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الخدمات المصرفية الخاصة
من بنك اإلمارات دبي الوطني

نلهم ما هو قادم
بينمــا يعتقــد الجميــع بأنك قد وصلت إلى القمة، يبقى نظــرك مثّبتًا إلى الغد. 
حيث ســتدرك أن إنجازاتك الســابقة ما هي إال أســس لمشــاريع الغد وبداية 

إلنجازات مفعمة بالشغف والطموح والمحافظة على اإلرث.

لقد حان الوقت لتتطّلع إلى المستقبل وتسأل نفسك: “ماذا بعد؟”. لقد حان 
الوقــت لتبنــي شــراكات قوية تدوم لفتــرات مديدة، ولتقّدم اإللهام وتســتمّده 
مــن األجيــال القادمــة. نحــن، في بنك اإلمارات دبي الوطني، ســنكون شــريكك 
المصرفــي الــذي ســيمكنك أن تثــق وتعتمــد عليــه فــي هــذه المســيرة كــي

تلهم ما هو قادم.
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نبذة مختصرة عن مجموعة
بنك اإلمارات دبي الوطني

يعتبــر بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي أحــد أكبــر المؤسســات الماليــة فــي منطقــة الخليج 
العربــي ومــن البنــوك الرئيســية في إمارة دبــي (حيث تملــك الحكومة نســبة 56% منه). 
يقــدم البنــك عروضــًا متكاملــة ومتنوعــة من خــالل الخدمــات المصرفيــة لألفــراد، إدارة 
الموارد والمعامالت المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 
والتمويــل التجــاري، التمويل المتوافق مع الشــريعة اإلســالمية والخدمــات المصرفية 

االستثمارية.

يتمتع البنك بنمو متزايد في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون

الخليجي وفي العالم، ويتجلى هذا النمو 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:

وكالة موديز  <
فيتش  <

كابيتل انتليجنس  <
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أفرع بنك اإلمارات دبي الوطني

مكاتب تمثيلية

  بنك دينيز

*مراكز الخدمات المصرفية الخاصة

لندن*
النمسا

ألمانيا

مصر

تركيا
البحرين

اإلمارات العربية المتحدة*

المملكة العربية السعودية*

سنغافورة*

جاكرتا

بكين

يظهر الوضع المالي المتقدم للبنك عبر المؤشرات الرئيسية للربع األول

من عام 2023:

782 مليار درهم إجمالي األصول  <
6.0 مليار درهم صافي األرباح  <

96.2 مليار درهم إجمالي رأس المال  <
15.8% نسبة رأس المال المستوى أ  <

5.6% نسبة القروض المعلقة و 152% نسبة التغطية  <

الهند
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نبذة عن الخدمات المصرفية الخاصة من
بنك اإلمارات دبي الوطني

تمّثل الخدمات المصرفية الخاصة الوحدة المحورية في قسم 
إدارة الثــروات بالبنك والتي تقدم خدماتها لألفراد واألســر من 
ذوي الثــروات الضخمــة أو األفــراد واألســر مــن ذوي الثــروات 
الكبيــرة جــدًا باإلضافــة إلــى تقديــم خدماتها إلــى مجموعة من 
المؤسســات، وقد نما البنك بشــكل كبير حتى أصبح من أكثر 
البنــوك الموثوقــة ذات الســمعة الطيبــة بمنطقــة الشــرق 
األوســط. كذلــك حصــل البنــك على العديــد من الجوائــز نظرًا 
لنموه المستمر في تقديم حلول وخدمات ال تضاهى لعمالئه.

إننا نقدم لعمالئنا مجموعة متكاملة من الحلول االستشارية 
المصممة خصيصًا الستثماراتهم، فضًال عن تجربة مصرفية 
شخصية ترقى إلى مستوى تطلعاتهم. يقوم خبراء االستثمار 
التابعين لنا بالتعرف على فرص العمالء الخاصة بنمو األعمال 

والمحافظة على الثروات على أساس عمق تجربتهم المحلية 
واإلقليميــة، مصحوبــة بتطلعاتهم ورؤيتهــم االقتصادية على 

فئات األصول والقطاعات والمناطق الجغرافية.

تنتشــر مكاتبنــا المصرفيــة المخصصــة للخدمــات المصرفية 
الخاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحدة (يوجــد لدينا مقر 
رئيسي في دبي وفرع في أبوظبي) والمملكة العربية السعودية 
(الرياض، جدة والخبر) والمملكة المتحدة (لندن)* وسنغافورة.

يمكن لفريقنا تقديم تغطية عالمية تشمل الشرق األوسط، 
أفريقيا وشبه القارة الهندية، أوروبا وجنوب شرق آسيا.

*إن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ش. م.ع. مخّول من قبل هيئة تنظيم التحويط ويخضع لتنظيمات هيئة الســلوك المالي (FCA) وهيئة تنظيم 

التحويط في المملكة المتحدة. لن تخضع أي من الخدمات المقدمة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع خارج المملكة المتحدة للتنظيم 

 ،(FCA) ولن تحصل على جميع عوامل األمان الممنوحة لعمالء التجزئة بموجب نظام هيئة السلوك المالي ،(FCA) من قبل هيئة السلوك المالي

مثل موظف الشكاوي المالية للعمالء، ونظام تعويض الخدمات المالية.
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نظرة على عروضنا األساسية

الخدمات االستشارية االستثمارية
استراتيجيات المحافظ المتنوعة عبر المناطق الجغرافية والقطاعات وفئات األصول.

خدمات تنفيذ عمليات التداول
خدمات تقوم بتســـهيل تنفيذ عمليات التداول الثابتة في األســهم، األوراق المالية ذات الدخل الثابت، 

العقود اآلجلة، السلع والعمالت.

إدارة المحافظ التفويضية
محافظ مدارة مقدمة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول والخدمات المصرفية الخاصة 

في لندن.

لومبارد لإلقراض
حلــول ائتمانيــة مقابل النقد، االســتثمارات، التأمين العالمي على الحياة، العقــارات وتمويل االكتتابات 

العامة.

الوصاية وتخطيط الملكية
هياكل ملكية وحلول مصممة خصيصًا حسـب متطلباتك ومتطلبات أسرتك.

االستشارات العقارية
نساعد عمالءنا في تأمين مجموعة من احتياجاتهم العقارية في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وفي وسط لندن. 

مراكز الحجز في الخارج
حلول متخصصة مقدمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك من مراكزنا في لندن، سنغافورة، 

المملكة العربية السعودية والهند*.

*للودائع فقط

خدمات إدارة األصول الخارجية
نســعى لمســاعدة مديــري األصــول الخارجيــة فــي توفيــر  وخلق القيمــة لعمالئهــم، من خــالل فريقنا 

المخصص، والذي مقره إمارة دبي.
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الخدمات اإلستشارية اإلستثمارية
نقّدم لك خدمات إستشارية في كافة المراحل المختلفة 
سنســاعدك  وبذلــك  اإلســتثمارية.  القــرارات  التخــاذ 
الشــفافية  تحقيــق  االســتثمارية،  أهدافــك  فهــم  علــى 
فــي األســواق الماليــة وبنــاء محافــظ إســتثمارية تلبــي 

احتياجاتك.

إذا كنــت مســتثمرًا فعــاًال وكنــت تتابــع أحداث األســواق 
خدماتنــا  علــى  التعــّرف  سيســرك  باهتمــام،  العالميــة 
االستشارية التي ستتيح لك اإلّطالع أكثر على المجريات 
والمســتجدات وذلك من خالل المســاعدة التي يقدمها 
مستشــاري االســتثمار لدى بنك اإلمارات دبــي الوطني. 
توقــع الحصــول علــى حلــول مصممــة خصيصــًا لتلبيــة 

إحتياجاتك وأهدافك.

إن مستشــاري االســتثمار  لدينــا محترفــون وذوي خبــرة 
عالية ومســتعّدون لتقديم النصائح االستشــارية في ما 
يتعّلق بمجموعة واسعة من األسواق واالستراتيجيات، 

وســيكونون رهــن إشــارتك دائمــًا كــي يحّللــوا ويشــرحوا 
اإلرشــادات  إلــى  تحويلهــا  ثــم  ومــن  األســواق  تحــركات 

والنصائح الدقيقة.

المــدارة،  اإلستشــارية  للخدمــات  إختيــارك  حالــة  فــي 
فســتكون علــى إّطالع دائم بالتطــورات والفرص الجديدة 
في األســواق. كما سيتم مراجعة محفظتك على أساس 

منتظم حسب ما يناسبك.

تضعــك الخدمات االستشــارية من الخدمــات المصرفية 
الخاصــة مــن بنــك اإلمارات دبــي الوطني في قلــب عملية 
صنــع القــرار، حيــث ســتقدم لــك أفضــل االســتراتيجيات 
االســتثمارية وســبل صنــع القــرارات مــع االســتفادة من 
عــرض المنتجــات المقّدمــة لتحويل هذه االســتراتيجيات 

إلى حقائق ملموسة.
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خدمات تنفيذ عمليات التداول
هــذا النــوع مــن الخدمــات يناســب المســتثمرين مــن ذوي 
الخبــرة والذيــن ال يحتاجــون للنصائــح بشــكل عــام، حيــث 
ستســاعدهم خدماتنا لتنفيذ االســتثمار على تعزيز قدرات 
التداول لديهم وذلك من خالل القيام بالعمليات التنفيذية 

لإلستثمارات بشكل فّعال.

توّفــر مكاتبنــا لتنفيذ االســتثمار الموجودة فــي كل من دبي 
وســنغافورة الوصــول إلــى أســواق رأس المــال المدرجــة 
والصكــوك خــارج البورصــة (OTC) على مســتوى العالم.إن 
فريقنــا مــن المتداولين المتخصصين، والذيــن يمتد نطاق 
تغطيتهــم إبتــداًء مــن لحظــة إفتتــاح األســواق اآلســيوية 
وحتــى إغــالق الســوق األمريكــي، والذيــن يعملــون 5 أيــام 
فــي األســبوع و 21 ســاعة في اليــوم، يتمتعــون بمهارة في 
اســتخدام التداول الخاص والخوارزميات العالمية لضمان 

حصول عمالئنا على أفضل عملية تنفيذ ممكنة.

أمــا بالنســبة للعمــالء الذيــن يبحثــون عــن إســتثمارات مشــتقة، 
فســيوفر لهــم بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي إمكانيــة الوصــول إلــى 

النظام الداخلي لتداول المشتقات (DTS). نحن نغطي:

صرف العمالت األجنبية  <
الدخل العالمي الثابت واألوراق المالية  <

>      صناديق االستثمار العالمية وصناديق االستثمار المتداولة
تجارة السبائك الملموسة  <
الحلول المشتقة المدرجة  <

إدارة النقد والمبادالت والعقود المقّدمة  <

سيكون خبراء االستثمار لدينا دائمًا إلى جانبك لتزويدك بالمعلومات 
والمســتجدات عــن الســوق وذلــك فــي مــا يتعّلــق بالتدفــق والقيم 

ولمساعدتك في إتخاذ القرارات.

*تطبــق ســاعات العمل المعمول بها في المملكة المتحدة وســنغافورة 
على الخدمات المقدمة فيها.
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إدارة المحافظ التفويضية
في إدارة الثروات من بنك اإلمارات دبي الوطني نقدم لك خدمات إدارة المحافظ 
التفويضيــة، المتوفــرة لدينا من خالل القدرات االســتثمارية التي يتمّتع بها بنك 
اإلمــارات دبــي الوطني، وذلك في كل من فرع لندن (الخاضع لرقابة هيئة تنظيم 
التحويــط  FCA) ومــن خــالل إدارة أصــول بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي (مركز دبي 

المالي العالمي، اإلمارات العربية المتحدة).

المحــددة  االحتياجــات  لتلبيــة  وإدارتهــا  التفويضيــة  المحافــظ  إنشــاء  يتــم 
للمســتثمرين األفــراد، مما ســيوفر لهــم، عند الحاجة، وجهات نظــر داخلية حول 
األصــول وعــن كيفية إختيــارات المنتجات األفضل في فئتهــا. يمنحك هذا الحل 
الســهل الراحــة ألنك ســتتأكد مــن خالله أن أموالــك تدار بشــكل يومي من قبل 

فريق من خبراء االستثمار، وبالشكل الذي يتفق مع أهدافك بكّل دّقة.

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

ملف العميل
فهم دقيق لألهداف اإلستثمارية والحتياجات السيولة 

النقدية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تحديد القيود 

والتفضيالت وقدرة العميل على المخاطرة.

إنشاء المحفظة 
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.

تقارير المحفظة
إعداد تقارير دورية شاملة مع مراقبة 

وتحليل عالقتك المصرفية معنا.

مراجعة المحفظة
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.

الخدمات االستثمارية -
نهجنا

يقــوم نهجنــا على تقديم المشــورة فيمــا يتعلق باســتثماراتك، ويتبع هذه 
المشــورة عمليــة منهجية تنطوي على الفهــم الدقيق الحتياجاتك ومن ثم 
القيام بتأســيس محفظة ذات منتجات مختارة بعناية مع تأمين المراقبة 

الدورية والموازنة المنتظمة.
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الخدمات االستثمارية -
توزيع األصول

يعتبــر توزيــع األصول فنــًا وعلمًا بحد ذاته، إذ يجمــع بين فئات األصول 
المختلفة بغرض إنشاء محافظ استثمارية متعددة األصول، وبالتالي 
سيمكنها تحقيق عائدات مستدامة مع تقليل احتمالية هبوط األسعار، 

ويطلق على هذه المحافظ مصطلح “المحافظ الفعالة”.

يقــدم مكتــب المســؤول الرئيســي لالســتثمار محافــظ عالميــة فعالــة 
متعــددة األصــول، وتتبايــن وفقــًا لملــف المخاطــر الخــاص بعمالئنــا، 
وســيصّنف ملــف المخاطر هذا ضمــن ثالثة تصنيفات: حــذر أو معتدل 
أو خطــر. يتــم تصميــم حلــول االســتثمار لــكل عميــل وفقــًا لمتطلباتــه 

المحددة.

ننصــح العمــالء الذيــن تتصــف ملفاتهــم الشــخصية بالحــذر 

باالســتثمار ضمــن حلولنــا االســتثمارية الحــذرة المنحــازة نحو 

أصول أكثر أمانًا، حيث ســتلبي هذه المحافظ متطلبات حماية 

رأس المــال، وتراعــي بالوقــت نفســه رغبــة العميــل بتجّنــب 

المخاطرة.

تنحــاز حلولنا االســتثمارية المعتدلة نحــو مجموعة من أصول 

يرغــب  الــذي  للعميــل  مناســبة  وهــي  للدخــل،  المــدّرة  النمــو 

بالمخاطرة بشكل معتدل.

يميل العمالء الذين تندرج ملفاتهم ضمن مستوى المخاطرة 

المرتفــع عــادة إلــى اســتثمار معظــم محفظتهــم فــي األصول 

الناميــة. إن هــذه المحافــظ ذات متطلبــات النمــو الرأســمالي 

فــي  العاليــة  العميــل  رغبــة  وســتراعي  المتطلبــات  ســتلبي 

المخاطرة.

وفــي حيــن يقــوم توزيعنــا االســتراتيجي لألصــول ببنــاء العمود 

المشــورة  تقديــم  ســيتم  االســتثمارية،  لحلولنــا  الفقــري 

التــوزيع  حــول  قــرارات  واتخــاذ  األجــل  القصيــرة  االســتثمارية 

التكتيكــي لألصــول. ســيقوم موظفونــا المحترفــون فــي مكتب 

المسؤول الرئيسي لالستثمار بتعزيز أوجه التقصير في السوق 

مــع إمالــة مخاطر المحفظــة نحو فئات األصــول التي يمكن أن 

تقدم عائدات أعلى على المدى األقصر.

<

<

< إن حلولنا االستثمارية المتنوعة هي الدعامات األساسية في
بناء محفظة العميل األساسية. إن هذا التوزيع االستراتيجي
سيعطي أصول أي محفظة معظم العائدات الطويلة األجل

المتوقعة.
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الخدمات االستثمارية -
ملف العميل

يهدف إنشــاء ملف مفّصل للعميل إلى تمكيننا من فهم احتياجاتك الحالية والمســتقبلية لتدفق الســيولة النقدي 
وكذلك رغبتك في المخاطرة والقيود وتفضيالتك الشخصية، مما سيمنحنا القدرة على تطوير محفظة استثمارية 

مثالية تناسب ملفاتك ورؤيتك االستثمارية.

مرتفع

مرتفعمنخفض التقلب

ت
دا

ائ
ع

حذر

معتدل

خطر
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صناديق
 االستثمار
 المشتركة

السندات/
الصكوك

األسهم الفردية

المنتجات المهيكلة
صرف العمالت

 األجنبية والسلع

االستثمارات
البديلة

الخدمات االستثمارية -
إنشاء المحفظة

يتم إنشــاء المحفظة المتنوعة  بحرص من خالل اســتخدام مجموعة من صناديق االســتثمار المختارة 
بعناية مع الســندات/الصكوك واألســهم الفردية والمنتجات  المهيكلة واالســتثمارات البديلة وحلول 

صرف العمالت األجنبية والسلع، وذلك لتعزيز عائدات استثماراتك.

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   <

صناديق االستثمار المشتركة

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

السندات/الصكوك

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

األسهم الفردية*

سنقدم للمستثمرين من خالل منصة منتجاتنا المهيكلة، ومهما كانت مستويات ملفات  <
          المخاطرة الخاصة  بهم وتوقعاتهم السوقية، بدائل ذات قيمة مضافة لالستثمار المباشر 

          وذلك بناًء على اختيارهم

المنتجات المهيكلة 

سيقدم فريقنا المشورة بشأن مجموعة متنوعة من أسواق صرف العمالت األجنبية  <
         والسلع مع إشراك العمالء  على المدى القصير والبعيد

صرف العمالت األجنبية والسلع 

يمكن لألدوات البديلة إضافة التنوع والتحّوط إلى محفظة استثمارية أساسية. نحن نقدم  <
         كًال من حلول االستثمار ذات رأس المال المحمي، وحلول ذات رأس المال المخاطر به

االستثمارات البديلة 

* تقدم هذه الخدمات حاليًا عبر كل من دبي وسنغافورة.



الخدمات االستثمارية -
المراجعة والموازنة*

يقــوم مستشــارك االســتثماري الخــاص بمراجعة دوريــة لمحفظتك وســيقارن أداءها مــع المعايير 

المرجعية ومستوى المخاطر الخاصة بك. ومع أخذ أحدث عمليات توزيع األصول التكتيكي في االعتبار، 

سيناقش مستشار االستثمار اقتراحات إعادة الموازنة معك لتحقيق أفضل أداء للمحفظة.

أداء المحفظة

تزويد العمالء بتقارير دورية مفصلة عن التدفقات النقدية وتوقعات الثروة واألرباح  <

         المحققة وغير المحققة، وذلك لفهم موقعهم المالي الحالي وتوقعاتهم من محفظتهم

         في المستقبل

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 العمالء بشكل استباقي لاللتزام بسياسات االستثمار  <

إعادة الموازنة مقابل توزيع األصول الموصى بها

عرض اآلراء والتحليالت األساسية للمسؤول الرئيسي لالستثمار الخاصة بكل فئة من  <

         فئات األصول وعلى كل منطقة وقطاع وذلك على أساس الفترات طويلة األجل

تعديل المحافظ لتعديل الفجوة بين توزيع األصول الموصى بها والتوزيع الفعلي  <

         للمحفظة

توصيات االستثمار

إجراء تحليل شامل لمحافظ العمالء 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

تقلب األسعارالعائد

بعد

*متوفرة فقط لخدمات المحافظ المدارة.

تقلب األسعارالعائد

12
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حلول لومبارد لإلقراض
نقــدم العديــد مــن حلــول التمويــل المتاحــة لــكل مــن االفــراد، 
العائالت، شــركات االســتثمار، الصناديق الخارجية والشــركات 
القابضــة. ونصمــم حلول اإلقــراض لتلبية احتياجاتــك الفردية، 
مــع االهتمــام بمتطلبــات التدفــق النقــدي. ففــي إطــار برنامج 
اإلقــراض "لومبارد"، ســنقدم لــك اإلقراض المضمــون مقابل 
األصــول الســائبة مثــل األوراق الماليــة االســتثمارية والودائع 
والمعــادن الثمينــة. نقــّدم فــي مكتبنــا فــي ســنغافورة تمويل 
متميــز لسياســات التأميــن على الحيــاة الشــاملة ذات القيمة 

العالية (تأمين جمبو).

يمكنــك إختيــار االقتــراض مقابــل محفظة موجــودات حالية أو 
الحصول على أصول جديدة من خالل المساهمة في األسهم 
باإلضافــة إلى ميزة الدعــم المالي المقدم من البنك. باإلضافة 
إلى ذلك، يمكننا أيضًا استيعاب تمويل االكتتاب والمساعدة 

فــي تغطيــة تقلبــات العملــة وأســعار الفائــدة مــن خــالل 
المقايضات المالية ومعامالت الفوركس اآلجلة.

باالضافة إلى تقديم مجموعة من خيارات التمويل العقاري، 
مثــل االســتحواذ وإعــادة التمويــل واإلفــراج عن األســهم. 
يتوفر التمويل العقاري في العقارات السكنية والعقارات 
المــدّرة للدخل في دولة اإلمــارات العربية المتحدة وكذلك 
العقارات السكنية والتجارية في المملكة المتحدة. يمكنك 
أيضــًا االســتمتاع بالوصــول المباشــر إلــى مختلــف حلــول 
التمويــل التجــاري المقدمة من خــالل الخدمات المصرفية 

للشركات في بنك اإلمارات دبي الوطني.



14

الوصاية وتخطيط الملكية 
تقــدم الخدمــات المصرفيــة الخاصــة مــن بنك اإلمــارات دبي 
الوطني خدمات وصاية ونصائح قيمة من خالل مركز جيرسي 
(جزر القنال)، والذي يعتبر مركز وصاية ذو شهرة عالمية. لقد 
مضى على وجود أمناء لنا في هذا المركز سنوات عديدة وهذا 
سيســاعدنا علــى تقديــم المســاعدة فــي بناء خطــة محكمة 

لثروتك بحيث تلبي ظروفك وظروف عائلتك الخاصة.

نحــن نعمــل معــك ومــع مستشــاريك علــى تلبيــة خطــط 
التوريــث ومتطلباتهــا القانونيــة والضريبيــة، ونســاعدك في 
خطــط الســيولة وقضايــا توريــث األعمــال مــن خــالل مــركز 
الوصايــة في جيرســي (جزر القنال) والــذي يعمل وفقًا ألعلى 

المعايير الدولية.

كذلــك ســيتمكن الهيكل التنظيمي لشــركتك مــن االحتفاظ 
بأصولك العالمية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 
الحســابات مــع المؤسســات الماليــة والعقــارات واليخــوت 

والطائرات.

نحن في الخدمات المصرفية الخاصة نأخذ الوقت الكافي لفهم 
ماهيــة أصولــك العالميــة وملكيتهــا الحاليــة، ونتعــاون معــك 
لتقديــم خطــة تضمــن التوريث الســلس لتلك األصول، ســواء 

أكان ذلك توريثًا عائليًا، خيريًا أو ألسباب استمرارية العمل.

وقــد تتضمــن خطــة التوريــث حكمــًا محــددًا للــوارث والنســب 
أخــرى  أو حســب طــرق  الشــريعة اإلســالمية  المئويــة (وفــق 
لتقاســم األصول) والوقت المناســب (مثل الحد األدنى للسن 
قبــل الحصــول علــى الميــراث). يمكــن أن تشــمل هــذه الخطة 
أيضــًا تخطيط الســيولة، وذلك لضمــان توافر األمــوال الكافية  

عند الحاجة لدفع ضرائب الميراث.

إن التخطيط المسبق يساهم في كثير من األحيان في تسهيل 
عملية التوريث وتقليل الخالفات العائلية.
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االستشارات العقارية
العقارات السكنية

خدمة البحث حسب الطلب لعمليات االستحواذ  <

العقارات المتواجدة حاليًا والتي يتم تطويرها حديثًا  <

المبيعات  <

التمويل المضمون  <

العقارات التجارية

التمّلك  <

إدارة العقارات  <

المبيعات  <

التمويل المضمون  <

إننــا ندعــم عمالءنا في الخدمــات المصرفية الخاصة من حيث امتالك 
وإدارة وتمويــل والتصــرف بالعقــارات التجاريــة فــي أســواق المملكة 
المتحدة الرئيسية بالتعاون مع الشركات االستشارية الرائدة عالميًا 
فــي مجــال العقارات.نحــن نقــوم بالبحث عن مصادر عقارية مناســبة 
وذلك من خالل شبكة دولية واسعة من الوكالء والمّلاك والوسطاء 

والمطورين داخل وخارج السوق.

يقدم بنك اإلمارات دبي الوطني مشــاريع و فرص اســتثمارية لشراء 
أو تطويــر أو إعــادة تطويــر عقارات رئيســية في مواقــع هامة مع كبار 

مديري األصول والمطورين الدوليين.

يقــدم فريق البحث الســكني المتمركز فــي لندن خدمة متميزة 
ومصممــة خصيصــًا لتلبيــة متطلبات العمــالء الخاصة. نحن 
نقــوم بالبحــث عــن مصــادر توّفــر عقــارات مناســبة وذلك من 
خالل شــبكة دولية واســعة من الوكالء والمّلاك والوســطاء 

والمطورين داخل وخارج السوق.

نحن نساعد عمالءنا خالل جميع المراحل بما في ذلك تحليل 
السوق المحلي، البحث، المفاوضات والعروض، نقل الملكية، 

ترتيبات القروض واالجراءات الختامية.
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خدمات إدارة األصول الخارجية
بصفتنــا مؤسســة مصرفية رائدة في دول مجلــس التعاون الخليجي تقدم حلول 
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات، فإننا ملتزمــون بإضافة القيمة الى 
االحتياجات الديناميكية، المعّقدة والمتحولة لمديري األصول الخارجية، المنظمين 

من السلطات القضائية البارزة حول العالم.

إن فريقنــا المتخصــص لتغطيــة إدارة األصــول الخارجيــة فــي قســم الخدمــات 
المصرفية الخاصة، والذي مقره إمارة دبي، مكّرس ليكون شريكك الموثوق به 

علــى المــدى الطويل. نحن نضع احتياجاتك واحتياجات عمالئك في أعلى أولوياتنا، 
ونقــدم حلــوًال شــاملة إلدارة الثــروات مــن كافــة المســتويات، مصممــة خصيًصا 

لمساعدتك على تلبية إحتياجات عمالئك.

يعمل الفريق، وبدعم من خبرائنا المحترفين التابعين لنا، بالتنسيق معك لتقديم 
نهج عملي مرن وسريع االستجابة ومبتكر، يندرج ضمن إطار زمني مفتوح، وذلك 

من أجل تقديم أفضل النتائج لعمالئك - بسرية مطلقة.

إن خبراتنــا متوفــرة محليــًا ودوليــًا أيضــًا، وذلــك مــن خــالل مراكــز الحجــز الخارجيــة 
العالمية، المتواجدة في كل من لندن، سنغافورة  والمملكة العربية السعودية:

تنفيذ عمليات التداول في األســواق العالمية وفي أســواق دول مجلس   <
التعاون الخليجي الى جانب تقديم خدمات الحفظ

إدارة النقد والودائع االئتمانية  <

توفير حلول "لومبارد" لإلقراض المعدلة والمهيكلة  <

نماذج تسعير تنافسية مقدمة خصيصًا للعمالء  <

الوصول إلى تقارير أداء المحافظ  <

وغيرها الكثير...  <
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تـــعــّرف على فــريــق اإلدارة

طارق محمد شودري

رئيس إدارة الثروات للمجموعة

راجيش كانا

رئيس الخدمات المصرفية الخاصة باإلنابة

موريس غرافيير

المسؤول الرئيسي لالستثمار,
ادارة الثروات



18

فريق عمل متخصص 
وخبراء استثمار

يقوم مكتب المســؤول الرئيسي لالستثمار المؤلف من متخصصين 
محلييــن وإقليمييــن وعالمييــن بعمليــة بحــث متعمقــة ليقدمــوا لك 
نظرة على األسواق المحلية والعالمية من خالل المنشورات اليومية 
واألسبوعية الموضوعية والسنوية، هذا فضًال عن تفاعلهم المنتظم 

مع العمالء.

تشمل منّصة االستثمار الخاصة محافظ استثمارية متعددة األصول 
مــدارة داخليــًا، ومحافــظ أخرى بفئــات أحادية األصــول، وتخضع جميع 
هــذه المحافــظ إلشــراف الفريق الخاص بمكتب المســؤول الرئيســي 
لالســتثمار. تســتهدف محافظ األصول المتعــددة بعض الخصائص 
المعينــة لعائــدات المخاطــر المقدمــة علــى المســتويين اإلقليمــي أو 
العالمــي، بينمــا توفــر محافــظ األصــول األحاديــة اســتراتيجيات مالــية 
مركــزة لــدول مجلس التعــاون الخليجي وأوروبا، أو مــن خالل تحويالت 
عالميــة، إضافــة إلى قطاعات الرعاية الصحيــة والتكنولوجيا. لقد قمنا 
بإبرام عقد شراكة مع مؤسسة آسيوية لنتمكن من خاللها من تقديم 
التحليــالت والــرؤى بعيدة المدى الخاصة بســوق األســهم اآلســيوية. 
يقّدم عرضنا الخاص بالدخل الثابت محافظ نموذجية مناسبة لعمالء 
دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق الناشئة باإلضافة إلى تقديم 

محافظ الصكوك.
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اإلعتراف العالمي

ويلث بريفينغ الشرق االوسط
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 

أو إلدارة الثروات في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

ويلث بريفينغ جزر القنال
أفضل بنك لتخطيط الملكية 

ولخدمات المكاتب العائلية

ويلث بريفينغ جزر القنال

أفضل بنك لخدمات إدارة الثروات

بانكر ميدل إيست

يوروموني العالمية للخدمات 
المصرفية الخاصة

أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية 
الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

يوروموني العالمية للخدمات 
المصرفية الخاصة

األفضل في الشرق األوسط 
للتحول الرقمي

ذا آسيان بانكر كونتري أووردز 
الشرق األوسط وأفريقيا
أفضل بنك لخدمات الثروات في

اإلمارات العربية المتحدة

ميا فاينانس للثروة
واالستثمار

أفضل بنك محلي في
اإلمارات العربية المتحدة

بروفيشينال ويلث مانجمانت/
ذا بانكر

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
في اإلمارات العربية المتحدة

بروفيشينال ويلث مانجمانت/
ذا بانكر

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
في الشرق األوسط

غلوبال بانكنج آند
فاينانس ريفيو

أفضل بنك إلدارة الثروات في
اإلمارات العربية المتحدة

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في
اإلمارات العربية المتحدة

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في

الشرق األوسط

غلوبال فاينانس

التميز في األزمات: خدمة العمالء - 
الشرق األوسط والعالم

غلوبال فاينانس
أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في

اإلستثمار المستدام - الشرق األوسط

غلوبال فاينانس

أفضل بنك خاص لخدمات المكاتب العائلية
في الشرق األوسط

غلوبال فاينانس

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة
في الشرق األوسط

برايفت بانكر إنترناشونال
ميدل إيست حاصل على إشادة عالية - البنك

المتميز في الخدمات المصرفية
الخاصة في الشرق األوسط

برايفت بانكر إنترناشونال

أفضل بنك للخدمات المصرفية
الخاصة في الحلول الرقمية للعمالء

في الشرق األوسط

غلوبال فاينانس

التميز في تقديم العروض العالمية لحاملي
الجنسية الهندية ولغير المقيمين من

الجنسية الهندية

برايفت بانكر إنترناشونال

البنك المتميز في الخدمات المصرفية
الخاصة في الشرق األوسط

برايفت بانكر إنترناشونال

أفضل بنك محلي للخدمات المصرفية
الخاصة في اإلمارات العربية المتحدة

يوروموني

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في
الشرق األوسط

آسيان برايفيت بانكر

أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في
اإلمارات العربية المتحدة في فئة االستثمار

الخيري ذو التأثير اإليجابي على المجتمع

يوروموني


