
 

 
الدفع في كنولوجیات توھي أكبر شركة ل، "مارشال"في  %70جي إف إتش تستحوذ على حصة بنسبة 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا منطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعلنت الیوم مجموعة جي إف إتش المالیة، أنھا قامت من خالل شركتھا االستثماریة التابعة جي إف إتش :   فبرایر 18المنامة، 
، وھي من كبرى شركات التكنولوجیا المالیة في منطقة الشرق "مارشال"في شركة  %70كابیتال، باالستحواذ على حصة بنسبة 

 .  األوسط وشمال أفریقیا
 

، أكبر وأقدم مزود لتكنولوجیا الدفع في 1981التي تأسست في عام مقرھا الرئیسي في دبي، والواقع ، "مارشال"تعتبر شركة 
من سوق دولة اإلمارات  %85بلدا، كما تمتلك حصة تتجاوز نسبتھا  16منطقة الشرق األوسط، من خالل خدماتھا المتوفرة في 

ضع ومما ساعد على تعزیز وتدعیم الو. تزاول فیھا أنشطتھاعبر األسواق اإلقلیمیة األخرى التي العربیة المتحدة، وحصة أغلبیة 
 %40، التي تملك حصة تزید على "فریفون"عاما مع شركة  30في السوق، عالقتھا التي تربو على " مارشال"الریادي لشركة 

 . من سوق أجھزة نقاط البیع بالسوق العالمي
 

تعد األكثر حداثة وتطورا، ھذا بجانب توفیر حلول أتمتة المعامالت، والتي بتوفیر منتجات " مارشال"باإلضافة إلى ذلك، تقوم 
نتورك "أكبر بوابات الدفع والمؤسسات المالیة في المنطقة ومن بینھم " مارشال"یشمل عمالء . التكنولوجیا المالیة في السوق

طني، وغیرھا من البنوك والمؤسسات ، بنك أبوظبي الوطني، بنك المشرق، كریدي ماكس وبنك البحرین الو"إنترناشیونال
 .    المالیة األخرى

 
واذ نحن مسرورون باإلعالن عن استح"تعلیقا على ذلك، قال السید ھشام الریس، الرئیس التنفیذي لمجموعة جي إف إتش المالیة،

ل رائدة ومبتكرة في مجاكنولوجیا مالیة، ت، التي تعد بالفعل أكبر شركة "مارشال"من شركة  %70جي إف إتش على حصة بنسبة 
في مجال  لجي إف إتش كبرىاستثماریة تعد ھذه ثاني معاملة . أنظمة الدفع التكنولوجیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

ل لشركة من المؤكد أن السجل الحاف. التكنولوجیا، وھو من المجاالت التي نواصل التركیز علیھا واالستثمار فیھا بشكل استراتیجي
اً، أیض ، وأدائھا المالي اإلیجابي المستمر وفریق القیادة بالشركة یجعل من ھذه المعاملة فرصة فریدة جداً وحتمیة"مارشال"

ونتطلع إلى العمل معاً لتمكین الشركة من اإلسراع بوتیرة النمو والمحافظة على وضعھا المسیطر في السوق من خالل تطویر 
   ."ات الدفعوتوفیر الجیل القادم من تكنولوجی

 
ومازالت " مارشال"عاما تقریبا، كانت  40لحوالي "، "مارشال"من جانبھ، قال السید آنیل دار، مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة 

ومن خالل ھذا اإلنجاز الھام الیوم، . یقیارالشرق األوسط وشمال أف في منطقةاألتمتة تحتل موقع الصدارة في مجال تكنولوجیا 
سوف  . وتحقیق أقصى استفادة من دینامیكیات السوق اإلیجابیة ألخذھا إلى آفاق جدیدة،فإننا نتطلع بشغف للعمل مع جي إف إتش 

لة صتتركز جھودنا معا على استكشاف فرص جدیدة والتوسع في مناطقنا الحالیة، مع السعي الدؤوب إلى مزید من االبتكار لموا



 

التقدم، نحن وعمالئنا، من حیث الكفاءة والقدرة على مواكبة متطلبات السوق والعمالء بشكل أكثر فعالیة من حیث ابتكار وتوفیر 
  ."    منتجات التكنولوجیا المالیة وحلول الدفع األكثر تطورا وحداثة

 
نولوجیا، ومن كبار المستثمرین في قطاع التكنولوجیا رواد األعمال في مجال التككبار تجدر اإلشارة إلى أن جوراف دار، وھو من 

، لیقودھا نحو النمو واالبتكار عبر األسواق وقطاعات "مارشال"المالیة العالمي، سواف یواصل العمل كرئیس تنفیذي لشركة 
 . العمالء

  
ما واالستحواذ لجي إف إتش فیقامت بدور المستشار المالي الوحید للدمج " دینوفو كوربوریت أدفایزرز"یذكر أیضا أن شركة 

بونیلي "بالعمل كمستشار قانوني لجي إف إتش، وشركة " فریشفیلدز بركھوس إل إل بي"كما قامت . یتعلق بمعاملة االستحواذ
 ". مارشال"كمستشار قانوني لشركة " إیرید

 
 -انتھى  -

 
 ":جي إف إتش المالیةعن "مجموعة 

المالیة األكثر أھمیة في منطقة الخلیج، والتي تتضمن: إدارة األصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفیة تعد جي إف إتش  واحدة من المجموعات 
ل ك التجاریة والتطویر العقاري. وتتركز عملیات المجموعة في دول مجلس التعاون الخلیجي وشمال أفریقیا والھند. مجموعة جي إف إتش مدرجة في

 ت لألوراق المالیة وسوق دبي المالي .من بورصة البحرین، وسوق الكوی
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