Abdullah Almajdouie
عبد هللا المجدوعي

ABDULLAH ALMAJDOUIE is a Group President of Al Majdouie Holding
Co., LLC., a diversified industrial and commercial holding company based
in the Eastern Province of Saudi Arabia. The company is having its offices
located at strategic cities in the Kingdom, GCC Countries, Japan, Korea
and Canada. The group consists of 17 companies under five (5) sectors:
Logistics, Automotive, Manufacturing, Real Estate & Investment, and
Training & Education.
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يشغل السيد /عبد هللا المجدوعي منصب رئيس مجموعة شركة المجدوعي القابضة ذ .م .م،.
وهي شركة صناعية وتجارية قابضة تعمل في مجاالت متنوعة يقع مقرها الرئيسي في المنطقة
الشرقية بالمملكة العربية السعودية .وتنتشر فروع الشركة ومكاتبها في مدن استراتيجية في
المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي واليابان وكوريا وكندا .وتتكون المجموعة من  71شركة
موزعة على خمسة ( )5قطاعات :الخدمات اللوجستية ،والسيارات ،والتصنيع ،والعقارات
واالستثمار ،والتدريب والتعليم.
وقد نال السيد /عبد هللا المجدوعي درجة البكالوريوس في العلوم من كلية اإلدارة الصناعية في
عام  ،7891كما نال درجة الماجستير في إدارة األعمال ،وكالهما من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن في الظهران بالمملكة العربية السعودية.
وباإلضافة إلى منصبه كرئيس للمجموعة ،يشغل السيد /عبد هللا المجدوعي أيضاً منصب رئيس
مجلس إدارة شركة المجدوعي إم بي إس سي  -البحرين ،وشركة المجدوعي ديرايكيه
اللوجستية  -الدمام ،وشركة بترو رابغ للنقل اللوجستي ذ .م .م - .المملكة العربية السعودية،
وشركة ستار للخدمات البحرية – دبي ،وشركة ماكس لوجيستكس – دبي.
كما يشغل عضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المختلفة ،منها على سبيل المثال شركة
أرباح كابيتال لالستثمار ،وجامعة األمير محمد بن فهد ،وشركة األحساء للتنمية ،وشركة دانة
غاز الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والشركة الدولية للمعارض بالظهران ،وشركة
الباحة للسياحة ،كما أنه عضو استشاري في مجلس إدارة شركة ثروات  -دبي.

