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الرؤية
والطموح
عاما ،نجحت «أرامكس» في تعزيز
منذ نشأتها قبل أكثر من ثالثين
ً
مكانتها كمزود عالمي مبتكر في حلول النقل والخدمات اللوجستية.
وبفضل فريق عملنا الذي يضم  14ألف موظف من الكوادر البشرية
الماهرة والمخلصة ،فإننا نسعى جاهدين لتمكين كل دولة وشركة
وفرد حول العالم من الحصول على خدماتنا ،ودعمهم في تحقيق
التوسع في أعمالهم وتجارتهم وتلبية االحتياجات وتحقيق االزدهار.

نحن نفتخر بمكانتنا كمزود
الخدمات اللوجستية األكثر
مرونة وقدرة على التكيف
مع المحيط والثقافات
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نبذة عن أرامكس

تأسست “أرامكس” في العام  ،1982وواصلت على مدى ثالثة عقود ترسيخ مكانتها كمزو ّد عالمي لحلول النقل والخدمات اللوجستية .وتتخذ
شركة “أرامكس” من دبي ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مق ًّرا لها .إننا نفخر بالنجاح الذي حققناه في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة ساهمت
بدور فاعل في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .واليوم ،تضطلع الشركة بدور قيادي في هذا
القطاع ،من خالل إطالق منتجات وخدمات مبتكرة لتمكين وتسهيل التعامالت التجارية آلالف العمالء ،وترسيخ عالمتها التجارية على المستوى
العالمي من خالل التوسع إلى مناطق جديدة حول العالم.
في العام  ،1997كانت “أرامكس” أول شركة في العالم العربي تطرح أسهمها للتداول في بورصة ناسداك ،لتنتقل الحقاً إلى الملكية الخاصة من
خالل استحواذ شركة أبراج كابيتال الستثمارات الملكية الخاصة التي تتخذ من دبي مقراً لها .وشركة “أرامكس” هي شركة عامة مدرجة في سوق
دبي المالي تحت الرمز  ،ARMXوتملك الشركة شبكة تحالف دولية ضخمة مع أكثر من  40مؤسسة ،ويعمل لديها حالياً ما يزيد على 13,800
موظف في أكثر من  54دولة تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ،والمنطقة التي تضم دول منطقة بالد الشام ،وأفريقيا ،وآسيا ،وأوروبا ،وأمريكا
الشمالية ،تشمل  2,200موظ ًفا بشكل غير مباشر حول العالم.
نحن في “أرامكس” نحرص على التعامل بمسؤولية مع كافة األطراف المعنية ،ونفخر بالتزاماتنا نحو العمالء والشركاء والمساهمين والموظفين
والمجتمعات ونحو المحافظة على بيئتنا الطبيعية .هذا وتعد االستدامة في “أرامكس” هد ًفا استراتيج ًّيا تسعى الشركة إلى تحقيقه ،وتحرص على
تطبيق الممارسات التي تدعمها في تحقيق هذا الهدف في كل أعمالها.
حول هذا التقرير

هذا هو التقرير الثامن الخاص بالتنمية المستدامة ،ويتوافق مع تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة واإلصدار الرابع من المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ،باإلضافة إلى وجود ضمانات مستقلة .كما يتوافق التقرير مع المبادئ العشرة لالتفاق العالمي .ونحن نأمل أن يعزز هذا التقرير
الحوار مع األطراف المعنية حول التزامنا وتطورنا.

)(G4) (G6) (G8) (G9) (G4-3) (G4-7
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رسالة الرئيس التنفيذي
حسين هاشم
الرئيس التنفيذي

أرباحا قياسية للعام التاسع منذ إدراج أسهمنا في سوق دبي
حققت “أرامكس” في  2013عاماً آخر من النجاح .ونحن نفخر أن نعلن عن تحقيقنا ً
المالي رغم التحديات المستمرة التي تواجهها األسواق العالمية.
بلغ حجم اإليرادات  3,325مليون درهم إماراتي في العام  ،2013وهي زيادة بنسبة  %8عن العام الماضي ،حيث كانت  3,072مليون درهم
إماراتي ،كما شهد صافي األرباح نم ًّوا بنسبة  %14إلى  278مليون درهم إماراتي ،مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في قطاع خدمات النقل
السريع الدولية وسلسلة التوريد في مناطق جغرافية تعد من المناطق الرئيسية لنا في منطقة الشرق األوسط والدول األفريقية جنوب الصحراء
الكبرى ،وهي عامل داعم وهام لنمونا ،ودعم تنافسية عالمتنا التجارية .وقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي المساهم األكبر في إيرادات
المجموعة ،ولذلك فنحن نستثمر في الوقت الحالي ما يتجاوز  100مليون دوالر أمريكي في مركز الخدمات اللوجستية التابع لنا في دبي ،وفي
عملياتنا في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
تعد أفريقيا كذلك وجهة استثمارية جذابة بالنسبة لنا ،فهي ثاني أسرع المناطق نمواً على مستوى العالم ،وتمتلك المقومات السكانية المواتية،
ومن المتوقع أن يتراوح الناتج المحلي اإلجمالي السنوي حول  %7على مدى العشرين عاماً المقبلة .ولذلك فإننا نعمل على تعزيز حضورنا في
األسواق األفريقية الرئيسية خالل عمليات االستحواذ وفرص االمتيازات التجارية وتحقيق التكامل عملياتنا مع شبكتنا العالمية.
ومن أبرز المزايا الجاذبة لتطور االقتصاد اإلفريقي ،ذلك التوسع الذي تشهده التجارة في مجاالتها المختلفة بين أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط،
إذ تتجاوز قيمة الصادرات األفريقية إلى منطقة الشرق األوسط اليوم  21مليار دوالر أمريكي ،في حين تتجاوز صادرات الشرق األوسط إلى أفريقيا
 38مليار دوالر أمريكي  .وسوف تساهم المجاالت التجارية المتطورة بين أفريقيا وغيرها من األسواق الناشئة كأسواق الشرق األوسط وآسيا في
إتاحة المزيد من الفرص لشركات استيراد وتصدير السلع .ولتطوير وتنمية أعمال “أرامكس” فال بد لنا من االستفادة من الفرص المتاحة ومن هذه
التوجهات ودعم عمالئنا لتعزيز أعمالهم عبر هذه الطرق التجارية.
لقد واصلنا تحقيق نتائج قوية ،كما واصلنا تركيزنا على تحديد التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية واالستفادة منها ،من خالل فهم عميق
وإدراك لمواطن قوتنا في تحقيق إيرادات مستدامة .إن القاعدة التي قامت عليها شركتنا هي الريادة وتعزيز القدرات ،ونحن نواصل اليوم التزامنا
باألسس التي قامت عليها شركتنا من خالل بناء وترسيخ بيئة أعمال ريادية وتعزيز المواهب المتميزة وتحفيز ثقافة التجارب والمبادرات الداعمة
لالبتكار.
في العام  ،2014كنا على يقين أن بيئة االقتصاد العالمي سوف تشهد تحسنًا ربما بطيئًا بعض الشيء على مدار العام ،مما سيعزز تطور المجاالت
التجارية السيما في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا ،وبالتالي سيدعم أعمالنا في هذه األسواق .ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة األداء
القوي الذي حققناه العام الماضي خالل عام  .2014نحن نعتزم مواصلة نشاطنا في عمليات االستحواذ على الطرق التجارية في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا وآسيا ،واالستفادة ً
أيضا من التوجهات العالمية التي تحفز التركيز على التجارة بين الشركة والمستهلك ،وتطوير وسائل التجارة
من التجزئة التقليدية إلى التسوق عبر شبكة اإلنترنت ،وتعزيز خدمات التجارة اإللكترونية التي نقدمها.
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إننا نسعى للنمو والتطور وتحفيز المعرفة والخبرة وتشجيع مساهمة كوادرنا البشرية .نحن نعتز بالتنوع الذي يحظى به فريق عملنا ،الذي
وبدون شك سيؤهلنا لتقديم خدمات أفضل .خالل العام  ،2013بلغت الزيادة في فريق عملنا ما نسبته  ،%2ليمثل كادرنا البشري اليوم 87
جنسية مختلفة .ونحن نلتزم بتنمية المهارات ومواصلة االستثمار لتطوير موظفينا ،فقد شملت برامجنا التدريبية التي تركز على القواعد السلوكية
والحوكمة ،هذا العام  ٪87من موظفينا .ونحن نسعى باستمرار إلى استقطاب المهارات المتميزة في المناطق واألسواق التي نزاول نشاطنا فيها،
األمر الذي يعزز مرونتنا وقدرتنا على االستجابة ويدعمنا في بناء عالقات متميزة مع الشركاء والعمالء والمجتمعات.
إن توسعنا في األسواق الناشئة وتوسيع نطاق خدماتنا إلى مواقع جديدة يمكننا أن نكون أقرب للعمالء المحليين ،لنرتقي بدورنا كشركة تلتزم
بالمواطنة المؤسسية على نطاق عالمي .إذ تستند طموحاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كشركة تتمتع بأعلى معايير المواطنة والمسؤولية
المؤسسية ،إلى إدراكنا العميق لالحتياجات والتوقعات في عالقاتنا المتبادلة مع المجتمعات المحلية .ونحن على يقين أن تكاملنا مع المجتمع
المحلي من خالل تعزيز مشاركة الموظفين المحليين ،التي تثمر عن منافع متبادلة للمجتمع و“أرامكس” .إننا نلتزم بتسخير مواردنا لحماية
البيئة ،والنهوض بجودة التعليم ،وإثراء حياة المجتمعات التي نعمل فيها ،فقد بلغ إنفاقنا على مبادرات التنمية المستدامة في عام  2013ما
يعادل نسبة  %2من أرباحنا قبل خصم الضرائب ،ولدينا اآلن مشاريع في أكثر من  %70من الدول التي نعمل فيها .لقد قمنا هذا العام بإطالق
عدد من المبادرات البيئية في مختلف مواقعنا حول العالم لتحفيز مشاركة موظفينا وتمكينهم من المساهمة في جهودنا العالمية الرامية إلى
تقليص بصمتنا الكربونية في كافة األماكن التي نعمل بها .نحن فخورون بجهودنا الحثيثة في هذا القطاع ،لقد تم إعداد هذا التقرير هذا العام
تماش ًيا مع اإلصدار الرابع من المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،لنكون ً
مثل ُيحتذى به لشركات المنطقة.
إن نجاح أعمالنا يتجاوز تحقيق إيرادات مستدامة ،إذ أن “أرامكس” تهدف إلى تعزيز التواصل في مختلف أنحاء العالم وتعميق الروابط التجارية
من خالل الدور الداعم الذي نقوم به في نقل بضائع العمالء ومنتجاتهم إلى األسواق المستهدفة .وتلعب هذه الخدمات اللوجستية دو ًرا حيو ًّيا
متزايد األهمية في تنمية اقتصاداتنا المحلية ،من خالل الربط بين عدد من الدول والمناطق األكثر نشاطاً واألسرع نمواً على مستوى العالم وتعزيز
دورها في تطوير المجاالت التجارية في العالم .إننا ندرك الدور الهام الذي يمكنّنا من المساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي ،وترسيخ مكانتنا
كمزود فعال وموثوق للتدفقات التجارية في األسواق الناشئة ،ونحن ملتزمون بأداء دور محوري لتحقيق التطور.

نحن نفخر أن نعلن عن تحقيقنا
أرباحا قياسية للعام التاسع منذ
ً
إدراج أسهمنا في سوق دبي المالي
التي
المستمرة
التحديات
رغم
العالمية
األسواق
تواجهها

)(G4-1) (G4-2) (G4-9
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أداؤنا

أرباحا قياسية للعام التاسع منذ إدراج أسهمنا في سوق دبي
حققت “أرامكس” في  2013عاماً آخر من النجاح .ونحن نفخر أن نعلن عن تحقيقنا ً
المالي رغم التحديات المستمرة التي تواجهها األسواق العالمية .لقد واصلنا تحقيق نتائج قوية ،كما واصلنا تركيزنا على تحديد التوجهات العالمية
الحالية والمستقبلية واالستفادة منها ،في تحقيق إيرادات مستدامة.
البيانات الرئيسية
نسبة األرباح قبل خصم الضرائب المخصصة للشراكة المؤسسية المجتمعية

2009

2010

2011

2012

2013

%2.50

%2.60

%2.33

%2.15

%2.00

موظفونا
8101

8675

9500

11432

11649

623

955

1627

2556

2220

عدد الموظفين المباشرين

%6

%7

%10

%20

%2

نسبة اإلناث من إجمالي موظفي أرامكس

%11

%11

%12

%15

%19

نسبة اإلناث في المناصب اإلدارية
عدد اإلداريين المعينين محلياً

%25

%25

%17

%20

%11.5

277

338

344

525

443

معدل ساعات التدريب لكل موظف

15

21

%20

15

14

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

%80

%87

عدد الموظفين غير المباشرين
نسبة الزيادة في معدالت التوظيف

نسبة الموظفين الذين حصلوا على التدريب
مؤشر األداء في مجال الصحة والسالمة
ملخص
الوفيات
الحوادث لكل مليون شحنة
نسبة التغير في الحوادث لكل مليون شحنة
الوقت الضائع بسبب اإلصابات لكل مليون شحنة
معدل تكرار الوقت الضائع بسبب اإلصابات
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0

2

0

2

1

20

14.3

12.3

9

11

%28-

%21-

%14-

%30-

%22

1.1

2.6

6.7

5

24.64

0.51

0.41

0.33

0.18

0.13

البيانات الموحدة للدخل
( باأللف درهم إماراتي) ( للسنة المنتهية في  31ديسمبر عام )2013
2009

2010

2011

2012

2013

اإليرادات
البريد الدولي السريع

626,588

689,111

832,370

968,673

1,056,942

خدمات الشحن

758,790

924,101

1,073,301

1,169,037

1,234,706

البريد المحلي السريع

302,302

331,153

373,120

592,899

645,026

الخدمات اللوجستية

124,485

103,764

110,760

138,284

169,648

31,745

30,035

28,318

25,630

20,272

116,877

133,832

152,844

177,064

198,244

النشر والتوزيع

1,960,786

2,211,996

2,570,713

3,071,589

3,324,838

تكلفة الخدمات

852,745

1,021,830

1,219,022

1,417,247

1,523,538

إجمالي األرباح

1,108,041

1,190,166

1,351,691

1,654,341

1,801,300

الحصة من نتائج مشاريع مشتركة
الحصة من األرباح (الخسائر) في
شركة حليفة
مصروفات تشغيلية
مصروفات بيع ومصروفات
عمومية وإدارية
إيرادات التشغيل

130

()256

()554

()3,660

()4,123

()200

()335

()848

412,798

444,596

508,495

609,749

664,713

489,334

519,087

591,302

748,716

788,010

206,039

226,227

251,141

291,881

343,605

إيرادات فوائد بنكية

14,204

16,283

7,360

4,297

6,281

مصروفات فوائد بنكية
أرباح (خسائر) بيع الموجودات
الثابتة
أرباح (خسائر) فروقات عملة
أجنبية
إيرادات (خسائر) أخرى متنوعة

()1,830

()1,166

()1,756

()2,842

()8,469

()259

()458

()8

()470

277

()1,090

1,264

203

()919

4,360

1,100

2,362

2,422

5,072

985

218,163

244,512

259,367

297,019

347,041

()11,441

()14,935

()17,640

()26,652

()32,099

()22,435

()25,485

()30,420

()27,393

()37,170

231

1,149

186

184,287

204,092

211,538

244,123

277,958

غير ذلك
مجموع اإليرادات

صافي الربح قبل ضريبة الدخل
من العمليات المستمرة
ضريبة الدخل
حصص غير مسيطرة
األرباح (الخسائر) بعد الضريبة من
العمليات المتوقفة
صافي أرباح الفترة
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بيانات الميزانية العامة الموحدة
( باأللف درهم إماراتي) ( كما في  31ديسمبر عام )2013

رأس المال العامل
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
وحصص غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

344,452

447,668

570,611

650,340

477,645

488,826

761,414

1,674,836

1,845,307

2,058,222

2,286,458

2,492,781

2,715,166

2,985,823

389,661

437,768

462,566

505,459

627,671

701,523

895,846

1,285,175

1,407,539

1,595,656

1,780,999

1,865,110

2,013,643

2,089,977

التوزيع الجغرافي لإليرادات (بماليين الدراهم اإلماراتية)
العام 2013
الوصف
الشرق األوسط وإفريقيا
أوروبا
أميركا الشمالية
آسيا

البريد الدولي السريع
%32
%77.5
1,181.3

خدمات الشحن
%37
%67.8
1,017.0

البريد المحلي السريع
وغيره %31
%81.3
848.4

132.5

%8.7

373.7

%24.9

121.8

%11.7

627.9

%15.4

48.7

%3.2

39.9

%2.7

3.9

%0.4

92.6

%2.3

161.7

%10.6

69.5

%4.6

69.7

%6.7

301.0

%7.4

المحذوفات

()467.3

المجموع

1,056.9

العام 2012
الوصف
الشرق األوسط وإفريقيا
أوروبا
أميركا الشمالية
آسيا
المحذوفات
المجموع

  

إجمالي الشركة
%100
%74.9
3,046.7

()265.4
%100

1,234.7

()10.8
%100

1,033.1

()743.4
%100.0

البريد الدولي السريع

خدمات الشحن

%32

%38

البريد المحلي السريع
وغيره
%30

3,324.7

%100

إجمالي الشركة
%100

1,078.7

%77.1

886.7

%64.0

768.7

%80.3

2,734.1

%73.1

112.1

%8.0

377.7

%27.3

98.0

%10.2

587.9

%15.7

47.1

%3.4

51.8

%3.7

10.9

%1.1

109.8

%2.9

161.3

%11.5

69.0

%5.0

80.1

%8.4

310.4

%8.3

()430.4
968.7

()216.2
%100

1,169.0

()23.9
%100

933.9

()670.6
%100.0

3,071.6

%100

)(EC8) (EC9

10

أرامكس التقرير السنوي 2013

نتائج العمليات
2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

البريد الدولي السريع

32.0

31.2

32.4

31.5

31.8

9

خدمات الشحن

38.7

41.8

41.8

38.1

37.1

10

البريد المحلي السريع

15.4

15.0

14.5

19.3

19.4

11

اإليرادات

الخدمات اللوجستية

6.3

4.7

4.3

4.5

5.1

12

النشر والتوزيع

1.6

1.4

1.1

0.8

0.6

13

غير ذلك

6.0

6.1

5.9

5.8

6.0

14

إجمالي اإليرادات

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

تكاليف الشحن

43.5

46.2

47.4

46.1

45.8

17

صافي الربح

56.5

53.8

52.6

53.9

54.2

18

مصروفات تشغيلية

21.1

20.1

19.8

19.9

20.0

21

مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية

25.0

23.5

23.0

24.4

23.7

22

دخل تشغيلي

10.5

10.2

9.8

9.5

10.3

23

صافي الربح قبل ضريبة الدخل من العمليات المستمرة

11.1

11.1

10.1

9.7

10.4

31

ضريبة الدخل

0.6

0.7

0.7

0.9

1.0

32

حصص غير مسيطرة

1.1

1.2

1.2

0.9

1.1

33

0.0

()0.0

()0.0

34

8.2

7.9

8.4

37

عمليات متوفقة
صافي الدخل

9.4

9.2
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خدماتنا

توفر “أرامكس” حلول الشحن الدولي المتكاملة للوثائق والطرود المحددة التي يتطلب تسليمها للعمالء الدقة الزمنية عبر قطاعات مختلفة،
نحن نوفر مجموعة من حلول النقل السريع التي تلبي احتياجات العمالء من حيث الزمن والتكلفة كما يمكن للعمالء تعقب طرودهم وشحناتهم
مباشرة عبر اإلنترنت ،وإشعارات التسليم اآللية ،إثبات عملية التسليم ،إضافة إلى مجموعة واسعة من خدمات االستيراد والتصدير والتخليص
الجمركي .

يشهد قطاع التجارة اإللكترونية
متسارعا،
تطو ًرا
المنطقة
في
ً
وسنواصل التركيز عليها كمحور
في
التقدم
لتحقيق
استراتيجي
ّ
الشركة في األعوام القادمة
خدماتنا
النقل الدولي السريع

في ظل نمو معدالت الطلب على حلول التوصيل التي تتميز بالدقة والتي تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات العمالء ،أصبحت المواصفات
الحديثة والقدرة على تعزيز الكفاءة التشغيلية عام ًال بالغ األهمية لعمالئنا  .وقد واصلنا هذا العام ،توسيع شبكتنا الخاصة بخدمات التوصيل
السريع حول العالم ،وعقد شراكات جديدة في أوروبا وآسيا ،لتقليص زمن العبور بين المناطق والوجهات المختلفة ،وتعزيز خدماتنا البرية في
عدة مناطق .
وفي ضوء ما يشهده قطاع التجارة اإللكترونية في األسواق الناشئة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا من نمو متواصل ،فإنه سيشكل أيضاً محو ًرا
استراتيج ًيا رئيس ًيا ألرامكس ،حيث سنواصل تعزيز قدرات التوصيل وخدمة العمالء التي نقدمها ضمن شبكتنا في وجهات مثل أوروبا وأفريقيا.
ومن أجل توفير القيمة األمثل لعمالئنا الذين يتصدرون سلم أولوياتنا االستراتيجية ضمن عملياتنا التشغيلية ،فقد قمنا بتعزيز قدرات شبكتنا
لتلبية الطلب المتزايد في قطاع التجارة اإللكترونية  .وقمنا بطرح المزيد من حلول التجارة اإللكترونية في جميع المجاالت بما في ذلك منصة
خاصة في أوروبا ليتمكن عمالؤنا من إعادة واستبدال البضائع بسهولة ويسر ،كما قمنا بتوفير حلول لدفع الرسوم عبر اإلنترنت.

خدمات الشحن

تشمل خدماتنا في مجال الشحن :النقل الجوي والبري والبحري ،مع توفير خدمة توصيل معتدلة التكلفة للطرود الكبيرة ذات األوزان الثقيلة
والتي تكون في العادة أقل حساسية من حيث وقت التوصيل والتسليم  .وتتنوع خدمات الشحن التي نقدمها لعمالئنا من خدمة التوصيل من
الميناء إلى الميناء إلى خدمة التوصيل من الباب إلى الباب ،إضافة إلى توفير خيارات تشمل خدمات نقل البضائع الحساسة للحرارة ،والتخليص
الجمركي ،وخدمات تتبع متقدمة للشحنات على شبكة اإلنترنت ،وخدمات الشحن بالتوكيل ،وخدمات التوزيع اإلقليمية ،وخدمات الطائرات
والسفن المستأجرة ،باإلضافة إلى تولي مستلزمات المعارض وخدمات أخرى.
وفي إطار التحسينات المتواصلة لخدمات الشحن التي تقدمها “أرامكس” ولتلبية احتياجات العمالء وتوقعاتهم حول حلول نقل اقتصادية وفعالة،
كان العام  2013حاف ًال على صعيد قطاع الشحن في “أرامكس” ،حيث قمنا بإطالق العديد من الخدمات الجديدة .وقد شملت التحسينات إطالق
 3مراكز للشحن في كل من أكرا وجوهانسبرغ ونيروبي في أفريقيا ،لخدمة مناطق غرب وشرق وجنوب الصحراء الكبرى ،كما نسعى إلى تعزيز
)(G4) (G12) (G4-4
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تواجدنا في منطقة رابطة الدول المستقلة من خالل افتتاح مكاتب جديدة في كازاخستان وجورجيا ،لخدمة المنطقة بشكل أفضل.
وخالل العام ،واصلنا أيضاً تشغيل أوسع وأحدث شبكات الشحن البري األكثر تقد ًما من الناحية التقنية في الشرق األوسط والمملكة المتحدة
وإيرلندا ،كما بادرنا إلى تأسيس عدد من المسارات األوروبية المنتظمة التي تربط قارة أوروبا مع الدول االسكندنافية ،إضافة إلى تأسيس مسارات
أفريقية من كينيا وتنزانيا إلى الدول غير الساحلية المجاورة.
واصلنا خالل العام أيضاً تعزيز تفوقنا التقني ،الذي كان أحد أهم األسباب التي دعمت تقدمنا لخدمة عمالئنا بشكل أفضل وأكثر فعالية  .فقد
أصبح عمالؤنا قادرين على التعرف على أحدث المستجدات حول مسار شركات الطيران المختلفة التي نستخدمها لخدماتنا مباشرة من خالل
وضوحا أكبر.
موقعنا على شبكة اإلنترنت ،مما يحد من األخطاء البشرية ويمنح عمالءنا
ً
خدمات التوصيل المحلي السريع

تشمل خدمتنا في مجال التوصيل المحلي السريع خدمات توصيل من الباب إلى الباب للطرود المستعجلة في كافة أنحاء الدولة ،مع توفير خيار
توصيل الطرود “في نفس اليوم” أو “في يوم العمل التالي” ،وتشمل كذلك خدمة جمع الطرود ،وخدمات االسترجاع وخدمة تحصيل التكلفة
المستحقة عند التوصيل.

وفي العام  ،2013استكملنا تطوير نظام إدارة أسطولنا ونعتزم إطالقه في العام  .2014وفي العام  2012قمنا بإطالق محطات طباعة متنقلة وأعدنا
تصميم برنامجنا إلدارة خدمات توصيل الشحنات بهدف تعزيز خدمات التحصيل عند التوصيل .وفي العام  ،2013شهدت المحطات مزيدًا من
التحسينات و التطوير ،لتدعم عمليات التجارة اإللكترونية وخدمات التحصيل عند التوصيل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وخالل العام الماضي ،أطلقنا نظام الخرائط من نوكيا الذي حمل اسم “عنواني” والذي يعد األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط .وباستخدام
واجهة إلكترونية خاصة ،يمكن لعمالء “أرامكس” تحديد موقعهم الدقيق و اختيار وقت التوصيل األنسب لهم عند القيام بتسجيل الطلب .وقد
ً
ملحوظا في جميع أسواقنا الرئيسية ،ونتوقع لها أن تشهد مزيداً من التطور والتوسع.
شهدت معدالت استخدام هذه الخدمة نم ًوا
خدمات الحلول المتكاملة اللوجستية والتخزين وإدارة سلسلة التوريد

تتميز حلولنا اللوجستية المتكاملة بالموثوقية في إدارة خدمات التوصيل والتخزين وتوزيع المنتجات والمعلومات في جميع مراحل سلسلة
التوريد؛ منذ مغادرة السلع مستودعات الموردين أو المصانع وحتى وصولها إلى تجار التجزئة أو المستهلك  .ويتم ذلك من خالل مراكزنا
اللوجستية المنتشرة بشكل استراتيجي في المناطق الحيوية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ،ومنطقة الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا
وأوروبا الغربية وآسيا .وتتم إدارة هذه المراكز وفق أحدث التقنيات لضمان مستويات عالمية من األمان ،وتوفير أحدث البيانات والمستجدات
تزامنًا مع حدوثها.
وقد واصلنا في العام  ،2013توسيع أعمالنا في أسواقنا الرئيسية ،حيث قمنا بافتتاح منشأة جديدة ومتطورة في مدينة اإلسكندرية في مصر،
لتعزيز عملياتنا في القاهرة ،وتعزيز الخدمات اللوجستية لعمالئنا في تلك المنطقة ،إضافة إلى غيرها من المرافق الجديدة في لبنان والجزائر
والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا ،لتلبية احتياجات عمالئنا الحاليين والمستقبليين.

)(G4-4) (G4-17
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إن التقنية هي أحد الركائز الرئيسية التي تعزز توفير خدمات متميزة لعمالئنا .وقد واصلنا االستثمار في برامج إدارة المخازن بهدف توفير الحلول
المتقدمة لزيادة مستويات كفاءة عملياتنا في مرافقنا ،وقد قمنا بعمليات تحديث على النظام والمزايا األخرى مثل تعزيز خدمات تتبع الطلبيات
التي نوفرها لعمالئنا ،خاصة في مجال التجارة اإللكترونية التي تشهد عادة طلباً أعلى على مثل هذه المزايا.
وفي إطار جهودنا المتواصلة نحو تحقيق التميز التشغيلي ،قمنا بطرح معايير جودة جديدة تعزز الوضوح حول أداء المخازن وتلبية احتياجات
عمالئنا الخاصة وفق اتفاقياتنا معهم ،وتمكين فريق العمل من اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق أفضل النتائج في أي وقت .
حلول إدارة الوثائق والمعلومات ( إنفوفورت)

إنفوفورت هي شركة مملوكة بالكامل ألرامكس ،وهي المزو ّد الرائد لخدمات الحلول اآلمنة إلدارة الوثائق والسجالت في منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا ،حيث توفر للعمالء خدمات حلول متميزة تضمن أمن المعلومات والبيانات ،وسريتها ،وحفظها  .وتشمل هذه الحلول المراحل الكاملة
التي تمر بها المعلومات بدءاً من إدارة السجالت الورقية إلى السجالت اإللكترونية ،واإلتالف اآلمن والمضمون ،إلى حفظ البيانات في موقع آمن،
إلى تخزين وإدارة األشرطة ووسائط حفظ المعلومات الرقمية وإدارة الشيكات واالستشارات.
وفي عام  ،2013حققت “إنفوفورت” نمواً متواص ًال في أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق األوسط ،كما عززت أعمالها من خالل التوسع في
أفريقيا ،وقد عملت “إنفوفورت” على توسيع نطاق نافذتها االجتماعية “إنفوكير” التي تهدف إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة الخاصة
بالمعلومات  .وتجسد هذه المنصة التي تم إطالقها في العام  ،2012مسيرة التطور التي خاضتها “إنفوفورت” كنموذج لتسخير الشركة لخبراتها
الواسعة وكوادرها البشرية التي تتمتع بالحماسة والمهارات المتميزة في سبيل تعزيز االبتكار إلنقاذ البيئة ،ودعم المؤسسات ذات المهام
الحساسة إلنقاذ األرواح وتطوير وتعزيز قدرات الشباب الذين يعيشون في مجتمعات مهمشة وتمكينهم.
وفي العام  ،2013قامت “إنفوفورت” ً
أيضا بإطالق أول تقرير للتنمية المستدامة على مستوى القطاع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
كما بدأت بمتابعة االنبعاثات الكربونية بواسطة “بروتوكول غازات الدفيئة” الذي قام بتطويره “مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة”
و”معهد الموارد العالمية”.
سلسلة التوريد

يستند نموذج األعمال الذي تنتهجه “أرامكس” والذي ال يضم العديد من األصول إلى وجود سلسلة توريد تشمل موردين دوليين والمحليين.
وتضم شبكة النقل والخدمات اللوجستية التي تملكها “أرامكس” والتي تعد من كبرى الشبكات على مستوى العالم ،شركات الطيران الوطنية
والدولية العاملة محل ًّيا أو في دول أخرى ،باإلضافة إلى خطوط الشحن البحرية ،وشركات النقل البري ً
أيضا على المستوى اإلقليمي .ومن خالل
ً
وصول إلى المخازن سواء
شبكة الشحن الواسعة وحلول النقل الشاملة التي نوفرها ،فنحن نقدم لعمالئنا خدمات التوصيل من الباب إلى الباب
كان ذلك من مورد واحد أو عدة موردين ،وتشمل هذه الحلول عمليات تخليص جمركي سريعة .فنحن نسعى إلى إشراك الموردين المحليين
والعالميين في سلسلة التوريد التابعة لنا  .إال أننا كشركة محلية  ،نحرص على استخدام الموارد المحلية المتاحة كلما أمكن ذلك ،ولذلك فإن
النسبة الكبرى من إنفاقنا تركز على الموردين المحليين .إننا في “أرامكس” ،نحرص دائ ًما على التواصل مع موردينا بصورة منتظمة من خالل
قنوات مختلفة ،سواء يوم ًّيا أو أسبوع ًّيا أو كلما اقتضت الحاجة.
وفي عام  ،2013شرعنا بتطبيق آلية لتقييم الموردين تشمل قواعد السلوك وااللتزام بالقوانين والمعايير الدولية .وقد بدأنا بتطبيقها على أبرز
الموردين الحاليين والجدد خالل النصف الثاني من العام  ،2013في حين شملنا كافة الموردين الجدد خاللها ،فإننا نعتزم تطبيق اآللية على ما
تبقى من الموردين في العام .2014

)(G4-4) (G4-12
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إن مبدأ ريادة األعمال هو الدعامة األساسية التي قامت عليه شركتنا .فقد حققنا النجاح في النمو من شركة ناشئة أسسها شخصان طموحان،
إلى شركة عالمية تضم أكثر من  13ألف موظف .ومن خالل تعزيز هذه الروح ،فإننا نحرص على ترك انطباع إيجابي في المناطق التي نعمل
فيها .نحن نحرص على توظيف أبناء المجتمع المحلي ومنحهم فرص التدريب العملي وبناء قدراتهم ومهاراتهم .كما تتيح لنا طبيعة عملنا تعزيز
التواصل وتسهيل تدفق السلع والتجارة للوصول إلى مناطق ال تصلها تلك الخدمات ،مما يساهم في تنمية وتطوير األسواق .كما تساهم الخدمات
التي نقدمها لشركات التجارة اإللكترونية ومختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة ،في تعزيز النمو االقتصادي اإليجابي في المناطق التي نعمل
فيها ،وتحقيق القيمة لهذه المجتمعات.
ومن جهة أخرى ،فإن المشاريع الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة تعد مصد ًرا ها ًما لخلق فرص العمل في االقتصادات الناشئة والمتقدمة
على حد سواء .ويأتي دعمنا المستمر للمشاريع الريادية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وعلى مستوى العالم ليوفر مجموعة من
المنافع االجتماعية واالقتصادية ،كما أن التزامنا بدعم تعليم الشباب وتنمية المجتمع والدعم القوي الذي نقدمه للطالب عبر المنح الدراسية
والتدريب وفرص التدريب الداخلي ،يساهم في خلق مناخ إيجابي يتجاوز اآلثار المباشرة لعملياتنا.
خدمة تسوق واشحن
“”Shop and Ship

“تسوق واشحن” هي خدمة شحن رائدة للتسوق عبر اإلنترنت ،تتيح آلالف العمالء حول العالم التمتع بمزايا امتالك عنوان بريدي في الواليات
المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والصين دون اإلقامة الفعلية في هذه الدول .وتوفر هذه الخدمة عنواناً شخصياً للتسليم في هذه الدول
ليتسنى للعمالء استالم الطرود الشخصية وطرود األعمال .ومن ثم ،تقوم “أرامكس” بإرسال الشحنات إلى العمالء برسوم تنافسية تختزل الوقت
والجهد والمال .ويتم تقديم هذه الخدمة في أكثر من  35دولة على امتداد الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.
وفي إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ عالمتنا التجارية كمزود رائد لحلول التسوق عبر الحدود ،واصلت خدمة “تسوق واشحن” في العام 2013
توسعها حول العالم من خالل إطالق خمس وجهات جديدة للمستهلكين للتسوق ،هي :دولة اإلمارات والهند والمملكة المتحدة وتركيا.
كما شهد العام  2013أيضاً استكمال عدد من التحسينات والتعديالت التشغيلية على قنوات خدمة العمالء ونوافذ الدفع عبر اإلنترنت ،وذلك
بهدف تعزيز مستويات رضا العمالء وتلبية احتياجات التوصيل .وقد واصلنا كذلك تركيزنا على الهاتف النقال كنقطة تواصل أولية من خالل
التطبيقات التي أطلقناها عبر جميع المنصات الرئيسية مثل :أنظمة “آي أو إس” و“أندرويد” و“بالك بيري” و“ويندوز موبايل” .ويجري اآلن
العمل على إطالق موقع جديد وأكثر تفاعلية لخدمة “تسوق واشحن”.
وقد انطلق برنامج “الشريك المتكامل” ( )Integrated Partnerلخدمات “تسوق واشحن” خالل النصف الثاني من عام  ،2013ويعزز هذا
البرنامج مكانة “أرامكس” كخيار مثالي لتمكين التجار الراغبين بتوسيع نطاق مبيعاتهم على المستوى الدولي بطريقة اقتصادية ودون جهد .وقد
بدأ التجار في دبي ومومباي والمملكة المتحدة واسطنبول بجني ثمار هذا الحل الذي يسهل التجارة عبر الحدود.
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حلول األعمال اإللكترونية

يشهد قطاع التجارة اإللكترونية في المنطقة نم ًوا متسارعًا ،ويعد هذا الجزء من األعمال محو ًرا استراتيج ًّيا ها ًّما للشركة خالل األعوام المقبلة.
وفي ضوء النمو المتواصل الذي يشهده القطاع في منطقة الشرق األوسط واألسواق الناشئة األخرى ،وتسعى “أرامكس” إلى تسخير خبراتها في
قطاع الخدمات للوجستية وتسخير بنيتها التحتية المتينة لمشاركة رواد األعمال ومواقع البيع بالتجزئة على شبكة اإلنترنت ،ولتساهم في تسهيل
التجارة والتبادل التجاري وخلق الفرص االقتصادية في تلك األسواق .إن تحقيق النمو في قطاع التجارة اإللكترونية له آثار إيجابية على البيئة
نتيجة ارتباطه بانخفاض استهالك الطاقة والورق.
نحن نقدم مجموعة من الحلول التي تساعد الشركات الناشئة والقائمة على تأسيس أو توسيع أعمالها في قطاع التجارة اإللكترونية ،بما في ذلك
عمليات التخزين والحلول اللوجستية المتكاملة وخدمات تحصيل الدفعات وتجهيز الطلبيات وتوفير خدمة العمالء من خالل مراكز وقنوات
اتصال مختلفة.

التوجهات االستراتيجية

تعد استراتيجية نمو الشركة التي تركز على تنمية أعمالنا سواء كان من خالل النمو العضوي أو غير العضوي عبر األسواق النامية ،إحدى المزايا
التنافسية التي تتمتع بها الشركة.

إن نمــوذج األعمــال المبتكــر الــذي
تنتهجه “أرامكس” يتماشــى بشكل وثيق
مــع اســتراتيجية النمــو التــي تطبقهــا،
مســتقرا
ليجعــل منها خيــا ًرا اســتثمار ًّيا
ًّ
للمستثمرين المحليين واألجانب
ارتكزت استراتيجية النمو المستدام والربحية طويلة األمد التي تنتهجها “أرامكس” على قواعد قيمنا المؤسسية ،وستساهم هذه االستراتيجية في
دفع عجلة نمونا وتطورنا في غضون األعوام القادمة لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى أن نصبح المزود الرائد للنقل والخدمات اللوجستية في األسواق
النامية التي نختارها  .وتعزيزًا لهذه المنهجية فإننا نواصل االستثمار في موظفينا ،وبنيتنا التحتية والتقنية ،وفي تطبيق الحلول المبتكرة لتلبية
احتياجات عمالئنا المتغيرة ،وتحقيق القيمة لألطراف المعنية وتوطيد شراكاتنا مع المجتمعات المحلية.
النمو

ترتكز استراتيجية النمو التي نتبعها على تنمية أعمالنا ،من خالل النمو العضوي أو غير العضوي عبر األسواق النامية ،وتعد ميزة تنافسية للشركة.

)(G4-2) (G4-4
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األسواق الجديدة ،وعمليات االستحواذ واالمتيازات التجارية

تضع “أرامكس” نصب عينيها تحقيق أهدافها الطموحة للنمو العضوي في منطقة الشرق األوسط حيث توجد أعمالنا الرئيسية ،وسنواصل
االستثمار في تطوير أعمالنا في هذه السوق الحيوية من خالل عمليات االستحواذ والشراكات التي تستند إلى استراتيجية واضحة وتلبي المعايير
المحددة لدى الشركة.

وتواصل “أرامكس” التزامها بتعزيز امتيازاتها التجارية وعملياتها في أسواق النمو الرئيسية ،كما تسعى إلى تعزيز تواجدها في أبرز األسواق
الناشئة في إفريقيا وآسيا ورابطة الدول المستقلة من خالل عمليات استحواذ جديدة .وبينما كان هذا هو التوجه الذي انتهجته “أرامكس” على
مدار األعوام القليلة الماضية ،إال أن العام  2013لم يشهد عمليات استحواذ جديدة .وتعتزم “أرامكس” مواصلة البحث عن فرص استحواذ كبيرة
الحجم مع الشركات العاملة في االقتصادات التي تشهد نم ًوا متسارعًا ،وتمتلك مقومات مناسبة وقابلة للتطوير والتكامل مع بنيتها التحتية الحالية.
وقد شهد برنامج امتيازاتنا التجارية المزيد من التطور هذا العام ،فقد قمنا بتعزيز فريقنا الصغير والمتخصص لتعزيز التواصل عن كثب وتوفير
الدعم والمتابعة لترتيبات االمتيازات وف ًقا للخطط التي وضعناها العام الماضي.
وال يقتصر برنامج االمتيازات على منح إيرادات إضافية اعتمادًا على الحد األدنى من رأس المال وتكاليف عمليات اإلدارة ،فهو يعمل على تسهيل
دخولنا إلى األسواق ويتيح لنا االستفادة من الخبرات المحلية وتعزيز قاعدة إيراداتنا ،ومستويات الوعي بعالمتنا التجارية ،وتحسين عروض
خدماتنا .
في أعقاب توقيعها على  8امتيازات جديدة في عام  ،2013أصبحت “أرامكس” اليوم تمتلك  15امتيازاً ،فقد قمنا في العام  2013بتوقيع امتيازات
في باكستان وغرب أفريقيا (سيراليون وبوركينا فاسو وتوغو وبنين) وغيرها من المناطق.
األداء

إن نموذج األعمال المبتكر الذي تنتهجه “أرامكس” يتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية النمو التي تطبقها ،ليجعل منها خيا ًرا استثمار ًّيا مستق ًّرا
للمستثمرين المحليين واألجانب.
ويتيح نموذج األعمال المرن لشركة “أرامكس” سرعة االستجابة والتكيف مع قوى التغيير ،كما تساهم هيكليتها الالمركزية في تمكين موظفيها
من تلبية احتياجات العمالء المتغيرة .إن طابعها كمؤسسة محلية في المناطق التي تعمل بها يساهم في خلق فرص للسكان المحليين ويتيح لنا
مواجهة بعض التحديات في تلك المجتمعات.
وتواصل “أرامكس” تحقيق أداء مالي قوي على الرغم من االضطرابات المتواصلة التي تشهدها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والشكوك
التي تشوب االقتصاد العالمي ،مما يؤكد موثوقية أعمالنا وقدرتنا على تحقيق النمو .فخالل فترة الركود ،أتاح نموذج األعمال الذي تنتهجه الشركة،
والذي يضم ً
أصول قليلة ،لها فرصة تعزيز الكفاءات لتحسين األرباح الصافية وهوامش الربح الصافي ،في حين عانت الشركات األخرى من خسائر
فادحة.
وتسعى الشركة أيضاً إلى تحديث بنيتها التحتية الحالية تماش ًيا مع خططنا الطموحة للنمو في األسواق الرئيسية ،إننا في مرحلة تطوير مرافق
خدمات لوجستية صديقة للبيئة في إطار التزامنا بأعلى المعايير البيئية .فمنذ العام  ،2010أكدنا أن جميع مراكز “أرامكس” اللوجستية سوف
يتم إنشاؤها وفق معايير نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDوحتى تاريخه ،فقد حصلت ثالثة من مرافقنا على هذه الشهادة
المرموقة.
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االبتكار

خصيصا لتلبية احتياجات العمالء.
تواصل “أرامكس” دفع عجلة االبتكار في أعمالها ،ورصد الحلول المبتكرة والمصممة
ً
إن تنمية التجارة اإللكترونية تعد هد ًفا استراتيج ًيا رئيس ًيا لنا ،إذ نرى في شراكاتنا مع تجار التجزئة على شبكة اإلنترنت ً
عامل حيو ًيا لنمونا
المستقبلي .وتعتزم الشركة في غضون األعوام المقبلة مواصلة االستثمار بكثافة في نافذتها الخاصة بالتجارة اإللكترونية ،لدعم نمو التجارة
اإللكترونية في أبرز أسواقها الناشئة ،وبالتالي االستفادة من الفرص الواعدة التي تبشر بها األسواق النامية في آسيا وأفريقيا والشرق األوسط.
إن عمالء “أرامكس” هم المحور األساسي لكافة عملياتها ،وهم بمثابة شركاء للشركة على المدى البعيد .ومن أجل توفير الخدمات والحلول
األفضل لعمالئنا في جميع أنحاء العالم ،فإننا نواصل االستثمار في بنيتنا التحتية وتقنياتنا ذات المستوى العالمي .ونحن نهدف إلى تحقيق النمو
المتبادل مع عمالئنا واالستفادة من النجاح من خالل تواصلنا الدائم وسرعة استجابتنا لعمالئنا ،وحرصنا المتواصل على االرتقاء بجودة الخدمة
وتوفير الحلول الخاصة .ولمعرفة المزيد يرجى االطالع على “قسم عمالؤنا” في هذا التقرير صفحة .٣٥
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االستدامة

إن معتقداتنا وقيمنا هي محور أعمالنا ،فنحن ندرك األهمية البالغة للمواطنة المؤسسية الجيدة في تعزيز قدرتنا على االبتكار واألداء .نحن
نؤمن بالممارسات المستدامة والمسؤولة التي تحفز نمو أعمالنا ،وتساهم في دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية في مجتمعات األطراف
المعنية حول العالم .ومن هذا المنطلق ،إننا نسعى إلى دمج التنمية المستدامة في كافة أنشطتنا ،وهذا هو األساس الذي يقوم عليه منهجنا
في اإلدارة ،ولدينا قناعة راسخة بمدى قوة هذه الشركة وقدرتها على الدعم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة .يوفر قسم االستدامة صفحة ،٤٥
دالالت بارزة على ما نحزره من تقدم في هذا المجال.

إن موارد “أرامكس” البشرية أساس هام لتحقيق النجاح الشركة ،وتساهم معرفتهم وخبراتهم المتميزة في تحفيز عجلة أعمالها نحو األمام .ولذلك،
فإن رعايتهم وتوفير بيئة تدعم تطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني ،يعد أحد أهم أولوياتنا ،كما أن الثقافة الداعمة التي يحظى فيها
الجميع تساهم في تشجيع القدرات والمهارات على بذل الجهود.
إن استراتيجية التعليم والتطوير التي ننتهجها تشمل التجربة العملية في بيئة العمل ،وبرامج التدريب التي وضعت ضمن إطار يساهم في
بناء مهارات موظفينا وتشجيع التعاون والتواصل مع زمالئهم في المجموعة .ولذلك ،فنحن نواصل ،وباستمرار ،توسيع أنشطتنا الخاصة بتطوير
موظفينا وتنمية مهاراتهم؛ ولمعرفة المزيد ،يرجى االطالع على قسم “موظفونا” في هذا التقرير صفحة .٢٣
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St Vincent and Grenadine
Mexico

El Salvador

Costa Rica
Panama

Martinique
St Lucia
Trinidad and Tobago

Venezuela

Guyana
Surinam
French Guiana

Colombia

Cape Verde

Senegal

Mali

Turkmenistan

Syria
Lebanon
Palestine
Israel Jordan

Iraq

Togo/Benin

Sierra Leon
Liberia
Ivory Coast

Nepal

American Samoa

Nigeria

Central
African
Republic

South Sudan

Cambodia

Palau
Malaysia
Singapore

Brunei

Br Indian
Ocean Terr

Marshall IS
Nauru

Indonesia

Solomon IS

Tuvalu
Wallis and Futuna IS

Mozambique

Cocos Keeling IS
Vanuatu
Mauritius

Madagascar

Botswana

Tokelau

Papua New Guinea

East Timor

Malawi

Zimbabwe

Namibia

Micronesia

Malaysia

Maldives

Mayotte

Reunion IS

Swaziland

South Africa

Lesotho

Norfolk Island

Uruguay

Chile
Argentina

Significant
Aramex xxxxxareas

New Zealand

Falkland IS

Fiji
Tonga

New Caledonia
Australia

Pitcairn IS

٢٠١٣
في
of Operations
2013

Philippines

Seychelles

Comoros

Bolivia

المناطق الرئيسية للعمليات

Northern Mariana IS
Guam

Vietnam

Sri Lanka
Somalia
Kenya

Rwanda
Burundi

Angola

Paraguay

Taiwan

Laos

Thailand

Ethiopia

Uganda
Democratic
Republic of
Congo

Zambia

Cook IS

Hong Kong
Macau

Myanmar

Yemen

Cameroon

Brazil

Peru

Bangladesh

Oman
Eritrea

Tanzania

French Polynesia
Kiribati

India

United Arab Emirates

Bhutan

Sudan
Chad

Congo
Samoa

Japan

Pakistan
Bahrain

Djibouti

Guinea Bissau
Guinea

South Korea

Afghanistan

Iran

Egypt

Niger

Equatorial Guinea
Sao Tome and Principe
Gabon

Ecuador

Korea North

Tajikistan
China

Cyprus

Libya

Burkina Faso

Gambia

Kyrgyzstan

Azerbaijan

Qatar

Mauritania

Virgin Islands - US
Antigua and Barbuda
St Kitts and Nevis
Montserrat
Guadeloupe
Dominica

Puerto Rico

Grenada

Mongolia

Armenia

Saudi Arabia

Turks and Caicos IS
Dominican
Anguilla
Republic

Aruba

Nicaragua

Malta

Western Sahara

Bahamas
Cuba
Haiti
Cayman IS
Jamaica
Belize
Honduras

Guatemala

Algeria

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkey

Morocco

Bermuda

Georgia

Poland

Germany

Belgium
Czech Republic
Luxembourg
Ukraine
Slovakia
Liechtenstein Austria
Hungary
Moldova
Switzerland
Slovenia
Bosnia and
France
Croatia
Herzegovina Romania
Monaco
Serbia Kosovo
Montenegro
Bulgaria
Vatican City
Andorra
Macedonia
Italy

Channel Islands

United States

Lithuania

United Kingdom

تمكين وتعزيز قدرات
الشركاء
نظراً لطبيعة عملنا كمزود للخدمة ،يأتي التواصل مع الجمهور في
صميم أعمالنا المختلفة ،سواء على صعيد الربط بين أفراد األسرة حول
العالم أو االستفادة من الشراكات المحلية لتوفير أفضل حلول التوصيل.
ومن هذا المنطلق ،نعمل على تعزيز التواصل بين كافة أرجاء العالم
وتوطيد العالقات التجارية من خالل تقديم خدمات نقل البضائع من
عمالئنا إلى االسواق ،إذ تلعب خدماتنا اللوجستية الحيوية التي نقدمها
دوراً غاية في األهمية في نمو اقتصاداتنا المحلية ،وتساعد بالتالي في
الربط بين عدد من دول ومناطق العالم الواعدة التي تشهد نمواً متسارع ًا.
وعالوة على ذلك ،ندرك في «أرامكس» أن ما حققناه من نمو ونجاح في
اعمالنا ما هو إال نتاج معرفة وخبرات وإسهامات موظفينا .لذا ،نقدر لهم
جهودهم وخبراتهم وإمكانياتهم المتنوعة في كافة مجاالت الصناعة
إيمان ًا منا بأنه كلما تمتعنا بقد ٍر أعلى من التنوع ،كلما استطعنا ان نرقى
بمستوى خدماتنا.

)(G4-10

22

أرامكس التقرير السنوي 2013

موظفونا

ندرك في “أرامكس” أنه كلما تمتعنا بقد ٍر أعلى من التنوع ،ساهم ذلك في االرتقاء بمستويات الخدمات التي نوفرها لعمالئنا بصورة أفضل .تقوم
سياستنا في التوظيف على أساس الجدارة والمؤهالت والتقييم المتواصل ،ونحرص بانتظام على إجراء المقابالت الشاملة لضمان تعيين الشخص
المناسب في المكان المناسب.

تفتخر “أرامكس” بتنوع طاقم عملها
الذي يضم أكثر من  87جنسية مختلفة.

يأتي النمو المستدام الذي تحققه “أرامكس” ثمرة لمهارات موظفينا وما يمتازون به من تفانٍ وطموح ،إذ نؤمن بأن موظفينا هم أثمن أصول
الشركة والدافع الرئيسي لنمونا المستدام .ويتجسد ذلك بوضوح في سياسات الموارد البشرية التي نتبعها ،لذلك نسعى دائماً إلى توظيف أفراد
يمتلكون المواهب والمهارات المتميزة ويمثلون طيفاً واسعاً من الشرائح العمرية والجنسيات والخلفيات الثقافية واألكاديمية والمهنية.
الموظفون بحسب الجنسية

تفتخر “أرامكس” بتنوع طاقم عملها الذي يضم أكثر من  87جنسية مختلفة.

وفيما يلي جدول يبين توزيع موظفينا حسب الجنسية:
الجنسيات
جنوب أفريقيا

٪8

باكستان

٪8

األردن

٪10

مصر

٪14

الهند

٪23

جنسيات أخرى

٪37

أنفقت “أرامكس” مبلغاً قدره  240٫758٫844دوالراً أمريكياً في عام  2013على تعويضات الموظفين التي تشمل األجور والمزايا ،وذلك كجزء من
سعينا نحو حصول موظفينا على أجور ومزايا منافسة في الصناعة تطابق أو تتجاوز المعايير المحلية.

)(G4-10
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تناسب األجور بين الموظفين الذكور والموظفات اإلناث
الدولة

دوالر أمريكي /شهرياً

المعدل

األردن
الحد األدنى لألجور

268.89

المستوى المبتدئ
اإلناث

353.81

1.39

الذكور

254.74

1

خبرة  5أعوام
اإلناث

566.09

1.03

الذكور

551.94

1

اإلمارات
الحد األدنى لألجور

غير محدد

المستوى المبتدئ
اإلناث

1361.29

1

الذكور

1361.29

1

خبرة  5أعوام
اإلناث

2014.7

1.17

الذكور

1715.22

1

السعودية
الحد األدنى لألجور

338.633

المستوى المبتدئ
اإلناث
الذكور

450.55

1

450.55

1

خبرة  5أعوام
اإلناث

765.4

1

الذكور

765.4

1

الهند
الحد األدنى لألجور

99.37

1

المستوى المبتدئ
اإلناث

296.44

1

الذكور

296.44

1

اإلناث

435.01

1

الذكور

435.01

1

خبرة  5أعوام

مصر
الحد األدنى لألجور

172.38

المستوى المبتدئ
اإلناث

172.19

1

الذكور

172.19

1

خبرة  5أعوام
اإلناث

240.35

1

الذكور

240.35

1
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نحرص في “أرامكس” على تحقيق المساواة في األجور بين اإلناث والذكور ،وتشكل المهارات ومستوى الخبرة العامل الوحيد لتحديد األجر .وفي
معظم الحاالت ،يكون المعدل بنسبة  1 :1بين اإلناث والذكور.
تبدي “أرامكس” التزاماً تاماً بقوانين العمل وقوانين الضمان االجتماعي المحلية فيما يتعلق بمستحقات التقاعد ،كما تقدم لموظفيها مزايا التأمين
الصحي ،بينما توفر لهم في بعض البلدان مثل األردن تغطية صحية إضافية تشمل بعض األمراض المستعصية مثل السرطان .وتلتزم الشركة أيضاً
بالقوانين واللوائح التنظيمية في كل دولة التي تتعلق باإلعاقة والتغطية الفردية ،إضافة إلى أننا نضمن حقوق موظفاتنا اإلناث بمنحهن إجازة
أمومة مدفوعة األجر ،ونقدم لهن مجموعة من المزايا األخرى التي تشجعهن على العودة إلى عملهن مثل ساعات العمل المرنة واإلجازات
الطويلة غير مدفوعة األجر وساعات الرضاعة .وفي العام  ،2013استفادت  93موظفة من إجازات أمومة بلغ مجموعها  6500يوماً ،وعدن جميعهن
إلى العمل بعد انتهاء إجازاتهن فض ًال عن تقديم “أرامكس” إجازة األبوة للذكور ،حتى في البلدان التي ال تمنحها.
تقوم هيكلية حوكمة الموارد البشرية التي نطبقها على مبادئ “منظمة العمل الدولية” التابعة لألمم المتحدة .وجاء التزامنا الصارم بهذه المبادئ
ليضمن لنا عدم مواجهة أي شكاوى تتعلق بممارسات العمل في عام .2013
11,649

14,000

11,432

12,000

9,500

8,675

8,101

10,000
8,000
6,000

2,220

2,556

4,000
1,677

995

2,000

623

0
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الموظفون بحسب العقود
توظيف غير مباشر

توظيف مباشر
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يتوزع موظفونا غير المباشرين ،ويقصد بهم الموظفين الذين تم تعيينهم من خالل شركات العمل ،بصورة أساسية في الهند ،ويحصلون على
األجور والمزايا من الجهات التي يعملون لديها مباشرة .وال تتبنى “أرامكس” أي سياسات تحظر حرية التجمع ،أو المفاوضات الجماعية ،أو
العضوية في نقابات العمال رغم عدم توقيعها على أية اتفاقيات للمفاوضات الجماعية الرسمية أو اتفاقيات مع نقابات العمال .وتمتد هذه
السياسة لتشمل جميع موظفينا وموردينا ،إذ نتيح لجميع موظفينا فرصة االنضمام إلى النقابات شريطة التزامهم بالقوانين واألنظمة المحلية
النافذة ،حيث قام موظفونا في البحرين بتشكيل نقابة عمال خاصة بهم قبل ثالثة أعوام ،ويشكل موظفونا فيها نسبة  .٪70ومن جهة أخرى،
يتمتع  % 30من موظفينا في جنوب أفريقيا بعضوية في نقاباتهم ،كما أن جميع المهندسين والمحامين العاملين لدينا في األردن هم أعضاء في
نقابات مهنية.
نحرص في كافة عملياتنا أن تقوم عملية صنع القرار على أساس جماعي تشاركي ،وفي حالة حدوث تغييرات تشغيلية كبيرة ،نقوم بتنظيم
اللقاءات التي تشمل كافة الشركاء واألشخاص الذين قد يتأثرون بهذا التغيير .وبعد ذلك ،يتم اتخاذ قرار جماعي يتعلق بالجدول الزمني لهذا
التغيير يناسب كافة الشركاء.
ويبقى موظفونا على تواصل فيما بينهم من خالل اللقاءات الجماعية ،وشبكة اإلنترنت الداخلية ،ونظام المراسلة في الشركة .ونحرص دائماً على
تزويد موظفينا بوسائل اتصال ف ّعالة .فعلى سبيل المثال ،يتم تزويد جميع موظفي تسليم الشحنات بالهواتف المحمولة ،والماسحات الضوئية
المحمولة التي يتم ربطها بنظام إدارة المخزون.
تدريب وتطوير الموظفين

انطالقاً من حرصنا الدائم على تطوير مهارات موظفينا وإثراء خبراتهم المهنية ،تنص سياستنا في إدارة الموارد البشرية على خضوع كل موظف
في “أرامكس” لتقييم سنوي شامل لألداء ،بما في ذلك المديرين ومسؤولي اإلدارة العليا .ويتمثل الهدف من هذه العملية في تقييم أداء
الموظف ،ورصد نقاط القوة ومواطن الضعف الرئيسية ،وبالتالي تحديد االحتياجات التدريبية لكل موظف في الشركة خالل العام التالي.
تأسست الجامعة المؤسسية ألرامكس في العام  2008والتي تعمل على إحداث تح ّول من مفهوم «التدريب التلقيني» باتجاه مفهوم «التعلم
الفعلي» .وخالل العام  ،2013ركزت الجامعة على تصميم البرامج التي تلبي مختلف المتطلبات .وبهدف تعزيز انفتاحنا بشأن ممارسات
السياسات واالمتثال التي نتبعها ،كما تم تنظيم حملة واسعة بمشاركة أكثر من  6آالف موظف من مختلف المستويات ،ممن قدموا لحضور ندوة
استمرت ساعة على األقل حول قواعد السلوك واالمتثال في أرجاء شبكتنا.
وخالل العام  ،2013خضع  %87من موظفينا لبرامج تدريبية تم تطبيق معظمها من خالل الجامعة المؤسسية ،بمعدل  26ساعة لإلناث ،و13
ساعة للذكور بما في ذلك موظفي النقل البري ،و 15ساعة للموظفين الذكور باستثناء موظفي النقل البري ،و 10ساعات لموظفي النقل البري
وجميعهم من الذكور.
ومن خالل مجموعة من اآلليات التي تندرج في نموذج إطار التعلم االستراتيجي رقم  ،70 20 10الذي يأخذ بعين االعتبار أن نسبة  ٪70من
التطور يتم اكتسابها عبر التعليم الميداني ،ويجري تطبيقها بسرعة على أرض الواقع ،بينما تأتي نسبة قدرها  ٪20من التعلم من التدريب
والتوجيه ،في حين تستمد نسبة  ٪10من التدريب الرسمي المنظم (النظري) .وقد قمنا بتحليل بيانات التدريب في “نظام معلومات الكوادر
البشرية” ( )HRISالذي نستخدمه ،وخلصنا إلى أن البرنامج التعريفي الذي نوفره لإلناث (وخاصة في مرحلة التدريب العملي) أطول من
البرنامج الذي نوفره عادة للذكور ،خاصة لدى المقارنة مع موظفي النقل البري ،نظراً لحقيقة مفادها أن هذه الوظائف غالباً ما تكون من النمط
اإلداري وتتطلب مزيداً من التدريب العملي.
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تم تصميم برامجنا بشكل يلبي متطلبات اإلناث تحت التدريب ،وخاصة في المملكة العربية السعودية حيث يكون البرنامج التعريفي أحياناً أطول
بمعدل مرتين من البرنامج المصمم للذكور .وفي مركزنا في جدة ،بلغ إجمالي عدد ساعات التدريب لإلناث  7050ساعة تدريبية للموظفات،
ما يشكل  % 20تقريباً من مجموع ساعات التدريب لإلناث في “أرامكس” حول العالم (ما مجموعه  .)36230ومن البديهي أن نقول أن جميع
موظفاتنا تشغلن أنواع عمل إداري تتطلب التمكين المستمر عبر تطوير مهاراتهن والتدريب على األدوات التقنية مثل خدمة “تسوق واشحن”،
وإدارة العنوان ،و“نظام غلوبال كايس” وغيرها.
واصلنا تقديم البرامج التدريبية التي تغطي مجموعة من المهارات الفنية واإلدارية ،باإلضافة إلى قواعد السلوك في “أرامكس” ،بالتعاون مع
مدربين داخليين مؤهلين في كل محطة على امتداد شبكة “أرامكس” .ويهدف التدريب إلى سد الفجوة القائمة بين عملية نقل المعرفة
للمتعلمين ،وقدرتهم الفعلية على اكتسابها .ويتم إعداد برامج التدريب هذه على أساس تحليل الحاجات التدريبية السنوية بناء على مالحظات
مدراء الوحدات ،وعمليات تقييم أداء الموظفين وخطط التطوير الوظيفي ،والذي يحدد مجاالت التدريب لكل موظف بحسب وظيفته.
كجزء من استراتيجيتنا التطويرية المتواصلة ،قمنا في العام  2012بتشكيل لجان مختصة جديدة تعمل على مراجعة محتوى مواد التدريب
التقني في “أرامكس” ،حيث تم بناء على ذلك تحديث كافة المواد التدريبية ،وإبالغ كافة المدربين بضرورة المشاركة في عملية التحديث.
وقمنا باعتماد نفس النهج فيما يتعلق بخطة التطوير الوظيفي .كما تمت مراجعة مجاالت المعرفة التي ينبغي على كل موظف اكتسابها بحسب
وظيفته ،والهيكلية المناسبة لتسهيل العمليات التدريبية .وبعد مراجعة المواد التدريبية ،قمنا بإضافة مؤشر أداء رئيسي جديد لقياس عدد
الموظفين الذين حصلوا على فرصة التدريب لمرة واحدة على األقل ،وذلك حرصاً منا على تطوير قدرات ومهارات الموظفين في “أرامكس”
للسنة الخامسة على التوالي.
وواصلنا في هذا العام برامج التعليم عبر شبكة اإلنترنت ،إضافة إلى منهجيات التعليم المباشر .فقد بادرنا إلى إطالق منصة للتعلم عبر اإلنترنت
يقوم المدربون من خاللها بتقديم الدورات التدريبية والمباشرة من مختلف أنحاء العالم مسجلين أكثر من  800ساعة من الجلسات على شبكة
اإلنترنت حول مواضيع جديدة استفاد منها أكثر من  1000مستخدم من شركة “أرامكس” عبر الشبكة ومن خارج مكاتبنا ،األمر الذي أتاح لهؤالء
المستخدمين فتح آفاق جديدة للتطور وخيارات في غاية المرونة.
تعتمد “أرامكس” التدريب والتطوير كوسيلة لتحسين مستويات االحتفاظ بالموظفين ومشاركتهم في بناء عالقات أوثق في مجال االبتكار
واإلبداع .وفي هذا الصدد ،قمنا في مصر باختبار برنامج داخلي رائد لتطوير عدد من المديرين من ذوي األداء المتفوق ،وكان لهذه المبادرة
معايير نجاح أكثر وضوحاً وتركيزاً في إطار تقييمها للحصول على عوائد حقيقية لالستثمار في التطوير والتعليم.
يوفر “برنامج تطوير القيادات” في “أرامكس” لقياداتنا منصة تعلم جديدة ومبتكرة تساعدهم على تحقيق مزيد من التطوير في سبيل إطالق
قدراتهم الكاملة وسط بيئة آمنة تتيح لهم ممارسة مهامهم وارتكاب األخطاء والتعلم منها .وتوفر لهم هذه المنصة إمكانية الوصول بسهولة إلى
خبرات اإلدارة العليا عبر اإلشراف المنظم وتبادل المعارف ،وهي مصممة لتكون بمثابة نموذج ذاتي االكتفاء تتم فيه تغطية كافة التكاليف طوال
فترة البرنامج الذي يستمر لمدة  24شهراً .ويعقد البرنامج الذي تم تطبيقه سابقاً بالشراكة مع الجامعة األميركية في بيروت ،حالياً في مصر في
ظل خطط لتوسيع نطاقه وإتاحته لمزيد من موظفينا.
وقد واصلنا هذا العام برنامج “التميز في المبيعات العالمية” الذي قمنا بتطويره في عام  2012بهدف تحسين أداء أفراد وقيادات فريق المبيعات.
ويتضمن البرنامج دورات تدريبية ومتابعة مع تدريب شخصي ،وسيكون برنامجاً متواص ًال يتم تطبيقه على فرق المبيعات الحالية والجديدة .كما
قمنا في عام  2013بتدريب  337موظفاً من مراكزنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند ولبنان وإيران وسريالنكا واألردن.
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نحرص دائماً على توفير بيئة آمنة لموظفينا وعلى منع أي انتهاكات لحقوق اإلنسان أو العمال في منشآتنا .ولذلك ،يتلقى جميع أفراد فريقنا
األمني تدريباً خاصاً على السياسات واإلجراءات المتبعة في “أرامكس” ،بما فيها تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان والعمال .وقد عملنا في العام 2013
على توسيع نطاق هذا التدريب ليشمل جميع موظفينا ،كما سيتم توسيعه الحقاً ليشمل الشركات الفرعية المتعاقدة.
كما ستتضمن خططنا في المستقبل القريب استكشاف سبل جديدة من شأنها أن تسهل على موظفينا اكتساب خبرات التعلم ،إذ نتواصل حالياً
مع الموردين المرموقين دولياً بهدف طرح منصة تعليمية فريدة تتيح لجميع موظفينا االنضمام إلى الجلسات المباشرة وتبادل الخبرات مع خبراء
معروفين من مختلف المجاالت .ونتطلع قدماً إلى إطالق هذه المنصة ،ونعتزم قياس أثرها ومستويات رضا الموظفين حيالها.
االمتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية الخاصة بحقوق اإلنسان والعمال

تخضع كافة سياساتنا وهيكلياتنا وأنشطتنا فيما يتعلق بالقوى العاملة للمبادئ واألنظمة التي وضعتها منظمة العمل الدولية واتفاقية األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان .ونلتزم بكافة قوانين حقوق اإلنسان وقوانين العمل المحلية والدولية ،بما فيها تلك التي يحددها الميثاق العالمي
لألمم المتحدة .وحرصاً منا على حماية بيئة عملنا لحقوق كافة الموظفين دون أي تمييز ،يضم كل مكتب من مكاتب الشركة لجنة للتظلمات
تتيح للموظفين اإلبالغ عن أية مخالفات أو انتهاكات تطالهم في مجال حقوق اإلنسان وحقوق العمال .هذا ولم يتم اإلبالغ عن أية مخالفات أو
انتهاكات من هذا النوع خالل عام .2013
كذلك يقوم فريق التدقيق الداخلي في الشركة بإجراء عمليات تدقيق سنوية في كافة مرافق “أرامكس” لرصد مدى االمتثال لإلجراءات والسياسات
المتبعة وفقاً لمعايير المساءلة االجتماعية  ،8000والتأكد من تطوير خطط العمل المالئمة لكل محطة ،وقيام طواقم الموارد البشرية واالستدامة
بأعمال المتابعة .ولم يتم اإلبالغ عن أية مخالفات لقوانين حقوق اإلنسان عبر شبكتنا خالل السنة الماضية.

وقمنا أيضاً بتعميم سياستنا حول التحرش الجنسي بشكل واضح عبر كافة مواقع شبكتنا انطالقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل مريحة ومهنية،
خالية من أية حاالت تحرش ،لموظفينا من الذكور واإلناث على حد سواء .ولم يتم اإلبالغ عن أية مخالفات أو انتهاكات من هذا النوع خالل العام
.2013
سياسات التوظيف

ترتكز عملية التوظيف في “أرامكس” على الجدارة والمؤهالت وعمليات التقييم المتواصلة .ونقوم بإجراء مقابالت شخصية مع الموظفين لضمان
تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب .وفي الحاالت التي نقوم فيها بالعمل مع وكاالت التوظيف الستقدام موظفين جدد ،نحرص على
التزام هذه الوكاالت بالمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية ،واعتمادها معايير اختيار الموظفين بنا ًء على المؤهالت والخبرة ،بما يضمن
تكافؤ الفرص للجميع .وتحرص “أرامكس” على المساواة بين الموظفين على أساس الجنس فيما يتعلق بقيمة األجر ،حيث يحصل الموظفون من
اإلناث والذكور والذين يتمتعون بنفس المؤهالت على نفس األجر دون تمييز ،وهي سياسة نطبقها على مختلف المستويات اإلدارية وفي كافة
إدارات الشركة.
تنص سياسة التوظيف التي تتبعها “أرامكس” على توظيف فقط األشخاص الذين أنهوا المرحلة الثانوية من تعليمهم كحد أدنى .كما أن جميع
موظفينا المباشرين في كافة فروع شبكتنا الذين يصل عددهم إلى  11649موظفاً مباشراً يسمح لهم بالعمل بموجب القوانين السارية في
بلدانهم.
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الموظفون في المنطقة حسب الجنس
اإلناث

الذكور

إفريقيا

546

2504

أوروبا وأميركا الشمالية

178

376

الهند وآسيا

202

927

دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي

757

6159

المجموع

1683

9966

الموظفين المباشرين مقابل غير المباشرين
%84
المباشرين
غير المباشرين

%16

الموظفين المحليين مقابل الوافدين
الوافدين

%46

المحليين

%54

المديرين المحليين مقابل الوافدين

يشار باإلدارة العليا في المحطات إلى مستوى مدير المحطة ورؤساء األقسام واإلدارات أو الفرق التي تعمل تحت إشرافهم.
ونسعى إلى تعيين الموظفين من المجتمعات المحلية .ولعام  ،2013نبين أدناه نسبة الموظفين المحليين مقارنة مع الوافدين.
المحليون

%57

الوافدون

%43

وعالوة على ذلك ،تشكل اإلناث نسبة  ٪11.5من جهاز إدارتنا العليا.
النسبة المئوية للسكان المحليين في صفوف اإلدارة العليا في مواقع محددة:
سلطنة عمان

%100

الهند

%100

لبنان

%100

جنوب إفريقيا

%100
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مجموع القوى العاملة (حسب المنطقة ،والجنس ،وفق ًا للنسبة)
اإلناث

%19

الذكور

%81

الموارد اإلدارة والعمليات اإلدارية
البشرية
%0.6
%0.2

الحسابات والمالية

تكنولوجيا المعلومات

%0.8

%0.0

الذكور

%17

%2

%0.2

%1.0

%1.4

%0.3

اإلناث

%1

%0.4

%0.0

%0.1

%0.3

%0.0

الذكور

%2

%0.3

%0.0

%0.2

%0.1

%0.1

اإلناث

%0

%1

%0.1

%0.1

%0.4

%0.0

الذكور

%4

%2

%0.1

%0.5

%1.2

%0.1

اإلناث

%1

%4

%0.4

%0.5

%0.6

%0.2

الذكور

%38

%7

%0.7

%2.1

%4.1

%1.0

المنطقة

الفريق

العمليات

عالقات العمالء

إفريقيا

اإلناث

%1

%2

أوروبا وأميركا الشمالية
الهند والشرق األقصى
دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي

العدد اإلجمالي ونسبة تعيينات الموظفين الجدد
العمر
إفريقيا

أوروبا وأمريكا الشمالية

الشرق األقصى وآسيا وشبه القارة
الهندية

دول مجلس التعاون الخليجي
والمشرق العربي

25-16

 41فما فوق

40-26

الجنس

اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور

العمليات

%0.4

%5.2

%5.2

%5.2

%5.2

%5.2

عالقات العمالء

%1.3

%0.8

%0.8

%0.8

%0.8

%0.8

الموارد البشرية

%0.04

%0.08

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

الحسابات والمالية

%0.2

%0.24

%0.2

%0.2

%0.2

%0.2

اإلدارة والعمليات اإلدارية

%0.2

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

تكنولوجيا المعلومات

%0.0

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

العمليات

%0.3

%0.6

%0.6

%0.6

%0.6

%0.6

عالقات العمالء

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

الموارد البشرية

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

الحسابات والمالية

%0.1

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

اإلدارة والعمليات اإلدارية

%0.04

%0.00

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

العمليات

%0.2

%1.3

%1.3

%1.3

%1.3

%1.3

عالقات العمالء

%0.8

%0.5

%0.5

%0.5

%0.5

%0.5

الموارد البشرية

%0.1

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

الحسابات والمالية

%0.2

%0.2

%0.2

%0.2

%0.2

%0.2

العمليات

%0.8

%15.7

%15.7

%15.7

%15.7

%15.7

عالقات العمالء

%2.9

%4.6

%4.6

%4.6

%4.6

%4.6

الموارد البشرية

%0

%0

%0.1

%0.1

%0.1

%0.1

الحسابات والمالية

%0.2

%1.1

%1.1

%1.1

%1.1

%1.1

اإلدارة والعمليات اإلدارية

%0.4

%0.4

%0.4

%0.4

%0.4

%0.4

تكنولوجيا المعلومات

%0.04

%0.32

%0.3

%0.3

%0.3

%0.3
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أعمار الموظفين
2013
25-18

%18

40-26

%64

 41فما فوق

%18

االحتفاظ بالموظفين
 5 -0سنوات

%٦٢٫٩

 10-6سنوات

%٢٦٫٢

 15 -11سنة

%٦٫٧

 20 -16سنة

%3

 25 – 21سنة

%٠٫٩

 25سنة فما فوق

%0.3
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الصحة والسالمة واألمن

نجحت “أرامكس” حتى اليوم في إرساء جملة ثابتة من معايير وإجراءات األمن والسالمة على امتداد شبكتها .وخالل عمليات التدقيق التي أجرتها
أطراف خارجية في عام  ،2013ولم ترصد “أرامكس” أي حاالت عدم امتثال.

فقد قمنا بطرح كتيب تعريفي بالصحة والسالمة للزوار ،بهدف تعريفهم باإلجراءات الالزمة إلخالء الموقع في حاالت الطوارئ ،ومتطلبات السالمة
العامة التي ينبغي اتباعها أثناء التواجد في المرافق.
ونطبق حالياً نظام التصريح بالعمل الذي يشمل كافة أنواع األعمال التي يقوم بها المقاولون الفرعيون في المرافق حرصاً على ضمان سالمة األفراد
والمعدات .ويسمح للمقاولين الفرعيين بالعمل في المرافق فقط بعد خضوعهم لتدريبات البرنامج التعريفي بالموقع المحدد.
وقد وجهنّا تركيزنا نحو إرساء معايير أعلى لمشغلي المركبات ،سواء لسائقي مركبات النقل لمسافات طويلة ،أو الرافعات الشوكية أو سائقينا
وموظفي التوصيل .وبادرنا أيضاً إلى إطالق إجراءات “إدارة الرحالت” التي تتضمن الفحص قبل الرحلة وترخيص الرحلة والتحليل عقب الرحلة،
بهدف تقييم أداء السائق باالستناد إلى نظام متابعة المركبات.
وقد أدى ذلك إلى إلحاق غالبية سائقي الرافعات الشوكية سواء من الدائمين أو المؤقتين بنفس تدريبات السائقين المكثفة بالتماشي مع المعايير
الداخلية والدولية .وتجلى نجاح هذه التدريبات واضحاً على ارض الواقع كما اننا نعتزم أيضاً إجراء المزيد من التدريبات على فحوص سالمة
المركبات في عام .2014
وانصب تركيزنا في مجال السالمة أيضاً على عملياتنا المتنامية في مجال النفط والغاز ،حيث قمنا بالتالي بتوحيد معايير وإجراءات فحوص سالمة
المركبات قبل مغادرتها من جميع المرافق الرئيسية التي تجري فيها العمليات .عالوة على ذلك ،قمنا بوضع قائمة تفقدية مكونة من  10نقاط
لسياسات السائقين وفحوص السالمة .وقد خضعنا لعمليات التدقيق من قبل أطراف خارجية معنية بالنقل البري وفقاً لقائمة تدقيق (، )CAT
ونجحنا في الوصول إلى مستوى االمتثال.
بادرنا أيضاً إلى تطبيق خطة الرفع الميكانيكي لجميع عمليات الرافعات ،بهدف ضمان سالمة كافة عمليات الرفع التي تقوم بها معداتنا ،إذ خضع
كافة مشرفي الرفع لدورة تدريبية على استخدام الرافعات من قبل شركات خارجية .وقبل التصريح بأي عمليات رفع ميكانيكية ،نحرص على قيام
المشغلين بفحص بصري للرافعة قبل البدء بالعمل .كما نحرص أيضاً على امتالك المشغلين والعاملين في هذا المجال للمهارات الالزمة وأنهم
معتمدون من قبل الهيئات التنظيمية المحلية ومصادقة األطراف الثالثة المعتمدة على كفاءتهم عبر نظام التصريح بالعمل.
وقد حقق عقد مجموعة من االجتماعات المتعلقة بالسالمة ،بداية من منشآتنا في مدينة دبي ،فائد ًة كبيرة خالل العام  ،2013وسنواصل عقدها
في محطات أبعد من مراكزنا المحورية في عام  .2014تتكون هذه اللجان من ممثلين عن فرق الشحن والعمليات والمستودعات والخدمات
اللوجستية والموارد البشرية واإلدارة ،يرأسها ممثلو الصحة والسالمة وتحسين األعمال والكفاءة .تضم كل لجنة من اللجان السابقة من  7إلى 10
أعضاءلتمثل  ٪80من إجمالي الموظفين .وتعقد اللجان اجتماعات شهرية لمناقشة األسباب الجذرية والتدابير الوقائية لمواجهة مشاكل الصحة
والسالمة وكذلك تحليل أسباب الحوادث التي وقعت في ذلك الشهر.
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وعلى الرغم من احتفاظ أعضاء اإلدارة العليا في الحق بحضور هذه االجتماعات ،إال أنه ال يسمح لهم برئاسة اللجان لكونهم الجهة المسؤولة
عن اتخاذ القرارات المتعلقة باإلصالح واتخاذ التدابير الوقائية .وتعمل هذه اللجان بهدف اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للحد من الحوادث
وتحليل اتجاهاتها وأسبابها وكذلك تقييم الثغرات في السياسات والعمليات الخاصة وإجراء التغيرات الالزمة.
تضم كل محطة في شبكة “أرامكس” موظفاً أمنياً مخصصاً ،وقد تم تجهيز عملياتنا الكبيرة بمجموعة من مدراء وفرق السالمة المعتمدين
والمؤهلين.
كما قمنا بنجاح بطرح النظام اإللكتروني لإلبالغ عن الحوادث لمنطقة الشرق األوسط ،ويستخدمه الفريق األمني بدقة متناهية لدراسة كافة
الحوادث التي تم اإلبالغ عنها في عام  .2013وفي الوقت الحالي ،يجري العمل على تطوير هذا النظام ليشمل المحطات األخرى في شبكتنا خالل
عام  ،2014وسيشمل على مجموعة من التفاصيل اإلحصائية اإلضافية مثل السبب الرئيسي الذي كان وراء الحادث ،ومعدالت الحوادث (منخفضة
أو متوسطة أو عالية) واإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها ،إضافة إلى عدد من اإلجراءات التصحيحية المتسلسلة التي ينبغي على فريق
تحسين األعمال والكفاءة اتباعها.
وقد ساهمت االجتماعات التي عقدت مع أعضاء الفريق التشغيلي في الحد من الخسائر الناجمة عن قلة المعرفة أو قلة الحصول على التدريب
والتأهيل الكافيين إلنجاز المهام المناطة بهم وتحرص كذلك كافة فرق العمل على ضمان خضوع جميع الموظفين الذين يستخدمون مرافق
الشركة لبرنامج التدريب األساسي وتعريفهم بطبيعة العمل قبل شروعهم بالعمل الميداني.
وفي إطار جهودنا المتواصلة في تحسين جودة خدماتنا ،قمنا بتحديث معيار تقييم المخاطر إلى معيار دولي يقوم على نظام مصفوفة المخاطر
 5x5وفقاً إلى نظام مصفوفة المعايير الدولية.
وقد أجرت شركة ( )SGSتدقيقاً خارجياً في “مدينة دبي اللوجستية” بالنيابة عن شركة “نستله” ،استناداً إلى “تدقيق الموارد الرشيد” ،حيث
حققنا مستوى االمتثال في هذا التدقيق الخارجي.
نعتزم في عام  2014المضي قدماً في مجال التعليم اإللكتروني والتدريب القائم على النتائج والمصمم وفقاً لمميزات “أرامكس” الخاصة بالسالمة
واألمن .وسيتم تقديم هذا التدريب في القاعات الدراسية ،في حين يمكن للمشاركين عبر اإلنترنت االلتزام في حضور دورة تدريبية معتمدة
لمدة ساعة من مكاتبهم تقدمها شركة متخصصة في المملكة المتحدة ،وذلك وفقاً لطبيعة عملهم سواء كانوا موظفين مكتبيين أو تشغيليين،
مما يساهم في أن يتلقى موظفو “أرامكس” التعليم والتدريب المناسبين إلى جانب التعرف على العمليات واإلجراءات التي وضعها “مكتب
الدعم العالمي” في شركتنا.
تستند مهام فرق الصحة والسالمة والصحة والسالمة واألمن والبيئة في العام  2014إلى أهدافنا االستراتيجية الشاملة التي تم وضعها على مستوى
المحطة والمستويين اإلقليمي والعالمي .يذكر أن جميع هذه األهداف تم وضعها وفقاً لمؤشرات األداء الرئيسي لألفراد ،وهي تقوم على النتائج
ويتم احتسابها في نهاية العام.
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الصحة والسالمة

2011

2012

2013

العام

0

2

1

12

9

11

نسبة التغير في الحوادث لكل مليون شحنة

%14-

%30-

%٢٢

الوقت الضائع بسبب اإلصابات لكل مليون شحنة

6.67

4.88

24.64

ملخص
الوفيات
الحوادث لكل مليون شحنة

الحوادث المتعلقة بالمركبات
385

330

451

الوقت الضائع بسبب حوادث المركبات (أيام)

26

30

85

حوادث المركبات (دون أية إصابات)

359

300

366

الوقت الضائع نتيجة إصابات متعلقة بالمركبات

208

187

982

الوقت الضائع بسبب الحوادث داخل المخازن (أيام)

47

512

293

الحوادث المرتبطة بالعمل في المخازن(دون إصابات  /إصابات طفيفة)

34

68

169

الحوادث المرتبطة بالعمل في المخازن (التي نتج عنها وقت ضائع بسبب اإلصابات)

13

53

35

الوقت الضائع لكل مليون شحنة

1.5

13.3

7.4

الوقت الضائع  /إجمالي الوقت

0.000186

0.000303046

0.000277788

حوادث المركبات (التي ينتج عنها إصابات)

الحوادث المتعلقة بالمخازن

مؤشرات الضبط
إجمالي الشحنات

31٫196٫164

38,358,816

39,856,151

432

842

744

39

83

120

إجمالي الوقت الضائع (أيام)
إجمالي الوقت الضائع بسبب اإلصابات
إجمالي ساعات العمل على امتداد الشبكة

20292000

24,418,752

24,882,264

إجمالي أيام العمل

2,536,500

3,052,344

3,110,283

الحوادث بحسب الجنس والمنطقة
الذكور

اإلناث

347

0

48

0

أوروبا وأميركا الشمالية

104

1

شبة القارة الهندية وآسيا

629

0

1128

1

المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي
إفريقيا

)(LA6
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العمالء

نؤمن بأن التواصل الوثيق مع عمالئنا هو أمر أساسي لتحقيق هدفنا الذي يتمثل بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة .وخالل العام
 2013واصلنا جهودنا باتجاه تطوير آليات تتيح لنا استقبال مالحظات العمالء في وقتها ومعالجتها سريعاً.
عمالؤنا

تم تصميم السياسات والقوانين والبرامج التدريبية التي تعتمدها “أرامكس” بهدف ّ
حث وتشجيع موظفيها على العمل باالتساق مع توقعات
العمالء فيما 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 المستفيدين من ثقافة “أرامكس” التي تنص على أن “العميل يأتي في
المرتبة األولى حيث تهدف مدونة قواعد السلوك إلى تلبية أبرز التوقعات األخالقية للعمالء ،في حين ستهدف مدونة منفصلة لقواعد خدمة
العمالء إلى تحقيق توقعات وطموحات جودة الخدمة.
التوصيل بال حدود

تعتمد السمعة الحسنة والشهرة الواسعة التي تتمتع بها عالمة “أرامكس” التجارية على ثقة الجمهور في نزاهة خدماتنا ،فالعمالء بحاجة إلى
التمكن من الوثوق بمصداقية المعلومات المقدمة لهم .كما ينبغي للسلطات الرسمية مثل الجمارك والمسؤولين األمنيين أن تكون قادرة على
الوثوق بالتزام “أرامكس” تجاه االمتثال باألنظمة والقوانين واالنضباط واالجتهاد.

نثمن مالحظات عمالئنا ،ونؤمن
ّ
بأهميتها البالغة لالرتقاء بجودة
الخدمات والعمليات
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نحن في “أرامكس” نؤمن بالتميز في تقديم الخدمات ،ونسعى باستمرار إلى أن نترك لدى عمالئنا انطباعاً دائماً يعكس مدى التزامنا القوي بهذه
القيمة السامية .إننا حريصون على تشجيع روح الريادة وإقدام موظفينا على مواجهة التحديات كطريق نحو االبتكار ،ونث ّمن العمل الجماعي
والعالقات التعاونية ،ونعمل على تعزيز التنوع واحترام الفرد ونتضامن مع المجتمعات التي نعمل فيها عبر التصرف كشركة نشيطة تتحلى بأعلى
مستويات المسؤولية االجتماعية .ونواظب باستمرار على رفع لواء هذه القيم في كل خطوة نخطوها وكل قرار نتخذه ،وعلى صعيد تحديد ما
نلتزم به وما نتوقعه من شركائنا.
نطمح إلى بناء ثقافة عميقة عمادها النزاهة واالستقامة ،وندير عالقاتنا مع أصحاب المصلحة بصورة تتفق مع قيمنا األساسية تترك لديهم ولدى
الجمهور ككل قناعة راسخة مفادها“ :إننا نقوم بالعمل الصحيح”.
وعالوة على ذلك ،قمنا بتطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بأمن المعلومات ،إلى جانب مدونة قواعد السلوك الشاملة بهدف حماية خصوصية
معلومات عمالئنا .وجاء االلتزام الصارم بهذه السياسات ليضمن لنا تجنب أي شكاوى تتعلق بحماية المعلومات الخاصة لعمالئنا في عام .2013
دفعتنا الثقة المتبادلة بيننا وبين عمالئنا إلى خفض نشاطاتنا اإلعالنية لترويج خدماتنا ،والتركيز بصورة أكبر على التفاعل المباشر مع العمالء
لتلبية احتياجاتهم .وفي الحاالت التي قمنا فيها بنشاطات إعالنية ،حرصنا على االمتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية فيما يتعلق بنشاطاتنا
التسويقية ،ما أثمر عن عدم تسجيل أي حاالت تتعلق بعدم االمتثال للقوانين المحلية أو الدولية في هذا المجال خالل هذا العام .مضى عام
 2013دون أن نتحمل أي غرامات نقدية أو غيرها لعدم االلتزام بالقوانين واألنظمة المتعلقة بتوفير واستخدام المنتجات والخدمات.
تلتزم “أرامكس” باالمتثال للقوانين واألنظمة التي تنظم االستيراد والتصدير من وإلى البلدان التي نزاول أعمالنا فيها .ونحرص على تقديمنا
المستمر لتصاريح استيراد دقيقة وكاملة للسلطات الحكومية ،إضافة إلى أننا نتوخى ما أمكننا من حذر لضمان االمتثال للوائح االستيراد المطبقة
بشأن مستورد معين وتصنيف التعرفة الجمركية على الواردات ،والتقييم ،وبلد المنشأ ودفع رسوم وضريبة االستيراد ،والدفع للمورد ،والرسوم
الجمركية ،والواردات المؤقتة ،والمستودعات الجمركية ،وبرامج سحب الرسوم ،وما إلى ذلك من الجوانب التي تؤثر على أنشطة “أرامكس”.
تحترم الشركة جميع لوائح وقوانين الحظر الدولية والوطنية ،وتعمل جاهدة على االلتزام بتلك اللوائح ،كما أنها ال تقوم ببيع أي منتجات نظراً
لطابعها كشركة خدمية .ومن جهة أخرى ،ولكوننا نعمل في مجال النقل ،فإننا نحرص على تطبيق سياسات صارمة لضمان عدم نقلنا ألي من
المنتجات ال محظورة أو المتنازع عليها ،وتشمل ضوابطنا تدريب الموظفين والتحقق من محتويات الشحنة.
وحرصاً منا على ضمان رضى العمالء ،قمنا باتخاذ عدد من اإلجراءات لتعزيز استقبال مالحظات العمالء من خالل عدد من قنوات التواصل ،ومنها:
• •املواقع اإللكرتونية ()aramex.com/ShopandShip.com
• •نظام إدارة التواصل مع العمالء ()REACH
• •مركز االتصال
• •فرق املبيعات
• •منافذ البيع بالتجزئة
• •قنوات التواصل االجتامعي

)(PR6
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تضمنت نشاطاتنا خالل عام  2013عدداً من المبادرات والمشاريع الرامية إلى دعم وتحسين أدائنا في مجال خدمة العمالء .ومنها:
مركز حلول أرامكس

يوفر “مركز حلول أرامكس” الذي تم إطالقه في عام  ،2013للشركة الخبرات والبحوث والتطوير لتقديم خدمة أفضل لعمالئناوذلك من خالل
توسيع نطاق معارفنا في كافة القطاعات التي نعمل فيها ،إضافة إلى تعزيز قدراتنا في مجالي البحوث والتطوير.
ويلعب البحث والتطوير دوراً حيوياً في رصد احتياجات العمالء ،وتوسيع قائمة الخدمات الحالية وطرح حلول جديدة لالرتقاء بمستويات الخدمة
التي نقدمها لعمالئنا .ومن أحد األمثلة على هذه الخدمات ،االبحاث التي تركز على الصناعة التي يتم إجراؤها من أجل الوصول إلى فهم أفضل
لمتطلبات الشحن والخدمات اللوجستية للقطاعات التي نخدمها.
كما تحرص “أرامكس” على مشاركة قائمة الفعاليات التي تركز على الصناعة مع عمالئها الحاليين ،بهدف تسليط الضوء على ما يشهده العالم
من فعاليات تتعلق بأعمال العميل وتقدم خدمات الشحن الميسرة لنقل بضائعهم.
• •إىل جانب ذلك ،بادرت “أرامكس” إىل تطوير موقعها اإللكرتوين الداخيل ملساعدة موظفيها عىل تبادل خرباتهم يف مجال عملهم مع زمالئهم يف جميع
أنحاء الشبكة ،وذلك بهدف مساعدة املوظفني اآلخرين عىل إيجاد حلول متطورة لعمالئهم املحليني ،.مام سيتيح إيجاد حلول متط ّورة للعمالء تعتمد
“وصل واشحن” ( ،)Drop and Shipإضافة إىل االسترياد عرب
عىل تبادل األفكار مع عمالئنا؛ مثل “خدمة االسترياد الرسيع” ،و“بايوكري” ،وخدمة ّ
اإلنرتنت.
بايوكير ()Biocare

يتيح حل “بايوكير” المبتكر ضمن سلسلة التوريد المبرد نقل العينات السريرية والطبية وفقاً للظروف الزمنية والحرارية المناسبة دون التأثير
على جودة العينات .ويمثل هذا الحل الخيار األمثل للمستشفيات والمختبرات وشركات األدوية ،إذ يتيح لها إرسال عينات الدم والسوائل البشرية
واألدوية ضمن درجات حرارة مضبوطة .كما يوفر “بايوكير” مجموعتين لدرجات الحرارة :الباردة ( 8-2درجة مئوية) والمحيطية ( 25-15درجة
مئوية) ،ويجري استخدام تقنيات تسجيل البيانات داخل الصناديق لقياس درجة الحرارة طوال فترة النقل والتخزين.
التجارة اإللكترونية

تدرك “أرامكس” الحاجة إلى وجود مزود عالمي رائد لخدمات النقل عالية الجودة ،يتميز بقدرته على توفير حلول مرنة لشركات التجارة
اإللكترونية .ولطالما كانت “أرامكس” س ّباقة في إدارة أعمال التجارة اإللكترونية ،وتسارع على الفور إلى حل تناقضات الخدمة حال وفور حدوثها.
فقد قامت “أرامكس” بتطوير باقة شاملة ومصممة خصيصاً للتجارة اإللكترونية ،حرصاً على تلبية احتياجات األعمال المختلفة التي تتنوع بين
خدمات استيراد السلع ،وتوصيل البضائع ،والتوصيل والتحصيل ،واإلعادة ،والتخزين والتجهيز وخدمات التخليص الجمركي.
وتتيح حلول التجارة اإللكترونية التي توفرها “أرامكس” للشركات بيع منتجاتها عبر اإلنترنت بشكل مالئم وموثوق ،وفي الوقت نفسه ،إدراك
احتياجات األسواق المحلية .وتتضمن قائمة المزايا التي تنفرد بها حلول التجارة اإللكترونية من “أرامكس”:
1 .1حلول مرنة تلبي احتياجات العمالء
2 .2أسعار تنافسية للتجارة اإللكرتونية
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3 .3تبادل البيانات اإللكرتونية إلتاحة التكامل بني تطبيقات التجارة اإللكرتونية وأنظمة “أرامكس”
4 .4تغطية عاملية ومحلية ،والتوصيل إىل العناوين التجارية والسكنية

وتوفر “أرامكس” للشركات خدمات تطوير مواقع التجارة اإللكترونية المعززة بالوظائف الكاملة والقابلة للتطوير والتوسع .ومن خالل شركائها في
قطاع تكنولوجيا المعلومات ،يمكن للعمالء تأسيس متجر على االنترنت بسرعة وتكلفة مقبولة ،كما يمكنهم تصميم واجهات متاجرهم وتحديث
المعارض اإللكترونية لمنتجاتهم وإدارة الطلبيات والدفعات بشكل آمن وشحن المنتجات في الوقت المحدد لعمالئهم من خالل “أرامكس”.
وبدورها ،تقوم “أرامكس” بتوصيل منتجات عمالئها إلى جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية ،وتوفر بوابات الدفع وإثبات التسليم ،إضافة إلى
المساعدة على توفير خدمة العمالء عبر مراكز االتصال المتعددة حول العالم.
وبادرت “أرامكس” أيضاً إلى تغطية جميع مراحل سلسلة التوريد منذ لحظة مغادرة المخزون لمرافق الموردين أو المصانع ،حتى لحظة وصوله
إلى تجار التجزئة أو العمالء النهائيين .وتقوم حلول “أرامكس” المتكاملة لسالسل التوريد والخدمات اللوجستية بإدارة عمليات نقل المنتجات
والمعلومات بين الموردين والعمالء بكفاءة وفعالية ،لتتيح للشركات التركيز على أعمالها األساسية.
االستيراد السريع

في إطار جهودنا المتواصلة لالرتقاء بجودة خدماتنا إلى آفاق جديدة ،قمنا بإطالق “خدمة االستيراد السريع” التي توفر للعمالء باقة من الخيارات
التي تلبي احتياجاتهم الخاصة باالستيراد .ومن خالل هذه الخدمة ،يحظى العمالء بالقدرة الكاملة على ضبط وارداتهم ،إضافة إلى التمتع بمعايير
الوضوح والمرونة العالية التي نوفرها من خالل أدواتنا لالستيراد عبر اإلنترنت.
األدوات اإللكترونية

لعمليات أسرع وأسهل وأكثر دقة ،نقدم لعمالئنا مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي تتيح التكامل بين أنظمتهم وعملياتنا.

أ .برنامج “انقر واشحن” ( ، )ClickToShipوهو تطبيق كمبيوتر مجاني يتيح للعمالء إدارة احتياجاتهم الخاصة بالشحن دون االتصال بشبكة
اإلنترنت .وبالنسبة لعمالء “أرامكس” المنتظمين ،يقوم البرنامج بأتمتة عمليات تحضير الشحنة ،وطلبات استالم الشحنات ،وحساب رسوم
الشحن ،وتعقب الشحنات وإدارة عناوين الشحن .كما يساعد برنامج “انقر واشحن” العمالء على معالجة وإدارة الشحن بالجملة.
ب .يقدم موقعنا اإللكتروني ( )aramex. comالعديد من المزايا التي تساعد العمالء على إدارة شحناتهم عبر اإلنترنت ،إذ يتيح تحضير
وطباعة ملصقات الشحن ويسمح للعميل بتحديد المبلغ المطلوب تحصيله لدى التوصيل .وعند استخدام العمالء لموقع ()aramex.com
لتحضير الشحنات ،يجري إعداد الفواتير التجارية بصورة آلية لتسريع عمليات التخليص الجمركي في الوجهات المنشودة.
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وضمن موقعنا اإللكتروني ( )aramex.comتتيح ميزة ( )myaramexللعمالء ما يلي:
 .1تعقب الطلبيات ،ومالحظة أي طلب عالق (الطلبات املوقوفة يف الجامرك ،العنوان الخاطئ ،الخ)
 .2حساب رسوم الشحن
 .3الوصول إىل التقارير املؤمتتة
 .4عرض فواتري “أرامكس” والرصيد املستحق
 .5طلب إمدادات الشحن

ويوفر الموقع ( )aramex.comللعمالء والمتسوقين عبر مواقعهم تجربة متميزة لتعقب طلبياتهم عبر اإلنترنت بخمس لغات هي اإلنجليزية
والعربية والفرنسية والتركية والصينية.
أدوات المكاملة :بلغة عالم التكنولوجيا ،توفر “أرامكس” أدوات “تبادل البيانات اإللكترونية” ()Electronic Data Interchange
و”واجهة برمجة التطبيقات” ( )Application Programming Interfaceلمكاملة الموقع اإللكتروني للعميل مع موقع “أرامكس”
اإللكتروني ( .)InfoAXSوتقوم هذه األدوات التي تعمل في الخلفية بشكل متزامن بمعالجة المعلومات المدخلة وإنتاج المخرجات .وتشمل
هذه األدوات:
• •حاسبة رسوم الشحن :وتقوم هذه األداة بحساب رسوم الشحن عند القيام بالطلبيات
• •مو ّلد معلومات الشحن :عند إجراء الطلبية ،تقوم هذه األداة بتحويل األوامر إىل شحنات عىل موقع ( )InfoAXSبشكل آيل ،وإعادة رقم الشحنة إىل
“أرامكس”
• •تعقب الشحنات :تقوم هذه األداة بتوفري أحدث املستجدات حول أي طلبية لدى “أرامكس”

تحرص “أرامكس” على حماية خصوصية وسرية معلومات العمالء ،سواء كانت تجارية أو شخصية .ويتعهد موظفونا بعدم السماح بإفشاء
معلومات العمالء أو تعرضها لغير ذلك من المخاطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،أو عمداً أو سهواً .ويتولى الرؤساء والمديرين مسؤولية ضمان
تهيئة الظروف الالزمة لحماية سرية معلومات العمالء.
نظام إدارة التواصل مع العمالء

تم تطبيق “نظام إدارة التواصل مع العمالء” عبر الشبكة بأكملها ،ليقدم خدماته في  98دولة حول العالم على صعيد أنشطتها الخاصة بإدارة
عالقات العمالء والمبيعات ،ويضم النظام حالياً أكثر من  174ألفاً من سجالت العمالء.
وشهد النظام في هذا العام إدخال العديد من المزايا الجديدة والمتطورة ،استهدفت بصورة رئيسية تعزيز كفاءة المبيعات وتزويد فرق إدارة
العمالء بجميع األدوات الالزمة لتقييم أدائها وإنجازاتها .وسيواصل النظام تطوره المستمر خالل عام  2014عبر مجموعة حديثة من حزم التقارير
المحسنة ومنصة تتيح التحليالت الموسعة لعمالئنا وقطاعاتهم وحضورهم العالمي ومتطلبات أعمالهم.
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دعم ريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار دعمنا المتواصل لرواد األعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قمنا في العام  2013بتطوير باقة مصممة خصيصاً
لدعم هذه الشركات لتشمل خصومات خاصة للسنة األولى ،حيث يجري بعد ذلك تقييم أداء الشركة ومراجعة األسعار لتساعد بدورها هذه
الفئة من العمالء على مواصلة تنمية أعمالهم وتحقيق الميزة التنافسية في أسواقهم .ولتقديم مزيد من الدعم لتلك الشركات الناشئة والصغيرة
والمتوسطة ،نعتزم تطوير هذا البرنامج ليشمل دعم هذه الشريحة عبر توفير البرامج التدريبية المخصصة ألعمالها ،وكذلك مساعدة المهتمين
على البدء بأعداد تقاريرها الخاصة باالستدامة .سيتوفر المزيد من المعلومات حول هذا البرنامج خالل الربع األول من عام .2014

توسيع نطاق خدماتنا في أفريقيا

بروح قوية ومعززة بأكثر من  30عاماً من الخبرة في بلدان القارة اإلفريقية التي تضم كينيا وأوغندا وتنزانيا وغانا وجنوب أفريقيا وتونس،
استكملت “أرامكس” وأطلقت خططها الطموحة على عدة مستويات الفتتاح مكاتب لها في نيجيريا وبوركينا فاسو وتوغو وبنين وسيراليونوستعمل
التوسعات الجديدة في غرب إفريقيا على إضفاء مزيد من القوة والمرونة على شبكة الشحن الواسعة التي نديرها ،لتتيح لنا الوصول إلى مزيد
من الوجهات لخدمة عمالئنا .وستسهم المكاتب الجديدة في الربط بين مواقعنا الحالية في شمال وشرق وجنوب إفريقيا ،وتهدف إلى تغطية
القارة وتحقيق هدفنا االستراتيجي :التوصيل بال حدود.
المعلومات الجمركية

بهدف توفير معلومات واضحة حول النقل البحري الدولي الصادر والوارد على حد سواء ،قمنا بتطوير قاعدة بيانات شاملة حول معلومات
التخليص الجمركي في كل بلد من البلدان التي نخدّمها .وتتميز أداة “معلومات البلد” التي نوفرها على الصفحة الرئيسية لموقعنا اإللكتروني،
بقدرتها على مساعدة عمالئنا على فهم المصطلحات الجمركية والمبادئ التوجيهية والرسوم  /الضرائب ،والوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي.

دعم المبيعات  /العروض

يوفر فريق خبرائنا المختص بالعطاءات والمناقصات معلومات شاملة حول وثائق وتحليالت العروض ،ليساعد بذلك على ضمان إجراءات
مناقصات دقيقة إلعداد ومناقشة جميع عطاءات المشروع والوصول إلى مرحلة العطاء الناجح.

وتتضمن هذه الخدمات إعداد وثائق العرض الدقيقة ومتطلبات األداء ،وضمان االلتزام بالجودة ودعم معايير االمتثال القانوني من خالل طلبات
المعلومات ودراسات الجدوى للحصول على موقع االعتماد كمز ّود لدى “أرامكس” .ونعمل أيضاً بشكل وثيق مع فرق خدمة العمالء والتسويق
إلرسال حمالت التسويق عبر البريد لعمالئنا الكرام.
المحافظة على العمالء

ضاعفنا جهودنا هذا العام الستقطاب عمالء جدد ،مع الحفاظ على قاعدة عمالئنا الحالية،كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
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المحافظة على العمالء 2013
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وسائل التواصل االجتماعي

تشهد وسائل التواصل االجتماعي تحوالً متسارعاً لتصبح قنوات موثوقة يقصدها العمالء بهدف طرح االستفسارات والشكوى ولإلطراء ،وبهذا
اإلطار ،قام فريق خدمة العمالء عبر وسائل التواصل االجتماعي بتمديد ساعات عمله وتعزيز موارده .وتجري متابعة هذه القنوات طوال أيام
األسبوع من الساعة  8:00صباحاً وحتى منتصف الليل ،باستثناء يوم الجمعة حين تتم متابعتها من 12:00ظهراً وحتى  20:00لي ًال .وتم تطبيق
مؤشرات األداء الرئيسية لقياس أداء كل فرد على حدا وأداء المجموعة بأكملها .وفي الوقت الراهن ،نتلقى حركة شهرية تزيد على  10آالف
مشاركة عبر مختلف قنوات االتصاالت االجتماعية ،والعدد في زيادة مستمرة.
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نقاط البيع

نعكف على تطبيق نقاط البيع اآللي في كافة مواقعنا ومحطاتنا ،وذلك لتسريع الخدمات التي نقدمها لعمالئنا عبر استخدام نظام محوسب
إلعداد واستقبال الشحنات ،األمر الذي من شأنه اختصار الوقت الالزم لخدمة العمالء .وقد قمنا باستحداث ست نقاط بيع جديدة في عام 2013
لرفع العدد اإلجمالي إلى  12نقطة ،وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى كافة خدماتنا.
مركز االتصال :

ومن أجل تعزيز استراتيجية الشركة التي تتمحور حول الوصول إلى رضا عمالئنا ،ارتأينا التركيز على مستوى خدماتنا واالرتقاء بها إلى مستوى
عمالئنا ،وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ،بادرنا إلى تأسيس فريق مركزي لضمان الجودة ،يتولى مسؤولية تحليل وتقديم التقارير عن المجاالت
التي تحتاج إلى تطوير وتدريب ضمن كل قسم بشكل دوري.
وحظيت هذه الخطوة بمزيد من الدعم في ضوء تطبيق نظامنا الهاتفي الجديد بدءاً من عام  2012في جميع مراكز االتصال الموزعة على شبكتنا.
وقد دفعنا إيماننا بأهمية تطوير مهنية ومهارات موظفينا إلى جمع كافة رؤساء ومديري مراكز االتصال ضمن دورة ( )TOTالتدريبية بهدف
ضمان الجودة العالية للتدريب ،والتي يجري تقديمها أيضاً لموظفي صفوفنا األمامية حول العالم.
نظام غلوبال كايس ()Global Case System

تم تطبيق هذا النظام بهدف إدارة عمليات االتصال الداخلية والخارجية المتعلقة بخدمة العمالء ،عبر كافة فروع شبكتنا بهدف تسهيل إجراءات
تلقي شكاوى ومالحظات العمالء والرد عليها .وبات النظام يمثل بالنسبة لنا مؤشراً لخدمات العمالء ،يبرز مدى سرعة وفعالية استجابة محطاتنا
لطلباتهم.

وخالل عام  ،2013واصلنا تركيزنا على النظام عبر تحسين واجهة المستخدم ودمجه مع األنظمة األخرى ،وقد أثمرت رؤيتنا الرامية إلى توفير
اتصاالت مبسطة وفعالة عن دمج النظام مع نظامنا الخاص بوسائل التواصل االجتماعي وأجهزة المساعد الرقمي الشخصية التي يستخدمها موظفو
التوصيل .وعالوة على ذلك ،أظهرت اإلحصاءات التي أجراها فريق الجودة أن كفاءة استجابة االتصاالت تحسنت بنسبة  ٪6 .4على األقل.
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التدريب في مجال خدمة العمالء:

واصلنا خالل العام جهودنا الرامية إلى توفير التدريب الالزم في مجال خدمة العمالء لموظفينا في الصفوف األمامية .ويشمل التدريب طاقم
عملياتنا في مراكز االتصال ،وفرق إدارة العمالء وفرق خدمة العمالء ،حيث تركز الدورات التدريبية على سيناريوهات وأحداث واقعية .فض ًال عن
ذلك قمنا في العام  2013بتنظيم دورات تدريبية ألكثر من  877من موظفي الصفوف األمامية ،و 2116موظفاّ على امتداد شبكتنا ،وذلك في
سبيل االرتقاء بمهاراتهم األساسية في مجال التواصل ،وتلقي المكالمات الهاتفية ،وإدارة الوقت.
أسبوع خدمة العمالء

احتفلت فرق “أرامكس” في دولة اإلمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا بطريقة مميزة بالنسخة األولى على اإلطالق من “أسبوع أرامكس
لخدمة العمالء” ،حيث تميزت المناسبة باألنشطة المختلفة التي تنوعت بين التحديات الجماعية والنزهات والجوائز وزيارات العمالء والخصومات.

رضا العمالء

لطالما كانت مالحظات عمالئنا على قائمة أولوياتنا ،ونؤمن بأهميتها البالغة لالرتقاء بجودة الخدمات والعمليات .وبهذا الصدد ،شهد عام 2013
إعادة إطالق وحدات االستطالعات التابعة ألرامكس ،حيث تم استكمال االستطالعات الحية وعبر اإلنترنت في دبي ،إضافة إلى االستطالعات
األخرى التي نعتزم إطالقها في األردن ومصر .وشمل استطالعنا في دبي جميع عمالئنا من قطاع الشركات ،في ظل تركيز على جمع مالحظات
العمالء خالل مراحل مختلفة من تعاملهم مع “أرامكس” ،بدءاً من كيفية سماعهم عن خدماتنا ،وتقييمهم لهذه الخدمات ،وكيفية الوصول إليها
واالستفادة منها ودعمنا لها .وسيتم الكشف عن النتائج في شهر فبراير .2014
وعالوة على ذلك ،نخطط إلى تنظيم زيارات دورية للعمالء بمعدل يلبي احتياجاتهم ،سواء يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً ،إذ تتيح هذه الزيارات
لممثلينا إمكانية تلقي المالحظات واآلراء حول خدماتنا ،وإحالتها إلى فرق إدارة عالقات العمالء.

)(PR5) (PR8
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المواطنة
المؤسسية

ساهم توسعنا في األسواق الناشئة وتوسيع نطاق خدماتنا لتغطي
المزيد من المواقع القريبة من العمالء المحليين في تعزيز دورنا كشركة
تتمتع بحس المواطنة المؤسسية وتحويلها إلى نطاق عالمي حقيقي.
إذ تستند طموحاتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كشركة تتمتع بأعلى
معايير المواطنة والمسؤولية المؤسسية ،إلى إدراكنا العميق لالحتياجات
والتوقعات المتبادلة في عالقاتنا مع المجتمعات المحلية ،ولذلك
نلتزم بتسخير مواردنا لحماية البيئة ،والنهوض بجودة التعليم ،وإثراء
المجتمعات التي نعمل فيها.
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االستدامة كاستثمار استراتيجي
االستدامة

 نعمل حالي ًا على تنفيذ مبادرات
ومشاريع خاصة باالستدامة في 70٪
من مواقع أرامكس
تعتمد “أرامكس” في ترسيخ االستدامة على نهج يقوم على بناء الشراكات وخلق قيم مشتركة مع المجتمعات المحلية ،ولذلك فهي تحرص
قبل المباشرة بأي مشروع أو مبادرة اجتماعية على توسيع عالقاتها مع المجتمعات المحلية والتأكد من مشاركتها من خالل عقد اجتماعات
ولقاءات مع أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية بهدف تقييم احتياجات المجتمع وتحديد المبادرات والمشاريع التي ستسهم في تلبية هذه
االحتياجات وتحقيق الفائدة القصوى لتلك المجتمعات.
نحرص باستمرار على التقيد بمبادئ االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،ومراعاة المناخ وإطار عمل المنتدى االقتصادي العالمي حول تحويل قطاع
الخدمات اللوجستية إلى قطاع خالٍ من االنبعاثات الكربونية ،ومعايير المساءلة االجتماعية ( )8000واتفاق منظمة العمل الدولية.
نهدف إلى بناء شراكات ذات منفعة متبادلة ،بدالً من تأسيس عالقات بسيطة لجمع التبرعات أو الرعاية.ويقوم مجلس االستدامة في الشركة
بتقييم المشاريع التي تتطلب رعايتنا ودعمنا ،والتأكد من مالءمتها لمبادئ االستدامة لدينا ،لضمان االلتزام بسياستنا الخاصة تجاه الرعاية والدعم.
وقد أتاح لنا ذلك بناء شراكات ف ّعالة مع المجتمعات والرواّد االجتماعيين والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات.ويتم بناء هذه
الشراكات بالتركيز على ستة أركان لالستدامة وهي:
• •تنمية املجتمع.
• •التعليم ومتكني الشباب.
• •ريادة األعامل.
• •الرياضة.
• •االغاثة من الكوارث.
• •االلتزام بالبيئة.

إن الرؤية التي تقوم على بناء الشراكات والقيم المشتركة في المجتمعات التي تعمل فيها “أرامكس” تسهم في تعزيز مشاركة هذه المجتمعات
في تقييم احتياجاتها التي نحرص على تحديدها قبل تنفيذ أي مشروع اجتماعي.وتعمل آرامكس على تقييم وتحديد هذه االحتياجات من خالل
التواصل مع أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية المحلية ،ثم تعمل مع أفراد المجتمع والمنظمات ذات الصلة على وضع البرامج أو مشاركة
المنظمات العاملة ضمن تلك المجتمعات على أرض الواقع .ونحرص على البحث على امتداد شبكة عملياتنا التشغيلية عن شراكات االستدامة
الجديدة التي تسهم في مواجهة تحديات معينة أو تلبية احتياجات محددة ضمن المجتمعات المحلية .ونعمل حالياً على تنفيذ مبادرات
ومشاريع خاصة باالستدامة في  ٪70من مواقع “أرامكس”.
وعالوة على ذلك ،نحن ملتزمون بإنفاق ما ال يقل عن  ٪1من أرباحنا قبل خصم الضرائب على المشاريع االجتماعية ،باستثناء اإلنفاق على
استثماراتنا البيئية والنفقات .وفي العام  ،2013تجاوزنا هذا الهدف مرة أخرى ،حيث أنفقنا ما نسبته  %2من أرباحنا قبل خصم الضرائب.
)(G15
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رواد التنمية
ّ

منذ تأسيسها في عام  ، 2005كانت “المؤسسة العربية للتنمية المستدامة “ (ر ّواد التنمية) نموذجاً يجسد أركاننا الستة الخاصة باالستدامة.
و“ر ّواد التنمية” هي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين المجتمعات “بالتغلب على التهميش” عن طريق تفعيل مشاركة الشباب وتعزيز
المشاركة المدنية في خدمة المجتمع والتعليم.

تأسست “ر ّواد” في البداية على يد السيد فادي غندور ،مؤسس شركة “أرامكس” ،ومجموعة من ر ّواد المجتمع الذين أطلقوا حواراً مع أهالي
منطقة “جبل النظيف” ،المجتمع المهمش في شرق العاصمة األردنية ع ّمان ،الذي يحتضن مخيم “محمد أمين” غير الرسمي لالجئين الفلسطينيين.
وتمثل الهدف حينها في التعاون مع أفراد المجتمع وحشد طاقاتهم لمواجهة التحديات الحرجة.
وقد وصل الحوار الذي انطلق في عام  2005بمؤسسة “ر ّواد التنمية” إلى موقعها الراهن كنموذج فريد للتنمية على مستوى المنطقة ،يحظى
بالدعم والرعاية الكاملين من قبل الرواد االجتماعيين والقطاع العربي الخاص ممث ًال بشركة “أرامكس” ،و“مجموعة أبراج” و“بنك القاهرة عَمان”.
وتتمتع “رواد التنمية” اليوم بحضور متميز في األردن وفلسطين ولبنان ومصر.وبصورة رئيسية ،توفر مراكزها المجتمعية في المنطقة ثالثة برامج
تستند إلى احتياجات المجتمع وهي :تمكين الشباب والتعليم (من خالل صندوق مصعب خورما) وتنمية الطفل وتمكين المجتمعات المحلية.
وتشكل شريحة الشباب الجوهر األساسي لرسالة “ر ّواد”؛ وذلك عبر حصولهم على منح الدراسة الجامعية مقابل قضاء أربع ساعات أسبوعياً في
خدمة مجتمعاتهم .ومنذ انطالقتها ،قامت المؤسسة بتخريج  610شاباً .وهناك حالياً  214شاباً من مؤسسة “رواد” في األردن و 122في لبنان
و 69في فلسطين و 21في مصر.
التوسع اإلقليمي:
رواد الطفيلة
ّ

بالتعاون مع مؤسسة “رؤيانا” ،أرست “ر ّواد” القواعد لتأسيس مركز مجتمعي في محافظة الطفيلة في األردن ،حيث تم تقديم منح دراسية
جامعية كاملة لنحو  46من الشباب النشطين الذين يقضون أربع ساعات أسبوعياً في خدمة المجتمع .وفي هذا الصيف ،وبالتعاون مع “ر ّواد
جبل النظيف” ،قام “ر ّواد الطفيلة” بتنظيم مخيم صيفي لنحو  75طف ًال .وتمحور مفهوم المخيم حول استكشاف الذات والهوية من خالل الفنون
والموسيقى واأللعاب ،وسيبدأ مركز الطفيلة عمله رسمياً في مطلع العام .2014
رواد لبنان
ّ

تأسست “ر ّواد لبنان” في طرابلس في العام  ،2012وقدمت منذ ذلك الحين منحاً دراسية كاملة إلى  122شاباً .وتعود برامج التمكين التابعة لها
بالمنفعة على  200طفل من المجتمعات المحلية و 191أسرة.
رواد فلسطين
ّ

قدمت “ر ّواد فلسطين” التي تتخذ من قرية بدرس بالقرب من رام الله مقراً لها 69 ،منحة دراسية كاملة .وفي الوقت الراهن يشهد هذا النموذج
توسعاً ليشمل خمس قرى أخرى مجاورة.

رواد مصر
ّ

أثر الوضع السياسي الحرج في مصر على خطط النمو المقررة لر ّواد مصر ،حيث لم يتجاوز عدد شبابها الملتحقين بالجامعات  21شاباً لهذا العام.
وواجه أفراد الفريق تحديات مختلفة ومراحل انتقالية ،حيث اضطر المدير اإلقليمي وفريق “أرامكس” إلى التدخل لضمان استمرار البرنامج.
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حمالت تنظيم المجتمع

تعتمد “ر ّواد” على حمالت تنظيم المجتمع كوسيلة لحشد طاقات أفراد المجتمع من أجل رصد التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعهم ،وتحمل
المسؤولية وتنظيم أنفسهم لمواجهتها.
وطوال فترة التدريب الرسمي المكثف ألفراد المجتمع ،تمكن أفراد مجتمع “جبل النظيف” من تنظيم حملتين منذ العام  ،2011حملت األولى
اسم “ 6دقائق لتشجيع متعة القراءة” ،وركزت على دعوة أفراد المجتمع إلى القراءة لمدة ست دقائق على األقل يومياً بهدف المتعة .وتمكنت
الحملة من تحقيق  6620جلسة قراءة جماعية شارك فيها أكثر من  5آالف من أفراد المجتمع.
ومن الحمالت األخرى التي تم تنفيذها هذا العام حملة “بيوت آمنة” التي أطلقها أفراد المجتمع بهدف وضع حد للعنف المنزلي ،وخاصة ضد
األطفال .وتوسعت الحملة لتشمل  170منظماً رئيسياً موزعين على  29فريق قيادي عقدوا  673اجتماعاً للتصدي للعنف واإلساءة .وقد تطوع
ّ
وتدخل
أعضاء الحملة بأكثر من  1000ساعة عمل جماعي أثمرت عن تحديد  165منزالً كمنازل آمنة وخالية من العنف تماماً خالل فترة الحملة.
أفراد الفريق أيضاً في  583حادثة بهدف وقف العنف واإلساءة ،أو بهدف التصدي لحاالت العنف المحتملة.

التسلق دعم ًا للتعليم
(مبادرة من الموظفين)

انطلق ثالثة من موظفي “أرامكس” و“إنفوفورت” في مهمة تهدف إلى تسلق جبل كليمنجارو من أجل جمع  10آالف دوالر أمريكي
لصالح “ر ّواد” .وقد نجح الموظفون بتسلق الجبل ،إلى جانب تنفيذ مهمتهم في جمع التبرعات ،بل أنهم تجاوزوا سقف الهدف المحدد
لجمع التبرعات .ومن جانبها ،بادرت “أرامكس” و“إنفوفورت” إلى تقديم مبلغ مماثل ،حيث تم تخصيص المبلغ اإلجمالي وقدره  30ألف
دوالر لصالح “صندوق مصعب خورما لتعليم وتمكين الشباب” في مؤسسة “ر ّواد” ،عل ًما بأن هذا المبلغ سوف يمكن “ر ّواد” من توفير
منح جامعية كاملة لحوالي  25طالباً في األردن وفلسطين ومصر ولبنان.
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تنمية المجتمع

ش ّكل التزامنا الدائم وشراكاتنا المتواصلة وتعاوننا المستمر مع المجتمعات المحلية عوامل رئيسية في الطريقة التي نق ّيم فيها روح المواطنة
النشطة لدينا ،فقد حرصنا في جميع أرجاء العالم الذي تمتد فيه شبكة عملياتنا التشغيلية أن نبحث عن شراكات االستدامة الجديدة التي تثمر
عن مواجهة التحديات التي تعاني منها المجتمعات المحلية أو تلبية احتياجات محددة ضمن تلك المجتمعات ،كما أننا نحرص دائماً على تأسيس
شراكات تتمتع بتأثير إيجابي كبير وتهدف إلى تمكين المجتمعات وتعليمها وإلهامها.
كينيا
مركز الموارد وتطوير المعلومات في األحياء الفقيرة ()SIDAREC

بادرنا في العام  2012إلى التعاون مع “مركز الموارد وتطوير المعلومات في األحياء الفقيرة” ( ، )SIDARECالمنظمة المحلية غير الحكومية
في كينيا بهدف تحسين حياة سكان المستوطنات العشوائية مثل “موكورو” و“بومواني” عبر دعم ثالثة محاور هي :التعليم ،والرياضة ،والتنمية
االقتصادية.
وضمن محور التعليم ،قمنا بدعم  34طالباً لاللتحاق بالمدارس 25 :طالباً منهم ( 6-3سنوات) التحقوا بصفوف التعليم التحضيري ،وسبعة طالب
التحقوا بصفوف التعليم االبتدائي واثنان التحقا بصفوف التعليم الثانوي ،إضافة إلى تقديم منح دراسية جامعية الثنين من الطالب.
وفي إطار محور التنمية االقتصادية ،قام  40شاباً يضطلعون في مشاريع تجارية صغيرة في “موكورو” بحضور ورش إدارة األعمال ومهارات
التعايش في عام  ،2013وتمت تزكية واحد منهم للعمل في “أرامكس” .وعالوة على ذلك ،قدمت “أرامكس” الدعم لعشرة نساء لمساعدتهن
على تأسيس صندوق صغير لدعم أعمالهن.
كما قمنا بتزويد مكتبة المركز في “موكورو” بأكثر من  2500كتاب مدرسي يغطي معظم المقررات الدراسية االبتدائية والثانوية ،كما قدمت
“أرامكس” األثاث الذي أتاح لمركز تنمية الطفولة المبكرة في ( )SIDARECإمكانية استيعاب عدد أكبر من األطفال بنسبة .٪20
دار أيتام بعثة شرق إفريقيا ()EAMO

توفر “دار أيتام بعثة شرق إفريقيا” ( )EAMOالتي تقع بالقرب من مدينة ناكورو في كينيا ،المأوى لنحو  250طف ًال تتراوح أعمارهم بين عامين
إلى  21عاماً .وفي العام  ،2013قام متطوع أسترالي بتنظيم حملة لتحطيم الرقم القياسي العالمي في “موسوعة غينيس لألرقام القياسية” ألكبر
عدد من الناس الذين يتمكنون من موازنة الكتب على رؤوسهم ،ثم تم التبرع بالكتب بعد ذلك لصالح ( ،)EAMOوقدمت “أرامكس” دعمها
للمبادرة بضمان توصيل الكتب البالغ عددها  1000كتاب من أستراليا إلى كينيا.
أوغندا
مؤسسة “ناباجيريكا للتنمية’’ ()The Nnabagereka Development Foundation

تتمثل رؤية مؤسسة “ناباجيريكا للتنمية” بأن تصبح مؤسسة رائدة في مجال التعليم والصحة وتمكين المجتمع المحلي ،من خالل التركيز على
األطفال والشباب والنساء .وتتجسد مهمتها في تجديد تنمية أوغندا عبر إشراك المجتمع والموارد البشرية العاملة من المنازل في مسيرة تحقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية.
ومن خالل شراكتنا مع المؤسسة ،نقدم أيضاً دعمنا لمدرسة “ماسولي” عبر توفير بعض أعمال الصيانة والتجديد للبنية التحتية ،وإثراء مكتبتها
المدرسية .وتضم المدرسة  400طالب تتراوح أعمارهم بين  13 - 6عاماً وجميعهم من خلفيات اجتماعية واقتصادية صعبة.
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مؤسسة ‘‘أنعم على طفل’’ ()Bless a Child Foundation

تعد مؤسسة “أنعم على طفل” منظمة غير حكومية تعمل على توفير خدمات الدعم والرعاية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12 - 0عاماً
ويعانون من مرض السرطان والمضاعفات ذات الصلة .وقد قامت “أرامكس أوغندا” بالتبرع بالغذاء والوجبات الخفيفة والمشروبات واأللعاب
والكتب والقرطاسية ،في حين تبرع الموظف حول العالم بمبلغ نقدي لشراء األدوية وغيرها من نفقات صيانة المساكن.
فلسطين
المنتدى العربي الدولي للمرأة

قمنا في عام  2013بتأسيس شراكة مع “المنتدى العربي الدولي للمرأة” الذي يعد منظمة تنموية مستقلة غير ربحية تأسست في مطلع العام
 .2001ويعمل المنتدى بمثابة شبكة فريدة تربط بين النساء العربيات ونظيراتهن حول العالم ،وكمنبر إليصال صوت المرأة العربية ،فهو
يستعرض ما حققته المرأة من تطورات وقدرات وكفاءات في مجال األعمال والحياة المهنية والعامة ،ويهدف إلى تعزيز التنوع بين الثقافات
ورفع مستوى الوعي العالمي بنجاحات المرأة وآفاقها في العالم العربي.
وفي إطار سعيه إلى تحقيق مهمته الرامية إلى بناء الجسور وتأسيس شراكات األعمال ،ش ّكل “المنتدى العربي الدولي للمرأة” عام ًال من
عوامل التغيير بالنسبة للنساء في المنطقة العربية عبر تشجيع قدراتها على تبوأ المزيد من األدوار القيادية والوصول إلى مستويات أعلى من
المسؤولية في جميع قطاعات األعمال والحياة العامة والمجتمع المدني .وفي الوقت نفسه ،يسهم المنتدى في تقدم وازدهار أسر هؤالء النساء
ومجتمعاتهن المحلية.
رحلة القلوب الشافية ()The Healing Hearts Journey

ريتشارد بريطاني وافد يبلغ من العمر  56عاماً ،وهو أب لثالثة أطفال ويعيش ويعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ  26عاماً .قرر
ريتشارد االنطالق بمفرده في رحلة على دراجته النارية “وردة الصحراء” عبر  30بلداً في  90يوماً بهدف التعريف بصندوق إغاثة أطفال فلسطين
وجمع التبرعات لصالحه .واستطاع ريتشارد أن يجمع حوالي  150ألف دوالر لصالح بناء وحدة جديدة ألمراض القلب لألطفال في المستشفى
األوروبي في غزة وفلسطين.
وقامت “أرامكس” بدعم رحلة ريتشارد بشحن دراجته النارية مجا ًنا إلى وجهات معينة.
روّ اد

نواصل دعمنا ألنشطة “ر ّواد” في فلسطين ،ولمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع على قسم “ر ّواد” في الصفحة .47

لبنان
‘‘وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى’’ (األونروا)

قمنا بالتعاون مع ‘‘األونروا’’ في العام  2011بتأسيس مكتبة عامة ومختبر للكمبيوتر في المنطقة المجاورة لمخيم نهر البارد لالجئين الفلسطينيين.
وأصبحت المكتبة تضم اليوم ما مجموعه  1930كتاباً ،في حين يضم مركز الكمبيوتر تسعة أجهزة ،ويوفر التدريب والدعم المجاني ،وهو مفتوح
الستقبال الجمهور .يرتاد المركز حوالي  1060زائراً منتظماً غالباً للقراءة وإجراء البحوث والطباعة في مكتبة ومركز تدريب “أرامكس” .ووصلت
نسبة الفتيات والفتيان ممن تتراوح أعمارهم بين  8و 14عاماً إلى  ٪80من إجمالي عدد الزوار .ويمكن تقسيم أنشطة الزوار إلى ثالث فئات:
البحوث ( ،)%48والقراءة ( ،)%43والطباعة (.)%9
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نسمة

يكرس “مركز نسمة للتعلم والموارد” في بيروت جهوده لتوفير فرص تعليمية متكافئة لألطفال المهمشين اجتماعياً واقتصادياً ،وبصورة أساسية
الطالب القادمين من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة المجانية .ومن خالل شراكتنا التي تأسست في عام  ،2009تطوع موظفو “أرامكس”
في المركز ويقدمون دورات باللغة اإلنجليزية ومهارات الكمبيوتر واإلسعافات األولية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8و 14عاماً .وكمتوسط،
يستقبل المركز بصورة منتظمة  60طف ًال كل أسبوع .ويهدف المركز إلى تطوير ثقة األطفال بأنفسهم ،وتعزيز الكفاءة الذاتية ومهاراتهم األكاديمية
واإلبداعية واالجتماعية ،ويسعى إلى تحقيق ذلك من تطوير وتنفيذ سلسلة من ورش العمل واألنشطة المستمرة تحت إشراف مدربين مؤهلين
وملتزمين يدعمهم العديد من المتطوعين في بيئة آمنة وغنية بالثقافة والتعليم.

روّ اد

نواصل دعمنا ألنشطة “ر ّواد” في لبنان ،ولمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع على قسم “ر ّواد” في الصفحة .٤٧
اإلمارات العربية المتحدة
شبكة غرفة دبي لالستدامة

تعد “أرامكس” عضواً نشطاً في “شبكة غرفة دبي لالستدامة” التي تمثل بالنسبة لمجتمع األعمال وجهة محورية لتبادل وتشارك أفضل ممارسات
المسؤولية االجتماعية للشركات .وتقدم الشبكة للشركات فرصة التواصل والتعلم وتبادل الخبرات ،وترسيخ مواقعها الريادية في مجال المسؤولية
االجتماعية للشركات.

وفي إطار عضويتنا ،تولت “أرامكس” هذا العام دور اإلشراف على “مجموعة عمل إعداد تقارير االستدامة” التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص
من إعداد تقارير االستدامة ،وتعاونت “أرامكس” مع شركتين على نشر أول تقريرين لهما حول االستدامة.
أبشر

مبادرة ‘‘أبشر’’ هي مبادرة ُأطلقت بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ‘‘حفظه الله’’ في العام
 ،2013وتهدف إلى توفير جميع سبل االستقرار والرخاء لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة عبر تعزيز مشاركتهم في سوق العمل .وبادرت
“أرامكس” إلى دعم المبادرة عبر تقديم خدمات التوصيل المجانية أو بأسعار مخفضة للوثائق الضرورية للمبادرة.
مركز دبي للتوحد

يعمل “مركز دبي للتوحد” على تحقيق مهمته الرامية إلى تعزيز اندماج األطفال المصابين بالتوحد في المجتمع بنجاح عبر منهجية شاملة
للتدخل والعالج ،إضافة إلى الجهود التي تركز على تعزيز الوعي االجتماعي بمرض التوحد .وضمن إطار دعمنا لمهمة المركز ،قمنا بتقديمالدعم
اللوجستي من خالل تسهيل احتياجات الشحن الخاصة بالمركز.
األردن
عالمة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين

ّ
بكل فخر ،تلقى مركزنا في عمان في عام  2013عالمة المساواة بين الجنسين الذي منحته هيئة األمم المتحدة للمرأة ،لتصبح “أرامكس” بذلك
واحدة من الشركات القليلة في األردن التي تحمل هذه الشهادة.
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رنين
شهد هذا العام ً
أيضا استمرارية شراكتنا مع “رنين” التي انطلقت في العام  .2011وكانت السيدة روان بركات قد قامت بتأسيس “رنين” للكتب
الصوتية بهدف توفير الكتب والمكتبات الصوتية لألطفال ،إضافة إلى توفير ورش العمل التدريبية للتعامل مع األطفال الذين يستخدمون هذه
الكتب .كما شهد العام  2013تنظيم عشرة ورش عمل حضرها  542طالباً في ثالث مدن كبيرة في األردن.
حملة التبرع بالدم لصالح بنك الدم األردني

قام مركزنا في ع ّمان بتنظيم حملة للتبرع بالدم ،أثمرت عن جمع  60وحدة من الدم والتبرع بها لبنك الدم األردني.
روّ اد

نواصل دعمنا ألنشطة “ر ّواد” في األردن ،ولمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع على قسم “ر ّواد” في الصفحة .48

جنوب إفريقيا

الحملة المذهلة ()The Amazing Drive
(مبادرة من الموظفين)

احتفاالً بيوم “ماديبا” ،قرر الموظفون في جميع مراكزنا في جنوب إفريقيا إطالق مبادرة يقوم فيها الموظفون بالتبرع بأكياس دقيق الذرة
التي توفر الغذاء لعائلة مكونة من أربعة أشخاص لمدة أسبوع .واختار كل مركز منظمة غير حكومية في مجتمعه لدعمها ،وأثمرت هذه
المبادرة عن جمع  1636كيلوغراماً من الذرة ليستفيد منها  670شخصاً.

مصر
روّ اد

نواصل دعمنا ألنشطة “ر ّواد” في مصر ،ولمزيد من المعلومات ،يمكن االطالع على قسم “ر ّواد” في الصفحة .٤٧
على المستوى العالمي
 (مصر واإلمارات العربية المتحدة وكينيا وأوغندا)

“إنفوكير” (“ :)InfoCAREإنفو غرين” ( ، )InfoGREENو”إنفوسايف” ( ، )InfoSAVEو”إنفوغرو” ()InfoGROW
تعد “إنفوفورت” شركة شقيقة ألرامكس ،ومزوداً رائداً لحلول إدارة المعلومات وحفظ السجالت في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا .وفي إطار
التزامها المتواصل تجاه االستدامة ،قامت الشركة بتطوير منصة ’’إنفوكير‘‘ ( )InfoCAREالرامية إلى تمكين مبادرات االستدامة المدعومة
بالمعلومات ،وهي مصممة بهدف تعزيز االبتكار في مجال حماية البيئة بحيث تصبح منظمة داعمة في المهام الحرجة إلنقاذ األرواح ،وتهدف
إلى تمكين الشباب الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة .وتتضمن المنصة ثالث جبهات هي“ :إنفو غرين” ( ، )InfoGREENو“إنفوسايف”
( )InfoSAVEو“إنفوغرو” (.)InfoGROW
تتضمن “إنفوغرين” ( )InfoGREENالمبادرات والحلول التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنطوي على أثر بيئي إيجابي عبر التحول إلى االستخدام
الرقمي وإعادة التدوير والحد من استهالك الورق واتخاذ جهود جدية لتقليص البصمة الكربونية لشركة “إنفوفورت”.
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تهدف “إنفوسايف” ( )InfoSAVEإلى تعزيز إنتاجية وكفاءة المنظمات اإلنسانية وبنوك الدم ،والصليب األحمر ،والجماعات البيئية ،والمؤسسات
الخيرية ،والمنظمات غير الحكومية األخرى عبر دعمها بخدمات إدارة المعلومات .وتعمل “إنفوسايف” حالياً إلى جانب “برنامج مكافحة الجوع”
في أوغندا وكينيا ،المنظمة غير الحكومية التي تمتلك خبرة عمرها  30عاماً من العمل في حاالت الطوارئ مثل النزاعات والكوارث الطبيعية
وانعدام األمن الغذائي المزمن.وتدير المنظمة برامج تسهم في إنقاذ األرواح في حوالي  40دول ًة ،ويستفيد منها خمسة ماليين نسمة سنوياً.
وساعدت “إنفوفورت” المنظمة عبر حلول إدارة المعلومات التي أتاحت لها إدارة وتخزين سجالتها على نحو أفضل ،وتوفير المساحات المكتبية
المهمة ،والتركيز بصورة أكبر على قضاياها اإلنسانية وكفاءاتها األساسية.
تهدف “إنفوغرو” ( )InfoGROWإلى تدريب وتمكين سكان المجتمعات المهمشة من خالل المهارات القائمة على المعلومات التي تساعدهم
على التطور والنمو ودخول سوق العمل وتحقيق االكتفاء الذاتي .وتشاركت “إنفوغرو” في هذا العام مع مبادرتي “قدرة” ( )Abilityو“علشانك
يا بلدي” (.)Alashanek Ya Balady
تركز “قدرة” ( )Abilityعلى تمكين ذوي االحتياجات الخاصة من االندماج في المجتمع ،من خالل مساعدتهم على العثور على فرص عمل
وتحقيق االكتفاء الذاتي.وخالل عام  ،2013قامت “إنفوفورت” بتوظيف  15شخصاً من الصم والبكم ضمن فريقها المختص بإدخال البيانات في
مصر.
من خالل برنامج التعليم والتوعية ،تعمل “جمعية علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة” التي تتخذ مصر مقراً لها ،على تطوير المهارات وتحسين
جودة تعليم المراهقين المهمشين ،حيث يزودهم هذا البرنامج بالمهارات الالزمة للوصول إلى سوق العمل على المدى الطويل .وقد قدمت
“إنفوفورت” المساعدة للجمعية عبر تجهيز مدرسة ابتدائية حكومية بمختبر للكمبيوتر إلتاحة تنظيم دورات مهارات الكمبيوتر ومحو أمية
الكمبيوتر واإلنترنت.

تعليم وتمكين الشباب

تضطلع “أرامكس” بدور نشط في مجاالت مشاركة الشباب بهدف تمكينهم من خالل التعليم واإلرشاد والتدريب وفرص التدريب الداخلي وتوفير
مجموعة متنوعة من البرامج األخرى ،فهي تسعى إلى تحديد المؤسسات التي تمتلك سج ًال حاف ًال بالنجاح في مجال إعداد برامج تمكين ومشاركة
الشباب ،وتحقق نتائج قابلة للقياس.وعالوة على ذلك ،نشجع الشباب على ابتكار مبادراتهم الخاصة ،ونعمل معهم على تحديد مجاالت التعاون
المشترك.

البحرين

توجيه الشباب
(مبادرة من الموظفين)

قام لؤي آغا مدير مركز البحرين؛ ويزن درويش مدير سلسلة التوريد ،باإلشراف على  25طالباً يتخصصون في إدارة الخدمات اللوجستية
الدولية في “جامعة بوليتكنك البحرين” .وقد تسنى للطالب فرصة التعرف على القطاع واالطالع على أبرز عناصره من خالل حضور جلسة
لتبادل المعارف والقيام بجولة في المركز ومشاهدة العمليات التشغيلية.
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فلسطين
صندوق األمل

يعمل “صندوق األمل” على تأمين وتنسيق المنح الدراسية من الجامعات األميركية للشباب الفلسطينيين الموهوبين والمتفوقين ،غالباً من
مخيمات الالجئين في العالم العربي التي يصعب فيها الحصول على التعليم العالي.
وتهدف الشراكة بين “أرامكس” و“صندوق األمل” إلى منح الطالب الشباب فرص التدريب في المجاالت ذات الصلة بدراستهم .وقد أمضى
الطالب محمد الباز الذي يدرس إدارة األعمال فترة تدريبه العملي في مستودعاتنا في دبي.
مسابقة إنتل للعلوم  -العالم العربي

تعد “مسابقة إنتل للعلوم  -العالم العربي” أول مسابقة علمية من نوعها للطالب في المراحل من الصف الثالث االعدادي وحتى نهاية المرحلة
الثانوية على مستوى الوطن العربي كله أي في الفئة العمرية من  18 – 14عا ًما .وقد أقيمت فعاليات المسابقة في العاصمة األردنية ع ّمان في
العام  .2013وعالوة على توفير الدعم اللوجستي ،قامت “أرامكس” برعاية سفر وإقامة ومشاركة  10طالب فلسطينيين (فتيان وفتيات) برفقة
ثالثة من معلميهم.
مبادرة من طالب إلى طالب

منحا للدراسة الجامعية
نواصل دعمنا لمبادرة “من طالب إلى طالب” من خالل تمكين الطالب بالتعليم الجامعي في فلسطين .ويوفر البرنامج ً
للطالب بشرط أن يقوموا بدورهم بمساعدة خمسة طالب في المنزل على تطوير تحصيلهم األكاديمي في المدرسة .وفي العام  ،2013قمنا بدعم
خمسة طالب إضافيين لنرفع بذلك العدد اإلجمالي إلى  30طالباً .ومن خالل دعم  30شخصاً ،تؤمن المبادرة التعليم لنحو  150طالباً في نهاية
المطاف.
على المستوى اإلقليمي
(الشرق األوسط وشمال إفريقيا)
إنجاز

نواصل شراكتنا اإلقليمية مع “إنجاز”  ،حيث شاركت مجموعة من موظفينا في مختلف دورات وورش عمل “إنجاز” الرامية إلى تمكين الشباب.
وطرح أحد برامج “إنجاز” في القاهرة منهجية مبتكرة لتطوير المهارات القيادية لرعاية الطالب أصحاب مهارات التفكير والتخطيط المالي ،بينما
شهد برنامج آخر في دولة اإلمارات بعنوان “مخيم االبتكار” ،الجمع بين مشرفين من “أرامكس” مع  30طالبة جامعة للعمل سوياً على ابتكار
أفكار أعمال خالقة.
أوغندا
التنمية المستمرة

منذ العام  ،2011تتواصل شراكتنا مع مؤسسة “التنمية المستمرة” التي تهدف إلى تمكين الشباب من تولي دفة القيادة في معالجة أبرز القضايا
الملحة التي تواجه دولهم والعالم .وقد قامت “أرامكس أوغندا” من خالل هذه الشراكة بتأسيس برنامج للتدريب الداخلي للشباب ،حيث
استقبلنا المتدرب أندرو بازاد في العام  2013لتلقي التوجيه المهني ،ثم قمنا بتوظيفه لينضم إلى فريق العمليات ،ونقوم أيضاً بتوفير المنح
الدراسية في التعليم المهني ألربعة طالب.
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مؤسسة “ناباجيريكا للتنمية”

تشاركت “أرامكس” مع مؤسسة “ناباجيريكا للتنمية” في العام  ،2012وقامت بتقديم منح الدراسة الجامعية ألربع طالبات متميزات من
المجتمعات المهمشة .وفي المقابل ،تطوعت الطالبات بالعمل لمدة أربع ساعات في خدمة مجتمعاتهن ،وهنّ حالياً في السنة الثانية وسيتلقين
بعد التخرج التدريب العملي المتخصص في “أرامكس”.
لبنان
الجامعة األمريكية في بيروت  -التدريب العملي ألطفال المدارس

تعاونت “أرامكس” مع “الجامعة األمريكية في بيروت” على تقديم برامج التدريب العملي لطالب المدارس .وخالل شهر يوليو ،استقبل مقر
الشركة في بيروت ستة أطفال للتعرف عن كثب على عمليات “أرامكس” .وتسنى لهؤالء األطفال اكتساب الخبرة العملية عبر العمل لمدة
أسبوعين مع أربعة فرق مختلفة في “أرامكس” هي :خدمة العمالء ،والعمليات الصادرة ،والعمليات المحلية ،والموارد البشرية.
وتؤمن “أرامكس” بأن مثل هذه التجارب في سن مبكرة تتيح لألطفال فرصة اكتشاف اهتمامات ومهارات جديدة وتعرفهم على الخيارات المهنية
التي قد يختارونها مستقب ًال .وعالوة على ذلك ،تم تصميم برنامج آخر للتدريب العملي يهدف إلى إثراء المعلومات التي يتلقاها األطفال في
المدارس في مواد مختلفة ،ما يتيح لهم الربط بين النظرية والتطبيق العملي.
“امديست” AMIDEAST

قدمت “ أرامكس” دعمها لمنظمة “امديست” التي تمتلك سج ًال عريقاً ومتميزاً في مجال التعليم الدولي والتدريب والمساعدة اإلنمائية في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .ومن خالل مكاتبها البالغ عددها  23مكتباً موزعة على  13بلداً وفريق عمل متفانٍ يضم أكثر من 650
موظفاً متخصصاً ،توفر “امديست” البرامج والخدمات الرامية إلى تحسين توافر وجودة الفرص التعليمية ،وتمكين المؤسسات المحلية ،وتطوير
المهارات اللغوية والمهنية لتحقيق النجاح في االقتصاد العالمي.
األردن
“االتحاد الدولي لتبادل الطالب من أجل المعرفة الفنية – فرع األردن” ( )IAESTEو“الجامعة األردنية”

يعد “االتحاد الدولي لتبادل الطالب من أجل المعرفة الفنية” منظمة مستقلة غير ربحية وغير سياسية لتبادل الطالب .ويوفر االتحاد لطالب
الشهادات الفنية (العلوم والهندسة والفنون التطبيقية بصورة رئيسية) فرصاً تدريبية مدفوعة األجر ذات صلة بمجال دراستهم في الخارج ،بينما
توفر ألصحاب العمل متدربين متفوقين من أصحاب المهارات العالية لمشاريع طويلة أو قصيرة األمد .وبالتعاون مع الجامعة األردنية ،قام مركزنا
في ع ّمان بتوفير التدريب العملي ألحد طالب التبادل من االتحاد ،أثناء قدومه من بولندا لزيارة األردن خالل فصل الصيف.
سلطنة عمان
“الرابطة الدولية للطالب في االقتصاد واألعمال” (آيزك) ()AIESEC

تعاونت “أرامكس” مع “آيزك عُ مان” في العام  2013بهدف دعم شباب سلطنة عُ مان والعالم عبر المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل
والتبادل الدولي.
تأسست “آيزك عُ مان” في العام  2007بهدف تحفيز روح القيادة لدى الشباب العماني وتطوير مهاراتهم لكي يصبحوا القادة الذين تحتاجهم
السلطنة في المستقبل .ومنذ تأسيسها ،قدمت الرابطة خبرات العضوية ألكثر من  400شاب عماني ووفرت أكثر من  150فرصة دولية للتبادل
الشبابي.

)(SO1

54

أرامكس التقرير السنوي 2013

إيران
“الرابطة الدولية للطالب في االقتصاد واألعمال” (آيزك) ()AIESEC

ومن خالل شراكتنا مع “آيزك عُ مان” ،وفرت “أرامكس طهران” للشاب غوستافو تيديسكو المتخرج حديثاً من كلية إدارة األعمال ،فرصة التدريب
العملي لمدة شهرين في “أرامكس” ضمن فريق إدارة عالقات العمالء.
المملكة المتحدة
توجيه الشباب والتدريب الداخلي

قام فريقنا في المملكة المتحدة بإطالق مبادرة تهدف إلى توجيه للشباب في المجتمعات الحضرية المهمشة بالتعاون مع المدارس المحلية.
وتتضمن المبادرة دورات تدريبية تهدف إلى التعريف بالتحديات التي قد تواجه الطالب إبان التحاقهم بمكان عملهم .وقد تمكنت المبادرة من
دعم أربعة شبان في العثور على العمل ،وإلحاق أربعة طالب آخرين بالكليات.
وعالوة على ذلك ،تم تأسيس برنامج للتدريب العملي للشبان المهتمين والمؤهلين ( 21-16عاماً) للتدرب في أقسام “أرامكس” المختلفة.
ويتلقى المتدربون أيضاً تدري ًبا مهن ًيا لدى شركائنا مثل “مانترا للتعلم‘‘ ( )Mantra Learningالتي توفر تدريباً
متخصصا في مجال الخدمات
ً
اللوجستية والشحن .كما وفرت منظمة “بيبول كونسيبتس‘‘ ( ،)People Conceptsأحد شركائنا ،جلسات تدريبية حول التوعية بخدمات
العمالء ،وإدارة الوقت ،ومهارات التعامل واالتصاالت الهاتفية .وشهر ًيا ،يلتقي جيم آرمور ،العضو المنتدب ألرامكس في المملكة المتحدة،
بالمتدربين لتقديم محاضرات مكثفة لمناقشة خدمة العمالء ،وتحقيق الربحية ،وتحليل المنافسة ،وفهم المهارات الشخصية وغير ذلك من
الموضوعات ذات الصلة.
وبتشجيع من جيم ،ودعم إيما ماونتفورد مديرنا اإلقليمي للموارد البشرية ،بدأ المتدربون بتنفيذ مشروعهم الخاص وأطلقوا عليه اسم
( .)Apprentices R Usوبواسطة رأس مال صغير قدره  300دوالر أمريكي ،نجح المتدربون في تأمين الميزانية الالزمة للمباشرة ،ويتوقعون
تنمية مشروعهم لتحقيق ربح قدره  6000دوالر خالل ستة أشهر.

يقول جيمي ديكنسون ،أحد المتدربين:
يشكل برنامج التدريب العملي في أرامكس
فرصة رائعة ألي شاب .وفي أعقاب التطور الذي
حققته في دوري ،أشعر اآلن بالفخر الكبير
لتمتعي بمسؤولية رد الجميل للبرنامج من خالل
توجيه وتدريب عدد من المتدربين الجدد
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بنغالديش

جمعية اللمسة الذهبية لرعاية الطالب في فاريال ()Golden Touch Students Welfare Association of Varella
(مبادرة من الموظفين)

يعمل نور اإلسالم كمشرف على المرافق في مركزنا في داكا منذ العام  ،2010وهو من قرية فاريال التابعة لمدينة كوميال في بنغالديش.
وفي العام  ،2006قام نور ومجموعة من أصدقائه بتأسيس “جمعية اللمسة الذهبية لرعاية الطالب في فاريال” ،وهي منظمة رعاية
اجتماعية تطوعية وغير سياسية تعمل على تحقيق مجموعة محددة من األهداف .فهي تهدف إلى تعزيز معدالت المعرفة بالقراءة
والكتابة في القرية وتشجيع الطالب على مواصلة تعليمهم رغم الظروف االقتصادية الصعبة ،كما أنها تهدف أيضاً إلى تشجيع روح الريادة
بين الطالب ،وابتكار المشاريع البيئية في القرية.
ومنذ تأسيسها ،توسعت الجمعية لتشمل  150عضواً متطوعاً استطاعوا توفير الدعم لطالب القرية عبر تقديم الكتب ومستلزمات القرطاسية
وتغطية بعض تكاليف النقل وحتى توفير المنح الدراسية الجامعية .وتشمل خطط الجمعية المستقبلية تأسيس مكتبة وبنك للدم وتمكين
الطالب من خالل مهارات المناظرة والريادة ،وتوفير الرعاية الصحية األساسية للسكان.

ريادة األعمال

لطالما شكلت ريادة األعمال محط اهتمام استراتيجي مستدام لدى “أرامكس” ،إذ واظبت اإلدارة العليا على تطوير منهجية تهدف إلى تمكين
الشباب وتعزيز روح الريادة انطال ًقا من إيمان “أرامكس” بأهمية تمكين ومساعدة رواد األعمال في خلق فرصهم الخاصة .ولكن الهدف األسمى
الذي ترغب “أرامكس” في تحقيقه من وراء هذه البرامج الريادية التي ترعاها ،يتمثل بإعداد منظومة بيئة أعمال ريادية تتيح للشباب تطوير
مهارات التفكير النقدي ومعرفة كيفية الوصول إلى رأس المال والحصول على التدريب واإلرشاد.

على المستوى العالمي
دعم ريادة األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

في إطار دعمنا المتواصل لرواد األعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قمنا بتطوير باقة مصممة خصيصاً لدعم هذه
الشركات .وتشتمل الباقة التي تم إطالقها في العام  2013على خصومات خاصة ،وهي تساعد هذه الفئة من العمالء على مواصلة تنمية أعمالهم
وتحقيق الميزة التنافسية في أسواقهم.
ولتقديم المزيد من الدعم لتلك الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ،نعتزم تطوير هذا البرنامج ليشمل دعم هذه الشريحة عبر توفير البرامج
التدريبية المخصصة ألعمالها ،وكذلك مساعدة المهتمين منهم بالمباشرة بأعداد تقارير خاصة باالستدامة .وسيتوفر المزيد من المعلومات حول
هذا البرنامج خالل الربع األول من عام .2014
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برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بادرنا إلى التعاون مع شركة “بوتنشيل” لتقديم “برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” .و“بوتنشيل” هي مؤسسة اجتماعية رائدة
تدعم خلق فرص العمل من خالل تعزيز مهارات األعمال لدى ألفراد ومساعدتهم على إطالق وتوسيع أعمالهم وتعزيز مسيرتهم المهنية من خالل
برامج التعلم العملي التي تقدمها على شكل “مناهج جماعية مفتوحة عبر اإلنترنت” .و“برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” هو
برنامج مجاني لتنمية األعمال ،وهو موجه ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمدراء العامين ،والمدراء المسؤولين في منطقة الشرق
األوسط .ويقدم البرنامج الممارسات المثلى والدعم العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة من خالل ندوات مباشرة وحية عبر اإلنترنت،
وجلسات تدريبية ،وورش عمل حية.
يتم تنظيم الندوات عبر اإلنترنت ،والجلسات التدريبية عبر اإلنترنت مرة كل شهر وتقدم باللغتين العربية واإلنجليزية وتغطي مواضيع أساسية
في مجال األعمال مثل التواصل االجتماعي واإلبداع وفرص التمويل والتخطيط وغيرها.
لقد تسنى لنا الوصول إلى مئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب لها عبر ورش العمل المباشرة في جنوب أفريقيا وقطر
واإلمارات .وعالوة على ذلك ،تمكن موظفو “أرامكس” من التطوع لتقديم النصح واإلرشاد لمئات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الندوات
الحية التي ركزت على االستراتيجيات والمبيعات وعمليات االندماج واالستحواذ.

على المستوى اإلقليمي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
زمالة أرامكس – الشبكة العربية لالبتكار

في إطار التزامنا المتواصل تجاه الريادة االجتماعية ،بادرنا إلى تأسيس “برنامج زمالة أرامكس” بالتعاون مع “الشبكة العربية االبتكار” ،حيث
أتحنا من خالله لعشرين طالباً فلسطينياً فرصة حضور المؤتمر السنوي للشبكة .وجمع المؤتمر الذي عقد في األردن ،نخبة من الخبراء والطالب
في مجاالت الهندسة والصحة والبيئة وريادة األعمال .وبذلك ،تسنى للطالب حضور الكلمات التي ألقاها كبار المتحدثين ،وتلقي التدريب العملي
خالل ورش العمل المصممة خصيصاً ،والتنافس في مسابقة ألفضل مشروع وخطة أعمال ،إضافة إلى التواصل مع أبرز الطالب اآلخرين من أنحاء
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.
اإلمارات العربية المتحدة
أرامكس تدعم “منتدى أبوظبي لريادة األعمال”

بادرت “أرامكس” إلى دعم “منتدى أبوظبي لريادة األعمال” الذي ينظمه “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” .واشتمل المنتدى على برنامج غني
بالعروض التقديمية الملهمة والحوارات والمناظرات وورش العمل ،إضافة إلى معرض وحفل توزيع للجوائز التي تم تقديمها للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الناجحة في دولة اإلمارات .وأتاح المنتدى فرصة فريدة للتواصل ،كما ساهم في رسم معالم طريق ريادة األعمال في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
قمة عرب نت الرقمية

“عرب نت” هو ملتقى لمحترفي الحقل الرقمي ورواد األعمال العرب كي يتواصلوا ويتعلموا ،وتهدف أنشطته إلى بناء قطاع اإلنترنت ودعم
ريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط .وتضمنت القمة الرقمية التي استقطبت مئات الشباب والمحترفين من مختلف أرجاء المنطقة ،باقة
من الحوارات والمناقشات والمناظرات والمعارض وجلسات أخرى سلطت الضوء على ستة مسارات مختلفة هي :الهاتف النقال ،ووسائل اإلعالم
واإلعالن ووسائل التواصل االجتماعي ،والتجارة اإللكترونية ،وريادة األعمال والقطاعات المتاحة.
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األردن
مهرجان الفكر الجديد

أصبح “مهرجان الفكر الجديد” مناسبة سنوية حول تمكين الشباب وروح الريادة ،إذ يشهد على مدار يومين متتاليين تجمع مئات الشباب في
جو احتفالي إلطالق وتبادل الحلول المبتكرة واألفكار اإلبداعية والمفاهيم المحفزة على التفكير .وفي دورته لهذا العام ،ركز المهرجان على 11
موضوعاً تضمنت :العقل والجسد ،والنجاح ،وريادة األعمال ،والتصميم ،والتعليم ،واالبتكار االجتماعي ،والبيئة ،واالبتكار ،والسياحة والمغامرة،
واإلنترنت واالتصاالت ،والفنون والثقافة.
تركيا
مؤتمر “ويبيت” ()Webit

استقطب “مؤتمر ويبيت  ”2013الذي تم تشبيهه بمؤتمر األمم المتحدة للرقميات والتكنولوجيا ،حضوراً قوامه  8200فرداً من  103دولة ،و300
متحدثاً ،وعارضين ،و 300وسيلة إعالمية ،وأكثر من  160ألف مشاهد عبر اإلنترنت .وتناول المؤتمر مجموعة قضايا ومواضيع مختلفة شملت
التسويق الرقمي ،والتجارة اإللكترونية ،وتحليل البيانات الكبيرة ،واالتصاالت السلكية والالسلكية ،وتطبيقات الهاتف المتحرك.

الرياضة

تمثل الرياضة ركيزة من ركائز االستدامة التي نحرص على دعمها ،فهي تشجع وتمثل روح العمل الجماعي والعزيمة ،وتوفر منفذاً صحياً للشباب،
وتعزز أسلوب الحياة الصحي في المجتمعات .وبالتالي ،نبحث في “أرامكس” باستمرار عن البرامج والشراكات والمبادرات التي تركز على
التمكين عبر الرياضة.
اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي كوربوريت جيمز ()Abu Dhabi Corporate Games

في إطار ركيزتنا لالستدامة الرياضية ،والتزامنا المتواصل تجاه تشجيع موظفينا على التمتع بالصحة والنشاط ،كانت “أرامكس” من الجهات
الداعمة لفعاليات ألعاب أبوظبي للشركات “أبوظبي كوربوريت جيمز” ،حيث شارك فريقنا في أبوظبي ببطولتين في كرة القدم والتنس.
نادي ترايثلون اإلمارات

وسعت “أرامكس” نطاق دعمها لنادي ترايثلون اإلمارات الذي تأسس في عام  2012بهدف تشجيع الرياضة بين موظفي مجموعة اإلمارات
وعائالتهم .وقد شهد النادي نمواً متميزاً ليشمل  60عضواً تنافسوا في بطوالت ترايثلون مختلفة عبر  15بلداً في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق
األوسط وإفريقيا وأمريكا الوسطى.
هونغ كونغ
صندوق الطفل العالمي

تدعم “أرامكس” صندوق الطفل العالمي ،المنظمة غير الحكومية وغير الربحية الملتزمة بمساعدة جميع أطفال العالم الذين يعانون من عواقب
الفقر والمرض والكوارث الطبيعية والمجاعة واإلساءة والنزاعات األهلية والحروب .ومنذ عام  ،2010تشاركت “أرامكس” مع مدرب متخصص في
التعليم البدني لتدريب مجموعة من األطفال على ماراثونات العدو ،ما أثمر عن مشاركة األطفال المدربين باستمرار في المسابقات وماراثونات
العدو .وال يقتصر دور الرياضة على الترويج ألسلوب الحياة الصحي ،بل أنها تساعد األطفال أيضاً على التخلص من التوتر والقلق وتعزز تقديرهم
لذواتهم وثقتهم بأنفسهم.
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إيرلندا
نادي باليبوفال الغيلي لكرة القدم ()Ballyboughal Gaelic Football Club

يندرج “نادي باليبوفال الغيلي لكرة القدم” الذي تأسس في عام  ،1935تحت مظلة “االتحاد الرياضي الغيلي” الذي يمتد نشاطه عبر العديد من
البلدات والقرى في إيرلندا .ونحن فخورون بشراكتنا مع النادي الذي يوفر البرامج لكال الجنسين من مختلف األعمار ،إذ تهدف شراكتنا إلى ّ
حث
الشباب على المشاركة في األلعاب الرياضية منذ سن مبكرة.
األردن
الجوجيتسو

نواصل دعمنا لالعبة وبطلة الجيوجيتسو األردنية رنا الق ّبج التي شاركت هذا العام في “كأس السوبر اإلماراتي” وفازت بالميدالية الذهبية.
النادي الرياضي

تواصل “أرامكس” دعمها للنادي الرياضي لكرة السلة الذي يلعب داخل األردن وعلى المستوى اإلقليمي على حد سواء .وفض ًال عن الدعم المالي
المباشر ،تقدم “أرامكس” الدعم اإلداري للنادي من خالل فريقها اإلقليمي.
عداءي الماراثون
دعم
َ

تواصل “أرامكس” دعم عداّ َءي الماراثون األردنيين سالمة األقرع ومحمد السويطي .وفي عام  ،2013شارك العداءان في أكثر من ثالثة ماراثونات
على مستوى العالم بدءاً من “ماراثون نورث فيس” في تايالند إلى الماراثونات التي انطلقت في النمسا وسلطنة عمان واألردن .وحل كال البطالن
بين العشرة األوائل في “ماراثون دي سابل” في المغرب المعروف بكونه واحداً من أقسى سباقات العدو على مستوى العالمّ .
وحل األقرع في
المرتبة الثانية ،في حين احتل السويطي المركز السابع.
وفي خطوة تهدف إلى رد الجميل للمجتمعات ،قام األقرع والسويطي بتدريب  15من يافعي “ر ّواد التنمية” من الجنسين ،ويسافران سنوياً
لالطمئنان على مستوى العدائين وتقدمهم ،ووضع الجداول الزمنية مع المدرب المحلي.
ماراثون الركض من البحر الميت إلى البحر االحمر ()Dead to Red Marathon

قمنا في عام  2013بدعم مشاركة ثالثة فرق في الماراثون .ويأتي جميع أفراد الفرق من المناطق المهمشة في األردن ،ومنهم واحد من فريق
اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين  15 - 12سنة.
جنوب أفريقيا
جمباز الترامبولين

قمنا بدعم العبة جمباز الترامبولين الجنوب أفريقية زوالني زوماولو للتنافس كالعبة جمباز ترامبولين محترفة في بطولة العالم التي استضافتها
صوفيا في بلغاريا ،في نوفمبر .٢٠١٣
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اإلغاثة في حاالت الطوارئ

تلتزم “أرامكس” بمساعدة المجتمعات المحلية المتضررة من حاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية .وبوصفنا مزوداً رائداً لحلول النقل والحلول
اللوجستية المتكاملة ،ندرك تماماً مدى أهمية دورنا في مساعدة جهود اإلغاثة في حاالت الكوارث .ولذلك ،نسارع دوماً إلى حشد موظفينا
وإعداد بنيتنا التحتية لالستجابة بالشكل الالزم.

يشــكل النقــل والخدمــات اللوجســتية جانبــ ًا محوري ًا
فــي أي مســاعدات أو عمليات إغاثــة ،ونظــر ًا لكونها جوهر
أعمالنــا ،فإننــا نتمتــع بموقــع مثالــي للمســاهمة فــي
هــذه القضيــة .وينبــع تعاوننا مع مركــز الواحة مــن قيمنا
المشــتركة حول خلــق فرص مشــاركة أفضل بيــن القطاع
الخــاص والمواطنيــن لمســاعدة المجتمعــات المحليــة،
ســواء فــي الداخــل أو الخارج”.الســيد حســين وهبــي ،مدير
عــام شــركة “أرامكــس” فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة

جنوب أفريقيا
حريق كيامندي

في شهر مارس  ،2013أدى الحريق الذي اندلع في منطقة كيامندي في ستيلينبوش في جنوب أفريقيا إلى نزوح  4آالف نسمة.فسارع فريق
“أرامكس” إلى حشد الطاقات وتمكن من توفير  8أطنان من البطانيات والمالبس والمواد الغذائية إلغاثة المتضررين.
الفليبين
إعصار يوالندا

في مطلع نوفمبر من هذا العام ،ضرب إعصار يوالندا جزر الفليبين مسفراً عن دمار واسع.واستجابة لذلك ،تشاركت “أرامكس” مع منظمة
“انترناشيونال ميديكال كوربس” العالمية اإلنسانية غير الربحية التي تكرس جهودها إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة عبر تدريبات الرعاية
الصحية وبرامج اإلغاثة والتنمية.

وتبرع موظفو “أرامكس” بمبالغ من رواتبهم لصالح المنظمة لتوفير اإلغاثة على األرض لضحايا االعصار.وبدورها ،تبرعت “أرامكس” بمبلغ مماثل،
فض ًال عن تبرع غير معلن ليصل مجموع التبرعات إلى  56322دوالر أمريكي.
المجتمعات المهمشة والفقيرة حول العالم
مالبس للخير

أطلقت “مجموعة الندمارك” و“مركز الواحة ” حملة استمرت لمدة شهر واحد في دبي لجمع المالبس والتبرع بها للمجتمعات المهمشة .وكانت
“أرامكس” شريكاً لوجستياً للحملة ،حيث شاركت مجموعة تضم  50موظفاً من فرق عملياتنا في فرز وتعبئة وتغليف  13طناً من المالبس التي
تم التبرع بها ،وشحنها إلى المنظمات غير الحكومية الشريكة.
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التزامنا البيئي

نولي في “أرامكس” أهمية كبيرة اللتزامنا البيئي ،ولذلك ،فإننا نحرص على قياس وإدارة التأثير الناجم عن عملياتنا الشغيلية على الرغم من كوننا
جزءاً من قطاع النقل ،بدءاً من توعية موظفينا بالقضايا البيئية ،وتطوير أسطولنا ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها لدمج خيارات أكثر
استدامة ،وصوالً إلى مسح سلسلة التوريد لدينا لضمان االمتثال البيئي ،نواظب بنشاط على متابعة التزامنا البيئي .وعالوة على ذلك ،فقد أنفقنا
في عام  2013مبلغاً قدره  3ماليين دوالر على مدار العامين المنصرمين في االستثمارات البيئية والنفقات.
االمتثال البيئي

كان هذا عاماً بالغ األهمية على صعيد االمتثال بالنسبة ألرامكس ،وانطالقاً من هذه الروح ،عملنا ونعمل على توسيع نطاق امتثالنا وسياساتنا
لتشمل االعتبارات البيئية .وقد تضمن ذلك تحديث سياساتنا الخاصة بالمشتريات المستدامة ،وإضافة األسئلة المتعلقة باإلدارة البيئية على
موقعنا ضمن استبيان تقييم الموردين.وعالوة على ذلك ،وفي الحاالت التي يفتقر فيها الموردون لنظم أو ضوابط اإلدارة البيئية ،فإننا سنعمل
على مساعدتهم لتطبيقها.
وقد ساهم التزامنا بأهدافنا وسياساتنا البيئية في ضمان تجنب أي غرامات أو عقوبات تنجم عن عدم االمتثال خالل عام  2013فيما يتعلق بالبيئة،
كما لم تصلنا أي شكاوى بيئية.
نظراً لطابع القطاع الذي نعمل فيه ،يتجلى تأثيرنا البيئي الواضح والقابل للقياس في االنبعاثات الكربونية التي تنتج عن تقديم الخدمات لعمالئنا
وتنقل كوادرنا العاملة .وعلى هذا الصعيد ،نبذل جهوداً كبيرة في قياس وإدارة بصمتنا الكربونية وإعداد التقارير حولها سعياً إلى الحد من
هذا التأثير .وتتضمن بصمتنا الكربونية االنبعاثات الناجمة عن تنقل موظفينا وعملياتنا وخدماتنا ،إال أننا ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا
ويتوجب علينا النظر في تداعيات التغير المناخي على عملياتنا والمناطق المحيطة بها.
لطالما كنا وما زلنا ملتزمين بإيجاد تدابير للحد من كثافة استهالكنا للطاقة وتقليص انبعاثاتنا الكربونية ،بدءاً من كوننا واحدة من أولى شركات
المنطقة التي تبادر إلى قياس بصمتها البيئية ،وانضمامنا إلى مجموعة العمل التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي والتي من مهامها وضع إطار
لخفض نسبة الكربون في قطاع الخدمات اللوجستية .أضف إلى ذلك أننا ندرك تماماً المخاطر التي يفرضها التغير المناخي على عملياتنا
والمناطق المحيطة بنا ،بدءاً من انعدام اليقين تجاه السياسات والتشريعات الحكومية المتعلقة بالبيئة والطاقة ،وصوالً إلى التغطية بالتأمين
واحتياجات ومخاوف العمالء.
وتأتي ضرائب الكربون المرتقبة والزيادة في أسعار الوقود لتفرض عبئاً مالياً متزايداً على عملياتنا ،وهناك أيضاً حاجة متزايدة لالستثمار في
الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة والبديلة ،والتي تنطوي نظراً النعدام اليقين حيال التشريعات المتعلقة بها ،على عائد غير مباشر على االستثمار.
ويعني تغيير طرق التجارة ضرورة استكشاف منهجيات مختلفة لتقديم خدماتنا بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب ،والحفاظ في الوقت
نفسه على الحد األدنى من التكاليف .وعالوة على ذلك ،تتسبب األحوال الجوية المتقلبة مثل العواصف الثلجية التي تسببت في إغالق
مطارات لندن وعمان ونيويورك ،بالتأخير في عملياتنا .وتأتي مخاطر ازدياد مثل هذه األحوال الجوية نتيجة لتغير المناخ لتفرض علينا تحديات
في إدارة عملياتنا.
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ولكوننا شركة تقوم على األصول الخفيفة ،نعتمد بشكل كبير على موردينا من شركات الطيران والخطوط البحرية وشركات النقل البري ،ما يعني
أننا ال نستطيع التحكم بانبعاثاتنا على امتداد سلسلة التوريد .وفي حين نعمل على دمج التدابير التي تتعلق بتقييم الموردين في سبيل قياس
جهود اإلدارة البيئية لديهم ،إال أن ذلك ال ينطوي على يقين كامل ويفرض عبئاً إضافياً على بصمتنا في حال عدم قيام موردينا بتطبيق نفس
الضوابط التي نسعى إلى تطبيقها.
ولكننا نسعى انطالقاً من ثقافة شركتنا إلى إيجاد الفرص المناسبة لتحسين سبل مقاربتنا لظاهرة تغير المناخ وهذه التحديات .فبدءاً من التفكير
االستباقي على صعيد احتياجات العمالء واألنظمة التشريعية ،وصوالً إلى العمل داخلياً وخارجياً في سبيل الحد من انبعاثاتنا ،نواصل بنشاط بحثنا
عن طرق جديدة إلدارة تأثيرنا .ولتحقيق هذه الغاية ،قمنا بتطبيق عدة تدابير لالمتثال البيئي مثل إضافة تقييم الموردين والحصول على االعتماد
البيئي لمحطاتنا واستكشاف خيارات الطاقة المتجددة ،وتحديث األسطول وتعزيز الكفاءة التشغيلية .وفي ضوء ما تقدم ،نعكف بنشاط على
استباق المخاطر وإيجاد الحلول المبتكرة للحد منها.
إدارة بيانات البصمة الكربونية

تفتخر “ أرامكس” بكونها أول شركة في المنطقة تبادر إلى قياس انبعاثاتها الكربونية وإعداد التقارير المتعلقة بها ،فهي عضو في مجموعة العمل
التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي التي من مهامها وضع إطار لخفض نسبة الكربون في قطاع الخدمات اللوجستية .وتواصل بنفس الروح سعيها
إلى توسيع وتحسين دقة ونطاق حساباتنا لبصمتنا الكربونية في سبيل وضع أكثر الخطط فعالية لتخفيض وإدارة الكربون .وعلى هذا الصعيد،
قامت “أرامكس” بتطبيق نظام إدارة البصمة الكربونية الذي يتيح توفير وإدارة البيانات بدقة وفعالية وبشكل فوري ،وهو نظام تم تطويره داخلياً
بهدف تلبية احتياجات “أرامكس” بالكامل .ومن خالل هذه الخطوة ،يمكننا رصد أي فجوات في البيانات ،ومنحنيات بصمتنا الكربونية وتوسيع
نطاق عملنا بفعالية أعلى لتحقيق رؤية كاملة النبعاثاتنا.

بصمتنا الكربونية

للعام الرابع على التوالي ،قمنا باتخاذ خطوات حثيثة لقياس وإدارة انبعاثاتنا الكربونية ،إذ نقوم بإعداد تقاريرنا المتعلقة باالنبعاثات باستخدام
“بروتوكول غازات الدفيئة” ،أداة المحاسبة التي توصي بها مجموعة العمل التابعة للمنتدى االقتصادي العالمي .ويعد “بروتوكول غازات الدفيئة”
أكثر اإلطارات المحاسبية استخداماً ،ويتيح للشركات والحكومات والمنظمات تحديد كمية انبعاثاتها .وتتيح لنا أدوات البروتوكول قياس انبعاثاتنا
بصيغة مكافئات غاز ثاني أكسيد الكربون ،وهي وحدة تستخدم لقياس التأثير المحتمل لغازات الدفيئة الستة الممثلة في الوحدة على ظاهرة
ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح األرض .وقد قمنا أيضاً بقياس وإعداد التقرير الالزم لكمية الطاقة التي استهلكناها في عملياتنا لعام  ،2013وهو
يرتبط بانبعاثاتنا المباشرة والكهربائية.
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الكثافة واستهالك الطاقة في “أرامكس”
كثافة الطاقة  -الطاقة لكل شحنة

خالل عام  ،2013بلغ استهالكنا للكهرباء للشحنة الواحدة  0.48كيلوواط  ،في حين بلغ استهالكنا للوقود لكل شحنة  0.39لتراً.
ووفقاً لمتطلبات البروتوكول ،قمنا بتقسيم مختلف المكونات المباشرة وغير المباشرة إلجمالي انبعاثاتنا إلى ثالثة إطارات:
2012
إجمالي االنبعاثات على على صعيد ارامكس ككل

2013
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته بالطن

اإلطار األول

37,100

38358

اإلطار الثاني

22,885

22,078

اإلطار الثالث

456,306

479828

الشحن

374,466

387719

خدمات النقل السريع

61,034

70,801

التنقل

19,806

20,202

السفر

1,000

1,106

516,291

540264

إجمالي االنبعاثات

انبعاثات غازات الدفيئة  -اإلطار األول
الوقود ( 38٫358طن ًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته)

يشمل اإلطار األول االنبعاثات المباشرة التي تنتجها المركبات التي تمتلكها وتشغلها “أرامكس”.
أنتجت “أرامكس”  ٣٨٫٣٥٨طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته الناجمة عن الوقود األحفوري (بما في ذلك غاز الميثان وأكسيد
النيتروس) في عام  .٢٠١٣ونتجت هذه االنبعاثات مباشرة عن المركبات التي تديرها وتمتلكها وتستأجرها “أرامكس” ،التي تستخدم الديزل
والوقود الخالي من الرصاص الذي تم شراؤه من محطات الوقود الخاصة أو العامة المحلية .وتم استخدام هذه األرقام لحساب النتائج المبينة.
وشهد العام  ٢٠١٣نمواً ملحوظاً في عملياتنا؛ ترافق بزيادة في استهالك الوقود وبالتالي زيادة انبعاثاتنا ضمن النطاق األول .وتشكل هذه الزيادة
نتيجة مباشرة الرتفاع عدد الشحنات والتوسع في عملياتنا.
انبعاثات غازات الدفيئة  -اإلطار الثاني
الكهرباء ( 22٫078طن ًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته)

في عام  ،2013أنتجت “أرامكس”  22٫109طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته الناجمة عن توليد الكهرباء ،وتضم االنبعاثات الفعلية
غاز ثاني أكسيد الكربون ،إضافة إلى غاز الميثان وأكسيد النيتروس .ونتجت هذه االنبعاثات عن استهالك الكهرباء في عمليات التدفئة والتبريد
واإلنارة واستخدام التكنولوجيا في مكاتبنا ومستودعاتنا حول العالم .وتقوم “أرامكس” بشراء الكهرباء التي توفرها الشركات المحلية أو الهيئات
الحكومية.

)(EN15) (EN16) (EN3) (EN5) (EN15) (EN16) (EN17) (EN27

63

أرامكس التقرير السنوي 2013

انبعاثات غازات الدفيئة  -اإلطار الثالث
السفر ( 1٫106أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته)

في عام  ،2013أنتج موظفو “أرامكس”  1٫106أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته الناجمة عن السفر بقصد العمل ،مقارنة مع
 1000طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته في عام  .2012وتعزى هذه الزيادة إلى حقيقة التوسع الذي شهدته أعمالنا ونمو عدد
موظفينا بنسبة قدرها  .%2وفي إطار التزامنا بخفض انبعاثاتنا ،نلتزم باالستفادة من المؤتمرات عبر الفيديو كلما تسنى ذلك لتخفيض سفريات
األعمال.
التنقل ( 20٫202طن ًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته)

خالل العام  ،2013ارتفعت بصمة التنقل بالترافق مع نمو عدد موظفينا .وأنتج موظفو “أرامكس”  20٫20٢طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ومكافئاته خالل عمليات التنقل من وإلى مكان العمل .ويستند هذا الرقم إلى نتائج استطالع أجريناه في عام  2012واستهدف حوالي  %50من
موظفي الشركة حول الوسائل التي يستخدمونها في تنقلهم وسفرهم .وتعود الزيادة في نسبة االنبعاثات بشكل مباشر إلى االرتفاع في عدد
الموظفين في الشركة بنسبة .%2
وفي إطار جهودنا لتقليل هذه االنبعاثات ،نعمل على تطبيق برامج تدريبية دورية للموظفين بشأن االستدامة البيئية وزيادة الوعي حول القضايا
البيئية .كما قمنا بإعداد كت ّيب “المكتب األخضر” وتوزيعه على الموظفين بهدف تثقيفهم حول البصمة البيئية للشركة ،وتشجعيهم على اعتماد
الممارسات التي من شأنها التقليل من انبعاثات الكربون في مكان العمل والمنزل.
كذلك نوفر حافالت لنقل موظفينا من وإلى العمل في منشآتنا في األردن ودبي .وفي منشأتنا في مدينة دبي اللوجستية ،نوفر هذه الخدمة لتنقل
الموظفين بين المنشأة وأقرب محطة مترو.
شحنات النقل السريع وطرود الشحن ( 45٫852طن ًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته)

خالل العام  ،2013أنتجت عمليات “أرامكس” في خدمة النقل السريع وطرود الشحن  45٫852طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته،
وفقاً إلحصائيات تستند على بيانات صادرة عن إدارة العمليات وتكنولوجيا المعلومات .وتعود الزيادة في نسبة االنبعاثات منذ العام  2012إلى
الزيادة في عدد ووزن الشحنات ،إضافة إلى انضمام محطات جديدة إلى بياناتنا الموحدة .ونحرص على استخدام وسائل تقنية جديدة ومطورة
بهدف التقليل من ساعات القيادة ،وتعزيز عمليات الشحن البري كبديل للنقل الجوي والبحري ،ألنه أثبت فعالية أكبر في خفض نسبة االنبعاثات.
ونظراً لألحداث السياسية الخارجة عن سيطرتنا وخاصة في سوريا والثورات في المناطق المحيطة ،والتي أدت إلى تقييد مساراتنا وإغالق الحدود،
اضطررنا إلى تحويل قسم من شحناتنا البرية إلى الشحن الجوي الذي ينطوي على كثافة كربونية أعلى ،بهدف توصيل الشحنات لعمالئنا وتوفير
خدمات التوصيل من وإلى المنطقة.
االنبعاثات لكل شحنة

في عام  ،2013بلغت انبعاثاتنا  13.5كيلوغراماً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافئاته للشحنة ،إضافة إلى  0.000541كيلوغرام من أكسيد
النيتروجين وأكسيد الكبريت للشحنة .وتأخذ هذه العملية الحسابية كافة إطاراتنا الثالثة بعين االعتبار.وقد شهدنا زيادة بنسبة  ٪1فقط في
االنبعاثات للشحنة مقارنة مع مقياسنا األساسي لعام  .2012ومع ذلك ،انخفضت انبعاثات نطاقنا األول (الوقود) للشحنة في عام  2013بنسبة
 ،٪0.5في حين انخفضت انبعاثات نطاقنا الثاني (الكهرباء) للشحنة بنسبة .٪7
وفي حين قمنا بتوسيع عملياتنا ومستودعاتنا ،فقد استطعنا الحفاظ على استقرار معدل انبعاثاتنا للشحنة .ومن الجدير بالمالحظة ،أننا اضطررنا
بسبب االضطرابات في المنطقة والسيما األزمة السورية ،إلى تحويل شحناتنا البرية إلى الشحن الجوي الذي ينطوي على كثافة كربونية أعلى في
المناطق والحدود المتأثرة ،ما أدى إلى زيادة طفيفة في االنبعاثات.
)(EN17) (EN18

64

أرامكس التقرير السنوي 2013

 أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت واالنبعاثات األخرى

في عام  ،٢٠١٣بلغت كمية أكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت الناجمة عن عملياتنا  ٢١٥٨٠٫٨٢كيلوغراماً .ونتجت هذه االنبعاثات عن استخدام
الوقود في مركباتنا .كما أننا حريصون على خلو عملياتنا من إنتاج أو استيراد أو تصدير أي مواد تستنزف طبقة األوزون.
خفض استهالك الطاقة
خفض استهالك الكهرباء بفضل معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ()LEED

محطتنا في العاصمة األردنية ع ّمان بصدد الحصول على شهادة “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” .وقد شهدنا منذ السنة األولى انخفاضاً
ملحوظاً في معدالت استهالك الطاقة في هذه المحطة .ومنذ انتقالنا إلى المحطات الجديدة في عام  ،2013انخفض استهالكنا للكهرباء بنسبة
 ٪93للمتر المربع.
الحد من انبعاثات غاز الدفيئة

شهدت عملياتنا نمواً ملحوظاً ،إال أننا استطعنا تقليص انبعاثاتنا ضمن اإلطار الثاني بنسبة  .٪4وذلك نتيجة للمبادرات العديدة التي طبقناها خالل
هذا العام ،بدءاً من مسابقة “جرينزيال” ( )Greenzillaالتي تركز على خفض استهالك الكهرباء (وقد اكتمل نصفها حالياً) ،وصوالً إلى دمج
معايير “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة” ونظام “اآليزو  ”14001لإلدارة البيئية في مرافقنا .ونسعى بنشاط إلى تطبيق من اإلجراءات التي
من شأنها تقليص انبعاثاتنا واستهالكنا للطاقة ،ونحن حريصون على مواصلة هذا التوجه خالل األعوام القادمة.
الطاقة المتجددة

يشكل االستثمار في الطاقة المتجددة واالستفادة منها في عملياتنا جانباً من خطة “أرامكس” طويلة األمد .وقد م ّثل دمج مصادر الطاقة المتجددة
في مزيج الطاقة الذي نستخدمه تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا نظراً لقلة التقنيات المتاحة وذات الكفاءة ،فض ًال عن الغموض وعدم استقرار السياسات
ذات الصلة .وعلى الرغم من ذلك ،نواصل بحثنا في فرص دمج الطاقة المتجددة في عملياتنا حيثما كان ذلك متاحاً وممكناً.
مقياس البصمة الكربونية للشحنة

نحن في “أرامكس” بصدد تزويد عمالئنا بمقياس للبصمة الكربونية للشحنة ،ما يتيح لهم حساب االنبعاثات المرتبطة بشحناتهم .ومن شأن هذا
المقياس أن يساعد عمالئنا على إدارة البصمة الكربونية على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بهم ،إضافة إلى منحهم خيارات مختلفة لمساعدتهم
على اتخاذ المزيد من قرارات الشحن الصديقة للبيئة .وعالوة على ذلك ،يوفر لنا هذا المقياس فرصة النظر في انبعاثاتنا على مستوى الشحنة،
ما يوفر مستوى أعلى من التفاصيل والدقة في كيفية إدارة انبعاثاتنا ،ويقدم لشركائنا معلومات أكثر شفافية حول عملياتنا.
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جرينزيال ()Greenzilla

قمنا في هذا العام بإطالق جائزة “جرينزيال” ( ، )Greenzillaالمسابقة البيئية الداخلية بين أقسام ومحطات “أرامكس” .ويتغير نطاق تركيز
المسابقة في كل عام ليغطي موضوعاً بيئياً جديداً ،يتنوع بين استهالك الكهرباء والطباعة وتنقل الموظفين .وتمثل مسابقة “جرينزيال” وسيلة
تتيح لجميع موظفي “أرامكس” فرصة استالم زمام المبادرة على صعيد تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في محيطهم .وفي نسختها لعامي
 ،2014 - 2013تتمحور المسابقة حول مفهوم استهالك الكهرباء ،إذ توصل موظفونا حتى اليوم إلى مجموعة من الوسائل المبتكرة لتعزيز الوعي
بهذه المسألة وتقليص معدالت االستهالك .وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ،تعكف الكيانات المختلفة في “أرامكس” على استخدام مزيج يجمع
بين مواد التوعية والتدريب والعمل التطوعي (أبطال البيئة) ،واالنتقال إلى أجهزة الطاقة الذكية بهدف الحد من استهالك الطاقة .ومنذ الشهر
األول ،بدأنا نشهد تغيراً ملحوظاً في معدالت االستهالك ،إذ أصبحت محطات “أرامكس” على دراية أكبر بسلوكها االستهالكي وتضطلع بدور أكبر
في سبيل فهم هذه التوجهات ،وأثر الطاقة على البيئة .ومن خالل هذا المحفز الداخلي ،أصبحنا نالحظ اختالفاً في الوعي بالقضايا البيئية.
وفي غضون أشهر منذ انطالق المنافسة والبدء بهذا الحوار الداخلي ،بدأ الموظفون يتطلعون إلى مزيد من السبل التي تجعلهم أكثر مراعاة
للبيئة ،سواء في المكتب أو المنزل .وبهدف دعم موظفينا على هذا الصعيد ،قمنا بتجديد وتوزيع “كتيب المكتب األخضر” ،إضافة إلى توزيع
نصائح االستدامة عبر البريد اإللكتروني وشبكة اتصاالتنا الداخلية ،حيث بدأنا نالحظ انخفاضاً في معدالت استهالك الطاقة في عدد من كياناتنا،
وسنقوم بنشر نتائج المسابقة عبر شبكتنا في إبريل .2014
أبطال البيئة

“أبطال البيئة” في “أرامكس” هو برنامج للريادة والتوعية البيئية ،وأبطاله هم موظفونا الذين يتطوعون للعمل إلى جانب فريق االستدامة في
الشركة بهدف تعزيز الوعي حول اآلثار البيئية لعملياتنا ،وتقع على عاتقهم مهمة المساعدة على تحقيق األهداف المتعلقة بالحد من استهالك
الموارد ( ،)Greenzillaوالتوصل إلى أفكار ومبادرات يقودها الموظفون في سبيل تحويل مكاتبنا ومحطاتنا إلى مرافق صديقة للبيئة.
والبرنامج حالياً في مرحلته التجريبية في ع ّمان ،ومن المزمع توسيعه ليشمل كافة أنحاء الشبكة خالل العامين المقبلين.
شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ()LEED

في هذا العام ،حصل اثنان من مخازننا في مصر على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ،كما أننا حالياً في مرحلة التفويض لخوض عملية
منح هذه الشهادة المرموقة لمنشآتنا في ع ّمان ودبي.
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شهادات المحطات

في عام  ،2013قمنا بتجديد شهادة “اآليزو  ”14001لنظم اإلدارة البيئية الثنين من مرافقنا في ع ّمان .كما تمكنّا هذا العام من الحصول على
االعتماد ألربعة من مرافقنا األخرى في مسقط والقاهرة والبحرين والكويت .وفيما يلي تفاصيل الشهادات الحاصلة عليها محطاتنا.
بإضافة هذه المرافق ،نجحنا في الوصول إلى هدفنا المتمثل في اعتماد ستة من مرافقنا لهذا العام.
االعتماد في 2013

التجديد في 2013

إجمالي المرافق المعتمدة

الشهادة
اآليزو 14001

4

2

22

اآليزو 9001

2

6

33

أنظمة إدارة الصحة المهنية والسالمة 18001

4

4

20

في الوقت الراهن 22 ،من مرافقنا معتمدة بشهادة اآليزو .14001
عالوة على ذلك ،يحمل  20من مرافقنا شهادة أنظمة إدارة الصحة المهنية والسالمة  ،18001و 33من مرافقنا معتمدة بشهادة اآليزو .9001
أسطولنا

نواصل حيثما أمكن ،تحديث وتحويل أسطولنا إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة ،بما فيها المركبات منخفضة االنبعاثات ،إضافة إلى االمتثال للمعايير
األوروبية “يورو 4و”يورو  ”5النبعاثات المركبات .وعالوة على ذلك ،نواصل استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي لتقليص انبعاثاتنا إلى
درجة أكبر.
وفيما يلي تفاصيل أسطولنا لعام :2013

تفاصيل األسطول
يورو 1
يورو 2
يورو 3
يورو 4
يورو 5
الغاز الطبيعي المضغوط
المركبات غير المطابقة
للمعايير األوروبية
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نظام إدارة المسار

قمنا في عام  2013بإطالق برنامجنا اإللكتروني لتحسين المسارات ( )E-Courierالذي سيتم استخدامه لتحديد مسارات موظفي التوصيل
البري .ويتيح هذا البرنامج تخطيط عمليات االستالم والتوصيل باستخدام أفضل المسارات ،وبالتالي تعزيز كفاءتنا على صعيد الحد من بصمتنا
في مجال الطاقة والكربون.

دراسة حالة

التحسين عبر مراكز التجميع المضافة  -نموذج مكتب الكرك في األردن:

في العام  ،2013قمنا بافتتاح مكتب لنا في مدينة الكرك بهدف تعزيز خدماتنا في جنوب األردن .وعمل هذا المكتب بمثابة مركز تجميع
للمنطقة الجنوبية ،حيث لم تقتصر فائدته على توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة ،بل وساهم أيضاً في خفض استهالكنا للوقود وانبعاثاتنا
نظراً النخفاض عدد المركبات والرحالت من عمان إلى العمالء في جنوب البالد .وقد أثمر ذلك عن انخفاض قدره  43،680كيلومتراً في
الشهر ،ما يعادل  5294.5لتراً من الوقود شهرياً ،ما يمثل  14،246طناً من مكافئات ثاني أكسيد الكربون شهرياً وانخفاضاً قدره  170.9طناً
في العام الواحد.

)(EN1) (EN2

68

أرامكس التقرير السنوي 2013

المواد

بهدف الحد من النفايات الناجمة عن عملياتنا ،ونظراً ألن األغلفة البالستيكية تستخدم في  ٪99من شحناتنا ،نحرص على ضمان استخدامنا فقط
لألغلفة المصنوعة من مواد قابلة للتحلل بنسبة  .٪100يبلغ العمر الزمني لهذه األغلفة عامين ،إذ أنها تتحلل بعد ذلك ،ما يسهم بالتالي في الحد
من النفايات التي تصل إلى المكب .وعالوة على ذلك ،نعمل على ضمان أن جميع صناديق الورق المقوى والنشرات مصنوعة من الورق المعاد
تدويره ،حيثما تسنى لنا ذلك.
وفيما يلي جدول يوضح كمية المواد التي استخدمناها خالل عام :2013
استهالك المواد 2013

نوع المادة

عدد الوحدات

األغلفة البالستيكية

39699534

قابلة للتحلل

فواتير الشحن الجوي

14565

قابلة للتدوير

الحقائب القماشية

2210

يعاد استخدامها

الصناديق

34467

معاد تدويرها /يعاد استخدامها /قابلة للتدوير

المغلفات الورقية

7248

معاد تدويرها /قابلة للتدوير

النشرات الورقية

28620

معاد تدويرها /قابلة للتدوير

البطاقات التعريفية

7700

غير مستخدمة

أقفال الحقائب

4727

غير مستخدمة

الملصقات

3439

غير مستخدمة

الرقع

47

غير مستخدمة

الالصق

2503

المجموع

105526

غير مستخدمة

 (مالحظة) جميع موادنا مصنوعة من موارد غير متجددة لكون معظمها من البالستيك.
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استهالك الورق

نواصل عملنا على أتمتة العمليات الداخلية ،وفرض القيود على عمليات الطباعة ،وتشجيع زيادة استخدام شبكة االنترنت في قنوات االتصال
الداخلية .ومنذ عام  ،2012عمدنا إلى طرح وتوسيع نطاق استخدامنا ألجهزة الماسح اإللكتروني لتتبع الشحنات وأوقات التسليم في كافة فروعنا
ومكاتبنا ،كما قمنا باستخدام تقنية التوقيع اإللكتروني بهدف زيادة الحد من استهالك الورق.
تقتضي سياستنا المسؤولة للمشتريات بأن تتمتع الطابعات التي نستخدمها بإمكانية الطباعة على وجهي الورقة ،إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي
باالستخدام المسؤول للورق عبر برامجنا التدريبية ،وتشجيع استخدام أنظمة الشحن اإللكترونية وطباعة الملصقات الخفيفة لعمالئنا بدالً من
الفواتير الورقية الكبيرة.

استهالك المياه

بسبب طبيعة عملياتنا ،فإن استهالكنا للمياه محدود باالستخدام الداخلي ألغراض الشرب ودورات المياه ،ولذلك ندفع تكاليفها كمصاريف مدرجة
مع إيجار المنشأة .نقوم عادة بشراء المياه التي نستهلكها من البلديات المحلية والموردّين المحليين ،ولذلك فليس لدينا معلومات وبيانات حول
وسائل استخراج المياه والتأثيرات المرتبطة بتلك األنشطة.
وفي عام  ،2013بلغ إجمالي استهالكنا للمياه  184٫033متراً مكعباً وفقاً للفواتير الصادرة عن البلديات .ونواظب على تعزيز الوعي باستخدام
المياه في المكاتب والمحطات عبر “كتيب المكتب األخضر” وبرامج التدريب البيئي .وفي ضوء توسع مرافقنا وعملياتنا وكوادرنا البشرية ،إلى
جانب افتتاح محطات جديدة ،فقد ارتفع استهالكنا للمياه في عام .2013
يقتصر تصريف المياه في الشركة على أنظمة الصرف الصحي العامة (أو إعادة التدوير) ،وال يشكل أي خطر تلوث على مصادر المياه المحلية.
وال يمكن الحصول على مقياس دقيق لكمية المياه العادمة التي ننتجها حيث تقع مكاتبنا في الغالب في بنايات تجارية ،ونشترك مع غيرنا في
مرافق الصرف الصحي .مع ذلك ،نهدف دائماً إلى إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها حيثما أمكن ذلك .ففي مكاتبنا في دبي على سبيل
المثال ،استطعنا إعادة تدوير وإعادة استخدام  %68من مياهنا التي غذت  %65من متطلبات الري لدينا في عام .2013
إدارة النفايات

بوصفنا شركة تعمل في مجال الخدمات اللوجستية ،فإننا ننتج مخلفات قليلة جداً من النفايات ،كما أننا نسعى إلى إعادة تدوير النفايات المنتجة
في محطاتنا .وفي عام  ،2012قمنا بتدوير  35٫173كيلوغراماً من الورق ،أي ما يعادل  ٥٠٠شجرة.

أضف إلى ذلك أن عملنا ال يضم أي عمليات إدارة أو تخلص من المواد الخطرة ،ولم نشهد في عام  2013أي حاالت تسرب كبرى .فمن المخالف
لسياسة “أرامكس” نقل أو استيراد أو تصدير ما يعد من المواد الخطرة.

)(EN23
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ويبين الجدول أدناه تفاصيل جهود إعادة التدوير لعام :2013
نوع النفايات

الوزن (كغ)

الورق /الورق المقوى

35173

البالستيك

26170

المغلفات

3600

اإللكترونيات

365

الخشب

25200

مواد غير قابلة للتدوير

3870

نحرص في كافة عملياتنا على عدم امتالك أو استئجار أية قطع أراضي محاذية لمناطق محمية أو قريبة من مناطق التنوع الحيوي .ونحرص دائماً
على عدم اإلضرار باألراضي أو التنوع الحيوي ،أو الكائنات الحية المحمية أو التي تعيش في موطنها األصلي في أي موقع من المواقع التي نعمل
فيها ،وبخاصة تلك التي تشملها القائمة الحمراء لالتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ( )IUCNأو أية قوائم مماثلة أخرى.
المبادرات البيئية من المحطات

يتيح الحضور العالمي الذي تتمتع به “أرامكس” ،للشركة إمكانية العمل على مجموعة واسعة من المشاريع البيئية في مواقعنا المختلفة.
ونواظب دوماً على تشجيع محطاتنا بصرف النظر عن موقعها على التفاعل مع المجتمعات المحلية ورصد المشاريع والشراكات التي تعود بمنافع
بيئية واجتماعية طويلة األمد على تلك المناطق.
االتفاقية مع العربية لحماية الطبيعة

واصلنا التزامنا مع “العربية لحماية الطبيعة” بغرس األشجار في مناطق مختلفة من األردن.
ويهدف البرنامج إلى زيادة المساحات الخضراء ،والترويج للحفاظ على البيئة والتربة .وتتشارك “العربية لحماية الطبيعة” مع المنظمات غير
الحكومية المحلية بهدف تعريف المجتمعات بأهمية األشجار والغطاء النباتي للبيئة ،فض ًال عن تزويدهم بالمنافع االقتصادية الناتجة عن
استخدام وبيع المنتجات من هذه األشجار المثمرة .ومن خالل شراكتنا مع “العربية لحماية الطبيعة” ،قمنا بغرس  200شجرة ،كما أننا بصدد
غرس  600شجرة أخرى في أنحاء األردن.
الشراكة مع مؤسسة سيتي يانغا ()City Yange Foundation

بالشراكة مع “مؤسسة سيتي يانغ” ،تولت مكاتبنا في أوغندا مشروعاً يشمل موضوعات اجتماعية يشارك فيها مختلف الشركاء واألفراد والشركات
والحكومة والهيئات التابعة لها والمدارس والمؤسسات شبه الحكومية في تنظيف وتجميل مدينة كمباال .ويتمثل الهدف في إلهام وتثقيف
األفراد ّ
وحث المجتمع على لعب دور أكبر في بيئتهم .وعلى وجه الخصوص ،عملت “أرامكس” على المساعدة في الحد من إلقاء النفايات من
السيارات ،وتضمن ذلك توزيع الملصقات لتعزيز الوعي ،إضافة إلى مشاركة موظفينا في حمالت التنظيف في أرجاء المدينة.
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الشراكة مع الهيئة الوطنية للمواصالت في اإلمارات

تتعاون مكاتبنا في أبوظبي مع “الهيئة الوطنية للمواصالت” في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتقديم ونشر الدراسات والمعلومات المتعلقة
بعادات واحتياجات المواصالت بهدف مساعدة المدينة في استراتيجيتها إلدارة النقل ،والرامية إلى الحد من االزدحام وتحسين خيارات التنقل.
ومن خالل هذه الشراكة ،يتسنى لنا معرفة موقع “أرامكس” فيما يتعلق بتطبيق المنهجيات المستدامة في مجال النقل والتنقل.

الشراكة مع “المؤسسة التركية لمكافحة تآكل التربة وإعادة التشجير وحماية الموائل الطبيعية”

تشاركت “أرامكس” في تركيا مع “المؤسسة التركية لمكافحة تآكل التربة وإعادة التشجير وحماية الموائل الطبيعية” في مشروع يهدف إلى
تشجيع إعادة تدوير الورق عبر تدريبات االستدامة التي تم توفيرها للموظفين.

)(G4-15-16
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الجمعيات والعضويات

ننتمي إلى مجموعة واسعة من منتديات القطاع ،والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات .وتتراوح عضويتنا بين الهيئات الدولية مثل المنتدى
االقتصادي العالمي (دافوس) ،وصوالً إلى كوننا وكيل شحن معتمد لدى “االتحاد الدولي للنقل الجوي” (أياتا) وعضواً مؤسساً للشبكة العالمية
لتحالف التوزيع العالمي.
العضويات والشهادات
العضويات
الشحن

"االتحاد الدولي للنقل الجوي"

أرامكس وكيل معتمد لالتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) وتحمل
األرقام الخاصة  ، CODE/CASSفي الجزائر ،البحرين ،بنغالدش،
كندا ،الصين ،قبرص ،الجمهورية التشيكية ،مصر ،إثيوبيا ،فرنسا،
ألمانيا ،غانا ،الهند ،إندونيسيا ،إيران ،العراق ،إيرلندا ،األردن،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،مالطا ،موريشيوس ،المغرب ،نيبال ،هولندا،
عُ مان ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،شنغهاي ،سنغافورة،
سلوفاكيا ،سريالنكا ،السودان ،سويسرا ،سوريا ،تركيا ،اإلمارات
العربية المتحدة ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية
وفيتنام.

الجمعية الدولية للشحن الجوي

بعض المحطات الرئيسية هي أعضاء منفردة ،والمحطات
المتبقية ال زالت على طريق اعتمادها من قبل" أياتا".
أعضاء

االتحاد الدولي لنقابات وكالء الشحن

مؤسسون

االتحاد الدولي للشحن

رئيس

نقابة وكالء الشحن

أعضاء

هولندا للشحن الجوي

أعضاء

فينكس

أعضاء

إيفو (هولندا)

أعضاء

العمليات اللوجستية والبرية

مجموعة اللوجستيات وسلسلة اإلمدادات

أعضاء

الشحن السريع

الشبكة العالمية لتحالف التوزيع العالمي

مؤسسون

جمعية التوصيل السريع والخدمات اللوجستية

أعضاء

تكنولوجيا المعلومات

جمعية شركات تقنية المعلومات األردنية(إنتاج)

أعضاء

تحسين األعمال والكفاءة

المعهد البريطاني للمقاييس

أعضاء

األمن

جمعية حماية األصول المنقولة -األردن

أعضاء

إدارة سالمة النقل -الواليات المتحدة األمريكية

أرامكس هي ناقل جوي غير مباشر
أرامكس -مدينة نيويورك هي عضو
شركتا ( )TWOWAYو( )PRIORITYهما وكيالن مسجالن

البيئة

غير ذلك

برنامج الشراكة التجارية الجمركية ضد اإلرهاب -الواليات
المتحدة األمريكية  /دائرة الجمارك
وزارة النقل -المملكة المتحدة

وكيل مسجل(أرامكس المملكة المتحدة)

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

أعضاء

المجلس األردني لألبنية الخضراء

أعضاء

مجموعة أبوظبي لالستدامة

أعضاء

كامكو :وساطة – الواليات المتحدة األمريكية

أعضاء

"أبانا" رابطة المصارف العربية ألمريكا الشمالية

أعضاء

اتحاد شركات النقل البريدي األمريكية

أعضاء

)(G4-24,25,26,G27
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جمعيات الصناعة ،منظمات غير حكومية ،منتديات ،ومؤسسات

المؤسسة العربية للتنمية المستدامة "رواّد التنمية"

تغطي خدمات مؤسسة إنجاز العرب في منطقة الشرق األوسط
أعضاء منذ العام  ،2007ونشارك حالياً في مجموعات عمل في
مجاالت حقوق اإلنسان ،ومحاربة الرشوة ومكافحة الفساد
موقعون على االتفاقية
• اللجنة االستشارية للمبادرة العالمية لتعزيز مواطنة الشركات
• مبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد
• جهود االستدامة للحد من انبعاثات الكربون في سالسل التوريد
مؤسسون

إنجاز

غرفة التجارة األمريكية في األردن

أعضاء

الميثاق العالمي لألمم المتحدة
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
المنتدى االقتصادي العالمي

مركز التجارة العالمي

أعضاء في فرع األردن

جمعية األعمال األردنية األوروبية

أعضاء

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

شركاء تنظيميون

مجموعة القيادة العربية لالستدامة

جزء من الهيئة التأسيسية
أعضاء

الغرف التجارية في كافة دول مناطق العمليات
العنف
ضد
األردن
مؤتمر نساء ضد العنف -ع ّمان -جمعية نساء
داعمون
()www.womenav.org
أعضاء
مؤتمر الموزعين العرب في لبنان
حملة الفرصة الرقمية

أعضاء مجلس إدارة

أميد إيست – لبنان

أعضاء مجلس إدارة

الشهادات
أنظمة اإلدارة البيئية ()ISO 14001
أنظمة إدارة الصحة المهنية والسالمة ()OHSAS 18001
أنظمة إدارة الجودة ()ISO 9001
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ()LEED

)(G4-24,25,26,G27
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التواصل مع الشركاء

إن الحضور العالمي الواسع الذي تتمتع به “إرامكس” يضمن ارتباط العديد من الشركاء باستدامتنا .وتقصد “أرامكس” بشركائها ،كافة الكيانات
التي نتفاعل معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضمن مجال تأثيرنا .ومن خالل تقييم عملياتنا وانتشارها ،يتسنى لنا تحديد فئات شركائنا
المختلفين.

يتجسد هدفنا في التوصل إلى إدراك أفضل
وأن نســاعد بفعاليــة فــي مواجهــة تداعيــات
التحديات العالمية الحالية أو المستقبلية التي
يواجهها شــركاؤنا عبــر إيجاد وتطويــر الحلول
الفعالة
التواصل مع الشركاء

ندرك تماماً أن أداءنا في مجال االستدامة يشكل واحداً من العوامل المحورية على صعيد تحديد عالقاتنا مع موظفينا وعمالئنا وشركاء األعمال
والمساهمين وأعضاء المجتمعات التي نخدمها والبيئة ،ويؤثر تأثيراً مباشراً على نمونا طويل األمد ،ولذلك نحرص على التفاعل بنشاط مع جميع
فئات شركائنا.
نواظب بشكل استباقي على التفاعل مع شركائنا لفهم احتياجاتهم واهتماماتهم ،ونضمن في المقابل أخذها بعين االعتبار في عمليات صنع
قرارتنا.
ويتجسد هدفنا في التوصل إلى إدراك أفضل وأن نساعد بفعالية في مواجهة تداعيات التحديات العالمية الحالية أو المستقبلية التي يواجهها
شركاؤنا عبر إيجاد وتطوير الحلول الفعالة .وبالتالي ،نهدف إلى الحفاظ على شفافية استراتيجية تواصلنا ،واإلفصاح علناً عن معلومات االستدامة
الرئيسية في تقريرنا السنوي ومن خالل قنواتنا عبر اإلنترنت ،واالنخراط في الوقت نفسه في حوارات أكثر تفصي ًال مع شركائنا الرئيسيين.
وقد ساهمت نتائج الحوارات التي تمخضت عن ورش العمل والتفاعل التي عقدناها مع مختلف شركائنا في عام  ،2012في إرساء األولويات
لتحسين أدائنا وتوجيه عمليات تطوير وتنفيذ استراتيجيات اإلدارة المستقبلية.وتضمنت أبرز المخاوف التي أعرب عنها شركاؤنا ،المعلومات حول
جهود االستدامة التي تبذلها “أرامكس” وقياس أثرها االجتماعي ،وسهولة الحصول عليها وطول التقرير السنوي ،والعمل التطوعي للموظفين.
واستجابة لذلك ،قامت “أرامكس” في عام  2013بتطبيق عدد من المنهجيات لمواجهة هذه المخاوف .فأوالً ،تم تحميل التقرير السنوي لهذا
العام على موقع إلكتروني مصغر ،ويمكن تنزيل أقسامه بصيغة ( .)PDFوسيضم التقرير تحليالت بيانات يسهل فهمها ألداء االستدامة في
“أرامكس” ،إلى جانب ملخصات ومقتطفات وحقائق وأرقام رئيسية.

)(G4-24,25,26,G27) (G4-18, 19,20,21
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وعالوة على ذلك ،شهد العام  2013إطالق “برنامج المواطن الفعال” ( )Active Citizen’s Programبهدف تشجيع مزيد من الموظفين
على العمل التطوعي ،وجمع الموظفين مع منظمات مناطقهم التي تنسجم مع ركائز االستدامة الست التي نعمل على تحقيقها.وتم إطالق
البرنامج إلى جانب نافذة تواصل اجتماعي تتيح للموظفين تبادل الخبرات ،وتزكية المنظمات ،والتواصل عبر البرنامج.
ونواظب على نشاطنا في البحث عن سبل جديدة لتعزيز التواصل مع شركائنا ،بدءاً من زيارات العمالء األسبوعية ،إلى ورش العمل واللقاءات
مع العمالء بهدف تعزيز اتساق ممارسات أعمالنا مع احتياجاتهم وتطلعاتهم .ففي ع ّمان ،نظمت “أرامكس” حدثاً حضره أكثر من  300عضو من
“جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية” ،لمناقشة خدماتنا واحتياجات عمالئنا من قطاع الشركات .وشهد الحدث توقيع اتفاقية شراكة لتمكين
أعضاء الجمعية وتزويدهم بالتدريب وبناء القدرات المتعلقة بالمسائل اللوجستية ،فض ًال عن منحهم أسعاراً تنافسية.
“ج َملون” بهدف تدريب العمالء على استخدام أدواتنا وخدماتنا اإللكترونية.
وعالوة على ذلك ،قمنا بعقد لقاءات مماثلة مع َ
نحن حريصون على التواصل مع أعضاء المجتمع المدني والمحلي من خالل شركائنا من المنظمات غير الحكومية وشراكاتنا ،بهدف ضمان وفائنا
المستمر بالتزامنا في التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي نخدمها.
وخالل العام  ،2014ستتواصل أنشطتنا على صعيد التواصل مع الشركاء ،في ظل خطط تهدف إلى عقد ندوات تواصل إقليمية تشمل جلسات
الحوار المتعلقة بمشاريعنا الخاصة باالستدامة وتقريرنا ،كما نعتزم نشر دراسات استقصائية لتحديد أولويات الشركاء على صعيد ما نذكره فيه
تقاريرنا.
لقد حرصنا على االعتماد على آراء ومقترحات شركائنا في تحديد الجوانب المادية لتقريرنا لعام  ،2013حيث تواصلنا مع مساهمينا وطلبنا
منهم تقييم الجوانب األكثر أهمية بالنسبة لهم والجوانب التي يتوقعون أن ندرجها في تقريرنا نظراً الرتباطها بعملياتنا .وبمجرد تلقينا آلرائهم
ومقترحاتهم ،قمنا بتحديد نطاق وحدود كل جانب ووضعنا األولويات باالستناد إلى عملياتنا وألهمية آثارنا االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،حيث
حرصنا على اختيار عينة تمثل كل فئة من الشركاء المشاركين في االستطالع .ولذلك ،قمنا بتقديم االستطالع ألبرز عمالئنا وموظفينا الحاليين
والسابقين ،والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني والقطاعات الحكومية.
وكشف االستطالع عن اهتمام شركائنا الكبير بمسائل االمتثال وحقوق اإلنسان والعمال ،فقمنا على هذا الصعيد بضمان إضافة قسم كامل حول
برامج االمتثال التي نطبقها ،إضافة إلى ذكر جميع اإلجراءات التي تتخذها “أرامكس” لضمان التزامنا مع حقوق اإلنسان والعمال وفقاً للمعايير
الدولية .وعالوة على ذلك ،الحظنا اهتماماً بالجوانب التي نذكرها بدقة وعناية في تقاريرنا السنوية ،مثل برامجنا البيئية واالجتماعية.
ويوفر الجدول التالي لمحة شاملة عن أبرز شركائنا وإجراءاتنا وأولوياتنا ونتائج التواصل مع كل مجموعة.
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الشركاء

التكرار

عمليات التواصل

األولويات

الجهود والنتائج

الموظفون
• دفع الجامعة المؤسس ّية ألرامكس
إلى تحسين نوعية وفعالية دوراتها
• اجتماعات تشغيلية
التدريبية والتطوير الوظيفي استناداً
• اجتماعات مكتبية ،اجتماعات
إلى مالحظات الموظفين
• ضمان السالمة واألمن الوظيفي
وظيفية ،واجتماعات إقليمية
• استمرار برنامج "قيادات التغيير
• رواتب ومكافآت تنافسية
• جلسات عصف ذهني جماعية
ات التدريب العالمي"
• التطوير من خالل دور
• تقييم األداء الفردي
• االحتفاء بموظفينا البارزين في
الداخلية والتعليم التنفيذي وورش
• استطالعات داخلية
تضم القوة العاملة المتنوعة في
الصفوف األمامية ضمن فعاليات
تقييمات سنوية لألداء
أرامكس أكثر من  11,649موظفاً
العمل
للموظفين
اجتماعية
مناسبات
•
"يوم موظفي توصيل الشحنات في
موظفاً غير اجتماعات أسبوعية
ّ
• تبادل
الحاجةوشهرية وفصلية • استطالعات رضى الموظفين
مباشراً ،وحوالي
المعرفةواعطاء أفراد الفريق أرامكس"
2,220يسهم في إثراء للفرق حسب
التمكين
دعم
•
المستقلة
اإلدارة
لقاءات
•
ما
العالم،
مباشر حول
• تنظيم المزيد من اللقاءات القيادية
مسؤولية أعمالهم
اجتماعات لإلدارة العليا مرة على األقل • المؤتمر السنوي إلدارة أرامكس
التنوع ضمن طاقم عملها الذي أصبح
التقدم على أساس األداء اإلقليمية في مختلف المناطق
ربع
كل
• تواصل عبر شبكة اإلنترنت (مواقع • توفير فرص
يمثل حوالي  87جنسية مختلفة.
الجغرافية للعمليات
• ترسيخ بيئة عمل صحية
التواصل االجتماعي ،رسائل البريد
• تنظيم المهرجانات الرياضية ،مثل
• تكريس ثقافة الشركة وقيمها
اإللكتروني ،قنوات فيديو)
بطولة كأس أرامكس لكرة القدم
وسمعتها
• أدوات التواصل الداخلية
الخليجية وبطولة األردن لكرة القدم
• دورات تدريب داخلية وعبر شبكة
• ترقية عدد من المدراء المحليين
اإلنترنت ،دورات تثقيفية وورش عمل
واإلقليميين
• تحسين قنوات التواصل الداخلي
العمالء
• تحسين نظام شكاوى العمالء من
لدعم تطوير العمليات المستمر
• تطبيق نظام التتبع العالمي "غلوبال
كايس" في معظم المواقع
• تحسين خدمة العمالء من خالل
مواقع التواصل االجتماعي ،وأدوات
اإلنترنت وسطح المكتب ،وتطبيقات
• توفير الخدمات المتخصصة التي آيفون ،والدردشة الحية عبر اإلنترنت
• مواصلة نشر نظام حديث لمركز
• لقاءات
العمالءشخصية أسبوعية لمتابعة تلبي احتياجات العمالء
أرامكس لالتصال والذي يعمل على
آراء
والدعم
الجودة
عالية
خدمات
•
مركزة االتصاالت وتوفير التكامل
االنترنت،
شبكة
عبر
تواصل
منتديات
•
تبعاً الحتياجات العمالء واالتفاق
تقدم أرامكس خدماتها ألكثر من
المتواصل للعمالء
كفاءة عالية من حيث المؤتمت مع قاعدة بيانات العمالء
االجتماعي
التواصل
مواقع
مثل
وكالء
 60,000عميل يتوزعون في مناطق معهم ،تنظيم زيارات يقوم بها
ذات
حلول
•
التكلفة توفر قيماً تنافسية من حيث العالمية ،ورصد فعاليات تدفق العمل
الشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا ومندوبي "أرامكس" يومياً أو أسبوعياً والدردشة المباشرة عبر اإلنترنت
أو شهرياً أو فصلياً
ألغراض الضمان وتحليل مستوى
• فروع أرامكس ومنافذها
وأمريكا الشمالية*
السعر
الجودة.
االتصال
اكز
ر
م
•
• التوصيل في الوقت المحدد
• االستمرار في تنظيم دورات تدريبية
• فعاليات التواصل مع الشركاء
• ضمان السالمة والخصوصية
في مجال خدمة العمالء لموظفي
الصفوف األمامية
• جرى تدريب أكثر من ٦,000
موظفاً حول مواضيع تتعلق بالمسائل
المتعلقة باالمتثال لضمان تلبية
احتياجات عمالئنا وعدم تعريضهم
ألي مخاطر تتعلق باالمتثال ،قد تنجم
عن عملياتنا
 *١ال يشمل هذا الرقم عمالء خدمة "تسوق واشحن" الذين يزيد عددهم على  300ألف عميل
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الشركاء

التكرار

عمليات التواصل

شركاء األعمال

تضم قائمة شركائنا شركات الخطوط
الجوية وشركات النقل البحري
وشركات تأجير المركبات ومقاولين
ومنظمات غير حكومية

حسب الحاجة

المساهمون
مع نهاية العام  ،2013كان لدى
االجتماعات السنوية ونقل أحدث
أرامكس  23697مساهم ً
وأكبر
يملكا،أقل من  10٪المستجدات عبر القنوات الرسمية
مساهم من األفراد
وحسب احتياجاتهم
من األسهم
المجتمع

هو المجتمع األوسع الذي تمتد إليه
خدمات أرامكس واتصاالتها.
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عبر مشاريعنا المستمرة طوال العام
واللقاءات المباشرة ،وعند الحاجة،
والتفاعل المتواصل عبر قنوات
التواصل االجتماعي

أرامكس التقرير السنوي 2013

األولويات

الجهود والنتائج

• مواصلة المفاوضات والتعامالت
التجارية وتقديم الخدمات

• االحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة
لدعم المعايير التشغيلية المتناسقة
• تقديم الدعم اللوجستي للمنظمات
غير الحكومية
• ضمان
عالقات عمل طويلة األمد • عقد االجتماعات السنوية العامة من
امكس
مع أر
إمكانية الوصول إلى مشاريع أعمال أجل تعزيز تواصل الشركاء في تحالف
•
الشحن العالمي وتحالف التوزيع
امكس
ر
أ
مع
مشتركة
جديدة
العالمي
• زيادة القيمة للشركاء
• تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة
األخالقية
• المحافظة على القيم
والمتوسطة ودعم ريادة األعمال
• تطبيق استمارة تقييم الموردين على
كبار الموردين ،ومواصلة تطبيقها على
بق ّية الموردين في العام .2014

• االجتماعات السنوية للجمعية
العمومية
• التقارير السنوية
• تقارير األرباح الفصلية
• البيانات الصحفية
• قسم "عالقات المستثمرين" على
موقع اإلنترنت
• االتصال المباشر من خالل مكتب
عالقات المستثمرين

• ضمان عوائد استثمارات تفوق
المتوسط المتوقع
• حوكمة فعالة وذات كفاءة
• ضمان السمعة الجيدة للشركة
والعالمة التجارية المتميزة
• نمو مستدام وطويل األمد
• تبني النزاهة والشفافية كمبدأ
أساسي

• المشاركة المستمرة للمساهمين
من خالل االتصال واجتماعات
المستثمرين
• المحافظة على النمو والربحية خالل
العام 2013
• ضمان النزاهة المتميزة في ممارسة
األعمال

• االنخراط المباشر في الفعاليات
االجتماعية من خالل المبادرات
الكبرى ،مثل شراكتنا مع مؤسسة ر ّواد
التنمية وتعميم هذا النموذج في كل
من مصر وفلسطين ولبنان
• تعزيز ودعم ريادة األعمال
المجتمعية من خالل صندوق دعم
الشركات الناشئة بالشراكة مع مؤسسة
ر ّواد
التنمية في األردن ،إضافة إلى مؤسسة
• المالحظات واآلراء المباشرة وغير
"ومضة" و"معهد ماساتشوستس
المباشرة التي تقدمها المجتمعات
للتكنولوجيا" ومبادرة أويسيز 500
مواطنة
• أن تبقى أرامكس شركة ِ
المحلية ،والعمالء والموظفون
• تعزيز الفعاليات المجتمعية في
فاعلة وس ّباقة من خالل خلق قيم
وعائالتهم
المشاركة في المناسبات المختلفة مشتركة واالستجابة لحاجات المجتمع األسواق الجديدة التي قمنا بإطالق
•
عمليات جديدة فيها مثل كينيا،
وإقامة الشراكات للتغلب على
أهمية
حول
الوعي
نشر
بهدف
وأوغندا
التحديات والمساهمة في عملية
المشاركة المدنية في المنطقة
وجنوب أفريقيا
المناسبات التنمية
• المشاركة واالستثمار في
• مواصلة تعزيز الشراكة مع مؤسسة
• خلق فرص عمل وفرص توظيف
المجتمعية
"إنجاز العرب" لتزويد المدارس
المجموعات التي تركز على محلية ومنح أجور تنافسية
• دعم
• تقديم الدعم في حاالت الكوارث والجامعات المحلية بمتطوعين من
(مثل
المهمة
المجتمعية
القضايا
موظفي أرامكس
واستغالل طاقتنا في تسهيل
التلوث بالضجيج أو
في المنطقة
االزدحام المروري المساهمات الفردية لدعم جهود
الطرق)
أو السالمة على
• االستفادة من الشبكة اللوجستية
اإلغاثة
الرياضية
المنظمات
• التعاون مع
ألرامكس ودعم جهود اإلغاثة في
• إدارة الضوضاء
الرياضية
النشاطات
لدعم
الوطنية
• السالمة على الطرق والحد من أزمة حاالت الطوارئ حيثما تستدعي
المختلفة
الحاجة
المرور
• تعميم نموذج مؤسسة "رواّد
• تشجيع ودعم العمل التطوعي
• دمج الفئات المهمشة
افية
التنمية" ليشمل مناطق جغر
للموظفين ودعم جهود التمويل
جديدة
من خالل الشراكات ،مثل البرامج
التطويرية
لمؤسسة ر ّواد التنمية وبرنامج
أرامكس للمواطنين الفاعلين
• تحديد شركاء جدد في مناطق
عملياتنا الجديدة
• الشراكة مع هيئات السير والمرور
المحلية لتوفير التدريب لموظفي
النقل في أرامكس حول السالمة
المرورية

الشركاء

التكرار

عمليات التواصل

البيئة

األوساط المباشرة وغير المباشرة التي عبر مشاريعنا المستمرة طوال العام
نؤثر فيها ،وتتضمن المنظمات البيئية واللقاءات المباشرة ،وعند الحاجة،
والشركاء إضافة إلى األطراف المعنية والتفاعل المتواصل عبر قنوات
التواصل االجتماعي
ببصمتنا البيئية

• مواصلة الدورات التدريبية وحمالت
التوعية الداخلية في مجال البيئة
• التواصل المستمر مع المنظمات غير
الحكومية لتدارك أية مخاوف واإلجابة
على أية استفسارات
• التعاون مع المؤسسات والشبكات
التي تركز اهتمامها على قضايا البيئة
• استخدام منشآت ومباني أرامكس
كنموذج تدريب للمؤسسات البيئية
• مواصلة قياس وإدارة بصمتنا
الكربونية

األولويات

الجهود والنتائج

• إحراز شهادة الريادة في تصميمات
الطاقة والبيئة ( )LEEDفي مرافقنا
في القاهرة ،وتكثيف الجهود للحصول
على هذه الشهادة في المرافق األخرى
• اختبار عدة وسائل للحد من
استهالك الوقود عبر تحسين المسارات
ومراكز االندماج
• مواصلة تقديم الدعم لمنصة ومجلة
• تعزيز الوعي البيئي
"المنتدى العربي للبيئة والتنمية"
الكربونية
• تقليص البصمة
• إعداد التقارير السنوية حول بصمتنا
• تشغيل المباني الخضراء
الكربونية
واالستثمارات فيها
لألنظمة والمعايير العالمية • اعتماد  22من مرافقنا بشهادة اآليزو
• االمتثال
( )ISO 14001ألنظمة اإلدارة البيئية
• مواصلة الشراكات ومبادرات الرعاية
والمشاريع البيئية
• طرح تقنيات بديلة في أسطولنا
للنقل البري بما في ذلك الكهرباء
الهجينة والدراجات التي تغذيها
البطاريات والفواتير اإللكترونية
وتحسين المسارات
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Svalbard and Jan Mayen

Greenland

Norway
Iceland

Sweden
Russia
Finland

Faroe IS

Canada

Estonia
Latvia

Denmark
Isle of Man
Ireland

Netherlands

St Pierre and Miquelon

Spain

Portugal

Belarus

Greece

Gibraltar
Tunisia

Mexico

El Salvador

Turks and Caicos IS
Dominican
Anguilla
Republic

Algeria

Costa Rica
Panama

Mauritania

Virgin Islands - US
Antigua and Barbuda
St Kitts and Nevis
Montserrat
Guadeloupe
Dominica

Mali

Puerto Rico

Aruba

Nicaragua

Malta

Grenada

Martinique
St Lucia
Trinidad and Tobago

Venezuela

Guyana
Surinam
French Guiana

Colombia

Cape Verde

Senegal
Gambia

Togo/Benin

Sierra Leon
Liberia
Ivory Coast

American Samoa

Nepal

Nigeria

Cook IS

Central
African
Republic

South Sudan

Cambodia

Northern Mariana IS
Guam

Vietnam

Philippines
Palau

Sri Lanka
Malaysia

Somalia

Singapore

Brunei

Br Indian
Ocean Terr

Marshall IS
Nauru

Indonesia

Solomon IS

Tuvalu
Wallis and Futuna IS

Mozambique

Cocos Keeling IS

Malawi

Vanuatu

Zimbabwe

Mauritius
Madagascar

Botswana

Tokelau

Papua New Guinea

East Timor

Mayotte

Namibia

Micronesia

Malaysia

Maldives
Seychelles

Comoros

Reunion IS

Swaziland

South Africa

Lesotho

Norfolk Island

Uruguay

Chile
Argentina

New Zealand

Falkland IS

Fiji
Tonga

New Caledonia
Australia

Pitcairn IS
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Taiwan

Laos

Thailand

Kenya

Rwanda
Burundi

Bolivia

مواقع المشاريع االجتماعية
Aramex
٢٠١٣XXXXX
في عام

Hong Kong
Macau

Myanmar

Ethiopia

Uganda
Democratic
Republic of
Congo

Angola

Paraguay

Bhutan
Bangladesh

Yemen

Cameroon

Brazil

Peru

India

Oman
Eritrea

Zambia
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Pakistan

Tanzania

French Polynesia
Kiribati

Japan

Afghanistan

Iran

Djibouti

Guinea Bissau
Guinea

South Korea

China
Iraq

Sudan
Chad

Congo
Samoa

Korea North

Tajikistan

Bahrain
Qatar
United Arab Emirates
Saudi Arabia

Egypt

Niger

Burkina Faso

Equatorial Guinea
Sao Tome and Principe
Gabon

Ecuador

Turkmenistan

Syria
Lebanon
Palestine
Israel Jordan

Libya

Kyrgyzstan

Azerbaijan

Cyprus

Western Sahara

Bahamas
Cuba
Haiti
Cayman IS
Jamaica
Belize
Honduras

Guatemala

Mongolia

Armenia

Kuwait

Canary IS

St Vincent and Grenadine

Kazakhstan

Uzbekistan

Turkey

Morocco

Bermuda

Georgia

Poland

Germany

Belgium
Czech Republic
Luxembourg
Ukraine
Slovakia
Liechtenstein Austria
Hungary
Moldova
Switzerland
Slovenia
Bosnia and
France
Croatia
Herzegovina Romania
Monaco
Serbia Kosovo
Montenegro
Bulgaria
Vatican City
Andorra
Macedonia
Italy

Channel Islands

United States

Lithuania

United Kingdom

الحوكمة وااللتزام
يسعى مجلس إدارة «أرامكس» إلى تعزيز أداء الشركة وترسيخ مكانتها
الرائدة في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات .وتتم عملية اختيار
أعضاء مجلس اإلدارة من خالل ترشيح المساهمين وأعضاء مجلس
اإلدارة اآلخرين ،وتستند على االلتزام بميثاق عمل مجلس اإلدارة وضوابط
الحوكمة .وتضمن هذه العملية ترشيح األفراد الذين يتمتعون بأعلى
المؤهالت ويمتلكون المعرفة والخبرات الالزمة بالمسائل االقتصادية
والبيئية واالجتماعية ذات الصلة بالشركة وعملياتها.
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الحوكمة

يسعى أعضاء مجلس اإلدارة في “أرامكس” وعددهم تسعة إلى تعزيز أداء الشركة وترسيخ مكانتها في مجال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات.
ويتألف مجلس اإلدارة الحالي الذي تم انتخابه خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية في مايو  2011من األعضاء التالية أسماؤهم:

هيئة الحوكمة العليا
األعضاء

المنصب

االستقاللية

تنفيذي /غير
تنفيذي

الجنس

العمر

بداية الخدمة

الجنسية

1

التزامات أخرى

السيد عبد الله
محمد المزروعي

رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

61

منذ التأسيس

اإلماراتية

رئيس مجلس
اإلدارة (3
شركات)
عضو مجلس
اإلدارة ( 2شركة)

السيد فادي
غندور

المؤسس ونائب
رئيس مجلس
اإلدارة

غير مستقل

غير تنفيذي

ذكر

54

2005

األردنية

عضو مجلس
اإلدارة ( 1شركة)

السيد حسين
هاشم

الرئيس التنفيذي
وعضو مجلس
اإلدارة

مستقل

تنفيذي

ذكر

44

2011

الكندية

ال يوجد

السيد هالل
المري

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

37

منذ التأسيس

اإلماراتية

مدير عام (1
شركة)
رئيس تنفيذي (1
شركة)
رئيس مجلس
اإلدارة ( 1شركة)
رئيس ( 1لجنة)
عضو مجلس
اإلدارة (4
شركات)

السيد أحمد
البادي

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

57

منذ التأسيس

اإلماراتية

رئيس مجلس
اإلدارة ( 1شركة)
عضو مجلس
اإلدارة (13
شركة)

السيد عارف
نقفي

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

53

2005

الباكستانية

عضو مجلس
اإلدارة ( 1شركة)

السيد تشارلز
الحاج

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

56

2011

الفرنسية

ال يوجد

السيد عايض
الجعدي

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

57

منذ التأسيس

السعودية

ال يوجد

السيد مانع المال

عضو مجلس
اإلدارة

مستقل

غير تنفيذي

ذكر

37

2010

اإلماراتية

رئيس تنفيذي
وعضو مجلس
اإلدارة ( 1شركة)
عضو مجلس
اإلدارة (5
شركات)

 1تم إجراء آخر تحديث لاللتزامات األخرى في مارس .٢٠١٣

)(G34,38,39, 41
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يضم المجلس سبعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين (يشكلون نسبة  )%78بمن فيهم رئيس مجلس اإلدارة ،والعضو الوحيد غير المستقل وغير
التنفيذي هو فادي غندور المؤسس ونائب رئيس مجلس اإلدارة ،أما العضو التاسع وهو كذلك عضو غير مستقل ،فهو الرئيس التنفيذي لشركة
“أرامكس”،حسين هاشم ،وهو ممثل عن اإلدارة.
وترتكز عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة على ترشيحات المساهمين وأعضاء المجلس اآلخرين ،وتلتزم بشكل صارم بميثاق عمل مجلس اإلدارة
وضوابط الحوكمة ،هذا ويتم التركيز على مؤهالت المرشحين ،حيث يتم ترشيح األفراد الذين يتمتعون بأعلى المؤهالت ويمتلكون المعرفة
والخبرات بالمسائل االقتصادية والبيئية واالجتماعية ذات الصلة بالشركة وعملياتها.
 وفي حالة تعارض المصالح ،يجب على أعضاء المجلس اإلفصاح عنها لكي يتم إعفاءهم من المناقشات ذات الصلة كما يحق لرئيس المجلس أو
ً
ً
األعضاء اآلخرين ً
محتمل للمصالح.
تعارضا
أيضا تحديد القضايا المتعلقة باألعضاء اآلخرين والتي قد يجدون فيها
تمت هيكلة مبادئ الحوكمة التي تطبقها “أرامكس” وفقاً ألحكام القانون االتحادي رقم  8لسنة  1984المتعلق بقانون الشركات التجارية ،وقانون
حوكمة الشركات الجديد للشركات المساهمة ومعايير االنضباط المؤسسي ،وذلك لمساعدة المجلس ولجانه على ممارسة مسؤولياتهم .وتضم
حوكمة شركتنا لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة التدقيق.

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 إذا بعفو من السلطات املختصة.
• •يتوجب عىل مجلس اإلدارة أن ينتخب رئيساً للمجلس من بني أعضائه ونائ ًبا 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 التنفيذين املنتخبني أن يكونوا قادرين عىل تكريس الوقت والجهد للمجلس ،كام يجب أال تتعارض العضوية يف مجلس
اإلدارة مع أي مصالح أخرى.
• •ينبغي أال يشغل الشخص نفسه منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي م ًعا.
ً
مسؤول عن مراجعة مهارات وخصال أعضاء املجلس الجدد ،إضافة إىل تشكيلة املجلس ككل .ويشمل ذلك تقييم مؤهالت األعضاء
• •يعد املجلس
والنظر يف التنوع والعمر واملهارات والخربات يف سياق احتياجات املجلس.
• •فيام ييل ٌ
وصف للصفات التي يتعني عىل مجلس اإلدارة تقييمها لدى اختيارهم املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة ،ويتوجب عىل مجلس اإلدارة
مراجعة هذه الخصال مرة واحدة سنوياً عىل األقل ،ووف ًقا لهذه املراجعة القيام بالتغيريات الالزمة.

)(G4-40,42
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الصفات 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 اآلخرين 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 .واملعرفة
بالضوابط 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 لها.
• •إدارة األزمات :منح الجهد والوقت الالزمني للعمل خالل فرتات األزمات قصرية وطويلة األمد.
• •الصناعة /التقنية :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 الفريق اإلداري الذي يتمتع باملهارة واملوهبة واألداء املتفوق.
• •االسرتاتيجية والرؤية :املهارات والقدرة عىل تقديم رؤية اسرتاتيجية والتوجيه عرب تشجيع االبتكار ،ووضع التصورات للتوجهات الرئيسية ،وتقييم
القرارات االسرتاتيجية ،وتحدي الرشكة لتعزيز رؤيتها.
االلتزام تجاه الشركة:

• •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 .كام يتوجب 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 :امتالك أو االستعداد لتطوير معرفة واسعة يف كافة القضايا الحرجة التي تؤثر عىل الرشكة (مبا فيها الصناعة والتقنية
واملعلومات ذات الصلة بالسوق) ،والقيام بدور ومسؤوليات العضو (مبا فيها املبادئ القانونية العامة التي توجه عمل أعضاء املجلس).
• •االلتزامات األخرى :يف ضوء االلتزامات األخرى التي قد تنشأ ،يتوجب 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 الشركة:

• •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.
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لجان المجلس:

• •يضم املجلس اللجان الدامئة التالية“ :لجنة التدقيق” و“لجنة الرتشيحات واملكافآت” .ويجوز للمجلس ،من وقت آلخر تشكيل لجان إضافية حسب
الرضورة أو املناسبة.
• •يتم تعيني أعضاء اللجان من قبل مجلس اإلدارة .وينبغي األخذ بعني االعتبار مسألة تنقل أعضاء اللجان دور ًيا وبالتناوب عىل الرغم من أن هذا ليس
ً
رشطا إلزام ًيا.
• •لكل لجنة ميثاقها الخاص ،وتنص املواثيق عىل أغراض وأهداف ومسؤوليات اللجان فض ًال عن هيكل اللجنة وعملياتها ورفع اللجنة تقاريرها إىل
املجلس.

• •ينبغي أن تضم اللجنة عند تشكيلها ما ال يقل عن ثالثة أعضاء غري تنفيذيني ،اثنان عىل األقل من األعضاء املستقلني ،مبا يف ذلك عضو يف منصب
الرئيس .وال ميكن لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً يف تلك اللجان.
من أجل تجنب تعارض المصالح في المجلس:

• •ينبغي أن تشمل مهام العضو يف مجلس اإلدارة :منح األولوية ملصالح الرشكة ومساهميها يف حال تعارض املصالح.
ً
تعارضا مع مصالح الرشكة فيام يتعلق ببعض املعامالت التي يتم تقدميها للمجلس للنظر فيها
• •عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،يواجه
واملوافقة عليها ،أن يفصح عن ذلك إىل املجلس .ويجب توثيق هذا التقرير 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 و  /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 تعارض يف املصالح ،يجب توثيق تعارض املصالح و  /أو الطرف املعني وذكره يف تقرير الحوكمة السنوي ،الذي يتم نرشه عىل املوقع
اإللكرتوين للرشكة .كام تقوم هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية ،مبراجعة هذا التقرير أيضاً ونرشه عىل موقعها اإللكرتوين.

خطي يتقدم به اثنان
يجتمع مجلس اإلدارة بشكل منتظم مرة كل شهرين على األقل ،بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس اإلدارة أو طلب ّ
على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة ،كما يجري عقد االجتماعات االستثنائية حسب الضرورة .ويجوز ألي من المساهمين طرح أي موضوع
على المجلس للنقاش خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية .ويضم المجلس لجنتين دائمتين هما “لجنة التدقيق” و“لجنة الترشيحات
خاصا بها لتحديد مسؤولياتها ومهامها .وتجتمع لجنة الترشيحات مرة واحدة كل عام ،في حين تجتمع لجنة
والمكافآت” ،وتضع كل لجنة ميثا ًقا ً
التدقيق عند الضرورة ،إال أنها يجب أن تجتمع مرة بعد انتهاء ربع العام في الوقت والمكان المناسبين.
ويمكن طلب عقد اجتماعات إضافية من قبل أي عضو ،والمدقق الداخلي أو المدقق الخارجي .وتتلقى اللجنة تقاريرها مباشرة من وحدة التدقيق
الداخلي وتقدم مالحظاتها إلى المجلس بناء على ذلك ،تماشياً مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن “هيئة األوراق المالية والسلع” .والتدقيق
الداخلي نشاط مستقل هدفه تعزيز القيمة وتحسين عمليات الشركة .وتستخدم وحدة التدقيق الداخلي نهجاً نظامياً ومنضبطاً لتقييم وتحسين
كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة عليها ،وعملية الحوكمة .وتقدم وحدة التدقيق الداخلي ،وفقاً للمعايير العالمية للممارسة المهنية للتدقيق
الداخلي ،والتي وضعها معهد المدققين الداخليين ،ضمانات لكل من مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق والهيئة اإلدارية في “أرامكس” باعتماد آليات
مالية وتشغيلية تقوم بعملها على النحو المنشود .ومن مهام الوحدة كذلك ضمان وجود آليات رقابة مناسبة إلدارة الشؤون ذات المخاطر العالية،
واعتماد سياسات وإجراءات ونشاطات واضحة تساعد في تنفيذ المهام وفقاً ألفضل الممارسات.

)(G4-43,44) (G4-45,46,47

86

أرامكس التقرير السنوي 2013

يقوم مجلس اإلدارة بما يلي:

• •مراجعة وتقييم خطط الرشكة طويلة األمد واملصادقة عليها.
• •مراجعة وتقييم ميزانية الرشكة وتوقعاتها واملصادقة عليها.
• •مراجعة وتقييم عمليات تخصيص املوارد الرئيسية واستثامرات رأس املال واملصادقة عليها متاش ًيا 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 ومعايري النشاط.
• •عىل الرشكة أن تطبق سياسة بيئية واجتامعية تصب يف مصلحة املجتمع املحيل.

انطالقاً من التزام “أرامكس” بمسؤولياتها كشركة تتمتع بحس المواطنة والمسؤولية االجتماعية ،يقوم الرئيس التنفيذي للشركة ،السيد حسين
هاشم ،بإطالع مجلس اإلدارة بشكل دوري على النهج االستراتيجي الذي تتبعه الشركة مع المستثمرين ،باإلضافة إلى مبادرات الشركة وأدائها
في مجال االستدامة وعالقة هذا األداء باألداء العام للشركة .ونسعى في “أرامكس” جاهدين لمواصلة االلتزام بتحقيق التنمية المستدامة على
مستوى الشركة وتنفيذ سياسات استدامة داخلية ،مثل تطبيق سياسات بيئية وسياسات شراء مسؤولة ،واتباع منهج اإلبالغ عن أية مخالفات أو
أخطار .وتتم مناقشة هذه القرارات والقضايا االستراتيجية المتعلقة باالستدامة خالل اجتماعات مجلس اإلدارة قبيل توقيع أو اتخاذ المجلس أي
قرار يتعلق بتطبيق أي مبادرة أو هدف رئيسي يتعلق باالستدامة ،بما يتوافق مع ميثاق عمل مجلس اإلدارة.
تم تأسيس مجلس االستدامة بهدف تقييم المسائل المتعلقة بالموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية .ويضم المجلس أعضاء من مجلس
اإلدارة ويجتمع بشكل ربع سنوي التخاذ القرارات بشأن استراتيجية االستدامة ومناقشة أية مخاوف.
ويعمل “مجلس االستدامة” المؤلف من ستة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ،على مناقشة الموضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،حيث
يقوم مسؤول االستدامة األول بإطالع الرئيس التنفيذي على المسائل المتعلقة باالقتصاد والبيئة والمجتمع ،ليقوم الرئيس التنفيذي بعد ذلك بطرح
هذه المواضيع على المجلس التي يحيلها مرة أخرى إلى مسؤول االستدامة األول .وعالوة على ذلك ،يستعرض الرئيس مع كل عضو وبشكل دوري
األداء في واجبات كل عضو ،وكذلك دور ومسؤوليات كل عضو.
يعمل “مجلس االستدامة” إلى جانب فريق االستدامة المتخصص على تسهيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في
سبيل توسيع وتحسين أنشطة االستدامة التي تقوم بها “أرامكس” ،وتعزيز أثرها ونطاقها .وباإلضافة إلى ذلك ،يسهم التواصل الفعال مع الشركاء
عبر الدورات واللقاءات المباشرة واالستطالعات في التأكد من تماشي أنشطتنا مع احتياجات شركائنا .ويصادق مجلس االستدامة على تقرير
“أرامكس” السنوي لنشرة عبر القنوات المحددة.
يضع المجلس استراتيجية إلدارة المخاطر ،وإجراءات االستجابة الالزمة التي تتعلق باآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،حيث يجري طرح هذه
االستراتيجيات على المجلس وإحالتها إلى الفريق لتنفيذها ويعمل “مجلس االستدامة” برئاسة نائب رئيس مجلس اإلدارة الذي يضمن بدوره
اتساق أداء المجلس مع أداء مجلس اإلدارة واستراتيجية الشركة.
بدأنا في العام  2013بهيكلة وحدة إدارة المخاطر في شركتنا ،حيث قمنا هذا العام بصياغة دليل تقييم المخاطر الخاص بنا ،كما قمنا بتطوير
آلية لتسجيل المخاطر وضوابط المخاطر .وسنواصل تطبيق هذه اآلليات في جميع عملياتنا في عام .2014
يجري تحديد الضوابط ودمجها في جميع العمليات  /خطوط اإلنتاج  /النظام وما إلى ذلك منذ انطالقتنا ،وهي مصممة لضمان التنفيذ الفعال
لإلجراءات التي تحد من المخاطر.
)(G4-48
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تؤخذ الضوابط القائمة فقط بعين االعتبار أثناء تقييم المخاطر .وال يتم استعراض الضوابط المخطط إطالقها في عملية التقييم (فهي ليست جز ًءا
من عملية التخطيط للعمل) كونها ال تزال غير مثبتة الفعالية.
ً
وعوضا عن ذلك ،قد تكون الضوابط مصممة بهدف رصد احتمالية وقوع المخاطر
صممت معظم الضوابط لمنع المخاطر المتكررة بالفعل.
وتسليط الضوء عليها ،أو بهدف المساعدة على الحد من عواقبها .وسوف تكون الضوابط ،بشكل عام إحدى تلك األنواع (رغم احتمالية أن ينتمي
أحد الضوابط ألكثر من نوع).
وخالل تقييم المخاطر ،يجري أيضاً تقييم فعالية واحد أو مجموعة من الضوابط القائمة ،ما يساعد على إرشاد عملية التقييم الحتمال وجود خطر
متكرر وعواقبه ،في حال حدوثه.
وفي الحاالت التي تستلزم اتخاذ خطوات عملية ،مث ًال لتجنب أو تقليص  /آثار المخاطر ،ينبغي وضع خطة عمل مناسبة توثق توكيل إجراءات
محددة لألفراد ،كما تحدد التواريخ المتفق عليها الستكمال األهداف المنشودة.
وتجري متابعة تقدم خطة العمل بصورة مركزية ،حيث يجري رفع التقارير بانتظام لإلدارة العليا حول الخطوات التي استكملت  /قيد التنفيذ.
ينبغي أن يؤدي استكمال العمل إلى إعادة تقييم للخطر (رغم أنه في حال طرح ضوابط جديدة ،قد يتطلب األمر إتاحة فترة زمنية لجمع أدلة
كافية حول فعالية تلك الضوابط الجديدة)
وتماشياً مع المعايير العالمية للمسؤولية االجتماعية ( )AA1000المتعلقة بالشمولية ،يتم تشجيع المساهمين والموظفين على تقديم توصياتهم
ومالحظاتهم من خالل اآللية المتاحة على الشبكة الداخلية للشركة لإلبالغ عن المخالفات .وتضمن سياسة وآليات اإلبالغ عن المخالفات المط ّبقة
في “أرامكس” والهادفة إلى تأكيد التزامنا بالشفافية ،اإلبالغ عن أية مخالفات ومحاولة معالجتها في أسرع وقت ممكن لترسيخ البعد األخالقي
في المعامالت التجارية ،مع توفير الحماية للموظفين .وال يوجد اتصال مباشر بشكل عام بين مجلس اإلدارة والموظفين ،إال أن المجلس يطلع
بشكل دائم على آراء الموظفين ومواطن القلق لديهم وفق اآلليات المعتمدة لدينا في “أرامكس”.
يرفع مجلس اإلدارة في كل عام توصية إلى المساهمين في الشركة حول المكافأة التي يتعين دفعها إلى أعضاء مجلس اإلدارة لقاء أتعابهم عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر  /كانون األول  ،2012صادق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة بأن يتلقى كل عضو من أعضاء المجلس مبلغ
 68,000دوالر أمريكي كتعويض سنوي .وينبغي أن يمتلك المساهم على األقل نسبة  %10أو أكثر من أسهم الشركة ليتمكن من إدراج بند جديد
على جدول األعمال بشكل تلقائي .وفي الوقت الحالي ال يمتلك أي من المساهمين نسبة  %10أو أكثر من أسهم الشركة ،ما يعني أن إدراج
مواضيع النقاش على جدول أعمال االجتماع السنوي للجمعية العمومية يتم وفقاً لتقدير ورؤية مجلس اإلدارة.
شركة “أرامكس” مدرجة في سوق دبي المالي ،وتلتزم بالنظم الخاصة بحوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير االنضباط المؤسسي التي
وضعتها هيئة األوراق المالية والسلع ،والتي أصبحت إلزامية منذ العام  .2010وانطال ًقا من التزامنا بالشفافية ،فقد قمنا بإعداد تقرير حوكمة
مستقل ً
امتثال لما تنص عليه هيئة األوراق المالية والسلع فيما يتعلق بمراجعة أداء المجلس.
تلتزم أرامكس بكافة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية ،حيث تعد مزودًا رائدًا .وتشمل هذه التشريعات األحكام والضوابط
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التي تحددها الهيئات التنظيمية المحلية والدولية حول كيفية التعامل مع المواد الخطرة ،ودقة المعلومات والبيانات التي تحتويها ملصقات
الشحن فيما يخص خدماتنا.
إننا نسعى جاهدين أن يكون لخدماتنا تأثير إيجابي على كافة األطراف المعنية والحد من اآلثار السلبية المحتملة إلى أدنى حد .ومثال على ذلك،
فإننا نبذل جهودًا حثيثة لتقليص بصمتنا الكربونية.
قمنا في العام  2011بدمج التدريب الخاص بأخالقيات العمل ضمن البرنامج التعريفي للموظفين للمرة األولى ،ونواصل العمل على توفير المزيد
من الدورات التدريبية للموظفين الذين يقودون عملياتنا الرئيسية .فنظامنا التدريبي مبني على منهجية قائمة على االستمرارية ،وانطالقاً من ذلك
نهدف إلى زيادة عدد البرامج التدريبية لموظفينا الحاليين.
لم تشهد أرامكس خالل العام  2013أية مخالفات تتعلق بمخالفة التشريعات المحلية أو الدولية ،كما لم نواجه أية إجراءات قانونية تتعلق
بالمنافسة غير المشروعة أو مكافحة االحتكار .ويشير ذلك إلى التزامنا بالقوانين والتشريعات الدولية النافذة في كافة عملياتنا.
ويقوم فريق التدقيق الداخلي بعمل تدقيق دوري على كافة مكاتبنا ،ويشمل ذلك كافة قطاعات األعمال في الشركة ،بما فيها تقييم مخاطر
الفساد وحسب معلوماتنا ،لم يتم تسجيل أي قضية فساد في العام .2013
ال تقبل “أرامكس” أي تمويل من أية حكومة أو حزب سياسي ،ولم تحصل الشركة في العام  2013على أي تمويل من هذا النوع .كما لم تقدم
الشركة الدعم ألي 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
 ،2013مل يتم اإلبالغ عن أي مخاوف رئيسية حرجة.
• •تقوم لجنة التدقيق يف املجلس بتقديم تقرير عن األنشطة والنتائج التي توصلت إليها وحدة التدقيق الداخيل إىل مجلس اإلدارة.
• •متثل وحدة التدقيق الداخيل ً
ً
مستقل هدفه تعزيز القيمة ومستويات الثقة ،وتحسني عمليات الرشكة .وتستخدم وحدة التدقيق
نشاطا موضوع ًيا
ً
ومنضبطا لتقييم وتحسني كفاءة عمليات إدارة املخاطر والرقابة عليها ،وعملية الحوكمة.
نهجا نظام ًيا
الداخيل ً
• •يشمل نطاق التدقيق الداخيل ،وال يقترص عىل :فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة املخاطر والضوابط الداخلية واإلجراءات يف
“أرامكس” ،فض ًال عن جودة األداء يف تنفيذ املسؤوليات املحددة لتحقيق أهداف وطموحات “أرامكس”.

• •تتواصل وحدة التدقيق الداخيل باستمرار مع اإلدارة فيام يتعلق بتنفيذ خطط العمل املتفق عليها 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 اشهر او بتقرير ربع سنوي.

نقوم باإلفصاح عن التعويضات التي نقدمها لهيئة الحوكمة العليا في شركتنا ،أما بالنسبة لتحليالت تعويضات لجنتنا التنفيذية ،لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عنها نظراً لكون ذلك ال يمثل قاعدة أعمال معهودة في األسواق التي نعمل فيها.

)(G4-49,50) (SO6
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االلتزام

يسعى “برنامج االلتزام” في “أرامكس” إلى االلتزام بثقافة االحترام ،والصدق والنزاهة .وعبر توفير إطار إلدارة قضايا االمتثال ،يساعد البرنامج
على ضمان تمكين كل موظف من تمييز وتجنب المواقف التي قد ّ
تضر بنزاهة أرامكس .ويحظى البرنامج بدعم القيادة التي تتجلى في هيكلية
إعداد التقارير والتي تتيح لمسؤول االمتثال في “أرامكس” التواصل المباشر إلى القيادة العليا والمجلس .وتم إنشاء هذا البرنامج بهدف توفير
الدعم واألدوات الالزمة لتحقيق التوقعات بأن كل موظف وفرد في فريق العمل يؤدي عمله بصدق ونزاهة.
تحدد مدونة قواعد السلوك لدى “أرامكس” مساعينا الرامية إلى غرس ثقافة مؤسسية توجه أعمالنا وعمليات اتخاذ القرارات فيما نراه عادالً
وصادقاً ،وبما يضمن الحياة الكريمة لجميع الناس .تمثل مدونة قواعد السلوك في “أرامكس” المنصة التي تمهد الطريق أمام العمل على مستوى
العالم والتواصل مع موظفينا ووكالئنا وموردينا وعمالئنا ،فهي تمهد الطريق أمام:
• •عمليات املشرتيات الشفافة والنزيهة واملهنية
• •اختيار املوردين وامتثال الرشكاء مع جميع القوانني واألنظمة
• •تكافؤ فرص العمل
• •املعاملة العادلة واملساواة وفرص التطور لجميع املوظفني
• •ظروف عمل آمنة ومأمونة وصحية
• •احرتام الزمالء والتنوع
• •املساءلة
• •احرتام حقوق االنسان والعامل العاملية
• •إدارة الطوارئ واألزمات
• •توضيح تعارض املصالح
• •حامية وكفاءة استخدام أصول الرشكة وممتلكاتها
• •حامية املعلومات الرسية مبا فيها األرسار التجارية لرشكة أرامكس وامللكية الفكرية
• •اتصاالت منفتحة وسياسة الباب املفتوح
• •هدايا األعامل والرتفيه
• •مكافحة الرشوة والفساد

وبمساعدة شركة تدقيق خارجية ،قسمت أرامكس مدونة قواعد السلوك إلى سياسات منفردة لتسهيل عملية تبادل المعلومات الداخلية ،وهي
كما يلي:
أ .االمتثال التجاري
ب .الهدايا غير الالئقة ،والترفيه والمدفوعات
ج .الشؤون القانونية والترخيص
د .حقوق اإلنسان والعمال
ه .تعارض المصالح
و .مكافحة المنافسة ومكافحة االحتكار
ز .السرية
ح .التبرعات الخيرية والرعاية
ط .غسيل األموال
)(G4-56-EC4

90

أرامكس التقرير السنوي 2013

وفي المجاالت التي ال توفر فيها السياسات واإلجراءات والضوابط الداخلية توجيهات واضحة لمسار عمل معين ،يتوقع من موظفينا وقياداتنا
االلتزام بإطار المدونة و  /أو طلب المشورة.
إلى جانب نشر السياسات المذكورة ومدونة قواعد السلوك في جميع المواقع الداخلية والخارجية لشركة “أرامكس” ،ارتأت اإلدارة أن الوسيلة
المثلى لنقل المواد وتحقيق فهم أفضل ألخالقياتنا يتمثل في عقد الدورات التدريبية النظرية لجميع العاملين في “أرامكس” .وعلى هذا الصعيد،
قمنا خالل العامين الماضيين بتدريب  %72من موظفينا على كافة الموضوعات المدرجة في مدونة قواعد السلوك ،مثل التدريب على حقوق
اإلنسان والعمال وسياسات مكافحة الفساد .وينبغي أن يشمل التدريب جميع الموظفين بحلول نهاية عام  .2014وبهدف ضمان الفهم الكامل
لهذه السياسات ،سنبدأ في العام  2014بإرسال رسائل تذكير ورسائل البريد اإللكتروني وتنظيم المسابقات الفورية للموظفين المدربين .وعالوة
على ما تقدم ،خضعت عمليات “أرامكس” بالكامل لتقييم المخاطر المتعلقة بالفساد ،ولم نشهد رصد أي حاالت من هذا القبيل.
ملخص التدريب النظري
مجموع المشاركين

11649

إجمالي المتدربين بالمرحلة األولى

6840

إجمالي المتدربين بالمرحلة الثانية

3134

المتبقي

4216

قمنا بتوضيح ثقافتنا في مدونة قواعد السلوك عبر االلتزام بما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
1 .1تشارك أرامكس يف مبادرة الرشاكة ضد الفساد التي أطلقها املنتدى االقتصادي العاملي يف عام  2004بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد يف القطاع
2 .2قانون الرشوة يف اململكة املتحدة
3 .3قانون الواليات املتحدة ملامرسات الفساد الخارجية
4 .4معايري مبادئ املسؤولية االجتامعية ()AA1000
5 .5منظمة العمل الدولية
6 .6القوانني الدولية واملحلية األخرى
7 .7إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان
8 .8املعايري البيئية

)(PR9,PR7,SO9,SO10,SO11,SO7,HR2,HR3,HR5,HR9,HR10,HR11,HR12,SO3,SO4,SO5,SO8,SO9,SO10,SO11,PR7
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وفي العام  ،2013واصل البرنامج تحسين بنيته التحتية ،ومناقشة القضايا المتعلقة بااللتزام ،وابتكار سياسات جديدة للحد من المخاطر ،وتعزيز
خطوط التواصل الرسمية وغير الرسمية بهدف تعزيز ثقافة االلتزام في “أرامكس”.
وقد ال تزال بعض القضايا المجهولة أو غير المقدرة قائمة ،ولذلك تجدر اإلشارة إلى أن عمل البرنامج على تقييم وتحديد األولويات التي قد
تعيق االلتزام مستمراً وقيد التطور ،ليتيح بذلك إجراء التغييرات االستراتيجية على مدار العام من خالل خطة العمل في حال ظهور تهديدات
غير متوقعة.
إن الوقت مناسب إلطالق البرنامج في ضوء توجه نظم اإلدارة القائمة المتزايد إلى االستفادة من البرنامج كمرجع رئيسي .وسنواظب بدورنا على
مواصلة تحسين البرنامج ونشر الوعي ،والتركيز في الوقت نفسه على تقييم ومتابعة مخاطر عدم االلتزام.
وفي إطار التزامنا الدائم تجاه حماية حقوق اإلنسان ،خضعت جميع مواقع “أرامكس” حول العالم للتقييم على صعيد حقوق اإلنسان ،بهدف
ضمان انعدام االنتهاكات .وعالوة على ذلك ،تلقى جميع أفراد الفرق األمنية في “أرامكس” التدريب على مدونة قواعد السلوك التي تتضمن
قس ًما ً
كامل حول حقوق اإلنسان والعمال .ورغم أننا ال نقدم التدريب للموردين و  /أو العمالء ،إال أننا شرعنا بإضافة فقرات حقوق اإلنسان إلى
جانب الفقرات األخرى المتعلقة بمدونة قواعد السلوك إلى عقودنا وعلى شكل استبيان للموردين والمقاولين الداخليين .ويشمل ذلك أي مزودين
خارجيين للخدمات األمنية.
وفي العام  ،2013بدأنا بتطبيق مبادرة تقييم الموردين التي تغطي كافة المواضيع المتعلقة باالمتثال مثل حقوق اإلنسان وحقوق العمال
ومكافحة الفساد والرشوة ،إضافة إلى المعايير البيئية مثل تطبيق نظم اإلدارة البيئية.
وقد عملنا أيضاً على ضمان تقييم جميع الموردين الجدد باستخدام استمارة التقييم ،وذلك ابتدا ًء من شهر يوليو  ،2013حيث حرصنا على ضمان
تقييم جميع موردينا الجدد ،كما قمنا بتوزيعها على كافة الموردين الحاليين الرئيسيين.
ويتمثل الهدف من استمارة التقييم في ضمان امتثال جميع الموردين والمقاولين الفرعيين لحقوق اإلنسان والعمال المعترف بها دول ًيا ،وقوانين
ومعايير مكافحة الفساد والرشوة في جميع مجاالت أعمالهم وخارجها .وفي حال تحديد ثغرات في تطبيق ضوابط اإلدارة البيئية ،نتعاون مع
الموردين على وضع الخطط لسد هذه الثغرات ،ونعتزم استكمال هذه العملية في نهاية  .2104أضف إلى ذلك أننا نعمل على ضمان مشاركة
سياساتنا ضد استخدام العمالة القسرية أو عمالة األطفال مع شركاء أعمالنا وتعزيز مستوى الوعي بشأن هذه المسألة ضمن جميع دوائر أعمالنا.
هذا ونخطط ً
أيضا إلى توسيع نطاق هذا التقييم ليشمل آلية تدقيق خارجية لموردينا بهدف ضمان امتثالهم.
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وعلى حد علمنا ،لم تواجهنا أي مشاكل على صعيد حقوق اإلنسان ،وعمالة األطفال أو انتهاكات على صعيد العمالة اإلجباري والقسري ضمن
سلسلة التوريد ،كما أننا لم نتلق في العام  2013أي شكاوى حول حقوق اإلنسان ،والعمالة القسرية أو عمالة األطفال أو أي مخاوف تتعلق
بعملياتنا .كما لم تصلنا أي مخاوف بشأن حقوق اإلنسان والعمالة القسرية أو عمالة األطفال فيما يتعلق بموردينا ،ولم نتلق أي شكوى من خالل
قنواتنا الرسمية ،ولم نرصد أو نتلقى أي شكاوى حول آثار اجتماعية سلبية لعملياتنا أو في سلسلة التوريد لدينا.
ولم نرصد ً
أيضا أي آثار سلبية كبيرة على البيئة ،باستثناء االنبعاثات التي تنتج عن استخدام شركات الطيران والخطوط البحرية والشحن البري لنقل
شحناتنا وتوفير الخدمات لعمالئنا .إال أننا نعي اآلثار الناتجة وندمجها ضمن سلسلة التوريد للحد من بصمتنا الكربونية ضمن النطاقات الثالثة.
سياسة اإلبالغ عن المخالفات

توفر “أرامكس” المبادئ التوجيهية ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي أرامكس وعمالئها وشركائها حول سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحاالت الغش
والمخالفات والتظلمات المتعلقة بمدونة قواعد السلوك واألداء االجتماعي والبيئي في أرامكس .ونحن نشجع موظفينا وعمالءنا على استخدام
هذا النظام من أجل اإلبالغ عن المخالفات ونقدم لهم التدريب الكافي لإلبالغ عن الحوادث التي تواجههم مهما كان نوعها .أما بالنسبة للمخاوف
والشكاوى الخارجية ،فلدينا عنوان بريد إلكتروني مخصص يمكن للجميع استخدامه لإلبالغ عن أي مشكلة .ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بنفس
اآللية التي تتم فيها معالجة القضايا الداخلية.
ويجري التعامل مع الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها عبر نظام اإلبالغ عن المخالفات في “أرامكس” على الفور من قبل لجنة مستقلة .وتشمل عملية
التحقيق تشكيل لجنة داخلية للوصول إلى القرار األمثل.
بعد استكمال التحقيق ،يقوم ممثل لقسم الموارد البشرية بمناقشة نتائج التحقيق مع صاحب الشكوى والمتهم .وفي حالة عدم رضا أي من
الطرفين ،يحق له االستئناف في غضون  10أيام عمل من تاريخ استكمال التحقيق ،حيث سيتم توجيه االستئناف إلى مدير الموارد البشرية
اإلقليمي و  /أو المدير اإلقليمي.

وتشمل إجراءات التصحيح ،وال تقتصر على:

• •إنذار شفهي  /خطي
• •اإللزام بتقديم اعتذار خطي
• •اإللزام باتباع جلسات تدريبية حول أخالقيات األعامل أو أي تدريب يعترب رضورياً أو ذي صلة
• •الوقف عن العمل بدون أجر ملدة أقصاها  60يوم عمل
• •فقدان الوظيفة
• •املسؤولية املدنية والجنائية أمام القوانني املحلية

)(G4-57,58, EN32,EN33,LA14,LA15,HR1
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أهم األهداف غير المالية

يوضح الجدول أهم المجاالت غير المالية التي يجب التركيز عليها ،إضافة إلى األهداف المنشودة في عام :2014
المجال الرئيسي

أهداف العام 2013

اإلنجازات

األهداف المرجوة للعام 2014

الموظفين
نظام إدارة الموارد البشرية
رضى الموظفين وخلق
الحافز لديهم
تدريبات مدونة قواعد السلوك

جودة التدريب

تطبيق الدورات التعليمية
عبر اإلنترنت
برنامج تطوير القيادة

التوسع في تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية
ليشمل بقية مواقع الشبكة
وضع خطط عمل بنا ًء على نتائج استطالع رضى
الموظفين
توفير برامج التدريب حول حقوق اإلنسان
والعمال في المحطات الرئيسية
دورات تدريبية خاصة بمكافحة الرشوة والفساد
على امتداد الشبكة

تم تطبيقه في  20موقعاً جديداً

استكمال تطبيق النظام في  7مواقع أخرى

تطوير أنظمة
الموظفينجديدة لالستجابة لنتائج استطالع مواصلة الجهود لتطبيق خطط العمل
رضى
تم تدريب أكثر من  8736موظف
تم تدريب أكثر من  8736موظف

مواصلة توفير التدريب لبقية الموظفين والتركيز
على الموظفين الجدد
مواصلة توفير التدريب لبقية الموظفين والتركيز
على الموظفين الجدد

مراجعة وتطوير المواد التدريبية في أرامكس

قيد اإلنجاز

مواصلة العمل

التوسع في توفير التدريب على المهارات
اإللكترونية
مراقبة وتعزيز مبدأ التزام المدربين بمعايير
اختيار المدرب في أرامكس
تشغيل وتقييم نظام إدارة التعليم عبر اإلنترنت
في أرامكس
توفير برنامج عالي الجودة لتدريب اإلدارة
التنفيذية على امتداد الشبكة

قيد اإلنجاز

مواصلة العمل

قيد اإلنجاز

مواصلة العمل

تم طرح النظام
وحضر  2009موظف  850ساعة مواصلة الطرح
تدريب عبر اإلنترنت
تم طرح نظام تجريبي في مصر

توسيع النطاق ليشمل مزيداً من الموظفين

الصحة والسالمة
التدريب

السياسات واإلجراءات

األداء
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مواصلة تقديم التدريب في مجال الصحة
والسالمة التي تقتضيها حاجة كل وظيفة ،لكافة قيد اإلنجاز
الموظفين
الحصول على شهادة نظام إدارة الصحة والسالمة تم الحصول على الشهادة في  3محطات
وتجديدها في  2محطة
المهنية في محطتين إضافيتين

مواصلة العمل
مواصلة العمل

تحديث خطط اإلخالء في الحاالت الطارئة

قيد اإلنجاز

مواصلة تطوير األداء

تحديث السياسات واألدلة التوجيهية الخاصة
بالصحة والسالمة واألمن

قيد اإلنجاز

مواصلة تطوير األداء

تقليل معدل الحوادث لكل شحنة بنسبة %10

لألسف ،ارتفعت النسبة بواقع %22

خفض الحوادث بنسبة %10

المجال الرئيسي

أهداف العام 2013
الوصول إلى نسبة صفر في الوفيات

السالمة
الجودة

اإلنجازات

األهداف المرجوة للعام 2014

شهد العام  2012حالة وفاة واحدة في مرافقنا الوصول إلى نسبة صفر في
الوفيات
خالل العام 2013

خفض معدل تكرار الوقت الضائع بنسبة %10

تم خفض المعدل بنسبة %42

خفض المعدل بنسبة % 10

تقليل الوقت الضائع بسبب اإلصابات بنسبة
 %10لكل مليون شحنة
تطوير إجراءات السالمة واألمن الجسدي في
جميع مرافقنا
إحراز شهادة "اآليزو  "9001في محطتين
إضافيتين
إعداد استمارة تقييم الموردّين واختبار تطبيقها
مع الموردين الرئيسيين

لألسف ،ارتفع الوقت الضائع بنسبة %33

خفض المعدل بنسبة % 10

تم إنجاز العمل

مواصلة تطوير األداء

تم الحصول على
الشهادة في  6محطات جديدة مواصلة العمل
والتجديد في محطتين
تم تطبيق االستمارة على الموردّين الرئيسيين

تطبيق اإلجراء على كافة
الموردّين

البيئة
أصبح البرنامج جزءاً من برنامج التدريب
االساسي وتم طرحه في جميع المحطات.

التوعية الداخلية

توسيع برنامج التدريب على الوعي البيئي
ليشمل جميع المحطات

المواد

إطالق مسابقة "جرينزيال" البيئية (قيد
البيئة" .اإلنجاز) قيد اإلنجاز
وبرنامج التوعية البيئية "أبطال
تطبيق نظام لقياس حجم النفايات في
تم إنجاز العمل في  6محطات
المحطات الرئيسية

األداء

إجراء
خارجيةتحليل النبعاثات الكربون بمساعدة جهة تم إنجاز العمل ،وإصدار التقرير الثالث

المرافق

إحراز شهادة ا"لريادة في تصاميم الطاقة
والبيئة" في جميع مراكز اللوجستيات المش ّيدة تم إحراز الشهادة في موقعين
حديثاً في  5مواقع
إحراز شهادة "اآليزو  "14001في  6محطات

تم إحراز الشهادة في  6مواقع

مواصلة تطبيق البرنامج على
امتداد الشبكة ليشمل كافة
الموظفين القدامى والجدد
توسيع نطاق "أبطال البيئة في  10محطات
إضافية
توسيع النظام ليشمل  10محطات إضافية
وتضمين إدارة نفايات اإللكترونيات
االستمرار في إعداد التقارير
والتقليل من البصمة الكربونية وطرح نظام
إلدارة بيانات البصمة الكربونية في جميع
المحطات الرئيسية
إتمام إجراءات الحصول على
الشهادة لكافة المستودعات قيد اإلنشاء
مواصلة العمل

النشاط المؤسسي
المشاركة

عقد جلستي حوار مع الشركاء

تم عقد جلسة واحدة

العمل على عقد جلسة ثانية

المدى

توسيع نشاط الشركة في أسواقنا الناشئة
الجديدة ،وبخاصة في أفريقيا
تقديم الدعم لتعليم  300شاب تقريباً

تم توسيع نشاط الشركة في كافة المواقع
وإطالق "برنامج أرامكس للمواطن العالمي"

مواصلة التوسع

تم تقديم الدعم ألكثر من  500شاب

تقديم الدعم ألكثر من  500طالب

العمالء
استطالع رضى العمالء

تحديد وتطوير أدوات قياس رضى العمالء

التميز في الخدمات

اختبار مبادرة أدوات قياس رضى العمالء في
أحد مواقع أرامكس
دعم إنجاز  % 50من إجمالي التعامالت إلكترونياً
قيد اإلنجاز
من خالل أدوات
أرامكس اإللكترونية
تطوير سياساتنا وإجراءاتنا الحالية الخاصة
قيد اإلنجاز
بخدمة العمالء

مواصلة تطوير األداء

قيد اإلنجاز

مواصلة تطوير األداء

قيد اإلنجاز

مواصلة تطوير األداء

قيد اإلنجاز

مواصلة تطوير األداء

جديد

الوصول إلى  200شركة صغيرة ومتوسطة في
عام 2014

جديد

دعم  50شركة على امتداد الشبكة

جديد

تمكين  100امرأة وشاب على امتداد الشبكة

جديد

تصميم برامج جديدة في كل بلد نعمل فيه،
حيث يشكل التوطين مسألة مهمة

تطوير نظام مراقبة مركز االتصال
تنظيم برامج تدريبية خاصة بخدمة العمالء
لجميع موظفي الصفوف األمامية
تحسين فعالياتنا في مجال اإلعالم االجتماعي
التواصل مع العمالء
وإعداد التقارير
تصميم وتطبيق برنامج المؤسسات الصغيرة
دعم ريادة األعمال
والمتوسطة
تصميم وتطبيق برنامج لدعم العمالء في
برنامج لدعم الشركات في ممارسات االستدامة ممارسات االستدامة وإعداد تقارير االستدامة
التشارك مع المبادرات الدولية والوطنية لتمكين
برنامج أرامكس التقني لتمكين النساء والشباب النساء والشباب من االستفادة من التكنولوجيا
وتعلمها
تحسين برامجنا الحالية لدعم التوطين في
التوطين
جميع بلدان عملياتنا

تم إنجاز العمل

االستمرار في تطوير األداء

تم تطبيق استطالع واحد خالل العام الماضي

تطبيق المبادرة في بقية أرجاء الشبكة
مواصلة تطوير األداء
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عملية إعداد التقرير

يعد هذا رابع تقرير موحد ألرامكس ،يدمج بين بياناتنا المال ّية وغير المالية للعام .2013

وتفخر “أرامكس” بكونها إحدى الشركات السباقة على مستوى المنطقة التي تحولت من اإلرشادات التوجيهية رقم ( )3.1التي أرستها “المبادرة
العالمية إلعداد التقارير” ،إلى اإلرشادات التوجيهية ( )G4التي تم إطالقها حدي ًثا ،والتي تتيح عملية أكثر صرامة وتركيزًا على حول الجوانب
المختلفة لعملياتنا وآليات إدارتنا في إعداد التقارير.
تم إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع اإلرشادات التوجيهية ( )G4الصادرة عن “المبادرة العالمية إلعداد التقارير” ( )GRIومن خالل هذا التحول،
نأمل أن نتمكن من تغطية الموضوعات التي تهم شركائنا ومساهمينا ،والعمل في الوقت نفسه على تحسين تكامل بياناتنا المالية وغير المالية.
ولمزيد من المعلومات حول هذه اإلرشادات ،يرجى االطالع على ملحق محتوى “المبادرة العالمية إلعداد التقارير” على الصفحة .١١٣

نطاق التقرير
تحديد القضايا ذات األولوية:

المبادئ الجوهرية :حرصنا على أن يشمل تقريرنا كافة الموضوعات التي تؤثر بشكل جوهري على تقييم وقرارات الشركاء ،وتعرض مجموعة كبيرة
من المعلومات حول التزام الشركة وآثارها االقتصادية والبيئية واالجتماعية الواضحة .وال يستهدف هذا التقرير شركاءنا فحسب ،بل يشكل ً
أيضا
أداة نستخدمها لقياس ومتابعة عملياتنا .ولذلك ،قمنا بتحديد القضايا ذات األولوية بالنسبة لعملياتنا ،ومقارنتها مع الجوانب التي تحظى بأولوية
كبيرة لدى شركائنا ،مما ساهم في تحديد مبادئنا الجوهرية ونطاقها.

وتشمل هذه الموضوعات القضايا األساسية التي يثيرها منافسونا ،وف ًقا للمعايير والتوجيهات المعتمدة على نطاق واسع ،وتشمل المبادئ
التوجيهية( )G4للمبادرة العالمية إلعداد التقارير واإلرشادات التوجيهية المتعلقة بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل والقوانين المحلية في
الدول التي ننفذ فيها عملياتنا التشغيلية ،باإلضافة إلى العوامل الضرورية لتحقيق النجاح ،بما في ذلك الثقافة التي تقوم عليها شركتنا و األنظمة
الحالية في الشركة ،واإلمكان ّيات التي تنطوي عليها كفاءاتنا للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
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96

أرامكس التقرير السنوي 2013

ولقد قمنا بتقييم دقيق ومتأنٍ لحدود كل جانب من جوانب األولوية ،من خالل تحليل الجانب وتأثيره على شركائنا ،بهدف تحديد ما إذا كانت
التأثيرات تحدث داخل شركتنا أو خارجها ،أو كليهما .وتتضمن الجوانب التي تحدث ضمن نطاق عملياتنا جميع الكيانات باستثناء امتيازاتنا.
وتتواجد جوانب األولوية سواء داخل أو خارج عملياتنا ،في جميع المواقع الجغرافية.
شمولية الشركاء :حرصنا على تحديد شركائنا والتعاون معهم عبر مختلف القنوات والجهود ،ونعتقد أننا قدمنا تفاصيل دقيقة حول شركائنا
الرئيسيين ،ووضحنا طرق تواصلنا معهم ،ومدى فهمنا الهتماماتهم وتوقعاتهم وكيفية استجابتنا لمتطلباتهم .كما طلبنا من شركائنا الرئيسيين
أن يحددوا الجوانب األكثر أهمية من وجهة نظرهم إلدراجها في التقرير ،وقد أخذنا هذه المعلومات بعين االعتبار ،وحرصنا على إعداد تقارير
واضحة ومفهومة تغطي مختلف الجوانب التي تحظى بأهمية خاصة لدى شركائنا وذات صلة بالقطاع.
سياق االستدامة :حرصنا على أن نأخذ بعين االعتبار التوجهات العالمية تجاه االستدامة ،والسياقات والظروف اإلقليمية والمحلية التي نعمل
ضمنها .وأبرزنا القضايا ذات األولوية داخل هذه السياقات وطبيعة الجهد الذي بذلناه من أجل معالجتها من وجهات نظر متعددة.
ضمان الجودة في عملية إعداد تقرير االستدامة :لقد التزمنا بمبادئ تحديد الجودة الصادرة عن “المبادرة العالمية إلعداد التقارير” ،مع أخذ
الجوانب التالية بعين االعتبار:
التوازن :لقد حققنا التوازن من خالل اإلبالغ عن أدائنا وتقييمه اعتماداً على القضايا الجوهرية واألهداف المستقبلية التي تبرز أداءنا اإليجابي،
دون إغفال المجاالت التي ال تزال بحاجة إلى تحسينات إضافية وإعادة تقييم.
المقارنة :قمنا بتقديم بياناتنا على أساس سنوي ،مع االلتزام ببروتوكوالت مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير ،حيثما كان ذلك ممكناً.
الدقة :وضعنا نصب أعيننا االلتزام بأعلى درجات الدقة في عملية تقديم البيانات ،وحددنا بشكل واضح المجاالت التي تدخلت فيها التخمينات
أو تلك التي خضعت إلى قيود معينة فيما يتعلق باألرقام المنشورة.
التوقيت :التزمنا بإصدار تقاريرنا حول أدائنا في مجال االستدامة على أساس سنوي.
الوضوح :حرصنا في هذا التقرير على مقارنة أدائنا الفعلي ومشاريعنا المتعلقة باالستدامة ،بأهدافنا التي نصت عليها تقاريرنا السابقة حول
االستدامة.
المصداقية :لقد حصلنا على اعتماد وتأكيد طرف ثالث لهذا التقرير وفق المحددات التي نص عليها إقرار االعتماد.
تقرير أرامكس للبصمة الكربونية :لقد أصدرنا التقرير األول حول البصمة الكربونية في ديسمبر  ،2011وتم تطويره وتحديثه ضمن هذا التقرير
السنوي ،وهو يقدم مراجعة شاملة وشفافة إلجمالي االنبعاثات الكربونية الصادرة من عملياتنا .وقد التزمنا بحساب البصمة الكربونية وف ًقا
للمبادئ التي تشتمل عليها أداة احتساب بروتوكول غازات الدفيئة ،التي يعتمدها “مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة” و“معهد الموارد
العالمية” .كما أننا استفدنا من منهجية ضوابط تشغيلية لقياس انبعاثاتنا.
حدود إعداد التقريرّ :
تغطي البيانات الواردة في هذا التقرير كافة عملياتنا في جميع المناطق ،ما لم يرد خالف ذلك ،باستثناء عمليات الوكالء
أصحاب االمتياز .وفي حين تضمنت البيانات المالية الواردة في هذا التقرير العائدات من عمليات أصحاب االمتياز ،إال أنها لم تتضمن بيانات
الموارد البشرية من أصحاب االمتياز .وقد تمت صياغة البيانات المالية الواردة في هذا التقرير باستخدام األرقام المالية المدققة من بياناتنا
)(G4-18,19,20,21

97

أرامكس التقرير السنوي 2013

المالية .وقد حصلنا على مصادقة من مدقق حسابات مستقل وفق المحددات التي نص عليها إقرار مدقق الحسابات.
القيود :تستعين أرامكس ،بشكل عام ،بالخدمات التي يقدمها مزودو نقل آخرون ،مثل شركات الطيران ،بدالً من االحتفاظ باألصول الثقيلة .وتلجأ
الشركة إلى استئجار غالبية المركبات التي تستخدمها في عملها (رغم احتفاظها بأسطول مركبات صغيرة) .وتقوم أرامكس في بعض األسواق،
وباألخص في الهند ،بالتعاقد مع شركات محلية من أجل توفير خدمات االستالم والتسليم للطرود المستعجلة .وفي الوقت الحالي ،تشمل
إحصائياتنا فيما يتعلق باستهالك الوقود (الذي يمكن أن ينتج عنه انبعاثات) ،الوقود المستخدم في المركبات المملوكة والمستأجرة فقط .وعالوة
على ذلك ،ننشط في قياس انبعاثات إطارنا الثالث الذي يمثل االنبعاثات التي تنطلق خارج شركتنا كنتيجة مباشرة لعملياتنا.
تقنيات قياس البيانات :تشمل المؤشرات على تغطية عالمية خاضعة لالعتبارات والمحددات التي تم ذكرها أعاله ،ما لم يرد غير ذلك .هذا
ويختلف مستوى الدقة باختالف المؤشرات .فعلى سبيل المثال ،تمتلك شركتنا فعلياً أنظمة متقنة لإلدارة والمعلومات فيما يتعلق بالبيانات
المالية وبيانات الموارد البشرية ،ولذلك فإن هذه البيانات تتمتع بدقة أكبر من غيرها في مجاالت أخرى ،وهذا بالضرورة ينطوي على مستوى
معين من التخمين ،وقد قمنا بتقديم تفسيرات تتعلق بأي تخمين ،بما في ذلك مستوى الدقة والمنهج المتبع في جمع البيانات المتعلقة
بالمؤشر ذي العالقة.
كشوف السجالت

القسم

اإلفصاح عن نهج
اإلدارة

عملية إعداد التقرير،
التواصل مع الشركاء

التصنيف

محددات التقرير

مالحظات

مالحظات عن الكشوف

االقتصاد
األداء االقتصادي

CE1

القيمة االقتصادية
المباشرة الموزعة

النتائج المالية

CE2

التداعيات المالية
والمخاطر األخرى
والفرص ألنشطة
الشركة نتيجة للتغير
المناخي

البيئة

CE3

تغطية التزامات خطة النتائج المالية،
منافع الشركة المحددة موظفونا

جوهري

جوهري

جوهري

ضمن النطاق الكامل تعد القيمة االقتصادية
المباشرة التي نحققها مؤشر
لعملياتنا وخارج
المؤسسة لكونها تتعلق مهماً ألداء عملياتنا وشركائنا،
بمساهمينا وموردينا لكونها تبرز استدامتنا
االقتصادية وقدرتنا على النمو
والشركاء اآلخرين
يفرض التغير المناخي مخاطر
وتهديدات شاملة ،خاصة
في ظل انتمائنا لقطاع يقوم
على النقل الذي يقف وراء
 %41من إجمالي االنبعاثات
ضمن النطاق الكامل العالمية .ولذلك ،علينا
التفكير بشكل مستقبلي
لعملياتنا وخارج
المؤسسة لكونها تتعلق في استراتيجياتنا المتعلقة
بمساهمينا وموردينا بمخاطر التغير المناخي
وجهود الحد منها ،ما يتسم
والشركاء اآلخرين،
وحكومات وسياسات بأهمية خاصة على صعيد
البلدان التي نعمل فيها التداعيات المالية للتغير
المناخي .ومن المهم لشركائنا
أيضاً معرفة المنهجية التي
نتبعها فيما يخص التغير
المناخي وتداعياته على
عملياتنا ومحيطنا.
ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

أثر مباشر على عملياتنا
وشركائنا ،خاصة موظفينا.
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كشوف السجالت

CE4

القسم

المساعدة المالية
الحكومة الحوكمة
المقدمة من

التصنيف

محددات التقرير

جوهري

ضمن النطاق
الكامل تطبق أرامكس سياسة صارمة
وخارج
لعملياتنا
المؤسسة لكونها تتعلق تعارض تلقي أي مساعدة
حكومية .ومن المهم أن
بمساهمينا
وموردينا يتمكن شركاؤنا من ضمان
اآلخرين،
والشركاء
وحكومات وسياسات عدم اشتراك الشركة بأي
البلدان التي نعمل فيها أنظمة سياسية أو حكومية

التواجد في السوق

CE5

معدالت أجور
المبتدئين القياسية
مقارنة مع الحد األدنى موظفونا
لألجر في مواقع عمل
محددة

جوهري

CE6

تحصيص اإلدارة العليا
المعينة من
المجتمع موظفونا
المحلي في مواقع
عمل محددة

جوهري

اآلثار االقتصادية غير
المباشرة
CE7

التطوير وأثر
استثمارات البنية
التحتية الخدمات
المدعمة

CE8

أبرز التداعيات
االقتصاديةبماغيرفيها مدى االستدامة
المباشرة
التداعيات

لمحة شاملة

CE9

البيئة
المواد

تولي أرامكس أهمية
كبيرة ألخالقيات الموظفين
ورضاهم والحفاظ عليهم
ضمن النطاق الكامل لكونهم يشكلون جزءا ً
أساسياً في نجاحنا وجودة
لعملياتنا وخارج
المؤسسة لكونها تتعلق خدماتنا .ونهدف إلى توفير
بمساهمينا وموردينا أجور منافسة ومتساوية
غالباً ،وعادة ما تفوق األجور
والشركاء اآلخرين،
وحكومات وسياسات المحلية الدنيا لموظفينا
البلدان التي نعمل فيها الجدد .تتسم األجور بأهمية
خاصة لموظفينا ،إضافة إلى
شركائنا اآلخرين لكونها تمثل
مؤشرا ً على أثرنا في المجتمع.
نستهدف توظيف أفراد
المجتمعات المحلية التي
نعمل فيها ،إذ من المهم
بالنسبة لنا أن تضم إدارتنا
العليا نسبة جيدة من
ضمن النطاق الكامل المجتمع المحلي ،المتالكهم
فهماً أوسع للسوق المحلية.
لعملياتنا
وعالوة على ذلك ،ويتسم
هذا أيضاً باألهمية لشركائنا
لكونه يشير إلى استثمارنا
في قدرات المجتمعات التي
نعمل فيها

غير جوهري

لكوننا شركة تقوم على
األصول الخفيفة ،ليست لدينا
استثمارات كبيرة في البنية
التحتية

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا وخارجها
لكونها ترتبط
بالمجتمعات التي
نعمل فيها

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا وخارج
المؤسسة لكونها تتعلق تؤثر على شركائنا وتساعد
بمساهمينا وموردينا على تطوير المجتمعات التي
نعمل فيها
والشركاء اآلخرين،
وحكومات وسياسات
البلدان التي نعمل فيها

ممارسات المشتريات
تحصيص االنفاق على
الموردين المحليين في لمحة شاملة
مواقع عمل محددة

مالحظات عن الكشوف

مالحظات

تؤثر على شركائنا وتساعد
على تطوير المجتمعات التي
نعمل فيها

معظم إنفاقنا على
الموردين المحليين.
وافع واقع األمر ،بلغ
متوسط إنفاقنا على
الموردين المحليين
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القسم

التصنيف

كشوف السجالت

NE1

المواد المستخدمة
بالوزن أو الكم

البيئة

جوهري

NE2

نسبة المواد
المستخدمة من المواد البيئة
المدورة

جوهري

مالحظات

مالحظات عن الكشوف
محددات التقرير
تستخدم األغلفة البالستيكية
في  %99من شحناتنا ،وتشكل
بالتالي حصة كبيرة من
المواد التي نستخدمها .وتضم
ضمن النطاق الكامل المواد األخرى المغلفات،
والملصقات ،وفواتير الشحن
لعملياتنا وخارجها
لكونها تتعلق بموردي الجوي والحقائب القماشية
وبطاقات تعريف الحقائب.
موادنا والشركات
والبلديات التي تزودنا وتتسم كمية المواد التي
بخدمات إدارة النفايات نستخدمها في عملياتنا
باألهمية نظرا ً لآلثار البيئية
والتدوير
المترتبة على هذه المواد،
خاصة لكونها مصنوعة
في الغالب من اللدائن
البالستيكية أو الورق.

توضح سبب كون
استخدام المواد
(األغلفة البالستيكية)
يصنف كجانب مادي
بالنسبة ألرامكس

ضمن النطاق الكامل نظرا ً ألن معظم المواد التي
نستخدمها في عملياتنا
لعملياتنا وخارجها
بموردي مصنوعة من البالستيك (غير
لكونها تتعلق
متجددة) والورق ،وكالهما
والشركات
موادنا
والبلديات التي تزودنا يترتبان على آثار بيئية ،يهمنا
بخدمات إدارة النفايات أن نعمل على إعادة تدوير
هذه المواد من أجل الحد من
والتدوير
أثرنا البيئي.

توضح سبب كون
استخدام المواد
(األغلفة البالستيكية)
يصنف كجانب مادي
بالنسبة ألرامكس

الطاقة

NE3

استهالك الطاقة داخل البيئة
الشركة

جوهري

NE4

استهالك الطاقة خارج
الشركة

غير جوهري

NE5

كثافة الطاقة
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البيئة

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

يبلغ استهالكنا
يتسم استهالك الطاقة
اإلجمالي للطاقة ضمن
باألهمية لعملياتنا ،نظرا
لتأثيره على بصمتنا البيئية الشركة 99352633
والكربونية ،كما أنه عامل مهم كيلو واط ساعي
على صعيد المراقبة والمتابعة و 63739751لترا ً من
في سبيل تقليص مصروفاتنا الوقود
التشغيلية
لكوننا نعتمد على
نظرا ألننا نعتمد على موردين موردين خارجيين ،ال
تتوفر البيانات حول
خارجيين ،ال تتوفر بيانات
الطاقة المستهلكة
الطاقة المستهلكة خارج
خارج عملياتنا ،ولكننا
وباستخدام
شركتنا ،ولكننا
باستخدام بروتوكول
بروتوكول غازات الدفيئة،
نقوم بحساب تأثير استخدام انبعاثات غاز الدفيئة،
نأخذ بالحسبان تأثير
الطاقة خارج مؤسستنا
النبعاثاتناعبر استهالك الطاقة خارج
اإلطار الثالث
شركتنا عبر إطار
االنبعاثات رقم 3
يمثل هذا مقياساً مهماً
لبصمة الطاقة الناتجة عنا،
إذ تعد كثافة الطاقة لكل
شحنة مؤشرا ً قوياً على كيفية
ارتباط هذه البصمة بسياق
ونمو عملياتنا .وتوفر كثافة
الطاقة لشركائناً فهماً أفضل
لكيفية ارتباط استهالك الطاقة
بعملياتنا.

كشوف السجالت
NE6

NE7

المياه

تقليص معدالت
استهالك الطاقة

القسم

التصنيف

محددات التقرير

البيئة

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

االنخفاض في
متطلبات البيئة
الطاقة للمنتجات
والخدمات

NE8

كمية المياه االجمالية
التي تم استجرارها من البيئة
قبل مصادرنا

NE9

مصادر المياه المتأثرة
بشكل ملحوظ جراء
استجرار المياه

NE01

نسبة والحجم اإلجمالي
للمياه المدورة والمعاد البيئة
استخدامها

التنوع الحيوي

NE11

NE21

NE31

البيئة

المواقع التشغيلية
المملوكة والمستأجرة
والمدارة في أو بجوار
المناطق المحمية
القيمة البيئة
والمناطق ذات
العالية من حيث
التنوع الحيوي خارج
المناطق المحمية
وصف التداعيات
الملحوظة لألنشطة
والمنتجات والخدمات
في المناطق المحمية
القيمة البيئة
والمناطق ذات
العالية من حيث
التنوع الحيوي خارج
المناطق المحمية
الموائل المحمية أو
التي تمت استعادتها

البيئة

ألننا نعد التقارير حول
منحنياتنا الشاملة على أصعدة
الطاقة واالنبعاثات واالستهالك

غير جوهري

جوهري

غير جوهري

جوهري

مالحظات عن الكشوف
تمثل كميات االنخفاض في
استهالكنا للطاقة مقياساً هاماً
لمبادراتنا على صعيدي البيئة
والكفاءة

مالحظات

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

يقتصر استخدامنا للمياه
على االستخدامات المدنية،
ومع ذلك ،ونظرا ً لندرة المياه
وأهميتها ،نحرص باستمرار
على قياس استهالكنا
ألن استهالكنا للمياه يقتصر
استخدامنا للمياه على
االستخدامات المدنية ،كما
أننا نقوم باستجرار المياه
وتصريفها من خالل نظام
البلديات

ضمن النطاق الكامل
يقتصر استخدامنا للمياه
لعملياتنا وخارجها
لكونها تتعلق بموردي على االستخدامات المدنية،
ومع ذلك ،ونظرا ً لندرة المياه
موادنا والشركات
والبلديات التي تزودنا وأهميتها ،نحرص باستمرار
على إعادة استخدام وتدوير
بالخدمات المتصلة
بإعادة استخدام المياه مياهنا كلما تسنى لنا ذلك.
والتدوير

غير جوهري

ال يسري ألننا نضمن عدم
استئجار أو تملك أراضي
مجاورة للمناطق المحمية أو
ذات التنوع الحيوي المرتفع

غير جوهري

تتميز شركتنا بطابعها
الخدمي ،ولذلك ال نقوم
بتصنيع المنتجات ،لكن
األغلفة البالستيكية التي
نستخدمها لخدماتنا قابلة
للتحلل

غير جوهري

ال نشارك في أي أنشطة
لحماية أو إعادة إحياء
الموائل الطبيعية
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كشوف السجالت

NE41

االنبعاثات

القسم

العدد اإلجمالي لألنواع
المدرجة على القائمة
الحمراء لالتحاد
العالمي للحفاظ
على الطبيعة
وقائمة البيئة
الحماية الوطنية مع
الموائل في المناطق
المتأثرة بالعمليات
بحسب مستوى خطر
االنقراض

التصنيف

غير جوهري

NE51

انبعاثات غاز الدفيئة
المباشرة (اإلطار )1

البيئة

جوهري

NE61

انبعاثات غاز الدفيئة
غير المباشرة من
الطاقة (اإلطار )2

البيئة

جوهري

NE71

انبعاثات غاز الدفيئة
غير المباشرة األخرى
(اإلطار )3

البيئة

جوهري

NE81

كثافة انبعاثات غاز
الدفيئة المباشرة

البيئة

جوهري

NE91

خفض انبعاثات غاز
الدفيئة

البيئة

جوهري

NE02

انبعاثات
المواد األوزون البيئة
المستنزفة لغاز

غير جوهري

NE12

انبعاثات أكسيد
النيتروجين وأكسيد
الكبريت والغازات
الجوية األخرى

جوهري

النفايات والنفايات
السائلة
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البيئة

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف

مالحظات

ال يسري ألننا نعمل على
ضمان أن عملياتنا ال تتم في
مناطق تضم أنواعاً محمية أو
مهددة باالنقراض

ضمن النطاق الكامل
نظرا ً لآلثار البيئية
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا
ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
نظرا ً لآلثار البيئية
امتيازاتنا ،وخارجها
لكونها تتعلق بمزودي
الكهرباء
ضمن عملياتنا لكونها
تتعلق بالسفر ألعمالنا.
وخارج عملياتنا ألنها نظرا ً لآلثار البيئية
تتعلق بتنقالت موردينا
وموظفينا
ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
نظرا ً لآلثار البيئية
امتيازاتنا ،وخارجها
لكونها تتعلق بانبعاثات
اإلطار الثالث
ضمن النطاق الكامل
نظرا ً لآلثار البيئية
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا
ال نتسبب بأي انبعاثات
تستنزف طبقة األوزون
تتسبب أكاسيد النيتروجين
وأكاسيد الكبريت بآثار
بيئية وصحية سلبية ،ونظرا ً
لكونها تنتج عن حرق الوقود
األحفوري ،فمن المهم قياس
ضمن النطاق
الكامل الكمية التي تنتج عن عملياتنا
باستثناء
لعملياتنا
وإعداد التقارير حولها.
امتيازاتنا
وتهدف جهودنا إلى الحد
من انبعاثاتنا لغازات الدفيئة
إضافة إلى الحد من انبعاثات
أكاسيد النيتروجين وأكاسيد
الكبريت

شهد تعداد موظفينا
نموا ً بنسبة ،%2
وارتفعت بصمة التنقل
لدينا بالمقدار نفسه

القسم

كشوف السجالت
NE22

إجمالي تصريف
المياه حسب النوعية البيئة
والوجهة

التصنيف

محددات التقرير

غير جوهري

مالحظات عن الكشوف
ألن استهالكنا للمياه يقتصر
استخدامنا للمياه على
االستخدامات المدنية ،كما
أننا نقوم باستجرار المياه
وتصريفها من خالل نظام
البلديات

ضمن نطاق عملياتنا
وخارج المؤسسة
لكونها تتعلق بموردي
نظرا ً لآلثار البيئية
موادنا والشركات
والبلديات التي تزودنا
بخدمات إدارة النفايات
والتدوير

NE32

الوزن اإلجمالي
للنفايات حسب نوع
وطريقة التصريف

البيئة

جوهري

NE42

إجمالي عدد وحجم
التسربات الكبيرة

البيئة

غير جوهري

ال نتعامل مع أي مواد خطرة
أو سامة ،ولم نشهد أي حاالت
تسرب كبيرة في أي من
مستودعاتنا وعملياتنا

غير جوهري

نطبق سياسات صارمة تمنع
تداول أو نقل النفايات
الخطرة أو السامة

NE52

NE62

المنتجات والخدمات

وزن النفايات المنقولة
والمستوردة والمصدرة،
أو النفايات المعالجة
المصنفة بالخطرة
البيئة
بموجب المحلق 1
و 2و 2و 3و 8التفاقية
بازيل ونسبة النفايات
المنقولة بالشحن
الدولي
هوية وحجم والوضع
المحمي ،وقيمة
التنوع البيولوجي في
المسطحات المائية
الصلة البيئة
والموائل ذات
التي تتأثر كثيرا ً
بتصريفات المؤسسة
للمياه

غير جوهري

NE72

مدى تأثير التخفيف
من اآلثار البيئية
للمنتجات والخدمات

NE82

نسبة المنتجات
التغليف
المباعة ومواد
البيئة
التي تم استصالحها
حسب الفئة

غير جوهري

القيمة النقدية
للغرامات الكبيرة
والعدد
اإلجماليالنقدية البيئة
للعقوبات غير
لعدم االمتثال للقوانين
واألنظمة البيئية

جوهري

االمتثال

NE92

البيئة

جوهري

مالحظات

ضمن نطاق عملياتنا
وخارج المؤسسة
لكونها تتعلق بالبيئة
وبشركائنا

ضمن نطاق عملياتنا
وخارج المؤسسة
لكونها تتعلق بالبيئة
وبشركائنا

نقوم باستجرار جميع كميات
مياهنا وتصريفها من خالل
شبكات الصرف الصحي في
نظام البلديات

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
وشركائنا
ال نقوم ببيع أي منتج،
واألغلفة البالستيكية التي
تشكل  ٪99من مواد التعبئة
والتغليف لدينا قابلة للتحلل

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

لم نتلق أي غرامات
يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا أو مخالفات مالية
لعدم االمتثال للقوانين
وشركائنا
واألنظمة البيئية
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كشوف السجالت
النقل

NE03

اإلجمالي
NE13

التقييم البيئي
للموردين
NE23

NE33

القسم
تأثيرات بيئية كبيرة
لنقل المنتجات
والبضائع و المواد
الالزمة لعمليات
المؤسسة األخرى،
ونقل الموظفين

التصنيف

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف

ضمن نطاق عملياتنا
وخارج المؤسسة
لكونها بالموردين

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
وشركائنا

يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
وشركائنا

البيئة

جوهري

مجموع نفقات حماية
البيئة واالستثمارات البيئة
حسب النوع

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

جوهري

خارج نطاق عملياتنا
بسلسلة يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
لكونها تتعلق
وشركائنا
التوريد

جوهري

خارج نطاق عملياتنا
بسلسلة يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
لكونها تتعلق
وشركائنا
التوريد

نسبة الموردين الجدد
الذين خضعوا للتقييم االمتثال
حسب المعايير البيئية
اآلثار البيئية السلبية
الكبيرة الفعلية
والمحتملة في سلسلة االمتثال
التوريد واإلجراءات
المتخذة

مالحظات

آليات التظلم البيئي

NE43

المجتمع

عدد التظلمات
المقدمة والمعالجة
والمحلولة حول اآلثار البيئة
البيئية ،عبر آليات
التظلم الرسمية

جوهري

ضمن نطاق عملياتنا
تتعلق يتسم ذلك باألهمية لعملياتنا
وخارجها لكونها
وشركائنا
بسلسلة التوريد

ممارسات العمل
والعمل النزيه
التوظيف

AL1

العدد اإلجمالي
ومعدالت تعيين
الموظفين الجدد
وتنقل الموظفين
حسب الفئة العمرية
والجنس و المنطقة

AL2

المزايا المقدمة
للموظفين بدوام
كامل وغير المقدمة
المؤقتين أو موظفونا
للموظفين
بدوام جزئي ،من خالل
مواقع عمل محددة
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موظفونا

جوهري

غير جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

نطبق حالياً نظامنا
المؤتمت للموارد
البشرية ،وقد أضفنا 21
كياناً إلى هذا النظام،
كما أننا نعمل حالياً
تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا ،خصوصاً الموظفين على إضافة البقية،
وحتى استكمال ذلك،
ليس بوسعنا إعداد
تقرير حول انتقال
الموظفين
طوال عام  ،3102لم يكن
لدينا أي عاملين بدوام جزئي

كشوف السجالت

AL3

القسم

العودة إلى العمل
ومعدالت البقاء بعد
إجازة أحد الوالدين،
حسب الجنس

موظفونا

التصنيف

جوهري

محددات التقرير

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

عالقات العاملين
واإلدارة

AL4

فترات اإلشعار األقصر
حول التغييرات
التشغيلية ،بما في ذلك موظفونا
ما إذا كانت محددة
في االتفاقات الجماعية

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

الصحة والسالمة
المهنية

AL5

نسبة القوى العاملة
اإلجمالية الممثلة في
لجان الصحة والسالمة
المشتركة بين اإلدارة
موظفونا
والموظفين ،التي
تساعد على رصد
وتقديم المشورة بشأن
برامج الصحة والسالمة
المهنية

جوهري

AL6

نوع اإلصابة ومعدالت
اإلصابة واألمراض
المهنية واأليام
والتغيب
المهدورة،
عن العمل ،وإجمالي موظفونا
عدد الوفيات المرتبطة
بالعمل ،حسب
المنطقة والجنس

جوهري

AL7

العاملون المعرضون
لتكرار الحوادث أو
لمخاطر عالية من
األمراض المتعلقة
بمهنهم

غير جوهري

AL8

موضوعات الصحة
والسالمة التي تغطيها
االتفاقيات الرسمية مع
النقابات

غير جوهري

التدريب والتعليم

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

مالحظات عن الكشوف
نهدف إلى توفير بيئة عمل
مريحة وفريدة من نوعها
لموظفينا ،ونستثمر فيهم
وفي قدراتهم ،ولهذا يشكل
االحتفاظ بالموظفين مسألة
مهمة بالنسبة لنا .وعالوة
على ذلك ،نسعى في أرامكس
إلى توفير المرونة لموظفاتنا
بعد إجازة األمومة لتشجيع
عودتهن إلى العمل

مالحظات

ال نمنع اي اتفاقيات
للتفاوض الجماعي،
إال أننا ال نرتبط حالياً
بأي اتفاقيات تفاوض
تأثير مباشر على أعمالنا
الموظفين جماعي .ولدى قيامنا
وشركائنا ،خصوصاً
بأي تغييرات تشغيلية،
نلتقي مع الشركاء
المعنيين لوضع خطة
لطرح هذه التغييرات

إن المستوى العالي لتمثيل
موظفينا في لجان الصحة
والسالمة الرسمية مسألة
مهمة لكونه يتيح صناعة
قرارات أفضل على صعيد
آليات الوقاية من الحوادث.
ونسعى دائماً لتوفير بيئة
آمنة وصحية لموظفينا.
وهذه مسألة مهمة لشركائنا
واستدامة عملياتنا.

تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا ،خصوصاً الموظفين

نطبق في عملياتنا تدابير
صارمة للصحة والسالمة ،إذ ال
يتعامل موظفونا مع أي مواد
خطرة أو سامة وال يتعرضون
ألي مخاطر لإلصابة بأمراض
أثناء العمل
ال يسري ألننا ال نرتبط حالياً
بأي اتفاقات رسمية مع
النقابات
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القسم

كشوف السجالت

التصنيف

AL9

متوسطساعات
التدريب في السنة
لكل موظف حسب
الجنس ،وحسب فئة
الموظف

موظفونا

جوهري

AL01

برامج إدارة المهارات
والتعلم مدى الحياة
التي تدعم استمرار
موظفونا
توظيف العاملين
ومساعدتهم في إدارة
تقاعدهم الوظيفي

جوهري

AL11

نسبة الموظفين الذين
يتلقون تقييمات
والتطور
دورية لألداء
موظفونا
الوظيفي ،حسب
الجنس وحسب الفئة
موظف

جوهري

محددات التقرير

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

مالحظات عن الكشوف
يمثل تدريب الموظفين
مسألة في غاية األهمية
لعملياتنا ،ونعمل على
تعزيز مشاركة موظفينا
وبناء قدراتهم في سبيل
تحسين إجراءات أعمالنا
وجودة خدماتنا .وعالوة على
ذلك ،من شأن االستثمار في
موظفينا أن يعزز قدرتنا على
االحتفاظ بالموظفين وتوفير
بيئات عمل أكثر إنتاجية
يمثل تدريب الموظفين
مسألة في غاية األهمية
لعملياتنا ،ونعمل على
تعزيز مشاركة موظفينا
وبناء قدراتهم في سبيل
تحسين إجراءات أعمالنا
وجودة خدماتنا .وعالوة على
ذلك ،من شأن االستثمار في
موظفينا أن يعزز قدرتنا على
االحتفاظ بالموظفين وتوفير
بيئات عمل أكثر إنتاجية

يخضع جميع موظفينا
لعمليات تقييم أداء
تأثير مباشر على أعمالنا
الموظفين سنوية وفقاً لسياساتنا
وشركائنا ،خصوصاً
المتعلقة بالموارد
البشرية

التنوع وتكافؤ الفرص

AL21

المساواة في األجور
بين النساء والرجال

AL31

تقييم ممارسات العمل
لدى الموردين
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تشكيلة هيئات
الحوكمة وتقسيمات
الموظفين لكل فئة
وفقاً للجنس والفئة
العمرية ،وعضوية
مجموعة األقليات،
وغيرها من مؤشرات
التنوع

موظفونا

نسبة الراتب األساسي
والتعويضات مقارنة
بين النساء الرجال
الموظف ،موظفونا
حسب فئة
وحسب مواقع عمل
محددة

أرامكس التقرير السنوي 2013

جوهري

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

مالحظات

تزاول أرامكس عملياتها
حول العالم ،ويعد التنوع
مسألة حيوية لنجاح عملياتنا،
فهو يضمن تمثيل مختلف
المناطق التي نعمل بها في
كوادرنا البشرية .كما أن
التنوع جانب مهم من جوانب
أنشطتنا المتعلقة باالستدامة
واالندماج في المجتمعات
التي نعمل فيها

تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا ،خصوصاً الموظفين

كشوف السجالت

القسم

التصنيف

AL41

نسبة الموردين
خضعوا
الجدد الذين
حسب معايير االمتثال
للتقييم
ممارسات العمل

جوهري

AL51

اآلثار السلبية الفعلية
والمحتملة الكبيرة
االمتثال
لممارسات العمل
في سلسلة التوريد
واإلجراءات المتخذة

جوهري

آليات تظلم ممارسات
العمل

AL61

عدد الشكاوى المقدمة
والمعالجة والمحلولة
حول ممارسات العمل موظفونا
من خالل آليات التظلم
الرسمية

جوهري

حقوق اإلنسان
االستثمار

RH1

العدد اإلجمالي ونسبة
اتفاقيات االستثمار
المهمة والعقود التي
تتضمن بنود حقوق االمتثال
اإلنسان أو التي
خضعت لتقييمات
حقوق اإلنسان

جوهري

RH2

مجموع ساعات
تدريب الموظفين حول
السياسات أو اإلجراءات
المتعلقة بجوانب
ذات موظفونا
حقوق اإلنسان
الصلة بالعمليات ،بما
فيها نسبة الموظفين
المدربين

جوهري

مالحظات عن الكشوف
محددات التقرير
تحظى حقوق العمال بأهمية
كبيرة بالنسبة لنا ،ونسعى
جاهدين لضمان تمتع
جميع أفراد كوادرنا البشرية
خارج نطاق عملياتنا بحقوقهم وفقاً للقوانين
لكونها تتعلق بسلسلة واألنظمة الدولية والسارية
في بلدانهم .ولتحقيق هذه
التوريد
الغاية ،بدأنا بتقييم موردينا
لنتمكن من تعزيز اتساق
سلسلة التوريد مع مبادئنا
ومعاييرنا
من األهمية بمكان أن نتصدى
ألي انتهاكات أثناء تقييمنا
ضمن نطاق عملياتنا لسلسلة التوريد فيما يخص
وخارجها لكونها تتعلق حقوق العمال .وفي عام
 ،3102لم يصادف تقييمنا
بسلسلة التوريد
أي مشاكل تتعلق بانتهاكات
ممارسات العمل

مالحظات

نواظب على ضمان حماية
حقوق العمال لجميع كوادرنا
البشرية ،ولذلك نعمل على
ضمن نطاق عملياتنا ضمان تطبيق سياسة واضحة
لحقوق العمال إلى جانب
وخارجها لكونها
التوريد تتعلق نظام لإلبالغ عن المخالفات
بسلسلة
وأي تظلمات ،سواء كان ذلك
يتعلق بعملياتنا أو عمليات
موردينا ،ليتسنى لنا معالجة
تلك المشاكل على الفور

تمثل حقوق اإلنسان مسألة
محورية بالنسبة لنا ،ونسعى
جاهدين الحترام حقوق
اإلنسان في جميع عملياتنا،
ولذلك نقوم بتقييم امتثال
خارج نطاق عملياتنا موردينا للقوانين واالتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق
لكونها
التوريدتتعلق بسلسلة اإلنسان لضمان عدم وجود
انتهاكات في سلسلة التوريد.
فانتهاكات حقوق اإلنسان
قد تؤثر سلباً على عملياتنا
وشركائنا ،ولذلك من المهم
بالنسبة لنا أن نقوم بتعقبها
والتصدي لها

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

في سبيل ضمان حماية
حقوق اإلنسان ،نواظب على
التواصل مع موظفينا حول
أهميتها وكيفية ارتباطها
بمدونة قواعد السلوك.
ونعمل على ضمان بقاء
موظفينا على اطالع دائم في
سبيل تجنب أي انتهاكات

عدم التمييز
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كشوف السجالت

RH3

القسم
العدد اإلجمالي
لحوادث التمييز
التصحيحية موظفونا
واإلجراءات
المتخذة

التصنيف

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا باستثناء
امتيازاتنا

نعمل على توفير بيئة عمل
مريحة لموظفينا ،ولذلك
نحرص على ضمان معرفة
شركائنا بالقنوات المتاحة
لإلبالغ عن أي حاالت تمييز
لنتمكن من التحقيق فيها
والتصدي لها.

حرية التجمع
والمفاوضة الجماعية

RH4

عمالة األطفال

RH5

العمليات والموردين
الذين قد تتعرض
ممارسة الحرية النقابية
والمفاوضة
الجماعية موظفونا
لديهم لالنتهاكات
أو المخاطر الكبيرة،
والتدابير المتخذة
لدعم هذه الحقوق

جوهري

العمليات والموردين
ممن لديهم مخاطر
عالية لحوادث عمالة
االمتثال
األطفال ،والتدابير
المتخذة للمساهمة
في القضاء الفعلي على
عمالة األطفال

جوهري

من المهم بالنسبة لشركائنا أن
أرامكس ال تطبق أي سياسات
تمنع موظفينا أو موردينا من
حق االنضمام إلى اتفاقيات
ضمن نطاق عملياتنا المفاوضة الجماعية ،كما
وخارجها لكونها تتعلق نحفظ لموردينا وموظفينا
االنضمام في البلدان التي
بسلسلة التوريد
تسمح بذلك .فاالتفاقات
الرسمية والمفاوضة الجماعية
تسهم في حماية الموظفين
وحقوقهم

ضمن نطاق عملياتنا
تتعلق تأثير مباشر على أعمالنا
وخارجها لكونها
وشركائنا
بسلسلة التوريد

العمل اإلجباري

RH6

ممارسات األمن
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العمليات والموردين
ممن لديهم مخاطر
عالية لحوادث العمل
اإلجباري ،والتدابير
للمساهمة االمتثال
المتخذة
في القضاء الفعلي على
جميع أشكال العمل
اإلجباري
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جوهري

ضمن نطاق عملياتنا
تتعلق تأثير مباشر على أعمالنا
وخارجها لكونها
وشركائنا
بسلسلة التوريد

مالحظات

كشوف السجالت

RH7

القسم

نسبة أفراد األمن
المدربين على سياسات
أو إجراءات
حقوقفي االمتثال ،موظفونا
اإلنسان المطبقة
الشركة ،وذات الصلة
بالعمليات

التصنيف

جوهري

محددات التقرير

خارج نطاق عملياتنا
لكونها تتعلق
بالموردين

حقوق السكان
األصليين
RH8

إجمالي عدد الحوادث
التي تنطوي على
انتهاكات حقوق
الشعوب األصلية
واإلجراءات المتخذة

ال تسري على عملياتنا ألننا ال
نمتلك أو نستأجر أي أراضي
في مناطق تضم كثافة سكانية
من السكان األصليين ،أو
تسري فيها حقوق السكان
األصليين

غير جوهري

التقييم

RH9

تقييم حقوق اإلنسان
لدى الموردين
RH01

RH11

آليات تظلم حقوق
اإلنسان

إجمالي عدد ونسبة
العمليات التي خضعت
االمتثال
لتقييمات حقوق
اإلنسان أو تقييمات
األثر

نسبة الموردين الجدد
الذين خضعوا للتقييم
حقوق االمتثال
بحسب معايير
اإلنسان
التأثيرات السلبية
الكبيرة الفعلية
حقوق
على
والمحتملة
االمتثال
اإلنسان في سلسلة
التوريد واإلجراءات
المتخذة

جوهري

مالحظات عن الكشوف
في سبيل ضمان حماية
حقوق اإلنسان ،نواظب على
التواصل مع موظفينا حول
أهميتها وكيفية ارتباطها
بمدونة قواعد السلوك.
ونعمل على ضمان بقاء
موظفينا على اطالع دائم في
سبيل تجنب أي انتهاكات،
ويشمل ذلك فريقنا األمني
لكونهم جانباً مهماً من
عملياتنا ويتواجدون دائماً في
مواقع العمل ،ولذلك لديهم
قدرة عالية على التصدي ألي
النتهاكات واإلبالغ عنها

مالحظات

ضمن نطاق عملياتنا

تمثل حقوق اإلنسان مسألة
محورية بالنسبة لنا ،ونسعى
جاهدين الحترام حقوق
اإلنسان في جميع عملياتنا،
ولذلك نقوم بتقييم امتثال
موردينا للقوانين واالتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق
اإلنسان لضمان عدم وجود
انتهاكات في سلسلة التوريد.
فانتهاكات حقوق اإلنسان
قد تؤثر سلباً على عملياتنا
وشركائنا ،ولذلك من المهم
بالنسبة لنا أن نقوم بتعقبها
والتصدي لها

جوهري

خارج نطاق عملياتنا
بسلسلة تأثير مباشر على أعمالنا
لكونها تتعلق
وشركائنا
التوريد

جوهري

ضمن نطاق عملياتنا
تتعلق تأثير مباشر على أعمالنا
وخارجها لكونها
وشركائنا
بسلسلة التوريد
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كشوف السجالت

RH21

القسم
عدد التظلمات
المقدمة والمعالجة
والمحلولة حول
اآلثار االمتثال
على حقوق اإلنسان
من خالل آليات التظلم
الرسمية

التصنيف

جوهري

محددات التقرير

نولي أهمية كبيرة لحقوق
ضمن نطاق عملياتنا اإلنسان ولذلك نحرص
تتعلق على ضمان معرفة شركائنا
وخارجها لكونها
بالقنوات المتاحة لإلبالغ عن
التوريد
بسلسلة
أي حاالت تمييز لنتمكن من
التحقيق فيها والتصدي لها.

المجتمع
المجتمعات المحلية

OS1

نسبة العمليات
المنفذة للتواصل مع
المجتمع المحلي،
وتقييم األثر ،وبرامج
التنمية

OS2

العمليات ذات اآلثار
السلبية الكبيرة الفعلية
أو المحتملة على
المجتمعات المحلية

القسم االجتماعي

جوهري

مالحظات عن الكشوف

ضمن نطاق عملياتنا
وخارجها في البلدان
التي نعمل فيها

تسعى أرامكس جاهدة لترك
أثر إيجابي في جميع مناطق
عملياتها ،ونؤمن بأهمية
التواصل مع المجتمعات
المحلية وتمكينها .فمبادراتنا
المتعلقة بالمجتمع
واالستدامة تؤثر على رفاه
المجتمع وتعزز عالقاتنا مع
شركائنا
نظرا لطبيعة عملياتنا ،وألننا
ال نقوم بتشغيل أي مصانع أو
مرافق تصنيع تفرض مخاطر
صحية ،وال نقوم باستخراج
المعادن أو استخراج الموارد،
نضمن أن عملياتنا ال تفرض
آثار اجتماعية سلبية ونطبق
آليات لإلبالغ عن أي مشاكل
أو مخاوف.

غير جوهري

مكافحة الفساد

OS3

العدد اإلجمالي ونسبة
العمليات التي خضعت
لتقييم المخاطر
االمتثال
المتعلقة بالفساد
والمخاطر الهامة التي
تم رصدها

OS4

االتصاالت والتدريب
حول سياسات
وإجراءات مكافحة
الفساد

االمتثال ,الحوكمة,
موظفونا

جوهري

OS5

حوادث الفساد
المؤكدة واإلجراءات
المتخذة

االمتثال

جوهري

السياسة العامة
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جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

ينطوي الفساد على مضاعفات
قانونية ومالية كبيرة ،فضالً
عن تأثيره السلبي على
شركائنا والمناطق التي نعمل
فيها ،ولذلك تطبق أرامكس
سياسات امتثال وتدقيق
داخلي مكرسة للحد من
المخاطر المرتبطة بالفساد

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

ينطوي الفساد على مضاعفات
قانونية ومالية كبيرة ،فضالً
عن تأثيره السلبي على
شركائنا والمناطق التي نعمل
فيها ،ولذلك تطبق أرامكس
سياسات امتثال وتدقيق
داخلي مكرسة للحد من
المخاطر المرتبطة بالفساد.
ونضمن تدريب موظفينا
ومعرفتهم بمدونة قواعد
السلوك وسياسات مكافحة
الفساد

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

نظرا ألهمية بقاء عملياتنا
خالية من الفساد ،لدينا
قنوات رسمية لإلبالغ عن أي
حاالت ،ونتخذ إجراءات شاملة
للتحقيق ومحاسبة مرتكبيها

مالحظات

كشوف السجالت
OS6

القسم
القيمة اإلجمالية
السياسية
للمساهمات والمتلقي /الحوكمة
حسب البلد
المستفيد

التصنيف
جوهري

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

نطبق سياسة صارمة تمنع
تقديم المساهمات السياسية
للحكومات ،ألننا ال نرتبط مع
أي نظام سياسي أو حكومي

مالحظات

السلوك المانع لالحتكار

OS7

العدد اإلجمالي
لإلجراءات القانونية
للسلوك المنافي
للمنافسة ،ومكافحة
االحتكار ،وممارسات
التكتالت ونتائجها

االمتثال

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا

االمتثال

OS8

القيمة النقدية
للغرامات الكبيرة وعدد
العقوبات غير النقدية االمتثال
لعدم االمتثال للقوانين
واألنظمة

جوهري

ضمن النطاق الكامل
لعملياتنا

تقييم آثار الموردين
على المجتمع

OS9

النسبة المئوية
للموردين الجدد الذين
خضعوا للتقييم وفقاً االمتثال
لمعايير اآلثار المترتبة
على المجتمع

جوهري

OS01

اآلثار السلبية الكبيرة
الفعلية والمحتملة
على المجتمع في
سلسلة التوريد
واإلجراءات المتخذة

جوهري

آليات تظلم تقييم
اآلثار على المجتمع

OS11

مسؤولية المنتجات

االمتثال

عدد التظلمات
المقدمة والمعالجة
والمحلولة حول اآلثار
المجتمع ،االمتثال
المترتبة على
من خالل آليات التظلم
الرسمية

جوهري

تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا

خارج نطاق عملياتنا
المتعلقة بسلسلة
التوريد

يتماشى ذلك مع قيمنا
واستدامتنا لضمان أال تتسبب
سلسلة التوريد بأي آثار
اجتماعية سلبية ،ولذلك بدأنا
بتقييم موردينا في المسائل
المتعلقة بمدونة قواعد
السلوك بما في ذلك القضايا
االجتماعية مثل حقوق
اإلنسان والعمال والطفل

خارج نطاق عملياتنا
المتعلقة بسلسلة
التوريد

تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا

في عام  ،3102لم
نواجه أي إجراءات
قانونية نتيجة
للسلوكيات غير
التنافسية ،ومخالفة
األمانة وممارسات
التكتل.
في عام  ،3102لم
نتلق أي مخالفات أو
عقوبات غير نقدية
لعدم االمتثال مع
القوانين واألنظمة ،ألننا
لم نواجه أي مشاكل
تتعلق بعدم االمتثال

ضمن نطاق عملياتنا
تتعلق تأثير مباشر على أعمالنا
وخارجها لكونها
وشركائنا
بسلسلة التوريد

صحة وسالمة العمالء

RP1

نسبة المنتجات
وفئات الخدمات
التي تم تقييم آثارها
على الصحة والسالمة
والمطلوب تحسينها

غير جوهري

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو
خدمات تتطلب تقييم تأثيرها
على الصحة والسالمة
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كشوف السجالت

RP2

عالمات المنتجات
والخدمات

RP3

RP4

RP5

العدد اإلجمالي
لحوادث عدم االمتثال
للقوانين والقواعد
التطوعية بشأن اآلثار
الصحية وسالمة
المنتجات والخدمات
خالل دورة حياتها،
حسب نوع النتائج

القسم

نوع المنتج ومعلومات
الخدمة المطلوبة
حسب إجراءات
المؤسسة للمعلومات
عن المنتجات
والخدمات ووضع
العالمات ،ونسبة فئات
المنتجات والخدمات
الهامة المعرضة لطلب
مثل هذه المعلومات
العدد اإلجمالي
لحوادث عدم االمتثال
للقوانين والقواعد
التطوعية بشأن
معلومات وعالمات
الخدمات حسب نوع
النتائج

نتائج
استطالعات قياس عمالؤنا
رضا العمالء

التصنيف

غير جوهري

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف
ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو
خدمات تتطلب تقييم تأثيرها
على الصحة والسالمة

غير جوهري

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو
خدمات تتطلب ملصقات أو
تصنيفات محددة

غير جوهري

ال نقوم بإنتاج أي منتجات أو
خدمات تتطلب ملصقات أو
تصنيفات محددة

جوهري

مالحظات

تولي أرامكس أهمية كبيرة
لرضا العمالء ،ولذلك يتيح لنا
قياس مستويات رضا العمالء
ضمن نطاق عملياتنا عبر هذه االستطالعات معرفة
وخارجها لكونها تتعلق المزيد عن خدماتنا ورصد أي
ثغرات أو حاجات للتحسين
بعمالئنا
بهدف الحفاظ على عالقات
إيجابية طويلة األمد مع
عمالئنا

االتصاالت التسويقية

RP6

بيع منتجات
محظورة االمتثال
أو متنازع عليها

جوهري

RP7

العدد اإلجمالي
لحوادث عدم االمتثال
للقوانين والقواعد
التطوعية بشأن
التسويقية االمتثال
االتصاالت
بما فيها اإلعالنات
والترويج والرعاية،
حسب نوع النتائج

جوهري

العدد اإلجمالي
للتظلمات المتعلقة
بانتهاكات خصوصية االمتثال ,عمالؤنا
العمالء وضياع بيانات
العمالء

جوهري

خصوصية العمالء
RP8

االمتثال
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ضمن نطاق عملياتنا نطبق سياسة صارمة تمنع بيع
وخارجها لكونها تتعلق أو نقل المنتجات المحظورة
أو المتنازع عليها ،ونطبق
بالقوانين واألنظمة
جملة من الضوابط لضمان
الوطنية والدولية
محتويات الشحنات
ضمن نطاق عملياتنا
وخارجها لكونها تتعلق تأثير مباشر على أعمالنا
وشركائنا
بالقوانين واألنظمة
الوطنية والدولية

ضمن مؤسستنا خارجها تأثير مباشر على عمالئنا
لكونها تتعلق بعمالئنا وأعمالنا

لم نواجه أي حاالت
في عام 3102

كشوف السجالت

التصنيف

القسم
القيمة النقدية
للغرامات كبيرة لعدم
االمتثال للقوانين
االمتثال ,عمالؤنا
والقوانين المتعلقة
بتوفير واستخدام
المنتجات والخدمات

RP9

جوهري

محددات التقرير

مالحظات عن الكشوف

مالحظات

ضمن مؤسستنا خارجها
لكونها تتعلق بعمالئنا تأثير مباشر على أعمالنا
والقوانين واألنظمة وشركائنا
المحلية والدولية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  /مؤشر االتفاق العالمي لألمم المتحدة:
معايير اإلفصاح العامة
االستراتيجية والتحليل
G4

1

G4

2

لمحة عن الشركة
G4

3

G4

4

G4

5

G4

6

G4

7

G4

8

G4

9

القسم

الصفحة

المحذوفات

رسالة الرئيس التنفيذي
رسالة الرئيس التنفيذي،
التوجهات االستراتيجية

4,3,2

ال يوجد

 4,3,2و41,31,21

ال يوجد

رسالة الرئيس التنفيذي،
لمحة شاملة
لمحة شاملة
لمحة شاملة
لمحة شاملة
لمحة شاملة
لمحة شاملة
لمحة شاملة ،موظفونا
(الصحة والسالمة)

المراجعة المستقلة

١٠,9,8,7,6,5, 4,3,2

ال يوجد

أجل

١٠,9,8,7,6,5
١٠,9,8,7,6,5

ال يوجد
ال يوجد

أجل
أجل

١٠,9,8,7,6,5
١٠,9,8,7,6,5
١٠,9,8,7,6,5

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أجل
أجل
أجل

 ١٠,9,8,7,6,5و٤٥٫٤٤٫٤٣

ال يوجد

أجل

مالحظات
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معايير اإلفصاح العامة
G4

10

G4

11

G4

12

G4

13

G4

14

G4

15

G4

16

G4

17

G4

18

G4

19

G4

20

G4

21

G4

22

G4

23

محددات التقرير

القسم
موظفونا
موظفونا
لمحة شاملة

الصفحة
٤٢٫٤١٫٤٠٫٣٩٫٣٨٫٣٧٫٣٦٫٣٥
٤٢٫٤١٫٤٠٫٣٩٫٣٨٫٣٧٫٣٦٫٣٥
١٠,9,8,7,6,5

المحذوفات
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المراجعة المستقلة
أجل

العام 2013

لم يشهد
أي تغييرات تشغيلية
أو مؤسسية هامة

ال يوجد
الحوكمة
العضويات والجوائز،
االستدامة
العضويات والجوائز،
االستدامة

٢٥٫٤٢٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

ال يوجد

 ١٧٫١٦٫١٥و٨٠-٥٤

ال يوجد

 ١٧٫١٦٫١٥و٨٠-٥٤

ال يوجد

النتائج المالية
عملية إعداد التقرير،
التواصل مع الشركاء

 ٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠و٨٣٫٨٢٫٨١

ال يوجد

عملية إعداد التقرير،
التواصل مع الشركاء

 ٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠و٨٣٫٨٢٫٨١

ال يوجد

عملية إعداد التقرير،
التواصل مع الشركاء
عملية إعداد التقرير،
التواصل مع الشركاء

 ٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠و٨٣٫٨٢٫٨١

ال يوجد

 ٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠و٨٣٫٨٢٫٨١

ال يوجد

مالحظات

ال توجد تغييرات

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

أجل

أجل

الجوانب والمبادئ
الجوهرية والحدود
مذكورة في قسم
عملية إعداد التقرير

ال يوجد
ال يوجد

التواصل مع الشركاء
G4

24

G4

25

G4

26

G4

27

التواصل مع الشركاء
التواصل مع الشركاء
التواصل مع الشركاء
التواصل مع الشركاء

٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠
٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠
٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠
٣٤٫٣٣٫٣٢٫٣١٫٣٠

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أجل
أجل
أجل

حول التقرير
G4

28

G4

29

G4

30

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أجل
أجل
أجل

G4

31

ال يوجد

أجل

G4

32

ال يوجد

أجل
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شامل

القسم

معايير اإلفصاح العامة

الصفحة

المحذوفات

المراجعة المستقلة

ال يوجد

أجل

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أجل

رئيس هيئة الحوكمة
العليا غير تنفيذي

ال يوجد

33

رسالة المراجعة

G4

34

G4

35

G4

36

G4

37

G4

38

الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

G4

39

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

ال يوجد

G4

40

G4

41

G4

42

G4

43

G4

44

G4

45

G4

46

G4

47

G4

48

G4

49

G4

50

الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة
الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨
٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

G4

51

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عن تحليالت
تعويضات لجنتنا التنفيذية
نظراً لكون ذلك ال يمثل
قاعدة أعمال معهودة في
األسواق التي نعمل فيها.

G4

الحوكمة

مالحظات
تقرير االستدامة ليس
أداة إلطالع شركائنا
وحسب ،فهو أداة
نستخدمها لمتابعة
عملياتنا ولذلك يهمنا
الحصول على مراجعة
خارجية لمؤشرات
األداء الرئيسية لموادنا.
وقد نصت سياستنا
على السعي للحصول
على مراجعة خارجية
لمؤشرات األداء
الرئيسية المتعلقة في/
وتطرأ ضمن عملياتنا
المباشرة .ويضطلع
مسؤول االستدامة
األول في عملية
الحصول على المراجعة
الخارجية للتقرير.

أجل
أجل

أجل
أجل

أجل
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معايير اإلفصاح العامة

المراجعة المستقلة

القسم

الصفحة

المحذوفات

G4

52

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عن تحليالت
تعويضات لجنتنا التنفيذية
نظراً لكون ذلك ال يمثل
قاعدة أعمال معهودة في
األسواق التي نعمل فيها.

G4

53

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عن تحليالت
تعويضات لجنتنا التنفيذية
نظراً لكون ذلك ال يمثل
قاعدة أعمال معهودة في
األسواق التي نعمل فيها.

G4

54

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عن تحليالت
تعويضات لجنتنا التنفيذية
نظراً لكون ذلك ال يمثل
قاعدة أعمال معهودة في
األسواق التي نعمل فيها.

G4

55

الحوكمة

٢٥٫٢٤٫٢٣٫٢٢٫٢١٫٢٠٫١٩٫١٨

لن يكون بمقدورنا
اإلفصاح عن تحليالت
تعويضات لجنتنا التنفيذية
نظراً لكون ذلك ال يمثل
قاعدة أعمال معهودة في
األسواق التي نعمل فيها.

G4

56

G4

57

G4

58

االمتثال
االمتثال
االمتثال

٢٩٫٢٨٫٢٧٫٢٦
٢٩٫٢٨٫٢٧٫٢٦
٢٩٫٢٨٫٢٧٫٢٦

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

مالحظات

األخالقيات والنزاهة

كشوف السجالت

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

التواجد في السوق

عملية إعداد التقرير والتواصل
مع الشركاء

االقتصاد
األداء االقتصادي
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رقم الصفحة

أجل

المحذوفات

المراجعة الخارجية

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

كشوف السجالت

رقم الصفحة

المحذوفات

EC1

القيمة االقتصادية
والمحققةالمباشرة األداء المالي
الموزعة

ال يوجد

EC2

التداعيات المالية
والفرص
والمخاطر األخرى
البيئة
ألنشطة الشركة نتيجة
للتغير المناخي

71

ال يوجد

EC3

تغطية التزامات خطة
منافع الشركة المحددة

35

ال يوجد

EC4

المساعدة
الحكومةالمالية المقدمة الحوكمة
من

25

ال يوجد

األداء المالي ،موظفونا

المراجعة الخارجية

التواجد في السوق

EC5

معدالت أجور المبتدئين
الحد
القياسية مقارنة مع
مواقع موظفونا
األدنى لألجر في
عمل محددة

35

EC6

تحصيص اإلدارة العليا
المعينة من المجتمع
المحلي في مواقع عمل
محددة

40

التأثير االقتصادي غير
المباشر
EC7

EC8

ممارسات المشتريات
EC9

موظفونا

التطوير وأثر استثمارات
البنية التحتية الخدمات
المدعمة
أبرز التداعيات االقتصادية
غير المباشرة بما فيها مدى لمحة شاملة
التداعيات
لمحة شاملة

تحصيص االنفاق على
الموردين المحليين في
مواقع عمل محددة

لمحة شاملة ،المؤشر

ال يوجد

ال يوجد

غير جوهري
10

10

ال يوجد

ال يوجد

البيئة
المواد
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اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

رقم الصفحة

المحذوفات

كشوف السجالت

EN1

المواد
الكمالمستخدمة بالوزن البيئة
أو

78

ال يوجد

EN2

نسبة المواد المستخدمة
من المواد المدورة

البيئة

78

ال يوجد

المراجعة الخارجية

الطاقة
EN3

استهالك الطاقة داخل
الشركة

EN4

استهالك الطاقة خارج
الشركة

البيئة

72

ال يوجد

Yes

ال يوجد

Yes

EN5

كثافة الطاقة

البيئة

72

ال يوجد

EN6

تقليص معدالت استهالك البيئة
الطاقة

75

ال يوجد

EN7

المياه

االنخفاض في متطلبات
الطاقة للمنتجات
والخدمات

غير جوهري

البيئة

EN8

كمية المياه االجمالية التي
تم استجرارها من قبل
مصادرنا

البيئة

79

ال يوجد

EN9

مصادر المياه المتأثرة
بشكل ملحوظ جراء
استجرار المياه

البيئة

79

غير جوهري

EN10

نسبة والحجم اإلجمالي
للمياه المدورة والمعاد
استخدامها

البيئة

79

ال يوجد

التنوع الحيوي
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كشوف السجالت

EN11

EN12

EN13

En14

االنبعاثات

المواقع التشغيلية
المملوكة والمستأجرة
والمدارة في أو بجوار
المناطق المحمية
والمناطق ذات القيمة
العالية من حيث التنوع
الحيوي خارج المناطق
المحمية
وصف التداعيات
الملحوظة لألنشطة
والمنتجات والخدمات
في المناطق المحمية
والمناطق ذات القيمة
العالية من حيث التنوع
الحيوي خارج المناطق
المحمية

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

رقم الصفحة

المحذوفات

البيئة

80

غير جوهري

البيئة

80

غير جوهري

البيئة

80

غير جوهري

80

غير جوهري

الموائل المحمية أو التي
تمت استعادتها
العدد اإلجمالي لألنواع
المدرجة على القائمة
الحمراء لالتحاد العالمي
للحفاظ على الطبيعة
الوطنية البيئة
وقائمة الحماية
مع الموائل في المناطق
المتأثرة بالعمليات بحسب
مستوى خطر االنقراض

المراجعة الخارجية

EN15

انبعاثات غاز الدفيئة
المباشرة (اإلطار )1

البيئة

73

ال يوجد

yes

EN16

انبعاثات غاز الدفيئة
غير المباشرة من الطاقة
(اإلطار )2

البيئة

73

ال يوجد

yes

EN17

انبعاثات غاز الدفيئة
غير )3البيئة
المباشرة األخرى (اإلطار

73

ال يوجد

yes

EN18

كثافة
انبعاثات غاز الدفيئة البيئة
المباشرة

74

ال يوجد

خفض انبعاثات غاز
الدفيئة
انبعاثات
المواد المستنزفة البيئة
لغاز األوزون

75

ال يوجد

74

غير جوهري

74

ال يوجد

EN19

EN20

EN21

النفايات والنفايات
السائلة

البيئة

انبعاثات أكسيد
النيتروجين
وأكسيدالجوية البيئة
الكبريت والغازات
األخرى

yes

yes

البيئة
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اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

رقم الصفحة

المحذوفات

EN22

إجمالي تصريف المياه
حسب النوعية والوجهة

البيئة

79

غير جوهري

EN23

الوزن اإلجمالي للنفايات
حسب نوع و طريقة
التصريف

البيئة

79,80

ال يوجد

البيئة

80

غير جوهري

80

غير جوهري

كشوف السجالت

EN24

EN25

EN26

المنتجات والخدمات
EN27

EN28

االمتثال
EN29

النقل
EN30

اإلجمالي
EN31

التقييم البيئي للموردين
EN32

EN33

آليات التظلم البيئي
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إجمالي عدد وحجم
التسربات الكبيرة
وزن النفايات المنقولة
والمستوردة والمصدرة،
أو النفايات المعالجة
المصنفة بالخطرة
بموجب البيئة
المحلق  1و 2و 2و 3و8
التفاقية بازيل ونسبة
النفايات المنقولة بالشحن
الدولي
هوية وحجم والوضع
المحمي ،وقيمة التنوع
البيولوجي في المسطحات
البيئة
المائية والموائل ذات
الصلة التي تتأثر كثيراً
بتصريفات المؤسسة
للمياه
مدى تأثير التخفيف من
اآلثار البيئية للمنتجات
والخدمات
نسبة المنتجات المباعة
ومواد التغليف التي تم
استصالحها حسب الفئة
القيمة النقدية للغرامات
الكبيرة والعدد اإلجمالي
للعقوبات غير النقدية
لعدم االمتثال للقوانين
واألنظمة البيئية

البيئة

المراجعة الخارجية

غير جوهري

79

البيئة

ال يوجد
غير جوهري

البيئة
البيئة

71

ال يوجد

البيئة

تأثيرات بيئية كبيرة لنقل
المنتجات والبضائع و
المواد الالزمة لعمليات البيئة
المؤسسة األخرى ،ونقل
الموظفين
البيئة
مجموع نفقات حماية
البيئة واالستثمارات حسب البيئة
النوع
نسبة الموردين الجدد
االمتثال ،البيئة
الذين خضعوا للتقييم
حسب المعايير البيئية
اآلثار البيئية السلبية
والمحتملة
الكبيرة الفعلية
االمتثال ،البيئة
في سلسلة التوريد
واإلجراءات المتخذة

71

71

ال يوجد

ال يوجد

71 ,28

ال يوجد

72 ,28

ال يوجد

yes

كشوف السجالت
EN34

المجتمع
ممارسات العمل والعمل
النزيه
التوظيف
LA1

LA2

LA3

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

عدد التظلمات المقدمة
حول
والمعالجة والمحلولة
آليات البيئة
اآلثار البيئية ،عبر
التظلم الرسمية

العدد اإلجمالي ومعدالت
تعيين الموظفين الجدد
وتنقل الموظفين حسب موظفونا
الفئة العمرية والجنس و
المنطقة
المزايا المقدمة للموظفين
بدوام كامل وغير المقدمة
للموظفين المؤقتين أو موظفونا
بدوام جزئي ،من خالل
مواقع عمل محددة
العودة إلى العمل
إجازة
بعد
ومعدالت البقاء
موظفونا
أحد الوالدين ،حسب
الجنس

رقم الصفحة
71

المحذوفات
ال يوجد

41

ال يوجد

35

غير جوهري

40

المراجعة الخارجية

yes

yes

ال يوجد

عالقات العاملين واإلدارة
LA4

فترات اإلشعار األقصر
حول التغييرات التشغيلية،
بما في ذلك ما إذا كانت موظفونا ،المؤشر
محددة في االتفاقات
الجماعية

37

ال يوجد

الصحة والسالمة المهنية

LA5

LA6

LA7

LA8

التدريب والتعليم

نسبة القوى العاملة
اإلجمالية الممثلة في لجان
الصحة والسالمة المشتركة
بين اإلدارة
والموظفين ،موظفونا
التي تساعد على رصد
وتقديم المشورة بشأن
برامج الصحة والسالمة
المهنية
نوع اإلصابة ومعدالت
اإلصابة واألمراض المهنية
واأليام المهدورة،
والتغيب موظفونا
عن العمل ،وإجمالي عدد
الوفيات المرتبطة بالعمل،
حسب المنطقة والجنس
العاملون المعرضون لتكرار
الحوادث أو لمخاطر عالية
من األمراض المتعلقة
بمهنهم
موضوعات الصحة
والسالمة التي تغطيها
االتفاقيات الرسمية مع
النقابات

43

ال يوجد

44

ال يوجد

yes

غير جوهري

غير جوهري
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اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

كشوف السجالت

رقم الصفحة

LA9

متوسطساعات التدريب
في السنة لكل موظف
وحسب موظفونا
حسب الجنس،
فئة الموظف

37

LA10

برامج إدارة المهارات
والتعلم مدى الحياة التي
موظفونا
تدعم استمرار توظيف
العاملين ومساعدتهم في
إدارة تقاعدهم الوظيفي

39

LA11

نسبة الموظفين الذين
يتلقون تقييمات دورية
لألداء والتطور الوظيفي،
حسب الجنس وحسب
الفئة موظف

37

التنوع وتكافؤ الفرص

LA12

المساواة في األجور بين
النساء والرجال
LA13

تقييم ممارسات العمل
لدى الموردين

موظفونا

تشكيلة هيئات الحوكمة
وتقسيمات الموظفين
لكل فئة وفقاً للجنس
وعضوية موظفونا
والفئة العمرية،
مجموعة األقليات ،وغيرها
من مؤشرات التنوع
نسبة الراتب األساسي
والتعويضات مقارنة بين
النساء الرجال حسب فئة موظفونا
الموظف ،وحسب مواقع
عمل محددة

41

35

LA14

نسبة الموردين الجدد
الذين خضعوا للتقييم
حسب معايير ممارسات
العمل

االمتثال ،المؤشر

10

LA15

اآلثار السلبية الفعلية
والمحتملة الكبيرة
االمتثال ،المؤشر
لممارسات العمل في
سلسلة التوريد واإلجراءات
المتخذة

10

آليات تظلم ممارسات
العمل

LA16

حقوق اإلنسان
االستثمار
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عدد الشكاوى المقدمة
حول
والمعالجة
والمحلولةخالل موظفونا
ممارسات العمل من
آليات التظلم الرسمية

35

المحذوفات

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المراجعة الخارجية

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

كشوف السجالت

رقم الصفحة

HR1

العدد اإلجمالي ونسبة
اتفاقيات االستثمار المهمة
والعقود التي تتضمن
التيبنود االمتثال
حقوق اإلنسان أو
خضعت لتقييمات حقوق
اإلنسان

28

HR2

مجموع ساعات تدريب
الموظفين حول السياسات
أو اإلجراءات المتعلقة
بجوانب حقوق اإلنسان موظفونا
ذات الصلة بالعمليات،
بما فيها نسبة الموظفين
المدربين

37

عدم التمييز
HR3

العدد اإلجمالي لحوادث
التمييز واإلجراءات
التصحيحية المتخذة

موظفونا

39

المحذوفات

المراجعة الخارجية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

yes

حرية التجمع والمفاوضة
الجماعية

HR4

عمالة األطفال
HR5

العمل اإلجباري

HR6

ممارسات األمن

HR7

العمليات والموردين
الذين قد تتعرض ممارسة
الحرية النقابية والمفاوضة
الجماعية لديهم لالنتهاكات موظفونا ،المؤشر
أو المخاطر الكبيرة،
والتدابير المتخذة لدعم
هذه الحقوق

37

العمليات والموردين
ممن لديهم مخاطر عالية
لحوادث عمالة
األطفال ،االمتثال
والتدابير المتخذة
للمساهمة في القضاء
الفعلي على عمالة األطفال

28

العمليات والموردين
ممن لديهم مخاطر عالية
لحوادث العمل اإلجباري،
االمتثال
والتدابير المتخذة
للمساهمة في القضاء
الفعلي على جميع أشكال
العمل اإلجباري

28

نسبة أفراد األمن المدربين
على سياسات أو إجراءات
حقوق اإلنسان المطبقة االمتثال ،موظفونا
في الشركة ،وذات الصلة
بالعمليات

39 ,28

ال يوجد

ال يوجد

yes

ال يوجد

ال يوجد

حقوق السكان األصليين
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كشوف السجالت
HR8

التقييم

HR9

تقييم حقوق اإلنسان لدى
الموردين
HR 10

HR 11

آليات تظلم حقوق
اإلنسان
HR 12

إجمالي عدد الحوادث
التي تنطوي على انتهاكات
حقوق الشعوب األصلية
واإلجراءات المتخذة

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

رقم الصفحة

المحذوفات

المراجعة الخارجية

غير جوهري

إجمالي عدد ونسبة
خضعت
العمليات التي
حقوق اإلنسان االمتثال
لتقييمات
أو تقييمات األثر

نسبة الموردين الجديد
الذين خضعوا للتقييم
االمتثال
بحسب معايير حقوق
اإلنسان
التأثيرات السلبية الكبيرة
الفعلية والمحتملة على
حقوق اإلنسان في سلسلة االمتثال
التوريد واإلجراءات
المتخذة
عدد التظلمات المقدمة
والمعالجة والمحلولة حول
اآلثار على حقوق اإلنسان االمتثال
من خالل آليات التظلم
الرسمية

40

28

28

28

المجتمع
المجتمعات المحلية

SO 1

نسبة العمليات المنفذة
للتواصل مع المجتمع
المحلي ،وتقييم األثر،
وبرامج التنمية

SO 2

العمليات ذات اآلثار
السلبية الكبيرة الفعلية أو
المحتملة على المجتمعات
المحلية

مكافحة الفساد

124

أرامكس التقرير السنوي 2013

االستدامة

54

ال يوجد

غير جوهري

yes

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

كشوف السجالت

SO3

العدد اإلجمالي ونسبة
العمليات التي خضعت
لتقييم المخاطر المتعلقة االمتثال
بالفساد والمخاطر الهامة
التي تم رصدها

رقم الصفحة

المحذوفات

المراجعة الخارجية

27

ال يوجد

yes

SO4

االتصاالت والتدريب
حول سياسات وإجراءات
مكافحة الفساد

االمتثال ،الحوكمة ،موظفونا

27

ال يوجد

yes

SO5

حوادث الفساد المؤكدة
واإلجراءات المتخذة

االمتثال

25,27

ال يوجد

yes

القيمة اإلجمالية
للمساهمات السياسية
حسب البلد والمتلقي/
المستفيد

الحوكمة

السياسة العامة
SO6

السلوك المانع لالحتكار
SO7

االمتثال
SO8

تقييم آثار الموردين على
المجتمع

العدد اإلجمالي لإلجراءات
القانونية للسلوك المنافي
االمتثال ،الحوكمة
للمنافسة ،ومكافحة
االحتكار ،وممارسات
التكتالت ونتائجها

25

25

القيمة النقدية للغرامات
الكبيرة وعدد العقوبات
االمتثال المؤشر
غير النقدية لعدم
للقوانين واألنظمة

SO9

28

SO10

اآلثار السلبية الكبيرة
الفعلية والمحتملة على
المجتمع في سلسلة
التوريد واإلجراءات
المتخذة

28

آليات تظلم تقييم اآلثار
على المجتمع

ال يوجد

ال يوجد

النسبة المئوية للموردين
الجديد الذين
خضعوااآلثار االمتثال
للتقييم وفقاً لمعايير
المترتبة على المجتمع

االمتثال

ال يوجد

yes

ال يوجد

ال يوجد
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اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

كشوف السجالت
SO 11

مسؤولية المنتجات
صحة وسالمة
العمالء
PR 1

PR 2

عالمات المنتجات
والخدمات

PR3

PR4

PR5

عدد التظلمات المقدمة
والمعالجة والمحلولة
حول اآلثار المترتبة على االمتثال
المجتمع ،من خالل آليات
التظلم الرسمية

رقم الصفحة
28

نسبة المنتجات وفئات
الخدمات التي تم تقييم
آثارها على الصحة
والسالمة والمطلوب
تحسينها
العدد اإلجمالي لحوادث
عدم االمتثال للقوانين
والقواعد التطوعية بشأن
اآلثار الصحية وسالمة
المنتجات والخدمات خالل
دورة حياتها ،حسب نوع
النتائج

ال يوجد

غير جوهري

غير جوهري

نوع المنتج ومعلومات
الخدمة المطلوبة حسب
إجراءات المؤسسة
للمعلومات عن المنتجات
والخدمات ووضع
العالمات ،ونسبة فئات
المنتجات والخدمات
الهامة المعرضة لطلب
مثل هذه المعلومات
العدد اإلجمالي لحوادث
عدم االمتثال للقوانين
والقواعد التطوعية بشأن
معلومات وعالمات
الخدمات حسب نوع
النتائج
نتائج استطالعات قياس
رضا العمالء

المحذوفات

غير جوهري

غير جوهري

عمالؤنا

52

ال يوجد

االتصاالت التسويقية
PR 6

بيع منتجات محظورة أو
متنازع عليها

االمتثال

PR 7

العدد اإلجمالي لحوادث
عدم االمتثال للقوانين
والقواعد التطوعية بشأن
االتصاالت التسويقية بما
فيها اإلعالنات والترويج
والرعاية ،حسب نوع
النتائج

االمتثال

خصوصية العمالء
PR 8

االمتثال

126

أرامكس التقرير السنوي 2013

العدد اإلجمالي للتظلمات
المتعلقة
بانتهاكاتوضياع االمتثال ،عمالؤنا
خصوصية العمالء
بيانات العمالء

47

46

46

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

المراجعة الخارجية

كشوف السجالت
PR 9

المبدأ
حقوق اإلنسان
1
2
حقوق العمال
3
4
5
6
البيئة
7
8
9
مكافحة الفساد
10

اإلفصاح عن نهج اإلدارة
)والمؤشرات (الموقع

القيمة النقدية للغرامات
كبيرة لعدم االمتثال
االمتثال ،عمالؤنا
للقوانين والقوانين
المتعلقة بتوفير واستخدام
المنتجات والخدمات

رقم الصفحة
47

المحذوفات

المراجعة الخارجية

ال يوجد

الموقع
26,27,28,29
26,27,28,29
35,36,37,38,39,40,41,42
35,36,37,38,39,40,41,42&26,27,28,29
35,36,37,38,39,40,41,42&26,27,28,29
35,36,37,38,39,40,41,42&26,27,28,29
80-54& ,26,27,28,29
80-54
80-54
26,27,28,29
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االختصارات

 ABANAجمعية المصرفيين العرب في أمريكا الشمالية

 HRالموارد البشرية

 ADSGمجموعة أبوظبي لالستدامة

 ISTاسطنبول

 AEDدرهم إماراتي

 IUCNاالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

 AFEDالمنتدى العربي للبيئة والتنمية

 JEBAجمعية األعمال األردنية األوروبية

 AMCHAMغرفة التجارة األمريكية في األردن

 JEDجدة

 ASLGمجموعة القيادة العربية لالستدامة

 KGكيلوجرام

 AMMع ّمان

 KPIمؤشر األداء األساسي

 AUHأبوظبي

 KRTالخرطوم

 BAHالبحرين

 KWIالكويت

 BEYبيروت

 LBGمجموعة لندن للقياسات

 BOMبومباي

 LEVمركبات ذات انبعاثات طفيفة

 C-TPATالشراكة التجارية الجمركية ضد اإلرهاب

 LPGالغاز النفطي المسال

 CAIالقاهرة

 MCAAاتحاد شركات النقل البريدي األمريكية

 CASكازابالنكا  -الدار البيضاء

 MCTمسقط

 CEOالرئيس التنفيذي

 MKYEFصندوق مصعب خورما لتمكين الشباب

 CH4الميثان

 N/Aغير متوفر

 CMBكولومبو

 NGOالمنظمات غير الحكومية

 CMTفريق خدمة العمالء

 NOXأكسيد النيتروجين

 CO2ثاني أكسيد الكربون

 PJSCشركة مساهمة عامة

 CTSبرنامج انقر واشحن Click to Ship

 PZEVمركبات ذات انبعاثات معدومة تقريباً

 DAMدمشق

 RUHالرياض

 DFTوزارة النقل البريطانية

( SMS (TEXTخدمة الرسائل النصية القصيرة

 DHAالظهران

 SO2ثاني أكسيد الكبريت

 DOHالدوحة

 SSNإشعار بحالة الشحن

 DQMSنظام إدارة جودة البيانات

 SULEVمركبات ذات انبعاثات طفيفة للغاية

 DXBدبي

 TAPAرابطة حماية األصول المنقولة

 EDIالتبادل اإللكتروني للوثائق

 THRطهران

 EINVOICEالفاتورة اإللكترونية

 TIPطرابلس

 EMSنظام اإلدارة اإللكتروني

 TSAإدارة سالمة النقل

 EPODتأكيد التسليم اإللكتروني

 UAEاإلمارات العربية المتحدة

 GCCمجلس التعاون الخليجي

 UKالمملكة المتحدة
 ULEVمركبات ذات انبعاثات طفيفة جداً

 GHGالغازات الدفيئة

 UNاألمم المتحدة

 GPSنظام تحديد المواقع العالمي

 UNICEFاليونيسيف

 GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير

 USالواليات المتحدة

 GSOالمكتب اإلقليمي

 USDدوالر أمريكي

 H&Sالصحة والسالمة

 VPنائب الرئيس

 HKGهونج كونج

 YEAجمعية الرواد الشباب

 GDAتحالف التوزيع العالمي

 HQالمقر الرئيسي
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قائمة المصطلحات

معايير المسؤولية االجتماعية واألخالقية في قطاع األعمال ( :):AA1000هي سلسلة من المعايير القائمة على مجموعة من المبادئ بهدف
تكوين قاعدة يستند عليها تطوير أداء االستدامة في المؤسسات .وقد تطور إطار معايير ( )AA1000لتشمل دعم المؤسسات على تعزيز مبادئ
المساءلة والمسؤولية االجتماعية فيها من خالل المحاسبة االجتماعية واألخالقية والتدقيق وإعداد التقارير .وهي تتناول ضرورة تبني المؤسسات
لعملية تفاعل األطراف المعنية وانخراطهم في فعاليتها اليومية.
ثاني أكسيد الكربون :هو مر ّكب كيميائي يشار إليه في معظم األحيان بالرمز( )CO2ويتواجد في الغالف الجوي لألرض.

المبادئ التوجيهية لمبادرة التقرير العالمي من الجيل الثالث ( :)G3هي إطار إلعداد التقارير الخاصة باألداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي
للمؤسسات.
تحالف التوزيع العالمي ( :)GDAهو شراكة تضم أكثر من  40شركة رائدة متخصصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية .ويتمتع التحالف عبر
عملياته التي تغطي مختلف أرجاء العالم ،بمكانة استراتيجية تمكنه من تقديم حلول نقل عالمية سريعة وموثوقة ،إذ يوفر كل عضو من أعضائه
تغطية شاملة وخبرة عميقة في منطقة تواجده.
المبادرة العالمية إلعداد التقارير( :)GRIهي عملية عالمية طويلة األجل متعددة الشركاء ،مهمتها تطوير ونشر مبادئ توجيهية يمكن تطبيقها
عالم ًيا في إصدار تقارير االستدامة.
نظام الجودة العالمية “آيزو  :)ISO14000( ”14000هو مجموعة من معايير اإلدارة البيئية الدولية التي تعنى بتسليط الضوء على قضايا البيئة
من خالل تشجيعها للمحافظة على عالم أكثر نظافة وأمنًا وصحة لنا جمي ًعا .وقد تم وضعها كجزء من معايير منظمة المعايير الدولية ،لمساعدة
المؤسسات على الحد من اآلثار السلبية التي تخلفها عملياتها على البيئة (إحداث تغييرات ضارة على الهواء أو المياه أو اليابسة) ،كما تساعدها
أيضاً على االمتثال للقوانين واألنظمة المتبعة وغيرها من المتطلبات البيئية.
نسخة عام  2000من نظام الجودة العالمي “آيزو  :)ISO9001:2000( ”9001هي مجموعة من المعايير الخاصة بأنظمة إدارة الجودة ،صممت
لالستخدام في المؤسسات التي تعمل في مجال تصميم أو تطوير أو تصنيع أو تركيب أية منتجات ،أو تقدم أي شكل من أشكال الخدمات .وتقدم
مجموعة من المتطلبات التي يجب أن تلبيها أية مؤسسة تحرص على تعزيز مستويات رضا العمالء من خالل المنتجات والخدمات المالئمة التي
تلبي تطلعات العمالء.
مجموعة لندن للقياسات ( :)LBGهي مجموعة تتكون من أكثر من  100شركة تعمل معاً لقياس مساهمات الشركات في االستثمار المجتمعي.
ويوفر هذا النموذج مجموعة شاملة ومتسقة من اإلجراءات لخبراء أنشطة االستثمار المجتمعي ليتمكنوا من تحديد مساهمات شركاتهم في
المجتمع وحصر النتائج واآلثار طويلة األجل لمشاريع االستثمار المجتمعي على المجتمع وعلى شركاتهم.
معايير إدارة أنظمة الصحة والسالمة المهنية “ )OHSAS 18001( ”18001هو نظام دولي إلدارة الصحة والسالمة المهنية ،يشتمل على المعايير
التي ينبغي على المؤسسات اعتمادها من أجل الحد من المخاطر على الصحة والسالمة المهنية.
المساءلة االجتماعية ( )8000يجري اعتماد هذا النظام كمعيار عالمي اختياري للشركات التي تهتم بتدقيق واعتماد ممارسات العمل في منشآتها،
إضافة إلى ممارسات المور دّين والباعة الذين تتعامل معهم.
االستدامة :هي محاولة لتوفير أفضل النتائج على مستوى البيئة البشرية والطبيعة في الوقت الحاضر وفي المستقبل غير المحدود.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2013

)(EC1
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها w
بيان المركز المالي الموحد
في  31ديسمبر 2013

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
الشهرة
موجودات معنوية أخرى
استثمارات في مشاريع مشتركة وشركة حليفة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات غير متداولة أخرى

إيضاحات

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

4
5
6
9و10
11

541.577
973.629
23.912
49.718
2.382
6.801
1.598.019

569.876
999.152
26.906
54.700
2.824
9.205
1.662.663

12
13
14

603.901
126.930
656.972
1.387.803
2.985.822

583.467
135.363
333.673
1.052.503
2.715.166

15
16
16
16
17
18

1.464.100
145.254
()90.579
()15.763
10
586.953
2.089.975
36.870
2.126.845

1.464.100
121.886
()34.643
()16.011
()2.960
481.271
2.013.643
32.428
2.046.071

19
20

128.095
103.066
1.425
232.586

12.366
91.166
572
1.314
105.418

163.159
49.302
413.930
626.391
858.977
2.985.822

156.193
11.329
15.704
380.451
563.677
669.095
2.715.166

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة ،صافي
موجودات متداولة أخرى
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
احتياطي ناتج عن استحواذ حصص غير مسيطرة
احتياطي التحوط النقدي
أرباح غير موزعة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات غير متداولة أخرى
مطلوبات ضريبية مؤجلة

11

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
سحب على المكشوف من البنوك
قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
مطلوبات متداولة أخرى

21
22
19
23

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد البيانات المالية الموحدة لإلصدار وفقا لقرار أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  2مارس .2014
تشكل اإليضاحات من  1إلى  37جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
بيان المركز المالي الموحد
في  31ديسمبر 2013
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

تقديم الخدمات

24

3.324.838

3.071.589

تكلفة الخدمات

25

()1.523.538

()1.417.247

1,801,300

1,654,342

()4.974

()3.995

()152.787

()146.880

مصاريف إدارية

26

()635.220

()601.837

مصاريف تشغيلية

27

()664.713

()609.749

إيرادات أخرى

28

5.622

3.682

349.228

295.563

إيضاحات
العمليات المستمرة

إجمالي األرباح
الحصة من نتائج المشاريع المشتركة والشركة الحليفة

9و10

مصاريف بيع وتسويق

األرباح التشغيلية
إيرادات التمويل

6.281

4.294

مصاريف التمويل

()8.469

()2.842

األرباح من العمليات المستمرة قبل احتساب الضريبة

347.040

297.015

()32.098

()26.652

314.942

270.363

مصاريف ضريبة الدخل

11

أرباح السنة من العمليات المستمرة
العمليات المتوقفة
األرباح بعد الضريبة من العمليات المتوقفة

8

أرباح السنة

186

1.149

315.128

271.512

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم:
أرباح السنة من العمليات المستمرة

277.835

243.356

أرباح السنة من العمليات المتوقفة

123

763

277.958

244.119

حصص غير مسيطرة:
أرباح السنة من العمليات المستمرة

37.107

27.007

أرباح السنة من العمليات المتوقفة

63

386

37.170

27.393

315.128

271.512

األرباح للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم:
الربح األساسي والمخفض للسهم
الربح األساسي والمخفض للسهم من العمليات المستمرة

30

 0.190درهم

 0.167درهم

 0.190درهم

 0.167درهم

تشكل اإليضاحات من  1إلى  37جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
بيان الدخل الشامل الموحد للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2013
إيضاحات
األرباح للسنة

315.128

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم
271.512

اإليرادات الشاملة األخرى
بنود اإليرادات الشاملة األخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح
والخسائر في الفترات الالحقة
فروقات سعر صرف العمالت عند تحويل العمليات األجنبية
أرباح (خسائر) من تحوطات التدفقات النقدية

17

()56.371

()16.438

1.460

()2.960

مصاريف تحوطات التدفقات النقدية المعاد تدويرها
في بيان الدخل الشامل
أرباح من الموجودات المالية المتوفرة للبيع

17

1.510

-

782

األرباح المحققة من بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع
والمحولة إلى بيان الدخل

()280

-

صافي بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها
إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة

()53.401

()18.896

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة ،بعد تنزيل الضريبة

()53.401

()18.896

إجمالي الدخل الشامل للسنة ،بعد تنزيل الضريبة

261.727

252.616

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

224.992

224.721

حصص غير مسيطرة

36.735

27.895

261.727

252.616

تشكل اإليضاحات من  1إلى  37جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

العائدة لمساهمي الشركة األم
احتياطي ناتج
عن
إستحواذ
حصص غير
مسيطرة
ألف درهم
()16.011

إحتياطي
التحوط
النقدي
ألف درهم

أرباح
غير موزعة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

()2.960

481.271

2.013.643

32.428

-

-

()55.936

-

-

2.970

277.958

224.992

36.735

261.727

-

-

-

-

248

-

()248

-

-

-

-

23.368

-

-

-

-

()23.368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

874

874

-

-

-

-

-

-

()146.410

()146.410

-

()146.410

-

-

-

-

-

-

()2.250

()2.250

-

()2.250

-

-

-

-

-

-

-

-

()33.167

()33.167

1.464.100

145.254

()90.579

-

()15.763

10

586.953

2.089.975

36.870

2.126.845

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2013

رأس المال
المدفوع
ألف درهم

إحتياطي
قانوني
ألف درهم

إحتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

إحتياطي
القيمة
العادلة
ألف درهم

في  1يناير 2013
إجمالي الدخل الشامل
للسنة
استبعاد شركات تابعة
المح ّول إلى اإلحتياطي
القانوني
حصص غير مسيطرة
أرباح موزعة للمساهمين
(إيضاح )18
أتعاب مجلس اإلدارة
المدفوعة (إيضاح )18
أرباح موزعة إلى شركات
تابعة
كما في  31ديسمبر 2013

1.464.100

121.886

()34.643

-

حصص
غير مسيطرة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
2.046.071

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
في  1يناير 2012
إجمالي الدخل الشامل
للسنة
استحواذ حصص غير
مسيطرة (إيضاح )3
المح ّول إلى اإلحتياطي
القانوني
حصص غير مسيطرة
أرباح موزعة للمساهمين
(إيضاح )18
أتعاب مجلس اإلدارة
المدفوعة (إيضاح )18
أرباح موزعة إلى شركات
تابعة
كما في  31ديسمبر 2012

1.464.100

87.312

()17.703

()502

()15.278

-

347.181

1.865.110

30.972

1.896.082

-

-

()16.940

502

-

()2.960

244.119

224.721

27.895

252.616

-

-

-

-

()733

-

-

()733

()185

()918

-

34.574

-

-

-

-

()34.574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.822

1.822

-

-

-

-

-

-

()73.205

()73.205

-

()73.205

-

-

-

-

-

-

()2.250

()2.250

-

()2.250

-

-

-

-

-

-

-

-

()28.076

()28.076

1.464.100

121.886

()34.643

-

()16.011

()2.960

481.271

2.013.643

32.428

2.046.071

تشكل اإليضاحات من  1إلى  37جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

األنشطة التشغيلية
األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة
األرباح قبل الضريبة من العمليات المتوقفة
األرباح قبل الضريبة
التعديالت للبنود التالية:
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات معنوية أخرى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها ،صافي
صافي مصروف (إيرادات) التمويل
أرباح بيع الموجودات المالية المتوفرة للبيع
الحصة من نتائج المشاريع المشتركة والشركة الحليفة
(أرباح) خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
األرباح من بيع العمليات المتوقفة
األرباح من تقييم إستثمار في مشروع مشترك
تغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
ذمم دائنة
موجودات متداولة أخرى
مطلوبات متداولة أخرى
النقد من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
ضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
المبالغ المحصلة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
المبالغ المحصلة من بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
فوائد مقبوضة
األرباح المحصلة من بيع شركة تابعة ،بعد تنزيل النقدية
موجودات غير متداولة أخرى
تأمينات نقدية
استثمارات في مشاريع مشتركة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
فوائد مدفوعة
إستحواذ حصص غير مسيطرة
صافي المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات
أرباح أسهم شركات تابعة
حصص غير مسيطرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
أرباح موزعة للمساهمين
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
صافي فروقات تحويل عمالت أجنبية
النقدية وشبه النقدية في  1يناير
النقدية وشبه النقدية في  31ديسمبر

تشكل اإليضاحات من  1إلى  37جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

8

347.040
220
347.260

297.015
401
297.416

4
6
20
12

8
9

20

4

8

3

14
14

77.248
3.339
22.685
7.559
2.188
4.974
()277
-

69.542
3.247
20.001
14.583
()1.452
()280
3.995
503
()771
()1.541

()31.047
8.866
7.123
30.401
480.319
()10.012
()25.633
444.674

()98.810
()6.604
36.736
65.717
402.282
()7.480
()24.617
370.185

()67.001
3.068
6.281
460
28
1.309
()4.042
()59.897

()200.486
4.576
3.000
4.294
176
()9.133
850
()37.719
()234.442

()8.469
149.326
()33.167
874
()2.250
()146.410
()40.096
344.681
()8.744
309.507
645.444

()2.842
()918
6.505
()28.076
1.822
()2.250
()73.205
()98.964
36.779
()8.151
280.879
309.507

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -1معلومات المنشأة
إن شركة أرامكس ش.م.ع («الشركة األم») هي شركة مساهمة عامة مسجلة في إمارة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ  15فبراير 2005
وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) لدولة اإلمارات العربية المتحدة .إن البيانات المالية الموحدة للشركة كما في 31
ديسمبر  2013تشتمل على بيانات الشركة األم وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعة بالمجموعة وبشكل فردي بـ «شركات المجموعة»).
تم إدراج الشركة األم في سوق دبي المالي بتاريخ  9يوليو .2005
إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي االستثمار في أعمال الشحن والنقل السريع وإدارة خطوط الخدمات اللوجستية والتوريد وذلك من خالل
حيازة وامتالك حصص مسيطرة في شركات في الشرق األوسط ومناطق أخرى من العالم.
إن عنوان المكتب المسجل للشركة األم هو أبراج مركز األعمال ،A2302 ،مدينة اإلعالم (تيكوم) ،شارع الشيخ زايد ،دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.
تم اعتماد البيانات المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2مارس .2014

 -2أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة
 1-2أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة طبقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية كما أصدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
والمتطلبات السارية المفعول في القانون االتحادي رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
تعد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ،وهي العملة المستخدمة لدى الشركة األم .تم عرض المعلومات المالية بالدرهم
اإلماراتي وجرى تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف درهم ،إال إذا أشير لغير ذلك.
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
 2-2أسس توحيد البيانات المالية

تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للمجموعة والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر  .2013تتحقق السيطرة عندما يكون
للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل قدرتها
على السيطرة على الشركة المستثمر فيها .وتتم السيطرة على الشركة المستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:
سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها (الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشركة المستثمر
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.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-2أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)

عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها ،تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق والظروف
ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر فيها ويتضمن ذلك:
• • الرتتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين يف الرشكة املستثمر فيها.
• • الحقوق الناتجة من الرتتيبات التعاقدية األخرى.
• • حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت املحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد
أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه
السيطرة .يتم توحيد موجودات ومطلوبات ومصاريف وإيرادات الشركة التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة
على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة.
يتم تحميل األرباح والخسائر وكل بند من بنود بيان الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم والحصص غير المسيطرة
حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق الحصص غير المسيطرة .وعند الضرورة ،يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى
سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
واألرباح والخسائر المتعلقة بالمعامالت بشكل كامل بين شركات المجموعة.
يتم احتساب األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة ،دون خسارة السيطرة ،في حقوق الملكية .عندما تفقد المجموعة السيطرة
على الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يلي:
• •شطب املوجودات (تشمل الشهرة) واملطلوبات للرشكة التابعة
• •شطب املبلغ املدرج ألية حصص غري مسيطرة
• •شطب فروقات سعر رصف العمالت الرتاكمية املسجلة يف حقوق امللكية
• •تثبيت القيمة العادلة للمبلغ املستلم
• •تثبيت القيمة العادلة ألي استثامر محتفظ به
• •تثبيت أي فائض أو عجز يف األرباح أو الخسائر
• •إعادة تصنيف حصة الرشكة األم من املكونات املثبتة سابقاً يف اإليرادات الشاملة األخرى إىل األرباح أو الخسائر أو األرباح غري املوزعة ،كام هو
مالئم.
 2-3التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

إن السياسات المحاسبية المتبعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة بإستثناء إتباع معايير إعداد التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية السارية المفعول كما في  1يناير :2013

المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى  -تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1
إن التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1تقدم تجميع للبنود المعروضة في اإليرادات الشاملة األخرى .إن البنود التي قد يتم إعادة
تصنيفها (أو تدويرها) إلى األرباح أو الخسائر في تاريخ مستقبلي يجب عرضها اآلن بشكل منفصل عن البنود التي قد ال يتم إعادة تصنيفها أبداً
(مثال ،إعادة تقييم األراضي والمباني) .تؤثر التعديالت على العرض فقط وليس لها تأثير على المركز أو األداء المالي للمجموعة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)

المعيار المحاسبي الدولي رقم  -19مزايا الموظفين (المعدل)
أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية تعديالت عديدة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  .19هذه تتراوح من كونها تغييرات جذرية كإزالة
آلية (الكوريدور) ومفهوم العوائد المتوقعة على موجودات الخطة إلى توضيحات بسيطة وإعادة صياغة .تصبح التعديالت سارية المفعول
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013ليس للتعديالت أي تأثير على الوضع المالي أو أداء المجموعة.
المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 28اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة (المعدل كما في عام )2011
نتيجة لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  11الترتيبات المشتركة ومعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  12إفصاح الحصص في
المنشآت األخرى الجديدان ،تم إعادة تسمية المعيار المحاسبي الدولي رقم  28االستثمارات في الشركات الشقيقة إلى المعيار المحاسبي الدولي
رقم  28اإلستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة ويقوم بشرح تطبيق طريقة حقوق الملكية على اإلستثمارات في المشاريع
المشتركة باإلضافة إلى الشركات الشقيقة .يصبح المعيار المعدل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013لم يكن
للمعيار المعدل أي أثر على البيانات المالية أو أداء المجموعة ألن المجموعة تقوم مسبقاً باحتساب استثماراتها حسب طريقة حقوق الملكية.
معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  7اإلفصاحات  -تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -تعديالت على معيار إعداد التقارير المالية
الدولية رقم 7
تتطلب هذه التعديالت من المنشأة االفصاح عن معلومات حول حقوق التسوية والترتيبات ذات العالقة (على سبيل المثال ،اتفاقيات الضمان).
سوف توفر اإلفصاحات للمستخدمين معلومات مفيدة في تقييم تأثير ترتيبات التصفية على المركز المالي للمنشأة .إن اإلفصاحات الجديدة
ضرورية لكافة األدوات المالية المثبتة التي تم تسويتها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  32عرض األدوات المالية.

تنطبق اإلفصاحات أيضاًعلى اإلدوات المالية المثبتة التي تخضع إلى ترتيب التصفية الرئيسي الملزم أو اإلتفاقات المماثلة ،بغض النظر عما إذا
تم تسويتها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .32تصبح هذه التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2013
ولن تؤثر هذه التعديالت على المركز أو األداء المالي للمجموعة.
معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  -10البيانات المالية الموحدة ،المعيار المحاسبي الدولي رقم  27البيانات المالية المنفصلة
يستبدل معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  10الجزء المتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي رقم  27البيانات المالية الموحدة والمنفصلة
الذي يعالج محاسبة البيانات المالية الموحدة .كما يشتمل أيضاً على األمور التي تم عرضها في إس آي سي 12 -توحيد المنشآت لغايات خاصة.
يقوم معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  10بتأسيس نموذج فردي للرقابة الذي يتم تطبيقه على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت لغايات خاصة .إن
التغييرات التي يقدمها معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  10تتطلب من اإلدارة إصدار األحكام الجوهرية لتحديد أي المنشآت التي تكون تحت الرقابة
وبالتالي ،من المطلوب توحيدها من قبل الشركة األم مقارنة بالمتطلبات التي كانت في المعيار المحاسبي الدولي رقم  .27يصبح هذا المعيار ساري المفعول
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013إن معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  10من غير المتوقع أن يؤثر على االستثمارات المحتفظ بها
حالياً من قبل المجموعة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)

معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  -11الترتيبات المشتركة
يستبدل معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  11المعيار المحاسبي الدولي رقم  31الحصص في المشاريع المشتركة وإس آي سي13-
المنشآت تحت الرقابة المشتركة -المساهمات غير النقدية من قبل اصحاب المشاريع .يقوم معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  11بإزالة
الخيار المتعلق بالمحاسبة للمنشآت تحت الرقابة المشتركة باستخدام التوحيد النسبي .وبدالً من ذلك ،فإن المنشآت تحت الرقابة المشتركة التي
تتوافق مع تعريف المشروع المشترك ينبغي احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية.

لم يكن لتطبيق المعيار الجديد تأثير على المركز المالي أو أداء المجموعة ألن المجموعة تقوم باحتساب هذه االستثمارات باستخدام طريقة
حقوق الملكية.
معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  -12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
إن معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  12يحدد متطلبات اإلفصاحات المتعلقة بحصص المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة و
الشركات الشقيقة والشركات المهيكلة .إن متطلبات معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  12هي أكثر شموال من متطلبات اإلفصاح الموجودة
سابقا بخصوص الشركات التابعة .على سبيل المثال  ،حيث يتم السيطرة على شركة تابعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت .وحيث أن المجموعة
لديها شركات تابعة لها حصص جوهرية غير مسيطرة  ،ال توجد منشآت مهيكلة غير موحدة .تم عرض إفصاحات معيار إعداد التقارير المالية
الدولية رقم  12في اإليضاح رقم .7
معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  – 13قياس القيمة العادلة
يؤسس معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  13لمصدر فردي للتوجيه بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية لجميع قياسات القيمة
العادلة .إن معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  13ال يتغير عندما يكون مطلوباً من منشأة ما أن تستخدم القيمة العادلة ،ولكن يقوم بتقديم
التوجيه حول كيفية قياس القيمة العادلة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية .يحدد معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  13القيمة
العادلة باعتبارها سعر الخروج .ونتيجة للتوجيهات المذكورة في معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  ،13قامت المجموعة بإعادة تقييم
سياساتها لقياس القيمة العادلة ،وعلى وجه الخصوص ،مدخالت تقييمها مثل المخاطر التي ال تتعلق باألداء لقياس القيمة العادلة للمطلوبات.
كما يتطلب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  13إصدار إفصاحات إضافية.

إن تطبيق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  13لم يكن له تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة للمجموعة .تم إدراج إفصاحات إضافية
في اإليضاح رقم .36
 4-2المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد

إن المعايير والتفسيرات الصادرة ،ولكن لم يسر مفعولها بعد ،حتى تاريخ صدور البيانات المالية للمجموعة مبينة أدناه .تعتزم المجموعة اتباع
هذه المعايير ،إن وجدت ،عند سريان مفعولها.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-2المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد (تتمة)

معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  9األدوات المالية
يعكس معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  9كما أصدر المرحلة األولى من أعمال مجلس المعايير المحاسبية الدولية الستبدال المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39ويطبق على تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هو معرف في المعيار المحاسبي الدولي رقم
 .39كان يسري مفعول المعيار في البداية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2013لكن التعديالت على معيار إعداد التقارير المالية
الدولية رقم  9التاريخ اإللزامي لسريان مفعول معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  9وإفصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر  ،2011قد
غ ّيرت التاريخ اإللزامي لسريان مفعولها إلى  1يناير  .2015في المراحل الالحقة ،سيقوم مجلس المعايير المحاسبية الدولية بمعالجة محاسبة
التحوط واالنخفاض الدائم في قيمة الموجودات المالية .إن اتباع المرحلة األولى من معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  9سيكون له تأثير
على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة ،ولكن لن يكون له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة .ستقوم الشركة
بتحديد األثر الكمي فيما يتعلق بالمراحل األخرى ،عندما يتم إصدار المعيار النهائي الذي يشتمل على جميع المراحل.
منشآت االستثمار (تعديالت على معياري إعداد التقارير المالية الدولية رقم  10و  12والمعيار المحاسبي الدولي رقم )27
إن هذه التعديالت التي يسري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2014تقدم استثناء لمتطلبات توحيد المنشآت التي ينطبق
عليها تعريف منشأة االستثمار بموجب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  .10إن استثناء التوحيد يتطلب من منشآت االستثمار احتساب
الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .ليس من المتوقع أن يرتبط هذا التعديل بالمجموعة ،ألنه ال توجد أية كيانات في
المجموعة مؤهلة كمنشأة استثمار بموجب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم .10
المعيار المحاسبي الدولي رقم  -32تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 32
توضح هذه التعديالت معنى «لها حالياً حق ملزم قانوناً للتسوية» ومعيار آليات السداد غير المتزامنة التي تؤهل لغرف المقاصة للتسوية .تصبح
هذه التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2014من غير المتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على المجموعة.
التفسير رقم  21الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – الضرائب (التفسير رقم  21الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية)
يوضح التفسير رقم  21الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية أن منشأة ما تقوم بتثبيت التزام عن ضريبة ما عند إجراء نشاط
يستدعي السداد ،كما حددتها التشريعات ذات العالقة .بالنسبة للضريبة التي يتم تشغيلها عند بلوغ الحد األدنى لمستوى السداد ،يوضح التفسير
أنه ال يتم توقع أي التزام قبل الوصول إلى الحد األدنى من مستوى السداد المحدد .يسري مفعول التفسير رقم  21الصادر عن لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية في الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2014ال تتوقع المجموعة أن يكون للتفسير رقم  21الصادر عن لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية تأثير مالي جوهري على البيانات المالية في المستقبل.
المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 39استبدال المشتقات ومواصلة محاسبة التحوط  -التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39
تقدم التعديالت بدي ًال عن توقف محاسبة التحوط عندما يستوفي استبدال أداة مشتقة مصنفة كأداة التحوط لمعايير معينة .إن هذه التعديالت
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2014لم تقم المجموعة بتبديل مشتقاتها خالل الفترة الحالية .ومع ذلك ،سوف
تؤخذ هذه التعديالت في االعتبار الستبداالت مستقبلية.
إفصاحات المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات غير المالية – التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  36انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم هذه التعديالت بإزالة النتائج غير المقصودة لمعيار إعداد التقارير المالية الدولي رقم  13حول اإلفصاحات المتطلبة بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم  .36باإلضافة إلى ذلك ،تتطلب هذه التعديالت إفصاح حول المبالغ القابلة للتحصيل للموجودات أو وحدات توليد النقد
التي تم تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بها أو عكسها خالل الفترة .يسري مفعول هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير  2014حيث يسمح باالتباع األولي ،بشرط أن يتم اتباع معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم .13
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبلغ اإليرادات والمصروفات
المعلنة والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة في نهاية فترة إعداد التقارير المالية .ومع ذلك ،فإن عدم التأكد
حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج تحتاج إلى تعديل جوهري على المبلغ المدرج لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات وعدم التأكد بتاريخ إعداد التقارير المالية ،والتي لها مخاطر
جوهرية بالتسبب بتعديل جوهري على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية ،قد تم بيانها في اإليضاح رقم
 .37تعتمد المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتوفرة عند تحضير البيانات المالية الموحدة .إن الظروف الحالية واالفتراضات
حول التطورات المستقبلية ،مع ذلك ،يمكن أن تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج رقابة المجموعة .يتم عرض تلك
التعديالت في اإلفتراضات عند ظهورها.

6-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم تسجيل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم و/أو خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تشتمل
هذه التكاليف على تكلفة إحالل جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف القروض لمشاريع اإلنشاء طويلة األجل إذا تم تحقيق معايير
التثبيت .عندما يتوجب إحالل أجزاء مهمة من الممتلكات واآلالت والمعدات على مراحل ،تقوم المجموعة بتثبيت هذه األجزاء كموجودات فردية
بأعمار مقدرة محددة واستهالك ،على التوالي .مع ذلك ،عندما يتم إجراء تحقيق رئيسي فإنه يتم تثبيت التكاليف في المبالغ المدرجة لآلالت
والمعدات كبديل إذا تحققت معايير التثبيت .إن كافة تكاليف التصليح والصيانة األخرى يتم تثبيتها في بيان اإليرادات عند حدوثها.
باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ،يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة وهي كما يلي:
تحسينات مباني مستأجرة

على مدى  7-4سنوات

مباني

على مدى  50 - 8سنة

أثاث وتركيبات

على مدى  10- 5سنوات

أرفف المخازن

على مدى  15سنة

معدات مكتبية

على مدى  7-3سنوات

أجهزة كمبيوتر

على مدى  5-3سنوات

سيارات

على مدى  5-4سنوات

ال يتم استهالك األراضي.
يتم مراجعة القيمة المدرجة للممتلكات واآلالت والمعدات بخصوص االنخفاض الدائم في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف
إلى أن القيمة المدرجة قد ال يمكن تحصيلها .عند وجود مثل هذه الحالة وعندما تزيد القيمة المدرجة عن المبلغ الممكن تحصيله ،تخفض قيمة
الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصيله باعتباره األعلى لقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة.
يتم شطب بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما يكون من غير المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو
استبعاده .إن أي ربح أو خسارة نتيجة شطب األصل (محتسبة على أنها الفرق ما بين صافي عوائد االستبعاد والمبلغ المدرج لألصل) تثبت ضمن
بيان الدخل في السنة التي تم خاللها شطب األصل.
إن القيمة المتبقية لألصول واألعمار المقدرة وطريقة االستهالك عند نهاية كل سنة مالية ويجري تعديلها حسبما يكون مالئماً.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
6-2ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مجموعات األعمال والشهرة

يتم احتساب مجموعات األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة االستحواذ كمجموع المبلغ المحول ،الذي تم قياسه بتاريخ
االستحواذ بالقيمة العادلة ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها .لكل مجموعة أعمال ،تقوم المجموعة بقياس الحصص غير
المسيطرة في الشركة المستحوذة إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لصافي الموجودات القابلة للتحديد للمجموعة .يتم تحميل تكاليف
االستحواذ المتكبدة للمصاريف وتدرج في المصاريف اإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية ،تجري تقييماً على الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة للتصنيف المناسب وتصنف وفقا
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية ذات الصلة في تاريخ االستحواذ .هذا يشمل فصل المشتقات المتجسدة في العقود الرئيسية من قبل
المستحوذ عليه.
إذا تحقق االندماج على مراحل ،فان القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ لحصة الحقوق المحتفظ بها سابقاً من قبل المستحوذ في الشركة
المستحوذة يعاد قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ من خالل بيان الدخل الشامل.
وإن أي مبلغ محتمل يتوجب تحويله من قبل الشركة المستحوذة سيتم تثبيته بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ .إن التغيرات الالحقة للقيمة
العادلة للمبلغ المحتمل التي تعتبر إما أصل أو التزام ،سيتم تثبيتها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39إما ضمن األرباح أو الخسائر أو
كتغيير في اإليرادات الشاملة األخرى .إذا كان المبلغ المحتمل مصنف كحقوق ملكية ،يجب عدم إعادة قياسه .يتم احتساب التسديد الحقاً ضمن
حقوق الملكية.
في الحاالت التي يكون المبلغ المحتمل ال يندرج ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39يتم قياسه وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية
الدولية.
يتم قياس الشهرة في البداية بالتكلفة والتي تمثل الزيادة في مجموع المبلغ المحول والمبلغ المثبت للحصص غير المسيطرة و
أية حصة محتفظ بها سابقاً على صافي موجودات المجموعة المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة .إذا كانت القيمة العادلة
لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن مجموع المبلغ المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا قامت بشكل صحيح بتحديد
جميع الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم تثبيتها في تاريخ
االستحواذ .إذا نتج عن التقييم زيادة في القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها على مجموع المبلغ المحول ،يتم تثبيت األرباح في
األرباح أو الخسائر.
بعد التثبيت األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة .لغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،فإن الشهرة
المستحوذة في مجموعة أعمال من تاريخ الحيازة ،والمخصصة لكل من الوحدات التي تنتج النقد أو مجموعات الوحدات التي تنتج النقد ،التي
من المتوقع أن تستفيد من اإلندماج ،بغض النظر فيما إذا كانت الموجودات والمطلوبات األخرى المستحوذة تم التنازل عنها لتلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءاً من الوحدة التي تنتج النقد وجزءاً من العملية ضمن تلك الوحدة المستبعدة ،فإن الشهرة المرتبطة بالعملية
المستبعدة تدرج في المبلغ المدرج للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة عند استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة
استناداً إلى القيمة المتعلقة بالعملية المستبعدة والجزء من الوحدة التي تنتج النقد المحتفظ بها.
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قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية ،مثل المشتقات بالقيمة العادلة في كل تاريخ للميزانية العمومية والتي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح
رقم .36
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
قياس القيمة العادلة .يستند قياس القيمة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو لتحويل االلتزام تحدث إما في:
• •السوق الرئييس لألصل أو االلتزام ،أو
• •يف غياب السوق الرئييس ،يف األسواق األكرث تفضي ًال لألصل أو االلتزام

إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر تفضي ًال يجب أن يكون سهل الولوج إليه من قبل المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام ،مع افتراض
أن المشاركين في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل
استخدامها أو عن طريق بيعها لمشارك أخر في السوق يمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،واالستخدام األمثل للمدخالت
الملحوظة المعنية وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة ومبينة كما يلي استناداً ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.
• •املستوى األول :األسعار غري معدلة 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 ،و
• •املستوى الثالث :أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثري جوهري عىل القيمة العادلة املسجلة التي ال تستند إىل بيانات السوق امللحوظة.

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على أساس متكرر ،تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين
المستويات في التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيفات (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية فترة إعداد التقارير المالية.
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الموجودات المعنوية األخرى

يتم قياس الموجودات المعنوية المستحوذة بشكل منفصل عند التثبيت األولي بالتكلفة .إن تكلفة الموجودات المعنوية المستحوذة
في مجموعات األعمال تمثل القيمة العادلة كما بتاريخ االستحواذ .الحقاً للتثبيت األولي ،يتم إدراج الموجودات المعنوية بالتكلفة
ناقصاً أي إطفاء متراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.
يتم تقييم األعمار المقدرة للموجودات المعنوية إما محددة أو غير محددة.
يتم إطفاء الموجودات المعنوية ذات األعمار المحددة على مدى األعمار االقتصادية المقدرة ،وفقاً لطريقة القسط الثابت ويجري
تقييمها بخصوص االنخفاض في القيمة حيثما يوجد مؤشر أن الموجودات المعنوية قد تكون تعرضت لالنخفاض في القيمة .يتم
مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات المعنوية ذات األعمار المحددة على األقل كل نهاية سنة مالية .إن التغييرات في األعمار
المقدرة أو نموذج االستهالك المقدر للمزايا االقتصادية المستقبلية المتجسدة في األصل ويتم احتسابها بتغيير فترة أو طريقة
اإلطفاء ،كما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغييرات في التقديرات المحاسبية .يتم تثبيت مصاريف اإلطفاء عن الموجودات المعنوية
باألعمار المقدرة في بيان اإليرادات الموحد ضمن فئة المصاريف بشكل مماثل مع وظفية الموجودات المعنوية.
يتم إطفاء الموجودات المعنوية ذات األعمار المحددة على مدى األعمار االقتصادية والتي تتراوح من  3إلى  15سنوات.
يتم قياس األرباح والخسائر الناتجة من شطب األصل المعنوي على أنها الفرق بين صافي المبالغ المحصلة من االستبعاد والقيمة
المدرجة لألصل ويتم تثبيتها في بيان اإليرادات الشاملة عندما يتم شطب األصل.
اإلستثمار في الشركات الحليفة واالئتالف المشترك

االئتالف المشترك هو ائتالف مشترك يكون بموجبه للجهات اللذين يمارسون سيطرة مشتركة على االئتالف حقوق في صافي موجودات ذلك االئتالف .السيطرة
المشتركة هي المشاركة في السيطرة بناءاً على ترتيب متفق عليه تعاقدياً ويتم فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع
من قبل الجهات المشاركة بالسيطرة.

الشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً .التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية
والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
إن االعتبارات المستخدمة لتحديد االئتالف المشترك أو السيطرة المشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات المستخدمة لتحديد
السيطرة على الشركات التابعة.
يتم اثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة واالئتالف المشترك بموجب طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في
الشركة الحليفة الثبات حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك بتاريخ التملك .يتم
تسجيل الشهرة الناتجة عن الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار
االنخفاض في القيمة لها بشكل منفرد.
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تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك أي تغيرات في قائمة اإليرادات
الشاملة األخرى لهذا االستثمار ،ويتم تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل للمجموعة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية
الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للمجموعة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة أو االئتالف المشترك بمقدار
حصة المجموعة في الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك.
اإلستثمار في الشركات الحليفة واالئتالف المشترك (تتمة)

يتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك ضمن قائمة الدخل الموحدة داخل األرباح التشغيلية ويمثل ربح أو خسارة بعد الضريبة
والحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة للشركة الحليفة أو االئتالف المشترك.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة واالئتالف المشترك لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،تجرى تعديالت على السياسات المحاسبية لتتماشى
مع تلك التي تتعلق بالمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة انخفاض في القيمة على استثمارها في الشركة الحليفة او االئتالف
المشترك .تقوم المجموعة في كل تاريخ إلعداد التقارير المالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الحليفة او االئتالف
المشترك .في حال وجود دليل ،تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابلة للتحصيل للشركة الحليفة أو االئتالف المشترك وقيمته
الدفترية ،ويتم تثبيت الخسائر كحصة األرباح (الخسائر) في االئتالف المشترك والشركة الحليفة في بيان الدخل الموحد.
عند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الحليفة أو االئتالف المشترك ،تقوم المجموعة بقياس وتثبيت أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة .إن أي فرق بين القيمة المدرجة
للشركة الحليفة أو االئتالف المشترك عند خسارة التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمبالغ المحصلة من االستبعاد يتم تثبيته في
بيان الدخل الموحد.

أتعاب الوكالة المدفوعة مقدماً
إن المبالغ المدفوعة مقدماً للوكالء لشراء أو تغيير حقوق وكالتهم يتم احتسابها كمبالغ مدفوعة مقدماً .بما إن هذه المبالغ مدفوعة مقابل
الدفعات السنوية فيتم تحميلها للمصاريف في بيان الدخل الموحد على مدى الفترة المعادلة لعدد سنوات أتعاب الوكالة المدفوعة مقدما.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك ،أو عندما
يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو
القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقص ُا تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي ،إال إذا كان األصل ال
يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج
لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله.

أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة
والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،تؤخذ
المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم
المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة
األخرى.
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تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة بخصوص موازناتها التفصيلية وتتوقع الحسابات والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل من
الوحدات التي تولد النقد للمجموعة والتي يتم تخصيص األصول لها بصورة فردية .إن هذه الموزانات التفصيلية والحسابات المتوقعة تغطي
بشكل عام فترة خمس سنوات .بالنسبة لفترات أطول ،يتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه لعرض التدفقات النقدية بعد السنة
الخامسة.
يتم تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة والتي تشمل االنخفاض في القيمة للبضاعة في بيان الدخل الموحد في مجموعات
المصاريف تلك التي تتفق مع عمل األصل المنخفضة قيمته ،باستثناء العقارات التي تم إعادة تقييمها سابقاً في بيان اإليرادات الشاملة األخرى.
في هذه الحالة فإن االنخفاض في القيمة يتم تثبيته أيضاً في اإليرادات الشاملة األخرى حتى مبلغ إعادة التقييم السابق.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
بالنسبة لألصول التي يستثنى منها الشهرة ،يتم إجراء تقييم بتاريخ إعداد التقارير المالية لتحديد فيما إذا كان هناك دلي ًال بأن خسائر االنخفاض
في القيمة المثبتة سابقاً ربما لم تعد موجودة أو انخفضت .إذا وجد ذلك المؤشر ،تقوم المجموعة بتقييم مبلغ األصل الممكن تحصيله أو وحدة
توليد النقد .يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل
الممكن تحصيله منذ تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة األخيرة .إن عملية العكس محدودة لكي ال يزيد المبلغ المدرج لألصل عن المبلغ
الممكن تحصيله ،أو يزيد عن المبلغ المدرج الذي سيتم تحديده ،بعد تنزيل االستهالك ،إذا لم يتم تثبيت خسارة االنخفاض في القيمة لألصل
في سنوات سابقة .يتم تثبيت ذلك العكس في بيان الدخل الموحد إال إذا كان أدرج األصل بالمبلغ المعاد تقييمه ،وفي تلك الحالة ،يتم معاملة
العكس على أنه زيادة في إعادة التقييم.

إن األصول التالية لها خصائص معينة الختبار االنخفاض في القيمة:
الشهرة
يتم اختبار الشهرة بخصوص االنخفاض في القيمة بشكل سنوي في تاريخ إعداد التقارير المالية وعندما تشير الظروف إلى امكانية وجود انخفاض
في القيمة.

يحدد االنخفاض في القيمة للشهرة عن طريق تقييم المبلغ القابل للتحصيل لكل وحدة توليد نقد تتعلق بها الشهرة .عندما يكون المبلغ القابل
للتحصيل لوحدة توليد النقد أقل من القيمة المدرجة ،يتم تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة في بيان اإليرادات الموحد .ال يمكن عكس الخسائر
المنخفضة القيمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلية.
النقدية والودائع قصيرة األجل
يتألف النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة االجل بفترات
استحقاق لثالثة أشهر أو أقل.

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،تتألف النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل التي
تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل رصيد السحب على المكشوف من البنوك والتأمينات النقدية.
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الذمم المدينة
يتم إظهار الذمم المدينة بقيمة الفاتورة األصلية بعد تنزيل المخصصات للمبالغ المشكوك في تحصيلها .ويتم تثبيت المخصص للديون المشكوك
في تحصيلها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل الديون .تشطب الديون المعدومة عندما لم يعد هناك إمكانية لتحصيلها.
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهو العملة المستخدمة من قبل الشركة األم .تحدد كل شركة
في المجموعة العملة التي تستخدمها وان البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة تقاس باستخدام العملة المطبقة لديها.
المعامالت واألرصدة
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بشكل أولي من قبل شركات المجموعة بالعملة المستخدمة لديهم حسب السعر السائد بتاريخ
المعاملة المؤهلة أوالً للتثبيت.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المصنفة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد للعملة المستخدمة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
المعامالت بالعمالت األجنبية (تتمة)
تدرج جميع فروقات التحويل عند تسديد أو تحويل البنود النقدية ضمن بيان الدخل الموحد باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من تحوط
المجموعة بخصوص االستثمار في العمليات األجنبية .ويتم تثبيتها في بيان الدخل الشامل الموحد إلى حين بيع صافي االستثمارات ،عندها يعاد
تصنيف المبلغ اإلجمالي في بيان الدخل الموحد.

إن مصاريف الضرائب واالئتمان العائدة إلى فروقات سعر الصرف على تلك البنود المالية تسجل أيضاً في بيان الدخل الشامل الموحد.
إن أية بنود غير نقدية تم قياسها حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام سعر الصرف كما بتاريخ المعاملة األولية .وإن
البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة للعملة األجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف عند تحديد القيمة العادلة .تتم معاملة
األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية بما يتفق مع تثبيت األرباح أو الخسائر عند تغيير القيمة العادلة للبند.
مجموعة الشركات
عند توحيد البيانات المالية ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاريخ إعداد
التقارير ويتم تحويل بيان الدخل بمعدل سعر الصرف اليومي .يتم تثبيت جميع فروقات الصرف الناتجة من التحويل في اإليرادات الشاملة
األخرى .عند استبعاد العمليات األجنبية ،فإنه يتم تثبيت بنود الدخل الشامل األخرى المتعلقة بتلك العمليات األجنبية بشكل خاص في بيان
الدخل الموحد.

إن أي شهرة ناتجة من استحواذ أية عملية أجنبية وأية تعديالت للقيمة العادلة على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات الناتجة من
االستحواذ يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للعمليات األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في تاريخ إعداد التقارير المالية.
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القروض والسلفيات والمطلوبات المالية األخرى
بعد التثبيت األولي ،فإن القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلية.
يتم تثبيت األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عند استبعاد المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب والتكاليف التي هي جزء من سعر الفائدة الفعلية .يتم
إدراج إطفاء سعر الفائدة الفعلية ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.
إن المطلوبات المالية األخرى والمتضمنة مبالغ مؤجلة عند اإلستحواذ على الشركات التابعة يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.
يتم إستبعاد المطلوبات المالية عندما يتم إنتهاء إو إلغاء اإللتزام.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم تثبيت االلتزامات بخصوص المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزويد المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المجموعة فواتير
من الموردين أو لم تستلم.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المفصح عنها كمطلوبات طويلة األجل ،وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،19بخصوص
شركات المجموعة حيث أن قوانين العمل المعنية تتطلب تكوين مخصصات لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عالقة العمل مع موظفيهم.
مزايا التقاعد ومزايا نهاية الخدمة األخرى
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لعدد من خطط مزايا التقاعد المحددة بعد الخدمة المطلوبة بموجب بعض التشريعات والتي تعمل بها
آرامكس والشركات التابعة لها .إن هذه المزايا ال يتم تمويلها .إن تكلفة تكوين مخصص لهذه المزايا بموجب خطط المزايا المحددة يتم تحديدها
بشكل منفصل لكل برنامج وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة .إن األرباح والخسائر الحسابية لخطط المزايا المحددة يتم ثبيتها
بشكل كامل في الفترة التي حدثت بها في اإليرادات الشاملة األخرى .إن هذه األرباح والخسائر الحسابية يتم تثبيتها أيضاً وحاالً في األرباح غير
الموزعة وال يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.

يتم تثبيت تكاليف الخدمات السابقة غير الممنوحة كمصاريف على أساس القسط الثابت على معدل الفترة حتى تصبح تلك المزايا ممنوحة.
يتم تثبيت تكاليف الخدمات السابقة مباشرة إذا تم منح المزايا مباشرة بعد إدخال أو تعديل خطة التقاعد.
تشتمل موجودات أو مطلوبات المزايا المحددة على القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة باستخدم سعر الخصم الذي يستند إلى سندات شركة
ذات جودة عالية .لم تخصص المجموعة أية موجودات لهذه الخطط.
الضمان االجتماعي
إن الدفعات التي تتم إلى مؤسسات الضمان االجتماعي بخصوص خطط التقاعد الحكومية التي تطبق في بعض التشريعات يتم معالجتها
كدفعات بخصوص خطط المساهمة ،بينما االلتزامات بموجب الخطط تعادل تلك الناتجة عن خطط المساهمة في مزايا التقاعد .تقوم المجموعة
بتسديد مساهمات لمؤسسات الضمان االجتماعي بشكل الزامي .ليس لدى المجموعة أية دفعات إضافية بعد تسديد المساهمات .يتم تثبيت
المساهمات كمصاريف لمزايا الموظفين في الفترة المتعلقة بخدمة الموظفين.
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تحقق اإليرادات
تمثل اإليرادات قيمة الخدمات المقدمة إلى العمالء وهي مدرجة بعد تنزيل الحسومات وضرائب المبيعات أو الضرائب المشابهة.

يتم تثبيت اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح تدفق المزايا اإلقتصادية لصالح الشركة وإمكانية قياس اإليرادات بصورة موثوقة بغض
النظر عن الزمن الذي تمت فيه الدفعة .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو الذمم المستحقة القبض ،مع األخذ بعين االعتبار
البنود التعاقدية المحددة للدفعة وباستثناء الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بتقييم الترتيبات الخاصة باإليرادات مقابل معايير معينة لتحديد
فيما إذا كانت أساسية أم تابعة .وإستنتجت المجموعة بإعتبارها أساسية لكافة الترتيبات الخاصة باإليرادات.
ينبغي أيضاً تلبية معايير التثبيت المحددة التالية قبل تثبيت اإليرادات:
إيرادات النقل الدولي السريع
يتم تثبيت اإليرادات السريعة عند استالم الشحنة من العميل حيث تعتبر عملية البيع كاملة وتحول المخاطر إلى العميل.
إيرادات توصيل الشحنات
يتم تثبيت إيرادات تسليم الشحنات عند تسليم البضاعة إلى جهة االستالم أو الناقل الجوي.
اإليرادات الناتجة عن خدمات التسوق بالكتالوج ( )Catalogueوخدمات تسوق واشحن ()Shop ‘n’ ship
يتم تثبيت اإليرادات الناتجة عن خدمات التسوق بالكتالوج وخدمات تسوق واشحن عند استالم العمالء للبضائع.
اإليرادات من توزيع المجالت والجرائد
يتم تثبيت اإليرادات الناتجة من توزيع المجالت والجرائد عند تسليمها إلى العميل.
اإليرادات من الخدمات اللوجستية وتخزين المستندات
يتم تثبيت اإليرادات من الخدمات اللوجستية وتخزين المستندات عند تقديم الخدمات.
إيرادات الفوائد
تثبت إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وبموجبها فإن السعر المستخدم يخفض بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة
من خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو لفترة أقصر ،كما هو مالئم ،إلى صافي القيمة المدرجة لألصل أو االلتزام المالي .يتم إدراج إيرادات
الفوائد ضمن إيرادات التمويل في بيان الدخل الموحد.
تكاليف القروض

إن تكاليف القروض العائدة مباشر ًة إلى الحيازة أو اإلنشاء أو إنتاج األصول المؤهلة ،وهي األصول التي تستغرق فترة زمنية لتصبح جاهزة
لالستخدام أو البيع ويتم رسملتها كجزء من تكاليف تلك األصول المعنية .يتم تحميل جميع تكاليف القروض األخرى للمصاريف عند حدوثها.
تتألف تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق باقتراض األموال.
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الضريبة
ضريبة الدخل الحالية
تقوم المجموعة بتكوين مخصصات لضرائب الدخل وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .12حيث أن الشركة األم تأسست في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،فإن األرباح الناتجة من عمليات الشركة األم غير خاضعة للضريبة .مع ذلك ،يوجد بعض الشركات التابعة للشركة األم في دول
تفرض الضرائب وبالتالي فإنها ملتزمة بدفع الضرائب .إن ضريبة الدخل المفروضة على أرباح أو خسائر السنة تمثل الضريبة الحالية والمؤجلة
على أرباح تلك الشركات التابعة .وتتمثل الضريبة الحالية بالضريبة المتوقع دفعها على إيرادات السنة الخاضعة للضريبة باستخدام معدالت
الضريبة المطبقة فعليا بتاريخ إعداد التقارير المالية وأية تعديالت على الضريبة المستحقة بخصوص السنوات السابقة.
ضريبة الدخل المؤجلة
يتم تكوين مخصص ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على جميع الفروقات المؤقتة بتاريخ بيان المركز المالي بين أسس ضرائب
الموجودات والمطلوبات والمبالغ المدرجة ألغراض إعداد التقارير المالية.

تثبت أصول ضريبة الدخل المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة وتنقل المبالغ من الضريبة غير المستخدمة وخسائر الضريبة
غير المستخدمة إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح خاضعة للضريبة لمقابلة الفروقات المؤقتة استخدام المبالغ الضريبية غير
المستخدمة وخسائر الضريبة غير المستخدمة .يتم مراجعة المبلغ المدرج ألصول ضريبة الدخل المؤجلة بتاريخ إعداد التقارير المالية وينخفض
إلى الحد الذي من غير الممكن أن يكون الربح الضريبي متوفر للسماح باستخدام جزئي أو كلي ألصول ضريبة الدخل المؤجلة .يتم إعادة تقييم
أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ إعداد التقارير المالية ويتم تثبيتها إلى الحد التي تصبح فيه ممكنة وأن األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة
ستسمح بأن يتم تحصيل أصول الضريبة المؤجلة.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات لضريبة الدخل المؤجلة بأسعار الضريبة التي من المتوقع تطبيقها في السنة عندما يتم التحقق من األصل أو
تسديد االلتزامات ،استنادا إلى معدالت الضرائب (وقوانين الضرائب) المطبقة بتاريخ بيان إعداد التقارير المالية.
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
التثبيت األولي والقياس الالحق
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة (مقايضة أسعار الفوائد) للتحوط من مخاطر أسعار الفوائد .يتم تثبيت تلك األدوات المالية في
البداية بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقود األدوات المالية المشتقة ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة .تدرج المشتقات المالية كموجودات مالية
عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة)
إن أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم إدراجها مباشرة في األرباح أو الخسائر باستثناء الجزء الفعال من
تحوطات التدفقات النقدية والذي يتم تثبيته في بيان اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تصنيفه الحقاً في األرباح أو الخسائر عندما يؤثر بند
التحوط على األرباح أو الخسائر.

يتم تحديد القيمة العادلة لعقود مقايضة أسعار الفوائد بالرجوع إلى القيمة السوقية ألدوات مالية مشابهة.
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ألغراض محاسبة التحوط ،قامت المجموعة بتصنيف عقود مقايضة أسعار الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم المجموعة بالتحوط للحد
من التغ ّير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار الفوائد والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.
عند بدء عالقة التحوط ،تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط وأهداف
وإستراتيجيات إدارة المخاطر إلجراء عملية التحوط .تشتمل الوثائق على تحديد أداة التحوط أو بنود التحوط أو المعاملة أو طبيعة المخاطر
المتحوط بشأنها وكيف ستقوم المنشأة بتقييم فعالية أداة التحوط في تسوية التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات
النقدية العائدة للمخاطر المتحوط بشأنها .يتوقع أن تكون هذه التحوطات ف ّعالة جداً في تحقيق تغيرات التسوية في القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية ويتم قياسها على أساس مبدأ اإلستمرارية لتحديد بأنها كانت عالية الفعالية خالل فترات إعداد التقارير المالية التي تم تصنيفها بها.
إن التحوطات التي تفي بمعايير محددة لمحاسبة التحوط يتم احتسابها كما يلي:
تحوطات التدفقات النقدية:
يتم تثبيت الجزء الف ّعال من األرباح أو الخسائر من أداة التحوط في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن احتياطي تحوط التدفقات النقدية ،ويتم
تثبيت أي جزء غير فعال مباشرة في بيان الدخل الموحد.

تستخدم المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة كتحوطات لتعرضها لمخاطر أسعار الفائدة .إن الجزء غير الفعال المتعلق بعقود مقايضة أسعار
الفائدة يتم تثبيته في تكاليف التمويل.
إن المبالغ المثتبة على أنها إيرادات شاملة أخرى ،يتم تحويلها إلى األرباح أو الخسائر عندما تؤثر معاملة التحوط على األرباح أو الخسائر ،مثل
عندما يتم تثبيت مصاريف التحوط المالية.
إذا تم بيع أو إنتهاء أداة التحوط من دون إستبدالها أو تمديد فترتها (كجزء من سياسة التحوط) ،أو إذا تم إلغاء تحديدها كأداة تحوط ،أو عندما
ال يستوفي التحوط معايير محاسبة التحوط ،فإن أية أرباح أو خسائر متراكمة مثبتة سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى تبقى منفصلة في حقوق
الملكية حتى تظهر عملية التحويل المتوقعة أو يستوفى التزام سعر الفائدة الثابت.
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التصنيف المتداول وغير المتداول لألدوات المالية المشتقة:
ً
يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة غير المصنفة كأداة تحوط ف ّعالة إلى متداولة أو منفصلة إلى جزء متداول وغير متداول استنادا إلى تقييم
الحقائق والظروف (أي التدفقات النقدية المتعاقد عليها).

إن األدوات المالية المشتقة المصنفة على أنها ،أدوات تحوط ف ّعالة ،يتم تصنيفها بصورة مماثلة لتصنيف العنصر المتحوط بشأنه .تنقسم األداة
المالية المشتقة إلى جزء جاري وجزء غير جاري فقط إذا تم تخصيصها بصورة معقولة.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ إعداد بيان المركز المالي لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد األصول المالية أو مجموعة
أصول مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها .يتم اعتبار قيمة أحد األصول المالية أو مجموعة أصول مالية قد انخفضت ،فقط في حالة
وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر والتي حصلت بعد التثبيت األولي للموجودات (حصول «حدث خسارة») ولهذا
الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ألحد األصول المالية أو مجموعة أصول مالية التي من الممكن تقديرها بشكل معقول.
يمكن أن يتضمن دليل االنخفاض الدائم مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة أو إهمال أو تقصير
في دفعات الفوائد أو المبلغ األساسي ومن المرجح أنهم سيتعرضون لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى
وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات أو األوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
عقود اإليجار
إن عقود اإليجار التمويلية التي تحول إلى المجموعة جميع المخاطر والمزايا الطارئة إلى ملكية البند المؤجر ،يتم رسملتها عند بدء اإليجار
بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،أيهما أقل .تنقسم دفعات اإليجار بين مصاريف التمويل وخفض
التزامات اإليجار لتحقيق معدل فائدة ثابت من الرصيد المتبقي لاللتزام .يتم تحميل مصاريف التمويل مباشرة على بيان الدخل الموحد.

يتم استهالك الموجودات المستأجرة بموجب عقود اإليجار التمويلية على مدى األعمار المقدرة المتوقعة لها أو مدة عقد اإليجار أيهما أقصر في
حال عدم التأكد من امتالك المجموعة للموجودات عند نهاية مدة عقود اإليجار التمويلية.
يتم تثبيت دفعات عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في بيان الدخل الموحد على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
األرباح النقدية وتوزيع األرباح غير النقدية على مساهمي الشركة األم
تقوم الشركة بتثبيت التزام من أجل توزيع أرباح نقدية أو غير نقدية على مساهمي الشركة األم عندما يكون التوزيع مسموحاً به حسب تقدير
الشركة .ووفقاً لقوانين الشركات ،يتم السماح بالتوزيع عندماتتم الموافقة عليه من قبل المساهمين .يتم تثبيت المبلغ المقابل مباشرة في حقوق
الملكية.

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة لألصول التي سيتم توزيعها بالقيمة العادلة التي تم إعادة قياسها المثبتة مباشرة في حقوق
الملكية.
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ربحية السهم
تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية بالنسبة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح أو الخسائر
العائدة إلى المساهمين العاديين للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة .إن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة ولكل الفترات المعروضة يتم تعديله بإدخال أسهم المنحة المصدرة.
المخصصات
يتم تثبيت المخصصات عند وجود التزام (قانوني أو فعلي) على المجموعة نتيجة حدث سابق وتكون تكاليف سداد االلتزام محتملة وقابلة
للتحديد.
تسوية األدوات المالية
يتم تسوية الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة
وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
العمليات المتوقفة
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعادات على أنها محتفظ بها للتوزيع على مساهمي الشركة األم إن كان
سيتم تحصيل قيمتها المدرجة بشكل رئيسي من خالل بيع أو توزيع وليس من خالل االستعمال المستمر.

تكون مجموعة االستبعاد مؤهلة على أنها عملية متوقفة إذا كان:
عنصر من المجموعة وحدة توليد نقد أو مجموعة من وحدات توليد النقد
تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع أو التوزيع أو تم استبعادها مسبقاً بتلك الطريقة ،أو
خط عمل رئيسي أو منطقة جغرافية رئيسية
يتم استبعاد العمليات المتوقفة من نتائج العمليات المستمرة ويتم عرضها كمبلغ فردي كأرباح أو خسائر بعد الضريبة من العمليات المتوقفة
في بيان الدخل الموحد.
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 -3استحواذ حصص غير مسيطرة
استحواذ أعمال 2012

استحواذ حصص غير مسيطرة
إستحواذ حصة إضافية في شركة أرامكس لخدمات البريد والشحن والتوزيع المحدودة  -أربيل

قامت المجموعة بتاريخ  25أبريل  2012باستحواذ حصة إضافية بنسبة  ٪20من أسهم التصويت في شركة أرامكس لخدمات البريد والشحن
والتوزيع المحدودة  -أربيل بحيث زادت نسبة مساهمة المجموعة إلى  .٪100قامت المجموعة بدفع مبلغ  918ألف درهم للمساهمين غير
المسيطرين .إن القيمة الدفترية لصافي موجودات شركة أرامكس لخدمات البريد والشحن والتوزيع المحدودة  -أربيل بتاريخ الشراء كانت 924
ألف درهم والقيمة الدفترية للحصة اإلضافية المستحوذة كانت  185الف درهم .إن الفرق البالغ  733ألف درهم بين القيمة المدفوعة والقيمة
الدفترية للحصة المستحوذة تم تثبيته ضمن حقوق الملكية كإحتياطي ناتج عن إستحواذ حصص غير مسيطرة.
 -4الممتلكات واآلالت والمعدات
- 2013

األراضي
ألف درهم

تحسينات
األراضي
المستأجرة
ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2013

مباني
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

أرفف
المخازن
ألف درهم

معدات
مكتبية
ألف درهم

أجهزة
كمبيوتر
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

43.330

59.327

333.940

28.599

64.030

94.525

108.778

102.903

835.432

إضافات

-

8.526

2.974

3.983

3.816

8.862

14.586

24.254

67.001

تحويالت

-

()51

-

79

()11

()196

270

()91

-

استبعادات

-

()1.739

()2.237

()1.872

()582

()4.321

()9.697

()18.158

()38.606

فروقات سعر الصرف

()1.904

()1.018

()6.234

()1.024

()1.388

()2.850

()3.333

()5.677

()23.428

في  31ديسمبر 2013

41.426

65.045

328.443

29.765

65.865

96.020

110.604

103.231

840.399

االستهالك:
في  1يناير 2013

-

29.881

33.350

14.522

17.306

43.280

68.754

58.463

265.556

االستهالك للسنة

-

7.978

13.262

3.447

4.197

11.524

14.789

22.051

77.248

تحويالت

-

()30

-

36

()10

()166

216

()46

-

استبعادات

-

()1.617

()2.237

()1.691

()377

()3.974

()9.251

()16.668

()35.815

فروقات سعر الصرف

-

()436

()60

()761

()189

()1.087

()2.140

()3.494

()8.167

في  31ديسمبر 2013

-

35.776

44.315

15.553

20.927

49.577

72.368

60.306

298.822

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2013

41.426

29.269

284.128

14.212

44.938

46.443

38.236

42.925

541.577

تشمل الممتلكات واآلالت والمعدات سيارات بصافي القيمة الدفترية بمبلغ  15.63مليون درهم إماراتي ( 15.25 :2012مليون درهم إماراتي)
التي تم الحصول عليها بموجب عقود إيجار تمويلية (إيضاح .)19
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 -4الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
2012 -

األراضي
ألف درهم

التكلفة:

تحسينات
األراضي
المستأجرة
ألف درهم

مباني
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

أرفف
المخازن
ألف درهم

معدات
مكتبية
ألف درهم

أجهزة
كمبيوتر
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

في  1يناير 2012

12.140

55.045

220.295

24.389

50.145

79.791

100.189

93.901

38.608

674.503

إضافات

31.216

8.916

80.306

5.924

11.542

17.671

17.478

27.433

-

200.486

-

()103

-

()25

503

()1.084

28

681

-

-

-

-

33.488

777

1.959

2.384

-

-

()38.608

-

-

()4.505

-

()2.324

()187

()3.326

()8.435

()17.623

-

()36.400

()26

()26

()149

()142

68

()911

()482

()1.489

-

()3.157

43.330

59.327

333.940

28.599

64.030

94.525

108.778

102.903

-

835.432

تحويالت
تحويل من مشاريع قيد
التنفيذ
استبعادات
فروقات سعر الصرف
في  31ديسمبر 2012
االستهالك:
في  1يناير 2012

-

26.613

23.119

13.517

13.997

36.297

61.006

54.594

-

229.143

االستهالك للسنة

-

6.966

10.231

3.015

2.823

10.922

15.720

19.865

-

69.542

تحويالت

-

()40

-

()19

478

()1.070

22

629

-

-

استبعادات

-

()3.630

-

()1.870

()28

()2.546

()7.609

()15.638

-

()31.321

فروقات سعر الصرف

-

()28

-

()121

36

()323

()385

()987

-

()1.808

في  31ديسمبر 2012

-

29.881

33.350

14.522

17.306

43.280

68.754

58.463

-

265.556

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2012

162

43.330

أرامكس التقرير السنوي 2013

29.446

300.590

14.077

46.724

51.245

40.024

44.440

-

569.876

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -5الشهرة
2013
ألف درهم
999.152

2012
ألف درهم
1.010.109

فروقات اسعار عمالت أجنبية

()25.523

()10.957

في  31ديسمبر

973.629

999.152

في  1يناير

قامت المجموعة بإجراء اختبار انخفاض القيمة بتاريخ  31ديسمبر  2013و  .2012يتم تحديد المبالغ القابلة للتحصيل من الوحدات المولدة
للنقد باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية التي تتم الموافقة عليها من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة  5سنوات.
تم تخصيص الشهرة على المجموعات التالية للوحدات التي تولد النقد:
2013
ألف درهم
297.253

2012
ألف درهم
306.126

توصيل الشحنات

183.868

189.356

البريد المحلي السريع

291.398

300.096

الخدمات اللوجستية

82.535

84.999

109.388

109.388

9.187

9.187

973.629

999.152

البريد الدولي السريع

تخزين وثائق
النشر والتوزيع

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة
إن احتساب القيمة المستخدمة هو األكثر حساسية لالفتراضات التالية:

حجم المعامالت – تستند على األداء المقدر للوحدات الفردية التي تنتج النقد.
معدالت الخصم :تظهر معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لكل وحدة تنتج النقد مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية
للنقود والمخاطر الفردية لألصول المعنية المدرجة في تقديرات التدفقات النقدية .يستند حساب سعر الخصم إلى ظروف معينة للمجموعة
وقطاعاتها التشغيلية ويتم اشتقاقه من متوسط التكلفة المرجح لرأس مال هذه الصناعة والبالغ  .)٪12 – 2012( ٪12يأخذ متوسط التكلفة
المرجح لرأس المال بعين االعتبار الدين وحقوق الملكية .يتم اشتقاق تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع من االستثمار من قبل مستثمري
المجموعة .إن تكلفة الدين ليس لها أي تأثير على سعر الخصم.
تقديرات معدل النمو – معدل النمو المستخدم بنسبة  )٪3 :2012( ٪3يستند إلى النتائج التشغيلية الفعلية واألداء المتوقع في المستقبل.
الحساسية للتغيرات في االفتراضات
تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير محتمل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية الواردة أعاله يمكن أن يتسبب بزيادة القيمة المدرجة للوحدة
لتتجاوز مبلغها القابل للتحصيل.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -6الموجودات المعنوية األخرى

التكلفة:
الرصيد كما في  1يناير

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

36.855

37.059

-

()204

345

-

37.200

36.855

إستبعادات
فروقات عملة
في  31ديسمبر
اإلطفاء:
في  1يناير

()9.949

()6.702

اإلطفاء خالل السنة

()3.339

()3.247

()13.288

()9.949

23.912

26.906

في  31ديسمبر
صافي القيمة الدفترية في 31ديسمبر

 -7الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئي ًا من قبل المجموعة

المجموعة لديها شركة تابعة واحدة في الشرق األوسط ذات رصيد جوهري لحقوق غير المسيطرين.
المعلومات المالية للشركات التابعة والتي يكون رصيد حقوق غير المسيطرين فيها جوهري هي كما يلي:
إن الحصة النسبية لحقوق غير المسيطرين من حقوق الملكية كما يلي:
2013
٪
٪50

2012
٪
٪50

2013

2012

ألف درهم

ألف درهم

أرصدة حقوق غير المسيطرين الجوهرية:
26.748

22.368

33.897

24.915

األرصدة المدورة لحقوق غير المسيطرين الجوهرية:
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 -7الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئي ًا من قبل المجموعة (تتمة)

فيما يلي المعلومات المالية المختصرة للشركات التابعة .تم إعداد هذه المعلومات بناءاً على المبالغ قبل استبعاد المعامالت مع الشركات
التابعة.
ملخص معلومات قائمة الدخل للسنوات  2013و:2012
اإليرادات

2013
ألف درهم
535.253

2012
ألف درهم
424.609

كلفة المبيعات

()266.952

()208.014

مصاريف إدارية

()190.816

()159.551

مصاريف أخرى

()6.942

()4.938

الربح قبل الضريبة

70.543

52.106

ضريبة الدخل

()2.749

()2.277

الربح للسنة

67.794

49.829

مجموع الدخل الشامل

67.794

49.829

العائد إلى:
حقوق غير المسيطرين

33.897

24.915

توزيعات أرباح لحقوق غير المسيطرين

29.517

22.834

ملخص معلومات قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر:
نقد وحسابات بنكية
ممتلكات ومعدات وآالت

2013
ألف درهم
46.802

2012
ألف درهم
34.583

38.328

36.284

موجودات مالية متداولة أخرى

136.594

107.421

ذمم مدينة تجارية وأخرى (متداولة)

109.725

85.273

قروض تحمل فائدة وضرائب مؤجلة

16.185

15.442

مطلوبات (غير متداولة)

31.056

26.178

مجموع حقوق الملكية

64.758

51.395

العائد إلى:
الشركة األم

32.379

25.698

حقوق غير المسيطرين

32.379

25.698
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -7الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة جزئي ًا من قبل المجموعة (تتمة)

ملخص معلومات قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2013
ألف درهم
84.919

2012
ألف درهم
62.900

األنشطة اإلستثمارية

()7.569

()9.840

األنشطة التمويلية

()65.154

()59.202

12.196

()6.142

األنشطة التشغيلية

صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية

 -8العمليات المتوقفة
2013

إستبعاد شركة أرامكس انترناشونال ( GMBHألمانيا)
في  30إبريل  ،2013قامت المجموعة بإستبعاد  ٪100من حصتها في ارامكس انترناشونال ( GmbHألمانيا) بمبلغ  931ألف درهم نقداً ومبلغ
 80ألف درهم كذمة مدينة .وقد صنف النقد المتدفق الناتج عن بيع العمليات المتوقفة خالل  2013في بيان التدفقات النقدية كجزء من
األنشطة اإلستثمارية.

إن نتائج أرامكس انترناشونال ( GmbHألمانيا) للفترة كما يلي:
2013
ألف درهم
حتى تاريخ اإلستبعاد
6.634

19.833

()5.204

()15.052

ناقصاً :مصاريف غير مباشرة

1.430

4.781

()1.442

()4.611

(الخسائر) األرباح التشغيلية

()12

170

إيرادات (مصاريف) أخرى

41

()414

األرباح (الخسائر) من العمليات المتوقفة

29

()244

إيرادات
المصاريف
إجمالي الربح

2012
ألف درهم

التدفقات النقدية من البيع:
931

المبلغ المستلم
النقد المدرج ضمن النقدية وشبه النقدية كما في
 30ابريل  2013في بيان التدفقات النقدية

()351

صافي النقد المتدفق

580

صافي النقد المتحقق من أرامكس انترناشونال ( GmbHألمانيا) كما يلي:
األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
صافي التدفقات النقدية الداخلة (الخارجة)
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2013
ألف درهم
299

2012
ألف درهم
()1.650

-

()42

299

()1.692

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -8العمليات المتوقفة (تتمة)
إستبعاد شركة فلوح للتجارة والشحن السريع (سوريا)

في  31يوليو  ،2013قامت المجموعة بإستبعاد  ٪100من حصتها في شركة فلوح للتجارة والشحن السريع (سوريا).
إن نتائج شركة فلوح للتجارة والشحن السريع (سوريا) للفترة كما يلي:
2013
ألف درهم
حتى
تاريخ اإلستبعاد
2.415

13.964

()1.023

()8.700

إجمالي الربح
ناقصاً :مصاريف غير مباشرة

1.392

5.264

()1.664

()4.156

(الخسائر) األرباح التشغيلية

()272

1.108

إيرادات أخرى

463

450

األرباح قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

191

1.558

مصاريف ضريبة الدخل

()34

()23

أرباح الفترة بعد الضريبة من العمليات المتوقفة

157

1.535

إيرادات
المصاريف

2012
ألف درهم

التدفقات النقدية من البيع:
-

المبلغ المستلم
النقد الموجود ضمن النقد وما في حكمه كما في  31يوليو  2013في بيان التدفقات النقدية

()120

صافي التدفقات النقدية

()120

صافي التدفقات النقدية المتحقق من شركة فلوح للتجارة والشحن السريع (سوريا) كما يلي:
األنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية
صافي التدفقات النقدية الخارجة

2013
ألف درهم
()1.428

2012
ألف درهم
()120

-

()24

()1.428

()144
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -8العمليات المتوقفة (تتمة)
2012
خالل عام  ،2012أعلنت مجموعة عن قرار مجلس إدارتها للتخلص من  ٪33.3من حصتها في الشركة التابعة « بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس» (اندونيسيا) مما نتج
تخفيض نسبة الملكية في شركة بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس (اندونيسيا) من  ٪75الى  .٪50إن القانون المحلي الجديد في اندونيسيا يقيد من اإلستثمار لشركات
أجنبية علماً بأنه سوف يفعل هذا القانون في عام  .2014كما في  30سبتمبر  2012أكملت المجموعة بيع شركة «بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس (اندونيسيا) بمبلغ
 367ألف درهم نقداً ومبلغ  514ألف درهم يتم خصمها من األرباح المستقبلة للشركة المباعة .نتج عنه ربح ما قبل الضريبة من العمليات المتوقفة ما قيمته  771ألف
درهم .وقد صنف النقد المتدفق الناتج عن البيع خالل عام  2012في بيان التدفقات النقدية كجزء من األنشطة اإلستثمارية .تم تصنيف اإلستثمار المتبقي في شركة «بي
تي جلوبال ديستربيوشن الالينس (اندونيسيا) كإستثمار في مشاريع مشتركة.

إن نتائج بيع بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس (اندونيسيا) كان لها األثر التالي على نتائج السنة:
اإليرادات

2012
ألف درهم
حتى تاريخ االستبعاد
3.304

المصاريف

()1.695

إجمالي الربح
ناقصاً :مصاريف غير مباشرة

1.609

الخسائر التشغيلية
زائداً :إيرادات أخرى

()2.423
()814
126

ناقصاً :مصاريف

()225

الخسائر قبل احتساب الضريبة من العمليات المتوقفة

()913

مصاريف ضريبة الدخل

-

األرباح من استبعاد من العمليات المتوقفة

771

الخسائر بعد الضريبة للفترة من العمليات المتوقفة

()142

التدفقات النقدية من البيع:
المبلغ المستلم
النقد المدرج ضمن النقدية وشبه النقدية كما في  31ديسمبر 2011

367

في بيان التدفقات النقدية

()191

صافي التدفقات النقدية الداخلة

176
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صافي النقد المتدفق المتحقق من شركة بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس كما يلي:
األنشطة التشغيلية

2012
ألف درهم
182

األنشطة اإلستثمارية

()431

األنشطة التمويلية

73

صافي النقد المتدفق

()176

 -9االستثمارات في مشاريع مشتركة
نسبة الملكية 2013

بلد التأسيس 2012

أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية (شركة مساهمة مصرية)*

2013
%
٪75

2012
%
٪75

مصر

أرامكس سينوترانس اكسبرس المحدودة**

٪50

٪50

الصين

بي تي جلوبال ديستربيوشن ألالينس***

٪50

٪50

أندونيسيا

أرامكس اللوجستية****

٪50

٪50

عُ مان

طبيعة النشاط

الخدمات اللوجستية
البريد الدولي السريع
وتوصيل الشحنات
والخدمات اللوجستية
خدمات البريد الدولي
السريع
الخدمات اللوجستية

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

000’AED

000’AED

42.828

49.032

2.481

1.686

1.291

1.593

3.032

1.453

49.632

53.764

* خالل عام  ،2012قامت المجموعة بدفع مبلغ  32.2مليون درهم ،والذي يمثل زيادة رأسمال شركة ارامكس المشرق للخدمات اللوجستية –
شركة مساهمة مصرية مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية من  ٪50إلى .٪75
يتم إتخاذ موافقات للقرارات التشغيلية الرئيسية من قبل المجموعة وشريكها معاً ،إستثناداً إلى الوقائع والظروف التي تحددها اإلدارة ،حيث
أن المجموعة ال تسيطر على هذه المنشأة.
** خالل عام  ،2012وقعت المجموعة إتفاق مشروع مشترك إلنشاء وتشغيل شركة مشتركة تسمى أرامكس سينوترانس اكسبرس المحدودة
وتمتلك حصة بنسبة  .٪50قامت المجموعة خالل  2013بدفع مبلغ  4.042ألف درهم لزيادة رأسمال أرامكس سينوترانس اكسبرس المحدودة.
*** خالل عام  ،2012أعلنت المجموعة عن قرار مجلس إدارتها للتخلص من  ٪33.3من حصتها في الشركة التابعة «بي تي جلوبال ديستربيوشن
ألالينس» (اندونيسيا) ونتج عن ذلك تخفيض نسبة الملكية في شركة بي تي جلوبال ديستربيوشن ألالينس (اندونيسيا) إلى  ٪50ولتصنيفها
كمشروع مشترك ،تم قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستبعاد .إن التقييم العادل لالستثمار الجديد في المشروع المشترك نتج عنه أرباح بمبلغ
 1.541ألف درهم (إيضاح رقم .)28
**** قامت المجموعة خالل  2012بدفع مبلغ  2.4مليون درهم إماراتي كدفعات مقدمة لزيادة رأسمال الشركة ،تم رسملة المبلغ خالل .2013
إن أرامكس المشرق للخدمات اللوجستية وشركة سينوترانس المحدودة وشركة ارامكس اللوجستية وشركة بي تي جلوبال ديستربيوشن الالينس
هي منشآت خاصة ليست مسجلة في أي بورصة عامة.
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أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -9االستثمارات في المشاريع المشتركة (تتمة)

توضح الجداول التالية المعلومات المالية الملخصة عن استثمارات المجموعة في كل منشأة:
يتم احتساب المشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة.

إن المعلومات المالية الملخصة للمشاريع المشتركة استناداً إلى البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية ،مبينة أدناه:
2013

أرامكس المشرق
للخدمات
اللوجستية
ألف درهم

أرامكس سينوترانس
اكسبرس المحدودة
ألف درهم

موجودات غير متداولة

64.382

659

3.311

موجودات متداولة*

24.325

11.322

1.092

27.136

مطلوبات غير متداولة

()23.616

-

()256

()13.514

()37.386

مطلوبات متداولة**

()7.987

()7.018

()1.565

()7.591

()24.161

حقوق الملكية

57.104

4.963

2.582

6.062

70.711

٪75

٪50

٪50

٪50

42.828

2.482

1.291

3.031

نسبة ملكية المجموعة
القيمة المدرجة لالستثمار

بي تي جلوبل
ديستربيوشن
ألالينس
ألف درهم

أرامكس
اللوجستية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

31

68.383
63.875

49.632

* تشمل الموجودات المتداولة ألرامكس المشرق نقد في البنوك بلغ  5.369ألف درهم وذمم مدينة بلغت  6.930ألف درهم وموجودات متداولة
أخرى بلغت  12.026ألف درهم.
** شملت المطلوبات المتداولة ألرامكس المشرق مطلوبات ضريبية مؤجلة بلغت  864ألف درهم ومصاريف مستحقة بلغت  835ألف درهم
ومطلوبات متداولة أخرى بلغت  1.798ألف درهم.
ديستربيوشن
ألالينس
ألف درهم

58.619

39.203

6.076

882

23.350

69.511

مطلوبات غير متداولة

()21.896

-

()183

-

()22.079

مطلوبات متداولة**

()6.377

()3.437

()950

()20.446

()31.210

حقوق الملكية

65.375

3.372

3.187

2.907

74.841

٪75

٪50

٪50

٪50

49.032

1.686

1.593

1.453

موجودات غير متداولة

أرامكس المشرق
للخدمات
اللوجستية
ألف درهم
54.445

2012
أرامكس
سينوترانس
اكسبرس المحدودة
ألف درهم
733

بي تي جلوبل
أرامكس
اللوجستية
ألف درهم
3

موجودات متداولة*

نسبة ملكية المجموع
القيمة المدرجة لالستثمار

3.438

المجموع
ألف درهم

53.764

* تشمل الموجودات المتداولة ألرامكس المشرق نقد في البنوك بلغ  3.859ألف درهم وذمم مدينة بلغت  5.757ألف درهم وموجودات متداولة
أخرى بلغت  29.587ألف درهم.
** شملت المطلوبات المتداولة ألرامكس المشرق مطلوبات ضريبية مؤجلة بلغت  590ألف درهم ومصاريف مستحقة بلغت  492ألف درهم
ومطلوبات متداولة أخرى بلغت  2.258ألف درهم.
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 -9االستثمارات في المشاريع المشتركة (تتمة)
حصة الشركة من اإلستثمار في المشاريع المشتركة من اإليرادات (والخسائر):
2013

أرامكس المشرق
للخدمات
اللوجستية
ألف درهم
35.162

أرامكس
اكسبرس المحدودة
ألف درهم

سينوترانس
ألالينس
ألف درهم

30.008

4.533

بي تي جلوبل
ديستربيوشن
اللوجستية
ألف درهم
-

69.703

تكلفة مبيعات

()15.087

()25.599

()2.311

-

()42.997

مصاريف ادارية*

()19.322

()10.970

()2.945

()1.602

()34.839

753

()6.561

()723

()1.602

()8.133

()355

-

42

-

()313

الربح (الخسارة)

398

()6.561

()681

()1.602

()8.446

حصة المجموعة من ربح السنة

298

()3.281

()340

()801

()4.124

اإليرادات

الربح (الخسارة) قبل الضريبة
ضريبة الدخل

أرامكس
المجموع
ألف درهم

* شملت المصاريف اإلدارية ألرامكس المشرق مصروف استهالك بلغ  3.924ألف درهم.
ديستربيوشن
ألالينس
ألف درهم

47.647

()17.551

()10.823

()580

-

()28.954

()15.150

()9.329

()876

()770

()26.125

الربح (الخسارة) قبل الضريبة

1.305

()7.642

()325

()770

()7.432

ضريبة الدخل

()347

-

()18

-

()365

الربح (الخسارة)

958

()7.642

()343

()770

()7.797

حصة المجموعة من ربح السنة

718

()3.821

()172

()385

()3.660

اإليرادات
تكلفة مبيعات
مصاريف ادارية*

أرامكس المشرق
للخدمات
اللوجستية
ألف درهم
34.006

2012
أرامكس
سينوترانس
اكسبرس المحدودة
ألف درهم
12.510

بي تي جلوبل
أرامكس
اللوجستية
ألف درهم
-

1.131

المجموع
ألف درهم

* شملت المصاريف اإلدارية ألرامكس المشرق مصروف استهالك بلغ  2.805ألف درهم.
لدى المشاريع المشتركة إلتزامات رأسمالية بلغت  7مليون درهم إماراتي من أجل بناء ممتلكات وآالت ومعدات ( 16.2 -2012مليون درهم).
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-10االستثمار في شركة حليفة

إن المجموعة تمتلك حصة بنسبة  ٪49من أرامكس تونس المحدودة التي تقدم خدمات الشحن.

إن شركة أرامكس تونس المحدودة هي شركة غير مدرجة في أي سوق مالي.
يتم احتساب حصة المجموعة في أرامكس تونس المحدودة باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة .يوضح الجدول التالي
ملخص المعلومات المالية الستثمار المجموعة في أرامكس تونس المحدودة :
2013
ألف درهم
208

2012
ألف درهم
280

موجودات المتداولة

2.081

695

المطلوبات المتداولة

()3.905

()856

حقوق الملكية

()1.616

119

٪49

٪49

()792

58

يضاف :الشهرة المتضمنة

878

878

القيمة المدرجة لالستثمار

86

936

موجودات غير المتداولة

نسبة ملكية المجموعة
حصة المجموعة

الحصة من إيرادات وأرباح الشركة الحليفة:
اإليرادات
التكلفة
مصاريف ادارية
الربح قبل الضريبة
ضريبة الدخل
الخسارة للسنة
حصة المجموعة من الخسائر للسنة

2013
ألف درهم
4.003
()2.234
()3.500
()1.731
()4
()1.735
()850

2012
ألف درهم
3.166
()1.453
()2.394
()681
()3
()684
()335

إن الشركة الحليفة ال تمتلك التزامات محتملة كما في  31ديسمبر  2013و.2012

 -11ضريبة الدخل
يتألف مصروف ضريبة الدخل من نتائج عمليات الشركات التابعة األجنبية كما يلي:
مصروف الضريبة للسنة

2013
ألف درهم
31.682

2012
ألف درهم
26.875

ضريبة الدخل المؤجلة

553

()72

()137

()151

32.098

26.652

فروقات عملة
مصاريف ضريبة الدخل المعلن عنها في بيان الدخل الموحد
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تتعلق الضريبة المؤجلة بما يلي:
2013
ألف درهم
492

2012
ألف درهم
347

اإلستهالك

()134

()104

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()230

654

صافي خسائر تشغيلية مرحلة

432

2

()302

()155

699

766

957

1.510

موجودات ضريبية مؤجلة

2.382

2.824

مطلوبات ضريبية مؤجلة

()1.425

()1.314

957

1.510

2013
ألف درهم
347.040

2012
ألف درهم
297.015

76.693

78.027

-

()2.254

423.733

372.788

مصاريف ضريبة الدخل المعلن عنها في بيان الدخل الموحد

32.098

26.652

سعر ضريبة الدخل الفعلي

٪9.25

٪8.97

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

مخصص رأسمالي
أخرى
مثبتة كما يلي:

التسوية من الربح المحاسبي والربح الضريبي:
الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
مصروفات غير قابلة لالستقطاع
خسائر مح ّملة من سنوات سابقة
الربح الضريبي

في بعض البلدان ،لم تتم بعد مراجعة اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات من قبل السلطات الضريبية .في بعض الدول المطبقة للضرائب ،قامت
المجموعة بتكوين مخصص للتعرضات الضريبية المرتكزة على التفسير والتطبيق الحالي للقوانين الضريبية في الدولة المعنية .مع ذلك فإن إدارة
المجموعة مقتنعة بأنه قد تم تكوين مخصصات كافية مقابل أية التزامات ضريبية طارئة محتملة.
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 -12الذمم المدينة
ذمم مدينة
ناقصاً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

2013
ألف درهم
653.231

2012
ألف درهم
630.865

()49.330

()47.398

603.901

583.467

إن التركزات الجغرافية للذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر هي كما يلي:
2013
٪
79

2012
٪
75

13

15

 -أمريكا الشمالية

1

2

 -آسيا

7

8

 الشرق األوسط وإفريقيا -أوروبا

كما في  31ديسمبر  ،2013بلغت الذمم المدينة التجارية بالقيمة االسمية مبلغ  49.330ألف درهم ( 47.398 – 2012ألف درهم) وكانت
منخفضة القيمة .إن الحركات في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة كانت كما يلي:
2013
ألف درهم
47.398

2012
ألف درهم
39.029

المخصص للسنة

8.288

15.520

مبالغ غير مستخدمة معكوسة

()729

()1.027

مبالغ مشطوبة

()5.627

()6.124

في  31ديسمبر

49.330

47.398

في  1يناير

كما في  31ديسمبر ،فإن تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية الغير منخفضة كما يلي:
متأخرة ولكن ليست منخفضة القيمة
اإلجمالي
ألف درهم
2013
2012

أقل من  60يوم
ألف درهم
603.901

 90-61يوم
ألف درهم
489.298

 180-91يوم
ألف درهم
64.720

36.314

583.467

472.945

64.029

32.521

إن الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة من المتوقع ،بناء على الخبرة السابقة ،أن يتم تحصيلها بالكامل.
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ألف درهم
13.569

أكثر من سنة
ألف درهم
-

13.972

-
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 -13الموجودات المتداولة األخرى
المصاريف المدفوعة مقدماً
سلفيات وذمم مدينة أخرى*

2013
ألف درهم
42.054

2012
ألف درهم
43.494

84.876

91.869

126.930

135.363

* تشتمل السلفيات والذمم المدينة األخرى على مبلغ  6مليون درهم ( 12 – 2012مليون درهم) مستحق من طرف ذات عالقة بخصوص موظفين
مشاركين في خطة الحوافز كما في  31ديسمبر  2013و.2012

 -14النقدية وشبه النقدية
تتألف النقدية وشبه النقدية مما يلي:
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
ناقصاً :تأمينات نقدية

ناقصاً :سحب على المكشوف من البنوك (إيضاح )22

2013
ألف درهم
656.972

2012
ألف درهم
333.673

()11.528

()12.837

-

()11.329

645.444

309.507

تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق مبالغ مجموعها  199.703ألف درهم ( 31ديسمبر  175.789 – 2012ألف درهم) محتفظ بها
في بنوك أجنبية خارجية.

 -15رأس المال
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.464.100.000سهم عادي ،قيمة السهم  1درهم
( 1.464.100.000 -2012سهم عادي ،قيمة السهم  1درهم)

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1.464.100

1.464.100
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 -16االحتياطيات
االحتياطي القانوني

وفقاً للنظام األساسي لبعض المنشآت ضمن المجموعة ووفقاً للمادة رقم  255من قانون الشركات التجارية االتحادي لسنة  1984وتعديالته لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،يتم تحويل  ٪10كحد أدنى من صافي األرباح السنوية لكل منشأة فردية التي يسري عليها هذا القانون إلى االحتياطي
القانوني .قد يتم إيقاف تلك التحويالت عندما يصبح االحتياطي القانوني مساوياً لنصف رأس المال المدفوع للمنشآت المعنية .إن هذا االحتياطي
غير قابل للتوزيع إال في حاالت معينة .يظهر االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي تمت بعد االستحواذ للشركات التابعة والتحويالت التي
تمت من قبل الشركة األم .إال أنها ال تعكس التحويالت اإلضافية إلى االحتياطيات القانونية الموحدة التي كان من الممكن إجرائها لو أن األرباح
غير الموزعة بعد االستحواذ للشركات التابعة قد تم توزيعها إلى الشركة األم.
احتياطي تحويل العمالت األجنبية

يستخدم احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروقات سعر الصرف الناتجة عن تحويل البيانات المالية للشركات التابعة األجنبية.

االحتياطي الناتج من استحواذ حصص غير مسيطرة

يمثل هذا اإلحتياطي الفرق بين المبالغ المدفوعة الستحواذ حصص غير المسيطرة وصافي القيمة الدفترية لهذه الحصص كما في تاريخ اإلستحواذ.

 -17األدوات المالية المشتقة

قامت المجموعة خالل يناير  2012بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي بقيمة  50مليون دوالر أمريكي .يحمل القرض سعر فائدة متغير يعادل
سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمريكي في أسواق لندن ( )LIBORلثالثة أشهر مضافاً إليها  225نقطة أساس سنوياً .يحق للمجموعة سحب هذا
المبلغ لغاية يناير  .2013إن الغاية من هذا القرض هي تمويل إستحواذات مستقبلية متوقعة .يستحق دفع القرض من خالل  20دفعة ربع سنوية
متساوية تبلغ  2.5مليون دوالر أمريكي ،وتبدأ بعد سحب مبلغ القرض الكامل.

األدوات المالية المشتقة – عقود مقايضة أسعار الفوائد

إن قرض المجموعة من البنك العربي على شكل قرض ذو أسعار فائدة متغيرة .ولتخفيف التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة في السوق،
أبرمت المجموعة عقد لمقايضة أسعار الفوائد وذلك لتثبيت أسعار الفائدة المستقبلية على  ٪100من التسهيالت الممنوحة من البنك العربي.
حسب الشروط الواردة في العقود ،تدفع المجموعة سعر فائدة ثابت محدد مسبقاً ( )٪1.19على القيمة اإلعتبارية المحددة و تقبض بالمقابل
سعر فائدة متغير على القيمة اإلعتبارية المحددة يعادل سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمريكي في أسواق لندن (( LIBORلثالثة أشهر.
ألغراض محاسبة التحوط ،قامت المجموعة بتصنيف عقد مقايضة أسعار الفوائد كتحوطات تدفقات نقدية حيث تقوم المجموعة بالتحوط للحد
من التغ ّير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار الفوائد والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثها.
كما في  31ديسمبر  ،2013تم تقييم التحوطات النقدية على أنها فعالة هذا وبالتالي تم تسجيل أرباح غير محققة بمبلغ 1.460
ألف درهم تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر ،وتم إعادة تصنيف مصاريف بمبلغ  1.510ألف درهم من الدخل الشامل اآلخر
إلى بيان الدخل الموحد وتم تسجيل القيمة العادلة السالبة المقابلة لمعامالت مقايضة اسعار الفائدة بمبلغ  1.500ألف درهم
( 2.960 :2012ألف درهم) كالتزام في بيان المركز المالي الموحد.
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 -18األرباح غير الموزعة
أرباح األسهم

وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ  16ابريل  2013على توزيع أرباح نقدية للمساهمين لسنة  2012بنسبة  ٪10من رأسمال
الشركة.

أق َّرت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد بتاريخ  11ابريل  2012بتوزيع أرباح عن سنة  2011بنسبة  ٪5من رأسمال الشركة.
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

إن أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة  2.25مليون درهم تمثل المكافآت الخاصة بحضور االجتماعات وأتعاب الخدمات المهنية المقدمة من
أعضاء مجلس اإلدارة لسنة  2012والتي تم دفعها في عام  2.25 – 2012( 2013مليون درهم والتي تمثل المكافآت الخاصة بحضور االجتماعات
وأتعاب الخدمات المهنية المقدمة من أعضاء مجلس اإلدارة لسنة  2011والتي تم دفعها في عام .)2012

 -19القروض والسلفيات
غير متداولة
قروض ألجل*
أوراق دفع
التزامات عقود اإليجار التمويلية (أ)

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

120.679

2.614

83

2.321

7.333

7.431

128.095

12.366

متداولة
38.464

3.142

قروض*
أوراق دفع

1.987

4.551

التزامات عقود اإليجار التمويلية (أ)

8.851

8.011

49.302

15.704

* قامت المجموعة خالل يناير  2012بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك العربي بقيمة  50مليون دوالر أمريكي ( 184مليون درهم) .يحمل القرض
سعر فائدة متغير يعادل سعر فائدة اإلقراض بالدوالر األمريكي في أسواق لندن ( )LIBORلثالثة أشهر مضافاً إليها  225نقطة أساس سنوياً .يحق
للمجموعة سحب هذا المبلغ لغاية يناير  .2013إن الغاية من هذا القرض هي تمويل إستحواذات مستقبلية متوقعة .يستحق دفع القرض من
خالل  20دفعة ربع سنوية متساوية تبلغ  2.5مليون دوالر أمريكي ( 9مليون درهم) ،وتستحق الدفعة األولى في أبريل .2013
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(أ) التزامات عقود اإليجار التمويلية

إن الحد األدنى للدفعات السنوية المستقبلية بموجب عقود اإليجار التمويلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:
الحد األدنى
لدفعات عقود
اإليجار المستقبلية
ألف درهم

الفوائد
ألف درهم

أقل من سنة واحدة

9.907

1.056

القيمة الحالية
للحد األدنى
لدفعات
عقود اإليجار
ألف درهم
8.851

بين سنة واحدة وخمس سنوات

7.694

361

7.333

 31ديسمبر 2013

17.601

1.417

16.184

أقل من سنة واحدة

9.218

1.207

8.011

بين سنة واحدة وخمس سنوات

7.992

561

7.431

17.210

1.768

15.442

 31ديسمبر 2012

تستحق التزامات عقود اإليجار التمويلية عام  .2016إن سعر الفائدة على التزامات عقود اإليجار التمويلية هي .)٪8 – 2012( ٪8
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 -20مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إن الحركات في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي:
2013
ألف درهم
91.166

2012
ألف درهم
79.660

المخصص خالل السنة

22.685

20.001

المدفوع خالل السنة

()10.012

()7.480

بيع شركة تابعة

()307

()105

فروقات سعر الصرف

()466

()910

103.066

91.166

-

-

103.066

91.166

المخصص كما في  1يناير

المخصص كما في  31ديسمبر
األرباح والخسائر الحسابية
القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة

 -21الذمم الدائنة

تشتمل الذمم الدائنة التجارية بصورة رئيسية على مبالغ مستحقة للموردين مقابل الفواتير المسـتلمة منهم بشـأن خدمات للنقل وخدمات
الشحن ورسوم المناولة والتوصيل.

 -22سحب على المكشوف من البنوك

تحتفظ المجموعة بسحوبات على المكشوف وتسهيالت ائتمانية مع عدة بنوك .قدمت «أرامكس الدولية المحدودة» ضمان تجاري بمبلغ 1.8
مليون درهم إلى بنك عوده في لبنان لتأمين التسهيالت البنكية الممنوحة إلى الشركة التابعة ألرامكس في لبنان ،حيث بلغ رصيد السحب على
المكشوف والتسهيالت االئتمانية ال شيء كما في  31ديسمبر  173 -2012( 2013ألف درهم).
لدى أرامكس أيرلندا ليمتد سحوبات على المكشوف من البنوك وتسهيالت ائتمانية قائمة بقيمة ال شيء كما في  31ديسمبر 7.76 -2012( 2013
مليون درهم) ،مضمونة بموجب رسوم متغ ّيره على موجودات أرامكس أيرلندا لميتد باإلضافة إلى ضمانات داخلية بين الشركات ضمن المجموعة.
لدى أرامكس االمارات ذ.م.م ،دبي سحوبات على المكشوف من البنك العربي بقيمة ال شيء كما في  31ديسمبر  3.39 -2012( 2013مليون
درهم) .يحتفظ البنك بخطابات ضمان من الشركة بقيمة  15.213ألف درهم.
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 -23المطلوبات المتداولة األخرى
2013
ألف درهم
325.593

2012
ألف درهم
313.665

إيرادات مؤجلة

16.263

15.672

ضريبة المبيعات والضرائب األخرى

17.074

8.946

ضرائب الدخل المستحقة الدفع

28.375

22.428

مصاريف مستحقة الدفع

ودائع العمالء

6.274

403

ضرائب التأمينات االجتماعية المستحقة الدفع

6.791

7.694

13.560

11.643

413.930

380.451

أخرى

 -24اإليرادات
البريد الدولي السريع

2013
ألف درهم
1.056.942

2012
ألف درهم
968.673

توصيل الشحنات

1.234.706

1.169.037

البريد المحلي السريع

645.026

592.899

اللوجيستية

169.648

138.284

20.272

25.630

198.244

177.066

3.324.838

3.071.589

النشر والتوزيع
أخرى*

* تمثل اإليرادات من الخدمات الخاصة األخرى التي تقدمها المجموعة ،وتشمل حجوزات طيران والسفر وخدمات التأشيرات وإيرادات من أعمال
حفظ الملفات .تظهر جميع التكاليف ذات العالقة ضمن تكلفة الخدمات.

 -25تكلفة الخدمات
2013
ألف درهم
347.611

2012
ألف درهم
324.186

توصيل الشحنات

905.247

862.061

البريد المحلي السريع

197.885

167.306

اللوجيستية

34.550

24.641

النشر والتوزيع

13.554

18.875

أخرى

24.691

20.178

البريد الدولي السريع
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1.523.538

1.417.247

 -26المصاريف اإلدارية
2013
ألف درهم
310.298

2012
ألف درهم
289.390

إيجارات

49.292

50.965

استهالك

49.520

45.489

مصاريف اتصاالت

29.858

25.764

تصليح وصيانة

15.473

14.421

مصاريف سفر

15.601

15.300

7.559

14.493

11.102

10.978

8.241

8.780

ضيافة

7.145

6.262

تشغيل وصيانة سيارات

4.395

4.161

أمن وتأمين

12.232

10.719

ضرائب ورسوم حكومية

30.419

29.806

6.971

6.399

154

331

76.960

68.579

635.220

601.837

رواتب ومكافأت الموظفين

مخصص خسائر االنخفاض في القيمة (إيضاح )12
خدمات
قرطاسية و مطبوعات

المسؤولية االجتماعية للشركات
رسوم كفالة
أخرى

 -27المصاريف التشغيلية
2013
ألف درهم
437.709

2012
ألف درهم
397.643

تشغيل وصيانة السيارات

81.055

79.412

التجهيزات

24.890

24.789

6.815

5.962

االستهالك

27.728

23.812

إيجارات

49.003

44.772

أخرى

37.513

33.359

664.713

609.749

رواتب ومكافآت الموظفين

مصاريف اتصاالت

181

أرامكس التقرير السنوي 2013

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

 -28اإليرادات األخرى
األرباح (الخسائر) من فروقات العملة
ربح (خسارة) بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات متنوعة
الربح من تقييم إستثمار في مشروع مشترك (إيضاح )9

2013
ألف درهم
2.630

2012
ألف درهم
()1.213

277

()503

2.715

3.857

-

1.541

5.622

3.682

 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تمثل بعض األطراف ذات العالقة (أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولي المجموعة والشركات التي تحت الرقابة أو التأثير الجوهري من تلك األطراف)
الموردين للشركة والشركات التابعة لها أثناء سير األعمال العادية .تم إجراء مثل هذه المعامالت بنفس شروط األطراف غير المرتبطة بها.
إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد هي كما يلي:
اإلدارة التنفيذية
ألف درهم
مصاريف اإليجار

329

أطراف ذات عالقة
الشركات المسيطر عليها من
قبل أعضاء مجلس اإلدارة
ألف درهم
1.389

المجموع
2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1.718

1.720

خالل عام  2012قامت شركة أرامكس إيرلندا ليمتد بشراء مقرات للشركة من مديرها التنفيذي بقيمة  49.485ألف درهم.
تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة

يشمل تعويض موظفي اإلدارة العليا والذي يضم المسؤولين التنفيذيين ما يلي :
رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة
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2013
ألف درهم
9.280

2012
ألف درهم
13.391

346

958

9.626

14.349

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
في  31ديسمبر 2013

تشتمل الشركات التابعة الهامة للمجموعة على ما يلي:

• •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

إن جميع الشركات التابعة المشار إليها أعاله مملوكة بنسبة  ٪100من قبل الشركة األم.
إن بعض الشركات التابعة للمجموعة تتم مراقبتها من خالل اتفاقيات مع المساهمين وبناء عليه تم دمج بياناتها في هذه البيانات المالية
الموحدة.

 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

يبين الجدول أدناه المبالغ اإلجمالية للمعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل السنة المالية المعنية .إن األرصدة القائمة كما في
 31ديسمبر  2013و ،2012مدرجة في اإليضاحات  12و :21

حليفة :أرامكس تونس
ليمتد

مبيعات إلى
جهات ذات
عــالقة
ألف درهم

تكلفة من
جهات ذات
عــالقة
ألف درهم

مبالغ مملوكة
من جهات ذات
عــالقة*
ألف درهم

مبالغ مملوكة
إلى جهات ذات
عــالقة*
ألف درهم

قروض طويلة
األجل ممنوحة
لجهات ذات عالقة
ألف درهم

2013

71

-

-

722

-

2012

19

-

-

363

-

مشاريع مشتركة تكون فيها الشركة األم صاحب المشروع:
2013

244

4.572

2.054

1.407

6.751

2012

51

969

2.757

9.914

-

* هذه المبالغ مصنفة كذمم مدينة ودائنة على التوالي.
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 -30ربحية السهم
الربح العائد لمساهمي الشركة األم (ألف درهم)

 31ديسمبر
2013
277.958

 31ديسمبر
2012
244.119

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (سهم)

 1.464مليون

 1.464مليون

0.190

0.167

الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

 -31عقود اإليجار التشغيلية
المجموعة كمستأجر

تستأجر المجموعة األراضي والمكاتب والمخازن ومعدات النقل بموجب عقود تشغيلية متنوعة وبعض منها يجدد سنوياً .إن مصاريف اإليجار
المتعلقة بهذه العقود بلغت  98.3مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  95.7 -2012( 2013مليون درهم) .تعتقد المجموعة بأن معظم
عقود اإليجار التشغيلية سيتم تجديدها بأسعار قابلة للمقارنة مع عقود اإليجار المنتهية.
إن التزامات اإليجار السنوية التقريبية بالحد األدنى الخاصة بالمجموعة بموجب عقود اإليجار الحالية هي كما يلي:
أقل من سنة
بين سنة واحدة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
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2013
ألف درهم
94.409

2012
ألف درهم
93.399

352.950

353.299

34.956

57.004

482.315

503.702

أرامكس ش.م.ع والشركات التابعة لها
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في  31ديسمبر 2013

 -32خطة األسهم المعنوية

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  18ديسمبر  2013بالموافقة على خطة األسهم المعنوية («الخطة») وطلبو أن تقوم لجنة
الترشيحات والمكافآت بمناقشة تفاصيل تلك الخطة بما في ذلك المستفيدين منها وعدد األسهم المخصصة لكل مستفيد .إن تفاصيل هذه الخطة
ستقدم للموظفين خالل عام  ،2014هذا ولم يتم منح أسهم خالل عام .2013

 -33المعلومات القطاعية

يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل خمس قطاعات أعمال رئيسية كما يلي:
• •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 بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم
األداء القطاعي استنادا إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية.
إن أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية هي على أساس األسعار السائدة في السوق مثل المعامالت مع األطراف األخرى.
يبين الجدول التالي معلومات األرباح واإليرادات فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر  2013و،2012
على التوالي.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

النقل الدولي
السريع
ألف درهم

توصيل
الشحنات
ألف درهم

النقل المحلي
السريع
ألف درهم

الخدمات
اللوجستية
ألف درهم

الخدمات
األخرى
ألف درهم

الحذوفات
آلف درهم

المجمـوع
آلف درهم

اإليرادات
أطراف أخرى

1.056.942

1.234.706

645.026

169.648

218.516

-

3.324.838

بين القطاعات

467.271

265.380

690

4.134

5.970

()743.445

-

1.524.213

1.500.086

645.716

173.782

224.486

()743.445

3.324.838

709.331

329.460

447.141

135.097

180.271

-

1.801.300

إجمالي اإليرادات
إجمالي األرباح
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
اإليرادات
أطراف أخرى

968.673

1.169.037

592.900

138.284

202.695

-

3.071.589

بين القطاعات

430.404

216.235

15.450

3.855

4.611

()670.555

-

1.399.077

1.385.272

608.350

142.139

207.306

()670.555

3.071.589

644.486

306.977

425.594

113.644

163.641

-

1.654.342

إجمالي اإليرادات
إجمالي األرباح

يتم تسعير المعامالت بين المحطات وفقاً لألسعار المتفق عليها .تم حذف المعامالت الداخلية الجوهرية بين شركات المجموعة عند توحيد
البيانات .ال تقوم المجموعة بتقسيم الموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال وبالتالي فإن هذه المعلومات غير متاحة.
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 -33المعلومات القطاعية (تتمة)
القطاعات الجغرافية

يتم إدارة قطاعات األعمال على أساس عالمي ،وتعمل في أربع مناطق جغرافية أساسية ،وهي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا وشمال
أمريكا وآسيا .أثناء عرض المعلومات حول القطاعات الجغرافية ،فإن اإليرادات القطاعية تستند على الموقع الجغرافي للعميل .وتستند موجودات
القطاع على موقع الموجودات.
إن اإليرادات والموجودات والمطلوبات حسب القطاع الجغرافي هي كما يلي:
اإليرادات:
الشرق األوسط وإفريقيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
آسيا

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2.480.656

2.229.036

526.394

500.626

51.147

66.266

266.641

275.661

3.324.838

3.071.589

الموجودات
الشرق األوسط وإفريقيا
أوروبا

2.504.112

2.215.614

353.071

352.716

أمريكا الشمالية

24.335

28.926

أسيا

104.304

117.910

2.985.822

2.715.166

الموجودات غير المتداولة *
الشرق األوسط وإفريقيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
آسيا

523.084

553.591

70.257

72.109

6.839

8.269

15.027

17.513

615.207

651.482

المطلوبات
الشرق األوسط وإفريقيا

697.880

492.304

أوروبا

107.297

113.214

9.841

13.084

43.959

50.493

858.977

669.095

أمريكا الشمالية
آسيا

* تشتمل الموجودات غير المتداولة لهذا الغرض على الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات المعنوية واالستثمارات في المشاريع المشتركة
واالستثمار في شركة حليفة .يتم توزيع الشهرة إلى قطاعات األعمال (إيضاح رقم .)5
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 -34االلتزامات والمطلوبات الطارئة
المطلوبات الطارئة
خطابات ضمان

2013
ألف درهم
74.856

2012
ألف درهم
66.875

الدعاوى ضد المجموعة

إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا تتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها بمبلغ  17.179ألف درهم إماراتي (– 2012
 10.242ألف درهم إماراتي) ،وبرأي إدارة المجموعة ومستشاريها القانونيين فإن المخصص المأخوذ لهذه القضايا البالغ  7.546ألف درهم
كاف لمواجهة اإللتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا والمطالبات ( 3.853 – 2012ألف درهم إماراتي).
إماراتي كما في  31ديسمبر ٍ 2013

 -35إدارة المخاطر
مخاطر سعر الفائدة

إن مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية وذلك بسبب
التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.تتعرض المجموعة لمخاطر سعر الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تترتب عليها فوائد (الودائع
البنكية والسحب على المكشوف من البنوك وأوراق الدفع والقروض ألجل).
إلدارة هذه المخاطر تقوم المجموعة بمبادلة أسعار الفائدة حيث توافق المجموعة على المبادلة في فواصل زمنية ،والفرق ما بين الفائدة الثابتة
والمتغيرة تحسب حسب مبلغ نظري أصلي متفق عليه .هذه المبادالت تهدف للتحوط من االلتزامات.
إن حساسية بيان الدخل الموحد هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة لسنة واحدة ،استناداً إلى السعر المتغير
للموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها في  31ديسمبر.
يبين الجدول التالي تفاصيل حساسية بيان الدخل الموحد للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.
هذا وال يوجد هناك أية تأثير مباشر على حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
الزيادة(/النقص)
في نقاط
األساس

التأثيرات على
األرباح للسنة
ألف درهم

األدوات بسعر فائدة متغير

100+

3.705

األدوات بسعر فائدة متغير

100-

()3.705

2013

2012
األدوات بسعر فائدة متغير

100+

967

األدوات بسعر فائدة متغير

100-

()967
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 -35إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان

تنتج هذه المخاطر عندما تفشل األطراف األخرى في تسديد التزاماتها للمجموعة .تدير المجموعة مخاطرها االئتمانية مع عمالئها بوضع حدود
ائتمانية ألرصدة العمالء وكذلك إيقاف الخدمة للعمالء عندما تزيد عن بعض الحدود لفترة من الزمن .كذلك فإن تنوع قاعدة عمالء المجموعة
(سكنية ،شركات ،وكاالت حكومية) يحد من المخاطر االئتمانية .توجد لدى المجموعة دائرة ائتمانية تقوم بمراقبة مستمرة لوضع االئتمان الخاص
بعمالء المجموعة.
كذلك تقوم المجموعة بإيداع أرصدتها النقدية مع عدد من المؤسسات المالية الرئيسية ذات التصنيف العالي ولديها سياسة في الحد من األرصدة
المودعة مع كل مؤسسة مالية.
الذمم المدينة التجارية واألخرى

إن تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية يتأثر بصورة رئيسية بالخواص الفردية لكل عميل .إن قاعدة عمالء المجموعة الديموغرافية تشمل
مخاطر العجز الخاصة بالصناعة والدولة التي يعمل فيها الزبائن لها تأثير أقل على المخاطر االئتمانية .تحقق المجموعة إيراداتها من عدد كبير
من العمالء منتشرون في مختلف القطاعات الجغرافية .مع ذلك ،جغرافياً فإن نسبة  ٪79من الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة تتم
في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
وضعت اإلدارة سياسة ائتمانية حيث بموجبها يتم تحليل العمالء الجدد بصورة فردية بخصوص المالءة المالية قبل منح الدفعات النموذجية
الخاصة بالمجموعة وشروط التسليم لديها .يتم وضع حدود لمشتريات العمالء تمثل مبلغ مفتوح بحد أقصى بدون الحصول على الموافقة من
اإلدارة العليا للمجموعة وهذه الحدود تتم مراجعتها بصورة منتظمة.
إن جزءاً مهماً من عمالء المجموعة يتعاملون مع المجموعة منذ عدة سنوات ونادراً ما حدثت خسائر نتيجة ذلك .عند مراقبة مخاطر ائتمان
العمالء ،يتم تجميع العمالء حسب صفاتهم االئتمانية بما في ذلك إذا كانوا أفرداً أو منشأة قانونية وكذلك سواء كانوا وكالء أو تجار جملة أو تجار
تجزئة أو مستخدم ،موقع جغرافي ،صناعة ،ملف األعمار ،االستحقاق ووجود صعوبات مالية سابقة.
تقوم المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديراً للخسائر الناتجة بخصوص الذمم المدينة التجارية واألخرى .إن العناصر الرئيسية
لهذا المخصص هي عنصر خسارة محدد يتعلق بتعرضات المخاطر الجوهرية الفردية وعنصر خسارة جماعي تم إنشاؤه لمجموعات من األصول
المشابهة بخصوص الخسائر التي تم تكبدها ولكنها غير محددة حتى اآلن .إن مخصص الخسارة المتراكم يتم تحديده استنادا إلى البيانات
التاريخية إلحصاءات الدفعات الخاصة بموجودات مالية مشابهة.
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 -35إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكون فيها المجموعة غير قادرة على اإليفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .إن طريقة المجموعة بإدارة
السيولة هي ضمان بقدر المستطاع بتوفر بشكل دائم سيولة كافية لإليفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،بموجب شروط عادية وأكيدة من دون تكبد
خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.
لدى المجموعة حالياً نقد كافي عند الطلب لإليفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة ،التي تشمل خدمات االلتزام المالي.
يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر استناداً إلى تواريخ الدفعات
التعاقدية غير المخصومة.
في  31ديسمبر 2013
أقل من  3شهور من  3شهور إلى  12شهر
ألف درهم
ألف درهم

من سنة إلى سنتين
ألف درهم

11.087

31.269

40.345

من سنتين إلى خمس
سنوات
ألف درهم
87.713

-

705

1.422

139

41

-

2.307

2.703

7.204

6.547

1.147

-

17.601

534.046

-

-

-

-

534.046

548.541

39.895

47.031

88.901

-

724.368

قروض ألجل
أوراق دفع
التزامات بموجب عقود
اإليجار التمويلية
دائنون تجاريون وآخرون

في  31ديسمبر 2012
من  3شهور إلى  12شهر من سنة إلى سنتين
ألف درهم
ألف درهم

أقل من  3شهور
ألف درهم

أكثر من خمس سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم
170.414

من سنتين إلى خمس
سنوات
ألف درهم
266

أكثر من خمس سنوات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

6.330

-

7.327
17.210
11.329

قروض ألجل

912

2.783

2.369

أوراق دفع
التزامات بموجب عقود
اإليجار التمويلية
سحب على المكشوف
من البنوك
دائنون تجاريون وآخرون

1.528

3.388

2.370

41

2.455

6.763

5.658

2.334

-

11.329

-

-

-

-

480.772

-

-

-

-

480.772

496.996

12.934

10.397

2.641

-

522.968
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 -35إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العمالت األجنبية (تتمة)

مخاطر أسعار العمالت األجنبية

إن مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار تحويل العمالت
األجنبية.

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية بشكل أساسي على المشتريات والمبيعات المصنفة بعملة أخرى غير العمالت المعنية
المستخدمة لدى منشآت المجموعة ،بشكل رئيسي عملة الدوالر األمريكي ،واليورو والجنيه المصري والجنيه اإلسترليني والراند الجنوب افريقي
والليرة التركية والروبية الهندية .إن العمالت التي تجرى بها هذه المعامالت هي بشكل رئيسي مصنفة باليورو والدوالر األمريكي والراند الجنوب
افريقي والليرة التركية والجنيه اإلسترليني .إن العملة المستخدمة لدى الشركة األم وعدد من منشآت المجموعة األخرى هي إما الدوالر األمريكي
أو العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي .نظراً الن جزءاً هاماً من معامالت المجموعة يتم بالدوالر األمريكي ،فإن ذلك يخفض مخاطر العمالت
األجنبية .لدى المجموعة أيضاً تعرضات لمخاطر معامالت ضمن المجموعة في حال أن العملة المستخدمة لمنشآت المجموعة ليست الدوالر
األمريكي أو عملة غير مرتبطة بالدوالر األمريكي  .يتم تصنيف المعامالت ضمن المجموعة بشكل رئيسي بالدوالر األمريكي.
تقوم المجموعة بالتحوط لبعض ذممها الدائنة التجارية المصنفة ببعض العمالت األجنبية بشكل رئيسي اليورو والروبية الهندية .مع ذلك ،فإن
جزءا مهما من الذمم الدائنة التجارية لدى المجموعة وكل ذممها المدينة بعمالت أجنبية مصنفة بعملة عدا العملة المستخدمة لدى شركات
المجموعة المعنية وتخضع لمخاطر مرتبطة بتقلبات سعر صرف العمالت .تخفض المجموعة بعض من تعرضها لمخاطر العمالت باالحتفاظ
ببعض أرصدتها البنكية بعمالت أجنبية التي يتم تصنيف بعض من ذممها الدائنة التجارية .إن هذا يوفر تحوط اقتصادي.
يبين الجدول التالي الحساسية نحو التغيرات الممكنة المعقولة في سعر صرف الدرهم االماراتي مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة ألرباح
المجموعة قبل الضريبة (بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية).
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2013

التغير في سعر صرف العملة مقابل
الدرهم االماراتي
)(٪

األثر على الربح قبل الضريبة
ألف درهم

يورو

10+

()217

روبية هندية

10+

()57

جنيه إسترليني

10+

1.661

جنيه مصري

10+

282

ليرة تركية

10+

()519

رند جنوب إفريقيا

10+

()38

2012
يورو

10+

61

روبية هندية

10+

386

جنيه إسترليني

10+

2.000

جنيه مصري

10+

()744

ليرة تركية

10+

()365

رند جنوب إفريقيا

10+

823

إن تأثير االنخفاضات في أسعار الصرف من المتوقع أن يكون مساوي وعكس تأثيرات الزيادات الواردة أعاله.

إدارة رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لديها وتجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .لم تتم أية تغيرات في أهداف أو
سياسات أو عمليات المجموعة خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2013و  31ديسمبر  .2012يتألف رأس المال من رأس المال واالحتياطي
القانوني واالحتياطي الناتج عن استحواذ حصص غير مسيطرة واألرباح غير الموزعة ويتم قياسه بمبلغ  2.180.554ألف درهم كما في  31ديسمبر
 2.051.246 -2012( 2013ألف درهم).
إن سياسة مجلس اإلدارة هي االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوي للمحافظة على المستثمرين والدائنين والثقة في السوق وكذلك لضمان تطور األعمال في المستقبل .يقوم
مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تعرفه المجموعة بصافي اإليرادات التشغيلية مقسوماً على إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حصص األقلية .كذلك
يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين.
يسعى مجلس اإلدارة للموازنة بين العوائد العالية التي من الممكن تحقيقها مع مستويات عليا من القروض والمزايا واألمان الذي يمكن الحصول عليه في مركز مالي جيد،
لدى المجموعة حالياً قروض بالحد األدنى ،وفي المدى المتوسط إلى البعيد تعتقد اإلدارة بان وجود نسبة دين إلى حقوق الملكية لغاية  ٪50سوف تمكن المجموعة
من تحقيق أغراضها في االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية.

إن أي من الشركة أو شركاتها التابعة ال تخضع لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً عدا عن المتطلبات القانونية حسب التشريعات حيث
تكون شركات المجموعة مسجلة.
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 -36القيمة العادلة لألدوات المالية

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

تتألف الموجودات المالية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمدينين والموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المتداولة
األخرى .وتتألف المطلوبات المالية من القروض والسلفيات والسحب على المكشوف من البنوك والدائنين التجاريين والمطلوبات المتداولة
األخرى.
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة المدرجة بها.
إن القيمة العادلة لجميع األدوات المالية مقاسة بالقيمة العادلة ومحدودة حسب المستوى الثاني في هرم القيمة العادلة كما هو موضح في
الجدول التالي:
إيضاحات كمية لقياس القيمة العادلة للموجودات حسب هرم المستويات في  31ديسمبر :2013

االلتزامات المقاسة بالقيمة
العادلة

المجموع
ألف درهم

تاريخ التقييم
ألف درهم

مشتقات إلتز
الفائدةامات مالية مبادلة  31ديسمبر 2013
أسعار

1.500

قياس القيمة العادلة باستخدام
األسعار
المدرجة في
األسواق النشطة
(المستوى األول)
ألف درهم
-

مدخالت جوهرية
يمكن مالحظتها
(المستوى الثاني)
ألف درهم

مدخالت جوهرية
ال يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)
ألف درهم

1.500

-

إيضاحات كمية لقياس القيمة العادلة للموجودات حسب هرم المستويات في  31ديسمبر :2012
االلتزامات المقاسة بالقيمة
العادلة
مشتقات إلتزامات مالية
مبادلة أسعار الفائدة
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قياس القيمة العادلة باستخدام
األسعار
المدرجة في
المجموع
األسواق النشطة
ألف درهم
(المستوى األول)
ألف درهم
2.960

مدخالت جوهرية
يمكن مالحظتها
(المستوى الثاني)
ألف درهم

مدخالت جوهرية
ال يمكن مالحظتها
(المستوى الثالث)
ألف درهم

2.960

-

 -37المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
االنخفاض الدائم في قيمة المدينين

يتم إجراء تقدير لمبلغ الذمم المدينة التجارية القابلة للتحصيل عندما لم يعد ممكناً تحصيل كامل المبلغ .بالنسبة للمبالغ الجوهرية الفردية،
يتم التقدير بصورة فردية .إن المبالغ التي ليست جوهرية بصورة فردية والمستحقة منذ أمد ،يتم تقييمها بصورة إجمالية ويؤخذ مخصص وفقاً
لطول الفترة الزمنية المستحقة منذ أمد استناداً لنسب التحصيل المتوقعة.
بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية بتاريخ بيان المركز المالي مبلغ  653.231ألف درهم ( 630.865 -2012ألف درهم) كما بلغ مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها مبلغ  49.330ألف درهم ( 47.398 -2012ألف درهم) .إن أي فرق ما بين المبالغ المحصلة فعلياً في الفترات المستقبلية
والمبالغ المتوقع تحصيلها يتم تثبيته في بيان الدخل الموحد.
األعمار المقدرة الستخدام الممتلكات واآلالت والمعدات

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار المقدرة للمتلكات واآلالت والمعدات لغرض حساب االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ بعين
االعتبار االستخدام المتوقع والمتراكم للموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار المقدرة بشكل سنوي وسيتم تعديل تكاليف
االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.

قياس القيمة العادلة لإللتزامات المحتملة

إن االلتزامات المحتملة التي تنتج من إندماج األعمال ،يتم تقييمها بالقيمة العادلة بتاريخ اإلستحواذ كجزء من دمج األعمال .عندما تستوفي
االلتزامات المحتملة تعريف المشتقات المالية وااللتزامات المالية يتم إعادة قياسها الحقاً بتاريخ كل تقرير .إن تحديد القيمة العادلة يعتمد على
التدفقات النقدية المخصومة .يأخذ اإلقتراض األساسي باإلعتبار إحتمال تحقيق هدف كل أداء وعامل الخصم.
كجزء من تحديد وقياس الموجودات والمطلوبات في إستحواذ شركة أكواشيب المحدودة ،حددت المجموعة عناصر االلتزام المحتمل بقيمة
عادلة  2.716ألف درهم بتاريخ اإلستحواذ ،وأعيد تقيمها بمبلغ  818ألف درهم بتاريخ إعداد التقارير المالية ،والتي تم تصنيفها على أنها
مطلوبات متداولة.
انخفاض قيمة الشهرة

يعتمد اختبار االنخفاض في القيمة على احتسابات «القيمة المستخدمة» .استخدمت هذه الحسابات توقعات التدفقات النقدية استنادا إلى
النتائج التشغيلية الفعلية واألداء المستقبلي المتوقع .تم استخدام سعر خصم بنسبة  ٪12في حسم التدفقات النقدية المتوقعة (راجع اإليضاح
رقم .)5
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مخصص الضرائب

تقوم المجموعة بمراجعة مخصص الضرائب بشكل دوري .أثناء تحديد مخصص الضرائب ،فإن قوانين التشريعات المحددة (مكان تسجيل الشركة
المعنية) يتم أخذها في االعتبار .تقوم اإلدارة باعتبار مخصص الضرائب سيتم بتقدير معقول اللتزام الضريبة المحتمل بعد األخذ في الحسبان
القوانين السارية المفعول والخبرة السابقة.

مزايا نهاية الخدمة

عند تحديد سعر الخصم المالئم ،تأخد اإلدارة في االعتبار اسعار الفائدة لسندات الشركة في العملة المعنية على األقل بتطبيق  ،AAمع
استحقاقات متوقعة معادلة للفترة المتوقعة اللتزام المزايا المحدد .يتم مراجعة السندات المعنية بشكل أكبر من أجل النوعية ،ويتم شطب
السندات التي لديها امتدادات ائتمانية مفرطة من مجموعة السندات والذي يستند إليها سعر الخصم ،على أساس أنهم ال يمثلون سندات ذات
جودة عالية.
يعتمد معدل الوفيات على جداول الوفيات المتوفرة للعموم للبلدان ذات العالقة .تستند زيادات الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم
المتوقعة في المستقبل للبلد المعني.

 -37المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
األعمار المقدرة للموجودات المعنوية ذات األعمار المحدودة

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار المقدرة لموجوداتها المعنوية ذات األعمار المحدودة لغرض احتساب اإلطفاء .يتم تحديد هذا التقدير
بعد األخذ بعين االعتبار النموذج المتوقع الستهالك المزايا االقتصادية المستقبلية المتجسدة في الموجودات .تقوم اإلدارة بمراجعة فترة وطريقة
اإلطفاء للموجودات المعنوية ذات األعمار المحدودة على األقل عند نهاية كل سنة مالية وسيتم تعديل تكاليف اإلطفاء المستقبلية عندما تعتقد
اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقديرات السابقة.

الموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدها والمستحوذ عليها عند حيازة
الشركات التابعة

تقوم المجموعة بصورة منفصلة بتثبيت الموجودات والمطلوبات عند حيازة شركة تابعة عندما يكون من المرجح تدفق المزايا االقتصادية ذات
الصلة إلى المستحوذ أو في حالة المطلوبات ،يكون من المرجح أن يتطلب إجراء تدفقات خارجة للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ويكون من
الممكن إجراء قياس موثوق للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات .يتم تثبيت الموجودات المعنوية وااللتزامات الطارئة بصورة منفصلة عندما
تتوافر فيهم معايير التثبيت المبينة في معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  .3إن الموجودات المعنوية ،المستحوذ عليها عند االستحواذ،
تمثل أساساً قوائم العمالء الملزمة بعقود والمق َيمة على أساس التدفقات النقدية بالحد األدنى.

194

أرامكس التقرير السنوي 2013

195

أرامكس التقرير السنوي 2013

196

أرامكس التقرير السنوي 2013

197

أرامكس التقرير السنوي 2013

198

أرامكس التقرير السنوي 2013

199

أرامكس التقرير السنوي 2013

200

أرامكس التقرير السنوي 2013

201

أرامكس التقرير السنوي 2013

