
 

 

 صحفي بيان

 

 بنود جدول األعمال تصادق على  مصرف الريانعمومية 
 

نوي للجمعية العامة العادية االجتماع الس ق.ع..ش.م مصرف الريانعقد  :2022 أبريل 27الدوحة، 

 .2022 أبريل 27الموافق  األربعاء يومللمساهمين  واجتماع الجمعية العامة غير العادية
 

المالية للبنك للفترة  البيانات على المساهمون صادق العامة العادية، للجمعية السنوي وخالل االجتماع
 مليون لاير 1713 خصم الضرائب أرباح بلغ بعد سّجلت صافي والتي 2021 ديسمبر 31المنتهية في 

 قطري.
 

 مجلس تقريركلمة في المناسبة وتال  اإلدارة مجلس رئيس ثاني، آل قاسم بن حمد بن حمدم الشيخ ألقى سعادة
 والخطط المستقبلية. 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالي ومركزها نشاط الشركة عن اإلدارة

 
  ، صّرح سعادته:  2021 العام في البنك أنشطة على وتعليقا  

 )الخليجي( أعلنا اندماجنا مع بنك الخليج التجاريحيث  بالغ األهمية لمصرف الريان 2021ن عام كا"

 ةالرائد المؤسسات ما أدى إلى إنشاء أحدذلك في مطلع شهر ديسمبر،  وأتممنا. بشهر يناير عق.ش.م.
عقب االندماج، أصبح مصرف و وسيولة قوية. برأسمال راسخمع الشريعة اإلسالمية في المنطقة ة المتوافق

وضع جيد للمساهمة في نمو  مما يجعله فيونموذج أعمال متنوع  ا  قوي اإداري ا  فريق الريان كيانا  أكبر يمتلك
 ".2030قطر وتحقيق رؤية قطر 

 
مراجعي الحسابات عن ميزانية هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير ثم استمعت الجمعية إلى تقرير 
ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة كما  ماوصادقت عليه 2021الشركة وحساباتها للسنة المالية 

عن العام أقّرت اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية و 2021ديسمبر  31المنتهية في  عليها للسنة

لاير عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح  0,17م أي بواقع % من القيمة اإلسمية للسه17بنسبة  2021

 على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. 
 

( من نظام حوكمة الشركات 24تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة )وأقّرت الجمعية  واستمعت

والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية بشأن االلتزام 
 الرقابة الداخلية على البيانات المالية.  ومتطلباتبتعليمات الحوكمة 

 

بما في ذلك أسس وسياسة منح المكافآت ألعضاء  2021تقرير الحوكمة للعام الجمعية واعتمدت ثم ناقشت 

كمراجعي حسابات  ت أند توشيوشركة ديلالسادة  وصادقت على تعيينكما  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ثم أبرأت ذّمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم  2022البنك للسنة المالية 

 . 2021وحددت مكافآتهم للعام 
 



 

 
 األساسي النظامالمقترحة على  التعديالتعلى  المساهمون وافقالجمعية العامة غير العادية وخالل اجتماع 

( لسنة 11بتعديل بعض أحكام قانون الشركات رقم ) 2021( لسنة 8لتوفيق األوضاع مع القانون رقم ) للبنك

وقد وبعض متطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية  2015

 من يفّوضه المجلس الستكمال اإلدارة و/أو مجلس رئيس اإلدارة و/أو نائب مجلس رئيس المساهمون فوض
كما  ة.بالتعديل مع مراعاة الموافقات الالزمة من الجهات الرسمية المختص الخاصة الالزمة اإلجراءات

مع بنك الخليج التجاري فّوضت الجمعية مجلس اإلدارة بالتصّرف بكسور األسهم الناتجة عن عملية االندماج 
 ش.م.ق.ع. وفقا  لما يراه مناسبا . )الخليجي( 

  
 :ثاني بالقول آل قاسم بن حمد بن حمدم الشيخ سعادة وختم

 السمو إلى حضرة صاحب آيات االمتنان والتقديربأسمى  والبنك، أن أتقدم اإلدارة مجلس عن أود بالنيابة"
 بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو حضرة صاحب امير البالد المفدى، وإلى ثاني، آل حمد بن تميم الشيخ
 .القطرية القطري والمؤسسات لالقتصاد على دعمهما المتواصل ثاني آل خليفة

 

 مجلس رئيس ثاني آل عبد العزيز بن خليفة بن خالد الشيخ لسعادة عميق امتنانه عن المجلس كما يعرب
بن بن محمد  بندرالشيخ  سعادةل الطيبةجهود لأيضا  ل المستمر، وتقديره دعمه على الداخلية ووزير الوزراء

 . المصرفي القطاعودعم  تطوير في المركزي، قطر مصرف محافظ ،سعود آل ثاني 
 

 على القيّمين بالذكر ونخص البنك، لها يخضع التي الرقابية الجهات لجميعيتوّجه المجلس بالشكر وكذلك 
ويود . والمستمر الكبير على دعمهم قطر المالية وبورصة لألسواق قطر وهيئة ،والصناعة التجارة وزارة
جهودهم وتفانيهم في العمل  على مصرف الريان موظفي وجميع التنفيذية اإلدارة يشكر أن أيضا   المجلس

  خالل العام.
 

ثقتهم الدائمة ونعدهم بتحقيق المزيد  على المساهمين لعمالئنا الكرام والسادة والتقدير بالشكر توجهن أخيراو
 ." من النجاحات واإلنجازات

 

وإلكترونيا   الريتز كارلتون فندق فيانعقد  قدوغير العادية  العادية العامة للجمعية السنوي االجتماع وكان
ومدراء  اإلدارة مجلس أعضاءو المساهمين والجهات الرقابية المعنية، جانب الى ،Zoomأيضا  عبر منصة 

 .الماليين والمحللين المستثمرين من وعدد البنك وموظفي
 

 – انتهى –

 
   www.alrayan.com اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى ،مصرف الريان حول المعلومات من لمزيد

 أو يمكن التواصل مع الجهات التالية: 
 

 : المستثمرين عالقات
IR@alrayan.com 

+974 44940673 

 :لتوزيعات األرباح شؤون المساهمين

ShareholdersAffairs@alrayan.com 
+974 44253215 

 األمانة العامة لمجلس اإلدارة: 

tony.merhej@alrayan.com 
+974 44940478 
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