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 1نموذج 

 السيرة الذاتية 

 المرشحالبيانات الشخصية للعضو  -1

 عثمان محمد عمر بافقية اإلسم الرباعي

 1960 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المرشح المؤهـالت العلمية للعضو

 التخصص المؤهل م
تاريخ الحصول 

 عليه
 إسم الجهة المانحة

 1983 الهندسة الميكانيكية بكالوريوس 1

North Carolina 
A&T State 
University 

 المرشح الخبرات العملية للعضو

 مجاالت الخبرة إلى من

 مدير أول بقسم الشركات بالبنك السعودي األمريكي 1995 1983

 بالبنك السعودي األمريكي Trade plusمدير قطاع  1997 1995

 األهليمدير مكتب الشيخ عبدالرحمن بن محفوظ بالبنك  1999 1997

 مدير عام مكتب عبدالرحمن وسلطان خالد بن محفوظ 2000 1999

 الرئيس التنفيذي لشركة المرجان للتجارة والصناعه المحدودة 2002 2000

 رئيس مجلس إدارة شركة األحبار المتحدة 2004 2001

 مدير قطاع العقار في مجموعة المرجان 2003 2002

 الرئيس التنفيذي لشركة المفتاح لتأجير السياراترئيس مجلس اإلدارة/  2004 2003

 العضو المنتدب لمركز المرجان الطبي 2007 2004

 مستشار مكتب عبدالرحمن وسلطان بن محفوظ 2008 2008

 مستشار لمجموعة المرجان 2010  2009

 الرئيس التنفيذي لشركة المرجان الوقائية للصيانة والتشغيل 2010 2009

2000 2009 
نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس لجنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية 

 ببنك االسكان للتجارة والتمويل في عّمان.

 عضو مجلس االدارة في شركة المرشحات الطبيه 2010 2001 

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أسمنت حائل 2018 2011

 مستشار المالك لمجموعة المرجان 2020 2010



العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً 
 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

 إسم الشركة م
النشاط 
 الرئيس

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 

تنفيذي، 
 مستقل

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 إعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل 

القانوني 
 للشركة

 شركة أسمنت حائل 1
المواد 

 األساسيه
 مستقل   

بصفته 
 الشخصية

مجلس عضو 
 اإلدارة

مساهمه 
 مدرجة

 مستقل   شركة أسمنت حائل 2
بصفته 
 الشخصية

لجنة رئيس 
 المراجعه

مساهمه 
 مدرجة

3 
مجموعة إنيشال 

 السعودية
صيانة 
 وتشغيل

 مستقل   
بصفته  

 الشخصية
لجنة عضو 

 المراجعه
مساهمه 

 مقفله

 شركة الخبير المالية 4
خدمات 

 مالية
 مستقل   

بصفته  
 الشخصية

لجنة عضو 
 المراجعه

شركة 
مساهمه 
سعودية 

 مقفله

5 
شركة ضاحية مروج 

 جدة للتنمية
تطوير 
 عمراني

 مستقل   
بصفته  

 الشخصية
لجنة رئيس 

 المراجعه

شركة ذات 
مسئولية 
 محدودة

 



 

 ( السيرة الذاتية 1نموذج رقم ) 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 منصور بن صالح الحمد الخربوش االسم الرباعي

 م 1956/ 02/ 13 تاريخ الميالد  سعودي  الجنسية

    المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 المناحة إسم الجهة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل

1 
 جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا م 1981مايو  هندسة كهربائية بكلريوس 

2 
 جامعة لويزيانا الحكومية_ أمريكا م 1982ديسمبر  هندسة كهربائية ماجستير 

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 مجاالت الخبرة  الفترة 

 أنظمة حاسب آلي، تشغيل  وصيانة، مشتريات، إدارة، أنظمة جودة -شركة الجبيل للكيماويات  1983-1998

 تسويق ومبيعات، برامج تحول، خدمات مشتركة، منتجات متخصصة، إدارة -شركة سابك  1998-2010

 مقاوالت، عقارات صناعات تحويلية، صناعة مواد بناء، إدارة تنفيذية،  -الراجحي القابضة  2010-2015

 خدمات مشتركة، إستشارات -برامج تحول -وزارة الخدمة المدنية  2016-2018

 إستشارات، برامج تحول وخدمات مشتركة -شركة المياه الوطنية  2018-2021

  

  

كان شكلها القانوني أو اللجان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً 
 المنبثقة منها:

 النشاط  اسم الشركة  م
صفة العضوية 
)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية( 

عضوية 
 اللجان 

الشكل القانوني  
 للشركة 

 مستقل صناعية  نسيج العالمية 1
 

لجنة  بصفته الشخصية
 المراجعة 

 مساهمة مدرجة 

ذات مسؤولية    بصفته الشخصية مستقل نقل  شركة تطوير للنقل التعليمي 2
 محدودة 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل إسمنت  إسمنت حائل 3
 المراجعة 

 مساهمة مدرجة 

تحلية المياه  -خدمات شركة رابغ الثالثة 4
 المالحة

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

أنتاج   -خدمات شركة رابغ للكهرباء  5
 الكهرباء 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 



 

أنتاج   -خدمات شركة سكاكا للطاقة الشمسية  6
 الكهرباء 

لجنة  بصفته الشخصية مستقل
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

لجنة  الشخصيةبصفته  مستقل صناعية  شركة صناعات العيسى   7
 المراجعة 

 مساهمة مغلقة 

 


