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الخدمات المصرفية الخاصة من 
 بنك اإلمارات دبي الوطني –

نلهم ما هو قادم

بينمــا يعتقــد الجميــع بأنــك قــد وصلــت إلــى القمــة، يبقــى 
نظــرك مثّبتــًا إلــى الغد. حيث ســتدرك أن إنجازاتك الســابقة 
مــا هــي إال أســس لمشــاريع الغــد وبدايــة إلنجازات مفعمة 

بالشــغف والطمــوح والمحافظــة علــى اإلرث.

لقــد حــان الوقــت لتتطّلع إلى المســتقبل وتســأل نفســك: 

“مــاذا بعــد؟”. لقــد حــان الوقــت لتبنــي شــراكات قويــة تــدوم 
ــال  ــدة، ولتقــّدم اإللهــام وتســتمّده مــن األجي ــرات مدي لفت
القادمــة. نحــن، فــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي، ســنكون 
شــريكك المصرفــي الــذي ســيمكنك أن تثــق وتعتمــد عليه 

فــي هــذه المســيرة كــي تلهــم مــا هــو قــادم.
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 نبذة مختصرة عن مجموعة 
بنك اإلمارات دبي الوطني

  أفرع بنك اإلمارات دبي الوطني
  مكاتب تمثيلية

  بنك دينيز

*مراكز الخدمات المصرفية الخاصة
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يعتبــر بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي أحــد أكبــر المؤسســات الماليــة فــي منطقــة الخليــج العربــي ومــن البنــوك الرئيســية 
فــي إمــارة دبــي )حيــث تملــك الحكومــة نســبة 56% منــه(. يقــدم البنــك عروضــًا متكاملــة ومتنوعــة مــن خــال الخدمــات 
المصرفيــة لألفــراد، إدارة المــوارد والمعامــات المصرفيــة الخاصــة، الخدمــات المصرفيــة للشــركات والمؤسســات 

والتمويــل التجــاري، التمويــل المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية.

يتمتــع البنــك بنمــو متزايــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي العالــم، 
ويتجلــى هــذا النمــو بـ:

شبكة مكّونة من ما يقارب 1,000 فرع  >
التواجد الدولي مع العمل في 13 دولة  >

كما حصل البنك على تصنيف ائتماني طويل األجل بدرجة عالية وذلك من مؤسسات التصنيف التالية:

مستقر  A2 وكالة موديز   >
مستقر  +A فيتش   >
مستقر  +A كابيتال انتليجنس   >

يظهر الوضع المالي المتقدم للبنك عبر المؤشرات الرئيسية للعام )2022(:

724 مليار درهم إجمالي األصول  >

13.0 مليار درهم صافي األرباح  >

81.5  مليار درهم إجمالي رأس المال  >

15.4% نسبة رأس المال المستوى أ  >

6.0% نسبة القروض المعلقة و 145% نسبة التغطية  >

بكين

*اإلمارات
العربية
المتحدة

البحرين
تركيا

ألمانيا
النمسا

*مومباي

جاكرتا

*سنغافورة

*لندن

*المملكة
العربية

السعودية

مصر
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نبذة عن الخدمات المصرفية الخاصة 
من بنك اإلمارات دبي الوطني

تمثــل الخدمــات المصرفيــة الخاصــة الوحــدة المحوريــة 
فــي قســم إدارة الثــروات بالبنــك والتــي تقــدم خدماتهــا 
لألفــراد واألســر مــن ذوي الثــروات الضخمــة أو األفــراد 
إلــى  الكبيــرة جــدًا باإلضافــة  الثــروات  واألســر مــن ذوي 
تقديــم خدماتهــا إلــى مجموعــة مــن المؤسســات، وقــد 
نمــا البنــك بشــكل كبيــر حتــى أصبــح مــن أكثــر البنــوك 
الشــرق  بمنطقــة  الطيبــة  الســمعة  ذات  الموثوقــة 
األوســط. كذلــك حصــل البنــك علــى العديــد مــن الجوائــز 
نظــرًا لنمــوه المســتمر فــي تقديــم حلــول وخدمــات ال 

لعمائــه. تضاهــى 

الحلــول  مــن  متكاملــة  مجموعــة  لعمائنــا  نقــدم  إننــا 
الســتثماراتهم،  خصيصــًا  المصممــة  االستشــارية 
فضــًا عــن تجربــة مصرفيــة شــخصية ترقــى إلــى مســتوى 
لنــا  التابعيــن  االســتثمار  خبــراء  يقــوم  تطلعاتهــم. 
بالتعــرف علــى فــرص العمــاء الخاصــة بنمــو األعمــال 

والمحافظــة علــى الثــروات علــى أســاس عمــق تجربتهــم 
المحليــة واإلقليميــة، مصحوبــة بتطلعاتهــم ورؤيتهــم 
االقتصاديــة علــى فئــات األصــول والقطاعــات والمناطــق 

الجغرافيــة.

للخدمــات  المخصصــة  المصرفيــة  مكاتبنــا  تنتشــر 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الخاصــة  المصرفيــة 
المتحــدة )يوجــد لدينــا مقــر رئيســي فــي دبــي وفــرع فــي 
أبوظبــي( والمملكــة العربيــة الســعودية )الريــاض، جــدة 
والخبــر( والمملكــة المتحــدة )لنــدن(* والهنــد )مومبــاي( 

وســنغافورة.

يمكــن لفريقنــا تقديــم تغطيــة عالميــة تشــمل الشــرق 
األوســط، أفريقيــا وشــبه القــارة الهنديــة، أوروبــا وجنــوب 

شــرق آســيا.

*إن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش. م.ع. مخــّول مــن قبــل هيئــة تنظيــم التحويــط ويخضــع لتنظيمــات هيئــة الســلوك المالــي )FCA( وهيئــة 
تنظيــم التحويــط فــي المملكــة المتحــدة. لــن تخضــع أي مــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش.م.ع خــارج المملكــة 
المتحــدة للتنظيــم مــن قبــل هيئــة الســلوك المالــي )FCA(، ولــن تحصــل علــى جميــع عوامــل األمــان الممنوحــة لعمــاء التجزئــة بموجــب نظــام 

هيئــة الســلوك المالــي )FCA(، مثــل موظــف الشــكاوي الماليــة للعمــاء، ونظــام تعويــض الخدمــات الماليــة.



    

نظرة على عروضنا األساسية

الخدمات االستشارية االستثمارية
اســتراتيجيات المحافــظ المتنوعــة عبــر المناطق الجغرافية 

والقطاعــات وفئات األصول.

خدمات تنفيذ عمليات التداول
خدمــات تقــوم بتســـهيل تنفيــذ عمليــات التداول الثابتة في 

األســهم، األوراق الماليــة ذات الدخــل الثابــت، العقود اآلجلة، 
السلع والعمات.

إدارة المحافظ التفويضية
محافظ مدارة مقدمة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني إلدارة 

األصول والخدمات المصرفية الخاصة في لندن.

لومبارد لإلقراض
حلــول ائتمانيــة مقابــل النقــد، االســتثمارات، التأميــن العالمــي علــى 

الحيــاة، العقــارات وتمويــل االكتتابــات العامــة.

االئتمان وتخطيط الملكية
متطلباتــك  حســـب  خصيصــًا  مصممــة  وحلــول  ملكيــة   هيــاكل 

ومتطلبات أسرتك.

االستشارات العقارية
نســاعد عماءنــا فــي تأميــن مجموعــة مــن احتياجاتهــم العقاريــة فــي 

كل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي وســط لنــدن. 

مراكز الحجز في الخارج
حلــول متخصصــة مقدمــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
العربيــة  المملكــة  ســنغافورة،  لنــدن،  فــي  مراكزنــا  مــن  وكذلــك 

والهنــد*. الســعودية 
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 الخدمات اإلستشارية
اإلستثمارية

المراحــل  كافــة  فــي  إستشــارية  خدمــات  لــك  نقــّدم 
وبذلــك  اإلســتثمارية.  القــرارات  التخــاذ  المختلفــة 
سنســاعدك علــى فهــم أهدافــك االســتثمارية، تحقيــق 
محافــظ  وبنــاء  الماليــة  األســواق  فــي  الشــفافية 

احتياجاتــك. تلبــي  إســتثمارية 

إذا كنــت مســتثمرًا فعــااًل وكنــت تتابــع أحــداث األســواق 
خدماتنــا  علــى  التعــّرف  سيســرك  باهتمــام،  العالميــة 
علــى  أكثــر  اإلّطــاع  لــك  ســتتيح  التــي  االستشــارية 
المجريــات والمســتجدات وذلــك مــن خــال المســاعدة 
التــي يقدمهــا مستشــاري االســتثمار لــدى بنــك اإلمــارات 
مصممــة  حلــول  علــى  الحصــول  توقــع  الوطنــي.  دبــي 

وأهدافــك. إحتياجاتــك  لتلبيــة  خصيصــًا 

ــرة  ــا محترفــون وذوي خب إن مستشــاري االســتثمار  لدين
االستشــارية  النصائــح  لتقديــم  ومســتعّدون  عاليــة 

األســواق  مــن  واســعة  بمجموعــة  يتعّلــق  مــا  فــي 
واالســتراتيجيات، وســيكونون رهــن إشــارتك دائمــًا كــي 
يحّللــوا ويشــرحوا تحــركات األســواق ومــن ثــم تحويلهــا 

الدقيقــة.  والنصائــح  اإلرشــادات  إلــى 

المــدارة،  اإلستشــارية  للخدمــات  إختيــارك  حالــة  فــي 
والفــرص  بالتطــورات  دائــم  إّطــاع  علــى  فســتكون 
الجديــدة فــي األســواق. كمــا ســيتم مراجعــة محفظتــك 

يناســبك. مــا  حســب  منتظــم  أســاس  علــى 

تضعــك الخدمات االستشــارية مــن الخدمات المصرفية 
الخاصــة مــن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي فــي قلــب عملية 
صنــع القــرار، حيــث ســتقدم لــك أفضــل االســتراتيجيات 
االســتثمارية وســبل صنــع القــرارات مــع االســتفادة مــن 
عــرض المنتجــات المقّدمــة لتحويــل هــذه االســتراتيجيات 

إلــى حقائــق ملموســة.
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 خدمات تنفيذ 
عمليات التداول

مــن  المســتثمرين  يناســب  الخدمــات  مــن  النــوع  هــذا 
ذوي الخبــرة والذيــن ال يحتاجــون للنصائــح بشــكل عــام، 
علــى  االســتثمار  لتنفيــذ  خدماتنــا  ستســاعدهم  حيــث 
تعزيــز قــدرات التــداول لديهــم وذلــك مــن خــال القيــام 

فّعــال. بشــكل  لإلســتثمارات  التنفيذيــة  بالعمليــات 

ــذ االســتثمار الموجــودة فــي كل مــن  ــا لتنفي ــر مكاتبن توّف
المــال  رأس  أســواق  إلــى  الوصــول  وســنغافورة  دبــي 
المدرجــة والصكــوك خــارج البورصــة )OTC( علــى مســتوى 
المتخصصيــن،  المتداوليــن  مــن  فريقنــا  العالــم.إن 
والذيــن يمتــد نطــاق تغطيتهــم إبتــداًء مــن لحظــة إفتتــاح 
األمريكــي،  الســوق  إغــاق  وحتــى  اآلســيوية  األســواق 
والذيــن يعملــون 5 أيــام فــي األســبوع و 21 ســاعة فــي 
اليــوم، يتمتعــون بمهــارة فــي اســتخدام التــداول الخــاص 
والخوارزميــات العالميــة لضمــان حصــول عمائنــا علــى 
للعمــاء  بالنســبة  أمــا  ممكنــة.  تنفيــذ  عمليــة  أفضــل 

الذيــن يبحثــون عــن إســتثمارات مشــتقة، فســيوفر لهــم 
بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي إمكانيــة الوصــول إلــى النظام 

الداخلــي لتــداول المشــتقات )DTS(. نحــن نغطــي:

صرف العمات األجنبية  >
الدخل العالمي الثابت واألوراق المالية  >

االســتثمار  العالميــة وصناديــق  االســتثمار  صناديــق   >
المتداولــة

تجارة السبائك الملموسة   >
الحلول المشتقة المدرجة  >

إدارة النقد والمبادالت والعقود المقّدمة  >

جانبــك  إلــى  دائمــًا  لدينــا  االســتثمار  خبــراء  ســيكون 
الســوق  عــن  والمســتجدات  بالمعلومــات  لتزويــدك 
وذلــك فــي مــا يتعّلــق بالتدفــق والقيــم ولمســاعدتك فــي 

القــرارات. إتخــاذ 

*تطبق ساعات العمل المعمول بها في المملكة المتحدة وسنغافورة على الخدمات المقدمة فيها.
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إدارة المحافظ 
التفويضية

نقــدم  الوطنــي  دبــي  اإلمــارات  بنــك  مــن  الثــروات  إدارة 
لــك خدمــات إدارة المحافــظ التفويضيــة، المتوفــرة لدينــا 
مــن خــال القــدرات االســتثمارية التــي يتمّتــع بهــا بنــك 
لنــدن  الوطنــي، وذلــك فــي كل مــن فــرع  دبــي  اإلمــارات 
)الخاضــع لرقابــة هيئــة تنظيــم التحويــط  FCA( ومــن خال 
إدارة أصــول بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي )مركــز دبي المالي 

العالمــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة(.

لتلبيــة  وإدارتهــا  التفويضيــة  المحافــظ  إنشــاء  يتــم 
االحتياجــات المحــددة للمســتثمرين األفــراد، ممــا ســيوفر 

لهــم، عنــد الحاجــة، وجهــات نظــر داخليــة حــول األصــول 
وعــن كيفيــة إختيــارات المنتجــات األفضــل فــي فئتهــا. 
يمنحــك هــذا الحــل الســهل الراحــة ألنــك ســتتأكد مــن 
خالــه أن أموالــك تــدار بشــكل يومــي مــن قبــل فريــق مــن 
خبــراء االســتثمار، وبالشــكل الــذي يتفــق مــع أهدافــك 

بــكّل دّقــة.

إدارة  فــي  المقاييــس  بكافــة  متمّيــز  ســجل   لدينــا 
التفويضات عبر فئات األصول المختلفة.



9

فهم دقيق لألهداف 
اإلستثمارية والحتياجات 
السيولة النقدية الحالية 

والمستقبلية، إضافة إلى 
تحديد القيود والتفضيالت 

وقدرة العميل على 
المخاطرة.

إعداد تقارير دورية شاملة 
مع مراقبة وتحليل 

عالقتك المصرفية معنا.

سيتم بعدها القيام بإنشاء 
محفظتك والتي ستكون 

مؤلفة من مجموعة 
مختلطة من المنتجات 

المختارة بعناية وتتضمن 
صناديق االستثمار 
المشترك، األسهم 

والسندات المتخصصة 
وكذلك الحلول المنظمة.

تقييمات ونصائح منتظمة مع 
إعادة عملية الموازنة الخاصة 

بمحفظتك االستثمارية 
لتتناسب مع ظروف السوق 

المتغيرة، نسبة المخاطر 
المتغيرة الخاصة بك، 

متطلبات السيولة والتوزيع 
االستراتيجي والتكتيكي 

لألصول.

ملف
العميل

تقارير
المحفظة

مراجعة
المحفظة

إنشاء
المحفظة

إدارة األصول

 الخدمات االستثمارية - 
نهجنا

هــذه  ويتبــع  باســتثماراتك،  يتعلــق  فيمــا  المشــورة  تقديــم  علــى  نهجنــا  يقــوم 
المشــورة عمليــة منهجيــة تنطــوي علــى الفهــم الدقيــق الحتياجاتــك ومــن ثــم 
القيــام بتأســيس محفظــة ذات منتجــات مختــارة بعنايــة مــع تأميــن المراقبــة 

المنتظمــة. والموازنــة  الدوريــة 
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الخدمات االستثمارية - 
توزيع األصول

يعتبــر توزيــع األصــول فنــًا وعلمــًا بحــد ذاتــه، إذ يجمــع بيــن فئــات األصــول المختلفــة بغــرض إنشــاء محافــظ اســتثمارية 
متعــددة األصــول، وبالتالــي ســيمكنها تحقيــق عائــدات مســتدامة مــع تقليــل احتماليــة هبــوط األســعار، ويطلــق علــى 

هــذه المحافــظ مصطلــح “المحافــظ الفعالــة”.

يقــدم مكتــب المســؤول الرئيســي لاســتثمار محافــظ عالميــة فعالــة متعــددة األصــول، وتتبايــن وفقــًا لملــف المخاطر 
الخــاص بعمائنــا، وســيصّنف ملــف المخاطــر هــذا ضمــن ثاثــة تصنيفــات: حــذر أو معتــدل أو خطــر. يتــم تصميــم حلــول 

االســتثمار لــكل عميــل وفقــًا لمتطلباتــه المحددة.

إن حلولنــا االســتثمارية المتنوعــة هــي الدعامــات األساســية فــي بنــاء محفظــة العميــل األساســية. إن هــذا التوزيــع 
االســتراتيجي ســيعطي أصــول أي محفظــة معظــم العائــدات الطويلــة األجــل المتوقعــة.

ننصــح العمــاء الذيــن تتصــف ملفاتهــم الشــخصية   >
بالحــذر باالســتثمار ضمــن حلولنــا االســتثمارية الحــذرة 
المنحــازة نحــو أصــول أكثــر أمانــًا، حيــث ســتلبي هــذه 
وتراعــي  المــال،  رأس  حمايــة  متطلبــات  المحافــظ 

بالوقــت نفســه رغبــة العميــل بتجّنــب المخاطــرة.

تنحــاز حلولنــا االســتثمارية المعتدلــة نحــو مجموعــة   >
مناســبة  وهــي  للدخــل،  المــدّرة  النمــو  أصــول  مــن 
معتــدل. بشــكل  بالمخاطــرة  يرغــب  الــذي  للعميــل 

يميــل العمــاء الذيــن تنــدرج ملفاتهــم ضمــن مســتوى   >
معظــم  اســتثمار  إلــى  عــادة  المرتفــع  المخاطــرة 
محفظتهــم فــي األصــول الناميــة. إن هــذه المحافــظ 
ذات متطلبــات النمــو الرأســمالي ســتلبي المتطلبــات 

وســتراعي رغبــة العميــل العاليــة فــي المخاطــرة. 

وفــي حيــن يقــوم توزيعنــا االســتراتيجي لألصــول ببنــاء 
تقديــم  ســيتم  االســتثمارية،  لحلولنــا  الفقــري  العمــود 
المشــورة االســتثمارية القصيــرة األجــل واتخــاذ قــرارات 
موظفونــا  ســيقوم  لألصــول.  التكتيكــي  التوزيــع  حــول 
المحترفــون فــي مكتــب المســؤول الرئيســي لاســتثمار 
بتعزيــز أوجــه التقصيــر فــي الســوق مــع إمالــة مخاطــر 
تقــدم  أن  يمكــن  التــي  األصــول  فئــات  نحــو  المحفظــة 

عائــدات أعلــى علــى المــدى األقصــر.
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الخدمات االستثمارية - 
ملف العميل

يهــدف إنشــاء ملــف مفّصــل للعميــل إلــى تمكيننــا مــن فهــم احتياجاتــك الحاليــة والمســتقبلية لتدفــق الســيولة 
النقــدي وكذلــك رغبتــك فــي المخاطــرة والقيــود وتفضياتــك الشــخصية، ممــا ســيمنحنا القــدرة علــى تطويــر محفظــة 

ــة تناســب ملفاتــك ورؤيتــك االســتثمارية. اســتثمارية مثالي

التقلب

ت
دا

ائ
ع

خطر

حذر

معتدل

مرتفعمنخفض

مرتفع
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األسهم
الفردية

المنتجات
المهيكلة

صرف العمالت 
األجنبية والسلع

االستثمارات
البديلة

السندات/
الصكوك

صناديق االستثمار 
المشتركة

الخدمات االستثمارية -
إنشاء المحفظة

يتــم إنشــاء المحفظــة المتنوعــة  بحــرص مــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن صناديــق االســتثمار المختــارة بعنايــة مــع 
الســندات/الصكوك واألســهم الفرديــة والمنتجــات  المهيكلــة واالســتثمارات البديلــة وحلــول صــرف العمــات األجنبيــة 

والســلع، وذلــك لتعزيــز عائــدات اســتثماراتك.

صناديق االستثمار المشتركة أ. 

تحاليل كّمية تستند إلى معايير األداء والمخاطر السابقة  >  
تحاليل نوعية تعتمد على خبرتنا و عملية االستثمار والفلسفة  >  

الموافقات من قبل لجنة من كبار الخبراء في البنك ومنّظمي السوق   >  

السندات/الصكوك  ب. 

مجموعة عالمية شاملة من األوراق المالية ذات الدخل الثابت لتعزيز إنشاء المحفظة  >  
االستثمارية وأسهم ألفا من خال األنماط الخاصة بقناعاتنا   

األسهم الفردية* ج. 

مجموعة مختارة من األسهم االستشارية في القطاعات الجغرافية والعالمية للمساعدة في    >   
إنشاء المحافظ وتعزيز عائدات االستثمار  

المنتجات المهيكلة  د. 

ــة، ومهمــا كانــت مســتويات ملفــات المخاطــرة  ــا المهيكل ســنقدم للمســتثمرين مــن خــال منصــة منتجاتن  >  
الخاصــة  بهــم وتوقعاتهــم الســوقية، بدائــل ذات قيمــة مضافــة لاســتثمار المباشــر وذلــك بنــاءً علــى اختيارهــم

صرف العمالت األجنبية والسلع  هـ. 

ســيقدم فريقنــا المشــورة بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن أســواق صــرف العمــات األجنبيــة والســلع مــع   >   
إشراك العماء  على المدى القصير والبعيد

االستثمارات البديلة  و. 

يمكــن لــألدوات البديلــة إضافــة التنــوع والتحــّوط إلــى محفظــة اســتثمارية أساســية. نحــن نقــدم كًا مــن حلــول   >   
االستثمار ذات رأس المال المحمي، وحلول ذات رأس المال المخاطر به
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الخدمات االستثمارية - 
المراجعة والموازنة*

يقــوم مستشــارك االســتثماري الخــاص بمراجعــة دوريــة لمحفظتــك وســيقارن أداءهــا مــع المعاييــر المرجعيــة 
االعتبــار، ســيناقش  فــي  التكتيكــي  األصــول  توزيــع  أحــدث عمليــات  أخــذ  ومــع  بــك.  الخاصــة  المخاطــر  ومســتوى 

للمحفظــة. أداء  أفضــل  لتحقيــق  الموازنــة معــك  إعــادة  اقتراحــات  االســتثمار  مستشــار 

أداء المحفظة

تزويــد العمــاء بتقاريــر دوريــة مفصلــة عــن التدفقــات النقديــة وتوقعــات الثــروة واألربــاح المحققــة وغيــر المحققــة،   >
وذلــك لفهــم موقعهــم المالــي الحالــي وتوقعاتهــم مــن محفظتهــم فــي المســتقبل

تحليل المخاطر والعائدات

تحديد فجوات عمل المحفظة على أساس دوري  >
تسليط الضوء على انحرافات سير مخاطر المحفظة وذلك استنادًا إلى ميزانية المخاطر الخاصة بالمحفظة  >

مراقبة محافظ العماء بشكل استباقي لالتزام بسياسات االستثمار  >

إعادة الموازنة مقابل توزيع األصول الموصى بها

عــرض اآلراء والتحليــات األساســية للمســؤول الرئيســي لاســتثمار الخاصــة بــكل فئــة من فئات األصــول وعلى كل   >
منطقــة وقطــاع وذلــك علــى أســاس الفتــرات طويلــة األجــل

تعديل المحافظ لتعديل الفجوة بين توزيع األصول الموصى بها والتوزيع الفعلي للمحفظة  >

توصيات االستثمار

إجراء تحليل شامل لمحافظ العماء وذلك بناًء على مستوى حيازة الفرد  >
اقتراح االستثمارات على أساس توزيع األصول التكتيكي السائد  >

اقتراح التوصيات ذات القيمة العالية والمنخفضة لفئات األصول األساسية والفرعية  >

قبل

بعد

تقّلب األسعارالعائد

تقّلب األسعارالعائد
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حلول لومبارد لإلقراض

مــن  لــكل  المتاحــة  التمويــل  حلــول  مــن  العديــد  نقــدم 
الصناديــق  االســتثمار،  شــركات  العائــات،  االفــراد، 
الخارجيــة والشــركات القابضــة. ونصمــم حلــول اإلقــراض 
بمتطلبــات  االهتمــام  مــع  الفرديــة،  احتياجاتــك  لتلبيــة 
التدفــق النقــدي. ففــي إطــار برنامــج اإلقــراض »لومبــارد«، 
األصــول  مقابــل  المضمــون  اإلقــراض  لــك  ســنقدم 
والودائــع  االســتثمارية  الماليــة  األوراق  مثــل  الســائبة 
الثمينــة. نقــّدم فــي مكتبنــا فــي ســنغافورة  والمعــادن 
تمويــل متميــز لسياســات التأميــن علــى الحيــاة الشــاملة 

جمبــو(. )تأميــن  العاليــة  القيمــة  ذات 

يمكنــك إختيــار االقتــراض مقابل محفظة موجــودات حالية 
أو الحصــول علــى أصــول جديــدة مــن خــال المســاهمة 
ــي المقــدم  ــزة الدعــم المال ــى مي فــي األســهم باإلضافــة إل

ــا أيضــًا اســتيعاب  ــى ذلــك، يمكنن مــن البنــك. باإلضافــة إل
تمويــل االكتتــاب العــام والمســاعدة فــي تغطيــة تقلبــات 
ــدة مــن خــال المقايضــات الماليــة  العملــة وأســعار الفائ

ومعامــات الفوركــس اآلجلــة.

التمويــل  خيــارات  مــن  مجموعــة  تقديــم  الــى  باالضافــة 
العقــاري، مثــل االســتحواذ وإعــادة التمويــل واإلفــراج عــن 
األســهم. يتوفــر التمويــل العقــاري في العقارات الســكنية 
العربيــة  المــدرة للدخــل فــي دولــة اإلمــارات  والعقــارات 
فــي  والتجاريــة  الســكنية  العقــارات  وكذلــك  المتحــدة 
المملكــة المتحــدة. يمكنــك أيضــًا االســتمتاع بالوصــول 
ــول التمويــل التجــاري المقدمــة  المباشــر إلــى مختلــف حل
بنــك  فــي  للشــركات  المصرفيــة  الخدمــات  خــال  مــن 

االمــارات دبــي الوطنــي.
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االئتمان وتخطيط الملكية 
تقــدم الخدمــات المصرفيــة الخاصــة مــن بنــك اإلمــارات 
دبــي الوطنــي خدمــات وصايــة ونصائــح قيمــة مــن خــال 
مركــز جيرســي )جــزر القنــال(، والــذي يعتبــر مركــز وصايــة 
لنــا  أمنــاء  وجــود  علــى  لقــد مضــى  عالميــة.  ذو شــهرة 
فــي هــذا المركــز ســنوات عديــدة وهــذا سيســاعدنا علــى 
لثروتــك  محكمــة  خطــة  بنــاء  فــي  المســاعدة  تقديــم 

بحيــث تلبــي ظروفــك وظــروف عائلتــك الخاصــة.

نحــن نعمــل معــك ومــع مستشــاريك علــى تلبيــة خطــط 
ــة، ونســاعدك  ــة والضريبي التوريــث ومتطلباتهــا القانوني

الوقــت  نأخــذ  الخاصــة  المصرفيــة  الخدمــات  فــي  نحــن 
وملكيتهــا  العالميــة  أصولــك  ماهيــة  لفهــم  الكافــي 
الحاليــة، ونتعــاون معــك لتقديــم خطــة تضمــن التوريــث 
الســلس لتلــك األصــول، ســواء أكان ذلــك توريثــًا عائليــًا، 

العمــل. أو ألســباب اســتمرارية  خيريــًا 

للــوارث  محــددًا  حكمــًا  التوريــث  خطــة  تتضمــن  وقــد 
والنســب المئويــة )وفــق الشــريعة اإلســامية أو حســب 
طــرق أخــرى لتقاســم األصــول( والوقــت المناســب )مثــل 

الحــد األدنــى للســن قبــل الحصــول علــى الميــراث(.

فــي خطــط الســيولة وقضايــا توريــث األعمــال مــن خــال 
مركــز الوصايــة فــي جيرســي )جــزر القنــال( والــذي يعمــل 

وفقــًا ألعلــى المعاييــر الدوليــة.

مــن  لشــركتك  التنظيمــي  الهيــكل  ســيتمكن  كذلــك 
االحتفــاظ بأصولــك العالميــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، الحســابات مــع المؤسســات الماليــة 

والطائــرات. واليخــوت  والعقــارات 

يمكــن أن تشــمل هــذه الخطــة أيضــًا تخطيــط الســيولة، 
الحاجــة  عنــد  الكافيــة   األمــوال  توافــر  لضمــان  وذلــك 

لدفــع ضرائــب الميــراث. 

إن التخطيــط المســبق يســاهم فــي كثيــر مــن األحيــان في 
تســهيل عمليــة التوريــث وتقليل الخافــات العائلية.
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العقارات السكنية

خدمة البحث حسب الطلب لعمليات االستحواذ  >
العقارات المتواجدة حاليًا والتي يتم تطويرها حديثًا  >

المبيعات  >
التمويل المضمون  >

يقــدم فريــق البحــث الســكني المتمركــز فــي لنــدن خدمــة 
متميــزة ومصممــة خصيصــًا لتلبيــة متطلبــات العمــاء 
الخاصــة. نحــن نقــوم بالبحــث عــن مصــادر توّفــر عقــارات 
مناســبة وذلــك مــن خــال شــبكة دوليــة واســعة مــن 
داخــل  والمطوريــن  والوســطاء  والمــّلاك  الــوكاء 

وخــارج الســوق.

نحــن نســاعد عماءنــا خــال جميــع المراحــل بمــا فــي ذلــك 
تحليــل الســوق المحلــي، البحــث، المفاوضــات والعروض، 

نقــل الملكيــة، ترتيبــات القــروض واالجــراءات الختامية.

العقارات التجارية

التمّلك  >
إدارة العقارات  >

المبيعات  >
التمويل المضمون  >

إننــا ندعــم عماءنــا فــي الخدمــات المصرفيــة الخاصــة 
مــن حيــث امتــاك وإدارة وتمويــل والتصــرف بالعقــارات 
الرئيســية  المتحــدة  المملكــة  أســواق  فــي  التجاريــة 
الرائــدة عالميــًا  الشــركات االستشــارية  مــع  بالتعــاون 

فــي مجــال العقــارات.

نحــن نقــوم بالبحــث عــن مصــادر عقاريــة مناســبة وذلــك 

مــن خــال شــبكة دوليــة واســعة مــن الــوكاء والمــّلاك 
والوســطاء والمطوريــن داخــل وخــارج الســوق.

ــي الوطنــي مشــاريع و فــرص  يقــدم بنــك اإلمــارات دب
اســتثمارية لشــراء أو تطويــر أو إعــادة تطويــر عقــارات 
ــري األصــول  ــار مدي رئيســية فــي مواقــع هامــة مــع كب

ــن. ــن الدوليي والمطوري

االستشارات العقارية
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موريس غرافيير
 المسؤول الرئيسي لاستثمار،

ادارة الثروات

تعّرف على 
فريق اإلدارة

مروان هادي
الخدمــات  ورئيــس  أول،  تنفيــذي  رئيــس  نائــب 

الثــروات وإدارة  لألفــراد  المصرفيــة 

راجيش كانا
رئيس الخدمات المصرفية الخاصة باإلنابة



فريق عمل متخصص 
وخبراء استثمار

يقــوم مكتــب المســؤول الرئيســي لاســتثمار المؤلــف 
مــن متخصصيــن محلييــن وإقليمييــن وعالمييــن بعمليــة 
األســواق  علــى  نظــرة  لــك  ليقدمــوا  متعمقــة  بحــث 
اليوميــة  المنشــورات  خــال  مــن  والعالميــة  المحليــة 
الموضوعيــة والســنوية، هــذا فضــًا عــن  واألســبوعية 

العمــاء. مــع  المنتظــم  تفاعلهــم 

تشــمل منصــة االســتثمار الخاصــة محافــظ اســتثمارية 
ــًا، ومحافــظ أخــرى بفئــات  متعــددة األصــول مــدارة داخلي
أحاديــة األصــول، وتخضــع جميــع هــذه المحافــظ إلشــراف 
الفريــق الخــاص بمكتــب المســؤول الرئيســي لاســتثمار. 
تســتهدف محافظ األصول المتعددة بعض الخصائص 

ــدات المخاطــر المقدمــة علــى المســتويين  المعينــة لعائ
األصــول  محافــظ  توفــر  بينمــا  العالمــي،  أو  اإلقليمــي 
مجلــس  لــدول  مركــزة  ماليــة  اســتراتيجيات  األحاديــة 
التعــاون الخليجــي وأوروبــا، أو مــن خــال تحويــات عالميــة، 
إضافــة إلــى قطاعــات الرعايــة الصحيــة والتكنولوجيــا. لقــد 
قمنــا بإبــرام عقــد شــراكة مــع مؤسســة آســيوية لنتمكــن 
مــن خالهــا مــن تقديــم التحليــات والــرؤى بعيــدة المــدى 
الخاصة بســوق األســهم اآلســيوية. يقّدم عرضنا الخاص 
بالدخــل الثابــت محافــظ نموذجيــة مناســبة لعمــاء دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي واألســواق الناشــئة باإلضافــة 

إلــى تقديــم محافــظ الصكــوك.
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يوروموني
أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية 

الخاصة في االمارات العربية المتحدة
H H H

برايفت بانكر إنترناشونال
البنك المتميز في الخدمات المصرفية 

الخاصة في الشرق االوسط
 H H H H H H H H H

برايفت بانكر إنترناشونال
التميز في تقديم العروض العالمية لحاملي 

الجنسية الهندية ولغير المقيمين من 
الجنسية الهندية

  H H H H H H H

بروفيشينال ويلث مانجمانت/
ذا بانكر

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 
االمارات العربية المتحدة

H H H

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 

االمارات العربية المتحدة
 H H H H

غلوبال فاينانس
أفضل بنك خاص لخدمات المكاتب العائلية في 

الشرق األوسط
H

يوروموني
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 
االمارات العربية المتحدة في فئة االستثمار 

الخيري ذو التأثير اإليجابي على المجتمع
H

بروفيشينال ويلث مانجمانت/
ذا بانكر

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 
الشرق االوسط

H

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 

الشرق االوسط
H H H H

غلوبال بانكنج آند 
فاينانس ريفيو

أفضل بنك إلدارة الثروات في
اإلمارات العربية المتحدة

H H

برايفت بانكر إنترناشونال
ميدل إيست

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
في الشرق االوسط

H

بانكر ميدل إيست
أفضل بنك لخدمات إدارة الثروات

H

االعتراف العالمي

ذا آسيان بانكر كونتري أووردز 
الشرق األوسط وأفريقيا

أفضل بنك لخدمات الثروات في
االمارات العربية المتحدة

H

آسيان برايفيت بانكر
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 

الشرق االوسط
H H

غلوبال فاينانس
التميز في األزمات: خدمة العمالء – 

الشرق األوسط والعالم
H

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في 

اإلستثمار المستدام – الشرق األوسط
H

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية 

الخاصة في الحلول الرقمية للعمالء 
في الشرق األوسط

HH

غلوبال فاينانس
حائز على إشادة عالية – البنك 

المتميز في الخدمات المصرفية 
الخاصة في الشرق األوسط

H

 ميا فاينانس للثروة
واإلستثمار

أفضل بنك محلي في اإلمارات العربية المتحدة
H
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