
 
 
 

 رئيس مجلس إدارة البنك األهلي ،سعيد بن محمد الغامدي

. م2018 وقد تولى هذا المنصب في مايو من العام  ،رئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاري   منصباألستاذ سعيد بن محمد الغامدي  يشغل  
مناصب قيادية في القطاع المالي والمصرفي السعودي ليسهم في قيادة مرحلة جديدة   فيعامًا    31يمتلك الغامدي خبرة واسعة تمتد ألكثر من  

 والتحوالت في تاريخ البنك. اإلنجازات من 

م، حقق البنك  2018م وحتى  2013الفترة من  وخالل قيادة األستاذ سعيد لمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك األهلي في  
من خالل الدفع بعملية    األهلي العديد من النجاحات على كافة األصعدة حيث جاء البنك في صدارة البنوك السعودية لخمس سنوات متتالية

   البنك على مستوى المملكة. محققًا ريادة في تطوير أعمال البنك، ورفع كفاءته التشغيلية ونجح الغامدي التحول الرقمي عبر المؤسسة.

كل من الهيئة  وعضو مجلس إدارة ويشغل الغامدي حاليًا عددًا من المناصب األخرى من أبرزها منصب رئيس مجلس إدارة األهلي كابيتال،
 العامة للعقار ومسك الخيرية.

نقد العربي السعودي "ساما"، ومستشارًا لرئيس أن عمل مستشارًا لمعالي محافظ مؤسسة اللغامدي  سبق للبنك األهلي،  إلى اوقبل انضمامه  
 مجلس إدارة البنك األهلي التجاري. 

والتي  م حيث شغل العديد من المناصب القيادية 1991بدأ األستاذ الغامدي مسيرته المهنية في القطاع المصرفي مع مصرف الراجحي عام 
  دير العام للمجموعة المصرفية لألفراد، ونائب رئيس مصرف الراجحي. شملت: مسؤول المعلومات األول، والرئيس التنفيذي للعمليات، والم

 مجالس اإلدارة في المملكة وخارجها خالل مسيرته المهنية. كما شغل عضوية العديد من 

 

 



 
 
 

ي  :عمار عبدالواحد الخضير

يناير   المالية منذ شهر  إدارة مجموعة سامبا  ي   2019تقلد منصب رئيس مجلس  م. وقبل ذلك، اضطلع الخضير
المتحد،   السعودي  والبنك  الرياض،  بنك  مثل:  السعودية  المالية  المؤسسات  العديد من  ي 

ف  رئيسية  قيادية  بأدوار 
ي اضطلع بها سابقا عضوية مجلس اإلدارة ورئاسة لجنة المراجعة  والبنك السعودي الفرنسي ومن ضمن  

األدوار الت 
ي البنك السعودي الفرنسي من عام  

م، كما شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشكل    2018إىل    2015ف 

ي نفس البنك من أكتوبر 
 .2018إىل مارس  2017مؤقت ف 

من    ألكير  اته  خير القطاع    30امتدت  ي 
ف  المرصفية  عاما  الخدمات  مثل:  المجاالت  من  العديد  ي 

ف  وتركزت   ، الماىلي
كات، عمليات االندماج واالستحواذ، وإدارة األصول. وقد تقلد عضوية العديد   كات، تمويل المشاري    ع، تمويل الشر للشر
ساكس   جولدمان  إدارة  لمجلس  ترؤسه  ذلك  ي 

ف  بما  والخاص،  العام  القطاعير   مؤسسات  ي 
ف  اإلدارة  مجالس  من 

المملكة   من صافوال،  ي كل 
ف  اإلدارة  السعودية، وعضوية مجلس  ستانلي  مورغان  إدارة  ورئاسة مجلس  السعودية، 

، مجموعة الطيار، ورئاسة مجلس إدارة أليانز السعودية، ونائب رئيس مجلس إدارة سبيماكو، وعضوية  ي
القابضة، هرف 

. كما قام بتأسيس ورئاسة "أموال الخليج" كتان متخصصتان   مجلس إدارة المراعي ز"، وهما شر و"أموال كابيتال بارتي 
. كما قد شغل ويشغل عضوية مجلس  ي الماىلي العالمي عل التواىلي بإدارة األصول البديلة مقرهما الرياض، ومركز دبر
ي  ي ذلك هيئة المدن االقتصادية وصندوق التنمية العقارية.  والخضير

ي عدد من المؤسسات الحكومية، بما ف 
اإلدارة ف 

ي الهندسة المدنية من جامعة جورج واشنطن 
ي اإلدارة الهندسية وبكالوريوس ف 

 حاصل عل ماجستير ف 


