
 
 

 

  

  ٠٥/٠٥/٢٠١٩القاهرة في 

  السادة / البورصة المصرية 

  تحية طيبة وبعد ،،،    

لقابضة لإلستثمارات المالية شركة بايونيرز المجلس إدارة  بأنه ُعقد إجتماعنتشرف بإحاطة علم سيادتكم 
  - : في هذا اإلجتماع ومرفق لسيادتكم ملخص ألهم القرارات المتخذة ٠٢/٠٥/٢٠١٩تاريخ ب

 المجلس بإجماع الحضور على اعتماد محضر مجلس اإلدارة السابقوافق  .١

بشأن تعيين كالً من السيد  NOUR FINANCIAL INVESTMENTإستعرض المجلس خطاب شركة  .٢

/ دمحم زكريا محي الدين  والسيد / خالد دمحم الطيب دمحم الطيب كممثلين لها في عضوية مجلس إدارة الشركة ، 

 . وقد وافق المجلس على ذلك

 - تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي : وافق المجلس بإجماع الحضور على .٣

  تنفيذي - رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  –السيد / وليد دمحم زكي ابراهيم 

 NOUR FINANCIALنائب رئيس مجلس اإلدارة ممثالً عن شركة  - السيد / دمحم زكريا محي الدين  

INVESTMENT – يذيغير تنف  

  تنفيذي - عضو مجلس اإلدارة المنتدب للقطاع الصناعي  –السيد / ياسر دمحم زكي ابراهيم 

  تنفيذي - عضو مجلس اإلدارة  –السيد / طه ابراهيم مصطفى دمحم التلباني 

  غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة  –السيد / هشام علي شكري حافظ 

 NOUR FINANCIALاإلدارة ممثالً عن شركة  عضو مجلس –السيد / خالد دمحم الطيب دمحم الطيب 

INVESTMENT – تنفيذي  

  غير تنفيذي –عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن شركة المهيدب القابضة -  السيد / زياد بن فؤاد بن فهد الصالح

غير  –وفرة لإلستثمار الدولي عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن شركة -  السيد/ مانع دمحم عبدهللا علي  الصانع

  تنفيذي



 
 

 

 - :كما هو تشكيل لجنة المراجعةبقاء وافق المجلس على  .٤

ً   - السيد / دمحم زكريا محي الدين   رئيسا

  عضو  –السيد / هشام علي شكري حافظ 

  عضو –السيد / بيتر عطية بولس 

  -وافق المجلس على تشكيل لجنة اإلستثمار على النحو التالي : .٥

ً  –السيد / خالد دمحم الطيب    رئيسا

  عضو –السيد / وليد دمحم زكي 

  عضو -السيد / طه ابراهيم التلباني

  عضو –السيد / ياسر دمحم زكي 

  عضو  - هيثم خالد االنصاريالسيد / 

  عضو  –السيد / هشام علي شكري حافظ 

  - وافق المجلس على تشكيل لجنة المخاطر على النحو التالي : .٦

ً   -هشام علي شكري حافظ السيد /    رئيسا

  عضو  - دمحم زكريا محي الدينالسيد / 

  عضو - طه ابراهيم التلبانيالسيد / 
  

ً ألحكام قانون سوق  ً بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب اإلفصاح عنها وفقا علما
  المال والئحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

  

 


