
 
 

 

 الشركة  نبذة عن

 

وتاريخ   1010608926شركة إحاطة المالية )شركة ذات مسئولية محدودة ( بموجب شهادة السجل التجاري رقم  

 (1,000,000وقدره ) برأس مال مدفوع الشركة تم تأسيس . ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض هـ04/09/1438

( بتاريخ 17183-20)رقم  على ترخيص هيئة السوق المالية  شركة إحاطة الماليةمليون لاير سعودي. وحصلت 

بدأت ممارسة قد  م لتقديم خدمات المشورة في أعمال األوراق المالية و    2017/    5/    8هـ الموافق    1438/    8/    12

/  11/  6هـ الموافق  1439/  2/  17ك بتاريخ العمل بعد استيفاء جميع الشروط الالزمة لممارسة النشاط  وذل

 .م 2017

 

 

 الشركة  بمالك قائمة

 سعودي الجنسية معاذ بن عبدالرحمن الحسيني -1

 سعودي الجنسية فيصل بن عبدهللا الجاسر -2

 

 

 التنظيمي   لهيكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كبار التنفيذيين
 

 العضو المنتدب -1

الشريك المؤسس لشركة  الحسيني:معاذ عبدالرحمن  

إحاطة المالية وعضو مجلس اإلدارة. متخصص في إدارة 

األعمال وخبرة في مجال إدارة المخاطر المالية واالستثمار. 

تقلد العديد من المناصب في بنوك محلية وعالمية في أقسام 

الخزينة واألسواق العالمية، تولى العديد من المبادرات 

لمخاطر المالية في المملكة العربية المتعلقة بإدارة ا

السعودية، باإلضافة إلى تقديم البرامج التعليمية والتوعوية 

والتطويرية ذات العالقة. كاتب اقتصادي، ومتحدث في 

 المؤتمرات المالية.

 

بالغرفة مشارك في دعم بيئة االستثمار بالمملكة من خالل العضوية في لجنة االستثمارات واألوراق المالية 

التجارية بالرياض وكذلك عضوية العديد من اللجان االستثمارية وكذلك المعنية بالمخاطر في منظمات مختلفة 

مثل بنك البالد وصندوق النفقة التابع لوزارة العدل والشركة الوطنية للشراء الموحد )نوبكو( المملوكة من قبل 

مرخصة من هيئة السوق المالية ومتخصصة  صندوق االستثمارات العامة. أسس أول شركة بالمملكة

 . FRMوشهادة مدير المخاطر CFA حائز على شهادة التحليل المالي  باستشارات المخاطر المالية.

 

 

 المدير التنفيذي -2

الشريك المؤسس لشركة إحاطة  فيصل عبدهللا الجاسر: 

المالية وعضو مجلس اإلدارة. حاصل على بكالوريوس في 

اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية 

في مجال إدارة مخاطر  وخبيرمتخصص اإلدارة الصناعية. 

في مؤسسات مالية وبنوك   األسواق. تقلد العديد من المناصب

مدير اإلقليمي الستشارات المخاطر مرموقة كان آخرها ال

والمشتقات المالية لدى البنك األول. عمل على العديد من 

المبادرات والبرامج المتعلقة بالتحوط والمشتقات المالية. كاتب 

اقتصادي ومدرب في مجال مخاطر الخزينة وإدارة المخاطر 

المالية. رائد أعمال مهتم ومساهم في عدد من الشركات 

  متخصصة.المالية ال

 

 



 
 

 

 

 المدير المالي -3

خبرة عملية تمتد  مدحتالسيد/  يمتلك  :مدحت أنور راجح 

سنوات اكتسبها من خالل العمل في الشركات   سبعكثر من  أل

الخبرة في  ، حيث امتلكواالستثمارية المالية واالستشارية

في إعداد  تقديم مختلف الخدمات االستشارية المالية. شارك

شارك و. لعدة شركات مختلفةمجموعة من دراسات الجدوى 

ذات في دراسات التحويل لعدد من الشركات من شركات 

ولديه العديد شركات مساهمة مقفلة.  إلى مسئولية محدودة

حاصل على درجة   .من الشهادات والدورات في المجال المالي

  ر.المحاسبة من جامعة طنطا بمصتخصص البكالوريوس في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 

القابضة.   راكان أبونيان منصب رئيس االستثمار في شركة أبونيان األستاذ  يشغل راكان أبو نيان:األستاذ   -1

وحدة أعمال استراتيجية مكرسة لتحسين وتوطين  12، قام راكان ببناء ودعم  2010منذ تعيينه في عام 

تقنيات الطاقة والمياه. شغل راكان من قبل مناصب عليا في شركات ذات سمعة طيبة في المملكة العربية 

(. كما شغل SAMAلعربي السعودي )السعودية مثل شركة الشرق األوسط لالستثمار المالي ووكالة النقد ا

(. راكان عضو مجلس إدارة في العديد KFUPMسابًقا منصب محاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )

من الشركات البارزة مثل أكوا القابضة أكبر شركة سعودية في مجال االمتياز في مجال الطاقة والمياه 

الرائدة عالمياً في  Weticoو أيًضا عضو مجلس إدارة في شركة والتبريد في المناطق وإدارة النفايات. وه

 Toray Middle Eastمجال معالجة المياه ومياه الصرف. باإلضافة إلى ذلك، يعمل في مجلس إدارة شركة 

Membrane Company وهو أيًضا عضو مجلس إدارة في شركة .KSB Arabia  التي تصنع المضخات

دمات المباني وتبريد المناطق وقطاع الطاقة. راكان هو أيًضا عضو مجلس والصمامات المصممة خصيًصا لخ

إدارة في غرفة الرياض للتجارة والصناعة ورئيس لجنة االستثمار التابعة لها ، كما يشغل منصب رئيس 

اللجنة الصغيرة والمتوسطة الحجم ونائب رئيس لجنة األوراق المالية واالستثمار. وهو أيًضا عضو في مجلس 

مناء منتدى الرياض االقتصادي. يحمل راكان درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في أ

المملكة العربية السعودية وماجستير العلوم في العلوم المالية من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين 

 بالواليات المتحدة األمريكية. راكان هو أيضا محاسب قانوني أمريكي معتمد

األستاذ عبدهللا الصالح منصب الشريك المؤسس لشركة الصالح غل يش: عبدهللا الصالحاألستاذ  -2

بعدة خبرة طويلة في مجال المحاماة عبر العمل حتى اآلن، ويملك  2014والسهلي للمحاماة منذ عام 

ف ي شركة عبدالعزيز العساق. فقد عمل سابقا مناصب تنفيذية في كبريات الشركات المحلية والعالمية

، قبل تأسيس شركة المحاماة كشريك  عملوتدرج في عدة مناصب حتى    2005منذ عام    وشركاه للمحاماة

ية بكل اإلسالميةالخاصة به. حاز األستاذ عباهلل على درجة البكالوريوس من جامعة االمام محمد بن سعود 

في مجال القانون  Essexجامعة ، ة الماجستير من المملكة المتحدة، وكذلك حائز على شهادالشريعة

مارسة محاز على رخصة . العامة اإلدارةمن معهد  القانونالدراسات العليا بدبلوم ، وقبلها شهادة التجاري

 مهنة المحاماة والتحكيم من وزارة العدل 

الشريك المؤسس لشركة إحاطة المالية وعضو مجلس اإلدارة. متخصص في  ذ معاذ الحسيني:األستا -3

إدارة األعمال وخبرة في مجال إدارة المخاطر المالية واالستثمار. تقلد العديد من المناصب في بنوك محلية 

لمخاطر المالية وعالمية في أقسام الخزينة واألسواق العالمية، تولى العديد من المبادرات المتعلقة بإدارة ا

في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى تقديم البرامج التعليمية والتوعوية والتطويرية ذات العالقة. 

مشارك في دعم بيئة االستثمار بالمملكة من خالل  كاتب اقتصادي، ومتحدث في المؤتمرات المالية.

بالغرفة التجارية بالرياض وكذلك عضوية العديد من اللجان العضوية في لجنة االستثمارات واألوراق المالية 

االستثمارية وكذلك المعنية بالمخاطر في منظمات مختلفة مثل بنك البالد وصندوق النفقة التابع لوزارة 

العدل والشركة الوطنية للشراء الموحد )نوبكو( المملوكة من قبل صندوق االستثمارات العامة. أسس أول 

حائز على   مرخصة من هيئة السوق المالية ومتخصصة باستشارات المخاطر المالية. شركة بالمملكة

 .FRMوشهادة مدير المخاطر CFA شهادة التحليل المالي



 
 

 

الشريك المؤسس لشركة إحاطة المالية وعضو مجلس اإلدارة. حاصل على  ألستاذ فيصل الجاسر:ا -4

 وخبيرمتخصص  بكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية اإلدارة الصناعية.  

في مؤسسات مالية وبنوك مرموقة كان آخرها  في مجال إدارة مخاطر األسواق. تقلد العديد من المناصب

مدير اإلقليمي الستشارات المخاطر والمشتقات المالية لدى البنك األول. عمل على العديد من المبادرات ال

والبرامج المتعلقة بالتحوط والمشتقات المالية. كاتب اقتصادي ومدرب في مجال مخاطر الخزينة وإدارة 

 متخصصةالمخاطر المالية. رائد أعمال مهتم ومساهم في عدد من الشركات المالية ال

 

 الشكاوى

 

تقديم شكوى أو أي مالحظات في حال تواجدها إلى قسم شكاوى العمالء  إحاطة الماليةيمكن لعمالء شركة 

 : وذلك من خالل القنوات التالية
 

 info@ehata.com.sa mail:-E . البريد اإللكتروني عن طريق - 

صباحاً و حتى  تاسعةمن الساعة ال   102   تحويلة (5543 225 11 966+) عن طريق الهاتف اتصل بنا على  -

 .الساعة السادسة مساءا

 (5596 225 11 966+) فاكس على رقم إرسالعن طريق   -

 

 

 

mailto:info@ehata.com.sa



