
 

 

Uسيرة ذاتية مختصرة 

Uباسل الحيني 

 
 . القاهرة بنكبمجلس إدارة منتدب عضو حاليًا منصب  الحيني يشغل باسل

 
ــع  ــر مــن يتمت ــد إلــى أكث ــي بخبــرة واســعة تمت ــًا فــي  ٢٨باســل الحين القطــاع المصــرفي التجــاري عام

حياتــه المهنيــة فــي مصــر وقــد بــدأ . واإلســتثماري، و المجــاالت المتعلقــة بالتمويــل و النــواحي الماليــة
ــك مصــر  ــة  -كمصــرفي فــي بن ــى الشــركة العربي ــات إل ــم انتقــل فــي منتصــف الثمانين ــة ث ــران للتنمي إي

في المملكة العربيـة السـعودية حيـث تـدرج فـي العديـد مـن المناصـب " ابيكورب"لالستثمارات البترولية 
، عـاد للعمـل فـي ٢٠٠٠م و فـي أوائـل عـا. حتى أصبح رئيسًا لقطاع الشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا

الـرئيس "وهـو أحـد المؤسسـات الماليـة العالميـة ليتـولى منصـب " ABN AMRO"مصر منضـمًا لبنـك 
انتقـل للعمـل ببنـك مصـر اكسـتريور كمـدير  ٢٠٠٢وفـي عـام ". اإلقليمي للمجموعـة المتكاملة للطاقة

 . عام وعضو مجلس إدارة البنك
 
اختاره  ٢٠٠٥انضم لبنك مصر حيث شغل منصب المدير العام، و في عام  ٢٠٠٤ عام في

للعمل كمستشار له ليتولى مسئولية اإلصالح  -وزير المالية  –يوسف بطرس غالي  /الدكتور
، حيث تولى منصب رئيس "نعيم"انضم لمجموعة  ٢٠٠٨و مع بداية عام . وٕاعادة الهيكلة المالية

منتدب لشركة النعيم لالستثمارات المالية، المسئولة عن نشاط البنوك مجلس اإلدارة و العضو ال
رئيس  -أحمد نظيف / الدكتورصدر قرار لعام سبتمبر من نفس اشهر في و  .االستثمارية في مصر

ضمن أعضاء باسل الحيني  تم اختيارة بنك القاهرة، و ر بإعادة تشكيل مجلس إدا –الوزراء مجلس 
قطاعي االئتمان و التجزئة ًا مسئوًال عن منتدبالمجلس، و قام المجلس بعدها باختياره عضوًا 

 . المصرفية



 2 

كلية االقتصاد والعلوم  ،حصل باسل الحيني على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة القاهرة
، كما حصل على درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األمريكية ١٩٨٠السياسية في عام 

 .١٩٨٥القاهرة عام ب
 

على صعيد آخر، شغل باسل الحيني مقعد عضو غير تنفيذي في مجالس اإلدارة والجمعيات 
 :منها العمومية التابعة للعديد من المؤسسات،

 . "إيسترن كومباني" الشرقية ركةشال -

          . سكندريةبنك اإل -
       ."سيدبك"شركة سيدي كرير للبتروكيماويات  -
 . المصرية القابضه للبتروكيماويات -
 . العقاري نشاط التمويل ضمانو  دعم صندوق -
 . مركز المديرين المصري -
 . وكيماوياتلبتر لشركة اورينتال  -
        .األهلية المصريةشركة التأمين  -
       .الشركة القابضة للنقل البحري و البري -
              الشركة القابضة للتأمين -

            
كما أن باسل الحيني محاضر معتمد في المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري 

 .  والمعهد المصرفي والمالي التابع للجامعة األمريكية بالقاهرة

 

 


