
 

 

 

 
 

 

 

 

تحويل  –شركة عقارات السيف الكرام مساهمي توزيعات األرباح النقدية ل

خدمات مسجلي األسهم من السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م الى شركة 

 ش.م.ب )م( البحرين للمقاصة

 

أن بننوه لعناية مساهمي شركة عقارات السيف الكرام، إنه وفي إطار محاوالتنا لتقديم خدمات أفضل لهم، 

الشركة بصدد التحول من طريقة الدفع التقليدية عبر الشيكات الى نظام الدفع اإللكتروني لسداد توزيعات 

األرباح النقدية التي طرحتها شركة البحرين للمقاصة، وقد عينت شركة عقارات السيف مؤخرا السادة 

 شركة البحرين للمقاصة كمسجل ألسهم الشركة. 

ستتوقف شركة كارفي كمبيوتر شير عن تقديم خدماتهم  2018يوليو  5ة يوم اعتباراً من بعد ظهيرفإنه 

من السادة مساهمي شركة يرجى لذا . المتعلقة بتوزيع أرباح األسهم لمساهمي شركة عقارات السيف

 المرفأ في الطابق الرابع ةبواب –شركة البحرين للمقاصة في مرفأ البحرين المالي مراجعة عقارات السيف 

 .2018يوليو  15+، وذلك اعتبارا من يوم األحد الموافق 973 17108833أو باالتصال على الرقم 

ستكون طريقة الدفع بإختيار إحدى اآلليات الجديدة المتاحة والتي يرغب بها مساهمي الشركة باستالم 

لتحويالت البنكية أو ا  myShareوذلك عن طريق بطاقة   2017أرباحهم النقدية عن السنوات السابقة حتى 

أو استالم شيكات األرباح النقدية. ولطلب الحصول على آلية دفع األرباح النقدية الخاصة بمساهمي الشركة، 

سيتعين على المساهمين زيارة مقر شركة البحرين للمقاصة بعد التاريخ المذكور أعاله عن طريق الحضور 

ات الشخصية مصطحبين معهم بطاقات الهوية و الشخصي أو عن طريق إبراز توكيل رسمي لتحديث البيان

األصلية  جوازات السفر الخاصة بهم )سارية المفعول( باإلضافة إلى شهادة أسهم شركة عقارات السيف

 .وذلك لتحديث بياناتهم واختيار آلية استالم األرباح النقدية

الخدمة السابق، إلى شركة ولضمان االنتقال السلس للخدمات من شركة كارفي كمبيوتر شيرذ.م.م، مزود 

البحرين للمقاصة، وبهدف إعداد البيانات الخاصة بالمساهمين، فستتوقف شركة عقارات السيف وبشكل 

، وذلك بعد ظهيرة يوم الخميس 2016مؤقت عن دفع توزيعات األرباح النقدية غير المطالب بها حتى عام 

. ومع ذلك، ستواصل الشركة توزيع 2018و يولي 12إلى يوم الخميس الموافق  2018يوليو  5الموافق 

خالل الفترة المذكورة من خالل  2017الشيكات على المساهمين الذي يرغبون في تحصيل أرباحهم لعام 

 شركة البحرين للمقاصة.


