
إلهــــام مــــا هــــو قــــادم

الوصــــايـــة 
وتخطيــط الملكيـة



اإللهــــام فــــي إدارة إرثــــك



بينما يعتقد الجميع بأنك قد وصلت إلى القمة، يبقى نظرك مثّبتًا إلى الغد. حيث 
ستدرك أن إنجازاتك السابقة ما هي إال أسس لمشاريع الغد وبداية إلنجازات مفعمة 

بالشغف والطموح والمحافظة على اإلرث.

لقد حان الوقت لتتطّلع إلى المستقبل وتسأل نفسك: “ماذا بعد؟”. لقد حان الوقت 
لتبني شراكات قوية تدوم لفترات مديدة، ولتقّدم اإللهام وتستمّده من األجيال القادمة. 

نحن، في بنك اإلمارات دبي الوطني، سنكون شريكك المصرفي الذي سيمكنك أن تثق 
وتعتمد عليه في هذه المسيرة كي تلهم ما هو قادم.



اكتسبت مجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني سمعة 
والقوة  المنتجات  وتميز  االبتكار  مجال  في  طيبة 
المتنامية  عمالئنا  قاعدة  بدعم  حظينا  لقد  المالية. 
من  شاملة  مجموعة  تقديم  خالل  من  باستمرار 
المصرفية  الخدمات  من  بدءًا  المصرفية،  الخدمات 
الخاصة  المصرفية  والخدمات  واألفراد  للشركات 
المجموعة  أصبحنا  حتى  واالستثمارية،  واإلسالمية 

المصرفية الرائدة في منطقة الشرق األوسط. 

في  ساهمنا  الخاصة،  المصرفية  خدماتنا  خالل  من 
متميزة  لقاعدة  الثروات  وتنمية  حماية  إدارة،  هيكلة، 
من العمالء الذين يعتبروننا مستشارين موثوقين. 

الخدمات  إلى  الوصول  يمكن  أنه  بالذكر  والجدير 
المصرفية الخاصة في بنك اإلمارات دبي الوطني عن 

دولة  في  للبنك  تابعة  دولية  تسجيل  مراكز  طريق 
سنغافورة،  لندن،  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
دور  المراكز  ولهذه  السعودية.  العربية  والمملكة 
توفير  من  البنك  تمكين  في  األهمية  بالغ 
مختلف  عبر  لعمالئنا  متنوعة  محافظ  استراتيجيات 
وفئات  والقطاعات  والهيئات  الجغرافية  المناطق 

األصول.

التي  الملكية،  وتخطيط  الوصاية  خدمات  وتخضع 
لبنك  التابعة  الوصاية  شركة  خالل  من  نقدمها 
القنال  (جزر  جيرسي  في  الوطني  دبي  اإلمارات 
اإلنجليزي) منذ عام 2001، ألعلى المعايير الدولية بما 
يؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخبرات والمشورة وفقًا 

لمتطلبات العمالء.

ما الذي يميز خدمات الوصاية
وتخطيط الملكية من

بنك اإلمارات دبي الوطني؟



حـــمـــايــــة إرثــــك
مـــهـــمـــتـــنــــا

نحن ندرك أن قيمك الشخصية متفردة مثلك تمامًا. 
إرثك،  مثل  ثمين  شيء  بحماية  األمر  يتعلق  وعندما 
فمن المهم جدًا التعامل مع مستشارين متمرسين 
لألشخاص  وتنميته  عليه  الحفاظ  في  لمساعدتك 

المهمين في حياتك مع مراعاة ظروفك الفريدة. 

مهما كان وضعك معقدًا؛ فإننا نحرص على تقديم 
المساعدة في بناء خطة محكمة لثروتك بحيث تلبي 
ظروفك وظروف عائلتك الخاصة. نعمل معك ومع 
ومتطلباتها  التوريث  خطط  تلبية  على  مستشاريك 
القانونية والضريبية، ونساعدك في خطط السيولة 

ومسائل توريث األعمال.

استفد من خبرتنا الواسعة في هيكلة وتنفيذ وإدارة 
الملكية المصممة حسب  حلول الوصاية وتخطيط 
الطلب من شركة الوصاية التابعة لبنك اإلمارات دبي 
في  االستراتيجي  موقعها  إلى  وباالستناد  الوطني. 
جيرسي (جزر القنال اإلنجليزي)، التي تعد واحدة من 

الشركة  لك  تتيح  العالم،  في  الرائدة  المالية  المراكز 
هذه  توفرها  التي  الفريدة  المزايا  من  االستفادة 

الجزيرة على صعيد هيكلة الثروات الخاصة.

في  المتخصصين  من  المتمرس  فريقنا  لك  ويقدم 
متناول  في  الغنية  خبراتهم  حصيلة  الوصاية  إدارة 
يديك، مع تخصيص جهة اتصال في مكتبنا الرئيسي 
الشركة  للتواصل بشكل مباشر مع مكتب  في دبي 

في جيرسي.

دبي  اإلمارات  لبنك  التابعة  الوصاية  شركة  تتمتع 
الوطني في جيرسي بما يزيد على 21 عامًا من الخبرة 
الملكية  وتخطيط  الوصاية  حلول  وإدارة  هيكلة  في 
كما  الدوليين،  للعمالء  الطلب  حسب  المصممة 
االئتمانية  الشراكات  من  حافًال  سجًال  تمتلك 

الموثوقة على المدى الطويل.

سجل حافل نكرسه لحماية مصالحك.

ميزتك الشخصية



 خدمــات
الوصـايـة

والشركات  للوصاية  الخدمات  تقديم  أن  تمامًا  ندرك 
وغيرها من الكيانات األخرى هو التزام طويل األمد قد 
دومًا  نبقى  أن  على  حريصون  ونحن  لعقود.  يستمر 
محط ثقتك الكاملة أثناء عملية إدارة الثروة ونقلها.

تقدم خدمات الوصاية مرونة التكيف مع المتغيرات؛ 
العالم من حولنا في  أهدافك وظروفك وحتى  وألن 
حالة تغير دائم، لذا نحرص على تحديث حلولنا بصورة 

مستمرة لحمايتك وحماية ثروتك.

 من 
ٍ

من الضروري اختيار وصي يتمتع بمستوى عال
الخبرة والتنظيم، ويدرك تمامًا احتياجاتك واحتياجات 
متمرس  شريك  مع  تتعامل  أن  واألفضل  عائلتك. 
الحضور  ويمتلك  كبيرة،  بدرجة  خططك  يتفهم 
إلى  الوصول  ويمكنك  بالمنطقة،  الكافية  والدراية 

خدماته بسهولة وفي أي وقت.



عـائـلـتـك

بنك  في  ثق  أكثر،  يهمك  ما  حماية  في  للمساعدة 
يسعى ليحقق لك مصالحك الفضلى.

الوصاية الخاصة
تلك  فيها  بما  االعتيادية،  الوصاية  خدمات  تلعب 
الخاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية، دورًا متكامًال 
سيما  وال  ولعائلتك،  لك  الثروة  وإدارة  حماية  في 
إدارة خطط ملكية العائلة والتوريث، وكذلك حماية 

وإدارة األصول وخصوصيتها.

التأسيس
هيكليات  من  متنوعة  مجموعة  تنفيذ  نشهد 
العالمي  المالي  دبي  مركز  من  كل  في  التأسيس 
وشركات  عقارات  إلقامة  العالمي  أبوظبي  وسوق 
إنشاء  في  نساعدك  دعنا  واستثمارات.  تجارية 
العربية  اإلمارات  دولة  في  الخاصة  مؤسساتك 
من  مستوى  بأعلى  أصولك  لحماية  المتحدة 

الخصوصية والسرية.

شركات األصول القابضة 
أصول  شركات  تأسيس  في  المساعدة  يمكننا 
والمجوهرات،  الفن،  من  أصولك  تتضمن  قابضة 
وحقوق  الفكرية،  والملكية  واليخوت،  والطائرات، 

الصور.

أعــمــالــك

الحلول  وإدارة  هيكلة  في  الغنية  خبرتنا  من  استفد 
المخصصة ألعمالك.

الشركات االستثمارية القابضة
وإدارة  تأسيس  في  واسعة  بخبرة  البنك  يتمتع 
شركات االستثمار القابضة في جيرسي، بما في ذلك 

توفير مدراء محترفين للشركة وإدارة معامالتها.

الشركات العقارية القابضة
عالميًا  المشهورة  الوجهات  من  جيرسي  تعد 
الهيكليات  الدولية من خالل  العقارية  لالستثمارات 
وإدارية  ومحاسبية  قانونية  خبرة  وتوفر  القابضة، 
الشركات  تأسيس  يمكن  كما  المستوى.  رفيعة 
معقولة  وبتكلفة  بسرعة  فيها  القابضة  العقارية 
توفر  التي  الهيكليات  من  واسعة  مجموعة  عبر 

مرونة عالية لتلبية متطلباتك.

شركات جيرسي لالستحواذ
تعتبر شركات جيرسي وسيلة مثبتة لالستحواذ من 
خيارًا  أو  الخاصة،  األسهم  في  االستثمار  أجل 

لالستثمار نيابة عن شركة ما بشكل مباشر.



 خـطـط
الـتـوريــث

ال ندخر جهدًا في الخدمات المصرفية الخاصة لفهم 
محفظتك من األصول العالمية وملكيتها الحالية. 
خطة  لتطوير  مستشاريك  ومع  معك  ونتعاون 
استراتيجية تضمن التوريث السلس لتلك األصول، 
سواء أكان ذلك توريثًا عائليًا، خيريًا أو ألسباب تتعلق 

باستمرارية العمل.

وقد تتضمن خطة التوريث حكمًا محددًا:

- للورثة المستفيديين
- النسب المئوية المطلوبة (وفق الشريعة 

  اإلسالمية أو حسب طرق أخرى لتقاسم األصول)
- والوقت المناسب (مثل الحد األدنى للسن قبل  

  الحصول على الميراث)

تخطيط  أيضًا  الخطة  هذه  تشمل  أن  ويمكن 
الحاجة  الكافية عند  توافر األموال  السيولة لضمان 
لدفع ضرائب الميراث. وقد يكون هناك حكم محدد 
غير  أو  الشباب  األسرة  أفراد  احتياجات  لتلبية 

المحصنين.

خبرائنا  قبل  من  المدروس  التخطيط  يساعد  وقد 
الخالفات  وتقليل  التوريث  عملية  تسهيل  في 

العائلية.



اإللهــام فــي إدارة إرثــك
لمعرفة المزيد، يرجى التواصل مع فريق العالقات الخاص بك

أو االتصال على الرقم 456 800 للتحدث مع أحد خبرائنا.  




