0)4 304 3100هاتف: 

جاك فاخوري ودوجالس أومهوني ومراد النسور ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين 

جزة المرحلية الموحدة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المو
 شركة أرامكس ش.م.ع 

مقدمة

م إليهم  )يشار  التابعة  )"الشركة"( وشركاتها  أرامكس ش.م.ع  لشركة  المرفق  الموحد  المرحلي  الموجز  المالي  المركز  بيان  بمراجعة  قمنا  باسم  لقد  عاً 
والبيانات الموجزة المرحلية الموحدة ذات الصلة لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر والستة    2022يونيو    30"المجموعة"( كما في  

لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك    أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ والبيانات الموجزة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 
الدولي    اإليضاحات التفسيرية. تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبيالتاريخ و 

الموحدة 34رقم   المرحلية  الموجزة  المالية  المعلومات  استنتاج حول هذه  إبداء  في  تتمثل  إن مسؤوليتنا  المرحلية".  المالية  "التقارير  بناًء على عملية    ، 
المراجعة التي قمنا بها. 

 نطاق المراجعة

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة".  2410لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وكذلك  تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على  

التدقيق المنجزة  تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عملية  
دولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحصول على تأكيٍد بأننا سوف نكون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي  وفقاً لمعايير التدقيق ال

 قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً في هذا الشأن. 

االستنتاج 

لفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية،استناداً إلى مراجعتنا، لم ي 
   ، "التقارير المالية المرحلية".34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

برايس ووترهاوس كوبرز
 2022أغسطس  10

 مراد النسور 
1301قي الحسابات المشتغلين رقم سجل مدق

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 





 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  أرامكس
 الموحد  المرحلي  الموجز الخسائر أو  األرباح بيان
 يونيو  30 في   المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 

 3 الموحدة. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية  26إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  إيضاح  
 لفترة الثالثة أشهر  

  يونيو  30المنتهية في 

   لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

   2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    

 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة    
          

          العمليات الجارية 

 2,995,856  2,965,521  1,570,923  1,516,589   تقديم الخدمات 

 ( 2,248,546)  ( 2,242,798)  ( 1,182,258)  ( 1,137,966)   تكلفة الخدمات 

 747,310  722,723  388,665  378,623   إجمالي الربح 

 ( 144,514)  ( 123,925)  ( 77,114)  ( 65,140)   مصاريف بيع وتسويق 

 ( 427,004)  ( 448,300)  ( 213,497)  ( 234,187)   مصاريف إدارية 
صافي خسارة االنخفاض في قيمة  

 ( 11,444)  ( 9,305)  ( 5,016)  ( 4,758)   الموجودات المالية 

 14,657  ( 2,618)  6,514  ( 10,969)   )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي 

 179,005  138,575  99,552  63,569   ربح التشغيل 

 3,673  1,996  1,426  1,005   إيرادات التمويل 

 ( 30,653)  ( 28,217)  ( 15,364)  ( 15,377)   تكاليف التمويل 
حصة من نتائج مشاريع مشتركة وشركات  

 7,293  7,720  4,608  4,164   زميلة

 159,318  120,074  90,222  53,361   الربح قبل ضريبة الدخل 

 ( 57,055)  ( 28,085)  ( 29,409)  ( 8,349)  15 مصروف ضريبة الدخل 

 102,263  91,989  60,813  45,012   ربح الفترة من العمليات الجارية 

          

          العمليات المتوقفة 

)خسارة( / ربح الفترة بعد الضريبة من 
 11,327  ( 16)  5,432  ( 24)  6 العمليات المتوقفة 

 -  800  -  -  6 ربح من بيع شركة تابعة 

 113,590  92,773  66,245  44,988   الفترة ربح 

          

          العائد إلى: 

          مساهمي الشركة األم 

 101,075  91,087  60,419  44,592   ربح الفترة من العمليات الجارية 
)خسارة( / ربح الفترة من العمليات  

 10,404  784  5,047  ( 24)   المتوقفة 

   44,568  65,466  91,871  111,479 

          حصص غير مسيطرة 

 1,188  902  394  420   ربح الفترة من العمليات الجارية 

 923  -  385  -   ربح الفترة من العمليات المتوقفة 

   420  779  902  2,111 

ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة  
          األم 

األساسية والمخفّضة للسهم من الربحية  
 0,069  0,062  0,041  0,030  8 العمليات الجارية 

الربحية األساسية والمخفّضة للسهم من 
 0,007  0,001  0,003  0,000  8 العمليات المتوقفة 

            



 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  أرامكس
 الموحد  المرحلي  الموجز  الشامل الدخل بيان
 يونيو  30 في   المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 

 4 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.  26إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 

 لفترة الثالثة أشهر  
  يونيو  30المنتهية في 

   لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في  

 2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
 مراجعة   مراجعة   مراجعة   مراجعة  
        

 113,590  92,773  66,245  44,988 ربح الفترة 

 

        الشامل اآلخر الدخل 

)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد  
تصنيفه في بيان األرباح أو الخسائر  
الموجز المرحلي الموحد في الفترات  

        الالحقة: 

        

فروق الصرف الناتجة عن تحويل العمليات  
 ( 8,611)  ( 41,993)  3,415  ( 13,623) األجنبية 

 400  ( 6,165)  349  1,829 المفرط تأثير التضخم 

 (11,794 )  3,764  (48,158 )  (8,211 ) 

        

الخسارة الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها  
في بيان األرباح أو الخسائر الموجز  
        المرحلي الموحد في الفترات الالحقة: 

        

الخسارة من أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
 ( 1,186)  ( 17)  ( 24)  ( 151) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إعادة قياس التزامات منافع التقاعد من خالل  
 -  10  -  17 الدخل الشامل اآلخر 

 (134 )  (24 )  (7 )  (1,186 ) 

)الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة، 
 ( 9,397)  ( 48,165)  3,740  ( 11,928) بالصافي من الضريبة 

 104,193  44,608  69,985  33,060 مجموع الدخل الشامل للفترة 

        

          العائد إلى:

 104,053  44,354  69,366  33,070 مساهمي الشركة األم 
 140  254  619  ( 10) حصص غير مسيطرة 

 33,060  69,985  44,608  104,193 

        

الشامل العائد إلى  ينشأ مجموع الدخل 
        مساهمي الشركة األم من: 

 98,067  42,463  69,112  31,395 العمليات الجارية 
 5,986  1,891  254  1,675 العمليات المتوقفة 

 33,070  69,366  44,354  104,053 

        

 

 

 

 

 



 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  أرامكس
 الموحد المرحلي  الموجز  الملكية حقوق  في التغيرات  بيان
   يونيو 30 في   المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 

 5 . تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 26إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

     العائد إلى مساهمي الشركة األم  

 

 رأس 
  المال 

 احتياطي  
  نظامي 

احتياطي تحويل  
  عمالت أجنبية

احتياطي ناتج من  
االستحواذ على  
حصص غير  

  مسيطرة 

احتياطيات ناتجة من  
بنود الدخل الشامل  

  اآلخر 

 أرباح  
  المجموع   محتجزة 

 

 

حصص غير  
  مسيطرة 

  مجموع حقوق
 الملكية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

2022                  

 2,675,993  10,817  2,665,176  1,500,570  ( 12,008)  ( 329,759)  ( 398,529)  440,802  1,464,100 2022يناير  1الرصيد في 

 5,066  -  5,066  -  -  -  5,066  -  - تأثير التضخم المفرط 

 2,681,059  10,817  2,670,242  1,500,570  ( 12,008)  ( 329,759)  ( 393,463)  440,802  1,464,100 )معدل(  2022يناير  1في 

 92,773  902  91,871  91,871  -  -  -  -  - ربح الفترة 
 ( 48,165)  ( 648)  ( 47,517)  -  ( 7)  -  ( 47,510)  -  - الخسارة الشاملة األخرى  

 44,608  254  44,354  91,871  ( 7)  -  ( 47,510)  -  - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

 ( 1,127)  ( 1,127)  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح الشركات التابعة 
 ( 190,333)  -  ( 190,333)  ( 190,333)  -  -  -  -  - (3توزيعات أرباح إلى المساهمين )إيضاح 

 2,534,207  9,944  2,524,263  1,402,108  ( 12,015)  ( 329,759)  ( 440,973)  440,802  1,464,100 2022يونيو  30الرصيد في 

                  

يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
2021                  

 2,706,961  16,301  2,690,660  1,504,306  ( 7,064)  ( 335,186)  ( 344,425)  408,929  1,464,100  2021يناير  1الرصيد في 
 19,706  -  19,706  -  -  -  19,706  -  - تأثير التضخم المفرط 

 2,726,667  16,301  2,710,366  1,504,306  ( 7,064)  ( 335,186)  ( 324,719)  408,929  1,464,100 )معدل(  2021يناير  1في 
 113,590  2,111  111,479  111,479  -  -  -  -  - ربح الفترة 

 ( 9,397)  ( 1,971)  ( 7,426)  -  ( 1,186)  -  ( 6,240)  -  - الخسارة الشاملة األخرى  

 104,193  140  104,053  111,479  ( 1,186)  -  ( 6,240)  -  - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

تحويل خسارة من استبعاد استثمارات حقوق  
الدخل  الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 -  -  -  ( 1,102)  1,102  -  -  -  - الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة 
 ( 2,395)  ( 2,395)  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح الشركات التابعة 

 ( 190,333)  -  ( 190,333)  ( 190,333)  -  -  -  -  - (3توزيعات أرباح إلى المساهمين )إيضاح 

 2,638,132  14,046  2,624,086  1,424,350  ( 7,148)  ( 335,186)  ( 330,959)  408,929  1,464,100  2021يونيو  30الرصيد في 



 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  سأرامك
 الموحد  المرحلي الموجز النقدية  التدفقات بيان
   يونيو 30 في   المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 

 6 . تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 26إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021  2022  إيضاح  
 ألف درهم   ألف درهم    
 مراجعة   مراجعة    
      

      التشغيلية  األنشطة

 159,318  120,074   الربح قبل الضريبة من العمليات الجارية
 13,094  835  6 الربح قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

 172,412  120,909   الربح قبل الضريبة 
      

      تعديالت لـ 

 61,677  55,985   استهالك ممتلكات ومعدات 
 131,046  129,606   موجودات حق االستخدام استهالك 

 4,442  1,383   إطفاء موجودات أخرى غير ملموسة 
 ( 1,824)  10,897   خسارة / )ربح( من بيع ممتلكات ومعدات  
 22,690  17,071   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 13,626  9,760   صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 7,357  5,528   قروض  -تكاليف التمويل 
 24,823  22,724   مطلوبات اإليجار  -تكاليف التمويل 
 ( 3,855)  ( 1,996)   إيرادات التمويل 

 -  ( 800)  6 ربح من بيع شركة تابعة 
 ( 7,293)  ( 7,720)   حصة من نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

   363,347  425,101 
      تعديالت رأس المال العامل: 

 ( 60,869)  65,762   ذمم مدينة 
 ( 40,096)  ( 18,635)   موجودات متداولة أخرى 

 ( 5,662)  ( 76,633)   ذمم دائنة 
 ( 88,003)  ( 41,966)   مطلوبات متداولة أخرى 

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل  
 230,471  291,875   ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 ( 49,099)  ( 36,928)   ضريبة دخل مدفوعة 
 ( 19,262)  ( 12,681)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 162,110  242,266   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية* 

      

      االستثمارية  األنشطة

 ( 63,319)  ( 39,025)  4 شراء ممتلكات ومعدات 
 ( 4,659)  -   شراء موجودات غير ملموسة 

 2,908  1,376   عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 
 -  2,545   عوائد من بيع شركة تابعة 

 662  360   صافي النقد المستبعد من العمليات المتوقفة
 3,855  1,996   مقبوضة إيرادات تمويل 

 190,505  45,155   هوامش وودائع بنكية 
 964  196   موجودات غير متداولة أخرى 

 ( 7,758)  2,743   نقد مقيّد 
 4,557  8,728   توزيعات أرباح من مشاريع مشتركة 

 127,715  24,074   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

      

 

  



 التابعة  وشركاتها ش.م.ع  أرامكس
  الموحد المرحلي الموجز النقدية  التدفقات بيان
 )تابع(   يونيو 30 في   المنتهية  أشهر الستة  لفترة

 

 7 . تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة 26إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 2021  2022  إيضاح  
 ألف درهم   ألف درهم    
 مراجعة   مراجعة    

 

      التمويلية  األنشطة

 ( 32,563)  ( 27,657)   تكاليف تمويل مدفوعة 
 2,137  6,110   متحصالت من القروض والسلفيات المحملة بالفائدة 

 ( 169,019)  ( 6,930)   والسلفيات المحملة بالفائدة سداد القروض 
 ( 137,113)  ( 146,413)   الدفعات األساسية لمطلوبات اإليجار
 ( 190,333)  ( 190,333)   توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين 

 ( 2,395)  ( 740)   توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة 

 ( 529,286)  ( 365,963)   المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي التدفقات النقدية 

      

صافي النقص في النقد وما في حكمه )بالصافي من السحوبات البنكية على  
 ( 239,461)  ( 99,623)   المكشوف(* 

 ( 10,649)  ( 14,043)   صافي فروق الصرف األجنبي 
السحوبات البنكية على  يناير )بالصافي من   1النقد وما في حكمه في 

 907,428  558,687   المكشوف(* 

يونيو )بالصافي من السحوبات البنكية على   30النقد وما في حكمه في 
 657,318  445,021  7 المكشوف(* 

 
 . للتغيرات على ارقام المقارنة 18نود اإلشارة الى إيضاح رقم * 

 

 . 17المعامالت غير النقدية مبينة في اإليضاح رقم 
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 معلومات عامة  . 1
 

وهي مسجلة في    2005فبراير    15تأسست شركة أرامكس ش.م.ع )"الشركة األم أو الشركة"( كشركة مساهمة عامة بتاريخ  
، وتعديالته. 2015( لسنة  2إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

على الشركة األم    2022يونيو    30زة المرحلية الموحدة للشركة كما في وللفترة المنتهية في  تشتمل هذه المعلومات المالية الموج
 وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة" ومنفردين باسم "شركات المجموعة"(. 

 

 .2005يوليو  9الشركة األم مدرجة في سوق دبي المالي بتاريخ 
 

عة هي االستثمار في أعمال الشحن والنقل السريع وإدارة خطوط الخدمات اللوجستية والتوريد وذلك  إن األنشطة الرئيسية للمجمو
 من خالل حيازة وامتالك حصص مسيطرة في شركات في الشرق األوسط ومناطق أخرى من العالم. 

 

 ية المتحدة. ، أم الرمول، دبي، اإلمارات العرب3عنوان المكتب المسجل للشركة األم هو مبنى ومستودع رقم 
 

( المتحدة رقم  العربية  اإلمارات  لدولة  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  32صدر  في    2021(  الشركات"(  سبتمبر   20)"قانون 
.  2015( لسنة  2والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2022يناير    2ودخل حيز التنفيذ في    2021

لالمتثال ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة   2022يناير    2ًرا اعتباًرا من  شه  12وللمجموعة مهلة  
 . 2021( لسنة 32رقم )

 

، امتلكت شركة ألفا أوريكس المحدودة )"ألفا"(، وهي شركة تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة 2021ديسمبر    31كما في  
ألفا بتحويل  2022يناير    20ال المصدر لشركة أرامكس ش.م.ع. وفي  من رأس الم  ٪22,5ما نسبته   ٪ من  22,32، قامت 

 أسهمها في الشركة إلى شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع، وهي أيًضا شركة تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.
 

٪ من رأس  24,93الفرنسية، على  ، استحوذت جيو بوست، ذراع الطرود السريعة لمجموعة ال بوست  2021خالل أكتوبر  
 المال المصدر لشركة أرامكس ش.م.ع.

 

أغسطس   10تم اعتماد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
2022 . 

 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة . 2
 

 أساس اإلعداد  2-1
 

المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة للمجموعة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية المعدل لبيان تأثيرات التضخم  لقد تم إعداد  
حيثما تعمل الشركات في اقتصادات شديدة التضخم، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

ع التقاعد المحددة المقاسة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية  المقاس بالقيمة العادلة وخطط مناف
 المقدرة والموجودات محتفظ بها للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع. 
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  )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .  2 
 

 )تابع(  أساس اإلعداد 2-1
 

ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية الموحدة  
إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الم .  2021ديسمبر    31وحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً 

مؤشراً على النتائج التي    2022يونيو    30إلى    2022يناير    1وباإلضافة إلى ذلك، ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من  
 . 2022ديسمبر  31قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في 

 

الصادر    التقارير المالية المرحلية:  34المرحلية الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة
 عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية. 

 

باستثناء اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة كما هو مبين أدناه، فإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية  
المرحلية الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية   الموجزة

 . 2021ديسمبر  31في 
 

مفرط. وعليه، تم عرض النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي  اقتصادات ذات تضخم    ةوالتركي  ةاللبناني  اتعتبر االقتصادت
ت التابعة للمجموعة، "أرامكس لبنان ش.م.ل" و"أرامكس انترناشيونال هافا كارغو في كرية أنونيم سركتي" من حيث  للشركا

 وحدة القياس الحالية في تاريخ التقرير.
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 2-2
 

 المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في إعداد 
 

  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 
لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما  في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة. ولم يكن  2022ينايـر  1أو بعد 

 هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة. 
 

تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -  ممتلكات ومنشآت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (أ)
الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من  "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على    16

بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بعوائد البيع والتكلفة  
  ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

 

"المخصصات والمطلوبات   37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم    -  تكلفة تنفيذ العقد  -العقود المثقلة   ( ب)
   الطارئة والموجودات الطارئة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا.

 

تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة   -  2020  -  2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   ( ج)
للتقارير المالية رقم   للتقارير المالية رقم    1على المعيار الدولي    9"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار الدولي 

للتقارير   41حاسبي الدولي رقم  "األدوات المالية" والمعيار الم "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي 
 "عقود اإليجار". 16المالية رقم 

 

"اندماجات األعمال" مرجعاً    3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    -  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي (د)
حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية   3المالية رقم  في المعيار الدولي للتقارير  

  لعمليات اندماج األعمال. 
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        )تابع(   ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 )تابع(  التغيرات في السياسات المحاسبية 2-2
 

   والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكرا  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 

   (.2023يناير  1، "عقود التأمين" )مؤجل حتى الفترات المحاسبية التي تبدأ في 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (أ)
 (. 2023يناير  1)سارية المفعول اعتباراً من  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   ( ب)
 (. 2023يناير  1)سارية المفعول اعتباراً من  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   ( ج)
 (. 2023يناير  1)سارية المفعول اعتباراً من  8التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   (د)

 

المالية الموحدة المستقبلية للمجموعة وتعتزم تطبيقها،    تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت على البيانات
 حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.

 

 أساس التوحيد  2-3
 

تتألف هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة من المعلومات المالية لشركة أرامكس ش.م.ع والمنشآت التي تسيطر 
السيطرة عندما يكون للشركة نفوذ في الشركة المستثمر فيها وأن تتعرض لعوائد متغيرة أو حقوق من مشاركتها  عليها. وتتحقق 

 في الشركة المستثمر فيها وأن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها في الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد المستثمر. 

 
الموجزة المرحلية الموحدة على المعلومات المالية لشركة أرامكس ش.م.ع وشركاتها التابعة. أعدت  تشتمل المعلومات المالية  

المحاسبية،  السياسات  باستخدام نفس  أرامكس ش.م.ع  الخاصة بشركة  التقرير  فترة  لنفس  التابعة  للشركات  المالية  المعلومات 
 باستثناء السياسات المحاسبية الجديدة.

 

 توزيعات األرباح  . 3
 

٪ للسنة  13، اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2022أبريل    21خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في  
٪( من رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 13: توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2020ديسمبر    31)   2021ديسمبر    31المنتهية في  

  31درهم )  0,13ألف درهم(. بلغت توزيعات األرباح للسهم    1,464,100:  2020  ديسمبر  31درهم )ألف    1,464,100
   درهم(. 0,13:  2020ديسمبر 

 

 ممتلكات ومعدات  . 4
 

  39، قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة من الممتلكات والمعدات بقيمة  2022يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
 مليون درهم(.  63: 2021يونيو  30أشهر المنتهية في مليون درهم )فترة الستة 
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار  . 5
 

المنتهية في   الستة أشهر  ، تم االعتراف بإضافات لموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار  2022يونيو    30خالل فترة 
 مليون درهم( ضمن فئات مختلفة. 156:  2021نيو يو 30مليون درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في  204البالغة 

 

 العمليات المتوقفة  . 6
 

   البيان (أ)
 

  استبعاد مجموعة من الموجودات (1)
 

٪ في شركة إنفورميشن فورت ذ.م.م ومنتجات  100، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء لبيع حصتها بنسبة  2021فبراير    3في  
أخرى من الموجودات. وتعد شركة إنفورميشن فورت ذ.م.م شركة رائدة في توفير شركة إنفورميشن فورت ذ.م.م، ومجموعة  

   خدمات إدارة السجالت والمعلومات وتعمل في مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا.
 

 مجموعة الموجودات المستبعدة (2)
 

. وتم إلغاء االعتراف  2022يناير    31و  2021أغسطس    31، تم بيع معظم مجموعة الموجودات في 2022يونيو    30كما في  
   بالموجودات والمطلوبات ذات الصلة لمجموعة الموجودات المستبعدة من بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد.

 

 مجموعة الموجودات المحتفظ بها للبيع (3)
 

كموجودات/مطلوبات محتفظ بها للبيع يتم االعتراف بها في  إن المجموعة المتبقية من الموجودات التي لم تُستبعد بعد ومسجلة  
لمجموعة   الصلة  الموجودات والمطلوبات ذات  الموحد كعمليات متوقفة. وتُصنف  المرحلي  الموجز  الخسائر  أو  األرباح  بيان 

ه المجموعة المتبقية الموجودات المحتفظ بها للبيع بشكل منفصل في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد. وال تزال هذ
 من الموجودات قيد االستبعاد.
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 )تابع( العمليات المتوقفة . 6
 

   األداء المالي للعمليات المتوقفة ( ب)
 

 فيما يلي تحليل نتائج العمليات المتوقفة خالل الفترة: 
 

 
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  يونيو 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 

 2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 مراجعة      مراجعة      مراجعة      مراجعة     
        

 87,464  3,389  44,272  1,482 تقديم الخدمات
 ( 43,271)  ( 2,269)  ( 22,333)  ( 1,088) تكلفة الخدمات

 44,193  1,120  21,939  394 إجمالي الربح
        

 ( 5,052)  ( 265)  ( 2,403)  ( 133) مصاريف بيع وتسويق 
 ( 22,890)  ( 214)  ( 11,154)  ( 121) مصاريف إدارية 

صافي خسارة االنخفاض في قيمة  
 ( 1,497)  ( 455)  ( 1,356)  (61) الموجودات المالية 

 ( 315)  ( 116)  ( 169)  (69) مصاريف أخرى 

 14,439  70  6,857  10 ربح التشغيل
 182  -  97  - إيرادات التمويل

 ( 1,527)  (35)  ( 741)  (8) مصاريف التمويل

 13,094  35  6,213  2 الربح قبل ضريبة الدخل 
 ( 1,767)  (51)  ( 781)  (26) مصروف ضريبة الدخل 

 11,327  (16)  5,432  (24) )خسارة( / ربح الفترة 

 -  800  -  - المتوقفةالربح من بيع العمليات 

)الخسارة( / الربح من العمليات 
 11,327  784  5,432  (24) المتوقفة

الدخل / )الخسارة( الشاملة  
 ( 4,076)  1,107  ( 4,920)  1,699 األخرى

 7,251  1,891  512  1,675 مجموع الدخل الشامل

        

مجموع الدخل الشامل للفترة  
        العائد إلى: 

 5,986  1,891  254  1,675 مساهمي الشركة األم 
 1,265  -  258  - حصص غير مسيطرة

 1,675  512  1,891  7,251 
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 )تابع( العمليات المتوقفة . 6
 

 موجودات محتفظ بها للبيع  (ج)
 

 كمحتفظ بها للبيع:ملخص المركز المالي لشركة إنفورميشن فورت ذ.م.م التي تم احتسابها كمجموعة مستبعدة مصنفة 
 

 

   يونيو 30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
 مدققة   مراجعة 

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 2,867  2,162 ممتلكات ومعدات 
 2,868  541 موجودات حق االستخدام

 2,703  5,735 

    موجودات متداولة 

 2,867  1,701 ذمم مدينة، بالصافي 

 140  100 موجودات متداولة أخرى 

 1,908  97 نقد وما في حكمه

 1,898  4,915 

 10,650  4,601 مجموع الموجودات 

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة

 271  293 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 1,118  170 مطلوبات اإليجار

 463  1,389 

    مطلوبات متداولة

 207  217 ذمم دائنة تجارية
 1,608  362 مطلوبات اإليجار

 1,210  668 مطلوبات متداولة أخرى
 91  50 مخصص ضريبة الدخل

 1,297  3,116 

 4,505  1,760 مجموع المطلوبات

 6,145  2,841 صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد
 

 العمليات المتوقفة التدفقات النقدية من 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 مراجعة      مراجعة     
    

 23,787  ( 620) صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية
 ( 4,115)  - صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 ( 15,220)  ( 887) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

 4,452  ( 1,507) صافي التدفقات النقدية )الصادرة( / الواردة 
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 بيع شركة تابعة ( د)

 

 بالعمليات المتوقفة كما في تاريخ استبعاد مجموعة الموجودات بيانها كالتالي:إن المعلومات المالية المتعلقة 
يناير  31 

2022 
أغسطس   31 

2021 
 ألف درهم   ألف درهم  

    الموجودات

    موجودات غير متداولة

 78,891  488 ممتلكات ومعدات 
 45,843  1,030 موجودات حق االستخدام

 6,438  - شهرة 
 892  - أخرى غير ملموسةموجودات 

 925  - موجودات الضريبة المؤجلة 

 1,518  132,989 

    موجودات متداولة 

 31,542  414 ذمم مدينة، بالصافي 
 21,694  15 موجودات متداولة أخرى 

 43,430  1,350 نقد وما في حكمه

 1,779  96,666 

 229,655  3,297 مجموع الموجودات 

 
    المطلوبات 

    مطلوبات غير متداولة 

 15,393  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 38,994  - مطلوبات اإليجار

 1,251  - مطلوبات الضريبة المؤجلة 

 -  55,638 

    مطلوبات متداولة

 6,794  - ذمم دائنة تجارية 
 8,661  1,209 مطلوبات اإليجار

 61,001  343 مطلوبات متداولة أخرى 
 2,240  - ضريبة الدخل مخصص 

 1,552  78,696 

 134,334  1,552 مجموع المطلوبات

    

 3,223  - حصص غير مسيطرة 

 92,098  1,745 صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد
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 )تابع(  بيع شركة تابعة )د( 

 
ألف درهم من الرصيد المتبقي المتاح في حساب الضمان،    47,101والشراء، سجلت اإلدارة مبلغًا مستحقًا قدره  وفقًا التفاقية البيع  

التقرير،  المتاحة كما في تاريخ  المعلومات  التصحيح على أساس  المحتملة وتعديالت  المطالبات  المجموعة بتقدير  حيث قامت 
ن. خالل الوقت المحدد في اتفاقية البيع والشراء وبمجرد تبلور التعديالت  وبذلك تم االعتراف بالمبلغ المستحق من حساب الضما

نتيجة لإلجراءات الموضحة في االتفاقية، وكذلك نتيجة تحديد المشتري ألي مبالغ من شأنها أن تمثل المطالبات على النحو المحدد  
ي التقديرات في بيان األرباح أو الخسائر الموجز في االتفاقية، سيتم االعتراف بهذه التعديالت على أساس مستقبلي كتغيرات ف

ألف   335,157، تم تحديد القيمة العادلة للمقابل بمبلغ 2021أغسطس  31المرحلي الموحد في الفترة التي حدثت فيها. كما في 
ألولي، وتم  ألف درهم كتعديل تصحيح على حساب الضمان ا  437، استلمت المجموعة مبلغًا وقدره  2022درهم. وخالل فبراير  

 االعتراف به كربح في بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي الموحد. 
 

 تم احتساب ربح بيع الشركة التابعة على النحو التالي في تاريخ كل استبعاد:

 
يناير  31 

2022 
   أغسطس 31 

2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
    المقابل المقبوض أو المدين: 

 288,056  2,108 نقد
 47,101  - ذمم مدينة

 335,157  2,108 مجموع مقابل االستبعاد 
القيمة الدفترية لصافي الموجودات المبيعة )بما في ذلك الشهرة المعترف بها على مستوى  

 ( 237,327)  (1,745) المجموعة( 

وتكاليف  ربح البيع قبل ضريبة الدخل وإعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية  
 97,830  363 البيع 

 (47,703)  - إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية
المبالغ النقدية المقتطعة المتعلقة بمنتجات شركة انفورميشن فورت ذ.م.م التي لم يتم بيعها  

 (5,104)  - بعد
 (13,415)  - تكاليف البيع 

 31,608  363 ربح البيع بعد ضريبة الدخل 
 -  437 تعديل التصحيح

 31,608  800 مجموع ربح البيع بعد ضريبة الدخل 

 

 أرصدة نقدية وبنكية  . 7

 

   يونيو 30 
2022 

ديسمبر  31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
 مدققة  مراجعة     
    

 711,800  581,872 نقد وما في حكمه
 57,641  10,502 نقد مقيد وهوامش وودائع ثابتة*

 592,374  769,441 
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ألف درهم( محتفظ بها لدى   620,536: 2021ديسمبر  31ألف درهم ) 511,614يشمل النقد لدى البنوك مبالغ إجمالية بقيمة 
االستالم التي تحصلها المجموعة نيابة  ألف درهم تقريباً من مبالغ الدفع عند    81,298بنوك أجنبية بالخارج ومبالغ إجمالية بقيمة  

ديسمبر   31عن العمالء، وتم تسجيل الرصيد ذاته كمطلوبات متداولة أخرى في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد )
 ألف درهم(.  141,284: 2021

 
:  2021ديسمبر    31ألف درهم )  7,484* يتكون النقد المقيد والهوامش والودائع الثابتة من ودائع هامشية مقابل ضمانات بمبلغ  

:  2021ديسمبر    31ألف درهم )  2,779أشهر بمبلغ    3ألف درهم(، وودائع طويلة األجل ذات آجال استحقاق تزيد على    7,375
ألف درهم( بالصافي    2,223:  2021ديسمبر  31ألف درهم ) 239ألف درهم(، ونقد مقيد في البنوك اللبنانية بمبلغ  48,043

 االئتمانية المتوقعة.  من الخسائر
 

المصنف    2021ديسمبر    31وللسنة المنتهية في    2022يونيو    30كانت حركة النقد لدى البنوك في لبنان للفترة المنتهية في  
 ضمن النقد المقيّد كما يلي:

 

   يونيو 30 
2022 

ديسمبر  31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 مدققة      مراجعة     
    

 4,008  1,265   نقدية وبنكيةأرصدة 

 ( 1,785)  ( 1,026)   ناقًصا: االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة

 239  2,223 

 

 فيما يلي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة:
 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
  مراجعة   مراجعة 

    

 21,301  1,785  يناير 1في 

 3,467  ( 759) )عكس( / تحميل على الفترة

 24,768  1,026 يونيو  30في 
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 لغرض بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد، يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:
 

 يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 مراجعة      مراجعة     
    

 812,440  581,872 نقد وما في حكمه
 ( 155,122)  ( 136,851) ناقصاً: سحوبات بنكية على المكشوف

 445,021  657,318 
 

 ربحية السهم الواحد    . 8
 

 

 لفترة الثالثة أشهر 
  يونيو  30المنتهية في 

  لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في 

 

2022 
  مراجعة

2021 
  مراجعة

2022 
  مراجعة

2021 
 مراجعة

الربح العائد إلى مساهمي الشركة 
        األم

        

 101,075  91,087  60,419  44,592 ربح الفترة من العمليات الجارية 
)خسارة( / ربح الفترة من العمليات 

 10,404  784  5,047  (24) المتوقفة

 44,568  65,466  91,871  111,479 

        

المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 مليون  1,464  مليون  1,464  مليون  1,464  مليون  1,464 خالل الفترة )أسهم(

        

والمخفّضة للسهم الربحية األساسية 
 0,069  0,062  0,041  0,030 من العمليات الجارية )بالدرهم( 

الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 
 0,007  0,001  0,003  0,000 من العمليات المتوقفة )بالدرهم(
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تحتفظ المجموعة بسحوبات على المكشوف وخطوط ائتمان مع مختلف البنوك. تشمل السحوبات على المكشوف وخطوط االئتمان 
 ما يلي:

 
 يونيو  30 

2022  

ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
 مدققة  مراجعة 
    

 100,144  86,660 أرامكس سبيشل لوجيستيكس )سيتي بنك( 
 47,744  44,368 أرامكس انترناشيونال ش.ذ.م.م )بنك اتش اس بي سي( 

 4,345  5,532 أرامكس الجزائر إس إيه آر إل )سيتي بنك( 
 546  -  أرامكس تونس )البنك العربي( 

 334  291 أرامكس كينيا ليمتد )سيتي بنك( 

 136,851  153,113 

 

 القطاعات معلومات  . 10

 

قطاع األعمال هو مجموعة الموجودات والعمليات التي تعمل بشكل مشترك في تقديم منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر ومزايا  
للتقارير المستخدمة من قبل المسؤول الرئيسي عن   تختلف عن تلك الخاصة بقطاعات األعمال األخرى والتي يتم قياسها وفقاً 

 التشغيلية في المجموعة. اتخاذ القرارات 
 

يقع على عاتقه تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية قد تم  الذي  المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية  
 . للمجموعةعلى أنه يتمثل بالمدراء التنفيذيين بشكل جماعي تحديده 

  

 تتكون المجموعة من القطاعات التشغيلية التالية:
 

البريد السريع: يشمل توصيل الطرود البريدية الصغيرة في جميع أنحاء العالم لجميع العمالء سواء أفراد أو شركات  ●
 والتوصيل السريع للطرود البريدية الصغيرة واستالم وتسليم الشحنات داخل الدولة. 

البحر، كما يشمل خدمات التخزين  توصيل الشحنات: يشمل نقل شحنات التجزئة أو الجملة عن طريق الجو أو البر أو   ●
 في المستودعات والتخليص الجمركي والشحنات المجزأة. 

القيمة   ● خدمات  إلى  باإلضافة  والمخزون  التوريد  وسالسل  والتوزيع  المستودعات  إدارة  تشمل  اللوجستية:  الخدمات 
 المضافة األخرى. 

 متياز وخدمات النشر والتوزيع.ورسوم اال ورسوم الملكية العمليات األخرى: تشمل خدمات التأشيرات ●
 

تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. 
 ويتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية.

 

 التشغيلية هي على أساس األسعار السائدة في السوق مثل المعامالت مع األطراف األخرى. إن أسعار التحويل بين القطاعات 
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  30يعرض الجدول التالي تفاصيل اإليرادات واألرباح لكل من القطاعات التشغيلية للمجموعة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 
 ، على التوالي. 2021و  2022يونيو 

 

 البريد   
 السريع* 

 ألف درهم

 توصيل   
 الشحنات 

 ألف درهم

الخدمات   
 اللوجستية 
 ألف درهم

 

 أخرى
 ألف درهم

 

 المجموع 
 ألف درهم

     

     
فترة الستة أشهر المنتهية في  

        2022يونيو  30
 

 

          
مجموع اإليرادات من تقديم 

 112,237  224,349  1,002,515  2,466,231 الخدمات** 
 

3,805,332 
 ( 839,811)  ( 41,375)  ( 487)  ( 178,973)  ( 618,976) بين القطاعات 

 2,965,521  70,862  223,862  823,542  1,847,255 مجموع اإليرادات بعد الحذف ** 

          

 722,723  46,896  41,707  109,863  524,257 إجمالي الربح 

 3,078  11,064  31,878  92,555 األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 

138,575 

 ( 8,734)  ( 44,765)  ( 14,415)  ( 117,714)   استهالك وإطفاء
 

(185,628 ) 

          
فترة الستة أشهر المنتهية في  

        2021يونيو  30
 

 

          
مجموع اإليرادات من تقديم 

 88,477  216,318  750,590  2,802,868 الخدمات** 
 

3,858,253 
 ( 862,397)  ( 25,815)  ( 2,923)  ( 133,715)  ( 699,944) بين القطاعات 

 62,662  213,395  616,875  2,102,924 مجموع اإليرادات بعد الحذف ** 
 

2,995,856 

          

 747,310  41,161  24,947  70,786  610,416  إجمالي الربح

 179,005  1,975  615  3,995  172,420 األرباح قبل الفوائد والضرائب 

 ( 183,549)  ( 6,625)  ( 42,558)  ( 15,381)  ( 118,985)   استهالك وإطفاء
 

 يشمل قطاع البريد السريع النقل الدولي السريع والنقل المحلي السريع. *
 

 عندما يتم نقل البضائع في نقطة زمنية معينة. يتم االعتراف باإليرادات  **
 

إن المعامالت بين مراكز العمل مسعرة وبناء على معدالت متفق عليها. تم استبعاد جميع المعامالت الهامة داخل المجموعة عند  
 لومات.التوحيد. ال تقوم المجموعة بفصل الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال، وعليه لم يتم عرض هذه المع
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 فيما يلي ملخص إيرادات المجموعة بناًء على الموقع الجغرافي: 
 

 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
  مراجعة   مراجعة 

    اإليرادات 

 441,942  532,095 اإلمارات العربية المتحدة
 630,578  636,089 دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء اإلمارات العربية المتحدة

 386,082  388,326 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 
 157,642  176,299 شرق وجنوب أفريقيا 

 391,990  379,437 أوروبا
 148,361  150,946 أمريكا الشمالية

 320,855  180,600 شمال آسيا
 237,331  258,573 جنوب آسيا 
 281,075  263,156   أوقيانوسيا

 2,965,521  2,995,856 
 

 فيما يلي ملخص موجودات ومطلوبات المجموعة بناًء على الموقع الجغرافي: 
 

 يونيو  30 
 2022 

ديسمبر  31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
  مدققة   مراجعة 

    الموجودات

 1,899,450  1,830,398 اإلمارات العربية المتحدة
 802,861  747,707 دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء اإلمارات العربية المتحدة

 642,291  619,783 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 
 177,303  164,402 شرق وجنوب أفريقيا 

 592,904  565,006 أوروبا
 160,316  174,181 أمريكا الشمالية

 211,145  137,752 شمال آسيا
 251,179  250,596 جنوب آسيا 
 662,499  658,613   أوقيانوسيا

 5,148,438  5,399,948 

    موجودات غير متداولة*

 765,315  746,174 اإلمارات العربية المتحدة
 334,843  323,000 اإلمارات العربية المتحدةدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء 
 279,749  283,557 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 

 68,016  66,082 شرق وجنوب أفريقيا 
 160,731  144,804 أوروبا

 41,351  41,387 أمريكا الشمالية
 36,499  29,636 شمال آسيا
 62,367  55,012 جنوب آسيا 
 343,166  377,869   أوقيانوسيا

 2,067,521  2,092,037 
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   )تابع( معلومات القطاعات . 10
 يونيو  30 

 2022 
ديسمبر  31 

2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
  مدققة   مراجعة 

 

 المطلوبات 
 833,340  786,078 اإلمارات العربية المتحدة

 598,522  576,365 اإلمارات العربية المتحدةدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء 
 276,322  283,938 الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 

 71,024  74,663 شرق وجنوب أفريقيا 
 206,444  200,874 أوروبا

 70,480  89,251 أمريكا الشمالية
 135,837  85,299 شمال آسيا
 78,856  75,965 جنوب آسيا 
 453,130  441,798   أوقيانوسيا

 2,614,231  2,723,955 

 

األخرى   *  الملموسة  غير  والموجودات  والمعدات  الممتلكات  على  الغرض  لهذا  المتداولة  غير  الموجودات  تشتمل 
واالستثمارات في المشاريع  وموجودات حق االستخدام والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 المشتركة والشركات الزميلة. ويتم تخصيص الشهرة لقطاعات األعمال. 
 

   معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . 11
 

بعض األطراف ذات العالقة )وهم المساهمون وأعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي المجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو  
فوذاً جوهرياً( كانوا من موردي خدمات الشركة وشركاتها التابعة في سياق العمل االعتيادي. وقد أجريت التي يمارسون عليها ن

 هذه المعامالت وفقاً للشروط ذاتها المتبعة مع األطراف غير ذات العالقة. 
 

 الخسائر الموجز المرحلي الموحد: فيما يلي المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان األرباح أو 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا 
 

 تشتمل تعويضات موظفي اإلدارة العليا، بما في ذلك المسؤولين التنفيذيين، على ما يلي: 
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 مراجعة      مراجعة     
    

 4,824  4,598 ومكافآت أخرى قصيرة األجلرواتب 
 2,025  2,120 مكافآت أعضاء المجلس 

 167  241 مكافآت نهاية الخدمة 

 6,959  7,016 
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 )تابع(  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . 11
 

فترتي الستة أشهر المنتهيتين في يعرض الجدول التالي المبلغ اإلجمالي للمعامالت التي أُبرمت مع األطراف ذات العالقة خالل  
 : 2021ديسمبر  31و  2022يونيو  30، وكذلك األرصدة لدى األطراف ذات العالقة كما في 2021و  2022يونيو  30

  

مبيعات إلى 
أطراف ذات  

  عالقة 

تكلفة من 
أطراف ذات  

  عالقة 

مبالغ مستحقة  
من أطراف  

  ذات عالقة )أ(

مبالغ مستحقة  
إلى أطراف  

عالقة  ذات 
 )ب( 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
         الشركات الزميلة: 

 

2022 1,643  854  -  2,348 

2021 7,582  562  4,629  1,432 
مشاريع مشتركة تكون فيها  
الشركة األم شريكا  في  

         المشروع: 

 

2022 65,048  222  26,924  10,781 

2021 56,683  372  40,651  - 
         

أطراف ذات عالقة وشركات  
         يسيطر عليها المساهمون )ج(: 

 

2022 75,044  -  22,851  1,154 

2021 8,348  -  36,028  685 

 

 يتم تصنيف هذه المبالغ كذمم مدينة. )أ(
 

 يتم تصنيف هذه المبالغ كذمم دائنة.  )ب( 
 

  2021ديسمبر    31العالقة القائمة، مدرج في اإلفصاح المذكور أعاله األرصدة كما في  باإلضافة إلى األطراف ذات   )ج( 
من قبل المساهم الجديد، جيو بوست، التي استحوذت   2022يونيو    30والمعامالت للفترة المنتهية في    2022يونيو    30و

   .1كما هو مبين في اإليضاح  2021من أسهم أرامكس ش.م.ع المصدرة خالل أكتوبر  ٪24,93على 
 

سنة   بهم 2022خالل  واالحتفاظ  أرامكس  إدارة  فريق  من  محددين  أعضاء  لجذب  األجل  طويل  حوافز  برنامج  تصميم  تم   ،
 وتحفيزهم. 

 

  مطلوبات طارئة والتزامات . 12

 

 ضمانات 
 يونيو  30 

 2022 
ديسمبر  31 

2021 

 ألف درهم   ألف درهم  
 مدققة  مراجعة     
    

 146,997  147,757 خطابات ضمان
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 )تابع( مطلوبات طارئة والتزامات   . 12
 

 التزامات
 

من سندات األسهم لشركة "أكسس شيبنج ال   ٪100، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء لالستحواذ على  2022يونيو    1في  
  2022مليون درهم، ومن المتوقع إضفاء الطابع الرسمي عليها خالل الربع الثالث من سنة    973ال سي" مقابل ما يقرب من  

  (.19)إيضاح 
 

 موسمية العمليات  . 13
 

المجموعة تشهد انخفاضاً في الطلب على خدماتها في  إن عمليات المجموعة ذات طبيعة موسمية، وبناء على النتائج السابقة، فان  
الفترة التي تلي عطلة الشتاء وفترة اإلجازة الصيفية، بينما تشهد المجموعة أعلى حجم في خدماتها في النصف الثاني من السنة.  

إن العطالت المحلية في الشرق  إن موسمية إيرادات المجموعة يمكن أن تسبب تبايناً في النتائج التشغيلية ربع السنوية. ومع ذلك، ف
بالنسبة   العمليات  موسمية  تتغير  أن  الممكن  فمن  لذلك  ونتيجة  سنة ألخرى،  من  توقيتها  يختلف  اإلسالمية  والعطالت  األوسط 

 للمجموعة مع مرور الوقت. 
 

   الدعاوى القانونية . 14
 

االعتيادي. غالبًا ما تتضمن الدعاوى القانونية قضايا معقدة تدخل المجموعة في دعاوى قضائية من وقت آلخر في سياق األعمال  
وأضراًرا فعلية ومسائل أخرى. تخضع هذه القضايا لشكوك جوهرية، وبالتالي، غالبًا ما يصعب تحديد احتمالية الخسارة وتقدير 

   األضرار.
 

ا لمعلومات المتوفرة حاليًا اعتباًرا من تاريخ  تعتقد المجموعة أن المخصصات اإلجمالية المسجلة لهذه األمور كافية بناًء على 
التقرير، والتي قد تخضع لمراجعة مستمرة للتقديرات الحالية. ومع ذلك، وبالنظر إلى الشكوك المتأصلة المتعلقة بهذه الدعاوى،  

السيولة أو المركز    تستطيع المجموعة في المستقبل، أن تتكبد أحكاًما قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج عملياتها أو
 المالي أو التدفقات النقدية في أي فترة معينة.

 

  31ألف درهم )  65,078، كانت المجموعة هي المدعي عليه في بعض الدعاوى التي بلغت قيمتها  2022يونيو    30كما في  
دارة ومستشاريها القانونيين ألف درهم( فيما يتعلق بمطالبات ذات صلة بسياق العمل االعتيادي. ترى اإل  41,942:  2021ديسمبر  

كاف لتلبية أي التزامات قد تنشأ من هذه    2022يونيو    30ألف درهم كما في    20,956أن المخصص الذي تم رصده والبالغ  
 ألف درهم(.  13,350: 2021ديسمبر  31الدعاوى ) 

 

   ضريبة الدخل . 15
 

تفرض ضرائب على دخل الشركات. تمثل ضريبة الدخل  أرامكس ش.م.ع مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي ال  
التي تظهر في بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي الموحد مصروف ضريبة الدخل لشركات المجموعة التابعة التي تعمل 

 في مناطق خاضعة للضريبة.
 

 على األرباح اإلجمالية السنوية المتوقعة.  تستحق الضرائب على الدخل في الفترات المرحلية باستخدام معدالت الضريبة المطبقة
 

، أجرت إدارة المجموعة تقييماً للضريبة المؤجلة للشركات التابعة للمجموعة  2022يونيو    30خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
ن درهم والتي تم مليو  13التي تعمل في مناطق خاضعة للضريبة. ونتج عن هذا التقييم المذكور موجودات ضريبة مؤجلة بقيمة  

 االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي الموحد.
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 19- تقييم تأثير فيروس كوفيد . 16
 

"( والذي تم إعالنه  19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب )"تفشي فيروس كوفيد2020في يناير  
أساس الزيادة السريعة في التعرض والعدوى في جميع أنحاء العالم. وقد استلزمت الطبيعة على أنه وباء على    2020في مارس  

الوبائية لهذا المرض قيود سفر عالمية وإغالق كلي في معظم دول العالم، مما أدى إلى آثار سلبية على االقتصاد العالمي والحياة  
على األعمال والعمليات والتمويالت،   19-ر أثر وباء كوفيد، تراقب المجموعة باستمرا2022يونيو    30االجتماعية. كما في  

 وخاصة على تكاليف النقل الدولي السريع التي تأثرت بشكل أساسي بسبب القيود المفروضة على النقل في جميع أنحاء العالم. 

 
 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-أثر فيروس كوفيد

 
الدولي   المعيار  إطار  رقم  يتطلب  المالية  الحالية    9للتقارير  االقتصادية  الظروف  بناًء على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير 

والمتوقعة. من أجل تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، تستخدم المجموعة عدة سيناريوهات 
لتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج  اقتصادية بدرجات متفاوتة الشدة وبأوزان مناسبة ل

على معطيات وافتراضات قياس الخسائر    19-االقتصادية المحتملة. قامت المجموعة بمراجعة األثر المحتمل لتفشي فيروس كوفيد
غير مستقر    19-ت المتاحة. وعموماً، فإن وضع كوفيدفي ضوء المعلوما  9االئتمانية المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 ويتطور في هذه المرحلة، مما يجعل من الصعب إدراج التأثيرات في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 
ة.  ومع ذلك، أجرت اإلدارة تقييمات معدلة ولم يتم حساب أي تأثير مادي في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحد

 سيتم إعادة النظر في هذه االفتراضات في كل تاريخ تقرير وفقًا لتطور الوضع وتوافر البيانات مما يسمح بتقدير أفضل. 

 
 إدارة السيولة 

 
يمكن أن يؤثر سلباً على السيولة. وفي    19-إن تأثر األسواق في جميع دول العالم بالضغوط التي نشأت بسبب أزمة فيروس كوفيد

خذت المجموعة إجراءات إلدارة مخاطر السيولة حتى تنتهي األزمة. وتراقب إدارة االئتمان والخزينة لدى المجموعة  هذه البيئة، ات
 التدفقات النقدية والتوقعات عن كثب. 

 
 تخطيط استمرارية األعمال 

 
ن موظفي المجموعة  تقوم المجموعة بمراقبة الوضع عن كثب، وقد دشنت المجموعة إجراءات إلدارة األزمة لضمان سالمة وأم

 وخدمة العمالء دون انقطاع. تم عمل ترتيبات عمل بديلة والسماح للموظفين اإلداريين بالعمل عن بُعد.
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   معامالت غير نقدية . 17
 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
  مراجعة   مراجعة 

    

 155,918  203,529 االستخدامإضافات موجودات حق 

 21,954  16,550  استبعاد موجودات حق االستخدام 

 -  387   توزيعات أرباح للحصص غير المسيطرة
 

 

 

 إعادة تصنيف النقد المقيّد  . 18
 

اللبنانية. يحدد  ألف درهم المحتفظ به في البنوك التجارية    55,294، تضمن النقد وما في حكمه مبلغ  2021يونيو    30كما في  
النقد وما في حكمه على أنه نقد في الصندوق وودائع تحت الطلب واستثمارات قصيرة األجل يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ 
نقدية معروفة وتخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في القيمة. ونظًرا لألزمة المالية واالقتصادية في لبنان وبسبب القيود 

لبنوك اللبنانية، تُعتبر األرصدة المحتفظ بها لدى البنوك عرضة لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بدالً من النقد التي تفرضها ا
في الصندوق أو االستثمارات عالية السيولة. كما تشير مخاطر االئتمان الجوهرية إلى وجود مخاطر جوهرية من حيث التغيرات 

ة كجزء من "النقد المقيّد والهوامش والودائع الثابتة"، التي يتم عرضها بشكل منفصل  في القيمة. وتم إعادة تصنيف هذه األرصد
في بيان المركز المالي الموجز المرحلي الموحد ألنها ال تستوفي تعريف النقد وما في حكمه. وتم تغيير بيان التدفقات النقدية  

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات   8ي الدولي رقم  الموجز المرحلي الموحد المقارن وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسب
 المحاسبية واألخطاء". 

 

 لم ينتج عن إعادة التصنيف أي تغيير في األرباح الموجزة المرحلية الموحدة المدرجة عن الفترة السابقة.
 

 2021يونيو  30بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 ً   كما أدرج سابقا

 إعادة التصنيف  
  زيادة / )نقص( 

 

كما أعيد 
 تصنيفه 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة  
 162,110  685  161,425 التشغيلية

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة  
 127,715  ( 7,758)  135,473 االستثمارية

يناير )بالصافي من   1النقد وما في حكمه في  
 907,428  ( 48,221)  955,649 السحوبات البنكية على المكشوف(

النقد وما في حكمه )بالصافي من السحوبات البنكية 
 657,318  ( 55,294)  712,612 على المكشوف( 
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 اتفاقية االستحواذ  . 19
 

تحواذ على  ،  2022يونيو   1في   راء لالـس تحواذ من خالل اتفاقية بيع وـش هم   ٪100أبرمت المجموعة اتفاقية اـس ندات األـس من ـس
 تتســم بفعالية التكلفة  لشــركة "أكســس شــيبنج ال ال ســي"، وهي منصــة للتجارة اإللكترونية عبر الحدود، وتوفر للعمالء حلول

ة تبلغ   ة تقريبـي ه الطرود بقيـم ادة توجـي ة االســـــتحواذ في الربع   973إلـع ام عملـي اريخ إتـم مليون درهم. ومن المتوقع أن يكون ـت
 (.12)إيضاح  2022الثالث من سنة 

 




