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حول هذا التقرير
نستعرض فيام ييل تقرير أرامكس التاسع لالستدامة.

لقد واظبنا منذ عام ١٩٩٧ عىل إعداد التقارير التي توضح التزامنا وتقدمنا يف مجال االستدامة، وترشح بشكل تفصييل سياساتنا املبتكرة، وإجراءاتنا 
ومبادراتنا التي طبقناها لتحقيق التزامنا بتحقيق القيمة ملساهمينا. 

ويتوافق هذا التقرير مع ترشيعات دولة اإلمارات العربية املتحدة واإلصدار الرابع للمبادرة العاملية إلعداد التقارير، واملبادئ العرشة لالتفاق 
العاملي. 

تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفًقا ملعايري إعداد التقارير املالية الدولية كام أصدرت من قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية 
واملتطلبات التنظيمية لهيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية.

ونحن نأمل أن يعزز هذا التقرير الحوار مع األطراف املعنية حول التزامنا وتطورنا.
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(G4-1) (G4-2) (G4-3) (G4-9) (G4-EC1)

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة مساهمينا الكرام

أشعر بالفخر اليوم وأنا استعرض معكم تقرير هذا العام، الذي يؤكد عىل مكانة أرامكس والسمعة التي رسختها يف األسواق املستهدفة. فقد واصلنا 
هذا العام التزامنا بتحقيق القيمة ملساهمينا، من خالل متابعتنا ملسرية التقدم والتطور بخطوات ثابتة، وحددنا فرًصا لنجاحات جديدة، كام عززنا 

منوذج أعاملنا، من خالل تحسني الكفاءات واالستثامر يف فرص النمو. 

ونحن عىل مشارف السنة املالية الجديدة، نجدد التزامنا ملواصلة هذا الزخم الذي حققناه يف عام ٢٠١4 الذي كان عاًما حافاًل باإلنجازات. وعىل 
الرغم من التحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها األسواق العاملية، فنحن نفخر باألرباح القياسية التي حققناها يف أرامكس طوال العقد املايض 

منذ إدراج أسهمنا يف سوق ديب املايل. فقد بلغ حجم اإليرادات 3,٦5٠ مليون درهم إمارايت يف عام ٢٠١4، وهي زيادة بنسبة ١٠% عن إيرادات العام 
ا بنسبة ١5% لتصل إىل 3١٨.4 مليون درهم إمارايت، مدفوعة بالنمو القوي الذي  املايض التي بلغت 3,3٢5 مليون درهم. كام شهد صايف األرباح منوًّ

حققه قطاع خدمات النقل الرسيع الدولية وسلسلة التوريد يف مناطق جغرافية رئيسة لنا يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وآسيا.

لقد حققنا هذا العام أداء قويًّا نتيجة النمو يف اإليرادات خاصة يف مجال التوصيل الرسيع محليًّا ودوليًّا، والتوسع يف تقديم خدمات وحلول مبتكرة 
من خالل منصتنا الخاصة بالتجارة اإللكرتونية، يف األسواق الرئيسة املستهدفة يف الرشق األوسط وآسيا. وقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي 

املساهم األكرب يف إيراداتنا. كام حققت أعاملنا يف آسيا واملحيط الهادي وأفريقيا املزيد من التقدم والنجاح. 

وعىل الرغم من أن أداءنا كان قياسيًّا هذا العام، إال أن نجاحاتنا وإنجازاتنا تتجاوز األرقام، حيث تدور أعاملنا حول رؤية الرشكة الشمولية والقامئة عىل 
دعم املجاالت التجارية املتطورة يف األسواق الناشئة. فقد أرسينا يف عام ٢٠١4 الدعائم لتحقيق النمو يف أرباحنا املستقبلية من خالل توقعات قامئة عىل 

أسس اسرتاتيجية فعالة. ونحن عىل ثقة أن هذه الخطوة ستميزنا عن العديد من النظراء، كام سوف تساهم يف تعزيز القيمة التي نقدمها لعمالئنا. 

إن تحقيق النمو والنجاحات املستقبلية يرتكز بشكل أسايس عىل تبني أسلوب يف التخطيط والعمل، ومواكبة التغيري يف األسواق ويف توجهات 
العمالء. فقد أصبحت التكنولوجيا تهيمن عىل حياتنا اليومية أكرث من أي وقت مىض، كام تزايد عدد عمالئنا الذين يعتمدون عىل االتصال الرقمي 

لتعزيز منط حياتهم. وهذا يشكل دافًعا قويًّا وتحديًا لقدراتنا يف توفري خدمات أفضل لهم، وهذا ما ننتهجه يف كل تفاعلتنا مع العمالء – سواء أكان 
من خالل خدمات التوصيل، أو مراكز االتصال، أو وسائل التواصل االجتامعي، أو موقعنا اإللكرتوين أو خدماتنا ومنتجاتنا الجديدة. 

إن تحديد التوجهات واألساليب املتطورة، يساهم يف دفع عجلة منونا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وتلبية احتياجات العمالء بكفاءة وفعالية 
ومواكبة التغيري، واصلنا االستثامر يف بنيتنا التحتية وتعزيز التقنيات الحديثة، فالرتكيز عىل محفزات النمو يتصدر أولوياتنا يف كل املجاالت، من 

خدمات وحلول مبتكرة، واستثامرات واستحواذات، والتوسع إىل األسواق الجذابة. 
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كلمة الرئيس التنفيذي

وسعيًا منا أن نكون يف املقدمة وأن نكون جزًءا من هذا التغيري، فقد واصلنا الرتكيز عىل خدمات التجارة اإللكرتونية كأحد الدعائم األساسية التي 
ترتكز عليه عمليات التوسع يف أرامكس، وقمنا باستثامرات اسرتاتيجية يف التكنولوجيا الحديثة لدعم هذا التوسع، خاصة مع النمو املطرد الذي 

تشهده التجارة اإللكرتونية يف أسواق دول آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا، حيث أصبح املستهلك يف هذه املناطق يقبل عىل رشاء البضائع واملنتجات 
من دول أخرى عرب اإلنرتنت بشكل متزايد، مام يتيح لنا فرًصا كبرية يف مجال الدعم اللوجستي. ويصاحب هذا التوجه تزايد ملحوظ يف عدد السكان 

وسهولة الوصول إىل االنرتنت، مام دفعنا إىل تعزيز االستثامرات يف تلك املناطق لدعم منو التجارة اإللكرتونية. 

عززنا يف عام ٢٠١4 قدراتنا من خالل الرشاكات واالستحواذات، وسوف نواصل اتباع هذا النهج يف األعوام القليلة القادمة. فقد استثمرنا يف األعامل 
التي تحقق التكامل مع عملياتنا. وواصلنا يف عام ٢٠١4 االستحواذات االسرتاتيجية يف األسواق النامية مثل دول آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا، وكذلك 
يف بعض األسواق األكرث تطوًرا يف منطقتنا. فمن خالل اتفاقيتنا مع أكرب شبكة من خزائن الطرود يف العامل، إنبوست، مكّنا املستهلكني من الحصول عىل 

ا لحلول التسليم  خزائن آلية خاصة للطرود تتالءم مع كافة نشاطات التجارة اإللكرتونية، مام مينح عمالءنا يف املنطقة خدمات مبتكرة ومتطورة جدًّ
 Mail Call Couriers إىل الوجهة النهائية والحلول التكنولوجية املبتكرة. لقد مكننا االستحواذ عىل املزود الرائد لخدمات الربيد الرسيع يف أسرتاليا

 Leo« من تعزيز محفظتنا وقدراتنا للوصول إىل أسواق النمو العاملية كام زودتنا بقدرات تسليم مدعومة بالتكنولوجيا يف أسرتاليا. وقد ساهمت
Global Logistics«، املزود الرائد للخدمات اللوجستية يف تايلند ورشكة »PostNet« يف أفريقيا من دعم توسعنا يف آسيا. 

ا يف تحقيق خطط أرامكس التوسعية الطموحة عرب األسواق الناشئة. فتعداد سكان منطقة آسيا واملحيط  تعد كلٌّ من آسيا وأفريقيا محوًرا هامًّ
الهادئ يتجاوز 4.٢ مليار نسمة، ويشكل حوايل ٦٠% من مجموع سكان العامل. كام تعد املنطقة املحفز الرئيس لنمو قطاع اللوجستيات يف 

العامل، التي ترتكز عىل منو التجارة اإللكرتونية العاملي. ومن املتوقع أن تصبح املنطقة من أهم منافذ بيع التجزئة عرب اإلنرتنت. وحسب البيانات 
واإلحصاءات فإن 4٦% من املشرتين عرب اإلنرتنت عامليًّا هم من آسيا واملحيط الهادئ؛ لذلك ركزنا جهودنا يف عام ٢٠١4، عىل ترسيخ مكانتنا يف 

أسواق رئيسة يف أفريقيا من خالل عمليات االستحواذ وفرص االمتيازات التجارية وتكامل عملياتنا مع شبكتنا العاملية. ونحن عىل يقني أن أرامكس 
متلك فرًصا كبرية متكنها من دعم الجهود اإلفريقية يف تحسني بنيتها التحتية، وتعزيز شبكات التوزيع وتحسني التنقل – التي تساهم يف املحصلة يف 

تحقيق أهداف اقتصادية أكرب.

إن قصتنا ومسريتنا مبنية عىل ارتباطنا الوثيق باملجتمعات التي نعمل فيها. فنحن نعي أهمية التفاعل مع املجتمعات، والحاجة إىل بناء رشاكات 
مستدامة مع املؤسسات املحلية، ونعي مسؤوليتنا يف املحافظة عىل البيئة من خالل البناء املسؤول واملحافظة عىل مصادر الطاقة. لقد أتاح لنا 

هذا املنهج توطيد رشاكاتنا مع املجتمعات الرّواد االجتامعيني والحكومات واملنظامت غري الحكومية والرشكات. ونعمل حاليًّا عىل تنفيذ مبادرات 
ومشاريع خاصة باالستدامة يف ٩٠% من مواقعنا. ونحن فخورون مبا نبذله من جهود، وبالتزامنا املبادئ التوجيهية للمبادرة العاملية إلعداد التقارير 

للمرة الثانية يف إعداد هذا التقرير، فيام تواصل رشكات عديدة يف املنطقة مساعيها لتحقيق بعض ما متكنا من إنجازه.

إن بيئتنا تحتضن االبتكار وتحفزه، ولذلك فنحن عىل ثقة أن املستقبل يحمل لنا فرًصا عديدة وإنجازات كبرية. إننا ندرك أهمية بيئة العمل التي 
تشجع الحوار املفتوح وتحتفي بالتنوع، من أجل تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. لقد سعينا دوًما إىل استقطاب فريق عاملي قوي لتحقيق إنجازاتنا، وأنا 

عىل يقني أن فريقنا هذا عىل درجة من املسؤولية واملثابرة والتحفيز، وأود أن أتقدم لجميع فريق العمل رجااًل ونساًء، بالشكر والتقدير من أجل 
جهودهم يف ترسيخ مكانة الرشكة، فالتزامهم ومثابرتهم هي مصدر إلهامنا لتحقيق هذه الطموحات. 
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كلمة الرئيس التنفيذي

إن اسرتاتيجية منو أرامكس التي تشكل قيمنا املؤسسية دعائم أساسية لها، هي املحرك األسايس للتطور. ونحن عىل ثقة تامة برؤيتنا، واسرتاتيجيتنا 
ومستقبلنا. سوف نواصل االستثامر يف كوادرنا البرشية ويف تقنياتنا وبنيتنا التحتية، ويف تطبيق الحلول االبتكارية يك نلبي احتياجات زبائننا املتطورة، 

كام سوف نواصل العمل عىل تقديم القيمة ملساهمينا والحفاظ عىل رشاكاتنا مع املجتمعات املحلية. وبفضل فريق عملنا الذي يضم ١٦ ألف 
موظف من الكوادر البرشية املاهرة واملخلصة، فنحن نسعى جاهدين لتمكني كل دولة ورشكة وفرد حول العامل من الحصول عىل خدماتنا، ودعمهم 

يف تحقيق التوسع يف أعاملهم وتجارتهم وتلبية االحتياجات وتحقيق االزدهار. 

أتوجه إىل مساهمينا بالشكر عىل دعمهم لنا خالل مسريتنا العظيمة. وأمتنى أن تشاركونا فخرنا بنجاحاتنا ومشوارنا الحافل باإلنجازات، والفرص 
املتاحة أمامنا. 

حسني هاشم
الرئيس التنفيذي
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(G4-3) (G4-4) (G4-5) (G4-6) (G4-7) (G4-8) (G4-9)

نبذة عن أرامكس
تأسست “أرامكس” يف عام ١٩٨٢، وواصلت عىل مدى ثالثة عقود ترسيخ مكانتها كمزّود عاملي لحلول النقل والخدمات اللوجستية. وتتخذ رشكة 

“أرامكس” من ديب، يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مقرًّا لها. إننا نفخر بالنجاح الذي حققناه يف ترسيخ مكانتنا كرشكة رائدة ساهمت بدور 
فاعل يف تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. واليوم، تضطلع الرشكة بدور قيادي يف هذا القطاع، من 
خالل إطالق منتجات وخدمات مبتكرة لتمكني وتسهيل التعامالت التجارية آلالف العمالء، وترسيخ عالمتها التجارية عىل املستوى العاملي من خالل 

التوسع إىل مناطق جديدة حول العامل.

يف عام ١٩٩٧، كانت “أرامكس” أول رشكة يف العامل العريب تطرح أسهمها للتداول يف بورصة ناسداك، لتنتقل الحًقا إىل امللكية الخاصة من خالل 
استحواذ رشكة أبراج كابيتال الستثامرات امللكية الخاصة التي تتخذ من ديب مقرًّا لها. ورشكة »أرامكس” هي رشكة عامة مدرجة يف سوق ديب املايل 
تحت الرمزARMX ، ومتلك الرشكة شبكة تحالف دولية ضخمة مع أكرث من 4٠ مؤسسة، ويعمل لديها حالياً ما يزيد عىل ١٢,٩43 موظفا يف 3٢٧ 
موقًعا يف أكرث من ٦٠ دولة تشمل دول يف منطقة الخليج، واملنطقة التي تضم بالد الشام، وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشاملية، باإلضافة إىل 

دعم ٢,٢٠٠ موظٍف بشكل غري مبارش حول العامل. 

نحن يف “أرامكس” نحرص عىل التعامل مبسؤولية مع كافة األطراف املعنية، ونفخر بالتزاماتنا نحو العمالء والرشكاء واملساهمني واملوظفني 
واملجتمعات ونحو املحافظة عىل بيئتنا الطبيعية. هذا وتعد االستدامة يف “أرامكس” هدفًا اسرتاتيجيًّا تسعى الرشكة إىل تحقيقه، وتحرص عىل 

تطبيق املامرسات التي تدعم تحقيق هذا الهدف يف كل أعاملها.
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أداؤنا
البيانات املوحدة للدخل 

)باأللف درهم إمارايت( )للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب عام ٢٠١4(

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4

العائدات

١,٢3٠,53١ ١,٠54,١٢٦ ٩٦٨,٦٧3 ٨3٢,3٧٠ ٦٨٩,١١١ الربيد الدويل الرسيع

١,٢4٧,٢٦٠ ١,٢33,5٢4 ١,١٦٩,٠3٧ ١,٠٧3,3٠١ ٩٢4,١٠١ خدمات الشحن

٧55,٠5٨ ٦44,٩٢٩ 5٩٢,٨٩٩ 3٧3,١٢٠ 33١,١53 الربيد املحيل الرسيع

١٩٧,٩٧٦ ١٦٩,٦4٨ ١3٨,٢٨4 ١١٠,٧٦٠ ١٠3,٧٦4 الخدمات اللوجستية

٩,54٧ ٢٠,٢٧٢ ٢5,٦3٠ ٢٨,3١٨ 3٠,٠35 النرش والتوزيع

٢٠٩,١3٠ ١٩٨,٢44 ١٧٧,٠٦4 ١5٢,٨44 ١33,٨3٢ غري ذلك

3,٦4٩,5٠٢ 3,3٢٠,٧4٢ 3,٠٧١,5٨٩ ٢,5٧٠,٧١3 ٢,٢١١,٩٩٦ مجموع اإليرادات

١,٦4٦,٧٧١ ١,5٢١,٧٦4 ١,4١٧,٢4٧ ١,٢١٩,٠٢٢ ١,٠٢١,٨3٠ تكلفة الخدمات

٢,٠٠٢,٧3١ ١,٧٩٨,٩٧٩ ١,٦54,34١ ١,35١,٦٩١ ١,١٩٠,١٦٦ إجاميل األرباح

)3,٢٠3()4,١٢3()3,٦٦٠()554()٢5٦(الحصة من نتائج مشاريع مشرتكة

)453()٨4٨()335()٢٠٠(الحصة من األرباح )الخسائر( من رشكة حليفة

٧35,٩5٠ ٦٦3,354 ٦٠٩,٧4٩ 5٠٨,4٩5 444,5٩٦ مرصوفات تشغيلية

٨٨4,٢٧٢ ٧٨٦,3٠3 ٧4٨,٧١٦ 5٩١,3٠٢ 5١٩,٠٨٧ مرصوفات بيع ومرصوفات عمومية وإدارية

3٧٨,٨54 344,35١ ٢٩١,٨٨١ ٢5١,١4١ ٢٢٦,٢٢٧ إيرادات التشغيل

٧,٦٧5 ٦,٢٨١ 4,٢٩٧ ٧,3٦٠ ١٦,٢٨3 إيرادات فوائد بنكية

)٧,٠٦5()٨,4٦٩()٢,٨4٢()١,٧5٦()١,١٦٦(مرصوفات فوائد بنكية

)٢٧,٩٧4(٢٧٧ )4٧٠()٨()45٨(أرباح )خسائر( بيع املوجودات الثابتة

١,334 4,3٦٠ )٩١٩(٢٠3 ١,٢٦4 أرباح )خسائر( فروقات عمالت أجنبية

3٠,٩٧٨ ١,٢3٢ 5,٠٧٢ ٢,4٢٢ ٢,3٦٢ إيرادات )خسائر( أخرى متنوعة

3٨3,٨٠٢ 34٨,٠3١ ٢٩٧,٠١٩ ٢5٩,3٦٧ ٢44,5١٢ صايف الربح قبل رضيبة الدخل من العمليات املستمرة

)3٦,٧٦٠()3٢,٠٩٩()٢٦,٦5٢()١٧,٦4٠()١4,٩35(رضيبة الدخل

)٢٨,55٨()3٧,١٠٧()٢٧,3٩3()3٠,4٢٠()٢5,4٨5(حصص غري مسيطرة

)٨5()٨٦٨(١,١4٩ ٢3١ األرباح )الخسائر( بعد الرضيبة من العمليات املتوقفة

 3١٨,3٩٨  ٢٧٧,٩5٧  ٢44,١٢3  ٢١١,53٨  ٢٠4,٠٩٢ صايف أرباح الفرتة

 ٨٦,٦٩٦  ٧5,٦٨4  ٦٦,4٧١  5٧,5٩٩  55,5٧٢ دوالر أمرييك

%١١%4%١5%١4%١5
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بيانات امليزانية العامة املوحدة
)باأللف درهم إمارايت( )للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب عام ٢٠١4(

التوزيع الجغرايف لإليرادات
)مليون درهم إمارايت(

عام ٢٠١3

الوصف

 الربيد الدويل

 الرسيع

34%

 خدمات

الشحن

34%

الربيد املحيل الرسيع

 وغريه

3٢%

 إجاميل

الرشكة

١٠٠%

٧4.٩% 3,٠4١.٩ ٨١.3% ٨4٨.3 ٦٧.٨% ١,٠١5.٨ ٧٧.4% ١,١٧٧.٨ الرشق األوسط وأفريقيا

١5.5% ٦٢٧.٩ ١١.٧% ١٢١.٨ ٢4.٩% 3٧3.٧ ٨.٧% ١3٢.5 أوروبا

٢.3% ٩٢.٦ ٠.4% 3.٩ ٢.٧% 3٩.٩ 3.٢% 4٨.٧ أمريكا الشاملية

٧.4% 3٠١.٠ ٦.٧% ٦٩.٧ 4.٦% ٦٩.5 ١٠.٦% ١٦١.٧ آسيا

 )٧43.4( )١٠.٨( )٢٦5.4( )4٦٧.3(املحذوفات

١٠٠% 3,3٢٠.٠ ١٠٠.٠% ١,٠33.٠ ١٠٠% ١,٢33.5 ١٠٠% ١,٠53.5 املجموع

عام ٢٠١4

الوصف

 الربيد الدويل

 الرسيع

34%

 خدمات

الشحن

34%

 الربيد املحيل

 الرسيع

3٢%

 إجاميل

الرشكة

١٠٠%

٧٢.٨% 3,٢3٩.٧ ٧٦.٢% ٩٠٢.٦ ٦٦.١% ٩٨5.١ ٧٦.3% ١,35٢.٠ الرشق األوسط وأفريقيا

١5.٧% ٧٠٠.٧ ١١.5% ١3٦.٠ ٢٦.٨% 4٠٠.3 ٩.3% ١٦4.4 أوروبا

٢.4% ١٠٦.١ ٠.١% ٠.٩ ٢.4% 35.٨ 3.٩% ٦٩.5 أمريكا الشاملية

٩.٠% 4٠٢.4 ١٢.3% ١45.3 4.٧% ٧٠.٠ ١٠.٦% ١٨٧.٢ آسيا 

 )٧٩٩.4( )١3.٠( )٢43.٩( )54٢.5(املحذوفات

١٠٠% 3,٦4٩.5 ١٠٠.٠% ١,١٧١.٧ ١٠٠% ١,٢4٧.3 ١٠٠% ١,٢3٠.5 املجموع

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4

بيانات امليزانية

٧٠٦,١٩3 ٧٦١,4١4 4٨٨,٨٢٦ 4٧٧,٦45 ٦5٠,34٠ رأس املال العامل

3,٢٠٧,٢4٩ ٢,٩٨5,٨٢٢ ٢,٧١5,١٦٦ ٢,4٩٢,٧٨١ ٢,٢٨٦,45٨ إجاميل املوجودات

١,٠4٢,١4٩ ٨٩5,٨4٧ ٧٠١,5٢3 ٦٢٧,٦٧١ 5٠5,45٩ إجاميل املطلوبات وحصص غري مسيطرة

٢,١٦5,١٠٠ ٢,٠٨٩,٩٧5 ٢,٠١3,٦43 ١,٨٦5,١١٠ ١,٧٨٠,٩٩٩ مجموع حقوق امللكية
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نتائج العمليات

٢٠٠٩

%

٢٠١٠

%

٢٠١١

%

٢٠١٢

%

٢٠١3

%

٢٠١4

%

اإليرادات

 33.٧  3١.٧  3١.5  3٢.4  3١.٢  3٢.٠ الربيد الدويل الرسيع

 34.٢  3٧.١  3٨.١  4١.٨  4١.٨  3٨.٧ خدمات الشحن

 ٢٠.٧  ١٩.4  ١٩.3  ١4.5  ١5.٠  ١5.4 الربيد املحيل الرسيع

 5.4  5.١  4.5  4.3  4.٧  ٦.3 الخدمات اللوجستية

 ٠.3  ٠.٦  ٠.٨  ١.١  ١.4  ١.٦ النرش والتوزيع

 5.٧  ٦.٠  5.٨  5.٩  ٦.١  ٦.٠ غري ذلك

 ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠ إجاميل اإليرادات

 45.١  45.٨  4٦.١  4٧.4  4٦.٢  43.5 تكاليف الشحن

 54.٩  54.٢  53.٩  5٢.٦  53.٨  5٦.5 صايف الربح

 ٢٠.٢  ٢٠.٠  ١٩.٩  ١٩.٨  ٢٠.١  ٢١.١ مرصوفات تشغيلية

 ٢4.٢  ٢3.٧  ٢4.4  ٢3.٠  ٢3.5  ٢5.٠ مرصوفات بيع ومرصوفات عمومية وإدارية

 ١٠.4  ١٠.4  ٩.5  ٩.٨  ١٠.٢  ١٠.5 دخل تشغييل

 ١٠.5  ١٠.5  ٩.٧  ١٠.١  ١١.١  ١١.١ صايف الربح قبل رضيبة الدخل من العمليات املستمرة

 ١.٠  ١.٠  ٠.٩  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٦ رضيبة الدخل

 ٠.٨  ١.١  ٠.٩  ١.٢  ١.٢  ١.١ حصص غري مسيطرة

 ٠.٠  ٠.٠  )٠.٠( ٠.٠ عمليات متوقفة

 ٨.٧  ٨.4  ٧.٩  ٨.٢  ٩.٢  ٩.4 صايف الدخل
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األرقام الواردة أدناه هي باأللف دوالر أمرييك

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4CAGR

اإليرادات

١5.٦% 335,٠5٧  ٢٨٧,٠٢4  ٢٦3,٧5٧  ٢٢٦,٦43  ١٨٧,٦3٦ الربيد الدويل الرسيع

%١٦%٢٠.٨%١٠.٠.4%١٦.٧%٨.٨

٧.٨% 33٩,٦١٢  335,٨٧٢  3١٨,3١3  ٢٩٢,٢4٦  ٢5١,٦٢٠ خدمات الشحن

%١٦.١%٢١.٧٩5%٨.٩٢%5.5١.١١%٢

٢٢.٩% ٢٠5,5٩٢  ١٧5,٦٠٦  ١٦١,43٩  ١٠١,5٩٦  ٩٠,١٦٨ الربيد املحيل الرسيع

%٩.5%١٢.٧%5١٧.١%٨.٨%٨.٩

١٧.5% 53,٩٠٦  4٦,١٩3  3٧,٦53  3٠,١5٨  ٢٨,٢54 الخدمات اللوجستية

)%٦.٧%)١٦.٦4%٢4.٨5%١٦.٧٠%٢٢.٦٨

٧.5% 5٩,543  5٩,4٩٩  55,١٩١  4٩,3٢٨  44,٦١٩ غري ذلك

%١٠%١٠.٢٦.55%٠.٠٧%٧.٨١%١١.٨٩

١3.3% ٩٩3,٧١١  ٩٠4,١٩4  ٨3٦,353  ٦٩٩,٩٧١  ٦٠٢,٢٩٧ إجاميل العائدات

٩.٩٠%٨.١١%١٩.4٨%١٦.٢٢%١٢.٨١%نسبة النمو املئوية

إجاميل األرباح

١5.4%٢٢١,٩٢٨ ١٩٢,5٧٨ ١٧5,4٨5 ١4٧,٨٦٩ ١٢5,3١٩ الربيد الدويل الرسيع

%٦%٦٦.٨5.٦٦%٢.5%٦٦.٢%٦٧.١

٦.٢%٩١,١٠4 ٨٩,٦4٠ ٨3,5٨٦ ٨٠,٢٦١ ٧١,٧٢٨ خدمات الشحن

%٢٨.5%٢٧.5%٢٦.3%٢٦.٨%٢٦.٧

١٨.٧%١3٨,٩٨٦ ١٢١,٧٢4 ١١5,٨٨3 ٧٦,٧٨٩ ٦٩,٩5٨ الربيد املحيل الرسيع

%٧%٧٧.٦5.٦٩%٧١.٨%٦.3%٦٧.٦

١٧.4%4٢,٦٩١ 3٦,٧٨5 3٠,٩44 ٢4,5١3 ٢٢,4٧١ الخدمات اللوجستية

%٧٩.5%٨١.3%٧٩.٢%٧٩.٦%٨٢.٢

١٠.٠%5٠,٦٠٩ 4٩,١١٠ 44,55٧ 3٨,٦١5 34,5٩٠ غري ذلك

%٧٧.5%٧٨.3%٨٢%٨٠.٧.5%٨5.٠

١3.٩%545,3١٧ 4٨٩,٨3٨ 45٠,455 3٦٨,٠4٨ 3٢4,٠٦٦ إجاميل األرباح

54.٩%54.٢%53.٩%5٢.٦%53.٨%نسبة إجاميل األرباح

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١١.٨%٨٦,٦٩٦ ٧5,٦٨4 ٦٦,4٧١ 5٧,5٩٩ 55,5٧٢ صايف الربح

%٨%٧.٩%٨.٢%٩.٢.4%٨.٧
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النقل الدويل الرسيع

توفر “أرامكس” حلول الشحن الدويل املتكاملة للوثائق والطرود املحددة التي يتطلب تسليمها للعمالء الدقة الزمنية عرب قطاعات مختلفة، نحن 
نوفر مجموعة من حلول النقل الرسيع التي تلبي احتياجات العمالء من حيث الزمن والتكلفة كام ميكن للعمالء تعقب طرودهم وشحناتهم مبارشة 

عرب اإلنرتنت، وإشعارات التسليم اآللية، إثبات عملية التسليم، إضافة إىل مجموعة واسعة من خدمات االسترياد والتصدير والتخليص الجمريك.

وبفضل تزايد الطلب عىل خدمات التوصيل املتخصصة واملصممة حسب رغبة العميل، أصبحت املواصفات الحديثة والقدرة عىل تعزيز الكفاءة 
التشغيلية عامالً بالغ األهمية لعمالئنا. 

وقد واصلنا هذا العام، توسيع شبكتنا الخاصة بخدمات التوصيل الرسيع حول العامل، وعقد رشاكات جديدة يف أوروبا وآسيا، لتقليص زمن العبور بني 
املناطق والوجهات املختلفة، وتعزيز خدماتنا الربية يف عدة مناطق.

ومن أجل توفري القيمة املثىل لعمالئنا الذين يتصدرون سلم أولوياتنا االسرتاتيجية ضمن عملياتنا التشغيلية، فقد قمنا بتعزيز قدرات شبكتنا لتلبية 
الطلب املتزايد يف قطاع التجارة اإللكرتونية. وقمنا بطرح املزيد من حلول التجارة اإللكرتونية يف جميع املجاالت مبا يف ذلك منصة خاصة يف أوروبا 

ليتمكن عمالؤنا من إعادة واستبدال البضائع بسهولة ويرس، كام قمنا بتوفري حلول لدفع الرسوم عرب اإلنرتنت. 

وسوف نواصل الرتكيز عىل قطاع التجارة اإللكرتونية كمحور اسرتاتيجي رئييس لتحقيق النمو يف أرامكس، وسوف نواصل تعزيز قدرات التوصيل 
وخدمة العمالء التي نقدمها ضمن شبكتنا يف وجهات مثل أوروبا وأفريقيا. 

خدمات الشحن

تشمل خدماتنا يف مجال الشحن: النقل الجوي والربي والبحري، مع توفري خدمة توصيل مناسبة التكلفة للطرود الكبرية ذات األوزان الثقيلة التي 
تكون عادة أقل حساسية من حيث وقت التوصيل والتسليم. وتتنوع خدمات الشحن التي نقدمها لعمالئنا من خدمة التوصيل من امليناء إىل امليناء 
إىل خدمة التوصيل من الباب إىل الباب، إضافة إىل توفري خيارات تشمل خدمات نقل البضائع الحساسة للحرارة، والتخليص الجمريك، وخدمات تتبِّع 
متقدمة للشحنات عىل شبكة اإلنرتنت، وخدمات الشحن بالتوكيل، وخدمات التوزيع اإلقليمية، وخدمات الطائرات والسفن املستأجرة، باإلضافة إىل 

تويل مستلزمات املعارض وخدمات أخرى. 

وضمن التحسينات املتواصلة لخدمات الشحن التي تقدمها “أرامكس” لتلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم حول حلول نقل اقتصادية وفعالة، 
أطلقنا العديد من املبادرات لخدمة عمالئنا منها:

 	 .IATA كجزء من مبادرة أطلقتها إياتا e-AWB تعد أرامكس إحدى رشكات الشحن العاملية الرائدة التي وقعت عىل اتفاقية متعددة األطراف
وقد عقدنا اتفاقيات مع مثاين رشكات نقل، باإلضافة إىل ١٨ رشكة نقل أخرى مبوجب برنامج الشحن ٢٠٠ )Cargo٢٠٠(. وقد كنا أول رشكة 

ا تتبادل الرسائل مع الخطوط امللكية األردنية.  شحن للبضائع جوًّ
طرحنا خدمة جديدة متعددة الوسائط تربط بني آسيا واململكة العربية السعودية، تحمل العالمة التجارية »سعودي فاست«، وهي حلول 	 

شحن عرب البحر والرب لنقل البضائع بحرًا من آسيا إىل البحرين، وذلك لنقوم بعملية التخليص الجمريك وتوصيلها إىل مناطق مختلفة يف اململكة 
العربية السعودية بواسطة شبكة مركبات التوصيل الخاصة بأرامكس. 
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طرحنا خدمات برية منتظمة ومتكاملة ومجدولة بني املدن الرئيسة يف قارة أوروبا. وقد بدأنا يف يناير ٢٠١5 بتنفيذ أحدث مرشوع يربط بني 	 
دول رشق أفريقيا 

وفرنا لعمالئنا حلوالً بديلة من دول االتحاد األورويب إىل دول الخليج، من خالل خدمة »أول رحلة طريان« أو خدمات مرتني أسبوعيًّا من املدن 	 
األوروبية الرئيسة إىل ديب والبحرين ومن ثم إىل باقي أنحاء املنطقة. 

خدمات التوصيل املحيل الرسيع

تشمل خدمتنا يف مجال التوصيل املحيل الرسيع خدمات توصيل من الباب إىل الباب للطرود املستعجلة يف كافة أنحاء الدولة، مع توفري خيار 
توصيل الطرود “يف نفس اليوم” أو “يف يوم العمل التايل”، وتشمل كذلك خدمة جمع الطرود، وخدمات االسرتجاع وخدمة تحصيل التكلفة 

املستحقة عند التوصيل.

واصلنا يف عام ٢٠١4، التحسينات وتطوير الخدمات اإللكرتونية، واستثمرنا يف بنيتنا التحتية يف دول عدة لتلبية الطلب املتزايد عىل الخدمات من 
خالل تعزيز عملياتنا وتحسني خدمات التوصيل املحيل الرسيع.

واصلنا تطوير خدمة »عنواين« يف أسواقنا الرئيسة، ونحن نتوقع أن تجد هذه الخدمة املزيد من التطور والتوسعة، فمن خالل واجهة إلكرتونية 
خاصة، ميكن لعمالء “أرامكس” تحديد موقعهم الدقيق واختيار وقت التوصيل األنسب لهم عند القيام بتسجيل الطلب. وقد شهدت هذه الخدمة 

منًوا ملحوظًا حيث تم تسجيل مليون طلب مع التعليامت خالل عام ٢٠١4. 

خدمات الحلول املتكاملة اللوجستية والتخزين وإدارة سلسلة التوريد

تتميز حلولنا اللوجستية املتكاملة بالثقة يف إدارة خدمات التوصيل والتخزين وتوزيع املنتجات واملعلومات يف جميع مراحل سلسلة التوريد؛ منذ 
مغادرة السلع مستودعات املوردين أو املصانع وحتى وصولها إىل تجار التجزئة أو املستهلك . ويتم ذلك من خالل مراكزنا اللوجستية املنترشة 

بشكل اسرتاتيجي يف املناطق الحيوية الرئيسة يف دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الرشق األوسط، وشامل أفريقيا وأوروبا الغربية وآسيا. وتتم 
إدارة هذه املراكز وفق أحدث التقنيات لضامن مستويات عاملية من األمان، وتوفري أحدث البيانات واملستجدات تزامًنا مع حدوثها. 

يف عام ٢٠١4، استمر توسعنا يف األسواق املركزية وافتتحنا منشأة جديدة ومتطورة يف مسقط، يف عامن مساحتها١5,٠٠٠ مرتٍ مربعٍ لخدمة عمالئنا 
هناك. كام طورنا مرافقنا يف جنوب أفريقيا من خالل نقل اللوجستيات إىل مخازن جديدة يف كل من جوهانسبريغ وكيب تاون. وعززنا عملياتنا 

يف مرص من خالل إضافة ١٠,٠٠٠ مرت مربع لتلبية احتياجات العمالء املتنامية يف ذلك السوق.  قمنا أيًضا بعمليات توسع بسيطة يف كل من تركيا 
وسنغافوره وأوغندا واألردن من أجل تلبية احتياجات عمالئنا الحاليني واملستقبليني. وبدأ العمل يف منشأة نقل البضائع الخطرية يف ديب، الذي يعد 

األول من نوعه يف شبكة أرامكس والذي سوف يساهم يف تعزيز الخدمات التي نقدمها لقطاع النفط والغاز. 

إن التقنية هي إحدى الركائز الرئيسة التي تعزز توفري خدمات متميزة لعمالئنا. وقد واصلنا االستثامر يف برامج إدارة املخازن بهدف توفري الحلول 
املتقدمة وزيادة مستويات كفاءة عملياتنا يف مرافقنا، كام قمنا بزيادة معدل املاسحات الضوئية بنسبة ٢٠٠% لتوفري الوقت والجهد واتباع الدقة.
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حلول إدارة الوثائق واملعلومات ) إنفوفورت(

إنفوفورت هي رشكة مملوكة بالكامل ألرامكس، وهي املزّود الرائد لخدمات الحلول اآلمنة إلدارة الوثائق والسجالت يف منطقة الرشق األوسط 
وأفريقيا، حيث توفر للعمالء خدمات حلول متميزة تضمن أمن املعلومات والبيانات، ورسيتها، وحفظها. وتشمل هذه الحلول املراحل الكاملة التي 
متر بها املعلومات بدءاً من إدارة السجالت الورقية إىل السجالت اإللكرتونية، واإلتالف اآلمن واملضمون، إىل حفظ البيانات يف موقع آمن، إىل تخزين 

وإدارة األرشطة ووسائط حفظ املعلومات الرقمية وإدارة الشيكات واالستشارات.

يف عام ٢٠١4 واصلت إنفوفورت منوها يف أفريقيا بشكل ملحوظ خاصة يف كينيا، وأوغندا، وتنزانيا وغانا.  وقد بدأت الرشكة برنامجها يف منح حقوق 
االمتياز والرتخيص يف ثالث دول )لبنان، وباكستان وبنغالديش(.

وعملت رشكة انفوفورت عىل زيادة تعزيز قاعدتها االجتامعية »إنفوكري« ، التي تهدف إىل دعم مبادرات التنمية املستدامة الخاصة، فقد أطلقت 
انفوفورت يف عام ٢٠١4 خدمة »جرين بوكس« )GreenBox( املجانية، والتي تساهم يف تحقيق االستدامة يف النظام البيئي، وتهدف إىل نرش الوعي 

حول النفايات الورقية وإعادة تدويرها، والعمل عىل تغيري عادات الناس يف استهالك الورق.  

طبقت انفوفورت عدة مبادرات تهدف إىل متكني الشباب يف اململكة العربية السعودية ومرص مبوجب اسرتاتيجية »إنفوجرو« )InfoGrow(، حيث 
تهدف هذه االسرتاتيجية إىل متكني الشباب من خالل قاعدة معلومات تتضمن املهارات التي تتيح لهم تطوير قدراتهم من االنضامم إىل القوى 

العاملة وحتى اعتامدهم عىل أنفسهم. 

ويف عام ٢٠١4، أطلقت انفوفورت التقرير الثاين للتنمية املستدامة عىل مستوى القطاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، كام بدأت مبتابعة 
االنبعاثات الكربونية بواسطة »بروتوكول الغازات الدفيئة« )GHG( الذي قام بتطويره “مجلس األعامل العاملي للتنمية املستدامة” و“معهد املوارد 

العاملية” 

 )Shop and Ship( »خدمة »تسوق واشحن

»تسوق واشحن« )Shop and Ship( هي خدمة شحن رائدة للتسوق عرب اإلنرتنت، تتيح آلالف العمالء حول العامل التمتع مبزايا امتالك عنوان 
بريدي يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة والصني دون اإلقامة الفعلية يف هذه الدول. وتوفر هذه الخدمة عنواناً شخصياً للتسليم يف 

هذه الدول ليتسنى للعمالء استالم الطرود الشخصية وطرود األعامل. ومن ثم، تقوم “أرامكس” بإرسال الشحنات إىل العمالء برسوم تنافسية تختزل 
الوقت والجهد واملال. ويتم تقديم هذه الخدمة يف أكرث من 35 دولة عىل امتداد الرشق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وضمن الجهود الرامية إىل ترسيخ عالمتنا التجارية كمزود رائد لحلول التسوق عرب الحدود، واصلت خدمة »تسوق واشحن « )Shop and Ship( يف 
عام ٢٠١4 توسعها حول العامل من خالل زيادة ١4 مدينة جديدة عىل شبكتها لوجهات التسوق للمستهلكني. 
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وواصلت خدمة »تسوق واشحن« تطبيق برنامج »الرشيك املتكامل« )Integrated Partner( يف عام ٢٠١4، الذي يستخدم منصته حاليًّا ٢5 رشيًكا 
متكاماًل يف التجارة اإللكرتونية، مام يجعل هذه املنصة مثالية لتمكني التجار الراغبني يف تعزيز مبيعاتهم عامليًّا ودون جهود كبرية.

وأعيد إطالق موقع Shopandship.com ليصبح تصميمه تفاعلياً متاماً بهدف استيعاب الطلب املتزايد عىل استخدام اإلنرتنت عىل األلواح الذكية 
والهواتف املتحركة، كام أصبحت اللغة العربية خياًرا ملستخدمي هذه األجهزة. وتعد خدمة »تسوق واشحن« أحد املحركات األساسية واألسس 

للتجارة اإللكرتونية يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا واألسواق النامية، وذلك من خالل توسيع وتعزيز تواجدها متاشيًا مع اسرتاتيجية أرامكس للنمو. 

سلسلة التوريد

يستند منوذج األعامل الذي تنتهجه “أرامكس” والذي ال يضم العديد من األصول إىل وجود سلسلة توريد تشمل موردين دوليني ومحليني. وتضم 
شبكة النقل والخدمات اللوجستية التي متلكها “أرامكس” والتي تعد من كربى الشبكات عىل مستوى العامل، رشكات الطريان الوطنية والدولية 

العاملة محليًّا أو يف دول أخرى، باإلضافة إىل خطوط الشحن البحرية، ورشكات النقل الربي أيًضا عىل املستوى اإلقليمي. ومن خالل شبكة الشحن 
الواسعة وحلول النقل الشاملة التي نوفرها، فنحن نقدم لعمالئنا خدمات التوصيل من الباب إىل الباب وصوالً إىل املخازن سواء أكان ذلك من 

مورّد واحد أو عدة مورّدين، وتشمل هذه الحلول عمليات تخليص جمريك رسيعة. فنحن نسعى إىل إرشاك املوردين املحليني والعامليني يف سلسلة 
التوريد التابعة لنا. إال أننا كرشكة محلية، نحرص عىل استخدام املوارد املحلية املتاحة كلام أمكن ذلك، ولذلك فإن النسبة الكربى من إنفاقنا تركز 

عىل املوردين املحليني. إننا يف “أرامكس”، نحرص دامئًا عىل التواصل مع موردينا بصورة منتظمة من خالل قنوات مختلفة، يوميًّا أو أسبوعيًّا أو كلام 
اقتضت الحاجة.

Australia

Areas of Operations 2014

Thailand

 التوزيع الجغرايف للعمليات ٢٠١4 /
مناطق العمليات
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Significant areas of 
Operations 2014

 املناطق الرئيسة
للعمليات ٢٠١4



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

17املحتويات

(G4-2)

التوجهات االستراتيجية

النمو

ترتكز اسرتاتيجية النمو التي نتبعها عىل تنمية أعاملنا، من خالل النمو العضوي أو غري 
العضوي عرب األسواق النامية، وذلك يعد ميزة تنافسية للرشكة. 

األسواق الجديدة، وعمليات االستحواذ واالمتيازات التجارية 

تضع “أرامكس” نصب عينيها تحقيق أهدافها الطموحة للنمو العضوي يف منطقة الرشق 
األوسط حيث توجد أعاملنا الرئيسة، وسنواصل االستثامر يف تطوير أعاملنا يف هذه السوق 
الحيوية من خالل عمليات االستحواذ والرشاكات التي تستند إىل اسرتاتيجية واضحة وتلبي 

املعايري املحددة لدى الرشكة.   

وتواصل “أرامكس” التزامها بتعزيز امتيازاتها التجارية وعملياتها يف أسواق النمو الرئيسة، 
كام تسعى إىل تعزيز تواجدها يف أبرز األسواق الناشئة يف إفريقيا وآسيا ورابطة الدول 

املستقلة من خالل عمليات استحواذ جديدة. وبينام كان هذا هو التوجه الذي انتهجته 
“أرامكس” عىل مدار األعوام القليلة املاضية فقد قمنا يف عام ٢٠١4 باالستحواذ عىل العالمة التجارية »بوست نت« )PostNet( يف جنوب 

أفريقيا، وهي أكرب رشكة خاصة يف جنوب أفريقيا يف قطاع نقل الوثائق والطرود، ومتتلك ٢٨١ متجرًا، وتقدم خدماتها لحوايل 55,٠٠٠ عميل 
يوميًّا من جميع أنحاء الدولة. وسوف يساهم استحواذنا عىل »بوست نت« )PostNet( يف تأمني تغطية واسعة لجنوب أفريقيا. وتشكل 

رشكة »بوست نت« )PostNet( خطوة اسرتاتيجية متميزة لنا ولنموذج أعاملنا الذي ال يضم أصواًل عديدة مام يتيح لنا توفري حلول توصيل 
متنوعة لعمالئنا يف أسواق رئيسة يف جنوب أفريقيا. 

كام قامت أرامكس أيًضا بتأسيس مشاريع مشرتكة جديدة بهدف توسيع نطاق عملياتها وتعزيز حضورها يف مناطق أخرى من العامل، ال سيام 
يف بوتسوانا وتايلند، حيث عقدت اتفاقية رشاكة مع رشكة ليو جلوبال لوجستيكس )Leo Global Logistics( يف تايلند، كام وقعت أيًضا 

اتفاقية رشاكة مع رشكة »إنبوست« )InPost(، أكرب شبكة من خزائن الطرود يف العامل، والتي مبوجبها سيتم إنشاء شبكة من خزائن الطرود 
اإللكرتونية يف كافة املدن والدول الرئيسة يف املنطقة. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم تطوير قطاع التجارة اإللكرتونية الذي يشهد منًوا 

رسيًعا يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا، وذلك من خالل توفري حّل مبتكر يتيح لرشكات التجارة اإللكرتونية واملتسوقني عرب اإلنرتنت إرسال 
واستالم الطرود عرب هذه الخزائن. 

وقد شهد برنامج االمتيازات، الذي تنفذه أرامكس ضمن إطار خطتها للنمو، املزيد من التطورات هذا العام، حيث عقدت الرشكة املزيد من 
اتفاقيات الرشاكة يف قربص والباكستان وأنغوال وبوركينا فاسو وغريها من الدول. 

ارتكزت اسرتاتيجية النمو املستدام والربحية طويلة األمد التي تنتهجها “أرامكس” عىل قواعد قيمنا املؤسسية، وستساهم هذه االسرتاتيجية يف دفع 
عجلة منونا وتطورنا يف غضون األعوام القادمة لتحقيق رؤيتنا الرامية إىل أن نصبح املزود الرائد للنقل والخدمات اللوجستية يف األسواق النامية التي 

نختارها. وتعزيزًا لهذه املنهجية فإننا نواصل االستثامر يف موظفينا، وبنيتنا التحتية والتقنية، ويف تطبيق الحلول املبتكرة لتلبية احتياجات عمالئنا 
املتغرية، وتحقيق القيمة لألطراف املعنية وتوطيد رشاكاتنا مع املجتمعات املحلية.

النمو
التوسع، والتقدم والتطوير

أسواق جديدة	 
عمليات االستحواذ واالمتياز	 
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األداء

إن منوذج األعامل املبتكر الذي تنتهجه “أرامكس” يتامىش بشكل وثيق مع اسرتاتيجية النمو 
التي تطبقها، ليجعل منها خياًرا استثامريًّا مستقرًّا للمستثمرين املحليني واألجانب. 

ويتيح منوذج األعامل املرن لرشكة “أرامكس” رسعة االستجابة والتكيف مع قوى التغيري، 
كام تساهم هيكليتها الالمركزية يف متكني موظفيها من تلبية احتياجات العمالء املتغرية. إن 
طابعها كمؤسسة محلية يف املناطق التي تعمل بها يساهم يف خلق فرص للسكان املحليني 

ويتيح لنا مواجهة بعض التحديات يف تلك املجتمعات.

وتواصل “أرامكس” تحقيق أداء مايل قوي، مام يؤكد الثقة يف أعاملنا وقدرتنا عىل تحقيق 
النمو. ونحن نتطلع إىل تحديث البنية التحتية متاشيًا مع خططنا الطموحة لتحقيق النمو 

يف األسواق الرئيسة.

االبتكـــــار

تواصل “أرامكس” دفع عجلة االبتكار يف أعاملها، ورصد الحلول املبتكرة واملصممة خصيًصا 
لتلبية احتياجات العمالء.

إن تنمية التجارة اإللكرتونية تعد هدفًا اسرتاتيجيًا رئيسا لنا، إذ نرى يف رشاكاتنا مع تجار 
التجزئة عىل شبكة اإلنرتنت عامالً حيويًا لنمونا املستقبيل. وتعتزم الرشكة يف غضون األعوام 
املقبلة مواصلة االستثامر بكثافة يف نافذتها الخاصة بالتجارة اإللكرتونية، لدعم منو التجارة 

اإللكرتونية يف أبرز أسواقها الناشئة، وبالتايل االستفادة من الفرص الواعدة التي تبرش بها 
األسواق النامية يف آسيا وأفريقيا والرشق األوسط. 

إن عمالء “أرامكس” هم املحور األسايس لكافة عملياتها. ومن أجل توفري الخدمات 
والحلول املبتكرة واملتخصصة لعمالئنا يف جميع أنحاء العامل، فإننا نواصل االستثامر يف 

أعاملنا وتقنياتنا ذات املستوى العاملي. ونحن نهدف إىل تحقيق النمو املتبادل مع عمالئنا 
واالستفادة من النجاح من خالل تواصلنا الدائم ورسعة استجابتنا لعمالئنا، وحرصنا 

املتواصل عىل االرتقاء بجودة الخدمة وتوفري الحلول الخاصة. وملعرفة املزيد يرجى االطالع 
عىل “قسم عمالئنا” يف هذا التقرير صفحة 33

األداء
النموذج املؤسيس

البنية التحتية	 
الرشكاء يف العمل	 
النتائج املالية	 

االبتكار
الخدمات واملنتجات واإلجراءات الجديدة

التكنولوجيا	 
التجارة االلكرتونية	 
خدمة العمالء	 
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التوجهات االستراتيجية

االستدامة

نجدد اليوم التزامنا مبعتقداتنا وقيمنا من خالل كل ما نقوم به، فنحن ندرك األهمية 
البالغة للمواطنة املؤسسية الجيدة يف تعزيز قدرتنا عىل االبتكار واألداء، ونؤمن باملامرسات 

املستدامة واملسؤولة التي تحفز منو أعاملنا، وتساهم يف دفع عجلة التنمية االجتامعية 
واالقتصادية يف مجتمعات األطراف املعنية حول العامل. ولذلك، وإميانًا منا بهذا فنحن 

نسعى إىل دمج التنمية املستدامة يف كافة أنشطتنا، وهذا هو األساس الذي يقوم عليه 
منهجنا يف اإلدارة، ولدينا قناعة راسخة بقوة هذه الرشكة وقدرتها عىل الدعم يف صنع عامل 

أفضل وأكرث استدامة. يوفر قسم االستدامة صفحة 4٩، دالالت بارزة عىل ما نحرزه من 
تقدم يف هذا املجال.

إن موارد “أرامكس” البرشية أساس هام لتحقيق النجاح الرشكة، فمعرفتهم وخرباتهم 
املتميزة عوامل أساسية تساهم يف تحفيز تقدم عجلة أعاملها. ولذلك، فإن رعايتهم وتوفري 

بيئة تدعم تطورهم عىل الصعيدين الشخيص واملهني، من أهم أولوياتنا، كام أن الثقافة 
الداعمة التي يحظى فيها الجميع تساهم يف تشجيع القدرات واملهارات عىل بذل الجهود. 

إن اسرتاتيجية التعليم والتطوير التي ننتهجها تشمل التجربة العملية يف بيئة العمل، 
وبرامج التدريب التي وضعت ضمن إطار يساهم يف بناء مهارات موظفينا وتشجيع 

التعاون والتواصل مع زمالئهم يف املجموعة. ولذلك، فنحن نواصل، وباستمرار، توسيع 
أنشطتنا الخاصة بتطوير موظفينا وتنمية مهاراتهم؛ وملعرفة املزيد، يرجى االطالع عىل 

قسم “موظفونا” يف هذا التقرير صفحة ٢١.

االستدامة
الربامج واملبادرات واألنشطة

املوظفون	 
البيئة	 
املساهمة املجتمعية	 
التجارة املستدامة	 
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تمكين وتعزيز قدرات الشركاء
نظرًا لطبيعة عملنا كمزود للخدمة، يأيت التواصل مع الجمهور يف صميم أعاملنا املختلفة، سواء عىل صعيد الربط بني أفراد األرسة حول العامل أو 

االستفادة من الرشاكات املحلية لتوفري أفضل حلول التوصيل.

وانطالقًا من هذا الهدف، فنحن نعمل عىل تعزيز التواصل بني كافة أرجاء العامل وتوطيد العالقات التجارية من خالل تقديم خدمات نقل البضائع 
من عمالئنا إىل األسواق، إذ تلعب خدماتنا اللوجستية الحيوية التي نقدمها دوًرا غاية يف األهمية يف منو اقتصادنا املحيل، وتساعد يف الربط بني عدد 

من دول ومناطق العامل الواعدة التي تشهد منوًّا متسارًعا.
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(G4-9) (G4-10) (G4-11)  (G4-LA 1) (G4-LA 12)    
1 توزيع لقوى العاملة حسب املنطقة، والجنس، والسن والفريق، متوافر يف امللحق أ

 يشمل املوظفني غري املبارشين 
2

موظفونا
يأيت النمو املستدام الذي تحققه “أرامكس” مثرة ملهارات موظفينا وما ميتازون به من تفاٍن وطموح، إذ نؤمن بأن موظفينا هم أمثن أصول الرشكة 

والدافع الرئييس لنمونا املستدام ويتجسد ذلك بوضوح يف سياسات املوارد البرشية التي نتبعها، لذلك نسعى دامئًا إىل توظيف أفراد ميتلكون 
املواهب واملهارات املتميزة والذين ميثلون طيًفا واسًعا من الرشائح العمرية والجنسيات والخلفيات الثقافية واألكادميية واملهنية. تقوم سياستنا يف 

التوظيف عىل أساس الجدارة واملؤهالت والتقييم املتواصل، ونحرص بانتظام عىل إجراء املقابالت الشاملة لضامن تعيني الشخص املناسب يف املكان 
املناسب. 

وبصفتنا رشكة عاملية، فنحن نقدر التنوع يف جنسيات موظفينا واملبينة يف الشكل اآليت:

وفيام ييل نسبة املوظفني املحليني مقارنة مع الوافدين:

كذلك تشغل كوادر محلية ما نسبته 54% من إدارتنا العليا 

الجنسيات موظفون محليون مقابل الوافدين

شهدت القوى العاملة لدى أرامكس عىل املستوى العاملي منًوا بنسبة ١٧% يف عام ٢٠١4. ١ 

وبلغ عدد موظفي أرامكس ١٦,٢٧3 موظًفا. 

من ٩١ جنسية مختلفة من العامل. 

الهند

مرص

األردن

باكستان

جنوب أفريقيا

الفيليبني

غري ذلك

%٢٢

%١5

%٩
%٨

%٧
%4

%34

املحليون

الوافدون

%١٠

%٢٠

%3٠

%4٠

%5٠

%٦٠
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(G4-LA 12)  (G4-EC 5)  (G4-LA13)

موظفونا

تقتيض طبيعة نشاطاتنا والتي تعتمد كثريًا عىل العمل اليدوي، والعمليات األرضية والنقل، أن تكون نسبة الرجال بني موظفينا هي األعىل، خاصة 
كموظفني يف العمليات. 

%١5

%٨5

انثى

ذكر

٢5-١٨

4٢٦-٠

وفوق سن4١

 %10
من أعضاء إدارتنا العليا هم من النساء.

%١٨ %١٨

%٦4

أما الهيكل العمري ملوظفينا فهو كاآليت:

نسبة الذكور إىل اإلناث يف كوادرنا كاآليت:
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(G4-EC 1)   (G4-EC2)   (G4-EC3)   (G4-LA3)  (G4-EC5)   (G4-LA13)  
التفاصيل متوفرة يف امللحق

موظفونا

تسعى أرامكس إىل تعزيز تنافسية التعويضات واملزايا التي تقدمها 
ملوظفيها باملقارنة مع الرشكات األخرى العاملة يف القطاع، ويف نفس 

الوقت تحرص أن تكون مطابقة للمعايري املحلية أو تتجاوزها.

نحرص يف »أرامكس« عىل تحقيق املساواة يف األجور بني اإلناث والذكور، 
وتشكل املهارات ومستوى الخربة العامل الوحيد لتحديد األجر.  

النسبة متساوية بني أجور اإلناث وأجور الذكور الذين 
يشغلون نفس املنصب

يف عام ٢٠١4، استفادت ١45 موظفة من إجازات أمومة 

بلغ مجموعها١٦,١٨٢ يوًما 

الرواتب واألجور

١:١

أنفقت أرامكس مبلغ ٢٧١,١5٦,٨٦٠ دوالرا أمريكيا يف ٢٠١4 عىل تعويضات املوظفني التي تشمل األجور واملزايا.

تبدي “أرامكس” التزاًما تاًما بقوانني العمل وقوانني الضامن االجتامعي املحلية فيام يتعلق مبستحقات التقاعد، كام تقدم ملوظفيها مزايا التأمني 
الصحي، بينام توفر لهم يف بعض الدول مثل األردن تغطية صحية إضافية تشمل بعض األمراض املستعصية مثل الرسطان. وتلتزم الرشكة أيًضا 

بالقوانني واللوائح التنظيمية يف كل دولة التي تتعلق باإلعاقة والتغطية الفردية، إضافة إىل أننا نضمن حقوق موظفاتنا اإلناث مبنحهن إجازة أمومة 
مدفوعة األجر، ونقدم لهن مجموعة من املزايا األخرى التي تشجعهن عىل العودة إىل عملهن مثل ساعات العمل املرنة واإلجازات الطويلة غري 

مدفوعة األجر وساعات الرضاعة. 
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(G4-LA 16)

موظفونا

تقوم هيكلية حوكمة املوارد البرشية التي نطبقها عىل مبادئ “منظمة العمل الدولية” التابعة لألمم املتحدة.

نفخر يف أرامكس بتوظيف الخريجني الجدد، وتوفري إمكانية الوصول إىل املناصب اإلدارية وتنقسم سنوات خدمة موظفينا كاآليت: 

جاء التزامنا الصارم بهذه املبادئ ليضمن لنا عدم مواجهة أي 

شكاوى تتعلق مبامرسات العمل يف عام ٢٠١4

وفوق سن ٢5 

٢5 - ٢١

١٦ - ٢٠

١5 - ١١

٦ - ١٠

5 - ٠

%٠.5

%٠.٩

%3

%٧

%٢3

%٦5

%٦٠%٧٠%٨٠%4٠ %5٠%٠ %١٠%٢٠ %3٠

20
14

سنوات خدمة املوظفني
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(G4-LA 5) (G4-HR 4)  (G4-LA 4)

موظفونا

يتوزع موظفونا غري املبارشين، ويقصد بهم املوظفني الذين تم تعيينهم من خالل رشكات العمل، بصورة أساسية يف الهند، ويحصلون عىل األجور 
واملزايا من الجهات التي يعملون لديها مبارشة.

متكني وتعزيز قدرات موظفينا

نحرص يف كافة عملياتنا أن تقوم عملية صنع القرار عىل أساس جامعي تشاريك، ويف حالة حدوث تغيريات تشغيلية كبرية، نقوم بتنظيم اللقاءات 
التي تشمل كافة الرشكاء واألشخاص الذين قد يتأثرون بهذا التغيري. وبعد ذلك، يتم اتخاذ قرار جامعي يتعلق بالجدول الزمني لهذا التغيري يناسب 

كافة الرشكاء.  

وال تتبنى “أرامكس” أية سياسات تحظر حرية التجمع، أو املفاوضات الجامعية، أو العضوية يف نقابات العامل عىل الرغم من عدم توقيعها عىل 
أية اتفاقيات للمفاوضات الجامعية الرسمية أو اتفاقيات مع نقابات العامل. ومتتد هذه السياسة لتشمل جميع موظفينا وموردينا، إذ نتيح لجميع 

موظفينا فرصة االنضامم إىل النقابات رشيطة التزامهم بالقوانني واألنظمة املحلية النافذة، حيث قام موظفونا يف البحرين بتشكيل نقابة عامل 
خاصة ما تزال نافذة، كام يتمتع 3٠% من موظفينا يف جنوب أفريقيا بعضوية يف نقاباتهم.

إرشاك موظفينا

نحرص يف أرامكس عىل تواصل موظفينا فيام بينهم من خالل اللقاءات الجامعية، وشبكة اإلنرتنت الداخلية، ونظام املراسلة يف الرشكة. ونحرص دامئًا 
عىل تزويد موظفينا بوسائل اتصال فّعالة. فعىل سبيل املثال، يتم تزويد جميع موظفي تسليم الشحنات بالهواتف املحموله واملساحات الضوئية 

املحموله وجميع هذه األجهزة مربوطه بنظام ارامكس الدارة عمليات  الشحن.

املوظفون املبارشون وغري املبارشين

مبارش

غري مبارش

٠

3٠٠٠

٢٠١٢ ٢٠١3 ٢٠١4

٦٠٠٠

٩٠٠٠

ني
ظف

ملو
د ا

عد

١٢٠٠٠

١5٠٠٠

١١43٢ ٢55٦ ٢٢٢٠ 333٠١٢٩43١١٦4٩
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 )RedLab( »مركز إبداع أرامكس »رد الب

إن اإلبداع يف العمل من القيم األساسية التي ترتكز 
عليها أعاملنا. فنحن نعمل عىل صنع بيئة يغذيها التفكري 

اإلبداعي واالبتكار.  

يف عام ٢٠١4، تم إطالق مركز إبداع أرامكس »رد الب« 
)RedLab( بهدف دعم وتشجيع املوظفني عىل االبتكار.   

يعد برنامج  »رد الب« )RedLab( أول برنامج ابتكاري 
يتم تطبيقه ويهدف إىل دعم االستفادة من املوارد املتوافرة 

وتطبيق األفكار الجديدة عمليًّا. ونحن ندرك برضورة 
متكني موظفينا عىل كافة املستويات وحثهم عىل التفكري 

اإلبداعي، والتفاعل وتبادل األفكار من أجل تحديد وسائل 
تحقق التوسع وتخلق القيمة املضافة لعمالئنا. وقد تم 

 )RedLab( »إطالق منصة عىل اإلنرتنت كجزء من  »رد الب
تتيح ملوظفي أرامكس طرح أفكارهم ومناقشتها والتصويت 

عليها. 

 ،)RedLab( »ويف مرحلة االستعداد إلطالق  »رد الب
تم عقد جلسات تدريبية للموظفني حول أهمية اإلبداع 

والدور الهام ملوظفينا.

يتيح  »رد الب« )RedLab( لكل موظف يف أرامكس العمل يف مجاالت 
اهتاممه. ويتجاوز هذا الدعم جمع األفكار ليشمل تطوير هذه األفكار 

والعمل عىل تحقيقها.

منذ إطالق املنصة الرقمية IdeaScale، التي تعد برنامًجا إداريًّا 
مبتكرًا يندرج تحت  »رد الب« )RedLab(، أصبحت منصة 

تفاعلية للعديد من األفكار والحوارات البناءة.

 275
فكرة

 2570
األصوات والتعليقات 

والتفاعالت

موظفونا
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(G4-LA 11) (G4-LA 9) (G4-LA 10)

تدريب وتطوير املوظفني

حرًصا منا عىل تطوير مهارات موظفينا وإثراء خرباتهم املهنية، تنص سياستنا يف إدارة املوارد البرشية عىل خضوع كل موظف يف “أرامكس” لتقييم 
سنوي شامل لألداء، مبا يف ذلك املديرين ومسؤويل اإلدارة العليا. ويتمثل الهدف من هذه العملية تقييم أداء املوظف، ورصد نقاط القوة ومواطن 

الضعف الرئيسة، وبالتايل تحديد االحتياجات التدريبية لكل موظف يف الرشكة خالل العام التايل.

والتزاًما من أرامكس بتعليم وإدارة املهارات، تواصل جامعة أرامكس املؤسسية يف تحقيق التوافق بني مهارات املوظفني واسرتاتيجية التعلم 
والتدريب يف الرشكة. ونستخدم هذا األسلوب إلرشاك كافة املوظفني عىل مختلف املستويات يف مؤسسة يشكل التعليم أحد محركاتها األساسية.

لقد كان هذا العام عاًما ناجًحا بالنسبة لرشكة أرامكس يف مجال التعليم والتطوير، إذ كانت جميع قاعات التدريب يف أرامكس يوميًّا تقدم منهًجا 
تدريبيًّا ما أينام كانت هذه القاعة ضمن شبكتنا، وقد شكلت نسبة املوظفني يف عام ٢٠١4 الذين التحقوا بفرصة تدريبية ٧٢%. 

نحن يف أرامكس نؤمن بأهمية برنامجنا التعليمي والذي يتيح لقياداتنا اختبار أفكار جديدة، وإطالق مبادرات مبتكرة، ونحن عىل يقني أن استمرار 
نجاحنا يعتمد عىل كفاءة قياداتنا. وقد شكل هذا العام القاعدة التي رسخت التزامنا نحو كوادرنا يف تحفيز تطويرها من خالل برنامج  تطوير قادة 
أرامكس الذي تم تحديثه. ومن أجل استكامل تجربتنا يف استثامرنا يف موظفينا )والبناء عىل ما تعلمناه يف السنوات املاضية(، قمنا بتعزيز هيكليتنا 
يف برنامج  تطوير قادة أرامكس بإضافة مرحلة جديدة وهامة إىل الربنامج تركز بشكل أكرب عىل الفرد. وتتطلب الهيكلية الجديدة يف هذا الربنامج 

تأسيس مراكز لتقييم اختيار املشاركني )وفق أهلية املشاركني(، وقياس أنواع مختلفة من املهارات والقدرات التي تتعلق بالوظائف، إضافة إىل تقييم 
مالءمة املشاركني لالنضامم ملرشوع متقدم مدته عامني يف مهارات القيادة. ويعمل يف الربنامج كذلك ١3 متخصصا مؤهال ومعرتفا به. كل منهم 

يوظف وسائل وأدوات جديدة تم اختيارها بشكل يتناسب مع ثقافتنا املؤسسية، لتحفيز اإلمكانات والطاقات الكامنة يف كل قائد يتمتع بقدرات 
تتناسب مع الكفاءات املطلوبة يف أرامكس. 

تم تصميم برنامج القادة يف أرامكس لتمكني كل مشارك من التعلم من كافة املواضيع ومن كل شخص. وقد اجتمع 3١٦ قائًدا من ١٩ موقًعا يف 
مراكز التقييم التابعة للربنامج ملناقشة ودراسة وتحليل الحاالت املعروضة للدراسة مع لجنة من املختصني يف التقييم، حيث ساعدت مراكز التقييم 
املشاركني عىل تحديد توقعات واضحة للنمو، وقدمت للقادة الذين كان أداؤهم متقدًما فرصة متميزة للتعرف عىل النقاط التي تحتاج إىل تطوير، 

والعمل عىل صقل وتطوير املهارات القيادية التي يحتاجونها خالل مرحلة النمو املستمر للقيادة يف العامني املقبلني.

موظفونا
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(G4-HR 3) (G4-HR 12) (G4-LA 16) (G4-HR 7)

برنامج التميز يف املبيعات العاملية 

واصلنا خالل عام ٢٠١4 عقد دورات تدريبية ملوظفي املبيعات يف لبنان ودول التعاون الخليجي، وقد بلغ مجموع املشاركني يف الدورة األساسية 
٧٩ موظًفا شملت قيادات ومديري املبيعات. وتهدف هذه الدورة إىل تعزيز املهارات األساسية ملامرسات إدارية فعالة يف مجال املبيعات. ويخضع 

لهذا الربنامج التدريبي كل من يلتحق بفريق املبيعات أو األفراد الذين حصلوا عىل ترقية ضمن هذا الفريق. كام يخضع فريق املبيعات الحايل 
لدورة متقدمة ضمن برنامج – أنا أبيع بذكاء. وقد استكمل هذه الدورة حتى اآلن ١٢٧ موظًفا من مرشيف املبيعات، والقيادات، واملديرين. ويتيح 

هذا الربنامج للمشاركني معرفة الوضع الراهن للمبيعات ومينحهم القدرة عىل التخطيط للوصول إىل أهدافهم املحددة وضامن تحقيق التوسع، 
ومراقبة األعامل عن كثب ومراقبة مدى االحتفاظ بالعمالء أو خسارتهم.

تدريب القيادات

يف عام ٢٠١4، بدأنا برنامج التوجيه الفردي لتعزيز كفاءة القيادة، حيث استكمل ١٢ شخًصا الجلسات التدريبية، وأطلقت مبادرتني لتدريب فريقني 
إحداها لفريق اللوجستيات يف ديب واألخرى لفريق اإلدارة يف عاّمن. 

كام قمنا أيًضا بعقد دورات توجيهية ملدريب فريق املبيعات يف عام ٢٠١4 التحق بها ٢٩ مدربا إما من أجل تعزيز مهاراتهم التدريبية، أو ضمن برنامج 
متكامل لتدريب املشاركني عىل استخدام لغة التدريب عندما يدربون فرق املبيعات. وقد استكمل تسعة من موظفي مبيعات برنامج التوجيه ملدة 

ثالثة أشهر. 

بيئة العمل يف أرامكس

تخضع كافة سياساتنا وهيكلياتنا وأنشطتنا فيام يتعلق بالقوى العاملة للمبادئ واألنظمة التي وضعتها منظمة العمل الدولية واتفاقية األمم املتحدة 
لحقوق اإلنسان. ونلتزم بكافة قوانني حقوق اإلنسان وقوانني العمل املحلية والدولية، مبا فيها تلك التي يحددها امليثاق العاملي لألمم املتحدة.

يتلقى جميع أفراد فريقنا األمني تدريبًا خاًصا عىل السياسات واإلجراءات املتبعة يف “أرامكس”، مبا فيها تلك املتعلقة بحقوق اإلنسان والعامل.

وحرًصا منا عىل حامية بيئة عملنا لحقوق كافة املوظفني دون أي متييز، يضم كل مكتب من مكاتب الرشكة لجنة للتظلامت تتيح للموظفني 
اإلبالغ عن أية مخالفات أو انتهاكات تطالهم يف مجال حقوق اإلنسان وحقوق العامل. هذا ومل يتم اإلبالغ عن أية مخالفات أو انتهاكات من 

هذا النوع خالل عام ٢٠١4 .كذلك يقوم فريق التدقيق الداخيل يف الرشكة بإجراء عمليات تدقيق سنوية يف كافة مرافق “أرامكس” لرصد مدى 
االمتثال لإلجراءات والسياسات املتبعة وفًقا ملعايري املساءلة االجتامعية ٨٠٠٠، والتأكد من تطوير خطط العمل املالمئة لكل محطة، وقيام 

طواقم املوارد البرشية واالستدامة بأعامل املتابعة. ومل يتم اإلبالغ عن أية مخالفات لقوانني حقوق اإلنسان عرب شبكتنا خالل السنة املاضية. 
وقمنا أيًضا بتعميم سياستنا حول التحرش الجنيس بشكل واضح عرب كافة مواقع شبكتنا انطالقًا من حرصنا عىل توفري بيئة عمل مريحة 

ومهنية، خالية من أية حاالت تحرش، ملوظفينا من الذكور واإلناث عىل حد سواء. ومل يتم اإلبالغ عن أية مخالفات أو انتهاكات من هذا النوع 
خالل عام ٢٠١4.

موظفونا
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سياسات التوظيف

ترتكز عملية التوظيف يف “أرامكس” عىل الجدارة واملؤهالت وعمليات التقييم املتواصلة. ونقوم بإجراء مقابالت شخصية مع املوظفني لضامن تعيني 
الشخص املناسب يف املكان املناسب. ويف الحاالت التي نقوم فيها بالعمل مع وكاالت التوظيف الستقدام موظفني جدد، نحرص عىل التزام هذه 

الوكاالت باملبادئ التوجيهية ملنظمة العمل الدولية، واعتامدها معايري اختيار املوظفني بناًء عىل املؤهالت والخربة، مبا يضمن تكافؤ الفرص للجميع. 
وتحرص “أرامكس” عىل املساواة بني املوظفني عىل أساس الجنس فيام يتعلق بقيمة األجر، حيث يحصل املوظفون من اإلناث والذكور والذين 

يتمتعون بنفس املؤهالت عىل نفس األجر دون متييز، وهي سياسة نطبقها عىل مختلف املستويات اإلدارية ويف كافة إدارات الرشكة.

إن سياسات التوظيف الواضحة تساهم يف استقطاب املهارات والحد من التكلفة. ومن أجل النهوض بسياستنا، قمنا يف عام ٢٠١4 بإجراء تحسينات.

بارشنا يف شهر مارس ٢٠١4 بتطبيق سياسة التوظيف الداخلية التي متنح الفرصة ملوظفي أرامكس مبعرفة الوظائف املتوافرة داخليًا والتقدم 	 
إليها. وقد ساهمت هذه السياسة يف تعزيز االستفادة من مواهب الرشكة الداخلية ووفرت ملوظفينا فرًصا قيمة للنمو والتطور املهني.

صممنا ونظّمنا ورشات عمل التوظيف القائم عىل الكفاءة التي ساهمت يف تحسني عملية التوظيف وتعزيز جودة املوظفني وتقليل استنزافنا 	 
ملواردنا البرشية يف محطاتنا يف الهند وديب. وسنواصل تنظيم هذه الورشات يف املناطق األخرى من عملياتنا. 

استخدام وسائل جديدة للتوظيف مثل موقع لينكد إن  LinkedIn الذي يعلن عن وظائف متوافرة لدى الرشكات، وقد أتاحت هذه األداة 	 
لنا العثور عىل مرشحني للوظائف املتوافرة لدينا من خالل قاعدة بيانات عاملية غنية وبتكلفة قليلة. فاستخدام هذا املوقع عوًضا عن وكاالت 

التوظيف مكننا من تخفيض النفقات مببلغ قيمته ٦٠ ألف دوالر.

تنص سياسة التوظيف التي تتبعها “أرامكس” عىل توظيف فقط األشخاص الذين أنهوا املرحلة الثانوية من تعليمهم كحد أدىن. كام أن جميع 
موظفينا املبارشين يُسمح لهم بالعمل مبوجب القوانني السارية يف دولهم.

برنامج نجوم

يف مارس ٢٠١4، أطلقنا برنامج نجوم الذي يهدف إىل زيادة مستويات التوطني اإلمارايت من أجل دعم وتعزيز املواهب املحلية من خالل توظيف 
خربات املديرين التنفيذيني لدى أرامكس يف اإلمارات العربية املتحدة. 

وقد صمم الربنامج بشكل دقيق يحدد التناوب الوظيفي وهيكلية التدريب العميل التي تهدف إىل تأهيل املوظفني باملهارات واملعرفة الرضورية 
التي يحتاجونها ليك يصبحوا مديرين لدى أرامكس يف املستقبل.

وقد أُطلق برنامج نجوم بالتعاون مع جهات مختلفة مثل مبادرة أبرش وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.  ومدة الربنامج ثالث سنوات ويتألف من 
ثالث مراحل.

موظفونا
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تشمل املرحلة األوىل التدريب والتناوب الوظيفي، حيث يتاح للموظفني فرصة العمل يف كافة الدوائر، ويتبع التدريب عملية تقييم ألدائهم أثناء 
التدريب تحدد استعدادهم للعمل لدى أرامكس، ومتطلبات الرشكة التنظيمية وخياراتهم الشخصية. يف املرحلة الثانية يتم التعامل مع املتدربني 

عىل أنهم مشاركني أفراد، حيث يعملون تحت اإلرشاف من خالل تطبيق إجراءات العمل االعتيادية. ويف املرحلة الثالثة ينتقل املتدربون لشغل أدوار 
قيادية أكرب داخل أرامكس. 

وقد استكمل املتدربون ممن هم عىل مستوى إداري يف عام ٢٠١4 املرحلة األوىل حيث تنقلوا بني تسع دوائر وعملوا عىل عدة مشاريع. 

الصحة والسالمة واألمن

نجحت “أرامكس” حتى اليوم يف إرساء جملة ثابتة من معايري وإجراءات األمن والسالمة عىل امتداد شبكتها. وخالل عمليات التدقيق التي أجرتها 
أطراف خارجية يف عام ٢٠١4، ومل ترصد “أرامكس” أي حاالت عدم امتثال. 

واصلنا استخدام دليل الصحة والسالمة للزوار، بهدف تعريفهم اإلجراءات الالزمة إلخالء املوقع يف حاالت الطوارئ، ومتطلبات السالمة العامة التي 
ينبغي اتباعها أثناء التواجد يف املرافق.  كام طبقنا نظام الترصيح بالعمل يشمل كافة أنواع األعامل التي يقوم بها املقاولون الفرعيون يف املرافق 

حرًصا عىل ضامن سالمة األفراد واملعدات، باإلضافة إىل خضوع املقاولني الفرعيني لتدريبات عىل الربنامج التعريفي الخاص باملوقع املحدد.

نبذل جهدنا إلرساء معايري أعىل ملشغيل املركبات، سواء لسائقي مركبات النقل ملسافات طويلة، باإلضافة إىل إجراءات “إدارة الرحالت” التي تتضمن 
الفحص قبل الرحلة وترخيص الرحلة والتحليل عقب الرحلة، بهدف تقييم أداء السائق استناًدا إىل نظام متابعة املركبات 

وينطبق الربنامج التدريبي املكثف للسائقني عىل سائقي الرافعات الشوكية سواء أكان للموظفني الدامئني أو من املستخدمني من جهات خارجية، 
متاشيًا مع املعايري الداخلية والدولية. وقد أظهر هذا الربنامج نجاًحا واضًحا وأثرًا إيجابيًّا عىل عملياتنا املتنامية وسوف يستمر يف عام ٢٠١5. 

أنشأنا غرفة مراقبة خاصة يديرها فريق مختص ملراقبة تحركات النقل األرضية طيلة أيام األسبوع. وقد ُزودت كافة شاحناتنا بنظام تحديد املواقع 
العاملي GPS مبواصفات خاصة بإجراءات األمن والسالمة HSE لتسهيل عملية تعقبها بشكل آين مبا يف ذلك خالل التنقل عرب الحدود. 

ركزنا جهودنا يف مجال السالمة عىل عملياتنا املتنامية والتوسعية يف مجال النفط والغاز، إذ قمنا بتوحيد معايري وإجراءات فحوص سالمة املركبات 
قبل مغادرتها من جميع املرافق الرئيسية التي تجري فيها العمليات. وقد شاركنا يف فعالية أقامها  SLB )أحد عمالء ONG( تم مناقشة املوردين 

ذوي املخاطر املرتفعة وقدمنا فيها عرًضا حول أنظمتنا وعملياتنا يف الخدمات اللوجستية لقطاع النفط والغاز. 
وقد خضعنا لعمليات التدقيق من قبل أطراف خارجية معنية بالنقل الربي ونجحنا يف الوصول إىل مستوى االمتثال. وقد بادرنا أيًضا إىل تطبيق 

خطة الرفع امليكانييك لجميع عمليات الرافعات، بهدف ضامن سالمة كافة عمليات الرفع التي تقوم بها معداتنا، إذ خضع كافة مرشيف الرفع لدورة 
تدريبية عىل استخدام الرافعات من قبل رشكات خارجية. وقبل الترصيح بأي عمليات رفع ميكانيكية، نحرص عىل قيام املشغلني بفحص برصي 
للرافعة قبل البدء بالعمل. كام نحرص أيًضا عىل امتالك املشغلني والعاملني يف هذا املجال للمهارات الالزمة وأنهم معتمدون من قبل الهيئات 

التنظيمية املحلية ومصادقة األطراف الثالثة املعتمدة عىل كفاءتهم عرب نظام الترصيح بالعمل.

موظفونا
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كانت االجتامعات التي عقدناها مع أعضاء فريق العمليات التشغيلية ملناقشة القضايا ذات الصلة بالسالمة العامة مفيدة ومجدية، وسنواصل 
عقدها يف محطات أبعد من مراكزنا املركزية يف عام ٢٠١5. يرأس اللجان ممثلو الصحة والسالمة وتحسني األعامل والكفاءة. تتكون هذه اللجان من 

ممثلني عن فرق الشحن والعمليات واملستودعات والخدمات اللوجستية واملوارد البرشية واإلدارة، وتضم كل لجنة من اللجان السابقة من ٧ إىل 
١٠ أعضاء تشكل ٨٠% من إجاميل املوظفني. وتعقد اللجان اجتامعات شهرية ملناقشة األسباب الجذرية والتدابري الوقائية ملواجهة مشاكل الصحة 

ا، وقد تم تجهيز  والسالمة وكذلك تحليل أسباب الحوادث التي وقعت يف ذلك الشهر. تضم كل محطة يف شبكة “أرامكس” موظًفا أمنيًّا مختصًّ
عملياتنا الكبرية مبجموعة من مديرين وفرق السالمة املعتمدين واملؤهلني.

كام نجحنا بطرح النظام اإللكرتوين لإلبالغ عن الحوادث ملنطقة الرشق األوسط، ويستخدمه الفريق األمني بدقة متناهية لدراسة كافة الحوادث 
التي تم اإلبالغ عنها يف عام ٢٠١4.

وقد ساهمت االجتامعات التي عقدت مع أعضاء الفريق التشغييل 
يف الحد من الخسائر الناجمة عن قلة املعرفة أو قلة الحصول 

عىل التدريب والتأهيل الكافيني إلنجاز املهام املناطة بهم وتحرص 
كذلك كافة فرق العمل عىل ضامن خضوع جميع املوظفني الذين 

يستخدمون مرافق الرشكة لربنامج التدريب األسايس وتعريفهم 
بطبيعة العمل قبل رشوعهم بالعمل امليداين.

 
ويف إطار جهودنا املتواصلة يف تحسني جودة خدماتنا، قمنا بتحديث 

معيار تقييم املخاطر إىل معيار دويل يقوم عىل نظام مصفوفة 
املخاطر )5×5( وفًقا إىل نظام مصفوفة املعايري الدولية. 

نعتزم يف عام ٢٠١5 امليض قدًما يف مجال التعليم اإللكرتوين والتدريب 
القائم عىل النتائج واملصمم وفًقا ملميزات “أرامكس” الخاصة 

بالسالمة واألمن. وسيتم تقديم هذا التدريب يف القاعات الدراسية، 
يف حني ميكن للمشاركني عرب اإلنرتنت االلتزام يف حضور دورة تدريبية 
معتمدة ملدة ساعة من مكاتبهم تقدمها رشكة متخصصة يف اململكة 

املتحدة، وذلك وفًقا لطبيعة عملهم سواء أكانوا موظفني مكتبيني أو تشغيليني، مام يساهم يف أن يتلقى موظفو “أرامكس” التعليم والتدريب 
املناسبني إىل جانب التعرف عىل العمليات واإلجراءات التي وضعها “مكتب الدعم العاملي” يف رشكتنا. وسوف يتم مراقبة ومتابعة هذه العملية من 

خالل الجامعة املؤسسية.

تستند مهام فرق الصحة والسالمة والصحة والسالمة واألمن والبيئة يف عام ٢٠١5 إىل أهدافنا االسرتاتيجية الشاملة التي تم وضعها عىل مستوى 
املحطة واملستويني اإلقليمي والعاملي. يذكر أن جميع هذه األهداف تم وضعها وفًقا ملؤرشات األداء الرئيسة لألفراد، وهي تقوم عىل النتائج ويتم 

احتسابها يف نهاية العام.

موظفونا

تتضمن إجراءات الصحة والسالمة واألمن ما ييل: 

دليل الصحة والسالمة للزوار 	 
نظام الترصيح بالعمل	 
إجراء عملية تدقيق إلجراءات السالمة واألمن	 
إجراءات “إدارة الرحالت”	 
برنامج تدريبي للموظفني واملقاولني الفرعيني	 
مراقبة حركة الشحن األريض بشكل متواصل وعىل مدى ٢4 	 

ساعة ٧ أيام يف األسبوع 
إجراءات ومعايري عاملية لتقييم املخاطر	 
لجان األمن تعقد اجتامعات متعلقة بالسالمة 	 
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٢٠١٢٢٠١3٢٠١4

ملخص

٢١١الوفيات

٩١١١5الحوادث لكل مليون شحنة 

3٢%3٢%-3٠%نسبة التغيري يف الحوادث لكل مليون شحنة

3٢.٢٧ ٢4.٦4 4.٨٨ الوقت الضائع نتيجة اإلصابات لكل مليون شحنة

   حوادث متعلقة باملركبات

33٠45١٦٨٨الوقت الضائع بسبب حوادث املركبات )أيام(

3٠٨553حوادث املركبات )التي ينتج عنها إصابات(

3٠٠3٦٦٦35حوادث املركبات )دون إصابات(

١٨٧٩٨٢١4٨5الوقت االضائع نتيجة إصابات متعلقة باملركبات. 

   حوادث متعلقة باملخازن 

5١٢٢٩35١٨الوقت الضائع يف املخازن )أيام(

٦٨١٦٩34حوادث العمل يف املخازن )دون إصابات/ مع إصابات طفيفة(

53353٨اإلصابات يف املخازن )والوقت الضائع املتعلق باإلصابات(

١3.3٧.4١١.3الوقت الضائع لكل مليون شحنة 

٠.٠٠٠3٠3٠4٦٠.٠٠٠٢٧٧٧٨٨٠.٠٠٠3٧53١الوقت الضائع/ إجاميل الوقت

   مؤرشات الضبط

   4٦,٠٢١,٩٢٠ 3٩,٨5٦,١5١ 3٨,35٨,٨١٦ إجاميل الشحنات

٨4٢٧44١٢٠٦إجاميل الوقت الضائع )أيام(

٨3١٢٠٩١إجاميل الوقت الضائع بسبب اإلصابات

٢٧,٦4٦,٢4٨ ٢4,٨٨٢,٢٦4 ٢4,4١٨,٧5٢ إجاميل ساعات العمل عىل امتداد الشبكة

3,455,٧٨١ 3,١١٠,٢٨3 3,٠5٢,344  إجاميل ساعات العمل  

موظفونا

(G4-LA6)
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عمالؤنا
نواصل التزامنا إلرشاك عمالئنا وعقد رشاكات معهم. نؤمن بأن التواصل الوثيق مع عمالئنا هو أمر أسايس لتحقيق هدفنا الذي يتمثل بتقديم 
منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة. وخالل عام ٢٠١4 واصلنا جهودنا باتجاه تطوير آليات تتيح لنا استقبال مالحظات العمالء يف وقتها 

ومعالجتها رسيًعا.

تم تصميم السياسات والقوانني والربامج التدريبية التي تعتمدها “أرامكس” بهدف حّث وتشجيع موظفيها عىل العمل باالتساق مع توقعات 
العمالء فيام يتعلق باألخالق، وتشمل:

االلتزام بالتعامل املهني والودود مع العمالء من قبل جميع أفراد الرشكة	 
ضامن رسية وخصوصية اتصاالت العمالء	 
دعم واستيعاب احتياجات العمالء	 

إن عمالءنا ليسوا مجرد أصحاب مصلحة وحسب، فهم بالنسبة لنا أول املستفيدين من ثقافة “أرامكس” التي تنص عىل أن “العميل يأيت يف املرتبة 
األوىل حيث تهدف مدونة قواعد السلوك إىل تلبية أبرز التوقعات األخالقية للعمالء، يف حني ستهدف مدونة منفصلة لقواعد خدمة العمالء إىل 

تحقيق توقعات وطموحات جودة الخدمة.

التوصيل بال حدود

تعتمد السمعة الحسنة والشهرة الواسعة التي تتمتع بها عالمة “أرامكس” التجارية عىل ثقة الجمهور يف نزاهة خدماتنا، فالعمالء بحاجة إىل 
التمكن من الوثوق مبصداقية املعلومات املقدمة لهم. كام ينبغي للسلطات الرسمية مثل الجامرك واملسؤولني األمنيني أن تكون قادرة عىل الوثوق 

بالتزام ’’أرامكس‘‘ تجاه االمتثال باألنظمة والقوانني واالنضباط واالجتهاد.

نحن يف “أرامكس” نؤمن بالتميز يف تقديم الخدمات، ونسعى باستمرار إىل أن نرتك لدى عمالئنا انطباًعا دامئًا يعكس مدى التزامنا القوي بهذه 
القيمة السامية. إننا حريصون عىل تشجيع روح الريادة وإقدام موظفينا عىل مواجهة التحديات كطريق نحو االبتكار، ونثّمن العمل الجامعي 

والعالقات التعاونية، ونعمل عىل تعزيز التنوع واحرتام الفرد ونتضامن مع املجتمعات التي نعمل فيها عرب الترصف كرشكة نشيطة تتحىل بأعىل 
مستويات املسؤولية االجتامعية. ونواظب باستمرار عىل التزامنا نحو هذه القيم يف كل خطوة نخطوها وكل قرار نتخذه، وعىل صعيد تحديد ما 

نلتزم به وما نتوقعه من رشكائنا.

نحن يف “أرامكس” نؤمن بالتميز يف تقديم الخدمات، ونسعى باستمرار إىل أن نرتك لدى عمالئنا انطباًعا دامئًا يعكس مدى التزامنا القوي بهذه 
القيمة السامية. إننا حريصون عىل تشجيع روح الريادة وإقدام موظفينا عىل مواجهة التحديات كطريق نحو االبتكار، ونثّمن العمل الجامعي 

والعالقات التعاونية، ونعمل عىل تعزيز التنوع واحرتام الفرد ونتضامن مع املجتمعات التي نعمل فيها عرب الترصف كرشكة نشيطة تتحىل بأعىل 
مستويات املسؤولية االجتامعية. ونواظب باستمرار عىل التزامنا نحو هذه القيم يف كل خطوة نخطوها وكل قرار نتخذه، وعىل صعيد تحديد ما 

نلتزم به وما نتوقعه من رشكائنا. 

نطمح إىل بناء ثقافة عميقة عامدها النزاهة واالستقامة، وندير عالقاتنا مع الجهات املعنية بصورة تتفق مع قيمنا األساسية ترتك لديهم ولدى 
الجمهور ككل قناعة راسخة مفادها: ’’إننا نقوم بالعمل الصحيح‘‘,
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(G4-PR 7) (G4-PR 8) (G4-PR 9)

عمالؤنا

وعالوة عىل ذلك، قمنا بتطبيق مجموعة من التدابري املتعلقة بأمن املعلومات، إىل جانب مدونة قواعد السلوك الشاملة بهدف حامية خصوصية 
معلومات عمالئنا. وجاء االلتزام الصارم بهذه السياسات ليضمن لنا تجنب أي شكاوى تتعلق بحامية املعلومات الخاصة بعمالئنا يف عام ٢٠١4. 

وقد حفزتنا الثقة املتبادلة مع عمالئنا إىل الحد من نشاطاتنا اإلعالنية لرتويج خدماتنا، والرتكيز بصورة أكرب عىل التفاعل املبارش مع العمالء لتلبية 
احتياجاتهم. ويف الحاالت التي قمنا فيها بنشاطات إعالنية، حرصنا عىل االمتثال الكامل للقوانني املحلية والدولية فيام يتعلق بنشاطاتنا التسويقية، 

ما أمثر عن عدم تسجيل أي حاالت تتعلق بعدم االمتثال للقوانني املحلية أو الدولية يف هذا املجال خالل هذا العام. مىض عام ٢٠١4 دون أن نتحمل 
أية غرامات نقدية أو غريها لعدم االلتزام بالقوانني واألنظمة املتعلقة بتوفري واستخدام املنتجات والخدمات.

تلتزم أرامكس باالمتثال للقوانني واألنظمة التي تنظم االسترياد والتصدير من وإىل البلدان التي نزاول أعاملنا فيها. ونحرص عىل تقدمينا املستمر 
لتصاريح استرياد دقيقة وكاملة للسلطات الحكومية، إضافة إىل أننا نتوخى ما أمكننا من حذر لضامن االمتثال للوائح االسترياد املطبقة بشأن مستورد 

معني وتصنيف التعرفة الجمركية عىل الواردات، والتقييم، وبلد املنشأ ودفع رسوم ورضيبة االسترياد، والدفع للمورد، والرسوم الجمركية، والواردات 
املؤقتة، واملستودعات الجمركية، وبرامج سحب الرسوم، وما إىل ذلك من الجوانب التي تؤثر عىل أنشطة أرامكس.  

تلتزم أرامكس باالمتثال للقوانني واألنظمة التي تنظم االسترياد والتصدير من وإىل البلدان التي نزاول أعاملنا فيها. تحرتم الرشكة جميع لوائح وقوانني 
الحظر الدولية والوطنية، وتعمل جاهدة عىل االلتزام بتلك اللوائح، كام أنها ال تقوم ببيع أي منتجات نظرًا لطبيعة عملها كرشكة خدمات. وألننا 

نعمل يف مجال النقل، نحرص عىل تطبيق سياسات صارمة لضامن عدم نقلنا ألي من املنتجات املحظورة أو املتنازع عليها، وتشمل ضوابطنا تدريب 
املوظفني والتحقق من محتويات الشحنة.

»نثمن مالحظات عمالئنا، ونؤمن بأهميتها البالغة لالرتقاء 

بجودة الخدمات والعمليات«
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وحرًصا عىل ضامن رىض العمالء، قمنا باتخاذ عدد من اإلجراءات لتعزيز استقبال مالحظات العمالء من خالل عدد من قنوات التواصل، ومنها:

 	.)aramex.com/ShopandShip.com(املواقع اإللكرتونية
مركز االتصال	 
 	REACH نظام إدارة التواصل مع العمالء
فرق املبيعات	 
منافذ البيع بالتجزئة	 
وسائل التواصل االجتامعي 	 

كام تضمنت نشاطاتنا خالل عام ٢٠١4 عدًدا من املبادرات واملشاريع الرامية إىل دعم وتحسني أدائنا يف مجال خدمة العمالء. ومنها:

مركز حلول أرامكس

يستمر العمل يف أرامكس عىل تحسني مركز حلول أرامكس الذي تم إطالقه يف عام ٢٠١3 ويوفر للرشكة الخربات والبحوث والتطوير لتقديم خدمة 
أفضل لعمالئنا، وذلك من خالل توسيع نطاق معارفنا يف كافة القطاعات التي نعمل فيها، إضافة إىل تعزيز قدراتنا يف مجايل البحوث والتطوير.

ويلعب البحث والتطوير دوًرا حيويًا يف تحديد احتياجات زبائننا وتوسيع قامئة الخدمات الحالية وطرح حلول جديدة تخدم عمالئنا بشكل 
أفضل. ومن أحد األمثلة عىل هذه الخدمات، األبحاث التي تركز عىل الصناعة التي يتم إجراؤها من أجل الوصول إىل فهم أفضل ملتطلبات الشحن 

والخدمات اللوجستية للقطاعات التي نخدمها.

كام تحرص أرامكس عىل مشاركة عمالئها قامئة الفعاليات التي تركز عىل الصناعة ، بهدف تسليط الضوء عىل ما يشهده العامل من فعاليات تتعلق 
بأعامل العميل وتقديم خدمات الشحن امليرسة لنقل بضائعهم.

إىل جانب ذلك، بادرت أرامكس بتطوير موقعها اإللكرتوين الداخيل ملساعدة موظفيها عىل تبادل خرباتهم يف مجال عملهم مع زمالئهم يف جميع  
أرجاء الشبكة، بهدف مساعدة املوظفني اآلخرين عىل إيجاد حلول متطورة لعمالئهم املحليني. 

 ،)Import Express( »وسيمكننا هذا املركز من إيجاد حلول متطّورة للعمالء تعتمد عىل تبادل األفكار مع عمالئنا؛ مثل »خدمة االسترياد الرسيع
و»أرامكس بايو« )Aramex Bio(، وخدمة »وّصل واشحن« )Drop and Ship(، إضافة إىل االسترياد عرب اإلنرتنت. 

)Aramex Bio( »أرامكس بايو« 

 »أرامكس بايو« )Aramex Bio( هو حل مبتكر لنقل العينات الرسيرية والطبية وتوفري تغليف خاص لها يحفظ سالمتها ونوعيتها ويراعي 
حساسيتها ضمن درجات حرارة ووقت مضبوطني. وميثل هذا الحل الخيار األمثل للمستشفيات واملختربات ورشكات األدوية، إذ يتيح لها إرسال 

عينات الدم والسوائل البرشية واملطاعيم واألدوية تحت درجات حراة معينة. توفر خدمة »أرامكس بايو« )Aramex Bio( ثالث مجموعات 
لدرجات الحرارة: الباردة )من ٢ – ٨ درجة مئوية(، ودرجة حرارة محيطية ثابتة )من ٢5 - ١5 درجة مئوية(، ودرجة حرارة متجمدة )تحت الصفر(.  

كذلك توفر هذه الخدمة استخدام تقنيات تسجيل البيانات داخل الصناديق لقياس درجة الحرارة طوال فرتة النقل والتخزين.
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يتوافق حل »أرامكس بايو« )Aramex Bio( مع تعليامت منظمة إياتا الدولية حول نقل املواد الناقلة للعدوى أو غري الخطرة، وقد حصلت الرشكة 
 ISO( األيزو لنظم إدارة الجودة ،)BSI( شهادة املعهد الربيطاين للمعايري ،)٩٠٠١ ISO( عىل شهادات االعتامد التالية: األيزو ملعايري اإلدارة البيئية

.)١٨٠٠ OHSAS( وشهادة معايري إدارة األمن والصحة والسالمة املهنية ،)١4٠٠١

التجارة اإللكرتونية

تدرك »أرامكس« الحاجة إىل وجود مزود عاملي رائد لخدمات النقل عالية الجودة، يتميز بقدرته عىل توفري حلول مرنة لرشكات التجارة اإللكرتونية، 
وقد طورت أرامكس حلواًل شاملة وخاصة لتلبية مختلف احتياجات التجارة اإللكرتونية وقامت بتطوير مجموعة شاملة ومصممة خصيًصا للتجارة 
اإللكرتونية مثل خدمات استرياد السلع وإيصالها، التوصيل والتحصيل، وخدمات اإلعادة، وخدمة التخزين، والتجهيز وخدمات التخليص الجمريك. 

وتحرص أرامكس عىل إدارة خدمات التجارة اإللكرتونية بصورة استباقية وتسارع عىل الفور إىل حل تناقضات الخدمة حال وفور حدوثها. 

وتتيح حلول التجارة اإللكرتونية التي توفرها أرامكس للرشكات بيع منتجاتها عرب اإلنرتنت بشكل مالئم وموثوق، ويف الوقت ذاته، تساهم يف إدراك 
احتياجات األسواق املحلية. وتتضمن قامئة املزايا التي تنفرد بها حلول التجارة اإللكرتونية من »أرامكس«:

حلواًل مرنة لتلبية احتياجات العميل.	 
أسعار تنافسية للتجارة اإللكرتونية.	 
تبادل البيانات اإللكرتونية إلتاحة التكامل بني تطبيقات التجارة اإللكرتونية وأنظمة أرامكس.	 
تغطية عاملية ومحلية، التوصيل إىل العناوين التجارية والسكنية. 	 

وتوفر “أرامكس” للرشكات خدمات تطوير مواقع التجارة اإللكرتونية املعززة بالوظائف الكاملة والقابلة للتطوير والتوسع. ومن خالل رشكائها يف 
قطاع تكنولوجيا املعلومات، ميكن للعمالء تأسيس متجر عىل االنرتنت برسعة وتكلفة مقبولة، كام ميكنهم تصميم واجهات متاجرهم وتحديث 

كتالوجات الكرتونية ملنتجاتهم وإدارة الطلبيات والدفعات بشكل آمن وشحن املنتجات يف الوقت املحدد لعمالئهم من خالل أرامكس. وبدورها، 
تقوم أرامكس بتوصيل منتجات عمالئها إىل جميع أنحاء العامل بأسعار تنافسية، وتوفر بوابات الدفع وإثبات التسليم، إضافة إىل املساعدة يف توفري 

خدمة العمالء عرب مراكز االتصال املتعددة حول العامل.

وبادرت »أرامكس« أيًضا إىل تغطية جميع مراحل سلسلة التوريد من لحظة مغادرة املخزون ملرافق املوردين أو املصانع، حتى لحظة وصوله إىل 
تجار التجزئة أو العمالء النهائيني. وتقوم حلول أرامكس املتكاملة لسالسل التوريد والخدمات اللوجستية بإدارة عمليات نقل املنتجات واملعلومات 

بني املوردين والعمالء بكفاءة وفعالية، لتتيح للرشكات الرتكيز عىل أعاملها األساسية.

)Import Express( خدمة االسترياد الرسيع

يف إطار جهودنا املتواصلة لالرتقاء بجودة خدماتنا إىل آفاق جديدة، قمنا بإطالق »خدمة االسترياد الرسيع« يف عام ٢٠١3، وقد واصلت هذه الخدمة 
منوها الثابت خالل عام ٢٠١4. وتعمل آرامكس حاليًا عىل تحسني إجراءاتها وأنظمتها وذلك بهدف تبسيط إجراءات الخدمة، وزيادة دقة عملياتنا. 

ومن خالل هذه الخدمة، يحظى العمالء بالقدرة الكاملة عىل ضبط وارداتهم، مام يتيح لهم التمتع مبعايري الوضوح واملرونة العالية من خالل 
األدوات اإللكرتونية الخاصة باالسترياد  التي نوفرها لهم.
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)E-Tools( األدوات اإللكرتونية

لعمليات أرسع وأسهل وأكرث دقة ، نقدم لعمالئنا مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي تتيح التكامل بني 
أنظمتهم وعملياتنا:

برنامج »انقر واشحن« )ClickToShip( وهو تطبيق كمبيوتر مجاين يتيح للعمالء إدارة احتياجاتهم الخاصة أ. 
بالشحن دون االتصال بشبكة اإلنرتنت. وبالنسبة لعمالء أرامكس املنتظمني، يقوم الربنامج بجعل عمليات 

تحضري الشحنة، وطلبات استالم الشحنات، وحساب رسوم الشحن، وتعقب الشحنات وإدارة عناوين الشحن 
بشكل أتوماتييك. كام يساعد برنامج »انقر واشحن« )ClickToShip( العمالء عىل معالجة وإدارة الشحن 

بالجملة
يقدم موقعنا اإللكرتوين )aramex.com( العديد من املزايا التي تساعد العمالء عىل إدارة شحناتهم عرب اإلنرتنت، ب. 

إذ يتيح تحضري وطباعة ملصقات الشحن ويسمح للعميل بتحديد املبلغ املطلوب تحصيله لدى التوصيل. 

وعند استخدام العمالء ملوقع aramex.com   لتحضري الشحنات، يجري إعداد الفواتري التجارية بصورة آلية لترسيع 
عمليات التخليص الجمريك يف الوجهات املنشودة.

ويتيح موقعنا aramex.com للعمالء ضمن ميزة “myaramex” أن يقوموا مبا ييل: 

تعقب الطلبيات، ومالحظة أي طلب عالق )الطلبات املوقوفة يف . ١
الجامرك، العنوان الخاطئ، الخ(

حساب رسوم الشحن. ٢
الوصول إىل التقارير األتوماتيكية.. 3
عرض فواتري أرامكس والرصيد املستحق.. 4
طلب إمدادات الشحن.. 5

ويوفر موقع aramex.com  للعمالء واملتسوقني عرب مواقعهم تجربة 
متميزة لتعقب طلبياتهم عرب اإلنرتنت بخمس لغات هي اإلنجليزية 

والعربية والفرنسية والرتكية والصينية.

األدوات املتكاملة: بلغة عامل التكنولوجيا ، توفر أرامكس »أدوات ج. 
 ،)Electronic Data Interchange( »تبادل البيانات اإللكرتونية

 Application Programming( وواجهة برمجة التطبيقات
Interface ( لتكامل املوقع اإللكرتوين للعميل مع موقع 

 .)InfoAXS( أرامكس

نعترب يف أرامكس أن تعزيز وتحسني أدواتنا اإللكرتونية يشكل 
جزًءا ال يتجزأ من جهودنا الرامية إىل حامية البيئة والتي نسعى 

جاهدين من خاللها إىل خفض بصمتنا البيئية يف كافة أعاملنا، 
ونعمل بجٍد عىل زيادة كفاءتنا التشغيلية وخفض استهالكنا 

للموارد، وذلك للمحافظة عىل التزاماتنا نحو البيئة واملجتمع مًعا. 
وتقلل هذه املبادرة ومثيالتها استهالك الورق عرب شبكتنا بنسبة 
١٦%. وملعرفة املزيد حول جهود وننتائج تقليل استخدام مواردنا 
الطبيعية نرجو مراجعة قسم التزامنا البيئي من هذا التقرير يف 

صفحة )٦٦(
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وتقوم هذه األدوات التي تعمل يف الخلفية بشكل متزامن مبعالجة املعلومات املدخلة وإنتاج املخرجات. وتشمل هذه األدوات: 

حاسبة رسوم الشحن: تحسب هذه األداة رسوم الشحن عند القيام بالطلبيات	 
مولد معلومات الشحنة: عند تقديم الطلبية تقوم هذه األداة بتحويل األوامر إىل شحنات عىل موقع  InfoAXS بشكل آيل، وإعادة رقم 	 

الشحنة إىل  أرامكس 
تعقب الشحنات: تقوم هذه األداة بتوفري أحدث املستجدات حول أية طلبية لدى أرامكس	 

تحرص »أرامكس« عىل حامية خصوصية ورسية معلومات العمالء، سواء أكانت تجارية أو شخصية. ويتعهد موظفونا بعدم السامح بإفشاء 
معلومات العمالء أو تعرضها لغري ذلك من املخاطر بصورة مبارشة أو غري مبارشة، أو بصورة عمدية. ويتوىل الرؤساء واملديرون مسؤولية ضامن 

وتهيئة الظروف الالزمة لحامية رسية معلومات العمالء.
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كفاءة أعاملنا والتزاماتنا البيئية

االنسجام بني تعزيز عملياتنا التشغيلية وخفض تأثرينا عىل البيئة

توفري خدمات رسيعة وأكرث 
كفاءة تعمل عىل تلبية 

احتياجات العميل.

تقديم الفواتري إلكرتونيا	 
التوقيع اإللكرتوين	 
الضغط عىل أمر الشحن	 
ملصقات الشحن	 
حقائب قابلة للتحلل	 
ظروف قابلة إلعادة التدوير	 

خفض استهالك املصادر وتوليد 
النفايات.

القيادة الصديقة للبيئة.	 
معرفة موقع العنوان	 
االستفادة من التكنولوجيا	 
اختيار أفضل الطرق للوصول	 

خفض االنبعاثات

)Aramex Express Box( »صندوق أرامكس الرسيع«

وانطالًقا من جهودنا الرامية إىل تسهيل وصول عمالئنا إىل خدماتنا، أطلقنا يف  عام 
2014 خدمة صندوق أرامكس الرسيع،  وهو عبارة عن )كشك( للعمالء يوضع يف 

مرافق طرف ثالث من أجل تسهيل إرسال أو إيصال شحنات يدفع العمالء رسومها 
نقًدا، بحيث توضع يف مواقع قريبة من منازلهم وأعاملهم. وهي خدمة آمنة 

توفر األغلفة الالزمة للشحنات مثل الصناديق واملغلفات، ويتم الدفع النقدي لها 
لدى أمني الصندوق أو من خالل بطاقات إئتامن، أو الربيد اإللكرتوين أو الرسائل 
القصرية. وتتميز الخدمة بتوفرها لساعات طويلة، مام يتيح للعمالء الشحن من 
مواقع قريبة من منازلهم أو عملهم ويف أوقات مريحة باالستفادة من التكامل 
التكنولوجي التام مع أرامكس، مبا يف ذلك الحصول عىل إشعارات وتحديثات 

فورية. كام ميكن للعمالء أيًضا تعقب شحناتهم حاملا ينتهون من إرسالها. 

توفر خدمة »صندوق أرامكس الرسيع« إمكانية تقليل االنبعاثات الكربونية من 
خالل منح عمالئنا فرصة إرسال شحناتهم من مواقع قريبة ومريحة لهم. 

تم إطالق خدمة »صندوق أرامكس الرسيع« يف ديب واألردن، وقد القت هذه 
الخدمة صدى إيجابًيا لدى عمالئنا، مام يجعلنا نخطط أن نوسع هذه الخدمة يف 

عام  2015 لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. 
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)REACH( »نظام إدارة التواصل مع العمالء«

تــم تطبيق »نظام إدارة التواصل مع العمالء« )REACH( عرب الشــبكة بأكملها، ليقدم خدماته يف  ٩٨ دولة حول العامل، عىل صعيد أنشــطتها 
الخاصــة بإدارة عالقات العمالء واملبيعات ويضم النظام حاليًا أكرث من ١٧4 ألًفا  من ســجالت العمالء.  وشــهد النظام  هذا العام إضافة عدد 

من املزايا الجديدة واملتطورة اســتهدفت بصورة رئيســية تعزيز كفاءة املبيعات، وتزويد فرق إدارة العمــالء بجميع األدوات الالزمة لتقييم أدائها 
وإنجازاتها.  وســيواصل النظام يف عام ٢٠١5 املزيد من تطوره من خــالل مجموعة من حزم التقارير ومنصة تتيــح التحليالت املعمقة لعمالئنا 

وقطاعاتهم وحضورهــم العاملي ومتطلبات أعاملهم.  

دعم ريادة األعامل والرشكات الصغرية واملتوسطة

يف إطار دعمنا املتواصل لرواد األعامل والرشكات الناشــئة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة شــاركت فرقنا يف عدة مناسبات ومؤمترات تركزت عىل 
هذه الرشكات الصغرية واملتوســطة  والناشــئة، حيث تســاعد فرق مبيعاتنا بدورها هذه الفئة من العمالء عىل مواصلة تنمية أعاملهم يف أسواقهم 

بهــدف تلبية احتياجاتهم للشــحن، إضافة إىل توفري تدريب مخصص ألعاملهم بدعم من رشكاء عامليــني.  ملزيد من املعلومات حول جهودنا 
حول برنامجنا هذا مع رواد األعامل والرشكات الناشــئة واملؤسسات الصغرية واملتوســطة الرجاء مراجعة الصفحة )٦١( حول برنامج أرامكس 

وأنفوفورت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

توسيع نطاق خدماتنا يف أفريقيا

تســتمر خدمات أرامكس يف تغطية القارة األفريقية الساحرة يف كل من مرص، والسودان، وجنوب الســودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، واملغرب، 
وغانا، وبوركينا فاســو، وســرياليون، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وأوغندا وتنزانيا.  وتشتمل خططنا بالتوسع يف القارة أســواق نختارها وتحقيق أهدافنا 

االسرتاتيجية : توصيل بال حدود! 

املعلومات الجمركية

عملنا عىل تطوير معلومات واضحة شــاملة يف مركز معلومات الجامرك ، ملســاعدة زبائننا يف فهم تعليامت التخليــص الجمريك للبضائع الدولية 
واملحلية بكفاءة وثقة كبريتني. 

صمم مركز معلومات الجامرك لتســهيل تعقيدات عمليــة التخليص الجمريك عىل عمالئنا، وللتعريف باملصطلحات الجمركية، واإلرشــادات، 
والرســوم والرضائب، والوثائق املطلوبة للنقل الســلس للبضائع عرب الحدود الدولية. إضافة لذلك يتيح مركــز معلومات الجامرك االتصال بخرباء 

تخليص جمريك محليني لإلطالع من خاللهم عىل أنظمة الجامرك بهدف دعم وتبســيط إرشــادات التخليص الجمريك.  

دعم املبيعات/العروض 

يوفــر فريق خربائنا املختص بالعطاءات واملناقصات لعمالئنا معلومات شــاملة حول وثائق وتحليالت العروض، ليســاعد بذلك عىل ضامن إجراءات 
مناقصات دقيقة إلعداد ومناقشــة جميع عطاءات مرشوع العميــل والوصول إىل مرحلة العطاء الناجح. 
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نهدف من خالل تقديم هذه الخدمة  يف محطات أرامكس كافة إىل رفع مســتويات أداء املؤسسات وكســبها لألعامل بهدف كسب عطاءات 
عامليــة تلبي احتياجات زبائننا الحقيقية، ومتيزنا عن غرينا من املنافســني. 

وتتضمن هذه الخدمات إعداد وثائــق عروض ومتطلبات أداء دقيقة، وضامن االلتزام بالجودة ودعم معايــري االمتثال القانوين من خالل طلبات  
العمالء ودراســات الجدوى لتحقيق اعتامد أرامكس. ونعمل أيضاً بشــكل وثيق مع فرق العمالء والتســويق إلرسال حمالت التسويق عرب الربيد 

لعمالئنا الكرام.

وسائل التواصل االجتامعي

يف عــام ٢٠١4، أخذت أرامكس باعتبارها النمو املتوقع لتداخالت التواصل االجتامعي يف أعاملها والتي ســجلت اســتالم فريق عمل مواقع التواصل 
االجتامعي ملا يزيد عىل ١٨ ألف رســالة شــهريًا مام يســجل بدوره منًوا مبعدل ٦٠% مقارنة مع عام ٢٠١3.  ولتلبية متطلبات هذا النمو الهائل 

ضاعــف الفريق العامل موارده اإلدارية لتلبية احتياجات العمــالء واختزال زمن الرد عىل تفاعالتهم. 

وإثر النجاح يف تأســيس إمكانيات التواصل االجتامعي قامت أرامكس بتأســيس قناة خدمة العمالء، حيث يركز فريــق العمل حاليًا عىل تقديم 
تجربة مفرحة ومســلية للعمالء يســتمتعون من خاللها بالحصول عىل ما يحتاجونه من مســاعده من خالل مبادرات التواصل االجتامعي مثل 
ميزة »رد عىل أرامكس« )TalkBack with Aramex(، حيث يختار الفريق كل شــهر عميال اجتامعيــا كان قد نرش محتوى خالق وفكاهي ذا 

عالقــة بأرامكس.  وتقوم أرامكس بتقدير الزبون االجتامعي املختار من خالل حســابات أرامكس للتواصــل االجتامعي ومكافأته بجهاز »آي بود 
 .)iPod Shuffle( »شافل

نقاط البيع

نعكف عــىل تطبيق نقاط البيع اآليل يف كافة مواقعنا لبيــع التجزئة ومحطاتنا  لترسيع الخدمات التي نقدمها لعمالئنا عرب اســتخدام نظام 
محوســب إلعداد واستقبال الشحنات، األمر الذي من شــأنه اختصار الوقت الالزم لخدمة العمالء.

واســتحدثنا يف عام ٢٠١4، نقاط بيع جديدة يف مواقعنا الرئيســة يف بلدان الرشق املتوســط، ودول مجلس التعاون الخليجي، ورفعنا عددها 
اإلجاميل ليصل 45 مرفًقا ومحطة. 

إدارة تدفق العمالء

تعتــرب الرشكة املتابعة الحثيثة املنتظمة واملســتمرة لتدفق العمالء واملعامالت يف مرافق التجزئة النقطة الرئيســة يف إدارة تجربة العميل يف 
أرامكس لعام ٢٠١4. 

وتســتمر أرامكس يف مراقبة ومراجعة كيفية تقديم الخدمة للعمالء والزمن الذي يســتغرقه تلبية طلبهم، وتســتمر كذلك عمليات مقارنة النتائج 
املتحققة مع املقاييس العملية، بغية التأكد من سالســة خدمة العميل والتكهــن بتوجهاتها وكثافتها. 



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

42املحتويات

عمالؤنا

مركز االتصال 

ومن أجل تعزيز اســرتاتيجية الرشكة التي تتمحــور حول الوصول إىل رضا عمالئنا، عملنا عىل إنعاش التدريب يف مركــز االتصال، وقمنا بالتدقيق 
والتدريب مدفوعني بأصوات عمالئنا املطالبة بذلك والتي نســعى لجذبهــا والتواصل معها واإلصغاء لها. 

نعترب يف أرامكس أن التكنولوجيا هي عمودنا الفقري، ونســعى دامئًا للحصول عىل أحدث حلولها ال ســيام تلــك التي تعزز من خدماتنا، وقد 
اكتشــفنا واستقطبنا سلســلة من األنظمة التقنية الجديدة الكفيلة برفع ســوية مراكز االتصال لدينا يف عام ٢٠١5.  إحدى هذه األنظمة التقنية 
الرئيســة نظام ســطح املكتب للعاملني يف مركز االتصال والذي يتعرف عىل العميل ويقدم كافة الشــحنات والتحصيالت والحاالت قيد الخدمة 

املتعلقة به خالل الوقت الذي تســتغرقه االســتجابة لطلبه. وللنظام هذا عدة ميزات أخرى إضافة إىل زيــادة نوعية كبرية للخدمة املقدمة، 
وتعزيز رحلة تجربة العميل كلها. 

شــهد عام ٢٠١4 إطالق أرامكس ألكرب مركز اتصال إقليمي يف عامن الســتيعاب التوســع الكبري يف العمل الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي 
واململكة املتحدة وبريطانيا وأمريكا، حيث يســتوعب املركز الجديد فريق عمل مؤلف من ٢١٠ أشــخاص إضافة إىل كافة التســهيالت املطلوبة 

إلدارة وتشغيل مثل هذا املركز. 

)Global Case System( نظام جلوبال كيس

تــم تطبيق هذا النظام بهدف إدارة عمليات االتصال الداخلية والخارجية املتعلقة بخدمة العمالء يف كافة أرجاء شــبكتنا لتلقي شــكاوى 
ومالحظــات العمالء والرد عليها. وبات النظام ميثل بالنســبة لنا مؤرًشا لطلباتهم يربز مدى رسعة وفعالية اســتجابة محطاتنا.       

وخــالل عام ٢٠١4، واصلنا تركيزنا عىل النظام عرب تطوير واجهــة التقارير والتحليل وإتاحة الفرصة للمســتخدمني لرؤية وتعقب أدائهم آنيًا، مام 
يعزز استالم شــحناتهم والوقت يف توفري الخدمات. 

ويســتمر العمل بهذا النظام مع دمجه بأنظمة ومواقع مختلفة يف أرامكس، ال ســيام يف نواح كان يصعب قيــاس وتقييم أدائها قبل تطبيق 
الربنامج.  ومن أجل زيادة فعالية االســتجابة والرد عىل العمالء تم تشــكيل وتطوير مجموعات عىل الربيــد اإللكرتوين تقدم خدماتها يف مكاتب 

محــددة ويعمل عىل إدارتها فرق مختلفة قادره عىل الرد عىل استفســارات العمالء والتجاوب معها، وقادرة عــىل التعداد والتخطيط لحركة 
العمالء والتوجهات، وعىل تعزيز الزمن املطلوب للرد وتوفري ســاعات تغطية ودعم أطول. 

التدريب يف مجال خدمة العمالء

واصلنــا خالل العام جهودنا الرامية إىل توفــري التدريب الالزم يف مجال خدمة العمالء ملوظفينا يف الصفوف األمامية، والذي يشــمل تدريب طاقم 
عملياتنــا يف مراكز االتصال، وفــرق إدارة العمالء وفرق خدمة العمالء، وقمنا بتدريب ما يزيد عىل ٢٠43 موظًفــا من موظفي الصفوف األمامية 

يف شــبكتنا يف عام ٢٠١4، يف سبيل االرتقاء مبهاراتهم األساســية يف مجال التواصل، وتلقي املكاملات الهاتفية، وإدارة الوقت.
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عمالؤنا

رىض العمالء

لطاملــا تصدرت مالحظات عمالئنا قامئة أولوياتنا نظرًا إلمياننــا بأهميتها البالغة من أجل االرتقاء بجودة الخدمات والعمليات. وبهذا الصدد، شــهد 
عام ٢٠١4 إعادة إطالق وحدات االســتطالعات التابعة ألرامكس، حيث تم استكامل اســتطالعات هاتفية مبارشة وعرب اإلنرتنت يف األردن، وقطر 

واململكة العربية السعودية )الرياض(. 

وركزت اســتطالعاتنا  عىل قياس معدالت رىض الزبائن من حيث قنوات التوصيل املختلفة، واســتهداف زبائن خدمات »تسوق واشحن« 
)Shop and Ship(، وزبائن خدمات »من أعامل ألعامل« )B2B(، و»من أعامل لعميل« )B2C(. وأشــارت النتائج إىل مســتويات إيجابية عامة 

لــرىض الزبائن  ملجمل الخدمات، بينام تحديد بعض النقاط للتحســني، ووضعت خطط عمل وتم تطبيقها عرب مختلف القنوات.  وستســتمر 
أرامكس يف تبني أســلوب االســتطالع وتوضيح آراء العمالء والعمل عىل تطبيقه يف مواقعها األخرى خالل عام ٢٠١5، مبــا فيها اململكة العربية 

السعودية، والكويت، والبحرين، وأبوظبي. 

إضافة لهذا، نخطط لالســتمرار يف القيام بزيارات العمالء حســب رغبة العميل واحتياجاته، ســواء أكانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، ويقوم 
موظفونا خالل هذه الزيارات باســتقطاب آرائهــم وتعليقاتهم حول خدماتنا مام يعزز لدرجة كبرية أنظمتنا ويســاعدنا عىل تطوير عمليات 

جديدة تضمن رىض عمالئنا كلهم. 

شهادات خدمة الزبائن

يف بدايــة عام ٢٠١4، حققت أرامكس األردن أعىل مرتبة يف تقييم متيز الخدمات يحمل مســمى »املقيــاس العاملي لتميز الخدمات« قامت 
بتطويره املعهد الدويل لخدمــة العمالء )TICSI( يف اململكة املتحدة. 

تتضمن املقاييس العاملية لتميز الخدمات سلســلة من االرشــادات العملية لخدمة الزبائن تساعد املؤسســات التي تطبقها عىل تركيز اهتاممها 
»عــىل الزبون« خالل عملية تقديم الخدمــة، بينام يف الوقت ذاته يقدم الربنامج اعرتافًا بنجاح الطرف املعني بالرنامج من خالل منحه شــهادة 

 .)BSI( يقدمها طرف ثالث تابع ملؤسســة املقاييس الربيطانية

وجاء حصول أرامكس عىل شــهادة متيز خدماتها وفق مقاييــس عاملية نتيجة لجهود فريق متخصص ومثابرته ملا تحمله هذه  الشــهادة من 
أهمية خاصة ألرامكس لتأكيدها عىل التزام الرشكة بتميز خدماتها ال ســيام خدمات العمالء. ويســعدنا أن نكون أول رشكة لوجســتيات يف الرشق 

األوســط وأفريقيا تحصل عىل هذه االعتامدية وسنســتمر يف وضع أهداف طموحة وعقد مقارنات مع مقاييــس عاملية يف الفرتة القادمة، والتي 
ستشــهد يف بداية عام ٢٠١5 تقدم كل من أرامكس قطر والرياض – اململكة العربية الســعودية  للحصول عىل الشــهادة املعنية. 

املتسوقون الغامضون

شــهد عام ٢٠١4 تطور عقد عمليات تدقيق داخليــة تضمنت تدقيق مفاجئ عىل مراكز خدمات التجزئة ومراكــز االتصال، وكانت هذه العمليات 
املفاجئة تتم من خالل متســوقني غامضني مــن خلفيات وأجناس ومجموعات عمرية مختلفة، تلقــوا تدريبًا خاًصا ومنحوا أدوات ومواد ووكلوا 

مبهــام القيام بزيارات ملواقع للرشكة يف كل من األردن، والدوحة )قطر( والرياض )اململكة العربية الســعودية(. 
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أصبحت عمليات التســوق الغامض مامرســة ثابتة يف املراجعات املنتظمة ألداء محطات أرامكس، وصــارت متثل أداة فاعلة وناجحة يف تصوير 
تجربــة الزبون من وجهة نظره، بينام وفرت فرصاً لتعزيز وتحســني عمليات ومراجعات العميل ملرافق الرشكة.  وأتاح أســلوب التقييم هذا فرصة 

ــنت مبوجبها عمليات تقديم الخدمات للعمالء ومراجعاتهم ملرافق الرشكة.  تحس

االحتفاظ بالعمالء

نبــادر يف أرامكس إىل بذل كافة الجهود الرامية إىل اســتقطاب عمالء جدد ويف والوقت ذاته املحافظة عىل قاعدة عمالئنا الحالية. يظهر الرســم 
البياين التايل أرقــام احتفاظنا بعمالئنا لعام ٢٠١4:  

 بدأ العمل قبل أو خالل العام
٢٠١٠

%3٨

%١١

%١4

%٢٧

٢٧,٩٩٧

١٠,٠٠٠

5,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

١5,٠٠٠

٢5,٠٠٠

3٠,٠٠٠

 بدأ خالل العام
٢٠١١

٧,٨٧٦

بدأ خالل العام 
٢٠١٢

٧,٩٨4

بدأ خالل العام
٢٠١3 

١٠,3١٧

بدأ خالل العام 
٢٠١4

٢٠,355

االحتفاظ بالعمالء

%١١
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(G4-EC 8) (G4-SO 1) (G4-15)

االستدامة
تسعى أرامكس إىل تأسيس رشاكات تعود بفوائد مشرتكة عىل األطراف، عوًضا عن تبنى عالقات املانح أو املمول مع 

الرشكاء، حيث يقيم مجلس استدامة أرامكس كل فرص طلب التمويل ومدى متاشيها مع توجهاتنا لضامن تطابقها 

مع سياسة أرامكس للتمويل.  وقد مكننا أسلوب عملنا هذا من تكوين رشاكات فاعلة مع املجتمعات املحلية، 

ورواد األعامل االجتامعية، والحكومات، واملنظامت غري الربحية واملؤسسات الكربى. 

تعتمد “أرامكس” يف ترسيخ استدامة أعاملها عىل نهج يقوم عىل بناء الرشاكات وخلق قيم مشرتكة مع املجتمعات املحلية، ولذلك فهي تحرص 
قبل املبارشة بأي مرشوع أو مبادرة اجتامعية عىل توسيع عالقاتها مع املجتمعات املحلية والتأكد من مشاركتها من خالل عقد اجتامعات ولقاءات 

مع أفراد املجتمع واملنظامت غري الربحية بهدف تقييم احتياجات املجتمع وتحديد املبادرات واملشاريع التي ستسهم يف تلبية هذه االحتياجات 
وتحقيق الفائدة القصوى لتلك املجتمعات.

ونعمل عرب شبكتنا يف البحث عن رشاكات مستدامة جديدة تعمل عىل مواجهة تحديات محددة أو احتياجات املجتمعات املحلية.  ولدينا حاليًا 
مبادرات استدامة ومشاريع يف ٩٠% من مواقع أرامكس. 

نحرص باستمرار عىل التقيد مببادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة، ومراعاة املناخ وإطار عمل املنتدى االقتصادي العاملي حول تحويل قطاع 
اللوجستيات إىل قطاع خال من االنبعاثات الكربونية، ومعايري املساءلة االجتامعية ٨٠٠٠ واتفاق منظمة العمل الدولية.

وعالوة عىل ذلك، نحن ملتزمون بإنفاق ما ال يقل عن ١ % من أرباحنا قبل خصم الرضائب عىل املشاريع االجتامعية، باستثناء اإلنفاق عىل 
استثامراتنا البيئية والنفقات. وقد تجاوزنا يف عام ٢٠١4 هذا الهدف وأنفقنا 5ر١% من أرباحنا قبل خصم الرضائب. 
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االستدامة

متثل مشاريع االســتدامة ٩٠% من عملياتنا الدولية وتتوزع كام ييل

ملحة عن االستدامة

 659
 طالبا جامعيا

 10,258
 فردا من أعضاء املجتمع

 505
ريايض

 72
متدربا

 1,283
رشكة ناشئة ورشكة متوسطة أو صغرية 

الحجم

 16,000
مستفيد من املعونات لإلغاثة يف حاالت 

الكوارث

 9,527
طفال مستفيدا

أكرث من 100  
جهة رشيكة يف االستدامة

 %13
انخفاض استهالك أسطولنا للوقود لكل 

شحنة 

 12,088
ساعة تطوعية من وقت املوظف لخدمة 

املجتمع املدين

 %9
انخفاض يف اســتهالك الكهرباء لكل شحنة

 541
متدربا

 %16
نسبة انخفاض يف استهالك الورق
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االستدامة

مشاريع االستدامة يف 90% من مواقعنا املنترشة يف العامل

تعمل أرامكس بصورة وثيقة مع املجتمعات املحلية من خالل برامج وقنوات مختلفة. وتقوم رؤية أرامكس ملشــاريع االســتدامة عىل مشــاركتها 
املجتمعات التي تعمل فيها، ســواء أكان من خالل املشــاركة املبارشة – عىل ســبيل املثال العمل مع املجتمعات يف مشاريع دعم تعليم الشباب، 

والتمكني، وريادة املشــاريع، وإتاحة فرص التدريب وبناء القدرات املؤسســية، أو من خالل قيام موظفينــا بتقديم جهود الخدمة االجتامعية. 

ونعمل عىل مشــاركة املجتمعات املحلية واملدنية يف التخطيط وتنفيذ كافة املشــاريع والربامج لضــامن وصولها ألكرب عدد من املنتفعني. 

رواد التنمية 

منذ تأسيسها يف عام ٢٠٠5، كانت »املؤسسة العربية للتنمية املستدامة« )رواد( منوذًجا ميثل أعمدة االستدامة الستة لسياستنا.  ورواد مؤسسة غري 
ربحية تسعى إىل متكني املجتمعات بالتغلب عىل التهميش عن طريق تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز املشاركة املدنية يف خدمة املجتمع والتعليم. 

تأسست »رواد« يف البداية عىل يد السيد فادي غندور، مؤسس رشكة »أرامكس« ومجموعة من رواد املجتمع املحيل املهمش يف منطقة »جبل 
النظيف« رشق العاصمة األردنية الذي يحتضن مخيم »محمد أمني« غري الرسمي لالجئني الفلسطينيني، ومتثل الهدف حينها يف التعاون مع أفراد 

املجتمع وحشد طاقاتهم ملواجهة التحديات امللحة والحرجة.

وقد وصل الحوار الذي انطلق يف عام ٢٠٠5 إىل ما حققته رواد اآلن كنموذج فريد للتنمية عىل مستوى املنطقة، يحظى بالدعم واالستدامة الكاملني 
من قبل رواد املجتمع والقطاع العريب الخاص ممثاًل  برشكة أرامكس، ومجموعة أبراج وبنك القاهرة عامن.  وتتمتع رواد حاليًا بحضور يف األردن 
وفلسطني ولبنان ومرص حيث متثل مراكزها املجتمعية بصورة رئيسية يف املنطقة ثالثة برامج تستند إىل احتياجات املجتمع وهي: متكني الشباب 

والتعليم )من خالل صندوق مصعب خورما( وتنمية الطفل ومتكني املجتمعات املحلية.

يف عام ٢٠١4، وصلت مشــاريعنا إىل حوايل ١٠,٢5٨ مســتفيد من 

املحلية املجتمعات 
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ومنذ انطالقتها يف ٢٠٠5 وحتى عام ٢٠١4 قامت املؤسسة بتحقيق ما ييل: 

وتشكل رشيحة الشباب الجوهر األسايس لرسالة الرواد وهي حصولهم عىل منح الدراسة الجامعية مقابل قضاء أربع ساعات أسبوعيًا يف خدمة 
مجتمعاتهم. 

طالبًا التحقوا للدراسة بالجامعات 

طالبًا تخرجوا من الجامعات 

طالباً تطوعوا ألربع ســاعات أســبوعيًا ليبلغ مجموع ما قدموه من خدمة مجتمع سنويًا ٨4,٦٠٠ ساعة عرب 

األردن، وفلسطني، ولبنان ومرص. 

طفاًل استفادوا من خدماتها

1450

604

450

1400

قادة الشباب

قادة املجتمع 

تنظيم املجتمع بناء املواطنة لدى الشباببناء املواطنة لدى الشباب خدمة املجتمع
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التوسع اإلقليمي:

تعمل رواد حاليًا يف  أربعة بلدان عرب عدة مجتمعات 

رواد التنمية الطفيلة:
بالتعاون مع مؤسسة »رؤيانا« أرست رواد التنمية القواعد لتأسيس مركز مجتمعي يف محافظة الطفيلة يف األردن، حيث تم تقديم منح دراسية ملا 

مجموعه ١٠5 من الشباب  النشيطني الذين يقضون أربع ساعات أسبوعيًا يف الخدمة املجتمعية، ويف عام ٢٠١4 وبالتعاون مع مؤسسة رواد يف جبل 
النظيف تم تنظيم مخيم صيفي أطلق عليه اسم »مكاين .. وصديقي« حرضه ١٧٠ طفاًل، حيث متحور مفهوم املخيم حول استكشاف الذات والهوية 

من خالل الفنون واملوسيقى واأللعاب . واحتفلت رواد يف ١٨ ترشين األول  ٢٠١4 بافتتاح مركز رواد الطفيلة بحضور رئيس رواد – فادي غندور. 

رّواد لبنان

تأسست رواد لبنان يف طرابلس عام ٢٠١٢ وقدمت منذ ذلك الحني بعثات كاملة ملا مجموعة ١٦٠ من الشباب، وقد استفاد من برامج التمكني التي 
قدمتها 3٠٠ طفل من املجتمعات املحلية. 

تسليط األضواء التالية عىل املنتفعني الحاليني من مؤسسة رواد لبنان:

عامن/جبل النظيف
عدد السكان ٧4,٠٠٠ نسمة

الطفيلة
عدد السكان ٨4،٠٠٠ نسمة

البرتاء/البيداء
القبائل البدوية

طرابلس/جبل محسن
عدد السكان 4٠،٠٠٠ نسمة

طرابلس/التبانة
عدد السكان ٦5،٠٠٠ نسمة

رام الله/بدرس
عدد السكان 2000 نسمة

4 قرى مجاورة )نعلني، دير 
قديس شقبا، قبية( 

عدد السكان ١٩,٠٠٠ نسمة

القاهرة/ عزبة خريالله
عدد السكان ٦5٠٠٠٠ نسمة

مرصفلسطنيلبناناألردن

26  امرأة تلقت الدعم300 طفٍل تم الوصول إليهم107 طالب التحقوا بالجامعات
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أقيم الربنامج يف مناطق جبل محسن والتبانة وهي األحياء التي تشهد نزاعات يف طرابلس مام يؤدي إىل انتشار الفقر املدقع بني السكان والبطالة 
بني الشباب، مام يسهل اندفاع الشباب إىل االنضامم ألطراف النزاعات املسلحة عند اندالع املعارك. 

تتبع رواد التنمية أسلوبًا فريًدا يف تطبيق حل النزاعات من خالل »دعم تنظيم الشباب واملجتمع«، مام يتيح للشباب حاًل بدياًل للمشاركة بالنزاع 
من خالل متكني الشباب والتعليم.  وبهذا النموذج الفريد يتاح للشباب وأفراد املجتمع العمل والدراسة والتعلم من اآلخرين يف بيئة آمنة تعزز 

التفاهم والتعاون بني أفرادها. 

رواد فلسطني

توسعت مبادرة رواد فلسطني التي انطلقت من قرية بدرس لتشمل خمس قرى مجاورة، قامت مبنح ١43 شابا يف املنطقة بعثات دراسية جامعية. 

رواد مرص

متكنت رواد مرص منذ تأسيسها من منح ٧4 بعثة للشباب يف عزبة خري الله. 

الربنامج اإلثرايئ

يهدف الربنامج اإلثرايئ إىل تعزيز مهارات الشباب وتقليل حجم الفجوة بني الكفاءات واملهارات التي ميتلكها الشباب وبني متطلبات سوق العمل. 
ويتضمن هذا الربنامج جلسات »دردشات« الذي يشكل منتدى حواريًا ثقافيًا يتم تنظيمه بشكل أسبوعي ملناقشة القضايا التي تهم الشباب مع 

عدد من املتحدثني البارزين وصناع السياسة يف بيئة آمنة، كام يعرض ضمن هذه الجلسات فيلاًم مرة واحدة يف الشهر. وقد أضفنا لهذا الربنامج أيًضا 
ناديا للمناظرات يركز عىل تطوير املهارات الريادية لدى الشباب ويوفر دورات تعليمية مجانية لبناء مهارات هامة لتمكني الشباب يف بيئة العمل 

بعد التخرج مثل دورات يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات والقيادة ومهارات التواصل ومحو األمية املالية وإدارة املشاريع. 

حمالت تنظيم املجتمعات

تعتمد رواد عىل حمالت تنظيم املجتمعات كوسيلة لحشد طاقات أفراد املجتمع من أجل رصد التحديات الرئيسة التي تواجه مجتمعهم، وتحملهم 
مسؤولية العمل وتنظيم أنفسهم ملواجهتها.
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أطلقت »دائرة تنظيم تعلم املجتمع« يف ٢٨ يناير ٢٠١4، وكان تركيزها طيلة العام عىل عقد اجتامعات يقدم فيها رسًدا حول مشاكل املجتمع التي 
يرغب املنظمون يف املشاركة بحلها.  وبحسب اتفاق الجميع بحث هذا النشاط يف قضايا تعالج اإلساءة داخل املدارس، وتأثريها عىل قدرات الطفل 

األكادميية، ونسبة التهرب من املدارس بني الطالب، والصحة النفسية لألطفال واملعلمني.  وقد ركزت نظرية التغيري التي تتبناها الحملة الجديدة عىل 
إيجاد حل لإلساءة للطفل يف ست مدارس متوسطة وبثالثة طرق: من خالل تدخل قانوين ضد اإلساءة املدرسية، وتنشيط خدمات االستشارات داخل 

املدارس، ومراجعة تعليامت التأديب املدرسية بغرض تطويرها لتكون قانونًا فاعاًل وملزًما إلدارة املدرسة. 

والعمل جاٍر لتوظيف قيادات لفرق العمل  ولتطوير رسالة تنظيمية لها، وقد انطلقت الحملة الجديدة اآلن ويتألف فريقها املركزي من مدربني يف 
حملة »بيوت آمنة« بينام عقد التدريب الذي نظمه املجتمع يف شهر ديسمرب ٢٠١4. 

سجالت النجاح

673  اجتامعا لفرق 

القيادة لتعزيز الجهود 

من أجل وقف اإلساءة 

الجسدية ضد األطفال.

925 فردا من العائالت 

املشاركة يف الحملة

600 عائلة وأرسة تشارك 

يف دائرة تنظيم تعلم 

املجتمع من أجل ضامن 

خلو منازلهم من اإلساءة 

الجسدية ضد األطفال. 

165 بيتا آمنا

435 أرسة تم التعامل 

معها لضامن وقف 

اإلساءة الجسدية ضد 

األطفال.  

4 نظرات خاطفة لإلعالن 

عن املنازل اآلمنة للفرق 

القيادية املختلفة.

عدد املنظمني هو 170  

منظام.

29  التزاما لوقف 

اإلساءات الجسدية ضد 

األطفال.

583 حالة ناجحة تم 

التدخل لحلها.

390 طفال )يبلغ من 

العمر أقل من 18 عاما( 

29 فريقا قياديااستفاد من مسرية الحملة

841 حالة من رصد 

حاالت اإلساءة الجسدية.

1009 ساعة عمل هي إجاميل 

ساعات العمل التطوعي 

املمنوحة من قبل املشاركني 

يف الحملة املجتمعية.
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)Aramex Active Citizens( "برنامج أرامكس "المواطن النشيط

إغاثة

قدم موظفونا ١٢,٠٨٨ ساعة 

خدمة مجتمع 

تعليم الشباب والتمكني

التمكني املجتمعي

ريادة األعامل

البيئة

يف خطوة تهدف إىل إرشاك موظفينا ودعمهم أكرث يف جهود خدمة املجتمع أطلقت 
أرامكس يف الربع الرابع من عام ٢٠١3 برنامج »املواطن الفعال« الذي يساعد عىل 

توفري هيكلية لعمل موظفي أرامكس التطوعي: توافقهم مع فرص متاحة، إتاحة 
التطوع خالل ساعات العمل، ونرش روح الخدمة االجتامعية القامئة يف وسطهم. 
ويدعم هذا الربنامج النشاطات التطوعية الجامعية التي تضمنت تنظيف املدن 

وزراعة األشجار وحمالت  اإلغاثة.  

وقد الحظنا أنه منذ إطالق برنامج »املواطن الفعال« شهدت الرشكة مشاركة وتطوع 
أعداد متزايدة من موظفيها يف مشاريع خدمة املجتمع والربامج.
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(G4-EN 29)   (G4-EN 34)

برنامج أرامكس "المواطن النشيط"

وقد أبدى موظفونا الرغبة يف مشاركة اآلخرين خرباتهم، وقد تطوع عدد كبري منهم يف مجاالت ذات عالقة مبجال عملهم، أو قاموا بتصميم برامج 
ومبادرات يحبونها حيث يتيح الربنامج تقديم الدعم لهم يف تلك املشاريع. 

وصممنا صفحة تواصل اجتامعي للربنامج، يك يتشارك املوظفون بتبادل نشاطاتهم ويناقشون أفكار مبادراتهم ويتأملون يف خرباتهم يف خدمة 
املجتمع إضافة إىل تبادل أخبار االستدامة والنشاطات يف الرشكة. 

وقد تقرر أنه اعتباراً من عام ٢٠١5 سيصبح تطوع املوظفني جزًءا من عملية التقييم 
السنوية، حيث سيطلب من كل موظف تخصيص أربع ساعات شهرياً يف خدمة 

املجتمع.  وسنقدم مبوجب ذلك الدعم ملوظفينا للعثور عىل فرص تناسبهم يك 
ينخرطوا فيها وإرشادهم حول كيفية تصميم مبادرات خاصة بهم وتقديم الدعم لهم 

يف تحديد فرص مناسبة لتحقيق أهدافهم واسرتاتيجيتنا يف االستدامة. 
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تعليم وتمكين الشباب
صممت برامج تعليم ومتكني الشباب ملواجهة احتياجات املجتمعات املحلية حيث يقوم املجتمع املحيل بدعم من 

رشاكاتنا مع املنظامت املحلية بضامن استدامة الربامج واستمرارها وتأثريها. 

تتضمن الربامج منًحا دراسية ودعم التعليم يف املدارس، واإلرشاد ، والتدريب يف املؤسسات وبرامج تطوير املهارات.  ونعمل كذلك عىل تزويد 
الطالب واألطفال بأدوات تعليمية مثل املكتبات ومراكز التكنولوجيا واملواد املدرسية والكتب.  ونعمل بصورة وثيقة مع املدارس التي ندعمها 

لضامن تقديم تدريب مناسب للمعلمني، ويك تدعم البنية التحتية يف املدارس تجربة تعليم صحية.  

أما طالب الجامعات، فنعمل معهم لضامن حصولهم عىل مهارات عملية وتطوير مهاراتهم الالزمة للحصول عىل وظيفة إضافة إىل التدريب العميل 
واإلرشاد حيثام كانت هناك حاجة له. 

 9527

طفاًل استفادوا من برامج 
التعليم والتطوير ومن 

املنح الدراسية

 1847

ساعة قدمها موظفونا 
لتدريب، وإرشاد، 

والتطوع مع الشباب 

 659

طالب جامعة منتفع من 
برامج املنح الدراسية 
والتعليم والتوظيف

 541

منتفًعا من التدريب

72

فرصة تدريب عميل يف 
املؤسسات

٢٠١4
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تعليم وتمكين الشباب

عندما بدأنا بالعمل مع املجتمعات املحلية يف كينيا عام ٢٠١٢، تشاركنا مع » مركز املوارد وتطوير املعلومات يف األحياء الفقرية« 
سيداريك )SIDAREC(، وهي منظمة كينية غري حكومية مهمتها تحسني مستوى حياة األرس التي تعيش يف مستوطنات غري رسمية 

يف ماكارو وبومواين، من خالل ثالثة طرق: التعليم والرياضة والتطور االقتصادي.  

متتعت هذه الرشاكة بأسلوب عمل متعدد الطبقات للعمل عىل مواجهة عدة احتياجات للمجتمع تضمن استدامة تأثرينا عليه.  

ومن خالل عدة لقاءات بني أفراد املجتمع وسيداريك، استخلصنا أن 
األطفال يف عدة حاالت غري قادرين عىل إمتام تعليمهم ليس بسبب 
الرسوم املدرسية وحدها ولكن العتامد أرسهم عليهم غالبًا  للعمل 

وكسب قوتها. 

وللتصدي لهذه املشكلة قدمنا منًحا للدراسة االبتدائية والثانوية 
والجامعية، ويك نضمن أن هؤالء الطالب قادرين عىل إمتام تعليمهم، 

سواء أكان الثانوي أو الجامعي، عملنا إىل جانب أولياء أمورهم 
واملجتمع عىل حل هذه املشكلة، فقمنا بتدريب 4٠ فرًدا يف املجتمع 
عىل مهارات إدارة األعامل التجارية، وزودنا ١٠ نساء بقروض أعامل 

لتسهيل تأسيس مشاريع صغرية، وقمنا حيثام كان متاًحا بتشغيل 
أفراد من املجتمع يف عملياتنا. 

 )Bonnah Education Fund( »ومن ثم اتخذنا قراًرا بتطبيق األسلوب ذاته يف تنزانيا، حيث عقدنا رشاكة مع »صندوق بونا التعليمي
فدعمنا 3٠ طالبًا بدفع قيمة رسومهم الدراسية للتعليم الثانوي، إذ عىل العكس من املدارس االبتدائية )وهي مجانية يف دار السالم( 

فإن املدارس الثانوية تتقاىض رسوًما مام مينع العديد من األطفال من فرصة إمتام تعليمهم.  وقد أدت هذه الرشاكة إىل دعم آباء 
الطالب يف العثور عىل فرص اقتصادية تدر عليهم الدخل مام يحقق لألرسة مصادر دخل بديلة والتي تتيح عىل األغلب بقاء األطفال 

يف مدارسهم إىل أن يتموا تعليمهم. 

ويف أوغندا، عملنا إىل جانب »مؤسسة نناباجرييكا للتنمية« )The Nnabagereka Development Foundation( ولتحقيق 
طموحها يف أن تصبح مؤسسة رائدة يف التعليم، والصحة، والتمكني املجتمعي واستهداف األطفال والشباب واملرأة.  وقد أدى 

عملنا إىل جانب مؤسسة نناباجرييكا إىل منح أربع طالبات جامعية بعثات المتام تعليمهم، كام وتشاركنا أيًضا مع منظمة »رستلس 
دفلومبونت« )Restless Development( لتقديم بعثات جامعية لطالب يف جنجا، وكجزء من هذه الربامج يطلب من طالبنا 

املنتفعني املشاركة يف نشاطات خدمة مجتمعاتهم مبا فيها العمل مع مدارس محلية ومنظامت غري حكومية والتدريب والتعليم. 

ونأمل أن ميتد دعمنا للتعليم ليتجاوز الطالب الذي يتلقون دعمنا املبارش، لنضمن أن هذه املشاريع التي نقوم بها يف مجتمعات 
بعيدة لها تأثري فعيل، لذا نقدم الدعم لتطوير وتعزيز املوارد التعليمية، ابتداء من العمل مع تدريب املعلمني، وإنشاء وتجديد 
املكتبات،  وتجديد وتوفري دعم للبنى التحتية للمدارس حيثام كانت هناك حاجة لها.  وتطبق برامجنا التعليمية أسلوبًا شاماًل 

يسعى للحفاظ عىل الطالب وتزويدهم بتجربة تعليمية قيمة. 
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تتضمن رشاكتنا مع »مؤسسة نناباجرييكا للتنمية« )The Nnabagereka Development Foundation( كذلك العمل الوثيق مع مدرسة 
ماسويل )Masooli School( التي يبلغ عدد طالبها 4٠٠ طالبًا )الفئة العمرية من ٦-١3( يلتحقون بها من خلفيات اجتامعية فقرية اقتصاديًا 

وبيئات اجتامعية صعبة.  ولقد طورنا مع املؤسسة ومدرسة ماسويل برنامج إرشاد مهني بهدف الحث عىل مشاركة الطالب واملدرسني يف 
املدرسة، تضمن تدريب املعلمني الذين نعتقد أنهم أصبحوا منخرطني متاًما يف الجلسات املهنية.  وقد تلقى املعلمون تدريبًا شاماًل تضمن 

مهارات تكنولوجية، والتمويل الشخيص، وبناء الفريق، وإدارة الوقت، ومهارات قيادة مركز العمل، والتخطيط املهني، وكيفية اتخاذ القرارات، 
وتخطيط املشاريع ومهارات حياتية متنوعة مثل إدارة الضغط النفيس، ومهارات التحدث، والتفكري اإلبداعي.  وقد كان الهدف من تأهيل 

ومنح املعلمني املهارات الرضورية لحياتهم دعم الطالب بأسلوب غري مبارش واملساعدة عىل بناء قدراتهم كمدرسني. 

متكنت  هيكلية برنامج تدريب املدربني من إنشاء شبكة من 
املدربني واملتدربني وتوسعة إمكانية الوصول إليهم. ويك نقوم بهذا 
التدريب قمنا بتفحص قدراتنا الداخلية: وقد أمثر هذا عن انخراط 
موظفي التقنية يف الرشكة بتقديم تدريب يف تكنولوجيا املعلومات. 

ومتكنا من خالل عملنا مع رشكائنا والعمل مع املدارس من معرفة 
أفضل الحتياجاتهم والتوصل ألفضل السبل التي ميكننا تلبيتها، 

فقد وفرنا يف كينيا األثاث والتحديثات الرضورية لسيداريك 
)SIDAREC( وقمنا بتجديد املكتبة والكتب التي تحتويها. 
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وندعم كذلك مدرسة ماسويل من خالل توفري صيانة لبنيتها التحتية 
وأعامل التجديدات التي قمنا أثناءها بإثراء مكتبة املدرسة، كذلك 

وضعنا يف املدرسة نظام إضاءة شميس إضافة إىل نظام تنقية املياه. 
 

من خالل عملنا مع رشكائنا توصلنا إىل أن املكتبات هي املصدر 
التعليمي والرتفيهي والتطويري األكرث أهمية  لألطفال والطالب 

يف املدارس، إذ يوفر مكانًا آمًنا لهم ليتعلموا ويكتشفوا ويتفاعلوا 
مع اآلخرين.  وبدأنا بتحديث سلسلة من املكتبات لرواد يف جبل 

النظيف يف األردن، حيث أصبحت املكتبة مكانًا متعدد الغايات 
لكل من الطالب واألطفال، فكان الطالب يحلون واجباتهم املدرسية 
يف املكتبة ويساعدون بعضهم بعضاً ويستعينون باملراجع والربامج 

املتاحة لهم فيها.  ويف ضوء ذلك عملنا عىل تأسيس وتجديد املكتبات 
وتجهيزها مبراكز حاسوب، تطوع موظفو أرامكس مراًرا لتدريس 

تكنولوجيا املعلومات واملهارات الحياتية فيها.  

يف عام ٢٠١١، انضممنا إىل األونروا )وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
وتشغيل الجئي فلسطني يف الرشق األدىن( يف لبنان لتشكيل مركز 

تعليم ومكتبة نهر البارد، وقد الحظنا من ذلك الحني توجًها يف 
زيادة استخدام املركز، وأن رواد املركز األساسيني من األطفال يف 

الفئة العمرية ٨ – ١4 عاًما، حيث كانوا يقومون بالبحث عن 
املعلومات يف املكتبة ويقرأون ويستخدمون الحاسوب والطابعات.  

ويضم املركز الفي كتاب وتسعة أجهزة حاسوب. 

دعم االبتكار
باإلضافة إىل مركز إبداع أرامكس »رد الب« )RedLab( )صفحة 

٢٦(، قمنا بدعم االبتكار من خالل رشاكتنا مع شبكة االبتكار 
العربية، وهي منصة لتمكني والربط ما بني املبتكرين يف العامل 

العريب يف حقيل العلوم والتكنولوجيا.  ففي كل عام تعقد الشبكة 
مؤمترًا سنويًا يجمع ما بني رواد األعامل واألكادمييني والصناعيني 
العاملني يف قطاعات العلوم الحياتية والرعاية الصحية والهندسة 

والبيئة وتدعوهم للمشاركة يف يومي املؤمتر ويف مسابقة االبتكار.  
وقد دعمت أرامكس للعام الثاين عىل التوايل طالبًا عربًا مشاركني 
يف املؤمتر من خالل منحة أرامكس لحضور مؤمتر شبكة االبتكار 
العربية السنوي.  وقد شارك 3٢ طالبًا يف عام ٢٠١4 قدموا من 

األردن وفلسطني ولبنان والجزائر ومرص.  
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التدريب، واإلرشاد وتدريب املهارات

وتسعى أرامكس أيًضا لضامن توفري الربامج والفرص لطالبنا بهدف العمل 
عىل تطوير مهاراتهم الحياتية واملهنية يك ميكنهم ذلك من التنافس يف 

أسواق العمل وبالتايل التوفق يف الحصول عىل الوظائف املناسبة. 

ويك يحققوا ذلك قدمنا عدًدا من فرص التدريب واإلرشاد وبرامج إثراء 
املهارات للطالب، التي كثريًا ما يشارك موظفونا فيها بتقديم وقتهم 

وخرباتهم. 

أثبتت برامجنا التدريبية فعاليتها يف إتاحة الفرص للطالب والخريجني الجدد يك يعملوا عىل تطوير مهاراتهم الحياتية وقدراتهم، حيث أتاحت 
لهم فرصة اكتشاف قطاعات مختلفة من األعامل واالنخراط مع املامرسني لها مام ييتيح لهم بدوره اتخاذ قرارات سليمة حول مسارهم املهني.  

ويعود هذا بالفائدة عىل أرامكس أيًضا، من خالل توفري مجموعة من املرشحني املناسبني لالستخدام يف الرشكة، حيث نتيح الفرصة للمتدربني 
لدينا خالل الربامج التدريبية لتعلم ما نقوم فيه من أعامل، وبالتايل نكون قادرين عىل العمل معهم عن قرب وتحديد مواهبهم ومهاراتهم 

وبالتايل انتقاء األفضل بينهم لتوظيفه يف الرشكة بدوام كامل. 

وعرب مواقعنا يف العامل، قمنا بتدريب ٦٧ يف دوائر مختلفة يف الرشكة، مثل شؤون املوظفني والعمليات وتكنولوجيا املعلومات واللوجستيات 
واالستدامة، ويشجع هذا الربنامج الشباب عىل تقديم مبادراتهم يك نتمكن من العمل معهم وتحديد أوجه التعاون املشرتكة وتعزيز تجربتهم 

مع أرامكس. 

وطرحنا بالرشاكة مع مؤسسة الشباب العاملية )IYF( وسلطة التدريب املهني )VETA( مرشوًعا لتمكني الشباب يف تانزانيا من خالل التدريب 
العميل، وقد تم توظيف اثنني من خمسة متدربني يف نهاية الربنامج. 

أما رشاكتنا مع صندوق األمل فقد قدمنا خمس فرص تدريب لالجئني فلسطينيني يف لبنان واألردن يدرسون حاليًا يف الواليات املتحدة األمريكية.  
وقد ساعد التدريب يف بناء تجربة عمل للطالب واملحافظة عىل االتصال بني الطالب وأرسهم، لضامن أعىل نسبة ممكنة لعودتهم إىل املنطقة. 

كذلك وحافظنا  عىل رشاكتنا مع جامعة جورج واشنطن حيث تطوع ٢٠ طالبًا من الجامعة يف الصيف للعمل مع منظامت غري حكومية يف 
الرشق األوسط ، مام يرفد املنظامت املعنية باملهارات والدعم الذي يقدمه الطالب ويتيح للطالب بناء تجاربهم الخاصة أثناء العمل وفهم 

أعمق للمنطقة. 

ينهمك مظفونا وينخرطون يف برامج تعليم ومتكني الشباب، سواء أكانت مقدمة من رشكائنا أو من خالل عملياتنا.  يف عام ٢٠١4 عمل 
موظفونا عىل تدريب وتوجيه خريجي الجامعات الجدد وطالب الجامعات واملدارس، حيث تراوحت املواضيع ما بني األعامل واملهارات 

الشخصية واملهنية، وريادة األعامل، واالستدامة، وتكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، وإدارة الوقت ومهارات حياتية أخرى. 
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إقليميًا، نستمر برشاكتنا مع برنامج إنجاز.  ومن خالل دعم ومشاركة موظفينا املبارش نعمل مع إنجاز عىل  تدريب الشباب يف العامل العريب 
وإرشادهم للوصول إليهم، ونتبادل معهم خرباتنا ونساعد يف بناء قدرات ومهارات الطالب من خلفيات مختلفة.  وقد شارك يف عام ٢٠١4 

تسعة عرش موظفا من موظفينا الذين تطوعوا لتقديم ١5٠ ساعة لتدريب ٢45 طالبًا. 

وخالل رشاكتنا طويلة األمد واسرتاتيجيتنا مع منظمة »رستلس دفلومبونت« )Restless Development( يف كل من أوغاندا وتانزانيا قدمنا 
خمس فرص تدريب، حيث تطوع موظفونا لتدريب ١5٠ طالبًا. 

ويستمر برنامجنا للتدريب املهني يف اململكة املتحدة، حيث يديره فريق أرامكس العامل فيها ويقدم إرشادات للشباب يف املجتمعات املدنية 
املهمشة، بالتعاون مع سلطة املدارس املحلية.  ويتضمن اإلرشاد جلسات تدريب تدور حول التحديات التي سيواجهها الطالب يف العمل، وقد 

دعم الربنامج أربعة شباب يف عثورهم عىل وظائف ومتكن من تسجيل أربعة آخرين يف الكليات. 
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متتد جذور أرامكس وتتعمق يف عامل ريادة األعامل، وتعترب أرامكس ريادة األعامل أسلوب تفكري ومجموعة من 

املهارات املستخدمة ملواجهة التحديات التي متثل أمامنا، بل وتتجاوز أرامكس هذا لتعترب ريادة األعامل الوسيلة 

األفضل لتوفري القيمة والحلول ومناذج األعامل والعمليات املبتكرة وتوفري وظائف جديدة وإمكانية ثراء جديدة 

وتوسعة األسواق.  ونؤمن بأنه ما من مرشوع خاص أفضل من أرامكس تأهياًل واستعداًدا لقيادة حركة تستهدف 

بناء أنظمة ريادة أعامل بيئية وتصميم رشاكات متعددة القطاعات لتحقيق ذلك.  

يف أرامكس، ندرك أهمية متكني ومساعدة رواد األعامل لصنع فرصهم الخاصة، ومن هذا املنطلق، لدينا برامج وسياسات طويلة األمد تهدف إىل دعم 
رواد األعامل واألعامل الحديثة واملشاريع الصغرية واملتوسطة. 

ومتيل سياستنا الرشائية لتفضيل املشاريع الصغرية واملتوسطة واألعامل الحديثة املحلية. 

يتطوع موظفونا بنشاط إلرشاد وتدريب ومساعدة رواد األعامل يف مواضيع ذات عالقة بدعم األعامل، واللوجستيات، وخدمة الزبائن والتسويق 
واالستدامة. 

وقد أسسنا رشاكات طويلة األمد مع منصات رواد أعامل، وحاضنات ومراكز تدريب وإرشاد. 

دعم ١٢٨3 عمال جديدا ومشــاريع صغرية ومتوسطة

قدم موظفونا ١4٢4 ســاعة إرشاد وتدريب ألعامل 

جديدة ومشــاريع صغرية ومتوسطة
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برنامج أرامكس وإنفوفورت للمشاريع الصغرية واملتوسطة

أدركنا من خالل تواصلنا املستمر وتقديم املساعدة لألعامل الجديدة واملشاريع الصغرية واملتوسطة ومن خربتنا ومعرفتنا باألسواق، أن إتاحة 
الخدمات اللوجستية يحمل أهمية خاصة لتطوير ومنو املشاريع الصغرية واملتوسطة تحديًدا، والتي تواجه هذه املشاريع فيها تحديات خاصة 
تلك املتعلقة بالحصول عىل أسعار تنافسية، والحصول عىل حلول مصممة لهم والوصول إىل القدرات والخربات املحلية لصناعاتهم املختلفة.  

لذا من األهمية مبكان توفري قطاع لوجستيات كفؤة وسهلة يتيح للمشاريع الصغرية واملتوسطة التنافس يف االقتصاد العاملي.

ويف ضوء هذا، وبالتاميش مع اسرتاتيجيتنا لدعم ريادة األعامل، أطلقت أرامكس وإنفوفورت عام ٢٠١4 برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

يهدف هذا الربنامج إىل تلبية احتياجات األعامل الحديثة واملشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل أسلوب ثاليث الشعب: 

الحصول عىل حلولنا الخاصة بأسعار منافسة. ١
الحصول عىل تدريب وإرشاد األعامل. ٢
الحصول عىل تدريب االستدامة والدعم لعمليات تكامل االستدامة. 3

دعم منو الرشكات الناشئة والرشكات الصغرية واملتوسطة يف جميع مواقعنا العاملية

الوصول إىل الخدمات املصممة 
بأسعار تنافسية

دعم تكامل االستدامة يف الوصول إىل التدريب والتوجيه
إجراءات العمل يف الرشكة

برنامج أرامكس وإنفوفورت للمشاريع الصغرية واملتوسطة
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يطرح برنامجنا عرب شــبكتنا وقد صمم الســتيعاب االحتياجات واألســواق املحلية والبحث عن رشكاء محليني جدد.  وسيطرح برنامجنا يف جنوب 
أفريقيا واململكة العربية الســعودية واألردن واإلمــارات العربية املتحدة وكينيا والهند حيث حقــق الربنامج إنجازات عديدة يف املواقع التي تم 
إطالقه فيها، وتقوم أرامكس بالوصول إىل املشــاريع الصغرية واملتوســطة يف العامل من خالل إقامة عدة مناســبات وشبكات وتعرض عليهم أجزاء 

من الربنامج. 

يســعى الربنامج لالســتفادة من الرشاكات القامئة، بينام يقوم باالتصال باملنظامت، والرشكات، واملؤسســات الحكومية العاملة مع رواد األعامل 
لتوسعة نطاق الوصول والتأثري عليها. 

ويعنى برنامجا أرامكس وإنفوفورت للمشــاريع الصغرية واملتوســطة مبواجهة  التحديات التي تعرتض األعامل الحديثة واملشــاريع الصغرية 
واملتوســطة عند بدء مزاولتها ألعاملها.  وتتمتع أرامكس بتاريخ طويل قضته يف دعم هذه املشــاريع، فخدمات الرشكــة الخاصة تم تصميمها 

ملواجهة احتياجات العمالء املحددة، مام يســهل منو األعامل الحديثة.  

وتقدم أرامكس خدماتها يف ســياق الربنامج لتشمل األعامل واالســتدامة، حيث تقوم الرشكة بتدريب ودعم وإرشاد تلك املؤسسات الصغرية 
واملتوســطة حول كيفية تطبيق أفضل الســبل لتحقيق منوها، ولتحقيق منافع مشرتكة.  ويضمن الربنامج ســبل الحصول عىل االستدامة لضامن منو 

األعامل يف النواحي التي نعمل عىل تحســينها. 

واســتمرت رشاكتنا مع مؤسســة ومضة، وهي منصة صممت لتمكني ريادة األعامل يف منطقة الرشق األوسط وشــامل أفريقيا، حيث عقدنا رشاكتنا 
يف عــام ٢٠١4 يف فعالية »ميكس أن منتور« )Mix N‘ Mentor Roadshow( التي أقيمت يف القاهــرة وعامن وبريوت وديب، وهي فعالية تجمع 

ما بني رواد أعامل واعدين مع خرباء ومســتثمرين يف صناعات مختلفة لبحث أعامل ناشــئة محددة والتحديات التي تواجهها. 

وتتشــارك أرامكس وومضة أيًضا يف برنامج ترسيع مؤســيس، حيث تقدم ومضة توصياتها ألرامكس بخصوص احتضان أعامل ناشــئة معينة يف 
املنطقة من خالل تقديم خدماتها وإرشــادها وتحقيق وصولها للشــبكات.  وقد أطلقنا برنامج الترسيع هذا بالعمل مع  خمســة أعامل حديثة 
يف ديب، من خالل تقديم قدرات مختلفة، مبا فيها اإلرشــاد، والخدمات والتشــبيك.  وقد منحت املؤسسات الناشــئة جلسات فردية مع الرئيس 

التنفيذي ألرامكس حســني هاشــم، الذي تحدث إليها عن اســرتاتيجية األعامل وكيفية تطويرها.  وأثناء تقدمها أكدت هذه املؤسسات احتياجاتها 
حول نوع اإلرشــاد والخربات التي تنقصها وسوف يتم ربطها مع املرشدين املناســبني يف  أرامكس ويف أرجاء أخرى من شبكتنا. 

 )Startup weekend( »فعالية »ستارت اب ويكند
أدركنا يف عام ٢٠١4 من خالل مشــاركتنا يف فعالية »ســتارت اب ويكند« )Startup weekend( يف العني أن هذه املؤسسات تواجه تحديات يف 

حصولها عىل دعم عيني ، ولذلك خصصنا مســاحات يف مكاتبنا لتكون حاضنات أعامل ملثل هذه املؤسســات العاملة يف ديب بهدف اســتقطاب 
الفائزين يف األســبوع من اإلمارات العربية املتحدة.  وقد أتيــح للفائزين الدخول إىل بنيتنا التحتية وإمكانية الوصول إىل مرشــدينا للحصول عىل 

الدعم املنشود لتطوير أعاملهم. 

قدمنا لتاريخه الدعم لـ ١٢٨3 رشكة ناشئة ومشاريع متوسطة وصغري الحجم
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ريادة األعمال

تشــاركنا يف ٢٠١4 أيًضا مع رشكة بوتنشل )Potential(، يف برنامج 
دعم وتطوير الرشكات الصغرية واملتوســطة، والذي يهدف إىل 

االتصال وتدريب املشــاريع الصغرية واملتوسطة ورواد األعامل، 
وتوفري إمكانية اتصالهم بخرباء الصناعة، واملرشــدين، وحصولهم 

عىل املواد التدريبية التي تســاعد عىل توسعة أعاملهم.  وقد 
وضعت معظم املواد التدريبية عىل منصة بوتنشــل عىل اإلنرتنت 
التي ندعمها وننرش محتــوى عليها.  وتم بدعم من أرامكس عقد 
فعاليات لبوتنشــل يف ديب وأبوظبي وُعامن بغرض تقديم جلسات 

تدريب وتشــبيك أثنائها لفائدة املشاريع الصغرية واملتوسطة. 

بفضل هذه الرشاكة تم تدريب املشــاريع الصغرية واملتوسطة 
من خالل إقامة مناســبات تدريبية حول كيفية تطوير أعاملهم 

والتسويق وخدمة الزبائن واللوجســتيات وإدارة سلسلة التموين 
وشؤون املوظفني والشــؤون القانونية واملحاسبة واملالية ومواضيع 

أخرى ذات عالقة. 

رائدات األعامل

يشــهد املجتمع بروز نســاء رائدات لألعامل يف عدة مجاالت وقطاعات أعامل، مام كان له منافع هامة يف املجتمعات، مام دفع أرامكس لدعم 
رائدات األعامل إلطالق مشــاريعهن وتنميتها.  وقد عملنا بصورة وثيقة مع جمعيات تعاونية نســوية ومع مشــاريع ناشئة ومع منظامت غري 

حكومية لتقديم متويل أســايس ودعم عيني وتدريب وإرشاد. 

 )Sidarec Aramex( رشاكة سايدريك أرامكس

أثناء عمل أرامكس مع مؤسســة ســايدريك لدعم تعليم الطفولة املبكر، بات واضًحا لنا حاجة األمهات للدعم من أجل كســب الدخل والحفاظ 
عىل األرسة وتوفري التغذية املناســبة ألطفالهن. 

وفرت أرامكس تدريب األعامل للمرأة حول كيفية تأســيس األعامل والحفاظ عليها.  ويشــهد املجتمع حاليًا بروز أعامل حســنت من دخل األرس 
وأتاحت لها توفري حياة أفضل ألطفالها إضافة إىل تحســني التغذية املقدمة لألرس. 

وقد متكنت النســاء أيًضا من تشــكيل مجموعة توفري ضمت مشاركات أخرى يف األعامل، حيث شــجعن عىل نرش ثقافة اإلدخار خالل اجتامعاتهن 
األســبوعية. وقد ســميت هذه املجموعة »إدخار الخطوة خطوة« )Step-by-Step Saving( وكّن أثناء  اجتامعاتهّن يحفزن بعضهن بعًضا 

ويطرحن آراءهّن حول كيفية تطوير أعاملهن.  وقد تســجلت املشــاركات أيًضا يف برنامجنا للمشــاريع الصغرية واملتوسطة لتحسني ادخاراتهن.  

متكني الشباب وريادة األعامل

نعتقد يف أرامكس أنه من األهمية مبكان تعليم الشــباب مبادئ 
ريادة األعامل، إذ يســاعدهم عىل تطوير املهارات املطلوبة 

لدراســتهم ومتكينهم مثل التفكري الخالق واإلدارة والتخطيط 
ومهارات أخرى هامة لتوظيفهم. لهذا الغرض ندعم مشــاريع 

ريادة األعامل التي تدعم الشــباب. ولقد عملنا يف عام ٢٠١4 مع 
»مبادرة رشكتنــا« يف األردن التي تعمل مع عدة مدارس موزعة 

يف أرجاء البالد عىل تقديم املســاعدة للشباب ملدة عام كامل 
بدًء من إطالق رشكات يؤسســونها وإدارتها. ودعمنا املبادرة من 
خالل توفري أرامكس لتمويل أســايس مدّور ملشاريع ومؤسسات 

ناشئة مؤهلة، حيث يتم تســجيل األعامل بعد إطالقها وتحقيقها 
األرباح باسم الطالب، ويتم تســديد املبلغ الذي قدمته أرامكس 

لرشكة ما ليعاد منحــه ملجموعات جديدة من الطالب لبدء 
أعامل خاصة بهــم.  وقد تفاعلت املبادرة يف عام ٢٠١4 مع ألف 

شــاب من مدارس مختلفة، وقامت بإطالق ٢٠٠ مرشوع عمل 
وتوليد أرباح تزيد عن 4٠٠ ألف دوالر. 
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ريادة األعمال

املشــاريع التي تعمل املرأة يف ماكارو كوا نجنجا عىل تنفيذها هي: 

متجر خياطة وبيع الحليب الطازج. ١
منتجات الشعر والجامل. ٢
تجديل الشعر. 3
قيل وبيع الرقائق عىل جانب الشارع. 4
بيع الخرضاوات. 5
صنع وبيع أشغال الخرز. ٦

وســتقوم أرامكس يف العام القادم بتوسعة هذا الربنامج داخل املجتمعات وســنطبق منوذجه يف مجتمعات أخرى يف املنطقة. 

غور الصايف

أسســت جمعية نســاء غور الصايف خط انتاج منزيل أطلقت عليه اسم »منتجات غور الصايف اليدوية« ويشــتمل عىل منتجات شخصية ومنتجات 
يدوية مســتخدمة صباغة الرتبة الطبيعية ومــواد نباتية من البيئة املحيطة.  يدعم هذا املرشوع ١٢ امرأة، وتعمــل أرامكس بصورة وثيقة معهن 

لتوفري التدريب وتســويق منتجاتهن، وكثريًا ما يتربع موظفونا للعمل مع نســاء املرشوع ملســاعدتهن يف تطوير منتجاتهن وبيعها يف أسواق 
مختلفة. 

صندوق األمري سلطان للمرأة السعودية

يعمل صندوق األمري ســلطان للمرأة الســعودية بصورة وثيقة مع النساء لتطوير قدراتهن ومهاراتهن ولزيادة مشــاركاتهن يف التنمية املستدامة.  
وقــد عمل فريقنا يف اململكة العربية الســعودية مع مجموعة من رائدات األعامل لتمويل وتدريب هذه الفئة عىل إدارة سلســلة التموين 

واللوجستيات والشــحن.  وقد عملنا عىل تزويدهن أيًضا بالخدمات بأســعار تنافسية لرفد منو أعاملهن. 
 

ونعمل يف عام ٢٠١5 عىل توســعة نطاق عملنا مع رائدات لألعامل عرب شــبكتنا ومن خالل توفري الدعم التجاري واإلرشــادي والتدريبي لهن. 
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الرياضة
متثل الرياضة ركيزة من ركائز االستدامة التي نحرص عىل دعمها، فهي تشجع ومتثل روح العمل الجامعي 

والعزمية، وتوفر منفًذا وتعزز أسلوب الحياة الصحي يف املجتمعات. وبالتايل، نبحث يف أرامكس باستمرار عن 

الربامج والرشاكات واملبادرات التي تركز عىل التمكني عرب الرياضة.

نستمر يف أرامكس بدعم صندوق الطفل العاملي، وهو منظمة غري حكومية وغري ربحية ملتزمة مبساعدة جميع أطفال العامل الذين 
يعانون من عواقب الفقر واملرض والكوارث الطبيعية واملجاعة واإلساءة والنزاعات األهلية والحروب. تشاركت أرامكس منذ ٢٠١٠ مع 

مدرب متخصص يف الرياضة البدنية لتدريب مجموعة من األطفال عىل ماراثونات العدو، ما أمثر عن مشاركة األطفال املدربني باستمرار 
يف املسابقات واملاراثونات  وال يقترص دور الرياضة عىل تعزيز اتباع أسلوب حياة صحي فحسب، بل تساعد األطفال يف التخلص من التوتر 

والقلق وتعزز تقديرهم لذواتهم وثقتهم بأنفسهم. 

واستمر دعمنا يف عام ٢٠١4 لرشكائنا يف نادي باليبوفال الغييل لكرة القدم  )Ballyboughal Gaelic Football Club( اإليرلندي حيث 
تأسس النادي عام ١٩35 وينضوي تحت مظلته االتحاد الريايض الغييل الذي يصل إىل العديد من البلدات والقرى يف إيرلندا، ويقدم الربامج 

لكال الجنسني من مختلف األعامر، إذ تهدف رشاكتنا إىل حث الشباب عىل املشاركة يف األلعاب الرياضية يف سن مبكرة. 

أما يف األردن ومن خالل رشاكتنا مع بوست )Boost( وفرنا مساعدات عينية حيث قمنا بتوزيع ثياب رياضية لألطفال املحرومني اقتصادياً. 

نواصل دعمنا لالعبتني رنا قبج ورىب الصايغ، وهام بطلتان أردنيتان متفوقتان لرياضة الجوجيتسو.  أحرزت رنا يف عام ٢٠١4 ميدالية ذهبية 
يف قسمني وزنها والوزن املفتوح يف مناسبتي اتقان رياضة جوجيتسو أقيمتا يف ريو دي جانريو، وإتقان الجوجتسو يف كاليفورنيا.  أما رىب فقد 

حصلت عىل ميداليات ذهبية كذلك يف قسمي وزنها والوزن املفتوح يف سباق امليدالية الذهبية املفتوح الذي أقيم يف باريس ضمن بطولة 
جيوجيتسو املفتوحة، وعىل ميدالية ذهبية يف قسم الوزن يف بطولة لونغ بيتش املفتوحة )كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية(.  

يستمر دعم أرامكس للنادي الريايض لكرة السلة، والذي يتبارى يف األردن وعىل املستوى اإلقليمي. وإضافة إىل تقديم دعم مايل مبارش، تقدم 
أرامكس مساعدة إدارية للنادي من خالل فريق أدارتها.  وقد أفرزت هذه الرشاكة برنامجاً تدريبياً للفتيات والفتيان لتعليمهم كيفية لعب 

كرة السلة. 

تستمر أرامكس يف دعم عدايئ املاراثون األردنيني سالمة األقرع ومحمد السويطي، فقد حقق األخري مرتبة أوىل يف ماراثون قربص والثالث يف 
ماراثون الصحارى األربع، أما سالمة فقد كان األول يف الصحارى األربع وماراثون وادي رم اللييل، وماراثون ُعامن، والثاين يف ماراثون دي سابل 

سباق الرتاماراثون النمسا. 

ويف سياق تقديم الدعم للمجتمع، يقوم كل من سالمة ومحمد عىل تدريب عرشين طفالً من رواد التنمية من الجنسني، ويسافران كل عام 
للتحقق من مستوى الالعبني وتقدمهم، ولوضع جداول تدريبهم مع مدربهم املحيل. 

دعمت أرامكس يف عام ٢٠١4 مشاركة فرق الشباب يف هذا املاراثون، حيث اشتملت الفرق عىل فتيات وفتيان من املناطق املهمشة يف 
األردن. 
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يرتكز التزامنا البيئي عىل قضايا بيئية ذات عالقة بقطاعنا. 

وبالنظر إىل طابع قطاع النقل الذي نعمل فيه، يتجىل تأثري عملياتنا 
عىل البيئة يف أربع نواح: االنبعاثات الكربونية التي تنتج عن 

عملياتنا، استخدام مرافقنا، ومركباتنا وتوصيل شحناتنا. ولهذه 
األسباب نستمر يف البحث عن طرق لتحسني أمثل لعملياتنا، وتقليل 

استهالكنا للموارد، واللجوء لتقنيات موارد بديلة، وزيادة معدالت 
إجراءاتنا للرفق بالبيئة. 

لطاملا كنا وما زلنا نشطني يف قياس وتسجيل وإدارة قياس بصمتنا 
الكربونية، يف سياق سعينا لتقليل تأثريها الذي يتضمن االنبعاثات 

الناتجة عن نقل كوادرنا العاملة، ومن جراء عملياتنا وتقديم خدماتنا. إال أننا ندرك املسؤولية التي تقع عىل عاتقنا  ويجب علينا النظر يف تداعيات 
التغري املناخي عىل عملياتنا واملناطق املحيطة بها.

كنا وال زلنا ملتزمني باتخاذ خطوات للتقليل من كثافة استخداماتنا للطاقة واالنبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتنا، والتي ترتاوح من أننا الرشكة 
األوىل يف املنطقة التي تعمل عىل قياس بصمتها الكربونية ، إىل انضاممنا ملجموعة عاملة انبثقت عن املنتدى االقتصادي العاملي حول نزع الرواسب 
الكربونية من صناعة اللوجستيات )framework for the decarbonization of the logistics industry(. ونستمر يف االستثامر يف حصولنا عىل 

شهادة »الريادة يف تصميم الطاقة والبيئة « )Leadership in Energy and Environmental Design( ملخازننا ومبانينا.  وقد أنفقنا يف عام ٢٠١4 
ما مجموعه 5٠ ألف دوالر كجزء من سعينا للحصول عىل هذه الشهادة، ونستمر يف هذا السياق يف استثامر استخدام مركبات يورو 4 ويورو 5، 

مدركني متاماً  املخاطر التي تنجم عن التغري املناخي عىل عملياتنا وبيئتنا، والتي ترتاوح من تأثريها عىل البيئة وسياسات وأنظمة الحكومات املتعلقة 
بالطاقة،إىل التأمني واحتياجات العمالء ومخاوفهم.

(G4-EC 2)  (G4-EN 31)

التـــزامنـــا  البيـــئي
ندرك يف أرامكس متاماً تأثري صناعتنا عىل البيئة، مام يدفعنا دون كلل أو ملل للعثور عىل طرق تقلل من تأثرينا 

عىل البيئة وعىل بصمة الكربون واالنهامك يف نشاطات التوعية واالستدامة واالبتكار لكل ما يتعلق بحقل 

الحفاظ عىل البيئة. 

تفخر أرامكس بأنها الرشكة األوىل يف املنطقة التي تحســب وترفع 
ــة.  فنحن أعضاء يف مجموعة العمل  تقاريرها حول بصمتها الكربوني

التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي التي تتوىل مهمة تأســيس 
إطار عمل لنزع الرواســب الكربونية من صناعة اللوجستيات 

  .)framework for the decarbonization of the logistics industry(

ومن هذا املنطلق نســعى دامئاً لتحسني مدى دقة حسابات 
بصمتنا الكربونية يك نطور أفضــل الخطط الفاعلة لتخفيض 

وأدارة االنبعاثات الكربونية.
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(G4-EN 15) (G4-EN 16) (G4-EN 17) (G4-EN 18) (G4-EN 19) (G4-EN 30)

التـــزامنـــا  البيـــئي

وتشكل الرضائب التي ستستحدث، إضافة إىل أية زيادة يف أسعار الوقود، زيادة عىل األعباء املالية عىل عملياتنا، إضافة إىل الحاجة املتزايدة لالستثامر يف 
الطاقة املتجددة والبديلة وبتقنياتها، والتي بسبب غموضها التنظيمي، لديها عوائد غري محددة عىل االستثامر. 

يحتاج تغيري الطرق التجارية التي نتبعها إىل السعي الكتشاف سبل متعددة بديلة النتهاجها يف إيصال خدماتنا بكفاءة ووقت قصري، والحفاظ يف 
اآلن ذاته عىل مستويات كلفنا املنخفضة.  إضافة لهذا فإن أوضاع الطقس املتذبذبة )مثل العاصفة الثلجية األخرية التي تسببت بإغالق لندن وعامن 

ونيويورك( تتسبب بتأخري عملياتنا، بينام يشكل خطر تذبذبات الطقس غري املتوقعة بسبب التغري املناخي تحدياً لنا لالستمرار بإدارة عملياتنا عىل الرغم 
منه. 

ولكوننا رشكة تقوم عىل األصول الخفيفة، نعتمد بشكل كبري عىل موردينا من رشكات الطريان والخطوط البحرية ورشكات النقل الربي، ما يعني أننا ال 
نستطيع التحكم بانبعاثاتنا عىل امتداد سلسلة التوريد. ويف حني نعمل عىل دمج التدابري التي تتعلق بتقييم املوردين يف سبيل قياس  جهود اإلدارة البيئية 

لديهم، إال أن ذلك ال ينطوي عىل يقني كامل ويفرض عبئًا إضافياً عىل بصمتنا يف حال عدم التزام موردينا بالضوابط التي نسعى إىل تطبيقها.

ولكننا نسعى انطالقاً من ثقافة رشكتنا إىل إيجاد الفرص املناسبة لتحسني سبل مقاربتنا لظاهرة تغري املناخ وهذه التحديات، بدًءا من التفكري االستباقي 
عىل صعيد احتياجات العمالء واألنظمة الترشيعية وصوالً إىل العمل داخلياً وخارجياً يف سبيل الحد من انبعاثاتنا، كام نسعى للعثور عىل طرق جديدة 

إلدارة تأثرينا. ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بتطبيق عدة تدابري لالمتثال البيئي مثل إضافة تقييم املوردين والحصول عىل االعتامد البيئي ملحطاتنا 
واستكشاف خيارات الطاقة املتجددة، وتحديث األسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويف ضوء ما تقدم، نعكف بنشاط عىل استباق املخاطر وإيجاد 

الحلول املبتكرة للحد منها.

بصمتنا الكربونية

للعام الخامس عىل التوايل، قمنا باتخاذ خطوات حثيثة لقياس وإدارة انبعاثاتنا الكربونية، إذ نقوم بإعداد تقاريرنا املتعلقة باالنبعاثات باستخدام 
»بروتوكول الغازات الدفيئة« )GHG(، أداة املحاسبة التي تويص بها مجموعة العمل التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي. ويعد »بروتوكول الغازات 

الدفيئة« )GHG(، ويتيح للرشكات والحكومات واملنظامت تحديد كمية انبعاثاتها. وتتيح لنا أدوات الربوتوكول قياس معادلة انبعاثاتنا الكربونية بأكرث 
اإلطارات املحاسبية استخداًما بصيغة مكافئات غاز ثاين أكسيد الكربون، املتمثلة بوحدة كربونية. إضافة لذلك عملنا عىل قياس استهالكاتنا للطاقة يف 

عملياتنا لعام ٢٠١4، ذات العالقة بانبعاثاتنا املبارشة والكهربائية. ونستند يف حساباتنا إىل استخدام أدوات وعنارص االنبعاثات الواردة يف الربوتوكول األكرث 
حداثة وتطبيق األساليب الواردة فيه لضامن الدقة والشمولية. 
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(G4-EN 5) (G4-EN5)  (G4-EN 27)

التـــزامنـــا  البيـــئي

االنبعاثات من الوقود )املجال ١( بلغت 3٨,٦55 طن من الكربون

انخفضت انبعاثات املجال ١ بنسبة ١3% لكل شحنة

انخفض استهالك الوقود لكل شحنة بنسبة ١3%

استطعنا تقليص انبعاثاتنا ضمن املجال األول بنسبة ١3% واملجال الثاين بنسبة ١٢% لكل شحنة.

وقد شهد عدد الشحنات زيادة بنسبة ١5%. وترافق ذلك مع زيادة يف متوسط وزن الشحنة، األمر الذي انعكس يف زيادة يف االنبعاثات من املجال 3 
املرتبط بخط الشحن.

 
بشكل عام، بلغ إجاميل االنبعاثات يف العام ٢٠١4 لكل شحنة ١4.٢ كغم من ثاين أكسيد الكربون بزيادة 5% ما يعكس زيادة يف متوسط وزن 

شحناتنا. وفيام ييل تفاصيل عن انبعاثاتنا والجهود املبذولة للحد منها

٢٠١3٢٠١4العام

3٨,35٨3٨٦55املجال ١

٢٢,٠٧٨٢٢4٠٧املجال ٢

4٧٩,٨٢٨5٩١٨٧٦املجال 3

3٨٧,٧١٩4٧43٩٠الشحن

٧٠,٨٠١٩5٠٨٦الشحن الرسيع

٢٠,٢٠٢٢١٦5٧التنقالت

١,١٠٦٧43سفريات األعامل

54٠,٢٦4٦5٢٩3٨مجموع االنبعاثات

١3.5١4.٢مجموع االنبعاثات لكل كيلوغرام شحن

إجاميل االنبعاثات الكربونية الصادرة من عملياتنا يف العام ٢٠١4
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(G4-EN 5) (G4-EN 6) (G4-EN 27)

التـــزامنـــا  البيـــئي

ما الذي نفعله؟

مركبات كفؤة يف استخدام الوقود

حيثام أمكن، نستمر يف تحديث وتحويل اسطولنا إىل مركبات أكرث رفقاً بالبيئة، مبا يف ذلك مركبات منخفضة االنبعاثات، إضافة إىل التزامنا بتطبيق 
مقاييس انبعاثات يورو 4 ويورو 5.  ونستمر أيضاً يف االستخدام الكفؤ للمركبات التي تعتمد عىل الغاز الطبيعي لتقليل انبعاثاتنا الكربونية أكرث. 

تشكيلة أسطولنا:

الكفاءة التشغيلية  

نعزز استمرار كفاءتنا التشغيلية من خالل حصولنا عىل العناوين الدقيقة واتباع الطرق األقرص للوصول لوجهاتنا بهدف توفري الوقود والوقت. 

الوقود البديل والتقنيات

نبقى دامئي الجاهزية لتجربة وتبني موارد الوقود البديلة وتقنيات كفاءة الوقود حيثام يكون متاحاً. 

تدريب القيادة املراعية للبيئة

يف عام ٢٠١4 قمنا يف ديب بريادة تدريب القيادة الرفيق بالبيئة، حيث يتضمن هذا التدريب سبل مختلفة لتقليل االنبعاثات من الوقود، من خالل 
أساليب قيادة املركبات.  ونقوم حالياً بقياس كفاءة التدريب عىل استهالكنا للوقود ونخطط حسب النتائج، التوسع يف الربنامج يف عام ٢٠١5. 

28% يورو 5
14% غري مطبق

0% الغاز الطبيعي املضغوط

0% يورو ١

5% يورو ٢
45% يورو 4

8% يورو 3
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(G4-EN 5) (G4-EN 6) (G4-EN 27)

التـــزامنـــا  البيـــئي

ما الذي نفعله؟

أثبتت شهادة الريادة يف تصميامت الطاقة والبيئة )لييد( يف مخازننا ومرافقنا فاعليتها يف تخفيف استهالكنا للكهرباء لدرجة كبرية، ونلتزم يف البناء 
عىل شهادة لييد، حيث حصلت مرافقنا يف ديب شهادة لييد الذهبية، وتقوم مرافقنا يف عامن بتطبيق املتطلبات واملواصفات املطلوبة للحصول عىل 

هذه الشهادة. ونخطط ملزيد من الحصول عىل شهادة لييد يف مرافقنا يف مرص واإلمارات العربية املتحدة إضافة إىل مخازننا يف ُعامن.

ونستمر يف العمل عىل تحديث وتلبية مواصفات االعتامد يف مرافقنا مبوجب آيزو ١4٠٠١ – نظام إدارة البيئة. 

وتنص سياسات الرشاء يف أرامكس أن علينا رشاء الكرتونيات كفؤة يف استخدام الطاقة، متى توفر ذلك. 

كذلك نهدف إىل إدخال إصالحات وتحديث مرافقنا بأجهزة إلكرتونية وأنظمة إضاءة وتقنيات كفؤة يف استخدام الطاقة يك نتمكن من تخفيض 
بصمتنا الكربونية، وعىل سبيل املثال، نستخدم حالياً مراوح سقف كبرية يف مخازننا لتخفيض الحرارة بنسبة كفؤة وفاعله. 

الوعي الداخيل

نستمر يف بذل جهودنا لزيادة الوعي البيئي بني موظفينا كافة. 

بلغت االنبعاثات يف املجال 3 591,876 طن من ثاين أكسيد الكربون

بلغت انبعاثاتنا املتعلقة بالشحنات 474,390 طن ثاين أكسيد الكربون.
بلغت انبعاثاتنا املتعلقة بشحنات التوصيل الرسيع 95,086 طن ثاين أكسيد الكربون. 

انبعاثات تنقالت كوادرنا: 21,657 طن من ثاين أكسيد الكربون. 

بلغت نسبة زيادة االنبعاثات الناتجة عن تنقالت كوادرنا ٧% نظراً لزيادة قوانا العاملة عاملياً بنسبة ١٠%. 

انبعاثات من الكهرباء )املجال ٢( وصلت إىل ٢٢,4٠٧ طن ثاين أكسيد الكربون

انخفضت االنبعاثات يف املجال ٢ بنسبة ١٢% لكل شحنة

انخفض استهالكنا الكهربايئ لكل شحنة بنسبة ٩%
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(G4-EN 29) (G4-EN 34)

التـــزامنـــا  البيـــئي

ومن خالل جهود التوعية داخل أرامكس وتبادل املعلومات عملنا عىل فتح أبواب الحوار مع موظفينا لبحث سبل تخفيض كلف بصمة تنقالتهم، 
كاستفادتهم من وسائط النقل العام، والتنقل الجامعي يف السيارات الخاصة، واستخدام الدراجات. 

سفريات املوظفني: 743 طن من غاز ثاين أكسيد الكربون

انخفضت انبعاثات رحالت عمل كوادرنا بنسبة 33% نتيجة االجتامعات بواسطة االتصاالت الهاتفية الجامعية بدل القيام بالعديد من رحالت العمل 
بني أطراف شبكتنا. 

استهالك املوارد – تغليف وطباعة
انخفض استهالكنا للورق يف عام 2014 بنسبة %16 

ما الذي نفعله؟

نعمل عىل استغالل األدوات واالتصاالت اإللكرتونية لتقليل كميات الورق املطبوعة. 	 
تتعهد محطاتنا بعدد من املبادرة لتعزيز تقليل استخدام الورق وتوسعة استخدام األدوات اإللكرتونية يف مكاتبنا ومن زبائننا. 	 
نستمر يف استخدام مواد قابلة للتحلل يف تغليف شحناتنا والتي يخفض استخدامها من تجمع النفايات مبرور الوقت. 	 
ونستمر يف التزامنا باستخدام غالفات من مواد مدورة ومعاد تصنيعها أو مواد قابلة للتدوير يك نخفض األثر السلبي من استخدامنا للمواد يف 	 

عملنا. 
وحيثام أتيح لنا،  نقوم بإعادة تدوير املواد التي نستهلكها يف مرافقنا. 	 
وبادرنا يف إعادة تدوير نفايتنا حيث تتوفر خدمات املعتمدة لضامن إجراءات إدارة النفايات التي تعكس التزامنا البيئي. 	 

 االمتثال البيئي

نعمل دامئاً عىل توسعة قاعدة امتثالنا وتضمني سياساتنا االعتبارات البيئية مبا فيها تحديث سياسات الرشاء املستدام، وإضافة اسئلة حول اإلدارة 
البيئية عىل استبيان تقييم املزودين وأصحاب االمتياز.  ويف الحاالت التي ال يتوفر لدى أي مزود لخدمات أرامكس أنظمة ضوابط اإلدارة البيئية، 

نقدم املساعدة له لتطبيق مثل هذه األنظمة. 

وقد عادت أهدافنا وسياساتنا املرتبطة بحامية البيئة علينا بالفائدة لذلك مل نتلقَّ يف عام ٢٠١4 أية غرامات لعدم امتثالنا أو عقوبات ذات عالقة 
بالبيئة أو أية تظلامت بيئية. 
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(EN 29) (G4-EN 34)

التـــزامنـــا  البيـــئي

التأييد واملواالة

وقعت أرامكس عىل مبادرة األمم املتحدة حول االهتامم بالتغيريات املناخية » Caring for Climate » التي تطمح إىل دفع عجلة دور األعامل يف 
مواجهة قضايا التغري املناخي، حيث تضم املبادرة إطار عمل لقيادات أعامل لدعم حلول عملية وتقديم املساعدة يف وضع سياسة عامة والتأثري عىل 

املواقف العامة. 

وتستمر عضويتنا كذلك يف مجلس األبنية الخرضاء األردين حيث نقدم لهم الدعم يف مهمتهم من خالل عدة قنوات تتضمن توفر التدريب واملشاركة 
يف املناسبات التي يقيمها املجلس. 

إضافة لهذا فلدينا رشاكة طويلة األمد مع املنتدى العريب للبيئة والتطوير، حيث أن أرامكس عضو يف املنتدى وتدعم مناسباته ومطبوعاته وتقدم له 
الدعم العيني. 

إرشاك كوادرنا ومجتمعاتنا يف االلتزامات البيئية

الوعي البيئي

يتلقى جميع موظفينا الجدد جلسة تدريبية حول البيئة أثناء قيامهم بربنامجنا التدريبي األسايس.  وتغطي الجلسة املبادرات واملخاوف البيئية ذات 
العالقة بصناعتنا، والوعي حول التغري املناخي والتلوث ومعلومات حول كيف يكون املرء مسؤوالً نحو البيئة يف املكتب والبيت. 

ونتشارك أحياناً يف تبادل نصائح »خرضاء« من خالل قنوات اتصالنا الداخلية، والتي تركز عىل أربعة محاور: الكهرباء والوقود، والتدوير، واملياه، 
واستخدام الورق.  ونقوم كذلك بتوزيع كتيب »املكتب األخرض« فيام بيننا ملا يحتويه من معلومات حول أهمية الرفق بالبيئة وأفكار أخرى حول 

تقليل تأثري استخداماتها.  

برنامج أبطال البيئة

هم موظفونا تطوعوا لنرش الوعي البيئي داخل عملياتنا، وقاموا بتصميم مبادرات لتقليل بصمتنا البيئية والقيام مبهام مختلفة يف مكاتب الرشكة 
لخفص استهالك املوارد، حيث يهدف الربنامج إىل تغيري السلوكيات لتصبح أكرث رفقاً بالبيئة.  وفكرة الربنامج هي فتح حوارات بني األنداد حول 

البيئة بهدف نرش روح املسؤولية البيئية يف الرشكة.  

االحتفال العاملي بيوم األرض

أحتفلت أرامكس يف عام ٢٠١4 يف كافة مكاتبها حول العامل بيوم األرض، وقامت بسلسلة من النشاطات البيئية يف مقراتها وبرفقة املجتمعات التي 
تعمل ضمنها، تراوحت ما بني تنظيف املدن إىل زراعة األشجار، مسابقات التدوير وإطفاء األضواء يف مكاتبها.  وكان الهدف من هذه االحتفاالت 
تواصل موظفينا مع بيئاتهم، والعمل عىل نشاطات خارجية تؤدي إىل ترسيخ اإلحساس بالبيئة والطبيعة.  وستعاد هذه االحتفاالت يف عام ٢٠١5 

نظراً للرواج الذي حققته واملعلومات التي تلقيناها من موظفينا حولها. 



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

73املحتويات

تؤمن أرامكس إمياناً راسخاً مببدأ االستدامة نظراً لكونه 

جزًءا من ثقافتنا املؤسسية ولكون منوه مرتافقاً مع 

منو الرشكة ذاتها، إذ إن الرشكة ترى من هذا املنطلق 

الفوائد الفعلية التي حصدتها من تكامل االستدامة 

مع عملياتها.

حصلت أرامكس عىل إثبات دامغ حول القيمة التي حققتها االستدامة يف الرشكة من خالل تبنيها سياسات رشاء مستدامة لالستثامر يف تطبيق 
أنظمة اإلدارة البيئية )LEED( والحصول عىل شهادتها، والتزامها بالسياسات العاملية واملحلية املؤكدة يف اتفاق األمم املتحدة العاملي للبيئة، والعمل 
الوثيق يف املجتمعات وإرشاك موظفيها يف الخدمة املجتمعية ونرش تقريرها السنوي.  لذا تتوق أرامكس إىل تحقيق الفائدة القصوى من خرباتها يف 

هذا السياق لتأييد املنافع الكامنة يف االستدامة. 

وقد تحقق هذا بفضل دعم وتوسعة شبكات االستدامة وضمها لرشكات القطاع الخاص والدوائر الحكومية واملنظامت غري الحكومية.

ونعمل بصورة وثيقة عىل تطبيق توصيات االتفاق العاملي لألمم املتحدة الخاص بالبيئة بإقامة وإطالق شبكات محلية يف األماكن التي ال 
تفتقر إليها. 

ونعمل عىل مشاركة خربتنا وقدراتنا ذات العالقة إلقامة وتطوير مشاريع استدامة قوية إىل جانب نظرائنا من رشكات القطاع الخاص ، ونتطوع يف 
تقديم خرباتنا يف إصدار التقارير ملساعدتهم يف تطوير ونرش تقارير االستدامة لديهم.  

دعم االستدامة وتأييدها
تم إطالق شــبكة االتفاق العاملي لألمم املتحدة يف تنزانيا من 

خالل رشاكة بني أرامكــس واالتفاق العاملي لألمم املتحدة 
وغرفة التجارة وذلك يف فعالية شــملت ٦٠ رشكة، ومنظامت 

غري ربحية، وهيئات حكومية.
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أعمال اإلغاثة
نلتزم يف أرامكس بتسخري كافة عملياتنا وشبكاتنا ومواردنا ملساعدة املجتمعات يف الحاالت الطارئة، ملا ألرامكس من قدرة مستمدة من طبيعة 

أعاملها  يف حشد مواردها استجابة ملتطلبات الطوارئ وأعامل اإلغاثة.  

حملة غزه

بلغت تكلفة مساهامت أرامكس وموظفيها يف أعامل اإلغاثة يف كافة أرجاء العامل إىل ١٠٠ ألف دوالر أمرييك، حيث ال تزال املخصصات تستخدم 
لرشاء رضوريات حياتية ماسة مثل الغذاء والدواء يف غزه.  وقد أرسلت أرامكس ١٢٠٠ صندوٍق وأكرث من ٨٠٠٠ وحدة أدوية مثل املضادات 

الحيوية، واملعقامت، وأدوية القلب، واإلسعافات األولية إىل غزة، حيث قام متطوعو أرامكس من املوظفني بتعبئتها وشحنها.  وقد عبأ الصندوق 
الواحد مبجموعة متنوعة من املعلبات، والزيت واملواد الغذائية األساسية الكافية ألرسة عدد أفرادها خمسة وملدة أسبوع واحد.  إضافة لذلك تم 

تقديم ٢٠٠٠ حقيبة مدرسية كجزء من حملة مساعدة األطفال املحتاجني إىل مستلزمات مدرسية. 

حملة املوصل

يف العراق، جمعت مكاتبنا ووزعت مواد إغاثه لالجئني من املوصل. 

دعم الالجئني السوريني

قدمنا خدمات شحن عينية ولوجستية لنقل املساعدات املقدمة لالجئني السوريني من عدة دول. 

نستغل عملياتنا وقدراتنا لتقديم الدعم من 
خالل:
الدعم العيني	 
واملساعدات املالية	 

غالباً ما يتطوع موظفونا ويتربعون 
ويشاركون يف جهود اإلغاثة الطارئة، من 
خالل إعادة رزم املساعدات، والتوزيع، 

وطرح مبادراتهم الشخصية لدعم 
املترضرين. 

رشكاء ومجتمع األعامل الداعمة لجهود 
اإلغاثة.

شبكتنا:موظفونا:عملياتنا:

ويف مجال أعامل اإلغاثة، نعتمد يف ما نقدمه عىل عدة قنوات: 
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(15 -G4) (G4-16) تستثنى العضوية املحلية

الجمعيات وعضويات أرامكس
تنتمى أرامكس إىل نطاق واسع من منتديات الصناعة، واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات، كعضويتها يف املؤسسات الدولية 

مثل املنتدى االقتصادي العاملي ووكيل معتمد لدى االتحاد الدويل للنقل الجوي إياتا )IATA( وكعضو مؤسس لتحالف التوزيع 

 )GDA( الرسيع العاملي

الشحن

املؤسسة العاملية للنقل الجوي )إياتا(

أرامكس هي وكيل معتمد لدى االتحاد الدويل للنقل الجوي 
)IATA( ولدينا أرقام شيفرة خاصة بنا يف كل من الجزائر، 
والبحرين، وبنغالدش، وكندا، والصني، وقربص، وجمهورية 

الشيك، ومرص، وأثيوبيا، وفرنسا، وأملانيا، وغانا، والهند، 
وأندونيسيا، وإيران، والعراق، وإيرلندة، واألردن، والكويت، 

ولبنان، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، واملغرب، ونيبال، 
وهولندا، وُعامن، وقطر، والسعودية، وسنغافوره، وسلوفاكيا، 
وسرييالنكا، والسودان، وسويرسا، وسوريا، وتركيا، واإلمارات 

العربية املتحدة، وبريطانيا، والواليات املتحدة األمريكية، 
وفيتنام.  وتتمتع بعض مراكزنا الرئيسة بوكالة مستقلة من 
االتحاد الدويل للنقل الجوي )IATA( بينام باقي املحطات 
ماضون يف عملية الحصول عىل موافقة إياتا عىل عضويتهم 

لالنضامم إليها. 

)TIACA( عضواملؤسسة العاملية للنقل الجوي

)FIATA( مؤسساالتحاد العاملي لجمعيات الشحن

)WFA( رئيساالتحاد العاملي للشحن

عضونقابة الشحن 

عضوهولندا للشحن الجوي

عضوفينيكس

عضوإيفو )هولندا(

اللوجستيات 
والعمليات األرضية

عضومجموعة سلسلة التزويد واللوجستيات

مؤسستحالف الشحن العامليالنقل الرسيع

عضوجمعية التوصيل واللوجستيات

عضوجمعية رشكات تقنية املعلومات األردنية )إنتاج(تكنولوجيا املعلومات

العضويات 
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الجمعيات وعضويات أرامكس

تحسني األعامل 
والكفاءة

عضوجمعية مسجلة يف مؤسسة املقاييس الربيطانية

عضوجمعية حامية موجودات النقل – األردن )TAPA(األمن

)TSA( أرامكس ناقل جوي غري مبارشجمعية أمن النقل – الواليات املتحدة األمريكية

رشاكة تجارة الجامرك ضد اإلرهاب 
)C-TPAT( – الواليات املتحدة ودائرة الجامرك

أرامكس نيويورك عضو

)DfT( رشكتا تويه وبرايوريتي أعضاءوزارة النقل الربيطانية

عضواملنتدى العريب للبيئة والتنمية )AFED(البيئة

عضواملجلس األردين لألبنية الخرضاء 

عضومجموعة أبوظبي لالستدامة

عضوكامكو: وساطة – الواليات املتحدة األمريكيةغريها

عضوأبانا: جمعية أعضاء البنوك العربية يف أمريكا الشاملية

عضومكا: جمعية نقل املراسالت األمريكية
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الجمعيات وعضويات أرامكس

املنتديات، واملؤسسات والجمعيات واملؤسسات غري الحكومية

شهادات االعتامد واملعايري 

إنجاز العرب لتغطية الرشق األوسطمؤسسة إنجاز

)UNGC( أعضاء منذ عام ٢٠٠٧، وننخرط حالياً يف  مجموعات عمل لحقوق االتفاق العاملي لألمم املتحدة
اإلنسان، ومكافحة الرشوة، ومكافحة الفساد

موقعونتغيري الطقس لألمم املتحدة 

)WEF( مبادرة لجنة إرشاد املواطنة املؤسسية العاملية املشاركة يف استدامة املنتدى االقتصادي العاملي
العمل يف املبادرة ضد الفساد العاملة مع املؤسسات الفاعلة يف سلسلة 

تزود وقف االنبعاثات الكربونية.

عضو مؤسساملؤسسة العربية لتطوير االستدامة )رّواد(

عضوغرفة التجارة األمريكية يف األردن )آم شام األردن( 

عضو يف فرع األردنمركز التجارة العاملي

)JEBA( عضوالجمعية األردنية األوروبية لألعامل

جهة تنظيميةمبادرة التقارير العاملية 

طرف يف املجموعة املؤسسةمجموعة قيادة االستدامة العربية

عضوغرف التجارة يف كافة بلدان عمليات األعضاء

مؤمتر العنف ضد املرأة – عامن، والجمعية األردنية املناهضة للعنف 
)WAV( )www.womenav.org( ضد املرأة

داعم 

عضومؤمتر املوزعني العرب يف لبنان

DOT عضو مجلس إدارةصندوق الفرص الرقمية

عضو مجلس إدارةأميد إيست – لبنان 

آيزو ١4٠٠١ ألنظمة إدارة البيئة

أوهاسيس ١٨٠٠١ ألنظمة إدارة الصحة املهنية والسالمة

آيزو ٩٠٠١ ألنظمة اإلدارة النوعية

الريادة يف تصميم الطاقة والبيئة
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مواقع املشاريع االجتامعية يف العام ٢٠١4
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(G4-G34) (G4-7) (G4-38)

الحوكمة
يتألف مجلس إدارة أرامكس الذي تم انتخابه من قبل الهيئة العامة السنوية يف شهر آذار عام ٢٠١3 من األعضاء اآلتية أسامؤهم: 

السيد عبد الله املزروعي، رئيس مجلس إدارة	 
السيد فادي غندور، مؤسس ونائب الرئيس	 
السيد حسني هاشم، الرئيس التنفيذي وعضو  	 
السيد هالل املري، عضو 	 
السيد أحمد البادي، عضو  	 
السيد عارف نقفي، عضو 	 
السيد تشارلز الحاج، عضو   	 
السيد عايض الجعدي، عضو 	 
السيد مانع املاُل، عضو  	 

يسعى أعضاء مجلس اإلدارة يف أرامكس وعددهم تسعة إىل تعزيز أداء الرشكة وترسيخ مكانتها الرائدة يف مجال تطبيق مبادئ حوكمة الرشكات 
من خالل تنفيذ إرشادات ميثاق حوكمة املؤسسات وااللتزام بها، وهناك ستة من أعضاء مجلس إدارة أرامكس ميثلون نسبة )٦٧%( مبن فيهم رئيس 
املجلس وهم أعضاء مستقلون غري تنفيذيني، وعضوان آخران من املجلس غري مستقلني وال تنفيذيني وعضو واحد ممثل إلدارة رشكة أرامكس وهو 

الرئيس التنفيذي لها السيد حسني هاشم. 

هيئة الحوكمة العليا:

االستقالليةاملنصبالعضو
تنفيذي/ غري 

تنفيذي
العمرالجنس

بداية 

الخدمة
التزامات أخرىالجنسية

السيد عبد الله 

محمد املزروعي

رئيس مجلس 

إدارة
اإلماراتيةمنذ التأسيس٦١ذكرغري تنفيذيمستقل

رئيس مجلس اإلدارة 

)3 رشكات(عضو 

مجلس إدارة )١ رشكة(

السيد فادي غندور

املؤسس ونائب 

رئيس مجلس 

اإلدارة

األردنية54٢٠٠5ذكرغري تنفيذيغري مستقل
عضو مجلس اإلدارة )١ 

رشكة(

السيد حسني هاشم

الرئيس 

التنفيذي وعضو 

مجلس اإلدارة

ال يوجدالكندية44٢٠١١ذكرتنفيذيمستقل
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(G4-39) (G4-40)(G4-41)

الحوكمة

السيد هالل املري
عضو مجلس 

اإلدارة
اإلماراتيةمنذ التأسيس3٧ذكرغري تنفيذيمستقل

مدير عام )١ رشكة( 

 رئيس تنفيذي

)١ رشكة( 

رئيس مجلس اإلدارة 

)١ رشكة( عضو مجلس 

اإلدارة )4 رشكات(

السيد أحمد البادي
عضو مجلس 

اإلدارة
اإلماراتيةمنذ التأسيس5٨ذكرغري تنفيذيمستقل

رئيس مجلس

اإلدارة )١ رشكة(

عضو مجلس

اإلدارة )١3 رشكة(

السيد عارف نقفي
عضو مجلس 

اإلدارة
الباكستانية53٢٠٠5ذكرغري تنفيذيمستقل

 عضو مجلس اإلدارة

)١ رشكة(

السيد تشارلز الحاج
عضو مجلس 

اإلدارة
ال يوجدالفرنسية5٦٢٠١١ذكرغريتنفيذيمستقل

السيد عايض 

الجعدي

عضو مجلس 

اإلدارة
ال يوجدالسعوديةمنذ التأسيس5٧ذكرغري تنفيذيمستقل

السيد مانع املاُل
عضو مجلس 

اإلدارة
اإلماراتية3٧٢٠١٠ذكرغري تنفيذيمستقل

رئيس تنفيذي وعضو 

مجلس إدارة )١ رشكة( 

عضو مجلس اإلدارة )5 

رشكات(

وترتكز عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة عىل ترشيحات املساهمني وأعضاء املجلس اآلخرين، وتلتزم بشكل صارم مبيثاق عمل مجلس اإلدارة 
وضوابط الحوكمة، هذا ويتم الرتكيز عىل مؤهالت املرشحني، حيث يتم ترشيح األفراد الذين يتمتعون بأعىل املؤهالت وميتلكون املعرفة والخربات 

باملسائل االقتصادية والبيئية واالجتامعية ذات الصلة بالرشكة وعملياتها.  ويف حالة تعارض املصالح، يجب عىل أعضاء املجلس اإلفصاح عنها ليك يتم 
إعفاؤهم من املناقشات ذات الصلة كام يحق لرئيس املجلس أو ألعضاء آخرين تحديد القضايا املتعلقة باألعضاء اآلخرين والتي قد يجدون فيها 

تعارًضا مع األعضاء اآلخرين

متت هيكلة مبادئ الحوكمة التي تطبقها أرامكس وفقاً للقانون االتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨4 املتعلق بقانون الرشكات التجارية، وتعليامت حوكمة 
الرشكات الجديد للرشكات املساهمة ومعايري االنضباط املؤسيس وذلك ملساعدة املجلس ولجانه عىل مامرسة مسؤولياتهم.  وتضم حوكمة رشكتنا 

لجنة الرتشيحات واملكافآت ولجنة التدقيق. 
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الحوكمة

عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة  

مجلس اإلدارة: 

تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باالقرتاع الرسي. وينبغي أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من مواطني دول 	 
مجلس التعاون الخليجي، وأال يكونوا محكومني بجرائم تخص الرشف والنزاهة إال بعفو من السلطات املختصة.

يجب عىل مجلس اإلدارة أن ينتخب رئيًسا من بني أعضائه ونائباً للرئيس ينوب عنه يف حال غيابه. وينبغي أن يكون رئيس املجلس من مواطني 	 
دول مجلس التعاون الخليجي. 

يجب أن يكون ثلث األعضاء عىل األقل أعضاء مستقلني، كام يجب أن يكون غالبية األعضاء من غري التنفيذيني، ممن ميتلكون الخربات 	 
واملهارات الفنية التي تخدم مصلحة الرشكة.

ينبغي عىل األعضاء غري التنفيذيني املنتخبني أن يكونوا قادرين عىل تكريس الوقت والجهد للمجلس، كام يجب أال تتعارض العضوية يف مجلس 	 
اإلدارة مع أية مصالح أخرى.  

ينبغي أال يشغل الشخص نفسه منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي معاً	 
يعد املجلس مسؤوالً عن النظر يف التنوع والعمر واملهارات والخربات يف سياق احتياجات املجلس ويتضمن ذلك التقييم مؤهالت األعضاء 	 

إضافة ملراجعة التنوع، والعمر واملهارات والخربات يف سياق احتياجات املجلس. 
فيام ييل ملحة عن املواصفات التي يتعني عىل مجلس اإلدارة تقييمها لدى اختيارهم املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة، ويتوجب عىل مجلس 	 

اإلدارة مراجعة هذه الصفات مرة يف السنة عىل األقل والقيام بالتغيريات الالزمة.

املواصفات الشخصية:

النزاهة واملسؤولية: التزام بالسلوكيات األخالقية العالية، والنزاهة وقوة الشخصية يف تعامالت العضو الشخصية واملهنية، واستعداده للعمل 	 
واتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها.

االطالع والحنكة والقدرة عىل الحكم عىل القضايا بطريقة منطقية: إظهار الذكاء والحكمة والتفكري العميق يف اتخاذ القرارات واالستعداد 	 
الكامل ملناقشة القضايا بدقة، وطرح األسئلة والتعبري عن التحفظ واملعارضة الرصيحة.

الثقافة املالية: القدرة عىل قراءة وفهم امليزانية والدخل وبيانات التدفق النقدي وتحليل النسب املالية واملؤرشات األخرى لتقييم أداء الرشكة.	 
الثقة والنضج: التحيل بالحزم واملسؤولية وتقديم الدعم لآلخرين، واحرتامهم واالنفتاح عىل آرائهم وحسن االستامع.	 
معايري عالية: سجل حافل باإلنجازات التي تعكس معايري عالية لشخصه ولآلخرين	 

الكفاءات األساسية:

املحاسبة والشؤون املالية: الخربة يف مجال املحاسبة املالية والشؤون املالية للرشكات، وخاصة فيام يتعلق بتوجهات الدين وأسواق األسهم. 	 
ومعرفة الضوابط املالية الداخلية.

الخربة يف األعامل والقدرة عىل اتخاذ القرارات التي تصب يف مصلحة العمل: سجل حافل باتخاذ القرارات التي أثبتت نجاحها وفعاليتها، والقيام 	 
بواجبات مجلس اإلدارة عىل أكمل وجه وبطريقة تخدم مصلحة الرشكة.

اإلدارة: الخربة يف إدارة الرشكات، وفهم توجهات اإلدارة ومجاالت عمل الرشكة فيها	 
إدارة األزمات: منح الجهد والوقت الالزمني للعمل خالل فرتات األزمات القصرية وطويلة األمد.	 
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القطاع/ التكنولوجيا: الخربات واملهارات الفريدة يف مجاالت عمل الرشكة، مبا يف ذلك العلوم والتصنيع والتقنية ذات الصلة بالرشكة.	 
األسواق العاملية: الخربة يف األسواق العاملية، والقضايا الدولية واملامرسات التجارية الخارجية.	 
القيادة: فهم وامتالك املهارات وسجل حافل بتحفيز فريق إداري يتمتع باملهارة واملوهبة واألداء والتفوق.	 
االسرتاتيجية والرؤية: املهارات والقدرة عىل تقديم رؤية اسرتاتيجية والتوجيه عرب تشجيع االبتكار، ووضع التصورات للتوجهات الرئيسية، 	 

وتقييم القرارات االسرتاتيجية، وتحدي الرشكة لتعزيز رؤيتها.  

االلتزامات للرشكة

الوقت والجهد: االستعداد لتكريس الوقت والطاقة الالزمة لتلبية متطلبات املجلس وعضوية لجان املجلس. ويتوقع منه الحضور واملشاركة 	 
يف جميع اجتامعات املجلس واجتامعات لجان املجلس التي يتمتع بعضويتها. ويجب عليه حضور جميع االجتامعات السنوية للمساهمني، 

واالستعداد للتحضري الدقيق قبل كل اجتامع واملشاركة يف االجتامع. وتوفري الوقت لالجتامع باإلدارة إذا طلبت منه ذلك، وتقديم النصح 
واملشورة.  

الوعي والتعلم املستمر: االستعداد لتطوير معرفة واسعة يف كافة القضايا الحرجة التي تؤثر عىل الرشكة )مبا فيها الصناعة والتقنية واملعلومات 	 
ذات الصلة بالسوق(، وقيام العضو بدوره ومسؤولياته )مبا فيها املبادئ القانونية العامة التي توجه عمل أعضاء املجلس(.

االلتزامات األخرى: يف ضوء االلتزامات األخرى التي قد تنشأ، يجب عليه أن ميلك القدرة عىل األداء بكفاءة كعضو يف املجلس، مبا يف ذلك 	 
التحضري الجتامعات املجلس واجتامعات املساهمني السنوية وحضورها، واالستعداد للقيام بذلك. 

الفريق واعتبارات الرشكة:

توازن املجلس: املشاركة باملواهب واملهارات والخربات التي يحتاجها املجلس والعمل كفريق واحد إلمتام املوارد الحالية وتقديم املواهب لتلبية 	 
االحتياجات املستقبلية.

التنوع: املساهمة يف املجلس بشكل يعزز املنظور والخربات من خالل التنوع يف الجنس، والخلفية العرقية أو املوطن الجغرايف، والخربة املهنية  	 
)القطاعني العام والخاص، والقطاعات غري الربحية(. وال ينبغي أن يستند ترشيح العضو عىل هذه العوامل فقط.  

لجان مجلس اإلدارة: 

يضم املجلس اللجان الدامئة التالية: »لجنة التدقيق« و«لجنة الرتشيحات واملكافآت«. ويجوز للمجلس، من وقت آلخر تشكيل لجان إضافية 	 
حسب الرضورة أو كام يراه مناسباً. 

يتم تعيني أعضاء اللجان من قبل مجلس اإلدارة وينبغي األخذ بعني االعتبار مسألة تنقل أعضاء اللجان دورياً وإن مل يكن هذا إلزامياً.  	 
لكل لجنة ميثاقها الخاص، وتنص مواثيق اللجان عىل أغراض وأهداف ومسؤوليات اللجان فضالً عن هيكلية اللجنة وعملياتها ورفع اللجنة 	 

تقاريرها إىل املجلس.
ينبغي أن تضم اللجنة عند تشكيلها ما ال يقل عن ثالثة أعضاء غري تنفيذيني، اثنان منهام عىل األقل من األعضاء املستقلني، مبا يف ذلك عضو يف 	 

منصب رئيس يف تلك اللجان. وال ميكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً يف أي من اللجان املشكلة. 
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من أجل تجنب تعارض املصالح يف املجلس

ينبغي أن تشمل مهام العضو يف مجلس اإلدارة:  ضامن منح األولوية ملصالح الرشكة ومساهميها يف حال تعارض املصالح	 
عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، يواجه تعارض مع مصالح الرشكة فيام يتعلق ببعض املعامالت التي يتم تقدميها للمجلس للنظر فيها 	 

أو املوافقة عليها أن يفصح عن ذلك إىل املجلس. ويجب توثيق تقرير اإلفصاح هذا يف محرض االجتامع، يف حني يتم استبعاد العضو املعني من 
املشاركة يف التصويت عىل القرار بشأن املعاملة املذكورة، كام ينبغي توثيق االستبعاد بشكل واضح ورصيح يف محرض االجتامع.

ينبغي عىل األعضاء املنتخبني غري التنفيذيني أن يكونوا قادرين عىل تكريس ما يكفي من الوقت واالهتامم للمجلس، وينبغي أال تتعارض 	 
العضوية يف مجلس اإلدارة مع أي من املصالح األخرى يف جميع الحاالت.  

يجب عىل األعضاء إبالغ رئيس املجلس أو املستشار القانوين يف الوقت املناسب قبل املوافقة عىل االنضامم ملجلس إدارة رشكة أخرى. ومن 	 
شأن هذا اإلشعار املسبق أن يتيح املناقشة مع رئيس املجلس أو املستشار القانوين ملراجعة ما إذا كانت هذه الخدمة ستتداخل مع غريها من 

خدمات العضو يف مجلس إدارة الرشكة، أو التسبب بتعارض فعيل أو ظاهري يف مصالح العضو.
يف حال وجود مسائل تعارض يف املصالح و فريق ذي عالقة، يجب توثيق تعارض املصالح أو الطرف املعني وذكره يف تقرير الحوكمة السنوي، 	 

الذي يتم نرشه عىل موقع الرشكة اإللكرتوين. كام تقوم هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية، مبراجعة هذا التقرير ونرشه عىل موقع الهيئة 
اإللكرتوين. 

يجتمع مجلس اإلدارة بشكل منتظم مرة كل شهرين عىل األقل، وفق قواعد حوكمة الرشكات الصادرة عن »هيئة األوراق املالية والسلع«، بناء عىل 
دعوة خطية من رئيس مجلس اإلدارة ويجوز ألي من املساهمني طرح أي موضوع عىل املجلس للنقاش خالل االجتامع السنوي للجمعية العمومية.  

وتستخدم وحدة التدقيق الداخيل - وهي نشاط مستقل - نهجاً للمعايري العاملية للمامرسة املهنية للتدقيق ورفع كفاءة عمليات إدارة املخاطر 
والرقابة عليها، وعملية الحوكمة، ويضم املجلس لجنتني دامئتني هام »لجنة التدقيق« و«لجنة الرتشيحات والتعويضات« ولكل منهام ميثاق خاص 

بها لتحديد مسؤولياتها ومهامها. وتجتمع لجنة الرتشيحات مرة واحدة كل عام، يف حني تجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة كل ثالثة أشهر عىل األقل 
وتستلم تقارير مبارشة من عمليات تدقيق أرامكس الداخلية وتطلع املجلس عليها، حيث يأيت هذا بالتامىش مع قواعد حوكمة الرشكات الصادرة 

عن »هيئة األوراق املالية والسلع«. والتدقيق الداخيل نشاط مستقل هدفه تعزيز القيمة وتحسني عمليات الرشكة. وتقدم وحدة التدقيق الداخيل 
ضامنات إىل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق واإلدارة وفق مقاييس دولية وضعها معهد املدققني الداخليني، والهيئة اإلدارية يف “أرامكس” باعتامد 

آليات مالية وتشغيلية تقوم بعملها عىل النحو املنشود ووفق أفضل املامرسات العاملية. 

يقوم مجلس اإلدارة مبا ييل: 

مراجعة وتقييم خطط الرشكة طويلة األمد واملصادقة عليها.	 
 مراجعة وتقييم ميزانية الرشكة وتوقعاتها واملصادقة عليها. 	 
 مراجعة وتقييم عمليات تخصيص املوارد الرئيسة واستثامرات رأس املال واملصادقة عليها  بالتاميش مع تفويض الهيكل اإلداري والسلطة يف الرشكة  	 
مراجعة النتائج املالية والتشغيلية للرشكة.  	 
تشمل مهام العضو: املشاركة يف اجتامعات مجلس اإلدارة وتقديم رأي مستقل حول املسائل االسرتاتيجية، والسياسة، واألداء، واملساءلة، واملوارد 	 

والتعيينات األساسية ومعايريالنشاط 
عىل الرشكة أن تطبق سياسة بيئية واجتامعية تصب يف مصلحة املجتمع املحيل	 
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انطالقاً من التزام “أرامكس” مبسؤولياتها كرشكة تتمتع بحس املواطنة واملسؤولية االجتامعية، يقوم الرئيس التنفيذي للرشكة، السيد حسني هاشم، 
بإطالع مجلس اإلدارة بشكل دوري عىل النهج االسرتاتيجي الذي تتبعه الرشكة مع املستثمرين، باإلضافة إىل مبادرات الرشكة وأدائها يف مجال 

االستدامة وعالقة هذا األداء باألداء العام للرشكة. ونسعى  يف “أرامكس” جاهدين ملواصلة االلتزام بتحقيق التنمية املستدامة عىل مستوى الرشكة 
وتنفيذ سياسات استدامة داخلية، مثل تطبيق سياسات بيئية وسياسات رشاء مسؤولة، واتباع منهج اإلبالغ عن أية مخالفات أو أخطار. وتتم مناقشة 

هذه القرارات والقضايا االسرتاتيجية املتعلقة باالستدامة خالل اجتامعات مجلس اإلدارة قبيل توقيع أو اتخاذ املجلس أي قرار يتعلق بتطبيق أي 
مبادرة أو هدف رئييس يتعلق باالستدامة، مبا يتوافق مع ميثاق عمل مجلس اإلدارة.

وتستمر اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة يف أرامكس بالعمل عىل تطبيق اسرتاتيجية واستدامة كافة نشاطات الرشكة، حيث شكلت إدارة أرامكس العليا 
ورئيسها التنفيذي فريق استدامة مكرس لالستمرار بالتخطيط وإدارة رشاكات أرامكس مع القطاعني العام والخاص واملجتمع املدين، بهدف توسعة 

وتحسني نشاطات االستدامة يف أرامكس، والتأثري واالتصال.  كذلك عملت الرشكة عىل مشاركة ذوي الشأن يف أعاملها من خالل جلسات واجتامعات 
مستمرة لضامن أن نشاطات الرشكة تتامىش مع احتياجات ذوي الشأن. 

يضع مجلس إدارة الرشكة اسرتاتيجية إدارة املخاطر وإجراءات العمل ذات التأثري االقتصادي والبيئي واالجتامعي.  ثم يفوض الفريق بتطبيق هذه 
االسرتاتيجيات، ومن خالل تحديثات منتظمة من الرئيس التنفيذي وفريق التدقيق الداخيل واالمتثال، يراجع املجلس اسرتاتيجية االستدامة ويويص 

بتعديالت أو تغيري عليها كيفام يراه مناسباً. 

كذلك تعمل إدارة أرامكس التنفيذية عىل مراجعة تقرير االستدامة السنوي واملوافقة عليه. فقد بدأنا منذ عام ٢٠١3 بتنظيم عمل إدارة املخاطر يف 
رشكتنا مع الرتكيز الرئيس عىل االلتزام مبتطلبات االمتثال، إضافة إىل اعتامد الرشكة عىل تقييم املخاطر الذي يعده التدقيق الداخيل يف الرشكة. 

مبدأ الوقاية

تحدد الضوابط وتضاف إىل العمليات/املنتج/النظام الخ من البداية، وتصمم لتضمن الحد من املخاطر بشكل فّعال. 

وتؤخذ الضوابط املوجودة وحدها يف عملية تقييم املخاطر، فال تعترب الضوابط املخطط الستخدامها ذات عالقة بالتقييم )سوى يف الجزء املتعلق 
بعملية التخطيط( إال بعد أن تثبت نجاعتها. 

تصمم غالبية الضوابط ملنع حدوث أية مخاطر، وميكن كذلك تصميم ضوابط لتحديد وإبراز وقوع مخاطر ما، أو لتساعد يف الحد من قوتها أو 
تأثريها.  وتكون الضوابط يف العادة واحدة من هذه األنواع )عىل الرغم من إمكانية أن يكون الضابط أكرث من نوع واحد(. 

وخالل القيام بتقييم املخاطر، يتم تقييم فعالية الفرد أو املجموعة املامرسني للضوابط مام يساعد عىل رفد عملية التقييم حول احتاملية حدوث 
مخاطر وتأثريها إذا ما وقعت. 

وحيثام يكون هناك رضورة التخاذ إجراء ما )كتجنب أو تقليل أو تحويل/مشاركة خطر ما(، يجب وضع خطة عمل مناسبة.

توثق خطة العمل املذكورة تكليف األفراد بإجراءات محددة وتحدد تاريخ إمتام العمل. 
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الحوكمة

يراقب التقدم بوضع خطة العمل مركزياً ويتم رفع تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا يف حال تأجيل أو إمتام العمل املطلوب. 

يؤدي االنتهاء من اتخاذ إجراء مطلوب للوقاية من املخاطر إىل إعادة التقييم لها )عىل الرغم من أنه يف حال أوجب إضافة بعض الضوابط قد يكون 
من الرضوري إتاحة الوقت إلثبات مدى فعالية هذه الضوابط الجديدة(.

 ومتاشياً مع املعايري العاملية للمسؤولية االجتامعية  AA١٠٠٠التي تطبق مبدأ الشمولية، يتم تشجيع املساهمني واملوظفني عىل تقديم توصياتهم 
ومالحظاتهم من خالل اآللية املتاحة عىل الشبكة الداخلية للرشكة لإلبالغ عن املخالفات. وتضمن سياسة وآليات اإلبالغ عن املخالفات املطبقة يف 

أرامكس والهادفة إىل تأكيد التزامنا بالشفافية، اإلبالغ عن أية مخالفات ومحاولة معالجتها يف أرسع وقت ممكن لرتسيخ البعد األخالقي يف املعامالت 
التجارية، مع توفري الحامية للموظفني. وال يوجد اتصال مبارش بشكل عام بني مجلس اإلدارة واملوظفني، إال أن املجلس يطلع بشكل دائم عىل آراء 

املوظفني ومواطن القلق لديهم وفق اآلليات املعتمدة لدينا يف أرامكس.

ويف كل عام يرفع مجلس اإلدارة توصية إىل املساهمني يف الرشكة حول املكافأة التي يتعني دفعها إىل أعضاء مجلس اإلدارة لقاء أتعابهم عن السنة 
املنتهية ، ويف 3١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١4  ، صادق املساهمون عىل توصية مجلس اإلدارة بأن يتلقى كل عضو من أعضاء املجلس مبلغ ٦٨,٠٠٠  

دوالر كتعويض سنوي، وينبغي أن ميتلك املساهم عىل األقل ١٠% أو   أكرث من أسهم الرشكة  ليتمكن من إدراج بند جديد إىل جدول أعامل 
االجتامع السنوي للجمعية العمومية  ويف الوقت الحايل ال ميتلك أي من املساهمني نسبة  أعىل من ١٠% مام يعني أن مواضيع النقاش عىل جدول 

أعامل االجتامع السنوي للجمعية العمومية يتم وفق تقدير ورؤية مجلس اإلدارة.

رشكة “أرامكس” مدرجة يف سوق ديب املايل، وتلتزم بالنظم الخاصة بحوكمة الرشكات املساهمة العامة ومعايري االنضباط املؤسيس التي وضعتها 
هيئة األوراق املالية والسلع، والتي أصبحت إلزامية منذ عام ٢٠١٠ وانطالقاً من التزامنا بالشفافية،  قمنا بإعداد تقرير حوكمة مستقل ملا تنص عليه 

هيئة األوراق املالية والسلع فيام يتعلق مبراجعة أداء املجلس والذي ميكن طلب نسخة منه.

تلتزم أرامكس بصفتها عضواً يف مجتمع النقل واللوجستيات بكافة التعليامت ذات العالقة بالصناعة، والذي يتضمن أحكاماً ورشوطاً تفرضها الهيئات 
املنظمة الدولية يف معالجة املواد الخطرة ودقة وصف املحتوى عىل امللصق عليها واملعلومات املقدمة حول خدماتنا. 

إننا نسعى جاهدين أن يكون لخدماتنا تأثري إيجايب عىل كافة األطراف املعنية والحد من اآلثار السلبية املحتملة إىل أدىن حد. ومثال عىل ذلك، فإننا 
نبذل جهوداً حثيثة لتقليص بصمتنا الكربونية. 

وقد قمنا يف العام ٢٠١١ ببذل جهود دمج التدريب الخاص بأخالقيات العمل ضمن الربنامج التعريفي للموظفني للمرة األوىل، ونواصل العمل 
عىل توفري املزيد من تلك الدورات التدريبية لكافة موظفي الرشكة، فنظامنا التدريبي مبني عىل منهجية قامئة عىل االستمرارية، وانطالقًا من ذلك، 

نهدف إىل زيادة عدد الربامج التدريبية ملوظفينا الحاليني.  

مل تشهد أرامكس خالل ٢٠١4 منافسة غري مرشوعة أو تعرضت إلجراءات قانونية بسبب عدم موثوقيتها.  

ويقوم فريق التدقيق الداخيل بتصميم خطة تدقيق لثالثة أعوام تطبق عىل شبكتنا كافة، ويشمل هذا قطاعات األعامل يف الرشكة، مبا فيها تقييم 
مخاطر.  وترتاوح عمليات التدقيق من تغطية السجالت املالية إىل التشغيلية، وتقنية املعلومات، واألمن الجسدي ونواح أخرى تم تحديد قابليتها 
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للمخاطر.   وعىل الرغم من عدم مسؤولية التدقيق الداخيل عن تقيص عمليات التزوير إال أن أعامل التدقيق ذاتها تتسم بحساسية الفصل يف مهام 
ومؤرشات فساد أخرى قد تتوصل إليها من خالل مامرستها ألعاملها سابقة الوصف. 

 
تتبنى أرامكس سياسة عدم قبول أية أموال من حكومات أو أحزاب سياسية، وتؤكد عدم استالمها ألي منها خالل عام ٢٠١4، كام وال تدعم الرشكة 

أي حزب أو حركة سياسية. 

تتوىل وحدة التدقيق الداخيل مسؤولية رفع التقارير عن املخاوف الحرجة إىل لجنة التدقيق يف املجلس مرة واحدة يف الربع عىل األقل. ويف عام 	 
٢٠١4 رفعت كافة التقارير بالقضايا الرئيسة والحرجة إىل لجنة التدقيق ومتت معالجتها بإجراءات إدارية كفلت حلها الرسيع والفعال. 

تقوم لجنة التدقيق يف املجلس بتقديم تقرير عن األنشطة والنتائج التي توصلت إليها وحدة التدقيق الداخيل إىل مجلس اإلدارة	 
متثل وحدة التدقيق الداخيل نشاطًا موضوعياً مستقالً هدفه تعزيز القيمة ومستويات الثقة، وتستخدم وحدة التدقيق الداخلية نهجاً نظامياً 	 

منضبطاً لتقييم وتحسني كفاءة عمليات إدارة املخاطر والرقابة عليها، وعملية الحوكمة.
يشمل نطاق التدقيق الداخيل، وال يقترص عىل فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة املخاطر والضوابط الداخلية واإلجراءات يف 	 

أرامكس فضالً عن جودة األداء يف تنفيذ املسؤوليات املحددة لتحقيق أهداف وطموحات الرشكة. 
تتواصل وحدة التدقيق الداخيل باستمرار مع اإلدارة فيام يتعلق بتنفيذ خطط العمل املتفق عليها مع ما توصلت إليه نتائج التدقيق الداخيل 	 

من قضايا ومخاوف. 
تقوم وحدة التدقيق الداخيل برفع تقرير عن حالة تنفيذ خطط العمل التي وضعتها اإلدارة كل ثالثة أشهر أو بتقرير ربع سنوي.	 
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 األهداف املرجوة يف العام ٢٠١5 إنجاز ات عام ٢٠١4  الهدف املرجو يف ٢٠١4   املجال الرئيس 

  املوظفون 

 التوسع لتغطية كافة املواقع )١٠٠%(تم تحقيق الهدف  العمل عىل تطبيق النظام يف ٧ مواقع إضافية  نظام إدارة املوارد البرشية

 تنفيذ استطالع جديد  بهدف تجسري الفجوات مواصلة العمل عىل خطط العملمواصلة العمل عىل خطط العملرىض املوظفني ودافعيتهم

مواصلة توفري التدريب لبقية املوظفني والرتكيز عىل املوظفني الجدد تدريبات مدونة السلوك الوظيفي 

 تطوير وصقل التدريب واستخدامه لتدريب ٨٠% من موظفي أرامكس عىل  تم تدريب أكرث من ١4٠٠٠ موظٍف مواصلة توفري التدريب لبقية املوظفني والرتكيز عىل املوظفني الجدد 

األقل عىل برنامج أرامكس ملدونة السلوك واإللتزام بالقوانني الدولية الذي 

يغطي بشكل مفصل مكافحة الرشوة والفساد.

 متت مراجعة معظم املواد التدريبية -من قبل املوارد البرشية، التعلم مواصلة العمل جودة التدريب

والتطوير- ضمن برنامج التدريب األسايس وضامن تحديثها. يتم 

تحديث املواد التدريبية بشكل مستمر من قبل الجامعة املؤسسية

 مراجعة هيكلية برنامجنا التدريبي واالهتامم أكرث باملواضيع التقنية.  

تلبية احتياجات جنوب أفريقيا وأسرتاليا لتحقيق املزيد من االلتزام 

بالقوانني املحلية يف كل منهام، ال سيام من حيث متطلبات التطوير.  

التأكد من تقديم عروض تدريبية جديده حول الشحن الرسيع واملحيل 

واستخدام الفيديو واالختبارات الرسيعة.

 خالل عامي ٢٠١3-٢٠١4 قام مدربون من الجامعة املؤسسية بزيارة مواصلة العمل 

عدد من املحطات لعقد تدريبات عىل مهارات التواصل تحت عنوان 

خدمة الزبائن حيث شملت املحطات التالية: الكويت ولبنان واألردن 

ورسيالنكا والهند وسنغافوره وماليزيا ومسقط والبحرين وديب. وكان 

أحد أهداف هذه التدريبات تدريب املدربني املحليني ومتكينهم من 

عقد تلك التدريبات مبفردهم.

إضافة منوذج جديد عىل النامذج األربعة املوجوده :«التعامل مع 

العميل الغاضب«.  تدريب املدربني يف محطات مختارة ومراجعة  

محتوى النامذج التدريبية األربعة الحالية. وضع خطة تدريبية عىل 

النموذج الجديد يف عام ٢٠١5.   إعادة تقديم هذا الربنامج بعد تحديد 

عدد املوظفني املستهدفني لاللتحاق به يف املحطات التالية: عامن ومرص 

والسعوديه ومسقط والهند والكويت وبريوت والبحرين واإلمارات.  

إعداد اختبار رسيع لقياس مؤرشات مدى االستيعاب للنامذج الخمسة.

»للمحافظة عىل املدربني املؤهلني كافة محطات الرشكة أعدت مواصلة العمل

الجامعة املؤسسية قامئه تشمل عرش مهارات يحتاجها املدرب يك يقوم 

باملهمة التدريبية. ووضعت الجامعة بهذا الصدد ورقة رئيسة تتضمن 

قاموسا يعرف هذه القدرات العرشة بهدف إرشاد املقيميني حول 

كيفية قياس أداء املدربني املحليني يف الجلسات التدريبية يف مختلف 

املحطات.  وتم االحتفاظ بالورقه الرئيسه املذكورة عىل خادم الجامعة 

لتوفري امكانية استخدامها أثناء زيارة املحطات املختلفة.«

تقييم ٩٠% من املحارضين يف الشبكة بناءاً عىل املهارات العرشة التي 

وضعت من قبل الجامعة املؤسسية عن طريق حضور الجلسات 

MS Lync التدريبية أو عن بعد باستخدام برمجية

» توفري مجال أوسع من التدريب الذي يشمل التدريب أثناء العمل  مواصلة الطرحتطبيق الدورات التعليمية عرب اإلنرتنت 

واالرشاد هدفاً هاماً للجامعة املؤسسية لعام ٢٠١5. ستقوم الجامعة 

املؤسسية باالستثامر يف نظم إدارة التعليم حيث سيتم دمج الربامج 

التعليمية باستخدام منصة الكرتونية باإلضافة للصفوف العادية. و ستم 

استخدام ذات النظام كمنصة لتقييم املعرفة حيث ستستخدم النتائج 

كمؤرش جيد عن استيعاب املتدربني لربامج التدريب املختلفة. و سيتم 

تجريب حل الكرتوين الختبار معرفة موظفي خدمة الزبائن املبارشين يف 

املحطات التالية: عامن، بريوت، ديب ومركز جدة لخدمة الزبائن.«

إطالق برنامج تطوير القيادات: تم حشد أكرث من 3١٦ قائًدا من  تم إطالق برنامًجا متهيديًا يف مرص    برنامج تطوير القيادات  

١٩ موقًعا للرشكة يف مراكز التقييم، لتحليل دراسة حالة ومناقشتها 

مع لجنة مؤلفه من ١3 مقيّاًم معتمًدا.  وسوف يتم جمع القادة 

املختارين لتشكيل فرق للمشاركة يف مرشوع تطوير القيادات الذي 

يستغرق عامني. 

» تقييم املوظفني لتويل املناصب الوظيفية الرئيسة: باإلضافة لتقييم 

املشاركني يف برنامج تطوير القادة العاملي ستقوم مراكز التقييم التي تم 

تأسيسها حديثًا بتعزيز قدرة املدراء التنفيذيني يف اتخاذ قرارات صائبة 

حول مدراء املحطات املحتملني الذين سيخضعون للتقييم الذي يساهم 

يف التعليم الفردي ويساعد املدراء الجدد املحتملني عىل تحديد مسارهم 

الوظيفي . تنظيم 3١٦ قائًدا يف فرق وإطالق املرحلة الثانية من برنامج 

تدريب القيادات يف ١٩ محطة.«

الصحة والسالمة

 تحقيق نسبة كاملة )١٠٠%( من حضور املوظفني  لربنامج الصحة   قيد اإلنجاز من خالل برنامجنا التدريبي األسايس للموظفني الجدد   العمل قيد اإلنجاز    التدريب 

والسالمة املتضمن إلجراءات إخالء املباين.

 تجديد يف ثالث محطات  تم تجديدها يف 5 محطات والحصول عليها يف واحدة العمل قيد اإلنجاز 

 التنفيذ يف مواقع جديدة  االستمرار يف التحسن  االستمرار يف التحسني  السياسات واإلجراءات 

  االستمرار يف التحسن   االستمرار يف التحسن

  الهدف هو تخفيض  الحوادث بنسبة ١5%ولكن لسوء الحظ فإن عدد الحوادث ارتفع مبعدل ١4%  الهدف هو تخفيض  الحوادث بنسبة ١٠%  األداء 

تحقيق الهدف بعدم حدوث وفياتلسوء الحظ حدثت حالة وفاة واحدة  يف عام ٢٠١4الهدف هو عدم حدوث أية حاالت وفيات

 تخفيض بنسبة ١٠% % لسوء الحظ الرقم ارتفع بنسبة 3٢    خفض معدل تكرار الوقت الضائع بنسبة ١٠% 

 تخفيض بنسبة ١٠%  متكنا من التخفيض بنسبة ١٩%  تخفيض بنسبة ١٠%
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  تحسن هائل يف تقارير الحوادث عىل اإلنرتنت لعام ٢٠١4.  جددت مواصلة تطوير األداء السالمة 

املحطات شهادة تابا لعام ٢٠١4.  تم تعيني مدراء سالمة ومدراء صحة 

وسالمة وبيئة إضافيني لقيادة فرق السالمة الشخصية واألمن . 

 مراجعة السياسات واإلجراءات حسب مكتب الدعم االقليمي- يب 

آي إي نظرًا ألن بعض السياسات واإلجراءات قدمية بحسب املقاييس 

العاملية 

تجديد ست محطات وترخيص محطتني جديدتني تجديد ١١ محطة وترخيص محطتني جديدتني  مواصلة العمل   الجوده 

مواصلة التنفيذ لدى جميع املوردين

  البيئة 

مواصلة تطبيق الربنامج عىل امتداد الشبكة ليشمل كافة املوظفني التوعية الداخلية

القدامى والجدد

 تطوير مواد التدريب واملحافظة عىل الجزء األسايس من برنامج 

التدريب.

مواصلة التدريب بحيث يشمل املوظفني الجدد واملحطات الجديدة.

 االستمرار بتوسعة الربنامج ليشمل املحطات الباقية وإرشاك املوظفني تم تحقيق الهدف  توسعة برنامج األبطال الخرض  يف عرش محطات 

باملشاريع البيئية وبجهود التوعية 

متت مواجهة مصاعب حول استمرار توفري عاملني بالتدوير يف بعض  التوسع ليشمل عرش محطات جديدة   املواد 

املواقع 

 االستمرار بتوسعة مشاريع التدوير حاملا تصبح متوفرة 

 التوسعة حيثام أمكن  إطالق املرشوع األويل إدارة املخلفات االلكرتونية

  االستمرار يف التخفيض من خالل العمل لتحقيق هدف الرشكة لعرش  خفض استهالك الكهرباء والوقود لكل شحنةمواصلة إعداد التقارير عن خفض البصمة الكربونية للرشكة  األداء

سنوات والرامي إىل تخفيض ما نسبته ٢٠% من استهالك الكهرباء 

والوقود لكل شحنة

 التوسع بحيث تشمل هذه التوسعة املخازن قيد اإلنشاء تم طرح املبادرة طرح برنامج إدارة البصمة الكربوين الكرتونيا يف كافة املحطات

 إمتام إجراءات الحصول عىل شهادة االعتامد يف كافة املستودعات   املرافق 

قيد اإلنشاء 

 تجهيز موقع واحد بأنظمة الطاقة املتجددة   جديد 

 نخطط أن نقوم بتجديد اعتامدين، واالستمرار بتوسعة مواقعنا األخرى  تجديد االعتامد لستة مواقع واعتامد موقعني جديديناستمرار العمل  

 النشاط املؤسيس 

 تم التخطيط لسبع جلسات  إجراء جلستني  عقد جلسة واحدة  املشاركة 

 التوسع لتغطية ٩5%  زيادة معدل التغطية ليبلغ ٩٠%االستمرار بالتوسعاملدى

 زيادة الدعم ليشمل ٨٠٠ طالب  دعم أكرث من ٦٠٠ طالب  دعم أكرث من 5٠٠ طالب 

 دعم ما يزيد عىل عرشة آالف طالب  دعم ما يزيد عىل ٩ آالف شخص جديد

تقديم ٢٠ ألف ساعة من العمل التطوعي لخدمة املجتمع تقديم ما يزيد عىل ١٢ ألف ساعة تطوعية لخدمة املجتمع   جديد

 دعم والتواصل مع  ٢٠٠ مرشوع من املشاريع الصغرية واملتوسطة دعم ريادة األعامل

يف عام ٢٠١4 

 دعم التواصل مع أكرث من ألف مرشوع من املشاريع الصغرية 

واملتوسطة 

 دعم التواصل مع أكرث من ألفي مرشوع من املشاريع الصغرية 

واملتوسطة 

 التوسع يف الربنامج بحيث يشمل ٧5 مؤسسة  تم تحقيق الهدف  دعم 5٠ مؤسسة عرب شبكتنا  برنامج لدعم الرشكات يف مامرسات االستدامة 

 التوسع يف الربنامج بحيث يشمل ٢٠٠ امرأة  تم تحقيق الهدف  متكني ١٠٠ امرأة وشاب عرب شبكتنا برنامج أرامكس التقني لتمكني النساء والشباب

 تصميم برامج جديدة يف كل بلد نعمل فيه ويكون التوطني فيه التوطني

مسألة هامة

 العمل عىل زيادة نسبة املواطنني من القوى العاملة لدى أرامكس  املبادرة بإطالق برنامج نجوم يف اإلمارات العربية املتحدة 

العمالء

.  استخدام مقاييس موحدة لقياس رىض العمالء يف شبكتنا ومقارنتها  االستمرار يف التحسن استطالع رىض العمالء

مبعايري رىض العمالء العاملية 

 االستمرار يف تطوير أدوات قياس رىض العمالء وضامن مالءمتها 

للمجموعات املختلفة من العمالء 

  استهداف خمسة مواقع جديدة يف دول مجلس التعاون الخليجي . تم مسح 3 مواقع جديدة يف عام ٢٠١4 تطبيق املبادرة يف بقية أنحاء شبكتنا 

خالل العام ٢٠١5، واالستمرار بتطبيق خطط العمل وتحسني املواقع 

الثالثة التي تم مسحها يف العام ٢٠١4

 متت مراجعة سياسات إجراءات خدمة العمالء وإطالق عملية  مواصلة تطوير األداء التميز يف الخدمات  

الخرائط املرئية إليضاح املسؤوليات ومؤرشات األداء الرئيسة 

االستمرار بالتطوير

  تم إطالق لوحة إعالنات مركزية يف عام ٢٠١4 لخدمة كافة أرجاء  مواصلة تطوير األداء

الشبكة تهدف إىل قياس جودة الخدمات املقدمة للعمالء من قبل 

موظفي خدمة العمالء يف الصفوف األمامية يف مراكز اتصال ارامكس 

 االستمرار يف تطوير وتحديث إجراءات التدريب والتدقيق 

هدف جديد للعام ٢٠١5: إعداد معايري جديدة فعالة تسهم يف تدريب 

ومراقبة فرق التواصل املبارش مع العمالء يف مراكز االتصال 

 تم تنظيم دورات تدريبية ملا يزيد عىل ٢٠43 موظًفا عرب الشبكه مواصلة تطوير األداء

يف عام ٢٠١4، مام ساهم يف تعزيز  مهارات خدمة العمالء واالتصال 

والرد عىل الهاتف وإدارة الوقت لديهم

  االستمرار يف مواصلة تطوير األداء وضامن تنظيم الدورات التدريبية 

الالزمة للموظفني يف الصفوف األمامية، والعمل عىل تنظيم برنامج 

تدريبي جديد لفرق مرافق التجزئة يف الرشكة بحيث تغطي مواضيع 

هامة مثل مهارات متطورة لخدمة العمالء. 

هدف جديد لعام ٢٠١5: الحصول عىل االعتامد بحسب املقاييس 

العاملية للتميز يف تقديم الخدمه وذلك يف خمسة مواقع رئيسه يف دول 

مجلس التعاون الخليجي

مواصلة تطوير األداءالتواصل مع العمالء
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االمتثال 
يسعى برنامج االمتثال يف أرامكس إىل االلتزام بثقافة االحرتام، والصدق والنزاهة. وعرب توفري إطار إلدارة قضايا االمتثال، يساعد الربنامج عىل ضامن متكني كل 

موظف من تجنب املواقف التي قد ترض بنزاهة أرامكس. ويحظى الربنامج بدعم القيادة التي تتجىل يف هيكلية إعداد التقارير وتتيح ملسؤول االمتثال يف 
أرامكس التواصل املبارش مع القيادة العليا واملجلس. وتم إنشاء هذا الربنامج بهدف توفري الدعم واألدوات الالزمة لتحقيق التوقعات بأن كل موظف وفرد يف 

فريق العمل يؤدي عمله بصدق ونزاهة.

تحدد مدونة قواعد السلوك لدى أرامكس مساعينا الرامية إىل غرس ثقافة مؤسسية توجه أعاملنا وعمليات اتخاذ القرارات فيام نراه عاداًل، ومبا يضمن الحياة 
الكرمية لجميع الناس. متثل مدونة قواعد السلوك يف أرامكس املنصة التي متهد الطريق أمام العمل عىل مستوى العامل والتواصل مع موظفينا ووكالئنا وموردينا 

وعمالئنا، فهي متهد الطريق أمام:

املساءلة، والشفافية، واملامرسات املهنية النزيهة	 
مصداقية ونزاهة املعلومات املالية والتشغيلية	 
حامية أصول الرشكة	 
االلتزام بالقوانني والترشيعات والسياسات واإلجراءات والعقود	 
منو أعامل صحي ومستدام	 
تطبيق االمتثال بالعمليات اليومية ويف كافة األعامل )مثل الثقافة، واألشخاص، واالتصاالت، والسياسات، واإلجراءات، والحوكمة واالسرتاتيجية(.	 
ظروف عمل آمنة وعادلة ومأمونه وصحية 	 

ومبساعدة رشكة تدقيق خارجية، قسمت أرامكس مدونة قواعد السلوك إىل سياسات منفردة لتسهيل عملية إرساء االمتثال يف األعامل اليومية ولتعزيز عمليات 
التعليم وهذه السياسات املنفردة هي كام ييل: 

 االمتثال التجاري أ. 
 الهدايا غري الالئقة، والرتفيه واملدفوعات  ب. 
الشؤون القانونية والرتخيص ج. 
حقوق اإلنسان والعامل د. 
تعارض املصالح 	. 
مكافحة املنافسة ومكافحة االحتكار و. 
الرسية ز. 
التربعات الخريية والرعاية ح. 
غسيل األموالط. 
كيفية أداء األعاملي. 
عدم التفرقة وتعادل الفرصك. 
املساهامت السياسية واملشاركةل. 

ويف املجاالت التي ال توفر فيها السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية توجيهات واضحة ملسار عمل معني، يتوقع من موظفينا وقياداتنا االلتزام بإطار 
املدونة و طلب املشورة. 
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االمتثال

إىل جانب نرش السياسات املذكورة ومدونة قواعد السلوك يف جميع املواقع الداخلية والخارجية لرشكة أرامكس، ارتأت اإلدارة أن الوسيلة املثىل لنقل املواد 
وتحقيق فهم أفضل ألخالقياتنا يتمثل يف عقد الدورات التدريبية النظرية لجميع العاملني يف أرامكس. 

وعىل هذا الصعيد، قمنا خالل األعوام الثالثة املاضية بتدريب  ٨٧ % من موظفينا عىل كافة املوضوعات املدرجة يف مدونة قواعد السلوك، مثل التدريب عىل 
حقوق االنسان والعامل وسياسات مكافحة الفساد. كذلك ولضامن فهم املوظفني الكامل لهذه السياسات، وضعنا خطة تدريب صفية لتكون قيد التطبيق يف 

عام ٢٠١5 يحرضها كافة املوظفني يف 3٨ موقعاً منترشة يف العامل، والتي تغطي نواح مختلفة من االمتثال التجاري إضافة إىل مدونة قواعد السلوك. 

قمنا بتوضيح ثقافتنا يف مدونة قواعد السلوك عرب االمتثال باألنظمة والقواعد العاملية والوطنية، والتي تتضمن عىل سبيل املثال ال الحرص:

تشارك أرامكس يف مبادرة الرشاكة ضد الفساد التي أطلقها املنتدى االقتصادي العاملي عام ٢٠٠4 بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد يف القطاع 	 
قانون الرشوة يف اململكة املتحدة	 
قانون الواليات املتحدة ملامرسات الفساد الخارجية	 
 	 AAمعايري مبادئ املسؤولية االجتامعية ١٠٠٠
منظمة العمل الدولية	 
قوانني دولية ومحلية أخرى	 
إعالن األمم املتحدة لحقوق االنسان	 
املقاييس البيئية	 

١٦,٢٧3 )مبن فيهم املزودين الفرعيني(مجموع املتدربني يف 3١ يناير ٢٠١4                  

55٠5مجموع املتدربني يف املرحلة ١

4٩43مجموع املتدربني يف املرحلة ٢

3٨3٨مجموع املتدربني يف املرحلة 3

١4,٢٨٦مجموع املتدربني اإلجاميل

١,٩٨٨بقية املتدربني

ملخص التدريب النظري ملدونة قواعد السلوك
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االمتثال

ويف عام ٢٠١4 واصل برنامج امتثال أرامكس تحسني بنيته التحتية، ومناقشة قضايا االمتثال القامئة، وابتكار سياسات جديدة للحد من املخاطر، 
وتعزيز خطوط التواصل الرسمية وغري الرسمية بهدف تعزيز ثقافة االمتثال يف أرامكس.

و ال تزال بعض القضايا املجهولة أو غري املقدرة قامئة، لذلك تجدر اإلشارة إىل أن عمل الربنامج عىل تقييم وتحديد األولويات التي قد تعيق االلتزام 
مستمرًا وقيد التطور، ليتيح بذلك إجراء التغيريات االسرتاتيجية عىل مدار العام من خالل خطة العمل يف حال ظهور تهديدات.

إن الوقت مناسب إلطالق الربنامج يف ضوء توجه نظم اإلدارة القامئة املتزايد إىل االستفادة منه كمرجع رئيس. وسنواظب بدورنا عىل تحسني الربنامج 
ونرش الوعي والرتكيز يف اآلن ذاته عىل تقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام. 

ويف إطار التزامنا الدائم تجاه حامية حقوق اإلنسان، خضعت جميع مواقع أرامكس حول العامل للتقييم عىل صعيد حقوق اإلنسان، بهدف ضامن 
انعدام االنتهاكات. وعالوة عىل ذلك، تلقى جميع أفراد الفرق األمنية يف أرامكس التدريب عىل مدونة قواعد السلوك التي تتضمن  حول حقوق 

اإلنسان والعامل. وقد قمنا بتقييم عملياتنا لتحديد املخاطر ذات العالقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والعمل واملخاطر ذات العالقة بالفساد. وعىل 
الرغم من أننا ال نقدم التدريب للموردين والعمالء، إال أننا رشعنا بإضافة فقرات حقوق اإلنسان إىل جانب الفقرات األخرى املتعلقة مبدونة قواعد 

السلوك وإضافتها إىل عقودنا وعىل شكل استبيان للموردين واملقاولني الداخليني. ويشمل ذلك أي مزودين خارجيني للخدمات األمنية.  

استمررنا يف عام ٢٠١4 بتطبيق منوذج تقييم املوردين الذي يغطي كافة املواضيع املتعلقة باالمتثال مثل حقوق اإلنسان وحقوق العامل ومكافحة 
الفساد والرشوة، إضافة إىل املعايري البيئية مثل تطبيق نظم اإلدارة البيئية. وحرصنا عىل ضامن تقييم جميع املوردين الجدد باستخدام استامرة 

التقييم، وقد طبقت مواقع أرامكس الرئيسة ابتداًء من يونيو ٢٠١3  استخدام استبيان تقييم املوردين إضافة إىل أننا وزعنا االستامرة عىل موردينا 
الرئيسيني يف مرحلة بدء عملية تطبيق استخدامها، ونخطط لتوسيع التغطية خالل عام ٢٠١5.

ويتمثل الهدف من استامرة التقييم يف ضامن امتثال جميع املوردين واملقاولني الفرعيني لحقوق اإلنسان والعامل املعرتف بها دولياً وقوانني ومعايري 
مكافحة الفساد والرشوة يف جميع مجاالت أعاملهم وخارجها. ويف حال تحديد ثغرات يف تطبيق ضوابط اإلدارة البيئية، نتعاون مع املوردين عىل 

وضع الخطط لسد هذه الثغرات. أضف إىل ذلك أننا نعمل عىل ضامن  استكامل هذه العملية مع رشكاء أعاملنا يف انتهاج سياساتنا ضد استخدام 
العاملة القرسية أو عاملة األطفال وتعزيز مستوى الوعي بشأن هذه املسألة ضمن جميع دوائر أعاملنا.

ومن املتوقع أن ننهي هذا العمل يف نهاية عام ٢٠١5، حيث نعتزم تغطية عملية التقييم هذه لتشمل آلية تدقيق جهة خارجية يخضع لها موردونا 
لضامن امتثالهم. كذلك نتشارك حالياً مع مزود خدمة مشهور يك يقوم يف عام ٢٠١5 بفحص قاعدة بيانات مزودينا الحالية وفحص مدى امتثالها 

لعقوبات التجارة العاملية وضوابط التصدير. 

وبحسب علم أرامكس، ال يوجد أية قضايا حقوق إنسان أو عاملة أطفال أو انتهاكات عمل قرصية يف سلسلة تزويدنا.  إضافة لهذا، فلم نستلم 
يف عام ٢٠١4 أية مظامل أو شكاوى ذات عالقة بحقوق اإلنسان وعاملة األطفال القرصية يف عملياتنا كافة.  ومل تتناهى إىل مسامعنا أية مخاوف 
ملخالفات بشأن حقوق اإلنسان أو انتهاكات عاملة األطفال القرصية لدى موردينا، ومل نستلم أية شكاوى خالل قنواتنا الرسمية إضافة إىل أننا مل 

نحدد أو نتلقى أية شكاوى ذات تأثري اجتامعي سلبي ارتكب من خالل عملياتنا.  ومل نحدد كذلك أية قضايا ذات تأثري سلبي كبري عىل البيئة 
باستثناء االنبعاثات الناتجة عن استخدامنا للشحن الجوي والبحري والربي لدى تقديم خدمات النقل لعمالئنا، لكننا نتحمل مسؤولية هذه التأثريات 

يف محطاتنا كلها من خالل احتساب بصمتنا البيئية يف النطاقات الثالثة آنفة الذكر.  
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االمتثال

سياسة اإلبالغ عن املخالفات

توفر “أرامكس” املبادئ التوجيهية ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي أرامكس وعمالئها ورشكائها حول سياسة اإلبالغ عن املخالفات وحاالت الغش 
واملخالفات والتظلامت املتعلقة مبدونة قواعد السلوك واألداء االجتامعي والبيئي يف أرامكس. ونحن نشجع كافة موظفينا وعمالئنا عىل استخدام 

هذا النظام من أجل اإلبالغ عن املخالفات ونقدم لهم التدريب الكايف لكيفية اإلبالغ عن الحوادث التي تواجههم مهام كان نوعها. أما بالنسبة 
للمخاوف والشكاوى الخارجية، فلدينا عنوان بريد إلكرتوين مخصص ميكن للجميع استخدامه لإلبالغ عن أية مشكلة. ويتم التعامل مع هذه 

الشكاوى بذات آلية معالجة القضايا الداخلية.

ويجري التعامل مع الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها عرب نظام اإلبالغ عن املخالفات يف أرامكس عىل الفور من قبل لجنة مستقلة. أما عملية التحقيق 
فتشمل تشكيل لجنة داخلية للوصول إىل القرار األمثل.

بعد استكامل التحقيق، يقوم ممثل لقسم املوارد البرشية مبناقشة نتائج التحقيق مع صاحب الشكوى واملتهم بارتكابها. ويف حالة عدم رضا أي من  
الطرفني، يحق لذلك الطرف االستئناف يف غضون عرشة أيام عمل من تاريخ استكامل التحقيق، حيث يتم توجيه االستئناف إىل مدير املوارد البرشية   

أو املدير اإلقليمي.  

وتشمل خطة إجراءات التصحيح )وال تقترص عىل( ما ييل: 

إنذار شفهي / خطي	 
االلتزام بتقديم اعتذار خطي	 
االلتزام باتباع جلسات تدريبية حول أخالقيات األعامل أو أي تدريب يعترب رضورياً أو ذا عالقة	 
الوقف عن العمل ملدة أقصاها ٦٠ يوم عمل	 
فقدان الوظيفة  	 
تحمل املسؤولية املدنية والجنائية أمام القوانني املحلية	 

يف عام ٢٠١4، تعرضت رشكة أرامكس اإلمارات املساهمة املحدودة – وهي إحدى فروع رشكة أرامكس، إىل فرض غرامة عليها بسبب إعادة تصدير 
شحنتي نقل أجهزة وبرمجيات شبكة أمريكية املنشأ من ديب إىل سوريا.  وكانت الشحنتان قد أرسلتا إىل سورية بدون تراخيص معينة، بحسب وزارة 

التجارة األمريكية - دائرة الصناعة واألمن. وبالتايل، وافقت أرامكس يف شهر مارس ٢٠١4 عىل اتفاقية تسوية مع وزارة التجارة األمريكية دفعت 
مبوجبها مبلغ ١٢5 ألف دوالر أمرييك كغرامة مدنية. 

وقامت أرامكس منذ ذلك الحني بتحديث إجراءات االمتثال العاملة يف الرشكة وهي اآلن بصدد القيام بتدريب كافة كوادرها املعنية حول قيود 
التنظيم العاملية، وال تزال أرامكس تعمل مع كافة األطراف املذكورة لضامن فهم أوسع ملثل هذه القوانني والتعليامت يك تتجنب مستقبالً مثل هذه 

الحوادث.
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التواصل مع شركائنا 

إن الحضور العاملي الواسع الذي تتمتع به إرامكس يضمن ارتباط العديد من الرشكاء باستدامتنا. وتقصد أرامكس برشكائها، كافة الكيانات التي نتفاعل 
معها سواء أكان بشكل مبارش أو غري مبارش وضمن مجال تأثرينا. ومن خالل تقييم عملياتنا وانتشارها، يتسنى لنا تحديد فئات رشكائنا املختلفني.

موظفونا

عمالؤنا

مساهمونا

بيئتنا

مجتمعنا

رشكاؤنا يف العمل

»يتجسد هدفنا يف التوصل إىل إدراك أفضل وأن نســاعد بفعاليــة فــي 

مواجهــة تداعيــات التحديات العاملية الحالية أو املستقبلية التي يواجهها 

شــركاؤنا عبــر إيجاد وتطويــر الحلول الفعالة.«

الجهات املعنية برشكة أرامكس 
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يعترب أداء استدامتنا عنرصاً حيوياً يف متانة عالقتنا مبوظفينا، وعمالئنا، ورشكائنا، 
ومساهمينا، وأفراد املجتمعات التي نعمل فيها والبيئة، وما لهذه العالقات من 
تأثري مبارش عىل منونا طويل األمد.  لذا تنخرط أرامكس بفعالية مع مجموعات 
رشكائنا من خالل قنوات متعددة ساعية لتفهم احتياجاتهم ومخاوفهم، ومن ثم 

العمل عىل مواجهتها يف عملية صنع القرار لدينا. 

ونهدف إىل فهم أفضل وتقديم مساعدة أكفأ إلدارة تأثري التحديات العاملية 
الراهنة واملستقبلية عىل رشكائنا من خالل تطوير حلول فعالة.  لذا، نهدف 

يف جعل اسرتاتيجية املشاركة املتبعة شفافة وأن نقوم باإلعالن عن معلومات 
استدامة هامة يف تقريرنا السنوي من خالل قنواتنا عرب اإلنرتنت ويف هذه األثناء 

نقيم حوارات مفصلة مع رشكائنا املعنيني. 

عقدنا عام ٢٠١4 ورشتي عمل ملشاركة واستشارة الرشكاء يف لبنان واألردن، وقمنا 
مبسح للرشكاء يف كافة أرجاء العامل لنستخدمه يف تعزيز حضورنا العاملي. وقد 

ساعدت ورشة العمل واملسح يف سياق توجيه أهدافنا وأولوياتنا يف اسرتاتيجية 
استدامتنا وأدائنا. 

كذلك استخدمت أرامكس آراء رشكائها عملياً لدى تصميم اسرتاتيجية االتصال 
حول استدامتنا مبا فيها هذا التقرير.  وكان لرشكائنا تأثري عىل مستوى أهمية 

ونقاط األولوية بالنسبة لهم، وطلبوا تقديم املعلومات لهم، األمر الذي عربوا عنه لدى طلبهم قدر أكرب من وسائل اإليضاح البرصية الدقيقة حول 
أداء استدامتنا، ولقد أصدرنا تقريرا تنفيذيا قمنا فيه بتطبيق عدة أساليب إيضاح برصية ورسومات جرافيكية لرشح نشاطاتنا يف عام ٢٠١4. 

التواصل مع شركائنا

مشاركة الجهات املعنية يف تحديد 
الجوانب الجوهرية

من خالل ورش العمل واالستطالعات مع الجهات 
املعنية، قمنا بتقييم آراء الجهات املعنية حول 

املؤرشات املستخدمة يف إعداد التقارير التي تعد 
األهم بالنسبة لهم، وتوقعاتهم حول الجوانب 

التي يتوقعون منا اإلبالغ عنها. وبعد أن جمعنا 
مالحظاتهم، حددنا النطاق وحدود األوجه 

واملؤرشات التي تشملها النتائج من أجل تحديد 
األولويات وفق عملياتنا وأهمية األثر االقتصادي 

والبيئي واالجتامعي. وقد حرصنا عىل اختيار عينة 
عن كل فئة يشملها االستبيان. وقد وسعنا نطاق 
االستبيان ليشمل أبرز عمالئنا وموظفينا الحاليني 

والسابقني واملنظامت غري الحكومية وأعضاء املجتمع 
املدين والقطاعات الحكومية.

ويستمر نشاطنا يف السعي للعثور عىل طرق جديدة للعمل مع رشكائنا والتي ترتاوح ما بني 

زيارات أسبوعية لورشات عملهم إىل حضور اجتامعاتهم ساعني لتاميش ما منارسه من أعامل مع 

احتياجاتهم وتطلعاتهم. 
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التواصل مع شركائنا

عدد املشاركات 	 
مراجعة األداء السنوي	 
اجتامعات الفرق األسبوعية والشهرية والدورية بحسب الحاجة 	 
اجتامع اإلدارة العليا الدوري عىل األقل	 

أنواع املشاركات

اجتامعات تشغيلية	 
اجتامعان يف محطات الرشكة واجتامعات عملية واجتامعات إقليمية	 
جلسات عصف ذهني	 
تقييم أداء املوظف	 
املسوحات الداخلية	 
مناسبات املوظف االجتامعية	 
مسوحات رضا املوظف	 
انسحاب اإلدارة	 
مؤمترات القيادة السنوية	 
االتصاالت عرب اإلنرتنت )التواصل االجتامعي، ونرشات بواسطة الربيد االلتكروين، وقنوات الفيديو(	 
أدوات التعاون الداخيل	 

األولويات

األمان الوظيفي والسالمة	 
رواتب ومنافع منافسة	 
تطور مهني ومهارايت من خالل التدريب الداخيل، والتعليم التنفيذي وورشات العمل	 

نشارك أفراد املجتمع املدين من خالل رشكائنا يف املنظامت غري الحكومية ورشاكاتنا، لضامن توفرينا الدائم لخدمات  تتوافق مع التزاماتنا ملا لهذا 

من تأثري إيجايب عىل املجتمعات التي نعمل عىل خدمتها.   

تتألف قوانا العاملة املتنوعة مام يزيد عىل ١٢,٩43 موظفاً مبارشاً وحوايل 333٠ موظفاً غري مبارش موزعني عىل كافة أرجاء 

العامل، مام يرثي تنوعها ويزيد من عدد الجنسيات العاملة يف أرامكس لتبلغ ٩١ جنسية. 

 موظفونا
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التشارك باملعرفة	 
التمكني وملكية العمل	 
الفرص لرفد تحسني األداء	 
بيئة عمل صحية	 
الحفاظ عىل ثقافة مؤسسية قوية، وعىل القيم والسمعة	 
زيادة مشاركة املوظفني	 
استخدام تقييم 3٦٠	 

الجهود والنتائج

التحسينات املعتمدة عىل عدة تقييامت لنشاطات تتبناها أرامكس مثل الجامعة املؤسسية، والتي ترمي إىل تحسني نوعية وفاعلية التدريب 	 
والتطور املهني. 

اجتامعات وضع االسرتاتيجية مع رؤساء الفرق عرب الرشكة والتي تعقد خالل العام بهدف تحديد االسرتاتيجية املستقبلة للرشكة 	 
برنامج تطوير القيادات	 
االحتفاء مبوظفينا عىل الخطوط األمامية يف يوم »ناقالت أرامكس«	 
عقد املزيد من اجتامعات القيادات اإلقليمية العاملة يف نواح مختلفة من العمليات	 
تنظيم مناسبات رياضية، مثل بطولة أرامكس لكأس كرة القدم الخليجية وبطولة كرة القدم األردنية	 
ترفيعات داخلية ملدراء إقليميني ومحليني. 	 
أطلقنا منشور تواصيل داخيل يصل لكافة موظفينا، ونستمر يف العمل عىل تحسني قنوات االتصال الداخلية	 
يف الوقت الذي ال نستفيد فيه من 3٦٠ تقييامً، لدينا عدة أنواع من التقييامت الشاملة ملوظفينا.  ويحصل كل موظف يف أرامكس عىل تقييم 	 

واحد يف السنة عىل األقل.

التواصل مع شركائنا

نقدم يف أرامكس خدماتنا ألكرث من ٧4,٠٠٠ عميالً موزعني عىل الرشق 
األوسط، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، وذلك باستثناء عمالء خدمة »تسوق 

واشحن« )Shop and Ship( الذين يتجاوزون 4٠٠ ألف عميل. 

عمالؤنا
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تكرار املشاركات

وفق احتياجات العمالء وحسب االتفاق معهم، يقوم وكالء أرامكس وممثلوها بزيارات يومية، أو أسبوعية، أو شهرية، أو ربع سنوية. 

أنواع املشاركات

اجتامعات أسبوعية شخصية لتلقي اآلراء	 
منتديات اتصاالت عرب االنرتنت، ومواقع التواصل االجتامعي واملحادثات الفورية	 
زيارة الفروع أو مرافق البيع	 
مراكز االتصال	 
حضور مناسبات الرشكاء	 

األولويات

توفري خدمات مصممة للعمالء وتلبية احتياجاتهم	 
خدمة متفوقة النوعية ودعم للعمالء	 
حلول مجدية الكلفة وعروض قيمة منافسة.	 
تسليم محدد زمنياً 	 
السالمة والخصوصية	 
آليات متابعة وتقييامت أكرث كفاءة	 

الجهود والنتائج

تعزيز مستمر لنظام شكاوى العميل بهدف تعزيز التحسينات التشغيلية الفعالة ولتكامل كامل مع أنظمة املحاسبة والجودة.	 
تعزيز نظام جلوبال كيس )Global Case system( وإضافة مناذج جديدة لتبني التكامل عرب القنوات.	 
البدء بإطالق مسوحات رىض الزبائن يف الرشق األوسط ودول التعاون الخليجي بدًءا من عام ٢٠١4، لضامن استالم  تغذية العمالء 	 

الراجعة والتعزيزات. 
إطالق برامج »املتسوق الغامض« يف دول الرشق األوسط ومجلس التعاون الخليجي ابتداء من عام ٢٠١4، بهدف الحصول عىل آراء 	 

العمالء )خاصة تلك املتعلقة مبرافق التجزئة( ولتصميم خطط عمل بهدف التحسني.
تقديم إجراءات جديدة لقياس نجاح عمليات االتصال ولضامن طرح حلول لخدمات نوعية ألول مرة.	 
تشكيل فرق دعم مخصصة لنواح معينة بهدف االستجابة الرسيعة، ومتديد ساعات العمل بالتعاون مع الفريق التشغييل األسايس يف 	 

تلك املواقع.
تقديم خدمة معززة للعمالء من خالل مرافق االتصال االجتامعي، وأدوات اإلنرتنت وسطح املكتب، وتطبيقات اآليفون، واملحادثات اآلنية	 
نرش مستمر ألنظمة مركز اتصال أرامكس املتطورة العاملة عىل مركزية االتصاالت، وتوفري تكامل متوائم مع قاعدة بيانات العمل، 	 

وإدخال نشاطات العمل لغايات الحصول عىل تحليالت وضامنات نوعية. 

التواصل مع شركائنا
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التواصل مع شركائنا

استمرارية وتوسعة تدريبات خدمات العمالء وتدريب موظفينا يف الخطوط األمامية ألعاملنا، إضافة إىل طرح مواضيع جديدة تركز 	 
عىل عنارص محددة من خدمات العمالء.

تدريب ما يزيد عىل ١4 ألف موظف عىل مسائل ذات عالقة بشهادات االعتامد الخاصة بالرشكة لضامن تلبية احتياجات عمالئنا، 	 
وعدم تعريضهم ملخاطر عدم االمتثال التي قد تتسبب فيها عملياتنا. 

تكرار املشاركات

مستمرة	 

نوع املشاركة

مفاوضات مستمرة، معامالت، تقديم الخدمة	 
عالقات أعامل طويلة األمد مع أرامكس	 

األولويات

إتاحة فرص عمل جديدة مع أرامكس	 
تقديم خدمة أفضل للرشكاء	 
الحفاظ عىل القيم األخالقية	 

الجهود والنتائج

الحفاظ عىل قنوات اتصال مفتوحة، والتي تدعم املعايري التشغيلية املالمئة. 	 
تقديم دعم لوجستي للمنظامت غري الحكومية	 
 	)GDA( وتحالف التوزيع العاملي )WFA( اجتامعات عامة سنوية لدعم مشاركات نشطة للرشكاء يف تحالف الشحن العاملي
دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل من خالل برنامج أرامكس للمشاريع الصغرية واملتوسطة	 
تنفيذ استخدام منوذج تقييم املزود	 

تشمل فئة رشكائنا يف األعامل الخطوط الجوية، وناقالت الشحن البحري، ورشكات 
ترخيص املركبات، واملوردين الفرعيني، واملوردين واملنظامت غري الحكومية. 

رشكاء أعاملنا 



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

99املحتويات

تكرار املشاركات

اجتامعات سنوية، وتحديثات من خالل القنوات الرسمية، وحسب احتياجاتهم. 

أنواع املشاركات

اجتامعات سنوية عامة	 
تقارير سنوية	 
تقارير عائدات ربع سنوية	 
نرشات صحفية	 
قسم اإلنرتنت لعالقات املستثمر	 
اتصال مبارش عرب مكتب عالقات املستثمر يف الرشكة	 

األولويات

عائدات عىل االستثامر أعىل من املعدل	 
حوكمة فعالة وكفؤة	 
سمعة مؤسسية وعالمة تجارية استثنائية 	 
استدامة ومنو طويل األمد 	 
نزاهة وشفافية عالية	 

الجهود والنتائج

مشاركة املساهمني املستمرة من خالل االتصاالت واالجتامعات معهم	 
املحافظة عىل الربحية والنمو	 
نزاهة األعامل ومصداقيتها العالية	 

التواصل مع شركائنا

يف نهاية عام ٢٠١4 بلغ عدد املساهمني يف رشكة أرامكس ٢٢,٦4٠ مساهامً ومل تتجاوز 
أكرب حصة نسبة ١٠% من مجموع األسهم.   

مساهمونا
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التواصل مع شركائنا

تكرار املشاركة

طوال أيام السنة من خالل مشاريعنا	 
اجتامعات مبارشة	 
عند الحاجة 	 
تواصل مستمر من خالل قنوات التواصل االجتامعي	 

نوع املشاركة

تغذية راجعة مبارشة وغري مبارشة من املجتمعات املحلية، والعمالء، واملوظفني وأرسهم	 
حضور عدة مناسبات تهدف لنرش الوعي بخصوص املشاركة املدنية يف املنطقة	 
املشاركة واالستثامر يف مناسبات املجتمع	 
املجموعات املستهدفة ملواجهة قضايا محددة يف املجتمع )مثل التلوث الضوضايئ، واالزدحام املروري، والسالمة عىل الطريق(. 	 
التشارك مع منظامت رياضة وطنية لتعزيز نشاطات رياضية مختلفة	 
توسعة منوذج رّواد يف أرامكس ليشمل كافة مناطقنا الجغرافية	 

األولويات

املحافظة عىل استمرارية املشاركة املؤسسية للمواطن من خالل إيجاد قيم مشرتكة، واالستجابة الحتياجات املجتمع، وتكوين الرشاكات بهدف 	 
مواجهة التحديات واملساهمة لتحقيق التنمية املستدامة. 

إيجاد فرص عمل، وتوظيف محيل ورواتب منافسة	 
االستجابة للكوارث وتسهيل الحصول عىل املساهامت الفردية لإلغاثة يف حاالت الكوارث.	 
إدارة الضوضاء	 
السالمة عىل الطرق وتقليل حركة السري	 
إرشاك املجتمعات املهمشة	 
الحاجة للمزيد من االتصاالت حول نشاطات االستدامة 	 

الجهود والنتائج

مشاركة مجتمعية مبارشة من خالل مبادرات رئيسة )ملزيد من املعلومات الرجاء مراجعة قسم االستدامة(.  تعزيز ريادة األعامل يف املجتمعات 	 
من خالل برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة، والرشاكات اإلقليمية ذات منصات ريادة األعامل، والحاضنات واملرسعات.

رشاكات إقليمية لتزويد املدارس والجامعات املحلية مبتطوعني من موظفي أرامكس يف املناطق التي نعمل فيها.	 

وهو املجتمع األوسع املتلقي لخدمات أرامكس وتصل إليه شبكتها العاملية. 

مجتمعنا
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التواصل مع شركائنا

تكرار املشاركة

طيلة أيام السنة من خالل مشاريعنا.

نوع املشاركة:

اجتامعات مبارشة	 
حسب الحاجة، تواصل مستمر من خالل قنوات التواصل االجتامعي	 
االستمرار وتوسعة عقد دورات تدريبية وحمالت التوعية حول البيئة.	 
اتصاالت مستمرة مع املنظامت غري الحكومية للتجاوب املستمر مع أية مخاوف أو استفهامات	 
التعاون مع املؤسسات والشبكات املعنية بالبيئة	 
استخدام مقرات أرامكس كنموذج تدريبي للمنظامت البيئية	 
قياس وإدارة بصمتنا الكربونية	 

تتضمن دائرتنا للتأثري املبارش وغري املبارش عىل البيئة منظامت بيئية ورشكاء، إضافة إىل مشاركني 
من ذوي العالقة واالهتامم ببصمتنا الكربونية. 

بيئتنا

العمل النشط مع مزود خارجي لوضع اسرتاتيجية اتصاالت وخطة عمل قابلة للتطبيق خالل ٢٠١5.	 
استغالل شبكة لوجستيات أرامكس ألعامل اإلغاثة عند الحاجة	 
تشجيع ودعم جهود املوظفني لخدمة املجتمع من خالل برنامج املواطن النشط، والرشاكات مثل برنامج رواد اإلثرايئ	 
تحديد فّعال واتصال مع رشكاء جدد يف مناطق عملياتنا الجديدة	 
رشاكة مع سلطات السري املحلية لتدريب سائقي ناقالتنا عىل سالمة الطرق	 
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التواصل مع شركائنا

األولويات

رفع معدالت الوعي البيئي	 
اسرتاتيجيات تخفيض البصمة الكربونية	 
عمليات واستثامرات املباين الخرضاء	 
االمتثال التنظيمي للبيئة	 
الحاجة إىل زيادة جهود ونتائج اتصاالتنا حول البيئة 	 

الجهود والنتائج

السعي والحصول عىل شهادة اعتامد LEED يف عدة مخازن ومبان متتلكها أرامكس	 
اختبار وسائط مخفضة الستهالك الوقود من خالل االستخدام األمثل للطرق وملراكز الدعم  	 
حمالت توعية داخلية ومشاركة املوظفني يف املشاريع البيئية	 
رفع تقارير سنوية حول بصمتنا الكربونية ونشاطاتنا البيئية	 
اعتامدية مرافقنا وحصولها عىل آيزو ١4٠٠١: أنظمة اإلدارة البيئية	 
رشاكات ومبادرات ومشاريع بيئية مستمرة	 
استخدام تقنيات بديلة ألسطول نقلنا الربي، مبا فيها سكوترات الهايربد العاملة بالشحن الكهربايئ والبطارية، والفواتري اإللكرتونية واالستخدام 	 

األمثل للطرق 
نعمل عىل وضع خطة اسرتاتيجية لالتصاالت مع مزود خارجي والتي سيتم تنفيذها خالل عام ٢٠١5	 
استمرار الدعم من مجلة ومنصة منتدى البيئة والتنمية العريب 	 
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G4-33
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(G4-18) (G4-19) (G4-20) (G4-21)

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
هذا هو تقرير أرامكس الشامل الخامس الذي يهدف إىل دمج املعلومات املالية وغري املالية للعام ٢٠١4. 

وتشكل عملية وضع تقاريرنا تغطية نشطة وعالية الرتكيز عىل نواح مختلفة من عملياتنا وأساليب إدارتنا. 

ويتامىش هذا التقرير مع إرشادات املبادرة العاملية إلعداد التقارير - GRI G4 –  ونأمل أن تكون تغطيتنا شاملة لكافة جوانب اهتامم رشكائنا 
وأن نكون يف اآلن ذاته قد متكنا من تحسني تكامل معلوماتنا املالية وغري املالية. وملزيد من املعلومات حول هذه اإلرشادات الرجاء مراجعة فهرس 

محتوى املبادرة العاملية إلعداد التقارير.

نطاق التقرير

تحديد أولوياتنا

املعايري املادية: ارتأينا يف هذا التقرير تغطية كافة املواضيع ذات التأثري الكبري عىل تقييامت وقرارات رشكاءنا، وتوفري كم كبري من املعلومات املتعلقة 
بامتثال مؤسستنا والتي لها تأثري اقتصادي وبيئي واجتامعي هام عىل أعاملنا.  وال نستهدف بتقريرنا هذا رشكاءنا وحدهم بل نقصد به أن يكون 
أداة تستخدم لقياس ومراقبة عملياتنا، لذا حددنا فيه املسائل ذات األولية لعملياتنا، وتحققنا من تلك التي منح رشكاؤنا أولوية لبعض جوانبها.  

ومن هذا املنطلق عملنا عىل تصميم مواضيعنا يف التقرير وحددنا مبوجبه مجال التغطية. 

تتضمن املواضيع التي طرحناها يف التقرير تلك التي ينتقيها نظراؤنا مبوجب مقاييس وإرشادات مطبقة عىل نطاق واسع يف إرشادات املبادرة 
العاملية إلعداد التقارير G4 ولوجستيات املبادرة العاملية إلعداد التقارير وتعليامت وقوانني ملحق قطاع النقل يف البلدان التي نعمل فيها.  

وتتفحص مواضيعنا يف التقرير كذلك عنارص هامة لتحقيق النجاح ومنها الثقافة املؤسسية وحال األنظمة املتبعة يف الرشكة وإمكانات مهاراتنا 
املركزية يف املساهمة يف التنمية املستدامة. 

لقد قيمنا بعناية حدود كل ناحية يف التقرير من خالل تحليل أثره عىل رشكائنا، يك نستخلص إذا كان التأثري من داخل أو خارج مؤسستنا، أو من 
كليهام، فأما تلك التي تقع حدودها ضمن عملياتنا، وتتضمن كافة منشآتنا باستثناء أصحاب امتيازات أعاملنا.  فحدود نواحي تقريرنا سواء أكان 

داخل أو خارج عملياتنا تغطي كافة مواقعنا الجغرافية. 

شمولية رشكائنا: توخينا يف تقريرنا الحرص الشديد عىل تحديد وإرشاك كافة رشكائنا من خالل  قنوات وجهود مختلفة، ونعتقد أننا نجحنا يف 
تحديدهم وقمنا برشح السبل التي سنستقطب مشاركتهم فيها، وحددنا فهمنا ملصالحهم وتوقعاتهم، وتفاصيل ردودنا يف ذلك السياق، ولضامن 

إرشاكهم يف كافة عمليات تقاريرنا طلبنا منهم تحديد تلك النواحي التي تحمل تغطيتها يف تقاريرنا أكرب قدر من األهمية من خالل منظورهم 
الخاص. واستناداً إىل املعلومات التي تلقيناها، عملنا يف تقريرنا بشمولية تغطية كافة النواحي الهامة لرشكائنا وذات العالقة بصناعة النقل عامة.  
كذلك عقدنا ورشتي عمل لرشكائنا حول املشاركة واالستشارة. عملنا معاً أثناءها إىل جانب طرف ثالث عىل تحديد املسائل املادية وقدمنا ردودنا 

حول جهود االستدامة والتقارير.  ملزيد من التفاصيل حول جهود اتفاقية رشكائنا الرجاء قراءة قسم التواصل مع رشكائنا صفحة ٩3. 

سياق تعبري االستدامة: تفحصنا التوجهات العاملية حول االستدامة إىل جانب مضمونها اإلقليمي واملحيل الذي نعمل فيه، وحددنا أولويات مختلفة 
ضمن هذه املضامني، وقمنا بتوضيح كيفية قيامنا مبواجهة هذه املسائل من عدة منظورات. 
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ضامن النوعية يف تقاريرنا حول االستدامة: نعمل عىل االستفادة القصوى من مبادئ تقارير املبادرة العاملية إلعداد 
التقارير لتعريف النوعية واملتضمنة العنارص التالية: 

التوازن: حققنا التوازن من خالل تغطية تقريرنا لتقييم أدائنا املستند إىل مسائل مادية وأهداف مستقبلية، وقدمنا حالتي األداء اإليجابية 	 
والرتكيز عىل التحسني املطلوب وإعادة التقييم. 

املقارنة: قدمنا معلومات أداء سنوية باتباع مؤرشات بروتوكول املبادرة العاملية إلعداد التقارير حيثام كان مناسباً.  	 
الدقة: نتوخى أقىص درجات الدقة يف املعلومات التي نقدمها، ونحدد بوضوح دائم تقديراتنا أو محدودياتنا حيثام ننرش أرقاما حول أدائنا. 	 
استمرارية املعلومات: نحن ملتزمون بوضع تقارير سنوية حول أداء استدامة أعاملنا. 	 
الوضوح: رشحنا يف هذا التقرير بوضوح أداء استدامتنا واملشاريع ذات العالقة، وقد قمنا هذا العام بقياس ذلك األداء مع أهدافنا املوضوعة يف 	 

تقارير سابقة. 
املصداقية: خضع هذا التقرير لتدقيق طرف ثالث حسب املعايري املذكورة يف بيان الضامنات. 	 

تقرير بصمة أرامكس الكربونية: بعد نرشه عام ٢٠١٠ ألول مرة وإضافته لهذا التقرير السنوي، يقدم تقرير بصمة أرامكس الكربونية مراجعة شاملة 
وشفافة حول مجمل انبعاثاتنا الكربونية.  ومن خالل حساب بصمتنا الكربونية نكون قد التزمنا مببادئ بروتوكول الغازات الدفيئة، التي وظّفها 
مجلس األعامل العاملي للتنمية املستدامة، ومؤسسة املوارد العاملية، وكذلك نكون قد حققنا الفائدة القصوى من أسلوب ضوابط أعاملنا املتبع 

لقياس انبعاثاتنا. 

حدود تقاريرنا: ما مل تتم اإلشارة إليه بعكس ذلك، تغطي معلومات هذا التقرير كافة عملياتنا يف كافة املناطق، باستثناء  عمليات االمتياز.  ويف 
الوقت الذي تتضمن فيه معلوماتنا املالية حصيلة عمليات االمتياز ألرامكس، إال أنها ال تتضمن نتائج املعلومات املتعلقة مبواردنا البرشية فيها.  

ولقد تم تجميع املعلومات املالية يف هذا التقرير من السجالت املالية الخاضعة لعمليات التدقيق ومن بياناتنا املالية، وللمراجعة والتدقيق عرضت 
هذه املعلومات عىل طرف ثالث حسب متطلبات مقاييس ذكرت يف بيان املدققني. 

املحددات: تستخدم أرامكس بصورة عامة خدمات مزودي نقل مثل رشكات الطريان، بدل اقتناء الرشكة ملوجودات ثقيلة، وتستأجر الرشكة كذلك 
معظم مركباتها )وإن كانت متتلك اسطوالً صغرياً(.  وتتعاقد أرامكس كذلك مع موردين فرعيني لنقل وتوصيل الطرود الرسيعة إىل الرشكات املحلية 

يف أسواق معينة – أبرزها الهند. أما حسابات استهالك الوقود يف أرامكس )التي تؤخذ منها حسابات االنبعاثات( فتتضمن حالياً الوقود الذي 
يستخدم يف كل من مركباتنا اململوكة واملستأجرة.  ونعمل كذلك بنشاط عىل قياس مجاالت انبعاثاتنا الكربونية الثالثة املتضمنة لالنبعاثات التي تتم 

خارج الرشكة كنتيجة مبارشة لعملياتنا. 

أساليب قياس املعلومات: ما مل تتم اإلشارة إليه بعكس ذلك، تغطي املؤرشات يف هذا التقرير مواقعنا يف العامل وفق حدود ونطاقات التقارير 
املذكورة سابقاً. وقد تتنوع مدى دقة مؤرشات مختلفة، عىل سبيل املثال للرشكة هيئة إدارية قوية وأنظمة معلومات مالية وموارد برشية  توفر 

معلومات بدقة عالية.  ويرافق قياس املعلومات بالرضورة مستوى معني من التقديرات، والتي أينام ترد يف التقرير، عملنا عىل رشحها وحددنا 
مستوى الدقة فيها وأسلوب جمع املعلومات املستخدم للتوصل ملؤرش ما. 

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
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نطاق التقريرالتصنيفالقسمكشوف السجالت

اإلفصاح عن النهج اإلداري
عملية إعداد التقارير، مشاركة الجهات 

املعنية

الجانب االقتصادي

األداء االقتصادي

EC١
القيمة االقتصادية املبارشة املوزعة 

واملحققة
جوهرياألداء املايل

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارج املؤسسة 

كونها تتعلق مبساهمينا وموردينا والرشكاء 

اآلخرين

EC٢

التداعيات املالية واملخاطر األخرى 

والفرص ألنشطة الرشكة نتيجة للتغري 

املناخي

جوهريالبيئة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارج املؤسسة 

كونها تتعلق مبساهمينا وموردينا والرشكاء 

اآلخرين، وحكومات وسياسات الدول التي 

نعمل فيها

EC3
 تغطية التزامات خطة منافع

الرشكة املحددة
ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهري النتائج املالية، موظفينا

EC4جوهري الحوكمةاملساعدة املالية املقدمة من الحكومة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارج املؤسسة 

كونها تتعلق مبساهمينا وموردينا والرشكاء 

اآلخرين، وحكومات وسياسات الدول التي 

نعمل فيها

الحضور يف السوق

EC5

معدالت أجور املبتدئني القياسية مقارنة 

مع الحد األدىن لألجر يف مواقع عمل 

محددة

جوهريموظفونا

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارج املؤسسة 

كونها تتعلق مبساهمينا وموردينا والرشكاء 

اآلخرين، وحكومات وسياسات الدول التي 

نعمل فيها

EC٦
تخصيص اإلدارة العليا املعينة من 

املجتمع املحيل يف مواقع عمل محددة
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا جوهري موظفونا

اآلثار االقتصادية غري املبارشة

EC٧
التطوير وأثر استثامرات البنية التحتية 

الخدمات املدعمة
غري جوهرينظرة شاملة 

EC٨
أبرز التداعيات االقتصادية غري املبارشة 

مبا فيها مدى التداعيات
جوهري االستدامة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارجها كونها 

ترتبط باملجتمعات التي نعمل فيها

مامرسات الرشاء

EC٩
تخصيص االنفاق عىل املوردين املحليني 

يف مواقع عمل محددة
جوهري نظرة شاملة 

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارج املؤسسة 

كونها تتعلق مبوردينا يف الدول التي نعمل فيها

الجانب البيئي

املواد

ENجوهري البيئةاملواد املستخدمة بالوزن والحجم١

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارجها كونها 

تتعلق مبوردينا والرشكات والبلديات التي تزودنا 

بخدمات إدارة النفايات والتدوير

ENجوهريالبيئةالنسبة املئوية للمواد املعاد تدويرها٢

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارجها كونها 

تتعلق مبوردي موادنا والرشكات والبلديات التي 

تزودنا بخدمات إدارة النفايات والتدوير

طاقة

EN3جوهريالبيئةاستهالك الطاقة داخل الرشكة
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم ادارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

EN4غري جوهرياستهالك الطاقة خارج الرشكة

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
جدول املعلومات املادية



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

111املحتويات

EN5جوهريالبيئةكثافة الطاقة
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم ادارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

ENجوهريالبيئةتقليص معدالت استهالك الطاقة٦
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم ادارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز 

EN٧
االنخفاض يف متطلبات الطاقة للمنتجات 

والخدمات
غري جوهريالبيئة

املاء

EN٨
كمية املياه االجاملية التي تم استجرارها 

من قبل مصادرنا
جوهري البيئة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم ادارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

EN٩
مصادر املياه املتأثرة بشكل ملحوظ جراء 

استجرار املياه
غري جوهريالبيئة

EN١٠
نسبة الحجم اإلجاميل للمياه املدورة 

واملعاد استخدامها
جوهريالبيئة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارجها كونها 

تتعلق مبوردي موادنا والرشكات والبلديات 

التي تزودنا بالخدمات املتصلة بإعادة استخدام 

املياه والتدوير

التنوع البيئي

EN١١

املواقع التشغيلية اململوكة واملستأجرة

واملدارة فيها أو بجوار املناطق املحمية 

واملناطق ذات القيمة العالية من حيث 

التنوع الحيوي خارج املناطق املحمية

غري جوهريالبيئة

EN١٢

وصف التداعيات امللحوظة لألنشطة 

واملنتجات والخدمات يف املناطق املحمية 

واملناطق ذات القيمة العالية من حيث 

التنوع الحيوي خارج املناطق املحمية

غري جوهريالبيئة

EN١3غري جوهريالبيئةاملوائل املحمية أو التي تم استعادتها

En١4

العدد اإلجاميل لألنواع املدرجة عىل 

القامئة الحمراء لالتحاد العاملي للحفاظ 

عىل الطبيعة وقامئة الحامية الوطنية 

مع املوائل يف املناطق املتأثرة بالعمليات 

بحسب مستوى خطر االنقراض

غري جوهريالبيئة

االنبعاثات

EN١5
انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة 

)اإلطار ١(
جوهريالبيئة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

EN١٦
انبعاثات الغازات الدفيئة غري املبارشة 

من الطاقة )اإلطار ٢(
جوهريالبيئة

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء 

امتيازاتنا، وخارجها كونها تتعلق مبزودي 

الكهرباء

EN١٧
انبعاثات الغازات الدفيئة غري املبارشة 

من األخرى )النطاق 3(
جوهريالبيئة

ضمن عملياتنا كونها تتعلق بالسفر ألعاملنا. 

وخارج عملياتنا ألنها تتعلق بتنقالت موردينا 

وموظفينا

ENجوهريالبيئةكثافة انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة ١٨

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء 

امتيازاتنا، وخارجها كونها تتعلق بانبعاثات 

اإلطار الثالث

ENجوهريالبيئةخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ١٩
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

ENغري جوهريالبيئةانبعاثات املواد املستنزفة لغاز األوزون ٢٠

EN٢١

أكسيد النيرتوجني وأكسيد الكربيت 

وغريها من انبعاثات الغازات السامة 

EN تحت إطار ٢١

جوهريالبيئة
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز
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النفايات والنفايات السائلة

EN٢٢
إجاميل ترصيف املياه حسب النوعية 

والوجهة
غري جوهريالبيئة

EN٢3
الوزن اإلجاميل للنفايات حسب نوع 

وطريقة الترصيف 
جوهري البيئة

ضمن نطاق عملياتنا وخارج املؤسسة كونها 

تتعلق مبوردي موادنا والرشكات والبلديات التي 

تزودنا بخدمات إدارة النفايات والتدوير

EN٢4غري جوهريالبيئةإجاميل عدد وحجم الترسبات الكبرية

EN٢5

وزن النفايات املنقولة واملستوردة 

املصدرة، أو النفايات املعالجة املصنفة 

بالخطرة مبوجب املحلق ١ و ٢ و3 و٨ 

التفاقية بازل ونسبة النفايات املنقولة 

بالشحن الدويل

غري جوهريالبيئة

EN٢٦

هوية وحجم والوضع املحمي، وقيمة 

التنوع البيولوجي يف املسطحات املائية 

واملوائل ذات الصلة التي تتأثر كثريًا 

بترصيفات املؤسسة للمياه

غري جوهريالبيئة

املنتجات والخدمات

EN٢٧
مدى تأثري التخفيف من اآلثار البيئية 

للمنتجات والخدمات 
جوهري البيئة

ضمن نطاق عملياتنا وخارج املؤسسة كونها 

تتعلق بالبيئة وبرشكائنا

EN٢٨
نسبة املنتجات املبيعة ومواد التغليف 

التي تم استصالحها حسب الفئة
غري جوهريالبيئة

االمتثال

EN٢٩

القيمة النقدية للغرامات الكبرية والعدد 

اإلجاميل للعقوبات غري النقدية لعدم 

االمتثال للقوانني واألنظمة البيئية

ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهريالبيئة

النقل

EN3٠

تأثريات بيئية كبرية لنقل املنتجات 

والبضائع واملواد الالزمة لعمليات 

املؤسسة األخرى، ونقل املوظفني

جوهري البيئة
 ضمن نطاق عملياتنا وخارج املؤسسة

كونها متعلقة باملوردين

اإلجاميل

EN3١
مجموع نفقات حامية البيئة 

واالستثامرات حسب النوع
جوهري البيئة

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

التقييم البيئي للموردين

EN3٢
نسبة املوردين الجدد الذين خضعوا 

للتقييم حسب املعايري البيئية
جوهرياالمتثال

 خارج نطاق عملياتنا كونها تتعلق

بسلسلة التوريد

EN33

اآلثار البيئية السلبية

الكبرية الفعلية واملحتملة يف سلسلة 

التوريد واإلجراءات املتخذة

جوهرياالمتثال
 خارج نطاق عملياتنا كونها تتعلق

بسلسلة التوريد

آليات التظلم البيئي

EN34

عدد التظلامت املقدمة واملعالجة 

واملحلولة حول اآلثار البيئية، عرب آليات 

التظلم الرسمية

جوهريالبيئة
ضمن نطاق عملياتنا وخارجه كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد
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املجتمع

مامرسات العمل والعمل النزيه

التوظيف

LA١

العدد اإلجاميل ومعدالت تعيني املوظفني 

الجدد وتنقل املوظفني حسب الفئة 

العمرية والجنس واملنطقة

جوهري موظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

LA٢

املزايا املقدمة للموظفني بدوام كامل 

وغري املقدمة للموظفني املؤقتني أو بدوام 

جزيئ، من خالل مواقع عمل محددة

غري جوهريموظفونا

LA3
العودة إىل العمل ومعدالت البقاء بعد 

إجازة أحد الوالدين، حسب الجنس
جوهري موظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

عالقات العاملني واإلدارة

LA4

فرتات اإلشعار األقرص حول التغيريات 

التشغيلية، مبا يف ذلك ما إذا كانت 

محددة يف االتفاقات الجامعية

جوهري موظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

الصحة والسالمة املهنية

LA5

نسبة القوى العاملة اإلجاملية املمثلة 

يف لجان الصحة والسالمة املشرتكة بني 

اإلدارة واملوظفني، التي تساعد عىل رصد 

وتقديم املشورة بشأن برامج الصحة 

والسالمة املهنية

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

LA٦

نوع اإلصابة ومعدالت اإلصابة واألمراض 

املهنية واأليام املهدورة، والتغيب عن 

العمل، وإجاميل عدد الوفيات املرتبطة 

بالعمل، حسب املنطقة والجنس.

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

LA٧

العاملون املعرضون لتكرار الحوادث 

أو ملخاطر عالية من األمراض املتعلقة 

مبهنهم 

غري جوهري

LA٨
موضوعات الصحة والسالمة التي تغطيها 

االتفاقيات الرسمية مع النقابات
غري جوهري

التدريب والتعليم

LA٩

متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل 

موظف حسب الجنس، وحسب فئة 

املوظف

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

LA١٠

برامج إدارة املهارات والتعلم مدى الحياة 

التي تدعم استمرار توظيف العاملني 

ومساعدتهم يف إدارة تقاعدهم الوظيفي

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

LA١١

نسبة املوظفني الذين يتلقون تقييامت 

دورية لألداء والتطور الوظيفي، حسب 

الجنس وحسب فئة املوظف

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز

التنوع وتكافؤ الفرص

LA١٢

تشكيلة هيئات الحوكمة وتقسيامت 

املوظفني لكل فئة وفًقا للجنس والفئة 

العمرية، وعضوية مجموعة األقليات، 

وغريها من مؤرشات التنوع

جوهريموظفونا

 ضمن النطاق الكامل لعملياتنا

باستثناء األسواق التي يتم إدارتها من قبل 

حاميل حقوق االمتياز
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املساواة يف األجور بني النساء والرجال

LA١3

نسبة الراتب األسايس والتعويضات 

مقارنة بني النساء والرجال حسب فئة 

املوظف، وحسب مواقع عمل محددة

جوهريموظفونا
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

تقييم مامرسات العمل لدى املوردين

LA١4
نسبة املوردين الجدد الذين خضعوا 

للتقييم حسب معايري مامرسات العمل
جوهري االمتثال

خارج نطاق عملياتنا كونها تتعلق بسلسلة 

التوريد

LA١5

اآلثار السلبية الفعلية واملحتملة الكبرية 

ملامرسات العمل يف سلسلة التوريد 

واإلجراءات املتخذة

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

آليات تظلم مامرسات العمل

LA١٦

عدد الشكاوى املقدمة واملعالجة 

واملحلولة حول مامرسات العمل من 

خالل آليات التظلم الرسمية

جوهريموظفونا
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

حقوق اإلنسان

االستثامر

HR١

العدد اإلجاميل ونسبة اتفاقيات االستثامر 

املهمة والعقود التي تتضمن بنود حقوق 

اإلنسان أو التي خضعت لتقييامت 

حقوق اإلنسان

جوهري االمتثال
خارج نطاق عملياتنا كونها تتعلق بسلسلة 

التوريد

HR٢

مجموع ساعات تدريب املوظفني حول 

السياسات أو اإلجراءات املتعلقة بجوانب 

حقوق اإلنسان ذات الصلة بالعمليات، 

مبا فيها نسبة املوظفني املدربني.

جوهري موظفونا
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

عدم التمييز

HR3
العدد اإلجاميل لحوادث التمييز 

واإلجراءات التصحيحية املتخذة
جوهري موظفونا

ضمن النطاق الكامل لعملياتنا باستثناء األسواق 

التي يتم إدارتها من قبل حاميل حقوق االمتياز

حرية التجمع واملفاوضة الجامعية

HR4

العمليات واملوردون الذين قد تتعرض 

مامرسة الحرية النقابية واملفاوضة 

الجامعية لديهم لالنتهاكات أو املخاطر 

الكبرية، والتدابري املتخذة لدعم هذه 

الحقوق

جوهري موظفونا
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

عاملة األطفال

HR5

العمليات واملوردون ممن لديهم مخاطر 

عالية لحوادث عاملة األطفال، والتدابري 

املتخذة للمساهمة يف القضاء الفعيل 

عىل عاملة األطفال

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

العمل اإلجباري

HR٦

العمليات واملوردون ممن لديهم مخاطر 

عالية لحوادث العمل اإلجباري، والتدابري 

املتخذة للمساهمة يف القضاء الفعيل 

عىل جميع أشكال العمل اإلجباري

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
جدول املعلومات املادية
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مامرسات األمن

HR٧

نسبة أفراد األمن املدربني عىل سياسات 

أو إجراءات حقوق اإلنسان املطبقة يف 

الرشكة، وذات الصلة بالعمليات

جوهرياالمتثال، موظفونا
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

حقوق السكان األصليني

HR٨

إجاميل عدد الحوادث التي تنطوي 

عىل انتهاكات حقوق الشعوب األصلية 

واإلجراءات املتخذة 

غري جوهري

التقييم

HR٩

إجاميل عدد ونسبة العمليات التي 

خضعت لتقييامت حقوق اإلنسان أو 

تقييامت األثر

ضمن نطاق عملياتناجوهرياالمتثال

تقييم حقوق اإلنسان لدى املوردين

HR١٠
نسبة املوردين الجدد الذين خضعوا 

للتقييم حسب معايري حقوق اإلنسان
جوهرياالمتثال

 خارج نطاق عملياتنا كونها تتعلق

بسلسلة التوريد

HR١١

التأثريات السلبية الكبرية الفعلية 

واملحتملة عىل حقوق اإلنسان يف سلسلة 

التوريد واإلجراءات املتخذة

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

آليات تظلم حقوق اإلنسان

HR١٢

عدد التظلامت املقدمة واملعالجة 

واملحلولة حول اآلثار عىل حقوق اإلنسان 

من خالل آليات التظلم الرسمية

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

املجتمع

املجتمعات املحلية

SO١

نسبة العمليات املنفذة للتواصل مع 

املجتمع املحيل، وتقييم األثر، برامج 

التنمية

جوهريالقسم االجتامعي
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها يف الدول التي 

نعمل بها

SO٢

العمليات ذات اآلثار السلبية الكبرية 

الفعلية أو املحتملة عىل املجتمعات 

املحلية

غري جوهري

مكافحة الفساد

SO3

العدد اإلجاميل ونسبة العمليات التي 

خضعت لتقييم املخاطر املتعلقة بالفساد 

واملخاطر الهامة التي تم رصدها

ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهرياالمتثال

SO4
االتصاالت والتدريب حول سياسات 

وإجراءات مكافحة الفساد
ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهرياالمتثال، الحوكمة، موظفونا

SO5
حوادث الفساد املؤكدة واإلجراءات 

املتخذة
ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهرياالمتثال

السياسة العامة

SO٦

القيمة اإلجاملية للمساهامت السياسية 

حسب البلد واملتلقي/

املستفيد

ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهري الحوكمة

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
جدول املعلومات املادية
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سلوك مضاد للتنافس

SO٧

العدد اإلجاميل لإلجراءات القانونية 

للسلوك املنايف للمنافسة، ومكافحة 

االحتكار، ومامرسات التكتالت ونتائجها

ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهري  االمتثال

االمتثال

SO٨

القيمة النقدية للغرامات الكبرية وعدد 

العقوبات غري النقدية لعدم االمتثال 

للقوانني واألنظمة

ضمن النطاق الكامل لعملياتناجوهرياالمتثال

تقييم آثار املوردين عىل املجتمع

SO٩

النسبة املئوية للموردين الجدد الذين 

خضعوا للتقييم وفًقا ملعايري اآلثار املرتتبة 

عىل املجتمع

خارج نطاق عملياتنا املتعلقة بسلسلة التوريدجوهرياالمتثال

SO١٠

اآلثار السلبية الكبرية الفعلية واملحتملة 

عىل املجتمع يف سلسلة التوريد 

واإلجراءات املتخذة

خارج نطاق عملياتنا املتعلقة بسلسلة التوريدجوهرياالمتثال

آليات تظلم تقييم اآلثار عىل املجتمع

SO١١

عدد التظلامت املقدمة واملعالجة 

واملحلولة حول اآلثار املرتتبة عىل 

املجتمع، من خالل آليات التظلم 

الرسمية

جوهرياالمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بسلسلة التوريد

مسؤولية املنتجات

صحة وسالمة العميل

PR١

نسبة املنتجات وفئات الخدمات التي 

تم تقييم آثارها عىل الصحة والسالمة 

واملطلوب تحسينها

غري جوهري

PR٢

العدد اإلجاميل لحوادث عدم االمتثال 

للقوانني والقواعد التطوعية بشأن اآلثار 

الصحية وسالمة املنتجات والخدمات 

خالل دورة حياتها، حسب نوع النتائج

غري جوهري

عالمة املنتجات والخدمات

PR3

نوع املنتج ومعلومات الخدمة املطلوبة 

حسب إجراءات املؤسسة للمعلومات 

عن املنتجات والخدمات ووضع 

العالمات، ونسبة فئات املنتجات 

والخدمات الهامة املعرضة لطلب مثل 

هذه املعلومات.

غري جوهري

PR4

العدد اإلجاميل لحوادث عدم االمتثال 

للقوانني والقواعد التطوعية بشأن 

معلومات وعالمات الخدمات حسب 

نوع النتائج

غري جوهري

PR5جوهريعمالؤنانتائج استطالعات قياس رضا العمالء
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بعمالئنا

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
جدول املعلومات املادية



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

117املحتويات

االتصاالت التسويقية

PRجوهرياالمتثالبيع منتجات محظورة أو متنازع عليها٦
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بالقوانني واألنظمة الوطنية والدولية

PR٧

العدد اإلجاميل لحوادث عدم االمتثال 

للقوانني والقواعد التطوعية بشأن 

االتصاالت التسويقية مبا فيها اإلعالنات 

والرتويج والرعاية، حسب نوع النتائج

جوهري االمتثال
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بالقوانني واألنظمة الوطنية والدولية

خصوصية العمالء

PR٨

العدد اإلجاميل للتظلامت املتعلقة 

بانتهاكات خصوصية العمالء وضياع 

بيانات العمالء

جوهرياالمتثال، عمالؤنا 
ضمن النطاق الكامل لعملياتنا وخارجها كونها 

تتعلق بعمالئنا

االمتثال

PR٩

القيمة النقدية للغرامات كبرية لعدم 

االمتثال للقوانني والقوانني املتعلقة بتوفري 

واستخدام املنتجات والخدمات

جوهرياالمتثال، عمالؤنا 
ضمن نطاق عملياتنا وخارجها كونها تتعلق 

بالقوانني واألنظمة الوطنية والدولية

إجراءات إعداد التقارير في أرامكس
جدول املعلومات املادية
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
البيانات املالية املوحدة 

3١ ديسمرب ٢٠١4
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تقرير مدققي الحسابات املستقلني إىل السادة مساهمي رشكة أرامكس ش.م.ع 

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لرشكة أرامكس ش.م.ع )»الرشكة«( والرشكات التابعة لها )معاً »املجموعة«( والتي تتألف من بيان املركز 
املايل املوحد كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 والبيانات املوحدة للدخل والدخل الشامل اآلخر والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة 

املنتهية يف ذلك التاريخ وملخص السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات التوضيحية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية والنصوص املطبقة من 
النظام األسايس للرشكة وقانون الرشكات التجارية لسنة ١٩٨4 )وتعديالته( يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعن الرقابة الداخلية التي تعتربها 

اإلدارة رضورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كان ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استناداً إىل أعامل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، والتي 
تتطلب منا االلتزام بقواعد السلوك املهني وتخطيط وتنفيذ أعامل التدقيق للحصول عىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية خالية من األخطاء 

الجوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات الالزمة للحصول عىل أدلة مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة. إن اإلجراءات املختارة 
تعتمد عىل تقدير مدققي الحسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات املالية املوحدة، سواء كان ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ. 
وعند تقييم هذه املخاطر، يضع املدقق يف االعتبار نظام الرقابة الداخلية للمنشأة واملعنية بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة 

لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس لهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة. ويتضمن التدقيق أيضاً تقييم مدى 
مالمئة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية التي قامت بها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية.

وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية.

الرأي
يف رأينا، إن البيانات املالية املوحدة تعرب بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن املركز املايل للمجموعة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 وعن 

أداءها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. 

النتائج المالية
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التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

كام نؤكد بأنه، يف رأينا، إن البيانات املالية املوحدة تتضمن، من كافة النواحي الجوهرية، املتطلبات السارية املفعول لقانون الرشكات التجارية يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة ١٩٨4 )وتعديالته( والنظام األسايس للرشكة، وإن الرشكة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد 

وفقاً لألصول املرعية وأن البيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة فيام يتعلق بالبيانات املالية املوحدة تتفق مع السجالت املحاسبية. لقد حصلنا 
عىل جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا. وحسب علمنا واعتقادنا، مل تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام قانون 

الرشكات التجارية لسنة ١٩٨4 )وتعديالته( يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو النظام األسايس للرشكة عىل وجه قد يكون له تأثري جوهري عىل 
نشاط املجموعة أو مركزها املايل.

توقيع:
أرشف أبو رشخ

رشيك
رقم القيد: ٦٩٠

عن إرنست ويونغ

3 مارس ٢٠١5
دبــي، اإلمارات العربية املتحدة

النتائج المالية
تقرير مدققي الحسابات املستقلني إىل السادة مساهمي رشكة أرامكس ش.م.ع )تتمة(
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٢٠١4٢٠١3

ألف درهمألف درهمإيضاحات

املوجودات

املوجودات غري املتداولة

453٠,٦١٦54١,5٧٧ممتلكات وآالت ومعدات

5١,٠٨٧,٦4٦٩٧3,٦٢٩الشهرة

٦3٢,٨3٩٢3,٩١٢موجودات معنوية أخرى

٩4٧,54٨4٩,٧١٨, ١٠استثامرات يف مشاريع مشرتكة ورشكات حليفة

١١3,3٦5٢,3٨٢موجودات رضيبية مؤجلة

٦,٨٠١٦,٨٠١موجودات غري متداولة أخرى

١,٧٠٨,٨١5١,5٩٨,٠١٩

املوجودات املتداولة

١٢٦٨٦,٦٧٧٦٠3,٩٠١ذمم مدينة، صايف

١3١٩١,٧٦٦١٢٦,٩3٠موجودات متداولة أخرى

١4٦١٩,٩٩١٦5٦,٩٧٢األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق

١,4٩٨,434١,3٨٧,٨٠3

3,٢٠٧,٢4٩٢,٩٨5,٨٢٢إجاميل املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية

١5١,4٦4,١٠٠١,4٦4,١٠٠رأس املال

١٦١٧٠,٦3٢١45,٢54احتياطي قانوين

)٩٠,5٧٩()١5١,4٢١(١٦احتياطي تحويل عمالت أجنبية

)١5,٧٦3()٢٨,٢٦٨(١٦احتياطي ناتج عن استحواذ حصص غري مسيطرة 

١٧٢,٠5٦١٠احتياطي التحوط النقدي

١٨٧٠٨,٠٠١5٨٦,٩53أرباح غري موزعة

٢,١٦5,١٠٠٢,٠٨٩,٩٧5حقوق امللكية العائدة ملساهمي الرشكة األم

٢4,4٧٦3٦,٨٧٠حصص غري مسيطرة

٢,١٨٩,5٧٦٢,١٢٦,٨45إجاميل حقوق امللكية 

املطلوبات غري املتداولة 

١٩٩٧,٢٨٦١٢٨,٠٩5قروض وسلفيات يرتتب عليها فوائد

٢٠١١٧,٧١٧١٠3,٠٦٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

-       ٢4٨,33٦مطلوبات مكافأة املوظفني

١١٢,٠٩3١,4٢5مطلوبات رضيبية مؤجلة

٢٢5,43٢٢3٢,5٨٦

املطلوبات املتداولة 

٢١١٧٨,5٨٧١٦3,١5٩ذمم دائنة

-       ٢٢١٢,٩٢٢سحب عىل املكشوف من البنوك

١٩53,٩3٩4٩,3٠٢قروض وسلفيات يرتتب عليها فوائد

٢354٦,٧٩34١3,٩3٠مطلوبات متداولة أخرى

٧٩٢,٢4١٦٢٦,3٩١

١,٠١٧,٦٧3٨5٨,٩٧٧إجاميل املطلوبات  

3,٢٠٧,٢4٩٢,٩٨5,٨٢٢إجاميل حقوق امللكية واملطلوبات

البيانات 
بيان املركز املايل املوحد

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 
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.تشكل اإليضاحات من 1 إىل 37 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

البيانات 
بيان املركز املايل املوحد )تتمة(

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

تم اعتامد البيانات املالية املوحدة لإلصدار وفقا لقرار أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 3 مارس ٢٠١5

بشار عبيد
)املدير املايل(

حسني هاشم
)الرئيس التنفيذي(

عبد الله املزروعي
)رئيس مجلس اإلدارة(
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.تشكل اإليضاحات من 1 إىل 37 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
بيان الدخـل املوحد

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

20142013

ألف درهمألف درهمإيضاحاتالعمليات املستمرة 

٢53,٦4٩,5٠٢3,3٢٠,٧4٢تقديم الخدمات

)١,5٢١,٧٦4()١,٦4٦,٧٧١(٢٦تكلفة الخدمات

٢,٠٠٢,٧3١١,٧٩٨,٩٧٨إجاميل األرباح

)4,٩٧4()3,٦5٦(٩, ١٠الحصة من نتائج املشاريع املشرتكة والرشكة الحليفة

)١5٢,4٩٧()١٨٠,١٢5(مصاريف بيع وتسويق

)٦33,٨٠3()٧٠4,١4٧(٢٧مصاريف إدارية

)٦٦3,353()٧35,٩5٠(٢٨مصاريف تشغيلية

٢٩4,33٨5,٨٦٨دخل آخر

3٨3,١٩١35٠,٢١٩األرباح التشغيلية

٧,٦٧5٦,٢٨١دخل التمويل

)٨,4٦٩()٧,٠٦5(مصاريف التمويل

3٨3,٨٠١34٨,٠3١األرباح من العمليات املستمرة قبل احتساب الرضيبة

)3٢,٠٩٨()3٦,٧٦٠(١١مصاريف رضيبة الدخل

34٧,٠4١3١5,٩33أرباح السنة من العمليات املستمرة

العمليات املتوقفة

)٨٠5()٨5(٨الخسائر بعد الرضيبة من العمليات املتوقفة

34٦,٩5٦3١5,١٢٨أرباح السنة

العائدة إىل:

مساهمي الرشكة األم:

3١٨,4٨3٢٧٨,٨٢٦أرباح السنة من العمليات املستمرة

)٨٦٨()٨5(خسائر السنة من العمليات املتوقفة

3١٨,3٩٨٢٧٧,٩5٨

حصص غري مسيطرة:

٢٨,55٨3٧,١٠٧أرباح السنة من العمليات املستمرة

٦3-      أرباح السنة من العمليات املتوقفة 

٢٨,55٨3٧,١٧٠

34٦,٩5٦3١5,١٢٨

األرباح للسهم العائدة إىل مساهمي الرشكة األم:

AED AED٠.١٩٠ 3١٠.٢١٧الربح األسايس واملخفض للسهم



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

119املحتويات

تشكل اإليضاحات من 1 إىل 37 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
بيان الدخـل الشامل اآلخر املوحد

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢٠١4٢٠١3

ألف درهمألف درهمإيضاحات

34٦,٩5٦3١5,١٢٨األرباح للسنة

الدخل الشامل اآلخر بعد تنزيل الرضيبة

بنود الدخل الشامل اآلخر التي سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح  أو الخسائر يف الفرتات الالحقة

)5٦,3٧١()٦١,33٠(فروقات سعر رصف العمالت عند تحويل العمليات األجنبية

-     ٢4٢أرباح عموالت أجنبية من استبعاد رشكة تابعة

١٧٧3٦١,4٦٠أرباح من تحوطات التدفقات النقدية 

١,5١٠ ١٧١,3١٠مصاريف تحوطات التدفقات النقدية املعاد تدويرها يف بيان الدخل املوحد

)53,4٠١()5٩,٠4٢(صايف بنود الدخل الشامل اآلخر التي سيتم إعادة تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات الالحقة

)53,4٠١()5٩,٠4٢(الخسائر الشاملة األخرى للسنة، بعد تنزيل الرضيبة 

٢٨٧,٩١4٢٦١,٧٢٧إجاميل الدخل الشامل للسنة

إجاميل الدخل الشامل العائد إىل:

٢5٩,٦٠٢٢٢4,٩٩٢مساهمي الرشكة األم

٢٨,3١٢3٦,٧35حصص غري مسيطرة

٢٨٧,٩١4٢٦١,٧٢٧
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.تشكل اإليضاحات من 1 إىل 37 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

العائدة ملساهمي الرشكة األم

رأس املال

املدفوع

احتياطي

قانوين

احتياطي تحويل

العمالت األجنبية

استحواذ حصص

غري مسيطرة

احتياطي

التحوط 

النقدي

أرباح

غري موزعة
املجموع

حصص

غري مسيطرة
اإلجاميل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهم

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

١٠5٨٦,٩53٢,٠٨٩,٩٧53٦,٨٧٠٢,١٢٦,٨45)١5,٧٦3()٩٠,5٧٩(١,4٦4,١٠٠١45,٢54يف ١ يناير ٢٠١4

٢,٠4٦3١٨,3٩٨٢5٩,٦٠٢٢٨,3١٢٢٨٧,٩١4-      )٦٠,٨4٢(-      -      إجاميل الدخل الشامل للسنة

أتعاب مجلس اإلدارة املدفوعة 

)إيضاح ١٨(
      -      -      -      -      -)3,٦٠٠()3,٦٠٠(      -)3,٦٠٠(

توزيعات أرباح إىل رشكات 

تابعة
      -      -      -      -      -      -      -)4٠,٠٦3()4٠,٠٦3(

١,١٠٢١,١٠٢-      -      -      -      -      -      -      حصص غري مسيطرة

االستحواذ عىل حصص غري 

مسيطرة ) إيضاح 3(
      -      -      -)١٢,5٠5(      -      -)١٢,5٠5()١,٧45()١4,٢5٠(

توزيعات أرباح للمساهمني 

)إيضاح ١٨(
      -      -      -      -      -)١٦٨,3١٦٨()٧٢,3١٦٨(-      )٧٢,3٧٢(

-      -      -      )٢5,3٧٨(-      -      -      ٢5,3٧٨-      املحّول إىل االحتياطي القانوين

٢,٠5٦٧٠٨,٠٠١٢,١٦5,١٠٠٢4,4٧٦٢,١٨٩,5٧٦)٢٨,٢٦٨()١5١,4٢١(١,4٦4,١٠٠١٧٠,٦3٢يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١3

4٨١,٢٧١٢,٠١3,٦433٢,4٢٨٢,٠4٦,٠٧١)٢,٩٦٠()١٦,٠١١()34,٦43(١,4٦4,١٠٠١٢١,٨٨٦يف ١ يناير ٢٠١3

٢,٩٧٠٢٧٧,٩5٨٢٢4,٩٩٢3٦,٧35٢٦١,٧٢٧-      )55,٩3٦(-      -      إجاميل الدخل الشامل للسنة

أتعاب مجلس اإلدارة املدفوعة 

)إيضاح ١٨(
      -      -      -      -      -)٢,٢5٢,٢()٠5٢,٢(-      )٠5٠(

توزيعات أرباح إىل رشكات 

تابعة
      -      -      -      -      -      -      -)33,١٦٧()33,١٦٧(

٨٧4٨٧4-      -      -      -      -      -      -      حصص غري مسيطرة

توزيعات أرباح للمساهمني 

)إيضاح ١٨(
      -      -      -      -      -)١4٦,4١()١٠4٦,4١(-      )١٠4٦,4١٠(

-      -      -      )٢3,3٦٨(-      -      -      ٢3,3٦٨-      املحّول إىل االحتياطي القانوين

-      -      -      )٢4٨(-      ٢4٨-      -      -      استبعاد رشكة تابعة

١٠5٨٦,٩53٢,٠٨٩,٩٧53٦,٨٧٠٢,١٢٦,٨45)١5,٧٦3()٩٠,5٧٩(١,4٦4,١٠٠١45,٢54يف 3١ ديسمرب ٢٠١3



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

121املحتويات

.تشكل اإليضاحات من 1 إىل 37 املرفقة جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
بيان التدفقات النقدية املوحد

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢٠١4٢٠١3

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
3٨3,٨٠١34٨,٠3١األرباح قبل الرضيبة من العمليات املستمرة

)٧٧١()٨5(٨الخسائر قبل الرضيبة من العمليات املتوقفة 

3٨3,٧١٦34٧,٢٦٠األرباح قبل الرضيبة

التعديالت للبنود التالية:

4٧٧,٩٢٦٧٧,٢4٨ استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٦3,5٧33,33٩ إطفاء موجودات معنوية أخرى

٢٠٢4,3٦5٢٢,٦٨5 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني 

١٢١٠,٢5٢٧,55٩ مخصص ذمم مدينة مشكوك يف تحصيلها، صايف

٢,١٨٨)٦١٠( صايف )دخل( مرصوف التمويل 

-      ٢4٨,33٦ مصاريف الدفعات عىل أساس األسهم 

3,٦5٦4,٩٧4 الحصة من نتائج املشاريع املشرتكة والرشكات الحليفة

)٢٧٧(١,5٠١ خسائر )أرباح( استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

-      ٨٨5 خسائر من استبعاد العمليات املتوقفة

-      4٢٦,4٧3 شطب ممتلكات وآالت ومعدات

تغريات يف رأس املال العامل:

)3١,٠4٧()٧٧,4١٢( ذمم مدينة

٢,535٨,٨٦٦ ذمم دائنة

٧,١٢3)٦3,٦٧٦( موجودات متداولة أخرى

١٠٢,٦433٠,4٠١ مطلوبات متداولة أخرى

5٠3,3٦34٨٠,3١٩النقد من العمليات

)١٠,٠١٢()٩,٦4١(٢٠مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفني

)٢5,٦33()34,٧١٠(رضيبة دخل مدفوعة

45٩,٠١٢444,٦٧4صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية

)٦٧,٠٠١()١٠٦,3٨٢(4رشاء ممتلكات وآالت ومعدات

3,٢533,٠٦٨املبالغ املحصلة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

٧,٦٧5٦,٢٨١فوائد مقبوضة

٨٢٢54٦٠األرباح املحصلة من بيع رشكة تابعة، بعد تنزيل النقدية 

٢٨-      موجودات غري متداولة أخرى

-      )١4,٢5٠(3االستحواذ عىل حصص غري مسيطرة

١,3٠٩)445(تأمينات نقدية

)4,٠4٢()٢,٧٠٨(استثامرات يف مشاريع مشرتكة ورشكات حليفة

-      )١3٧,٨٠٢(3االستحواذ عىل رشكات تابعة، بعد تنزيل النقدية

)5٩,٨٩٧()٢5٠,434(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

20142013

Notes٠٠٠’AED٠٠٠’AED
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The attached notes from 1 to 37 form part of these consolidated financial statements

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
بيان التدفقات النقدية املوحد )تتمة(

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

األنشطة التمويلية

)٨,4٦٩()٧,٠٦5(فوائد مدفوعة

٦,٨٢5١4٩,3٢٦صايف املبالغ املحصلة من القروض والسلفيات

-      )34,٢34(تسديد قروض و سلفيات

)33,١٦٧()4٠,٠٦3(توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غري مسيطرة

١,١٠٢٨٧4حصص غري مسيطرة

)٢,٢5٠()3,٦٠٠(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة

)١4٦,4١٠()١٦٨,3٧٢(توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمني

)4٠,٠٩٦()٢45,4٠٧(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

)344,٦٨١()3٦,٨٢٩(صايف )النقص( الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

)٨,٧44()١3,5١٩(صايف فروقات تحويل عمالت أجنبية

١4٦45,4443٠٩,5٠٧النقدية وشبه النقدية يف ١ يناير 

١45٩5,٠٩٦٦45,444النقدية وشبه النقدية يف 3١ ديسمرب
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4  

١ معلومات المنشأة

إن رشكة أرامكس ش.م.ع )»الرشكة األم«( هي رشكة مساهمة عامة مسجلة يف إمارة ديب، اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ ١5 فرباير ٢٠٠5 وفًقا 
ألحكام القانون االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨4 )وتعديالته( لدولة اإلمارات العربية املتحدة. إن البيانات املالية املوحدة للرشكة كام يف 3١ ديسمرب 

٢٠١4 تشتمل عىل بيانات الرشكة األم ورشكاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعني باملجموعة وبشكل فردي بـ »رشكات املجموعة«(.

تم إدراج الرشكة األم يف سوق ديب املايل بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٠5.

إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي االستثامر يف أعامل الشحن والنقل الرسيع وإدارة خطوط الخدمات اللوجستية والتوريد وذلك من خالل 
حيازة وامتالك حصص مسيطرة يف رشكات يف الرشق األوسط ومناطق أخرى من العامل.

إن عنوان املكتب املسجل للرشكة األم هو أبراج مركز األعامل، ٢3٠٢A، مدينة اإلعالم )تيكوم(، شارع الشيخ زايد، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

تم اعتامد البيانات املالية املوحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 3 مارس ٢٠١5.

٢ أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة

2-1 أسس إعداد البيانات املالية 

تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة طبقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية كام أصدرت من قبل مجلس معايري املحاسبة الدولية 
واملتطلبات السارية املفعول يف القانون االتحادي رقم ٨ لسنة ١٩٨4 )وتعديالته( لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

تعد البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة، وهو العملة املستخدمة لدى الرشكة األم. تم عرض املعلومات املالية بالدرهم اإلمارايت 
وجرى تقريب جميع املبالغ إىل أقرب ألف درهم، إال إذا أشري لغري ذلك. 

يتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء األدوات املالية املشتقة وخطط املزايا املحددة اللتان يتم قياسهام بالقيمة 
العادلة.

2-2 أسس توحيد البيانات املالية

تتألف البيانات املالية املوحدة من البيانات املالية للمجموعة والرشكات التابعة لها كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4. تتحقق السيطرة عندما يكون 
للمجموعة حقوق يف العوائد املتغرية الناتجة عن ارتباطها بالرشكة املستثمر فيها ولديها القدرة عىل التأثري عىل هذه العوائد من خالل قدرتها عىل 

السيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها. وتتم السيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها فقط عند تحقق ما ييل:
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-٢ أسس توحيد البيانات املالية )تتمة(

سيطرة املجموعة عىل الرشكة املستثمر بها )الحقوق القامئة التي متنح املجموعة القدرة عىل توجيه النشاطات ذات الصلة للرشكة املستثمر 	 
بها(.

تعرض املجموعة أو حقوقها يف العوائد املتغرية الناتجة عن ارتباطها بالرشكة املستثمر فيها.	 
القدرة عىل مامرسة السيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها والتأثري عىل عوائدها.	 

 

هناك افرتاض مسبق أن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إىل السيطرة. عندما متتلك املجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها يف الرشكة 
املستثمر فيها، تقوم املجموعة بأخذ جميع الحقائق والظروف ذات العالقة بعني االعتبار لتحديد فيام إذا كانت متتلك سيطرة عىل الرشكة املستثمر 

فيها ويتضمن ذلك: 

الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت آخرين يف الرشكة املستثمر فيها	 
الحقوق الناتجة من الرتتيبات التعاقدية األخرى	 
حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت املحتملة للمجموعة	 

تقوم املجموعة بإعادة تقييم فيام إذا كانت تسيطر عىل الرشكة املستثمر فيها ويف حال وجود ظروف أو حقائق تدل عىل التغري يف أحد أو أكرث 
من عنرص من عنارص السيطرة الثالثة. يتم توحيد البيانات املالية للرشكة التابعة ابتداًء من تاريخ مامرسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. 

يتم توحيد موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الرشكة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة يف البيانات املالية املوحدة من تاريخ 
سيطرة املجموعة عىل الرشكات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.

يتم تحميل األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود بيان الدخل الشامل اآلخر عىل حقوق حملة األسهم يف الرشكة األم للمجموعة والحصص غري 
املسيطرة حتى لو أدى ذلك إىل عجز يف رصيد حقوق الحصص غري املسيطرة. وعند الرضورة، يتم تعديل البيانات املالية للرشكات التابعة لتتامىش 

سياساتها املحاسبية مع السياسات املحاسبية للمجموعة. يتم حذف جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل واملرصوفات والتدفقات 
النقدية املتعلقة باملعامالت بشكل كامل بني رشكات املجموعة عند توحيد البيانات املالية.

يتم احتساب األثر الناتج عن تغري نسبة امللكية يف الرشكة التابعة، دون خسارة السيطرة، يف معاملة حقوق امللكية. 

إذا فقدت املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة، فإنها تقوم بشطب املوجودات )مبا يف ذلك الشهرة( واملطلوبات والحصص غري املسيطرة واملكونات 
األخرى لحقوق املساهمني ذات العالقة بينام يتم تثبيت أية أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تثبت أي استثامر محتفظ به 

بالقيمة العادلة.

2-3 التغريات يف السياسات املحاسبية واإلفصاحات

ان السياسات املحاسبية املتبعة يف اعداد البيانات املالية املوحدة متفقة مع تلك املتبعة يف السنة السابقة، باستثناء املعايري والتفسريات الجديدة 
واملعدلة التالية التي يرسي مفعولها يف ١ يناير ٢٠١4:
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-3 التغريات يف السياسات املحاسبية واإلفصاحات )تتمة(

يوضح ما ييل طبيعة وتأثري كل معيار وتعديل جديد:

املنشآت االستثامرية )التعديالت عىل املعيارين الدوليني إلعداد التقارير املالية رقم 10 و12 واملعيار املحاسبي الدويل رقم 27(
تقدم هذه التعديالت استثناًء حول متطلبات التوحيد للمنشآت التي تستويف تعريف املنشأة االستثامرية مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير 
املالية رقم ١٠ – البيانات املالية املوحدة ويجب تطبيقها بأثر رجعي، خضوعاً لبعض اإلعفاءات من عملية االنتقال. يتطلب استثناء التوحيد من 

املنشآت االستثامرية احتساب الرشكات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ليس لهذه التعديالت أي تأثري عىل املجموعة، حيث 
أنه ال تؤهل أية منشأة يف املجموعة لتكون منشأة استثامرية مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١٠.

تسوية املوجودات املالية واملطلوبات املالية – تعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 32
توضح هذه التعديالت معنى »لها حالياً حق ملزم قانوناً للتسوية« ومعايري آليات السداد غري املتزامنة لغرف املقاصة لتكون مؤهلة للتسوية ويتم 

تطبيقها بأثر رجعي. ليس لهذه التعديالت أي تأثري عىل املجموعة، حيث أنه ليس لدى أيا من منشآت املجموعة ترتيبات تسوية.

 استبدال املشتقات ومواصلة محاسبة التحوط - التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 39
تقدم هذه التعديالت إعفاًء من توقف محاسبة التحوط عندما يستويف استبدال أداة مشتقة مصنفة كأداة التحوط ملعايري معينة وأن التطبيق بأثر 

رجعي رضورياً. إن هذه التعديالت ليس لها تأثري عىل املجموعة ألن املجموعة مل تقم باستبدال مشتقاتها خالل الفرتات الحالية والسابقة.

التفسري رقم 21 الصادر عن لجنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية - الرضائب
يقوم التفسري رقم ٢١ الصادر عن لجنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية بتوضيح بأن املنشأة تقوم بتثبيت مطلوبات رضيبة ما عندما 

ينتج عن األنشطة دفعات، كام هو معرف بالترشيعات ذات عالقة. بالنسبة للرضيبة التي تنتج بالحد األدىن من مستوى السداد، يوضح التفسري 
أنه ال يتم توقع أية مطلوبات قبل الوصول إىل الحد األدىن املعني من مستوى السداد. إن التطبيق باُثر رجعي رضورياً للتفسري رقم ٢١ الصادر عن 

لجنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. إن هذا التفسري ليس له تأثري عىل املجموعة حيث أنها طبقت مبادئ التثبيت مبوجب املعيار 
املحاسبي الدويل رقم 3٧ املخصصات، املطلوبات الطارئة واملوجودات الطارئة واملتوافقة مع متطلبات التفسري رقم ٢١ الصادر عن لجنة تفسريات 

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف السنوات السابقة.

التحسينات السنوية دورة 2012-2010
يف دورة التحسينات السنوية ٢٠١٠-٢٠١٢، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية سبعة تعديالت عىل ستة معايري، والتي تضمنت تعديال عىل 
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١3 قياس القيمة العادلة. إن التعديل عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١3 يرسي مفعولها 

فوراً، وبالتايل، عىل الفرتات التي تبدأ يف ١ يناير ٢٠١4، ويوضح يف أساس االستنتاجات أن الذمم املدينة والدائنة قصرية األجل ذات أسعار فوائد غري 
معلنة ميكن قياسها مببالغ الفاتورة عندما يكون تأثري الخصم غري جوهري. إن هذا التعديل عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١3 ليس له 

أي تأثري عىل املجموعة.

التحسينات السنوية دورة 2013-2011
يف دورة التحسينات السنوية ٢٠١١-٢٠١3، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية أربعة تعديالت عىل أربعة معايري، والتي تضمنت تعديال عىل 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١ االتباع ألول مرة للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. إن التعديل عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير 
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-3 التغريات يف السياسات املحاسبية واإلفصاحات )تتمة(

املالية رقم ١ يرسي مفعوله فوراً، وبالتايل، للفرتات التي تبدأ يف ١ يناير ٢٠١4، ويوضح يف أساس االستنتاجات أن املنشأة ميكن أن تختار تطبيق إما 
معياراً حالياً أو معياراً جديداً والذي مل يصبح إلزامياً بعد، ولكن يسمح بالتطبيق املبكر، رشيطة أن أياً من املعيارين يتم تطبيقه باستمرار طوال 

الفرتات املعروضة يف البيانات املالية للمنشأة التي تتبع املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ألول مرة. إن هذا التعديل عىل املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية رقم ١ ليس له أي تأثري عىل املجموعة، ألن املجموعة تعترب معدة قامئة لبياناتها املالية وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

2-4 املعايري الصادرة والتي مل يرس مفعولها بعد

تم اإلفصاح عن املعايري والتفسريات الصادرة، والتي مل يرس مفعولها بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة أدناه. تعتزم املجموعة 
تطبيق هذه املعايري، إذا كان ذلك ممكناً، عندما تصبح سارية املفعول.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9 األدوات املالية
يف يوليو ٢٠١4، أصدر مجلس املعايري املحاسبية الدولية اإلصدار النهايئ من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ – األدوات املالية الذي 

يعكس جميع مراحل األدوات املالية ويحل محل املعيار املحاسبي الدويل رقم 3٩ - األدوات املالية: التثبيت والقياس وجميع اإلصدارات السابقة 
من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩. يقدم املعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس واالنخفاض يف القيمة ومحاسبة التحوط. يرسي 

مفعول املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٨، مع السامح بالتطبيق املبكر. يجب التطبيق 
بأثر رجعي، ولكن معلومات املقارنة غري إلزامية. يتم السامح بالتطبيق املبكر لإلصدارات السابقة من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ 

)٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١3( اذا كان تاريخ التطبيق األويل قبل ١ فرباير ٢٠١5. إن اتباع املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ سيكون له تأثري عىل 
تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة، ولكن ليس له تأثري عىل تصنيف وقياس املطلوبات املالية للمجموعة.

 
املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 14 الحسابات املؤجلة املنظمة

إن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١4 هو معيار اختياري يسمح للمنشآت، التي تخضع أنشطتها ألسعار منظمة، مبواصلة تطبيق معظم 
سياساتها املحاسبية الحالية عىل أرصدة الحسابات املؤجلة املنظمة عند اتباعها للمرة األوىل للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية. إن املنشآت التي 
تتبع املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١4 يجب أن تعرض الحسابات املؤجلة املنظمة كبنود منفصلة يف بيان املركز املايل وتعرض الحركات 
يف أرصدة هذه الحسابات كبنود منفصلة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر. يتطلب املعيار إفصاحات عن طبيعة األسعار املنظمة 

للمنشأة، واملخاطر املرتبطة بها، وتأثري تلك األسعار املنظمة عىل بياناتها املالية. يرسي مفعول املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١4 للفرتات 
السنوية التي تبدأ يف أو بعد ا يناير ٢٠١٦. نظراً ألن املجموعة تعترب معدة قامئة لبياناتها املالية وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، فإنه لن 

يتم تطبيق هذا املعيار.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 19 خطط املزايا املحددة- مساهامت املوظفني
يتطلب املعيار املحاسبي الدويل رقم ١٩ أن تقوم املنشأة باألخذ يف االعتبار املساهامت املقدمة من املوظفني أو أطراف ثالثة عند احتساب خطط 
املزايا املحددة. عندما تكون هذه املساهامت مرتبطة بالخدمة، يجب أن تكون عائدة إىل فرتات الخدمة كمزايا سالبة. توضح هذه التعديالت أنه 
إذا كان مبلغ املساهامت مستقل عن عدد سنوات الخدمة، يسمح للمنشأة أن تثبت هذه املساهامت كخفض يف تكاليف الخدمة يف الفرتة التي 

يتم فيها تقديم الخدمة، بدالً من تخصيص املساهامت يف فرتات الخدمة. يرسي مفعول هذا التعديل للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يوليو 
٢٠١4. ليس من املتوقع أن يتعلق هذا التعديل باملجموعة، نظراً ألنه ليس لدى أي من منشآت املجموعة خطط مزايا محددة للمساهامت من 

املوظفني أو أطراف ثالثة.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-4 املعايري الصادرة والتي مل يرسي مفعولها بعد )تتمة(

التحسينات السنوية دورة 2012-2010
يرسي مفعول هذه التحسينات من ١ يوليو ٢٠١4 وليس من املتوقع أن يكون لها تأثري جوهري عىل املجموعة، وتشمل:

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 2 الدفعات عىل أساس األسهم
يتم تطبيق هذا التحسني يف املستقبل ويوضح بعض األمور املتعلقة بتعريفات األداء ورشوط الخدمات التي تكون رشوط املنح، مبا يف ذلك:

يجب أن يتضمن رشط األداء عىل رشط الخدمة	 
يجب أن يتم استيفاء هدف األداء عندما يقوم الطرف املقابل بتقديم خدمة	 
ميكن أن يرتبط هدف األداء بعمليات أو أنشطة املنشأة، أو مبنشأة أخرى يف نفس املجموعة	 
ميكن أن يكون رشط األداء رشط سوقي أو غري سوقي	 
إذا قام الطرف املقابل، بغض النظر عن السبب، بالتوقف عن تقديم الخدمة خالل فرتة املنح، لن يتم استيفاء رشط الخدمة	 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3 دمج األعامل
يتم تطبيق هذا التعديل مستقبال ويوضح أن جميع ترتيبات املبلغ الطارئ املصنفة ضمن املطلوبات )أو املوجودات( والناتجة من دمج األعامل 

يجب أن يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سواًء كانت تندرج ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ 
أم ال )أو املعيار املحاسبي الدويل رقم 3٩ ، حيثام ينطبق(.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 8 القطاعات التشغيلية
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه:

يجب عىل املنشأة أن تفصح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق معايري التجميع يف الفقرة ١٢ من املعيار الدويل إلعداد التقارير 	 
املالية رقم ٨، مبا يف ذلك وصف مخترص للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية )عىل سبيل املثال، املبيعات وإجاميل 

األرباح( املستخدمة لتقييم فيام اذا كانت القطاعات »متشابهة«
يلزم اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إىل إجاميل املوجودات فقط يف حال رفع تقرير بالتسوية إىل رئيس العمليات، كام يف اإلفصاح 	 

املطلوب ملوجودات القطاع.

املعيار املحاسبي الدويل رقم 16 املوجودات الثابتة واملعيار املحاسبي الدويل رقم 38 املوجودات غري امللموسة
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح يف املعيار املحاسبي الدويل رقم ١٦ واملعيار املحاسبي الدويل رقم 3٨ عىل أنه ميكن أن يعاد تقييم 
األصل بالرجوع إىل البيانات امللحوظة إما بإجاميل أو صايف القيمة املدرجة. باإلضافة إىل ذلك، فإن االستهالك أو اإلطفاء املرتاكم ميثل الفرق بني 

املبالغ اإلجاملية واملدرجة لألصل.

املعيار املحاسبي الدويل رقم 24 إفصاحات األطراف ذات العالقة
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن إدارة املنشأة )منشاة تقدم خدمات ملوظفي اإلدارة العليا( هي طرف ذو عالقة يخضع إىل 

إفصاحات األطراف ذات العالقة. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل املنشأة التي تستخدم رشكة إدارة اإلفصاح عن املصاريف املتكبدة عىل خدمات 
اإلدارة.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-4 املعايري الصادرة والتي مل يرسي مفعولها بعد )تتمة(

التحسينات السنوية دورة 2013-2011
يرسي مفعول هذه التحسينات من ١ يوليو ٢٠١4 وليس من املتوقع أن يكون لها تأثري جوهري عىل املجموعة، وتشمل:

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3 دمج األعامل
يتم تطبيق التعديل مستقبالً ويوضح استثناءات النطاق ضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3 ما ييل:

أن الرتتيبات املشرتكة، وليس فقط املشاريع املشرتكة، هي خارج نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3	 
أن استثناء النطاق هذا ينطبق فقط عىل عملية املحاسبة يف البيانات املالية للرتتيب املشرتك نفسه	 

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 13 قياس القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل مستقبالً ويوضح أن استثناء املحفظة ضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١3 ميكن تطبيقه ليس فقط عىل 

املوجودات املالية واملطلوبات املالية، ولكن أيضا عىل العقود األخرى ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٩ )أو املعيار املحاسبي 
الدويل رقم 3٩، عندما ينطبق ذلك(.

املعيار املحاسبي الدويل رقم 40 العقارات االستثامرية
إن وصف الخدمات املساعدة يف املعيار املحاسبي الدويل رقم 4٠ يفرق بني العقارات االستثامرية والعقارات التي يشغلها مالكوها )أي املوجودات 

الثابتة(. يتم تطبيق التعديل يف املستقبل ويوضح أن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3، وليس وصف الخدمات املساعدة يف املعيار 
املحاسبي الدويل رقم 4٠، يستخدم لتحديد ما إذا كانت املعاملة هي رشاء أصل أو دمج أعامل.

املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 15 اإليرادات من عقود العمالء
تم إصدار املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١5 يف مايو ٢٠١4 ويؤسس منوذجا جديدا من خمس خطوات والذي سيتم تطبيقه عىل 

اإليرادات الناتجة من عقود العمالء. مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١5 تثبت اإليرادات بقيمة تعكس املبلغ الذي تتوقع املنشأة 
أن يحق لها مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إىل العمالء. توفر األسس يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١5 نهجاً أكرث تنظيام 

لقياس وتثبيت اإليرادات.

 ينطبق معيار اإليرادات الجديد عىل جميع املنشآت وسوف يحل محل جميع متطلبات تثبيت اإليرادات الحالية مبوجب املعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية. يتطلب تطبيق إما املعيار بالكامل أو املعدل بأثر رجعي للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٧ مع السامح باالتباع 

املبكر. تقوم املجموعة حالياً بتقييم تأثري املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١5 وتنوي اتباع املعايري الجديدة عند رسيان مفعولها.

التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 11 الرتتيبات املشرتكة: احتساب االستحواذ عىل الحصص
تتطلب التعديالت عىل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١١ أن املشغل املشرتك الذي يقوم باحتساب االستحواذ عىل الحصص يف عملية 

مشرتكة، حيث يشكل نشاط العملية املشرتكة أعامل، يجب أن يطبق مبادئ املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3 ذات العالقة عن احتساب 
دمج األعامل. توضح التعديالت أيضا أن الحصة املحتفظ بها سابقاً يف عملية مشرتكة ال يعاد قياسها عند استحواذ حصة إضافية يف نفس العملية 

املشرتكة بينام يتم االحتفاظ بالسيطرة املشرتكة. وباإلضافة إىل ذلك، تم إضافة استثناء نطاق للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١١ لتحديد 
أن التعديالت ال تنطبق عندما يكونا الطرفان اللذان يتقاسامن السيطرة املشرتكة، مبا يف ذلك املنشأة التي تعد التقارير، هام تحت السيطرة املشرتكة 

لنفس الطرف املسيطر النهايئ.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-4 املعايري الصادرة والتي مل يرسي مفعولها بعد )تتمة(

تنطبق التعديالت عىل كل من االستحواذ عىل الحصة األولية يف عملية مشرتكة االستحواذ عىل أية حصص أخرى لنفس العملية املشرتكة ويرسي 
مفعولها مستقبالً للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٦، مع السامح باالتباع املبكر. ليس من املتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي 

تأثري عىل املجموعة.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 16 واملعيار املحاسبي الدويل رقم 38: توضيح طرق مقبولة من االستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت املبادئ يف املعيار املحاسبي الدويل رقم ١٦ واملعيار املحاسبي الدويل رقم 3٨ أن اإليرادات تعكس منطاً من املزايا االقتصادية التي 

يتم إنتاجها من تشغيل أعامل )حيث يكون األصل جزءاً منها( بدال من املزايا االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام األصل. ونتيجة 
لذلك، ال ميكن استخدام طريقة قامئة عىل اإليرادات الستهالك موجودات ثابتة، وميكن استخدامها فقط يف ظروف محدودة جدا إلطفاء موجودات 

غري ملموسة. يرسي مفعول التعديالت مستقبالً للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٦، مع السامح باالتباع املبكر. ليس من املتوقع أن 
يكون لهذه التعديالت أي تأثري عىل املجموعة نظراً ألن املجموعة مل تستخدم طريقة قامئة عىل اإليرادات الستهالك موجوداتها غري املتداولة.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 16 واملعيار املحاسبي الدويل رقم 41 الزراعة: النباتات املنتجة
تغري التعديالت املتطلبات املحاسبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات املنتجة. مبوجب التعديالت، فإن املوجودات 

البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات املنتجة مل تعد ضمن نطاق املعيار املحاسبي الدويل رقم 4١. وبدال من ذلك، سيتم تطبيق املعيار 
املحاسبي الدويل رقم ١٦. بعد التثبيت األويل، سيتم قياس النباتات املنتجة مبوجب املعيار املحاسبي الدويل رقم ١٦ بالتكلفة املرتاكمة )قبل 

االستحقاق( واستخدام منوذج التكلفة أو منوذج إعادة التقييم )بعد االستحقاق(. كام تتطلب التعديالت أن اإلنتاج الذي يظهر عىل النباتات املنتجة 
سيبقى يف نطاق املعيار املحاسبي الدويل رقم 4١ ويقاس بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. بخصوص املنح الحكومية املتعلقة بالنباتات املنتجة، 

سيتم تطبيق املعيار املحاسبي الدويل رقم ٢٠ محاسبة املنح الحكومية واإلفصاح عن املساعدات الحكومية. يرسي مفعول التعديالت بأثر رجعي 
للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٦، مع السامح باالتباع املبكر. ليس من املتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثري عىل املجموعة 

حيث أن املجموعة ليس لديها أية نباتات منتجة.

التعديالت عىل املعيار املحاسبي الدويل رقم 27: طريقة حقوق املليكة يف البيانات املالية املنفصلة
سوف تسمح التعديالت للمنشآت استخدام طريقة حقوق امللكية الحتساب االستثامرات يف الرشكات التابعة واملشاريع املشرتكة والرشكات الشقيقة 

يف البيانات املالية املنفصلة الخاصة بهم. إن املنشآت التي تطبق بالفعل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية واختارت التغيري إىل طريقة حقوق 
امللكية يف البيانات املالية املنفصلة سوف تضطر إىل تطبيق هذا التغيري بأثر رجعي. بالنسبة للذين يتبعون املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
ألول مرة واختاروا استخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة، يتعني عليهم تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إىل املعايري 

الدولية إلعداد التقارير املالية. يرسي مفعول التعديالت للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١٦، مع السامح باالتباع املبكر. لن يكون 
لهذه التعديالت أي تأثري عىل البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

2-5 األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل مبلغ اإليرادات واملرصوفات 
واملوجودات واملطلوبات املعلنة واإلفصاحات املرفقة واإلفصاحات عن املطلوبات املحتملة. إن عدم التأكد حول هذه االفرتاضات والتقديرات ميكن 

أن تؤدي إىل نتائج تحتاج إىل تعديل جوهري عىل املبلغ املدرج للموجودات أو املطلوبات املتأثرة يف املستقبل.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-5 األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة )تتمة(

هناك إيضاحات أخرى تتعلق بتعرض املجموعة للمخاطر وتتضمن:

إيضاح 35	  إدارة رأس املال   
إيضاح 35	  إدارة وسياسات املخاطر املالية 
إيضاح 35	  تحليل الحساسية واإلفصاحات 

 إن االفرتاضات الرئيسية التي تتعلق باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات وعدم التأكد بتاريخ إعداد التقارير املالية، والتي لها مخاطر 
جوهرية بالتسبب بتعديل جوهري عىل املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية، قد تم بيانها يف اإليضاح رقم 3٧. 

تعتمد املجموعة يف افرتاضاتها وتقديراتها عىل املعايري املتوفرة عند إعداد البيانات املالية املوحدة. ومع ذلك، فإن الظروف الحالية واالفرتاضات 
حول التطورات املستقبلية ميكن أن تتغري بسبب التغريات يف السوق أو الظروف التي تنتج خارج سيطرة املجموعة. يتم عرض تلك التعديالت يف 

االفرتاضات عند ظهورها.

2-6 ملخص السياسات املحاسبية الهامة

املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم تسجيل املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك املرتاكم وخسائر االنخفاض يف القيمة املرتاكمة، إن وجدت. تشتمل هذه 
التكاليف عىل تكلفة إحالل جزء من املمتلكات واآلالت واملعدات وتكاليف القروض ملشاريع اإلنشاء طويلة األجل إذا تم تحقيق معايري التثبيت. 
عندما يتوجب إحالل أجزاء مهمة من املمتلكات واآلالت واملعدات عىل مراحل، تقوم املجموعة بتثبيت استهالك هذه األجزاء كموجودات فردية 

حسب أعامر مقدرة محددة. وباملثل، عندما يتم إجراء تحقيق رئييس فإنه يتم تثبيت التكاليف يف املبالغ املدرجة لآلالت واملعدات كبديل إذا 
تحققت معايري التثبيت. إن كافة تكاليف التصليح والصيانة األخرى يتم تثبيتها يف بيان األرباح أو الخسائر عند حدوثها.

باستثناء األعامل الرأساملية قيد التنفيذ، يحتسب االستهالك عىل أساس طريقة القسط الثابت عىل مدى األعامر املقدرة وهي كام ييل: 

عىل مدى 4-٧ سنوات	  تحسينات مباين مستأجرة  
٨ - 5٠ سنة 	  عىل مدى    مباين 
عىل مدى 5 -١٠ سنوات	  أثاث وتركيبات   
عىل مدى ١5 سنة 	  أرفف املخازن   
عىل مدى 3-٧ سنوات	  معدات مكتبية   
عىل مدى 3-5 سنوات	  أجهزة كمبيوتر   
عىل مدى 4-5 سنوات	  سيارات    

ال يتم استهالك األرايض.

يتم مراجعة القيمة املدرجة للممتلكات واآلالت واملعدات بخصوص االنخفاض يف القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن 
القيمة املدرجة قد ال ميكن تحصيلها. عند وجود مثل هذه الحالة وعندما تزيد القيمة املدرجة عن املبلغ املمكن تحصيله، تخفض قيمة املوجودات 

إىل املبلغ املمكن تحصيله باعتباره األعىل لقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها املستخدمة.
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يتم شطب بند املمتلكات واآلالت واملعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من غري املتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو 
استبعاده. إن أي ربح أو خسارة نتيجة شطب األصل )محتسبة عىل أنها الفرق ما بني صايف عوائد االستبعاد واملبلغ املدرج لألصل( تثبت ضمن بيان 

الدخل املوحد يف السنة التي تم خاللها شطب األصل.

إن القيمة املتبقية لألصول واألعامر املقدرة وطريقة االستهالك عند نهاية كل سنة مالية ويجري تعديلها حسبام يكون مالمئاً.

دمج األعامل والشهرة
يتم احتساب مجموعات األعامل باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ كمجموع املبلغ املحول، الذي تم قياسه بتاريخ االستحواذ 
بالقيمة العادلة ومبلغ أي حصص غري مسيطرة يف الرشكة املستحوذ عليها. لكل دمج أعامل، تقوم املجموعة بقياس الحصص غري املسيطرة يف الرشكة 

املستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لصايف املوجودات القابلة للتحديد للرشكة املستحوذ عليها. يتم تحميل تكاليف االستحواذ 
املتكبدة للمصاريف وتدرج يف املصاريف اإلدارية. 

عندما تستحوذ املجموعة عىل أعامل تجارية، تجري تقييامً عىل املوجودات واملطلوبات املالية املفرتضة للتصنيف املناسب وتصنف وفقا للرشوط 
التعاقدية والظروف االقتصادية ذات الصلة يف تاريخ االستحواذ. هذا يشمل فصل املشتقات املتجسدة يف العقود الرئيسية من قبل الرشكة املستحوذ 

عليها.

إذا تحقق دمج األعامل عىل مراحل، فإن حصة حقوق امللكية املحتفظ بها سابقاً يعاد قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ وتثبيت أي أرباح أو 
خسائر ناتجة يف بيان األرباح أو الخسائر. 

إن أي مبلغ محتمل يتوجب تحويله من قبل الرشكة املستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. إن أي مبلغ محتمل مصنف 
كموجودات أو مطلوبات وهو عبارة عن أداة مالية وضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل رقم 3٩ األدوات املالية: االعرتاف والقياس، يتم قياسه 

بالقيمة العادلة مع تثبيت التغريات يف القيمة العادلة إما يف األرباح أو الخسائر أو كتغري يف الدخل الشامل اآلخر. إذا مل يكن املبلغ املحتمل ضمن 
نطاق معيار املحاسبة الدويل رقم 3٩، يتم قياسه وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية املناسب. إذا كان املبلغ املحتمل مصنف كحقوق ملكية، 

يجب عدم إعادة قياسه. يتم احتساب التسديد الحقاً ضمن حقوق امللكية.

يتم قياس الشهرة يف البداية بالتكلفة والتي متثل الزيادة يف مجموع املبلغ املحول واملبلغ املثبت للحصص غري املسيطرة وأية حصة محتفظ بها 
سابقاً عىل صايف موجودات املجموعة املستحوذة القابلة للتحديد واملطلوبات املفرتضة. إذا كانت القيمة العادلة لصايف املوجودات املستحوذ عليها 

تزيد عن مجموع املبلغ املحول، تقوم املجموعة بإعادة تقييم فيام إذا قامت بشكل صحيح بتحديد جميع املوجودات املستحوذ عليها وجميع 
املطلوبات املفرتضة ومبراجعة اإلجراءات املستخدمة لقياس املبالغ التي سيتم تثبيتها يف تاريخ االستحواذ. إذا نتج عن التقييم زيادة يف القيمة 

العادلة لصايف األصول املستحوذ عليها عىل مجموع املبلغ املحول، يتم تثبيت األرباح يف األرباح أو الخسائر.

بعد التثبيت األويل، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض املرتاكم يف القيمة. لغرض اختبار االنخفاض يف القيمة، فإن الشهرة 
املستحوذة عند دمج األعامل من تاريخ الحيازة، واملخصصة لكل من الوحدات املنتجة للنقد يف املجموعة، التي من املتوقع أن تستفيد من الدمج، 

بغض النظر فيام إذا كانت املوجودات أو املطلوبات األخرى املستحوذة تم التنازل عنها لتلك الوحدات.
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عندما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد وتم استبعاد جزءاً من العملية ضمن تلك الوحدة، فإن الشهرة املرتبطة بالعملية املستبعدة 
تدرج ضمن املبلغ املدرج للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه الحالة استناداً إىل 

القيمة املتعلقة بالعملية املستبعدة والجزء من الوحدة املنتجة للنقد املحتفظ بها.

قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية، مثل املشتقات بالقيمة العادلة يف كل تاريخ للميزانية العمومية. إن إفصاحات القيمة العادلة لألدوات املالية 

والتي تم قياسها بالقيمة العادلة أو حيث تم اإلفصاح عن القيم العادلة، تتلخص يف النقاط التالية:

اإليضاح رقم 3٦	  إفصاحات عن طرق التقييم والتقديرات واالفرتاضات الهامة  
اإليضاح رقم 3٦	  اإلفصاحات الكمية للتسلسل الهرمي للقياس بالقيمة العادلة 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو املدفوع لتحويل التزام يف معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ قياس 
القيمة العادلة. يستند قياس القيمة العادلة عىل افرتاض بأن املعاملة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام تحدث إما يف:

السوق الرئييس لألصل أو االلتزام، 	 
أو

يف غياب السوق الرئييس، يف األسواق األكرث تفضيالً لألصل أو االلتزام	 

إن السوق الرئييس أو السوق األكرث تفضيالً يجب أن يكون يف متناول املجموعة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفرتاضات التي يستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل أو االلتزام، مع افرتاض أن 
املشاركني يف السوق يترصفون حسب مصلحتهم االقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يأخذ يف االعتبار قدرة املشارك يف السوق عىل تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصول يف أعىل وأفضل 
استخدامها أو عن طريق بيعها ملشارك آخر يف السوق ميكنه استخدام األصول يف أعىل وأفضل استخدام لها.

تستخدم املجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واالستخدام األمثل للمدخالت 
امللحوظة املعنية وتقليل استخدام املدخالت غري امللحوظة.

إن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها يف البيانات املالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة 
العادلة ومبينة كام ييل استناداً ألقل مستوى من املدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى األول: األسعار )غري املعدلة( املتداولة يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املامثلة.	 
املستوى الثاين: أساليب للتقييم حيث تكون جميع املدخالت التي لها تأثري جوهري عىل القيمة العادلة املسجلة ملحوظة، بشكل مبارش أو غري مبارش.	 
املستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثري جوهري عىل القيمة العادلة املسجلة التي ال تستند إىل بيانات السوق امللحوظة.	 
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بخصوص املوجودات واملطلوبات املثبتة يف البيانات املالية عىل أساس متكرر، تحدد املجموعة فيام إذا كانت التحويالت قد متت بني املستويات يف 
التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيفات )استناداً إىل أدىن مستوى من املدخالت التي تعترب جوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية فرتة 

إعداد التقارير املالية.

لغايات إفصاحات القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات للموجودات واملطلوبات وذلك بناًء عىل طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات 
واملطلوبات، باإلضافة إىل التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كام هو موضح مسبقاً.

املوجودات املعنوية األخرى
يتم قياس املوجودات املعنوية املستحوذة بشكل منفصل عند التثبيت األويل بالتكلفة. إن تكلفة املوجودات املعنوية املستحوذة يف مجموعات 

األعامل متثل القيمة العادلة كام بتاريخ االستحواذ. الحقاً للتثبيت األويل، يتم إدراج املوجودات املعنوية بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء مرتاكم وأية 
خسائر انخفاض يف القيمة مرتاكمة. 

يتم تقييم األعامر املقدرة للموجودات املعنوية إما محددة أو غري محددة.

يتم إطفاء املوجودات املعنوية ذات األعامر املحددة عىل مدى األعامر االقتصادية املقدرة، وفقاً لطريقة القسط الثابت ويجري تقييمها بخصوص 
االنخفاض يف القيمة حيثام يوجد مؤرش أن املوجودات املعنوية قد تكون تعرضت لالنخفاض يف القيمة. يتم مراجعة فرتة وطريقة اإلطفاء 

للموجودات املعنوية ذات األعامر املحددة عىل األقل كل نهاية سنة مالية. إن التغيريات يف األعامر املقدرة أو منوذج االستهالك املقدر للمزايا 
االقتصادية املستقبلية املتجسدة يف األصل ويتم احتسابها بتغيري فرتة أو طريقة اإلطفاء، كام هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيريات يف التقديرات 

املحاسبية. يتم تثبيت مصاريف اإلطفاء عن املوجودات املعنوية باألعامر املقدرة يف بيان الدخل املوحد ضمن فئة املصاريف بشكل مامثل مع 
وظيفة املوجودات املعنوية.

يتم إطفاء املوجودات املعنوية ذات األعامر املحددة عىل مدى األعامر االقتصادية والتي ترتاوح من 3 إىل ١5 سنة.

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من شطب األصل املعنوي عىل أنها الفرق بني صايف املبالغ املحصلة من االستبعاد والقيمة املدرجة لألصل ويتم 
تثبيتها يف بيان الدخل املوحد عندما يتم شطب األصل.

 
االستثامر يف الرشكات الحليفة واالئتالف املشرتك

الرشكة الحليفة هي منشأة متارس املجموعة فيها تأثرياً جوهرياً. التأثري الجوهري هو القدرة عىل املشاركة يف السياسات املالية والتشغيلية للجهة 
املستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشرتكة عىل تلك السياسات.

االئتالف املشرتك هو ائتالف مشرتك يكون مبوجبه للجهات اللذين ميارسون سيطرة مشرتكة عىل االئتالف حقوق يف صايف موجودات ذلك االئتالف. 
السيطرة املشرتكة هي املشاركة يف السيطرة بناًء عىل ترتيب متفق عليه تعاقدياً ويتم فقط عندما تتطلب القرارات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة 

موافقة باإلجامع من قبل الجهات املشاركة بالسيطرة.

إن االعتبارات املستخدمة لتحديد االئتالف املشرتك أو السيطرة املشرتكة مشابهة إىل حد ما لالعتبارات املستخدمة لتحديد السيطرة عىل الرشكات 
التابعة.
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يتم احتساب استثامرات املجموعة يف الرشكة الحليفة واالئتالف املشرتك مبوجب طريقة حقوق امللكية.

مبوجب طريقة حقوق امللكية، تظهر االستثامرات يف الرشكات الحليفة بالتكلفة، يتم تعديل القيمة املدرجة لالستثامر يف الرشكة الحليفة لتثبيت 
حصة املجموعة يف التغريات يف صايف موجودات الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك بتاريخ االستحواذ. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الرشكة 

الحليفة أو االئتالف املشرتك كجزء من حساب االستثامر وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار االنخفاض يف القيمة لها بشكل منفرد.

يعكس بيان الدخل املوحد حصة املجموعة من نتائج أعامل الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك. أي تغريات يف الدخل الشامل اآلخر لهذا االستثامر 
يتم تصنيفه ضمن الدخل الشامل للمجموعة. يف حال وجود تغري عىل حقوق ملكية الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك فإنه يتم إظهار هذه 

التغريات ان وجدت يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة عن املعامالت بني 
املجموعة والرشكات الحليفة أو االئتالف املشرتك مبقدار حصة املجموعة يف الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك.

يتم إظهار حصة املجموعة من أرباح أو خسائر الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك ضمن بيان الدخل املوحد يف األرباح التشغيلية وميثل ربح أو 
خسارة بعد الرضيبة والحصص غري املسيطرة يف الرشكة التابعة للرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك.

يتم إعداد البيانات املالية للرشكة الحليفة واالئتالف املشرتك لنفس فرتة إعداد التقارير املالية للمجموعة. وعند الرضورة، تجرى تعديالت عىل 
السياسات املحاسبية لتتامىش مع تلك التي تتعلق باملجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك رضورة الحتساب خسارة انخفاض يف القيمة عىل استثامرها يف الرشكة 
الحليفة او االئتالف املشرتك. تقوم املجموعة يف كل تاريخ إلعداد التقارير املالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي عىل االنخفاض يف قيمة 

االستثامر يف الرشكة الحليفة او االئتالف املشرتك. يف حال وجود دليل، تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض يف القيمة عىل أنه الفرق بني املبالغ 
القابلة للتحصيل للرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك وقيمتها الدفرتية، ويتم تثبيت الخسائر كحصة األرباح )الخسائر( يف االئتالف املشرتك والرشكة 

الحليفة يف بيان الدخل املوحد.

عند خسارة التأثري الجوهري عىل الرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك، تقوم املجموعة بقياس وتثبيت أي استثامر محتفظ به بالقيمة العادلة. إن أي 
فرق بني القيمة املدرجة للرشكة الحليفة أو االئتالف املشرتك عند خسارة التأثري الجوهري أو السيطرة املشرتكة والقيمة العادلة لالستثامر املحتفظ 

به واملبالغ املحصلة من االستبعاد يتم تثبيته يف بيان األرباح أو الخسائر.

 أتعاب الوكالة املدفوعة مقدماً
إن املبالغ املدفوعة مقدماً للوكالء لرشاء أو تغيري حقوق وكالتهم يتم احتسابها كمبالغ مدفوعة مقدماً. مبا إن هذه املبالغ مدفوعة مقابل الدفعات 

السنوية فيتم تحميلها للمصاريف يف بيان الدخل املوحد عىل مدى الفرتة املعادلة لعدد سنوات أتعاب الوكالة املدفوعة مقدما.
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االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية
هناك إفصاحات أخرى تتعلق باالنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية يف اإليضاحات التالية:

)إيضاح 3٧( 	  إفصاحات االفرتاضات الجوهرية  
)إيضاح 5(. 	  الشهرة     

تقوم املجموعة بتاريخ إعداد التقارير املالية بتقييم فيام إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل عىل ذلك، أو عندما 
يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض يف القيمة، تقوم املجموعة بتقييم املبلغ املمكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل املمكن تحصيله هو القيمة 
العادلة لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمته املستخدمة أيهام أعىل ويتم تحديده لألصل الفردي، إال إذا كان األصل ال ينتج 

تدفقات نقدية داخلية مستقلة إىل حد كبري عن تلك الناتجة من املوجودات األخرى أو موجودات املجموعة. عندما يتجاوز املبلغ املدرج لألصل أو 
الوحدة املنتجة للنقد املبلغ املمكن تحصيله، يعترب األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إىل املبلغ املمكن تحصيله.

أثناء تقييم القيمة العادلة املستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الرضيبة 
والذي يعكس تقييامت السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر املحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، تؤخذ 

املعامالت الحديثة يف السوق يف االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا مل يكن ممكناً تحديد مثل تلك املعامالت، يتم استخدام منوذج التقييم املناسب. يتم 
تثبيت هذه اإلحتسابات مبضاعفات تقييم أسعار أسهم الرشكات التابعة املتداولة للعموم أو مؤرشات القيمة العادلة املتوفرة األخرى.

تقوم املجموعة باحتساب االنخفاض يف القيمة بخصوص موازناتها التفصيلية وتتوقع الحسابات والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل من 
الوحدات املنتجة للنقد للمجموعة والتي يتم تخصيص األصول لها بصورة فردية. إن هذه املوازنات التفصيلية والحسابات املتوقعة تغطي بشكل 
عام فرتة خمس سنوات. بالنسبة لفرتات أطول، يتم احتساب معدل منو طويل األجل ويتم تطبيقه لعرض التدفقات النقدية بعد السنة الخامسة.

يتم تثبيت خسائر االنخفاض يف القيمة للعمليات املستمرة والتي تشمل االنخفاض يف القيمة للبضاعة يف بيان الدخل املوحد ضمن مجموعات 
املصاريف تلك التي تتفق مع عمل األصل املنخفض قيمته، باستثناء العقارات التي تم إعادة تقييمها سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر. يف هذه الحالة 

فإن االنخفاض يف القيمة يتم تثبيته أيضاً يف الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ إعادة التقييم السابق.

بالنسبة لألصول التي يستثنى منها الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد التقارير املالية لتحديد فيام إذا كان هناك دليالً بأن خسائر االنخفاض يف 
القيمة املثبتة سابقاً رمبا مل تعد موجودة أو انخفضت. إذا وجد ذلك املؤرش، تقوم املجموعة بتقييم مبلغ األصل أو الوحدة املنتجة للنقد املمكن 

تحصيله. يتم عكس خسائر االنخفاض يف القيمة املثبتة سابقاً فقط إذا كان هناك تغري يف االفرتاضات املستخدمة لتحديد مبلغ األصل املمكن 
تحصيله منذ تثبيت خسائر االنخفاض يف القيمة األخرية. إن عملية العكس محدودة ليك ال يزيد املبلغ املدرج لألصل عن املبلغ املمكن تحصيله، 
أو يزيد عن املبلغ املدرج الذي سيتم تحديده، بعد تنزيل االستهالك، إذا مل يتم تثبيت خسارة االنخفاض يف القيمة لألصل يف سنوات سابقة. يتم 

تثبيت ذلك العكس يف بيان الدخل املوحد إال إذا كان أدرج األصل باملبلغ املعاد تقييمه، ويف تلك الحالة، يتم معاملة العكس عىل أنه زيادة يف إعادة 
التقييم.

 
يتم اختبار الشهرة بخصوص االنخفاض يف القيمة بشكل سنوي كام يف 3١ ديسمرب وعندما تشري الظروف إىل امكانية وجود انخفاض يف القيمة.

يحدد االنخفاض يف القيمة للشهرة عن طريق تقييم املبلغ القابل للتحصيل لكل وحدة منتجة للنقد تتعلق بها الشهرة. عندما يكون املبلغ القابل 
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للتحصيل للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة املدرجة، يتم تثبيت خسائر االنخفاض يف القيمة. ال ميكن عكس خسائر االنخفاض يف القيمة التي 
تتعلق بالشهرة يف الفرتات املستقبلية.

النقدية والودائع قصرية األجل
يتألف النقد والودائع قصرية األجل يف بيان املركز املايل املوحد من النقد لدى البنوك والنقد يف الصندوق والودائع قصرية االجل بفرتات استحقاق 

لثالثة أشهر أو أقل والتي تخضع ملخاطر جوهرية للتغري يف القيمة.

لغرض بيان التدفقات النقدية املوحد، تتألف النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق والودائع قصرية األجل التي 
تستحق يف األصل خالل ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل رصيد السحب عىل املكشوف من البنوك والتأمينات النقدية.

الذمم املدينة
يتم إظهار الذمم املدينة بقيمة الفاتورة األصلية بعد تنزيل املخصصات للمبالغ املشكوك يف تحصيلها. ويتم تثبيت املخصص للديون املشكوك يف 

تحصيلها عندما يصبح من غري املرجح تحصيل كامل الديون. تشطب الديون املعدومة عندما مل يعد هناك إمكانية لتحصيلها.

املعامالت بالعمالت األجنبية
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة وهو العملة املستخدمة من قبل الرشكة األم. بخصوص كل رشكة 

تحدد املجموعة العملة التي تستخدمها وان البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل منشأة تقاس باستخدام العملة املطبقة لديها.

املعامالت واألرصدة
يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية بشكل أويل من قبل رشكات املجموعة بالعملة املستخدمة لديهم حسب سعر الرصف الفوري السائد 

بتاريخ املعاملة املؤهلة أوالً للتثبيت.

يتم تحويل املوجودات واملطلوبات املالية املصنفة بالعمالت األجنبية حسب سعر الرصف الفوري السائد للعملة املستخدمة بتاريخ إعداد التقارير 
املالية.

تدرج جميع فروقات التحويل عند تسديد أو تحويل البنود النقدية ضمن بيان األرباح أو الخسائر باستثناء البنود النقدية املصنفة كجزء من تحوط 
املجموعة بخصوص االستثامر يف العمليات األجنبية. ويتم تثبيتها يف الدخل الشامل اآلخر إىل حني استبعاد صايف االستثامرات، عندها يعاد تصنيف 
املبلغ اإلجاميل يف بيان األرباح أو الخسائر. إن مصاريف الرضائب واالئتامن العائدة إىل فروقات سعر الرصف عىل تلك البنود املالية تسجل أيضاً يف 

بيان الدخل الشامل املوحد.

إن أية بنود غري نقدية تم قياسها حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر الرصف كام بتاريخ املعاملة األولية. وإن 
البنود غري النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة للعملة األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الرصف عند تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل البنود غري النقدية مبا يتفق مع تثبيت األرباح أو الخسائر عند تغيري القيمة العادلة للبند )أي فروقات 
التحويل للبنود التي تم تثبيت أرباح أو خسائر قيمتها العادلة يف الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر(.
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مجموعة الرشكات
عند توحيد البيانات املالية، يتم تحويل املوجودات واملطلوبات للعمليات األجنبية إىل الدرهم اإلمارايت بسعر الرصف السائد بتاريخ إعداد التقارير 

ويتم تحويل بيان الدخل مبعدل سعر الرصف السائد بتاريخ املعامالت. يتم تثبيت جميع فروقات أسعار الرصف الناتجة من التحويل يف الدخل 
الشامل اآلخر. عند استبعاد العمليات األجنبية، فإنه يتم تثبيت بنود الدخل الشامل األخرى املتعلقة بتلك العمليات األجنبية بشكل خاص يف بيان 

األرباح أو الخسائر.

إن أي شهرة ناتجة من استحواذ أية عملية أجنبية وأية تعديالت للقيمة العادلة عىل املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات الناتجة من االستحواذ 
يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر الرصف الفوري يف تاريخ إعداد التقارير املالية.

القروض والسلفيات واملطلوبات املالية األخرى
بعد التثبيت األويل، فإن القروض والسلفيات التي يرتتب عليها فوائد يتم قياسها الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعيل. يتم 
تثبيت األرباح والخسائر يف بيان األرباح أو الخسائر عند استبعاد املطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعيل.

يتم احتساب التكلفة املطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة عىل االستحواذ واألتعاب والتكاليف التي هي جزء من سعر الفائدة الفعيل. يتم 
إدراج إطفاء سعر الفائدة الفعيل ضمن تكاليف التمويل يف بيان الدخل املوحد.

إن املطلوبات املالية األخرى واملتضمنة مبالغ مؤجلة عند االستحواذ عىل الرشكات التابعة يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.

يتم استبعاد املطلوبات املالية عندما يتم انتهاء أو إلغاء االلتزام مبوجب املطلوبات.

عندما يتم استبدال التزام مايل حايل بالتزام آخر من نفس املقرض برشوط مختلفة جوهرية، أو أن يتم تعديل رشوط االلتزام املايل الحايل بشكل 
جوهري، فأنه يعامل كشطب لاللتزام األصيل وتثبيت لاللتزام الجديد، و يتم تثبيت الفرق بني القيم املدرجة يف بيان الدخل املوحد.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم تثبيت املطلوبات بخصوص املبالغ املستحقة الدفع يف املستقبل لقاء تزويد املجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت املجموعة فواتري من 

املوردين أو مل تستلم.

املخصصات
يتم تثبيت املخصصات عند وجود التزام حايل )قانوين أو فعيل( عىل املجموعة نتيجة حدث سابق، ومن املحتمل أن يكون تدفق املوارد املتضمنة 

للمنافع االقتصادية مطلوباً لتسوية االلتزام والتقدير املوثوق ميكن أن يكون ناتجاً عن مبلغ االلتزام. عندما تتوقع املجموعة سداد كل أو بعضاً من 
املخصص )يف حالة عقود التأمني مثالً( ، يتم السداد كأصل منفصل فقط يف حالة وجود تأكد فعيل. يتم تثبيت املرصوف املتعلق باملخصص يف بيان 

األرباح أو الخسائر بعد سداد أية دفعات.



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

138املحتويات

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٢- أسس إعداد البيانات املالية والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(
٢-٦ ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

إذا كان تأثري القيمة الزمنية للنقود جوهرياً يتم تخفيض املخصصات باستخدام سعر الفائدة الحايل قبل الرضيبة والذي يعكس )إن أمكن( املخاطر 
الخاصة باملطلوبات. يتم تثبيت زيادة املخصص كمرصوف متوييل عند استخدام التخفيض، وذلك بسبب مرور الزمن.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني املفصح عنها كمطلوبات طويلة األجل، وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل رقم ١٩، بخصوص رشكات 

املجموعة حيث أن قوانني العمل املعنية تتطلب تكوين مخصصات ملكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عالقة العمل مع موظفيهم.
 

الدفعات عىل أساس األسهم
يتم مكافأة موظفي املجموعة )مبا فيهم كبار املديرين التنفيذيني( عن طريق الدفعات عىل أساس األسهم، حيث يتم منح املوظفني حقوق زيادة 

قيمة الحصة ويتم تسويتهام نقداً )معامالت التسوية النقدية(.

معامالت التسوية النقدية
يتم قياس تكلفة معامالت التسوية النقدية بالقيمة العادلة يف تاريخ املنح باستخدام منوذج التسعري اإلسمي الثنايئ )مزيد من التفصيل مفصح يف 

إيضاح ٢4(. تعترب القيمة العادلة كمرصوف خالل الفرتة و حتى تاريخ االستحقاق مع تثبيت املطلوبات املقابلة.
يتم إعادة قياس املطلوبات للقيمة العادلة يف كل تاريخ للتقارير و حتى ) مع شمول( تاريخ التسوية، مع تثبيت التغري يف القيمة العادلة كمرصوف 

مكافآت املوظف )إيضاح ٢4(.

مزايا التقاعد ومزايا نهاية الخدمة األخرى
تقوم املجموعة بتكوين مخصص لعدد من خطط مزايا التقاعد املحددة بعد الخدمة املطلوبة مبوجب بعض الترشيعات والتي تعمل بها أرامكس 

ش.م.ع والرشكات التابعة لها. إن هذه املزايا ال يتم متويلها. إن تكلفة تكوين مخصص لهذه املزايا مبوجب خطط املزايا املحددة يتم تحديدها بشكل 
منفصل لكل برنامج وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتامن املتوقعة. إن األرباح والخسائر الحسابية لخطط املزايا املحددة يتم ثبيتها بشكل كامل 
يف الفرتة التي حدثت بها يف الدخل الشامل اآلخر. إن هذه األرباح والخسائر الحسابية يتم تثبيتها أيضاً وحاالً يف األرباح غري املوزعة وال يتم إعادة 

تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر يف الفرتات الالحقة.

يتم تثبيت تكاليف الخدمات السابقة غري املمنوحة كمصاريف عىل أساس القسط الثابت عىل معدل الفرتة حتى تصبح تلك املزايا ممنوحة. يتم 
تثبيت تكاليف الخدمات السابقة مبارشة إذا تم منح املزايا مبارشة بعد إدخال أو تعديل خطة التقاعد.

تشتمل مطلوبات املزايا املحددة عىل القيمة الحالية اللتزام املزايا املحددة باستخدام سعر الخصم الذي يستند إىل سندات رشكة ذات جودة عالية. 
مل تخصص املجموعة أية موجودات لهذه الخطط.

الضامن االجتامعي
إن الدفعات التي تتم إىل مؤسسات الضامن االجتامعي بخصوص خطط التقاعد الحكومية التي تطبق يف بعض الترشيعات يتم معالجتها كدفعات 

بخصوص خطط املساهمة املحددة، بينام االلتزامات مبوجب الخطط تعادل تلك الناتجة عن خطط املساهمة يف مزايا التقاعد. تقوم املجموعة 
بتسديد مساهامت ملؤسسات الضامن االجتامعي بشكل الزامي. ليس لدى املجموعة أية دفعات إضافية بعد تسديد املساهامت. يتم تثبيت 

املساهامت كمصاريف ملزايا املوظفني يف الفرتة املتعلقة بخدمة املوظفني.
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تحقق اإليرادات
متثل اإليرادات قيمة الخدمات املقدمة إىل العمالء وهي مدرجة بعد تنزيل الحسومات ورضائب املبيعات أو الرضائب املشابهة.

يتم تثبيت اإليرادات إىل الحد الذي يكون فيه من املرجح تدفق املزايا االقتصادية لصالح املجموعة وإمكانية قياس اإليرادات بصورة موثوقة بغض 
النظر عن الزمن الذي متت فيه الدفعة. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ املقبوض أو الذمم املستحقة القبض، مع األخذ بعني االعتبار 

البنود التعاقدية املحددة للدفعة وباستثناء الرضائب والرسوم. تقوم املجموعة بتقييم الرتتيبات الخاصة باإليرادات مقابل معايري معينة لتحديد فيام 
إذا كانت أساسية أم تابعة. واستنتجت املجموعة باعتبارها أساسية لكافة الرتتيبات الخاصة باإليرادات نظراً ألنها امللتزم األسايس يف كافة ترتيبات 

اإليرادات ولها حرية التسعري ومعرضة ملخاطر االئتامن.

ينبغي أيضاً تلبية معايري التثبيت املحددة التالية قبل تثبيت اإليرادات:
 

إيرادات النقل الدويل الرسيع
يتم تثبيت اإليرادات الرسيعة عند استالم الشحنة من العميل حيث تعترب عملية البيع كاملة وتحول املخاطر إىل العميل.

إيرادات توصيل الشحنات
يتم تثبيت إيرادات تسليم الشحنات عند تسليم البضاعة إىل جهة االستالم أو الناقل الجوي.

اإليرادات الناتجة عن خدمات التسوق بالكتالوج وخدمات تسوق واشحن
يتم تثبيت اإليرادات الناتجة عن خدمات التسوق بالكتالوج وخدمات تسوق واشحن عند استالم العمالء للبضائع.

اإليرادات من توزيع املجالت والجرائد
يتم تثبيت اإليرادات الناتجة من توزيع املجالت والجرائد عند تسليمها إىل العميل.

اإليرادات من الخدمات اللوجستية وتخزين املستندات
يتم تثبيت اإليرادات من الخدمات اللوجستية وتخزين املستندات عند تقديم الخدمات.

دخل الفوائد
يثبت دخل الفوائد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعيل ومبوجبها فإن السعر املستخدم يخفض بالضبط املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من 
خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو لفرتة أقرص، كام هو مالئم، إىل صايف القيمة املدرجة لألصل أو االلتزام املايل. يتم إدراج دخل الفوائد ضمن دخل 

التمويل يف بيان الدخل املوحد.

تكاليف القروض
إن تكاليف القروض العائدة مبارشًة إىل االستحواذ أو اإلنشاء أو إنتاج األصول املؤهلة، وهي األصول التي تستغرق فرتة زمنية لتصبح جاهزة 

لالستخدام أو البيع ويتم رسملتها كجزء من تكاليف تلك األصول املعنية. يتم تحميل جميع تكاليف القروض األخرى للمصاريف عند حدوثها. 
تتألف تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الرشكة فيام يتعلق باقرتاض األموال.
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الرضيبة

رضيبة الدخل الحالية
تقوم املجموعة بتكوين مخصصات لرضائب الدخل وفقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم ١٢. حيث أن الرشكة األم تأسست يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، فإن األرباح الناتجة من عمليات الرشكة األم غري خاضعة للرضيبة. مع ذلك، يوجد بعض الرشكات التابعة للرشكة األم يف دول تفرض 
الرضائب وبالتايل فإنها ملتزمة بدفع الرضائب. إن رضيبة الدخل املفروضة عىل أرباح أو خسائر السنة متثل الرضيبة الحالية واملؤجلة عىل أرباح تلك 

الرشكات التابعة. يتم قياس موجودات ومطلوبات رضيبة الدخل الحالية ضمن املبلغ املتوقع اسرتداده أو دفعه إىل السلطات الرضيبية. معدالت 
الرضائب وقوانني الرضائب املستخدمة يف حساب القيمة هي تلك املطبقة أو التي تطبق بشكل أسايس، يف تاريخ إعداد التقرير يف البلدان التي 

تعمل فيها املجموعة وتنتج الدخل الخاضع للرضيبة.

تقوم اإلدارة بتقييم الوضع الرضيبي بشكل دوري بالنسبة لقوانني الرضيبة القابلة و املعرضة للتطبيق و تقوم بأخذ مخصصات عند الحاجة.

رضيبة الدخل املؤجلة
يتم تكوين مخصص رضيبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات عىل جميع الفروقات املؤقتة بتاريخ إعداد التقارير بني أسس رضائب 

املوجودات واملطلوبات واملبالغ املدرجة ألغراض إعداد التقارير املالية.
 

يتم تثبيت مطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة الخاضعة للرضيبة إال يف الحاالت التالية:

عندما تنشأ مطلوبات رضيبة الدخل املؤجلة من التثبيت األويل للشهرة، أو ألصل أو مطلوبات يف معاملة ال تتعلق بدمج األعامل واستحواذ 	 
حصص غري مسيطرة والتي مل تؤثر عىل الخسارة أو الربح املحاسبي أو الرضيبي يف وقت املعاملة.

بالنسبة للفروقات املؤقتة القابلة للرضيبة واملتعلقة باالستثامر يف رشكة تابعة ورشكة حليفة وحصص يف مشاريع مشرتكة، عندما ميكن السيطرة 	 
عىل توقيت عكس الفروقات املؤقتة و من املرجح أن ال يتم العكس يف املستقبل املنظور.

يتم تثبيت موجودات رضيبة الدخل املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة القابلة للخصم و نقل اإلعفاءات الرضيبية غري املستخدمة وأية خسائر 
رضيبية غري مستخدمة. يتم تثبيت موجودات الرضيبة املؤجلة اىل الحد الذي يكون هناك ترجيح أن الربح الرضيبي متوفر وميكن استخدامه مقابل 

الفروقات املؤقتة القابلة للخصم ونقل اإلعفاءات الرضيبية غري املستخدمة وأية خسائر رضيبية غري مستخدمة ، اال يف الحاالت التالية:
- عندما تنشأ موجودات رضيبية الدخل املؤجل و املتعلقة بالفروقات املؤقتة القابلة للخصم من التثبيت األويل باألصل أو االلتزام يف معاملة ال 

تتعلق مبجموعات األعامل و استحواذ حصص غري مسيطرة و التي مل تؤثر عىل الربح املحاسبي أو الرضيبي يف وقت املعاملة.

بالنسبة للفروقات املؤقتة القابلة للخصم و املتعلقة باالستثامر يف رشكة تابعة ورشكة حليفة وحصص يف مشاريع مشرتكة، يتم تثبيت موجودات 
الرضيبة املؤجلة فقط اىل الحد الذي يكون هناك ترجيح أن الفروقات املؤقتة سيتم عكسها يف املستقبل املنظور وأن الربح الرضيبي املتوفر مقابل 

الفروقات املؤقتة ميكن استخدامه.

يتم مراجعة املبلغ املدرج ألصول رضيبة الدخل املؤجلة بتاريخ إعداد التقارير املالية وينخفض إىل الحد الذي من غري املمكن أن يكون الربح 
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الرضيبي متوفر للسامح باستخدام جزيئ أو كيل ألصول رضيبة الدخل املؤجلة. يتم إعادة تقييم أصول الرضيبة املؤجلة يف تاريخ إعداد التقارير 
املالية ويتم تثبيتها إىل الحد التي تصبح فيه ممكنة وأن األرباح املستقبلية الخاضعة للرضيبة ستسمح بأن يتم تحصيل أصول الرضيبة املؤجلة.

يتم قياس املوجودات واملطلوبات لرضيبة الدخل املؤجلة بأسعار الرضيبة التي من املتوقع تطبيقها يف السنة عندما يتم التحقق من األصل أو 
تسديد املطلوبات، استنادا إىل معدالت الرضائب )وقوانني الرضائب( املطبقة بتاريخ إعداد التقارير املالية.

الرضيبة املؤجلة املرتبطة بالبنود املثبتة خارج بيان األرباح أو الخسائر تثبت خارج بيان األرباح أو الخسائر. يتم تثبيت بنود الرضيبة املؤجلة 
املرتبطة باملعامالت املعنية إما يف الدخل الشامل اآلخر أو مبارشة يف حقوق امللكية.

يتم إجراء مقاصة بني موجودات الرضيبة املؤجلة ومطلوبات الرضيبة املؤجلة يف حالة وجود حق قانوين ملزم ملعادلة موجودات الرضيبة الحالية 
مقابل مطلوبات الرضيبة الحالية والرضائب املؤجلة املتعلقة بنفس مؤسسة الرضائب و نفس هيئة الرضائب.

إن املزايا الرضيبية املكتسبة كجزء من عملية دمج األعامل واستحواذ حصص غري مسيطرة ولكن ال تستويف معايري التثبيت املنفصل يف ذلك التاريخ، 
تثبت يف وقت الحق إذا كان هناك معلومات جديدة حول تغيري الوقائع والظروف. يتم التعامل مع التعديل إما كتخفيض يف الشهرة )عىل أن ال 

تتجاوز قيمة الشهرة ( إذا تم تكبدها يف فرتة القياس أو يتم تثبيتها يف بيان األرباح أو الخسائر.

رضيبة املبيعات
يتم تثبيت املرصوفات واملوجودات بعد تنزيل رضيبة املبيعات، إال يف الحاالت التالية :

عندما تكون رضيبة مبيعات املتكبدة عىل رشاء موجودات أو خدمات غري قابلة للتحصيل من سلطة الرضائب، يف هذه الحالة، يتم تثبيت 	 
رضيبة املبيعات كجزء من تكلفة االستحواذ عىل األصل أو كجزء من بند املصاريف، حسب االقتضاء

عندما تكون رضيبة املبيعات مشمولة يف بند الذمم املدينة و الذمم الدائنة.	 

إن صايف قيمة رضيبة املبيعات املسرتدة من أو املدفوعة إىل سلطة الرضائب تكون مشمولة كجزء من الذمم املدينة و الذمم الدائنة يف بيان املركز 
املايل.

 
األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط

التثبيت األويل والقياس الالحق
تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة )مقايضة أسعار الفوائد( للتحوط من مخاطر أسعار الفوائد. يتم تثبيت تلك األدوات املالية املشتقة 

يف البداية بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقود األدوات املالية املشتقة ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة. تدرج املشتقات املالية كموجودات مالية 
عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

إن أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات يتم إدراجها مبارشة يف األرباح أو الخسائر باستثناء الجزء الفعال من 
تحوطات التدفقات النقدية والذي يتم تثبيته يف الدخل الشامل اآلخر ويتم تصنيفه الحقاً يف األرباح أو الخسائر عندما يؤثر بند التحوط عىل 

األرباح أو الخسائر.

يتم تحديد القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار الفوائد بالرجوع إىل القيمة السوقية ألدوات مالية مشابهة.
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ألغراض محاسبة التحوط، قامت املجموعة بتصنيف عقود مقايضة أسعار الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم املجموعة بالتحوط للحد 
من التغرّي يف التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف أسعار الفوائد واملصاحبة ملوجودات أو مطلوبات مثبتة أو لعمليات متوقع حدوثها.

عند بدء عالقة التحوط، تقوم املجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب املجموعة بتطبيق محاسبة التحوط وأهداف 
واسرتاتيجيات إدارة املخاطر إلجراء عملية التحوط. تشتمل الوثائق عىل تحديد أداة التحوط أو بنود التحوط أو املعاملة أو طبيعة املخاطر املتحوط 

بشأنها وكيف ستقوم املنشأة بتقييم فعالية أداة التحوط يف تسوية التعرض للتغريات يف القيمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات النقدية العائدة 
للمخاطر املتحوط بشأنها. يتوقع أن تكون هذه التحوطات فّعالة جداً يف تحقيق تغريات التسوية يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم 

قياسها عىل أساس مبدأ االستمرارية لتحديد بأنها كانت عالية الفعالية خالل فرتات إعداد التقارير املالية التي تم تصنيفها بها.

إن التحوطات التي تفي مبعايري محددة ملحاسبة التحوط يتم احتسابها كام ييل:

تحوطات التدفقات النقدية:
يتم تثبيت الجزء الفّعال من األرباح أو الخسائر من أداة التحوط يف الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية، ويتم تثبيت أي 

جزء غري فعال مبارشة يف بيان الدخل املوحد.

تستخدم املجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة كتحوطات لتعرضها ملخاطر أسعار الفائدة. إن الجزء غري الفعال املتعلق بعقود مقايضة أسعار 
الفائدة يتم تثبيته يف تكاليف التمويل.

إن املبالغ املثبتة عىل أنها دخل شامل آخر، يتم تحويلها إىل األرباح أو الخسائر عندما تؤثر معاملة التحوط عىل األرباح أو الخسائر، مثل عندما يتم 
تثبيت مصاريف التحوط املالية.

إذا تم بيع أو انتهاء أداة التحوط من دون استبدالها أو متديد فرتتها )كجزء من سياسة التحوط(، أو إذا تم إلغاء تحديدها كأداة تحوط، أو عندما 
ال يستويف التحوط معايري محاسبة التحوط، فإن أية أرباح أو خسائر مرتاكمة مثبتة سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر تبقى منفصلة يف حقوق امللكية 

حتى تظهر عملية التحويل املتوقعة أو يستوىف التزام سعر الفائدة الثابت.
 

التصنيف املتداول وغري املتداول لألدوات املالية املشتقة:
تقوم املجموعة بعرض املوجودات و املطلوبات يف بيان املركز املايل عىل أساس التصنيف إىل متداول وغري متداول يعترب األصل متداوالً عندما يكون :

من املتوقع أن يتحقق أو يهدف إىل بيعه أو استهالكه يف دورة التشغيل العادية .	 
محتفظ به يف األساس بهدف التداول.	 
من املتوقع أن يتحقق يف غضون اثني عرش شهراً بعد فرتة إعداد التقارير.	 

أو 
النقدية و شبة النقدية ما مل تكن مقيدة من أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات ما ملدة اثني عرش شهراً عىل األقل بعد فرتة إعداد 	 

التقارير.

يتم تصنيف جميع املوجودات األخرى عىل أنها غري متداولة.
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يعترب االلتزام متداوالً عندما يكون:
من املتوقع أن يتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.	 
محتفظ به يف األساس بهدف التداول.	 
من املتوقع أن يتم تسويته يف غضون اثني عرش شهراً بعد فرتة اعداد التقارير.	 

أو
ليس هناك حق غري مرشوط لتأجيل تسوية االلتزام ملدة اثني عرش شهراً عىل األقل بعد فرتة إعداد التقارير.	 

يتم تصنيف املوجودات واملطلوبات الرضيبية املؤجلة كموجودات ومطلوبات غري متداولة.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
إن إفصاحات أخرى تتعلق باالنخفاض يف قيمة املوجودات املالية تم تقدميها أيضاً يف اإليضاحات التالية:

إيضاح ٢	  إفصاحات بخصوص االفرتاضات هامة  

تقوم املجموعة بإجراء تقييم بتاريخ إعداد التقارير املالية لتحديد فيام إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد األصول املالية أو مجموعة أصول 
مالية قد تعرضت النخفاض يف قيمتها. يتم اعتبار قيمة أحد األصول املالية أو مجموعة أصول مالية قد انخفضت، فقط يف حالة وجود دليل 

موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكرث والتي حصلت بعد التثبيت األويل للموجودات )حصول »حدث خسارة«( ولهذا الحدث تأثري عىل 
التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ألحد األصول املالية أو مجموعة أصول مالية التي من املمكن تقديرها بشكل معقول. ميكن أن يتضمن دليل 

االنخفاض يف القيمة مؤرشات عىل أن املقرتض أو مجموعة من املقرتضني يواجهون صعوبة مالية كبرية أو إهامل أو تقصري يف دفعات الفوائد أو 
املبلغ األسايس ومن املرجح أنهم سيتعرضون لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشري البيانات امللحوظة إىل وجود انخفاض ميكن قياسه يف 

التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل التغريات يف املتأخرات أو األوضاع االقتصادية املرتبطة بالتقصري عن السداد.

عقود اإليجار
يتم تحديد فيام إذا كان العقد يعترب إيجاراً ) أو يحتوي عىل ايجار( بناًء عىل الرتتيبات الجوهرية عند إبرام عقد اإليجار و ذلك بأن يكون اإليفاء 

بالرتتيب يعتمد عىل استخدام أصل أو أصول محددة مع نقل حق استخدام هذه األصول ، و لو مل يتم تحديد ذلك رصاحة يف الرتتيب.
 

املجموعة كمستأجر
يتم تصنيف اإليجار يف تاريخ اإلنشاء إىل عقد إيجار متوييل أو عقد إيجار تشغييل. يتم تصنيف اإليجار إىل عقد إيجار متوييل إذا تم النقل الجوهري 

لجميع مخاطر ومزايا امللكية إىل املجموعة.

إن عقود اإليجار التمويلية التي تحول إىل املجموعة جميع املخاطر واملزايا الطارئة إىل ملكية البند املؤجر، يتم رسملتها عند بدء اإليجار بالقيمة 
العادلة للعقار املؤجر أو بالقيمة الحالية للحد األدىن لدفعات اإليجار، أيهام أقل. تنقسم دفعات اإليجار بني مصاريف التمويل وخفض التزامات 

اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت من الرصيد املتبقي لاللتزام. يتم تحميل مصاريف التمويل مبارشة عىل بيان األرباح أو الخسائر.
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يتم استهالك املوجودات املستأجرة مبوجب عقود اإليجار التمويلية عىل مدى األعامر املقدرة املتوقعة لها أو مدة عقد اإليجار أيهام أقرص يف حال 
عدم التأكد من امتالك املجموعة للموجودات عند نهاية مدة عقود اإليجار التمويلية.

يتم تثبيت دفعات عقود اإليجار التشغيلية كمرصوف يف بيان األرباح أو الخسائر عىل أساس طريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.

توزيعات األرباح النقدية
تقوم الرشكة بتثبيت التزام من أجل توزيع أرباح نقدية أو غري نقدية عىل مساهمي الرشكة األم عندما يكون التوزيع مسموحاً به حسب تقدير 

الرشكة. ووفقاً لقوانني الرشكات، يتم السامح بالتوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل املساهمني. يتم تثبيت املبلغ املقابل مبارشة يف حقوق 
امللكية.

ربحية السهم
تقوم املجموعة بعرض ربحية السهم األساسية بالنسبة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح أو الخسائر 

العائدة إىل املساهمني العاديني للرشكة عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة خالل الفرتة. إن املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القامئة خالل 
الفرتة ولكل الفرتات املعروضة يتم تعديله بإدخال أسهم املنحة املصدرة.   

تسوية األدوات املالية
يتم تسوية املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصايف يف بيان املركز املايل املوحد فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية امللزمة وكذلك 

عندما يتم تسويتها عىل أساس التقاص أو يكون تحقق املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت.

العمليات املتوقفة
تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات غري املتداولة ومجموعات االستبعادات عىل أنها محتفظ بها للتوزيع عىل مساهمي الرشكة األم إن كان سيتم 

تحصيل قيمتها املدرجة بشكل رئييس من خالل بيع أو توزيع وليس من خالل االستعامل املستمر.

تكون مجموعة االستبعاد مؤهلة عىل أنها عملية متوقفة إذا كان:

عنرص من املجموعة وحدة منتجة للنقد أو مجموعة من الوحدات املنتجة للنقد	 
تم تصنيفها عىل أنها محتفظ بها للبيع أو التوزيع أو تم استبعادها مسبقاً بتلك الطريقة، أو	 
خط عمل رئييس أو منطقة جغرافية رئيسية	 

يتم استبعاد العمليات املتوقفة من نتائج العمليات املستمرة ويتم عرضها كمبلغ فردي كأرباح أو خسائر بعد الرضيبة من العمليات املتوقفة يف 
بيان الدخل املوحد.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

3 - دمج األعمال واستحواذ حصص غير مسيطرة

االستحواذ عىل رشكة ميل كول كوريورز يب يت واي ليمتد )اسرتاليا(

قامت املجموعة يف ١ يونيو ٢٠١4 باستحواذ حصة بنسبة ١٠٠% من حصص التصويت يف رشكة ميل كول كوريورز يب يت واي ليمتد، رشكة غري متداولة متخصصة يف خدمات 

توصيل الشحنات الداخلية ومركزها يف أسرتاليا. تم معالجة االستحواذ باستخدام طريقة االستحواذ.

املوجودات املستحوذ عليها واملطلوبات املفرتضة

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد لرشكة ميل كول كوريورز يب يت واي ليمتد كام يف تاريخ االستحواذ كانت كام ييل:

 القيمة العادلة املؤقتةاملثبتة
عند االستحواذ

القيمة الدفرتية

ألف درهمألف درهم

املوجودات

١,٩4٩١,٩4٩ممتلكات وآالت ومعدات

١١,٠4٩١١,٠4٩مدينون تجاريون وأخرون

٢,٩٨٨٢,٩٨٨األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق

-      ٩,3٠٧موجودات معنوية

٢5,٢٩3١5,٩٨٦

املطلوبات

)٧,٦٩٧()٧,٦٩٧(دائنون تجاريون وأخرون

)٦١4()٦١4(مكافأة نهاية الخدمة للموظفني 

)٨,3٨()١١,3١١(

١٦,٩٨٢٧,٦٧5إجاميل صايف املوجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

٩٦,٦٦3الشهرة الناتجة من االستحواذ*

١١3,٦45مبلغ الرشاء

AED’٠٠٠مبلغ الرشاء 

٨٢,٦5١النقد املدفوع

3٠,٩٩4مبلغ االلتزام املحتمل
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١١3,٦45إجاميل مبلغ الرشاء

تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ: 

٢,٩٨٨صايف النقد املستحوذ مع الرشكات التابعة 

)٨٢,٦5١(النقد املدفوع

صايف التدفقات النقدية الخارجة عند االستحواذ )املدرجة ضمن التدفقات 
النقدية من األنشطة االستثامرية يف بيان التدفقات النقدية(

)٧٩,٦٦3(

مبلغ االلتزام املحتمل

كجزء من اتفاقية الرشاء املربمة بني املجموعة واملالك السابق لرشكة ميل كول كوريورز يب يت واي، تم االتفاق عىل مبلغ التزام حيث سيتم دفع مبلغ 
نقدي إضايف للاملك السابق. كام يف تاريخ االستحواذ، فإن القيمة العادلة ملبلغ االلتزام تم تقديرها مببلغ 3١ مليون درهم، والتي تم تخفيضها إىل 

مبلغ ٢٧ مليون درهم كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4.

منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت الرشكة املستحوذ عليها مببلغ ٢,5٨ مليون درهم من اإليرادات ومبلغ ٧,٨ مليون درهم من صايف الربح من العمليات 
املستمرة قبل احتساب الرضيبة للمجموعة. وإن متت عملية االستحواذ يف بداية السنة لكانت إيرادات املجموعة من العمليات املستمرة ٦٨٩.3 

مليون درهم والربح من العمليات املستمرة قبل الحصص غري املسيطرة للسنة مببلغ 35٠.3 مليون درهم.

تم إدراج تكاليف املعاملة مببلغ 5.٦4٢ ألف درهم ضمن بند مصاريف إدارية يف بيان الدخل وضمن النقد التشغييل يف بيان التدفقات النقدية.

* إن قيمة الشهرة الناتجة من عملية االستحواذ مببلغ ٩٧ مليون درهم ويتم توزيعها كلياً عىل القطاع املحيل.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

3 - دمج األعمال واستحواذ حصص غير مسيطرة )تتمة(

االستحواذ عىل رشكة بوست نت يب يت واي ليمتد )جنوب إفريقيا(
قامت املجموعة يف ١١ ديسمرب ٢٠١4 باستحواذ حصة بنسبة ١٠٠% من حصص التصويت يف رشكة بوست نت يب يت واي ليمتد، رشكة غري متداولة 

متخصصة يف خدمات توصيل الشحنات الداخلية ضمن خدمات أخرى ومركزها يف جنوب إفريقيا. تم معالجة االستحواذ باستخدام طريقة 
االستحواذ.

املوجودات املستحوذ عليها واملطلوبات املفرتضة
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد لرشكة بوست نت يب يت واي ليمتد كام يف تاريخ االستحواذ كانت كام ييل:

القيمة الدفرتيةالقيمة العادلة املؤقتة املثبتة عند االستحواذ

ألف درهمألف درهم
املوجودات

3,١١43,١١4ممتلكات وآالت ومعدات 

5,٢3١5,٢3١مدينون تجاريون وأخرون

٢,٦33٢,٦33األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق

-      3,١٩3موجودات معنوية )محتملة(*

١4,١٧١١٠,٩٧٨

املطلوبات

)5,4٨٠()5,4٨٠(دائنون تجاريون وأخرون

)١,٢3٨()١,٢3٨(قروض يرتتب عليها فائدة 

)٦,٧١٨()٦,٧١٨(

٧,4534,٢٦٠إجاميل صايف املوجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

53,3١٩الشهرة الناتجة من االستحواذ )محتملة(**

٦٠,٧٧٢مبلغ الرشاء املحول 

000’AED

تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ: 

٢,٦33صايف النقد املستحوذ مع الرشكات التابعة 

)٦٠,٧٧٢(النقد املدفوع

صايف التدفقات النقدية الخارجة عند االستحواذ )املدرجة ضمن التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية يف بيان 
التدفقات النقدية(

)5٨,١3٩(

* يلزم الرشكة الحصول عىل معلومات اضافية لتحديد القيمة العادلة للموجودات املعنوية عند تاريخ الرشاء، لذلك فإنه من املمكن تعديل قيمة 
املوجودات املعنوية مبا يف ذلك الشهرة يف الفرتات الالحقة وقبل ١١ ديسمرب ٢٠١5 )سنة واحدة بعد تاريخ االستحواذ(.

** قيمة التعاون املتوقع الناتجة من عملية االستحواذ مشمولة يف الشهرة مببلغ 53 مليون درهم . يتم توزيع الشهرة كلياً عىل القطاع املحيل.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

3 - دمج األعمال واستحواذ حصص غير مسيطرة )تتمة(

منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت الرشكة املستحوذ عليها مببلغ ٠.٨ مليون درهم من اإليرادات و٠.٢ مليون درهم من صايف الربح قبل الرضيبة من 
العمليات املستمرة للمجموعة. وإن متت عملية االستحواذ يف بداية السنة لكانت اإليرادات من العمليات املستمرة 3.٦٦3 مليون درهم والربح من 

العمليات املستمرة قبل الحصص غري املسيطرة مببلغ 35٠.٢ مليون درهم.

تم إدراج مبلغ ٢٦٠ ألف درهم ضمن بند مصاريف إدارية يف بيان الدخل وضمن النقد التشغييل يف بيان التدفقات النقدية.

استحواذ حصص غري مسيطرة

SDN.BHD )أرامكس )ماليزيا
قامت املجموعة يف ١ يناير ٢٠١4 باالستحواذ عىل حصة إضافية بنسبة ٢٩% من أسهم التصويت يف رشكة أرامكس )ماليزيا( SDN.BHD، بحيث 
زادت نسبة مساهمة املجموعة اىل ٨٠%. قامت املجموعة بدفع مبلغ نقدي ١٠.٦ مليون درهم للمساهمني غري املسيطرين. إن القيمة الدفرتية 

لصايف موجودات رشكة أرامكس )ماليزيا( SDN.BHD بتاريخ االستحواذ كانت ٧ مليون درهم والقيمة الدفرتية للحصة االضافية املستحوذة كانت 
٢ مليون درهم.

فيام ييل جدول للحصة اإلضافية املستحوذ عليها يف رشكة أرامكس ماليزيا:

000’AED

10,577املبلغ النقدي املدفوع للمساهمني غري املسيطرين

SDN.BHD )2,038(القيمة الدفرتية للحصة اإلضافية يف رشكة أرامكس )ماليزيا(

8,539الفرق املثبت كاحتياطي من االستحواذ عىل حصص غري مسيطرة
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

3 - دمج األعمال واستحواذ حصص غير مسيطرة )تتمة(

رشكة رام الله للنقل الدويل الرسيع املساهمة الخصوصية املحدودة
قامت املجموعة يف ١ سبتمرب ٢٠١4 باالستحواذ عىل حصة إضافية بنسبة ١٠% من أسهم التصويت يف رشكة رام الله للنقل الدويل الرسيع املساهمة 

الخصوصية املحدودة، بحيث زادت نسبة مساهمة املجموعة إىل ٧٠%. قامت املجموعة بدفع مبلغ نقدي 3.٧ مليون درهم للمساهمني غري 
املسيطرين. إن القيمة الدفرتية لصايف موجودات رشكة رام لله للنقل الدويل الرسيع املساهمة الخصوصية املحدودة بتاريخ االستحواذ كانت ٢.٩ 

مليون درهم والقيمة الدفرتية للحصة اإلضافية املستحوذة كانت ٠.3 مليون درهم.

فيام ييل جدول للحصة اإلضافية املستحوذ عليها يف أرامكس رام الله:

ألف درهم

3,٦٧3املبلغ النقدي املدفوع للمساهمني غري املسيطرين

القيمة الدفرتية للحصة اإلضافية يف أرامكس رام الله للنقل الدويل الرسيع املساهمة 
الخصوصية املحدودة

٢٩3

3,٩٦٦الفرق املثبت كاحتياطي من االستحواذ عىل حصص غري مسيطرة



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

150املحتويات

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٤- الممتلكات واآلالت والمعدات

- ٢٠١4
األرايض

ألف درهم

تحسينات األرايض املستأجرة

ألف درهم

مباين

ألف درهم

ثاث وتركيبات

ألف درهم

أرفف املخازن

ألف درهم

معدات

مكتبية

ألف درهم

أجهزة  

كمبيوتر

ألف درهم

سيارات

ألف درهم

األعامل

الرأساملية

قيد التنفيذ

ألف درهم

املجموع

ألف درهم

التكلفة:

٨4٠,3٩٩-     4١,4٢٦٦5,٠453٢٨,443٢٩,٧٦5٦5,٨٦5٩٦,٠٢٠١١٠,٦٠4١٠3,٢3١ يف ١ يناير ٢٠١4

٩,٩54-     ٢,٧٠٦3,٨٩٧٧١٧-     ١٧5٢,٢5١٢٠٨-      استحواذات جديدة

١٢,٢4٢١,35٨4,5٨5٧,٨33١3,٦٦3١٩,٨٧٧3٠,٠١3١٦,٨١١١٠٦,3٨٢-      إضافات

-     -     ١,٠٢٦53)١,٠34(١٧)١٩٨()5٩(١٩5-      تحويالت

)٢٦,٩٨٢(-     )١٢,٧٩٢()٦,4٦3()4,٠٧5()٧١()١,٦٨٩(-)١,٨٩٢(-      استبعادات

)43,٠٠5(     -     -     )٦١(     )١,4٦٠(     )١٠,٦٨٧(     )١٢٨(     )3٠,٦٠4(     )٦5(     -      شطب موجودات*

)٢١,٧3٦(-     )3,٦5٧()٢,٢٨3()١,٨٩٧()١,١١١()٧٧4()٦,٠٢٠()٢,5٧4()3,4٢٠( فروقات سعر الرصف

3٨,٠٠٦٧3,١٢٦٢٩5,3٦٩3١,٧٦٩٦١,٨4٦١٠3,٩٢3١٢٦,5٩٧١١٧,5٦5١٦,٨١١٨٦5,٠١٢ يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

االستهالك:

٢٩٨,٨٢٢-     35,٧٧٦44,3١5١5,553٢٠,٩٢٧4٩,5٧٧٧٢,3٦٨٦٠,3٠٦-      يف ١ يناير ٢٠١4

4,٨٩١-     ١,٩١٦٢,35١3٦٧-     5٨٨٦١١3-      استحواذات جديدة

٧٧,٩٢٦-     ٨,٦٠١١٢,٧5٦3,٢٧٢4,٢٢5١١,١٦٩١5,٨44٢٢,٠5٩-      االستهالك للسنة

-     -     ٧١٠4٧)٦53(٦)١٧٢()4(٦٦-      تحويالت

)٢٢,٢٢٨(-     )١١,3٧٨()5,٨٠٢()٢,4٦5()٦4()١,١١١(-)١,4٠٨(-      استبعادات

)١٦,53٢(     -     -     )4٨(     )١,١٢3(     )4,5٨٧(     )٨٨(     )١٠,٦٧٢(     )١4(     -      شطب موجودات*

)٨,4٨3(-     )٢,55١()١,٧٨٩()١,١٧4()4٦٩()4٦٧()5٢5()١,5٠٨(-      فروقات سعر الرصف

334,3٩٦-     4١,5٧١45,٩5٦١٧,١٠٠٢٠,٠3٨5٧,٢4٧٨3,٦34٦٨,٨5٠-      يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

صايف القيمة الدفرتية:

3٨,٠٠٦3١,555٢4٩,4١3١4,٦٦٩4١,٨٠٨4٦,٦٧٦4٢,٩٦34٨,٧١5١٦,٨١١53٠,٦١٦ يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

تشمل املمتلكات واآلالت واملعدات سيارات بصايف القيمة الدفرتية مببلغ ٢١.٧٩ مليون درهم )٢٠١3: ١5.٦3 مليون درهم( تم الحصول عليها 
مبوجب عقود إيجار متويلية )إيضاح ١٩(.

* خالل أغسطس ٢٠١4، تم احرتاق مستودع الرشكة التابعة )انفو فورت ديب(، إن صايف القيمة الدفرتية لألصول املخفضة الناتجة من الحريق تقدر 
بقيمة ٢٦.4 مليون درهم، حيث شطبت األصول املخفضة وتم التعويض من قبل رشكة التأمني مببلغ 4١.5 مليون درهم، ومنه تم حجز مبلغ ١٢.٢ 

مليون درهم كمخصص للمطالبات والصيانة املتوقعة يف املستقبل. إن مبلغ ٢٩.3 مليون درهم املتبقي تم حجزه كدخل آخر.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٤- الممتلكات واآلالت والمعدات  )تتمة(

- ٢٠١3
األرايض

ألف درهم

تحسينات األرايض املستأجرة

ألف درهم

مباين

ألف درهم

ثاث وتركيبات

ألف درهم

أرفف املخازن

ألف درهم

معدات

مكتبية

ألف درهم

أجهزة  

كمبيوتر

ألف درهم

سيارات

ألف درهم

املجموع

ألف درهم

التكلفة:

43,33٠5٩,3٢٧333,٩4٠٢٨,5٩٩٦4,٠3٠٩4,5٢5١٠٨,٧٧٨١٠٢,٩٠3٨35,43٢ يف ١ يناير ٢٠١3

٨,5٢٦٢,٩٧43,٩٨33,٨١٦٨,٨٦٢١4,5٨٦٢4,٢54٦٧,٠٠١- إضافات

-      )٩١(٢٧٠)١٩٦()١١(٧٩-      )5١(- تحويالت

)3٨,٦٠٦()١٨,١5٨()٩,٦٩٧()4,3٢١()5٨٢()١,٨٧٢()٢,٢3٧()١,٧3٩(- استبعادات

 )٢3,4٢٨()5,٦٧٧()3,333()٢,٨5٠()١,3٨٨()١,٠٢4()٦,٢34()١,٠١٨()١,٩٠4( فروقات سعر الرصف

4١,4٢٦٦5,٠453٢٨,443٢٩,٧٦5٦5,٨٦5٩٦,٠٢٠١١٠,٦٠4١٠3,٢3١٨4٠,3٩٩ يف 3١ ديسمرب ٢٠١3

االستهالك:

٢٩,٨٨١33,35٠١4,5٢٢١٧,3٠٦43,٢٨٠٦٨,٧545٨,4٦3٢٦5,55٦- يف ١ يناير ٢٠١3

٧,٩٧٨١3,٢٦٢3,44٧4,١٩٧١١,5٢4١4,٧٨٩٢٢,٠5١٧٧,٢4٨- االستهالك للسنة

-      )4٦(٢١٦)١٦٦()١٠(3٦-      )3٠(- تحويالت

 )35,٨١5()١٦,٦٦٨()٩,٢5١()3,٩٧4()3٧٧()١,٦٩١()٢,٢3٧()١,٦١٧(- استبعادات

 )٨,١٦٧()3,4٩4()٢,١4٠()١,٠٨٧()١٨٩()٧٦١()٦٠()43٦(- فروقات سعر الرصف

35,٧٧٦44,3١5١5,553٢٠,٩٢٧4٩,5٧٧٧٢,3٦٨٦٠,3٠٦٢٩٨,٨٢٢- يف 3١ ديسمرب ٢٠١3

صايف القيمة الدفرتية:

4١,4٢٦٢٩,٢٦٩٢٨4,١٢٨١4,٢١٢44,٩3٨4٦,4433٨,٢3٦4٢,٩٢554١,5٧٧ يف 3١ ديسمرب ٢٠١3
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

5- الشهرة

قامت املجموعة بإجراء اختبار انخفاض يف القيمة السنوي بتاريخ 3١ ديسمرب ٢٠١4 و٢٠١3، حيث تأخذ بعني االعتبار العالقة بني القيمة السوقية 
والقيمة الدفرتية للمجموعة من بني عوامل أخرى، عند استعراض مؤرشات انخفاض القيمة. كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4، كانت القيمة السوقية 

للمجموعة أعىل من قيمة حقوق امللكية لها. يتم تحديد املبالغ القابلة للتحصيل من الوحدات املنتجة للنقد باستخدام توقعات التدفقات النقدية 
من املوازنات املالية التي تتم املوافقة عليها من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فرتة 5 سنوات. 

تم تخصيص الشهرة عىل املجموعات التالية للوحدات املنتجة للنقد:

االفرتاضات الرئيسية املستخدمة يف احتساب القيمة املستخدمة والحساسية للتغريات يف االفرتاضات
إن احتساب القيمة املستخدمة هو األكرث حساسية لالفرتاضات التالية:

حجم املعامالت – تستند عىل األداء املقدر للوحدات الفردية املنتجة للنقد.

2014
ألف درهم

٢٠١3
ألف درهم

288,651٢٩٧,٢53الربيد الدويل الرسيع

178,547١٨3,٨٦٨توصيل الشحنات

421,728٢٩١,3٩٨الربيد املحيل الرسيع

80,145٨٢,535الخدمات اللوجستية

109,388١٠٩,3٨٨تخزين وثائق 

9,187٩,١٨٧النرش والتوزيع

1,087,646٩٧3,٦٢٩

2014
ألف درهم

٢٠١3
ألف درهم

973,629٩٩٩,١5٢يف ١ يناير 

-      149,982االستحواذ عىل رشكات تابعة )إيضاح 3(

)٢5,5٢3()35,965(فروقات اسعار عمالت أجنبية

1,087,646٩٧3,٦٢٩يف 3١ ديسمرب
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٥- الشهرة )تتمة(

معدالت الخصم - متثل معدالت الخصم تقييم السوق الحايل للمخاطر املحددة لكل وحدة منتجة للنقد، مع األخذ يف االعتبار القيمة الزمنية 
للنقود واملخاطر الفردية من املوجودات املعنية التي مل يتم إدراجها يف تقديرات التدفقات النقدية. يستند احتساب سعر الخصم عىل الظروف 

املحددة للمجموعة وقطاعاتها التشغيلية ويشتق من املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال لقطاع الصناعة وهو ١٢% )٢٠١3 - ١٢%(. يأخذ املتوسط 
املرجح لتكلفة رأس املال يف االعتبار كال من الدين وحقوق امللكية. تشتق تكلفة حقوق امللكية من العائد املتوقع عىل االستثامر من قبل مستثمري 

املجموعة. تستند تكلفة الدين عىل القروض التي ترتتب عليها فوائد التي يجب عىل املجموعة تقدميها. إن املخاطر املتعلقة بكل قطاع تدرج من 
خالل تطبيق عوامل بيتا الفردية. يتم تقييم عوامل بيتا سنويا استنادا إىل بيانات السوق املتوفرة للعموم. يتم إجراء تعديالت عىل سعر الخصم 

للعامل باملبلغ وتوقيت التدفقات الرضيبية املستقبلية املحدد ليك تعكس معدل خصم ما قبل الرضيبة.

تقديرات معدل النمو – معدل النمو املستخدم بنسبة 3% )٢٠١3: 3%( يستند إىل النتائج التشغيلية الفعلية واألداء املتوقع يف املستقبل.

الحساسية للتغريات يف االفرتاضات
تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيري محتمل معقول يف أي من االفرتاضات الرئيسية الواردة أعاله ميكن أن يتسبب بزيادة القيمة املدرجة للوحدة 

لتتجاوز مبلغها القابل للتحصيل. 

6- الموجودات المعنوية األخرى

2014
ألف درهم

٢٠١3
ألف درهم

التكلفة:

37,2003٦,٨55الرصيد كام يف ١ يناير

-      12,500استحواذ عىل رشكات تابعة )إيضاح 3(

345 -      تعديالت

49,7003٧,٢٠٠يف 3١ ديسمرب

اإلطفاء:

)٩,٩4٩()13,288(يف ١ يناير

)3,33٩()3,573(اإلطفاء خالل السنة

)١3,٢٨٨()16,861(يف 3١ ديسمرب

32,839٢3,٩١٢صايف القيمة الدفرتية يف3١ ديسمرب ٢٠١4
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٧- الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئيًا من قبل المجموعة

املجموعة لديها رشكة تابعة واحدة يف الرشق األوسط ذات رصيد جوهري لحصص غري املسيطرين.

املعلومات املالية للرشكات التابعة والتي يكون رصيد حصص غري املسيطرين فيها جوهري هي كام ييل:

إن الحصة النسبية لحصص غري املسيطرين من حقوق امللكية كام ييل:

2014٢٠١3

%%

%50%5٠

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

26,0293٢,3٧٩األرصدة املدورة لحصص غري املسيطرين الجوهرية:

29,14633,٨٩٧أرصدة حصص غري املسيطرين الجوهرية:
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

7- الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئيًا من قبل المجموعة )تتمة(

فيام ييل املعلومات املالية املخترصة للرشكات التابعة. تم إعداد هذه املعلومات بناًء عىل املبالغ قبل استبعاد املعامالت مع الرشكات التابعة.

ملخص معلومات بيان الدخل للسنوات 2014 و2013:

البيانات املالية املخترصة كام هي يف 31 ديسمرب 2013 و 2014:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

53,6614٦,٨٠٢نقد وحسابات بنكية

47,0033٨,3٢٨ممتلكات ومعدات وآالت

151,225١3٦,5٩4موجودات مالية متداولة  أخرى

)١٠٩,٧٢5()142,666(ذمم دائنة تجارية وأخرى )متداولة(

)١٦,١٨5()22,649(قروض تحمل فائدة ورضائب مؤجلة

)3١,٠5٦()34,516(مطلوبات )غري متداولة(

5٢,٠5٨٦4,٧5٨مجموع حقوق امللكية

العائد إىل:

26,0293٢,3٧٩الرشكة األم

26,0293٢,3٧٩حصص غري املسيطرين

2014
ألف درهم

٢٠١3
ألف درهم

592,293535,٢53اإليرادات

)٢٦٦,٩5٢()292,382(كلفة املبيعات

)١٩٠,٨١٦()231,557(مصاريف إدارية وتشغيلية ومبيعات

)٦,٩4٢()7,878(مصاريف أخرى

60,476٧٠,543الربح قبل الرضيبة

)٢,٧4٩()2,185(رضيبة الدخل

58,291٦٧,٧٩4الربح للسنة

5٨,٢٩١٦٧,٧٩4مجموع الدخل الشامل

29,14633,٨٩٧العائد إىل حصص غري املسيطرين

37,095٢٩,5١٧توزيعات أرباح لحصص غري املسيطرين
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

7- الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئيًا من قبل المجموعة )تتمة(

ملخص معلومات بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

87,463٨4,٩١٩األنشطة التشغيلية

)٧,5٦٩()9,611(األنشطة االستثامرية

)٦5,١54()70,992(األنشطة التمويلية 

6,860١٢,١٩٦صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٨- العمليات المتوقفة

٢٠١4

استبعاد رشكة أرامكس قربص ليمتد

يف ٢ يناير ٢٠١4، قامت املجموعة باستبعاد ١٠٠% من حصتها يف رشكة أرامكس قربص ليمتد مببلغ 53٨ ألف درهم نقداً ومبلغ 5٨3 ألف درهم 
كذمة مدينة. وقد صنف النقد املتدفق الناتج عن بيع العمليات املتوقفة خالل ٢٠١4 يف بيان التدفقات النقدية كجزء من األنشطة االستثامرية.

إن قطاع رشكة أرامكس قربص ليمتد مل يعد يعرض يف إيضاح املعلومات القطاعية.

إن نتائج رشكة أرامكس قربص ليمتد للفرتة كام ييل:

2014
ألف درهم

حتى تاريخ االستبعاد

٢٠١3
ألف درهم

4,٠٩٦-      إيرادات

)١,٧٧4(-      مصاريف الخدمات

٢,3٢٢-      إجاميل الربح

)3,٠٦٧(-      ناقصاً: مصاريف غري مبارشة

)٧45(-      الخسائر التشغيلية

)٢4٦(-      ناقصاً: املصاريف

)٩٩١(-      خسائر بعد الرضيبة للسنة من العمليات املتوقفة

-    )85(الخسائر من استبعاد العمليات املتوقفة

)991()85(املجموع

التدفقات النقدية الخارجة من البيع:

538املبلغ املقبوض

النقد املدرج ضمن النقدية وشبه النقدية كام يف ٢ يناير ٢٠١4 يف 
بيان التدفقات النقدية

)313(

225صايف الدفقات النقدية الخارجة
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٨- العمليات المتوقفة )تتمة(

صايف النقد املتحقق من رشكة أرامكس قربص ليمتد كام ييل:

٢٠١3
استبعاد رشكة أرامكس انرتناشونال GMBH )أملانيا(

يف 3٠ إبريل ٢٠١3، قامت املجموعة باستبعاد ١٠٠% من حصتها يف ارامكس انرتناشونال GmbH )أملانيا( مببلغ ٩3١ ألف درهم نقداً ومبلغ ٨٠ 
ألف درهم كذمة مدينة. وقد صنف النقد املتدفق الناتج عن بيع العمليات املتوقفة خالل ٢٠١3 يف بيان التدفقات النقدية كجزء من األنشطة 

االستثامرية.

إن قطاع أرامكس )أملانيا( محدودة املسؤولية مل يعد يعرض يف إيضاح املعلومات القطاعية.

إن نتائج أرامكس انرتناشونال GmbH )أملانيا( للفرتة كام ييل:

٢٠١3
ألف درهم

حتى تاريخ االستبعاد

٦,٦34إيرادات

)5,٢٠4(مصاريف الخدمات

١,43٠إجاميل الربح

)١,44٢(ناقصاً: مصاريف غري مبارشة 

)١٢(الخسائر التشغيلية

4١دخل آخر

٢٩األرباح للفرتة من العمليات املتوقفة

التدفقات النقدية من البيع:

٩3١املبلغ املستلم

)35١(النقد املدرج ضمن النقدية وشبه النقدية كام يف 3٠ ابريل ٢٠١3 يف بيان التدفقات النقدية

5٨٠صايف النقد املتدفق

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

١٢٨-      األنشطة التشغيلية

)٧4(-      األنشطة االستثامرية

54-      صايف التدفقات النقدية الداخلة
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٨- العمليات المتوقفة )تتمة(

صايف النقد املتحقق من أرامكس انرتناشونال GmbH )أملانيا( كام ييل:

٢٠١3

ألف درهم

٢٩٩األنشطة التشغيلية

-     األنشطة االستثامرية

٢٩٩صايف التدفقات النقدية الداخلة 
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٨- العمليات المتوقفة )تتمة(

استبعاد رشكة فلوح للتجارة والشحن الرسيع )سوريا(
يف 3١ يوليو ٢٠١3، قامت املجموعة باستبعاد ١٠٠% من حصتها يف رشكة فلوح للتجارة والشحن الرسيع )سوريا(.

إن قطاع أرامكس )سوريا( محدودة املسؤولية مل يعد يعرض يف إيضاح املعلومات القطاعية.

إن نتائج رشكة فلوح للتجارة والشحن الرسيع )سوريا( للفرتة كام ييل:

صايف التدفقات النقدية املتحقق من رشكة فلوح للتجارة والشحن الرسيع )سوريا( كام ييل:

٢٠١3
ألف درهم

)١,4٢٨(األنشطة التشغيلية

-     األنشطة االستثامرية

)١,4٢٨(صايف التدفقات النقدية الخارجة

٢٠١3
ألف درهم

حتى تاريخ االستبعاد

٢,4١5إيرادات

)١,٠٢3(مصاريف الخدمات

١,3٩٢إجاميل الربح

)١,٦٦4(ناقصاً: مصاريف غري مبارشة 

)٢٧٢(الخسائر التشغيلية

4٦3دخل آخر

١٩١األرباح قبل الرضيبة من العمليات املتوقفة

)34(مصاريف رضيبة الدخل

١5٧أرباح الفرتة بعد الرضيبة من العمليات املتوقفة

التدفقات النقدية من البيع:

-     املبلغ املستلم

)١٢٠(النقد املوجود ضمن النقد وما يف حكمه كام يف 3١ يوليو ٢٠١3 يف بيان التدفقات النقدية

)١٢٠(صايف التدفقات النقدية
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٩- االستثمارات في مشاريع مشتركة

إن تفاصيل االستثامرات يف مشاريع مشرتكة كام ييل:

القيمة الدفرتيةطبيعة النشاطبلد التأسيسنسبة امللكية

2014٢٠١32014٢٠١3

ألف درهمألف درهم%%

أرامكس مرشق للخدمات 
اللوجستية )رشكة مساهمة 

مرصية(
43,2064٢,٨٢٨الخدمات اللوجستيةمرص%75%٧5

أرامكس سينوترانس اكسربس 
املحدودة

الصني%50%5٠
الربيد الدويل الرسيع 
وتوصيل الشحنات 

والخدمات اللوجستية
2,828٢,4٨١

إندونيسيا5٠%50%يب يت جلوبال ديسرتبيوشن ألالينس
خدمات الربيد الدويل 

الرسيع
1,379١,٢٩١

3,٠3٢   -الخدمات اللوجستيةُعامن5٠%50%أرامكس اللوجستية

47,4134٩,٦3٢



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

162املحتويات

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٩- االستثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة(

يتم احتساب املشاريع املشرتكة باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املوحدة.

إن املعلومات املالية امللخصة للمشاريع املشرتكة استناداً إىل البيانات املالية التي تم إعدادها وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مبينة 
أدناه:

* تشمل املوجودات املتداولة ألرامكس املرشق نقد يف البنوك بلغ ٢.٨ مليون درهم وذمم مدينة بلغت ٨.3 مليون درهم وموجودات متداولة أخرى 
بلغت ٦.٦ مليون درهم.

** شملت املطلوبات املتداولة ألرامكس املرشق مطلوبات رضيبية مؤجلة بلغت ١.4 مليون درهم ومصاريف مستحقة بلغت ١.3 مليون درهم 
وقروض وسلفيات بلغت 5.٢ مليون درهم والتزام عقد إيجار متوييل بلغ 4.٩ مليون درهم ومطلوبات متداولة أخرى بلغت 3.٨ مليون درهم.

2014

أرامكس مرشق 
للخدمات اللوجستية 

)رشكة مساهمة 
مرصية(

أرامكس سينوترانس 
اكسربس املحدودة

يب يت جلوبال 
ديسرتبيوشن ألالينس

املجموعأرامكس اللوجستية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات غري 
متداولة

74,32056116940,234115,284

17,71418,4534,4592,82443,450موجودات متداولة*

)59,125()40,856()421(-)17,848(مطلوبات غري متداولة

)33,586()2,202()1,448()13,358()16,578(مطلوبات متداولة**

66,023  -57,6085,6562,759حقوق امللكية

50%50%50%75%نسبة ملكية املجموعة

القيمة املدرجة 
لالستثامر

43,٢٠٦٢,٨٢٨١,3٧٩-  4٧,4١3
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٩- االستثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة(

* تشمل املوجودات املتداولة ألرامكس املرشق نقد يف البنوك بلغ 5.4 مليون درهم وذمم مدينة بلغت ٦.٩ مليون درهم وموجودات متداولة أخرى 
بلغت ١٢ مليون درهم.

** شملت املطلوبات املتداولة ألرامكس املرشق مطلوبات رضيبية مؤجلة بلغت ٠.٩ مليون درهم ومصاريف مستحقة بلغت ٠.٨ مليون درهم 
والتزام عقد إيجار متوييل بلغ ١.٢ مليون درهم ومطلوبات متداولة أخرى بلغت 4.5 مليون درهم.

٢٠١3

أرامكس مرشق 
للخدمات اللوجستية 

)رشكة مساهمة 
مرصية(

أرامكس سينوترانس 
اكسربس املحدودة

يب يت جلوبال 
ديسرتبيوشن ألالينس

املجموعأرامكس اللوجستية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات غري 
متداولة

٦4,3٨٢٦5٩3,3١١3١٦٨,3٨3

٢4,3٢5١١,3٢٢١,٠٩٢٢٧,١3٦٦3,٨٧5موجودات متداولة*

)3٧,3٨٦()١3,5١4()٢5٦(-)٢3,٦١٦(مطلوبات غري متداولة

)٢4,١٦١()٧,5٩١()١,5٦5()٧,٠١٨()٧,٩٨٧(مطلوبات متداولة**

5٧,١٠44,٩٦3٢,5٨٢٦,٠٦٢٧٠,٧١١حقوق امللكية

5٠%5٠%5٠%٧5%نسبة ملكية املجموعة

القيمة املدرجة 
لالستثامر

4٢,٨٢٨٢,4٨١١,٢٩١3,٠3٢4٩,٦3٢
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٩- االستثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة(

حصة الرشكة من االستثامر يف املشاريع املشرتكة من األرباح )والخسائر(:

* شملت املصاريف اإلدارية ألرامكس املرشق مرصوف استهالك بلغ 4.5 مليون درهم.

لدى املشاريع املشرتكة التزامات رأساملية بلغت ٠.٦ مليون درهم )٢٠١3: ٧ مليون درهم( من أجل بناء ممتلكات وآالت ومعدات.

2014

أرامكس مرشق 
للخدمات اللوجستية 

)رشكة مساهمة 
مرصية(

أرامكس سينوترانس 
اكسربس املحدودة

يب يت جلوبال 
ديسرتبيوشن ألالينس

املجموعأرامكس اللوجستية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

44,٧٧454,4555,٩٧٨3١٢١٠5,5١٩اإليرادات

)٦5,٦٧5()34٠()3,٢١٦()45,٨١٨()١٦,3٠١(تكلفة مبيعات

)45,٦٧3()٦,٠3٦()٢,٦34()١٢,34٠()٢4,٦٦3(مصاريف ادارية*

الربح )الخسارة( قبل 
الرضيبة

3,٨١٠)3,٧٠3(١٢٨)٦,٠٦4()5,٨٢٩(

)١,٦4٢(-45-)١,٦٨٧(رضيبة الدخل

الربح )الخسارة( 
للسنة

٢,١٢3)3,٧٠3(١٧3)٦,٠٦4()٧,4٧١(

حصة املجموعة من 
ربح )خسارة( السنة

١,5١,٨(٩٢5(٨٧)١3,٠3٢()3,٢٠4(
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

٩- االستثمارات في مشاريع مشتركة )تتمة(

* شــملت املصاريف اإلدارية ألرامكس املرشق مرصوف استهالك بلغ 3.٩ مليون درهم.

٢٠١3

أرامكس مرشق 
للخدمات اللوجستية 

)رشكة مساهمة 
مرصية(

أرامكس سينوترانس 
اكسربس املحدودة

يب يت جلوبال 
ديسرتبيوشن ألالينس

املجموعأرامكس اللوجستية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٦٩,٧٠3-35,١٦٢3٠,٠٠٨4,533اإليرادات

)4٢,٩٩٧(-)٢,3١١()٢5,5٩٩()١5,٠٨٧(تكلفة مبيعات

)34,٨3٩()١,٦٠٢()٢,٩45()١٠,٩٧٠()١٩,3٢٢(مصاريف ادارية*

الربح )الخسارة( قبل 
الرضيبة

٧53)٦,5٧٢()٦١3()٨,١()١,٦٠٢33(

)3١3(-4٢-)355(رضيبة الدخل

الربح )الخسارة( 
للسنة

3٦(٩٨,5٨()١,٦٠٢()٦٨١()٦١,44٦(

حصة املجموعة من 
ربح )خسارة( السنة

٢٩٩)3,٢٨١()34٨٠١()١()4,١٢4(
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

10- االستثمار في شركة حليفة

إن املجموعة متتلك حصة بنسبة 4٩% من أرامكس تونس املحدودة التي تقدم خدمات الشحن و4٩% يف أرامكس تايلند. تقوم أرامكس تونس 
املحدودة بتوصيل الشحنات، يف حني تقوم أرامكس تايلند بالخدمات اللوجستية وجميع حلول النقل.

إن رشكة أرامكس تونس املحدودة وأرامكس تايلند هام رشكتان غري مدرجتان يف أي سوق مايل.

يتم احتساب حصة املجموعة يف الرشكات الحليفة باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املوحدة. يوضح الجدول التايل ملخص 
املعلومات املالية الستثامر املجموعة يف الرشكات الحليفة :

2014

املجموع أرامكس تايلندأرامكس تونس 

ألف درهمألف درهمألف درهم

١,55٨44٩٢,٠٠٧موجودات غري املتداولة 

٦,4٢٦٢٧٦٦,٧٠٢موجودات املتداولة 

)١,٠5٩()٢٢4()٨35(املطلوبات غري املتداولة

)٩,١٦5()٢٢5()٨,٩4٠(املطلوبات املتداولة

)١,5١5(٢٧٦)١,٧٩١(حقوق امللكية

4٩%4٩%نسبة ملكية املجموعة

)٧43(١35)٨٧٨(حصة املجموعة

٨٧٨-٨٧٨يضاف: الشهرة املتضمنة

١35١35-القيمة املدرجة لالستثامر
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

١٠- االستثمار في شركة حليفة )تتمة(

٢٠١3

املجموع أرامكس تايلندأرامكس تونس 

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٨-٢٠٨موجودات غري املتداولة 

٢,٠٨١-٢,٠٨١موجودات املتداولة 

    --    -املطلوبات غري املتداولة

)3,٩٠5(-)3,٩٠5(املطلوبات املتداولة

)١,٦١٦(-)١,٦١٦(حقوق امللكية

-4٩%نسبة ملكية املجموعة

)٧٩٢(-)٧٩٢(حصة املجموعة

٨٧٨-٨٧٨يضاف: الشهرة املتضمنة

٨٦-٨٦القيمة املدرجة لالستثامر

ال متتلك الرشكات الحليفة أية التزامات طارئة أو التزامات رأساملية يف 3١ ديسمرب ٢٠١3 و٢٠١4 .
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

١٠- االستثمار في شركة حليفة )تتمة(

٢٠١3

املجموع أرامكس تايلندأرامكس تونس 

ألف درهمألف درهمألف درهم

4,٠٠3-4,٠٠3إيرادات 

)٢,٢34(-)٢,٢34(تكلفة املبيعات 

)3,5٠٠(-)3,5٠٠(مصاريف إدارية

)١,٧3١(-)١,٧3١(الخسارة قبل الرضيبة

)4(-)4(مرصوف رضيبة الدخل

)١,٧35(-)١,٧35(الخسارة للسنة

)٨5٠(-)٨5٠(حصة املجموعة من خسارة السنة

٢٠١4

املجموع أرامكس تايلندأرامكس تونس 

ألف درهمألف درهمألف درهم

١٧,34٢٢34١٧,5٧٦إيرادات 

)١4,١١٨()١١١()١4,٠٠٧(تكلفة املبيعات 

)٦,٢٦٧()٨٦٦()5,4٠١(مصاريف إدارية

)٢,٨٠٩()٧43()٢,٠٦٦(الخسارة قبل الرضيبة

)33(       -)33(مرصوف رضيبة الدخل

)٢,٨4٢()٧43()٢,٠٩٩(الخسارة للسنة

)45٢()3٦4()٨٨(حصة املجموعة من خسارة السنة
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

11- ضريبة الدخل

إن املكونات الرئيسية ملصاريف رضيبة الدخل للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 و٢٠١3 كام ييل:

بيان الدخل املوحد

تتعلق الرضيبة املؤجلة مبا ييل:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

1,2104٩٢مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها

)١34()996(االستهالك

)٢3٠()1,011(مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

1143٢صايف خسائر تشغيلية مرحلة 

)3٠٢()410(مخصص رأساميل

2,468٦٩٩أخرى 

1,272٩5٧

مثبتة كام ييل:

3,365٢,3٨٢موجودات رضيبة مؤجلة 

)١,4٢5()2,093(مطلوبات رضيبة مؤجلة 

1,272٩5٧

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

35,9253١,٦٨٢مرصوف رضيبة الدخل للسنة

931553رضيبة الدخل املؤجلة

)١3٧()96(فروقات عملة

36,7603٢,٠٩٨مصاريف رضيبة الدخل املعلن عنها يف بيان الدخل املوحد 



تقرير أرامكس السنوي 2014

www.aramex.com

170املحتويات

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

١١- ضريبة الدخل )تتمة(

التسوية بني الربح املحاسبي والربح الرضيبي:

يف بعض البلدان، مل تتم بعد مراجعة اإلقرارات الرضيبية لبعض السنوات من قبل السلطات الرضيبية. يف بعض الدول املطبقة للرضائب، قامت 
املجموعة بتكوين مخصص للتعرضات الرضيبية املرتكزة عىل التفسري والتطبيق الحايل للقوانني الرضيبية يف الدولة املعنية. مع ذلك فإن إدارة 

املجموعة مقتنعة بأنه قد تم تكوين مخصصات كافية مقابل أية التزامات رضيبية طارئة محتملة. 

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

383,80134٨,٠3١الربح املحاسبي قبل رضيبة الدخل

7,7144٩,٠٨٢مرصوفات غري قابلة لالستقطاع

391,5153٩٧,١١3الربح الرضيبي

36,7603٢,٠٩٨مصاريف رضيبة الدخل املعلن عنها يف بيان الدخل املوحد

34-      رضيبة الدخل من العمليات املتوقفة

٩.٢٢%9.58%سعر رضيبة الدخل الفعيل
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

12- الذمم المدينة 

إن الرتكيزات الجغرافية للذمم املدينة التجارية كام يف 3١ ديسمرب هي كام ييل:

كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4، بلغت الذمم املدينة التجارية بالقيمة االسمية مبلغ 5٢.٧٨3 ألف درهم )٢٠١3 – 4٩.33٠ ألف درهم( وكانت منخفضة 
القيمة. إن الحركات يف مخصص االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة كانت كام ييل:

2014٢٠١3

%%

76٧٩الرشق األوسط وإفريقيا

13١3أوروبا

2١أمريكا الشاملية

9٧آسيا وأخرى

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

49,3304٧,3٩٨يف ١ يناير

10,786٨,٢٨٨املخصص للسنة

)٧٢٩()534(مبالغ غري مستخدمة معكوسة

)5,٦٢٧()6,799(مبالغ مشطوبة

52,7834٩,33٠يف 3١ ديسمرب

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

739,460٦53,٢3١ذمم مدينة تجارية

)4٩,33٠()52,783(ناقصاً: مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها 

686,677٦٠3,٩٠١
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

١٢- الذمم المدينة

كام يف 3١ ديسمرب، فإن تحليل أعامر الذمم املدينة التجارية هو كام ييل: 

بناء عىل الخربة السابقة، فإنه من املتوقع أن يتم تحصيل الذمم املدينة غري منخفضة القيمة بالكامل.
تم يف إيضاح رقم 35 ) إدارة املخاطر للذمم املدينة التجارية واألخرى( تفسري كيفية إدارة املجموعة وقياسها لجودة ائتامن الذمم التجارية التي مل 

تستحق يف املايض ومل تخفض قيمتها

متأخرة ولكن ليست منخفضة القيمة

أقل من ٦٠ يوماإلجاميل
٦١-٩٠

يوم
٩١-١٨٠

يوم
3٦5-١٨١

يوم
أكرث من سنة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2014686,677570,07467,43634,12115,046    -

٢٠١3٦٠3,٩٠١4٨٩,٢٩٨٦4,٧٢٠3٦,3١4١3,5٦٩    -
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

1٣ - الموجودات المتداولة األخرى

14 - النقدية وشبه النقدية

1٥ - رأس المال

* تشتمل السلفيات والذمم املدينة األخرى عىل مبلغ 4 مليون درهم )٢٠١3 – ٦ مليون درهم( مستحق من طرف ذي عالقة بخصوص موظفني 
مشاركني يف خطة الحوافز كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 و٢٠١3.

تتألف النقدية وشبه النقدية مام ييل:

تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق مبالغ مجموعها ٢٧٢.١١4 ألف درهم مع متوسط سعر فائدة بنسبة ١.4% )3١ ديسمرب ٢٠١3 – 
١٩٩.٧٠3 ألف درهم مع متوسط سعر فائدة بنسبة ١3%( محتفظ بها يف بنوك أجنبية خارجية.

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

48,4944٢,٠54املصاريف املدفوعة مقدماً

143,272٨4,٨٧٦سلفيات وذمم مدينة أخرى*

191,766١٢٦,٩3٠

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

619,991٦5٦,٩٧٢األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق

)١١,5٢٨()11,973(ناقصاً: تأمينات نقدية

-      )12,922(ناقصاً: سحب عىل املكشوف من البنوك )إيضاح ٢٢(

595,096٦45,444

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

املرصح به واملصدر واملدفوع بالكامل
١.4٦4.١٠٠.٠٠٠ سهم عادي، قيمة السهم ١ درهم

 )٢٠١3- ١.4٦4.١٠٠.٠٠٠ سهم عادي، قيمة السهم ١ درهم(
1,464,100١,4٦4,١٠٠
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1٦ - االحتياطيات
االحتياطي القانوين

وفقاً للنظام األسايس لبعض املنشآت  ضمن املجموعة ووفقاً للامدة رقم ٢55 من قانون الرشكات التجارية االتحادي لسنة ١٩٨4 وتعديالته لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، يتم تحويل ١٠% كحد أدىن من صايف األرباح السنوية لكل منشأة فردية التي يرسي عليها هذا القانون إىل االحتياطي 

القانوين. قد يتم إيقاف تلك التحويالت عندما يصبح االحتياطي القانوين مساوياً لنصف رأس املال املدفوع للمنشآت املعنية. إن هذا االحتياطي غري 
قابل للتوزيع إال يف حاالت معينة. يظهر االحتياطي القانوين املوحد التحويالت التي متت بعد االستحواذ للرشكات التابعة والتحويالت التي متت من 

قبل الرشكة األم. إال أنها ال تعكس التحويالت اإلضافية إىل االحتياطيات القانونية املوحدة التي كان من املمكن إجرائها لو أن األرباح غري املوزعة 
بعد االستحواذ للرشكات التابعة قد تم توزيعها إىل الرشكة األم.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية
يستخدم احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروقات سعر الرصف الناتجة عن تحويل البيانات املالية للرشكات التابعة األجنبية.

االحتياطي الناتج من استحواذ حصص غري مسيطرة
ميثل هذا االحتياطي الفرق بني املبالغ املدفوعة الستحواذ حصص غري املسيطرة وصايف القيمة الدفرتية لهذه الحصص كام يف تاريخ االستحواذ.

١٧- أنشطة التحوط واألدوات المالية المشتقة

قامت املجموعة خالل يناير ٢٠١٢ بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العريب بقيمة 5٠ مليون دوالر أمرييك. يحمل القرض سعر فائدة متغري يعادل 
سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمرييك يف أسواق لندن )LIBOR( لثالثة أشهر مضافاً إليها ٢٢5 نقطة أساس سنوياً. يحق للمجموعة سحب هذا 

املبلغ لغاية يناير ٢٠١3. إن الغاية من هذا القرض هي متويل استحواذات مستقبلية متوقعة. يستحق دفع القرض من خالل ٢٠ دفعة ربع سنوية 
متساوية تبلغ ٢.5 مليون دوالر أمرييك، وتبدأ بعد سحب مبلغ القرض الكامل.

األدوات املالية املشتقة – عقود مقايضة أسعار الفوائد
إن قرض املجموعة من البنك العريب عىل شكل قرض ذو أسعار فائدة متغرية. ولتخفيف التعرض ملخاطر تقلبات أسعار الفائدة يف السوق، أبرمت 

املجموعة عقد ملقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار الفائدة املستقبلية عىل ١٠٠% من التسهيالت املمنوحة من البنك العريب. حسب الرشوط 
الواردة يف العقود، تدفع املجموعة سعر فائدة ثابت محدد مسبقاً )١.١٩%( عىل القيمة االعتبارية املحددة وتقبض باملقابل سعر فائدة متغري عىل 

القيمة االعتبارية املحددة يعادل سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمرييك يف أسواق لندن ))LIBOR لثالثة أشهر.

ألغراض محاسبة التحوط، قامت املجموعة بتصنيف عقد مقايضة أسعار الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم املجموعة بالتحوط للحد من 
التغرّي يف التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر التغري يف أسعار الفوائد واملصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.

كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4، تم تقييم التحوطات النقدية عىل أنها فعالة هذا وبالتايل تم تسجيل أرباح غري محققة مببلغ ٧3٦ ألف درهم )٢٠١3: ١.4٦٠ ألف درهم( تم 
إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، وتم إعادة تصنيف مصاريف مببلغ ١.3١٠ ألف درهم )٢٠١3: ١.5١٠ ألف درهم(  من الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد 

وتم تسجيل القيمة العادلة السالبة املقابلة ملعامالت مقايضة اسعار الفائدة مببلغ ٧٦4 ألف درهم )٢٠١3: ١.5٠٠ ألف درهم( كالتزام يف بيان املركز املايل املوحد.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

 

١٨- األرباح غير الموزعة

أرباح األسهم
وافقت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠١4 عىل توزيع أرباح نقدية للمساهمني لسنة ٢٠١3 بنسبة ١١.5% من رأسامل 

الرشكة.

أقرَّت الجمعية العمومية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠١3 بتوزيع أرباح عن سنة ٢٠١٢ بنسبة ١٠% من رأسامل الرشكة.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
إن أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة 3.٦ مليون درهم متثل املكافآت الخاصة بحضور االجتامعات وأتعاب الخدمات املهنية املقدمة من أعضاء 

مجلس اإلدارة لسنة ٢٠١3 والتي تم دفعها يف سنة ٢٠١4 )٢٠١3 – ٢.٢5 مليون درهم والتي متثل املكافآت الخاصة بحضور االجتامعات وأتعاب 
الخدمات املهنية املقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة لسنة ٢٠١٢ والتي تم دفعها يف سنة ٢٠١3(.
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1٩ - القروض والسلفيات 

* قامت املجموعة خالل يناير ٢٠١٢ بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العريب بقيمة 5٠ مليون دوالر أمرييك )١٨4 مليون درهم(. يحمل القرض 
سعر فائدة متغري يعادل سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمرييك يف أسواق لندن )LIBOR( لثالثة أشهر مضافاً إليها ٢٢5 نقطة أساس سنوياً. يحق 

للمجموعة سحب هذا املبلغ لغاية يناير ٢٠١3. إن الغاية من هذا القرض هي متويل استحواذات مستقبلية متوقعة. يستحق دفع القرض من خالل 
٢٠ دفعة ربع سنوية متساوية تبلغ ٢.5 مليون دوالر أمرييك )٩ مليون درهم(، واستحقت الدفعة األوىل يف أبريل ٢٠١3 وتستحق الدفعة األخرية يف 

يناير ٢٠١٨.

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

غري متداولة

86,812١٢٠,٦٧٩قروض ألجل*

86٨3أوراق دفع

10,388٧,333التزامات عقود اإليجار التمويلية )أ(

97,286١٢٨,٠٩5

متداولة

41,4123٨,4٦4قروض ألجل*

266١,٩٨٧أوراق دفع 

12,261٨,٨5١التزامات عقود اإليجار التمويلية )أ(

53,9394٩,3٠٢
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١٩ - القروض والسلفيات )تتمة(

)أ( التزامات عقود اإليجار التمويلية 

إن الحد األدىن للدفعات السنوية املستقبلية مبوجب عقود اإليجار التمويلية غري القابلة لإللغاء مع القيمة الحالية للحد األدىن من صايف دفعات 
عقود اإليجار كام ييل: 

تستحق التزامات عقود اإليجار التمويلية عام ٢٠١٧. إن سعر الفائدة عىل التزامات عقود اإليجار التمويلية هي ٨% 
.)%٢٠١ – ٨3(

الحد األدىن لدفعات عقود اإليجار 
املستقبلية

الفوائد
القيمة الحالية للحد األدىن 

لدفعات عقود اإليجار

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١4 -

13,6031,34212,261أقل من سنة واحدة 

10,98459610,388بني سنة واحدة وخمس سنوات 

24,5871,93822,649املجموع

- ٢٠١3

٩,٩٠٧١,٠5٦٨,٨5١أقل من سنة واحدة 

٧,٦٩43٦١٧,333بني سنة واحدة وخمس سنوات 

١٧,٦٠١١,4١٧١٦,١٨4املجموع
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

20 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إن الحركات يف مكافأة نهاية الخدمة للموظفني هي كام ييل:

21 - الذمم الدائنة 

تشتمل الذمم الدائنة التجارية بصورة رئيسية عىل مبالغ مستحقة للموردين مقابل الفواتري املسـتلمة منهم بشـأن خدمات للنقل وخدمات الشحن 
ورسوم املناولة والتوصيل.

22- سحب على المكشوف من البنوك

تحتفظ املجموعة بسحوبات عىل املكشوف وتسهيالت ائتامنية مع عدة بنوك. قدمت »أرامكس الدولية املحدودة« ضامن تجاري مببلغ ١.٨ مليون 
درهم إىل بنك عوده يف لبنان لتأمني التسهيالت البنكية املمنوحة إىل الرشكة التابعة ألرامكس يف لبنان، حيث بلغ رصيد السحب عىل املكشوف 

والتسهيالت االئتامنية ال يشء كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3- ال يشء(.

لدى أرامكس جنوب أفريقيا Pty املحدودة رصيد تسهيالت ائتامنية من )ABSA–عضو يف مجموعة باركليز( بقيمة4٨١,5 ألف درهم كام يف 3١ 
ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3- ال يشء(.

لدى أرامكس كينيا املحدودة رصيد سحب عىل املكشوف من سيتي بنك بقيمة 3.3٧٠ ألف درهم كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3- ال يشء(.

لدى أرامكس البحرين SPC رصيد سحب عىل املكشوف من البنك العريب بقيمة 4.٠٧١ ألف درهم كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3- ال يشء(.

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

103,066٩١,١٦٦املخصص كام يف ١ يناير 

24,365٢٢,٦٨5املخصص خالل السنة

)١٠,٠١٢()9,641(املدفوع خالل السنة 

-      614االستحواذ عىل رشكات تابعة

)3٠٧(-      استبعاد رشكة تابعة

)4٦٦()687(فروقات سعر الرصف

117,717١٠3,٠٦٦املخصص كام يف 3١ ديسمرب

-      -      األرباح والخسائر الحسابية

117,717١٠3,٠٦٦القيمة الحالية اللتزامات املزايا املحددة
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

23- املطلوبات املتداولة األخرى

24- الدفعات عىل أساس األسهم

خالل فرباير ٢٠١4، قامت املجموعة مبنح 3٧.٠٠٠.٠٠٠ خيارات أسهم غري مدفوعة إىل أعضاء االدارة التنفيذية بناًء عىل خطة الحوافز طويلة األجل. 
إن السعر التنفيذي للخيارات والبالغ قيمته 3 درهم مساوياً للسعر السوقي للسهم يف تاريخ املنح. إن القيمة العادلة يف تاريخ املنح يتم تقديرها 

باستخدام منوذج التسعري اإلسمي الثنايئ مع االخذ بعني االعتبار البنود والرشوط عند منح الخيارات. إن الفرتة التعاقدية لكل خيار ممنوح هي ستة 
سنوات. سيتم تسديد الخيار نقداً.

يتم تقدير القيمة العادلة للدفعات عىل أساس األسهم باستخدام منوذج التسعري اإلسمي الثنايئ، مع األخذ بعني االعتبار البنود والرشوط عند منح 
الخيارات.

املرصوف املثبت لخدمات املوظفني والذي ورد خالل السنة موضح يف الجدول التايل:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

371,5743٢5,5٩3مصاريف مستحقة الدفع

13,706١٦,٢٦3إيرادات مؤجلة

29,371١٧,٠٧4رضيبة املبيعات والرضائب األخرى

30,741٢٨,3٧5رضائب الدخل املستحقة الدفع 

42٦,٢٧4ودائع العمالء

8,661٦,٧٩١رضائب التأمينات االجتامعية املستحقة الدفع

-     31,000مبالغ االلتزام املحتمل

61,698١3,5٦٠أخرى

546,7934١3,٩3٠

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

املرصوف الناتج عن التسويات النقدية من عمليات
-      8,336الدفعات عىل أساس األسهم
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مل يكن هناك إلغاءات أو تعديالت عىل املكافآت يف ٢٠١4.

قد تم تقدير القيمة العادلة للخيارات املمنوحة خالل السنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 بتاريخ املنح باستخدام االفرتاضات التالية:

العمر املتوقع لخيار األسهم يستند إىل البيانات التاريخية والتوقعات الحالية، وليس بالرضورة أن يكون مؤرشاً عىل أسلوب االستعامل. ويعكس التقلب 
املتوقع افرتاض أن التقلبات التاريخية عىل مدى فرتة مامثلة لعمر الخيارات يدل عىل اتجاهات مستقبلية، والتي قد ال تكون بالرضورة النتيجة الفعلية

إن املتوسط املرجح للقيمة العادلة لهذه الخيارات املمنوحة خالل السنة هي ٠.٩3 درهم. قامت املجموعة بتثبيت مبلغ ٨.33٦ ألف درهم كمصاريف 
دفعات عىل أساس األسهم يف بيان الدخل املوحد وتسجل القيم املقابلة كمطلوبات غري متداولة.

* إن املشاركني يف الخطة ليس لديهم حق باستالم أية توزيعات أرباح خالل فرتة املنح.

* متثل اإليرادات من الخدمات الخاصة األخرى التي تقدمها املجموعة، وتشمل حجوزات طريان والسفر وخدمات التأشريات وإيرادات من أعامل حفظ 
امللفات. تظهر جميع التكاليف ذات العالقة ضمن تكلفة الخدمات.

2014

ألف درهم

0عائد أرباح األسهم )%(*

25التقلبات املتوقعة )%(

2.9سعر الفائدة الذي ال يشتمل عىل مخاطر )%(

6الفرتة املتوقعة )سنوات(

3سعر السهم 

٢٥ - اإليرادات

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

1,230,531١,٠54,١٢٦الربيد الدويل الرسيع

1,247,260١,٢33,5٢4توصيل الشحنات

755,058٦44,٩٢٩الربيد املحيل الرسيع

197,976١٦٩,٦4٨اللوجستية

9,547٢٠,٢٧٢النرش والتوزيع

209,130١٩٨,٢43أخرى*

3,649,5023,3٢٠,٧4٢
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26 - تكلفة الخدمات

27- املصاريف اإلدارية

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

415,47934٦,٨٦3الربيد الدويل الرسيع

912,673٩٠4,3١٢توصيل الشحنات

244,620١٩٧,٨٨5الربيد املحيل الرسيع

41,18734,55٠اللوجستية

6,095١3,554النرش والتوزيع

26,717٢4,٦٠٠أخرى

1,646,771١,5٢١,٧٦4

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

350,4973٠٩,٨٠١رواتب ومكافآت املوظفني

53,5004٩,٠٦٩إيجارات

48,6424٩,45٩استهالك

31,094٢٩,٧5٧مصاريف اتصاالت

16,602١5,44٨تصليح وصيانة

10,252٧,344مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة )إيضاح ١٢(

7,980٨,٢4١قرطاسية ومطبوعات 

7,735٧,١3٨مصاريف ترفيه

4,3044,3٩5مصاريف تشغيل سيارات

14,386١٢,3٢٠مصاريف تأمني وحامية

35,5983٠,3٩٠مصاريف حكومية ورضائب

6,253٦,٩٧١مصاريف املسؤولية االجتامعية للرشكة

148١54مصاريف رعاية

11,605١١,٠4٨منافع

17,252١5,5٨٦مصاريف سفر

22,843١٨,٨٦١مصاريف مهنية

65,4565٧,٨٢١أخرى 

704,147٦33,٨٠3
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28 - املصاريف التشغيلية

29- الدخل اآلخر

30- املعامالت مع األطراف ذات العالقة 

متثل بعض األطراف ذات العالقة )أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤويل املجموعة والرشكات التي تحت الرقابة أو التأثري الجوهري من تلك األطراف( املوردين 
للرشكة والرشكات التابعة لها أثناء سري األعامل العادية. تم إجراء مثل هذه املعامالت بنفس رشوط األطراف غري املرتبطة بها.

إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الدخل املوحد هي كام ييل:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

487,35943٦,٦٦4رواتب ومكافآت املوظفني

84,403٨٠,٨٢٢تشغيل وصيانة السيارات 

28,698٢4,٨3٧التجهيزات 

7,133٦,٨١5مصاريف اتصاالت 

29,284٢٧,٧٢٨االستهالك 

57,0374٩,٠٠3إيجارات 

42,0363٧,4٨4أخرى 

735,950٦٦3,353

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

1,334٢,٦3٠األرباح من فروقات العملة

٢٧٧)27,974()خسارة( ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات

30,978٢,٩٦١دخل متنوع

4,3385,٨٦٨

املجموعجهة ذات عالقة

 ٢٠١3 2014الرشكات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة

ألف درهمألف درهمألف درهم

1,3891,389١,٧١٨مرصوف إيجار
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تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة

يشمل تعويض موظفي اإلدارة العليا والذي يضم املسؤولني التنفيذيني ما ييل :

تم اإلفصاح عن أتعاب مجلس اإلدارة املدفوعة يف إيضاح 18

دفعات املوظفني عىل أساس األسهم 
تم منح أسهم معنوية لإلدارة التنفيذية العليا كام هو موضح يف إيضاح ٢4.

تشتمل الرشكات التابعة الهامة للمجموعة عىل ما ييل:
أرامكس األردن املحدودة 

أرامكس إنديا برايفيت ليمتد , الهند 
أرامكس مرص الدولية للخدمات الجوية واملحلية )ش. م. م(، مرص 

أرامكس البحرين إس.يب.يس 
أرامكس اإلمارات ذ.م.م.

أرامكس أيرلندا ليمتد
أرامكس هولندا يب. يف.

أرامكس جنوب إفريقيا يب يت واي املحدودة

2014٢٠١3 

ألف درهمألف درهم

11,105٩,٢٨٠رواتب ومزايا أخرى قصرية األجل

16534٦مكافأة نهاية الخدمة

11,270٩,٦٢٦
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إن جميع الرشكات التابعة املشار إليها أعاله مملوكة بنسبة ١٠٠% من قبل الرشكة األم.
إن بعض الرشكات التابعة للمجموعة تتم مراقبتها من خالل اتفاقيات مع املساهمني وبناء عليه تم دمج بياناتها يف هذه البيانات املالية املوحدة.

يبني الجدول أدناه املبالغ اإلجاملية للمعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل السنة املالية املعنية. إن األرصدة القامئة كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 
و٢٠١3، مدرجة يف اإليضاحات ١٢ و٢١:

* هذه املبالغ مصنفة كذمم مدينة تجارية وموجودات متداولة أخرى.
** هذا املبلغ مصنف كذمم دائنة تجارية.

*** هذا املبلغ ميثل قرض طويل األجل ممنوح إىل أرامكس اللوجستية ذ.م.م )ُعامن( لبناء مستودع. إن القرض بدون ضامنات وبدون فائدة.

3١ ديسمرب31 ديسمرب

2014٢٠١3

318,398٢٧٧,٩5٨الربح العائد ملساهمي الرشكة األم )ألف درهم(

4٦4,١ million 1,464millionاملتوسط املرجح لعدد األسهم القامئة خالل السنة )سهم(

0.217٠.١٩٠الربح األسايس واملخفف للسهم )درهم(

31- ربحية السهم

مبيعات 
األطراف ذات 

الصلة

التكاليف 
الناشئة عن 

األطراف ذات 
الصلة

مبالغ مملوكة 
من أطراف ذات 

صلة*

مبالغ مملوكة 
ألطراف ذات 

صلة**

قروض طويلة 
األجل ممنوحة 
ألطراف ذات 

صلة***

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

رشكات حليفة:

2014562363181,555     -

٢٠١3٧٢٢-     -     ٧١     -

مشاريع مشرتكة تكون فيها الرشكة األم صاحب املرشوع:

201426911,5684,0506,7456,751

٢٠١3٢444,5٧٢٢,٠54١,4٠٧٦,٧5١
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32- عقود اإليجار التشغيلية 

املجموعة كمستأجر 
تستأجر املجموعة األرايض واملكاتب واملخازن ومعدات النقل مبوجب عقود تشغيلية متنوعة وبعض منها يجدد سنوياً. إن مصاريف اإليجار 

املتعلقة بهذه العقود بلغت ١١٠.54 مليون درهم للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3- 3,٩٨ مليون درهم(. تعتقد املجموعة بأن معظم 
عقود اإليجار التشغيلية سيتم تجديدها بأسعار قابلة للمقارنة مع عقود اإليجار املنتهية.

إن التزامات اإليجار بالحد األدىن مبوجب عقود اإليجار غري القابلة لإللغاء كام يف 3١ ديسمرب هي كام ييل:

33- املعلومات القطاعية

يتم تنظيم املجموعة ألغراض إدارية من خالل خمس قطاعات أعامل رئيسية كام ييل:

- النقل الدويل الرسيع: يشمل توصيل الطرود الربيدية الصغرية يف جميع أنحاء العامل لجميع العمالء سواء أفراد أو رشكات.
- توصيل الشحنات: يشمل نقل الشحنات املفردة أو املوحدة عن طريق الجو أو الرب أو البحر كام يشمل خدمات التخزين يف املستودعات 

والتخليص الجمريك.
- النقل املحيل الرسيع: يشمل التوصيل الرسيع للطرود الربيدية الصغرية واستالم وتسليم الشحنات داخل الدولة الواحدة.

- الخدمات اللوجستية: يشمل املستودعات وإداراتها والتوزيع وإدارة سالسل التوريد وإدارة املخزون باإلضافة إىل خدمات القيمة املضافة األخرى.
- العمليات األخرى: تشمل خدمات الشحن بالكتالوج وحفظ املستندات وخدمات حجز التذاكر والسفر وخدمات التأشريات والنرش والتوزيع.

تقوم اإلدارة مبراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم 
األداء القطاعي استنادا إىل األرباح أو الخسائر التشغيلية.

إن أسعار التحويل بني القطاعات التشغيلية هي عىل أساس األسعار السائدة يف السوق مثل املعامالت مع األطراف األخرى.

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

122,768١١٧,٩٨4أقل من سنة

356,4483٧١,4٧٠بني سنة واحدة وخمس سنوات

50,92034,٩5٦أكرث من خمس سنوات

530,1365٢4,4١٠
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يتم تسعري املعامالت بني املحطات وفقاً لألسعار املتفق عليها. تم حذف املعامالت الداخلية الجوهرية بني رشكات املجموعة عند توحيد البيانات. ال 
تقوم املجموعة بتقسيم املوجودات واملطلوبات حسب قطاعات األعامل وبالتايل فإن هذه املعلومات غري متاحة.

النقل املحيل الرسيعتوصيل الشحناتالنقل الدويل الرسيع
الخدمات 

اللوجستية
املجمـوعالحذوفاتالخدمات األخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

اإليرادات

3,649,502-      1,230,5311,247,260755,058197,976218,677أطراف أخرى

-      )799,436(542,502243,9133934,6018,027بني القطاعات

3,649,502)799,436(1,773,0331,491,173755,451202,577226,704إجاميل اإليرادات

2,002,731-      815,052334,587510,438156,789185,865إجاميل األرباح

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١3 

اإليرادات

3,3٢٠,٧4٢-      ١,٠54,١٢٦١,٢33,5٢4٦44,٩٢٩١٦٩,٦4٨٢١٨,5١5أطراف أخرى

-      )٧43,445(4٦٧,٢٧١٢٦5,3٨٠٦٩٠4,١345,٩٧٠بني القطاعات

3,3٢٠,٧4٢)٧43,445(١,5٢١,3٩٧١,4٩٨,٩٠4٦45,٦١٩١٧3,٧٨٢٢٢4,4٨5إجاميل اإليرادات

١,٧٩٨,٩٧٨-      ٧٠٧,٢٦٢3٢٩,٢١٢44٧,٠44١35,٠٩٨١٨٠,3٦٢إجاميل األرباح
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القطاعات الجغرافية
يتم إدارة قطاعات األعامل عىل أساس عاملي، وتعمل يف أربع مناطق جغرافية أساسية، وهي منطقة الرشق األوسط وإفريقيا وأوروبا وشامل أمريكا وآسيا. أثناء 

عرض املعلومات حول القطاعات الجغرافية، فإن اإليرادات القطاعية تستند عىل املوقع الجغرايف للعميل. وتستند موجودات القطاع عىل موقع املوجودات.

إن اإليرادات واملوجودات واملطلوبات حسب القطاع الجغرايف هي كام ييل:

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

اإليرادات:

2,625,756٢,4٧٦,5٦١الرشق األوسط وإفريقيا

588,3465٢٦,3٩4أوروبا

66,9995١,١4٦أمريكا الشاملية

368,401٢٦٦,٦4١آسيا وأخرى

3,649,5023,3٢٠,٧4٢

املوجودات

2,514,175٢,5٠4,١١٢الرشق األوسط وإفريقيا

413,129353,٠٧١أوروبا

30,615٢4,335أمريكا الشاملية

249,330١٠4,3٠4آسيا وأخرى

3,207,249٢,٩٨5,٨٢٢

املوجودات غري املتداولة * 

519,4435٢3,٠٨4الرشق األوسط وإفريقيا

58,789٧٠,٢5٧أوروبا

5,323٦,٨3٩أمريكا الشاملية

27,448١5,٠٢٧آسيا وأخرى

611,003٦١5,٢٠٧

املطلوبات

802,297٦٩٧,٨٨٠الرشق األوسط وإفريقيا

113,579١٠٧,٢٩٧أوروبا

14,758٩,٨4١أمريكا الشاملية

87,03943,٩5٩آسيا وأخرى

1,017,673٨5٨,٩٧٧
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* تشتمل املوجودات غري املتداولة لهذا الغرض عىل املمتلكات واآلالت واملعدات واملوجودات املعنوية واالستثامرات يف املشاريع املشرتكة واالستثامر 
يف رشكة حليفة. يتم توزيع الشهرة إىل قطاعات األعامل )إيضاح رقم 5(.

34- االلتزامات واملطلوبات الطارئة
ضامنات

التزامات رأساملية 

عىل املجموعة التزامات رأساملية بقيمة ١٦.٨ مليون درهم كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 )٢٠١3 – ال يشء( وذلك لرشاء أو بناء ممتلكات وآالت و 
معدات.

الدعاوى ضد املجموعة
إن املجموعة مدعى عليها يف عدد من القضايا تتمثل يف مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها مببلغ ٢٠.٦٢٠ ألف درهم إمارايت )٢٠١3 – ١٧.١٧٩ 

ألف درهم إمارايت( أثناء سري األعامل العادية، وبرأي إدارة املجموعة ومستشاريها القانونيني فإن املخصص املأخوذ لهذه القضايا البالغ 5.4٦٩ ألف 
درهم إمارايت كام يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 كاٍف ملواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا واملطالبات )٢٠١3 –٧.54٦ ألف درهم إمارايت(.

35- إدارة املخاطر 

مخاطر سعر الفائدة
إن مخاطر سعر الفائدة هي املخاطر التي تنتج عن التقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية وذلك بسبب التغريات 
يف أسعار الفائدة يف السوق. تتعرض املجموعة ملخاطر سعر الفائدة عىل موجوداتها ومطلوباتها التي ترتتب عليها فوائد )الودائع البنكية والسحب 

عىل املكشوف من البنوك وأوراق الدفع والقروض ألجل(.

إلدارة هذه املخاطر، تقوم املجموعة مببادلة أسعار الفائدة حيث توافق املجموعة عىل املبادلة عىل فرتات زمنية، والفرق ما بني الفائدة الثابتة 
واملتغرية تحسب حسب مبلغ نظري أصيل متفق عليه. هذه املبادالت تهدف للتحوط من التزامات الديون املعنية.

2014٢٠١3

ألف درهمألف درهم

92,004٧4,٨5٦اعتامدات
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

إن حساسية بيان الدخل املوحد هي تأثري التغريات املفرتضة يف أسعار الفائدة عىل أرباح املجموعة لسنة واحدة، استناداً إىل السعر املتغري 
للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها يف 3١ ديسمرب.

يبني الجدول التايل تفاصيل حساسية بيان الدخل املوحد للتغريات املمكنة املعقولة يف أسعار الفائدة مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة. 

مخاطر االئتامن
تنتج هذه املخاطر عندما تفشل األطراف األخرى يف تسديد التزاماتها مبوجب أداة مالية أو عقد عمالء مام يؤدي إىل خسارة مالية. 

إن املجموعة معرضة إىل املخاطر االئتامنية من أنشطتها التشغيلية )ويف األساس الذمم املدينة التجارية( ومن انشطتها التمويلية ومنها الودائع لدى 
البنوك واملؤسسات املالية.

تدير املجموعة مخاطرها االئتامنية مع عمالئها بوضع حدود ائتامنية ألرصدة العمالء وكذلك إيقاف الخدمة للعمالء عندما تزيد عن بعض الحدود 
لفرتة من الزمن. كذلك فإن تنوع قاعدة عمالء املجموعة )سكنية، رشكات، وكاالت حكومية( يحد من املخاطر االئتامنية. توجد لدى املجموعة دائرة 

ائتامنية تقوم مبراقبة مستمرة لوضع االئتامن الخاص بعمالء املجموعة.

كذلك تقوم املجموعة بإيداع أرصدتها النقدية مع عدد من املؤسسات املالية الرئيسية ذات التصنيف العايل ولديها سياسة للحد من األرصدة 
املودعة مع كل مؤسسة مالية. 

الزيادة/)النقص( يف نقاط 
األساس

التأثريات عىل األرباح 
للسنة

ألف درهم

٢٠١4

2,256+100األدوات بسعر فائدة متغري 

)2,256(-100األدوات بسعر فائدة متغري

٢٠١3

3,٧٠5+١٠٠األدوات بسعر فائدة متغري 

)3,٧٠5(-١٠٠األدوات بسعر فائدة متغري
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

الذمم املدينة التجارية واألخرى
إن تعرض املجموعة للمخاطر االئتامنية يتأثر بصورة رئيسية بالخواص الفردية لكل عميل. إن قاعدة عمالء املجموعة الدميوغرافية، تشمل مخاطر 
العجز الخاصة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها الزبائن، لها تأثري أقل عىل املخاطر االئتامنية. تحقق املجموعة إيراداتها من عدد كبري من العمالء 
منترشون يف مختلف القطاعات الجغرافية. مع ذلك، جغرافياً فإن نسبة ٧٩% من الذمم املدينة التجارية الخاصة باملجموعة تتم يف منطقة الرشق 

األوسط وإفريقيا.

وضعت اإلدارة سياسة ائتامنية حيث مبوجبها يتم تحليل العمالء الجدد بصورة فردية بخصوص املالءة املالية قبل منح الدفعات النموذجية الخاصة 
باملجموعة ورشوط التسليم لديها. يتم وضع حدود ملشرتيات العمالء متثل مبلغ مفتوح بحد أقىص بدون الحصول عىل املوافقة من اإلدارة العليا 

للمجموعة وهذه الحدود تتم مراجعتها بصورة منتظمة.

إن جزءاً مهامً من عمالء املجموعة يتعاملون مع املجموعة منذ عدة سنوات ونادراً ما حدثت خسائر نتيجة ذلك. عند مراقبة مخاطر ائتامن 
العمالء، يتم تجميع العمالء حسب صفاتهم االئتامنية مبا يف ذلك إذا كانوا أفرداً أو منشأة قانونية وكذلك سواء كانوا وكالء أو تجار جملة أو تجار 

تجزئة أو مستخدم، موقع جغرايف، صناعة، ملف األعامر، االستحقاق ووجود صعوبات مالية سابقة.

تقوم املجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة ميثل تقديراً للخسائر الناتجة بخصوص الذمم املدينة التجارية واألخرى. إن العنارص الرئيسية 
لهذا املخصص هي عنرص خسارة محدد يتعلق بتعرضات املخاطر الجوهرية الفردية وعنرص خسارة جامعي تم إنشاؤه ملجموعات من األصول 

املشابهة بخصوص الخسائر التي تم تكبدها ولكنها غري محددة حتى اآلن. إن مخصص الخسارة املرتاكم يتم تحديده استنادا إىل البيانات التاريخية 
إلحصاءات الدفعات الخاصة مبوجودات مالية مشابهة.

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4، كان لدى املجموعة 5 عمالء )٢٠١3: 5 عمالء(، والتي متثل حوايل ١٦% )٢٠١3: ١٦%( من جميع الذمم املستحقة.

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي املخاطر التي تكون فيها املجموعة غري قادرة عىل اإليفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. إن طريقة املجموعة بإدارة 

السيولة هي ضامن بقدر املستطاع توفر بشكل دائم سيولة كافية لإليفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، مبوجب رشوط عادية وأكيدة من دون تكبد 
خسائر غري مقبولة أو املخاطرة باإلرضار بسمعة املجموعة.

لدى املجموعة حالياً نقد كايف عند الطلب لإليفاء باملصاريف التشغيلية املتوقعة، التي تشمل خدمات االلتزام املايل.

تركيزات املخاطر املفرطة
تنشأ الرتكيزات عندما يشرتك عدد من الرشكات املنافسة يف أنشطة متشابهة، أو يف أنشطة املنطقة الجغرافية نفسها، أو لديها ميزات اقتصادية 

من شأنها أن تؤثر عىل قدرتها يف تلبية االلتزامات التعاقدية لتكون مامثلة يف التأثري بالتغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو غريها. تشري 
الرتكيزات إىل الحساسية النسبية ألداء املجموعة اتجاه التطورات التي قد تؤثر عىل صناعة معينة.

من أجل تجنب تركز املخاطر املفرط، تشمل سياسات وإجراءات املجموعة عىل مبادئ توجيهية محددة الرتكيز للحفاظ عىل محفظة متنوعة. هناك 
تركيزات محددة من مخاطر االئتامن مسيطر عليها ومدارة من قبل املجموعة وفقاً لذلك.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

يلخص الجدول أدناه استحقاقات املطلوبات املالية غري املخصومة الخاصة باملجموعة كام يف 3١ ديسمرب، استناداً إىل تواريخ الدفعات التعاقدية غري 
املخصومة.

يف 3١ ديسمرب ٢٠١4

أقل من 3 شهور
من 3 شهور إىل 

١٢ شهر
من سنة إىل سنتني

من سنتني إىل 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
سنوات

املجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

13,67030,72240,84149,795668135,696قروض ألجل

372-    -    9219288أوراق دفع

التزامات مبوجب 
عقود اإليجار 

التمويلية
3,7219,8818,2512,734    -24,587

سحوبات عىل 
املكشوف من 

البنوك
13,142    -    -    -    -13,142

دائنون تجاريون 
وآخرون

680,843    -    -    -    -680,843

711,46840,79549,18052,529668854,640
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

يف 3١ ديسمرب ٢٠١3

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية بسبب التغريات يف أسعار تحويل العمالت 

األجنبية. 

تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العمالت األجنبية بشكل أسايس عىل املشرتيات واملبيعات املصنفة بعملة أخرى غري العمالت املعنية املستخدمة 
لدى منشآت املجموعة، بشكل رئييس عملة الدوالر األمرييك، واليورو والجنيه املرصي والجنيه اإلسرتليني والراند الجنوب افريقي واللرية الرتكية 

والروبية الهندية. إن العمالت التي تجرى بها هذه املعامالت هي بشكل رئييس مصنفة باليورو والدوالر األمرييك والراند الجنوب افريقي واللرية 
الرتكية والجنيه اإلسرتليني. إن العملة املستخدمة لدى الرشكة األم وعدد من منشآت املجموعة األخرى هي إما الدوالر األمرييك أو العمالت املرتبطة 

بالدوالر األمرييك. نظراً الن جزءاً هاماً من معامالت املجموعة يتم بالدوالر األمرييك، فإن ذلك يخفض مخاطر العمالت األجنبية.  لدى املجموعة 
أيضاً تعرضات ملخاطر معامالت ضمن املجموعة يف حال أن العملة املستخدمة ملنشآت املجموعة ليست الدوالر األمرييك أو عملة غري مرتبطة 

بالدوالر األمرييك . يتم تصنيف املعامالت ضمن املجموعة بشكل رئييس بالدوالر األمرييك.

 إن جزءا مهام من الذمم الدائنة التجارية لدى املجموعة وكل ذممها املدينة بعمالت أجنبية مصنفة بعملة عدا العملة املستخدمة لدى رشكات 

أقل من 3 شهور
من 3 شهور إىل 

١٢ شهر
من سنة إىل سنتني

من سنتني إىل 
خمس سنوات

أكرث من خمس 
سنوات

املجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

170,414-    11,08731,26940,34587,713قروض ألجل

2,307-    7051,42213941أوراق دفع

التزامات مبوجب 
عقود اإليجار 

التمويلية
2,7037,2046,5471,147    -17,601

سحوبات عىل 
املكشوف من 

البنوك
534,046    -    -    -    -534,046

دائنون تجاريون 
وآخرون

548,54139,89547,03188,901    -724,368
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

املجموعة املعنية وتخضع ملخاطر مرتبطة بتقلبات سعر رصف العمالت. تخفض املجموعة بعض من تعرضها ملخاطر العمالت باالحتفاظ ببعض 
أرصدتها البنكية بعمالت أجنبية التي يتم تصنيف بعض من ذممها الدائنة التجارية. إن هذا يوفر تحوط اقتصادي.

يبني الجدول التايل الحساسية نحو التغريات املمكنة املعقولة يف سعر رصف الدرهم االمارايت مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة ألرباح املجموعة قبل 
الرضيبة )بسبب التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية(.

إن تأثري االنخفاضات يف أسعار الرصف من املتوقع أن يكون مساوي وعكس تأثريات الزيادات الواردة أعاله.

التغري يف سعر رصف  
العملة مقابل 

الدرهم االمارايت 
%

التأثري عىل الربح قبل 
الرضيبة

ألف درهم

٢٠١4

2,792+10يورو

)581(+10روبية هندية

)2,775(+10جنيه إسرتليني

)2,253(+10جنيه مرصي

229+10لرية تركية

)121(+10رند جنوب إفريقيا

٢٠١3

)٢١٧(+١٠يورو

)5٧(+١٠روبية هندية

١,٦٦١+١٠جنيه إسرتليني

٢٨٢+١٠جنيه مرصي

)5١٩(+١٠لرية تركية

)3٨(+١٠رند جنوب إفريقيا
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

إدارة رأس املال
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال لديها وتجري تعديالت عليه يف ضوء التغريات يف األوضاع االقتصادية. مل تتم أية تغريات يف أهداف أو 
سياسات أو عمليات املجموعة خالل السنوات املنتهية يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 و3١ ديسمرب ٢٠١3. يتألف رأس املال من رأس املال واالحتياطي 

القانوين واالحتياطي الناتج عن استحواذ حصص غري مسيطرة واألرباح غري املوزعة ويتم قياسه مببلغ ٢.3١4.4٦5 ألف درهم كام يف 3١ ديسمرب 
٢٠١4 )٢٠١3- ٢.١٨٠.544 ألف درهم(.

إن سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوي للمحافظة عىل املستثمرين والدائنني وثقة السوق وكذلك لضامن تطور األعامل 
يف املستقبل. يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة العائد عىل رأس املال والذي تعرفه املجموعة بصايف اإليرادات التشغيلية مقسوماً عىل إجاميل حقوق 

املساهمني باستثناء حصص األقلية. كذلك يقوم مجلس اإلدارة مبراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمني.

يسعى مجلس اإلدارة للموازنة بني العوائد العالية التي من املمكن تحقيقها مع مستويات عليا من القروض واملزايا واألمان الذي ميكن الحصول 
عليه يف مركز مايل جيد، لدى املجموعة حالياً قروض بالحد األدىن، ويف املدى املتوسط إىل البعيد تعتقد اإلدارة بان وجود نسبة دين إىل حقوق 

امللكية لغاية 5٠% سوف متكن املجموعة من تحقيق أغراضها يف االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية. 

إن أي من الرشكة أو رشكاتها التابعة ال تخضع ملتطلبات رأس املال املفروضة خارجياً عدا عن املتطلبات القانونية حسب الترشيعات حيث تكون 
رشكات املجموعة مسجلة.

3٦- القيمة العادلة لألدوات المالية

تتألف األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتألف املوجودات املالية من النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك واملدينني واملوجودات املتداولة األخرى. وتتألف املطلوبات املالية من 
القروض والسلفيات والسحب عىل املكشوف من البنوك والدائنني التجاريني واملطلوبات املتداولة األخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة املدرجة بها.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

إن القيمة العادلة لجميع األدوات املالية مقاسة بالقيمة العادلة ومحدودة حسب املستوى الثاين يف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كام هو موضح 
يف الجدول التايل:

إيضاحات كمية لقياس القيمة العادلة للموجودات حسب التسلسل الهرمي للمستويات يف 3١ ديسمرب ٢٠١4:

إيضاحات كمية لقياس القيمة العادلة للموجودات حسب التسلسل الهرمي للمستويات يف 3١ ديسمرب ٢٠١3:

قياس القيمة العادلة باستخدام

األسعار
املدرجة يف

األسواق النشطة

مدخالت 
جوهرية

ميكن مالحظتها

مدخالت جوهرية
ال ميكن مالحظتها

)املستوى الثالث()املستوى الثاين()املستوى األول(املجموعتاريخ التقييم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

املطلوبات املقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية مشتقة

-  ١,5٠٠-      31١,5٠٠ ديسمرب 2013مبادلة أسعار الفائدة

قياس القيمة العادلة باستخدام

األسعار
املدرجة يف

األسواق النشطة

مدخالت جوهرية
ميكن مالحظتها

مدخالت جوهرية
ال ميكن مالحظتها

)املستوى الثالث()املستوى الثاين()املستوى األول(املجموعتاريخ التقييم

املطلوبات املقاسة 
بالقيمة العادلة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مطلوبات مالية مشتقة

-764-31764 ديسمرب 2014مبادلة أسعار الفائدة
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

3٧- المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

االنخفاض يف قيمة املدينني
يتم إجراء تقدير ملبلغ الذمم املدينة التجارية القابلة للتحصيل عندما مل يعد ممكناً تحصيل كامل املبلغ. بالنسبة للمبالغ الجوهرية الفردية، يتم 
التقدير بصورة فردية. إن املبالغ التي ليست جوهرية بصورة فردية واملستحقة منذ أمد، يتم تقييمها بصورة إجاملية ويؤخذ مخصص وفقاً لطول 

الفرتة الزمنية املستحقة منذ أمد استناداً لنسب التحصيل املتوقعة.

بلغ إجاميل الذمم املدينة التجارية بتاريخ بيان املركز املايل مبلغ ٧3٩.4٦٠ ألف درهم )٢٠١3- ٦53.٢3١ ألف درهم( كام بلغ مخصص الديون 
املشكوك يف تحصيلها مبلغ 5٢.٧٨3 ألف درهم )٢٠١3- 4٩.33٠ ألف درهم(. إن أي فرق ما بني املبالغ املحصلة فعلياً يف الفرتات املستقبلية واملبالغ 

املتوقع تحصيلها يتم تثبيته يف بيان الدخل املوحد.

األعامر املقدرة الستخدام املمتلكات واآلالت واملعدات
تقوم إدارة املجموعة بتحديد األعامر املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات لغرض حساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعني 

االعتبار االستخدام املتوقع واملرتاكم للموجودات. تقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعامر املقدرة بشكل سنوي وسيتم تعديل تكاليف 
االستهالك املستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعامر املقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.

قياس القيمة العادلة لاللتزامات املحتملة
إن االلتزامات املحتملة التي تنتج من اندماج األعامل، يتم تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من دمج األعامل. عندما تستويف 

االلتزامات املحتملة تعريف املشتقات املالية واملطلوبات املالية يتم إعادة قياسها الحقاً بتاريخ كل تقرير. إن تحديد القيمة العادلة يعتمد عىل 
التدفقات النقدية املخصومة. يأخذ االقرتاض األسايس باالعتبار احتامل تحقيق هدف كل أداء وعامل الخصم.

انخفاض قيمة الشهرة
يعتمد اختبار االنخفاض يف القيمة عىل احتسابات »القيمة املستخدمة«. استخدمت هذه الحسابات توقعات التدفقات النقدية استنادا إىل النتائج 

التشغيلية الفعلية واألداء املستقبيل املتوقع. تم استخدام سعر خصم بنسبة ١٢% يف خصم التدفقات النقدية املتوقعة )راجع اإليضاح رقم 5(.

مخصص الرضائب 
تقوم املجموعة مبراجعة مخصص الرضائب بشكل دوري. أثناء تحديد مخصص الرضائب، فإن قوانني الترشيعات املحددة )مكان تسجيل الرشكة 

املعنية( يتم أخذها يف االعتبار. تقوم اإلدارة باعتبار مخصص الرضائب سيتم بتقدير معقول اللتزام الرضيبة املحتمل بعد األخذ يف الحسبان القوانني 
السارية املفعول والخربة السابقة.

مزايا نهاية الخدمة
عند تحديد سعر الخصم املالئم، تأخذ اإلدارة يف االعتبار أسعار الفائدة لسندات الرشكة يف العملة املعنية عىل األقل بتصنيف AA، مع استحقاقات 
متوقعة معادلة للفرتة املتوقعة اللتزام املزايا املحدد. يتم مراجعة السندات املعنية بشكل أكرب من أجل النوعية، ويتم شطب السندات التي لديها 

هوامش ائتامنية مفرطة من مجموعة السندات والذي يستند إليها سعر الخصم، عىل أساس أنهم ال ميثلون سندات ذات جودة عالية.
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يف 3١ ديسمرب ٢٠١4 

يعتمد معدل الوفيات عىل جداول الوفيات املتوفرة للعموم للبلدان ذات العالقة. تستند زيادات الرواتب املستقبلية عىل معدالت التضخم املتوقعة 
يف املستقبل للبلد املعني.

 
األعامر املقدرة للموجودات املعنوية ذات األعامر املحدودة

تقوم إدارة املجموعة بتحديد األعامر املقدرة ملوجوداتها املعنوية ذات األعامر املحدودة لغرض احتساب اإلطفاء. يتم تحديد هذا التقدير بعد 
األخذ بعني االعتبار النموذج املتوقع الستهالك املزايا االقتصادية املستقبلية املتجسدة يف املوجودات. تقوم اإلدارة مبراجعة فرتة وطريقة اإلطفاء 

للموجودات املعنوية ذات األعامر املحدودة عىل األقل عند نهاية كل سنة مالية وسيتم تعديل تكاليف اإلطفاء املستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن 
األعامر املقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.

املوجودات واملطلوبات التي ميكن تحديدها واملستحوذ عليها عند حيازة الرشكات التابعة
تقوم املجموعة بصورة منفصلة بتثبيت املوجودات واملطلوبات عند حيازة رشكة تابعة عندما يكون من املرجح تدفق املزايا االقتصادية ذات الصلة 

إىل املستحوذ أو عندما، يف حالة املطلوبات، يكون من املرجح أن يتطلب إجراء تدفقات خارجة للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ويكون من 
املمكن إجراء قياس موثوق للقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات. يتم تثبيت املوجودات املعنوية وااللتزامات الطارئة بصورة منفصلة عندما 
تتوافر فيهم معايري التثبيت املبينة يف املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 3. إن املوجودات املعنوية، املستحوذ عليها عند االستحواذ، متثل 

مة عىل أساس التدفقات النقدية بالحد األدىن. أساساً قوائم العمالء امللزمة بعقود واملقيَ
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير/مؤشر االتفاق 
العالمي لألمم المتحدة

املوقعاملبدأ

حقوق اإلنسان

٢٩,٩٠-١٩٢

٢٩,٩٠-٢٩٢

حقوق العامل

3٢٦,٩٠-٩٢

4٩٠-٩٢

5٩٠-٩٢

٩٠-٦٩٢

البيئة

٦١-٧٦٨

٦١-٨٦٨

٦١-٩٦٨

مكافحة الفساد

٩٠-١٠٩٢
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االختصارات
ABANAجمعية املرصفيني العرب يف أمريكا الشامليةHRاملوارد البرشية

ADSGمجموعة أبوظبي لالستدامةISTاسطنبول

AEDدرهم إمارايتIUCNاالتحاد الدويل لحامية الطبيعة

AFEDاملنتدى العريب للبيئة والتنميةJEBAجمعية األعامل األردنية األوروبية

AMCHAMغرفة التجارة األمريكية يف األردنJEDجدة

ASLGمجموعة القيادة العربية لالستدامةKGكيلوجرام

AMMعاّمنKPIمؤرش األداء األسايس

AUHأبوظبيKRTالخرطوم

BAHالبحرينKWIالكويت

BEYبريوتLBGمجموعة لندن للقياسات

BOMبومبايLEVمركبات ذات انبعاثات طفيفة

C-TPATالرشاكة التجارية الجمركية ضد اإلرهابLPGالغاز النفطي املسال

CAIالقاهرةMCAAاتحاد رشكات النقل الربيدي األمريكية

CASكازابالنكا – الدار البيضاءMCTمسقط

CEOالرئيس التنفيذيMKYEFصندوق مصعب خورما لتمكني الشباب

CH4امليثانN/Aغري متوفر

CMBكولومبوNGOاملنظامت غري الحكومية

CMTفريق خدمة العمالءNOxأكسيد النيرتوجني

COثاين أكسيد الكربون٢PJSCرشكة مساهمة عامة

CTSClick to Ship برنامج انقر واشحنPZEVًمركبات ذات انبعاثات معدومة تقريبا

DAMدمشقRUHالرياض

DFTوزارة النقل الربيطانية)SMS )TEXTخدمة الرسائل النصية القصرية

DHAالظهرانSOثاين أكسيد الكربيت٢

DOHالدوحةSSNإشعار بحالة الشحن

DQMSنظام إدارة جودة البياناتSULEVمركبات ذات انبعاثات طفيفة للغاية

DXBديبTAPAرابطة حامية األصول املنقولة

EDIالتبادل اإللكرتوين للوثائقTHRطهران

EINVOICEالفاتورة اإللكرتونيةTIPطرابلس

EMSنظام اإلدارة اإللكرتوينTSAإدارة سالمة النقل

EPODتأكيد التسليم اإللكرتوينUAEاإلمارات العربية املتحدة

GCCمجلس التعاون الخليجيUKاململكة املتحدة

GDAتحالف التوزيع العامليULEVًمركبات ذات انبعاثات طفيفة جدا

GHGالغازات الدفيئةUNاألمم املتحدة

GPSنظام تحديد املواقع العامليUNICEFاليونيسيف

GRIاملبادرة العاملية إلعداد التقاريرUSالواليات املتحدة

GSOاملكتب اإلقليميUSDدوالر أمرييك

H&Sالصحة والسالمةVPنائب الرئيس

HKGهونج كونجYEAجمعية الرواد الشباب

HQاملقر الرئييس
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قائمة المصطلحات
معايري املسؤولية االجتامعية واألخالقية يف قطاع األعامل) AA١٠٠٠: (هي سلسلة من املعايري القامئة عىل مجموعة من املبادئ بهدف تكوين قاعدة يستند عليها 

تطوير أداء االستدامة يف املؤسسات. وقد تطور إطار معايري ) AA١٠٠٠ (لتشمل دعم املؤسسات عىل تعزيز مبادئ املساءلة واملسؤولية االجتامعية فيها من خالل 
املحاسبة االجتامعية واألخالقية والتدقيق وإعداد التقارير. وهي تتناول رضورة تبني املؤسسات لعملية تفاعل األطراف املعنية وانخراطهم يف فعاليتها اليومية.

ثاين أكسيد الكربون: هو مركّب كيميايئ يشار إليه يف معظم األحيان بالرمز)CO٢ (ويتواجد يف الغالف الجوي لألرض.

املبادئ التوجيهية ملبادرة التقرير العاملي من الجيل الثالث )G3(: هي إطار إلعداد التقارير الخاصة باألداء االقتصادي والبيئي واالجتامعي للمؤسسات.

تحالف التوزيع العاملي )GDA(: هو رشاكة تضم أكرث من 4٠ رشكة رائدة متخصصة يف مجال النقل والخدمات اللوجستية. ويتمتع التحالف عرب عملياته التي تغطي 
مختلف أرجاء العامل، مبكانة اسرتاتيجية متكنه من تقديم حلول نقل عاملية رسيعة وموثوقة، إذ يوفر كل عضو من أعضائه تغطية شاملة وخربة عميقة يف منطقة 

تواجده.

املبادرة العاملية إلعداد التقارير)GRI(:هي عملية عاملية طويلة األجل متعددة الرشكاء، مهمتها تطوير ونرش مبادئ توجيهية ميكن تطبيقها عامليًا يف إصدار تقارير 
االستدامة.

نظام الجودة العاملية )آيزو ١4٠٠٠(: هو مجموعة من معايري اإلدارة البيئية الدولية التي تعنى تسليط الضوء عىل قضايا البيئة من خالل تشجيعها للمحافظة عىل 
عامل أكرث نظافة وأمًنا وصحة لنا جميًعا. وقد تم وضعها كجزء من معايري منظمة املعايري الدولية، ملساعدة املؤسسات عىل الحد من اآلثار السلبية التي تخلفها 

عملياتها عىل البيئة )إحداث تغيريات ضارة عىل الهواء أو املياه أو اليابسة(، كام تساعدها أيضاً عىل االمتثال للقوانني واألنظمة املتبعة وغريها من املتطلبات البيئية.

نسخة عام ٢٠٠٠ من نظام الجودة العاملي)آيزو ٩٠٠١(: هي مجموعة من املعايري الخاصة بأنظمة إدارة الجودة، صممت لالستخدام يف املؤسسات التي تعمل يف 
مجال تصميم أو تطوير أو تصنيع أو تركيب أية منتجات، أو تقدم أي شكل من أشكال الخدمات. وتقدم مجموعة من املتطلبات التي يجب أن تلبيها أية مؤسسة 

تحرص عىل تعزيز مستويات رضا العمالء من خالل املنتجات والخدمات املالمئة التي تلبي تطلعات العمالء.

مجموعة لندن للقياسات )LBG(: هي مجموعة تتكون من أكرث من ١٠٠ رشكة تعمل معاً لقياس مساهامت الرشكات يف االستثامر املجتمعي. ويوفر هذا النموذج 
مجموعة شاملة ومتسقة من اإلجراءات لخرباء أنشطة االستثامر املجتمعي ليتمكنوا من تحديد مساهامت رشكاتهم يف املجتمع وحرص النتائج واآلثار طويلة األجل 

ملشاريع االستثامر املجتمعي عىل املجتمع وعىل رشكاتهم.

معايري إدارة أنظمة الصحة والسالمة املهنية )١٨٠٠١(: هو نظام دويل إلدارة الصحة والسالمة املهنية، يشتمل عىل املعايري التي ينبغي عىل املؤسسات اعتامدها من 
أجل الحد من املخاطر عىل الصحة والسالمة املهنية.

املساءلة االجتامعية ) ٨٠٠٠(: يجري اعتامد هذا النظام كمعيار عاملي اختياري للرشكات التي تهتم بتدقيق واعتامد مامرسات العمل يف منشآتها، إضافة إىل 
مامرسات املور ّدين والباعة الذين تتعامل معهم.

االستدامة: هي محاولة لتوفري أفضل النتائج عىل مستوى البيئة البرشية والطبيعة يف الوقت الحارض ويف املستقبل غري املحدود.
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