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 عمار الخضيري

 رئيس مجلس اإلدارة

 لبنك األهلي السعوديا

 

م، بعد إتمام 2021يشغل األستاذ الخضيري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي السعودي منذ أبريل 

مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي، وكان قبلها يترأس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية منذ الدمج بين 

 م.2019يناير 
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 الخبرة المهنية:

كان لألستاذ الخضيري أدواراً قيادية بارزة في مختلف المؤسسات المالية السعودية، بما في ذلك بنك الرياض، 

والبنك السعودي المتحد، والبنك السعودي الفرنسي. كما تقلد األستاذ الخضيري عدة مناصب قيادية في البنك 

م، كما كان يشغل منصب 2018إلى م 2015السعودي الفرنسي، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة من عام 

م. ويتمتع األستاذ 2018م إلى مارس 2017العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت في الفترة من أكتوبر 

الخضيري أيضاً بخبرة تتجاوز الثالثين عاماً في القطاع المالي، حيث انصب تركيزه بشكل خاص على مجاالت 

شروعات، والشؤون المالية للشركات، وعمليات الدمج واالستحواذ، الخدمات المصرفية للشركات، وتمويل الم

 .وإدارة األصول. وهو حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية، وعضو مجلس إدارة شركة المراعي

كما أنه شغل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من المجالس العامة والخاصة، بما في ذلك منصب رئيس 

ارة جولدمان ساكس العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي العربية السعودية، مجلس إد

ورئيس مجلس إدارة أليانز العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة هرفي، وصافوال، وشركة المملكة القابضة، 

ربي للتأمين التعاوني، ومجموعة سيرا القابضة )مجموعة الطيار سابقاً(، وزين السعودية، وشركة الدرع الع

وشركة فواز الحكير. وقد أسس وترأس شركة أموال الخليج، مقرها الرياض وشركة أموال كابيتال بارتنرز ومقرها 

اإلمارات العربية المتحدة، وهي شركة متخصصة في إدارة األصول ومقرها مركز دبي المالي العالمي. يعمل 

ات بعض الكيانات المرتبطة بالقطاع الحكومي، مثل صندوق التنمية األستاذ الخضيري أيضاً عضواَ بمجالس إدار

 .العقارية، كما كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة بهيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة

حصل األستاذ الخضيري على ماجستير العلوم في اإلدارة الهندسية، كما حصل على بكالوريوس العلوم في 

 معة جورج واشنطن.الهندسة المدنية من جا

 

 :عضويات اللجان بالبنك األهلي السعودي

 اللجنة التنفيذية رئيس 

 

 :عضويات ومناصب خارجية حالية

 مجلس إدارة بصندوق التنمية العقارية 

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة سبيماكو 

 عضو مجلس إدارة بشركة المراعي 

 العضو المنتدب بشركة أموال الخليج 

 رئيس مجلس إدارة شركة أموال كابيتال بارتنرز 

 

 :ابقةسعضويات ومناصب 

 رئيس مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس العربية السعودية 

 رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي العربية السعودية 

 رئيس مجلس إدارة شركة هرفي 

 رئيس مجلس إدارة أليانز العربية السعودية 

 الحكير شركة فواز عبدالعزيز مجلس إدارة نائب رئيس 

 عضو مجلس إدارة بالبنك السعودي الفرنسي 

 عضو مجلس إدارة بشركة صافوال 
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 عضو مجلس إدارة بشركة المملكة القابضة 

 عضو مجلس إدارة بشركة الطيار 

 عضو مجلس إدارة بشركة زين السعودية 

 عضو مجلس إدارة بشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

  إدارة بهيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصةعضو مجلس 

 


