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Company Name 
 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 

األرباح النقدية المتراكمة لدى مجموعة جي إف إتش المالية الى إعالن عن تحويل 

  شركة البحرين للمقاصة

Announcement on Transferring GFH Financial Group’s Unclaimed 

Dividends to Bahrain Clear 

 الموضوع

Information 

 

الصادر من بورصة البحرين، تعلن مجموعة جي إف إتش  2020لعام  3التزاما بالقرار رقم 

المالية عن تحويل جميع األرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة 

الى صندوق  2018ديسمبر  31وحتى السنة المالية المنتهية في  السابقةالبحرين للسنوات 

المتراكمة والذي تتولى إدارته شركة البحرين للمقاصة التابعة لبورصة  األرباح النقدية

 مسؤلية دفع األرباح النقدية المتراكمة للمساهمين المستحقين لها. البحرين، والتي ستتولى 

 

بناء على ذلك، نرجو من السادة المساهمين المدرجة أسهمهم في بورصة البحرين والذين لم 

 2018ديسمبر  31السابقة ولغاية السنة المالية المنتهية في  يستلموا أرباحهم للسنوات

والراغبين بإستالم أرباحهم المتراكمة من شركة البحرين للمقاصة، القيام بفتح حساب مساهم 

لدى شركة البحرين للمقاصة ومراجعتهم بدال من شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. 

 ذ.م.م. حسب التفاصيل أدناه:والمعروفة سابقاً بشركة كارفي فينتك 

 

 شركة البحرين للمقاصة 

 الطابق الرابع  –مدخل المرفأ  –مرفأ البحرين المالي 

 ، المنامة، مملكة البحرين3203ص. ب. 

 17108833 973+هاتف: 

 registry@bahrainbourse.com البريد اإللكتروني:

 

ستكون  2019ديسمبر  31نود التنويه بأن األرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في  كما

متاحة لإلستالم لدى شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. بحسب التفاصيل أدناه لغاية 

ً بأنه سيتم تحويلها بعد ذلك التاريخ لصندوق األرباح النقدية 2020أكتوبر  27 ، علما

 ار من قبل شركة البحرين للمقاصة:المتراكمة والمد

 

 شركة كفين تكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. 

 305، مجمع 383، طريق 31مبنى  ،، الدور السابع، برج الزامل74مكتب 

 المنامة، مملكة البحرين

 17215080 973+هاتف: 

 17212055 973+فاكس: 

 

In compliance with Resolution No. 3 of 2020 issued by Bahrain Bourse, GFH 

Financial Group would like to announce the transfer of all accumulated 

cash dividends for the shareholders, whose shares are listed on Bahrain 

Bourse, for the previous years and up to the financial year ended on 31st 

December 2018, to the Investors’ Protection Guarantee Fund (Amanat) 

 المعلومة 

mailto:registry@bahrainbourse.com


 

which is managed by Bahrain Clear, a subsidiary of Bahrain Bourse, and 

who will be responsible for paying the accumulated unclaimed cash 

dividends to the eligible shareholders. 

 

Accordingly, we urge our shareholders whose shares are listed on 

Bahrain Bourse and who did not claim their dividends for the 

previous years and up to the financial year ended 31st December 

2018, and wish to claim their accumulated dividends from Bahrain 

Clear, to open a shareholder account with Bahrain Clear and revert 

to them instead of KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L. (formally 

known as Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L.) as per the below contact: 

 

Bahrain Clear B.S.C. 

Bahrain Financial Harbour – Harbour Gate Level 4 

P.O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain 

Telephone: +973 17108833  

Email: registry@bahrainbourse.com 

 

It is also to be noted that the cash dividends for the financial year 

ended 31st December 2019, will be available for collection from KFIN 

Technologies (Bahrain) W.L.L. as per the below details until 27th 

October 2020, noting that they will be transferred after that date to 

Amanat Fund which is managed by Bahrain Clear:  

 

KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L. 

Office 74, 7th Floor, Al Zamel Tower  

Building 31, Road 383, Block 305  

Manama, Kingdom of Bahrain  

Telephone: +973 17215080 

Fax: +973 17212055 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم
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