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ديلويت تقدم خدماتها االستشارية ر
لشكة Global Market Access
 14مارس  – 2022نجحت ديلويت ف تقديم المشورة ر
لشكة)، Global Market Access (GMA
ي
ر
ر
المشوع عىل
دب .وقد انطوى
ومقرها
ونية
اإللكت
المتخصصة بالتكنولوجيا المالية والرائدة يف بناء المنصات
ي
تقديم خدمات استشارية حول زيادة رأسمال ر
الشكة بتمويل من المؤسسة المالية الدولية ) (IFCالتابعة لمجموعة
الدول ومن رشكة ( ،) SBI Venturesالذراع االستثماري لمجموعة  SBIالعاملة يف اليابان.
البنك
ي
ً
ر
ر
الت تعمل تحت اسم ) ،‘ (Global Trading Network- GTNتشهد نموا
تجدر
اإلشارة إل أن شكة  GMAي
ً
ئيس عىل ربط جميع األسواق العالمية وفئات األصول ضمن منظومة مالية
متسارعا ،وينصب اهتمامها بشكل ر ي
تجارية واحدة وآمنة ،كما تركز قدراتها المتخصصة عىل تعزيز التداول والسيولة يف األسواق الناشئة وأسواق الدول
النامية.
وكانت رشكة  GMAقد حصلت عىل تمويل بقيمة  20مليون دوالر عىل شكل استثمارات يف حقوق الملكية من
المؤسسة المالية الدولية  IFCو رشكة  SBI Venturesوسوف تستخدمه يف تنفيذ خطط توسعها يف األسواق
ر
االستاتيجية والمالية ،باإلضافة إل االستفادة منه يف اإلشاع يف تحقيق هدفها المتمثل يف أن
العالمية من الناحية
ر
وب يف العالم يف نهاية العام .2022
اإللكت
التداول
وأدوات
أسواق
جميع
يغط نشاطها
ي
ي
الشكة وإدارتها طيلة ر
وكانت ديلويت قد قدمت خدماتها االستشارية ومساعدتها إل المساهمي ف ر
فتة التفاوض
ي
بي الفريقي ر
وحت انتهاء صفقة التمويل يف فتاير .2022
الشيك المسؤول عن خدمات االستحواذ واالندماج ف ديلويت ر
ف هذه المناسبة ،أعرب روبن باتريس ،ر
الشق
ي
ي
األوسط والذي ترأس فريق االستشارات ر
لشكة  ،GMAعن سعادته لنجاح هذه الصفقة الفريدة ،وقال” :لقد
ً
استطاعت رشكة  GMAترسيخ سمعتها ر
كشكة مبتكرة رائدة عالميا يف بيئة شيعة التغت ،ونحن سعداء بخطط
الشكة ف أسواق العالم نظ ًرا للتأثت اإليجاب الذي ر
توسع ر
سيتكه هذا التوسع عىل األسواق الناشئة من خالل
ي
ي
.
المال “
الرقم واالندماج
تمكينها بوسائل التواصل
ي
ي
ً ُ
”تظهر هذه الصفقة القدرات الكبتة لمنطقة ر
وختم روبن كالمه قائال:
الشق األوسط عىل توفت سبل الدعم
ر
ر
للشكات المبتكرة العالمية ،كما تثبت قدرة ديلويت الشق األوسط عىل النجاح يف تنفيذ صفقات االستحواذ
واالندماج الضخمة العابرة للحدود“.
 -انتىه -
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وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحف ،أي داللة إل "ديلويت" تشت إل واحدة أو أكت من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة .يرج االطالع عىل
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانوب لـديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
ي
المعلومات الواردة ف هذا البيان الصحف صحيحة إل حي التوجه إل الصحافة\ ر
النش.
ي
ي
عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:

ر
ر
ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
ه رشكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشق األوسط وقتص .وديلويت ن س إي ي
وه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
ي
ي
ي
ً
سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
ً
الشق األوسط وقتص مكرّس من خالل ر
ر
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
فقط عن أفعالها أو تقصتها.
عن ديلويت
َ
ُ
ر
ر
وه
يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكت من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
مجموعة عالمية من رشكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع األختة وكل من ر
الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصي بها ،وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصتها .ال تقدم ديلويت توش
ُ
ر
التال:
توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء .يرج مراجعة موقعنا االلكت ي
وب عىل العنوان ي
www.deloitte.com/about
تعتت ديلويت رشكة عالمية رائدة يف مجال التدقيق والمراجعة ،واإلستشارات اإلدارية والمالية ،وخدمات إستشارات المخاطر ،خدمات
وه توفر خدماتها ألربــع من بي خمس رشكات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠رشكة،
الضائب والخدمات
المتعلقة بها .ي
كات األعضاء المرخص لها ف ر
بفضل شبكة عالمية ر
مهنت
أكت من  ١٥٠دولة .للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول
متابطة من رش
ي
ي
ُ
ر
التال.www.deloitte.com :
ديلويت الـ  ٣٠٠٠٠٠وأثرهم
اإليجاب يف مختلف القطاعات ،يرج مراجعة موقعنا االلكت ي
ي
وب عىل العنوان ي
الصحف صحيحة يف وقت إرسالها للصحافة.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
ي
ر
ر
اإللكتونية ،يرج إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeيف خانة الموضوع.
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