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كة     Global Market Accessديلويت تقدم خدماتها االستشارية لشر

 
المشورة  جحت  ن  –  2022مارس    14 تقديم  ي 

ف  كةديلويت  ،  Global Market Access (GMA) لشر
وع عىل المت المشر انطوى  . وقد  ي ونية ومقرها دب 

اإللكتر المنصات  بناء  ي 
المالية والرائدة ف  بالتكنولوجيا  خصصة 

كة بتمويل من المؤسسة المالية الدولية   التابعة لمجموعة     (IFC)تقديم خدمات استشارية حول زيادة رأسمال الشر
كة )  ي اليابان.  SBI، الذراع االستثماري لمجموعة  ( SBI Venturesالبنك الدولي ومن شر

 العاملة ف 
 

كة   ي تعمل تحت اسم   GMA تجدر اإلشارة إل أن شر
    (Global Trading Network- GTN)التر

ً
‘، تشهد نموا

  ،
ً
ينصب اهتمامها بشكل رئيسي عىل ربط جميع األسواق العالمية وفئات األصول ضمن منظومة مالية  و متسارعا
ي األسواق الناشئة وأسواق الدول  تجارية  

واحدة وآمنة، كما تركز قدراتها المتخصصة عىل تعزيز التداول والسيولة ف 
 النامية. 

 
كة ي حقوق الملكية من    20حصلت عىل تمويل بقيمة    قد   GMAوكانت شر

مليون دوالر عىل شكل استثمارات ف 
كة  و   IFC  المؤسسة المالية الدولية ي األسواق وسوف تستخ   SBI Venturesشر

ي تنفيذ خطط توسعها ف 
دمه ف 

ي أن  
ي تحقيق هدفها المتمثل ف 

ي اإلشاع ف 
اتيجية والمالية، باإلضافة إل االستفادة منه ف  العالمية من الناحية االستر

ي نهاية العام 
ي العالم  ف 

ي ف 
وب   . 2022يغطي نشاطها جميع أسواق وأدوات التداول اإللكتر

 
ة التفاوض  وكانت ديلويت قد قدمت   كة وإدارتها طيلة فتر ي الشر

خدماتها االستشارية ومساعدتها إل المساهمي   ف 
اير  ي فت 

 . 2022بي   الفريقي   وحتر انتهاء صفقة التمويل ف 
 

يك   المناسبة، أعرب روبن باتريس، الشر ي هذه 
ق المسؤول عن خدمات  ف  ي ديلويت الشر

االستحواذ واالندماج ف 
كة   الفريدة، وقال: ”لقد  GMAاألوسط والذي ترأس فريق االستشارات لشر الصفقة  لنجاح هذه  ، عن سعادته 

كة   ، ونحن سعداء بخطط    GMAاستطاعت شر ي بيئة شيعة التغت 
 ف 
ً
كة مبتكرة رائدة عالميا ترسيخ سمعتها كشر

 
ً
العالم نظرا ي أسواق 

ف  كة  الشر الناشئة من خالل   توسع  األسواق  التوسع عىل  كه هذا  الذي سيتر ي  اإليجاب  للتأثت  
   “.  تمكينها بوسائل التواصل الرقمي واالندماج المالي

 
الدعم   توفت  سبل  األوسط عىل  ق  الشر لمنطقة  ة  الكبت  القدرات  الصفقة  ظهر هذه 

ُ
”ت  :

ً
قائال روبن كالمه  وختم 

ق تثبت  العالمية، كما  المبتكرة  كات  االستحواذ  للشر تنفيذ صفقات  ي 
ف  النجاح  األوسط عىل  ق  الشر ديلويت  درة 

 واالندماج الضخمة العابرة للحدود.“ 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشت  إل واحدة أو أكتر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرج  االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانوب 

ي صحيحة إل حي   التوجه إل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

mailto:nelhassan@deloitte.com


اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقت  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقت 

 
كات الحائزة عىل ترخيصس من خالّ ي البلد  ل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كإم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان ل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصت 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكتر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بهامجموعة  كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .عالمية من شر ة وكل من الشر ألخت 
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، عمالء الخاصي   بهبشكل مستقل مع ال كيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصت  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التالي

وب    ُيرج  مراجعة موقعنا االلكتر
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتت  ديلويت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفض ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بي   خمس شر كة،   ٥٠٠ل الض  شر
ي أكتر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية متر دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنت 
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التالي

وب  ي مختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعنا االلكتر
ي ف   . www.deloitte.comوأثرهم اإليجاب 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكتر

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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