
       

 

 

 شركة على باالستحواذ الطاقة مجال فً التجارٌة أنشطتها تعّزز جمٌل اللطٌف عبد

  الشمسٌة الطاقة تطوٌر مجال فً الرائدة (FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو

 

 

 فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة على االستحواذ (FRV) كأكبر جمٌل اللطٌف عبد شركة مكانة ٌعزز 

 أبرز وأحد (PV) الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة لمحطات الخلٌجً التعاون مجلس دول مقره ٌقع مطور

  العالم مستوى على الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة مطوري

 

 لشركة الكهروضوئٌة الشمسٌة بالطاقة الخاصة الحالٌة المشروعات %(100 ) الكامل االستحواذ ٌتضمن 

 الموثوقة خبرتها عن فضلا  مستمر، تٌار واط جٌجا 3,8 بـ ٌقدر ما تنتج التً فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو

 الهندسٌة واإلمكانات المشروعات تموٌل فً سٌما وال الشمسٌة، الطاقة محطات تطوٌر مجال فً والمثبتة

  الدولٌة صمةوالب التكنولوجٌا عن واالستقلل الداخلٌة

 

 المالً والدعم والمعرفة االنتشار من المزٌد توفر البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد شركة 

  الشمسٌة الطاقة ألسواق

 
  2015 نٌسان / أبرٌل 8 - المتحدة العربٌة اإلمارات دبً،

 (،FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة على استحواذها الٌوم البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد شركة أعلنت
ً   مطور   وهً  كابٌتال، دنهام البٌع عملٌة وتولى عنه. ٌفصح لم مالً   مبلغ   مقابل وذلك الشمسٌة، الطاقة لمحطات رائد   عالم

  المؤسسٌن. اهمٌنالمس عن فضلا  كابٌتال، فٌنشر وكوالٌتاس
  

 سٌاق فً ومتوقعة طبٌعٌةا  خطوةا  FRV شركة على البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد شركة استحواذ وٌعد  
ة تمتد التً للطاقة الشركة إستراتٌجٌة  ٌناٌر/ فً الشركتٌن بٌن عنها اإلعلن تم التً الناجحة الشراكة بعد وتأتً سنوات، لعد 

  .2014 الثانً كانون
  

 االستحواذ هذا "ٌمثل قائلا: إدارتها، مجلس ورئٌس جمٌل اللطٌف عبد شركة رئٌس جمٌل، اللطٌف عبد محمد السٌد عل ق وقد
 عن قوٌةا  إشارةا  ٌاعد كما الطاقة، مجال فً أعمالنا من ٌعزز مهماا  رئٌسٌاا  وإنجازاا  المستمرة استراتٌجٌتنا من ٌتجزأ ال جزءاا 
 محطات تطوٌر سوق فً رٌادٌاا  موقعاا  وٌمنحنا العالمً المتجددة الطاقة قطاع فً رئٌسٌاا  فاعلا  طرفاا  نغدو أن فً عزمنا
 على المتنامً الطلب لدعم المتجددة الطاقة قطاع فً االستحواذ عملٌات نحو الدؤوب سعٌنا نواصل وسوف الشمسٌة. الطاقة
 من دائم   إرث   وترك المحلٌة القدرات بناء إلى الصدد هذا ًف ونتطلع أفرٌقٌا، وشمال األوسط الشرق منطقة فً الطاقة

 الطاقة". قطاع فً باإلنجازات الحافلة الخبرات
  

 3,8 نحو إنتاجها ٌبلغ التً الشمسٌة الطاقة مجال فً الحالٌة العالمٌة FRV شركة مشروعات تمل ك عن االستحواذ أثمر وقد
 أسترالٌا( فً )"روٌاال" مستمر تٌار مٌجاوات 24 بقدرة كاملة تشغٌل ةمحط من المشروعات تتألف مستمر. تٌار واط جٌجا
 مٌجاوات 65 بقدرة )محطة ُمنح قد ما ومنها التشٌٌد، قٌد هو ما منها مستمر، تٌار مٌجاوات 370 بقدرة محطات   عن فضلا 
 محطات وخمس بأسترالٌا، "موري" فً مستمر تٌار مٌجاوات 70 بقدرة ومحطة بأوروغواي، جاسٌنتا" "ال فً مستمر تٌار

 هذا مستمر(. تٌار مٌجاوات 60 بقدرة مصر فً وأخرى البرازٌل، فً مستمر تٌار مٌجاوات 175 إجمالٌة بقدرة إضافٌة
 التطوٌر. من مختلفة   مراحل فً حالٌاا  هً مشروعات   من مستمر تٌار مٌجاوات 3,4 بقدرة إضافٌة مولدة طاقة إلى باإلضافة

 فً مشروعات   من تقرٌباا  مستمر تٌار واط جٌجا 1,7 وبٌع إنتاج فً FRV شركة نجحت آلن،ا حتى 2006 عام ومن
  رئٌسً. بشكل وإٌطالٌا وإسبانٌا المتحدة الوالٌات



  

 

ح  استحواذنا "ٌعزز البٌئٌة: والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد لشركة التنفٌذي الرئٌس أروزامٌنا، دٌٌغو دي روبٌرتو وصر 
 باالستحواذ قرارنا وكان للطاقة. مستقلا  منتجاا  لنصبح سعٌنا سٌاق فً الشمسٌة الطاقة قطاع فً مكانتنا من FRV شركة على
 تطوٌر مجال فً الرائدة مكانتها وعلى الشركة، بها تتمتع التً المهارات من المحددة المجموعة على ٌرتكز FRV شركة على

 مجال فً السوق بأحوال خبرتها بٌن FRV شركة تجمع المستقلة. ٌةالتقن ومنهجٌتها الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة محطات
 هذا وٌعزز الداخلٌة. الهندسة وبراعة الشرائٌة والكفاءة للمشروعات الفعلً والتموٌل الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة تطوٌر

 أكثر منصة   من إضافٌة أنشطة فً واالندماج المنافسة على اآلن قادرٌن أصبحنا إذ السوق؛ فً مكانتنا من أٌضاا  االستحواذ
 وتطوراا". شموالا 

  

 طاقة   إلى النفاٌات تحوٌل وعملٌة الرٌاح وطاقة الشمسٌة كالطاقة المتجددة الطاقة أشكال على التركٌز على إستراتٌجٌتنا "تقوم
 تقدمنا على ملموس دلٌل هو FRV شركة على االستحواذ إن النفاٌات. كإدارة البٌئٌة الخدمات عن فضلا  المائٌة، والطاقة
 وذلك الطاقة، مجال فً أعمالنا لتعزٌز مثالٌاا  شرٌكاا  FRV شركة وتعد   العالمً. الطاقة قطاع فً مكانتنا تعزٌز نحو المستمر

 عن فضلا  النطاق، واسعة الشمسٌة الطاقة مشروعات مجال فً رائداا  دولٌاا  مطوراا  بصفتها راسخة مكانة من به تتمتع لما
 استثنائٌاا  نمواا  ملكٌتنا ظل فً ستشهد FRV شركة بأن ٌقٌن على وإنً الشمسٌة. والحرارٌة الكهروضوئٌة تقنٌاتال فً خبرتها
 البٌئٌة." والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد شركة من كجزء  

  

 الناشئة لشمسٌةا الطاقة أسواق فً مستمر تٌار واط جٌجا 3,8 بنحو تقدر طاقة إنتاج مشروعات   حالٌاا  FRV شركة جعبة وفً
 الكهرباء لتولٌد مستمر( تٌار واط جٌجا 3,8) الطاقة هذه وتكفً اللتٌنٌة. وأمرٌكا وأفرٌقٌا وأسترالٌا األوسط الشرق فٌها بما

  الكربون. أكسٌد ثانً غاز انبعاثات من طن   ملٌٌن ستة قرابة من والتخلص تقرٌباا  منزل 1750000 لتغذٌة
  

 المستوى على نجازاتباإل الحافل سجلنا من سٌعزز االستحواذ هذا "إن :FRV لشركة التنفٌذي الرئٌس بنجومٌا رافائٌل وقال
 الشرق منطقة فً البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد لشركة الواسع والحضور المالٌة اإلمكانات من وبدعم   - العالمً
 تنوٌع فً الرائدة خبراتنا ووضع عالمٌاا  واالنتشار التوسع على كبٌر   بشكل قدراتنا وٌدعم – وتركٌا أفرٌقٌا وشمال األوسط
 و كابٌتال دنهام إلى الشكر بخالص أتقدم أن وأود العالم. أنحاء مختلف فً االستراتٌجٌة األسواق فً للطاقة القومً اإلنتاج

 الماضٌة". الثلث السنوات مدى على FRV شركة أعمال تطوٌر فً وتفانٌهما إخلصهما على كابٌتال فٌنشر كوالٌتاس
  

ح  بالشراكة فخورة كابٌتال دنهام كانت "لطالما كابٌتال: دنهام: بشركة شاركالم والرئٌس اإلداري الشرٌك ماكٌن، سكوت وصر 
 قوٌة   بمكانة   الشركة وتتمتع بالبنان". إلٌه ٌُشار الذي الناجح االستثمار هذا فً سنوات ثلث من ٌقرب ما منذ FRV فرٌق مع
 رائداا  موقعاا  وزملؤهما وخوسٌه رافائٌل ٌحتل حٌث الجدٌد، بشرٌكها باالستعانة العالم أنحاء جمٌع فً والنمو التوسع لها تتٌح
 بعلقاتنا كبٌرة بدرجة استمتعنا لقد للكهرباء. الهامشٌة التكلفة من الشمسٌة الطاقة تقلل حٌث الرئٌسة الناشئة األسواق فً

 المستقبل". فً نجاحها تواصل وهً FRV مشاهدة إلى ونتطلع الفرٌق، مع التعاونٌة
  

 الطاقة تطوٌر فً ممٌزةا  تجارٌةا  علمةا  أصبح الذي FRV اسم على البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد شركة ستحافظ
  الكهرضوئٌة. الشمسٌة الطاقة مجاالت جمٌع فً خبٌراا  سبعون ٌمثلها والتً كاملةا  العاملة قوتها وعلى الشمسٌة،

  

  -انتهى-

 (FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو لشركة التنفٌذي الرئٌس بنجومٌا، رافائٌل الٌمٌن: إلى الٌسار من توضٌحٌة( )صورة

 البٌئٌة والخدمات للطاقة جمٌل اللطٌف عبد لشركة التنفٌذي الرئٌس أروزامٌنا، دٌٌغو دي وروبٌرتو

  

  جمٌل اللطٌف عبد عن نبذة
 من واسع عدد عبر وتعمل البعض بعضها عن قانونٌاا  المستقلة الشركات من مجموعة هً جمٌل اللطٌف عبد مجموعة
 والطاقة المالٌة، والخدمات والسٌارات، لآللٌات الغٌار قطع وتصنٌع السٌارات، تجارة أبرزها واالستثمارٌة، التجارٌة القطاعات
 جزئة،بالت الكهربائٌات وتجارة اللوجتسٌة، والخدمات العقارات، وتطوٌر األراضً وتطوٌر البٌئٌة، والخدمات المتجددة،
 مثالً كشرٌك المتمٌزة مكانتها على حرٌصة وهً النشطة االستثمارٌة بذراعها جمٌل اللطٌف عبد وتتمٌز اإلعلمٌة. والخدمات

 رئٌسٌان، مقران ولها ،1945 عام الشركة تأسست وتركٌا. أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق فً الخارجٌة االستثمارات لكبرى
 دولة 32 فً حالٌاا  أعمالها وتمارس المتحدة، العربٌة اإلمارات دبً، فً والثانً السعودٌة، العربٌة المملكة جدة، فً األول
  تقرٌباا. موظف 16500 إلى بها العاملٌن عدد وٌصل



  

 

  

  (FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو شركة عن نبذة
 الناشئة األسواق فً الشمسٌة الطاقة محطات ٌرتطو مجال فً رائدة   عالمٌة   شركة   هً (FRV) فٌنتشرز رٌنٌوابل فوتواتٌو
 من واط جٌجا 3,8 مشروعاتها إنتاجٌة وتبلغ اللتٌنٌة، وأمرٌكا وأفرٌقٌا األوسط والشرق أسترالٌا فٌها بما الشمسٌة للطاقة
 الواسع دعمها أو للطاقة ٌةالحد التكلفة من أقل بتكلفة   الشمسٌة الطاقة تولٌد بإمكانٌة رئٌسة   بصورة   األسواق هذه وتتمٌز الطاقة.
 650 من أكثر وتموٌل وصٌانة وتشغٌل بناء من اإلدارة فرٌق انتهى ،2006 عام ومنذ معاا. كلٌهما أو الشمسٌة الطاقة لتطوٌر

 2,5 تفوق قٌمةا  المشروعات هذه وتمثل المرك زة. الشمسٌة والطاقة الكهروضوئٌة الشمسٌة الطاقة تولٌد محطات من مٌجاوات
  رائداا. مصرفاا  20 من أكثر خلل من الدولً التموٌل من أمرٌكً   دوالر   ملٌار

  

  كابٌتال دنهام شركة عن نبذة
 7,9 قٌمته تفوق ومخصص   مستثمر   مال   برأس والموارد الطاقة مجال على تركز ورائدة خاصة   مساهمة شركة كابٌتال دنهام

 الشركة وتضخ وبٌرث. باولو وساو وهٌوستن وبوسطن لندن فً ٌة  تموٌل ومكاتب أفرع سبعة عبر أمرٌكً   دوالر   ملٌارات
 والمناجم والغاز، والنفط الطاقة، تولٌد على تنطوي التً األعمال ذلك فً بما والموارد، الطاقة قطاعً فً مباشرةا  استثمارات  

 فً والعمٌقة العملٌة برتهمخ دنهام فً االستثمار اختصاصٌو وٌوظف الشركة. حٌاة دورة مراحل بجمٌع وذلك العالم، حول
 عن المعلومات من لمزٌد الطوٌل. المدى على االستثمار أهداف تحقٌق سبٌل فً اإلدارة فرق مع بالتعاون وٌعملون القطاع
   www.denhamcapital.com بزٌارة تفضل كابٌتال، دنهام

 

  علىبنا االتصال أو ALJ@brunswickgroup.com اإللكترونً البرٌد عبر مراسلتنا ٌُرجى المعلومات، من لمزٌد  

  المتحدة(. العربٌة اإلمارات دبً، - 4+ غرٌنتش ) +971 4 448 0906 الرقم
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