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مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية لعام 2018 م 

 سعادة الأستاذ/
إبراهيم بن مهنا الحصيني

 معالي الدكتور/ 
فهد بن عبداهلل تونسي

معالي المهندس/
أحمد بن سليمان الراجحي

وكيل الوزارة للخدمات المركزية المكلف
مدير عام الإدارة العامة للمصروفات – ممثل وزارة المالية 

عضوًا

مستشار بالديوان الملكي  
)ممثل لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (

عضوًا

وزير العمل والتنمية الاجتماعية
رئيسًا

 سعادة الدكتور/ 
بسام بن عبداهلل البسام

 سعادة الأستاذ/ 
محمد بن صالح آل الشيخ 

 سعادة الدكتور/ 
خالد بن إبراهيم أبا الخيل

نائب المدير العام للتطوير والجودة
)ممثل معهد الإدارة العامة(

عضوًا

وكيل الوزارة لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية
)ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط( 

عضوًا

نائب المحافظ للخدمات المركزية
)ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني(

عضوًا
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 سعادة الدكتور/ 
محمد بن أحمد السديري 

 سعادة الأستاذ/ 
سطام بن عبدالعزيز الزامل

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية 
مقررًا

نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة مجموعة الزامل القابضة
)ممثل للقطاع الخاص(

عضوًا

 سعادة المهندس/ 
ريان بن محمد فايز

 سعادة الأستاذ/ 
يوسف بن عبداهلل البنيان

 سعادة الأستاذ/ 
سعد بن محمد السياري

الرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي
)ممثل للقطاع الخاص( 

عضوًا

نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية للصناعات الأساسية )سابك(  )ممثل للقطاع الخاص(

عضوًا

المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية 
)ممثل وزارة التجارة والاستثمار(

 عضوًا 
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اللجنة التنفيذية

معالي المهندس/
أحمد بن سليمان الراجحي

رئيسًا

 معالي الدكتور/ 
فهد بن عبداهلل تونسي

عضوًا

 سعادة الأستاذ/ 
يوسف بن عبداهلل البنيان

عضوًا

 سعادة المهندس/ 
ريان بن محمد فايز

عضوًا

 سعادة الأستاذ/ 
سطام بن عبدالعزيز الزامل

عضوًا

 سعادة الدكتور/ 
محمد بن أحمد السديري

عضوًا

لجنة استثمار موارد الصندوق المالية  

 سعادة المهندس/ 
ريان بن محمد فايز

رئيسًا

 سعادة الدكتور/ 
سليمان بن عبداهلل السكران

عضو خارجي

 سعادة الأستاذ/ 
سطام بن عبدالعزيز الزامل   

عضوًا

 سعادة الدكتور/ 
محمد بن أحمد السديري 

عضوًا

لجنة المراجعة

 سعادة الدكتور/ 
بسام بن عبداهلل البسام

رئيسًا

 سعادة الدكتور/ 
خالد بن إبراهيم أبا الخيل

عضوًا

 سعادة الأستاذ/ 
إبراهيم بن مهنا الحصيني

عضوًا

لجان مجلس الإدارة 
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الهيكل التنظيمي للصندوق

سكرتارية مجلس الإدارة   

لجنة المراجعة

لجنة استثمار موارد الصندوق المالية

اللجنة التنفيذية

مكتب رئيس مجلس الإدارة  

المكتب التنفيذي   

 الإدارة العامة للتطوير 
والتخطيط الاستراتيجي  

الإدارة العامة للمشاريع

المدير العام 

النائب التنفيذي

مجلس الإدارة  

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية   

 الإدارة العامة 
للشؤون القانونية   

 الإدارة العامة 
للتسويق والإعلام   

قطاع الخدمات  
 المشتركة  

قطاع خدمة 
العملاء 

قطاع العمليات 
التشغيلية 
المساندة  

قطاع المرصد 
الوطني للعمل   

قطاع دعم 
التدريب    

قطاع دعم 
التوظيف  

قطاع التمكين  
 والإبداع   




