
يتم تداول أسهم البنك في السوق المالية السعودية )تداول(. وقد أدرج البنك أسهمه العادية وعددها 750 مليون سهم في السوق 
المالية السعودية )تداول(. 

السوق: تداول
الرمز: 1140

     ISIN: SA000A0D9HK3
الصناعة: بنوك

سجل المساهمين

توزيعات األرباح
يمكن االطالع على تواريخ توزيعات األرباح لعام 2019م على 

التقويم المالي الوارد في صفحة 53. وعادة ما يتم اإلعالن عن 
توزيعات األرباح المرحلية األولى في شهر يوليو/أغسطس، بينما 

يتم اإلعالن عن توزيعات األرباح المرحلية الثانية في شهر يناير/
فبراير. تدفع توزيعات األرباح بالريال السعودي. 

لمزيد من المعلومات حول توزيعات األرباح التي تم اإلعالن عنها، 
يمكنكم االطالع على قسم معلومات المساهمين في الموقع 

اإللكتروني للبنك، ضمن صفحة عالقات المستثمرين.
 .www.bankalbilad.com

سجل األرباح غير المستلمة
يوفر سجل األرباح غير المستلمة للمساهمين معلومات حول 

األرباح غير المستلمة، والمستحقة عن األسهم العادية. ويمكن 
االطالع على هذه المعلومات على صفحة عالقات المستثمرين 

 www.bankalbilad.com على الموقع اإللكتروني للبنك

تطبيق عالقات المستثمرين
يوفر تطبيق عالقات المستثمرين لمساهمي البنك االطالع على 

سعر سهم البنك وأحدث التقارير المالية، وذلك من خالل الهواتف 
الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية.

ويوفر التطبيق نظرة على المؤشرات المالية، ومؤشرات األداء 
الرئيسية، والتقارير المالية الفصلية والسنوية، واألداء اليومي 

لسعر السهم، باإلضافة إلى إمكانية إجراء بحث تاريخي في سعر 
السهم، وحاسبة لالستثمار.

.Google Play ومتجر Apple ويتوفر التطبيق للتحميل عبر متجر

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةالمساهمون الرئيسيون

19.3٪145,087,155شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده

11.1٪83,562,497شركة عبدالله إبراهيم السبيعي لالستثمار

10.5٪79,093,412خالد عبدالرحمن الراجحي

6.6٪49,312,662عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي

5.1٪38,137,781محمد صالح صيرفي

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةعدد المستثمريننوع المستثمر

55٪311,722409,892,580أفراد

45٪460340,107,420شركات

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةعدد المستثمرينالجنسية

92٪311,513690,034,717سعودية

8٪66959,965,283أخرى

معلومات المساهمين

التقرير السنوي 2019م52



التقويم المالي

التاريخالحدث 

9 أبريل 2019ماجتماع الجمعية العمومية 

 

9 أبريل 2019مأسهم منحة )رأس مال جديد 750 مليون سهم(

 

15 أبريل 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع األول

 

31 يوليو 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع الثاني والنتائج النصف سنوية لعام 2019م

 

18 يوليو 2019متوزيعات األرباح المرحلية للنصف األول لعام 2019م

25 يوليو 2019متاريخ االستحقاق

8 أغسطس 2019متاريخ الدفع

 

21 أكتوبر 2019ماإلعالن عن النتائج المالية للربع الثالث 2019م

 

31 ديسمبر 2019منهاية العام المالي

للتواصل مع عالقات المستثمرين
  00966 11 4798585 

البريد اإللكتروني
لالستفسارات المتعلقة بالمساهمين
shareholders@bankalbilad.com

لالستفسارات المتعلقة بالمستثمرين
IR@bankalbilad.com

53 بنـــــــك البــــــــالد

المراجعة االستراتيجية    إدارة البنك والحوكمة    القوائم المالية


