
    

 

»Vortex Energy  «  لصندوقها التابع مليون دوالر    200تعلن إتمام اإلغالق األول بقيمة   » Vortex 
Energy IV «،    مشهد الطاقة  على    التطورات التي طرأتوتتطلع إلى ضخ المزيد من االستثمارات في ظل

    على الساحة العالمية
  

من  Vortex Energy«تستعد   لالستفادة  جديد  حلول  ستثمار  باالالعالمي  االهتمام  » إلطالق صندوق  بالمتجددةالطاقة  في  مدعومة  حافل   سجل، 
    في مجال الطاقة المتجددةباإلنجازات 

  
  2021يوليو   7في أبوظبي  

 
اليوم بالمجموعة  »  Vortex Energyشركة «  أعلنت  المباشر  المتجددة والمدارة بواسطة قطاع االستثمار  الطاقة  باالستثمار في مجال  المختصة 

  200وذلك بقيمة  ،  »«Vortex Energy IV  عرف باسمالمتجددة والذي ي  في الطاقةاالستثمار  لصندوق    وصولها لإلغالق األولالمالية هيرميس عن  
وي دوالر،  بقيمة  ذلك  تضمن  مليون  مشروط  دوالر  25تعهد  بقيادة  و  ،مليون  هيرميس  ذلك  المالية  المؤسساتمجموعة  والمجموعة    السيادية   من 

يكون ل ،  ) (ADGM  في سوق أبوظبي العالمي  هاسيتأستم    »Vortex Energy IV«صندوق      جدير بالذكر أن  .والمستثمرين الماليين من ابوظبي
  الحالي في لندن. »Vortex Energy«عمل مع فريق  بالتضافر عمل الذي سي، والعمل فريق الرئيسي لمقر بمثابة ال

  
على ضخ استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وإكمال الدورة الكاملة   الشركة بنجاحعكفت    ،2015في عام    »Vortex Energy«  ومنذ تأسيس

ميجاوات. وال تزال المقومات التي يحظى بها   822لالستثمار لتصل محفظة الشركة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أوروبا إلى  
منفردًا ارتفاع حصة مصادر الطاقة   2020ات دائمة النمو، فقد شهد عام  هذا القطاع الواعد واتجاهات السوق تواصل دعم هذا النوع من االستثمار

٪ قبل عشرة أعوام. وترى إدارة الشركة حاليًا العديد من الفرص االستثمارية 15٪، مقابل  82المتجددة من إجمالي القدرة اإلنتاجية السنوية للطاقة  
ة المستدامة، وذلك في ظل التوجهات السياسية واالقتصادية التي تنادي بتبني التحول  التي ينبض بها السوق وتلبي الطلب المتزايد على حلول التنمي

  .المتجددة نحو استخدام حلول الطاقة 
  

أعرب   السياق  المالية هيرميسوفي هذا  بالمجموعة  األصول  وإدارة  المباشر  االستثمار  قطاعي  ل  كريم موسى رئيس  التنفيذي  شركة  والرئيس 
»Vortex Energy«بإطالق  تزازه  ، عن اعVortex Energy IV»«تنبض بالعديد من الفرص الواعدة في  العالمية  األسواق    ، مشيًرا إلى أن

لمشروعات الطاقة المتجددة  اإلنتاجية  صل إجمالي القدرة  تفمن المتوقع أن    ا في أنحاء العالم،سائدً استخدامها توجها    أصبح  أن  بعدالطاقة المتجددة  مجال  
وذلك في ظل تبني المزيد من السياسات والمبادرات   2030ترليون دوالر تقريبًا بحلول عام    3تيراوات بإجمالي استثمارات    2حوالي  حول العالم إلى  

وأكد موسى أنه واثق في قدرة الشركة على تنمية قاعدة األصول االستثمارية لقاعدة    التي تهدف إلى تحقيق مجتمع خالي من االنبعاثات الكربونية.
مليار دوالر بقطاع   1.6على  ت وقدرتنا على ضخ استثمارات تربو  ا من مستثمري الصناديق وذلك بفضل سجل الشركة الحافل باإلنجازاعمالئن

وتنمية    أعمالهاالطاقة المتجددة في السوق األوروبية وتحقيق عائدات جذابة من هذه االستثمارات. وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى مواصلة تطوير  
  .ينلالمقب ينمليون دوالر خالل العام 750والذي يبلغ المستهدف للصندوق قاعدة المستثمرين للوصول إلى رأس المال 

  
أوضح   أخرى  ناحية  رئيس  ومن  الوهاب  عبد  االبكر  استراتيجية ،  »Vortex Energy«بشركة  ستثمار  قطاع  بتطبيق  تقوم  الشركة سوف  أن 

لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، إلى   محطات الطاقة المستقلةوذلك عبر دعم المطورين و  »«Vortex Energy IVق  صندواستثمارية فعالة لتطوير  
 تغير المشهد االستثماري، أصبح وفي ظل  .  تتميز بتقديم عائدات استثمارية جذابةجانب ضخ المزيد من االستثمارات في األصول الحالية بالدول التي  

وأعرب عبد الوهاب عن  التقليدي طويل األجل.  ةالنقدي اتمقارنة بملف التدفقمن ذي قبل، وذلك أكثر تعقيدًا المتجددة استثمارات الطاقة  التحول نحو
زمة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من اإلنجازات في هذا القطاع بفضل ما تمتلكه من خبرات ومهارات استثنائية وكذلك األدوات الالة اإلدارة  ثق

مليار دوالر في   2لتحقيق هذا الهدف، مشيًرا إلى أن الشركة تبحث حاليًا مجموعة من الصفقات االستثمارية الهامة والتي تصل قيمتها إلى حوالي  
  دول أوروبا والواليات المتحدة. 

  
الرياح، والطاقة طاقة  التوليد (الطاقة الشمسية ، وجميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك  ستهدف  ي  » «Vortex Energy IVصندوق  جدير بالذكر أن  

 ، ومرافق شحن المركبات الكهربائية، فضالً عن خدمات العرض والطلب الكهربائي  )، والتخزينطاقة الالمركزيةمائية، والكتلة الحيوية، والالكهرو
وشركات تطوير  ، ومحطات الطاقة المستقلة،  الكهرباء القائمةمحطات  . يغطي نطاق الصندوق دورة حياة األصول بالكامل بما في ذلك  على الطاقة

في أوروبا،  المتقدمة والنامية  الدول  على  الصندوق  سوف يركز  التجارية والصناعية.  المشروعات الجديدة والمشروعات  ، وحلول  محطات الكهرباء 
  أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وأستراليا.دول و
  



    

 
قامت   ال  Chimera Capitalوقد  لشركة  االمستشار  بدور  ب  »Vortex Energy«ستراتيجي  المتعلقة  اإلجراءات  أبوفي  العالمي  سوق   ظبي 

(ADGM)،    شركة  كما قامتWhite & Case    وقامت  القانونيبدور المستشار ،PwC    كما قامت  ،  هيكلةالخدمات  بتقديمApex    بتقديم خدمات
  .الدعم اإلداري

  
  

  —نهاية البيان—
 

 Vortex Energyعن شركة  

وهي منـصة اـستثمارية تعمل في مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع االـستثمار المباـشر    2015عام  Vortex Energyتأـسـست ـشركة  
  Beaufort Investmentsومقرها لكسـومبورج. وتحظى مجموعة    Beaufort Investmentsبالمجموعة المالية هيرميس وتحت إدارة شـركة  

من أكفأ خبراء االســتثمار المباشــر بمشــروعات البنية األســاســية والطاقة المتجددة إلدارة جميع المشــروعات    15بفريق فريق العمل متميز يضــم  
 . Vortex Energyشركة  واالستثمارات التابعة ل

ــية وطاقة الري2020وفي نهاية  ــمس ــروعات الطاقة الش ــركة الطاقة المتجددة مش ميجاوات وذلك من    822اح بقدرة إجمالية ، تضــمنت محفظة الش
وتحظى الشـركة   ،وفرنسـا والبرتغال وبلجيكا وإسـبانيامليار يورو في أسـواق المملكة المتحدة    1.3خالل سـلسـلة صـفقات اسـتثمارية تقدر بحوالي 

  .في سوق أبو ظبي العالميالمقر الجديد فريق االستثمار بباإلضافة إلى  بفريق تشغيل متكامل في العاصمة البريطانية لندن

   .vortexenergy.aewwwلمزيد من المعلومات يرجى زيارة:  

  

 عن المجموعة المالية هيرميس

 37دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار  13تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في  
ترف يضم عاًما من اإلنجاز المتواصل لتصبح المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل مح

موظف. وتتخّصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة  5500ر من أكث
  .األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ــطة   2015وفي عام  ــرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنش ــركة بإطالق قطاع التمويل غير المص قامت الش
ــغر   ــركة تنمية للتمويل متناهي الص ــركة المجموعة المالية للحلول التمويلية وش ــرفي، بما في ذلك أعمال ش ــركة في مجال التمويل غير المص الش

ــافة إلى أعمال الشــــركة في مجاالت حلول المدفوعات والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك  ليواڤوشــــركة   لخدمات البيع بالتقســــيط، باإلضــ
ــركة   ــتراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للش ــتان وكينيا  –اس ــرة في باكس ــورة مباش ــع بص وهو ما أثمر عن التوس

  وفيتنام والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.  اوبنجالدش ونيجري

      لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

  hermes.com-media@efgقطاع العالقات اإلعالمية | 

 مي الجمال

 التسويق واالتصاالترئيس قطاع 

hermes.com-melgammal@efg 



    

 
 إبراء الذمة

ــبيل المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة وا ــتقبلية من بينها على سـ ــارت في هذا البيان إلى أمور مسـ ــتراتيجية واألهداف وفرص اقد تكون المجموعة المالية هيرميس قد أشـ لنمو السـ
تقبل ال تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للم تقبلية لألنـشطة المختلفة. وهذه التصـريحات المتعلقة بالمـس تقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث والمؤـشرات المـس ـس

بذب في أسـواق المال والتصـرفات التي يقدم عليها المنافسـون الحاليون التذ –على سـبيل المثال وليس الحصـر  –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشـركة، ويشـمل ذلك
ــتقبلية والتنظيمات المختلف ــريعات الحالية والمسـ ــادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشـ ة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي والمحتملون والظروف االقتصـ

  .التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر الحذر بأال يفرط في االعتماد على

 

 


