قائمة المترشحين لملء المقعد الشاغر في عضوية مجلس إدارة
شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع )"الشركة"(
رقم

اسم العضو

صفة العضوية

١

هيثم حمد الصوافي

مستقل

٢

محمد نذيرشام منصور

غير مستقل

 .١هيثم حمد الصوافي
يتمتﻊ الفاضل /هيثم بن حمد الصوافي بخبرة في مﺟال العمليات والمراسﻼت التﺟارية وفي مراقبة الﺟودة اﻹحصائية
ويعمل الفاضل /هيثم الصوافي حاليا في قسم العمليات في شركة اكستران الشرق اﻷوسط .كما ان الفاضل /هيثم الصوافي
يعتبر من اصغر المرشحين لعضوية مﺟلس اﻹدارة ﻻضافة قيمة وتوﺟه يمثل الرؤوية المستقبلية ولتفعيل دور الشباب في
المناصب القيادية.
يحمل الفاضل /هيثم الصوافي درﺟة البكالوريس في هندسة العمليات وحائز على عدة شهادات ومنها شهادة احداث فرق
وشهادة القواعد السلوكية وشهادة القيادة لمشرفي الخطوط اﻻمامية.
 .٢محمد نذيرشام منصور
محمد نذيرشام منصور  ،يبلغ من العمر  ٤٧عا ًما  ،ماليزي  ،حاصل على شهادة في المحاسبة والمالية من ﺟامعة دي
مونتفورت  ،المملكة المتحدة  ،وعضو في ﺟمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين  ،المملكة المتحدة .وهو أيضًا عضو في
المعهد الماليزي للمحاسبين.
انضم إلى منصب المدير المالي للشركة في  ١ديسمبر .٢٠١٧
بدأ حياته المهنية مﻊ كي بي ام ﺟي  ،ماليزيا في عام  ١٩٩٧كمدقق حسابات وانضم ﻻحقًا إلى ام ام سي كوربوريشن بيرهاد
في عام  ٢٠٠٠كمحاسب مﺟموعة .بين عامي  ٢٠٠٤و  ، ٢٠١٢عمل في مﺟموعة شركات سابورا وكان المدير العام
ﻻستراتيﺟية الشركة والتطوير  ،وهو آخر منصب له قبل أن ينضم إلى شركة بترا للطاقة بيرهاد .ثم تولى منصب المدير
العام لمﺟموعة ام ام سي من  ٢٠١٤إلى  ٢٠١٦وكان سابقًا المدير المالي لشركة ام ام سي بورت هولدنﺟس اس دي ان بي
اتش دي وقد غطى توفير المحاسبة واﻹدارة المالية والضرائب والخزانة وتمويل الشركات خﻼل خبرته التي تبلغ  ٢٠عا ًما.
عن شركة مدينة مسقط للتحلية ش.م.ع.ع
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List of nominations to fill the single vacancy on the Board of Directors of

Muscat City Desalination Company SAOG (Company)
No.

Name of Board Member

Type of Membership

1

Haitham Hamed Al Sawafi

Independent

2

Mohd Nazersham Mansor

Non-Independent

1. Haitham Hamed Al Sawafi:
Mr. Haitham Al Sawafi has experience in Operations, Business Correspondence Communication, and
Statistical Quality Control. Mr. Haitham Al Sawafi is currently working in Operations Department with
Exterran Middle East. Also, Mr. Haitham Al Sawafi is considered to be the youngest candidate for
membership of the Board of Directors to add value and orientation that represents future vision and to
activate the role of youth in a leadership positions. Mr. Haitham bin Hamad Al Sawafi holds a Bachelor's
degree in Process Engineering (Process Operations and Technology). He also holds several certificates
including Making a Difference, Code of conduct and, Leadership for Frontline Supervisors.
2. Mohd Nazersham Mansor
Mohd Nazersham Mansor, aged 47, male, a Malaysian, obtained a Degree in Accounting & Finance from
De Montfort University, United Kingdom and a Fellow of the Association of the Chartered Certified
Accountants (“FCCA”), United Kingdom. He is also a Member of Malaysian Institute of Accountants.
He joined as the Chief Financial Officer (“CFO”) of the Company on 1 December 2017.
He began his career with KPMG, Malaysia in 1997 as an auditor and later joined MMC Corporation Berhad
in the year 2000 as Group Accountant. Between 2004 and 2012, he served Sapura Group of Companies and
was the General Manager, Corporate Strategy & Development, his last position before he joined Petra
Energy Berhad. He then assumed the position of General Manager of MMC Group from 2014 to 2016 and
was previously the CFO for MMC Port Holdings Sdn. Bhd. He has covered the provision of accounting,
financial management, taxation, treasury and corporate finance in his 20 years of experience.
For Muscat City Desalination Company S.A.O.G
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