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صدر 
ُ
ي ي

مليون دوالر أمريكي بسعر  75بقيمة  إضافيةسندات بنك رأس الخيمة الوطن 
 فائدة عائم

 
ي عن إتمام إصدار : 2021مايو  27 اإلمارات العربية المتحدة، 

سندات بقيمة ل آخر  أعلن بنك رأس الخيمة الوطن 
+  3ة  مليون دوالر أمريكي لمدة عامان ونصف بسعر فائدة عائم  بمعدل  ليبور لفت   75  100أشهر بالدوالر األمريكي

لطرح  الوحيدو الرئيسي  ولؤ يعد المس ، الذيستاندرد تشارتردبنك  خاللالصفقة من هذه نقطة أساس. تم ترتيب 
ي إطار برنامج سندات اليورو  االكتتاب. 

وتم إصدار السندات من قبل راك كايمان للتمويل المحدودة وذلك ف 
. وقد حصلت هذه السندات عىل تصنيف م 2متوسطة األجل للبنك بقيمة  + من قبل وكالة  BBBليار دوالر أمريكي

ي لألغراض المرصفية العامة. تاري    خ تسوية 
فيتش. كما سيتم استخدام األموال من قبل بنك رأس الخيمة الوطن 

ي تاري    خ 
 . 2021مايو  27السندات ف 

   
 -إنتىه-

 
ي 
 حول بنك رأس الخيمة الوطن 

ي عام تأسس بنك رأس الخيمة ا
 
ي ف

ي 1976لوطن 
 
ي دولة اإلمارات العربّية المتحدة. وشهد البنك انطالقة جديدة ف

 
 من أعرق المؤسسات المالية ف

ً
، وهو يعتتر واحدا

ه من تقديم الخدمات المرصفية لألفراد فحسب ليصبح مؤسسة مرصفية رائدة ب2001عام  مجال الخ دمات المرص فية لألف راد واألعم ال ، حيث تحول تركت  
ة ة والمتوس طة التقليدي ة، واإلق راض واسعة من الخدمات المرصفية لألفراد، رفع البن ك حج م اإلق راض . إضافة إىل تقديمه مجموعة الصغت  لألعم ال الص غت 

كات  ةالتجاري، وإقراض الشر  الحلول المرصفية اخالل السنوات األخت 
ً
إلسالمية عتر قسم "الخدمات المرصفية اإلسالمية"، من خالل فروعه . ويوفر البنك أيضا

ي دولة اإلمارات، وكذلك عتر الخدمات المرصفية الرقمية. يعتتر  27ال  
 
ي ف

كة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمةبنك رأس الخيمة الوطن  بدولة اإلمارات  شر
ي لألوراق الما ي "سوق أبوظنر

 
 0000، أو مركز االتصال عىل الرقم www.rakbank.aeويتوافر مزيد من المعلومات عتر الرابط  لية". العربية المتحدة، ومدرجة ف

" و"فيس                   بوك" م                   ن خ                   الل 9714 213 ي ع                   ىل "ت                   ويت 
+. كم                  ا يمر                   ن التواص                   ل م                   ع بن                   ك رأس الخيم                   ة ال                  وطن 

twitter.com/rakbankliveوfacebook.com/rakbank . 
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