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 الغامديبن محمد سعيد 

 التنفيذي رئيسالالعضو المنتدب و

 لبنك األهلي السعوديلمجموعة ا

 

السعودي، وهو  األستاذ سعيد بن محمد الغامدي هو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك األهلي

 .م2021 مغامدي في هذا المنصب في أبريل عاأكبر بنك في المملكة والمجموعة المالية الرائدة إقليمياً. ٌعين ال

م كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، ثم ُعين رئيساً لمجلس 2013انضم الغامدي للبنك األهلي التجاري عام 

 م.2021م حتى مارس 2018يو إدارة البنك األهلي التجاري خالل الفترة من ما
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 الخبرة المهنية:

م بوزارة الدفاع والطيران، ثم انتقل إلى مصرف الراجحي عام 1987دأ األستاذ الغامدي حياته المهنية عام ب

م عمل الغامدي مستشاراً لمعالي محافظ البنك المركزي 2012م ليشغل عدة مناصب قيادية. وفي عام 1991

 .ومستشاراً لرئيس مجلس إدارة البنك األهلي التجاريالسعودي )ساما( 

حصل الغامدي على درجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك فهد للبترول 

 م(.1987والمعادن، الدمام المملكة العربية السعودية )

 

 :اللجان بالبنك األهلي السعودي عضوية

  تنفيذيعضو مجلس إدارة 

 عضو اللجنة التنفيذية 

 لجنة المخاطر عضو 

 

 :عضويات ومناصب خارجية حالية

 رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير 

 رئيس مجلس إدارة شركة مانجا لإلنتاج 

  (مسك)محمد بن سلمان مؤسسة عضو مجلس إدارة 

  ويل الدوليمإدارة معهد التعضو مجلس 

 

 :عضويات ومناصب سابقة

 مجلس إدارة البنك األهلي التجاريئيس ر 

  مجلس إدارة البنك األهلي التجاريالرئيس التنفيذي وعضو 

 مجلس إدارة شركة األهلي المالية رئيس 

 رئيس مجلس إدارة بنك تركيا فاينانس كاتيليم بنكاسي 

  للمعلومات االئتمانية )سمة(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 

 ع الصحي الثانيرئيس مجلس إدارة التجم 

  مجلس إدارة الهيئة العامة للعقارعضو 

 ية لمنطقة الشرق األوسط وأفريقياعضو المجلس االستشاري لشركة ماستركارد العالم 

 ارة األعمال بجامعة األمير سلطانعضو المجلس االستشاري لكلية إد 

  للبترول والمعادنعضو المجلس االستشاري لكلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد 

 و مجلس إدارة شركة تكافل الراجحيعض 

  مجلس إدارة شركة الراجحي الماليةعضو 

 ب الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحينائ 

  ماليزيا -عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي 

 


