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بدءا من  1أبريل 2021م ،وذلك بعد أن ُك ِّلف للقيام
ُع ِّني األستاذ ناصر خالد النعيمي يف منصب النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاجً ،
بأعمال هذا املنصب بالوكالة منذ شهر سبتمبر من عام 2020م.
نائبا للرئيس
وقبل ذلك ،كان النعيمي قد شغل منصب نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير يف سبتمبر 2016م ،كما عُ ّني قبلها
ً
ألعمال الزيت يف منطقة األعمال الشمالية ،حيث ُك ِّلف بهذا املنصب يف شهر مايو 2012م.
وكان النعيمي قد التحق بالشركة يف عام 1980م ،ليعمل كمساعد هندسي يف قسم التخطيط واخلدمات اإلدارية .كما حصل على درجة
البكالوريوس يف هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا اجلنوبية يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1985م.
وعقب عودته ،التحق النعيمي ببرنامج التطوير املهني لهندسة البترول ،ليعمل يف هندسة اإلنتاج حلقول الظلوف واملرجان ومنيفة ،قبل
مستشارا أعلى ألعمال التشغيل.
أن ينتقل إلى أعمال اإلنتاج يف السفانية عام 1993م ،ليعمل
ً
ناظرا إدار ًيا ألعمال الزيت يف قسم أعمال اإلنتاج يف املنطقة املغمورة بالظلوف ،مث يف
ما بين عامي 1994م و1997م ،عمل النعيمي
ً
خدمات آبار اإلنتاج يف منطقة األعمال الشمالية ،ويف أعمال اإلنتاج يف أبو علي.
ُعني الحقً ا يف هذه
ويف عام 1997م ،بدأ النعيمي بالعمل يف إدارة مبيعات وتسويق النفط اخلام ،مث يف إدارة مبيعات وتسويق املنتجات ،لي َّ
املقطرة والكبريت يف عام 2000م .وقد ُك ِّلف النعيمي عدة مرات يف منصب مدير إدارة
مديرا أعلى للتسويق ملنتجات الديزل
اإلدارة
َّ
ً

ناصر خالد النعيمي

اإلدارة العليا

مبيعات وتسويق املنتجات حتى شهر ديسمبر من عام 2001م ،حيث تق َّلد منصب مدير خدمات التسويق لشركة البترول السعودي
العاملية يف مدينة نيويورك .ويف 2003م ،عاد النعيمي ليتسنَّم منصب مدير إدارة األعمال البحرية ،قبل أن يشغل منصب املدير إلدارة
ورش اخلدمات امليكانيكية يف عام 2004م.
مديرا إلدارة الفرض ،كما ُك ِّلف عدة مرات بالوكالة يف منصب املدير التنفيذي للخدمات الصناعية .ويف
يف عام 2007م ،عُ ِّني النعيمي
ً
مديرا تنفيذ ًيا خلطوط األنابيب والتوزيع وال ُفرض
2009مُ ،سمي ملنصب املدير العام لإلنتاج يف منطقة األعمال اجلنوبية ،قبل أن يعُني
ً
يف 2010م.
أيضا
جدير بالذكر أن النعيمي عُ ني
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة يف شركة أرامكو السعودية لتقنية التنقيب واإلنتاج يف عام 2017م ،وهو ً
ٌ
ً
عضو يف مجلس اإلدارة لشركة أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة ،وشركة أرامكو السعودية للتقنية.
كما شغل النعيمي سابقً ا عضوية مجلس اإلدارة يف شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل املحدودة )سامرف( ،وذلك يف الفترة من 2011م
إلى 2014م ،وكذلك يف شركة احلفر العربية ،يف الفترة من 2017م إلى 2020م.
إلى جانب ذلك ،شارك النعيمي يف عدة برامج للتطوير القيادي ،من بينها البرنامج اآلسيوي لألعمال والثقافة يف عام 2008م ،وبرنامج
كبار التنفيذيين بكلية لندن لألعمال يف عام 2004م ،وبرنامج الرئيس للتحدي القيادي يف عام 1998م.

