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 مجلس إدارة  ملخص قرارات اجتماع 

 ش.م.م  شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات 

 2022/ 16/5الموافق  االثنينبجلسته المنعقدة يوم 

 

 

Summary of Resolutions of the Board of Directors 

meeting of Al Arafa for Investment and 

Consultancies S.A.E convened on Monday, 16th of 

May 2022 

 

  الحاديةفي تمام السااا ة    16/5/2022الموافق    االثنينانه في يوم 

لالساااتثمارات   اجتمع مجلس إدارة شاااركة العرفة  صااااا ا   شااار

  1997لسانة   8واالساتشاارات ش.م.م ضاةاعةح ا  ام القانوق رق   

( دوالر  94.050.000التنفيذية برأس مال مصااادر قدر   والئحته  

م تب سااجا   17426امري ي والمقيدة بالسااجا التجارت تحر رق  

تجارت اساتثمار القاررة ولل  بمقر الشاركة و ار وسايلة االتصاال  

الحاديثاة لالفياديو كونفرنسل وللا  بنااىح  لع الاد وة الموج اة من 

 كة.السيدة ااستالة/ رئيس مجلس إدارة الشر

On Monday 16/5/2022 at 11 am, the Board of 

Directors meeting of Al Arafa for Investment and 

Consultancies S.A.E, subject to provisions of law 

no.8 of 1997 and its executive regulations with an 

issued capital of USD (94.050.000) and registered in 

the commercial registry under no. 17426 Cairo 

Commercial Registry Office, was convened via 

video conference facility and at the company’s 

premises, based on the invitation addressed by the 

Chairperson of Board of Directors. 

 وقد  ضر االجتماع السادة أ ضاى مجلس اإلدارة  ار 

   -وسيلة االتصال الحديثة  الفيديو كونفرنس( كما يلي:   

 – السيدة/ ماريا لويزا تشي وناني  -

 غير تنفيذت مستقا  رئيس مجلس االدارة 

   -الدكتور/ الى ا مد  اد المقصود  رفه   -

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

   -محمد طلعر محمد ضليفة    /االستال  -

 المنتدب لشئوق االستثمار  ضو مجلس االدارة 

  – محمد ا مد السيد مرسي  /االستال  -

  ضو مجلس االدارة المنتدب للشئوق المالية   

 – االستال/ محمد  ازم سعد زغلول  -

  ضو مجلس إدارة غير تنفيذت 

 - االستال/ ا مد محمد  اد الر من أبو اليزيد   -

  ضو مجلس إدارة غير تنفيذت 

   –االستال/ محمد ا مد  سن داود  -

  ضو مجلس إدارة غير تنفيذت  

  – الم ندس/ راني نايه  زيز برزت   -

 مستقا   – ضو مجلس ادارة غير تنفيذت  

   –الساد /شركة روالكو ات جي بي لالستثمار   -

 ويمثل ا االستال/ ا مد سعد الدين   غير تنفيذت   ضو مجلس ادارة

  اد  ابو رنديه  

The meeting was attended by the members of the 

Board of Directors via the modern means of 

communication (video conference) as follows: - 

- Mrs.Maria Luisa Cicognani - non-executive 

Independent Chairperson 

- Dr. Alaa Ahmed Abd El Makasood Arafa -

Vice Chairman and Managing Director 

- Mr.  Mohamed Talaat Mohammed Khalifa 

- Managing Director for Investment Affairs 

- Mr. Mohamed Ahmed Al Said Morsi - 

Managing Director for Financial Affairs 

- Mr. Mohamed Hazem Saad Zaghloul - Non-

Executive Board Member 

- Mr. Ahmed Mohammed Abd El Rahman 

Abo Al Yazid - Non-Executive Board 

Member 

- Mr. Mohammed Ahmed Hassan Daoud - 

Non-Executive Board Member 

- Mr. Hani Nabih Aziz Berzi - Non-Executive 

Independent Board Member  

-  Rolaco EGP investment company                                                                     

Non –Executive Board Member - 

represented by Mr. Ahmed Saad El din Abo 

Hindiya 
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 الاند االول 

 

النظر في التصديق  لي محضر مجلس االدارة السابق المنعقد  

 . 14/12/2021بتاريخ 

 

 القرار االول 

 

 التصديق  لي محضر مجلس االدارة  باالغلاية  لي  الموافقة

  14/12/2021السابق المنعقد بتاريخ 

 

ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة  و 

  لي القرار.   فقط لالستثمارروالكو ات جي بي 

Clause (1) 

 

Considering the ratification of the previous board 

of director’s minutes that was held on 14/12/2021. 

 

Resolution (1) 

 

The Board majority approved the ratification of the 

previous board of director’s minutes that was held 

on 14/12/2021. 

 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya only objected 

to the decision 

 الاند الثاني 

 

ومرفقاته  ن  النظر فع التصديق  لع تقرير مجلس إدارة الشركة  -1

 . 31/01/2022المنت ية في  نشاط الشركة  ن السنة المالية

2-  

 القرار الثاني 

 

التصديق  لع تقرير مجلس إدارة الشركة  باالغلاية  لي  الموافقة

المنت ية في   ومرفقاته  ن نشاط الشركة  ن السنة المالية

31/01/2022 

 

ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة   و

  لي القرار. فقط   روالكو ات جي بي لالستثمار

Clause (2) 

 

Considering the ratification of the board of 

director’s report and its attachments on the 

company’s activities for the financial year ending 

on 31/1/2022. 

 

Resolution (2) 

 

 The Board majority approved the ratification of 

the board of director’s report and its attachments 

on the company’s activities for the financial year 

ending on 31/1/2022. 

 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya only objected 

to the decision 

 

 الاند الثالث 

 

النظر في ا تماد تقريرالحوكمة وتقرير مراقب الحسابات  ن ا   -1

 . 01/2022/ 31المنت ية في   ن السنة المالية

 

 

 

 

 

Clause (3) 

 

Considering the adoption of the corporate 

governance report and its audit report for the 

financial year ending on 31/01/2022. 
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 : الثالث  القرار

ا تماد تقريرالحوكمة وتقرير مراقب  باالغلاية  لي  الموافقة

 . 31/01/2022المنت ية في  الحسابات  ن ا  ن السنة المالية

  

ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة  و 

 القرار.  لي فقط   روالكو ات جي بي لالستثمار

2-  

 

 

Resolution (3) 

 

The Board majority approved the adoption of the 

corporate governance report and its audit report 

for the financial year ending on 31/01/2022. 

 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya only objected 

to the decision. 

 الاند الرابع 

 

التصديق  لع تقرير السادة مراقاا  سابات الشركة  ن  النظر في   -1

المنت ية   المالية  السنة  والمجمعة  ن  المستقلة  المالية  القوائ  

 . 31/01/2022 في

 

 

 القرار الرابع 

 

تقرير السادة مراقاا  سابات  التصديق  لي   لي باالغلاية الموافقة

السنة المالية  الشركة  ن القوائ  المالية المستقلة والمجمعة  ن 

   31/01/2022 المنت ية في

 

 ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة   و

  لي القرار.   فقط روالكو ات جي بي لالستثمار

2-  

Clause (4) 

 

Considering the ratification of the auditor’s reports 

of the company on the standalone and consolidated 

financial statements for the financial year ending 

on 31/01/2022. 

 

Resolution (4) 

 

The Board majority approved the ratification of the 

auditor’s reports of the company on the standalone 

and consolidated financial statements for the 

financial year ending on 31/01/2022. 

 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya only objected 

to the decision. 

 : الخامس  الاند 

 

النظر في التصديق  لع القوائ  المالية المستقلة والمجمعة للشركة   -1

 . 01/2022/ 31لمنت ية في  ن السنة المالية ا

 

 القرار الخامس: 

المستقلة  باالغلاية  لي    الموافقة -2 المالية  القوائ   التصديق  لع 

   31/01/2022والمجمعة للشركة  ن السنة المالية المنت ية في 

 

ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة   و

  لي القرار.   فقط روالكو ات جي بي لالستثمار 

 

Clause (5) 

 

Considering the ratification of the company’s 

standalone and consolidated financial statements 

for the financial year ending on 31/01/2022 . 

 

Resolution (5) 

 

The Board majority approved the ratification of the 

company’s standalone and consolidated financial 

statements for the financial year ending on 

31/01/2022 . 
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Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya only objected 

to the decision 

 

 : السادس الاند 

 

القوائ    -1 ا تماد  في  للنظر  لالنعقاد  العادية  العامة  الجمعية  د وة 

في  المالية   المنت ية  المالية  السنة    31/01/2022للشركة  ن 

وتفويض السيدة/ رئيس مجلس االدارة في توجيه الد وة وتحديد  

 بنود جدول اال مال ومو د وم اق االنعقاد. 

 

 

 

 القرار السادس: 

 لي  د وة الجمعية العامة العادية لالنعقاد للنظر   باالغلايةالموافقة 

لسنة المالية المنت ية في  افي ا تماد القوائ  المالية للشركة  ن 

وتفويض السيدة/ رئيس مجلس االدارة في توجيه    31/01/2022

 ومو د وم اق االنعقاد   لول اال ما الد وة وتحديد بنود جد 

 

 بو رنديه ممثا االستال/ ا مد سعد الدين  اد  اا ترض   و

السيدة/ رئيس  تفويض شركة روالكو ات جي بي لالستثمار لي   

 مجلس االدارة في تحديد بنود جدول اال مال . 

 

Clause (6) 

 

Inviting the Ordinary General Meeting to take 

place to consider the ratification of the financial 

statements for the financial year ending on 

31/1/2022. And Delegating the Chairperson to 

direct the invitation and specify the items on the 

agenda and the time and place of the meeting. 

 

Resolution (6) 

 

The Board majority approved Inviting the 

Ordinary General Meeting to take place to consider 

the ratification of the financial statements for the 

financial year ending on 31/1/2022. And Delegating 

the Chairperson to direct the invitation and specify 

the items on the agenda and the time and place of 

the meeting. 

 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected on  

delegating the Chairperson to specify the items on 

the agenda. 

 : السابع  الاند 

 

 اللجاق المناثقة من مجلس االدارة رير ا النظر في التصديق  لع تق -1

2-  

 القرار السابع: 

3-  

االدارة   -4 مجلس  ا ضاى  لجميع  اجتماعبعد  رض  لجنة    محضر 

الم افئات و االجور و شر  ما   لجنة  محضر اجتماع  المراجعة و

 تفصيليا. 

 

 رير اللجاق اتق ب أ اطه المجلس  لماباالغلاية  لي   الموافقة

 المناثقة من مجلس االدارة  

 

ا ترض االستال/ ا مد سعد الدين  اد  ابو رنديه ممثا شركة   و

 . لل   لي   روالكو ات جي بي لالستثمار

Clause (7) 

 

Presenting to the Board the full minutes of the audit 

and remuneration committees for complete 

information about the work of the committees. 

Resolution (7) 

 

After presenting to all Board members the minutes 

of the audit and remuneration committees 

 

The Board took note of the minutes and the 

discussions held in the committees. 

Rolaco EGP Investment Company, a member of 

the Board of Directors, through its representative, 
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رذا وقد قامر ادارة الشركة متمثله في الدكتور/  الى ا مد   •

 ادالمقصود  رفه نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب،  

 طلعر محمد ضليفه العضو المنتدب لشئوق والسيد/ محمد 

االستثمار والسيد/ طارق الوكيا الشري  بم تب  ازم  سن   

KMPG  مراقب  سابات الشركة بالرد  لي الخطاب المرسا 

 من جانب السيد/ا مد سعدالدين ابو رنديه ممثا شركة روالكو  

   ات جي بي لالستثمار بشأق بعض الانود واالستفسارات 

 ا ترض االستال/  رذا و قد،  8/5/2022بتاريخ   المرسلة للشركة

 رنديه ممثا شركة روالكو ات جي   ا مد سعد الدين  اد  ابو 

 اق رذة الردود غير كافيه .  وافادبي لالستثمار  

 

 

 

Mr. Ahmed Saad El Din Abo Hindiya objected to 

that. 

 

• The management of the company represented 

by Dr. Alaa Ahmed Abd El Makasood Arafa 

Vice Chairman and Managing Director, Mr. 

Mohamed Talaat Mohammed Khalifa 

Managing Director for Investment Affairs and 

Mr. Tarek AL Wakil Partner in Hazem Hassan 

KPMG, the company’s auditor, have responded 

to the letter sent by Mr. Ahmed Saad El din 

Abo Hindiya representative of Rolaco EGP 

investment company regarding some clauses 

and inquiries that were sent to the company on 

8/5/2022. 

Mr. Ahmed Saad El din Abo Hindiya 

representative of Rolaco EGP investment 

company objected and stated that these 

responses are insufficient.                        

 

 و    رافي تمام السا ة الثانية  شر ظ  رذا وقد اقفا المحضر

 . ضمسين دقيقة 

The Board of Directors meeting was closed at 12:50 

PM. 

 

 

Chairperson of the board 

Maria Luisa Cicognani  

                                                              

 


