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 % من 07"جمف كابيتال" تستكمل بنجاح صفقة بيع حصتها البالغة 

 اإلنترنت خدمات "ترك نت"، الشركة التركية الرائدة في توفير 
 
 

أعمنت "جمف كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال االستثمارات البديمة   –( 2222فبراير  22 –)دبي 
 Turknet "ترك نت" % من شركة02في أسواق النمو، اليوم أنيا استكممت بنجاح صفقة بيع حصتيا البالغة 

Iletisim Hizmetleri A.S. الف من ، وىي الموفر الرائد لخدمات اإلنترنت البديمة في تركيا، وذلك إلى ائت
 Re-Pie Portfoy Yonetimiو Celebiler Familyعائمة سيميبمر المالك الحالي المشترين يتضمن 

A.S. "(Re-Pie وقد ولدت صفقة البيع .)" "عائدًا كبيرًا لـ صندوق "جمف كابيتال كريديت أوبرتيونيتيز فند
ل إفريقيا وتركيا. وىذا الذي يستيدف توفير رأس مال النمو لمشركات في منطقة الشرق األوسط وشما

"جمف كابيتال" العريق في االستثمار في شركات التكنولوجيا وفي تمك  سجلاالستثمار في "ترك نت" يرسخ 
 الشركات التي توفر االرتباطية الرقمية من الجيل التالي.

 
، رائدة في قطاع موفري خدمات اإلنترنت في تركيا وقد قادت تشيم سيميبمرتعتبر "ترك نت" التي يرأسيا 

تطورات عديدة في قطاع اإلنترنت التركي. وقد زادت "ترك نت" خالل فترة تممك "جمف كابيتال" لمشركة، 
بأكثر  EBITDA% وكذلك أرباحيا قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلىالك 222قاعدة مشتركييا بأكثر من 

بالدوالر األميركي، األمر الذي وّلد عائدات رائدة في ىذا القطاع عمى رأس المال محتسبة % 252من 
في صياغة  الةفي مجمس إدارة الشركة ومشاركتيا الفعيا موقعمن خالل الُمستثمر من "ترك نت". و 

تطبيق  استراتيجية الشركة، لعبت "جمف كابيتال" دورًا ىامًا في نمو "ترك نت". وقد أسيمت "جمف كابيتال" في
األفضل في فئتيا وأيضًا ساعدت في بمورة استراتيجية النمو الكمية لمشركة. ي ممارسات حوكمة مؤسسية ى

ىذا وقد ساعد دعم "جمف كابيتال" كذلك في إطالق شبكة إنترنت عالية السرعة في تركيا إضافة إلى تعزيز 
 قاعدة المشتركين.
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جزءًا من  ‘ترك نت’استثمارنا في  شكل"جمف كابيتال": " لشركةصرح الدكتور كريم الصمح، الرئيس التنفيذي 
لدعم الفرق اإلدارية الموىوبة التي تقود شركات واعدة في قطاعات عالية النمو، ‘ جمف كابيتال’استراتيجية 

من أنشط المستثمرين في قطاع ‘ جمف كابيتال’الرقمنة.  نحووباألخص تمك التي تدعم التحول العالمي 
ىي مثال ممتاز عمى شركة تكنولوجيا ‘ ترك نت’وقطاع التكنولوجيا المالية. والتكنولوجيا وارتباطية اإلنترنت 

لمشركة، نحن  ارفيعة المستوى شيدت تسارعًا لمسار نموىا خاصة بعد الجائحة. بعد سبع سنوات من تممكن
وقت مناسب لتخارجنا لكي نجني القيمة لمستثمرينا وفي الوقت ذاتو نميد الطريق لممرحمة  التالية نعتقد أن ال

من نمو الشركة. إننا نؤمن بأن عائمة سيميبمر ستواصل لعب دور فعال في بيئة اإلنترنت التركية من خالل 
ليم كل النجاح خالل نحن نتمنى ‘. ترك نت’طرح تطويرات جديدة وتحقيق نمو ىائل في قاعدة مشتركي 

 المرحمة التالية من نمو الشركة."
 

خالل السنوات ‘ جمف كابيتال’، الرئيس التنفيذي في "ترك نت": "إن عممنا عن كثب مع تشيم سيميبمروعمق 
السبعة الماضية منحنا دعمًا قّيمًا في مجال اتخاذ القرارات االستراتيجية والمالية. وصفقة التممك ىذه ستعطي 

مما يعكس ثقتنا القوية في مستقبل الشركة وفي فرص النمو ‘ ترك نت’سيميبمر حصة األغمبية في عائمة 
لنا ولمساىماتيا ‘ جمف كابيتال’ي قدمتو ذالثابت الالمتاحة في قطاع اإلنترنت التركي. إننا ممتنون لمدعم 

-Reرة نمونا سيكون مع في السنوات السبعة الماضية. الفصل التالي من مسي‘ ترك نت’الكبيرة في نجاح 
pie".أكبر مدير لمصناديق البديمة في تركيا ، 

 
والفريق اإلداري في قيادة النمو في  تشيم"جمف كابيتال": "نجح  في شركةرفاعي، المدير العام الوصرح عمر 

سمعة العالمة التجارية من خالل التركيز بشكل كبير عمى التنفيذ في تعزيز من السوق و ‘ ترك نت’حصة 
إلى المرحمة التالية من ‘ ترك نت’وخدمة العمالء. إننا متحمسون لعائمة سيميبمر مع استمرارىا في توجيو 

ُيبّين كيف تستطيع األسيم المييكمة واستثمارات ىو مثال جيد ‘ ترك نت’في ‘ جمف كابيتال’النمو. استثمار 
 لميزانين أن تدعم رواد األعمال في األسواق الناشئة في مسيرة نموىم."ا
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 نبذة عن "جمف كابيتال" 
"جمف كابيتال" ىي شركة رائدة في إدارة األصول البديمة تتمع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عامًا في أسواق النمو في 

عقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة لتزويدىا برأس مجال الممكية الخاصة والمديونية الخاصة والتطوير ال
مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرات التشغيمية كما تساعدىم عمى بناء شركات عالمية رائدة في أسواقيا. تمتمك "جمف 

استثمارًا. وتدير الشركة  63الشركة منذ تأسيسيا كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في أسواق النمو حيث أغمقت 
صناديق وأدوات استثمارية. "جمف كابيتال" ىي شركة  4مميار دوالر أميركي من األصول موزعة عمى  5.2حاليًا أكثر من 

والتكنولوجيا  استثمار تركز عمى قطاعات ناجحة وتيتم بالقطاعات التي تعتمد عمى التطورات المستقبمية المرنة مثل التكنولوجيا
المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وىدف الشركة ىو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة 
عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساىمييا. "جمف كابيتال" من الموقعين عمى ميثاق األمير تشارلز 

 وف باسم "تيرا كارتا" وكذلك من الموقعين عمى مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.لممالية المستدامة  المعر 
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