المرشحون لمجلس األمناء
الدورة الخامسة
( ٢٠١٩م ٢٠٢٣ -م)

صاحب السمو الملكي

األمير /سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.
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المؤهل األكاديمي:

§درجة املاجستير يف العلوم االجتماعية والسياسية  -كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة.
§درجة املاجستير يف العلوم االجتماعية والسياسية  -جامعة سيراكيوز ،الواليات املتحدة األمريكية
«١٩٩٩م»« ،التحول القبلي والبناء الوطني يف التجربة السعودية».

المؤهالت األخرى:

§عقيد طيار حربي متقاعد  -القوات اجلوية امللكية السعودية «١٩٩٦ - ١٩٨٥م».
§طيار مدني معتمد.
s sوزارة الدفاع والطيران ـ رئاسة الطيران املدني ـ اململكة العربية السعودية.
s sوزارة النقل ـ هيئة الطيران االحتادي الفيدرالي ـ الواليات املتحدة األمريكية.
s sطيار مدني ( )Airline Transport + Pilot – ATPطائرات الهبوط البري متعددة احملركات
(طائرات نفاثة) 115K-GIV, Lear Jet, G
s sطيار جتاري ( )Commercial Pilotطائرات الهبوط البري ذات احملرك الواحد ،الطائرات
الشراعية ()Glider Aero Tow
s sطيار خاص ( )Private Pilotـ طائرات الهبوط البحري ذات احملرك الواحد ،الطائرات العمودية
والطائرات البرية ذات احملرك الواحد ،طائرات نفاثة CE500,125-HS

s sأكثر من ( )٨000ساعة طيران على انواع مختلفة من الطائرات العسكرية واملدنية والنفاثة
والشراعية والعمودية.

االرتباطات الحالية:

§رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مبرتبة وزير.
§نادي الطيران السعودي املدني.
s sمؤسس ورئيس مجلس اإلدارة.
s sرئيس اللجنة املالية.
s sرئيس جلنة الوقف اخليري مبكة املكرمة
s sرئيس اللجنة التنفيذية.
s sعضو فريق الطيران الشراعي (الرياح العربية).
§جمعية األطفال املعوقني /اململكة العربية السعودية.
s sعضو اجلمعية ورئيس مجلس اإلدارة.
s sرئيس اللجنة التنفيذية.
s sمؤسس ورئيس «جائزة األمير سلطان بن سلمان لتحفيظ القرآن الكرمي لألطفال املعوقني».
s sرئيس جلنة «جائزة جمعية األطفال املعوقني».
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§مؤسسة التراث اخليرية /اململكة العربية السعودية.
s sمؤسس ورئيس املؤسسة.
s sرئيس ومؤسس «جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني».
§مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
s sمؤسس مشارك.
s sرئيس مجلس األمناء.
s sمؤسس جائزة امللك سلمان العاملية إلبحاث األعاقة.
s sرئيس اللجنة املنظمة للمؤمترات الدولية لإلعاقة والتأهيل من (األول  -اخلامس).
s sرئيس جلنة النظام الوطني لرعاية املعوقني (أقر من الدولة عام ٢٠٠٠م)
s sرئيس املجلس التنسيقي للجمعيات اخليرية املعنية بخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة
(٢٠١٧-٢٠٠١م)
s sرئيس اللجنة اإلشرافية العليا لبرنامج الوصول الشامل.
§واحة امللك سلمان للعلوم  /اململكة العربية السعودية.
s sرئيس مجلس األمناء ورئيس اللجنة التنفيذية واللجنة التوجيهية.
§الهيئة العامة للطيران املدني /اململكة العربية السعودية.
s sعضو مجلس اإلدارة و اللجنة التنفيذية.
s sرئيس اللجنة اإلشرافية لتطوير مطار امللك خالد الدولي.
§جمعية مستكشفي الفضاء الدولية .ASE
s sعضو مؤسس.
s sعضو اللجنة التنفيذية
s sرئيس مؤمتر مستكشفي الفضاء اخلامس يف الرياض.
s sرئيس مؤمتر مستكشفي الفضاء اخلامس والعشرون يف الرياض
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االرتباطات السابقة:
§باحث يف إدارة االتصاالت الدولية بوزارة اإلعالم والثقافة-اململكة العربية السعودية 1402ه (1982م).
§نائــب مديــر اللجنــة الســعودية اإلعالميــة بــدورة لــوس أجنلــوس لأللعــاب األوملبيــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
1404هـــ (1984م).
§مدير إدارة اإلعالن املكلف بوزارة الثقافة واإلعالم ـ اململكة العربية السعودية 1404هـ (1984م).
§عضو اللجنة التنفيذية -جمعية مستكشفي الفضاء الدولية 1405هـ (1985م).
§أخصائــي حمولــة -مكــوك الفضــاء (ديســكفري) «مهمــة  51جــي» ،ممثـ ً
ا للمؤسســة العربية لالتصــاالت الفضائية
«عربســات» -لدى إدارة الطيران والفضاء الوطنية «ناســا»-الواليات املتحدة األمريكية 1405هـ (1985م).
§رئيس اللجنة االستشارية ملركز الرياض للعلوم ـ الهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض 1407ه (1986م).
§عقيد طيار حربي «متقاعد» -القوات اجلوية امللكية السعودية 1416-١٤٠٥هـ (198٥م 1996 -م).
§رئيس اللجنة املالية -جمعية األطفال املعوقني 1409هـ (1989م).
§الرئيس الفخري -جمعية احلاسبات السعودية 1413هـ (1993م).
§الرئيس الفخري ملجلس إدارة اجلمعية السعودية لعلوم العمران 1413هـ (1993م).
§رئيس جلنة التخطيط ملشروع تطوير الدرعية 1416هـ (1996م).
§رئيس اللجنة التوجيهية ملتابعة توصيات «املؤمتر الدولي األول لإلعاقة والتأهيل» 1416هـ (1416م).
§رئيــس اللجنــة املشــرفة علــى إعــداد «نظــام رعايــة املعوقــن باململكــة» ،ورئيــس اللجنــة التوجيهيــة1416 .هـــ
(1417م).
§عضــو اللجنــة العليــا ـ منظمــة التأهيــل الدولــي إلعــادة صياغــة وثيقــة التأهيــل للمعوقــن لأللفيــة القادمــة 1419ه
(1999م).
§رئيس صندوق البحوث العلمية ـ مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة 1419م (1999م).
§رئيس اللجنة التأسيسية ـ نادي الطيران السعودي 1420هـ (2000م).
§رئيــس اللجنــة التوجيهيــة إلعــداد اخلطــة اخلمســية للتنميــة الســياحية ـ الهيئــة العامة للســياحة والتــراث الوطني.
1420هـ (2000م).
§رئيس املجلس التنسيقي للجمعيات اخليرية املعنية بخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
§رئيس اللجنة اإلشرافية العليا لسوق عكاظ.
§رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (٢٠١٨ - ٢٠٠٨م).
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صاحب السمو الملكي األمير/

محمد بن خالد العبداهلل الفيصل آل سعود
رئيس مجموعة الفيصلية القابضة
ممثل المجموعة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§ماجستير إدارة األعمال ،كلية إدارة األعمال ،جامعة هارفارد ،بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية.
§بكالوريوس العلوم ،اإلدارة الصناعية ،جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،اململكة العربية السعودية.
§رئيس مجموعة الفيصلية القابضة القابضة.
§عضو اجلمعية العمومية ملؤسسة امللك فيصل اخليرية.
§نائب رئيس مجلس أمناء مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة وعضو املجلس.
§عضو مجلس إدارة شركة .Jp Morgan Saudi Arabia
§عضو مجلس إدارة شركة اخلزامى.
§عضو مجلس األمناء ملؤسسة امللك خالد اخليرية.
§عضو مجس األمناء جلمعية داون سيندروم Dawn Syndrome
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معالي الدكتور

توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة
وزير الصحة
ممثل وزارة الصحة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§وزير الصحة2016 ( ،م  -حتى اآلن).
§الدكتــوراه يف علــوم احلاســب اآللــي  ،جامعــة بيتســبرغ ،واليــة بنســلفانيا ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام
(1999م).
§ماجستير يف علم احلاسبات  ،وعلم املعلومات.
§بكالوريوس يف اإلدارة املالية والرياضيات  ،كلية إدارة األعمال  ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
§وزير التجارة والصناعة (من ديسمبر 2011م وحتي مايو 2016م).
§رئيس مجلس إدارة هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
§رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة.
§وكيل مكلف لشؤون الصناعة ،وزارة التجارة والصناعة (2012 - 2010م).
§مشرف على البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية (2012 - 2010م).
§مدير عام هيئة املدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) (2012 - 2007م).
§مدير عام املعلومات وقطاع تقنية االتصاالت لدى الهيئة العامة لالستثمار.
§املؤهالت:
العضويات:
§عضو مجلس الوزراء.
§رئيس مجلس إدارة املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
§رئيس املجلس الصحي السعودي.
§رئيس مجلس الهالل األحمر السعودي.
§رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
§رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
§عضو مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
§عضو جلنة احلج العليا.
§عضو جلنة املخدرات.
§عضو جلنة الدفاع املدني.

11

األستاذ الدكتور/
تهاني بنت عبدالعزيز محمد البيز
وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية
ممثل الوزارة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§دكتــوراه تربيــة /مناهــج وطــرق تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة ،جامعــة بتســبيرج مدينــة بتســبيرج ،واليــة بنســلفانيا،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
§ماجستير تربية ،جامعة بتسبيرج ،مدينة بتسبيرج ،والية بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
§بكالوريوس لغة إجنليزية ،كلية التربية للبنات ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
§املشرف على وكالة البرامج التعليمية بوزارة التعليم.
§مستشار وزير التعليم.
§العضــو املمثــل للــوزارة لــدى اجلهــات الداخليــة واخلارجيــة فيمــا يخــص البرامــج التعليميــة للموهوبــن والتربيــة
اخلاصــة والتعليــم املســتمر.
§وكيلة كلية التربية بجامعة جدة( ،حتى  26مايو 2019م).
§وكيلة معهد اللغة االجنليزية بجامعة جدة من(2017-2015م).
§عضو جلان استشارية ،والعديد من اللجان األخرى بجامعة جدة( .سابقاً).
§أســتاذ املناهــج وطــرق تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة ،قســم املناهــج وطــرق التدريــس ،كليــة التربيــة ،جامعــة جــدة
باإلضافــة إلــى شــغل العديــد مــن املناصــب اإلداريــة (2018-2016م).
§رئيسة وحدة التطوير مبعهد اللغة اإلجنليزية ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جده( .سابقاً).
§رئيسة وحدة الدراسات العليا مبعهد اللغة اإلجنليزية ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جده( .سابقاً)
§مــدرب دولــي يف مهــارات العــرض والتقــدمي للمحترفــن ،ومــدرب دولــي يف إعــداد املــدرب احملتــرف ،مؤسســة إل
جــي إل ســيمنارز ،ســتراتفورد ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
§رئيسة النادي السعودي الثقايف ،القسم النسائي ،مدينة بتسبيرج ،بنسلفانيا ،الواليات املتحدة األمريكية.
§حاصلــة علــى جائــزة التفــوق العلمــي ملرحلــة املاجســتير مــن الســفير الســعودي لــدى الواليــات املتحــدة األميركيــة
(1998م).
§حاصلــة علــى جائــزة أفضــل بحــث يف مؤمتــر التربيــة الدولــي ،واليــة هــاواي ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــام
(2015م).
§عضو يف العديد من املراكز واملنظمات واللجان احمللية واإلقليمية والدولية.
§نائب رئيس املؤمتر الدولي األول للغة اإلجنليزية بجامعة جدة.
§نشرت العديد من األبحاث وأوراق العمل ،وهناك منها حتت التنفيذ.
§اإلشراف واملناقشة للرسائل العلمية ،حتكيم داخلي وخارجي.
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معالي المهندس

طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس
أمين منطقة الرياض
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض
ممثل الهيئة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§ماجستير هندسة ،تخصص هندسة مدنية من جامعة أريزونا ،الواليات املتحدة األمريكية (1986م).
§أمني منطقة الرياض من 1439هـ  -اآلن.
§نائب وزير الشؤون البلدية والقروية باملرتبة املمتازة (1438هـ).
§نائب رئيس مركز املشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض (1432هـ).
§كلــف بالقيــام مبهــام مديــر عــام التشــغيل والصيانــة مبركــز املشــاريع والتخطيــط بالهيئــة العامــة لتطويــر
مدينــة الريــاض ،باإلضافــة إلــى عملــه كمديــر عــام املنشــآت احلضريــة (1431هـــ).
§مديــر عــام املنشــآت احلضريــة مبركــز املشــاريع والتخطيــط بالهيئــة العامــة لتطويــر مدينــة الريــاض
(1429هـــ).
§مدير عام اإلنشاء مبركز املشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض (1419هـ).
§مدير إدارة تنفيذ مشروع مركز امللك عبدالعزيز التاريخي (1417هـ).
§مدير وحدة إدارة املشاريع مبركز املشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض (1414هـ).
§مســاعد مديــر تنفيــذ مشــروع تطويــر طريــق امللــك فهــد ،وكذلــك مشــروع تطويــر منطقــة قصــر احلكــم
(1408هـ).
§رئيس مجلس إدارة شركة الرياض القابضة.
§رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير
§رئيس مجلس خدمات منطقة الرياض.
§شــارك يف عضويــة العديــد مــن اللجــان ،منهــا( :مجلــس هيئــة تطويــر مدينــة الريــاض ،املجلــس البلــدي
ملدينــة الريــاض).
§حضر العديد من الدورات التدريبية يف مجال التخصص داخل وخارج اململكة.
§ترأس العديد من اللجان املنبثقة من مركز املشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض.
§مثل الهيئة يف العديد من املؤمترات والندوات.
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معالي الدكتور /أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§دكتوراه يف الهندسة امليكانيكية  -جامعة أولددومنيون ـ الواليات املتحدة األمريكية .عام 2000م.
§ماجســتير يف الهندســة امليكانيكيــة  -جامعــة ويســترن ميتشــجان ـ الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،عــام
1996م.
§بكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية  -جامعة امللك سعود ـ اململكة العربية السعودية ،عام 1992م.
§محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،منذ عام 2015م حتى اآلن.
§وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية2012 ( ،م 2015 -م).
§مساعد املدير العام للتطوير ،البنك السعودي للتسليف واالدخار2012( ،م2012 -م).
§مدير عام االدارة العامة للمشروعات والصيانة (20٠٩م2012 -م)
§مدير عام اإلدارة العامة للتعاون الدولي باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني2003( ،م 2009 -م).
§استاذ مشارك ـ الكلية التقنية بالرياض2006( ،م).
§استاذ مساعد ـ الكلية التقنية بالرياض2000( ،م 2006 -م).
§مدرس ـ الكلية التقنية بالرياض1993( ،م 2000 -م ).
§عضو مشارك باجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكيني.)ASME( .
§عضو اجلمعية األمريكية لعلوم الطيران والفضاء.)AIAA( .
§مهندس ميكانيكي مستشار يف الهيئة السعودية للمهندسني.
§عضو مجلس الكلية التقنية بالرياض ،حتى 2004م.
§عضــو مجلــس ادارة املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء العمــل والشــؤون االجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون
اخلليجــي.
§عضــو اللجنــة العليــا املنظمــة ورئيــس اللجنــة املاليــة ورئيــس اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر واملعــرض الســعودي
التقنــي الرابــع.
§عضو جلنة التدريب واالبتعاث باملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني حتى ابريل 2009م.
§عضو املجلس العلمي للكليات التقنية حتى 2007م.
§عضو فريق االستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني.
§عضو وفد اململكة يف منظمة العمل الدولية.
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معالي الدكتور/

ماجـــد بن إبراهيم بن محمد الفــ َّياض

18

المشرف العـــام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز

مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس طب من جامعة امللك سعود بالرياض.
§برنامج الزمالة يف طب األطفال من جامعة ( )Tuftsيف بوسطن ،الواليات املتحدة األمريكية.
§زمالة طب قلب األطفال من جامعة كوملبيا يف نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية.
§حصــل علــى شــهادة التخصــص مــن املجلــس األمريكــي لطــب األطفــال (American Board of
 )Pediatricsعــام 1996م.
§حصــل علــى شــهادة املجلــس الفرعــي األمريكــي ألمــراض قلــب األطفــال (American Sub-Board
 )of Pediatric Cardiologyيف العــام 2000م
§أكمــل التدريــب املهنــي يف تخصــص كهربائيــة القلــب يف جامعــة ( )Baylorيف هيوســن ،الواليــات املتحــدة
األمريكية.
§حصــل علــى درجــة املاجســتير يف اإلدارة الطبيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،عــام 2015م.
§باحــث نشــط يف مجــال تخصصــه ،وحصــل علــى عــدة منــح بحثيــة منهــا :مشــروع بحثــي دولــي متعــدد
املراكــز الكتشــاف األســباب الوراثيــة لتشــوهات القلــب اخللقيــة.
§باحث رئيس ملشروع وراثيات االضطرابات القلبية الوعائية املندلية ،باململكة العربية السعودية.
§باحث رئيس ملشروع فحص تخطيط كهربائية القلب لتالميذ املدارس :دراسة سكانية شاملة
§نشر مقاالت ومستخلصات يف العديد من املجالت الطبية احمل َّكمة محلياً وعاملياً.
§خدم يف العديد من املجالت العلمية كمح ِّرر ،وعضو مجالس حترير ،وكمح ِّكم.
§عمل كمح ِّرر ملجلتني عامليتني.
§عضو يف العديد من اجلمعيات املهنية.
§شارك كمتحدث مدعو يف العديد من الندوات احمللية واإلقليمية والعاملية.
§شغل العديد من املناصب القيادية ،وساهم يف حتسني مستوى الرعاية الصحية.
§عضو يف العديد من اللجان احلكومية.
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عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الجريسي
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي
العضو المؤسس للمركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة األولى يف 1420/07/17هـ املوافق 1999/10/26م.
§شهادة دكتوراه الشرف يف فلسفة االقتصاد من جامعة كينسنجتون األمريكية (نوفمبر1999/م).
§شــهادة دكتــوراه الشــرف يف «فلســفة إدارة األعمــال» مــن جامعــة أمريــكا  -واليــة مونتانــا األمريكيــة
(ســبتمبر2000/م).
§درجــة أســتاذ وزميــل (بروفيســور) يف االقتصــاد ،جامعــة أمريــكا ،واليــة مونتانــا األمريكيــة
(فبرايــر2001 /م).
§جائــزة الشــخصية اإلســامية العامليــة املميــزة لعــام 2000م مــن مؤسســة «محمــد اإلســامية» مدينــة
شــيكاغو بواليــة إيلونيــز األمريكيــة (عــام 1999م).
§جائــزة وميداليــة «ابــن ســينا» «للمآثــر العظيمــة واخلدمــات اجلليلــة جتــاه الشــعوب» اللجنــة األوروبيــة
التابعــة ملنظمــة األمم املتحــدة (ديســمبر2006/م).
§درجة «أكادميي يف العلوم االقتصادية» من األكادميية الروسية للعلوم االجتماعية (يناير2007 /م).
§لقــب ســفير الصداقــة األهليــة مــن جمعيــة الصداقــة بــن الشــعب الصينــي وشــعوب العالــم (مايــو/
2008م).
§رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية يف رغبة.
§رئيس مجلس األعمال السعودي الصيني.
§عضو مجلس أمناء وعضو مؤسس مبركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
§عضو مجلس إدارة جمعية البر اخليرية.
§عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز بن باز اخليرية.
§عضو مجلس أمناء جامعة األمير محمد بن فهد باملنطقة الشرقية.
§عضو مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان  -تبوك.
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سمير أحمد ناصر البنعلي
رئيس مجلس إدارة شركة أحمد ناصر البنعلي القابضة
ممثل الشركة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس العلوم من جامعة الواليات املتحدة الدولية.
§شــهادة دبلــوم ثانويــة مــن مدرســة برمانــا الثانويــة ومدرســة الواليــات املتحــدة الدوليــة ،بيــروت
 لبنــان.§رئيس مجلس إدارة شركة أحمد ناصر البنعلي القابضة.
§عضو مجلس أمناء مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
§عضو مجلس إدارة شركة أحمد ناصر البنعلي وأوالده.
§عضو مجلس إدارة شركة سافج العربية.
§عضو مجلس إدارة شركة الطعام اللذيذ.
§عضو مجلس إدارة شركة البنعلي وكوردل العربية.
§عضو سابق يف مجلس املنطقة الشرقية دورتني متتاليتني حتى عام 1425هـ.
§عضو يف مجتمع األعمال السعودي الفرنسي ،املنطقة الشرقية.
§إدارة أحــد أولــى شــركات املقــاوالت األربعــة األهليــة يف املنطقــة التــي ســاهمت يف تطويــر ومنــو
األعمــال املتعلقــة يف النفــط واملجتمــع.
§القنصل الفخري للسفارة الفرنسية يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية.
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خالد بن علي بن عبدالرحمن التركي
رئيس مجلس إدارة مجموعة التركي القابضة
العضو المؤسس للمركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس وماجستير يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،اجلامعة األمريكية ،واشنطن.
§ماجستير يف إدارة األعمال من جامعة ستانفورد ،كاليفورنيا.
§رئيس مجلس إدارة مجموعة التركي القابضة.
§مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة التركــي القابضــة (تأسســت عــام 1975م) .تتكــون املجموعــة مــن
عــدة شــركات تعمــل يف مجــال البنــاء ،تصنيــع مــواد البنــاء ،اخلدمــات البتروليــة ،وتكنولوجيــا االتصــاالت
يف اململكــة .تقــوم املجموعــة باالســتثمار خــارج اململكــة مــن خــال شــركاتها يف مصــر وبريطانيــا.
§عضو مجلس أمناء مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
§عضو (سابق) يف مجلس ادارة بنك سامبا.
§رئيس مجلس إدارة البنك الدولي اململوك للشركة العربية املصرفية (لندن) (سابقاً).
§عضو (سابق) يف أول مجلس إدارة للهيئة امللكية للجبيل وينبع ،ملدة ( )9سنوات.
§عضو يف مجلس املنطقة الشرقية ملدة ( )8سنوات (سابقاً).
§أســس مــدارس الظهــران األهليــة عــام 1977م (كمؤسســة تربويــة ال تهــدف الــى الربــح) وتخــدم ألفــي
طالــب وطالبــة تقريب ـاً ،تشــمل جميــع مراحــل التعليــم العــام.
§رئيــس (ســابق) للمجلــس االستشــاري (التأسيســي) ملركــز دراســات الشــرق األوســط يف جامعــة هارفــارد
( ،)Harvardحيــث ســاهم يف تأســيس أول برنامــج لشــهادة املاجســتير يف الدراســات العربيــة املعاصــرة.
§عضــو (ســابق) يف مجلــس أمنــاء كليــة مدلبيــري األمريكيــة ( ،Middlebury Collegeحيــث ســاهم يف
تأســيس كليــة لتعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقــن بهــا.
§عضو (سابق) يف مجلس أمناء الكلية الثانوية العامة ،بيروت ()IC
§عضو (سابق) يف مجلس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة.
§عضــو (ســابق) يف مجلــس اإلدارة (التأسيســي) لشــركة تطويــر القابضــة ،مشــروع امللــك عبــداهلل لتطويــر
التعليــم.
§أحــد املؤسســن ورئيــس (ســابق) (أكثــر مــن عشــرين عــام) ملجلــس إدارة مركــز رعايــة وتأهيــل املعاقــن
باملنطقــة الشــرقية.
§عضو مجلس االمناء (من املؤسسني) ،مؤسسة الفكر العربي.
§عضو مجلس إدارة موهبة (مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع).
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فهد بن عبد اهلل بن صالح العثيم
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداهلل العثيم لالستثمار.
ممثل الشركة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريــوس إدارة االعمــال والتســويق مــع مرتبــة الشــرف– جامعــة امللــك ســعود -اململكــة العربيــة
الســعودية 2001م.
§نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة عبــداهلل العثيــم لالســتثمار (شــركة مســاهمة مقفلــة)( 2005حتــى
اآلن).
§نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسواق عبداهلل العثيم (شركة مساهمة مدرجة)( 2007حتى اآلن).
§عضو مجلس إدارة شركة دار اخليول للمقاوالت العامة (شركة مساهمة مقفلة) (2018 -2005م).
§عضو مجلس إدارة شركة بداية لتمويل املنازل ( 2013حتى اآلن).
§عضو مجلس إدارة شركة إجمال احملدودة ( 2013حتى اآلن).
§عضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل السعودي الكويتي ( 2013حتى اآلن).
§رئيس جلنة املراجعة شركة اسواق عبداهلل العثيم  2013حتى االن).
§عضــو جلنــة الترقيــات واملكافــآت شــركة اســواق عبــداهلل العثيــم (شــركة مســاهمة مدرجــة) (2009
حتــى اآلن).
§عضو جلنة الترقيات واملكافآت شركة بداية لتمويل املنازل ( 2015حتى اآلن).
§عضو مراكز الشرق األوسط للتسوق ( 2002حتى اآلن).
§عضو مجلس القيادات العربية الشابة (2012 - 2009م).
§عضو جلنة السياحة ( 2009حتى اآلن).
§عضو البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (2016 - 2012م).
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طارق بن عبدالرحمن بن صالح السدحان
الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.
ممثل البنك بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§ماجستير يف إدارة األعمال من  Ecole National des Ponts et Chausséesيف فرنسا.
§بكالوريوس يف احملاسبة من جامعة امللك سعود.
§الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.
§مستشار يف صندوق التنمية العقاري.
§املدير املكلف يف الهيئة العامة للزكاة والدخل.
§وكيل احملافظ للرقابة يف مؤسسة النقد العربي السعودي.
§مراجع مساعد بشركة  KPMGيف اململكة العربية السعودية.
§شــغل عــدة مناصــب يف شــركة  KPMGإلــى أن أصبــح شــريكاً يف عــام 2003م .اســتمر بالعمــل فيهــا
ملــدة ( )18ســنة.
§الرئيس التنفيذي /الشريك اإلداري  ،KPMGورئيس اللجنة االستشارية ملدة خمس سنوات.
§شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارة واملنظمات واللجان خالل حياته املهنية.
§زميل يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني والهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
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فهد بن عبدالرحمن بن علي التركي.

30

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،مجموعة شركات عبدالرحمن علي
التركي (مجموعة اتكو).
العضو المؤسس للمركز.

مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس اتصاالت من جامعة ريتشموند ،لندن ،اململكة املتحدة.
§عضو مجلس أمناء مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
§عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمني التعاوني ،اململكة العربية السعودية.
§عضــو مجلــس إدارة شــركة ردالنــد (العربيــة) للخدمــات الصناعيــة احملــدودة ،اململكــة العربيــة
الســعودية.
§عضو مجلس إدارة شركة هوني ويل تركي العربية احملدودة ،اململكة العربية السعودية.
§عضو مجلس إدارة شركة كيلر تركي احملدودة ،اململكة العربية السعودية.
§عضو مجلس إدارة شركة روكويل اوتوميشن السعودية احملدودة ،اململكة العربية السعودية.
§عضو مجلس إدارة مستشفى البحرين التخصصي ،البحرين.
§عضو مجلس إدارة شركة جولدن بيراميدز بالزا ،مصر.
§عضو مجلس إدارة شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية واملشروعات الترفيهية ،مصر.
§عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية ،مصر.
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عمرو محمد عبداهلل كامل
مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة السعودية.
ممثل المجموعة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس إدارة أعمال  -جامعة امللك سعود.
§عضو مجلس املديرين بشركة دلة لالتصاالت2005( .م  -األن).
§مدير عام شركة املراعاة احملدودة (2001م-األن).
§مدير عام شركة اتصاالت اجلواء احملدودة (2010م  -األن).
§رئيس مجلس املديرين بشركة مدارس تعليم القيادة2016( .م  -األن).
§عضو مجلس مديرين بالشركة الوطنية للمحافظة على البيئة (بيئة)2005( .م  -األن)
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صالح بن إبراهيم عبداهلل الخليفي
مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية
ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز.
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مختصر السيرة الذاتية:

§درجة املاجستير يف احملاسبة من الواليات املتحدة بتاريخ 1985/12/20م.
§بكالوريوس العلوم اإلدارية تخصص محاسبة جامعة امللك سعود بالرياض 1401/1400هـ.
§مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود اخليرية.
§مدير الشؤون اإلدارية واملالية بالشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية.
§مراقب داخلي بالشركة العربية لالستثمار.
§مساعد مدير إدارة رأس املال بالصندوق السعودي للتنمية.
§عضو مجلس أمناء مركز امللك سلمان ألبحاث اإلعاقة.
§عضو مجلس إدارة مؤسسة باذل اخلير لألعمال التجارية والعقارية.
§عضو مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى.
§عضو مجلس إدارة شركة الدار العربية للطباعة والنشر.
§عضو مجلس مديري شركة سبأ العقارية.
§رئيس جلنة املراجعة بشركة إسمنت حائل.
§عضو جلنة املراجعة بالبنك السعودي لالستثمار.
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عبدالرحمن بن حسن عباس شربتلي.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة
المجتمع .جده.
ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§شهادة  ، GCEكلية فيكتوريا ،جمهورية مصر العربية عام 1961م.
§رئيس مجلس إدارة املؤسسة العربية الدولية ،جده ،اململكة العربية السعودية.
§رئيس مجلس إدارة املؤسسة السعودية العربية للتسويق والتوكيالت (ساماكو) ،جده.
§رئيس مجلس اإلدارة وعضو مؤسس بشركة أسمنت جنوب الوادي ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
§رئيس مجلس إدارة شركة النهلة للتجارة واملقاوالت ،جده.
§عضو مجلس اإلدارة يف بنك الرياض.
§عضو مؤسس بالشركة السعودية العربية للتوكيالت (وكالء سيارات أودى ـ فولكس فاجن ـ بورش).
§عضو مجلس إدارة وعضو مؤسس بالشركة السعودية للعدد واألدوات (ساكو).
§عضو مؤسس بشركة خدمات التسويق وتشغيل املشروعات التجارية.
§عضو مؤسس بشركة جيه  .جى  .سى السعودية احملدودة.
§عضو مؤسس يف البنك املصري اخلليجي ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
§نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو مؤســس بشــركة جولــدن بيراميــدز بــازا ،القاهــرة ،جمهوريــة مصــر
العربيــة.
§نائب رئيس مجلس إدارة ستي ستار العقارية ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
§عضو مجلس أمناء جامعة دار احلكمة.
§عضو الهيئة العاملية لإلغاثة اإلسالمية.
§عضو النادي األدبي بجده.
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الدكتور /يوسف بن عثمان بن محمد الحزيم
أمين عام مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن
جلوي آل سعود الخيرية
ممثل المؤسسة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§ دكتوراه يف املصارف اإلسالمية.
§ماجستير يف املصارف اإلسالمية.
§بكالوريوس يف العلوم السياسية.
§األمني العام ملؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود اللخيرية.
§أستاذ االقتصاد يف جامعة اليمامة وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (سابقاً).
§الرئيس التنفيذي للعنود لالستثمار.
§رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإلنتاج الثالثي للطاقة.
§خبير يف األوقاف والتنمية.
§عضــو مجلــس إدارة مجموعــة املناهــل اخليريــة ،وعمــل يف عــدة دول منهــا( :الباكســتان ،الفلبــن ،األردن،
ألبانيــا).
§أ ّلف العديد من الكتب يف االقتصاد ،والتنمية ،وإدارة املوارد البشرية ،وإدارة الذات ،والتاريخ والسياسة.
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المهندس /مبارك بن عبداهلل بن محمد الخفرة.
رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية.
ممثل الشركة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§دبلوم متقدم يف اإلدارة من كندا1976 ( ،م).
§بكالوريوس يف الهندسة الصناعية  ،الواليات املتحدة األمريكية (1973م).
§عضو مجلس الشورى ( 1997م 2001 -م).
§أمني عام جلنة استثمار رأس املال األجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء (1977م1986-م).
§مدير قسم الهندسة واملشاريع بوزارة الصناعة والكهرباء ( 1975م).
§مدير إدارة احلماية الصناعية بوزارة الصناعة والكهرباء (1973م).
§رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية.
§رئيس مجلس إدارة شركة البولي أوليفني السعودية منذ (2001م).
§رئيس مجلس إدارة مجموعة اخلفرة القابضة.
§رئيس مجلس إدارة شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني.
§رئيس مجلس إدارة البنك األول.
§وكيل وزارة الشؤون الصناعية بوزارة الصناعة والكهرباء (1986م 1997 -م).
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صالح بن حسين بن عاطف آل دويس
الرئيس التنفيذي المكلف-المجموعة السعودية لألبحاث
والتسويق
ممثل المجموعة بعضوية مؤسسي المركز
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مختصر السيرة الذاتية:

§بكالوريوس ترجمة من جامعة امللك سعود.
§دورات متعددة يف اإلدارة التنفيذية واإلدارة املالية.
§عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف.
§عضو مجلس اإلدارة «سابقاً» ـ احتاد املوزعني العرب.
§عضو مجلس إدارة منو اإلعالمية القابضة «سابقاً».
§مدير عام الشركة اخلليجية لإلعالن والعالقات العامة.
§مدير عام الشركة السعودية لألبحاث والنشر.
§مدير عام شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع.
§مدير عام الشركة العربية للوسائل.
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