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 لشركة مليون درهم  521بقيمة  صفقة تمويلبنك رأس الخيمة الوطني يرتب 
في أبوظبي "ريم للتمويل"  

 

 تسهيالت ترتيب عن أعلن بنك رأس الخيمة الوطني :2057 سبتمبر 51؛ إلمارات العربية المتحدةا
 خاصة مساهمة شركة وهي ،(.خ.م.ش) "للتمويل ريم" لشركة درهم مليون 521 بقيمة ائتمانية
 "للتمويل ريم" توفر. األعمال من واسعة لمجموعة التجاري اإلقراض على تركز أبوظبي، في تأسست
 مع المتحدة العربية اإلمارات دولة أنحاء جميع في خصيصا   ومصممة مبتكرة تجارية تمويل حلول
 . التنفيذ في ونوعية مرونة

كل من مصطفى  التوقيع في أبوظبي. وحضر حفل "ريم للتمويلشركة " تم توقيع القرض في مكتب
 ،الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل ،هوارد كيتسونو  ،عضو مجلس إدارة شركة ريم للتمويل ،خريبة
عضو مجلس  ،يتاربالكراجان  جانبإلى  الوطني، رأس الخيمة بنكالرئيس التنفيذي ل ،الندجإنوبيتر 
 .وريم للتمويل ،وغيرهم من كبار ممثلي بنك رأس الخيمة الوطني بنك رأس الخيمة الوطني،إدارة 

وقال بيتر إنجالند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يسّرنا الشراكة مع شركة ريم للتمويل 
 الموجودات دفترتنويع بهذا التمويل يسمح و لديها في مجال اإلقراض التجاري.  لدعم خطة التوسع

 ".المنطقة في مصرفية غير مالية مؤسسات إلى لدينا

نوقع  أن يسعدناتسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريم للتمويل: "يك هواردقال تعليقا  على توقيع االتفاقية، 
 متوسطة الثانية المالية االتفاقية هي هذه أن حيث الوطني، الخيمة رأس بنك مع على هذه الشراكة

 في القوية المستثمرين ثقة قيةاالتفا هذا عكسوت. المتحدة العربية اإلمارات دولة في لنا بالنسبة األجل
مكانات الشركة عمليات  الشركة تدخل حيث للسوق جابياإلتجاه االي على ؤكدوت المستقبلية النمو وا 
 مجلس من بتوجيه السوق هذه في رائدة تصبح أن إلى وتهدف األعمال، تطوير من جديدة حقبة
 ".ةجديدال ةتنفيذيال اإلدارة وفريق جديدال اإلدارة

 



 

 

 
مصطفى خريبة، عضو مجلس و بيتر إنجالند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني،  ن:من اليسار إلى اليمي)

تسون، الرئيس يهوارد كوراجان كيتاربال، عضو مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، و إدارة شركة ريم للتمويل، 
 التنفيذي لشركة ريم للتمويل(

 

 -إنتهى-
 

 حول بنك رأس الخيمة الوطني
وشسسهد  ، وهسسو يعتبسسر واحسسدا  مسسن أعسسرق المؤسسسسات الماليسسة فسسي دولسسة اإلمسسارات العربّيسسة المتحسسدة.5791تأسسسس بنسسك رأس الخيمسسة السسوطني فسسي عسسام 

مجسال ، حيسث تحسول تركيسزه مسن تقسديم الخسدمات المصسرفية لحفسراد فحسسب ليصسبح مؤسسسة مصسرفية رائسدة ب2005البنك انطالقة جديدة في عام 
حجسم اإلقسراض البنسك رفسع  ،واسسعة مسن الخسدمات المصسرفية لحفسراد. إضسافة إلسى تقديمسه مجموعسة الخدمات المصرفية لحفراد واألعمسال الصسريرة

قسسراض الشسسركات لحعمسسال . ويسسوفر البنسسك أيضسسا  الحلسسول المصسسرفية خسسالل السسسنوات األخيسسرة الصسسريرة والمتوسسسطة التقليديسسة، واإلقسسراض التجسساري، وا 
. الخسسدمات المصسرفية الرقميسسةفسي دولسسة اإلمسارات، وكسسذلك عبسر  38اإلسسالمية عبسر قسسسم "الخسدمات المصسسرفية اإلسسالمية"، مسسن خسالل فروعسسه السس 

بدولسسة اإلمسسارات العربيسسة المتحسسدة، ومدرجسسة فسسي "سسسوق أبسسوظبي  شسسركة مسسساهمة عامسسة مقرهسسا إمسسارة رأس الخيمسسةالخيمسسة السسوطني بنسسك رأس يعتبسسر 
+. كمسا 4795 253 0000، أو مركسز االتصسال علسى السرقم www.rakbank.aeويتوافر مزيد من المعلومات عبر السرابط  لحوراق المالية". 

 twitter.com/rakbankliveيمكسسسسسسسسسسسسسن التواصسسسسسسسسسسسسسل مسسسسسسسسسسسسسع بنسسسسسسسسسسسسسك رأس الخيمسسسسسسسسسسسسسة السسسسسسسسسسسسسوطني علسسسسسسسسسسسسسى "تسسسسسسسسسسسسسويتر" و"فيسسسسسسسسسسسسسسبوك" مسسسسسسسسسسسسسن خسسسسسسسسسسسسسالل 
 .facebook.com/rakbankو
 

  بنك رأس الخيمة الوطنيالتصاالت العالقات العامة مع 
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