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المجدوعي هللا عبد  

 



 ،م. م. .ذ القابضة المجدوعي شركة مجموعة رئيسمنصب  المجدوعي هللا عبد/ السيد يشغل

 المنطقةالرئيسي في  مقرهايقع  متنوعةتعمل في مجاالت  قابضة وتجارية صناعيةشركة  هيو

 في استراتيجية مدن في مكاتبهاو الشركةوتنتشر فروع . السعودية العربية المملكةب الشرقية

 شركة 71 من المجموعة تتكونو. وكندا وكوريا واليابان الخليجي التعاون مجلس ودول المملكة

 العقاراتو والتصنيع، السيارات،و ،الخدمات اللوجستية: قطاعات( 5)موزعة على خمسة 

 .والتعليم والتدريب واالستثمار،

 في الصناعية اإلدارة كلية من العلوم في البكالوريوسنال السيد/ عبد هللا المجدوعي درجة وقد 

للبترول  فهد الملك جامعة من وكالهما األعمال، إدارة في الماجستير، كما نال درجة 7891 عام

 .السعودية العربية المملكةب الظهرانوالمعادن في 

أيضاً منصب رئيس  المجدوعييشغل السيد/ عبد هللا  مجموعة،لل رئيسباإلضافة إلى منصبه كو

 ديرايكيه المجدوعي وشركة البحرين، - سي إس بي إم المجدوعي شركةمجلس إدارة 

 السعودية، العربية المملكة - .م .م .ذ اللوجستيللنقل  رابغبترو  وشركة الدمام، - اللوجستية

 .دبي – لوجيستكس ماكس وشركة، دبي – البحرية للخدمات ستار وشركة

 شركة، منها على سبيل المثال مختلفةات العديد من المؤسسات الإدار لسامج يةعضوكما يشغل 

 دانةوشركة  للتنمية، األحساء شركةو فهد، بن محمد األمير جامعةو لالستثمار، كابيتال أرباح

وشركة  الظهران،ب للمعارض الدولية الشركةو المتحدة، العربية اإلماراتبدولة  الشارقة غاز

 .دبي - ثرواتكة استشاري في مجلس إدارة شر عضوكما أنه  لسياحة،ل الباحة

 


