
          

Dr. Alrabiah holds a Ph.D. in Computer Science from the University of Pittsburgh in Pennsylvania; 

U.S, M.S. of Computer Science and another M.S. degree of Information Science; B.S. of Financial 

Management and Mathematics from the College of Business Administration, King Saud University.  

He has published more than 16 papers in international journals took part in conferences, and co-

authored Saudi National IT Plan vision document, which formed the basis for developing the Saudi 

National IT plan. 

Dr. Alrabiah has worked as Assistant Professor at King Saud University from 1999-2002, Director 

General of Information and Communications Technology Sector, at the Saudi Arabian General 

Investment Authority (SAGIA) from 2002-2007, Director General of Saudi Industrial Property 

Authority (MODON) from 2007-2011. In the month of April 2010, he was entrusted to work as 

Deputy Minister in the Ministry of Commerce & Industry and Supervisor of the National Industrial 

Strategy. He is the Minister of Commerce and Industry, since 2011, and occupies the following 

positions since 2011 up to now: 

•Minister of Commerce & Industry, Kingdom of Saudi Arabia. 

•Member of Council of Ministers. 

•Member of the General Committee for the Council of Ministers.  

•Chairman of the Board of Directors of Saudi Arabian Standards Organization (SASO). 

•Chairman of the Board of Directors of Saudi Industrial Property Authority (MODON).  

•Chairman of the Board of Directors of National Industrial Clusters Development Program (NICDP). 

•Chairman of the Board of Saudi Council of Competition Protection. 

 •Chairman of the Board of Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA). 
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•Chairman of the Board of Saudi Export Development Authority (SEDA).   

•Chairman of Saudi Authority for Accredited Valuators (Taqeem).  

•Chairman of the Saudi Institute of Internal Auditors (IIA).   

•Member of the Permanent Committee at the Supreme Economic Council. 

•Member of the Supreme Economic Council.  

•Member of the Supreme Petroleum & Minerals Council. 

•Member of the Board of Directors of Food and Drugs Authority.  

•Member of the Board of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy. 

•Member of the Board of Directors of General Investment Fund.  

•Member of the Board of Directors of the General Organization for Military Industries. 

•Member of the Board of Civil Defense.  

•Head of the Saudi side for several joint commissions with other countries. 

Expertise 

Dr. Alrabiah is occupying the position of Minister of Commerce and Industry since December 2011. 

Earlier he worked as Director General of the Saudi Industrial Property Authority (MODON) from 

April, 2007 to December 2011. At MODON, a lot of achievements have been realized through him, 

namely: launching of new industrial cities development, expansion of some existing cities and re-

establishing of some cities. These developments and expansions resulted in 80% rate of growth in 

the industrial area, in comparison with what had been developed for the last 40 year. 

  

In addition, he led the privatization of water services, central cooling services and residential 

accommodations.  

  

Furthermore, led the development of telecommunications and adopted the idea of building smart 

cities, within the industrial cities, by providing high-speed communications’ networks with smart 

services, as well as improved public services, commercial and governmental services in the 

industrial cities. MODON achieved a qualitative improvement in the services provided and in the 

amount of industrial lands allocation. 

  

Dr. Alrabiah contributed in the establishment and development of a group of manufacturing 

companies and businesses in the Kingdom. Previously during his tenure as Director General of the 

Information and Communications Technology sector, at the Saudi Arabian General Investment 

Authority (SAGIA).  

He played a distinguished role in attracting huge international investments in this field.  

  

He also worked on the development of the national IT plan, and co-authored the Saudi National IT 

Plan vision document, which formed  

 



the basis for developing the Saudi National IT plan. He is a board member of several 

distinguished  organizations, such as, The Royal Commission for Jubail and Yanbu, Saudi Arabian 

General Investment Authority (SAGIA), Saudi Railways Organization, Human Resources 

Development Fund, Saudi Industrial Development Fund, Gulf Organization for Industrial Consulting 

(GOIC), Badir Information and Communication Technology, Saudi National IT Plan Council, Saudi 

Computer Society, member of board of a faculty at King Saud University, and a teaching fellow, at 

the University of Pittsburgh in Pennsylvania. 
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 سيرة ذاتية

والماجستير  على دكتوراه علوم الحاسوب من جامعة بيتسبيرج في بنسلفانيا، الواليات المتحدة، حصل د. توفيق بن فوزان الربيعة 

المالية والرياضيات من كلية العلوم اإلدارية من جامعة  وماجستير آخر في علم المعلومات وبكالوريوس اإلدارة في علوم الحاسوب
 .الملك سعود، الرياض

ورقة عمل علمية في المنشورات الدولية المتخصصة، وشارك في مؤتمرات عديدة، وشارك في إعداد وثيقة  61نشر أكثر من  
 لتي تمثل األساس لتطوير الخطة الوطنية السعودية لتقنية المعلومات.خطة رؤية تقنية المعلومات، ا

، مديراً عاماً لقطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في الهيئة 2002-6111عمل د. الربيعة أستاذاً مساعداً في جامعة الملك سعود من 

 . 2066إلى  2002صناعية "مدن" من مدن اللل سعوديةهيئة الل، ثم مديراً عاماً ل2002-2002العامة لالستثمار من 

لوزير التجارة في وزارة التجارة والصناعة ومشرفاً على االستراتيجية الوطنية الصناعية، وكيالً تم تكليفه للعمل  2060وفي أبريل 
 إلى اآلن: 2066، عالوة على المناصب التالية منذ 2066ويشغل منصب وزير التجارة والصناعة منذ 

  الصناعة، المملكة العربية السعودية.وزير التجارة و 
  .عضو مجلس الوزراء 
  .عضو اللجنة العامة لمجلس الوزراء 
  والجودة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. 
  ومناطق التقنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية. 
   التجمعات الصناعية الوطنية.رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتنمية 
  حماية المنافسة. مجلسرئيس مجلس إدارة 
   المحاسبين القانونيين.السعودية هيئة الرئيس مجلس إدارة 
  .رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنمية الصادرات 
   تقييم( الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينرئيس مجلس إدارة(. 
   المراجعين الداخليين. لجنةرئيس مجلس إدارة 
  .عضو اللجنة الدائمة في المجلس االقتصادي األعلى 
  .عضو المجلس االقتصادي األعلى 
  .عضو المجلس األعلى للبترول والمعادن 
  .عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للغذاء والدواء 
   .عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبد هللا للطاقة الذرية والمتجددة 
   لس إدارة صندوق االستثمارات العامة.عضو مج 
   حربيةالعامة للصناعات الالمؤسسة عضو مجلس إدارة. 
  .عضو مجلس إدارة الدفاع المدني 
  .رئيس الجانب السعودي في العديد من اللجان المشتركة مع الدول األخرى 



 اتالخبر 

لمدن الصناعية ل لسعوديةهيئة الله العمل مديراً عاماً ل. وسبق 2066ديسمبر  يشغل د. الربيعة منصب وزير التجارة والصناعة منذ
إطالق برامج تنمية المدن  . وفي "مدن"، تم تحقيق العديد من المنجزات على يده، خاصة2066إلى ديسمبر  2002أبريل  "مدن" من

 .وتأهيل البعض اآلخر الصناعية الجديدة، توسيع بعض المدن الصناعية القائمة

عاماً الماضية. عالوة على ذلك، فقد  00للمدن الصناعية، مقارنة بما تم خالل الـ في المائة 00عنها معدل نمو هذه التطورات نتج 
وتبني فكرة بناء مدن ذكية ضمن  مهام تخصيص مرافق المياه، التبريد المركزي واإليواء وكذلك، فقد قاد تطوير االتصاالت قاد

السرعة مزودة بخدمات ذكية، عالوة على تحسين الخدمات العامة والتجارية  فائقةالمدن الصناعية، عبر تطوير شبكات اتصاالت 
  .األراضي الصناعية المدن الصناعية.. قد حققت "مدن" تحسناً ملحوظاً في الخدمات المقدمة وفي حجم منح في  والحكومية

السعودية، خالل عمله مديراً عاماً لقطاع الشركات واألعمال التصنيعية في  أسهم د. الربيعة في إنشاء وتطوير مجموعة من 

 .لقد لعب دوراً مميزا في جذب العديد من االستثمارات في هذا المجال.لالستثمار ية المعلومات، ضمن الهيئة العامةوتقن االتصاالت

علومات، التي شكلت الوطنية لخطة تقنية الم كما عمل على تطوير خطة تقنية المعلومات الوطنية، وشارك في إعداد وثيقة الرؤية

  .لتقنية المعلومات األساس لتطوير الخطة الوطنية السعودية

  

العامة للسكك  جبيل وينبع، الهيئة العامة لالستثمار، المؤسسةلالهيئة الملكية ل د. الربيعة عضو في العديد من المنظمات المهمة مثل

در اب برنامج ،المنظمة الخليجية لالستشارات الصناعية السعودي،الحديدية، صندوق التنمية البشرية، صندوق التنمية الصناعية 

في  الوطنية السعودية لتقنية المعلومات، جمعية الحاسوب السعودية، عضو مجلس إدارة كلية تقنية ، مجلس الخطةال حاضناتل

 .المتحدة وزميل محاضر في جامعة بيتسبيرج في جامعة بنسلفانيا، الواليات سعودجامعة الملك 

 


