
  

 

محفظة من %49 البالغة حصتها من التخارج إتمام تعلن إنیرچي»            «ڨورتكس
 مشروعات طاقة الریاح في أربع دول أوروبیة بقدرة إنتاجیة كلیة 998 میجاوات

 لندن في 27 مارس 2019

االستثمار قطاع بواسطة والمدارة المتجددة الطاقة مجال في باالستثمار المختصة إنیرچي» «ڨورتكس شركة الیوم                أعلنت

التخارج إتمام عن – والمبتدئة الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة – هیرمیس المالیة بالمجموعة                  المباشر

من مجموعة لصالح EDPR شركة مع بالشراكة والمدارة المملوكة الریاح طاقة مشروعات محفظة من %49 البالغة حصتها                   من

.«J.P. Morgan Asset Management» عمالء 

 

اسبانیا وهي دول أربع في میجاوات 998 إنتاجیة قدرة بإجمالي قائمة الریاح طاقة محطة 56 المشروعات محفظة                   وتشمل

رائدة مكانة احتالل في ونجحت سنوات أربع منذ نشأت إنیرچي» «ڨورتكس أن إلى اإلشارة وتجدر وبلجیكا. والبرتغال                   وفرنسا

822 الطاقة لتولید اإلجمالیة قدرتها تبلغ حیث المتحدة، والمملكة أوروبا في المتجددة الطاقة مشروعات مدیري أكبر                  بین

 میجاوات فضًال عن تنفیذ صفقات استثماریة تتجاوز قیمتها اإلجمالیة 2.4 ملیار یورو.

 

على المتجددة الطاقة استثمارات مراحل جمیع إدارة على هیرمیس المالیة المجموعة قدرة التخارج لعملیة الناجح اإلتمام                  ویعكس

المرحلة لبدء إنیرچي» «ڨورتكس وتتطلع االستثمار. من التخارج إلى ووصوًال والتشغیل باالستحواذ بدًءا الدولیة،                الساحة

وأوروبا الشمالیة أمریكا في وخاصة المتجددة الطاقة مشروعات في االستثمار بمواصلة الشركة ونجاح نمو قصة من                  الجدیدة

 وأمریكا الالتینیة وغیرها من األسواق الجذابة حول العالم.

 

 

 —نهایة البیان—  
 

 عن المجموعة المالیة هیرمیس

 

المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربعة عبر دولة 12 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                   تحظى

األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 30 من أكثر على مدار على                   وتوسعة

من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 4455 من أكثر یضم محترف عمل بفریق الشركة وتنفرد والمبتدئة.                    الناشئة

والبحوث المالیة األوراق في والوساطة األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع واالستثماریة، المالیة                الخدمات

فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت وقد المباشر.                 واالستثمار

للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة أنشطة إدارة تتولى                    والتي

للتخصیم، هیرمیس المالیة المجموعة وشركة بالتقسیط البیع لخدمات valU وشركة الصغر متناهي للتمویل وتنمیة                التمویلي

بصورة التوسع عن أثمر ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع استراتیجیة ذلك                   ویعكس

 مباشرة في أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش ونیجیریا والوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة.

 



  

 
الستحداث المنطقة أسواق بشتى المالیة الخدمات مجال في الهائلة وخبرتها ریادتها بتوظیف هیرمیس المالیة المجموعة                 وتنفرد

في الراغبین العمالء ومتطلبات احتیاجات لتلبیة خصیًصا المصممة المالیة والخدمات المنتجات أحدث من متكاملة باقة                 وطرح

 تعظیم استثماراتهم المالیة في عالم دائم التطور.

 

 لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على:     

 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

 

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 
 

 إبراء الذمة

واالستراتیجیة اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                        قد

رؤیة عن تعبر وإنما فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص                    واألهداف

– الحصر ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل                         المجموعة

العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في                    التذبذب

المتعلقة التصریحات على االعتماد في یفرط بأال الحذر توخي القارئ على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات                     المحلیة

 بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
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