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 10سبتمبر2018 ،
دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة:
الدكتور ناصرسعيدي ينضم إلى مجلس إدارة صندوق "كو انسيا اوبن اندد بي س ي س ي ليميتد " املدارمن
قبل "دملا كابيتال"
أعلنت اليوم شركة "دملا كابيتال" ،مدير الصناديق االستثمارية املرخص من قبل سلطة دبي للخدمات املالية،
عن انضمام معالي الدكتور ناصر سعيدي إلى مجلس إدارة صندوق " كو انسيا اوبن اندد بي س ي س ي ليميتد "
ً
كمدير غير تنفيذي .ويشكل هذا الصندوق املتوفر حصريا للعمالء املؤهلين املظلة التي تم من خاللها إطالق
صندوق "كوانسيا لألسهم السعودية" في شهر أبريل من العام الجاري وهو أول صندوق مرخص في مركز دبي
ّ
املالي العالمي يركز على االستثمار في السوق املالية السعودية "تداول".
وفي معرض تعليقه على انضمام الدكتور سعيدي ملجلس إدارة الصندوق ،تحدث زكاري سيفاراتي ،الرئيس
ً
التنفيذي لشركة "دملا كابيتال" ،قائال" :يسرنا في دملا كابيتال أن نرحب بانضمام الدكتور سعيدي إلى مجلس إدارة
"كوانسيا" ال سيما في هذا الوقت الذي يشهد فيه سوق األسهم السعودية تحوالت هامة .نحن نؤمن بأن صندوق
"كوانسيا" يمتلك كافة اإلمكانات التي تؤهله لالستفادة من الفرص االستثمارية التي يوفرها أكبر سوق في العالم
ال يزال خارج مؤشرات األسواق الناشئة .وال شك أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الدكتور سعيدي ستساعدنا على
ّ
التحول الجارية في السعودية وتأثيرها على املدى القريب  -املتزامن مع ترفيعها لألسواق
فهم أفضل لعملية
الناشثة  -ومن ثم على املدى البعيد ضمن رؤية السعودية ." 2030
ً
ّ
ً
من جانبه ،علق الدكتور ناصر سعيدي ،قائال" :يسعدني أن أكون عضوا غير تنفيذي في مجلس إدارة كوانسيا،
أول صندوق لألسهم السعودية يحصل على ترخيص في مركز دبي املالي العالمي بقيادة ماجد كبارة ،الخبير في
ّ
التحول الكبير الجاري حاليا في
السوق السعودي وصاحب سجل األداء املتميز في ادارة املحافظ االستثمارية .ان
اململكة باالضافة إلى ترفيع تصنيفها االقتصادي إلى "األسواق الناشئة" سيؤدي الى توفير العديد من الفرص
ً
ً
االستثمارية الهامة وأنا أتطلع قدما للعمل جنبا إلى جنب مع فريق إدارة الصندوق ملساعدة املستثمرين في تحويل
هذه الفرص املطروحة إلى أرباح مجزية".
وقال ماجد كبارة ،املدير التنفيذي إلدارة األصول في شركة "دملا كابيتال"" :نحن مسرورون النضمام الدكتور
سعيدي إلى مجلس إدارة صندوق كوانسيا .ال شك أن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها في مجال االقتصاد وحوكمة
ً
الشركات ستزود فريق عمل الصندوق بآراء قيمة جدا وستساهم بشكل فاعل في تكوين رؤيتنا االستثمارية من
املنظور االقتصادي الكلي والجزئي بما في ذلك آفاق الشركات املدرجة .ونحن نتطلع الى العمل مع الدكتور
سعيدي بهدف تطوير الصندوق وتوفير قيمة مضافة للمستثمرين".

وتحدث السيد مشعل كانو ،العضو غير التنفيذي في مجلس إدارة "دملا كابيتال" ورئيس مجلس إدارة "مجموعة
كانو" التي تستثمر في السوق السعودية منذ منتصف الثالثينيات" :انني سعيد النضمام الدكتور سعيدي إلى
مجلس إدارة صندوق كوانسيا الذي تديره شركة دملا كابيتال .فاململكة العربية السعودية ال تزال سوق استثماري
جذاب ،واالصالحات التي يشهدها السوق السعودي بما فيها فتح سوقاألسهم أمام املستثمرين األجانب من
املرجح أنيؤدي الى زيادة أسعار االسهم ليعكس قيمتها الفعلية".
ٌ
نبذة عن "دملا كابيتال":
"دملا كابيتال مانجمنت املحدودة" هي مؤسسة مالية مسجلة في مركز دبي املالي العالمي ومرخصة ومنظمة ضمن
الفئة الثالثة (ج) من قبل سلطة دبي للخدمات املالية .وأبصرت الشركة النور عام  2011واتخذت من مركز دبي
ً
املالي العالمي مقرا لها منذ العام  .2013ويترأس هوارد ليدام ،الحائز على وسام اإلمبراطورية البريطانية ،مجلس
إدارة "دملا كابيتال مانجمنت املحدودة" بعد أن أسس أول شركة وصندوق مالي مرخص في مركز دبي املالي العالمي.
نبذة عن الدكتور ناصرسعيدي:
ً
الدكتور ناصر سعيدي هو مؤسس ورئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه .ويشغل الدكتور سعيدي عددا من
املناصب اإلدارية القيادية ويشارك كذلك في عدد من املجالس اإلدارية بما فيها رئيس مجلس صناعات الطاقة
ً
ً
النظيفة ونائب رئيس مجلس إدارة يوريكا كابيتال ،فضال عن كونه عضوا في املجموعة االستشارية االقليمية في
ً
ً
صندوق النقد الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،ورئيسا مشاركا ملجلس ادارة مجموعة عمل حوكمة
ً
الشركات في منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وعضوا في املجلس
االستشاري الخاص باملنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية واملالية .وشغل الدكتور سعيدي في السابق منصب
كبير الخ براء االقتصاديين في مركز دبي املالي العالمي وهو مؤسس ومدير تنفيذي سابق ملعهد "حوكمة" ومعهد
ً
ّ
"مدراء" ألعضاء مجالس اإلدارات .وقبيل ذلك تقلد الدكتور سعيدي عددا من املناصب نذكر منها وزير االقتصاد
والتجارة ووزير الصناعة في لبنان بين العام  1998والعام  .2000كما ُعين الدكتور سعيدي أول نائب لحاكم
ً
مصرف لبنان املركزي لدورتين متتاليتين ،وكان كذلك عضوا في لجنة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن الفترة
الواقعة بين .2006-2000
نبذة عن صندوق "كو انسيا لألسهم السعودية":
ّ
هو أول صندوق مرخص في مركز دبي املالي العالمي يركز على االستثمار في السوق املالية السعودية "تداول".
ويشكل هذا الصندوق االستثماري املفتوح أول خلية محمية تحت مظلة "كوانسيا اوبن اندد بي س ي س ي ليميتد"
وهو صندوق مفتوح ّ
موجه للمستثمرين املؤهلين منظم كشركة خاليا محمية ()Protected Cell Company
محدودة األسهم ومسجل في مركز دبي املالي العالمي .ويركز صندوق “كوانسيا لألسهم السعودية" على األسهم
ذات األساسيات القوية ويهدف إلى زيادة رأس املال على املدى املتوسط الى املدى الطويل والى تعظيم العائد
الكلي للمستثمرين مقارنة بمؤشر السوق الرئيسية (تاس ي)ُ .ويدار هذا الصندوق من قبل فريق تزيد الخبرات
ً
ً
عاما ويقوده ماجد كبارة ،املدير التنفيذي الذي حقق ً
ّ
أداء مهنيا
املجمعة ألفراده في السوق السعودية عن 25

ً
مميزا ولديه أحد أفضل سجالت األداء في السوق السعودية خالل مدة تزيد عن  5سنوات متتالية .الصندوق
ً
متوفر للعمالء املؤهلين حصريا وتم اطالقه في  24ابريل  2018برأس مال إبتدائي بلغ  100مليون ريال سعودي.

مالحظات للمحررين:
ً
للمحررين االقتصاديين حصريا .للتعليق على تصنيف السوق السعودية ضمن "األسواق الناشئة" ومعرفة املزيد
عن الشركات املدرجة ضمن السوق املالية السعودية "تداول" أو معرفة املزيد من املعلومات العامة عن السوق
السعودية ،يسرنا ترتيب لقاء خاص مع املدير التنفيذي إلدارة األصول أو الرئيس التنفيذي.

الدكتور ناصر سعيدي يتحدث خالل مؤتمر "آيم ساميت" في دبي باستضافة "دملا كابيتال"

