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، الواليات المتحدة األمريكية في اإلدارة الحكومية إنديانا جامعة والماجستير من سلبكالوريوا خالد الهذال أنهي

 العامة.

بناء سجال رائعا من النمو من خالد  نتمك اإلبداعي،والتفكير  المحترفعاما من العمل  12خالل أكثر من 

ثم إلى  واألشغال العامةالحكومة في وزارة اإلسكان ابتداء بالعمل في القطاعات التجارية المتنوعة.  اتوالنجاح

. ثم شركة جنرال الكتريك –نظمة الطاقة شركات العالمية وخصوصاً في أداخل واحدة من أكبر ال منصب قيادي

 وهيمحلية ذات سمعة طيبة قابضه متنوعة شركة ومختلفة وهي العمل في تجربة رائعة الخوض في قرر خالد 

حيث لرئيسية داخل المجموعة. دارات ااإلمجموعة الفيصلية، حيث أمضى تسع سنوات في بناء وقيادة عدد من 

 كان على راس الهرم في اإلدارات الخدمية والهيكلية 

عن عملية تحويل مجموعة الشركات المتفرقة الي كان خالد أيضا عضوا أساسيا في الفريق التنفيذي المسؤول 

سبعة ة باقرد وتوحيعادة هيكلة خالدإ كان دور ".معروفة اليوم باسم "مجموعة الفيصلية مستوي شركة قابضة 

 المعلومات،تقنية شركة مختلفة األنشطة الى منظومة واحدة في اإلدارات الخدمية لتلك الشركات مثل عشر 

 .العامة )الخدمية( اإلدارةووالمشاريع  والرواتب والتأمينوالموارد البشرية وشؤون الموظفين 

التي سميت فيما  الفيصلية مجموعةإدارة هذه المهام تحت مظلة لبناء من خالل قيادته اواصل سجل نجاح خالد 

 الخدمات المشتركةبعد 

 ستراتيجيةلالالد في منصب المدير التنفيذي تم تعين خ، الثرية الخبرة والمعرفةهذه مع و، 1002في عام 

الشركة وبناء و مستشار للعائلة. ولعب دور كبير في إعادة هيكلة إبراهيم السبيعي  شركات محمد وعبدهللافي

 . االستراتيجية لها والتي تسمي اليوم "شركة ماسك"

ومن شركات.تنفيذية لعدة جان لوتإدارادعي إلى الجلوس في مجلس يخالد كثيرا ما فعالية،ولخبراته الله تقديرا 

 -هذه: 

 المالية عضو مجلس إدارة البالد 

  ماسك-لالستثمارأوالده السبيعي وعضو مجلس اإلدارة محمد 

  لتسويقالمكتبة لعضو مجلس إدارة شركة 

  سمبلفي الدوليةإدارة شركة عضو مجلس 

 عضو مجلس إدارة شركه رواد العالمية 

 عضو مجلس إدارة عوائد للفنادق والخدمات السياحية 

  االستثمار مزنإدارة شركة رئيس مجلس 

  شركة الخدمات اللوجستيةرئيس مجلس اداره 

 البالدبنك والتعويضات جنة الترشيحات عضو ل 

 و مجلس إدارة صندوق منازل قرطبة عض 

  والتعويضات شركة االرجانعضو لجنة الترشيحات 

  المالية البالدوالتعويضات الترشيحات لجنة رئيس 

 والتعويضات شركةماسكئيس لجنة الترشيحات ر 

 

 


