
الشركة القابضة املصرية الكويتية
 ) شركة مساهمة مصرية ( 

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

تعلن الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م للسادة المساهمين 
فى إطار حرص الشــركة القابضة المصرية الكويتية على تنشــيط حركة التداول والســيولة على ســهم الشــركة 
بالبورصــة المصريــة  وزيادة قاعدة المســاهمين ، وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشــركة المنعقدة 
بتاريخ 30 مارس 2021 بالموافقة على تعديل عملة التعامل على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية من 
عملــة الدوالر األمريكي إلى عملة الجنيه المصري وذلك للمســاهمين الراغبين في تحويل عملة التعامل على كل 
أو جزء من أســهمهم في الشركة بالبورصة المصرية من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري، وفي ضوء ما نصت 

عليه المادة )٦( مكرر من االجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية.
تود الشركة أن تعلن مساهميها بما يلي:

- يتــم تلقــى طلبات تحويل عملة التعامل إلــى الجنيه المصري بداًل من الــدوالر األمريكي وذلك خالل 
الفترة من يوم الثالثاء الموافق 2021/٦/15 إلى يوم الثالثاء الموافق 2021/9/14.

- سوف يقتصر التعامل بالجنيه المصري على المساهمين الذين أبدوا رغبتهم وتقدموا من خالل أمناء 
الحفظ الخاصين بهم لشــركة مصــر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي بطلبــات التحويل، علما بأن 
األســهم التي تخص المساهمين الذين سيتم تحويل عملة التعامل إلى الجنيه المصري لن يمكنهم 

التعامل على تلك األسهم بعملة الدوالر األمريكي بعد ذلك. 
- بالنسبة للســادة المساهمين الذين قاموا بتحويل عملة التداول على أسهمهم من الدوالر األمريكي 
إلى الجنيه المصري، فانه  ســيتم صرف توزيعات االرباح النقدية الخاصة بهم بعملة الدوالر األمريكي 

وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة بخصوص هذا الشأن. 
- سيتم استمرار التعامل على سهم الشركة بالدوالر األمريكي للسادة المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات التحويل. 

- بقاء عملة القيد بالقوائم المالية للشركة دوالر أمريكي.

وعلى المساهمين الراغبين في التعامل على أسهم الشركة القابضة المصرية 
الكويتية ش.م.م بالجنيه المصري بدالً من الدوالر األمريكي مراعاة ما يلي: 

- يتم تسجيل طلبات تحويل عملة التعامل من خالل أمين الحفظ للمساهمين فقط الغير. 
- يقوم المساهمون بتوقيع إقرار لدى أمين الحفظ لتقديمه لشركة مصر للمقاصة واإليداع والقيد المركزي وفقًا 
للنموذج المودع لدى أمين الحفظ موضحًا به اسم المساهم – الكود الموحد – أمين الحفظ – عدد األسهم 
التي سيتم تحويل عملة  الكمية  بأن  بالعلم  المصري، ويقر  الجنيه  إلى  األمريكي  الدوالر  المراد تحويلها من 
انتهاء مدة  األمريكي وذلك بعد  بالدوالر  للتعامل عليها  المصري لن يمكن تحويلها  بالجنيه  التعامل عليها 

تلقى طلبات التحويل. 
- سيتم تجميد األسهم المراد تحويل عملة تعاملها من الدوالر األمريكي إلى الجنيه المصري بنهاية يوم عمل 
الثالثاء الموافق 2021/9/14، وذلك لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بتحديد تاريخ التعامل 

على االسهم بالجنيه المصري. 


