
ُع� ا ستاذ محمد يحيى القحطاني نائًبا تنفيذًيا للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق اعتباًرا من 13 سبتمبر 2020م.

ويرأس ا�ستاذ محمد القحطاني مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة  و شركة موتيفا إنتربرايز ا�حدودة  و مصفاة أرامكو السعودية ا�بيل 

(ساسرف) و شركة تطوير مدينة ا�لك سلمان للطاقة (سبارك) . فضً� عن عضويته � مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية 

(معادن)، و شركة إس أويل، وشركة وادي الظهران للتقنية، و ا�تحاد ا�ليجي للبتروكيماويات و الكيماويات(GPCA) ، با�ضافة إلى شركة 

بينغرانغ للتكرير إس. دي. إن. بي. إتش. دي (بريفكيم للتكرير)، و شركة بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي 

(بريفكيم بتروكيميكال)، وُيشار إليهما مجتمعتين باسم   (بريفكيم).

وبا�ضافة إلى ما سبق، يشغل منصب الرئيس ا�شارك �جلس ا�شراف �امعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن. فضً� عن عضويته � 

مجلس إدارة غرفة التجارة الثنائية ا�مريكية العربية، و عضوية مجالس إدارات كل من الهيئة السعودية للمهندس¯ والشركة العربية 

للجيوفيزيقا وا�ساحة ا�حدودة (أركاس) وا�معية الدولية �هندسي البترول. 

 تقلد ا�ستاذ محمد القحطاني عدًدا من ا�ناصب القيادية منذ التحاقه بأرامكو السعودية. � عام 2008، ُع¯ � منصب كبير 

مهندسي البترول، ¸ ُع¯ � عام 2009 � منصب  ا�دير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ¸ نائب الرئيس � ذلك ا�جال. 

كما ُع¯ � منصب نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية و منصب نائب الرئيس للتخطيط العام. و� عام 2016، ُع¯ ا�ستاذ محمد 

القحطاني عضوا � مجلس ا�دارة العليا لشركة أرامكو السعودية و تقلد منصب النائب ا�على للرئيس للتنقيب وا�نتاج، وهو ا�نصب 

الذي شغله حتى توليه منصبه ا¾الي � التكرير وا�عا�ة والتسويق.

حصل ا�ستاذ محمد القحطاني على درجة البكالوريوس � علوم هندسة البترول من جامعة ا�لك فهد للبترول وا�عادن � عام 1988، 

كما حصل على شهادتي ا�اجستير والدكتوراه � التخصص ذاته من جامعة جنوب كاليفورنيا � عام 1992 وعام 1996 على التوالي.  

وأكمل ا�ستاذ محمد القحطاني العديد من البرامج التطويرية القيادية وا�دارية، بما فيها برنامج تطوير ا�داريين التنفيذيين الذي 

يقدمه ا�عهد الدولي للتطوير ا�داري � مدينة لوزان � سويسرا، وندوة أرامكو السعودية للتطوير ا�داري التي عقدت � العاصمة 

واشنطن وندوة اقتصاديات النفط � لندن وبرنامج تطوير الكفاءات ا�دارية � البحرين وندوة أوكسفورد للطاقة � لندن.
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