
   

  

 
 

Mr. Fawwaz Bin Abdullah Al-Khodari is the Chief Executive Officer and board member of 
Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Company, a Saudi-listed conglomerate and a pioneer in the 
general contracting field as well as other spectrum of activities; civil engineering, roads and 
bridges, railways, buildings and infrastructure, water & waste water treatment, oil & gas and 
pipelines in support of petrochemical production, city cleaning, environmental control, land 
transportation and operation & maintenance activities.  Mr. Al-Khodari is a Saudi national, 
who studied Accounting and Business studies in the UK. He has accumulated experience in 
excess of 25 years. Before his current post, Mr. Al-Khodari was the President of Abdullah A. 
M. Al-Khodari Sons Company for 7 years. Mr. Fawwaz Al-Khodari, additionally, holds a 
Chairmanship position in several other entities; Al-Khodari Travel & Tourism Agency, 
Abdullah A. M. Al-Khodari Sons Investment Holding Co., Karrena Arabia Co. Ltd., Arabian 
Refrigeration Center, Masahat Real-estate Company, Hamon D’Hondt Middle East. Mr. Al-
Khodari also assumes board membership at Abdullah A.M. Al-Khodari Sons Company & 
Hertel for Industrial Services, Board member Al-Raba’ah Real Estate Company, Mad Real-
estate Company, Khodari Heavy Industries, Khodari Industrial & Trading Services, Eastern 
Establishment For Printing, Press & Media, Siyaha International Company and Building 
Defense Systems- Manama, Bahrain. 
 
Mr. Fawwaz Al-Khodari is also affiliated or holds membership in a variety of local and 
international organizations and institutions: 

- VP, The National Contractors’ Committee (NCC), Council of Saudi Chambers (CSC)  
- Member of Contractors’ Committee, Asharqia Chamber 
- Member, Arabian Society for Human Resources Management  (ASHRAM) 
- Member, Project Management Institute (P.M.I), USA 
- Member, U.S. Saudi Arabian Business Council, Riyadh 
- Member, Young Presidents’ Organization (YPO) 
- Member, Institute of Scrap Recycling Institute,(ISRI), Belgium 
- Member, Bureau of International Recycling (BIR),Belgium 
- Member, Health Natural Foundation (c/o YPO), USA 
- Member, Arabian Supplies & Resource Management Society (AS & RMS) 
- Board Member, Saudi Diabetes & Endocrine Association 
- Member, Friends of the Saudi Red Crescent Society, Eastern Province 
- Charity (Orphanage) Society, Eastern Province 
- Eastern Province Society for Disabled Persons 

 
 
 

Fawwaz Bin Abdullah Al-Khodari 

الخضري هللا عبد بن فواز  



عبد  أبناء عبد هللا شركة إدارة مجلس وعضو التنفيذي الرئيسمنصب  الخضري هللا عبد بن السيد/ فوازيشغل 
مجموعة في  وكذلك العامة المقاوالت مجال في ورائدة مدرجة سعودية مجموعة وهي ،الخضري المحسن

 التحتية والبنية والمباني الحديدية والسكك والجسور والطرق المدنية الهندسةمثل  ؛األخرى األنشطةواسعة من 
ن المد تنظيفو البتروكيماويات نتا إل ةعمادال والغاز النفط أنابيب وخطوط الصحي والصرف المياهمعالجة و

 درسو ،ةسعوديالجنسية ال الخضري السيديحمل  .والصيانةالتشغيل  وأنشطة البري والنقل البيئة ومراقبة
 كان الحالي، منصبه قبلو. عاما   52أكثر من  على مدار تهخبرمتد ، وتالمتحدة المملكة في واألعمال المحاسبة

 فواز السيديشغل  ذلك، إلى باإلضافةو. أعوام 7 لمدة الخضري هللا أبناء عبد شركة رئيسيشغل منصب 
وشركة أبناء  سفر،الو سياحةلل الخضري وكالةمنها  األخرى؛ شركاتال من العديد فيمناصب عديدة  الخضري

 شركةو للتبريد، العربي المركزو المحدودة،وشركة كارينا العربية  القابضة، اتلالستثمار الخضريهللا  عبد
 إدارة مجلس عضوية الخضري السيديشغل  كما .األوسط الشرق هونتدي  هامونوشركة  ،اتلعقارمساحات ل

 عقارات،الرابعة لل شركة إدارة مجلس يةعضوو الصناعية، للخدمات وهيرتل الخضري هللا عبدشركة أبناء 
 والتجارية، الصناعيةللخدمات  الخضريوشركة  الثقيلة، للصناعات الخضريوشركة  العقارية،ماد  شركةو
 المنامة، -الدفاعية  األنظمة بناء شركة، والدوليةوشركة السياحة  واإلعالم، والصحافة للطباعة الشرقية مؤسسةو

 .البحرين
 

 :والدولية المحلية والمؤسسات المنظمات من متنوعة مجموعة عضوية  أيضا   الخضري فواز/ السيديحمل 
 السعودية الغرف مجلس ن،يلمقاولل الوطنية اللجنة رئيس نائب -
 الشرقية غرفة المقاولين، لجنة عضو -
 (بشرية) البشرية الموارد إلدارة العربية الجمعية عضو -
 األمريكية المتحدة الواليات المشاريع، إدارة معهد عضو -
 الرياض السعودي، األمريكي ألعمالا مجلس عضو -
 الشباب الرؤساء منظمة عضو -
 بلجيكاالخردة،  تدوير إعادةصناعات  معهد عضو -
 بلجيكا ،التدوير عادةإل الدولي مكتبال عضو -
 األمريكية المتحدة الواليات، الطبيعية الصحة مؤسسة عضو -
 المواردو اللوازمإلدارة  العربية الجمعية عضو -
 الصماء والغدد لسكريل السعودية جمعيةال إدارة مجلس عضو -
 الشرقية لمنطقة، االسعودي األحمر الهالل جمعية أصدقاء مجموعة عضو -
 الشرقية المنطقة ،(أيتام دار) خيرية جمعيةعضو  -
 الشرقية المنطقةالمعاقين ب جمعية -

 
 
 


