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مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بهـدف رفـع كفـاءتها وتطويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحوكمة المثلى، استـكمل جـهاز االسـتثمار الُعماني إجـراء تغييرات في تشكيل مجالس إدارة بعض من

الشركات التي يشرف عليها الجهاز.

ووفقا للمعايـير المحـددة من قبل الجهاز فيـما يتعـلق باألوضاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعات
العـامـلة بها، واستمـرارا للعمل بمبـدأ المشـاركة المجتـمعـية؛ فقـد تم تعيـين عدد من أصحاب الخبـرة و
االختصاص في مجـاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخـاص، لتمثـيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهـاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.

جهـاز االستثمـار الـُعمـاني يعلن عن تغييرات جديدة
في بعض مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة

بنك التنمية العماني

الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن محمد المرزوقي عبدالرضا بن مصطفى بن سلطان اللواتيا
 مديـر عام تنمية الموارد السـمكية بـوزارة
الثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه

رجل أعمال

الشركة الُعمانية لتنمية الثروة السمكيةبنك التنمية الُعماني

 تـم تعزيـز مجـلـس إدارة الـشـركــة بعـضـويـن
 إضافيين من الكفاءات من أجل المساهمة
فـي  توســع  أنـشـطـة  الـشـركـة  وتهـيـئـتــهــا
لـدخول شـراكات اسـتــراتـيـجيــة مــع القـطـاع

الخاص.

عبدالعظيم بن عباس البحراني

(رئيس مجلس اإلدارة)

تم تعيـين رئيس مجلس اإلدارة بسبـب شغـور
الـمنـصـب بــعـد تـعـيـيـن رئــيـس مجـلـس اإلدارة
السابق وكيـال لـوزارة التـجارة والصناعة وترويـج
االستثمار للتجارة والصناعة بموجب المرسوم

السلطاني رقم 113 / 2020. 
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الشركة الُعمانية لشراء الطاقة والـمياه

أحمد بن طفيل مجيب الرحمن

إبراهيم بن بدر بن إبراهيم الخنجري فاطمة بنت حمد الراشدي

الرئيس المالي - نماء القابضة
(رئيس مجلس اإلدارة)

مدير الـتأمين - نماء القابضة مستشار قانوني أول - نماء القابضة

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.

 قـام الجهاز بإعادة تشكيل مـجالـس إدارة
 الشركات التابعة لمجموعة نماء من أجل
 ترشـيـق مجالس اإلدارة وضمان انسجـام
 الـتـوجــهـات  االسـتـراتـيـجـيـة  تحـت  مظـلة

المجموعة.
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 أحمد بن عبدهللا المحرزي 

صالح بن ربيع بن خميس السلماني خلود بنت مصطفى بن اللواتي

 مدير عام مشروع إعادة هيكلة قطاع
المياه - نماء القابضة

(رئيس مجلس اإلدارة)

مدير أول الخدمات المالية والمشتريات
 - نماء القابضة

مديرة أولى الموارد البشريـة - نماء القابضة

شركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير)

 قـام الجهاز بإعادة تشكيل مـجالـس إدارة
 الشركات التابعة لمجموعة نماء من أجل
 ترشـيـق مجالس اإلدارة وضمان انسجـام
 الـتـوجــهـات  االسـتـراتـيـجـيـة  تحـت  مظـلة

المجموعة.

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.
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سهيلة بنت محمد بن عباس الفارسية

صالح بن خليفة بن عبدهللا الحميدي أحمد رمضان القلم اليافعي

 المديرة التنفيذية للتخطيط االستراتيجي إدارة
المخاطر - نماء القابضة
(رئيس مجلس اإلدارة)

 مدير أول شراء وتشغيل الطاقة مدير مالي - نماء القابضة
المتجددة – تنوير

شركة ظفار للطاقة

 قـام الجهاز بإعادة تشكيل مـجالـس إدارة
 الشركات التابعة لمجموعة نماء من أجل
 ترشـيـق مجالس اإلدارة وضمان انسجـام
 الـتـوجــهـات  االسـتـراتـيـجـيـة  تحـت  مظـلة

المجموعة.

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.
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ابراهيم بن سعيد بن مسعود  السليماني

فيصل بن خميس بن محمد الداودي منيرة بنت سلوم بن سالم الحارثي

مدير تنفيذي للموارد البشرية - نماء القابضة
(رئيس مجلس اإلدارة)

مدير أول الخدمات المالية والمشتريات
 - نماء القابضة

 أمينة سر مجلس اإلدارة وإدارة الوثائق
 - نماء القابضة

 شركة كهرباء مزون

 قـام الجهاز بإعادة تشكيل مـجالـس إدارة
 الشركات التابعة لمجموعة نماء من أجل
 ترشـيـق مجالس اإلدارة وضمان انسجـام
 الـتـوجــهـات  االسـتـراتـيـجـيـة  تحـت  مظـلة

المجموعة.

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.
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غادة بنت محمد بن موسى اليوسف

حسن بن علي بن سلطان العجمي بدر بن علي الفارسي

 المديرة التنفيذية للتواصل واالستدامة
 - نماء القابضة

(رئيس مجلس اإلدارة)

مدير الجاهزية التجارية - نماء القابضة مدير ميزانية المجموعة وإدارة المحاسبة
والتحليل - نماء القابضة

 شركة كهرباء مجان

 قـام الجهاز بإعادة تشكيل مـجالـس إدارة
 الشركات التابعة لمجموعة نماء من أجل
 ترشـيـق مجالس اإلدارة وضمان انسجـام
 الـتـوجــهـات  االسـتـراتـيـجـيـة  تحـت  مظـلة

المجموعة.

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.



ُ
Oman Investment Authority

 Building a sustainable future for Oman ُ ً ً

 سليم بن احمد عبداللطيف

عاطف بن سليمان بن علي العلوي  راشد بن سلطان الهاشمي

مدير عام التسويق للمشتركين التجاريين - عمانتل

(رئيس مجلس اإلدارة)

مدير التشغيل واألداء - نماء القابضة جهاز االستثمار العماني

شركة مسقط لتوزيع الكهرباء

قام الجهاز بإعـادة تشكيل مجـلس إدارة الـشـركة
من أجل ترشيقه وضمان  وجود تنوع في األعضاء 
تمهيدا للتـوجه االستراتيجي بتخصيـص حصة مـن

الشركة.

 جــهـاز االسـتـثـمار الُعـمـانـي ونــمـاء القـابـضـة يعـلنــان عـن
تغييرات في بعض مجالس إدارة شركات قطاع الكهرباء

مـواصلـة للمراجـعـة الشامـلة للـشـركات المملـوكة للـدولة بـهـدف رفـع كفـاءتها وتطـويـر أدائـها وتـحـقيـق
الحـوكمة المثـلى، استـكمل جـهاز االسـتـثمار الُعـماني إجـراء تغيـيرات في تـشـكيل مجالـس إدارة شـركـات

قطاع الكهرباء التابعة لنماء القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفـقا للمعايير المحددة من قبل الجهـاز فيما يتعـلق باألوضـاع التشغيـلية لهذه الشركات والقطاعـات
العامـلة  بها،  واستمرارا  للعـمل بمبـدأ المشاركة  المجتـمعية؛ فقد تم  تعيين عدد من أصحاب  الخبــرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز كرؤساء وأعضاء جدد

لمجالس إدارة الشركات التابعة له.

وستعمل مجالس اإلدارة وفق إجراءات وضوابط للحوكمة وأهداف وطنية موحدة يشرف على تحقيقها
الجهاز، متمنين لرؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.
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شركة اإلنتاج والتسويق الزراعي

المهندس عدنان بن محمد العلوي

الرئيس التنفيذي للشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور
(رئيس مجلس اإلدارة)

سليمان محفوظ بن أحمد التوبي
 مدير عام التنمية الزراعية بوزارة الثروة الزراعية

والسمكية وموارد المياه

الدكتور أحمد بن سهيل الحضري سلطان بن ماجد بن خميس العبري سالم بن سيف بن سالم العبدلي
 مدير االتصاالت المؤسسية في الشركة

العمانية لالستثمار الغذائي

 جهاز االستثمار الُعماني والشركة الُعمانية لالستثمار
 الـغـذائـي القـابـضـة يـعـلنـان عـن تشـكـيـل مـجـلـس إدارة

شركة اإلنتاج والتسويق الزراعي

مواصلة للمراجعة الشاملة للشركات المملوكة للدولة بهدف رفع كفاءتها وتطوير أدائها وتحقيق الحوكمة
المثلى، قام جهاز االستثمار الُعماني بتشكيل مجلس إدارة شركة اإلنتاج والتسويق الزراعي التـابعة للشركة

العمانية لالستثمار الغذائي القابضة التي يشرف عليها الجهاز.

ووفقـا للمعايـير المحددة مـن قبـل الجـهـاز فيـما يتعـلق باألوضاع التشغيـلية للشركـات التابعة والقطاعـات
العاملة  بها،  واستـمرارا  للعـمل  بمبدأ  المشـاركـة  المجتمـعية؛  فقـد  تم تعيين  عدد  من أصـحاب  الخـبرة
واالختصاص في مجاالت مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، لتمثيل الجهاز في مجلس إدارة الشركة
وسيعـمل مجـلس اإلدارة وفـق إجـراءات وضوابـط للحـوكـمة وأهـداف وطـنـية موحـدة يشـرف على تحقـيـقـها

الجهاز، متمنين لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كل التوفيق والسداد لما فيه الخير والمصلحة للوطن.

قـام الجـهاز بتـشـكـيـل مجـلـس إدارة الشركـة
بـمـا يشمل األطـراف الرئيـسـية ذات العالقـة 
مـع وجـود تـمثـيل بـارز  للـمجتـمع  الـمدنـي في
القطاع الزراعي ممثال بعضوين من الجمعية

الزراعية العمانية.

رئيس الجمعية الزراعية الُعمانية
بمحافظة ظفار

رئيس الجمعية الزراعية الُعمانية
بمحافظة الظاهرة


