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 البياانت الشخصية للعضو املرشح 1.
 االسم الرباع    خالد بن عبد هللا بن حمد الحقيل  

 الجنسية سعودي تاريــــخ الميالد هـ20/07/1382 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح 2.
 م المؤهل التخصص تاريــــخ الحصول عىل المؤهل أسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس هندسة مدنية م1986 جامعة الملك سعود

 اخلربات العملية للعضو املرشح 3.
 الفرتة جماالت اخلربة

كة السعودية للنقل الجماع  سابتكو حتى تاريخه -2006من  الرئيس التنفيذي للشر    

  بروكسل
 
حتى تاريخه  -2021من  (UITP)  رئيس االتحاد العالم  للنقل والمواصالت العامة ف  

حتى تاريخه  -2021من  (AULT)االتحاد العرب   للنقل بجامعة الدول العربية إدارة  رئيس مجلس   

كة السعودية الفرنسية للمواصالت رئيس مجلس إدارة  حتى تاريخه 2014من  (PTC)العامة الشر  

كة السعودية اإلماراتية للنقل المتكامل  حتى تاريخه  2014من  (SEITCO)رئيس مجلس إدارة الشر  

كة حلول التنقل الرقم  نائب  حتى تاريخه  2021من  (DMS)رئيس مجلس إدارة شر  

و العاصمة  كة متى حتى تاريخه  9201من  (CAMCO)عضو مجلس إدارة شر  

اتيجية اللوجستية  اكة االستى حتى تاريخه  2021من  (MOTLS)عضو مجلس الشر  

حتى تاريخه  2020من  (FSC)عضو اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية   

حتى تاريخه  2012من  عضو مجلس األعمال السعودي الفرنس    

  
حتى تاريخه  2017من  عضو مجلس األعمال السعودي اإلسباب   

حتى تاريخه  2018من  عضو مجلس األعمال السعودي الروس    

حتى تاريخه  2002من  عضو الجمعية السعودية لإلدارة   

حتى تاريخه  2000من  عضو الهيئة السعودية للمهندسي     

 2021م طننواش -  (IRF)رجل العام لالتحاد الدول  للطرق 

كة السعودية للنقل الجماع  سابتكو     م2021حتى  -8200من  العضو المنتدب للشر

وق األوسط وشمال أفريقيا  م2021حتى  2016من  (UITP-MENA)رئيس االتحاد العالم  للنقل والمواصالت بالشر  

م2021حتى  2016من  (AULT)االتحاد العرب   للنقل بجامعة الدول العربية إدارة رئيس مجلس نائب   

كات المساهمة  م2017حتى  2008من  رئيس اللجنة الوطنية للشر  

م2017حتى  2009من  نائب رئيس مجلس اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية   

م2018حتى  2015من  (PTA)عضو مجلس إدارة هيئة النقل العام   

م2019حتى  2016من  (MHAJJ)عضو المجلس االستشاري لمعال  وزير الحج   

م2019حتى  2016من  (IRU)عضو االتحاد الدول  للطرق   

م2017حتى  2014من  (NAPT)عضو الرابطة الوطنية األمريكية لنقل الطالب   

م2016حتى  2009من  عضو اللجنة الوطنية للسياحة   

كة النقل السعودي م2010حتى  2008من  البحرينية  ةعضو مجلس إدارة شر  

ك م2010حتى  2008من  بحرين ليموة عضو مجلس إدارة شر  



 منها :كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة    إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة او غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا  العضوية احلالية يف جمالس4.
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 - بصفته الشخصية

 الصناعات
 قطاع النقل  

كة السعودية للنقل الجماع   الشر
(SAPTCO) 

1 

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة المواصالت العامة  العام النقل غت  تنفيذي - -  2 (PTC)شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 النقل المدرس   تنفيذيغت   - -
كة السعودية اإلماراتية للنقل  الشر

  (SEITCO)المتكامل 
3 

ذات مسؤولية 
 محدودة

كة حلول التنقل الرقم   النقل الرقم   غت  تنفيذي - -  4 (DMS)شر

ذات مسؤولية 
 محدودة

 غت  تنفيذي - -
إنشاء الطرق 
 والصيانة

و العاصمة  كة متى  5 (CAMCO)شر

 


