
ناصر خالد النعيمي
النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب وا�نتاج

فريق القياديين

ُع�� ا�ستاذ ناصر خالد النعيمي � منصب النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب وا�نتاج، بدًءا من 1 أبريل 2021م، وذلك بعد أن ُكل�ف 

للقيام بأعمال هذا ا�نصب بالوكالة منذ شهر سبتمبر من عام 2020م.

وقبل ذلك، كان النعيمي قد شغل منصب نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير � سبتمبر 2016م، كما ُعّ� قبلها نائًبا للرئيس 

�عمال الزيت � منطقة ا�عمال الشمالية، حيث ُكل�ف بهذا ا�نصب � شهر مايو 2012م.

وكان النعيمي قد التحق بالشركة � عام 1980م، ليعمل كمساعد هندسي � قسم التخطيط وا�دمات ا�دارية. كما حصل على 

درجة البكالوريوس � هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا ا©نوبية � الو¨يات ا�تحدة ا�مريكية عام 1985م.

وعقب عودته، التحق النعيمي ببرنامج التطوير ا�هني لهندسة البترول، ليعمل � هندسة ا�نتاج °قول الظلوف وا�رجان ومنيفة، 

قبل أن ينتقل إلى أعمال ا�نتاج � السفانية عام 1993م، ليعمل مستشاًرا أعلى �عمال التشغيل.

ما بين عامي 1994م و 1997م، عمل النعيمي ناظًرا إدارًيا �عمال الزيت � قسم أعمال ا�نتاج � ا�نطقة ا�غمورة � الظلوف، 

« � خدمات آبار ا�نتاج � منطقة ا�عمال الشمالية، و� أعمال ا�نتاج � أبو علي.

و� عام 1997م، بدأ النعيمي بالعمل � إدارة مبيعات وتسويق النفط ا�ام، « � إدارة مبيعات وتسويق ا�نتجات، لُيع�¼ ¨حًقا 

رة والكبريت � عام 2000م. � هذه ا�دارة مديًرا أعلى للتسويق �نتجات الديزل ا�قط¼



ا�دارة العلياناصر خالد النعيمي

وقد ُكل�ف النعيمي عدة مرات � منصب مدير إدارة مبيعات وتسويق ا�نتجات حتى شهر ديسمبر من عام 2001م، حيث تقل¼د منصب 

مدير خدمات التسويق لشركة البترول السعودي العا�ية � مدينة نيويورك. و� 2003م، عاد النعيمي ليتسن¼م منصب مدير إدارة 

ا�عمال البحرية، قبل أن يشغل منصب مدير إدارة ورش ا�دمات ا�يكانيكية � عام 2004م.

� عام 2007م، ُع�� النعيمي مديًرا �دارة الفرض، كما ُكل�ف عدة مرات بالوكالة � منصب ا�دير التنفيذي للخدمات الصناعية. و� 

عام 2009م، ُسمي �نصب ا�دير العام لÆنتاج � منطقة ا�عمال ا©نوبية، قبل أن يُع�¼ مديًرا تنفيذًيا �طوط ا�نابيب والتوزيع 

والُفرض � 2010م.

 Ç جديٌر بالذكر أن النعيمي ُع� نائًبا لرئيس مجلس ا�دارة � شركة أرامكو السعودية لتقنية التنقيب وا�نتاج � عام 2017م. كما

تعيين النعيمي رئيًسا �جلس إدارة شركة أرامكو السعودية لتقنية التنقيب وا�نتاج � شهر أبريل 2021.

كما شغل النعيمي سابًقا عضوية مجلس ا�دارة � شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل ا�حدودة (سامرف) � الفترة من 2011م إلى 

2014م، وكذلك � شركة ا°فر العربية � الفترة من 2017م إلى 2020م.

إلى جانب ذلك، شارك النعيمي � عدة برامج للتطوير القيادي، من بينها البرنامج اÍسيوي لÌعمال والثقافة � عام 2008م، 

وبرنامج كبار التنفيذيين بكلية لندن لÌعمال � عام 2004م، وبرنامج الرئيس للتحدي القيادي � عام 1998م.


