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 الجمعیة العامة لشركة مصر القابضة للتأمین برئاسة وزیر قطاع األعمال العام
  تعتمد التشكیل الجدید لمجلس اإلدارة

  باسل الحیني رئیًسا للمجلس.. وإضافة عضوین متفرغین للشؤون المالیة واإلداریة والفنیة
 

وزیر توفیق هشام األستاذ السید برئاسة للتأمین، القابضة مصر لشركة العادیة العامة الجمعیة اعتمدت                 
الحیني، الدین بهاء باسل األستاذ السید برئاسة الشركة إدارة لمجلس الجدید التشكیل العام، األعمال                قطاع

 وذلك لمدة ثالث سنوات.
 

وعضو اإلدارة مجلس رئیس الحیني الدین بهاء باسل األستاذ/ السید كالتالي: المجلس تشكیل وجاء                 
العضو منصب سابًقا تولى حیث والمالي، واالستثماري المصرفي المجال في كبیرة مهنیة خبرة (ذو                منتدب
من العدید إدارة مجلس عضو كان كما للتأمین، القابضة مصر بشركة واالستثمار المالیة للشؤون                المنتدب
عضو نصار مصطفى قاسم األستاذ والسید ،(HSBC وبنك اإلسكندریة وبنك القاهرة بنك أهمها               البنوك
للتأمین مصر شركة إدارة مجلس رئیس مساعد منصب سابًقا (شغل واإلداریة المالیة للشؤون               منتدب
خالد األستاذ والسید والبنوك)، الشركات من عدد إدارات مجالس وعضویة والتسویق، اإلداریة              للشؤون
التأمین وإعادة التأمین مجال في واسعة خبرة (لدیه الفنیة للشؤون متفرغ عضو الصادق عبد                محمود
وعضویة بدبي للتأمین مصر شركة لمكتب التنفیذي المدیر منصب سابًقا شغل وقد المالیة المحافظ                وإدارة

 مجلس إدارتها لعدة سنوات.
 

المهندس السید المتفرغین: غیر األعضاء من كال السابق المجلس من اإلدارة مجلس تشكیل تضمن كما                  
عمرو سامح محمد السفیر والسید القومیة، المشروعات لمتابعة اإلسكان وزیر نائب عباس محمود               خالد
اللطیف عبد عاكف األستاذ والسید القاهرة، جامعة الحقوق بكلیة الدولي القانون قسم ورئیس               أستاذ
العام االتحاد ممثل خطاب الغفار عبد أحمد األستاذ/ السید إلى باإلضافة مصر)، بنك رئیس نائب                 المغربي

 لنقابات عمال مصر.
 

مایو 20 بتاریخ المنعقدة العامة الجمعیة ووافقت ،2018 مایو في انتهت قد السابق المجلس مدة وكانت                   
تامر األستاذ/ السید تكلیف فیه جاء والذي المجلس بتشكیل قراًرا الجمعیة رئیس السید إصدار على 2018                
المالیة الشركات إلحدى رئیًسا الحًقا تعیینه یتم أن المقرر من والذي المجلس، رئیس بأعمال للقیام                 الباطش

 التابعة للشركة القابضة للتأمین.
 

وضخ الخبرات تنویع على الوزارة حرص العام األعمال قطاع وزیر توفیق هشام األستاذ السید أكد وقد                  
وشركاتها القابضة الشركة تطویر خطة ضوء في للتأمین القابضة مصر شركة إدارة بمجلس جدیدة                دماء
الشركات أنشطة هیكلة إعادة خالل من وذلك المحققة، الربحیة معدالت لرفع إمكانیاتها واستغالل               التابعة



إدارة وتحسین الصناعة، هذه في التطور لمواكبة "التأمین" األساسي النشاط تشمل والتي              التابعة،
منها االستفادة وتعظیم األصول تلك على تحافظ بصورة العقاریة األصول إدارة نشاط وكذلك               االستثمارات،
الماضیة الفترة خالل مجهوداته على الباطش تامر األستاذ للسید الشكر سیادته وجه وقد إیرادات. صورة                 في

 متمنًیا له التوفیق.


