
 

 
 

«Vortex Energy» تعيّن آنا بيريس كامينيرو رئيساً للعمليات 

التشغيلي والتميز مسيرة التطور في  «Vortex Energy»دعم  تمكنها منكامينيرو بخبرة واسعة في مجال الطاقة المتجددة  تحظى

 النمو العالمي من اجل تحقيقشركة الالتي تنتهجها 

 2022مارس  31مدريد، في 

 

االستثمار في أوروبا، ويديرها ذراع  شركة رائدة في االستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، وهي«Vortex Energy»قامت شركة 

وعضو في اللجنة  (COO) لعملياتاالتابع للمجموعة المالية هيرميس، بتعيين "آنا بيريس كامينيرو" في منصب رئيس  المباشر

 االستثمارية.

، حيث ستكون مسؤولة عن األنشطة «Vortex Energy»إدارة األصول في شركة ووستتولى كامينيرو بصورة خاصة إدارة العمليات 

ل تسخير خبرتها وقدراتها إدارة العمليات اليومية المتعلقة بها من خالأخرى من ناحية االستثمارية و تهامحفظالتابعة لبالشركات المتعلقة 

فرص  البحث عنوستساعد كامينيرو فريق االستثمار في  األداء. ىالفنية الواسعة من أجل رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستو

على حد سواء.  والمساهمينزيادة العائدات للشركة لضمان تعزيز القيمة الفنية والتشغيلية الالزمة ل اتتقييمالوإجراء استثمار جديدة 

قطاعي رئيس وهو ايضا كريم موسى « Vortex Energy»الرئيس التنفيذي لشركة ادارة وستعمل كامينيرو في منصبها الجديد تحت 

 المجموعة المالية هيرميس. باألصول االستثمار المباشر وإدارة 

وتغطي مجموعة من القطاعات التي تشمل الطاقة  عاماً، 20خبرة واسعة اكتسبتها على مدى أكثر من بوتنضم كامينيرو إلى الشركة 

عدة الطاقة والغاز. وقد عملت سابقاً في مناصب قيادية متعددة في القطاعين العام والخاص في أوروبا.  كما شغلت توليد  المتجددة و

في وظائف رفيعة في حيث تمت ترقيتها ، 2009اإلسبانية التي عملت فيها منذ عام   (Naturgy)مناصب عليا في شركة ناتورجي

، فضالً عن اإلشراف على الخطط التوسعية التي تهدف إلى تعزيز وصول الشركة تطوير االستراتيجيةتشمل األعمال  مختلف قطاعات

أشرفت كامينيرو من خالل عملها وقد إلى سوق الواليات المتحدة من خالل االستحواذ على منصات لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية. 

موظف. كما شملت مسؤولياتها  200يضم أكثر من عمل فريق ومليون يورو  200حوالي ب قيمتها تقدر كة على مشاريعلدى الشر

 5جيجاواط إلى أكثر من  1اإلشراف على مشروع في مجال الطاقة المتجددة في أسبانيا يهدف إلى توسيع إجمالي الطاقة اإلنتاجية من 

" واالتحاد األوروبي لقطاع الكهرباء Unión Fenosaشركة يونيون فينوسا "جيجاواط.  وقبل ذلك، عملت كامينيرو مع 

"Eurelectric  .في مجال توليد الطاقة وتطوير المشاريع الخضراء " 

على إدارتها وتعزيز  قامت باإلشرافمحفظة أصول أوروبية تنمية من « Vortex Energy»تمكنت شركة ، 2020وفي نهاية عام 

، وذلك من طميجاوا 822والطاقة الشمسية بقدرة إجمالية  الرياحتشمل تضّمنت مشاريع للطاقة و التخارج الناجح منها.أخيرا أدائها و

مليار يورو، في أسواق المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا. وفي  1.3خالل سلسلة صفقات استثمارية بلغت قيمتها نحو 

 Ignis Energy»مليون يورو في شركة  625عن إبرام اتفاقية لالستثمار بقيمة « Vortex Energy» ت، أعلن2021أكتوبر 

Holdings» الطاقة  يبلغ إجماليمشاريع في ، وهي واحدة من شركات الطاقة المتجددة الرائدة في أسبانيا، لتمويل أنشطتها اإلنمائية

إلى تحقيقها  «Vortex Energy»ر خطط النمو الطموحة التي تسعى جيجاواط على مستوى العالم. وفي إطا 20أكثر من  ااإلنتاجية له

، ، تركز الشركة على استقطاب وتوظيف مواهب استثنائية ذات خبرات واسعة ومستفيضةوطاقة الرياحفي مشاريع الطاقة الشمسية 

 .اجغرافيتوسيع نطاق استثماراتها والتي تشمل  الشركةواهداف أنها تدعم رؤية حيث  ،يتماشى مع هذه االستراتيجية كامينيرووتوظيف 

الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة على نحو في النمو من المتوقع أن يستمر “ قائالً:، صّرح كريم موسى وتعليقا علي تعيين كامينيرو 

. كما أن المبادرات التي تهدف إلى تخفيف آثار تغيُّر المناخ والوصول بصافي االنبعاثات إلى الصفر لم تعد الحافز الوحيد في متسارع

التي تساهم في الحد من االعتماد على الوقود  األصولمن فئة هذه الاألزمة األخيرة في أوروبا الضوء على أهمية فسلطت هذا المجال. 

 تقدمهااالستفادة من مصادر الطاقة الوفيرة وغير المركزية التي  فأدرك العالم اهمية .ضغوط الجغرافية السياسيةاألحفوري  في ظل ال

سنوات في التركيز على  8بفريق عمل متميز يتمتع بخبرة تمتد إلى أكثر من  «Vortex Energy»يز متتوعلى صعيد أخر الطبيعة. 

بهذا القطاع من االنطالق نحو عصر جديد  الواسعةمتجددة. ويمكننا الفهم العميق والمعرفة فرص االستثمار في مشاريع مصادر الطاقة ال

  من الطاقة المتجددة".      

، نتبناهاخطط النمو التي لدعم إضافة قيمة ك"إن خبرة آنا في توسيع نطاق األعمال عبر المناطق الجغرافية تأتي  وأضاف موسى قائالً:

حيث نتطلع إلى توسيع انتشارنا في األسواق العالمية بما في ذلك أمريكا الالتينية وآسيا. كما أن معرفتها وخبرتها بالقطاع ستساهم في 

تحديد فرص االستثمار قدرتنا في صولنا. كما ستعزز ألتطوير محافظنا االستثمارية وتوسيع نطاقها باإلضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية 

 "بناء عالقات وطيدة مع الجهات المعنية.من خالل ، الجديدة األسواقفي 



 

 
ممتازة ككيان استثماري رائد يركز على مصادر الطاقة  مكانة «Vortex Energy»ت ن  ومن جهتها، صّرحت كامينيرو قائلة: "لقد ب  

كية تضم أفضل المواهب في القطاع، حيث سنسّخر المتجددة في أوروبا، خالل فترة قصيرة فقط. وأنا أتطلع إلى العمل مع مجموعة دينامي

 كل إمكاناتنا لنمضي معاً بخطى واثقة نحو إثبات قدرتنا على تعزيز القيمة للمستثمرين والمطورين على حد سواء". 

 

 —نهاية البيان—

 Vortex Energyشركة عن 

هي منصة استثمارية تعمل في مجال الطاقة المتجددة حول العالم برعاية قطاع االستثمار  2014عام Vortex Energyتأسست شركة 

ومقرها لكسررررررومبورج. وتحظى مجموعة  Beaufort Investmentsالمباشررررررر بالمجموعة المالية هيرميس وتحت إدارة شررررررركة 

Beaufort Investments  الستثمار المباشر بمشروعات البنية األساسية والطاقة من أكفأ خبراء ا 15بفريق فريق العمل متميز يضم

 . Vortex Energyالمتجددة إلدارة جميع المشروعات واالستثمارات التابعة لشركة 

ل الطاقة "، الذي يركز على مشرراريع تحوVortex Energy IV، أطلقت الشررركة صررندوقها االسررتثماري الجديد " 2020وفي يونيو 

، تضرررررمنت محفظة الشرررررركة الطاقة المتجددة 2020وفي نهاية  . مليون دوالر أمريكي 200ق األولي بقيمة وقد حقق عوائد من اإلغال

 1.3ميجاوات وذلك من خالل سررلسررلة صررفقات اسررتثمارية تقدر بحوالي  822مشررروعات الطاقة الشررمسررية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 

وتحظى الشررررركة بفريق تشررررغيل متكامل في العاصررررمة  والبرتغال وبلجيكا،مليار يورو في أسررررواق المملكة المتحدة وإسرررربانيا وفرنسررررا 

 البريطانية لندن باإلضافة إلى فريق االستثمار بالمقر الجديد في سوق أبو ظبي العالمي.

  vortexenergy.ae.wwwلمزيد من المعلومات يرجى زيارة: 

 

 المالية هيرميس القابضةعن المجموعة 

دولة عبر أربع  13( بتواجد مباشررررررر في HRHO.CA: EGX; EFGD: LSEتحظى المجموعة المالية هيرميس القابضررررررة  كود 

عاًما من اإلنجاز المتواصررل لتصرربح بنك شررامل في مصررر  38قارات، حيث نشررأت الشررركة في السرروق المصررري وتوسررعت على مدار 

ية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من والمؤسسة المالية واالستثمار

الخدمات المالية واالستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث واالستثمار 

 .ط وشمال أفريقياالمباشر بجميع أسواق الشرق األوس

قامت الشركة بإطالق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة  2015وفي عام 

أنشرررطة متعددة، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصرررغر والتأجير والتخصررريم باإلضرررافة إلى أعمال الشرررركة في مجال الشرررراء ا ن 

لتعزيز نمط الحياة المتطور والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات  (BNPL)الحقًا  والدفع

وهو ما أثمر عن التوسررع بصررورة مباشرررة في باكسررتان وبنجالدم وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة  –وتنمية التواجد الجغرافي للشررركة 

( خالل aiBANKوقد قامت المجموعة باالستحواذ على حصة حاكمة في بنك االستثمار العربي   .المتحدة األمريكيةالمتحدة والواليات 

 ، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.2021عام 

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 

 HERMES.com-PublicRelations@EFG |  القابضة هيرميسقطاع العالقات العامة بالمجموعة المالية 

 

 مي الجمال

 القابضة رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس

hermes.com-melgammal@efg 
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 الذمةإبراء 

المثال ما يتعلق بتوقعات  المالية هيرميس القابضررة قد أشررارت في هذا البيان إلى أمور مسررتقبلية من بينها على سرربيل قد تكون المجموعة

المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر  اإلدارة واالستراتيجية واألهداف وفرص النمو والمؤشرات

طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة  فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسررررررتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث حقائق

 التذبذب في أسررواق المال والتصرررفات التي يقدم عليها المنافسررون الحاليون –الحصررر  على سرربيل المثال وليس –الشررركة، ويشررمل ذلك

والتشررررررريعات الحالية والمسررررررتقبلية والتنظيمات  تصررررررادية العامة وا ثار الناجمة عن مركز العملة المحليةوالمحتملون والظروف االق

صحيحة في  توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ

 .تاريخ النشر

 

 

 

 


