


الشركة القابضة املصرية الكويتية
 ) شركة مساهمة مصرية ( 

منشأة طبقًا ألحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز 
االستثمار والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ الخاص بسوق رأس المال

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون دوالر أمريكى 
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٨١,٧٢١,٣٢١.٧٥ دوالر أمريكى

طبقــًا لقرار الجمعيــة العامة غير العادية للشــركة القابضة المصريــة الكويتية المنعقــدة بتاريخ ٣٠ مارس 
٢٠٢١ بالموافقــة علــى تعديل عملة التعامل على أســهم الشــركة المقيــدة بالبورصة المصريــة من عملة 
الــدوالر األمريكي إلــى عملة الجنيه المصري وذلك للمســاهمين الراغبين فى تحويل عملــة التعامل على كل 
أو جزء من أســهمهم فى الشــركة بالبورصــة المصرية من الدوالر األمريكى إلى الجنيــه المصري وفى ضوء ما 
نصــت عليه المادة )٦( مكرر من االجــراءات التنفيذية لقواعد قيد وشــطب األوراق المالية بالبورصة المصرية

أنه فى ضوء قيام شركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزى بتلقى طلبات التحويل من أمناء 
الحفظ بالنيابة عن المساهمين الراغبين فى تحويل عملة التعامل على أسهمهم بالبورصة 
المصرية من الدوالر األمريكى إلى الجنيه المصرى خالل المدة المحددة من ٢٠٢١/٦/١٥ إلى 

٢٠٢١/٩/١٤، طبقًا إلعالن الشركة بخصوص هذا الشأن بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢١ 

تعلن الشركة القابضة المصرية الكويتية للسادة المساهمين

منها عدد  674.619.133 سهم  متاح  يبلغ 1.126.885.287 سهم،  الشركة  أسهم  إجمالي عدد  فإن 
البورصة  لــدى  األسهم  تلك  على  الــتــداول  ويتم  المركزي  والقيد  واإليـــداع  للمقاصة  مصر  شركة  لــدى 
مارس   30 بتاريخ  المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  قــرار  محل  فقط  هي  األسهم  وهــذه  المصرية 
المصرية،   بالبورصة  المقيدة  الشركة  أسهم  على  التعامل  عملة  تعديل  على  بالموافقة  والخاص   2021
الــتــداول  ويتم  للمقاصة  الكويتية  الشركة  لــدى  متاحة  سهم   452.266.154 عــدد   إلــى  باإلضافة 
العادية. غير  العامة  الجمعية  بقرار  مشمولة  غير  األسهم  وهذه  الكويت  بورصة  لدى  األسهم  تلك  على 
ومما سبق فإنه سوف يتم التعامل على أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية المتاحة والمتداولة بالبورصة المصرية 
والبالغ عددها 674.619.133 سهم من خالل حسابي إصدار أحدهما بالدوالر األمريكي واآلخر بالجنيه المصري،
: يلى  كما   2021/9/15 بتاريخ  المركزى  والقيد  وااليــــداع  للمقاصة  مصر  شركة  مــن  المبدئية  لــإفــادة  وفقا  ــك  وذل

*حساب إصدار بالجنيه المصري لعدد )461.277.858( سهم بنسبة 68.4٪ من األسهم المتاحة 
.»EGS69081C023« والمتداولة بالبورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي أيزن

* حساب إصدار بالدوالر األمريكي لعدد )213.341.275( سهم بنسبة 31.6٪ من األسهم المتاحة 
.»EGS69082C013« والمتداولة بالبورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي أيزن

 باالضافة إلى باقي اسهم الشركة المتاحة للتداول ببورصة الكويت
على أن يتم التعامل  على أسهم الشركة باجلنيه املصرى ملن أبدوا رغبتهم فى حتويل عملة التعامل اعتباراً من بداية جلسة 

تداول يوم األحد املوافق 2021/9/19 بعد صدور قرار جلنة القيد بالبورصة املصرية باملوافقة على هذا التعديل.
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