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تعيين المهندس عبد الرحمن الوهيب رئيسا لمجلس إدارة "صدارة"
الجبيل -الثالثاء 5،رمضان لعام 3311هـ الموافق  43يوليو لعام 4134م

تم تعيين المهندس عبد الرحمن فهد الوهيب ،النائب األعلى لرئيس أرامكو السعودية لخدمات
األعمال في أرامكو السعودية رئيسا ً لمجلس إدارة شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) ،وذلك
خل ًفا لألستاذ عبد اللطيف العثمان الذي تم تعيينه مؤخراً رئي ًسا للهيئة العامة لالستثمار في المملكة
العربية السعودية.
وتقوم شركة صدارة ،وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال (داو)،
وتأسست في شهر أكتوبر من عام1122م ،حاليًا بتشييد مجمع للكيميائيات على مستوى عالمي في
مدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية ،حيث سيصبح ذلك
المجمع عندما يتم االنتهاء منه في عام 1122م أحد أكبر مرافق الكيماويات المتكاملة في العالم،
وأكبر مرفق من نوعه يتم بناؤه في مرحلة واحدة.
وقد التحق المهندس عبد الرحمن الوهيب للعمل في أرامكو السعودية في عام 2792م ،وتدرج في
العديد من المناصب التنفيذية في مجالي الهندسة والتشغيل ،حيث تم تعيينه في عام 2771م كبير
المهندسين في الخدمات الهندسية ،وفي عام 2771م تم تعيينه مديرً ا تنفيذيًا إلدارة المشاريع ،ثم
اختير في عام 2772م نائبًا للرئيس إلدارة المشاريع.
وفي الفترة من عام 2771م إلى عام 1111م شغل منصب نائب الرئيس في معمل التكرير برأس
تنورة ،وشملت مسؤولياته معمل التكرير والفرضة في رأس تنورة ومعمل الغاز في الجعيمة
وإدارة توزيع الكهرباء .وفي عام 1111مُ ،عيِّن نائبا ً للرئيس للخدمات الهندسية ،حيث شملت
مسؤولياته األبحاث والتطوير في الشركة والدعم الفني في مجال الهندسة وحماية البيئة وتخطيط
المرافق و المعاينة والتطوير الهندسي المهني .وتم تعيينه في مارس  1112م نائبا ً للرئيس لتقنية
المعلومات ،وفي أبريل 1119م شغل منصب النائب األعلى للرئيس لخدمات األعمال.
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وقد شغل المهندس عبد الرحمن الوهيب باإلضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة إس أويل في
كوريا الجنوبية خالل الفترة من 2777م وحتى 1111م ،كما كان عضواً في مجلس إدارة الهيئة
السعودية للمهندسين ،وشغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء من عام 1111م
إلى ديسمبر 1112م ،وسبق له أي ً
ضا أن شغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية
للمواصفات والمقاييس ،وعضوية جمعية التعلم التنظيمي ،وعضوية مجلس أمناء معهد إدارة
المشاريع.
وعين الوهيب في األول من شهر يناير 1111م حتى يناير 1111م رئي ًسا لمجلس إدارة شركة
ً
وعضوا في مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام
مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف)،
 1112حتى أكتوبر .1119
ثم شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ألعمال الخليج في األول من يناير 1117م،
وعين رئيسا ً لمجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في األول من مايو
1117م .وكان عضواً في مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) في الفترة من
مايو  1122إلى ديسمبر 1122م.
تجدر اإلشارة إلى أن عبدالرحمن الوهيب حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ عام  2792ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من
جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد منذ العام عام .2712
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص.ب  77333الظهران 74713

المملكة العربية السعودية

س .تC.R. 2055014427.

Box 39777 Dhahran 31942
Kingdom of Saudi Arabia

