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 سعادة / حسن عبد الرحمن السر�ال المحترم 
 الرئیس التنفیذي 

 سوق دبي المالي 
 اإلمارات العر�یة المتحدة  –دبي  

 
 شر�ة أرامكس (ش.م.ع) نو�ه من ت

 تحیة طیبة و�عد،،، 
 

شر�ة   من  الصادر  لإلفصاح  ("الشر�ة")  إلحاقًا  (ش.م.ع)  الموافق  أرامكس  األر�عاء  یوم    3بتار�خ 
  �خصوص توقیعها اتفاقیة نهائیة وملزمة مع شر�ة تا�عة لشر�ة "آیرون ماوتن إنكور�ور�تد"  2021فبرایر

(Iron Mountain Incorporated)) ذ.م.م"  سیرفیس  ستور�ج  دو�یومنت  ماوتن  "آیرون   Iron؛ 
Mountain Document Storage Service LLC  ("ماوتن ("آیرون  �امل )  على  لالستحواذ 

السجالت   إدارة  لخدمات  الرائد  المزود  ("إنفوفورت")،  للمعلومات  القلعة  شر�ة  في  أرامكس  حصص 
الشر�ة   تود  وتر�یا؛  إفر�قیا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والسادة  السوق  إحاطة  والمعلومات 

الكرام  المساه الصلة  �مین  ذات  التنظیمیة  الجهات  من  الالزمة  الموافقات  على  الحصول  تم  قد  أنه 
ونقل أسهم شر�ة    واستكمال �افة الشروط المتفق علیها بین الطرفین، وقد تم �الفعل إتمام هذه الصفقة

 . إنفوفورت لصالح آیرون ماوتن 
 

أن   إلى  هنا  التنظیمیة في  عملیة  �شار  الجهات  الالزمة من  الموافقات  زالت  الجزائر  الحصول على  ما 
اآلنجار�ة   وقّ   ،لغا�ة  أرامكس و عت  وقد  ماوتن    شر�ةشر�ة  البیع  على  آیرون  اتفاقیة  معّدلة من  نسخة 

الموافق    في والشراء   األر�عاء  توثیق   2021سبتمبر    8یوم  أجل  األمورالموضوع  هذا    من  من    وغیره 
ات  تم الحصول على موافقة السلطی أن الصفقة لن تكتمل في الجزائر حتى  حیث  ،  األخرى ذات الصلة

من أجل الحصول على هذه  العمل �شكل وثیق    آیرون ماوتن  شر�ةشر�ة أرامكس و تواصل  و ؛  المختصة
من  والشراء  تم تعدیل �عض الشروط في النسخة المعّدلة من اتفاقیة البیع�اإلضافة إلى ذلك،  و . اتالموافق

هذا وقد  في �عض البلدان.  شر�ة إنفوفورت    أجل تأجیل �عض االلتزامات المتعلقة �إعادة تنظیم جزء من
التنظیمیة    استیفاءتم   الموافقات  المتفق علیها بین  األخرى  جمیع  الشروط واألحكام  المعمول بها وجمیع 

 الطرفین. 
 
اإلفصاح  و  في  مذ�ور  هو  األر�عاء �ما  یوم  بتار�خ  ("الشر�ة")  (ش.م.ع)  أرامكس  شر�ة  من  الصادر 

الصفقة  �خصوص    2021فبرایر  3الموافق   المتوقع  اكتمالها،  عند  اإلجما�ة  قیمة  إجمالي  یبلغ  أن  من 



)،اً أمر�كی  اً ملیون دوالر ون  ملیون دوالر أمر�كي (واحد وتسع  91حوالي  من هذه الصفقة  العائدات النقد�ة  
سینعكس  و .  استكمال الصفقة  �عد رحلة ما  مواإلجراءات المتعلقة �تعدیالت  بعض ال المبلغ ل   ایخضع هذسو 

 .2021األثر المالي للصفقة على البیانات المالیة الموحدة للشر�ة في نها�ة الر�ع الثالث من عام 
 

 –انتهى   -
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