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نــبــذة عـــن املــشــروع

كرث من ٪80 من الركات يف منطقة الرق األوسط وشمال إفريقيا من  ُتشر التقديرات إىل امتالك أ
جامعة من  بمبادرٍة   - التخصصات  متعدد  املروع  هذا  ويسعى  إدارتها.  على  ترف  عائالت   قبل 
مجاالت يف  كاديمين  أ باحثن  استقطاب  إىل   - العائلية  للركات  ثروات  ومنتدى  أبوظي   نيويورك 
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جامعة نيويورك لجمع وتوثيق وتحليل تاريخ الركات العائلية يف
 املناطق اإلقليمية املختارة، وذلك بهدف دراسة التحديات السابقة وإلقاء نظرة أقرب على عملية اتخاذ
القرارات يف تلك املؤسسات، إضافة إىل االطالع على املوروث التجاري ملثل هذه املؤسسات العائلية.ي

الركات موروثات  معامل  رسم  إىل  نوعها يف سعيها  من  األوىل  هي  الرائدة  البحثية  املبادرة  هذه   ُتَعدُّ 
 عاملي فريٍد من نوعه

ٍ
 العائلية يف منطقة الرق األوسط وشمال إفريقيا. كما يتمزي هذا املروع بنهج

 من ناحية دراسته للتأثرات املتعددة للركات اململوكة عائلياً ضمن السياق االقتصادي واالجتماعي
 والثقايف يف املنطقة، وذلك بالزتامن مع سعي املروع إىل توثيق تاريخ رّواد األعمال من األفراد، وغر

ذلك من تاريخ أنشطة األعمال الجماعية.ي

 ومع ِذكر كل ما سبق، فال تسعى هذه الدراسة التوثيقية إىل تقديم رؤى مهمة حول التحوالت التاريخية
 يف ثقافة إدارة األعمال والبيئات االجتماعية واالقتصادية يف دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
 الرق األوسط وشمال إفريقيا وحسب، بل هي ُتَعدُّ كذلك مصدر دعٍم للركات العائلية يف مواجهتها

للتحديات الحالية واملستقبلية.ي

 وبذلك، َيكُمن الهدف الرئيس وراء هذا املروع املشرك يف تسليط الضوء على املساهمات العديدة
 اليت قّدمتها الركات العائلية إىل املشهد االجتماعي والثقايف لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
 الرق األوسط وشمال إفريقيا باعتبارها ملتقى اقتصادياً عاملياً. ذلك باإلضافة إىل سعي املروع إىل
هذه مثل  عليها  تغّلبت  اليت  والتحديات  العائلية،  الركات  تطّور  عملية  حول  غنّية  رسدياٍت   توثيق 
املرتبطة التوثيق  عمليات  اليوم، وغرها من  تواجهها  اليت  التحديات  إىل  إضافة  املايض،   الركات يف 

بالتقاطعات العديدة بن تلك الرسديات وبن رسديات املدن والدول املرتبطة بتلك الركات.ي

 
ياً من التاريخ االقتصادي ملنطقة الرق  ُيشكّل تاريخ الركات العائلية الفردية ومؤسسيها جزءاً محور
خالله من  يمكن  قّيماً  منظوراً  ليقّدم  ذلك  ويتخطى  بل  آسيا،  وجنوب  أفريقيا  وشمال   األوسط 

.استكشاف ثقافة املنطقة وترابطها مع التطورات املحلية والوطنية والعاملية

 ُتَعدُّ الركات العائلية ِعَماد اقتصاد منطقة الرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، كما تلعب
والتقّدم النمو  يف  ياً  محور دوراً  التجارية  عملياتها  سر  وُحسن  املؤسسات  من  الفئة  هذه   استدامة 
قّيمة  

ٍ
دروس استخالص  يف  العائلية  األعمال  رشكات  موروثات  دراسة  تساهم  حن  يف   اإلقليمين. 

 ُنُظم ألفضل املمارسات على مستوى املنطقة
ِ
.للمستقبل، وَوْضع

 نأمل من خالل هذه السلسلة مشاركتكم النتائج األوىل ألبحاثنا املستمرة حول تاريخ الركات العائلية
 يف منطقة الرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك على أمل إلهام ُكلٍّ من قادة األعمال
املنطقة تاريخ  من  املستكشف  غر  املجال  لهذا  أفضل  فهٍم  وتقديم  سواء،  حد  على   والباحثن 

االقتصادي.ي

مارتن كليميك
أستاذ جامعي مشارك يف علوم التاريخ 

 نائب عميد الجامعة لشؤون الحوكمة و تطوير السياسات
 الجامعية

جامعة نيويورك أبوظي

يدة العجمي فر
املديرة العامة

منتدى ثروات للركات العائلية



 تأسست رشكة املجدوعي القابضة يف عام 1965 على يد علي إبراهيم املجدوعي، واستهّلت أعمالها
 كرشكة نقل بري يف املنطقة الرشقية للمملكة العربية السعودية، لتتوسع نشاطاتها على مدار خمسة
 عقود من العمل وتتضّمن نشاطات يف صناعات مختلفة منها صناعات السيارات والعقارات واملواد
 الغذائية وصناعة الصلب، يف حن استمرت الخدمات اللوجستية نشاطاً أساسياً للركة. أما اليوم،
كرث من 5،000 موظف يف اململكة العربية السعودية وفروع الركة  فلدى رشكة املجدوعي القابضة أ
 يف أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والرق األقىص والرق األوسط وأفريقيا. كما يشغل خمسة من

 أبناء املؤسس التسعة مناصب تنفيذية، إىل جانب انضمام بعض من أبناء جيل العائلة الثالث إىل
املجموعة مؤخراً.ي

دراســة حــالــة
  مجموعـــة

املجـــــــدوعـــــــي

 الصناعات: الخدمات اللوجستية، السيارات، العقارات، التصنيع، األغذية، التعليم،
والدريب

موقع األنشطة

املجــدوعــي
1965القــابــضــة 
الرشكة العائلية

 الشيخ علي إبراهيم
املجــدوعــي

سنة التأسيساملـــــؤســـــس

 اململكة العربية
السعودية

املــقــر الرئــيــســـي:ي
الدمــــام

تـــم آخـــر تحديـــث ملعلومـــات الركـــة يف ديســـمرب 2020 

عدد املوظفني

5000+7
عدد أفراد األرسة املسؤولني يف الرشكة
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عــــــــن املــــــؤســـــــس

يارة ملصنع الحديد يف أوائل الثمانينات صورة 1: الشيخ علي املجدوعي يف ز

11

1940

1953

1950

 ولد الشيخ علي إبراهيم املجدوعي يف عام 1940 يف مدينة بلجريش جنوب غريب
ياً محلياً يستضيف سوقاً  اململكة العربية السعودية، واملعروفة بكونها مركزاً تجار

 أسبوعياً نشطاً. وعلى الرغم من حمل عدد من العائالت التجارية البارزة يف
 املنطقة السم املجدوعي، إال أن أرسة الشيخ علي املكّونة من خمسة أطفال كانت

 أرسة ذات دخل محدود1، وهو ما برز يف طفولة الشيخ علي وترك عظيم األثر على
 شخصيته ومساره يف الحياة. وقد أعزى الفضل يف حياته املهنية كرجل أعمال
 ناجح إىل دافعه يف النجاح النابع من رغبته يف تأمن مستوى معيشة أفضل

لوالديه.
 تلقى الشيخ علي تعليماً دينياً حىت سن العارشة مل يصاحبه سوى اليسر من

 التعليم املدريس الرسمي2. إال أن املدّرسة اليت عملت على تلقينه القرآن الكريم قد
 تركت أثراً عميقاً فيه كمربّية يحمل لها أقىص درجات التقدير حىت هذا اليوم.

 وعلى الرغم من تثمن أرسة املجدوعي لقيمة العلم، إال أن الشيخ علي قد اضطر
 من األحيان إىل االنقطاع عن الدراسة نظراً لتنّقل األرسة بن أنحاء متفرقة

ٍ
 يف كثر

من املنطقة، مدفوعًة ببحث والده املستمر عن فرص جديدة لطلب الرزق. 
 عزم الشيخ علي على املساهمة يف رفع مستوى األرسة املايل، فرك املدرسة يف سن

 الحادية عرة3، وانتقل برفقة عمه إىل جدة حيث تمّتع االقتصاد املحلي برخاء
 نسي نتيجة مرور الحجاج باملدينة. ووجد الشاب اليافع وظيفة يف سوبر ماركت
 صغر احتمل فيه سوء معاملة صاحب املتجر الذي قام ذات مرة بإلقاء إحدى

الجرار علي4.
 كان عام 1953 نقطة تحول رئيسية يف حياة الشيخ علي: إذ علم بصناعة النفط

 املزدهرة يف املنطقة الرقية للمملكة، وهو ما حّثه ووالده لالنتقال عرب اململكة
 باحثن عن وظائف يف قطاع النفط. ومل يكن ذلك باألمر الهن، إذ استغرق األب

 واإلبن أسبوعن لتأمن املبلغ املتطّلب لهذه الرحلة والوصول إىل الظهران5،
وليلتحق بهم بايق أفراد األرسة بعد فرة قصرة من ذلك. 

 توّجه الشيخ علي لدى وصوله إىل الظهران إىل مكتب توظيف رشكة أرامكو على
يارة  أمل الحصول على وظيفة يف رشكة النفط الوطنية يف اململكة. وواظب على ز

 مكتب التوظيف كل يوم ملدة أسبوعن غر متهّيب من حشود القادمن إىل
املكتب للبحث عن عمل

كان عام 1953 
نقطة تحول 

رئيسية يف حياة 
الشيخ علي: إذ 

علم بصناعة النفط 
املزدهرة يف املنطقة 
الرشقية للمملكة، 

وهو ما حّثه 
ووالده لالنتقال عرب 
اململكة باحثني عن 

وظائف يف قطاع 
النفط.

 مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة نيويورك  
أبوظي

 مقابلة مع إبراهيم املجدوعي. 10 سبتمرب 2018 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة  
نيويورك أبوظي

 مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة نيويورك  
أبوظي

مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018  

املصدر نفسه  

.1

.2

.3

.4

.5
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 النــقــاط االنــتــقــالــيــة فــي حــيــاة الــشــيــخ
عــلــي املُــَبــكّــرة

0 - 7

 قىض الشيخ علي السنن التسعة األوىل من حياته يف مسقط رأسه يف دار الجبل الواقعة يف قرية بلجريش.
 واستهّل هناك تعليمه الرسمي، إال أنه اضطر إىل ترك مقاعد الدراسة بعد الصف األول االبتدايئ نتيجة لتعرضه

 للتنّمر الشديد

8 - 9

 استمر الشيخ علي خالل العامن التالين يف تحصيل العلم على يدي السيدة زهراء مدّرسة القرآن الكريم، حيث
 كان يميش برفقة زمالئه إىل مزنل املعلمة يف قرية املكرمة الواقعة على بعد 11 كيلومراً من مزنله

10

 انتقل الشيخ علي إىل مدينة القنفذة مع والده الفتتاح متجر “سوبرماركت” هناك، إال أنه اضطر يف الصف الرابع
 االبتدايئ إىل ترك القرية نتيجة تفيش الوباء فيها

11 - 13

 انتقل الشيخ علي إىل مدينة جدة بصحبة عّمه، حيث عمل كمساعد يف عدد من متاجر “السوبرماركت”، ليرك
 ذلك العمل بعد فرة من الزمن نتيجة سوء معاملة أصحاب املتاجر له

13 - 15

 يف رشكة آرامكو، حيث استمر بالدراسة بالزتامن مع عمله ملدة عامن
ٍ
 انتقل الشيخ علي إىل الدمام ليعمل كساع

 هناك

سنة

ناجح إىل دافعه يف  أعمال  املهنية كرجل  الفضل يف حياته  أعزى  “وقد 

النجاح النابع من رغبته يف تأمني مستوى معيشة أفضل لوالديه”

سنوات

سنوات

سنوات

سنة

13

صورة 1: النقاط االنتقالية يف حياة الشيخ علي املَُبكّرة
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مقابلة مع دمحم املجدوعي. 8 أبريل 2018 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة نيويورك 
أبوظي.

مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018.

املصدر نفسه.

مقابلة مع دمحم املجدوعي. 8 أبريل 2018.

بيان من عبدهللا املجدوعي. 10 يونيو 2019 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة نيويورك 
أبوظي

1956

14

 واستمر يف ذلك حىت حصوله على مقابلة مع مدير التوظيف الذي أخربه بأنه ال
 يرى الشاب اليافع مستعداً للتوظيف بعد، وأن عليه الذهاب إىل املدرسة بداًل من
 ذلك. إال أن رؤية املدير لخيبة األمل الدامعة على وجه الصي قد عملت على تغير

رأيه وتوظيف الشيخ علي يف الحال.6
 أمىض الشيخ علي العامن التالين يف رشكة أرامكو، حيث كان مطلوباً منه نظراً

 لصغر سنه أن يتلقى تدريبات إلزامية ودورات يف اللغة اإلنجلزيية ملدة ست ساعات
 كل يوم. وكان خالل هذه الفرة أن قام الشيخ علي بأول مسعى ريادي له، حيث

 رأى فرصة للحصول على مدخول إضايف من خالل كافيتريا كبار موظفي رشكة
 أرامكو، واليت كانت حينها املتجر الوحيد الذي يقوم ببيع مروب “بيبيس” الغازي.
يارة املتجر  وكان الشاب علي املجدوعي يطلب حينها من كبار املوظفن املخّول لهم ز

 من مروب البيبيس له، ليحملها على دراجته الحقاً إىل الدمام لبيعها
ٍ

 رشاء علب
بضعف سعر رشائها.7

 ترك الشيخ علي وظيفته يف أرامكو بعدها يف سن الخامسة عرة ليشغل وظائف
 ذات مردود أعلى كان أولها يف مصلحة السكك الحديدية ومن ثم يف سلطة املوائن

 يف وقت الحق. واستمرت جودة أدائه وأخالقياته املهنية العالية يف رفع مراتبه
.الوظيفية باستمرار على امتداد السنوات الثالثة عرة التالية

 يف ريادة األعمال
ٍ
 وإىل جانب تمزّيه كموّظف، واصل الشيخ علي بحثه عن فرص

 من رشكة أرامكو والسكك الحديدية وثم يف سلطة املوائن
ٍ
 طوال فرة عمله يف كل

ٍ
 يف ميناء امللك عبد العزيز. وكان له يف عام 1956 أن جمع مدخراته إىل جانب مبلغ

 اقرضه من أحد أفراد األرسة لراء سيارة أجرة بدأ العمل فيها لياًل. وكان يومه
 كسائق لألجرة يبدأ حال انتهاء فرة عمله الوظيفية يف مصلحة السكك الحديدية
 واملمتدة إلثين عرة ساعة يومياً، مستمراً يف القيادة حىت وقت متأخر من الليل.

 وعلى الرغم من الساعات الطويلة، مل يهمل الشيخ علي التعليم كأولوية واظب
 عليها من خالل حضور الدورات يف املدرسة املسائية. وبذلك بلغ مجموع ساعات

كرث من 18 ساعة يوميا ً 8، وهو ما استدعى  عمله إضافة إىل ساعات الدراسة إىل أ
 قلق والديه نتيجة لذلك الجدول الشاق من العمل والدراسة والغياب املستمر عن

 املزنل .9 إال أن الشيخ علي رفض تخفيض عبء العمل وسدد بفخر كامل أقساط
 سيارة األجرة خالل عام واحد فقط، عاقداً قرانه يف عام 1960، لُرَزق بولده األول

عبد هللا علي املجدوعي بعد ثالثة أعوام يف عام 1963. 10

وكان الشاب علي 
املجدوعي يطلب 

حينها من كبار 
املوظفني املخّول 
يارة املتجر  لهم ز
 من 

ٍ
رشاء علب

مرشوب البيبيس 
له، ليحملها على 
دراجته الحقاً إىل 

الدمام لبيعها 
بضعف سعر 

رشائها

.6

.7

.8

.9

.10
مقابلة مع دمحم املجدوعي. 8 أبريل 2018. 12

املصدر نفسه.. 13

السنوات األوىل
ساهم عمل الشيخ علي يف امليناء يف اطالعه على كافة أنماط األنشطة االقتصادية املتنامية يف 

اململكة. فالحظ خالل العامن األولن من عمله هناك تزامن نمو صناعة النقل مع النمو يف سوق 
السلع املستوردة، وهو ما دفعه إىل استهالل مروع أعماله التايل.

استخدم الشيخ علي يف عام 1962 مدخراته بالكامل لراء شاحنته األوىل من ابن عمه دمحم 
سعيد املجدوعي، وكانت من طراز فورد ذات الخمسة أطنان واليت كان يقودها يومياً. حيث كان 
يقوم أحد عّمال امليناء بتحميل الشاحنة بمختلف البضائع املستوردة خالل النهار ليقودها الشيخ 

علي بعد انتهائه من وظيفته اليومية إىل األحساء لتفريغ الحمولة يف أغلب األحيان، عائداً إىل املزنل 
يف منتصف الليل بعد إتمامه رحلة يومية يبلغ طولها 170 كم ذهاباً دون إياباً. 11 

فخوراً بالقيم اليت ورثها عن والديه، خّط الشيخ علي بيده اسم عائلته على جانب الشاحنة وبدأ 
يف استخدامه كاسٍم لركته 12 ، ُمركِّزاً جهوده على ضمان رضا العمالء وكسب ثقتهم. ويف عام 

1963 وبعد عام واحد من رشاء شاحنته األوىل، أوىص فايز القرين، أحد أصدقاء الشيخ علي 
املقربن، صديقه بتوسيع نشاطه التجاري عن طريق رشاء شاحنة ثانية. وهو ما قام به الشيخ 

علي بعد دراسة املوضوع، فاشرى شاحنة أخرى بمبلغ 60،000 ريال سددها على عدة أقساط، 
 له كان سائق الشاحنة الجديدة، يف حن واصل الشيخ علي قيادة 

ٍ
ثم قام بتوظيف أول عامل

الشاحنة األوىل اليت اشراها شخصياً.

15

1960

1962

1963

صورة 2: أول شاحنة امتلكها الشيخ علي املجدوعي، 1968



مجموعة الــــمــجـــدوعـــي يــــخ الشــــركــــات العــــائــــلــيـــــة تــــار

نمت أعمال الشيخ علي تدريجياً، ونمت معها سمعته كريك موثوق يف عمليات النقل، وبدأ يف 
تعزيز مهاراته التفاوضية لضمان الحصول على رشوط مواتية له ولركائه. ومن خالل توسيع نطاق 

أعماله وتكوينه عالقات جديرة بالثقة مع موّردي السيارات، قام أولئك بدورهم بزتويده بعدد من 
الشاحنات لتنمية أسطوله وبتأجيل استالمهم أقساط الشاحنات نظر السمعة الحسنة اليت تمّتع 

بها الشيخ علي.

كرث عقد من الزمن، انهمك الشيخ علي يف تنمية أعماله  ومن خالل تلك النشاطات وعلى امتداد أ
الخاصة كنشاط جاني تزاَمن مع عمله يف امليناء، ومل يخطط لرك وظيفته والعمل لحسابه الخاص 

مطلقاً 13 . إال أن ازدهار أعماله الخاصة كان قد جذب أنظار زمالئه ومدرائه بحلول أواخر عام 1966، 
مما أدى يف آخر املطاف إىل توجيه اتهام كاذب ضده من قبل أحد وسطاء املوائن، شاكياً من الشيخ 

علي إىل مديره الذي قرر على الفور بخطأ للشيخ علي قبل سماع جانبه من القضية، وهو ما أدى إىل 
تقديم الشيخ علي استقالته الفورية. وبذلك بدأ الشيخ علي رحلته الريادية بجدية بعد تمكنه نتيجة 

الستقالته من الركزي على أعماله الشخصية بالكامل.

يف وقت الحق من ذلك العام، ملح الشيخ علي صدفة الشخص الذي اتّهمه زوراً، فسارع إىل قطع 
طريقه بسّيارته عند بوابة الدخول ليرّجل بعدها ويسر باتجاهه. وقد فوجئ ذلك الشخص، والذي 

أعّد نفسه للِشجار فور رؤيته الشيخ علي، عندما فاجأه الشيخ بعناقه وشكره ملنحه الفرصة لتنمية 
أعماله 14 .

13. مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018.

14. مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018.

1966

مرحلة االندماجات والنمو

شهدت اململكة العربية السعودية طفرة اقتصادية يف حقبة السبعينيات نتيجة 
الزدهار الصناعات النفطية. وقد أدى ذلك - إضافة إىل املتطلبات املزتايدة للقوات 

املسلحة - إىل نمو مماثل يف قطاع النقل الربي 15، وهي وترة تنموية واكبها 
الشيخ علي بهدف وضع أعماله على مسار النمو املتسارع الذي قّدمته تلك 

القطاعات. وبذلك أصبحت شبكة النقل اليت أسسها الشيخ علي خالل عمله يف 
رشكة أرامكو منذ عقدين من الزمن عاماًل حاسماً يف نمو أعماله الريادية. فقد 

أصبحت مجموعة املجدوعي يف منتصف سبعينيات القرن العرين الناقل 
الرسمي لركة أرامكو، وأصبحت رشكة النفط عميل املجموعة الرئييس 16. ومما ال 

يقل أهمية هنا هو حرص رشكة أرامكو الشديد على الزتام ناقليها بأعلى 
ممارسات ومعاير السالمة، األمر الذي دفع الشيخ علي إىل مراقبة جودة عملياته 
وخدماته عن كثب. ومع توّسع أعماله، بدأ الشيخ علي بالعمل جنباً إىل جنب مع 

رشكات عائلية سعودية معروفة منها الجفايل والحمراين، وبناء عالقات راسخة 
معهم. وهو ما أدى - برصف النظر عن تنمية األعمال - إىل طرح خربات تعليمية 

مهمة َنَهل الشيخ علي منها خالل تلك التعاونات 17 

1970

1975

ومع توّسع أعماله، 
بدأ الشيخ علي 
بالعمل جنباً إىل 

جنب مع رشكات 
عائلية سعودية 

معروفة منها 
الجفايل والحمراين، 

وبناء عالقات 
راسخة معهم

مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 15

مقابلة مع دمحم املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 16

مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 17

صورة 4: أسطول شاحنات املجدوعي، 1985

صورة 3: شاحنة املجدوعي أثناء الحركة، 1967
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1978

ومع هذا النمو املتسارع، توّسع أسطول الشيخ علي بحلول نهاية السبعينيات 
ليشمل خمسة وثالثن شاحنة. وتزامن ذلك مع إطالق رشكة أرامكو لواحدة من 
أوىل عمليات االستراد الضخمة اليت تطلبت نقل عدد كبر من أنابيب النفط إىل 

ميناء الدمام، واتجهت رشكة أرامكو إىل الشيخ علي لتلبية هذا الطلب. إال أن 
واقع نقل هذا العدد من األنابيب تطّلب استخدام 100 شاحنة إلتمام املروع، 

كرث من ضعف عدد الشاحنات اليت كانت بحوزة املجدوعي. وعلى الرغم من  وهو أ
ذلك النقص، وافق الشيخ علي على تويّل املروع مبتكراً حاًل فريداً ملواجهة 

التحدي، إذ تواصل مع مصّنعي الشاحنات طالباً منهم إضافة وصالت تمديد إىل 
الشاحنات الخاصة به، مما ضاعف من مساحة سطحها إىل ثالثة أضعاف 

لتتمكن من استيعاب األنابيب. وبذلك تمكّن الشيخ علي من إتمام املهمة خالل 
أسبوعن فقط، مما زاد من شهرة مؤسسته ومصداقيتها. 18 

أدى توّسع األعمال خالل تلك الفرة إىل توظيف الشيخ علي لثالثن موظفاً 19، 
وكان من الواضح تطّلب توظيف املزيد من العاملن لضمان استمرار نمو 

األعمال. إال أن املجموعة مل تمتع بعملية توظيف منّظمة، وغالباً ما قام الشيخ 
علي بتوظيف زمالء سابقن أو غرهم بناًء على انطباعه الشخيص حول 

موهبتهم وأهلية الثقة بهم 20. إذ كانت تنظيم عمليات الركة وقتها متمحوراً 
حول مؤسسها بشكل رئييس وعلى تعليماته الشفوية للموظفن. ويف حن وّفر 
هذا االفتقار إىل البروقراطية مزّية للشيخ علي على منافسيه من خالل سهولة 
تواصل العمالء معه ورسعة ومرونة تكّيفه مع احتياجاتهم املتغرة 21، إال أن مثل 
هذا الهيكل اإلداري قد طرح بدوره تحديات مزتايدة ال يمكن التغلب عليها مع 

استمرار خطط مجموعة املجدوعي يف التوسع ونيلها الفرص الجديدة.

وعلى الرغم من 
ذلك النقص، 

وافق الشيخ علي 
على تويّل املرشوع 
يداً  مبتكراً حاًل فر
ملواجهة التحدي، 

إذ تواصل مع 
مصّنعي 

الشاحنات طالباً 
منهم إضافة 

وصالت تمديد إىل 
الشاحنات الخاصة 

به، مما ضاعف 
من مساحة 

سطحها إىل ثالثة 
أضعاف لتتمكن 

من استيعاب 
األنابيب.

صورة 5: منشأة صيانة األسطول، 1988

صورة 6: ساحة مواقف شاحنات املجدوعي، 1988

الشيخ علي إبراهيم املجدوعي: من وفقه هللا ليكون قاهر الظروف بخالب الصرب”، تواصل غامد الثقايف واإلجتماعي،                                          . 18
                                                                            

           2 ديسمرب 2013. 

           تم الحصول على املعلومات يف 3 أبريل 2019.

بيان من عبدهللا املجدوعي. 10 يونيو 2019.. 19

مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 20

مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 21
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الجيل التايل

بدأ الشيخ على يف تنويع نشاطات املجموعة خالل فرة من النمو الرسيع شهدتها يف أوائل 
الثمانينات، حيث قام بإدراج أنشطة ثانوية شملت تجارة قطع الغيار والصلب وتصنيع األملنيوم، 

إضافة إىل خدمات السفر والسياحة ملوظفيه. وقد توافقت محاوالت التنويع يف تلك املرحلة بشكل 
وثيق مع نشاط املؤسسة الرئييس يف قطاع النقل 22. وشهدت منتصف الثمانينيات بعدها بداية 

انخراط املجموعة يف صناعة السيارات، حيث كانت رشكة “هيونداي” الكورية للسيارات تبحث عن 
موزع معتمد يف املقاطعات الرقية والشمالية للمملكة العربية السعودية. وقد حددت الركة 
العديد من املرشحن السعودين كان منهم مجموعة املجدوعي. وبعد إتمام اإلجراءات الالزمة، 

اختارت “هيونداي” التعاقد مع مجموعة املجدوعي باعتبارها املوزع الحرصي الوحيد، برط تقديم 
املجموعة لدراسة جدوى لوضع تفاصيل التعاون. 

شكك العديدون من املحيطن بالشيخ علي يف هذا العرض نظراً لتمّتع السيارات الكورية يف تلك 
الفرة بسمعة أدىن من نظراتها اليابانية واألمريكية من ناحية الجودة. ومع ذلك آمن الشيخ علي 
بإمكانات العالمة التجارية، معترباً أن تركزي الثقافة الكورية على أخالقيات العمل سيؤدي إىل تقدم 

رسيع وتحّسن مستمر ملنتجاتها. 23 

مقابلة مع إبراهيم املجدوعي. 10 سبتمرب 2018.. 22
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1980

1985

صورة 7: اليوم السنوي يف مؤسسة املجدوعي التجارية، 1988
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وإيماناً باإلمكانات اليت قّدمتها هذه الفرصة، أرّص الشيخ علي على قبول هذا 
العرض على الرغم من عدم امتالك فريقه القدرة على إجراء دراسة الجدوى 

املطلوبة. فتواصل الشيخ علي لتلبية هذا املطلب مع عبد هللا املجدوعي، ابنه 
األكرب الذي كان حينها طالباً جامعياً يف جامعة امللك فهد للبرول واملعادن. وعمل 

عبدهللا املجدوعي مع أحد أساتذته الجامعين يف مادة التسويق إلعداد دراسة 
جدوى لتلبية متطلبات رشكة “هيونداي”. وعلى الرغم من خربته املتواضعة يف 

سوق السيارات مقارنة ببعض املرشحن اآلخرين، إال أن تقديم املجدوعي قد الىق 
النجاح، وجاء اختيار الشيخ علي باعتباره املوزع املعتمد الجديد لركة “هيونداي” 

يف املنطقة الرقية إىل حد كبر نتيجة ملشاركته رشكة “هيونداي” قَيَمها 
وأخالقياتها املهنية. 24 

شكّل تأمن هذه الفرصة عالمة فارقة يف تاريخ املجموعة ولحظة محورية للشاب 
والطالب الجامعي عبد هللا املجدوعي ذو الواحد والعرين ربيعاً. إذ بدأ بعد 

كرب يف أعمال والده بصفة غر  مبادرته بدراسة الجدوى يف االنخراط بشكل أ

وجاء اختيار الشيخ 
علي باعتباره املوزع 

املعتمد الجديد 
لرشكة “هيونداي” 
يف املنطقة الرشقية 
إىل حد كبري نتيجة 

ملشاركته رشكة 
“هيونداي” قَيَمها 
وأخالقياتها املهنية

صورة 8: حفل تكريم موظفي العام، 1988
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يارة السفر الكوري ملعرض وورشة هيونداي املجدوعي بالدمام، 2002  صورة 9: ز

صورة 10: ورشة صيانة املجدوعي يف السنوات األوىل، 1988

صورة 11: أول معرض سيارات هيونداي املجدوعي، 1987

صورة 12: قسم قطع غيار هيونداي املجدوعي، 1989
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رسمية. وهو ما َتماثل مع رؤية الشيخ علي؛ فهو يؤمن إيماناً راسخاً بقيمة 
الشباب،

وباملزية التجارية التنافسية اليت يقّدمها مزيجهم من الطاقة اإلبداعية والرغبة يف 
إثبات الذات، إضافة إىل اقتناعه بوجوب نقل املعرفة إىل األجيال الشابة 25 . وبعد 

أن ملس إمكانات غر مسبوقة يف ولده، شجع الشيخ علي ابنه عبد هللا على 
االنضمام إىل املؤسسة يف أقرب وقت ممكن.

انضم عبدهللا إىل املجموعة مبارشة بعد حصوله على درجة البكالوريوس يف عام 
1986، وتم تعيينه كمدير عام للمجموعة وتكليفه بالركزي على قطاع النقل، 
النشاط األسايس للمجموعة. وجاء تعيينه دون أي تدريب ليقع فجأة تحت 

طائل مسؤولية هائلة، وهو ما تقّصده الشيخ علي استناداً إىل خربته الشخصية 
يف ريادة األعمال، إذ رأى أّن اكتساب مهارات التعامل مع التحديات اليومية من 

خالل تطبيقها يف العمل هي الطريقة األكرث فعالية من أجل بناء رجل أعمال شاب 
يتمتع بمجموعة قوية من املهارات. 26 

وافق الشيخ علي وأبنائه يف عام 1990 بعد أربع سنوات من انضمام عبد هللا 
 لراء “مخابز القصيم”، واليت أطلقوا عليها فيما 

ٍ
املجدوعي إىل الركة على عرض

1986

1990

مقابلة مع يوسف املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 25

مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 26

فنمت مجموعة 
املجدوعي على 

مدى خمسة عقود 
من رشكٍة صغريٍة 

للنقل الربي إىل 
مجموعة متنوعة 
تعمل يف مجاالت 

الخدمات 
اللوجستية 
والسيارات 
والتصنيع 

واالستثمار وتصنيع 
األغذية والتعليم

يارة الشيخ علي املجدوعي ألوروبا يف رحلة عمل، 1985 صورة 13: ز

بعد اسم “أرياف لألطعمة”، وذلك على الرغم من عدم امتالك الركة ألية خربة سابقة يف مجال 
تصنيع األغذية.

 وواصلت مؤسسة املجدوعي يف عام 1994 مرحلة التوسع عند دخولها قطاع الخدمات اللوجستية 
وتشكيل مؤسسة املجدوعي للوجستيات والتوزيع 27، وكانت تلك املبادرة إحدى األوائل من نوعها يف 

طرح مفهوم لوجستيات الطرف الثالث )3PL( يف األسواق السعودية . 28
انضم يوسف علي املجدوعي، االبن األكرب للشيخ علي، إىل الركة يف عام 1998. وكما تم تدريب 

عبدهللا املجدوعي، فقد تم تعين يوسف املجدوعي من قبل والده كنائب رئيس ملؤسسة املجدوعي 
للسيارات )هيونداي( 29. وكانت الركة العائلية تتلقى بانتظام عروض تعاون من عدد من الركات 

من مختلف املجاالت بعد أن حققت نجاحاً كبراً يف عملها كموزع لركة “هيونداي”. وانخرطت 
العائلة بعد ذلك يف سوق العقارات بعد تمّلكها مجموعة من العقارات القيمة. إذ آمن الشيخ علي 

منذ بداية رحلته يف ريادة األعمال بقوة وسالمة االستثمارات العقارية، وخاصة يف األوقات االقتصادية 
الصعبة. 30 

انضم يف العقد األول من األلفية الجديدة ثالثة من أبناء الشيخ علي إىل رشكة العائلة. فانضم عمر 
علي املجدوعي، االبن الثالث للشيخ علي، إىل املجموعة يف عام 2000، وُعّن مديراً عاماً ألرياف 

لألطعمة. 31 وانضم بعدها يف عام 2008 إبراهيم علي املجدوعي، وهو الرابع بن اإلخوة الخمسة، 
إىل املجموعة بعد نيله درجة املاجستر يف إدارة األعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا. ومن ثم 

انضم أخوه األصغر دمحم علي املجدوعي إىل املجموعة بعد أن أمىض ما يقارب الثالثة أعوام خارج أعمال 
األرسة. 

1994

1998

2000

2008

بيان من عبدهللا املجدوعي. 10 يونيو 2019.. 27

28 .  .  https://www.arabianbusiness.com/almajdouie-s-saudi-success-60377.html ،كاتب من الكادر. “املجدوعي: قصة نجاح سعودية”. أرابيان بزنس.كوم
تم الحصول على املعلومات يف 16 يناير 2019.
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بيان من عبدهللا املجدوعي. 10 يونيو 2019.. 30

مقابلة مع عمر املجدوعي. 8 أبريل 2018 ، تاريخ الركات العائلية، مروع بحي، منتدى ثروات للركات العائلية وجامعة نيويورك أبوظي.. 31

صورة 14: الشيخ علي املجدوعي يشكر املوظفن ويلقي بخطاب، 1993
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وتلى ذلك تعين دمحم املجدوعي مديراً لتطوير األعمال، ليشغل الحقاً منصب املدير العام لركة 
املجدوعي للسيارات )شانجان(. وقد أرشف على توجيهه شقيقه األكرب يوسف الذي كان منخرطاً 

كرث من عقد من الزمن. 32   آنذاك يف قطاع السيارات منذ أ
استمرت نشاطات أعمال رشكات الشيخ علي يف توّسعها خالل تلك الفرة، وقامت باستحواذ العديد 
من الركات مختلفة األحجام. فنمت مجموعة املجدوعي على مدى خمسة عقود من رشكٍة صغرٍة 

للنقل الربي إىل مجموعة متنوعة تعمل يف مجاالت الخدمات اللوجستية والسيارات والتصنيع 
واالستثمار وتصنيع األغذية والتعليم. وعند تأملهم يف تاريخ املؤسسة، يصف أفراد عائلة املجدوعي 
منافع التوسع األفقي ألعمالهم وتمتعه ببعض التحديات يف الوقت ذاته. إذ فاقت بعض املشاريع 

الجديدة التوقعات ومنها أنشطة توزيع السيارات على وجه الخصوص، يف حن رصف البعض اآلخر 
الركزي عن األعمال األساسية ومل تحقق األرباح أو معاير الجودة اليت سعت العائلة إىل ارتباط اسمها 

كرث عمودية للتوسع من خالل توسيع عملياتها يف الصناعات  بها. 33 أما اليوم، فتنتهج األرسة مقاربة أ
اليت تخصصت فيها مسبقاً. 34 

مقابلة مع دمحم املجدوعي. 8 أبريل 2018. . 32

مقابلة مع عمر املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 33

مقابلة مع إبراهيم املجدوعي. 10 سبتمرب 2018. 34

صورة 15: الشيخ علي املجدوعي يف رحلة عمل يف أوروبا، 1985

مقابلة مع عبدهللا املجدوعي. 8 أبريل 2018.. 35

نظام اإلدارة العائلي واالستخالف

ركّزت عائلة املجدوعي مع تزامن تركزيها على التوسع على تطوير وتنفيذ هياكل 
حوكمة لدعم نمو األرسة ورشكاتها. وقد بدأت هذه العملية يف أواخر التسعينيات 

مع تكريس عبد هللا املجدوعي نفسه لدراسة مكثفة حول عوامل نجاح واستدامة 
الركات البارزة، وذلك بهدف تنظيم وتحسن اسراتيجية نمو مجموعة 

املجدوعي ككل. وتنفيذاً لتلك الرؤية، سافر عبدهللا املجدوعي إىل سويرسا ساعياً 
لتلّقي تعليٍم رسمي يف مجال اإلدارة، والتحق بدورة تدريبية حول الركات 

العائلية يف كلية )IMD( إلدارة األعمال يف مدينة لوزان، كما شجع إخوانه على 
حذو نهجه واستثمار املزيد من الوقت يف دراسة هياكل الركات ونموها 

االسراتيجي . 35
وجد عبد هللا املجدوعي عند عودته إىل اململكة العربية السعودية الحاجة إىل إنشاء 

نظام حوكمة قوي ضمن املجموعة لتحديد مهام ومسؤوليات كل فرد بوضوح، 
 من الشفافية بن املوظفن وأصحاب املصلحة. 

ٍ
وذلك لضمان مستوى عال

فتواصل يف عام 2003 مع مستشارين سعودين ودولين للحصول على 
املشورة حول أنجع السبل إلنشاء مثل هذا الهيكل وتصميمه لتلبية احتياجات 

1970

1975

وجد عبد هللا 
املجدوعي عند 

عودته إىل اململكة 
العربية السعودية 
الحاجة إىل إنشاء 

نظام حوكمة قوي 
ضمن املجموعة 

لتحديد مهام 
ومسؤوليات كل 

فرد بوضوح، 
وذلك لضمان 

 من 
ٍ
مستوى عال

الشفافية بني 
املوظفني وأصحاب 

املصلحة

يا إىل املجدوعي، 1997 يارة سفر كور صورة 16: ز
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املجموعة، وهي مبادرة مل يسبق لها مثيل بن الركات العائلية الخليجية يف ذلك 
الوقت. ويف حن كان والده الشيخ علي متشكًكا يف بادئ األمر حول عائد هذا 

االستثمار، إال أنه وافق على تنفيذه عند تأييد كافة أبنائه له. 36 
ويف ذات العام وتماشياً مع روح االبتكار املستمر اليت تتبّناها املجموعة، أنشأ عبد 

هللا املجدوعي برنامج “املجدوعي سبارك”، مشجعاً العاملن على اإلدالء 
بمقرحاتهم حول كيفية رفع مستوى الكفاءة أو خفض التكاليف يف أي من 

نشاطات املجموعة ويف كافة مراحلها. وعلى عكس نهج “صندوق االقراحات” 
التقليدي، يستخدم الربنامج منهجية مجموعة النقاش املركّز ليشارك من خاللها 
املوظفون باألفكار وتبادل اآلراء 37. وقد أثبت برنامج “املجدوعي سبارك” نجاحاً 

كبراً، مستمراً يف تنفيذ اقراحات املوظفن على أساس شهري 38، وحاصداً 
العديد من الجوائز اإلقليمية والدولية 39 .إذ أنتج الربنامج منذ إنشائه يف عام 

كرث من 92،000 فكرة عملت على توفر املجموعة ألكرث من 70 مليون  2003 أ
ريال سعودي عند تطبيق عدد منها. وتجدر اإلشارة إىل تبيّن مجموعة املجدوعي 

كذلك للعديد من املبادرات املوجهة لألرسة واملجتمع، ومنها على سبيل املثال 
الربامج الرياضية وغرها من األنشطة ملوظفي املجموعة وعمالئها ورشكائها. 40 

وامتداداً لتطوير النظام اإلداري، عمل عبد هللا ويوسف املجدوعي ومستشاريهما 
خالل األعوام 2003 وحىت 2005 بشكل حرصي تقريباً على تصميم وصقل 

اسراتيجية الركة وهياكل حوكمة املجموعة العائلية. وجاء بن نتائج هذه املبادرة 
 هرمي واضح يشمل مجلس 

ٍ
اليت تم االنتهاء منها يف عام 2005 تنفيذ تسلسل

اإلدارة واملجالس واللجان يف رشكات املجموعة. وقد عزز هذا الهيكل من إرشاف 
الشيخ علي وإدارته للمجموعة، مما زاد بالتايل من استدامتها. 41

ومن خالل هذه التجربة، أدرك األخوة أهمية وضع دستور أرسي للمساهمة يف 
إدارة العالقات بن أفراد األرسة فيما يتعلق باألعمال. وبذلك ويف عام 2009، 

وضعت مجموعة املجدوعي اللمسات األخرة على دستور عائلي مكون من 80 
صفحة ركّز على تحقيق هدفن رئيسين هما: تجنب أن تصبح املجموعة مجّرد 

املصدر نفسه.. 36

مجلة ثروات. “نظرة يف برنامج استخالف “سبارك”: مقابلة مع عبدهللا املجدوعي”. مجلة ثروات، 1 يوليو 2010،                 . 37
  https://www.tharawat-magazine.com/family-business-succession/spark-succession-program-almajdouie/.

تم الحصول على املعلومات يف 3 أبريل 2019.
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فريق مكتب االتصاالت املؤسسية ، نرة مجموعة املجدوعي ص 28.                                                                                    . 39
 http://www.almajdouie.com/Libraries/Image_Magazine/Image_Magazine_October_2016_English.sflb.ashx.

تم الحصول على املعلومات يف 3 أبريل 2019.
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شبكة أمان لألجيال القادمة، ومنع نشوب الزناعات بن أفراد األرسة.
 وتعد األخرة مشكلة شائعة الحظ أفراد عائلة املجدوعي تأثرها على الركات العائلية األخرى يف 

منطقة الخليج.
 وقد تضّمن تكوين هذا الدستور كذلك تأسيس مجالس أرسية منتَخبة لضمان اعتبار آراء أعضاء 

الجيل الثالث من األرسة وإدراج أفكارهم ومقرحاتهم أيضاً.  وبحلول تلك الفرة، كانت املجموعة قد 
أضفت طابعاً رسمياً على إدارة املواهب أيضاً 42 من خالل تطبيق قواعد واضحة لضمان أن يكون 

التوظيف قائماً على أساس الجدارة واالستحقاق.
وبالزتامن مع إضفاء املنهجية على عمليات مجموعة الركات، فقد أصبحت الحاجة إىل إضفاء 

الطابع املؤسيس على نشاطات املجدوعي الخرية أولوية رسمية كذلك. فقد الزتم الشيخ علي بدعم 
األعمال الخرية منذ انطالقة أعماله األوىل، وخصص قدراً كبراً من وقته وموارده املالية عرب السنوات 
 مبارِشة 

ٍ
ملثل هذه الجهود اليت استمّرت بالنمو وباإلقبال عليها، واليت غالباً ما جاءت على شكل منح

ألفراٍد متعففن يف املجتمع بعد مقابلتهم للشيخ علي شخصياً. 43
أنشأ األبناء “مؤسسة علي املجدوعي الخرية” يف عام 2012 تلبية لهذا املتطّلب. 44 وعكست 

املؤسسة رؤية الشيخ علي يف اإلسهام الخري، إذ أتاحت ملجموعة األرسة تكثيف جهودها وتوسيع 
نطاق تأثرها االجتماعي عرب تركزي فلسفتها على التنمية املستدامة يف اململكة العربية السعودية، 

وذلك من من خالل إدراج اسراتيجية محورية من الربامج ومبادرات التمويل الصغر.
2012
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الجدول الزمين

1930
1932    تأسيس اململكة العربية السعودية

1933    تأسيس رشكة أرامكو السعودية: توقيع اتفاقية امتياز بني اململكة العربية   السعودية 

ورشكة “ستاندرد أويل” يف كاليفورنيا.

1939     مغادرة أول ناقلة تصدير للنفط السعودي من رأس تنورة 

1940     والدة الشيخ علي املجدوعي 

1960     زواج الشيخ علي املجدوعي                         

1960     اململكة العربية السعودية تصبح عضواً مؤسساً يف أوبك

1965      تأسيس مجموعة املجدوعي

1966      إنشاء املجدوعي للعقارات

1966      إنشاء عائلة املجدوعي ملركز خدمة األسطول عائلة املجدوعي

من  قلل  الذي  األمر  أرامكو،  السعودية ٪20 من رشكة  العربية  اململكة  امتالك حكومة      1972
سيطرة الواليات املتحدة على النفط السعودي                         

1974     ارتفاع أسعار النفط بنسبة ٪400 نتيجة الحظر النفطي الذي أعلنه أعضاء منظمة أوبك

1974      امتالك حكومة اململكة العربية السعودية ٪60 من أصول رشكة أرامكو

1976      إنشاء املجدوعي لصناعات الحديد الُصلب

1978      إنشاء املجدوعي للرافعات الثقيلة

1956     نشوب أعمال شغب يف رشكة أرامكو يف املنطقة الرشقية

1940

1960

1970

1950

1980

2000

1990

1980     إنشاء وكالة املجدوعي للسفريات                        

1981     تأسيس مجلس تعاون دول الخليج العريب

1982     إنشاء عائلة املجدوعي ملؤسسة شحن البضائع 

1985      إنشاء املجدوعي لخدمات السيارات

1985      إنشاء املجدوعي لقطع غيار السيارات

1985      إنشاء املجدوعي ملبيعات وتسويق السيارات

1986      انخفاض أسعار النفط إىل أدىن مستوياتها منذ السبعينيات

1986      انضمام عبد هللا املجدوعي إىل رشكة العائلة

1988      تغيري اسم رشكة “أرامكو” إىل “أرامكو السعودية” بعد تعيني أول رئيس سعودي لها

1990     إنشاء عائلة املجدوعي لألرياف لألطعمة

1990     اندالع حرب الخليج 

1994      إنشاء املجدوعي للوجستيات والتوزيع

1998      انضمام يوسف املجدوعي إىل رشكة العائلة

كرث من 30 دوالراً للربميل الواحد 2000   ارتفاع أسعار النفط إىل أ

2000    إنشاء املجدوعي يب إس يس 

2000    انضمام عمر املجدوعي إىل رشكة العائلة

2003    غزو العراق بقيادة الواليات املتحدة األمريكية

2004    إنشاء عائلة املجدوعي لخدمة السيارات QX مركز

2005    إنشاء عائلة املجدوعي ملاكس للوجستيات

2006    إنشاء املجدوعي ديريك اللوجستية

كرث من 143 دوالراً للربميل الواحد، ثم انخفاضه إىل 33  2008    ارتفاع أسعار النفط إىل أ

دوالراً  يف نفس العام نتيجة األزمة املالية العاملية

2008    انضمام إبراهيم املجدوعي إىل رشكة العائلة

2008    إنشاء عائلة املجدوعي لستار للخدمات البحرية

2008    إنشاء عائلة املجدوعي ملقهى ليوان

2008    إنشاء عائلة املجدوعي لقرية وأبراج كروان

2010     إنشاء سينوترانس املجدوعي الرشق األوسط ذ م م

2013     انضمام دمحم املجدوعي إىل رشكة العائلة

2015     إنشاء عائلة املجدوعي لرايا املالية

2015     إنشاء عائلة املجدوعي لبيرتولوجي املحدودة
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عبدهللا املجدوعي

مقابـــالت مـــن   خواطـــر 
التاريخ الشفوي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة املجدوعي

فدايمـــا العصاميـــن همـــا النـــاس اللي يشـــوفوا اللـــي االخرين ما يشـــوفوه. أو يحســـوا. هي ما تيجـــي بالعلم وال 

تيجي بالدراســـه وال تيجي بالكتب و الدفاتر أل، تيجي بالفراســـه و باســـتقراء املســـتقبل. فالرؤيه تجدها مشـــركة... 

سمة مشركه عند غالبية -ان مل يكن كل- العصامين.

طبعـــا لـــكل زمـــن أدواته ورجالـــه. الزمان هذاك زمـــان خر كثر... و نســـب أرباح عاليـــه. و البلـــد اقتصاديا يعين... 

تنهـــض نهـــوض قـــوي جـــدا. فـــكان أي حد ينحـــط يف وظيفـــة اداري، هيجيـــب ربح، هيجيـــب دخل. لـــو تبيع رمل 

وقتهـــا انـــت بتكســـب. فمـــا كان يف هناك يعين رشوط و آليـــات و كذا. كان الوالد يقابل الشـــخص اذا عجبه، حطه 

مســـؤول. موظـــف قديـــم فالركـــة محاســـب أو مســـوق أو كـــذا اترىق صـــار مدير. قـــد ال يملك مهـــارات املطلوبه. 

كـــرث متطلبه. صار العمـــل يتطلب مهنية  لكـــن كان الربـــح يغطـــي علـــى العيوب. مع الوقـــت أل طبعا األمور صارت أ

و حرفيـــه أعلـــى مـــن أول. األرباح ما صـــارت زي أول، التحديات األخرى أصبحت كثـــرة. أصبح يعين فيه ما يخش 

املســـؤول عندنـــا اال بعـــد مـــروره بمراحـــل كثرة من التقييـــم و الفحص و املقابـــالت و التحقق من انـــه فعال هيقدم 

املطلوب منه.
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يوسف املجدوعي

ــاذ  ــد اتخـ ــود الوالـ ــذا الشـــئ كان موجـ ــه و هـ ــرار برسعـ ــاذ القـ ــه اتخـ ــي يصعـــب عليـ ــدرج الوظيفـ ــا التـ بعـــض الـــرشكات عندهـ

القرارالســـليم فالوقـــت املناســـب فمـــز الوالـــد هللا يحفظـــه فالشـــغله هـــذه فحيـــث كان تلفـــون الســـيارة معـــاه تلفـــون البيـــت 

معـــاه كان مـــع الســـائقني مـــع مـــرشيف الســـاحات يكلمـــوه فـــاي وقـــت. يف موضـــوع كـــده كـــده. اتخـــاذ القـــرار رسيـــع بعكـــس 

يـــن اللـــي كان بمكـــن احيانـــا يصعـــب الوصـــول اىل متخـــذي القـــرارو يأخـــره. وقـــت فهـــذا كان مصـــدر ثقـــه كبـــري  املنافســـني االخر

عند التجار اللي كانوا يتعاملوا معاه انه مىت ما بغينا معلم مجدوعي وصلناله برسعة.

ALMAJDOUIE FAMILY

ــي  ــة املجدوعـ ــة املجدوعـــي والرئيـــس التنفيـــذي لرشكـ رئيـــس مجموعـ
للسيارات

 إبراهيم املجدوعي

عندنـــا قيـــادات يف املجموعـــة نعتقـــد همـــا عمـــود فقـــري فاملجموعـــة -  همـــا أســـاس يف توفيـــق هـــذه املجموعـــة بعـــد توفيـــق هللا.  

طبيعـــة والـــدي و اللـــي اتعلمنـــا منـــه انـــه مـــش مركـــزي. انـــه اعطـــي صالحيـــات و يعطـــي ثقـــة و يعطـــي تفـــاؤل للتنفيذيـــن و 

يعاملهـــم كـــركاء، و هـــذا أســـاس يف عملـــه دايمـــا. عمرنـــا مـــا الحظنـــا ان يف تميـــزي بينـــا احنـــا اوالده و بـــن التنفيذيـــن يف 

املجموعـــه. التعامـــل واحـــد، الصالحيـــات واحـــده طاملـــا ان احنـــا نفـــس الدرجـــة الوظيفيـــه. و الدعـــم املعنـــوي الكبـــر اللـــي كان 

شفناه فكثر مواقف من الوالد عمره ما يتأخر فيه.

الرئيس التنفيذي لرشكة املجدوعي لالستثمار

دمحم املجدوعي

الفـــرتة هذيـــك كانـــت تحـــول مـــن مـــا قبـــل النفـــط إىل مـــا بعـــد النفـــط. فكانـــت الفـــرتة فيهـــا فـــرص كبـــرية جـــداً وكان الطلـــب 

كـــرث مـــن ميـــة فامليـــة يف الســـنة وكانـــوا الزم يوفـــروا  أعلـــى مـــن العـــرض... يعـــين يف بعـــض الصناعـــات كان فيهـــا قفـــزات أ

الحلـــول. كانـــت أرامكـــو تطلـــب، ســـابك تطلـــب، الحكومـــة تطلـــب... فكانـــت الطفـــرة هـــذه مفيـــدة للجميـــع و يف مـــن اســـتفاد 

منها و يف من مل يستطع االستفادة منها، و يف من استفاد وما قدر يواصل يعين االستمرارية يف هذا املجال.

الرئيس التنفيذي لرشكة املجدوعي اللوجستية

عمر املجدوعي

فواحـــدة مـــن األســـئله اللـــي ســـألته إياهـــا كانـــت: “يابـــا، عطنـــا يش كان يخليـــك تقـــوم مـــن مكانـــك وتشـــتغل حـــىت يف آخـــر 

الليل” - كان يشتغل 17 ساعة و 18 ساعة – “إيش اليش اللي يحركك من داخل؟”

 قـــال: “شـــوف، كنـــت أخـــاف مـــن الفشـــل، كنـــت أخـــاف مـــن الفشـــل... وكنـــت أحـــب أشـــوف أهلـــي - أمـــي وأبويـــا وأوالدي 

وزوجـــيت وأوالدي - يف حـــال طيـــب. كنـــت أحـــب اشـــوفهم ياكلـــوا أحســـن فواكـــه يربـــوا أحســـن رشب ويعيشـــوا يف بيئـــة 

جيدة”

الرشيك املؤسس لرائد فنترشز
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يخ التجارة و نشوء الرشكات العائلية   تار
يف منطقة الحجاز

تعد الركات العائلية جزءاً ال يتجزأ من اقتصاد منطقة الحجاز منذ القرن السادس عر. وقد شكّل 
النفط. كما  اكتشاف  الحجازي لعدة قرون قبل  ركائز االقتصاد  التجاري لهذه الركات أحد  النشاط 
نجحت العائالت التجارية يف منطقة الحجاز يف التكّيف مع أبرز التحوالت السياسية واالقتصادية وحىت 
الثقافية واليت وضعت استدامة تلك الركات على املحك بشكل متكرر. رغم ذلك، تركت الركات 
به من  تتمتع  ملا  نتيجة  يومنا هذا  املنطقة حىت  اقتصاد  انعكس يف  إرثِا مستداماً  الحجاز  العائلية يف 

تطّلعاٍت دولية، وطبيعة عاملية، إضافة إىل قدرتها الكبرة على االبتكار.

يخية التجارة يف الحجاز: ملحة عامة عن العوامل التار
لطاملا مّثلت الحجاز منطقًة تجارية هامة نظراً ملوقعها االسراتيجي كنقطة التقاء رئيسية لُطُرق التجارة 
بن الرق والغرب، يف حن دفع افتقارها إىل املوارد الطبيعية السكّان إىل إيالء األولوية ملمارسة التجارة، 
وهو ما ساهم يف اكتساب املنطقة ألهمية تجارية كبرة1. إذ تعود أقدم مظاهر التجارة املوثقة يف الحجاز 
اليمن إىل شمال شبه  القوافل من  َتذُكر مصادر عديدة مرور تجارة  امليالد، حيث  إىل عام 323 قبل 

الجزيرة العربية عرب الحجاز خالل تلك الحقبة2.

ُتعَترَب التجارة يف شبه الجزيرة ومنطقة الحجاز النشاط االقتصادي الرئيس حىت القرن  ومع ذلك، مل 
السادس امليالدي. إذ ساهم املوقع االسراتيجي لشبه الجزيرة العربية حيث كانت تقع بن اإلمرباطوريتن 
البزينطية والساسانية )الخصمان السياسيان الرئيسيان يف املنطقة خالل تلك الحقبة( يف الرفع من 
أهمية املنطقة العربية لكال اإلمرباطوريتن، فقد اكتسبت املنطقة أهمية اقتصادية وعسكرية تدريجية 
نتيجة املحاوالت املستمرة اليت بذلتها كلتا اإلمرباطوريتن يف كسب شبه الجزيرة العربية كحليف سيايس 

واقتصادي وإيديولوجي لكل منها3.

استمرت التجارة يف منطقة الحجاز يف التوّسع بعد بزوغ فجر اإلسالم يف القرن السابع امليالدي، وازدياد 
املقدسة حلقة  املدينة  بعد عام4.  ورسعان ما أصبحت  املكرمة عاماً  إىل مكة  املتوجهن  الحجاج  عدد 
 جديدة، متحّولن إىل وسطاء 

ٍ
وصل تجارية واضب فيها التّجار املحلين واألجانب على إنشاء أسواق

التجارية يف  العائالت  والدة شبكٌة من  الفرة  تلك  كما شهدت  واملستهلكن5.  األجانب  املنتجن  بن 
الحجاز، واليت امتدت نشاطاتها مع مرور الزمن إىل ما وراء حدود شبه الجزيرة.

وعلى مر القرون التالية، استمرت الحجاز يف اكتساب أهمية سياسية تحت حكم العديد من القادة 
واإلمرباطوريات. فقد َحَكَمها الخلفاء الراشدون، ثم الخلفاء األمويون فالعباسيون، قبل أن تخضع 
الحجاز لسيادة سالطن املماليك ومن ثم العثمانين يف أوائل القرن العرين6. وتجدر اإلشارة هنا 
الحجاز يعود إىل احتضانها ألقدس  إىل أن إحدى عوامل االهتمام السيايس يف السيطرة على  أيضاً 
مدينتن يف اإلسالم هما مكة املكّرمة واملدينة املنّورة، األمر الذي شكّل أهمية بالغة ألولئك الذين سعوا 

إىل تعزيز رشعية حكمهم من خالل تصوير أنفسهم كحكّام مطلقون لألمة اإلسالمية7.

ية ودورها املحوري يف اقتصاد الحجاز     العائالت التجار
 )القرن السادس عرش - القرن العرشين(

 بري سنوي يف بداية العامل الحديث8. وقد شكّل التدفق 
ٍ
ع كرَب تجمُّ مثََّل موسم الحج إىل مكة املكرمة أ

املوسمي الكبر للحجاج على مر القرون تحدياً كبراً لُحكّام الحجاز من ناحية توفر اإلمدادات الكافية 
من الطعام واملاء وغرها من الرضوريات للحجاج، األمر الذي ساهم بشكل أسايس يف صياغة سياسات 

الحكم اإلداري يف املنطقة9.

تسلََّمت الدولة العثمانية مقاليد حكم الحجاز يف عام 1517، وعملت تدريجياً على إيالء األولوية لتلبية 
احتياجات الحجيج من املشريات املحليًة10. فَرَفع معظم السالطن العثمانين معّدالت اإلنفاق على 
شعائر الحج واملدن املقدسة يف القرنن السادس عر والسابع عر11، وأصبح الحج األولوية الرئيسية 
للحكم العثماين يف دمشق بعد اإلصالحات الكربى اليت شهدتها اإلدارة املركزية العثمانية يف أوائل القرن 

الثامن عر12.

 جوهري يف اقتصاد الحجاز من خالل التوّسع التجاري فيها، 
ٍ
أّدت تلك اإلصالحات اإلدارية إىل تحّول

وهو ما يشهد املؤرخون عليه من خالل توثيقهم ازدياد عدد السلع املتداولة وال سيما القهوة13 منها 
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والحبوب14 واألخشاب15، وهي ِسَلٌع نشأت يف مناطق مختلفة من الدولة العثمانية )جاء أغلبها من 
د معظمها إىل الحجاز عرب البحر األحمر. كما لعب تداول السلع هذا 

ِ
مرص واألناضول واليمن( واستور

دوراً هاماً وأساسياً يف الحكم العثماين، والذي سعى إىل تحقيق التوازن يف املوارد الطبيعية بن مختلف 
أركان الدولة16. وعلى الرغم من شّحة التفاصيل التاريخية حول الدور الذي لعبته العائالت التجارية 
خالل تلك املرحلة، إال أن األبحاث اليت تّمت على فرات الحقة تشر إىل أن تلك العائالت قد عملت 

كجهاٍت فاعلة ورئيسية يف تشكيل اقتصاد منطقة الحجاز منذ عهد اإلصالحات اإلدارية العثمانية.

السفن  قدوم  إذ ساهم  الحجاز،  يف  التجاري  الرخاء  من  جديد  عهٍد  بداية  التاسع عر  القرن  شهد 
البخارية وعمليات الشحن إىل ميناء جدة، وافتتاح قناة السويس، يف نمو التجارة اإلقليمية17 حيث 
أصبح الُتّجار قادرين على ممارسة التجارة مع القارة األوروبية مبارشة عرب قناة السويس18. فأدى ذلك 
الكم  حيث  من  ملحوظة  زيادة  املتداَولة  البضائع  شهدت  كما  كبر،  بشكل  الحجاج  عدد  ارتفاع  إىل 

واتّساع النطاق الجغرايف.

وبالزتامن مع التطورات اليت شهدها القرن التاسع عر، أخذ االنفتاح العاملي ملنطقة الحجاز خطوات 
كبرة منذ انطالقه يف أواخر العصور الوسطى. فاحتضنت الحجاز عائالت تجارية من مناطق متنوعة 
مثل اليمن وإيران ومرص وأفريقيا والشام والهند وحىت إندونيسيا19، وشكََّلت تلك العائالت الركزية 
األساسية لشبكٍة تجارية واسعة شكّل مركزها الحجازي موقعاً اسراتيجياً عند تقاطع ُكلٍّ من الطرق 

البحرية الرئيسية وطرق التجارة الربية يف شبه الجزيرة العربية.

ومع ذلك فلم يخلو القرن التاسع عر من منّغصاته، حيث أدى تفيّش األوبئة خالل موسم الحج إىل 
رضورة إعادة التنظيم العمراين ملدن الحجاز الرئيسية و من َثم، ظهراحتياج ُمِلح للتنمية العمرانية20. 
ملحت العائالت التجارية هذه الفرصة الجديدة يف سوق الحجاز ورسعان ما رشعت يف إبرام عقود مع 
اإلدارة العثمانية يف هذا املجال، والذي تحّول برسعة إىل مصدر دخل ال غىن عنه بالنسبة لتلك العائالت21 
بعد  بالنمو، خاصًة  التجارية  للعائالت  النفوذ االقتصادي  بدأ  الهامة،  التطورات  . وبالزتامن مع هذه 
تكوينهم لعالقات شخصيٍة قوية مع األطراف الرئيسية والفاعلة من غر التّجار يف املنطقة )مثل القضاة 
وُحكّام املدن وموظفي الجمارك(22. كما ساهمت تلك العالقات مع مرور الزمن إىل تحّول بعض من 

املؤرخن  بعض  فيها  يزعم  درجة  إىل  السياسية،  الساحة  يف  وفاعلة  هامة  كيانات  إىل  العائالت  تلك 
مام أموال الدولة بن أيديهم23“.

ِ
امتالك بعض العائالت التجارية يف تلك الحقبة لـ”ز

وعلى الرغم من ذلك االزدهار، تأثرت العائالت التجارية يف الحجاز بشكل كبر بالتدهور املفاجئ لالقتصاد 
أثّر إغالق قناة  اإلقليمي خالل فرة الحرب العاملية األوىل وما تالها من هزيمة الدولة العثمانية. كما 
السويس والحصار املفروض على اليمن وغرها من الثورات العربية يف عام 1916 على الركائز األساسية 
القتصاد الحجاز، فانخفض التبادل التجاري مع الهند وأوروبا، وكذلك تدفق الحجاج إىل املنطقة بشكل 
كبر. كما فاقم من اضطراب الوضع اإلقليمي سلسلٌة من التحوالت الرسيعة يف األنظمة السياسية 

واليت استمرت  لحوايل عرين عاما24ً.

تصارع  نفسها  البارزة  التجارية  العائالت  وجدت  واالقتصادية،  السياسية  االضطرابات  لهذه  ونتيجة 
للبقاء بالرغم من امتداد تاريخها عرب عدة أجيال. ومن خالل لجوئها إىل اسراتيجيات جديدة للتكّيف 
بل  االستمرار،  كبرة مكّنتها من  التجارية مرونًة  العائالت  أبدت  املنطقة25،  اليت شهدتها  التغّرات  مع 
وحىت لعب دور أسايس يف تشكيل املشهد السيايس الجديد بحكم ثرواتها، وتمّتعها بشبكات دولية 
واسعة، إىل جانب موقفها الفريد الذي أتاح لها املشاركة السياسية و اليت اكتسبته من خالل الحفاظ 
على عالقات اسراتيجية متبادلة املنفعة مع مختلف ُحكّام منطقة الحجاز.  يصف “فيبيب بيريياه” 

موقف العائالت يف تلك الفرة ب”املرونة الجديرة باملالحظة” قائاًل:

“أبَدت العائالت التجارية مرونًة كبرة يف أوقات األزمات ضاهت براعتها اإلدارية خالل فرات 
َمت  وتنظَّ األحمر  البحر  امتداد  على  مختلفة  تجارية   

ٍ
مواقع يف  العائالت  فتوزََّعت  االستقرار. 

بشكل ُكفٍء وفّعال، كما انقسمت العائلة التجارية الواحدة يف بعض األحيان يك يبقى أحد 
أفراٌد آخرون منها يف أجهزة  لإلرشاف على شؤونها يف مدينة جدة، يف حن يشارك  أفرادها 
السلطة والدولة يف الحجاز. وقد أتاحت هذه الكفاءة يف تنظيم العائلة وغرها من املؤسسات 
البعد الجغرايف وعدم االستقرار السيايس يف  املال املشرك للعائلة يف حاالت  استخدام رأس 

بعض األحيان”26.

تأسست اململكة العربية السعودية يف عام 1932 من خالل توحيد مناطق مختلفة من شبه الجزيرة 
متباين  واقتصادي  ثقايف  بتاريخ  الجديدة  اململكة  اليت شكلت  املختلفة  املناطق  تمّتعت  وقد  العربية. 
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َعت اكتشاف النفط. وقد قاومت املناطق املحافظة نسبياً يف اململكة العربية السعودية 
ِ
الرسيعة اليت تب

الضغوطات الداعية إىل التحديث االجتماعي والتكنولوجي الرسيع27، يف حن واكبت منطقة الحجاز 
التجارية  العائالت  الخارجي بحكم وجود  العامل  التفاعل مع  الطويل يف  لتاريخها  نظراً  التحديث  ركب 
فيها28. أما اليوم، فتبقى الركات العائلية جزءاً ال يتجزأ من اقتصاد اململكة، حيث تمثل حوايل 95 يف 
الناتج املحلي للمملكة،  املائة من إجمايل  البالد، كما تساهم بنحو 33 يف  املائة من عدد الركات يف 

إضافة إىل كونها املوّرد األول للوظائف على املستوى الوطين29.

تشر معظم روايات التاريخ االقتصادي إىل مرور اململكة العربية السعودية بتغّر اقتصادي ملموس مع 
العربية  للمملكة  االقتصادي  التاريخ  استعراض  يوّفر  الحديثة. ومع ذلك،  السعودية  الدولة  تشكيل 
الهياكل  بن  ما  الربط  يتيح  جديداً  منظوراً  التجارية  العائالت  تاريخ  عدسة  خالل  من  السعودية 
واملمارسات االقتصادية الحديثة وبن تاريخ شبه الجزيرة، والذي يعد دور األرسة و العائلة فيه جزءاً ال 
الركات  تمثيل  واقع  الحجاز من خالل  يف  ويبدو ذلك جلياً  العربية.  الجزيرة  ثقافة شبه  عن  يتجزاً 
 حاسم يف الرفاهية واالستدامة االقتصادية 

ٍ
العائلية لجوهر اقتصاد املنطقة، وَلِعب تلك العائالت لدور

ملنطقة الحجاز على امتداد عدة قرون.

من الصعب تخيل هذا املستوى من االستمرارية إذا ما تّم استبعاد العائلة كمكون أسايس يف املعادلة. 
الهيكل األرسي واستمراريته حىت يومنا هذا من خالل وصفه  لهذا  الفريد  الطابع  الديب على  ويعّلق 
 
ٍ
للمملكة العربية السعودية بأنها “تتمزي بركات احرافية ذات توجه عائلي كبر، تتمتع بنظام تضامن
 مع أسلوب حياة التجار الرحل، والذي يحتضن بدوره روابط غاية يف الدقة 

ٍ
َقَبلي قديم متأصل بعمق

والتعقيد مقارنة بمثيالتها يف الغرب”30.
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عـــن املـــــؤلـــفـــني

تمثل جامعة نيويورك أبوظيب أول حرم جامعي شامل لآلداب والعلوم اإلنسانية يف الرشق 
أبوظيب  نيويورك  جامعة  وتقوم  رائدة.  أمريكية  بحثية  جامعة  بإدارته  تقوم  والذي  األوسط، 
واملنح  املتقدمة  لألبحاث  عاملي  مركز  مع  والعلوم  والهندسة  لآلداب  مختارة  مناهج  بدمج 
الدراسية، سعياً لتمكني طالبها من النجاح يف ظل عامل مرتابط، والتعاون بشكل وثيق ملواجهة 

التحديات املشرتكة اليت تواجه البرشية يف العرص الحايل.

منتدى ثروات للرشكات العائلية هي جمعية غري ربحية مستقلة ُتَكرِّس جهودها لدعم استدامة 
وابتكار ونمو الرشكات العائلية يف منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا. تأسست الجمعية 
عام 2006 من قبل 15 رشكة عائلية رائدة من جميع أنحاء منطقة الرشق األوسط تشارَكت 
تبادل  من  خالله  من  التجارية  العائالت  تتمكن  النظراء  من  قوي  مجتمع  تكوين  يف  الرؤية 
الخربات واملعلومات. أما اليوم وبعد 10 أعوام من تأسيسها، فقد أصبح منتدى ثروات منصة 

أساسية للتعليم والفرص ضمن هذا املجتمع من الرشكات. 
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