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ستثمارات  «Vortex Energy» شركة مليون يورو في  222بقيمة تضخ ا

لطاقة الشررررم ررررية امشرررررو ات محفظة بلوغ مع  تزامنبال ،«Ignis» شررررركة

 تجيجاوا 1 تتجاوز قدرة إجمالية لإلنشاءجاهزة ال
 

 صندوقخالل من « Ignis»شركة قوم بها التي تمن عمليات زيادة رأس المال سلسلة في إطار يأتي هذا االستثمار 
«Vortex Energy IV» جيجاوات 20إجمالية تحولها إلى منصة طاقة متجددة بقدرة لدعم ، الشركاء والمستثمرين 

 
 2022يونيو  7مدريد، 

المختصة باالستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمدارة بواسطة قطاع  ،«Vortex Energy» أعلنت اليوم شركة

حتى اآلن مليون يورو  222بقيمة ية مالأسرقامت بضخ استثمارات أنها  ،االستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس

 الماضي.العام  بدأ  والذي الشركتين بين تعاون بشروط الفي إطار التزامها وذلك ، «Ignis» في شركة

 

الربع األخير من عام خالل ، «Ignis»شركة  في «Vortex Energy»شركة  الذي ضختهالمبدئي منذ االستثمار و

 «Ignis»شركة ضمت محفظة  ، إذالتي تتبناها بكفاءةواعدة نمو الالستراتيجية افي تحقيق  «Ignis»جحت ، ن2021

زمة ت، وذلك بعد الحصول على الموافقات الالجيجاوا 1تجاوز تبقدرة إجمالية  شمسيةال طاقةلل مشروعات اإلسبانية

منصة حالي ا مرحلة التجهيزات إلطالق « Ignis»وفي ذلك اإلطار، دخلت شركة . اإلنشاءاتبدء للوصول إلى مرحلة 

ميجاوات مع  500الطاقة بقدرة إجمالية اتفاقيات لشراء  بشأن دارةاإلتتفاوض كما  تقريب ا، ميجاوات 500تبلغ بقدرة 

خارج في التوسع عالمي ا الشركة نجحت . عالوة على ذلك، في هذا المجال رائدةالعالمية الشركات مجموعة من أبرز ال

جيجاوات تقريب ا، تتضمن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات  11لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ  سبانيالسوق اإل

 تخزين الطاقة.

 

 شركةالطموحة لدعم خطط النمو الخاصة باستراتيجيتها تطبيق  «Vortex Energy»شركة تواصل جدير بالذكر، 

«Ignis» ،من  األخيرالربع تقريب ا خالل مليون يورو  46بقيمة  يةرأسمالوذلك عبر ضخ المزيد من االستثمارات ال

 .2023ام الربع األول من عتقريب ا خالل مليون يورو  176إلى  ضافةباإل ،العام الحالي

 

باإلنجازات التي اعتزازه عن  ،«Ignis»سييرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  أنتونيووفي هذا السياق أعرب 

. شركات الطاقة المتجددة المتكاملة في العالمالتي تستهدف تحويلها إلى واحدة من أبرز  هاإطار خططتحققها الشركة في 

على التعاون ذلك من مردود إيجابي ة لتحقيق وتطلع ،«Vortex Energy»اعتزازه بالتعاون مع شركة على أكد و

 .الشركتين في المستقبل

 

 «Ignis»شركة عن سعادته بما حققته  ،«Vortex Energy» الرئيس التنفيذي لشركة موسى،كريم عبّر من جانبه و

 ضاف. وأخالل المرحلة الراهنةق اسواأل اشهدهالتقلبات التي تهذه الفترة القصيرة، رغم خالل من إنجازات استثنائية 

ضافة  باإل، لشركةل يداراإل فريقالوذلك بفضل كفاءة في السوق الرائدة  تهاترسيخ مكاننجحت في  «Ignis»شركة أن 

 Vortex»شركة  دعموأكد موسى على  .في السوقالشركة  ةترسيخ مكانفي كالهما  يساهمحيث  محفظتهاقوة إلى 

Energy»  ا إلى أن الشركة سوف تواصل االستراتيجية،  اهأهدافتحقيق طالما أنها تضمن الشراكة، لهذه التام مشير 

 تحقيق خطط النمو المستقبلية.لمسار النمو المشترك تمويل 

 

شركة ن بأ ،«Vortex Energy» شركةالعمليات في  ةآنا بيريس كامينيرو، رئي صرحت ومن ناحية أخرى، 

«Ignis» يةتنفيذالدرات قومن بينها ال، المتجددة الطاقةقطاع في التي تؤهلها للمنافسة د من المميزات يعدتنفرد بال 

 «Vortex Energy» أكدت على التزام شركةو. مجال الطاقةبواسعة الة والدراية خبرفضال  عن التشغيلية، الكفاءات الو

دول غيرها من وفي إسبانيا محطات دولية مستقلة متكاملة للطاقة المتجددة في بناء  «Ignis»شركة إدارة بموصلة دعم 

 .العالم



  
 - البيان نهاية -

 

 «Vortex Energy»  ن شركة

 

وهي منصة استثمارية تعمل في مجال الطاقة المتجددة حول العالم ، 2014ام ع« Vortex Energy» تأسست شركة

 Beaufort Management» المالية هيرميس وتحت إدارة شركةبرعاية قطاع االستثمار المباشر بالمجموعة 

Limited »من أكفأ خبراء االستثمار المباشر بمشروعات البنية األساسية  16فريق عمل متميز يضم  التى تتكون من

 .«Vortex Energy» والطاقة المتجددة إلدارة جميع المشروعات واالستثمارات التابعة لشركة

 

تضمنت محفظة الشركة الطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية ، 2022عام  خاللو

لتطوير « Ignis»بتوقيع اتفاقية شراكة وضخ استثمارات في شركة « Vortex Energy». كما قامت ميجاوات 822

 20وآسيا، وذلك بقدرة تبلغ محفظة مشروعات للطاقة المتجددة في أوروبا والواليات المتحدة وأمريكا الجنوبية 

مليار يورو في أسواق المملكة المتحدة  1.6ستثمارية تقدر بحوالي االصفقات ال منسلسلة جيجاوات. كما قامت الشركة ب

 .المتحدة والواليات ،وإيطالياوإسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا، 

 

العاصمة البريطانية ، وسوق أبو ظبي العالمي وإدارة األصول فيالستثمار لوتحظى الشركة بفريق تشغيل متكامل 

 ، ومدريد.لندن

 

 www.vortexenergy.ae :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

 

  ن المجمو ة المالية هيرميس القابضة

دولة  13بتواجد مباشر في ( HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE)كود  تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة

ا من اإلنجاز المتواصأأأل  38عبر أربع قارات، حيث نشأأأأت الشأأأركة في السأأأوق المصأأأري وتوسأأأعت على مدار  عام 

لتتحول من بنك اسأأتثمار في منطقة الشأأرق األوسأأط فقط إلى بنك شأأامل في مصأأر وبنك االسأأتثمار الرائد في األسأأواق 

عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالسأأأتثمارية،  الناشأأأوة والمبتدئة. وتنفرد الشأأأركة بفريق

تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصأأأأول والوسأأأأاطة في األوراق المالية والبحوم واالسأأأأتثمار المباشأأأأر 

ويل غير المصأأرفي، باألسأأواق الناشأأوة والمبتدئة. وفي السأأوق المصأأري، تمتلك الشأأركة منصأأة رائدة في خدمات التم

شراء  التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم باإلضافة إلى خدمات والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن ال

 ( والتمويل العقاري والتأمين. BNPLاآلن والدفع الحق ا )

ا على حصأأة األغلبية في  ا بتقديم aiBANKومن خالل اسأأتحواذها مؤخر  منتجات وخدمات ، سأأمذ ذلك للشأأركة أيضأأ 

 مصرفية.

وقد سأأأأاهمت قطاعات األعمال الثالبة، بنك االسأأأأتثمار والتمويل غير المصأأأأرفي والبنك التجاري، في ترسأأأأيخ المكانة 

الرائدة التي تنفرد بها الشأأأأركة وتعزيز قدرتها على إطالق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يسأأأأاهم في تقديم 

 والوصول إلى عمالء جدد. لتلبية احتياجات عمالئها من األفراد والشركات بمختلف أحجامهاباقة شاملة من الخدمات 

نفخر بالتواجد في: مصر | اإلمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | األردن | باكستان | 

  يش | نيجيريا | فيتنامالمملكة المتحدة | كينيا | الواليات المتحدة األمريكية | بنجالد

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال  لى

 قطاع العالقات اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

http://www.vortexenergy.ae/
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 مي الجمال

 رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com 

 Ignisشركة  ن 

Ignis  هي مجموعة متخصأأأأأصأأأأأة في تقديم باقة متكاملة من حلول الطاقة المتجددة، حيث يشأأأأأمل مجال عملها مختلف

ا بمراحل التشأأغيل وحتى خدمات  عمليات سأألسأألة القيمة الخاصأأة بمشأأروعات الطاقة المتجددة بداية من التطوير مرور 

في تطوير محفظة مشأأروعات للطاقة الشأأمسأأية وطاقة الرياح في  2015منذ إنشأأائها عام  Ignis الطاقة. وقد شأأاركت

جيجاوات في أوروبا واألمريكتين  8جيجاوات، باإلضأأأافة إلى مشأأأروعات تبلغ قدرتها  14إسأأأبانيا تبلغ قدرتها حوالي 

قة إجمالية ا، أعلنت الشأأركة عن بيع مشأأروعات للطاقة الشأأمسأأية اإلسأأبانية بط2020ام وآسأأيا والمحيط الهاد . وفي ع

 .Total Energies وذلك لصالذ شركة ،جيجاوات 3.3

 إبراء الذمة

سبيل قد تكون المجموعة شارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على  اإلدارة المثال ما يتعلق بتوقعات  المالية هيرميس القابضة قد أ

فعلية  المسأأتقبلية لشنشأأطة المختلفة. وهذه التصأأريحات المتعلقة بالمسأأتقبل ال تعتبر حقائق واالسأأتراتيجية واألهداف وفرا النمو والمؤشأأرات

 –لكطبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذ وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث

والمحتملون والظروف  التذبذب في أسأأأأأواق المال والتصأأأأأرفات التي يقدم عليها المنافسأأأأأون الحاليون –الحصأأأأأر  على سأأأأأبيل المثال وليس

والتشأأأأأريعات الحالية والمسأأأأأتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على  االقتصأأأأأادية العامة واآلبار الناجمة عن مركز العملة المحلية

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