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 ( السير الذاتية  1نموذج رقم ) 

 

 للعضو المرشح   البيانات الشخصية  -1

 االسم رباعي   حمد المزروع  عبدهللا بن  مزروع بن

 الجنسية  سعودي   تاريخ الميالد  1959/  7/  14

 المؤهالت العملية للعضو المرشح   -2
 م  المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة 
 1 بكالوريوس   دراسات جغرافية   1985 جامعة الملك سعود 

 2 دبلوم  تخطبط المدن    1989 معهد االبحاث العربية 

    3 
    4 

    5 
     

 الخبرات العلمية للعضو المرشح  -3
 الفترة  مجاالت الخبرة 

 1992 - 1978 الخطوط الجوية السعودية  

 حتى تاريخه    1981 شركة هاجن المحدودة للطباعة  شريك وعضو مجلس االدارة 

 حتى تاريخه   2008 عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب لشركة االمالح الصناعية المحدودة  

 حتى تاريخه   1992 العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة لمجموعة تمة الدولية  

  
  

 العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( . 4

القانوني  الشكل 
 للشركة

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )  
بصفته الشخصية ،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية ( 

 صفة 
العضوية ) تنفيذي،  
 غير تنفيذي ، مستقل 

 م  أسم الشركة  النشاط الرئيسي 

      1 
      2 

      3 
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 ( السير الذاتية  1نموذج رقم ) 

 

 للعضو المرشح   البيانات الشخصية  -1

 االسم رباعي   يارس يحيى عبدالحميد عبدربه 

 الجنسية    مصري تاريخ الميالد  1959/  12/  30

 المؤهالت العملية للعضو المرشح   -2
 م  المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل أسم الجهة المانحة 
 1 بكالوريوس   محاسبة   1992 جامعة األزهر  

    2 

    3 
    4 

    5 
     

 الخبرات العلمية للعضو المرشح  -3
 الفترة  مجاالت الخبرة 

 حتى تاريخه   2017من  الرئيس التنفيذي لمجموعة فتيحي القابضة  

 حتى تاريخه  2007من  مدير عام اإلدارة المالية بمجموعة فتيحي القابضة 
   2007 الى 2005من  "عامة مساهمة". فتيحى حسن أحمد  شركة إدارة مجلس لرئيس المالي المستشار

 2005 الى 2001من  "مدير مالي بشركة أحمد حسن فتيحي "مساهمة عامة
 2001 الى 1998من  "مقفلة بشركة أحمد حسن فتيحي "مساهمة   رئيس قسم الحسابات 

 1998 الى 1993من  "  ة محدودة ذات مسئوليبشركة أحمد حسن فتيحي "مساهمة   محاسب 
 العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخري ) مدرجة أو غير مدرجة ( . 4

القانوني  الشكل 
 للشركة

 عضوية اللجان 

طبيعة العضوية )  
بصفته الشخصية ،  
ممثل عن شخصية  

 اعتبارية ( 

 صفة 
العضوية ) تنفيذي،  
 غير تنفيذي ، مستقل 

 م  أسم الشركة  النشاط الرئيسي 

  مساهمة مغلقة 
ممثل عن شركة  
مجموعة فتيحي  

 القابضة 
 الرعاية الصحية  غير تنفيذي 

  شركة المركز
 الطبي الدولي 

1 

      2 

      3 
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