
جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال

بشرى بنت محمد بن علي المسكرية

مكتــــب ادارة تـــــوازن المالي

(عضو)

المهندس / ســالم بن حمد الســكيتي

مدير مديرية النفط - جنوب 

شركة تنمية نفط ُعمان

(عضو)

أحمد بن ثابت البوسعيدي 

جهاز االستثمار العماني 

(عضو)

طالل بن حامد العوفي

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أوكيو

(رئيس مجلس اإلدارة)

 سمراء بنت سليمان بن خلفان الحارثية 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

بنك اإلسكان العماني

ثريا بنت أحمد بن سويدان البلوشية

جهاز االستثمار العماني

(عضو)

امل بنت  ماجد بن موسى الهاللية

مديرة مساعدة لدائرة قطاع الخدمات 

واإلسكان والطاقة في وزارة المالية

(عضو)

سالم بن سعيد الشقصي 

(رئيس مجلس اإلدارة)

شاذان بن بدر بن ناصر العامري 

قانوني

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

بنك التنمية العماني

المكرم الدكتور / سعيد بن مبارك
بن سعيد المحرمي
أستاذ بقسم المالية

جامعة السلطان قابوس
(عضو)

لمياء  بنت سعود العنسية

مديرة المشاريع الخاصة

بشركة تنمية نفط عمان

(عضو)

عيسى بن جنجان بن أبوبكر البلوشي

جهاز االستثمار العماني 

(عضو)

الدكتور / صالح بن سعيد بن سالم 
المسن

باحث وأكاديمي
(رئيس مجلس اإلدارة)

هالل بن حمد بن سيف البوسعيدي 

الرئيس التتفيذي للشركة الخليجية للطاقة 

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي

المهندس /  عمر بن خلفان الوهيبي 

الرئيس التنفيذي لشركة نماء القابضة 

(رئيس مجلس اإلدارة)

ابراهيم بن علي بن عبدهللا االخزمي 

رئيس الوحدة القانونية في عمانتل 

(عضو)

أحمد بن عامر المحرزي 

 مدير عام مشروع إعادة هيكلة قطاع المياه 

بشركة نماء القابضة

(عضو)

عديلة بنت حارب بن سليمان االسماعيلية 

مديرة المالية

الخليج للطاقة

(عضو)

الدكتور  / محمد بن سيف السعيدي

أستاذ مساعد بكلية

العلوم التطبيقية - صحار

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

شركة صاللة لخدمات الصرف الصحي

المهندس / ثامر بن سعيد بن مخيبي الكثيري 

مدير عام وحدة المشتريات والعقود

عمانتل

(عضو)

ثامر بن سعيد الشحري 

شريك في مكتب "ساسلو"

(عضو)

المهندس / علي بن عيسى شماس
الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للطاقة

(رئيس مجلس اإلدارة)

المهندس / علي بن محمد بن خميس الحامدي

مدير عام ورئيس مجلس إدارة مجموعة نبع 

الجزي العالمية للهندسة واالستثمار

(عضو)

الدكتور / أحمد بن حارب الحوسني 

رئيس قسم المشاريع – شركة بيئة

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة

سيف الدين بن مازن العمد

جهاز االستثمار العماني 

(عضو)

نور بنت هالل امبوسعيدية 

مستشارة قانونية في مكتب الراشدي والبرواني 

للمحاماة

(عضو)

المهندس / عبد العزيز بن سعيد الشيذاني 

مدير عام المديرية العامة للتخطيط وإدارة 

األصول "ديم" 

(عضو)

المهندس / أحمد بن حمد الصبحي 
الرئيس التنفيذي للعمليات

شركة أكوا باور
(رئيس مجلس اإلدارة)

جمعة بن صالح العريمي

عضو مجلس الخبراء هارفرد بزنس ريفيو

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

المجموعة العمانية للطيران

الدكتور / ميشل كيركلوه 

(خبير عالمي)

(عضو)

منير بن علي المنيري 

المدير التنفيذي لصندوق عمان للبنية 

األساسية ”ركيزة“ 

(عضو)

عياد بن علي بن يوسف البلوشي 

الرئيس التنفيذي للطاقة البديلة "أو كيو"

(عضو)

المهندس / خميس بن محمد بن مهنا السعدي 

مدير مديرية الموجودات بشركة تنمية نفط عمان

(رئيس مجلس اإلدارة)

قيس بن سعود الزكواني 

المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء

(عضو)

سيف بن سالم بن بشير المعمري 

مكتب ناصر المعولي وسيف المعمري 

لالستشارات القانونية

(عضو)

الدكتور / الفضل بن عباس الهنائي 

الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة ُعمان

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

شركة الكهرباء القابضة

هناء بنت محمد الخروصية

المديرة العامة للعمليات المصرفية التجارية 

بالبنك األهلي

(عضو)

محمد بن أحمد البراشدي 

مدير عام الموازنة والعقود في وزارة المالية 

(عضو) 

خالد بن ناصر الدين الخطيب 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)

حمدان بن أحمد بن حمود الشقصي 
الرئيس التنفيذي لشركة الكثبان الرملية

(رئيس مجلس اإلدارة)

عمر بن محمود المحرزي 

نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)

وليم هيرين 

خبير عالمي

(عضو)

أحمد بن جعفر المسلمي 

الرئيس التنفيذي لبنك صحار الدولي

(عضو)

محمد بن حسن العنسي 

الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات 

(عضو)

ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي 

نائب الرئيس لشؤون العمليات بالوكالة

جهاز االستثمار العماني

(رئيس مجلس اإلدارة)

سارة بنت علي بن محمد الموسى 

شريك بمكتب دي ال اي بايبر عمان

(عضو)

قيس بن عبدهللا بن موسى  الخروصي 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)

سامي بن عبدهللا السناني 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

الشركة العمانية لإلستثمار الغذائي القابضة

الدكتور / سيف بن أحمد الرواحي 

أستاذ مساعد بكلية الحقوق

بجامعة السلطان قابوس

(عضو)

الدكتور / حمود بن درويش بن سالم الحسني 

مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية في وزارة 

الزراعة والثروة السمكية 

(عضو)

الدكتور / طارق بن موسى الزدجالي

مستشار سابق لوزارة الزراعة

والثروة السمكية 

(عضو)

المهندس / طارق بن علي بن سالم العامري 

الرئيس التنفيذي لشركة بيئة

(رئيس مجلس اإلدارة)

الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الهنائي 

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني 

(عضو)

سعود بن هالل اليحمدي 

 جهاز االستثمار العماني 

(عضو)

المهندس / عبدالقادر بن سالم البلوشي 

مدير عام مدينة صور الصناعية 

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.

الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)

الدكتور / خلفان بن محمد البرواني

نائب الرئيس لالستثمار والخزانة وعمليات 

السوق بالبنك المركزي الُعماني

(عضو)

هالل بن عبد الرسول الزدجالي 

مدير عام الدراسات واألسس العمرانية 

بالمجلس االعلى للتخطيط

(عضو)

الدكتور / محمد بن أحمد الحبسي

استشاري متخصص في مجال السياحة 

ضمن مظلة شركة THR االسبانية

(عضو)

عمر بن سالم بن حمد الهاشمي

مكتب عمر الهاشمي للمحاماة 

(عضو)

هشام بن أحمد الشيدي 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)

محمد بن ابوبكر السيل الغساني 

الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الُعمانية

للتنمية الُعمرانية واالستثمار

(عضو)

المهندس / محمد بن سالم البوسعيدي 

رجل أعمال

(رئيس مجلس اإلدارة)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية

علي بن  سالم السيباني 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)

ناصر بن سليمان بن حمد الحارثي 

نائب الرئيس لشؤون العمليات بالوكالة

جهاز االستثمار العماني 

(رئيس مجلس اإلدارة)

الدكتور / داؤود بن سليمان اليحيائي 

مدير دائرة االستزراع السمكي بوزارة الزراعة 

والثروة السمكية

(عضو)

المهندس / أحمد بن حمد بن

 سيف البوسعيدي

رجل أعمال

(عضو)

عبدهللا بن سعيد الحوقاني 

جهاز االستثمار العماني

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

شركة ميناء صحار

المهندس / سعيد بن حمود المعولي 

الرئيس التنفيذي لـشركة "عمان للحوض الجاف" 

(عضو)

المهندس / علي بن أحمد بن عبدهللا المجيني

الرئيس التنفيذي –"تارجت جروب"

(عضو)

منير بن علي المنيري

المدير التنفيذي لصندوق عمان للبنية 

األساسية ”ركيزة“ 

(رئيس مجلس اإلدارة)

 أحمد بن علي البلوشي 

الرئيس التنفيذي للشركة الُعمانية

إلدارة النقل والطرق

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

تشكيل  اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 

مجالس إدارة 15 شركة يشرف عليها الجهاز. 

تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية  األوضاع  لمعايير محددة تشمل  ووفقا 

المشاركة المجتمعية، فقد تم تعيين 79 من أصحاب الخبرة واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين 

تغيير  تم  كما  له.  التابعة  الشركات  إدارة  لمجالس  جدد  وأعضاء  كرؤساء  الجهاز  لتمثيل  والخاص،  الحكومي 

رؤساء مجالس االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك 

من أجل تحقيق اإلدارة الفاعلة والحوكمة المُثلى.  

وسيعمل مجالس االداراة وفق اجراءات وضوابط حوكمة وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل 

التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة للوطن.   

كلية عمان للسياحة

زولتان جوزف كالي 

نائب الرئيس (أول) - إدارة األصول

"عمران"

(عضو)

المهندس / محمد بن محمود الزدجالي 

مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة 

الجودة, "وزارة السياحة"

(عضو)

قيس بن زاهر الحوسني 
نائب الرئيس - الشؤون
الحكومية والمؤسسية

"عمران"
(رئيس مجلس اإلدارة)

عامر بن يحيى بن عامر الكيومي

جهاز االستثمار العماني

(عضو)



جهــــاز االستثمـــــار الُعمانــــي
Oman Investment Authority

تشكيلة ممثلي جهاز االستثمار الُعماني في مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

 Building a sustainable future for Oman   نبني مستقبًال مستدامًا لُعمان

اعادة  عن  الُعماني  االستثمار  جهاز  يعلن  للدولة،  المملوكة  للشركات  الشاملة  المراجعة  اطار  في 
األوضاع  تشمل  محددة  لمعايير  ووفقا  الجهاز.  عليها  يشرف  شركة   15 إدارة  مجالس  تشكيل 
تم  المجتمعية، فقد  المشاركة  تحقيق  بها، وضمان  العاملة  والقطاعات  الشركات  لهذه  التشغيلية 
والخاص،  الحكومي  القطاعين  في  مختلفة  مجاالت  في  واالختصاص  الخبرة  أصحاب  من   79 تعيين 
لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد لمجالس إدارة الشركات التابعة له. كما تم تغيير رؤساء مجالس 
االدارة، مع استمرار باقي األعضاء اآلخرين في عضويتهم، لخمس من الشركات التابعة، وذلك من أجل 
اجراءات وضوابط حوكمة  االداراة وفق  المُثلى. وستعمل مجالس  والحوكمة  الفاعلة  اإلدارة  تحقيق 
وأجندة وطنية يشرف عليها الجهاز، متمنين لهم كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والمصلحة 

للوطن.

تغيير رؤساء مجالس اإلدارة مع استمرار باقي األعضاء االخرين في عضويتهم للشركات التالية:

المهندس /  أحمد بن صالح الجهضمي   

الرئيس التنفيذي للشق السفلي او كيو 

(رئيس مجلس اإلدارة)

سعيد بن سالم بن سعيد الشنفري 

الرئيس التنفيذي لمركز ُعمان

 للمؤتمرات و المعارض 

(رئيس مجلس المديرين)

المهندس / محمد بن علي البرواني

رجل أعمال

(رئيس مجلس اإلدارة)

الدكتور / بدر بن سعود الخروصي 
مدير النفط لمنطقة الشمال بشركة 

تنمية نفط عمان
(رئيس مجلس اإلدارة)

المهندس / سيف بن علي الهنائي 

نائب الرئيس (أول) – تطوير األعمال

"عمران"

(رئيس مجلس االدارة)


