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 السيرة الذاتية( 1) رقم نموذج

 

Sensitivity: This content has been classified as Petro Rabigh: General Use 

 

  المرشح. البيانات الشخصية للعضو  ..11

 إبراهيم بن قاسم بن خليفة البو عينين االسم الرباعي

 7/5/1387 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح المؤهالت العلمية  للعضو. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

   جامعة الملك فهد للبترول و المعادن 1989 كيةالهندسة الميكاني البكالوريوس  1

 UOP 2007 اإلدارة العالمية –إدارة االعمال  الماجستير 2

 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا   2014 االبتكار و القيادة العالمية الماجستير 3

-IMD 2006 اإلدارة التنفيذية  برنامج التنفيذيين 4 سويسرا    

5     

6     

7     

  المرشح الخبرات العملية للعضو. 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات )بترورابغ( 2020/02/01

 الرئيس و كبير اإلداريين و التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية للتجارة  2020-1989

2020 - 1989 
. حيث تولى خالل مسيرته المهنية في الشركة و أدوار قيادية في ارامكوا السعودية بما في و الغازلنفط عام من الخبرة في صناعة ا 30أكثر من 

 ذلك عمليات التكرير و إدارة المشاريع و إدارة المشاريع المشتركة و التجارة و تطوير األعمال

  

  

  بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن  ..11
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 رية(اعتبا

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 مساهمة   ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي الطاقة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  1

 غير مساهمة  ممثل عن شخصية اعتبارية تنفيذي الطاقة شركة أرامكو للتجارة 2

 غير مساهمة  ية اعتباريةممثل عن شخص تنفيذي الطاقة شركة أرامكو للكيميائيات  3

 غير مساهمة  ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي الطاقة شركة هيونداي اويل بنك 4

 غير مساهمة  ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي الطاقة يماويات شركة البحري للك 5

 غير مساهمة  ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي الطاقة شركة بتروتك  6
 





 

 

Sensitivity: This content has been classified as Petro Rabigh: General Use 

 

( السيرة الذاتية1نموذج رقم )  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح
 اإلسم الرباعي عثمان بن علي بن عثمان الغامدي

هـ16/7/1387  الجنسية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح
الجهة المانحةاسم   م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل 

م1990 جامعة الملك فهد للبترول و المعادن  1 بكالوريوس الهندسة الكيميائية 

م1997 جامعة الملك فهد للبترول و المعادن  2 ماجستير إدارة األعمال  
     

 الخبرات العملية للعضو المرشح

 من إلى مجاالت الخبرة
–شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 

 بترورابغ
م2021 م2021   

الرئيس التنفيذي لمصفاة أرامكو السعودية 

 المحدودة )سامرف(

م2020 م2019   

مS-Oil Corporation 2019الرئيس التنفيذي لشركة  م2016   

 أرامكو إلى الغامدي عثمان السيد انضم

 وبدأ م، 1990 أكتوبر في كمهندس السعودية

 شغل حيث تنورة رأس مصفاة في المهنية حياته

 انتقل م، 2004 عام في .مختلفة هندسية مناصب

 في خارجية مهمة في الدولية العمليات إلى

 قيادية مناصب تولى حيث الصين،

 للتكرير فوجيان شركة في مختلفة

 م، 2009 عام في .المحدودة والبتروكيماويات

 أرامكو إلى الغامدي عثمان المهندس عاد

 السعودية

 2012 يونيو في .هندسي كمشرف الرياض مصفاة في

 تنورة، رأس مصفاة لعمليات مديًرا تعيينه تم م،

 شغله الذي المنصب وهو

 .م 2015 يونيو حتى

م2016 م1990   

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

الشكل القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية إعتبارية(

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

      1 

      2 

      3 

      4 

 







 

 

 

 السيرة الذاتية( 1) رقم نموذج

 ( 3نموذج )  

Sensitivity: This content has been classified as Petro Rabigh: General Use 

 

  المرشح. البيانات الشخصية للعضو  ..11

 البرقان سعيد سليمان عامر االسم الرباعي

 1964/2/26 تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح المؤهالت العلمية  للعضو. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 2002 إدارة األعمال ماجستير  1
وستس للتكنولوجيا الواليات معهد ماساتش

 المتحدة 

 جامعة ميسور كولومبيا الواليات المتحدة 1986 الهندسة الكيميائية بكالوريوس 2

3     

4     

5     

6     

7     

  المرشح الخبرات العملية للعضو. 3

 مجاالت الخبرة الفترة

 مجال عمليات إنتاج النفط و التكرير و الغاز المسال سنة 37

  

  

  

  

  بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن  ..11
      

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 غير تنفيذي الطاقة شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات 1
ممثل عن شركة أرامكو 

 السعودية

لجنة الترشيحات و 

المكافآت و لجنة 

 المراجعة

 مدرجة

 غير تنفيذي الطاقة موتيفا 2
عن شركة أرامكو  ممثل

 السعودية
 غير مدرجة 

 غير تنفيذي الطاقة ساتورب 3
ممثل عن شركة أرامكو 

 السعودية
 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 غير تنفيذي الطاقة ياسرف 4
ممثل عن شركة أرامكو 

 السعودية
 

ذات مسؤولية 

 محدودة

 





 

 

 

 السيرة الذاتية( 1) رقم نموذج

 
Sensitivity: This content has been classified as Petro Rabigh: General Use 

 

 المرشح. البيانات الشخصية للعضو .1

 صالح فهد النزهه االسم الرباعي

 1/٧/1٣٧٨ تاريخ الميالد سعودي الجـنسـيـــــــة

 المرشح المؤهالت العلمية  للعضو. 2

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 جمعة الملك سعود 1٩٨2 هندسه كيميائية جامعي 1
2     

3     

4     

5     

6     

7     

 المرشح الخبرات العملية للعضو. ٣

 مجاالت الخبرة الفترة

 شركة سابك ١٩٩٩-١٩٨٢

 شركة التصنيع الوطنية ٢٠١٥-١٩٩٩

 اعمال حره اآلن -٢٠١٥

 عضو مجلس الشوري اآلن  -٢٠٢٠

  

  

  

  

  

 

 بثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المن .1
   

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير تنفيذي، 

 مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 والبتروكيماوياتشركة رابغ للتكرير  1
مصافي 

 وبتروكيماويات
 مساهمه التنفيذية والتسويق شخصيه مستقل

2       

3       

4       

 

 

 





 
 

 

    
 

 جابر علي الفيفيبن عبدهللا 

    

سم الرياعي اإل  

 

1/7/1380 

 

تاريخ  

 الميالد

   

 سعودي 

 

 
 

 

     
 

ى      لحصول عل ا ريخ  ا ت
مؤهل  ل  ا

 

 التخصص 
 

 المؤهل 
 

 

زعبدالعزي جامعة الملك  محاسبة 1985  البكالوريوس    

 

 

 (IIA) معهد املراجعين الداخليين األمريكي 
 

2000 
 

 ( CIA) شهادة الزمالة املهنية في املراجعة الداخلية
 

 

 

 22001 ( ACFE) معهد كاشفي االحتيال األمريكي 

 

 ( CFE) االحتيالو شهادة الزمالة املهنية الكتشاف الغش 
 

 

 

 22010 (IIAمعهد املراجعين الداخليين األمريكي )

 

 ( CRMA) شهادة الزمالة في تقييم إدارة املخاطر
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 يخه ار حتى ت – م 2020/ 04/ 01 الهيئة العامة لإلحصاء  -واملخاطر املراجعة  عضو لجنة

 حتى تاريخه – 2019/ 01/ 01 التجمع الصحي األول باملنطقة الشرقية  –عضو لجنة الترشيح والتعويضات    

 يخه ار حتى ت –م  2019/ 01/ 01 عمال  تكامل لحلول األ شركة   –املراجعة والحوكمة واملخاطر في  مستشار مستقل

 2018/ 12/ 31 – 2018/ 10/ 01 شركة ثقة لخدمات األعمال   –املراجعة والحوكمة واملخاطر في  مستشار مستقل

 م   2018/ 12/ 31–م2016/ 01/ 01 الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين  – رئيس لجنة املراجعة 

 م  2017/ 07/ 31 –م2015/ 08/ 01  واملتابعةمستشار معالي وزير الصحة في املراجعة 

   أرامكو السعودية:

 (  م  2015/ 07/ 31 –م  2015/ 05/ 01)  –باإلنابةاملشارك العام  دققامل  ✓

 م(  2015/ 04/ 30 –م  2013/ 01/01) –الخاصة  تدقيقاتال مدير  ✓

مراجعة   ✓ الدوليةمدير  النفط    -  األعمال  شركات  مع  املشتركة  املشاريع  في  والبتروكيماويات  شاملة  العاملية 

   ( م 2012/ 12/ 31 -م  2008/ 01/ 01) –وأوروبا وشرق آسيا  وأمريكااململكة العربية السعودية 

  سويق أعمال التكرير والت إدارة مراجعة    -أعمال اإلنتاج والحفر  إدارة مراجعة    –  الداخليةمدير املراجعة   ✓

 ( م 2007/ 12/ 31 -م 01/2003/ 01) -اإلدارية وخدمات األعمال املالية و إدارة مراجعة الشؤون  -

 م 2015/ 07/ 31 – م2003/ 01/ 01

الداخلية   املالية واملراجعة  في مجاالت  السعودية    –تدرج وظيفي  والتسويق    -أرامكو  للتكرير  السعودية  الشركة 

 )بترومين(  املؤسسة العامة للبترول واملعادن –)سمارك( 

 م  2002/ 12/ 31-م1985 / 09/06

 

 

 

 

 

   
 

      
الشكل القانوني  

 للشركة 

طبيعة العضوية  ' عضوية اللجان 

)بصفته الشخصية،  

ممثل عن شخصية  

 اعتبارية(

 صفة العضوية 
)تنفيذي، غير   

 تنفيذي، مستقل(

 م اسم الشركة  

الشخصية  هبصف المراجعة والمخاطر  حكومية   

 

 

لهيئة العامة لإلحصاء ا اإلحصاء  مستقل   1 

ممثل عن شخصية   الترشيح والتعويضات  حكومية 

 اعتبارية 

 غير تنفيذي 
 

 2 التجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية الصحي 

 



 

  الذاتية السيرة (1) رقم نموذج
 

 المرشح للعضو الشخصية البيانات. 1 
 الرباعي سماال  

 الجنسية   الميالد تاريخ  

 المرشح للعضو العلمية المؤهالت . 2 

 م المؤهل التخصص المؤهل على الحصول تاريخ المانحة الجهة سما
    1 
    2 
    3 

 المرشح للعضو العملية الخبرات . 3
 الفترة الخبرة مجاالت

  

  

  

  

  

  

 اللجان أو القانوني شكلها كيان كان أيا   أخرى شركة أي أو  )مدرجة غير أو مدرجة( أخرى مساهمة شركات إدارات مجالس في الحالية العضوية . 4 
 :منها المنبثقة

 الشكل
 اللجان عضوية للشركة القانوني

 بصفته ( العضوية طبيعة
 عن ممثل ، الشخصية
 )اعتبارية شخصية

 العضوية صفة
 غير تنفيذي،(

 )مستقل تنفيذي،
 م الشركة اسم يالرئيس النشاط

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 
      16 

 

حمود عبدا- مقحم التويجري

17/3/1953سعودي

معهد جورجيا للتكنولوجيا 1983ماجستير  هندسة صناعية 

1980 جامعة واشنطنبكالوريس هندسة صناعية

جامعة واشنطن1980 إدارة أعمال - مالية و استثماربكالوريس

 (ERM) إدارات حوكمة الشركات بما في ذلك الشؤون القانونية وا&راجعة الداخلية - البيئة والصحة والس9مة وا7من الصناعي - إدارة ا&خاطر ا&ؤسسية 2008- 2012

إدارة وحدات أعمال البتروكيماويات - ا0بيعات الخارجية الفروع وا0كاتب- س6سل التوريد العا0ية والخدمات اللوجستية 2004-2008

اJدارة ا=الية و الرقابة ،الخزينة وا)ستثمارات ،التمويل ،إدارة ا=خاطر والتأم9 -التخطيط ا)ستراتيجي-  تطوير ا.عمال و ا)ستحواذات2002-2004

خدمات ا%وظف< ، والشؤون القانونية ، و ا7تصا7ت ا%ؤسسية ، والصحة والس3مة وا2من ، والخدمات العامة ، ا%حاسبة وا%الية1998-2002

مدير عام ا'الية وتقنية ا'علومات1994-1998

رئيس لجنة ا'راجعة و 
عضو لجنة ا4ستثمار التأم! مساهمة عامةالتعاونية للتأم! شخصية مستقل

رئيس لجنة ا&خاطر و 
عضو لجنة ا&راجعة

مساهمة عامة مستقل ا"تصا"ت شخصيةاتحاد اتصا(ت (موبايلي)



 

 1نموذج 

 السيرة الذاتية 

 المرشح/  خالد عبد العزيز األحمد

 

 المرشح البيانات الشخصية للعضو  -1

 م. خالد عبد العزيز أحمد األحمد  اإلسم الرباعي 

 هـ 8/3/1388 تاريخ الميالد  سعودي   الجنسية 

 المرشح  المؤهـالت العلمية للعضو 

 التخصص  المؤهل  م 
تاريخ الحصول  

 عليه 
 الجهة المانحة  إسم

 1994 هندسة ميكانيكية  بكالوريوس  1
جامعة الملك فهد للبترول  

 والمعادن 

     

     

 المرشح  الخبرات العملية للعضو 

 مجاالت الخبرة  إلى من 

 مناصب تنفيذية بشركة سابك عدة تدرج ب 2015 1995

 حائل المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة أسمنت  2018 2015

 الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل  حتى تاريخه  2018

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
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