First half of the fiscal year 2019
The Saudi British Bank (SABB) announces to distribute interim
cash dividends to shareholders for the first half of the fiscal year
2019
The Saudi British Bank (SABB) announces recommendation of the
board of directors to distribute interim cash dividends to
shareholders for the first half of the fiscal year 2019
Monday 05/08/ 2019
SAR 1,185 Million

2,054,794,522 Shares

SAR 0.60 per share after deduction of Zakat for Saudi shareholders
6%

The eligibility of the first half dividends shall be for the
shareholders owning shares on the due date on Monday 19/8/2019
and those shareholders registered in the Bank share registry at the
Depository Center (Edaa) at the end of the second trading day
following the due date.
Monday , 02/09/ 2019

The Bank wishes to draw the attention of non-resident investors
that cash distribution paid through resident financial broker is
subject to a withholding tax of 5% upon transfer to the non-resident
investor or crediting the amount to its account in accordance with
the provisions of Article (68) of the Income Tax Law and Article
(63) of its Implementing Regulation.
As for shareholders whose accounts details are not available or
incomplete, they may visit the nearest SABB branch or contact the
Shareholders Registry Unit on Tel. No. 011 440 8440 to update
their information and arrange for receipt of their dividends.

م2019 فترة التوزيع النصف االول من العام المالي
Distributed period
عنوان اإلعالن يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن
م2019  النصف االول من العام الماليAnnouncement title
مقدمة يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح النقدية
م2019  للمساهمين عن النصف االول من العام الماليIntroduction
م2019/08/05 هـ الموافق1440/12/04 تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة يوم االثنين
Board Resolution Date
 مليون لاير سعودي1,185 اجمالي المبلغ الموزع
Total Amount of
Dividend Distributed
 سهم2,054,794,522 عدد األسهم المستحقة لألرباح
Number of eligible shares
 لاير للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين0.60

حصة السهم من التوزيع
Dividend per share
%6 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم
االسمية
Percentage of Dividend
to the share book value
تاريخ األحقية أحقية األرباح الموزعة عن النصف األول لمساهمي البنك المالكين لألسهم يوم
م2019  اغسطس19 هـ الموافق1440  ذو الحجة18  االستحقاق وهو يوم االثنينEligibility date
والمقيدين بسجالت البنك لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية في نهاية ثاني يوم
.تداول يلي تاريخ االستحقاق
م2019/09/02 هـ الموافق1441/01/03 تاريخ التوزيع يوم االثنين
Dividend distribution
date
معلومات اضافية ويود البنك أن يلفت عناية السادة المستثمرين األجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات
 النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها فيAdditional Information
) من نظام ضريبة68(  طبقا ً ألحكام المادة%5 حسابه البنكي لضريبة االستقطاع بنسبة
.) من الئحته التنفيذية63( الدخل والمادة
أما بالنسبة للمساهمين الذين ال تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة
أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شؤون
 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية استالم011 440 8440 المساهمين على الهاتف
.أرباحهم

