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( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (1

 االسم الرباعي عادل عبدالعزيز سعود الهزاني 

ه 1/7/1383  الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  (2

 م المؤهل  التخصص   تاريخ الحصول على المؤهل  اسم الجهة المانحة 

جامعة غرب ميتشجان الواليات المتحده 

 األمريكيه 
  بكالوريوس إدارة اعمال  نظم معلومات 30/12/1989 

     

     

 الخبرات العملية للعضو المرشح  (3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

 2004-1994  تقنية المعلومات شركة سابك

 2014-2004  تقنية المعلومات بنك البالد 

 2020-2014 المعلومات شركة اتحاد اتصاالت موبايليتقنية 

 أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني  مدرجة(أو غير  )مدرجةالعضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة    (4

أو اللجان المنبثقة منها:                 

الشكل القانوني  

 ركة  ـــــللش
عضوية 

 اللجان  
ة طبيعة العضوي

الشخصية ،  بصفته )

ممثل عن شخصية  

 ( اعتبارية 

ة  ــصفة العضويـ

) تنفيذي ، غير 

 تنفيذي ، مستقل(

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس 

 1 اليوجد      

 2 اليوجد      

      3 

      4 

       5 

 



 

 (    1نموذج ) 
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية

 

 

 ية البيانات الشخص (أ

 عادل عبدهللا اسماعيل السموم سم الرباعي ال 

 هـ 09/02/1382 تاريخ امليالد سعودي  الجنسية 

 املؤهالت العلمية  للعضو (ب

 املؤهل تاريخ الحصول على  اسم الجهة املانحة  التخصص  هل ؤ امل م

 م 1985 جامعة امللك عبدالعزيز  محاسبة بكالوريوس 1

 م  2018 الهيئة الدولية للتحكيم تحكيم تجاري  جاري الدوليدبلوم التحكيم الت 2

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  الخبرات العملية للعضو   ((جج

 مجالت الخبرة الفترة

 م  إلى  12/10/1985

 م 2007/ 12/10

 شؤون املالية للخدمات الفنيةعلى الف ر شامل  –ملالي للتخصيص  رئيس الفريق ا  –مساعد مدير عام التخطيط املالي 

 يةالخطوط السعود

 رجل أعمال –مستشار مالي مرخص  حتى اآلن  03/06/2008

  

 كان شكلها القانوني أو اللجان املنبثقة منها:والسابقة العضوية الحالية   ((د د 
ً
        في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

 النشاط الرئيس  م الشركةسا م

 لعضويةصفة ا

)تنفيذي، غير  

 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية(

 عضوية اللجان 
الشكل القانوني  

 للشركة 

1 
 شركة الخبير املالية 

 ( )الخبير ريت

 استثمارية شركة مالية

 اول( )صندوق عقاري متد
  شخصية  مستقل 

 مغلقة  مساهمة

 ية شخص مستقل  عضو  مجلس اإلدارة  شركة بروج للتأمين التعاوني  2

لجنة الترشيحات 

واملكافآت + لجنة 

+ لجنة   الحوكمة

 املراجعة

 مساهمة

3       

4       

 





 
 

المرشح للعضو الشخصية  أ( البيانات  

االسم   سلطان فهد عبدالعزيز الراشد 
 الرباعي

29-06 -1989  الجنسية  سعودي  تاريخ الميالد  

المرشح للعضو  العلمية المؤهالت  ب(   

 م المؤهل  التخصص  المؤهل  على  الحصول تاريخ المانحة  الجهة اسم

 1 بكالوريوس  القانون 2021 جامعة االمام محمد بن سعود 

استراليا  -جامعة موردوخ    2 بكالوريوس  الشبكات و امن المعلومات  2012 

ISACA 2020 Certified Information Security 
Manager (CISM) 

 3 شهادة اعتماد

ISACA 2020 Certified Information Systems 
Auditor (CISA) 

 4 شهادة اعتماد

المرشح  للعضو  العملية الخبرات  ج(  

 الفترة مجاالت الخبرة 

حاليا  -  2017 المراجعة الداخلية    

2017 -  2013 إدارة تقنية وامن ومشاريع المعلومات   

2012-  2012 تصميم و دعم وإدارة امن شبكات االتصاالت   

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

الشكل  
القانوني 
 للشركة 

طبيعة العضوية   عضوية اللجان 
)بصفته الشخصية،  
ممثل عن شخصية  

 اعتباريه(

صفة العضوية  
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي، مستقل(

الرئيس  النشاط  م اسم الشركة  

 1 شركة بروج للتامين التعاوني التأمين  مستقل شخصية  مجلس اإلدارة  مساهمة

 2 شركة بروج للتامين التعاوني التأمين  مستقل شخصية  لجنة المخاطر  مساهمة

 3 شركة بروج للتامين التعاوني التأمين  مستقل شخصية  لجنة الحوكمة  مساهمة

      4 

      5 

      6 

( السيرة الذاتية 1نموذج رقم )  



 

 
 

 ا. البينات الشخصية للعضو المرشح 

 سعيد بن عبداللطيف بن علي الحضرمي االسم الرباعي 

 الجنسية 
 سعودي

 تاريخ الميالد 
 هـ01/07/1382

 .المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة 

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  م1985 إدارة صناعية  بكالوريوس  1

 جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  م1990 إدارة أعمال  ماجستير  2

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح . 3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
 (السعودية )أرامكو شركة الزيت العربية السعوديةالتدرج في عدة مناصب في  م 2021 – م1990

 بالرياض رئيس املركز السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية م 2017 – م2016

 بالدمام  للكهرباءاملوحدة الشركة السعودية  م 1990 – م1985

  

  

.العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة ( او أي شركة أخرى أياً  4

 اللجان المنبثقة منها :كان شكلها القانوني أو 

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته  

الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

 عضوية اللجان 

الشكل  

القانوني 

 للشركة 

1 
الشركة السعودية للخدمات  

 األرضية 

الخدمات  

 األرضية 
 بصفته الشخصية   مستقل

اللجنة التنفيذية  

لجنة الترشيحات  /

 واملكافآت 

 مدرجة

2       

3       

4       

5       





 

Classification: Internal Sensitive 

ة1رقم )نموذج      الذاتية ( السير

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  (أ

 االسم الرباع   رائد بن عبدهللا بن إسماعيل إسماعيل  

 الج نس ية سعودي تاري    خ الميالد هـ1392/11/03

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  (ب

 م المؤهل التخصص تاري    خ الحصول عىل المؤهل اسم الجهة المانحة
جامعة جورج مايسون ، الواليات 

 المتحدة االمريكية
 1 بكالوريوس مالية 2001

 2 ماجستير  إدارة اعمال 2008 كلية لندن لألعمال

ات العملية للعضو المرشح  (ج  الخبر

ة ة مجاالت الخير  الفير
ق األوسط وشمال افريقيا، صندوق االستثمارات العامة كات الشر   شر

ة ف       مدير إدارة االستثمارات المباشر
ً
 2018 –حاليا

كة موارد لألغذية المحدودة  2017 – 2018  مدير عام ، شر

كة دار التجزئة المحدودة  2014 – 2017 المؤسس والمدير العام لشر

كة السعودية للتداويالمدير التنفيذي   2011 - 2013 الرعاية الصحية الشر

كة العليان للخدمات الغذائية. دبر    2010 - 2011 مدير عام. شر

كة العليان للخدمات الغذائية  2010 - 2011  مدير عام، شر

اتيجية والمالية  كة العليان للخدمات الغذائية –مدير إدارة االسير  2009 - 2011  شر

 CMA" 2006" السوق المالية هيئة –انتداب 

 HSBC 2006 -2003  - مدير التخطيط المال  

 2003  مجموعة سامبا المالية –مدير إدارة األسهم 

  ساب –برنامج تدريب 
يطاب   2002- 2003  البنك السعودي الير

كة  (د كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبر مدرجة( أو أي شر ي مجالس إدارات شر
 
 كان شكلها العضوية الحالية ف

ً
أخرى أيا

ي أو اللجان المنبثقة منها: 
 
 القانون

 الشكل
  
القانوب 
كة  للشر

 عضوية اللجان

 طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة 
 العضوية

)تنفيذي، 
غير تنفيذي، 
 مستقل(

كة النشاط الرئيس  م اسم الشر

كة نون لالستثمار تجزئة السلع الكمالية غير تنفيذي اعتبارية ممثل عن شخصية اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة  1 شر

كة السعودية للذكاء االصطناع   تقنية المعلومات غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة  2 الشر

 مساهمة مغلقة
اللجنة التنفيذية ، 
شيحات و  لجنة الير

 المكافآت
 الصح   غير تنفيذي اعتباريةممثل عن شخصية 

اء الموحد لألدوية  كة الوطنية للشر الشر
 واألجهزة والمستلزمات الطبية )نوبكو(

3 

ان غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة ان الطير كة خدمات الطير  4 شر

  



 

Classification: Internal Sensitive 

 مساهمة مدرجة
شيحات و  لجنة الير

 المكافآت
كة علم تقنية المعلومات غير تنفيذي اعتباريةممثل عن شخصية   5 شر

كة حلول المياه المياه غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مغلقة  6 شر

 الطاقة غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مدرجة
كة الوطنية السعودية للنقل  الشر

 البحري
7 

 مساهمة مغلقة
اللجنة التنفيذية ، 

شيحات و  لجنة الير
 المكافآت

فيه غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية كة البحر األحمر للسفن السياحية الير  8 شر

كة تحكم االستثمارية تقنية المعلومات غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مغلقة  9 شر

كة الطائرات المروحية والنفاثة النقل الجوي غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية اللجنة التنفيذية مساهمة مغلقة  10 شر

   السياحة غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مغلقة
كة كياب   11 شر

ان غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مغلقة  الطير
كة السعودية لتهيئة وصيانة  الشر

 الطائرات
12 

 مساهمة مغلقة
شيحات و  لجنة الير

 المكافآت
كة األغذية الكويتية امريكانا االغذية غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية  13 شر

كة أمريكانا  االغذية غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية - مساهمة مغلقة  14 للمطاعم العالميةشر
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

 

 

 

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

2

3

4

د. ھاني بن محمد بن عبدالعزيز الزيد

۱۹۷۸/٥/۲۹سعودي

دكتوراة 

ماجستیر 

بكالوريس 

االمن السیبراني 

علو م وھندسة الحاسب

ھندسة الحاسب 

 ۲۰۱۱

 ۲۰۰̼

 ۲۰۰۰

جامعة  كوينزالند التقنیة

جامعة نیو  ساوث ويلز

جامعة الملك  سعود

۲۰۲۰ - ۲۰۱۷

 ۲۰۱٦  - ۲۰۱٤

۲۰۱۳  - نائب مدير المركز الوطني لتقنیات أمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنیة۲۰۰۰

مستشار معالي رئیس مجلس الشورى والمشرف على التحول الرقمي 

مستشار معالي وزير المالیة 

مستشار معالي وزير البیئة والمیاه والزراعة والمشرف على مكتب الدراسات والمساندة ۲۰۲۱ - مايو ۲۰۲۲

عضو مجلس إدارة جمعیة الحاسبات السعودية ورئیس اللجنة االستشارية ۲۰۱۰ - ۲۰۱۸

الشركة السعودية 
مساھمةال يوجدشخصیةمستقلالمواد األساسیةلصناعة الورق

- مدرجة 
في تداول



 
 
 

 الذاتیة السیرة (1) رقم نموذج
 
 
 
 

 المرشح للعضو الشخصیة البیانات 1.
 الرباعي االسم المعتصم با1 بن زكي بن محمد عبد الجواد عالم

 الجنسیة سعودي المیالد تاریخ 1986/07/26

 المرشح للعضو العلمیة المؤھالت 2.
 م المؤھل التخصص المؤھل على الحصول تاریخ المانحة الجھة اسم

تمویل واستثمار –إدارة أعمال  2007 جامعة الملك عبد العزیز  1  سبكالوریو 

 2 ماجستیر اقتصاد مالي 2011 جامعة اسكس ببریطانیا

یاویلز ببریطان -جامعة بانقور   3 ماجستیر المالیة والمصرفیة اإلسالمیة 2014 

یاویلز ببریطان –جامعة بانقور  والمصرفیةالعلوم المالیة  2020   4 دكتوراه 

 الھیئة السعودیة للمقیمین
 المعتمدین

 والثالثتجاوز المستوى األول والثاني  تقییم المنشآت االقتصادیة  2022
 والرابع

5 

 الھیئة السعودیة للمقیمین
 المعتمدین

 6 منتسب  تقییم المنشآت االقتصادیة  2021

 المرشح للعضو العملیة الخبرات 3.
 الفترة مجاالت الخبرة

 UBT( 2013/01-2011/12) بجامعة األعمال والتكنولوجیا (CBAعضو ھیئة تدریس بقسم التمویل في كلیة إدارة األعمال (

 2020/09 2013/02- محاضر بقسم التمویل اإلسالمي في معھد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزیز

 حتى االن2020/10- االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزیزأستاذ مساعد بقسم التمویل اإلسالمي في معھد 

 حتى االن2020/10- مستشار مالي غیر متفرغ بشركة عیادات األداء

 حتى االن2022/10- مكلف برئاسة قسم االقتصاد اإلسالمي 
 ) مدرجة مدرجة أو غیر ( شركات مساھمة أخرى إدارات مجال في الحالیة العضویة 4.

 القانونيالشكل 
 اللجان عضویة للشركة

 العضویة طبیعة
 ،بصفتة الشخصیة(

 ممثل عن شخصیة
 )اعتباریة

 صفة
 ،تنفیذي( العضویة

 )مستقل ،تنفیذي غیر

 
 الرئیس النشاط

 
 الشركة اسم

 م

 1 تبوك الزراعیة إنتاج أغذیة تنفیذي غیر صفة شخصیة عضو لجنة المراجعة مساھمة مدرجة

المراجعة  رئیس لجنة مساھمة مدرجة
یةوعضو اللجنة التنفیذ شركة تھامة لإلعالن  اإلعالم والترفیھ مستقل صفة شخصیة 

 2 والعالقات العامة

تنفیذي غیر ممثل عن تبوك الزراعیة  مساھمة مغلقة شرق آسیا للتنمیة واالستثمار  إنتاج أغذیة 
 3 الزراعي

 4 عنان استثمار مالك صفة شخصیة  ذات مسؤولیة محدودة
 



 
 

ة الذاتية 1نموذج رقم )  ( للسير

 

 الشخصية للعضو المرشح  البيانات )أ 

 االسم الرباع   Dr Ahmed Sirag Khogeer, PhD, MBA, PE, PMP, CE                   خوقي   نعبد الرحم د. أحمد رساج 

 الجنسية  سعودي لميالداتاري    خ  November 14, 1968      الموافق       ه١٣٨٨/ ٨/ ٢٢

 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح  ) ب

 م المؤهل لتخصص ا عىل المؤهل تاري    خ الحصول اسم الجهة المانحة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

ف االوىل   دكتوراه هندسة كيميائية   2005  PhD 1    (4.0/4.0) ، مرتبة الشر

 ، امريكا والية كولورادو الحكومية جامعة  
Colorado State University, USA 

ف  ماجستي  إدارة اعمال إدارة اعمال  2004  (3.7/4.0)، مرتبة الشر
MBA 

2 

 جامعة تلسا، امريكا 
University of Tulsa, USA 

1998 
 هندسة كيميائية 

ف األوىل  ، مرتبة الشر  MSC    (4.0/4.0)ماجستي 
3 

 BSC 4بكالوريوس  هندسة كيميائية  1989 الملك عبد العزيز جامعة 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 واالستثمار التمويل 2005
Finance and 
Investment 

  التمويل الدوىل   متقدمة دبلوماشهادة 
 
 ف

(4.0/4.0) Advanced Certificate in Finance 
Post MBA, 9 credits  

5 

 امريكا - حكومة والية تكساس
Texas Board of Professional 

Engineers, TX, USA 

2006-now Chemical 
Engineering 

ف مسجل   بوالية تكساس  معتمدمهندس محير
PE: Licensed Professional Engineer 

 

6 

 معهد إدارة المشاري    ع االمريك  
Project Management Institute 

(PMI), USA 

2010-now  إدارة المشاري    ع 
Project 

Management 

ف إدارة مشاري    ع معتمد   و مجدد ومسجلمحير
PMP: Project Management Professional  

7 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

 إدارة المشاري    ع  2004
Project 

Management 

 شهادة إدارة المشاري    ع المتقدمة
Advanced Project Management 

Certificate 

8 

 ، امريكا جامعة والية كولورادو الحكومية 
Colorado State University, USA 

2004 Process 
Management  

 والتصنيعشهادة إدارة العمليات 
Process Management Certificate 

9 

 مهندس استشاري معتمد و مسجل هندسة كيميائية  2010 السعودية للمهندسي    الهيئة
Consultant Engineer 

10 

لدول مجلس مركز التحكيم التجاري 
 البحرين  -دار القرار -التعاون الخليج   

إدارة   ،هندسة كيميائية 2021
إدارة اعمال    ،مشاري    ع

 تجاري ،  تحكيم دوىل  

 محكم معتمد 
Certified Arbitrator 

11 

 المعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائيي   
American Institute of Chemical 

Engineers AIChE, USA 

  الهندسة الكيميائية  الهندسة الكيميائية  2017
 
 األول عربيا - درجة الزمالة ف

First Arab in history awarded Degree of  
“Fellow” 

12 

 ارامكو 
Aramco 

2000 and 
2017 

  و اداري و إدارة  
تقن 

 Technical مشاري    ع
and managerial 

 مدرب أرامكو معتمد  
Certified Aramco Trainer 

13 

مؤتمرات و مراكز تدريب محلية و   
 عالمية  

Top institutions worldwide 

1990-2021 Technical, managerial, 
project management, 

leadership 

  مجاالت تقنية و   ١٥٠اكير من 
 
دورة و مؤتمر ف

 علمية و إدارية و استشارية و إدارة مشاري    ع 
150 + courses and conferences  

14 

 

 

 



 

ات ) ج  العملية للعضو المرشح   الخي 

ة ة  مجاالت الخي   الفير

كة نسيج التجارية العالمية: نائب رئيس مجلس اإلدارة   غي  موظف( ) حينها(  و رئيس اللجنة التنفيذية)رسر
لمدة   ٢٠٢١/ ٧/ ١٦

   ثالث سنوات

كة  شيحات و المكافئاتو رئيس  مجلس اإلدارة عضو ، نجران اسمنت رسر  غي  موظف() لجنة الير
لمدة   ٢٠٢٢/ ٨/ ٩

 .  ثالث سنوات

 ،  
كة الخليجية العامة للتامي   التعاون  شيحات و المكافئاتو عضو  مجلس اإلدارة عضو الشر  غي  موظف( ) لجنة الير

لمدة  ٢٠٢٢/ ٤/ ١٣
 .  ثالث سنوات

اكات الخارجية عضو لجنة االستدامة المالية و عضو  - جامعة الملك عبد العزيز  االن-٢٠٢١/ ٩/ ١ غي  موظف( )لجنة الشر

 

 :  مشاري    ع جامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوستإنشاء و   : أرامكو 
 
 

بليون ريال مسؤول عن تصميم و انشاء  كل مراكز  ٨٠ثول - لجامعة الملك عبد هللا للعلوم و التقنية كاوست عضو مؤسس •
   األبحاث المتقدمة و الذكاء الصناع  و تقنيات النانو و عمليات التصنيع المتقدمة

  جامعه الملك عبد هللا للعلوم و التقنية مسؤول  •
 
وع مركز أرامكو المتقدم لألبحاث و التطوير ف مليون تقنيات الذكاء   ٥٠٠مشر

  الصناعة و السالمة و التصنيع
 
 الصناع  ، الثورة الصناعية الرابعة و المحاكاة ف

  المقام عىل ارض كاوست بثول  •
وع إسكان الحرس الوطن  مساجد، عيادات،  ٥مدارس،  ٧يال، ف ٥٠٠بليون:  ٢مسؤول مشر

 ،  حراسة، بنية تحتية كاملة، محطات طاقة، محطة معالجة الرصف الصج 

وع  تطوير ثول  •  مدارس، مساجد، عيادات متقدمة، خدمات، أنظمة حريق و ري و رصف و تحكم  بليون  ١مسؤوول مشر

  للجامعه  •
وع الحىم األمن   بليون  ١بالمملكة  ا من نوعه  األوىلبتقنيات مسؤول مشر

  إدارة التحكم و اغالق المشاري    ع و التحكم البي •
 و تخطيط المشاري    ع  و السالمة و المعلومات  ن 

 

• Founding member of King Abdullah University of Science and Technology KAUST -Thuwal. SAR 
80B, Responsible for the conceptional design, full design, construction and commissioning of all 
advanced research centers 

• National Guard housing complex project on KAUST land, SAR 2B: 500 Villas, 7 schools, 5 mosques, 
STP, clinics, full infrastructure and services. 

• Thuwal development projects $350M :7 schools, 7 mosques, roads, STP, utilities, heritage center. 

• KAUST perimeter security system project, sonars, radars, crash rated barriers, vessels barriers, 
IDAS, full security systems. 

• Project controls division including planning, closing, operational excellence, admin work 

 

 سنة ١٢

 
٢٠٠٩/ ١/ ١-
٢٠٢٠/ ١١/ ١ 

     
 إدارة تطوير االعمال الجديدة:  : ، امريكا هيوسير   –  أرامكو   
 

وع مصفاة يارسف  عضو مؤسس  كتي   امريكيتي    ٤٠مشر   عن التصاميم الهندسية ألكي  و احدث  مسؤول  . بليون هيوسير  مع رسر
  العالم تحول النفط الثقيل اىل منتجات بيضاء عالية الجودة 

 
مجة الخطية لتحديد أنواع المدخالت و . مسؤول عن مصفاة ف الي 

ين  المنتجات و األسواق و مسؤول ة عن مجمع انتاج البي    RBOB بكل انواعه الموافق للتصدير لألسواق االمريكيةالممتاز مبارسر
 
Founding member of YASREF refining complex in Yanbue, Saudi Arabia, stationed  in Houston, TX 
working with two US companies (Conoco-Philips and KBR) on the design of a State of the Art full 
conversion refinery that is capable of processing heavy crude to high quality clean fuels. 
responsible for refinery configuration and Linear Programing (PIMS) and directly responsible of 
the design of the gasoline complex producing high quality RBOB for US markets 

 
 

 سنتي   و نصف
 

٢٠٠٦/ ٧/ ١ -  
٢٠٠٨/ ١٢/ ٣١ 

 

     
 الظهران، امريكا  -، جدةمتعددةإدارات : -أرامكو      
 

  مختلف المجاالت مثل 
 
  شنر إدارات أرامكو ف

 
، التكرير، إدارة تخطيط المرافق، األبحاث و التطوير، الدراسات عملت ف  

 
المصاف

  أمريك لشؤون المشاري    ع الرأسمالية العليا، مستشار اإلدارة العليا 
 
  للدراسات العليا ف

و حصلت عىل درجات  مرتي   ا و تم ابتعانر
  إدارة االعمال و شهادة الدبلوما 

 
  الهندسة الكيميائية و الماجستي  ف

 
  االستثمار و التمويل و شهادة   الماجستي  و الدكتوراه ف

 
ف

ها من الدورات و الشهادات  من أمريكا  إدارة المشاري    ع المتقدمة و غي 

 سنة  ١٦
 

١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ -  
٢٠٠٦/ ٦/ ٣٠ 



 
Several Aramco departments including refineries, facilities planning, research and development, 

advisor to Executive Management. Sponsored to persue advanced degrees in USA including PhD, 
MBA, MSe, PE, PMP and many other certificates and courses 

 
ولوب:    بير

 
 علوم السيارات شهادات المطابقة، زيوت التشحيممهندس ف

Petrolube: lubes blending, complinece, perfomance certifications 

١٩٩٠/ ٥/ ١ -
١٩٩٠/ ١٠/ ٢٠ 

وكيميائيات بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي      تاري    خ المعهد من    رئيس قطاع الوقود و البيير
 
سنة من   ١١٠كأول شخص ف

 االمريكية  خارج الواليات المتحدة
Chair, Fuels and Petrochemicals division of AIChE. First one from outside USA in the history of the 

institute for more than 110 years 

٢٠١٨/ ٩/ ١ -  
٢٠٢٢/ ٥/ ١ 

  تاري    خ المعهد من  
 
أمريكا سنة من خارج   ١١٠عضو مجلس الزمالء بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   كأول شخص ف

تي     لفير
Member of AIChE Fellows Council as the first one from outside USA in the historyof the institute for 

more than 110 years 

  االن - ٢٠١٨/ ٨/ ١
) ن تير  )فير

 
  منطقة الخليج 

 
 مناصب إدارية متعددة بالمعهد األمريك  للمهندسي   الكيميائي   ، ممثل المعهد ف

Several position in American Institute of Chemical Engineers AIChE as the first Arab including: 

• Social Impact Operating Council SIOC (Member), 

• International Committee (Member),  

• Global Initiative Council (Member),  

• Fuels and Petrochemicals Division FPD( first Arab director for two terms),  

• Regional Liaison 

 االن  - ٢٠٠٥/ ٧/ ١

 Saudi Building code 2018 development committeeعضو لجنة تطوير كود البناء السعودي 
٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

  عضو مجلس كلية الهندسة بجامعه الملك عبد العزيز
Advisory board member, college of engineering, King Abdulaziz university  

 االن  - ٢٠١٨/ ٧/ ١

 قسم  الهندسة الكيميائية  بجامعه الملك عبد العزيز بجدة و رابغعضو مجلس 
 Advisory board member, Chemical engineering department, King Abdulaziz university 

٢٠١٦/ ٧/ ١ -  
٢٠١٨/ ٧/ ١ 

 

كة مساهمة أخرى     يف العضوية الحالية  ) د     أو اللجان المنبثقة منها   )مدرجة أو غي  مدرجة (مجالس إدارة رسر
كة أخرى أي كان  شكلها القانون    أو أي رسر

  
 الشكل القانون 
كة   للشر

 عضوية
 اللجان   

 طبيعة العضوية 
  –)بصفته الشخصية 

 ممثل الشخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية 
 غي  تنفيذي   –)تنفيذي  
 مستقل(  –  

كة النشاط الرئيس    م اسم الشر

 مساهمة مدرجة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  و رئيس اللجنة التنفيذية)
 حينها(

 مستقل  شخص  
السلع 

 االستهالكية 
كة نسيج   ١ التجارية العالمية شر

 مساهمة مدرجة 
شيحات و  لجنة الير

 المكافئات
ن  مستقل  شخص      التامير

ن التعاونن كة الخليجية العامة للتامير  ٢ الشر

 مساهمة مدرجة 
شيحات و رئيس  لجنة الير

  المكافئات
 مستقل  شخص  

المواد 
 االساسية 

كة    اسمنت نجران شر

 
 اسم المرشح: د احمد شاج عبد الرحمن خوقير                   




