
 
 

 "MyUS"شركة على الكامل تبرم اتفاقية ملزمة لالستحواذ أرامكس 
لتجارة ازيادة حصتها السوقية في سوق لمدروسة لتنفيذ استحواذات استراتيجية أرامكس تماشيًا مع  •

  المزدهر اإللكترونية العالمي
لخدمات  اقويً  تشكل مكملً رائدة في تمكين التجارة اإللكترونية عبر الحدود، و منصة  MyUS شركةتعد  •

 جديدةشحن وتوصيل  وجهاتفي  امخدماتهوفير تطرفين تيح لليس مما أرامكس
 تراكمية ألرامكس ومساهميهاالصفقة ستحقق قيمة  •

 
لخدمات النقل  االمزّود الرائد عالميً  ،أرامكسأعلنت : 2022 يونيو 1 األربعاء ،اإلمارات العربية المتحدة -دبي

عن إبرامها اليوم  (،ARMXوالمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول ) والحلول اللوجستية الشاملة
 Access USA)أكسس يو أس إيه شيبينغ إل إل سي( ) شركةعلى الكامل للستحواذ  ةملزم يةاتفاق

LLC, Shipping) "(MyUS)" ، في خدمات إعادة متخصصة التكنولوجيا قائمة على منصة عالمية وهي
، أمريكي مليون دوالر 265 تبلغ، بقيمة إجمالية مقترحة توجيه الطرود وتمكين التجارة اإللكترونية عبر الحدود

 .المعتادة لتعديلتعلمًا بأن استكمال الصفقة يخضع ل
 
تمكين التجارة اإللكترونية في منصة رائدة لها،  امقرً األمريكية ، التي تتخذ من الواليات المتحدة MyUSعد ت

إلعادة ذات تكلفة معقولة  حلواًل الشركة وتوفر  .التكنولوجياالقائمة على المتميزة من خلل خدماتها عبر الحدود 
األمريكية الواليات المتحدة في  اإللكترونيةالتجارة يتسوقون من مواقع لمليين العملء اللذين الطرود توجيه 

كما أن قابلة للتطوير، فريدة وتكنولوجيا مملوكة لها حديثة الشركة برمجيات عتمد تو والمملكة المتحدة والصين. 
يركز على العملء ويلبي ناجح ونموذج أعمال  اعامً  24أكثر من قطاعها تمتد إلى رائدة في عملية خبرة لديها 

 المتسوقين في جميع أنحاء العالم.بشكل مبتكر احتياجات 
 

التوصيل مجال خدمات في  زيادة حصتها السوقيةاالستثمار مع استراتيجية أرامكس الرامية إلى هذا يتماشى 
الذي يشهد نموًا التجارة اإللكترونية العالمي قطاع في واعدة واالستفادة من فرص النمو ال عبر الحدودالسريع 

 لكلفوائد عديدة صفقة االستحواذ هذه حقق تومن المتوقع أن تريليونات دوالر أمريكي.  4قيمته متسارعًا وتبلغ 
بجانب ، ةتكنولوجيال همامنصاتمشاركة الكفاءة و مستويات وتحسين التكامل التشغيلي بما في ذلك الشركتين 

 أسواق جديدة.توسيع نطاق خدماتهما نحو فرصة 



 
 

 
إلى الترحيب  انتطلع قدمً " عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس:، قال هذه الصفقةعلى  اوتعليق  

طبيعًيا للحلول المبتكرة  مكمًل  MyUSفي أرامكس. تعد أعمال وخبرات  MyUSقريًبا بعملء وموظفي شركة 
 ،فوائد كبيرةنتوقع أن يثمر هذا االستحواذ عن و  ‘.شوب آند شيب’ وال سيما خدمتنا الرائدة التي تقدمها أرامكس

من مراكز التجارة العالمية الرئيسية  اتا الشركتين وزيادة التدفقتجديدة لكل تجاريةمسارات سهم في فتح يأن و 
بالنظر إلى الربحية القوية . و وسمعة قوية مكانة رائدةحظى فيها أرامكس بالتي ت الشرق األوسطمنطقة إلى 

 عملئنال كبيرةخلق قيمة بجانب ألرامكس ومساهميها  تراكمية قيمةهذه الصفقة تحقق ، نتوقع أن yUSMلشركة 
 ."وشركائنا

 
المكانة المتميزة التي وصلت إليها بنفخر " :MyUSراميش بولوسو، الرئيس التنفيذي لشركة من جانبه، قال 

نكسب تجارية و ال تهاعلمقوة على لنحافظ  بناء سمعتهاعامًا من العمل المستمر لتطويرها و  24 بعدشركتنا 
قطاع الشحن والخدمات في عالميًا ركة رائدة هذا االستحواذ من قبل شيمثل عملء. و واسعة من القاعدة والء 

نطاق خدماتنا وإمكاناتنا المستقبلية و  ة أدائناعلى قو  دليل  خير على أعمالنا  أرامكساللوجستية بحجم ومكانة 
 .وعالي الربحية متسارع النمو والتطورالتجارة اإللكترونية العالمي قطاع في وسيع حضورنا ونجاحنا في تالواسع 

الشركة على مر السنين وتركيزنا الناجح على توفير حلول التجارة اإللكترونية وقد أثمرت استثماراتنا في تطوير 
تحواذ لعملئنا ويتيح هذا االس علمتنا التجارية.سمعة أعمالنا و في  ينكبير وتطور نمو عن المبتكرة عبر الحدود 

الوصول مع  خدماتها الواسع وشركائنا التجاريين االستفادة من شبكة أرامكس العالمية وخبراتها الدولية ونطاق
ستواصل نموها  MyUSونحن على ثقة بأن  .حسب الطلب مصممةالمخصصة و ال ناحلولإلى في الوقت نفسه 

 أرامكس".مالكها الجديد، تحت قيادة وازدهارها 
 

لشروط اإلغلق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية  MyUSعلى أرامكس تخضع صفقة استحواذ 
تفاصيل العن حينها أرامكس فصح وست 2022من عام  الثالثالربع في  هاومن المتوقع إغلقالمعمول بها. 

 .للصفقة الكاملة
 

 – انتهى -
 



 
 

 
 نبذة عن أرامكس

نموًا سريعًا حتى أصبحت اليوم علمًة تجارية رائدة في القطاع وتتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها  1982في عام حققت شركة أرامكس منذ تأسيسها 
مدرجة في سوق العالمية المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة شاملة من حلول النقل والخدمات اللوجستية للشركات واألفراد حول العالم. تتخذ أرامكس، ال

شركة دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ حيث تستفيد من موقع الدولة الممثل حلقة وصل بين الشرق والغرب، مما يتيح لل دبي المالي، من
ي الوصول إلى شريحة أكبر من العملء، وتوفير حلول لوجستية مخصصة حسب متطلباتهم في أي مكان حول العالم. تتواجد عمليات أرامكس اليوم ف

خبيرًا متخصصًا في مجال النقل  16,000بلدًا حول العالم، ويشرف على العمليات الرئيسة للشركة أكثر من  60مدينة ضمن أكثر من  600أكثر من 
نقدم في أرامكس محفظة معززة من الخدمات والحلول المبتكرة على نطاق جغرافي واسع، بما في ذلك خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي،  .والشحن

التكنولوجيا المتقدمة سخير وخدمات الشحن، والخدمات اللوجستية الشاملة وإدارة سلسلة التوريد، وحلول التجارة اإللكترونية. تعتمد أرامكس أسلوباً استراتيجياً لت
على صعيد  في تطوير حلولها وخدماتها، وذلك بهدف إيجاد أفضل حلول التوصيل المتكاملة وأكثرها كفاءة. وقد ساهم هذا المنهج في تحقيق منافع كبيرة

الحاجة إلى االستثمار في األصول  تطوير أعمال الشركة، وبرهن أنها شركة تسخر أحدث التقنيات لتقديم أفضل حلول النقل والخدمات اللوجستية دون 
 الضخمة.

 
 

  تابعونا على:

                                           
 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى االتصال بـ:
 مجموعة برنزويك      أرامكس

 سيلين أسود     محمد القاسم
 شريك منتسب االتصاالت المؤسسية الخارجية والعلقات العامة –مدير أول 

6755 524 4 971+    9666 560 4 971+ 
mohammadalah@aramex.com   ARAMEX@brunswickgroup.com 
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