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حققت 10.1 مليون دوالر دخًل �صافًيا..

��ستكمال رفع ر�أ�س مال �آركابيتا �إىل 100 مليون دوالر
اإدارة  يف  املتخ�ص�صة  املجموعة  اآركابيتا،  اأعلنت 

ال�صتثمارات البديلة، عن ا�صتكمال رفع راأ�س مالها امل�صتهدف 

بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي عرب نخبة من امل�صاهمني يف 

منطقة اخلليج لدعم ا�صرتاتيجيتها. 

ووفقا لبيان لها تركز اآركابيتا اليوم جهودها على اإدارة 

مليارات   3 بحوايل  قيمتها  تقدر  ا�صتثمارية  حمافظ  اأ�صول 

دولر اأمريكي، وال�صتفادة من فر�س النمو املتاحة يف قطاع 

ال�صريعة الإ�صالمية  اأحكام  البديلة املتوافقة مع  ال�صتثمارات 

ومبادئها.

يعزز راأ�س املال اجلديد قدرات جمموعة اآركابيتا يف اإدارة 

ونوعياً  جغرافياً  متعددة  قطاعات  يف  وال�صتثمار  الأ�صول 

م�صتفيدة من اخلربات الوا�صعة التي ح�صلت عليها على مدى 

17 �صنة.

التنفيذي ملجموعة  الرئي�س  عبدامللك،  اأحمد  وقال عاطف 

فر�س  لإيجاد  اآركابيتا  جمموعة  تاأ�ص�صت  »لقد  اآركابيتا: 

ا�صتثمارات بديلة ذات نوعية عالية متوافقة مع اأحكام ال�صريعة 

الإ�صالمية ومبادئها. وقد اأتاح لنا دعم م�صاهمينا وم�صتثمرينا 

تكوين قاعدة قوية لتاأ�صي�س ال�صفقات ال�صتثمارية واإدارتها 

ال�صرعية،  ال�صوابط  العامل، مبا يتوافق مع  اأنحاء  يف جميع 

ال�صنوات 17  مدى  على  ال�صتثماريني  فريق خربائنا  واأجنز 

بلغت  العامل  حول  ا�صتثمارية  �صفقة   70 من  اأكرث  املا�صية 

قيمتها الإجمالية حوايل 30 مليار دولر اأمريكي«.

الفر�س  من  ال�صتفادة  على  تعمل  اآركابيتا  ان  وا�صاف 

والأ�صواق  اخلليج  منطقة  اأ�صواق  يف  اجلديدة  ال�صتثمارية 

العاملية الأخرى يف الوليات املتحدة الأمريكية واآ�صيا واأوروبا. 

ا�صتثمارية  فر�صاً  اآركابيتا  مبجموعة  ال�صتثمار  فرق  وتقدم 

ال�صركات اخلا�صة باتباع منوذج  العقار واأ�صهم  يف قطاعات 

نخبة  على  ا�صتثمار  �صناديق  وطرح  م�صتقلة«  »�صفقات 

خمتارة من امل�صتثمرين. كما تعمل اآركابيتا على تاأمني م�صادر 

اإيرادات متكررة من خالل تقدمي عدد من اخلدمات ال�صتثمارية 

اأعرب  اإدارة الأ�صول واخلدمات ال�صت�صارية. هذا وقد  ت�صمل 

جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلميح،  حمد  عبدالعزيز 

اآركابيتا عن �صروره »بالطلب على الكتتاب الذي فاق املبلغ 

امل�صتهدف يف الطرح وتعزيز قاعدة امل�صاهمني لت�صمل جمموعة 

من �صناديق الرثوات ال�صيادية البارزة وموؤ�ص�صات ال�صتثمار 

العائلية  العالية وال�صركات  اأ�صحاب املالءة  الكربى والأفراد 

من جميع اأنحاء منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي«.

�صتقوم  امل�صاهمني،  بقاعدة  املتزايد  النمو  اإىل  بالإ�صافة 

جمموعة اآركابيتا اأي�صاً بتعزيز جمل�س اإدارتها باإ�صافة خربات 

للمجموعة،  الإداري  الهيكل  وتطوير  ومتخ�ص�صة،  �صاملة 

حيث �صي�صم جمل�س الإدارة عبدالعزيز حمد اجلميح رئي�س 

قطاع ال�صتثمارات الدولية ب�صركة اجلميح القاب�صة، وغازي 

اإدارة �صركة  امل�صارك ورئي�س جمل�س  املوؤ�ص�س  النفي�صي  فهد 

الع�صو  املهنا  عبدالعزيز  وعبدالرحمن  العقارية،  ال�صاحلية 

وعامر  املراعي،  ب�صركة  الإدارة  جمل�س  وع�صو  املنتدب 

الفهيم،  مبجموعة  الإدارة  جمل�س  ع�صو  الفهيم  عبداجلليل 

التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  كلبان  بن  جا�صم  وخالد 

املدير  الربواين  حممد  واأ�صامة  لال�صتثمار،  دبي  ل�صركة 

التنفيذي ل�صركة اأم بي القاب�صة، ونور الرحمن عابد ال�صريك 

الإداري ال�صابق خلدمات التاأمني والتدقيق ب�صركة اأرن�صت اآند 

البحرين  ممتلكات  �صركة  من  وع�صو  الأو�صط  ال�صرق  يونغ 

اأحمد عبدامللك الرئي�س التنفيذي ملجموعة  القاب�صة، وعاطف 

اآركابيتا.

بتحقيق  التزامها  مدى  اآركابيتا  ا�صرتاتيجية  تعك�س 

وذلك  وعمالئها،  مل�صاهميها  الطويل  املدى  على  م�صافة  قيمة 

تاثريات  ت�صوية  على  قائم  ا�صتثماري  منهج  اتباع  خالل  من 

املخاطر ومنوذج اأعمال اآركابيتا ي�صتند على امل�صالح امل�صرتكة 

مب�صتثمريها  املجموعة  تربط  التي  الطويلة  العالقات  يف 

و�صركائها. كما تتمتع مبيزانية عمومية ممولة بالكامل براأ�س 

املال وبدون مديونية وبقاعدة تكاليف منخف�صة واأكرث مرونة 

مقارنًة بال�صركات الأخرى العاملة يف نف�س القطاع.

حوايل  بلغ  �صافيا  دخالً  اآركابيتا  جمموعة  حققت  وقد 

 30 يف  املنتهية  املالية  لل�صنة  اأمريكي  دولر  مليون   10.1

يونية 2014. هذا وميار�س فريق اإدارة ال�صتثمارات العاملية 

يف  املجموعة  مكاتب  من  انطالًقا  اأعماله  اآركابيتا  مبجموعة 

البحرين واأتالنتا ولندن و�صنغافورة. 

الزملية  البحرينية  ال�صركة  الكتتاب يف  ا�صتكمال  �صيتم 

الهيئات  من  معينة  نظامية  موافقات  على  احل�صول  بعد 

الرقابية.

لقــــــاء ت�ســـاوري 

�إر�ســــادي بالغــرفة غًد�

قاعة  ت�صت�صيف 

التجار  ببيت  املجل�س 

ال�صاعة  متام  يف 

11:30 من �صباح يوم 

املوافق  اخلمي�س  غٍد 
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الت�صاوري  اللقاء 

الأعمال  رواد  للجنة 

الإر�صاد  عنوان:  حتت 

اإىل  ال�صريع )Speed Mentorship(، والذي يهدف 

تقدمي ال�صت�صارات والإر�صادات لرواد الأعمال املبتدئني 

واأ�صحاب املوؤ�ص�صات ال�صغرية من قبل عدد من التجار 

ورواد الأعمال من ذوي اخلربة، حيث �صيتم م�صاركة 

ممثلني عن كل من جامعة البحرين وجامعة بحرين 

وموؤ�ص�صة  للتنمية  البحرين  وبنك  ومتكني  بولتكنك 

اإجناز البحرين والعديد من اجلهات الأخرى املعنية.

لغرفة  التنفيذي  الرئي�س  جدد  املنا�صبة  وبهذه 

نبيل عبدالرحمن  املهند�س  البحرين  جتارة و�صناعة 

ريادة  بقطاع  املعنيني  جميع  اإىل  دعوته  حممود  اآل 

الأعمال يف اململكة امل�صاركة يف هذا اللقاء الت�صاوري 

الفر�صة  امل�صاركني  جميع  اأمام  �صيتيح  الذي  الهام، 

والتفاعل  القطاع،  بهذا  املتعلقة  الأمور  كافة  ملناق�صة 

�صتثار  التي  وال�صتف�صارات  املداخالت  خمتلف  مع 

خالل اللقاء.

مقر بنك اآركبيتاعاطف عبدامللك

تر�جع طفيف للبور�سة و�سط �رتفاع موؤ�سر�ت �لقيم و�الأحجام
تراجع موؤ�صر بور�صة البحرين يف تعامالت جل�صة يوم اأم�س بواقع 0.06 نقطة اأو ما ن�صبته 0.00% ليغلق عند 

األف �صهم  بتناقل ملكية 917  امل�صتثمرون  قام  التداولت، حيث  واأحجام  قيم  م�صتوى 1450.76 نقطة، وارتفعت 

بقيمة 239.3 األف دينار، وعلى ال�صعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق وال�صياحة بواقع 30.85 نقطة تاله قطاع 

ال�صتثمار بواقع 3.33 نقطة، ويف املقابل تراجع قطاع التاأمني بواقع 61.33 نقطة تاله قطاع اخلدمات بواقع 7.32 

نقطة وا�صتقرت قطاعات ال�صوق الأخرى على نف�س قيم اجلل�صة ال�صابقة.

�صعر  تاله  دينار   0.197 �صعر  اىل  و�صول   %2.87 بواقع  ارتفاع  ن�صبة  اأعلى  نا�س  �صركة  �صهم  �صعر  و�صجل 

�صهم املوؤ�ص�صة العربية امل�صرفية بواقع 1.45% و�صول اىل �صعر 0.700 دينار. ويف املقابل �صجل �صعر �صهم �صركة 

اأعلى ن�صبة تراجع بواقع 9.80% و�صول اىل �صعر 0.442 و0.230  اإنوفي�صت  القاب�صة و�صهم  البحرين الوطنية 

�صركة  �صهم  واحتل  دينار.   0.340 �صعر  اىل  و�صول   %1.16 بواقع  بتلكو  �صهم  �صعر  تالهما  الرتتيب  على  دينار 

ت�صترياد ال�صتثمارية املركز الأول بحجم التداولت بواقع 208.8 األف دينار تاله �صهم بتلكو بواقع 180 األف.


