
 للمرة األولى في تاریخھ

البنك العربي المتحد یقود ائتالفاً مصرفیاً لتقدیم تسھیل ائتماني بقیمة 

 ملیون دوالر أمریكي لشركة إیجیان أویل تیرمینال كوربوریشن 120

ً بقیمة أتم أعلن البنك العربي المتحد أنھ  – 2015 دیسمبر 21الشارقة،  ملیون دوالر  120اكتتابا
إیجیان أویل تیرمینال كوربوریشن شركة  -أحد عمالئھ ھیل ائتماني لمصلحة أمریكي في تس

المدرجة في بورصة نیویورك  شركة إیجیان مارین بترولیوم نِتوورك إنك. المملوكة من، ("إیجیان")
 .(”AMPNI“) (NYSE: ANW)لألسھم تحت رمز 

ً  یقود فیھ البنك الذي من نوعھاألول یعتبر ھذا التسھیل االئتماني  ، العربي المتحد ائتالفاً تمویلیاً مصرفیا
 إیجیانفي الوقت الذي یسعى فیھ لقیادة المزید من ھذه االئتالفات في المنطقة. وسوف تستخدم شركة 

بینما سوف تستخدم فائض التمویل المتاح  ،ھذا التسھیل االئتماني في إعادة تمویل تسھیل ائتماني سابق
 لتعزیز ربحیتھا.مدمجة على بیع منتجات  في تنفیذ استراتیجیتھا القائمة

وتشكََّل االئتالف المبدئي لتمویل ھذا التسھیل االئتماني من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي التجاري 
 وبنك ُعمان الوطني إضافة إلى البنك العربي المتحد بوصفھ مدیر االئتالف.

: "دأب البنك ي بالوكالة للبنك العربي المتحدالرئیس التنفیذ، سامر تمیميفي سیاق تعلیقھ على النبأ قال 
ً  العربي المتحد على دعم عمالئھ على مدى األربعین توفیر في المستقبل  سنواصلالماضیة، و عاما

 نكرر التزامناكما  .في الدولة والمنطقةوالشركات العاملة مالئنا خطط توسع ع تمكینل الحلول التمویلیة
ً واعدة لقیادة المزید من االئتالفات حیث  ،سوق اإلماراتيبالمساھمة الفاعلة في اقتصاد ال نرى فرصا

 ."المصرفیة 

أنتھز ھذه الفرصة أود أن وأضاف قائالً: "تبرز ھذه الصفقة مدى قوة العالقات القائمة بین البنوك، و
ع م ناعالقاتوسنستمر في بناء وشكرنا لجمیع أعضاء االئتالف لدعمھم للصفقة.  تقدیرنالإلعراب عن 

المزید من القروض المشتركة  وفیرلت والمنطقة ي دولة اإلمارات العربیة المتحدةكبرى البنوك العاملة ف
 ."والتمویالت االستراتیجیة

نجاحنا في  یؤكد: "في البنك العربي المتحد قطاع األعمالخولیو دي كویسادا، رئیس  قالمن ناحیتھ، 
توفیر الحلول  قدرتنا على إیجیان،أمریكي لمصلحة شركة ملیون دوالر  120قیادة تسھیل ائتماني بقیمة 

اآلن من إعادة تمویل توسعة مرافق مینائھا النفطي في  إیجیانتتمكن شركة س ، حیثالمناسبة لعمالئنا
لكونھا لشركة إیجیان مام قوي من قِبَل البنوك البنك العربي المتحد استقطاب اھت وقد استطاع .الفجیرة

شركة  المملوكة منأقوى الشركات  منوبصفتھا ، جیدأداء مالي تمتعھا بو ،یوركنیومدرجة في بورصة 
 ."إحدى كبرى الشركات المستقلة المزودة للوقود في العالم - آمبني



: "نحن مسرورون بثقة ھذه المجموعة من إي. نیكوالس تافالریوس، رئیس شركة آمبنيقال بدوره  
 أن دعمھا سوف یسھم في تنفیذ مشروعاتنا التوسعیة في المنطقة".ونؤمن بنوك بشركتنا ال

ـ انتھى ـ

البنك العربي المتحد نبذة عن 

على شكل مشروع مشترك بین العدید من المستثمرین اإلماراتیین 1975في عام ) "یو إیھ بي("ع  .م .ش تأسس البنك العربي المتحد
خدماتھ م یقدانطالقًا من مقره الرئیسي الكائن في إمارة الشارقة  2015عام بتمبر س 30وبات البنك في  ،ومؤسسة سوسیتیھ جنرال

ً  30من خالل  المالیة لعمالئھ سواء من األفراد أو من الشركات في مختلف أرجاء دولة اإلمارات العربیة منتشرة  فرعا ومكتبا
 ة عریضة ومتنامیة في سائر أنحاء اإلمارات السبع.ویعد البنك رائداً في مجال توفیر حلول لقاعدة تجاریة وصناعی .المتحدة

من الخدمات المصرفیة الموجھة للشركات  شاملةیقدم البنك العربي المتحد لعمالئھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة 
یعتبر  كل ما سبق،وخدمات الخزینة. عالوة على خدمات التجزئة المصرفیة والخدمات المصرفیة للشركات الصغیرة والمتوسطة و

البنك العربي المتحد البنك المفضل لدى كبرى الشركات العاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وأدى إطالق البنك لخدمة 
"صدارة" المصرفیة الممیزة والخدمات المصرفیة اإلسالمیة وبرنامج "مكافآت یو إیھ بي" للوالء، إلى نمو قاعدة زبائنھ من األفراد 

یعتزم زیادتھا بشكل أكبر في المستقبل. وأدت ھذه المبادرات واألداء الممیز عاماً بعد عام إلى جعل البنك العربي المتحد أحد وھو 
  أسرع بنوك المنطقة نمواً.

تصنیف البنك في المرتبة العشرین بین كبرى الشركات المدرجة أسھمھا للتداول في أسواق دولة  2014دیسمبر  31وتم في 
 31بنكاً في دول مجلس التعاون الخلیجي من حیث القیمة السوقیة ألسھمھ. وأعلن البنك في  50ات العربیة المتحدة وبین أكبر اإلمار

ً عن ارتفاع صافي أرباحھ بنسبة  2014دیسمبر  ، في أكبر صافي 2013 مالیین درھم مقارنة مع عام 605لیبلغ  %10أیضا
 أرباح سنوي یسجلھ البنك. 

من  %40لعربي المتحد قد انتمى إلى عضویة التحالف المصرفي لدول مجلس التعاون الخلیجي لدى استحواذه على وكان البنك ا
البنك التجاري، أكبر البنوك التجاریة في قطر. وأكد األداء المالي القوي للبنك في السنوات الالحقة صواب تحالفھ مع البنك القطري 

 . االستراتیجي بدلیل ارتفاع أرباحھ بفضل ذلك التحالف
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