
ا�هندس أم� حسن الناصر هو الرئيس وكبير ا�داريين التنفيذيين، لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) التي ُتعد أبرز شركة 

طاقة وبتروكيميائيات متكاملة � العا� وأكبر موردي النفط ا�ام ل�سواق العا�ية. وهو أيًضا عضو � مجلس إدارة أرامكو السعودية.

على مدى تاريخه الوظي� � أرامكو السعودية، والذي امتد إلى أربعة عقود، من بينها منصب النائب ا�على للرئيس للتنقيب وا�نتاج، 

حيث قام أثناء توليه هذا ا�نصب بقيادة أكبر برنامج ل�ستثمار الرأسمالي �رامكو السعودية ضمن مجموعة ا�عمال ا�تكاملة للشركة 

� مجال النفط والغاز. و� ظل قيادة الناصر، تعمل الشركة � الوقت ا¥الي على ا¤ستفادة من موقعها الريادي � قطاع التنقيب 

وا�نتاج من خ�ل تعزيز حضورها � قطاعي التكرير والتسويق والكيميائيات ضمن سلسلة القيمة البترولية، وذلك عبر ضخ 

استثمارات ضخمة وإط�ق شراكات � مشاريع مشتركة داخل ا�ملكة وعدد من ا�سواق العا�ية.

 

ُيعتبر الناصر من أنصار ا¤رتقاء بالشباب السعودي وتطويره ومن ا�ساندين الفاعلº للمجلس ا¤ستشاري للقادة الشباب � الشركة، 

وهو عبارة عن برنامج أُعد ليكون حلقة وصل بين كوادر الشركة الشابة وقيادتها. كما ُيعد الناصر من ا�هتمº با¤رتقاء بالعنصر البشري 

من خ�ل التعليم والتدريب.

 

ويقود الناصر أيًضا جهود أرامكو السعودية الهادفة إلى إنتاج طاقة ومنتجات أكثر نظافة من خ�ل ا¤ستثمار � التقنيات الواعدة ومنها 

اÅيل القادم من محركات الوقود، وأعمال تحويل النفط اÃام إلى كيميائيات، واستخدامات الطاقة ا�تجددة، وا�شاريع الريادية التي تركز 

على حلول الطاقة النظيفة، واÅهود ا�بذولة على مستوى القطاع من أجل ا¥د من انبعاثات الغازات ا�سببة ل�حتباس ا¥راري ومنها 

مبادرة شركات النفط والغاز بشأن ا�ناخ.

 

ويقود الناصر إلى جانب ذلك مبادرة القيمة ا�ضافة ا�جمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الرامية إلى وضع برنامج لسلسلة التوريد 

ا�حلية، عا�ي ا�ستوى ويتسم بالفاعلية والكفاءة ويسهل الوصول إليه ويشمل هذا البرنامج الشركات الصغيرة وا�توسطة التي تدعم 

احتياجات أرامكو السعودية ا�تزايدة من ا�شتريات.

 

وبا�ضافة إلى مسؤوليات ا�هندس أمº حسن الناصر � الشركة، فهو أيًضا عضو � ا�جلس ا¤ستشاري الدولي Åامعة ا�لك فهد 

للبترول وا�عادن، ومجلس أمناء جامعة ا�لك عبد هللا للعلوم والتقنية، ومجلس ا�عمال الدولية التابع للمنتدى ا¤قتصادي العا�ي، 

وا�جلس ا¤ستشاري للرئيس وكبير ا�داريين التنفيذيين �عهد ماساتشوستس للتقنية، وا�جلس الدولي Åيه بي مورغان.

 

وهو عضو � جمعية مهندسي البترول منذ عدة عقود، وحاز على جائزة اÅمعية لÌنجاز مدى ا¥ياة � عام 2017م. كما حصل � عام 

2015م على ميدالية "تشارلز ف. راند" الذهبية التي تمنحها اÅمعية لÌنجازات ا�تميزة � إدارة التعدين، بما � ذلك البترول وعلم 

ا�عادن � العام 2015. و� العام 2020م، اختارت Åنة مكّونة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين � العاÎ ا�هندس أمº بن حسن 

الناصر، لينال جائزة شخصية العام التنفيذية � مجال الطاقة. وتسلÐم ا�هندس أمº بن حسن الناصر، جائزة كافالير، التي يقدمها 

نادي الكيميائيين برعاية مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتلجنس سيرفيسز (آي سي آي إس)، �  ديسمبر 2020م.

 

وقد حصل ا�هندس الناصر على درجة البكالوريوس � هندسة البترول من جامعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن � الظهران، كما أكمل 

ندوة التطوير ا�داري � أرامكو السعودية التي ُعقدت � العاصمة ا�مريكية واشنطن � عام 1999م، وبرنامج أرامكو السعودية لÓعمال 

الدولية � عام 2000م، وبرنامج كبار التنفيذيين � جامعة كولومبيا ا�مريكية � عام 2002م.

أمين حسن الناصر
الرئيس وكبير ا�داريين التنفيذيين

فريق القياديين



ا�هندس أم� حسن الناصر هو الرئيس وكبير ا�داريين التنفيذيين، لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) التي ُتعد أبرز شركة 

طاقة وبتروكيميائيات متكاملة � العا� وأكبر موردي النفط ا�ام ل�سواق العا�ية. وهو أيًضا عضو � مجلس إدارة أرامكو السعودية.

على مدى تاريخه الوظي� � أرامكو السعودية، والذي امتد إلى أربعة عقود، من بينها منصب النائب ا�على للرئيس للتنقيب وا�نتاج، 

حيث قام أثناء توليه هذا ا�نصب بقيادة أكبر برنامج ل�ستثمار الرأسمالي �رامكو السعودية ضمن مجموعة ا�عمال ا�تكاملة للشركة 

� مجال النفط والغاز. و� ظل قيادة الناصر، تعمل الشركة � الوقت ا¥الي على ا¤ستفادة من موقعها الريادي � قطاع التنقيب 

وا�نتاج من خ�ل تعزيز حضورها � قطاعي التكرير والتسويق والكيميائيات ضمن سلسلة القيمة البترولية، وذلك عبر ضخ 

استثمارات ضخمة وإط�ق شراكات � مشاريع مشتركة داخل ا�ملكة وعدد من ا�سواق العا�ية.

 

ُيعتبر الناصر من أنصار ا¤رتقاء بالشباب السعودي وتطويره ومن ا�ساندين الفاعلº للمجلس ا¤ستشاري للقادة الشباب � الشركة، 

وهو عبارة عن برنامج أُعد ليكون حلقة وصل بين كوادر الشركة الشابة وقيادتها. كما ُيعد الناصر من ا�هتمº با¤رتقاء بالعنصر البشري 

من خ�ل التعليم والتدريب.

 

ويقود الناصر أيًضا جهود أرامكو السعودية الهادفة إلى إنتاج طاقة ومنتجات أكثر نظافة من خ�ل ا¤ستثمار � التقنيات الواعدة ومنها 

اÅيل القادم من محركات الوقود، وأعمال تحويل النفط اÃام إلى كيميائيات، واستخدامات الطاقة ا�تجددة، وا�شاريع الريادية التي تركز 

على حلول الطاقة النظيفة، واÅهود ا�بذولة على مستوى القطاع من أجل ا¥د من انبعاثات الغازات ا�سببة ل�حتباس ا¥راري ومنها 

مبادرة شركات النفط والغاز بشأن ا�ناخ.

 

ويقود الناصر إلى جانب ذلك مبادرة القيمة ا�ضافة ا�جمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) الرامية إلى وضع برنامج لسلسلة التوريد 

ا�حلية، عا�ي ا�ستوى ويتسم بالفاعلية والكفاءة ويسهل الوصول إليه ويشمل هذا البرنامج الشركات الصغيرة وا�توسطة التي تدعم 

احتياجات أرامكو السعودية ا�تزايدة من ا�شتريات.

 

وبا�ضافة إلى مسؤوليات ا�هندس أمº حسن الناصر � الشركة، فهو أيًضا عضو � ا�جلس ا¤ستشاري الدولي Åامعة ا�لك فهد 

للبترول وا�عادن، ومجلس أمناء جامعة ا�لك عبد هللا للعلوم والتقنية، ومجلس ا�عمال الدولية التابع للمنتدى ا¤قتصادي العا�ي، 

وا�جلس ا¤ستشاري للرئيس وكبير ا�داريين التنفيذيين �عهد ماساتشوستس للتقنية، وا�جلس الدولي Åيه بي مورغان.

 

وهو عضو � جمعية مهندسي البترول منذ عدة عقود، وحاز على جائزة اÅمعية لÌنجاز مدى ا¥ياة � عام 2017م. كما حصل � عام 

2015م على ميدالية "تشارلز ف. راند" الذهبية التي تمنحها اÅمعية لÌنجازات ا�تميزة � إدارة التعدين، بما � ذلك البترول وعلم 

ا�عادن � العام 2015. و� العام 2020م، اختارت Åنة مكّونة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين � العاÎ ا�هندس أمº بن حسن 

الناصر، لينال جائزة شخصية العام التنفيذية � مجال الطاقة. وتسلÐم ا�هندس أمº بن حسن الناصر، جائزة كافالير، التي يقدمها 

نادي الكيميائيين برعاية مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتلجنس سيرفيسز (آي سي آي إس)، �  ديسمبر 2020م.

 

وقد حصل ا�هندس الناصر على درجة البكالوريوس � هندسة البترول من جامعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن � الظهران، كما أكمل 

ندوة التطوير ا�داري � أرامكو السعودية التي ُعقدت � العاصمة ا�مريكية واشنطن � عام 1999م، وبرنامج أرامكو السعودية لÓعمال 

الدولية � عام 2000م، وبرنامج كبار التنفيذيين � جامعة كولومبيا ا�مريكية � عام 2002م.
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