
 

 

Announcement  
 

To: Bahrain Bourse 
  

الن ــــــــــــإع  
 

 بورصة البحرین السادة / 
 

 March 2022 Date 24 التاریخ 

 Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) Company Name اسم الشركة 

 ABC Trading Code رمز التداول 

 الموضوع

٢٠٢١إعالن توز�ــــع األر�اح النقد�ة لعام   
 

Announcement for Distribution of Cash 
Dividends for 2021  

 

Subject 

 المعلومات 

(المؤسسة الع���ة الم�ف�ة ش.م.ب) دعوة    ABC�� مجلس إدارة بنك 
ي يوم 

ي سجل األسهم �ف
ف ال�رام المق�دة أسماؤهم �ف السادة المساهمني

ف  ت�ب عن ط��ق  ٢٠٢٢مارس  ٢٨االستحقاق الموافق االثنني الخط ال�ت
مع ) لحجز موعد مسبق Skiplinoأو من خالل ( ، الساخن المذكور أدناە

كة البح��ن للمقاصة  مكتب مسجل األسهم ووك�ل األر�اح ش.م.ب. �ش
ي (مقفلة) ال 

 ستالم األر�اح النقد�ة عن السنة المال�ة المنته�ة �ف
ف  ٢٠٢١د�سم�ب   ٣١  ا من يوم االثنني ، ع� أن    ٢٠٢٢أب��ل   ١١إبتداء�

ي يوم الموعد المحدد بطاقة اله��ة وجواز السفر  
�صطحبوا معهم �ف

 وشهادات األسهم األصل�ة.  
 

المساهمون الذين أجروا ترتيبات مسبقة مع مسجل األسهم ووك�ل  أما 
كة البح��ن للمقاصة ش.م.باألر�اح  ستالم األر�اح النقد�ة  مقفلة) ال ( �ش

ي (
النقد�ة   ) ، فسيتم إ�داع أر�احهمIBANمن خالل التح��ل الم��ف

ي حساباتهم الم�ف�ة. 
ة �ف  مبا�ش

 
 ر�اح: األسهم ووك�ل األ عنوان مسجل 

كة البح��ن للمقاصة ش.م.ب  )  مقفلة( السادة/ �ش
 بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، شارع الملك ف�صل   -مرفأ البح��ن الما�ي 

 ٣٠٥مجمع   ٣٨٣، ط��ق  ٣١مبىف رقم  
 ، المنامة، ممل�ة البح��ن  ٣٢٠٣صندوق ب��د 

 +٩٧٣  ١٧١٠٨٧٨٦الخط الساخن: 
 + ٩٧٣  ٣٣٥١٠٠٠٨اب:  وا�س

�د  : اإللال�ب ي
ويف  edividend@bahrainclear.com��ت

Information 

mailto:edividend@bahrainclear.com


 

 

 
The Board of Directors of Bank ABC (Arab Banking 
Corporation B.S.C.) is pleased to invite the shareholders 
whose names are registered in the Share Register as of 
the Record Date on Tuesday 28th  March 2022 to arrange a 
prior appointment through the hotline indicated below, 
or via (Skiplino) with the Company’s Share Registrar and 
Dividend Agent, Bahrain Clear B.S.C. (c) to receive the 
cash dividends for the financial year ended 31st December 
2021 from 11th April 2022. The shareholders shall carry 
with them on the date of the appointment their ID card, 
passport and original share certificates.   
For shareholders who have previously made arrangement 
for the transfer of dividends via bank transfer to their 
IBAN, the cash dividends shall be deposited directly into 
their bank accounts. 
 
Share Registrar and Dividend Agent 
Messrs. 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 17108786 
WhatsApp: +973 33510008 
Email: edividend@bahrainclear.com  
 

 
 
 

 Nader Abdulaal  Name االسم 

 Digital Communications Manager Title  المسمى الوظیفي

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقیع 
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