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  :عبد الرحيم أبوشامة -كتب

عما  األاعتمدت الجمعية العامة العادية لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ةشامررة يشرراي تقطئع ق  ة   ا  
  العايس التش ئل الجدئد لمج،س إداةة الشة ة  ةشامة لامل  هاء الدئا الحئنيس قذلك لمدة ثالث منقات.

قجاء تشرررررر ئل المج،س  التاليس ا لامررررررل  هاء الدئا الحئني ةشيس مج،س انداةة قعلررررررق منتد  قيعد  
ا من رر  العالحئنى ذق خ ةة مهنية   ئةة طي المجا  الم ررةطي قاتمررتثماةل قالماليس  لررق حئث تقلى مررالة 

المنتد  ل،شؤقا المالية قاتمتثماة لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئاس  ما  اا علق مج،س إداةة العدئد ما 
 امرري م رر صى ن رراة علررق  (س قلرري التشرر ئل HSBCال نقك أيمها  نك الةايةة قبنك انمرر ندة ة قبنك 

ا من    مماعد ةشيس مج،س إداةة شة ة م ة ل،تبمئا منتد  ل،شؤقا المالية قانداة ة ق د شغل مالة 
خالد محمقد  إداةات عدد ما الشررة ات قال نقك س  ما لرري  ل،شررؤقا انداة ة قالتمررق عس قعلررقية مجالس

داةة  عادة التبمئا قا  ع د ال ررررررادم علررررررق متصةن ل،شررررررؤقا الصنية لديا خ ةة قامررررررعة طي مجا  التبمئا قا 
ا من رررر   المدئة التنصئذل لم ت  شررررة ة م ررررة ل،تبمئا  د ي قعلررررقية المحاطظ المالية ق د شررررغل مررررالة 

 مج،س إداةتها لعدة منقات. 

https://alwafd.news/


 
 
 ما تلما تش ئل مج،س انداةة ما المج،س الما ع  ال ما األعلاء غئة المتصةغئاس المهندس خالد    

محمقد علاس ناش  ق  ة انمررررر اا لمتالعة المشرررررةقعات الةقميةس قالمرررررصئة محمد مرررررام  عمةق أمرررررتاذ 
يس  مرررررري الةانقا الدقلي ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس قعا ا ع د ال، ئا المغةبي ناش  ةشيس  نك قةش

 .أحمد ع د الغصاة خ ا  م ةس لانلاطة إلى 
  



  

ا ل،ةاللة ل،تبمئا  لامل الحئني ةشيم 

 ي  21س11 - 2018/أ تقبة/28األحد 
 

 
 
 

 ايماا عة ا 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئاس  ةشامة يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  
 .الحئنيس قذلك لمدة ثالث منقاتالعايس التش ئل الجدئد لمج،س إداةة الشة ة  ةشامة لامل ئا 

جاء تش ئل المج،س  التاليس لامل الحئني ةشيس مج،س انداةة قعلق منتد  )ذق خ ةة مهنية   ئةة طي ق 
ا من ررررر  العلرررررق المنتد  ل،شرررررؤقا المالية  المجا  الم رررررةطي قاتمرررررتثماةل قالماليس حئث تقلى مرررررالة 

ق مج،س إداةة العدئد ما ال نقك أيمها  نك قاتمررررتثماة لشررررة ة م ررررة الةاللررررة ل،تبمئاس  ما  اا علرررر
(س ق امررري ن ررراة علرررق منتد  ل،شرررؤقا المالية قانداة ة )شرررغل HSBCالةايةة قبنك انمررر ندة ة قبنك 

ا من ررر  ممررراعد ةشيس مج،س إداةة شرررة ة م رررة ل،تبمئا ل،شرررؤقا انداة ة قالتمرررق عس قعلرررقية  مرررالة 
 د ال رررادم علرررق متصةن ل،شرررؤقا الصنية )لديا خ ةة مجالس إداةات عدد ما الشرررة ات قال نقك(س قخالد ع

http://www.albawabhnews.com/


ا من ررر  المدئة التنصئذل  داةة المحاطظ المالية ق د شرررغل مرررالة  عادة التبمئا قا  قامرررعة طي مجا  التبمئا قا 
 لم ت  شة ة م ة ل،تبمئا  د ي قعلقية مج،س إداةتها لعدة منقات.

 
علررراء غئة المتصةغئاس المهندس خالد  ما تلرررما تشررر ئل مج،س انداةة ما المج،س المرررا ع  ال ما األ

علاس ناش  ق  ة انم اا لمتالعة المشةقعات الةقميةس قالمصئة محمد مام  عمةق أمتاذ قةشيس  مي 
الةانقا الدقلي ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس قعا ا المغةبي ناش  ةشيس  نك م ة(س لانلاطة إلى أحمد 

 لات عما  م ة.ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةا
 

مائق  20س ققاطةت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ 2018ق انت مدة المج،س الما ع  د انتهت طي مائق 
ع،ى إ رررررررررداة ةشيس الجمعية  ةاة ا  تشررررررررر ئل المج،س قالذل جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي  2018

ا ةشيمررررررررر   ا نحدى الشرررررررررة ات المالية التالعة لبعما  ةشيس المج،سس قالذل ما المةةة أا ئتي تعئئنا تحة 
 ل،شة ة الةاللة ل،تبمئا.

 

أ د يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  العاي حةص الق اةة ع،ى تنقيع الخ ةات قلخ دماء جدئدة لمج،س  ق
إداةة شررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئا طي لررقء خ ة ت ق ة الشررة ة الةاللررة قشررة اتها التالعة قامررتغال  

دتت الةبحية المحةةةس قذلك ما خال  إعادة يي ،ة أنشررررررر ة الشرررررررة ات التالعةس قالتي إم انياتها لةطع مع
تشررمل النشرراس األمررامرري "التبمئا" لمقا لة الت قة طي يذة ال ررناعةس قتحمررئا إداةة اتمررتثماةاتس ق ذلك 

 دات.انشاس إداةة األ ق  العةاة ة ل قةة تحاطظ ع،ى ت،ك األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طي  قةة إئة 

  

 
  



 

ا لمج،س إداةة شة ة م ة الةاللة ل،تبمئا   لامل الحئنى ةشيم 
 م 03:09 2018أكتوبر  28األحد، 

 

 

 

 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئاس  ةشامة يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  
 الدئا الحئنىس قذلك لمدة ثالث منقات.العايس التش ئل الجدئد لمج،س إداةة الشة ة  ةشامة لامل  هاء 

 

قجاء تش ئل المج،س  التالىس لامل  هاء الدئا الحئنى ةشيس مج،س انداةة قعلق منتد س)ذق خ ةة مهنية 
  ئةة طى المجا  الم ةطى قاتمتثماةى قالمالىس حئث تقلى مالةا من   العلق المنتد  ل،شؤقا المالية 

بمئاس  ما  اا علق مج،س إداةة العدئد ما ال نقك أيمها  نك الةايةة قاتمتثماة لشة ة م ة الةاللة ل،ت
(س  امي م  صى ن اة علق منتد  ل،شؤقا المالية قانداة ة )شغل مالةا HSBCقبنك انم ندة ة قبنك 

من   مماعد ةشيس مج،س إداةة شة ة م ة ل،تبمئا ل،شؤقا انداة ة قالتمق عس قعلقية مجالس إداةات 
ات قال نقك(س قخالد محمقد ع د ال ادم علق متصةن ل،شؤقا الصنية )لديا خ ةة قامعة طى عدد ما الشة 

داةة المحاطظ المالية ق د شغل مالةا من   المدئة التنصئذى لم ت  شة ة  عادة التبمئا قا  مجا  التبمئا قا 
 م ة ل،تبمئا  د ى قعلقية مج،س إداةتها لعدة منقات.

https://www.youm7.com/home/index


 

المج،س الما ع  ال ما األعلاء غئة المتصةغئاس المهندس خالد   ما تلما تش ئل مج،س انداةة ما
محمقد علاس ناش  ق  ة انم اا لمتالعة المشةقعات الةقمية المصئة محمد مام  عمةق أمتاذ قةشيس 
 مي الةانقا الدقلى ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس عا ا ع د ال، ئا المغةبى ناش  ةشيس  نك م ة(س 

 ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةالات عما  م ة.لانلاطة إلى أحمد 

 

مائق  20س ققاطةت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ 2018ق انت مدة المج،س الما ع  د انتهت طى مائق 
ع،ى إ داة المئد ةشيس الجمعية  ةاةا  تش ئل المج،س قالذى جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي  2018

سس قالذى ما المةةة أا ئتي تعئئنا تحةا ةشيما نحدى الشة ات المالية التالعة ل،شة ة لبعما  ةشيس المج،
 الةاللة ل،تبمئا.

 

ق د أ د يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  العاي حةص الق اةة ع،ى تنقيع الخ ةات قلخ دماء جدئدة لمج،س 
قشة اتها التالعة قامتغال  إداةة شة ة م ة الةاللة ل،تبمئا طى لقء خ ة ت ق ة الشة ة الةاللة 

إم انياتها لةطع معدتت الةبحية المحةةةس قذلك ما خال  إعادة يي ،ة أنش ة الشة ات التالعةس قالتى تشمل 
النشاس األمامى "التبمئا" لمقا لة الت قة طى يذة ال ناعةس قتحمئا إداةة اتمتثماةاتس ق ذلك نشاس إداةة 

ت،ك األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طى  قةة إئةادات. ق د قجا ميادتا األ ق  العةاة ة ل قةة تحاطظ ع،ى 
 الش ة ل،مئد األمتاذ تامة اللا   ع،ى مجهقداتا خال  الصتةة المالية متمنيا لا التقطئع.

  

  

    

 

 

 

 



 

 

 

 باسل الحيني رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العامة لمصر للتأمين
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  هشام توفيق وزير قطاع االعمال العام

العادية لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ةشامررة يشرراي تقطئع ق  ة   ا  اعتمدت الجمعية العامة 
األعمال العايس التشرر ئا الجدئد لمج،إ اداةا الشررة ة  ةشامررة لامررا  ناا الدئا اللئ لس ق ل  لمدا 

 ثالث م قات.

قجاا تشررررررر ئا المج،إ  استلب لامرررررررا  ناا الدئا اللئ لس ةشيإ مج،إ اتداةا قعلرررررررقا م تدلاس 
ق تمتع اللئ ل  خ ةا من ية   ئةا طل المجال الم رررررةطل قاامرررررتثماة  قالماللس لئث تقل  مرررررالة ا 
م  ررررع العلررررق الم تدع ل،شررررشقا المالية قاامررررتثماة لشررررة ة م ررررة الةاللررررة ل،تبمئاس  ما  اا 

 .HSBC إ اداةا العدئد ما ال  ق  أيمنا     الةايةا قب   اتم  دة ة قب  علق مج،

http://gate.ahram.org.eg/index.aspx


 )شغا مالة ا م  ع مماعد ةشيإ ق امي م  ف    اة علق م تدع ل،ششقا المالية قاتداة ة
مج،إ اداةا شرررة ة م رررة ل،تبمئا ل،شررريقا اتداة ة قالتمرررق عس قعلرررقية مجالإ اداةات عدد ما 

  الشة ات قال  ق (س

)لديه خ ةا قامررررررعة طل مجال التبمئا  ملمقد ع د ال ررررررادم علررررررق متفةن ل،شررررررشقا الف ية قخالد 
داةا الملاطظ المالية ق د شغا مالة ا م  ع المدئة الت فئ   لم تع شة ة م ة  قا عادا التبمئا قا 
 لرررررررر،ررررررررترررررررربمررررررررئررررررررا  ررررررررد ررررررررل قعلرررررررررررررررررررررقيررررررررة مررررررررجرررررررر،ررررررررإ اداةتررررررررنررررررررا لررررررررعرررررررردا مررررررررررررررررررررر ررررررررقات.

 ما األعلاا يئة المتفةيئا المن دإ  ما تلما تش ئا مج،إ اتداةا ما المج،إ الما ع  ال
خالد ملمقد علاإ  اشع ق  ة اتم اا لمتالعة المشةقعات الةقميةس قالمفئة ملمد مامح عمةق 
أمررررررررررتا  قةشيإ  مرررررررررري الةا قا الدقلل ل ،ية اللةقم جامعة الةايةاس قعاي  ع د ال، ئ  المغةبل 

 ممثا ااتلاد العاي ل ةالات عمال اشع ةشيإ     م ةس لاتلاطة ال  ألمد ع د الغفاة خ اع 
 م ة.

 20، ووافقت الجمعية العامة المنعقدة تماريخ 2018كانت مدة المجلس السااااااااتق انمات ف  مايو 
تامر  على إصدار السيد رئيس الجمعية قراًرا تمشكيل المجلس والذي جاء فيه تكليف 2018مايو 

ا  قاد  البااش  للقياام تااعماال رئيس المجلس، والاذي مق المقرر  أن يمم تعييناه الققًاا رئيساااااااً

 الشاااااااااااركااااااة الاااااماااااالاااااياااااة الااااامااااااتاااااعاااااة لااااالشاااااااااااركاااااة الاااااقاااااات اااااااااااة لااااالااااامااااااماااااياااااق 

وأكد وزير قطاع األعمال، قرص الوزارة على تنويع الخبراة وضاااخ ءماء جديدة تمجلس إءارة 

شركة مصر القات ة للماميق ف  ضوء خطة تطوير الشركة القات ة وشركاتاا الماتعة واسمغالل 

لرفع معدالة الرتحية المحققة، وذلك مق خالل إعاءة هيكلة أنشاااطة الشاااركاة الماتعة،  إمكانياتاا

والم  تشاااامل النشاااااش األساااااساااا  ةالماميقة لمواكبة المطور ف  هذن الصااااناعة، وتحساااايق إءارة 

االسااامرماراة، وكذلك نشااااش إءارة األصاااول العقارية تصاااورة تحافص على تلك األصاااول وتع يم 

 صورة إيراءاة االسمفاءة مناا ف  

 

 

 



 جة دة الممتة ل 

 
 2:34|  2018أكتوبر  28األحد نشر فى  نهى عبد الرحمنبواسطة 

 باسل الحيني رئيًسا لمجلس إدارة مصر القابضة للتأمين 
 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئاس  ةشامة يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  
العايس التش ئل الجدئد لمج،س إداةة الشة ة  ةشامة لامل  هاء الدئا الحئنيس قذلك لمدة ثالث منقات.قجاء 

 ئةة لق منتد )ذق خ ةة مهنية  تش ئل المج،س  التاليس لامل  هاء الدئا الحئني ةشيس مج،س انداةة قع
ا من   العلق المنتد  ل،شؤقا المالية  طي المجا  الم ةطي قاتمتثماةل قالماليس حئث تقلى مالة 
قاتمتثماة لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئاس  ما  اا علق مج،س إداةة العدئد ما ال نقك أيمها  نك الةايةة 

ا HSBCقبنك انم ندة ة قبنك  (س ق امي م  صى ن اة علق منتد  ل،شؤقا المالية قانداة ة )شغل مالة 
من   مماعد ةشيس مج،س إداةة شة ة م ة ل،تبمئا ل،شؤقا انداة ة قالتمق عس قعلقية مجالس إداةات 
عدد ما الشة ات قال نقك(س قخالد محمقد ع د ال ادم علق متصةن ل،شؤقا الصنية )لديا خ ةة قامعة طي 

ا من   المدئة التنصئذل لم ت  شة ة مجا  ال داةة المحاطظ المالية ق د شغل مالة  عادة التبمئا قا  تبمئا قا 
 م ة ل،تبمئا  د ي قعلقية مج،س إداةتها لعدة منقات.

 

 ما تلما تش ئل مج،س انداةة ما المج،س الما ع  ال ما األعلاء غئة المتصةغئاسالمهندس خالد 
لمتالعة المشةقعات الةقميةس قالمصئة محمد مام  عمةق أمتاذ قةشيس محمقد علاس ناش  ق  ة انم اا 
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 مي الةانقا الدقلي ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس ق عا ا ع د ال، ئا المغةبي ناش  ةشيس  نك م ة(س 
 لانلاطة إلى أحمد ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةالات عما  م ة.

 

مائق  20س ققاطةت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ 2018هت طي مائق ق انت مدة المج،س الما ع  د انت
ع،ى إ داة ةشيس الجمعية  ةاة ا  تش ئل المج،س قالذل جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي لبعما   2018

ا نحدى الشة ات المالية التالعة ل،شة ة الةا ا ةشيم  لة لةشيس المج،سس قالذل ما المةةة أا ئتي تعئئنا تحة 
 ل،تبمئا.

 

ق د أ د يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  العاي حةص الق اةة ع،ى تنقيع الخ ةات قلخ دماء جدئدة لمج،س 
إداةة شة ة م ة الةاللة ل،تبمئا طي لقء خ ة ت ق ة الشة ة الةاللة قشة اتها التالعة قامتغال  

ي ،ة أنش ة الشة ات التالعةس قالتي تشمل إم انياتها لةطع معدتت الةبحية المحةةةس قذلك ما خال  إعادة ي
لمقا لة الت قة طي يذة ال ناعةس قتحمئا إداةة اتمتثماةاتس ق ذلك نشاس ” التبمئا“النشاس األمامي 

إداةة األ ق  العةاة ة ل قةة تحاطظ ع،ى ت،ك األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طي  قةة إئةادات. ق د قجا 
 تا خال  الصتةة المالية متمني ا لا التقطئع.الش ة تامة اللا   ع،ى مجهقدا

 

  



 

ةمميا.. الحئني ةشيما لم ة الةاللة ل،تبمئا .. قن اة علقا 
 منتدلا قع د ال ادم متصةغا

    م 2:35 - 2018أكتوبر ,  28

  
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ةشامررة يشرراي تقطئع ق  ة   ا  مشرراة ة 

لامررل  هاء الدئا الحئنيس قذلك لمدة ثالث   األعما  العايس التشرر ئل الجدئد لمج،س إداةة الشررة ة  ةشامررة
 منقات.

 هاء الدئا الحئني ةشيس مج،س انداةة قعلررررق منتد س ق امرررري  لامررررل  قجاء تشرررر ئل المج،س  التاليس
م  صى ن اة علق منتد  ل،شؤقا المالية قانداة ةس ق خالد محمقد ع د ال ادم علق متصةن ل،شؤقا 

 الصنية.

 ما تلرررما تشررر ئل مج،س انداةة ما المج،س المرررا ع  ال ما األعلررراء غئة المتصةغئاس المهندس خالد 
  ة انمررررر اا لمتالعة المشرررررةقعات الةقميةس قالمرررررصئة محمد مرررررام  عمةق أمرررررتاذ محمقد علاس ناش  ق 

https://hapijournal.com/


قةشيس  مرررررري الةانقا الدقلي ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس قعا ا ع د ال، ئا المغةبي ناش  ةشيس  نك 
 م ةس لانلاطة إلى أحمد ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةالات عما  م ة.

ا من   ئتمتع لامل الحئني  خ  ةة مهنية   ئةة طي المجا  الم ةطي قاتمتثماةل قالماليس حئث تقلى مالة 
العلررق المنتد  ل،شررؤقا المالية قاتمررتثماة لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ما  اا علررق مج،س إداةة 

 (.HSBCالعدئد ما ال نقك أيمها  نك الةايةة قبنك انم ندة ة قبنك 

ا من ررر   ممررراعد ةشيس مج،س إداةة شرررة ة م رررة ل،تبمئا ل،شرررؤقا انداة ة قشرررغل  امررري ن ررراة مرررالة 
 قالتمق عس قعلقية مجالس إداةات عدد ما الشة ات قال نقك.

داةة المحاطظ المالية ق د  عادة التبمئا قا  أما خالد ع د ال ررررررادم س ط،ديا خ ةة قامررررررعة طي مجا  التبمئا قا 
ا من رررر  المدئة التنصئذل لم ت  شررررة ة م ررررة ل،ت بمئا  د ي قعلررررقية مج،س إداةتها لعدة شررررغل مررررالة 

 منقات.

مائق  20س ققاطةت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ 2018ق انت مدة المج،س الما ع  د انتهت طي مائق 
ع،ى إ رررررررررداة ةشيس الجمعية  ةاة ا  تشررررررررر ئل المج،س قالذل جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي  2018

ا نحدى الشرررررررررة ات المالية التالعة لبعما  ةشيس المج،سس قالذل ما المة ا ةشيمررررررررر  ةة أا ئتي تعئئنا تحة 
 ل،شة ة الةاللة ل،تبمئا.

قأ د يشرراي تقطئع ق  ة   ا  األعما  العاي حةص الق اةة ع،ى تنقيع الخ ةات قلررخ دماء جدئدة لمج،س 
غال  قامررتإداةة شررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئا طي لررقء خ ة ت ق ة الشررة ة الةاللررة قشررة اتها التالعة 

 إم انياتها لةطع معدتت الةبحية المحةةة.

ق ا  أا الخ ة مرررتتي ما خال  إعادة يي ،ة أنشررر ة الشرررة ات التالعةس قالتي تشرررمل النشررراس األمرررامررري 
لمقا لة الت قة طي يذة ال ررررناعةس قتحمررررئا إداةة اتمررررتثماةاتس ق ذلك نشرررراس إداةة األ ررررق  ” التبمئا“

األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طي  قةة إئةادات. ق د قجا تقطئع الش ة  العةاة ة ل قةة تحاطظ ع،ى ت،ك
 إلي تامة اللا   ع،ى مجهقداتا خال  الصتةة المالية متمني ا لا التقطئع.

 

 

 



 

 باسل الحينى رئيسا لشركة مصر القابضة للتأمين

 م  02:51 - 2018/أكتوبر/28األحد 
 
 

 

 ع،ياا طق ى 
العامرررررة العاديرررررة لشرررررة ة م رررررة الةاللرررررة ل،تررررربمئاس  ةشامرررررة يشررررراي تقطئرررررعس ق  رررررة   رررررا  عتمررررردت الجمعيرررررة ا 

األعمرررررال العرررررايس التشررررر ئا الجدئرررررد لمج،رررررإ اداةا الشرررررة ة  ةشامرررررة لامرررررا  نررررراا الررررردئا اللئ رررررلس ق لررررر  لمررررردا 
 ثالث م قات.

 20س ققاطةرررررت الجمعيرررررة العامرررررة الم عةررررردا  ترررررراة   2018ق ا رررررت مررررردا المج،رررررإ المرررررا ع ا تنرررررت طررررررل مرررررائق 
ع،ررررررر  ا رررررررداة ةشررررررريإ الجمعيرررررررة  رررررررةاة ا  تشررررررر ئا المج،رررررررإس قالررررررر   جررررررراا طيررررررره تي،ئررررررر  ترررررررامة  2018مرررررررائق 

رررررررا تلررررررردى  رررررررا ةشيم  اللرررررررا م ل،ةيررررررراي لبعمرررررررال ةشررررررريإ المج،رررررررإس قالررررررر   مرررررررا المةرررررررةة أا ئرررررررتي تعئئ ررررررره الة 
 الشة ات المالية التالعة ل،شة ة الةاللة ل،تبمئا.

لررررررةا الررررررق اةا ع،رررررر  ت قيررررررع الخ ررررررةات قلرررررر  دمرررررراا  قأيررررررد يشرررررراي تقطئررررررعس ق  ررررررة   ررررررا  األعمررررررال العررررررايس 
جدئرررررررردا لمج،ررررررررإ اداةا شررررررررة ة م ررررررررة الةاللررررررررة ل،ترررررررربمئا طررررررررل لررررررررقا خ ررررررررة ت ررررررررق ة الشررررررررة ة الةاللررررررررة 
قشرررررة اتنا التالعرررررة قامرررررتغالل ام ا ياتنرررررا لةطرررررع معررررردات الةبليرررررة الملةةرررررةس ق لررررر  مرررررا خرررررالل اعرررررادا يي ،رررررة 

التررررررررربمئا  لمقايلرررررررررة الت رررررررررقة طرررررررررل يررررررررر   أ شررررررررر ة الشرررررررررة ات التالعرررررررررةس قالترررررررررل تشرررررررررما ال شرررررررررا  األمامرررررررررل  
ال ررررررر اعةس قتلمرررررررئا اداةا اامرررررررتثماةاتس ق ررررررر ل   شرررررررا  اداةا األ رررررررقل العةاة رررررررة ل رررررررقةا تلررررررراطظ ع،ررررررر  

 ت،  األ قل قتعظيي اامتفادا م نا طل  قةا ائةادات.
 

http://www.elbalad.news/


 

 تعةف ع،ى لامل الحئنى الةشيس الجدئد لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئا 
 م 11:24 2018أكتوبر  28األحد، 

 

 عبد الحليم سالمكتب 

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ةشامررة يشرراي تقطئع ق  ة   ا  األعما  
 العايس التش ئل الجدئد لمج،س إداةة الشة ة  ةشامة لامل  هاء الدئا الحئنىس قذلك لمدة ثالث منقات.

قيعد لامرررررررررل  هاء الدئا الحئني ةشيس مج،س انداةة قعلرررررررررق منتد س ذق خ ةة مهنية   ئةة طي المجا  
ا من ررر  العلرررق المنتد  ل،شرررؤقا المالية قاتمرررتثماة  الم رررةطي قاتمرررتثماةل قالماليس حئث تقلى مرررالة 

لةايةة قبنك لشررررة ة م ررررة الةاللررررة ل،تبمئاس  ما  اا علررررق مج،س إداةة العدئد ما ال نقك أيمها  نك ا
منة طى مجا  العمل الم ةطى التجاةى قاتمتثماةى  28قلامل الحئنى خ ةة  س (HSBCانم ندة ة قبنك

اختاةة الد تقة ئقما ل ةس غالى ق  ة المالية ممتشاةا لا  2005قالتمق ل قالنقاحى المالية سقطى عاي 
لرري لجمقعة نعيي سحئث تقلى من رر  ان 2008سلئتقلى ممررشقلية ان ررالل قالهي ،ة المالية س قمع  داية 

ةشيس مج،س انداةة قالعلررق المنتد  لشررة ة النعيي لالمررتثماةات المالية س ثي عئنا ةشيس الق ةاء اتمرر ع 
سقاختئة علررررررقا منتدلا   نك الةايةة عا   اعى   الد تقة أحمد نظئاس علررررررقا لمج،س إداةة  نك الةايةة

 اتشتماا قالتج شة الم ةطية .

 ررر  علرررق مج،س إداةة غئة تنصئذى لعدد   ئة ما الشرررة ات طى   اعى ال تةق  قاألعما   ما شرررغل من
 العاي قالة ا  الخاص.

https://www.youm7.com/home/index


 

 التشكيل الكامل لمجلس إدارة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينيالمال تنشر 

م 02:14 2018أكموتر  28األقد   
 

 
 

هشام توفيق وزير قطاع االعمال العام -باسل الحيني رئيس القابضة للتأمين  

 
 ماية أ ق الصللس - ت  

قاطةت الجمعية العمقمية لشة ة م ة الةاللة ل،تبمئا طي اجتماعها الذل انتهي منذ د اشع  ةشامة يشاي 
 تقطئع ق  ة   ا  اتعما  العاي س ع،ي إعادة تش ئل مج،س إداةة الشة ة لمدة ثالث منقات.

اس لررررررقا منتدلق ةةت الجمعية العمقمية تعئئا لامررررررل محمد  هاء الدئا الحئني ةشيمررررررا لمج،س اتداةة قع
ق امرري محمد م رر صي ن رراة علررقا متصةغا ل،شررشقا المالية قانداة ة س لاتلرراطة الي خالد محمد محمقد 

 ع د ال ادم علقا متصةغا ل،ششقا الصنية.

قيلرررري المج،س الجدئد خممررررة أعلرررراء أخة ا يي س المهندس خالد محمقد علاس علررررقا غئة متصةغاس 
ةغاس قعا ا ع د ال، ئا المغةبي س علرررررررقا غئة متصةنس قمحمد مرررررررام  محمد عمةقس علرررررررقا غئة متص

 قأخئةاس أحمد ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةالات عما  م ة.
 



 

 تعرف علي السيرة الذاتية ألعضاء مجلس ادارة القابضة للتأمين الجديد
م 04:00 2018أكموتر  28األقد     

 

الجمعيددددددة العامددددددة العاديددددددة لشددددددركة مصددددددر القابضددددددة للتددددددأمين  فددددددي اعتمددددددد  

إجتماعهدددددددا اليدددددددوم األحدددددددد  برئاسدددددددة هشدددددددام توفيدددددددق وزيدددددددر قطددددددداع األعمدددددددال 

العددددددددام  التشددددددددكيل الجديددددددددد لمجلددددددددس إدارة الشددددددددركة برئاسددددددددة باسددددددددل بهدددددددداء 

 الدين الحيني  وذلك لمدة ثالث سنوا .

 وجاء تشكيل المجلس كالتالي:  

 الحيني رئيس مجلس اإلدارة وعضو منتدبباسل بهاء الدين  - 1

 

 

 

ذو خبدددددددددددرة مهنيدددددددددددة كبيدددددددددددرة فدددددددددددي المجدددددددددددال المصدددددددددددرفي واالسدددددددددددت مار  

تددددددددول  سددددددددابقًا منصددددددددب العضددددددددو المنتدددددددددب للشدددددددد ون الماليددددددددة   والمددددددددالي

كددددددان عضددددددو بمجلددددددس إدارة   واالسددددددت مار بشددددددركة مصددددددر القابضددددددة للتددددددأمين

 .HSBCك العديد من البنوك أهمها بنك القاهرة وبنك اإلسكندرية وبن

 

  



 قاسم مصطف  نصار عضو منتدب للش ون المالية واإلدارية -2

 

 

 

شغل سابقًا منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين للش ون اإلدارية 

 عضو مجلس إدارة سابق في عدد من الشركا  والبنوك والتسويق

 

  خالد محمود عبد الصادق عضو متفرغ للش ون الفنية -3

 

 

 

واسددددددعة فددددددي مجددددددال التددددددأمين وإعددددددادة التددددددأمين وإدارة المحدددددداف  لديدددددد  خبددددددرة 

قدددددد شدددددغل سدددددابقًا منصدددددب المددددددير التنفيدددددذ  لمكتدددددب شدددددركة مصدددددر و الماليدددددة

 عضو مجلس إدارة سابق في مصر للتأمينو للتأمين بدبي

 
 



المهندس خالد محمود عباس عضوا غير متفرغا بمجلس إدارة مصر  -4

 القابضة للتأمين

 

 

 

 لمتابعة المشروعا  القوميةنائب وزير اإلسكان 
 

السفير محمد سامح عمرو عضوا غير متفرغا بمجلس إدارة مصر  - 5

 القابضة للتأمين
 

 

 
 

 أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة -

 



عاكف عبد اللطيف المغربي عضوا غير متفرغا بمجلس إدارة مصر  - 6

 القابضة للتأمين

 

 

 

 مصرنائب رئيس بنك  -

 

أحمد عبد الغفار خطاب عضوا بمجلس إدارة مصر القابضة للتأمين مم ل االتحاد العام لنقابا  عمال  - 7

 .مصر

 
   

مائق  20س ققاطةت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ 2018 انت مدة المج،س الما ع  د انتهت طي مائق 
قالذل جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي لبعما  ع،ى إ داة ةشيس الجمعية  ةاة ا  تش ئل المج،س  2018

ا نحدى الشة ات المالية التالعة ل،شة ة الةاللة  ا ةشيم  ةشيس المج،سس قالذل ما المةةة أا ئتي تعئئنا تحة 
 ل،تبمئا.



 
 

ق أ د يشاي تقطئع ق  ة   ا  األعما  العاي حةص الق اةة ع،ى تنقيع الخ ةات قلخ دماء جدئدة لمج،س 
ة ة م ة الةاللة ل،تبمئا طي لقء خ ة ت ق ة الشة ة الةاللة قشة اتها التالعة قامتغال  إداةة ش

إم انياتها لةطع معدتت الةبحية المحةةةس قذلك ما خال  إعادة يي ،ة أنش ة الشة ات التالعةس قالتي تشمل 
س إداةة ماةاتس ق ذلك نشاالنشاس األمامي "التبمئا" لمقا لة الت قة طي يذة ال ناعةس قتحمئا إداةة اتمتث

األ ق  العةاة ة ل قةة تحاطظ ع،ى ت،ك األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طي  قةة إئةادات. ق د قجا ميادتا 
 الش ة ل،مئد األمتاذ تامة اللا   ع،ى مجهقداتا خال  الصتةة المالية متمني ا لا التقطئع.

 
  



 
 رسميا.. باسل الحيني رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين

  2018أكتوبر  28األحد 

 

  

شيماء حفظي: -كتبت   

ا  ق  ة   ا  األعميشرراي تقطئع  اعتمدت الجمعية العامة العادية لشررة ة م ررة الةاللررة ل،تبمئاس  ةشامررة
دئا الحئنيس قذلك لمدة ثالث مرررنقاتس العايس التشررر ئل الجدئد لمج،س إداةة الشرررة ة  ةشامرررة لامرررل  هاء ال

 الئقي األحد.  ا  األعما  العاي  لحم   ياا ما ق اةة

  ة شة ةس قل ا ق ق انت أنلاء تةددت خال  األياي المالية عا اختياة لامل الحئني ةشيما لمج،س إداةة ال
   ا  األعما   ا  منذ أياي إنا لي ئتي اتمتةةاة ةمميا ع،ى ةشيس مج،س إداةة الشة ة.

ق ةشيس مج،س انداةة قعلررالحئني لامررل  هاء الدئا  ققطةا ل، يااس جاء تشرر ئل المج،س الجدئد  التاليس
منتد س ق امي م  صى ن اة علق منتد  ل،شؤقا المالية قانداة ةس قخالد محمقد ع د ال ادم علق 

 متصةن ل،شؤقا الصنية.

 ما تلرررررما تشررررر ئل مج،س انداةة ما المج،س المرررررا ع  ال ما األعلررررراء غئة المتصةغئا خالد محمقد 
مشةقعات الةقميةس قمحمد مام  عمةق أمتاذ قةشيس  مي الةانقا علاس ناش  ق  ة انم اا لمتالعة ال



الدقلي ل ،ية الحةقم جامعة الةايةةس قعا ا ع د ال، ئا المغةبي ناش  ةشيس  نك م ررررةس لانلرررراطة إلى 
 أحمد ع د الغصاة خ ا  ممثل اتتحاد العاي لنةالات عما  م ة.

مائق  20ت الجمعية العامة المنعةدة  تاة خ س ققاطة2018ق انت مدة المج،س المرررررررررا ع انتهت طي مائق 
ع،ى إ رررررررررداة ةشيس الجمعية  ةاة ا  تشررررررررر ئل المج،س قالذل جاء طيا ت ،ئا تامة اللا   ل،ةياي  2018

ا نحدى الشرررررررررة ات المالية  ا ةشيمررررررررر  لبعما  ةشيس المج،سس حئث ما المةةة أا ئتي تعئئا اللا   تحة 
 التالعة ل،شة ة الةاللة ل،تبمئا.

الحئني ةشيس مج،س انداةة الجدئد ذق خ ةة مهنية   ئةة طي المجا  الم ررررررررةطي قاتمررررررررتثماةل  قلامررررررررل
ا من ررر  العلرررق المنتد  ل،شرررؤقا المالية قاتمرررتثماة لشرررة ة م رررة الةاللرررة  قالماليس حئث تقلى مرررالة 

"س لحم  HSBCل،تبمئاس  ما  اا علق مج،س إداةة العدئد ما ال نقك أيمها  نقك الةايةة قانم ندة ة ق"
  ياا الق اةة.

 ما شررغل  امرري م رر صى ن رراة العلررق المنتد  الجدئد ل،شررؤقا المالية قانداة ةس عدة منا رر  ما   ل 
منها من رررر  ممرررراعد ةشيس مج،س إداةة شررررة ة م ررررة ل،تبمئا ل،شررررؤقا انداة ة قالتمررررق عس قعلررررقية 

 مجالس إداةات عدد ما الشة ات قال نقك.

العلق المتصةن الجدئد ل،شؤقا الصنية لالشة ة الةاللةس خ ةة قامعة طي  قلدى خالد محمقد ع د ال ادم
ا من ررر  المدئة التنصئذل لم ت  شرررة ة  داةة المحاطظ الماليةس قشرررغل مرررالة  عادة التبمئا قا  مجا  التبمئا قا 

 م ة ل،تبمئا  د يس قعلقية مج،س إداةتها لعدة منقات.

ق  ة   ا  األعما  العايس إا الق اةة حة  ررررة ع،ى تنقيع الخ ةات قلررررخ دماء جدئدة يشرررراي تقطئع  ق ا 
طي لرررقء خ ة ت ق ة الشرررة ة الةاللرررة قشرررة اتها التالعة لرررة ل،تبمئا شرررة ة م رررة الةال لمج،س إداةة

 قامتغال  إم انياتها لةطع معدتت الةبحية المحةةةس قذلك ما خال  إعادة يي ،ة أنش ة الشة ات التالعة.

قألررراف الق  ة أا األنشررر ة التي تعت ي الق اةة إعادة يي ،تها تشرررمل النشررراس األمرررامررري "التبمئا" لمقا لة 
قة طي يذة ال رناعةس قتحمرئا إداةة اتمرتثماةاتس ق ذلك نشراس إداةة األ رق  العةاة ة ل رقةة تحاطظ الت 

ع،ى ت،ك األ ق  قتعظيي اتمتصادة منها طي  قةة إئةادات.قأعة  الق  ة عا ش ةة لتامة اللا   ةشيس 
 مج،س انداةة الما ع ل،شة ة ع،ى مجهقداتا خال  الصتةة المالية


