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النائب التنفیذي للرئیس 
واملستشار القانوني العام

يشغل ا�ستاذ نبيل بن عبدالعزيز ا�نصور منصب النائب التنفيذي للرئيس وا�ستشار القانوني العام اعتباًرا من ١ مايو ٢٠١٧م، وقد � 

تعيينه � منصب ا�ستشار القانوني العام وأم� سر مجلس ا�دارة � مايو ٢٠١٦م.

بدأ ا�ستاذ نبيل ا�نصور مسيرته العملية  الشركة عام ١٩٨٨م من خ�ل برنامج الشركة للتعليم ا�امعي لغير ا�وظف�، حيث حصل 

على درجة البكالوريوس  تخصص هندسة النظم من جامعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن  عام ١٩٩٠م.

وبعد مشاركته  برنامج التطوير ا�هني التابع ±دارة تقنية ا�علومات وإنجازه لعدٍد من ا�هام  قطاع ا¦دمات الهندسية، ¤ اختياره 

 عام ١٩٩٦م ل�لتحاق ببرنامج الشركة لدراسة القانون خارج ا�ملكة، حيث حصل على درجة الدكتوراه  القانون مع مرتبة الشرف 

من جامعة أوك�هوما سيتي  الو¸يات ا�تحدة ا�مريكية.

وبعد اجتيازه امتحان نقابة ا�حام� والعمل لدى شركة محاماة عا�ية  مدينة نيويورك، التحق ا�ستاذ نبيل ا�نصور لدى عودته 

ج  عديٍد من ا�هام وا�سؤوليات، التي شملت ترأ¾س الفريق  Áللمملكة  عام ٢٠٠٠م بالشؤون القانونية  أرامكو السعودية، حيث تدر

القانوني بأرامكو السعودية لتنفيذ مشروع صدارة للكيميائيات، أحد أكبر ا�شاريع ا�شتركة الدولية على مستوى العاÄ؛ وترأ¾س عدٍد من 

الفرق القانونية؛ وتقدË استشارات قانونية مهمة  مجال امتيازات النفط والغاز واتفاقيات استثمار أخرى، بما  ذلك ا�شاركة  

ا�فاوضات مع عدٍد من شركات النفط العا�ية بشأن عديٍد من ا¸ستثمارات الضخمة  قطاع الغاز غير ا�صاحب با�ملكة.

فريق القياديين



نبیل عبدالعزیز املنصور اإلدارة العلیا

كما قام ا�ستاذ نبيل ا�نصور بتقدË ا¸ستشارات القانونية بشأن أنظمة الشركات، بما  ذلك الشؤون القانونية للشركة، والعقود 

التجارية والدعاوى، وا�شاركة  �ان تسوية ا�نازعات، وعمل  وظيفة أم� السر لعدٍد من شركات ا�شاريع ا�شتركة التي أسستها 

أرامكو السعودية مع عدٍد من شركات النفط العا�ية.

كما ُع�Ò ا�ستاذ نبيل ا�نصور مستشاًرا قانونًيا عاًما مشارًكا  الفترة من أبريل ٢٠١١م إلى فبراير ٢٠١٤م، حيث قاد برنامًجا استراتيجًيا 

ى إلى تحويلها لتكون إحدى أفضل ا±دارات القانونية العا�ية  فئتها. كما أشرف خ�ل  Áعلى عدة أعوام، وأد Áبالشؤون القانونية امتد

تلك الفترة على عدٍد من ا�قسام القانونية ا�تخصصة بالتقاضي، والتجارة الدولية، وتطوير مشاريع ا¸ستثمار، والتمويل.

و فبراير ٢٠١٤م، ُع�Ò ا�ستاذ نبيل ا�نصور مديًرا تنفيذًيا لقطاع ا�شتريات وإدارة منظومة ا±مداد، حيث ُكلÒف بمسؤولية ا±شراف 

ي نائًبا  Òعلى منظومة ا±مداد  الشركة، وأنشطة ا�قاو¸ت، وا�عمال اللوجستية العا�ية للمواد  أرامكو السعودية. وبعد ذلك ُسم

للرئيس لذلك القطاع  مايو ٢٠١٥م. و أكتوبر ٢٠١٥م، ُع�Ò نائًبا للمستشار القانوني العام بالشؤون القانونية.

شارك ا�ستاذ نبيل ا�نصور  عديٍد من برامج التطوير ا�هني والقيادي، من بينها "برنامج الرئيس للتحدي القيادي"، وبرامج أخرى  

جامعتي أوكسفورد با�ملكة ا�تحدة، وهارفارد بالو¸يات ا�تحدة ا�مريكية.


