نقودك إلى أهم الفرص
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بنك اإلمارات دبي الوطني
الخدمات المصرفية
للشركات والمؤسسات
نقدم لك خيارات ال محدودة إلدارة الفرص التي تطرق
بابك .وبصفتنا مستشاريك المصرفيين الموثوقين ،نحن
سنستخدم خبراتنا لنساعدك على توقع اآلتي ،ولنقدم لك كل
ما هو ضروري لضمان الحصول على النمو األمثل ألعمالك.
طرق جديدة ،فرص أفضل ،نمو المحدود.
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نبذة عن مجموعة بنك
اإلمارات دبي الوطني

ﻣﻮﺳﻜﻮ

اﻟﺼﻴﻦ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ

يعتبر بنك اإلمارات دبي الوطني واحد ًا من أضخم المؤسسات
المالية في الشرق األوسط وتركيا ،والبنك األقوى في إمارة دبي
(تمتلك الحكومة  %56من األسهم).
يقدم البنك وعلى امتداد المنطقة خدمات شاملة مع قيمة
معززة فيما يتع ّلق بالخدمات المصرفية للشركات واألفراد
والخدمات المصرفية اإلسالمية واالستثمارية والخاصة،
باإلضافة إلى األسواق العالمية والخزينة وإدارة األصول
وعمليات الوساطة.
يشهد البنك حضور ًا متزايد ًا في اإلمارات العربية المتحدة
ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك عالمي ًا:

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺼﺮ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

> شبكة فروع تضم أكثر من  1,000فرع
> حضور دولي متميّز في  13دولة

فروع بنك اإلمارات دبي الوطني
المكاتب التمثيلية
“دينيزبنك”
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أبرز نتائجنا المالية
 694.3مليار

 438مليار

 457مليار

إجمالي األصول

إجمالي القروض

إجمالي الودائع

%18.7

%122

 82.4مليار

نسبة كفاية رأس
المال

نسبة التغطية

A3

A+

درهم إماراتي

تستند هذه األرقام إلى النصف الثاني من 2021

درهم إماراتي

درهم إماراتي

درهم إماراتي

إجمالي رأس المال

A+

(مستقر)

(مستقر)

(مستقر)

تصنيف “موديز”

تصنيف “فيتش”

تصنيف “كابيتال إنتليجنس”
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عمالؤنا

الشركات متعددة الجنسيات
نساعد الشركات متعددة الجنسيات
على تعزيز الفرص الجديدة إلى أقصى
حد وذلك من خالل توفير منتجاتنا
وخدماتنا المبتكرة وخبراتنا في القطاع
المصرفي.

شركات القطاع العام والجهات
السيادية
ً
جديدة للشركات،
نفتح آفاق ًا
وللمجتمع واألفراد الذين تخدمهم.

الشركات الكبيرة
تتيح استشاراتنا وخدماتنا الشاملة
معالجة التحديات المعقدة التي قد
تواجهها أعمالك.

المؤسسات المالية المصرفية وغير
المصرفية
بصفتنا واحدة من المجموعات الرائدة
في تخليص الدرهم اإلماراتي ،حيث نقوم
بتخليص ما نسبته من  %30إلى %35
من حجم المدفوعات بالدرهم اإلماراتي،
سيكون بإمكاننا تقديم الخدمات
المصرفية للشركات وضمان تنفيذها
من خالل مراسالتنا ،وشبكتنا واسعة
االنتشار.
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لماذا نحن؟

نحن قوّ ة مصرفية إقليمية ونتميّز بشهرتنا العالمية في
تقديم األفضل.

نحن نتوقع احتياجات عمالئنا ليمكننا بالتالي تقديم حلول مخصصة .يساعدنا نهجنا الذي
يرتكز على خدمة العمالء على تطوير فهم مفصل الحتياجات عمالئنا وكسب ثقتهم على
المدى الطويل.
نحن قادرون على تقديم الدعم الكبير لحسابات عمالئنا العالميين.

لدينا القدرة على تقديم حلول متعددة المنتجات مصممة
خصيص ًا لتلبية احتياجات عمالئنا.

إن مدير العالقات الخاص بنا سيكون على استعداد لمساعدتك
في تلبية كل احتياجاتك المصرفية.

سنقدم لك باقة شاملة من الحلول الرقمية.

عالقات طويلة األمد مع  800مستثمر على امتداد أوروبا وآسيا
والشرق األوسط تشمل العائالت الملكية ،صناديق الثروة
السيادية ،الشركات ،االعتمادات ،مدراء األصول ،األفراد ذو
الثروات الكبيرة جد ًا والمكاتب العائلية في المنطقة.
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لمحة عن أهم ما نقدمه
يعمل فريق العالقات الخاص بنا بالتعاون مع شركائنا في تقديم المنتجات على توفير مجموعة شاملة من الحلول.
إن مدير العالقات الخاص بك مستعد ليقدم كل ما تحتاجه كي يساعدك في تلبية كل احتياجاتك المصرفية.

الخدمات المصرفية االستثمارية

خدمات المعامالت المصرفية

األسهم والوساطة

تخدم منصتنا المتكاملة حول العالم
الوكاالت التي تغطي االحتياجات المصرفية
االستثمارية واألسواق العالمية (الديون
واألسهم) ،القروض المشتركة ،عمليات الدمج
واالستحواذ وخدمات االستشارات ،والحلول
المستدامة.

هي مجموعة شاملة تشمل منتجات
التمويل التجاري ،إدارة النقد ،خدمات
شراء الديون ،إدارة السيولة باإلضافة إلى
خدمات الضمان.

نقدم حلول تداول متكاملة ،قائمة على
أحدث التقنيات وتسمح بوصول آمن
وفوري ومباشر إلى األسواق الكبرى في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األسواق العالمية

الحلول اإلسالمية

خدمة شاملة ومخصصة لجميع فئات
األصول الرئيسية ،ومعرفة عميقة باألسواق
المحلية ،مع انتشار عالمي واسع.

حلول متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ومصممة لتلبية احتياجات عمالئنا
من الشركات والمؤسسات المالية.

حلول اإلقراض األساسي ورأس المال
العامل
حلول مالية مصممة خصيص ًا لتلبية
احتياجات األعمال المخصصة لعمالئنا.
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تمويل
الشركات
ّ
مخصصة تهدف إلى تلبية
هي حلول تمويل وخدمات االستشارية
احتياجات عمالئنا من الشركات والمؤسسات المالية.
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تمويل الشركات
ّ
مخصصة تهدف إلى تلبية احتياجات عمالئنا من الشركات
هي حلول تمويل وخدمات استشارية
والمؤسسات المالية.

التمويل العقاري

تمويل المشاريع

حلول مبتكرة للمشاريع
العقارية.

ندعم مشاريعك من
ُنى المالية
خالل توفير الب َ
ذات الجدارة االئتمانية
والمقبولة مصرفي ًا.

التمويل القائم على األصول

تمويل المعدات

تحسين اإلمكانات التمويلية
ألصول أعمالك عبر
االستغالل الكامل لهذه
األصول.

شروط سداد أفضل مع
ّ
تدفق نقدي أسرع.

تمويل السلع

تمويل األعمال التجارية
وسلسلة التوريد

دعم حركة السلع من
البداية حتى النهاية.

ّ
قم بتعزيز فرصك التجارية
بثقة مطلقة.
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المعامالت
المصرفية
ارتق بأعمالك مع خدماتنا الرائدة في إدارة النقد والتمويل
ِ
التجاري والحلول الرقمية .فسواء كان هدفك من تعزيز رأس
المال العامل هو التمويل الذاتي ،أو تقليل الديون ،أو توسيع
نطاق عملك أو تعزيز ميزانيتك العمومية ،فإن حلول المعامالت
المصرفية الخاصة بنا متوفرة لمساعدتك.
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إدارة النقد
ذكاء والتي ستسمح لك بوصول سهل وسريع إلى
نقدم لك التقنيات األكثر
ً
الفرص المتاحة محلي ًا وعالمي ًا .يمكننا مساعدتك أيض ًا في تبسيط العمليات،
تحسين العائدات وأتمتة المهام اليومية لضمان إدارة فعالة من حيث التكلفة
لكل أموالك النقدية ورأس المال العامل.

خدمات الدفع

التحويالت الخارجية والداخلية وضمن
البنك نفسه

مدفوعات الرواتب والمعاشات
التقاعدية

استفد من ميزة تحويل األموال بمنتهى
السرعة والسهولة عبر قنواتنا الرقمية
اآلمنة وسهلة االستخدام.

ّ
تمتع بتحويل أموالك عبر قنواتنا المريحة
واآلمنة وسهلة االستخدام.

مدفوعات “نقودي”

نظام سويفت للشركات ()SWIFT

تتيح لك خدمة “نقودي” تنظيم وإرسال
مدفوعاتك وإدارتها.

يتيح هذا النظام لشركتك إمكانية
التواصل مع بنوك عديدة حول العالم
ّ
منصة
ومبسط عبر
بشكل قياسي
َّ
آمنة وموحّ دة.

الخدمات المصرفية الخاصة بواجهة
برمجة التطبيقات
ّ
تمتع بالوصول إلى خدمات معالجة
المعامالت الخاصة بنا من خالل نظام
متكامل آمن بين البنك ونظام تخطيط موارد
المؤسسات الخاص بك.

> المعامالت المصرفية  /إدارة النقد  /خدمات الدفع
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خدمات التحصيل

أجهزة اإليداع النقدي الذكية

نظام الخصم المباشر في دولة اإلمارات

ّ
تمتع بإمكانية إيداع النقود أو الشيكات
أو النقود المعدنية من خالل جهاز اإليداع
النقدي الذكي المثبت في مكان عملك.

طريقة آمنة ومريحة خاضعة لتنظيم
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

الخدمات النقدية المنقولة

نظام بوابة الدفع االلكتروني اإلماراتية
()UAEPGS

عمليات نقل سلسة للنقود
والشيكات اليومية.

هي منصة تم تطويرها من قبل مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

منصة “سمارت بزنس” وخدمة إيداع
الشيكات عن بُعد
قم بإجراء المسح الضوئي الرقمي والمقاصة
للشيكات باستخدام ماسحات ضوئية خاصة.

الحسابات االفتراضية
ّ
مبسطة عبر
تمتع بخدمة تسوية
ّ
حساباتك االفتراضية من خالل منصة
“بزنس أونالين”.

حسابات الضمان

الضمان العقاري

حسابات الضمان التجارية

رابطة الم ّلاك /الهيئة االعتبارية

ّ
نوفر لك إمكانية فتح حسابات
الضمان لدعم مشاريعك السكنية.

نقدم لك خدماتنا االستشارية
المميّزة ،ونعمل على إدارة حسابات
الضمان المصممة خصيص ًا لتلبية
احتياجاتك.

نحن مخولون لفتح وإدارة حسابات
الضمان للشركات المسجلة في
رابطة الم ّلاك والهيئة االعتبارية.

> المعامالت المصرفية  /إدارة النقد  /خدمات التحصيل
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التمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد
يمكننا مساعدتك في الحد من المخاطر التجارية ،واختصار دورة التحويل النقدي ،وتعزيز ميزانيتك العمومية من
خالل حلولنا الخاصة بالتمويل التجاري والمصممة خصيص ًا لتلبية احتياجات أعمالك.

تمويل سلسلة التوريد

تمويل المستحقات

خدمات شراء الديون

خصومات الفواتير

تمويل سلسلة التوريد

استفد من التمويل من
خالل توكيل البنك بتحصيل
المستحقات الخاصة بك.

يمكنك تلقي المدفوعات
بشكل مقدم وبالتالي تحسين
التدفقات النقدية المستقبلية.

خصم الشيكات

التمويل بناءً على االقتراض

يمكن لكل من المشترين
والمورّدين أن يعززوا
عالقاتهم التجارية وأن
يحسنوا تدفقاتهم النقدية
من خالل اإلستفادة من
حلول تمويل سلسلة التوريد
المعدّ لة الخاصة بنا ،والتي
ستساعدهم في تسريع
وتيرة سداد الفواتير بتكلفة
تنافسية.

مدفوعات مسبقة للشيكات
المؤجلة عن طريق الخصم.

هو ضمان دفع إضافي للبائع.

> المعامالت المصرفية  /التمويل التجاري وتمويل سالسل التوريد /تمويل المستحقات
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خدمات تمويل االستيراد والتصدير

إصدار مستندات االعتماد

قروض االستيراد

مستندات االعتماد للمصدرين

نضمن حصول المورّدين على
المدفوعات في وقتها ،بعد تقديم
المستندات المطلوبة.

ّ
عز ز التدفق النقدي من خالل تقليص
الفجوة بين التزامات المدفوعات
وعمليات التحصيل.

قم بتمويل مدة السداد ،واكتسب
ّ
ّ
التدفق
وعز ز
قدرة تنافسية عالية،
النقدي.

تحصيل المستندات

تأكيدات مستندات االعتماد للمصدرين

تمويل ما بعد الشحن

ضمان دفع إضافي للبائع.

نعمل بشكل فعال على الحد من المخاطر
المتعلقة بالبلد وبالطرف اآلخر عند القيام
باألعمال التجارية عالمي ًا.

استفد من استشاراتنا المتخصصة
فيما يتعلق بخيارات التمويل المرنة.

الضمانات

خطابات االعتماد االحتياطي

الضمانات المالية

الضمانات غير المالية

تضمن هذه الخطابات الدفع للموردين،
بناء على امتثالهم لشروط االئتمان.
ً

هو تعهد صادر من البنك يضمن
توجب الدفع ألحد األطراف.

يقدم البنك تعهد ًا بضمان األداء
والسداد عندما ال يقوم أحد األطراف
باألداء وفق ًا لشروط العقد.

> المعامالت المصرفية  /التمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد  /خدمات تمويل االستيراد والتصدير
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الخدمات المصرفية
االستثمارية
يقدم فريقنا من المحترفين ومن ذوي الخبرة في مجال الخدمات
ً
حلوال شاملة ومتنوعة من المنتجات
المصرفية االستثمارية
المعدّ ة حسب الطلب.
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أسواق رأس المال العالمية
تهيئة الفرص المالئمة في مجال أسواق الدَّين وأسواق رأس المال السلعية العالمية.
توفر فرقنا الرائدة عالمي ًا في قطاع أسواق الدين وأسواق األوراق المالية والسلع خدمات شاملة ومتكاملة في مجاالت التأسيس ،الهيكلة،
التسويق والقروض المشتركة.

نفخر بامتيازنا التجاري الحائز على الجوائز في مجال أسواق الدين
وأسواق رأس المال السلعية العالمية.

وصول عالمي لخدمة العمالء في منطقة رابطة دول جنوب شرق
آسيا ووسط وجنوب وشرق آسيا ،الشرق األوسط وضمنه تركيا،
دول جنوب صحراء إفريقيا وأوروبا الغربية.

لقد تم تصنيفنا دائم ًا بين أفضل المؤسسات المالية في مجال
إصدار الصكوك والسندات الدولية وفي مجال تقديم العروض
للجمهور في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فريق عمل متخصص ذو عالقات وثيقة بأكثر من  800مستثمر
على مستوى العالم ,وقاعدة من المستثمرين في الشرق األوسط
(بما في ذلك العائالت المالكة  ،والمكاتب العائلية اإلقليمية،
والمستثمرون المتمرسون ومستثمرو الديون من المستوى الثاني).

يملك خبراؤنا المحترفون معرفة واسعة بمنتجات الدَّ ين واألسهم
(التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية) المتوفرة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية السعودية والهند.

شبكة توزيع عالمية مدعومة بتواجد موظفي المبيعات في كل من
آسيا ،أوروبا والشرق األوسط.

لقد تمكنا من جمع أكثر من  100مليار دوالر أمريكي في السنوات
الثالث الماضية عبر العديد من المناطق الجغرافية بما في ذلك
دول مجلس التعاون الخليجي والهند وتركيا وباكستان والصين
وإندونيسيا وأفريقيا والمملكة المتحدة وجزر المالديف.

عالقات قوية مع المنظمين المحليين والبورصات المحلية لضمان
أداء المهام بطريقة سهلة وسلسة.

> الخدمات المصرفية االستثمارية  /أسواق رأس المال العالمية
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القروض المشتركة
خبرة ليس لها مثيل في أسواق القروض المشتركة.
نحن مؤسسة رائدة في السوق في مجال أسواق رأس المال للقروض ولدينا سجل حافل في تقديم حلول تمويل قروض على مستوى عالمي
لعمالئنا حول العالم.

قروض مشتركة وتمويل هيكلي حائز على جوائز في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

حائز على المرتبة األولى في جدول تصنيف مديري االكتتاب
لبلومبيرغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا
لعامي  2019و  2020على التوالي.

للعمالء المحليين الذين يتطلعون لالستفادة من السيولة المحلية
والعالمية وللعمالء الدوليين الذين يتطلعون لالستفادة من
السيولة المحلية.

فريق عمل محترف يملك خبرة غنية في مجال التأسيس والهيكلة
ولديه القدرات األفضل في فئتها في مجال التوزيع.

عروض منتجات متنوعة وشاملة جميع الحلول المتعلقة
بأسواق القروض.

نوفر الحلول لعمالئنا حول العالم في آسيا والشرق األوسط،
ومن ضمنها تركيا ،وشمال أفريقيا ودول جنوب صحراء إفريقيا.

> الخدمات المصرفية االستثمارية  /القروض المشتركة
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الوكالة
منصة وكالة شاملة وشريك متعدد المنتجات.
نحن نقدم نهج ًا قائم ًا على العالقات بمساعدة عملية وخبرة متخصصة في إدارة المعامالت.

الخيار األول لوكاالت الطرف الثالث المستقلة ولصفقات الوكاالت
األمنية .لقد تم تصنيفنا دوم ًا ضمن فرق الوكاالت األفضل في
المنطقة.

روابط وثيقة مع شركات قانونية دولية .باإلضافة إلى قدرة قوية
على تقديم االستشارات ضمن البنك والمقاربة العملية لتوفير
الحماية لجميع األطراف بشكل كامل.

فهم عميق لحركية السوق التي تؤثر على استراتيجيات الهيكلية،
والتنفيذ بما في ذلك حلول التوريق.

نهج مرن مع سجل حافل بالحلول المبتكرة واألصلية للترتيبات
الخاصة بكل أنواع الوكاالت والوكاالت األمنية.

خبرة تنفيذية غنية في مجال إنجاز القروض المشتركة ومعامالت
وكاالت الضمان والوكاالت األمنية التي تغطي معامالت الديون
المعقدة.

تقديم الخدمات للمؤسسات المالية ،والجهات السيادية
والشركات ،وإنجاز اإلجراءات األمنية لمختلف الهيئات.

> الخدمات المصرفية االستثمارية /الوكالة
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الدمج واالستحواذ والخدمات االستشارية
ً
حلوال استراتيجية مخصصة.
نقدم
لدينا فريق عمل خبير يمتلك سجل قوي في إيجاد الحلول المبتكرة لعمالئنا فيما يتعلق بأسوق األسهم العامة والخاصة ،والمنتجات المهيكلة،
والخدمات االستشارية في مجال الدمج واالستحواذ.

يعتبر مصرفنا من المؤسسات المالية ذات التصنيف المرتفع في
المنطقة في مجال الدمج واالستحواذ ،وهو يقدم النصائح في هذا
المجال للعمالء على مستوى العالم.

روابط متينة على مستوى المؤسسين والمدراء التنفيذيين؛
القدرة على الوصول إلى صانعي القرار الرئيسيين لدى كل من
طرفي البيع والشراء.

فريق عمل يتمتع بالمعرفة المدمجة بخبرة تقديم المشورة
والتنفيذ في مجال معامالت الدمج واالستحواذ المعقدة
إقليمي ًا ودولي ًا.

عالقات متينة مع كل المنظمين اإلقليميينّ ،
مما يساعد شركة
اإلمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة في تنفيذ المعامالت
المعقدة من خالل العمل الجماعي المنظم.

خبرة كبيرة في الخدمات المصرفية وخدمات التمويل بما في ذلك
عمليات الدمج واالستحواذ.

> الخدمات المصرفية االستثمارية  /الخدمات االستشارية والدمج واالستحواذ
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الحلول المستدامة
تحقيق أهداف عمالئنا البيئية واالجتماعية والحكومية.
ّ
ستمكن العمالء من الوصول بفعالية إلى رأس المال المستدام
إن خبراتنا المتخصصة
المتوفر في كامل مجال أسواق الدَّ ين واألسهم ،وبالتالي تمكنيهم من تطوير ملفاتهم البيئية
واالجتماعية والحكومية.
هيكلة قروض االستدامة االجتماعية والسندات والصكوك بما في
ذلك إنشاء أطر عمل وتقديم المشورة حول استخدام العائدات بما
يتماشى مع أفضل الممارسات.

تصميم مؤشرات األداء األساسي وأهداف أداء االستدامة
للقروض والصكوك والسندات المرتبطة باالستدامة ،لمساعدة
العمالء على اتخاذ خطوات إيجابية لألمام نحو مزيد من االستدامة.

مساعدة العمالء على االنتقال إلى مستقبل مستدام والحدّ من
البصمة الكربونية.

تقديم النصائح للعمالء حول التعامل مع التغيير بطريقة منظمة
إيجابية تعزز طريقهم نحو االستدامة.

> الخدمات المصرفية االستثمارية  /الحلول المستدامة
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األسواق العالمية
والخزينة
إن معرفتنا المتعمقة في األسواق المحلية مع انتشارنا العالمي
ً
عميال في الخدمات المصرفية لألفراد
هما موطن قوتنا .بصفتك
والشركات والمؤسسات ،يمكنك الوصول إلى خدمات شاملة
ومخصصة عبر كل فئة من فئات األصول الرئيسية.

21

حلولنا
تلبي أساليبنا ومعارفنا وخبراتنا ما يحتاجه عمالؤنا في مجاالت إدارة المخاطر والتمويل واالستثمارّ .
توفر فرقنا
متعددة االختصاصات خدمات شاملة ومخصصة عبر أبرز فئات أصولنا الرئيسية.

المبيعات

التداول

األبحاث

تتيح منصتنا اإللكترونية “سمارت ديل” إمكانية
الوصول إليها عبر اإلنترنت على مدار الساعة ،وهي
تغطي مبيعات عمالئنا من األفراد والشركات
والمؤسسات لمنتجاتهم المحلية والعالمية.

نعتبر أكبر صانعي سوق صرف العمالت األجنبية،
والدخل الثابت واالئتمان ،ومشتقات أسعار
الفائدة ،والسلع ،ومنتجات “الريبو  ”Repo -في دول
مجلس التعاون الخليجي.

نوفر أوسع تغطية لألبحاث في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،وتشمل هذه التغطية
االقتصاد الكلي والعمالت األجنبية واألسعار
والسلع واألسهم.

وتجدر اإلشارة إلى أننا أكبر مصدر أساسي وصانع
سوق ثانوي وموفر للسيولة في سندات دول
مجلس التعاون الخليجي.

نقدم لعمالئنا أيض ًا رؤية رائدة في مجال الصناعة
والعديد من األبحاث والميزات التقنية.

> األسواق العالمية والخزينة /حلولنا
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حلولنا
صرف العمالت األجنبية
نقدم مجموعة واسعة من الحلول الفعالة التي
تلبي احتياجاتك من السيولة ،وتتراوح هذه الحلول
بين اإلجراءات االعتيادية للمعامالت والحلول
عالية التخصص.

ّ
المشتقات السعرية
استفد من حلولنا القصيرة والطويلة األجل
لمنتجات التحوط وتعزيز العوائد.

السلع
نوفر مجموعة متنوعة من السلع المادية والسلع
المتداولة في البورصة ،باإلضافة إلى قروض الذهب.

الحلول اإلسالمية
قمنا بتطوير مجموعة من المنتجات اإلسالمية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالئنا
من الشركات والمؤسسات.

االئتمان والدخل الثابت
المساعدة في عمليات الطرح غير العامة لألوراق
المالية (االكتتابات الخاصة) حيث نقوم بطرحها مع
المستثمرين من المؤسسات حول العالم.

> األسواق العالمية والخزينة /حلولنا
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الوساطة المتعلقة
باألسهم
حساب وساطة واحد يتصف بالسهولة والمرونة ،ويمنحك
مزايا استثنائية ،ويقدم لك الدعم من قبل فريق عمل مدرَّب.

24

أبرز مقومات نجاحنا
نقدم خدماتنا بسالسة ترضي عمالءنا .تشمل هذه الخدمات إنشاء حسابات
للمستثمرين ،التداول ،وتتبع المحفظة ومعلومات السوق وتقارير المحفظة.

مكتب تداول متخصص يتمتع بجودة عالية في إنجاز إجراءات
بناء على نظام حسابي مخصص.
التداول والعمليات التجارية
ً

فريق من الوسطاء المؤهلين والمعتمدين يؤمن الدعم لعمالئنا
من المؤسسات ،ويقوم بإنجاز المعامالت.

منصات تداول متعددة عبر اإلنترنت وبدون إنترنت ،تقوم بتوجيه
أنظمة شبكات المؤسسات الكبرى مثل بلومبيرغ ورويترز.

خيارات سلسة للمقاصة والسداد تعتمد على
احتياجات العميل.

ريادة في السوق في مجال تداول الهامش وذلك
من خالل العروض التقليدية واإلسالمية.

تلقَّ اإلشعارات في كل مرة يكون هناك تغيير في أسعار
الحصص ،باإلضافة إلى أخبار السوق ،وتقارير المحفظة
االستثمارية ،والتفاصيل المتعلقة بالتداول.

> الوساطة المتعلقة باألوراق المالية  /أبرز مقومات نجاحنا
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الخدمات المصرفية اإلسالمية
حلول متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومصممة لتلبية كافة االحتياجات
المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية.
منتجات الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية
حرّك أموالك ،وأنجز أعمالك المصرفية اليومية بكل سهولة،
واستفد من شبكتنا الواسعة.

تمويل التداول اإلسالمي
نضمن الدفع للمشترين في أوقات السداد وتقليل
المخاوف حيال الضمانات وسداد الدفعات للموردين.

حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ً
حلوال مصرفية متوافقة مع قيم ومبادئ وأحكام
يقدم البنك
الشريعة اإلسالمية.

حلول الخزينة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لعمالئنا من
الشركات وأصحاب الثروات الكبرى والمؤسسات المالية.

> الوساطة المتعلقة باألسهم  /الخدمات المصرفية اإلسالمية
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حلولنا الرقمية
حلول ذكية للتحديات اليوميةّ .
قم بتبسيط المهام اليومية
مستفيد ًا من منصاتنا سهلة االستخدام والتي ستقدم لك رؤية
شاملة لشؤونك المالية بأكملها ،وكل ذلك في مكان واحد.

27

“بيزنس أونالين” هو نظام رقمي جديد وشامل وصديق للبيئة ،سيمكنك من إدارة السيولة
النقدية العالمية والتمويل التجاري ،وسيسمح لك بإبقاء عالقاتك المالية وحساباتك وأنشطتك
تحت السيطرة .يتيح لك هذا النظام إمكانية الدخول بشكل مشترك إلى منصة “سمارت تريد”
لتتمكن من إدارة كل المسائل المتعلقة بالتمويل التجاري بشكل رقمي ،مما سيقلل الحاجة إلى
القيام باألعمال الورقية وبالتالي سيزيد من الفعالية والشفافية.

سمارت إس سي إف
يمكن للمشترين من الشركات االستفادة من “سمارت
إس سي إف”  smartSCFلدعم مورديهم من خالل السداد
المبكر للفواتير بسعر تفضيلي مع الحصول على مزايا
متبادلة مثل شروط الدفع الطويلة والخصومات.

لوحات تحكم مخصصة لتالئم األدوار
المختلفة.

إدارة بتصميم جديد بالكامل ،مع
التصفح خطوة بخطوة ،والتسجيل
السريع ،والوصف المفصل لكل
مستخدم.

أداة تأهيل الموردين الرقمية
على منصة آمنة قائمة على أساس
السحابة اإللكترونية.

تقارير وكشوفات مفصلة عن
الحساب ،باإلضافة إلى التقارير التي
تتعلق بالتداول والعوائد.

خدمات مصرفية عبر الهاتف
المتحرّك أينما كنت ،يمكنك الوصول
إليها عبر المنصات الرقمية.

هيكليات مرنة ومصممة حسب
الطلب.

مجموعة شاملة من المدفوعات
والتحصيالت.

تقدّم بسهولة للحصول على أدوات
ّ
بتحميل مستندات
التداول وقم
متعددة بخطوة واحدة.

لوحة متابعة وتقارير بالوقت
الحقيقي ،مع وجود خيار للدمج مع
نظام تخطيط موارد المؤسسات .ERP

احصل على المعلومات في الوقت
الفعلي عند إنهاء معامالت التداول.

نموذج دعم واسع النطاق
ومبسط.
مع توثيق سهل
َّ

إمكانية حفظ بنود التمويل
التجاري المفضلة أو األكثر
استخدام ًا الستخدامها في
المستقبل.

> حلول رقمية “ /بزنس أونالين”
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حلول رقمية أخرى
نظام سويفت للشركات SWIFT

“سمارت غارانتييز” smartGUARANTEES

يتيح نظام سويفت للشركات والمؤسسات المالية إمكانية
تواصل شركتك مع مختلف البنوك حول العالم بشكل قياسي
ومبسط عبر منصة آمنة واحدة.
َّ

تسليم الضمانات الداخلية بشكل كامل وسلس وبدون
استخدام األوراق ،وهي تتضمن عرض نسخ الضمانات ،وتفاصيل
المعامالت عبر اإلنترنت ،وتقديم الطلبات للحصول على التعديالت
وحاالت اإللغاء والتمديدات والمطالبات.

أجهزة اإليداع النقدي الذكية

“إي بروكر” (على جهاز الحاسوب والهاتف المتحرّك)
َ
ابق على اطالع على آخر توجهات السوق ،وقم باتخاذ أفضل
القرارات في مجال االستثمار ،وأنجز معامالت التداول بكل
سهولة أينما كنت.

قم بعمليات إيداع فوري لألموال أو الشيكات أو النقود المعدنية
في أجهزة اإليداع النقدي الذكية المثبتة في مكان عملك.

“سمارت كولكشينز” smartCOLLECTIONS
تتيح هذه الخدمة إمكانية معالجة مستندات تحصيل التصدير
بإجراءات من غير تالمس ،حيث سيستطيع العمالء إرسال
المستند من طرفهم بشكل مباشر ،مع الحرية والمرونة في
التحكم بالمعاملة بالطريقة التي يرغبون بها.

“سمارت ديل” smartDEAL
تمتع بالوصول إلى المنتجات ذات األسعار المهيكلة عبر منصة
التداول العالمية الخاصة بنا.

“سمارت بزنس كونكت” smartBUSINESS Connect
أنظمة مؤتمتة وآمنة لنقل البيانات بين البنك ونظام تخطيط
موارد المؤسسات الخاص بك.

الحسابات االفتراضية
قم بتعقب الدفعات التي يجب استالمها من خالل إنشاء حسابات
افتراضية ومتابعتها على منصة “بزنس أونالين”.

> حلولنا الرقمية  /الحلول الرقمية األخرى
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دليل المنتج
تلخيص موجز لكل ما نقدّ مه.

30

األسواق العالمية والخزينة
العمالت األجنبية
>
>
>
>
>
>

العمالت األجنبية
المقايضات
العقود اآلجلة
خيارات سعر الفائدة التقليدية وغير
التقليدية خارج البورصة
مقايضات العمالت األجنبية
مقايضات أسعار الفائدة األساسية

أسعار الفائدة
>
>
>
>
>
>

مقايضات أسعار الفائدة
العقود اآلجلة
اتفاقيات السعر اآلجل
مقايضات األصول
خيارات سعر الفائدة التقليدية وغير
التقليدية خارج البورصة
خيارات أسعار الفائدة

المعامالت المصرفية
التمويل /االستثمار
>
>
>
>

الودائع
اتفاقيات إعادة الشراء
اتفاقيات إعادة الشراء
العكسي
برنامج سندات اليورو
متوسطة األجل

االئتمان والدخل الثابت
> األوراق المالية ذات الدخل
الثابت
> مقايضات العائد اإلجمالي
> مقايضات التخلف عن سداد
االئتمان

السلع
>
>
>
>
>

التبادل
خيارات التداول في البورصة والعقود
اآلجلة
قروض الذهب
الخيارات خارج البورصة
السبائك المادية

األسهم
>
>
>
>
>

خيارات األسهم
العقود اآلجلة
الخيارات المتداولة في البورصة
الصناديق المتداولة خارج البورصة
األسهم النقدية

> قائمة منتجاتنا /األسواق العالمية والخزينة /المعامالت المصرفية

خدمات الدفع
>
>
>
>
>
>

التحويالت الخارجية والداخلية وضمن
البنك نفسه
مدفوعات الرواتب والمعاشات التقاعدية
مدفوعات “نقودي”
مدفوعات ضريبة القيمة المضافة
وضريبة اإلنتاج
إمكانية الدفع بالعمالت المختلفة
نظام سويفت للشركات

خدمات التحصيل
>
>
>
>
>
>
>

أجهزة اإليداع النقدي الذكية
نظام الخصم المباشر في دولة اإلمارات
“سمارت بزنس” وخدمة إيداع الشيكات
عن بُعد
الحسابات اإلضافية
نظام بوابة الدفع االلكتروني ()UAEPGS
الخدمات النقدية المحولة
حلول إدارة السيولة

تمويل االستيراد والتصدير
>
>
>
>
>
>

إصدار االعتمادات المستندية
قروض االستيراد
مجموعات المستندات
االعتمادات المستندية للمصدرين
تأكيد االعتماد المستندية للمصدرين
تمويل ما بعد الشحن

الضمانات
> خطابات االعتماد االحتياطية
> الضمانات المالية
> الضمانات غير المالية
التمويل بالمستحقات
> خدمات شراء الديون
> خصم الشيكات
> حلول استكشاف قاعدة األصول

حلول الضمان
> الضمان العقاري
> الضمان التجاري
> رابطة المالك  /الهيئة االعتبارية
القنوات الرقمية
>
>
>
>
>
>
>
>
>

بزنس أونالين
سمارت تريد
سمارت بزنس
أجهزة إيداع النقد الذكية
سمارت بزنس كونكت
سمارت ديل
نظام سويفت للشركات
الحسابات االفتراضية
تخطيط موارد المؤسسات بدعم منSAP
بزنس ون
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الخدمات المصرفية االستثمارية
الوكالة
>
>
>
>
>
>
>
>
>

الخدمة المصرفية للوكيل /الحساب
خدمات األوصياء
خدمات وكاالت المرافق
خدمات وكاالت السداد
خدمات الوكاالت األمنية
خدمات وكاالت التسجيل والتحويل
خدمات وكاالت االستثمار
خدمات وكاالت السلع
خدمات وكاالت الضمان

أسواق رأس المال العالمية
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

سندات  /صكوك الدرجة األولى غير
المضمونة
السندات /الصكوك المضمونة
السندات  /الصكوك الثانوية
رأس مال البنك من المستوى األول /
المستوى الثاني
رأس المال الهجين للشركات
إدارة الخصوم
ديون اإلسناد المالي /دون حق الرجوع
السندات  /الصكوك القابلة للتحويل /
التحويل المشروط
اإلصدارات الخاصة
سندات /صكوك المشاريع
الخدمات االستشارية للتصنيف
الخدمات االستشارية لهيكلة الصكوك
عروض البيع األوّ لي
عروض المتابعة (الكتل التجارية/
المسائل المتعلقة بالحقوق)
القوائم المشتركة
شركات االستحواذ ألغراض خاصة

الخدمات المصرفية اإلسالمية
القروض المشتركة
>
>
>
>
>
>
>
>

الخدمات اإلستشارية للدمج واالستحواذ
>
>
>
>
>
>
>
>
>

الدمج واالستحواذ من جانب المشتري
والخدمات االستشارية المتعلقة بذلك
الدمج واالستحواذ من جانب البائع
والخدمات االستشارية المتعلقة بذلك
اإلصدارات الخاصة لألسهم
االستثمار الخاص في األسهم العامة
المنتجات المركبة
الخدمات االستشارية المالية
الشركات المدعومة المشتراة بالكامل
عمليات االستحواذ العامة (عروض
المناقصة)
الخدمات االستشارية الخاصة بدمج
شركات االستحواذ ألغراض خاصة

الحلول المستدامة
>
>
>
>
>

› قائمة منتجاتنا /األسواق العالمية والخزينة /المعامالت المصرفية

التمويل المشترك التقليدي  /المتوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية
التمويل المركب
تمويل االستحواذ
تمويل المشاريع
التمويل المرحلي
إعادة رسملة األرباح
اإلسناد المالي
تمويل األصول والتمويل الوسطي

هيكلة القروض والسندات والصكوك
البيئية واالجتماعية المتعلقة باالستدامة
هيكلة القروض والسندات والصكوك
المتعلقة باالستدامة
الهيكلة والخدمات االستشارية المتعلقة
بإدارة التغيير والتحويل
الخدمات االستشارية المتعلقة المتعلقة
بالحوكمة البيئية واالجتماعية
الخدمات االستشارية العامة المتعلقة
بالحوكمة البيئية واالجتماعية

حلول التمويل المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية
> اإلجارة
> اإلجارة الموصوفة في الذمة
> تمويل المرابحة
> المشاركة
> التو ّر ق
> تمويل المضاربة
> الوكالة
منتجات حسابات الودائع المتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية
>
>
>
>
>

الحساب الجاري
ودائع المضاربة
حساب المضاربة تحت الطلب
حساب التوفير للمضاربة
ودائع الوكالة

الخدمات المصرفية االستثمارية
اإلسالمية
> التسهيالت اإلسالمية المشتركة
> الصكوك
التمويل التجاري اإلسالمي
> حلول تمويل االستيراد والتصدير
> الضمانات
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نحن نجعل الخدمات المصرفية أفضل بالطريقة األكثر أهمية ،باإلستعانة
بالدقة واالبتكار والتركيز على نمو أعمال عمالئنا.

بريدنا االلكتروني:
corporate&institutionalbanking@emiratesnbd.com
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