
َ ا�ستاذ أحمد عبدالرحمن السعدي � منصب النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية � 21 ربيع ا�ول 1437هـ، ا�وافق ُع��

 1 يناير 2016م، وكان يشغل ذلك ا�نصب بالوكالة منذ 10 جمادى ا�ولى 1436هـ ا�وافق 1 مارس 2015م.

حيث تولى بموجب هذا ا�نصب إدارة عدٍد من دوائر أرامكو السعودية ا�يوية، وهي ا�دمات الهندسية، وإدارة ا�شاريع، وتقنية ا�علومات، 

وإدارة العقود والتموين، والتحول الرقمي. كما يشرف السعدي على اتجاه السياسات ا�ؤسسية مثل البيئة والصحة ا�هنية ويقدم 

ا�ستشارات ل�دارة لتحديد ا�تجاهات البيئية للشركة.

وسبق أن ُعّ© السعدي ¦ شهر يوليو من عام 2010م، ¦ منصب نائب الرئيس £عمال الغاز، حيث قاد دائرةً متشعبًة تتكون من سبعة 

مراكز �عا°ة الغاز تبلغ طاقتها ا¬جمالية 12 مليار قدم مكعبة قياسية ¦ اليوم.

وقبل توليه هذا ا�نصب، كان السعدي يشغ ل منصب نائب الرئيس �طوط ا£نابيب والتوزيع والُفرض، وهي الدائرة التي كانت مسؤولًة 

عن تشغيل أكثر من 50 مرفًقا ¦ جميع أنحاء ا�ملكة. وكان بموجب هذا ا�نصب مسؤوً� عن نقل الزيت ا�ام والغاز، ونقل الوقود 

ا�خصص ل¼سته¼ك ا�حلي إلى جميع محطات توزيع ا�نتجات البترولية، ووحدات تزويد الطائرات بالوقود ¦ ا�ملكة، إلى جانب نقل 

كميات الزيت ا�ام إلى الُفرض البحرية للتصدير خارج ا�ملكة.

تولى السعدي منصب كبير ا�هندس© ¦ أرامكو السعودية، ومنصب الرئيس وعضو مجلس ا¬دارة ¦ شركة خط ا£نابيب عبر الب¼د 

العربية (تاب¼ين)، وعضوية مجلس إدارة شركة (باندلوود إن. ¦). وكان قبل ذلك يشغل منصب الرئيس وكبير ا¬داريين التنفيذيين 

¦ شركة أرامكو £عمال ا�ليج، ورئيس اللجنة التنفيذية ¦ الشركة، وهي اللجنة التي كانت ُتعنى بوضع ا�طط والسياسات ا�اصة 

(بعمليات ا�فجي ا�شتركة) وتقدÉ التوجيهات وا¬رشادات بشأنها.

شغل السعدي أيًضا عديًدا من ا�ناصب ا¬دارية والتنفيذية بالوكالة، مثل منصب ا�دير التنفيذي للخدمات الهندسية، ومنصب مدير 

مركز البحوث والتطوير، ومدير إدارة ا�دمات ا�ستشارية، ومدير إدارة معمل الغاز ¦ العثمانية. إلى جانب ذلك، عمل السعدي ¦ 

عديد من ا�واقع ا�هنية وا¬شرافية داخل ا�ملكة وخارجها، وشملت هذه ا�واقع ا�دمات الهندسية والتكرير وإدارة ا�شاريع، وهو يشغل 

حالًيا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل وشركة صدارة للكيميائيات، ومجمع ا�لك سلمان العا�ي 

للصناعات البحرية.

التحق السعدي بالعمل ¦ أرامكو السعودية ¦ عام 1981م بعد حصوله ¦ العام نفسه على شهادة البكالوريوس ¦ الهندسة الكيميائية 

من جامعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن. و¦ عام 2000م، أكمل برنامج التطوير ا¬داري ¦ جامعة هارفرد ¬دارة ا£عمال.
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