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 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 عمرو محمد خالد خاشقجي   االسم الرابعي 

 م  1952-10-08 اتريخ امليالد  سعودي   اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  احلصول على املؤهل اتريخ  التخصص املؤهل  م
دإرة الاعامل   باكلوريوس   1  لكية منلو بوالية اكليفورينا   م   1977 إ 

دإرة الاعامل   ماجس تري  2 م  1979 إ   جامعة ييل بوالية كونيتكيت  

3     

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 الرئيس التنفيذي -شركة عمر قاسم العيسائي  2018-2019

 رئيس مجلس اإلدارة  -مجموعة أمكست  AMKEST حىت االن   -1983

 شركة الجبس العاملية املحدودة    3G -  عضو مجلس اإلدارة واملساهم الرئيس ي  حىت االن   – 2005

 رئيس ومؤسس مشارك -ربحية شبكة قادرون ألصحاب األعمال واإلعاقة منظمة غير  حىت االن   – 2014

 عضو مجلس اإلدارة -شركة السكر املتحدة  2019 - 2018

 عضو مجس اإلدارة  -شركة التوفيق لألكياس البالستيكية واملنسوجات    2019 - 2018

 عضو مجلس اإلدارة   -شركة صناعات األغذية الوطنية  حىت االن   – 2018

 عضو مجلس اإلدارة -الشركة الوطنية للبسكويت والحلويات    2019 – 2018

 عضو مجلس اإلدارة   -شركة املخازن املتحدة  حىت االن – 2018

 عضو مجلس اإلدارة -شركة عمر قاسم العيسائي للتسويق   2019 – 2018

 عضو مجلس اإلدارة -شركة الصناعات الغذائية الشرقية املحدودة )نيجيرا(  حىت االن – 2018

 عضو املجلس اإلستشاري  -جامعة عفت  حىت االن – 2005

 عضو مجلس اإلدارة  -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  حىت االن – 2020

 عضو  –دولة  130ألف من املدراء التنفيذين من  28منظمة الرؤساء الشباب، منظمة عاملية تضم أكثر من  حىت االن – 1993

 عضو -منظمة منارةاألعمال، منظمة دولية ألصحاب األعمال واملدراء التنفيذين  حىت االن – 2005

2010 - 2019 
 عضو مجلس اإلدارة  -شركة األهلي تكافل 

 رئيس لجنة اإلستثمار 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآة
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عضو مجلس اإلدارة املنتدب  -شركة الجبس األهلية، شركة مساهمة عامة  1998 – 1991  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

 اسم الشركة  م
النشاط 
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
 اللجان عضوية 

الشكل القانوين 
 للشركة 
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