
 
 

 

 

 
 

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDENDS TO 

BAHRAIN CLEAR B.S.C.(C). 

لشركة  المتراكمة  األرباح النقدية تحويلإعالن 

 البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة( 
    

Date:  13 August 2020 

Ref:    SP/PD/03-0820      
 2020أغسطس  13            التاريخ:

      SP/PD/03-0820   الرمز اإلشاري:

 
In accordance with Article (2) of Bahrain Bourse 

Resolution No. (3) for 2020, this is to confirm that Seef 

Properties B.S.C. (“Company”) has transferred the 

unclaimed dividends up to the 2018 financial year to the 

Unclaimed Cash Dividends Fund account maintained at 

the Central Bank of Bahrain under the management of 

Bahrain Clear  B.S.C.(C).  Bahrain Clear B.S.C.(C) is 

responsible for maintenance of the eligible 

shareholders’ register and the payment of such 

unclaimed dividends in accordance with the 

aforementioned Resolution. 

( رقم  بالمادة  قرار  2عمالً  من   )( رقم  البحرين  لسنة  3بورصة   )

بتحويل    "(الشركة)"  .م.ب.شركة عقارات السيف شقامت  ،  2020

اح النقدية المتراكمة وغير المستلمة من قبل المساهمين للسنوات  األرب 

لغاية  المالية   النقدية  صندوق  حساب  إلى    2018السابقة  األرباح 

ومهام   والذي تتولى إدارته  ،لدى مصرف البحرين المركزيالمتراكمة  

دفعها لهم ومسئولية   األرباححفظ سجالت المساهمين المستحقين لهذه 

ش.م.ب.)مقفلة(شركة   للمقاصة  المذكور    البحرين  القرار  بموجب 

 .أعاله

 
 

  

The Company also confirms that Bahrain Clear B.S.C.(C) 

remains its official Share Registrar, in addition to its 

Dividend Agent for dividends relating to the financial 

year ended 31 December 2019. 

للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة( البحرين  شركة  بأن  الشركة  تنوه    هي   كما 

الرسمي   األسهم  للسنة  إلى  باإلضافة    لهامسجل  أرباحها  دفع  وكيل 

 .2019ديسمبر   31المالية المنتهية في 

  

Accordingly, Shareholders who wish to receive their cash 

dividends for all previous years should liaise with 

Bahrain Clear B.S.C.(C) at the address and contact 

details below. 

الشركة وعليه   إستالم    تدعو  في  الراغبين  الكرام  المساهمين  السادة 

السادة/ شركة البحرين  مراجعة  لألعوام السابقة  لجميع  األرباح النقدية  

على   ش.م.ب.)مقفلة(  والعللمقاصة  المبينة نوان  اإلتصال  تفاصيل 

 .أدناه
  

Bahrain Clear B.S.C.(C) 

Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate 

4th Floor, King Faisal Highway  

Building No. 31, Road 383, Block 305 

P.O. Box 3203 

Manama – Kingdom of Bahrain 

Hotline: +973 17108775 

Email: info@bahrainclear.com 

 شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.)مقفلة( 

 شارع الملك فيصل  بوابة المرفأ )الطابق الرابع(،  -مرفأ البحرين المالي

 305مجمع   383، طريق 31مبنى رقم 

 ، المنامة، مملكة البحرين. 3203صندوق بريد 

 +  973 17108775الخط الساخن: 

 info@bahrainclear.comالبريد اإللكتروني: 

 

 اإلسم 
MARYAM ABDULRAHMAN HUSAIN 

 مريم عبدالرحمن حسين
Name 

 المسمى الوظيفي 

Senior Manager – Legal and Compliance  

Company Secretary 

 إدارة الشئون القانونية واإلمتثال  –مدير أول 

 سكرتير الشركة 

Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

 

 
 

 
Copy to:  
Capital Markets Supervision Directorate – Central Bank of Bahrain 

mailto:info@bahrainclear.com
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