
بناء على قرار اجلمعية العامة السنوية للمساهمني املنعقدة بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠٢٢ بتوزيع أرباح 
نقدية على السادة املساهمني بنسبة ١٧٪ من القيمة اإلسمية للسهم أي بواقع ٠,١٧ ريال لكل سهم 

عن السنة املالية املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠٢١:
األرباح  توزيع  سيتم  بأنه  الكرام  مساهميه  إعالم  ("املصرف")  ش.م.ع.ق  الريان  مصرف  يسر 

اخلاصة بهم عن السنة املالية ٢٠٢١، باإلضافة إلى األرباح النقدية عن السنوات املالية السابقة
(إن وجدت) والتي لم يتم حتصيلها حتى تاريخه، يف أي فرع من فروع البنك اعتبارا من ثاني

يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر املبارك.

حساباتهم  يف  مباشرة  األرباح  اليداع  املركزي  لإليداع  قطر  شركة  لدى  املعتمد  الطلب  قدموا  ملن  بالنسبة  أما 
البنك  كما يحث  بيانات احلساب صحيحة).  تكون  أن  الى احلساب مباشرة (شرط  التحويل  املصرفية، فسيتم 
السادة املساهمني على تعبئة الطلب املعتمد لدى شركة قطر لإليداع املركزي يف البنك اخلاص بهم نظراً ألهمية 

ذلك لضمان استالمهم لألرباح املستقبلية مباشرة يف حساباتهم املصرفية.
ال يتحمل مصرف الريان حتت أي ظرف املسؤولية عن أي خسارة لألرباح أو أي سوء فهم أو أضرار أو خسائر 
تبعّية أخرى قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة إلخفاق املساهمني يف استالم أرباحهم وال يقبل البنك 

بأي مطالبة ترفع بحقه بحجة عدم إخطاره للمساهمني بضرورة التوجه إلى فروع البنك الستالم تلك األرباح؛ 
ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال مبركز االتصال على الرقم: ٤٤٢٥٣٣٣٣ ٩٧٤+ أو مخاطبة اجلهات التالية على 

عناوين البريد اإللكتروني التالية: 

للمساهمني األفراد:
• البطاقة الشخصية  للمساهم

• يف حالة التوكيل: أصل التوكيل موّقع من املساهم 
البطاقة  إلى  باإلضافة  األصول  بحسب  وموثق 

الشخصية لكل من املساهم  والشخص املوَكّل 

• للمساهمني القاصرين:  شهادة امليالد والبطاقة 
باإلضافة  ووصيه  املساهم  من  لكل  الشخصية 

إلى وثائق معتمدة تثبت الوصاية

• للورثة: البطاقة الشخصية  للوريث، شهادة حصر 
الورثة والوكالة األصلية إذا كان املستلم هو وكيل        

للمساهمني من الشركات:
• النسخة الرسمية من السجل التجاري

وقيد املنشأة 
• كتاب تفويض مصدق من أحد املفّوضني بالتوقيع 
الشخصية  والبطاقة  األصول  وفق  الشركة  عن 
للمفّوض بالتوقيع والبطاقة الشخصية للشخص 

املوّكل مبوجب كتاب التوكيل  

• لألسـهـم املرهــونة:
نفس الوثائق املطلوبة لألفراد وللشركات 

باإلضافة الى كتاب  تفويض من اجلهة املرهونة 
األسهم لصاحلها (بنوك، تركات، خالفه)  

الرجاء احضار املستندات التالية:

تـوزيـع
ا�ربـــاح

عالقات املستثمرين: 
IR@alrayan.com

شؤون املساهمني لتوزيعات األرباح:
ShareholdersAffairs@alrayan.com


