
نبذة عن الشركة 

شركة رساميل لالستثمار 



قصة رساميل 

االبتكـارعـبراالزدهـار
الكمالياتمنيعدولمهذازماننافيضرورةأصبحاالستثماربأنرساميلفينؤمن

وارشادمساعدةعاتقناعلىاخذناالمنطلق،هذاومن.معينةلفئةمحصورًاأو
تبنيخاللمنثرواتهموتنميةاالستثماريةأهدافهمتحقيقنحوعمالئنا

يفالعالميةاألسواقظروفتمليهوماطموحاتهممعتتناسبمبتكرةاستراتيجيات
.القادمةوألجيالهملهمافضلبحياةلينعمواحينكل

باتالتقلامامالمدىطويلةالمستقبليةوالنظرةالراسخةاالستثماربمبادئنلتزم
مصالحلحمايةالمدىقصيرةاألسواقوتقلباتالتكهناتلنتفادىالوضوحوعدم

.متقنةحلولالىالتحدياتوتحويلعمالئنا

عةالشريواخالقياتمبادئوتطبيقاالستثماريةاستراتيجياتنابشفافيةونفتخر
معقةالمتوافباالستثماراتالملتزمينأولئكالعمالء،كالتستقطبالتياإلسالمية
يةالمادالعوائدذواألخالقياالستثمارعنيبحثونالذينوأولئكاإلسالميةالشريعة

.والمعنوية

نشكلوكونناعمالئنامتطلباتوفهمالمحليتواجدناعلىقوتنانقاطوترتكز
معاييرآلخرتطبيقناوكذلكالعالميةاألسواقوبينبينهمالوصلهمزة

.عمالئنالخدمةوتسخيرهاالمتسارعالرقميالعصرهذافيالتكنولوجيا

نتحدىيجعلناماهيالمتخصصفريقناولدىثقافتنافيالمغروسةالمبادرةروح
معتتناسبمبتكرةاستثماريةوحلولمنتجاتطرحوراءالمحفزوهيالمألوف

.عمالئنااحتياجات

.االزدهاروالثراءنحورحلتكفيمعكنحن

…معناوازدهرتطور



نبذة عن الشركة 

منمجموعةلعمالئهاتقدمالكويت،دولةفيرائدةاستثماريةشركةهيرساميل

يةالرئيسأعمالنامجاالت.المالأسواقهيئةلرقابةرساميلتخضع.االستثماريةالحلول

مجموعةتضمبأنهارساميلتفخر.البديلةواالستثماراتاألصولإدارة،الثرواتإدارةهي

تكنولوجيةتحتيةبنيةعلىوتعتمداالستثماري،المجالفيالمحترفينالخبراءمن

معالمتوافقةاالستثماراتإدارةقطاعفيرائدةلتكونيؤهلهاقويأداءوسجلمتطورة

.المنطقةفيمطّردًانموًاتشهدوالتياإلسالميةالشريعة

رؤيتنا 
نتطلع أن نكون الخيار األول إلدارة ثروات العمالء

مهمتنا 
نعمل على تقديم حلول استثمارية متكاملة



4 نبذة عن الشركة 

ادارة الثروات 

منمكتسبةكبيرةبخبرةرساميلشركةفيالثرواتإدارةفريقيتمتع
الحلولأفضلتقديمعلىالفريقهذاويركّز.عديدةاستثماريةقطاعات

الحاليةالعمالءواحتياجاتتطلعاتمعتتوافقالتياالستثمارية
اليةالماألهدافتحديدأجلمنالعميلبمقابلةالعمليةتبدأ.والمستقبلية

علىذلكبعدالفريقيعمل.لديهالمقبولالمخاطرمستوىمعرفةوله
تحقيقعلىالعميلتساعدالتيالمناسبةاالستثماريةالحلولاقتراح

صعيدعلىللعميلالمستجداتآخرتقديمالعملفريقويواصل.أهدافه
تقدمهاالتياالستثماريةوالمنتجاتاالقتصاديةاألوضاعفيالتغيرات
.رساميل

المرتفعةالماليةالمالءةذوياألفراد

العائلةاتبمك

والمؤسساتالشركات

السياديةالثروةصناديق

:خدماتنانقدممنإلى

وضع 
وتحديد العالقة

فهم 
احتياجات 

العميل

وضع الخطة
التنفيذ

مراقبة 
وتصحيح 

المسار
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عنلؤوالمسالفريقلدعمصُممت
منمجموعةلدينا.العميلىلداالستثمار
خاصبشكلتصميمهايتمالتيالخدمات

.الماليةاحتياجاتهفيالعميللمساعدة

للعميلتتيحالمفتوحةرساميلمنصة
فياألصولمديريأفضلإلىالوصول

خاللمنانتقاؤهميتموالذين،العالم
االمتثاللضماندقيقةاختيارعملية

رالمخاطوبياناإلسالميةالشريعةألحكام
.وائدالع/

المناطقفيوفريدةمتنوعةفرص
؛رساميلتستهدفهاالتيالجغرافية

االمريكيةالمتحدةالوالياتوتشمل
.اليوروومنطقةالمتحدةوالمملكة

الصناديق والمحافظ

استراتيجيات إدارة األصول والمحافظ تقدم 
.الخاصة بشركة رساميل

مصممة خصيصًا لك ظ استثمارية محاف
كالمالية وأهدافاحتياجاتك بنائًا على 

.ونسبة تحملك للمخاطر

ة خاصة محافظ استثماريالدولية الفرص العقارية 

مغامرلملكية الخاصة ورأس المال الا

نركز على إضافة قيمة للشركات الخاصة 
قدم الحلول المالية لهذه ن.أحجامهابجميع

الشركات بداية من جمع األموال إلى إعادة 
.الهيكلة والتداول

SPHEREخدمة االستشارات االستثمارية 

نبذة عن الشركة 

خدمات ادارة الثروات 



6 نبذة عن الشركة 

ادارة األصــول
تصميمبأيضًاونقوم.متعددةاستراتيجياتمنالستفادةاللعمالءيتيحممامنفصل،بشكلمُدارةوصناديقمحافظخاللمنللعمالءاستثماريةحلولاألصولإدارةفريقيوفر

نهجالويساعدنا.الكليواالقتصادالقطاعبشأنتفصيليةأبحاثيجروناالستثمارفيالمتخصصينمنمجموعةالفريقيضم.الخاصةاحتياجاتهملتلبيةمخصصةمحافظ
المدىعلىالمالرأسنموتحقيقالىبذلكونهدف.واالختياراالنتقاءعملياتعلىمتطورةتقييممنهجيةونطبقمبكربشكلاالتجاهاتتحديدفينتبعهالذيالعالمي
.كاملةاقتصاديةدورةمدارعلىفئتهافيواألفضلالمخاطرحسبمعدلةقويةوائدعوتحقيقالطويل،

للعمالءاإلستراتيجيةهذهتوفر
والصكوكاألسهمفياالستثمار

الشريعةأحكاممعالمتوافقة
مجلسدولمنطقةفياإلسالمية

هذهتهدف.الخليجيالتعاون
فياالستثمارإلىاإلستراتيجية

وتكوننجاحهاتثبتالتياألعمال
مناالستفادةمنيمكنهاوضعفي

فييتحققالذياالقتصاديالنمو
.المنطقة

الىاالستراتيجيةهذهتهدف
اسهمفيكاملبشكلاالستثمار

االسواقجميععبرالشركاتاهم
اختياراتناافضلتشمل.الرائدة

تحققانالمتوقعمنالتيلألسهم
.الطويلالمدىعلىمرتفعةعوائد

ارباالستثماإلستراتيجيةهذهتقوم
ذلكفيبما،متعددةاصولعبر

والمعادنوالصكوكاألسهم
هذهتصميمتم.ثمينةال

جيدةعوائدلتحقيقاإلستراتيجية
خاللمنالمخاطرحسبمعدلة

لألصولالتكتيكيالتخصيص
.واألسهمصكوكللالفعالوانتقاء

إلىاإلستراتجيةهذهتهدف
تطورالتيالشركاتفياالستثمار

إحداثشأنهامنبتكرةمتقنيات
مجاالتفيالراهنالوضعفيطفرة
يةالصحوالرعايةبالتجزئةالبيعمثل

ءوالذكاوالشبكاتالبياناتوتخزين
.القيادةذاتيةالمركباتاالصطناعي

استراتيجيات خاصةاستراتيجيات رساميل 

الثروات،إدارةمستشارمعتكتجربتبدأ
اهدافكتقييمفييساعدكوالذي

.رللمخاطتحملكنسبةوتحديدالشخصية
يلبيمخصصمنتجتصميمسيتم

اظوالحفالثروةلتحقيقاالستثماريةاهدافك
.الطويلالمدىعلىالمالرأسعلى

استراتيجية دول مجلس 
التعاون الخليجي استراتيجية األسهم العالمية  استراتيجية متوازنة متعددة 

األصول
استراتيجية التكنلوجيا المتطورة
Disruptive Technologies

المحافظ الخاصة



7 نبذة عن الشركة 

تميز رساميل في إدارة األصول

دقيقبشكلمحددةعملية
وتحليلتفصيليتحليلوإجراء.تنازليكليتوزيعمعالفرص،أفضلعنالتصاعديالبحثمنمزيجعلىتعتمداالستثمارعمليةرساميلفي

األساسيةثناأبحاتستفيد.المتوقعةالكليةالبيئةفياألصوللفئةالمتوقعاألداءعنفضالًاألصول،لفئةالمحتملةوالمخاطرالعوائدلتحديدللقيمة
.الشركةمستوىعلىالفرصلتحديدبنا،الخاصةوالنمذجةالفحصأدواتمنالتصاعدية

األصولفئاتجميععبرعالميتركيز
عجميإلىباإلضافة-النفيسةوالمعادنوالصكوكوالسنداتاألسهمأسواق-الرئيسيةالعالميةاألسواقوتقييمبتحليلنقومرساميلفي

.مبكروقتفياتجاهاتناتحديدعلىيساعدناوهذا.الفرصأفضلعنبحثناسياقفيالرئيسيةالمؤشرات

الواسعةبالخبرةيتمتععملفريق
دوراتبمختلفاالستثمارفيعامًا25منألكثرتربوبخبرةيتمتعالذيالمعتمدالماليالمحللآسبن،روبرت/السيدالعملفريقيقودرساميلفي

.والعالميةواإلقليميةالقطاعيةاألبحاثعلىيركزونالذيناألبحاثمحلليمنفريقيدعمه.األسواقواالقتصاد

قويأداءسجل
أومطلقأساسعلىسواءالسوق،فيالقياسيةالمعاييرأدائهافاقعامبشكلوالتيالمختلفةاإلستراتيجياتمنمجموعةنديررساميل،في

.المخاطرحسبمعدلأساسعلى



8 نبذة عن الشركة 

عملية االستثمار : ادارة األصول
ليةالكالصورةإلىنظرتنايحددوالذيمتعمق،كليبحثنجري،أوالً.الفرصتحديدفيمراحلثالثمنتتكونشاملةاستثمارعمليةاألصولإدارةعنولةؤالمساإلدارةتطبق

مستوىعلىالفرصأفضللتحديدبناالخاصةوالنمذجةالفرزأدواتنستخدم،أخيرًا.المختلفةوالقطاعاتاألصولفئاتعبرالمتاحةالفرصبتقييمنقومثمالواسعة،
ة،للمحفظاالستثمارعوائدفيالمحتملةالفروقمنللتحققباستمرارالمخاطرنراقب.معقولبسعرالنموأوالقيمةإلىميلمعبالتقييم،مدفوعةالعمليةهذه.الشركة

.للسوقلتوقعاتناوفقًاإجراؤهتمالذيالتخصيصبتعديلنقوم،الحاجةوعند

والقطاع والبحث األصولاتفئبحث ل
الموضوعي

خارطة الطريق الكلية

اختيار الورقة المالية التي تحقق ارتفاع 
تصاعدي

اإلستراتيجية

تحديد نظام االستثمار

قيم التقييم

تحديد المميزات الرئيسية للحصول على الموافقة 

باإلجماع

أعلى اختيارات قناعة لمحللينا-اختيار الورقة المالية 

إعادة التوازن 
وفق نهج اقتناص الفرص وبصفة دورية

ر مراقبة التخصيص واالختيار مقابل معايي
المخاطر الخاصة بإستراتيجية االستثمار

على أساس مستمر

إنشاء المحفظة وإدارة المخاطر االستراتيجية البحث



10 نبذة عن الشركة 

االستثمارات البديــلة
سام وتنقسم إدارة االستثمارات البديلة إلى ثالثة أق. تلعب إدارة االستثمارات البديلة دورًا أساسيًا في شركة رساميل عبر توفير مجموعة من المنتجات االستثمارية

:رئيسية هي

المغـامرال ـاصة ورأس المـة الخـالملكي االستثمار العقاري في الكويت ودول مجلس 
التعاون الخليجي

العـقـارات الـدوليـة 
العقاراتسوقفيالرائدةبخبرتهرساميلعملفريقيتميز

فرصتوفيرعلىاألساسيرساميلتركيزينصب.الدولي
المستهدفة،الجغرافيةالمناطقفيللعمالءوفريدةمتنوعة

ومنطقةالمتحدةوالمملكةالمتحدةالوالياتتشملوالتي
قيمةأعلىلتحقيقالفرصهذههيكلةإلىونهدف.اليورو

تتكون.عوائدأعلىلتحقيقبهاالمرتبطةالمخاطروتخفيف
ةالقيمذاتوالمعامالتللدخلالمدرةاألصولمناستراتيجياتنا

معتتناسبوالتيكفاءةالطرقبأكثرالمهيكلةالمضافة
.المستقبليةواالحتياجاتالعالميةالسوقاتجاهات

التعاونمجلسودولالكويتفيالعقارياالستثماريوفر
دمتق.لعمالئناالعوائدلتعزيزكبيرةاستثماريةفرصًاالخليجي

منمتنوعةمجموعةالقطاعهذافيالبديلاالستثمارإدارة
المنتجاتإلىإضافةالشاملة،االستثماريةوالحلولالخدمات
.العوائدتعظيمإلىتهدفالتيالمتكاملةالعقارية

جميعمنالخاصةللشركاتقيمةإضافةعلىنركزرساميلفي
جمعمنبدايةالشركاتلهذهالماليةالحلولونقدم.األحجام
الشركاتأنأيضًاىونر.والتداولالهيكلةإعادةإلىاألموال

الكويتفيبالتكنولوجياالصلةذاتوالمتوسطةالصغيرة
مننستفيدوإننا.األعمالممارسةمستقبلتشكلوالمنطقة

والمعامالتمغامرالالمالرأسصناديقخاللمنالسوقهذه
الوصوللهمتتيحاستثماريةأدواتلعمالئناونقدم.المباشرة

رواختياالمناسبالتنويعمعوالحصريةالخاصةسواقاالهذهإلى
.الجذابةوالتقييماتالجودة



جيرار سنابيان
رئيس مجلس اإلدارةنائب 

سمير عبدالمحسن الغربللي
مجلس اإلدارة رئيس
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اعضاء مجلس االدارة 

نبذة عن الشركة 



زينب الفيلكاوي 
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز محمد العنجري
عضو مجلس اإلدارة

محمد توفيق أحمد سلطان
عضو مجلس اإلدارة

محمد الفارس 
عضو مجلس اإلدارة
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اعضاء مجلس االدارة اعضاء مجلس االدارة 

نبذة عن الشركة 

فهد الجاراهللا
عضو مجلس اإلدارة

هيثم سليمان الخالد
عضو مجلس االدارة



CFAدخيل عبداهللا الدخيل، 
الرئيس التنفيذي

الصناعيةاالستثماراتشركةبالخاصةالملكيةفي2004عامأوائلفيالمهنيةحياتهبدأوقد.البديلةاالستثماراتبقطاعواسعةومعرفةكبيرةبخبرةالدخيلالسيديتمتع
استكمالفينجحوقد.ودوليًاالخليجيالتعاونمجلسودولمنطقةوفيمحليًاالعقاريةاالستثماراتمجالفيالسنينمدارعلىخبرةاكتسبكماالكويت،فيوالمالية
ديمةشركةفيالمؤسسينالتنفيذييناألعضاءأحدالدخيلالسيدكان.أمريكيدوالرمليون500قيمتهاتجاوزتمختلفةقطاعاتعبرالعقاريةالصفقاتمنالعديد

كيةللملالفايزصندوق،الخصوصوجهوعلى.الخاصةلملكيةاصفقاتمنالعديدإبراممنتمكنحيثلالستثماراألمانشركةفيلفترةعملقدكانبعدماوذلككابيتال
علىحصلكمابنسلفانياواليةجامعةمنالصناعيةالهندسةفيشهادةدخيلالسيديحمل.دوالرمليون100بقيمةاآلسيويةاألسواقمنعددفييستثمرالذيالخاصة،
.2008عامفيالمعتمدالماليالمحللشهادة
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فريـق رساميل 

نبذة عن الشركة 



 CWM،علي عبدالمحسن الفليج
ادارة الثروات–نائب الرئيس التنفيذي 

االستثماربيتأبرزهااستثماريةشركاتفيكثيرةقياديةمناصبخاللهاشغلعامًا20حواليإلىتصلوالعربيةالمحليةاألسواقفيكبيرةبخبرةالفليجعليالسيديتمتع
فيالفليجعليويقود.والسعوديةالكويتفياالستثماريةوالصناديقالشركاتمنمجموعةفيإدارةمجلسعضومنصبشغلكما.الخليجوبنك"غلوبل"العالمي

األسواقفيوكفاءةبخبرةالفليجيتمتعكما.العاليةالماليةالمالءةأصحاببخدمةالمعنيةالثرواتإدارةعلىإشرافهإلىباإلضافةالعمالءخدمةإدارةلالستثماررساميلشركة
تللخدمااألمريكيةاألكاديميةمنمعتمدثرواتمديروهو،المتحدةالمملكةفيليدزجامعةفيدراستهأكملوقد،المحليالسوقفيالكبيرةخبرتهجانبإلىاإلقليمية

التنفيذيالرئيسمنصبتوليكما.والسعوديةالكويتفيوالمؤسساتالشركاتفئةمنالعمالءعنمسؤوالالثرواتإدارةفيسنة15منيقربماأمضىوقد.المالية
.السعودية–العالمياالستثماربيتلشركةبالوكالة

CFA، روبرت اسبن
مدير ادارة األصول باالنابة 

شركةفياالستثماريالقطاعفيالمهنيةحياتهإسبينالسيدبدأ.األصولوفئاتاألسواقمنالعديدفياالستثمارقطاعفيعامًا25عنتزيدبخبرةاسبنالسيديتمتع
والناشئةاألسواقمسؤوليةلتوليبعدهالينتقلسنغافورةفياآلسيويةالماليةالعملياتمسؤولية1997عامفيوتولى،1995عاملندنفياألصولإلدارةمورغانبيجي

TMTالسيدلانتقالتجربةهذهبعد.االتصاالتقطاعألبحاثالناشئةالعالميةقاسوااللفريقمشارككرئيسلندنسيكيوريتيزبنكدويتشهإلىذلكبعدانضم.أوروبافي
األسهماستراتيجيةرئيسمنصبفيتشارتردستاندردإلىانضم2011عاموفي.االستثمارلجنةوعضوللمحافظكمدير)ونيويوركالبحرين(انفستكوربشركةإلىإسبين

.معتمدماليمحللوهوالماجستيرشهادةإسبينالسيدحمل.2016عامفيسنغافورةفيالثرواتكمديرثم
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محمد الثاقب
العقارات الدولية-االستثمارات البديلة-رئيس أولنائب 

تطويرمنبدءًاأمريكي،دوالرمليارعنتزيدأصولوإدارةوالعالميةوالخليجيةالكويتيةالعقاراتأسواقفيعامًا15منألكثرتربوبخبرةيتمتعالثاقبمحمد/السيد
درجةعلىحصولهبعد.االستثماراتلجميعمنالتخارجاستراتيجياتتنفيذإلىالعقاريةاالستثماراتعلىواالستحواذ،المحافظ/الصناديقوهياكلاالستثمارات

العقاراتإدارةفي2006عامفي)بيتك(الكويتيالتمويلبيتفيالمهنيةحياتهالثاقب/السيدبدأالكويت،جامعةمنالماليةوالمؤسساتالتمويلفيالبكالوريوس
االستثمارإدارةلتوليلالستثماركابيتالبيتكشركةإلىالثاقب/السيدانضم،2015عاموفي.العقارياالستثمارإلدارةالعقاريةبيتكشركةإلىذلكبعدوانتقلالدولية
رللتطويقطرأبيارشركةمثلواستثماريةعقاريةشركاتفيواللجاناإلداراتمجالسفيالمناصبمنالعديدالثاقب/السيدشغل.والمحافظالصناديقوكذلكالعقاري
.لالستثماررساميلشركةفيالدوليةالعقاراترئيسمنصبالثاقب/السيديشغلوحاليًا.االستثماريةعارفومجموعةالعقاري

عبد المحسن الغربللي
إدارة األصول–رئيس النائب 

منصبالغربلليشغل.2015عامفياألصولإدارةعنالمسئولةاإلدارةإلنشاءاألوليالعملفريقفيعضوًاوعملرساميلبشركةالغربلليالمحسنعبد/السيدالتحق
فييالرئيسوالمحللالعالميةاألسهمعملياتيديرالذيالفريقمنجزءًاالغربللييشكلأيضا.اإلدارةداخلوالخليجيةالمحليةاالستراتيجياتعنالمسؤولالمحفظةمدير

المناصبفيالغربلليتدرجوقد.2015إلى2012منالفترةفيكابيتالديمهشركةفيمحفظةمديرمنصبسابقًاالغربلليشغل.العالممستوىعلىالصحيةالرعايةقطاع
.ستثماراتلالتفوقًاتضيفأنهاأثبتتالتيالمؤشرخارجاالختياراتعنمسؤوالًوكانمحفظة،مديرإلىمحللمنبدءًا
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شركة رساميل لالستثمار 
6و 5مكتب 3سوق الصفاة، الدور ،مدينة الكويت

الكويت 13050الصفاة، 4915ب .ص

+965 2247 8800 :تلفون
+965 2247 6600 :فاكس

info@rasameel.com :بريدالكتروني

www.rasameel.com

Rasameel

mailto:info@rasameel.com
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