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1الجزء   

 األحكام التمهيدية
 

 العنوان وتاريخ البدء .1

 

أو  2019ركز رأس الخيمة الدولي لستتتتتنة يمكن اإلشتتتتتارة إلى األنظمة الماثلة بصتتتتتفة أنظمة مؤستتتتتستتتتتات م (1)

 . 2019ديسمبر  15)"األنظمة الماثلة"(. تدخل هذه األنظمة حيز التنفيذ بتاريخ البدء إعتبارا من 
 

 تنص األنظمة الماثلة على األحكام الخاصة بالمؤسسات المسجلة لدى مركز رأس الخيمة الدولي للشركات.   (2)

 

لستتتتنة  4دولي بوضتتتتع هذه األنظمة بموجب مرستتتتوم رأس الخيمة رقم قام مجلس إدارة مركز رأس الخيمة ال (3)

2016 . 
 

 نطاق أنظمة المؤسسات  .2
 

 تطبق األنظمة الماثلة على:

 سيسها وفقا لألنظمة الماثلة، يتم تأ صندوق وصايةأي  (أ)

في جهة اختصتتاآ رخر والتي قامب بنقل تستتجيلها إلى مركز جنبية تم تأستتيستتها أ صتتندوق وصتتايةأي   (ب)
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 ة الدولي وفقا لألنظمة الماثلة. رأس الخيم

 تعريفات  .3

 

  –في األنظمة الماثلة، ما لم يقتضي السياق خالف ذلك 
 

الدفاتر والمستتتتتتتندات األستتتتتتاستتتتتتية التي تشتتتتتتمل القيود األولية وغيرها من القيود  دفاتر الحسابات: 

المحاستتتبية والمستتتتندات الداعمة المصتتتاحبة، مثل الشتتتيكات وستتتجالت التحويالت 

ية مال مة والفرعية والقيود  ال عا تاذ ال فاتر األستتتتتت ية والفواتير والعقود ود اإللكترون

اليومية وغيرها من التستتتويات بالكشتتتوفات المالية غير الواردة في القيود اليومية، 

الحستتتتتتتابات  وأوراق العمل وجداول البيانات الداعمة لمخصتتتتتتصتتتتتتتات التكلفة و

 والتسويات وعمليات الكشف. 
 

شأنها تقديم أو إتخاذ إجراء أو طلب أو إحالة إلى  عفاءإأي   مسألة إدارة: سألة يمكن أن يتم ب أو م

 المحكمة بموجب األنظمة الماثلة. 
 

تشتتمل أي مستتتند، تحب أي مستتمى، يفي باشتتتراطات هذا القانون المتعلق باللوائح  اللوائح الداخلية: 

 . لصندوق الوصايةالداخلية 
 

بميثاق  الخاآي مستتتمى، يفي باشتتتتراطات هذا القانون يشتتتمل أي مستتتتند، تحب أ الميثاق: 

 . صندوق الوصاية
 

جب النظام رقم وشركة المطلوب بمالجنبية أو األ صندوق الوصايةميثاق استمرار  ميثاق اإلستمرار: 

 . 51أو النظام رقم  42
 

ساهم  : مساهم . ويقصد بالمساهمة صندوق الوصايةفي  بممتلكاتشخص، غير مؤسس،ي

ق المستتاهم بنقل أو الموافقة على نقل حق الملكية بشتتكل مطلق ، بمقابل أو في ستتيا

صندوق بحيث تصبح الممتلكات أصل من أصول  لصندوق الوصايةدون مقابل، 

مكن أن )وتشتتتمل كلمة "نقل" ، ألغراذ هذا التعريف،  أي تصتتترف ي الوصتتتاية

فعلية( ويتم تفسير  يكون الزما فيما يتعلق بمثل هذه المتتلكات لنقل ملكيتها بصورة

  تعبير "مساهمة" طبقا لذلك.  
 

 صتتتندوق الوصتتتايةالذي يتم تأستتتيستتتة إلدارة ممتلكات  صتتتندوق الوصتتتايةمجلس  مجلس: 

 .18بموجب النظام رقم  بأهدافها وتنفيذ

  

أو محتاكم ستتتتتتوق أبوظبي العتالمي، أيهمتا يتم  محتاكم مركز دبي المتالي العتالمي المحكمة: 

 أو لوائحها الداخلية.  صندوق الوصاية اختياره في ميثاق

 

من أجل تأستتيستتها وفقا للنظام رقم  صتتندوق الوصتتايةشتتخص يستتاهم بممتلكات في  مؤسس: 

16. 
 

 . 20بمقتضى النظام رقم  صندوق الوصايةالشخص الوصي على  وصي: 
 

شتتأ عن أو مقابل أو بالنستتبة لممتلكات شتتخص تنفي  مصتتلحةأي حق أو مطالبة أو  حق الميراث: 
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أو تكون قائمة نتيجة أو تحستتتبا لوفاة ذلك الشتتتخص، بخالف أي حق أو مطالبة أو 

مصلحة تنشأ بموجب وصية أو غيرها من التصرفات الطوعية لذلك الشخص أو 

 تنتج عن قيد صريح في التصرف بممتلكات ذلك الشخص.
 

 ، يقصد بة:بصندوق وصايةفيما يتعلق  شخص ذو مصلحة كافية:

 ،يةصندوق الوصا (أ)

 مؤسس  (ب)

 مساهم  (ت)

إذا تنتتازل مؤستتتتتتس عن أي حق من الحقوق التي يملكهتتا فيمتتا يتعلق   (ث)

 لشخص رخر، فذلك الشخص اآلخر، بصندوق الوصاية

 عضو بالمجلس (ج)

 وصي (ح)

 الوكيل المسجل (خ)

 شخص معين بموجب اللوائح الداخلية (د)

 ( 4) 28مستفيد مؤهل فيما يتعلق بطلب بموجب النظام رقم  (ذ)

أن يتحدث ب المطالبة كنة بشتتتتتتكل معقولشتتتتتتخص، في رأي المحكمة، يم (ر)

 . أو هدفها الوحيد صندوق الوصايةبالنيابة عن أحد أهداف 

 

بغض  التعايشتشتتتتتمل أي شتتتتتكل من أشتتتتتكال العالقة بالدم أو التبني أو الزواج أو  العالقة الشخصية: 

النظر عما إذا كان القانون بأي اختصتتاآ قضتتائي يعترف بصتتحة أو شتترعية أو 

، بما في ذلك العالقة الشخصية السابقة والتي انتهب بحكم القانون أو وجود العالقة

 بحكم الواقع وبشكل خاآ توجد العالقة الشخصية بين شخصين إذا:

كان أحد الشتتتتخصتتتتين ابن اآلخر، بشتتتتكل طبيعي أو بالتبني، ستتتتواء كان  (أ)

 التبني بموجب القانون أو شرعي أو غير شرعي،
 

ء كان الزواج معترف بة بموجب كان أحدهما متزوج من اآلخر، ستتتتتتوا  (ب)

 القانون أم ال،

 

أستتتاس العالقة مع يتعايش أحد الشتتتخصتتتين مع اآلخر أو يتصتتترف على   (ت)

 أي حقوق في أي اختصاآ قضائي، اآلخر بما يفضي إلى 

 

توجد بينهما التزامات أو مستتؤوليات مماثلة لتلك التي بين اآلباء واألبناء   (ث)

 أو الزوج والزوجة، أو

 

 توجد بين كل منهما وشخص ثالث، عالقة شخصية  (ج)

 

  تأسيسها.  بعد أن تملكن ال يؤدي التغيير في الظروف إلى إنهاء العالقة       
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الحقوق والمصالح، سواء في الحاضر أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة، وتشمل  الممتلكات: 

أم ال،  ةبصتندوق الوصتايأو المستتقبل وستواء المكتستبة أو المحتملة وستواء تتعلق 

 تشمل:و

  

أي ممتلكات ) بما في ذلك األموال واإلستثمارات وغيرها من الممتلكات(  (أ)

 ، صندوق الوصايةالتي تم المساهمة بها في 
 

 تلكات التي تم المساهمة بها، ومأي إيراد مرسمل يتم إضافتة للم  (ب)

 

المتتال واإلستتتتتتتثمتتارات والممتلكتتات التي تمثتتل من وقتتب إلى رخر تلتتك  (ت)

 يراد المرسمل.األصول واإل

 
 

صتتتتتتتتنتتتدوق متتمتتتتتلتتكتتتات 

 : الوصاية

مع أي ممتلكات  لصتتندوق الوصتتايةس المال المبدئي تشتتمل أي ممتلكات تضتتم رأ

صندوق تحتفظ بة ونتيجة لذلك  وأي دخل ينشأ لصندوق الوصايةممنوحة إضافية 

على اإلحتفاظ بها  صندوق الوصاية، ولكن ال تشمل أي ممتلكات وافقب الوصاية

 اإلئتمان لشخص رخر.  على سبيل
 

 شخص:هو  شخص مؤهل: 

لدولي لتولي نشتتتتتتتاط العمل  (أ) مستتتتتتجل ومعتمد لدى مركز رأس الخيمة ا

 كجزء من أنشطتها المسموح بها، و لصندوق الوصايةكالوكيل المسجل 
 

 .المسجل مؤهال يعتبرهأي شخص رخر   (ب)

 
 

من األشتتتتخاآ كأحد  توفر منفعة لشتتتتخص أو ف ة صتتتتندوق وصتتتتايةفيما يتعلق ب مستفيد مؤهل: 

أهدافها، يقصتتتد بة شتتتخص )ستتتواء كان موجودا أو لم يولد بعد( عضتتتو أو يصتتتبح 

 عضو لف ة من األشخاآ:

 محددة في الميثاق، أو (أ)

 تم تحديدها وفقا لـ: (ب)

(i) اللوائح الداخلية، أو 

(ii)  ( 4) 29توجيهات المحكمة بموجب النظام رقم 
 

 .مارات العربية المتحدةيقصد بها إمارة رأس الخيمة، دولة اإل رأس الخيمة: 
 

س التتتختتتيتتتمتتتة متتتركتتتز رأ

 الدولي: 

 س الخيمة الدولي للشركات، هي ة حكومية بامارة رأس الخيمة.يقصد بة مركز رأ

 

منشتأة مركز رأس الخيمة 

 الدولي:

يقصتتد بها هي ة إعتبارية تم تنظيمها أو تشتتكيلها بموجب أنظمة مركز رأس الخيمة 

 الدولي ذات الصلة. 

 

كات األعمال أنظمة شتتتتتتر

التجتتتاريتتتة بمركز رأس 

يقصتتتتتد بها أنظمة شتتتتتركات األعمال التجارية بمركز رأس الخيمة الدولي لستتتتتنة 

2018 . 
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الخيمتتتة التتتدولي لستتتتتتنتتتة 

2018 : 
 

 . 38السجل الذي يحتفظ بة المسجل بموجب النظام رقم  السجل: 

 

بموجب النظام رقم  لصندوق الوصايةشخص مؤهل يعمل بصفة الوكيل المسجل  الوكيل المسجل: 

25 . 

 

من  260مستتتتتتجل الشتتتتتتركات بمركز رأس الخيمة الدولي المعين وفقا للنظام رقم  المسجل: 

 .2018أنظمة شركات األعمال التجارية بمركز رأس الخيمة الدولي لسنة 
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 2الجزء 

  صندوق الوصايةطبيعة 

 

  صندوق الوصايةخصائص  .4

هي هي ة إعتبارية ذات شتتخصتتية قانونية مستتتقلة عن مؤستتستتها )مؤستتستتيها( وأي شتتخص  وصتتايةصتتندوق ال (1)

 رخر.
 

صتتندوق بممتلكاتها على ستتبيل األمانة لشتتخص رخر. ومع ذلك يمكن أن تحتفظ  صتتندوق الوصتتايةال تحتفظ  (2)

 بممتلكات أخرى بناء على شروط اإلئتمان.  الوصاية

 

 كما هو وارد في اللوائح الداخلية الخاصة بها. بصندوق الوصاية الخاصةيتمتع المؤسس بالحقوق )إن وجد(  (3)

 

بخالف المؤسس، عضو المجلس، الوكيل المسجل، وأي وصي( يتمتع الشخص المحدد في اللوائح الداخلية ) (4)

 كما هو وارد في اللوائح الداخلية الخاصة بها. بصندوق الوصاية الخاصةبالحقوق )إن وجد( 

 

إلى شتتتخص رخر، إذا كانب  بصتتتندوق الوصتتتايةق يتمتع بها الشتتتخص فيما يتعلق يمكن التنازل عن أي حقو (5)

 تنص على ذلك.  لصندوق الوصايةاللوائح الداخلية 

 

(، يجب على الشتتتتتخص المتنازل عن الحقوق تقديم نستتتتتخة من 5) 4إذا تم التنازل عن حقوق بموجب النظام  (6)

الشتتتخص الذي ال يوفي بهذا  يخضتتتعوستتتوف ( يوما. 30التنازل للوكيل المستتتجل والمستتتجل خالل ثالثون )

 . 1لغرامة ال تتجاوز المستوى  الشرط

 

  صندوق الوصايةأهداف  .5

 الماثل. 5ي أهداف شريطة أال تتعارذ مع النظام رقم أ لصندوق الوصايةيمكن أن يكون  (1)

 من أجل: صندوق الوصايةيمكن تأسيس  (2)

 أهداف خيرية بشكل حصري، أو (أ)

 الية:واحد أو أكثر من األهداف الت  (ب)

(i)  الخيرية بشكل غير حصري، أواألهداف 

(ii) .األهداف التي تفيد أشخاآ حسب اإلسم أو الف ة أو النوع 
 

شمل أهداف  (3) إدارة الممتلكات والدخل الخاآ بها وتوزيع المجلس لهذه الممتلكات والدخل  صندوق الوصايةت

 وفقا لميثاقها أو لوائحها الداخلية. 

ام بأي نشاط غير قانوني أو يتعارذ مع أي سياسة عامة لمركز رأس القي صندوق الوصايةال تشمل أهداف  (4)

من أنظمة شتتتتتتركات األعمال  40الخيمة الدولي أو اإلمارات العربية المتحدة أو محظور بموجب النظام رقم 

 .2018التجارية بمركز رأس الخيمة الدولي لسنة 

 زمة ألهدافها، أو التابعة أو المترتبة عليها. القيام بأي أنشطة تجارية فيما عدا الال لصندوق الوصايةال يحق  (5)

 فقط: صندوق الوصايةيمكن تعديل أهداف  (6)

 إذا كان هناك صالحية صريحة للقيام بذلك في الميثاق، أو (أ)
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أو الوصتتي  صتتندوق الوصتتايةبموجب أمر المحكمة بناء على طلب مقدم من أو بالنيابة عن المؤستتس أو   (ب)

 حيث:

(i) قدر ما يمكن،تم إنجاز الهدف ب  

(ii)  صتتتتندوق ال يمكن تنفيذ الهدف أو ال يمكن تنفيذه طبقا للنية أو المنطلق األصتتتتلي الذي تم إنشتتتتاء

 بناء علية،  الوصاية

(iii)  صندوق الوصايةيشترط الهدف استخدام جزء فقط من ممتلكات، 

(iv) ألي  قابلة للتطبيقلى ف ة من األشتتخاآ أو مستتألة لم تعد مناستتبة أو تم وضتتع الهدف باإلشتتارة إ

 ، أوصندوق الوصايةألسباب في إدارة سبب من ا

(v) صتتتتتتندوق ستتتتتتتخدام ممتلكات ريقة أخرى طريقة مناستتتتتتبة وفعالة إللم يعد يقدم الهدف بأي ط

 .الوصاية

يمكن إخطار المؤستتتس )المؤستتتستتتون( )إذا كان ال يزال على قيد الحياة( والوصتتتي )إن وجد( والمجلس وأي  (7)

 5بأي طلب يتم تقديمة للمحكمة بموجب النظام رقم شتتخص رخر ذو مصتتلحة كافية )إذا أمرت المحكمة بذلك( 

 ( )ب( عن طريق أيا مما يلي:6)

 مركز رأس الخيمة الدولي، (أ)

 ، أوصندوق الوصاية  (ب)

 أي شخص رخر ذو مصلحة كافية. (ت)

 

 بصندوق الوصاية الخاصةتطبيق األنظمة  .6

 

فيما يتعلق بأي تصتتتترف  أو بصتتتتندوق الوصتتتتاية(، جميع األمور التي تنشتتتتأ فيما يتعلق 2) 6طبقا للنظام رقم  (1)

 ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بـ: صندوق الوصايةإلى أو من بالممتلكات 

 صفة المؤسس أو المساهم، (أ)

 أو أي تعديل لها، لصندوق الوصايةسريان أو تفسير أو تأثير الميثاق أو اللوائح الداخلية  (ب)

متحدة أو أي مكان رخر، بما في ذلك ستتتواء تم ذلك في دولة اإلمارات العربية ال صتتتندوق الوصتتتايةإدارة  (ت)

المستتائل المتعلقة بالوظائف والصتتالحيات واإللتزامات والمستتؤوليات والحقوق وتعيين وإقالة المستتؤولين 

 ، أوبصندوق الوصاية

والتي تشمل )دون تقييد لعمومية هذا البند( صالحيات  بصندوق الوصاية الخاصةوجود ومدى الوظائف   (ث)

 وسريان ممارسة مثل هذه الوظيفة،  صندوق الوصايةائح الداخلية وحل تعديل الميثاق أو اللو

 

وفقا لقوانين االختصتتتتتاآ القضتتتتتائي للمحكمة دون الرجوع إلى قوانين أي اختصتتتتتاصتتتتتات تحديدها يتم 

 أو التصرف.  صندوق الوصايةقضائية أخرى يمكن أن ترتبط بها 

 

 ( يجب:1) 6، النظام رقم  8و  7وفقا للنظام رقم  (2)
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عتمد أي تصتترف في الممتلكات التي ال يملكها المؤستتس أو المستتاهم وال موضتتوع الستتلطة المنوطة أال ي (أ)

 بالمؤسس أو المساهم، 

اال يعتمد أي ائتمان أو تصتتترف في الممتلكات غير المنقولة الكائنة في اختصتتتاآ قضتتتائي رخر خالف   (ب)

التصتتتتترف وفقا لقوانين هذا االختصتتتتتاآ القضتتتتتائي للمحكمة التي ال يستتتتتري فيها مثل هذا اإلئتمان أو 

 اإلختصاآ القضائي، 

 أال يعتمد أي إئتمان ايصائي أو تصرف غير ساري وفقا لقوانين محل اإلقامة األخير للشخص الموصي،   (ت)

لك   (ث) ما كان المؤستتتتتتس أو المستتتتتتتاهم هو ال ما إذا  يد  ية في تحد بالقوانين األجنب أال يؤثر على اإلعتراف 

 أو يملك صالحية التصرف في هذه الممتلكاتكذلك  أو كان ق الوصايةلصندوللممتلكات المنقول ملكيتها 

 ، أو كان كذلك 

 أال يؤثر على اإلعتراف بقوانين مقر تأسيسها فيما يتعلق بصفة الشركة، و (ج)

شتتتتارة إلى وجود أو إنشتتتتاء جنبية التي تصتتتتف بشتتتتكل عام، دون اإلأال يؤثر على اإلعتراف بالقوانين األ (ح)

ات الرستتتمية للتصتتترف في الممتلكات ضتتتمن اإلختصتتتاآ القضتتتائي لتلك ، اإلجراءصتتتندوق الوصتتتاية

 القوانين األجنبية. 

 

 القانون األجنبي واألحكام .7

الذي يستتري بموجب  صتتندوق الوصتتاية(، ال يعد التصتترف في ممتلكات 1) 7دون تقييد لعمومية النظام رقم  (1)

ل لغاء أو معيب بأي شتتتتكل من  ةقوانين اإلختصتتتتاآ القضتتتتائي للمحكمة باطال أو قابال ل بطال أو عرضتتتت

أو التصرف  بصندوق الوصايةفيما يتعلق  صندوق وصايةاألشكال بالرجوع إلى قانون أجنبي وال صفة أي 

ي مسؤولية أو تحرم من أي صالحية أو ألأو أي شخص رخر  صندوق الوصايةتخضع موضع التساؤل وال 

 :أن حق، بسبب

 

 ،صندوق الوصايةال تعترف بمفهوم تحظر أو أجنبي قوانين أي اختصاآ قضائي  (أ)

التصتتترف يلغي أو يستتتقط أي حقوق أو مطالبات أو مصتتتالح ممنوحة بموجب قانون أجنبي ألي شتتتخص   (ب)

أو عن طريق حقوق  بصتتندوق الوصتتايةبستتبب عالقة شتتخصتتية بالمؤستتس أو أي شتتخص رخر ذو صتتلة 

ي أو أجنبي أو قرار تحكيم أو الميراث أو يتعارذ مع أي الئحة لقانون أجنبي أو أي أمر إداري أو قضائ

إجراء يهدف إلى اإلعتراف بأيا من هذه الحقوق أو المطالبات أو المصتتتتتتتالح أو حمايتها أو إعمالها أو 

 وضعها موضع التنفيذ، أو

يفرذ أي التزام أو مستتتتتتؤولية أنة القانون األجنبي أو أمر إداري أو قضتتتتتتائي أجنبي أو قرار تحكيم أو   (ت)

صندوق أو ممتلكات  بصندوق الوصايةأو أي طرف رخر فيما يتعلق  لوصايةصندوق اعلى المؤسس أو 

 .الوصاية
 

يجب أال يكون باطال أو قابال ل بطال أو  لصتتتندوق الوصتتتاية(، فان نقل ملكية الممتلكات 3)7لنظام رقم وفقا ل (2)

راء أو عرضتتة ل لغاء بستتبب إفالس المؤستتس أو المستتاهم أو تصتتفية المؤستتس أو المستتاهم أو بستتبب أي إج
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مطالبات تتم ضتد المؤستس أو المستاهم من قبل أي دائن، بغض النظر عن أي قانون أجنبي ينص على خالف 

 ذلك.
 

 لصندوق الوصاية(، عندما تقرر المحكمة أنة في وقب نقل ملكية الممتلكات 2) 7بغض النظر عن النظام رقم  (3)

على أي دائن للمؤستتتس أو المستتتاهم،  كان المؤستتتس أو المستتتاهم، حستتتب مقتضتتتى الحال، يهدف إلى اإلحتيال

 حسب مقتضى الحال، يمكن للمحكمة أن تقرر أن نقل ملكية الممتلكات كان باطال بقدر مطالبة الدائن. 

(، يقع 3) 8بموجب النظام رقم  لصتتتتتتندوق الوصتتتتتتايةعند تقديم مطالبات من أجل الغاء نقل ملكية الممتلكات  (4)

 على عاتق الدائن عبء اإلثبات. 

يتم اإلعتراف بأي حكم أجنبي أو تنفيذه أو أن يترتب علية أي إيقاف طالما أنة ال يتوافق مع النظام يجب أال  (5)

 . 8و  7رقم 

 

 حقوق الميراث .8

حق الميراث الممنوح بموجب قانون أجنبي فيما يتعلق بممتلكات شتتخص على قيد الحياة يجب أال يتم اإلعتراف بة 

 حينما:

لمنقولة في االختصتتتاآ القضتتتائي للمحكمة  أينما كان ذلك ألغراذ النظام يؤثر على ملكية الممتلكات غير ا (أ)

 ( )أ( و )ج( أو ألي أغراذ أخرى، أو 2) 6

 . من األغراذ يشكل التزام أو مسؤولية ألي غرذ  (ب)
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 3الجزء 

 بمركز رأس الخيمة الدولي صندوق وصايةإنشاء 

 

 صندوق وصايةإنشاء  .9

المسجل ويجب على المؤسس )المؤسسون(  اي يقررهبالطريقة الت وق الوصايةصنديجب إكمال طلب تأسيس  (1)

 توقيعة وتقديمة إلى المسجل.

 ( الموقع من قبل كل مؤسس ما يلي:1) 9يجب أن يشمل الطلب المقدم لدى المسجل بموجب النظام رقم  (2)

 المقترحة، صندوق الوصايةاسم  (أ)

 االسم الكامل وجنسية وعنوان كل مؤسس ، (ب)

 المقترحة،  صندوق الوصايةامل وجنسية وعنوان كل عضو مقترح من أعضاء مجلس االسم الك (ت)

 المقترحة بصندوق الوصايةاالسم الكامل وجنسية وعنوان كل وصي )أوصياء( مقترح )إذا وجد(  (ث)

 اسم وعنوان العمل الخاآ بالوكيل المسجل المقترح لدى مركز رأس الخيمة الدولي،  (ج)

 المقترحة، لوصايةلصندوق اعنوان المكتب المسجل  (ح)

 المقترحة، صندوق الوصايةميثاق  (خ)

 المقترحة،  لصندوق الوصايةاللوائح الداخلية  (د)

 أي تفاصيل أخرى يمكن أن يطلبها المسجل. (ذ)

 2018من أنظمة شتتتتتتركات األعمال التجارية بمركز راس الخيمة الدولي لستتتتتتنة  19تطبق أحكام النظام رقم  (3)

 دام ألسماء مضللة أو مخادعة أو متعارضة. فيما يتعلق بأي استخ صندوق الوصايةعلى 

يمكن أال يتم تسمية الشخص كوكيل مسجل مالم يكن ذلك الشخص مؤهال ومسجال من قبل مركز رأس الخيمة  (4)

 .الدولي

 عند إيداع الطلب ودفع الرسوم المقررة، يقوم المسجل إما:  (5)

 ،صندوق الوصايةبتسجيل  (أ)

 المقترحة، أو صندوق الوصايةبطلب الحصول على معلومات أخرى فيما يتعلق  (ب)

 رفض الطلب  (ت)

 يقوم المسجل باصدار شهادة تسجيل والتي يجب أن تنص على: صندوق الوصايةعند تسجيل  (6)

 ، ولصندوق الوصايةاالسم والرقم المسجل  (أ)

 تاريخ التسجيل.   (ب)

 

  صندوق الوصايةاسم   .10

 " صندوق الوصايةبكلمة " صندوق الوصايةيجب أن ينتهي اسم  (1)

سم يتوايجب أن  (2) شركات المقيدة بأنظمةمع  صندوق الوصايةفق ا سماء ال شركات األعمال التجارية بمركز  أ
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 وتعديالتة من حين إلى رخر.  2018س الخيمة الدولي لسنة رأ

 

 المكتب المسجل .11

 

في جميع األوقات مكتب مسجل يمكن توجية جميع المراسالت واإلخطارات  لصندوق الوصايةيجب أن يكون  (1)

 يمكن أن يكون المكتب المسجل لوكيلها المسجل. يكون في دولة اإلمارات وأن  إلية ويجب

تغيير عنوان مكتبها المسجل عن طريق إرسال إخطار للمسجل. ويسري التغيير عند  لصندوق الوصايةيحق  (2)

على  صتتندوق الوصتتاية إلىتستتجيل المستتجل ل خطار. ويمكن للشتتخص بصتتورة قانونية إرستتال أي مستتتند 

 يوم بدءا من التاريخ الذي تم التسجيل بة.  30ل سابقا حتى إنتهاء مدة العنوان المسج

 

 : لصندوق الوصايةالوثاق التأسيسية  .12

 

 باللغة اإلنجليزية وتشمل:  لصندوق الوصايةيجب أن تكون الوثائق التأسيسية 

 الميثاق، و (أ)

 ( ، اللوائح الداخلية. 4) 14وفقا للنظام رقم   (ب)

 

 الميثاق .13

 

جميع األحكام والمهام والصالحيات والوظائف حكام األنظمة الماثلة. ولتفادي الشك، يثاق أليجب أن يمتثل الم (1)

والحقوق المنصتتوآ عليها في الميثاق هي ألغراذ اإلدارة الداخلية فقط ويجب أال تحل محل أو تخرج عن 

 ل. العمليات أو القيود أو الرقابة المنصوآ عليها في األنظمة الماثلة بأي شكل من األشكا

 يجب أن يحتوي الميثاق على المعلومات التالية: (2)

 ،صندوق الوصايةاسم  (أ)

 ، صندوق الوصايةهدف )أهداف(   (ب)

 لغرذ معين،  صندوق الوصايةمن أجلة إذا تم تأسيس  صندوق الوصايةالغرذ الذي تم تأسيس   (ت)

 وصف للمتلكات المبدئية،   (ث)

 أحكام تأسيس المجلس، (ج)

والتي لم يرد حكم  صتتندوق الوصتتايةنتقل إلية جميع ممتلكات يجب ان تاستتم شتتخص طبيعي أو اعتباري  (ح)

 رخر بشأنها في حالة إنهائها )"الشخص المعين"(  

ي حدث محتمل يمكن أن يؤدي من أجلها، إن وجد، أو تفاصتتتيل أ صتتتندوق الوصتتتايةالمدة التي تم إنشتتتاء  (خ)

 . صندوق الوصايةإلى حل 

 ( 2) 13اإلضافة إلى التفاصيل المبينة في النظام رقم يمكن أن يحتوي الميثاق على المعلومات التالية ب (3)

 منح ممتلكات إضافية، لكي ت   بصندوق الوصايةاألحكام المتعلقة  (أ)
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 اسم وعنوان كل عضو من أعضاء المجلس المبدئيين،   (ب)

 وإقالة أعضاء المجلس،  البنود التي تحكم تعيين  (ت)

 اتخاذ قرارات المجلس،  لألسلوب الواجب اتباعة عندوصف   (ث)

 ، ينالمؤهل يناألحكام المتعلقة بتعيين المستفيد (ج)

 األحكام المتعلقة بتعيين أو إقالة شخص أو أكثر للتصرف كوصي أو أوصياء على التوالي،   (ح)

 واجبات وصالحيات ووظائف وحقوق ، بما في ذلك حقوق الحصول على أجر، الخاصة بالوصي،  (خ)

 األحكام المتعلقة بوضع اللوائح الداخلية، (د)

لمتعلقة بتعيين شتتتتتتخص، ستتتتتتواء بموجب وكالة أو خالف ذلك، للقيام بمهام معينة بالنيابة عن األحكام ا (ذ)

 ، صندوق الوصاية

 ، بصندوق الوصايةاألحكام المتعلقة بتعيين ، شغل منصب مدقق حسابات وإقالتة، إن وجد،  (ر)

 األحكام المتعلقة بتعديل الميثاق أو اللوائح الداخلية،  (ز)

داخل مركز رأس  بها صتتتتتندوق الوصتتتتتاية، إن وجد، التي يمكن أن تستتتتتتمر األحكام المتعلقة بالظروف (س)

الخيمة الدولي أو خارجة والشروط التي يجب الوفاء بها فيما يتعلق بهذا اإلستمرار داخل أو خارج مركز 

 رأس الخيمة الدولي، 

 .بصندوق الوصايةاألحكام المتعلقة بأي مسألة قانونية أخرى فيما يتعلق  (ش)

 

مركز رأس الخيمة الدولي أحكام نموذجية تعرف بـتتتتتتتتتت "الميثاق القياستتتتي" ، ويمكن أن تعتمد  يمكن أن يحدد (4)

بالنستتتبة لميثاقها، كل الميثاق القياستتتي أو جزء منة حستتتب مقتضتتتى الحال بالنستتتبة لتلك ، صتتتندوق الوصتتتاية

 . صندوق الوصاية

 

تعديل  صتتتتتندوق الوصتتتتتايةقترحب يتم إجراء تعديالت على الميثاق من قبل أو بالنيابة عن كل مؤستتتتتس. إذا ا (5)

لدى  عدل  ثاق الم ثاق أن تودع المي يل المي عد ية الالزمة لت لداخل مام اإلجراءات ا عد إت ها ب جب علي ها في ثاق مي

التي ال تلتزم بهذا الشتتتترط  صتتتتندوق الوصتتتتايةوتخضتتتتع ( يوما بعد هذا التعديل. 30المستتتتجل خالل ثالثون )

 . 2لغرامة ال تتجاوز المستوى 

كان التغيير يتضتتمن تغيير االستتم فستتوف يستتري عند المعدل عند قيام المستتجل بتستتجيلة وإذا  يستتري الميثاق (6)

 . 33إصدار المسجل لشهادة بموجب النظام رقم 

 

في أي وقب تشمل أي ممتلكات والتي بحكم القانون  صندوق الوصايةذا كانب ممتلكات إقد يشترط الميثاق أنة  (7)

مواطني ي اختصاآ قضائي محدد رخر يمكن أن يملكها فقط شخص من بدولة اإلمارات العربية المتحدة أو أ

هم  أو مستفيدين مؤهلين بصندوق الوصايةلين فان األشخاآ الوحيدين الذين يمكن أن يكونو مسؤو ذلك البلد

ل أو الغاء هذا يذلك االختصتتاآ القضتتائي في ذلك الوقب، وقد ينص أيضتتا على أنة ال يجوز تعد مواطنيمن 

 . الحكم
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( أعاله فانة بغض 7) 13حكم غير قابل ل لغاء من النوع المشتتتتار إلية في النظام رقم  يشتتتتملإذا كان الميثاق  (8)

 النظر عن أي حكم رخر باألنظمة الماثلة، ال يمكن تعديل أو الغاء هذا الحكم.  

 

 اللوائح الداخلية .14
 

لشتتتتك، جميع األحكام والمهام والصتتتتالحيات يجب أن تمتثل اللوائح الداخلية ألحكام األنظمة الماثلة. ولتفادي ا (1)

والوظائف والحقوق المنصتتتوآ عليها في اللوائح الداخلية هي ألغراذ اإلدارة الداخلية فقط ويجب أال تحل 

 محل أو تخرج عن العمليات أو القيود أو الرقابة المنصوآ عليها في األنظمة الماثلة بأي شكل من األشكال. 
 

 غير مشمولة في الميثاق، فان اللوائح الداخلية يجب أن:إذا كانب األمور التالية  (2)
 

 تحدد وظائف المجلس )بما في ذلك طبيعة أي صالحيات لتفويض مسؤولياتة(، (أ)

 تعرذ بالتفصيل إجراءات تعيين وإستقالة وإقالة أعضاء المجلس وأي وصي،   (ب)

 أي وصي ، توضح التفاصيل المتعلقة باألجور التي يمكن أن يتقاضاها أعضاء المجلس أو  (ت)

توضتتتتح كيفية اتخاذ قرارات المجلس وإذا كان هناك أي قرارات تتطلب موافقة أي شتتتتخص رخر فيجب   (ث)

 تحديد القرارات وذلك الشخص، 

إذا كانب وظائف المجلس يجب أو يمكن أن تفوذ أو تمارس باإلشتتتتراك مع أي شتتتخص رخر، يجب أن  (ج)

 ذلك، توضح القدر الذي يجب أو يمكن أن يتم بة 

صندوق إذا تم حل أو تصفية  تبقى بصندوق الوصايةما الذي يجب أن يحدث ألي ممتلكات خاصة تحديد  (ح)

 . الوصاية

 

 اللوائح الداخلية يمكن أن: (3)

 أو تجميعها أو استخدامها،  صندوق الوصايةتصف األسلوب الذي يمكن من خاللة توزيع ممتلكات  (أ)

 وكيفية ذلك،  لصندوق الوصايةأخرى  توضح تفاصيل ما إذا كان من الممكن أن يتم منح ممتلكات  (ب)

و ف ة أشخاآ كمستفيدين أو إستبعاد شخص أو ف ة أشخاآ من ف ة و إزالة شخص أتنص على إضافة أ  (ت)

 المستفيد، سواء بشكل قابل ل لغاء أو غير قابل ل لغاء، 

 )والتي تشتتمل على ستتبيل المثال بصتتندوق الوصتتايةتوضتتح تفاصتتيل صتتالحيات أي شتتخص فيما يتعلق   (ث)

وليس الحصتتر صتتالحية تعيين أو إقالة أي مستتؤول، وإتخاذ قرارات اإلستتتثمار والموافقة على استتتخدام 

 الممتلكات(،  

 ، صندوق الوصايةتفرذ التزامات على المستفيدين كشرط إلستالم أي مبلغ من  (ج)

 :صندوق الوصايةستالم أي مبلغ من ق المحتمل للمستفيد فيما يتعلق باجعل الح  (ح)

(i) ء،عرضة ل نها 

(ii)  التصرف أو التعامل، أو يخضع لقيد 

(iii) يخضع للتخفيض أو اإلنهاء في حال أصبح المستفيد مفلسا/ و 

 نها مالئمة. ألة أخرى يرى المؤسس )المؤسسون( أيحتوي على أي مس (خ)
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إال بالقدر ( 2) 14المستتائل المطلوبة أو المصتترح بها في اللوائح الداخلية بموجب النظام رقم  ال حاجة لوجود (4)

( واردة في الميثاق، فال تحتاج 3( و )2) 14وإذا كانب جميع المسائل في النظام رقم الميثاق،  لوارد فيغير ا

 ألي لوائح داخلية.  صندوق الوصاية

 ، يسود الميثاق. لصندوق الوصايةفي حال وجود تعارذ بين الميثاق واللوائح الداخلية  (5)

ة تعرف بـتتتتتتتت "اللوائح الداخلية القياستتية" ، ويمكن أن يمكن أن يحدد مركز رأس الخيمة الدولي أحكام نموذجي (6)

صندوق حسب مقتضى الحال بالنسبة لتلك  اكل اللوائح الداخلية القياسية أو جزء منه صندوق الوصايةتعتمد 

 .الوصاية

يجب إخطار الوكيل المستتجل والمستتجل بأي تغيير في اللوائح الداخلية  ويجب تزويد الوكيل المستتجل بنستتخة  (9)

صندوق وتخضع ( يوما من هذا التغيير. 30ئح الداخلية المعدلة وتقديم نسخة للمسجل خالل ثالثون )من اللوا

 . 2التي ال تلتزم بهذا الشرط لغرامة ال تتجاوز المستوى  الوصاية

وفقا ألحكام الميثاق أو اللوائح الداخلية، يمكن أن يقوم المجلس بتعديل أو استتتتتبدال اللوائح الداخلية عن طريق  (7)

 رار المجلس باإلجماع. ق
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 4الجزء 

 صندوق الوصايةمسؤولي 
 

 المؤسس   .15
 

وممتلكاتها حسب المنصوآ علية في الميثاق  بصندوق الوصايةيتمتع المؤسس بالحقوق )إن وجد( المتعلقة  (1)

 . بصندوق الوصايةواللوائح الداخلية الخاصة 

وممتلكاتها لشخص رخر إذا كان  بصندوق الوصايةفيما يتعلق  يمكن التنازل عن أي حقوق يتمتع بها المؤسس (2)

 ولوائحها الداخلية تنص على ذلك. صندوق الوصايةميثاق 

 عندما (3)

 وممتلكاتها، أو بصندوق الوصاية خاصةيتمتع المؤسس بحقوق  (أ)

 وممتلكاتها،  بصندوق الوصايةتم التنازل لشخص عن أي حقوق خاصة بالمؤسس فيما يتعلق   (ب)

 الشخص، حسب الحال والمؤسس أو

 توفى، أو  (ت)

 إذا توقف عن الوجود في حال كان المؤسس أو الشخص ليس فردا،  (ث)

 ما لم ينص الميثاق أو اللوائح الداخلية على خالف ذلك.  صندوق الوصايةتنتقل تلك الحقوق للوصي على 

 

 صالحيات المؤسس .16
 

يات لتعديل أو الغاء أو تغيير الميثاق أو ( ال يحق للمؤسس أن يحتفظ لنفسة بأي صالح2) 16وفقا للنظام رقم  (1)

 . صندوق الوصايةاللوائح الداخلية أو إنهاء 

 يحق للمؤسس االحتفاظ بالصالحيات التالية:  (2)

 صالحية تعديل أو الغاء أو تغيير بنود الميثاق أو اللوائح الداخلية أو كالهما، كليا أو جزئيا،  (أ)

 ، صندوق الوصايةصالحية تغيير أهداف   (ب)

 ، صندوق الوصايةة إدارة أو إعتماد أنشطة اإلستثمار في صالحي  (ت)

 صالحية تعيين وإقالة المجلس أو الوصي، و (ث)

 . صندوق الوصايةصالحية إنهاء  (ج)

 

شتتتريطة أن يتم توضتتتيح تفاصتتتيل صتتتالحية التعديل أو اإللغاء أو التغيير أو اإلنهاء، حستتتب مقتضتتتى الحال، 

 بهذه الصالحيات فقط:بالكامل في الميثاق وشريطة أن يتم اإلحتفاظ 

 

 لفترة ال تتجاوز مدة حياة المؤسس، إذا كان شخص طبيعي، أو  (ح)

 صتتتندوق الوصتتتايةإذا كان  صتتتندوق الوصتتتاية( عاما من تاريخ تأستتتيس 50لفترة ال تتجاوز خمستتتون ) (خ)
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 شخصية إعتبارية،

 وبعد ذلك تسقط أيا من هذه الصالحيات المحتفظ بها، بغض النظر عن بنود الميثاق.

 ، إذا:بصندوق الوصايةوقب فيما يتعلق  في أي (3)

 ( ألكثر من مؤسس واحد و2) 16تم اإلحتفاظ بأي صالحية أو منحب بموجب النظام رقم  (أ)

 كان هناك أكثر من مؤسس قادر على ممارسة الصالحية في ذلك الوقب،  (ب)

 

 على خالف ذلك. فحين ذ يجب ممارسة هذه الصالحية بواسطة هؤالء المؤسسين باإلجماع ما لم ينص الميثاق 

 

 المجلس  .17

 أو هي ة إعتبارية كعضو بالمجلس. ويمكن تعيين مؤسس( على األقل. 2يتألف المجلس من عضوين ) (1)

 وإدارة ممتلكاتها.  صندوق الوصايةبتنفيذ أهداف يقوم المجلس  (2)

 عضو المجلس:  (3)

 يجب ذكر اسمة في السجل،  (أ)

 ، دوق الوصايةلصندقيقة  حساباتيجب التأكد من احتفاظ المجلس لدفاتر   (ب)

 أحكام األنظمة الماثلة والميثاق واللوائح الداخلية.يلتزم بيجب أن   (ت)

 ، صندوق الوصايةيتصرف بأمانة وحسن نية بما يخدم مصالح   (ث)

 ممارسة الرعاية والعناية والمهارة التي يمارسها شخص حريص بشكل معقول في ظروف مماثلة، و (ج)

في أي اجتماع للمجلس الذي يتم فية النظر في  الوصاية بصندوقاإلقرار بأي مصلحة في معاملة خاصة  (ح)

 مثل هذه المعامالت. 

سجل ما لم يوافق هذا الشخص  (4) يجب أال يتم تعيين شخص كعضو بالمجلس أو اإلشارة إلية بهذه الصفة في ال

 خطيا على أن يكون عضو بالمجلس.

بصندوق ذلك الشخص وصي أيضا  ذا كانلمجلس ويعتبر هذا التعيين الغيا إاليسري تعيين شخص كعضو با (5)

 . الوصاية

 ( هو واجب إئتماني بطبيعتة. 4) 17الواجب بموجب النظام رقم  (6)

 يسري تصرف عضو المجلس على الرغم من أي قصور يمكن اكتشافة بعد ذلك في:  (7)

 تعيين العضو، أو  (أ)

 مؤهالت العضو.   (ب)

( يوما من 30خالل ثالثون ) صتتندوق الوصتتايةيجب إخطار المستتجل بتفاصتتيل أي تغيير في عضتتوية مجلس  (8)

 . 2الشرط لغرامة ال تتجاوز المستوى  الوفاء بهذاالتي تخفق في  صندوق الوصايةحدوث التغيير. وتخضع 

يجب على عضتتتتو المجلس أن يعلن لباقي أعضتتتتاء المجلس عن طبيعة ومدى أي مصتتتتلحة مباشتتتترة أو غير  (9)

 :صندوق الوصايةمع  في اتفاقية أو معاملة مقترحةمباشرة 

 يجب أن يكون اإلعالن خطيا،  (أ)
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غير دقيق أو ناقص أو أصبح كذلك،  ( الماثل9) 17رقم  النظاماإلعالن عن مصلحة بموجب إذا ثبب أن  (ب)

 يجب تقديم إعالن رخر، 

في  صتتتتتتندوق الوصتتتتتتتايةقبل دخول  ( الماثل9) 17النظام رقم يجب تقديم أي إعالن مطلوب بموجب   (ت)

 المعاملة أو االتفاقية، 

مصتتتتتتلحة ال علم للمجلس بها أو عندما يكون المجلس  اإلعالن عن ( الماثل9) 17النظام رقم ب ال يتطل  (ث)

لهذا الغرذ يعامل عضو المجلس على أنة على علم وليس على علم بهذه المعاملة أو االتفاقية قيد النظر. 

 باألمور التي ينبغي أن يكون على علم بها بصورة معقولة. 

رة إلى اإلعالن عن أي مصتتتلحة إذا كان ال يمكن اعتبارها بصتتتورة معقولة ال يحتاج عضتتتو مجلس اإلدا (ج)

على األرجح أن تؤدي إلى تضتتارب في المصتتالح، إذا، أو بقدر  ما، كان باقي أعضتتاء المجلس على علم 

بها بالفعل )ولهذا الغرذ يعامل باقي أعضاء المجلس على أنهم على علم بأي شئ ينبغي أن يكونوا على 

رة معقولة( ، أو إذا، أو بقدر ما، تخص شتتتتروط عقد عملة التي تم أو ستتتتيتم النظر فيها عن علم بة بصتتتتو

 . صندوق الوصايةلغرذ بموجب ميثاق هذا اطريق إجتماع المجلس أو من قبل لجنة المجلس المعينة ل

 

 تعيين المجلس  .18

بعد التستتجيل يجب ، يجب أن يقوم المؤستتس أو المؤستتستتون بتعيين المجلس. وصتتندوق الوصتتايةقبل تستتجيل  (1)

 تعيين المجلس وفقا لألحكام ذات الصلة بالميثاق أو اللوائح الداخلية. 

عدد المطلوب في النظام رقم  (2) ( أو المطلوب في الميثاق أو 1) 17في حال قل عدد أعضتتتتتتتاء المجلس عن ال

منصتتوآ اللوائح الداخلية، يجب تعيين عضتتو المجلس اإلضتتافي الالزم في أقرب وقب ممكن عمليا حستتب ال

علية في الميثاق أو اللوائح الداخلية، أو، في غياب أي أحكام صتتتتتتريحة في الميثاق أو اللوائح الداخلية، وفقا 

 ( أدناه. 3) 18للنظام رقم 

ال يحتويان على أي بند خاآ بتعيين عضتتو  بصتتندوق الوصتتايةإذا كان الميثاق أو اللوائح الداخلية الخاصتتة  (3)

قوط أو اغفال هذا البند، أو لم يقم الشتتتتتتخص أو األشتتتتتتخاآ المطلوب مجلس إضتتتتتتافي أو جديد، أو عند ستتتتتت

ممارستتتتهم لهذه الصتتتالحية بذلك ألي ستتتبب من األستتتباب،يحق للمؤستتتس أو في حالة غياب المؤستتتس يحق 

لمتطلبات الميثاق أو اللوائح  صتتتتندوق الوصتتتتايةللوصتتتتي تعيين عضتتتتو أو أكثر بالمجلس من أجل أن تمتثل 

 ماثلة. الداخلية أو األنظمة ال

للغير فيما عدا  إن تعيين شخص كعضو بالمجلس أمر خاآ بهذا الشخص وال يمكن التنازل عنة أو تفويضة (4)

 إذا كان المجلس شخصية إعتبارية فيمكن التصرف من خالل وكالئة أو مسؤولية المفوضين. 

 ال يجب تعيين أي شخص أو السماح ببقائة كعضو بالمجلس (5)

 أو مفلس لم يرد إعتباره، كان الشخص قاصر أو ذو إعاقة ذهنية في حالة الشخص الطبيعي، إذا  (أ)

 رس قضائي أو مصفي أو تم حلة. فلسا أو تم تعيين حافي حالة الشخص اإلعتباري، إذا كان الشخص م  (ب)

إخطار كتابي بخصوآ تعيين المجلس يشمل االسم الكامل وعنوان أعضاء  صندوق الوصايةيجب أن ترسل  (6)

 ( يوما من هذا التعيين. 30المجلس إلى الوكيل المسجل والمسجل خالل ثالثون )
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 مسؤولية أعضاء المجلس  .19

 

عند العمل الداخلية  لوائحهاأو  صندوق الوصاية ينطبق النظام الماثل على الشخص المعين بموجب ميثاق (1)

 قصد العمل في إطار هذا التعيين. أو 

 ليس هناك شيء:  (2)

 

 والميثاق أو اللوائح الداخلية، أفي  (أ)

 وشخص ينطبق علية النظام الماثل،  صندوق الوصايةفي عقد بين   (ب)

 أو سوء السلوك المتعمد أو اإلهمال الجسيم.يعفي أو يحرر هذا الشخص من أي مسؤولية عن اإلحتيال 

 

نظام فيما يتعلق بشتتتتخص ينطبق علية ال صتتتتندوق الوصتتتتايةحتفاظ بة من قبل أي تأمين يتم إجراءه واإل (3)

 الماثل يجب أال يشمل تأمين يتعلق بأي التزام يمكن أن يتحملة الشخص:

 ، لصندوق الوصاية (أ)

 لدفع غرامة فيما يتعلق بمخالفة هذه األنظمة، أو   (ب)

 أي تكاليف يمكن أن يتحملها الشخص:  (ت)

i.  أو فيهاة التي يكون الشخص مدان الدعاوي الجزائيالدفاع في في ، 

ii.  ضتتتتتد  فيهاويتم إصتتتتتدار حكم  صتتتتتندوق الوصتتتتتايةفي الدفاع في الدعاوي المدنية التي ترفعها

 الشخص.

  

 الوصي .20
 

لديها هدف خيري أو هدف غير خيري معين، يجب أن يكون هناك وصتتتتتتي  صتتتتتتندوق الوصتتتتتتايةإذا كانب  (1)

 فيما يتعلق بذلك الهدف.  بصندوق الوصاية

،ولكن ال يلزم، فيما يتعلق بهدف تقديم بعض أو كل ممتلكاتها  بصتتندوق الوصتتايةكون هناك وصتتي يمكن أن ي (2)

 لشخص أو ف ة أشخاآ:

 سواء كان يمكن التحقق منها في الحال أم ال، أو  (أ)

 تم التحقق باإلشارة إلى عالقة شخصية (ب)

 

في الميثاق أو اللوائح  عند طلب تعيين وصتتتتتي، يجب أن يتم هذا التعيين من قبل شتتتتتخص مفوذ بالقيام بذلك (3)

الداخلية أو بخالف ذلك كتابيا وإذا لم يكن هناك مثل هذا الشتتخص يجب أن يقوم المجلس بتقديم طلب للمحكمة 

من أجل تعيين شخص ليكون هو الوصي ويجب أن تقوم المحكمة حسب األصول بتعيين شخص يوافق على 

 التصرف بصفة الوصي. 
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 مؤهل أو شخص اعتباري ولكن ال يمكن أن يكون عضو بالمجلس.  من الممكن أن يكون الوصي مستفيد (4)

للغير فيما عدا إذا كان   إن تعيين شخص كوصي أمر خاآ بهذا الشخص وال يمكن التنازل عنة أو تفويضة (5)

 شخصية إعتبارية فيمكن التصرف من خالل وكالئة أو مسؤولية المفوضين.  ذلك الوصي

بواجباتة. وبالتالي يمكن أن  صتتندوق الوصتتايةلضتتمان قيام مجلس يجب على الوصتتي اتخاذ خطوات معقولة  (6)

 يطلب الوصي من المجلس أن يبين لة الطريقة التي من خاللها:

 ، وصندوق الوصايةأدار ممتلكات  (أ)

 .صندوق الوصايةتصرف لتوطيد أهداف   (ب)

 بالمجلس. من الممكن أن تمنح اللوائح الداخلية الوصي صالحية إعتماد أو رفض أي إجراءات محددة  (7)

، يحق للوصتتي المصتتادقة على أو التصتتريح بأي إجراء اللوائح الداخلية على خالفةباستتتثناء القدر الذي تنص  (8)

متخذ أو ستتتتيتم اتخاذه من قبل المجلس الذي لم يكن ستتتتيستتتتمح بة خالف ذلك بموجب اللوائح الداخلية إذا رأي 

الوصتتي بالمصتتادقة على أو التصتتريح بأي إجراء الوصتتي أنة من المالئم القيام بذلك. ومع ذلك يجب أال يقوم 

 :بـمتخذ أو سيتم اتخاذه من قبل المجلس ما لم يكن مقتنعا 

 ، وصندوق الوصايةأن ذلك يخدم مصلحة  (أ)

 أن المجلس تصرف أو سيتصرف بحسن نية، و  (ب)

 ذلك ال يتعارذ مع األنظمة الماثلة. أن   (ت)

 ال يجب تعيين أي شخص أو السماح ببقائة كوصي (9)

 ة الشخص الطبيعي، إذا كان الشخص قاصر أو ذو إعاقة ذهنية أو مفلس لم يرد إعتباره، في حال (أ)

 رس قضائي أو مصفي أو تم حلة. فلسا أو تم تعيين حافي حالة الشخص اإلعتباري، إذا كان الشخص م  (ب)

 

 مسؤولية الوصي .21

 

يقوم بأي إخالل بالواجب مستتتؤول وفقا ألحكام األنظمة الماثلة وبنود الميثاق واللوائح الداخلية، الوصتتتي الذي  (1)

 تنتج عن هذا اإلخالل.  صندوق الوصايةعن أي خسارة في قيمة ممتلكات 

 قد ال لصندوق الوصايةأحكام الميثاق أو اللوائح الداخلية  (2)

تعفي الوصي من المسؤولية عن اإلخالل بالواجب الناجم عن احتيالة أو سوء السلوك المتعمد أو اإلهمال  (أ)

 الجسيم، أو

 فيما يتعلق بأي مسؤولية من هذا القبيل.  صندوق الوصايةحة أي تعويض مقابل ممتلكات تمن (ب)

 

 صالحيات الوصي .22

وقد تكون أكبر أو  بصندوق الوصايةيمكن تحديد صالحيات الوصي في الميثاق أو اللوائح الداخلية الخاصة  (1)

 أكثر تقييدا عن تلك الواردة في األنظمة الماثلة.

 الوصياخلية، و اللوائح الدوفقا لبنود الميثاق أ (2)
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ومجلسها بالميثاق واللوائح الداخلية وأحكام األنظمة الماثلة،  صندوق الوصايةمسؤول عن ضمان التزام  (أ)

 و 

 . صندوق الوصايةاإلشراف على أنشطة المجلس في إدارة يتعين علية   (ب)

ر الحسابية وحسابات للوصي حق الوصول لكافة المعلومات الالزمة لممارسة صالحياتة وخصوصا الدفات  (3)

 . صندوق الوصايةوعائدات 

يجب إرسال اإلخطار الواجب للوصي باجتماعات المجلس حتى يتسنى لة جدولة العمل والحضور والمشاركة  (4)

في هذه االجتماعات )على الرغم من أنة لن يتمتع بأي حق في التصتتتتويب( وتستتتتلم كافة المستتتتتندات المعممة 

 ي نسخ من قرارات المجلس الخطية. على أعضاء المجلس بما في ذلك أ

 

 إيقاف الوصي  .23

 

 يلتزم الوصي بالتوقف عن التصرف كوصي في حالة (1)

 إستقالة الوصي،  (أ)

 اإلقالة الصحيحة للوصي وفقا للميثاق أو اللوائح الداخلية أو أحكام األنظمة الماثلة،   (ب)

 ، أوصندوق الوصايةحل   (ت)

لوصتتتتي شتتتتخص طبيعي وفي حالة الشتتتتخص اإلعتباري، عند وفاة أو عدم أهلية أو إفالس الوصتتتتي عندما يكون ا

 اإلعسار أو تعيين حارس قضائي أو مصفي أو حل هذا الشخص اإلعتباري. 

 

 (. 5) 13يجب إبالغ المسجل باقالة أو استبدال الوصي طبقا للنظام رقم  (2)

لة الوصتتتتتتي بستتتتتتبب يحق للمؤستتتتتتس أو المجلس التقدم للمحكمة من أجل إقا ،طبقا للميثاق أو اللوائح الداخلية (3)

المطلوبة كوصتتتي في الميثاق أو اللوائح الداخلية أو أحكام األنظمة  بواجباتةبشتتتكل صتتتحيح اإلخفاق في القيام 

الماثلة ويمكن أن تأمر المحكمة ، حستتب ما تراه مناستتبا، باقالة الوصتتي وتعيين شتتخص مناستتب ومالئم للعمل 

 كوصي. 

تم فعلة أو إغفال فعلة في الوفاء األضتتترار في أي شتتتيء في غياب ستتتوء النية، ال يعد الوصتتتي مستتتؤول عن  (4)

  بواجبات الوصي بموجب الميثاق أو اللوائح الداخلية أو أحكام األنظمة الماثلة.  

 

 الشخص المعين .24
 

صتتندوق من الممكن أن يحدد الميثاق أو اللوائح الداخلية مستتتفيد إفتراضتتي يجب أن تنتقل إلية جميع ممتلكات  (1)

 يرد أي بند بشأنها بخالف ذلك في حال إنهائها.  والتي لم الوصاية

ما لم يرد خالف ذلك في الميثاق أو اللوائح الداخلية، المستتتتتتتفيد اإلفتراضتتتتتتي غير مخول بأي معلومات عن  (2)

 وليس لة حقوق فيما يتعلق بها.  صندوق الوصاية

 إذا: (3)
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 لم يتم تحديد أي مستفيد إفتراضي في الميثاق أو اللوائح الداخلية، أو  (أ)

 لم يعد هذا المستفيد اإلفتراضي موجودا،   (ب)

الموجودة عند إنهائها ملكا لحكومة رأس الخيمة، ما لم ينص الميثاق  صندوق الوصايةتصبح جميع ممتلكات 

 أو اللوائح الداخلية على خالف ذلك. 

 

 الوكيل المسجل .25

 

 وكيل مسجل. لصندوق الوصايةيجب أن يكون  (1)

 :لصندوق الوصايةالوكيل المسجل  (2)

 ب تعيينة وفقا لألنظمة الماثلة، ويج (أ)

 ، يتمتع بالوظائف المحددة في األنظمة الماثلة واللوائح الداخلية. بصندوق الوصايةفيما يتعلق   (ب)

لصندوق ، يصبح الوكيل المسجل المقترح المذكور في الميثاق هو الوكيل المسجل صندوق الوصايةعند إنشاء  (3)

 . الوصاية

( يوما من حدوث التغيير. 30تغيير خاآ بالوكيل المستتتجل خالل ثالثون )يجب تزويد المستتتجل بتفاصتتتيل أي  (4)

 . 2التي ال تلتزم بهذا الشرط لغرامة ال تتجاوز المستوى  صندوق الوصايةوتخضع 

 في أي وقب. بصندوق الوصايةال يمكن أن يكون هناك أكثر من وكيل مسجل واحد  (5)
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 5الجزء 

 صندوق الوصايةممتلكات 

 

 المبدئيالحد األدنى لرأس المال   .26
 

رأس مال مبدئي  صتندوق الوصتايةيكون لدى ، يجب أن يتطلب الميثاق أن صتندوق الوصتايةلغرذ تستجيل  (1)

 دوالر أمريكي أو ما يعادلة بأي عملة أخرى.  100بقيمة 

و مقابل ويمكن توفيره على ستتتتبيل الهدية أ صتتتتندوق الوصتتتتايةيجوز أن يشتتتتمل رأس المال المبدئي ممتلكات  (2)

 عوذ. 

من قبل أي شتتخص إذا كان  لصتتندوق الوصتتايةالمال المبدئي، يمكن منح المزيد من الممتلكات  سمنح رأبعد  (3)

 الميثاق يسمح بذلك. 

 

 صندوق الوصايةممتلكات  .27

 

 أي ممتلكات.  صندوق الوصايةيمكن أن تشمل ممتلكات  (1)

اخلية وأحكام األنظمة الماثلة وفقط من أجل وفقا للميثاق واللوائح الد صتتتتندوق الوصتتتتايةيجب إدارة ممتلكات  (2)

 تحقيق األهداف المحددة في الميثاق والمصرح بها بموجب األنظمة الماثلة. 

 من:  صندوق الوصايةتتكون ممتلكات  (3)

 المبدئي،  صندوق الوصايةرأس مال  (أ)

 ووافق المجلس علية،  لصندوق الوصايةأي مبلغ إضافي ممنوح  (ب)

 ، وق الوصايةصندعائدات إستثمار رأس مال  (ت)

 أي أصل رخر تم الحصول علية طبقا لألنظمة الماثلة.  (ث)

 

 المستفيدون المؤهلون .28
 

مستتتتفيدين على  صتتتندوق الوصتتتايةعلى توزيع ممتلكات  لصتتتندوق الوصتتتايةيمكن أن تنص اللوائح الداخلية  (1)

 مؤهلين.

 المستفيد المؤهل هو واحد أو أكثر مما يلي: (2)

صتتتتتندوق وائح الداخلية لحصتتتتتة ثابتة في ممتلكات أو دخل شتتتتتخص يملك حق محدد في، أو بموجب، الل (أ)

 بتوزيعة،  صندوق الوصايةعند قيام  الوصاية

 شخص يملك إيصال إيداع،   (ب)

الشخص الذي يكون مستفيد محتمل لحصة ثابتة أو تقديرية بممتلكات الشركة عند وقوع حدث مستقبلي   (ت)

 محدد في اللوائح الداخلية، 
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ممتلكات أو دخل من  الداخلية أن يكون مستفيد بحصة ثابتة أو تقديرية  الشخص المرشح بموجب اللوائح (ث)

 ، وصندوق الوصايةفي وقب الحق إلنشاء  صندوق الوصاية

 الشخص المعين (ج)

بخالف حق دفع المبالغ التي تنشتتتأ  صتتتندوق الوصتتتايةالمستتتتفيد المؤهل ليس لة الحق أو حصتتتة في ممتلكات  (3)

 بما في ذلك عقد متعلق بايصال إيداع.  وق الوصايةصندبموجب اللوائح الداخلية أو عقد مع 

 إذا:  (4)

 طبقا للميثاق أو اللوائح الداخلية، و صندوق الوصايةأصبح المستفيد المؤهل مستحقا إلستالم مبلغ من  (أ)

 المبلغ الحصول علىلم يتم   (ب)

أمر يمكن أن يستتتعى المستتتتفيد المؤهل أو شتتتخص يتصتتترف بالنيابة عنة للحصتتتول على قرار من المحكمة ب

 بدفع المبلغ.  صندوق الوصاية

(، يجب أن يستتتعى المستتتتفيد المؤهل للحصتتتول على أمر بموجب 6)28باستتتتثناء ما ورد بموجب النظام رقم  (5)

( ستنوات من الوقب الذي يعلم فية المستتفيد المؤهل بأحقيتة في إستتالم 3( خالل مدة ثالث )4) 28النظام رقم 

 المبلغ. 

عام عندما يصتتبح على علم بأحقيتة في إستتتالم المبلغ، فان المدة المشتتار  18عمر  إذا لم يبلغ المستتتفيد المؤهل (6)

 ( تبدء من اليوم الذي يبلغ فية المستفيد المؤهل هذا العمر. 5) 28إليها في النظام رقم 

 

 إيصاالت اإليداع .29

 

دفع محدد إصتتتتدار أوراق مالية، بما في ذلك إيصتتتتاالت إيداع، تمثل حقوق معينة ل لصتتتتندوق الوصتتتتايةيحق  (1)

أو تتعلق بغيرها من الحقوق والمصالح،  لصندوق الوصايةباإلشارة إلى أجزاء معينة من الممتلكات المملوكة 

 الحصول عليها.  لصندوق الوصايةسواء في الحاضر أو المستقبل، يحق أو ربما يحق 

ح أي فرد أو كيان من هذا القبيل لصتتال صتتندوق الوصتتايةيمكن اكتتاب أو إصتتدار أي أوراق مالية تصتتدرها  (2)

 إعتباري. 

بالملكية الكاملة للممتلكات واإلستحقاق الكامل للحقوق أو المصلحة في أي أصل تم  صندوق الوصايةتحتفظ  (3)

 (. 1) 30إصدار أوراق مالية بشأنة بموجب النظام رقم 

والبنود الواردة  ( وفقا للشروط1) 30يتم سداد أي دفعات ألصحاب األوراق المالية الصادرة طبقا للنظام رقم  (4)

 طبقا ل جراءات الواردة في اللوائح الداخلية.  صندوق الوصايةفي اللوائح الداخلية أو التي وافقب عليها 

صتتتتتتندوق في حالة األوراق المالية الصتتتتتتادرة فيما يتعلق باألستتتتتتهم أو األوراق المالية األخرى التي تملكها  (5)

مكن أن تكون متصلة باألوراق المالية التي تملكها، بأي حقوق تصويب ي صندوق الوصاية، تحتفظ الوصاية

 مالم تنص البنود والشروط الخاصة باألوراق المالية المعنية على خالف ذلك صراحة. 

 

 بصندوق الوصايةتقييد إمكانية نقل الحقوق المتعلقة   .30
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 صندوق الوصايةن ما لم ينص على خالف ذلك في الميثاق أو اللوائح الداخلية، فان حق إستالم المدفوعات م (1)

 قابل ل نتقال. 

 من الممكن أن يقيد الميثاق أو اللوائح الداخلية الحق في نقل الدفعة في واحد أو أكثر من الحاالت التالية:  (2)

 ، صندوق الوصايةيملك المنقول إلية بالفعل شهادات أو إيصاالت إيداع من نفس النوع وصادرة من نفس  (أ)

 المنقول إلية مؤسس،   (ب)

 ، أو بصندوق الوصايةإلية مستفيد مؤهل المنقول   (ت)

المنقول إلية كيان إعتباري أو شخص طبيعي يتصرف باسم أو بالنيابة عن واحد من األشخاآ المشار   (ث)

 ( )أ(، )ب( أو )ت(. 2) 30إليهم في النظام رقم 
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 6الجزء 

 صندوق الوصايةإدارة 

 المكتب المسجل وتسيير األعمال .31
 

في جميع األوقات مكتب مستتتتجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة  صتتتتندوق الوصتتتتايةجب أن يكون لدى ي (1)

 يمكن تسليم جميع المراسالت واإلشعارات إلية. 

بأنشتتطتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة  صتتندوق الوصتتاية(، يجب أن تقوم 4) 5وفقا ألحكام النظام رقم  (2)

 ة القانون. وأي مكان رخر حسب ما يسمح ب

مكتب  ،أو إرستتتالة إليها عن طريق البريد إلى ،عن طريق تركة في لصتتتندوق الوصتتتايةيمكن إرستتتال مستتتتند  (3)

 كتابيا.  صندوق الوصايةالمسجل أو بأي وسيلة أخرى تتفق عليها  صندوق الوصاية

 

 التفاصيل في المراسالت وغيرها من وسائل اإلتصال .32

سم وفقا لألنظمة الماثلة، يجب أن يظهر  لصندوق ورقمها بخط واضح في الختم الرسمي  صندوق الوصايةا

)حستتتب مقتضتتتى الحال( وعلى كل خطاب عمل أو كشتتتف حستتتاب أو فاتورة أو إخطار رستتتمي أو  الوصتتتاية

 بما في ذلك المراسالت عبر الوسائل اإللكترونية.  صندوق الوصايةمنشور أو أي مستند رخر صادر من 

 

 تغيير اإلسم .33
 

سجل 6) 13إلسمها بموجب النظام رقم  دوق الوصايةصنعند تغيير  (1) (، على المسجل إدراج االسم الجديد بال

السابق واالسم الجديد، على  صندوق الوصايةمحل االسم السابق ويجب إصدار شهادة بتغيير االسم تبين اسم 

 ( أيضا. 3)9أن يخضع أي تغيير ل سم للنظام رقم 

 لمسجل شهادة تغيير االسم. يسري تغيير االسم من تاريخ إصدار ا (2)

بصندوق بموجب األنظمة الماثلة ال يؤثر على أي حقوق أو التزامات خاصة  صندوق الوصايةإن تغيير اسم  (3)

ويمكن مواصتتلة أي  صتتندوق الوصتتايةأو يستتبب أي قصتتور ألي إجراءات قانونية من قبل أو ضتتد  الوصتتاية

لتي كان يمكن أن يتم مواصتتلتها أو الشتتروع فيها من إجراءات قانونية أو الشتتروع فيها تحب االستتم الجديد وا

 تحب اسمها السابق.  صندوق الوصايةقبل أو ضد 

 

 الحساباتالحسابات ودفاتر  .34

 صتتندوق الوصتتايةكافية في مكتبها المستتجل. وتخضتتع  حستتاباتبدفاتر  صتتندوق الوصتتايةيجب أن تحتفظ كل  (1)

 . 3نظمة الماثلة لغرامة ال تتجاوز المستوى التي ال تحتفظ بالحسابات وتوفرها حسب المطلوب بموجب األ

بهذا الشتترط  ال تلتزمالتي  صتتندوق الوصتتاية. وتخضتتع صتتندوق الوصتتايةيجب أن يعتمد المجلس حستتابات  (2)

 . 3لغرامة ال تتجاوز المستوى 

يخضتتع الشتتخص الذي يقدم بيان مزيف أو مضتتلل أو مخادع بشتتكل جوهري للمستتجل أو الوكيل المستتجل فيما  (3)
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 . 5حسابات لغرامة ال تتجاوز المستوى يتعلق بال

حفظها لمدة خمس ستتتتنوات من تاريخ  صتتتتندوق الوصتتتتايةالتي يتعين على  الحستتتتاباتدفاتر يجب اإلحتفاظ ب (4)

 إجرائها. 

و/أو الحستابات  الحستاباتدفاتر ستخة من كافة تستليم ن صتندوق الوصتايةبناء على طلب المستجل، يجب على  (5)

بهذا الشرط لغرامة ال تتجاوز  ال تلتزمالتي  صندوق الوصايةما. وتخضع ( يو14والعائدات المطلوبة خالل )

 . 3المستوى 

 و/أو الحسابات والعائدات ل فصاح العام من قبل المسجل.  الحساباتدفاتر لن تخضع  (6)
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 7الجزء 

 المسجل
 

 وظيفة المسجل  .35
 

مهام وممارستتتتتة الصتتتتتالحيات الممنوحة بموجب أو بمقتضتتتتتى يلتزم المستتتتتجل بادارة األنظمة الماثلة وأداء ال (1)

 . 2018األنظمة الماثلة وأنظمة شركات األعمال التجارية بمركز رأس الخيمة الدولي لسنة 

يتمتع المستتجل بستتلطة إعتماد النماذج التي يراها الزمة لغرذ األنظمة الماثلة ويحق لة إصتتدار اإلرشتتادات  (2)

األنظمة الماثلة على الوجة المطلوب بما في ذلك إصتتتتتدار المستتتتتتندات والتوجيهات حستتتتتب المطلوب إلدارة 

 القياسية مثل المواثيق واللوائح الداخلية حسب ما يراه مناسبا. 

يقوم المسجل باستخدام الختم الرسمي في توثيق وإصدار المستندات الرسمية فيما يتعلق بتسجيل المؤسسات  (3)

 بموجب األنظمة الماثلة. 

 يطلب منها لصندوق الوصايةر توجيهات يحق للمسجل إصدا (4)

 المستندات )أو مستندات بهذا الوصف( حسب ما يتم تحديده في التوجيهات، وهذه إجراء  (أ)

تقديم مثل هذه المعلومات )أو معلومات بهذا الوصتتتتتف( حستتتتتب ما يتم تحديده، في الوقب والمكان الذي   (ب)

 يمكن تحديده في التوجيهات. 

 ( ال يؤثر على أي امتياز يحظى بة الشخص بالمستند. 4) 35م رقم إن إصدار مستند عمال بالنظا (5)

لطلب إصدار مستند، في حال لم يكن المستند في شكل نسخة  35تشمل الصالحية بموجب النظام الماثل رقم  (6)

 ورقية، الصالحية لطلب إصدار نسخة من المستند

 في شكل نسخة ورقية، أو (أ)

 نسخة ورقية.  في شكل يمكن من خاللة الحصول بسهولة على (ب)

مفروذ وفقا للنظام الماثل يعد مخالفا لألنظمة  شتتتتتترطأي شتتتتتتخص يخفق دون عذر مبرر في اإلمتثال ألي  (7)

 . 5الماثلة ويخضع لغرامة ال تتجاوز المستوى 

 في النظام الماثل يشمل "المستند" المعلومات المسجلة في أي شكل من األشكال.  (8)

 

 اللمسجل اإلفصاح عنه المسموحالمعلومات  .36
 

 يحق للمسجل اإلفصاح عن أي مادة بحوزتة عندما يكون مثل هذا اإلفصاح (1)

 مسموح بة أو مطلوب بموجب القوانين أو األنظمة أو اللوائح بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  (أ)

 تم اإلفصاح عنها إلى:  (ب)

i. هي ة تنظيمية أو حكومية تمارس صالحيات وتؤدي مهام فيما يتعلق بمكافحة غسيل األموال ، 

ii.  وكالة تطبيق قانوني جزائي أو مدني، أو 

iii.  بمتتا في ذلتتك منظمتتة أو هي تتة التنظيم التتذاتي التي تمتتارس هي تتة حكوميتتة أوتنظيميتتة أخرى

دة لمحاسبين أو المحامين لغرذ المساعصالحيات وتؤدي مهام فيما يتعلق بتنظيم المدققين أو ا
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 في أداء أي شخص من هذا القبيل بمهامة التنظيمية. 

 اإلفصاح عنها بحسن نية ألغراذ أداء وممارسة المهام والصالحيات الخاصة بالمسجل. تم   (ت)

 

 حفظ السجالت من قبل المسجل .37

يحتفظ المسجل بسجل المؤسسات المنشأة بموجب األنظمة الماثلة على أن يشتمل على المعلومات التالية فيما  (1)

 صندوق الوصايةيتعلق بكل 

 يل بموجب األنظمة الماثلة، االسم ورقم التسجيل وتاريخ التسج (أ)

 ، لصندوق الوصايةاسم وعنوان الوكيل المسجل   (ب)

 اسم وعنوان كل عضو من أعضاء المجلس، و  (ت)

بالشتتكل الذي يحدده المستتجل ولكن يجب أن يكون مستتتقال وفي منأى  صتتندوق الوصتتايةيجب أن يكون ستتجل  (2)

بمركز رأس الخيمة الدولي لستتتتنة عن الستتتتجل المنشتتتتأ والمحفوظ بموجب أنظمة شتتتتركات األعمال التجارية 

2018 . 

 

 للعائد السنوي صندوق الوصايةتقديم  .38
 

 تقديم العائد السنوي للمسجل.  صندوق الوصايةيجب على  (1)

يجب تقديم العائد السنوي بالشكل واألسلوب الذي يقرره المسجل ويجب أن يحتوي على المعلومات المطلوبة  (2)

 من قبل المسجل. 

والذي يجب أن يكون كل عام بتاريخ إستتتتالم  صتتتندوق الوصتتتايةي حتى تاريخ عائد يجب تقديم العائد الستتتنو (3)

 أو أي تاريخ رخر يراه المسجل مناسبا.  صندوق الوصايةشهادة تسجيل 

( لغرامة 3) 30في تقديم العائد الستتنوي بالتاريخ المحدد في النظام رقم  تخفقالتي  صتتندوق الوصتتايةتخضتتع  (4)

 . 3ال تتجاوز المستوى 

 سداد رسوم العائد السنوي المقرر للمسجل طبقا للرسوم التي يقررها المسجل.  صندوق الوصايةلى يجب ع (5)

 

 صالحية المسجل لرفض المستندات .39

 

 إذا صندوق الوصايةيحق للمسجل رفض قبول طلب تأسيس  (1)

 لم يكن المسجل مقتنعا بأن أهدافها المقترحة قانونية، أو  (أ)

لمقترح مضلل أو غير مستصوب بخالف ذلك أو أنة ال ينتهي ا صندوق الوصايةرأى المسجل أن اسم   (ب)

 " أو كلمة أو كلمات تعني تلك الكلمة بلغة أجنبية. صندوق الوصايةبكلمة "

 إذا قام المسجل بالرفض، يجب على المسجل إبالغ مقدم الطلب بالرفض وسبب الرفض.  (2)

والذي يشمل تغيير في أهدافها  يةصندوق الوصايحق للمسجل رفض قبول أي طلب لتسجيل تغيير في ميثاق  (3)

 أو تغيير اسمها والذي ال يمكن ضمة بشكل قانوني في كلتا الحالتين في األهداف األصلية أو اتخاذه كاسم. 
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 صالحية المسجل لعزل أو تعيين وكيل مسجل .40
 

 القيام بذلك، يحق للمسجل أن يصدر أمر: صندوق الوصايةإذا كان المسجل مقتنعا أنة من مصلحة  (1)

 اقالة وكيلها المسجل، و/أو ب (أ)

 تعيين شخص مؤهل ليكون وكيلها المسجل.   (ب)

من ( يوما 30إرسال إخطار بتغيير الوكيل المسجل إلى المسجل خالل ثالثون ) صندوق الوصايةيجب على  (2)

هذا الشتتترط لغرامة ال ال تلتزم بالتي  صتتتندوق الوصتتتاية(. وتخضتتتع 1) 63أمر المحكمة بموجب النظام رقم 

 . 2لمستوى تتجاوز ا
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 8الجزء 

  هاوحلواستمرارها  صندوق الوصايةانتقال 

 

 أجنبي في مركز رأس الخيمة الدولي صندوق وصايةاستمرارية  .41
 

أجنبي أن تتقدم بطلب للمسجل للحصول على شهادة استمرار بموجب األنظمة الماثلة،  صندوق وصايةيمكن ل (1)

 مستندات تأسيسها أو بموجب قوانين اإلختصاآ القضائي التي تم تأسيسها فية. فيممنوعا  ذلك إذا لم يكن

( بالشتتتتتتكل الذي يقرره المستتتتتتجل وأن يكون 1) 41يجب أن يكون الطلب الذي يتم تقديمة بموجب النظام رقم  (2)

األجنبية عند  صتتتندوق الوصتتتايةمصتتتحوبا بميثاق اإلستتتتمرار واللوائح الداخلية )أن وجد( التي ستتتتطبق على 

 بموجب األنظمة الماثلة.  صندوق الوصايةستمرارها كا

األجنبية عن التستتتجيل في  صتتتندوق الوصتتتايةعند التستتتجيل لدى مركز رأس الخيمة الدولي، يجب أن تتوقف  (3)

 االختصاآ المسجلة فية حاليا، إذا كان مختلفا. 

 لصندوق الوصايةالتنظيمية  يمكن لميثاق اإلستمرار، دون ذكر ذلك في المستند، إنفاذ أي تعديل على السندات (4)

 ذا كان التعديل: النظام الماثل، إاألجنبية التي تتقدم بطلب ل ستمرار بموجب 

األجنبية قبل اإلستمرار بموجب األنظمة الماثلة،  صندوق الوصايةمصرح بة وفقا للقانون المطبق على  (أ)

 و

 ثلة. بموجب األنظمة الما مخولة باجرائة صندوق الوصايةتعديل  عبارة عن  (ب)

 

 لمؤسسات األجنبيةإستمرار اميثاق  .42
 

 األجنبية مكتوبا باللغة اإلنجليزية.  صندوق الوصايةيجب أن يكون ميثاق إستمرار  (1)

 األجنبية:  صندوق الوصايةيجب أن يكون ميثاق إستمرار  (2)

 األجنبية،  بصندوق الوصايةموقع من قبل جميع أعضاء المجلس أو الموظفين المكاف ين جوهريا  (أ)

ع من قبل الوصتتتتتتي، إن وجد، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب الميثاق أو اللوائح األجنبية أو المكافئ موق  (ب)

 األجنبي،

 في مركز رأس الخيمة الدولي،  بةاألجنبية واالسم الذي سوف تستمر  صندوق الوصايةذكر اسم   (ت)

 ذكر االختصاآ القضائي الذي تم تأسيسها بموجبة،   (ث)

 و  سسب فية،ذكر التاريخ الذي تأ (ج)

 اإلمتثال للمتطلبات األخرى بموجب األنظمة الماثلة حسب المطبق على الميثاق.  (ح)

 

 لمؤسسات األجنبية استمرار اشهادة  .43
 

ستتتتتتالم ميثاق اإلستتتتتتمرار و، عند اإلقتضتتتتتاء، اللوائح الداخلية، يجب على المستتتتتجل إذا كان مقتنعا أن إعند  (1)

األجنبية والتي  بصندوق وصايةة إستمرار فيما يتعلق تم اإلمتثال بهما أن يصدر شهاد 42و  41األنظمة رقم 
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 في مركز رأس الخيمة الدولي،  صندوق وصايةاألجنبية ك لصندوق الوصايةتكون أيضا بمثابة شهادة تأسيس 

 في التاريخ المذكور بشهادة اإلستمرار: (2)

ا األنظمة س الخيمة الدولي والتي تنطبق عليهاألجنبية مؤستتتستتتة في مركز رأ صتتتندوق الوصتتتايةتصتتتبح  (أ)

 الماثلة كما لو أنها تأسسب بموجب األنظمة الماثلة، و

 يصبح ميثاق اإلستمرار هو ميثاقها.   (ب)

 

  صندوق الوصايةالحفاظ على  .44

في مركز رأس الخيمة الدولي بموجب األنظمة  صتتتتندوق وصتتتتايةأجنبية ك صتتتتندوق وصتتتتايةعند إستتتتتمرار 

 الماثلة: 

 ، صندوق الوصايةلكات األجنبية ممت صندوق الوصايةتصبح ممتلكات  (أ)

 األجنبية،  صندوق الوصايةمسؤولة عن التزامات  صندوق الوصايةتظل   (ب)

 ال يتأثر سبب الدعوى القائم أو المطالبة أو التعرذ للمالحقة القضائية،   (ت)

صتتتتتتندوق يمكن مواصتتتتتتلة الدعوى أو اإلجراءات اإلدارية أو الجنائية أو المدنية المعلقة من أو ضتتتتتتد   (ث)

 ، و صندوق الوصايةية من أو ضد األجنب الوصاية

األجنبية يمكن تنفيذه  صتتندوق الوصتتايةاإلدانة ضتتد أو الحكم أو األمر أو القرار الصتتادر ضتتد أو لصتتالح  (ج)

 . صندوق الوصايةضد 

 

 الغاء التسجيل   .45

 

في  صتتندوق الوصتتايةبموجب هذا الجزء، يجب على  صتتندوق وصتتايةأجنبية ك صتتندوق وصتتايةعند تستتجيل  (1)

( اشتتتهر( تقديم أي شتتتهادة للمستتتجل أو أي مستتتتند رخر صتتتادر 3ن )ولكن بما ال يتعدى ثالثة )أقرب وقب ممك

قد توقف  صندوق الوصايةعن التسجيل بة يثبب أن تلك  صندوق الوصايةبموجب قانون المكان الذي توقفب 

جاوز هذا الشتتتتترط لغرامة ال تتال تلتزم بالتي  صتتتتتندوق الوصتتتتتايةتستتتتتجيلها بموجب ذلك القانون. وتخضتتتتتع 

 . 2المستوى 

 إذا كانب المحكمة مقتنعة أن: (2)

 حكام هذا الجزء، و بموجب أ صندوق وصايةأجنبية ك صندوق وصايةتم تسجيل  (أ)

في كونها مؤستتستتة أو مستتجلة بموجب قانون أي مكان خارج مركز رأس  صتتندوق الوصتتايةاستتتمرت   (ب)

 الخيمة الدولي،

 من: بشأن الطلب المقدم يحق للمحكمة حسب حريتها المطلقة 

 أو أي شخص ذو مصلحة كافية أو دائن، أو صندوق الوصاية  (ت)

 من السجل.  صندوق الوصايةالمسجل، إصدار أمر بازالة اسم   (ث)

( وفقا لهذه الشروط والبنود وهذه العقوبة حسب ما تراه المحكمة 2) 45يمكن إصدار أمر بموجب النظام رقم  (3)
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 مناسبا. 

 ة الدوليمركز رأس الخيمل صندوق الوصاية مغادرة .46

 

 : لصندوق الوصاية، يحق 47وفقا للنظام رقم 

ذا لم يكن قرار اع، أو اإلعتماد من قبل المحكمة إإذا كانب مفوضتتتتتتة بموجب قرار أعضتتتتتتاء المجلس باإلجم (أ)

 المجلس باإلجماع، و

 في اختصاآ رخر لن يؤثر لصندوق الوصايةستمرار المقترح يسها بما يلبي رضا المسجل بأن اإلإذا تم تأس  (ب)

 ، صندوق الوصايةسلبا على دائنين 

 األخر ل ستتتمرار في االختصتتاآ القانوني التقدم بطلب للجهة الحكومية أو الرستتمية المناستتبة باإلختصتتاآ

 اآلخر.  القانوني اإلختصاآ نها تأسسب بموجب قوانيناآلخر كما لو أ القانوني

 

 دوليالبنود المطبقة على الشركات التي تغادر مركز رأس الخيمة ال .47

 

بطلب ل ستتتتمرار في اختصتتتاآ قانوني رخر وال اإلستتتتمرار بموجب قوانين  صتتتندوق الوصتتتايةيمكن أال تتقدم 

ما لم تكن قوانين ذلك االختصتتتاآ  48اختصتتتاآ رخر كمنشتتتأة في ذلك االختصتتتاآ اآلخر بموجب النظام رقم 

 اآلخر تنص على أن:

 هي ممتلكات المنشأة،  صندوق الوصايةتظل ممتلكات  (أ)

 ، صندوق الوصايةل المنشأة مسؤولة عن التزامات تظ  (ب)

 ال يتأثر سبب الدعوى القائم أو المطالبة أو التعرذ للمالحقة القضائية،   (ت)

من  صندوق الوصايةيمكن مواصلة الدعوى أو اإلجراءات اإلدارية أو الجنائية أو المدنية المعلقة من أو ضد   (ث)

 ، و المنشأةأو ضد 

 يمكن تنفيذه ضد المنشأة.  صندوق الوصايةألمر أو القرار الصادر ضد أو لصالح اإلدانة ضد أو الحكم أو ا (ج)

 

 التوقف والتأثير .48

 46التي تقدمب بطلب بموجب النظام رقم  صندوق الوصايةعند إستالم المسجل إلخطار مقنع بالنسبة لة بأن  (1)

شأة بموجب قوانين اختصاآ رخر، يجب علية حفظ اإلخطار بالملف و ستمرت كمن شهادة توقف قد ا إصدار 

 وفقا لألنظمة الماثلة.  

( فيما 1) 48من الستتتجل بعد إصتتتدار شتتتهادة التوقف بموجب النظام رقم  صتتتندوق الوصتتتايةيجب إزالة استتتم  (2)

 التي استمرت كمنشأة بموجب قوانين اختصاآ رخر.  بصندوق الوصايةيتعلق 

 

 بمركز رأس الخيمة الدولي صندوق وصايةشركة كإستمرار  .49

 

، إذا  2018بموجب أنظمة الشتتركات التجارية بمركز راس الخيمة الدولي لستتنة  التي تأستتستتبكة يحق للشتتر (1)
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صرح بذلك بموجب قرار جميع مساهميها باإلجماع، التقدم بطلب إلى المسجل من أجل الحصول على شهادة 

 إستمرار بموجب األنظمة الماثلة. 

الشكل الذي يقرره المسجل ويكون مصحوبا بميثاق ( ب1) 49يجب أن يكون الطلب المقدم بموجب النظام رقم  (2)

 صتتتندوق وصتتتايةن وجد( التي ستتتيتم تطبيقها على الشتتتركة عند إستتتتمرارها ك)إ اإلستتتتمرار واللوائح الداخلية

 بموجب األنظمة الماثلة. 

ام األستتتاستتتي يمكن لميثاق اإلستتتتمرار، دون ذكر ذلك في المستتتتند، إنفاذ أي تعديل على عقد التأستتتيس والنظ (3)

 لصندوق الوصايةستمرار بموجب النظام الماثل إذا كان التعديل عبارة عن تعديل يحق لشركة التي تتقدم ل ل

 إجراءه بموجب األنظمة الماثلة. 

 

 ميثاق إستمرار الشركة .50

 

 يجب كتابة ميثاق إستمرار الشركة باللغة اإلنجليزية.  (1)

 يجب أن يكون ميثاق إستمرار الشركة: (2)

 اء مجلس إدارة الشركة، موقع من قبل جميع أعض (أ)

 بة،  صندوق وصايةلدى مركز رأس الخيمة الدولي ك بةذكر اسم الشركة واالسم الذي ستستمر   (ب)

 ذكر تاريخ تأسيسها، و  (ت)

 اإلمتثال لكافة المتطلبات األخرى بموجب األنظمة الماثلة التي تنطبق على الميثاق.  (ث)

 

 شهادة إستمرار الشركة  .51

مرار و،عند اإلقتضاء، اللوائح الداخلية المقترحة، يقوم المسجل، إذا اقتنع أنة تم الوفاء عند إستالم ميثاق اإلست( 1)

صندوق ، باصدار شهادة إستمرار خاصة بالشركة وتكون بمثابة شهادة تأسيس للشركة ك50و 49باألنظمة رقم 

 في مركز رأس الخيمة الدولي.  وصاية

 التاريخ الوارد في شهادة اإلستمرارفي ( 2)

شركة  ( )أ في مركز رأس الخيمة الدولي وينطبق عليها األنظمة الماثلة كما لو أنها  صندوق وصايةتصبح ال

 تأسسب بموجب هذه األنظمة،  قد 

 )ب( يصبح ميثاق اإلستمرار ميثاقها ويحل محل عقد التأسيس والنظام األساسي الخاآ بها، و

 كشركة. )ج( يتوقف تسجيل الشركة في مركز رأس الخيمة الدولي 

 

 صندوق وصايةالحفاظ على الشركة ك .52

 في مركز رأس الخيمة الدلي بموجب األنظمة الماثلة: صندوق وصايةعند إستمرار الشركة ك

 ، لصندوق الوصايةممتلكات تصبح ممتلكات الشركة )أ( 

 مسؤولة عن التزامات الشركة،  صندوق الوصاية)ب( تظل 
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 طالبة أو التعرذ للمالحقة القضائية، ال يتأثر سبب الدعوى القائم أو الم)ت( 

من أو ضتتد  الشتتركةيمكن مواصتتلة الدعوى أو اإلجراءات اإلدارية أو الجنائية أو المدنية المعلقة من أو ضتتد )ث( 

 ، و صندوق الوصاية

 .صندوق الوصايةيمكن تنفيذه ضد  الشركةاإلدانة ضد أو الحكم أو األمر أو القرار الصادر ضد أو لصالح )ج( 

 

  صندوق الوصايةحل   .53

 عندما:  صندوق الوصايةيتم حل  (1)

 لقترة محددة وتنتهي هذه الفترة،  صندوق الوصايةيتم إنشاء  (أ)

أو يصتتتبح الوفاء بها ميؤوس منة، وقرر أعضتتتاء المجلس  صتتتندوق الوصتتتايةيتم الوفاء بهدف )أهداف(  (ب)

 باإلجماع ذلك، 

 ذلك، ندوق الوصايةلصقتضى أي حكم من أحكام الميثاق أو اللوائح الداخلية ي (ت)

 ، أو 54بموجب النظام رقم  صندوق الوصايةتصدر المحكمة أمرا بحل   (ث)

 . 56من السجل طبقا للنظام رقم  صندوق الوصايةيقوم المسجل بشطب  (ج)

 

 (، يجب على أعضتتتاء المجلس، أو أي شتتتخص1) 54بموجب أحكام النظام رقم  صتتتندوق الوصتتتايةعند حل  (2)

صتتندوق الداخلية ل شتتراف على حل  لوائحهاأو  صتتندوق الوصتتايةيثاق مرخر يمكن أن يتم تفويضتتة بموجب 

بطريقة منظمة،  صتتتندوق الوصتتتاية، القيام بكافة األشتتتياء الضتتترورية من أجل اإلشتتتراف على حل الوصتتتاية

صتتتتتندوق اء بالتزامات فللووبعد الوفاء أو تخصتتتتتيص اإلعتماد الكافي  صتتتتتندوق الوصتتتتتايةوجمع ممتلكات 

 . 55ممتلكات المتبقية باألسلوب الوارد في النظام رقم يجب توزيع ال الوصاية

 

 من قبل المحكمة  صندوق الوصايةحل  .54

 إذا رأت المحكمة: صندوق الوصايةيجوز، عند الطلب، بأمر من المحكمة حل  (1)

 مفلسة،  صندوق الوصاية)ا( أن 

 ، أو صندوق الوصاية)ب( أنة من العدل واإلنصاف حل 

 .بالسجل يضر بمصالح مركز رأس الخيمة الدولي صندوق الوصاية)ت( أن بقاء 

 

بطلب لحل   لصتتندوق الوصتتايةأو أحد أعضتتاء المجلس أو الوصتتي أو دائن  صتتندوق الوصتتايةيمكن أن تتقدم  (2)

 ( )أ( أو )ب(. 1) 54طبقا للنظام رقم  صندوق الوصاية
 

 ( )ت(. 1) 54م رقم بموجب النظا صندوق الوصايةيحق لهي ة مركز رأس الخيمة الدولي تقديم طلب لحل  (3)

 

الماثل، تعيين شخص ل شراف  54طبقا للنظام رقم  صندوق الوصايةيحق للمحكمة، عندما تصدر أمر بحل   (4)

 ويمكن من وقب إلى رخر أن توجة بالطريقة التي يجب إجراء الحل طبقا لها.  صندوق الوصايةعلى 
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 توزيع الممتلكات  .55

وبقاء بعض الممتلكات بعد حلها فان هذه الممتلكات تصبح  صايةصندوق و(، عند حل 2) 55وفقا للنظام رقم  (1)

صتتتندوق ممتلكات الشتتتخص المخول بموجب الميثاق أو اللوائح الداخلية إلستتتتالم أي ممتلكات متبقية بعد حل 

 . الوصاية

 ( في حال:2)

 (، أو 1) 55)أ( عدم وجود شخص مخول باستالم الممتلكات المتبقية كما هو مبين في النظام 

)ب( الشتتتتتخص المخول باستتتتتتالم الممتلكات المتبقية رفض قبول نقل ملكية الممتلكات، وال يوجد بند ذا صتتتتتلة في 

 ،لصندوق الوصايةالميثاق أو اللوائح الداخلية 

 )ت( تنتقل الممتلكات المتبقية إلى حكومة رأس الخيمة. 

 

 من قبل المسجل صندوق الوصايةحل  .56

 د أن:إذا كان المسجل لدية سبب ل عتقا (1)

 ، أو تتصرف بما يخالف األنظمة الماثلة صندوق الوصاية)أ( 

 بالسجل يضر بمصالح مركز رأس الخيمة الدولي، صندوق الوصاية)ب( أن بقاء 

ستتوف يتم شتتطبها من الستتجل بعد ثالثة اشتتهر من  صتتندوق الوصتتايةبأن  لصتتندوق الوصتتايةيحق لة تقديم إخطار 

 . تاريخ اإلخطار ما لم يثبب عكس السبب

سلم المسجل من  (2) شهر، إذا لم يت من  صندوق الوصايةإعتراذ على شطب  صندوق الوصايةبنهاية الثالثة أ

من الستتجل، يحق للمستتجل  صتتندوق الوصتتايةستتبب كافي بالنستتبة لعدم شتتطب الستتجل أو من أي طرف رخر 

ريخ بعد إتمام ثالث ستتنوات من تا صتتندوق الوصتتايةمن الستتجل ويجب حل  صتتندوق الوصتتايةشتتطب استتم 

 الشطب. 

أو مصفيها التقدم  لصندوق الوصاية(، يمكن 2) 56من السجل طبقا للنظام رقم  صندوق الوصايةعند شطب  (3)

بالستتجل شتتريطة أن يتم تقديم هذا الطلب قبل الذكرى الستتنوية الثالثة من  صتتندوق الوصتتايةبطلب إلعادة استتم 

 إزالتها من السجل. 

وعند دفع جميع الرسوم والغرامات المستحقة للمسجل، يجوزللمسجل ( 3) 56عند تقديم طلب طبقا للنظام رقم  (4)

 بالسجل.  صندوق الوصايةإعادة 

ستمرار كما لو  صندوق الوصاية( تعتبر 4)56بالسجل وفقا للنظام رقم  صندوق الوصايةعند إعادة  (5) قائمة با

 أنة لم يتم حلها أو شطبها من السجل.  

ماثل، فان الممتلكات العالقة تصتتتتبح ملكا لحكومة رأس الخيمة، بموجب النظام ال صتتتتندوق الوصتتتتايةعند حل  (6)

 مرة أخرى.  لصندوق الوصايةبالسجل تصبح هذه الممتلكات ملكا  صندوق الوصايةعلى أنة إذا تم إعادة 

 

 صندوق الوصايةاإلعالن عن حل  .57
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 ة الدولي. على الموقع اإللكتروني لمركز رأس الخيم صندوق الوصايةيقوم المسجل باإلعالن عن حل 

 

 9الجزء 

 المحاكم

 في إدارة المؤسسات    المحكمةدور  .58

كافية على اختصاصها  مصلحةفي حدود إعتماد شخص ذو  صندوق الوصايةيحق للمحكمة التدخل في إدارة  (1)

 القضائي أو حسب المنصوآ علية بموجب القانون. 

 محكمة أمر بذلك. ل شراف القضائي المتواصل ما لم تصدر ال صندوق الوصايةال تخضع  (2)

التقدم  بصندوق الوصايةما لم ينص على خالف ذلك صراحة، يحق ألي شخص ذو مصلحة كافية فيما يتعلق  (3)

 بطلب للمحكمة إلصدار أي أمر أو إتخاذ أي إجراء محدد في الجزء الماثل. 

يتعلق  إذا كان من الواجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان الشتتتتتتخص هو شتتتتتتخص ذو مصتتتتتتلحة كافية فيما (4)

( إلى شتتتخص ذو مصتتتلحة كافية، لغرذ تحديد تلك 1) 58، فان اإلشتتتارة في النظام رقم بصتتتندوق الوصتتتاية

 المسألة، يجب أن يشمل ذلك الشخص. 

 

 إصدار أمر باإلمتثالفي سلطة المحكمة  .59

 ( إذا كانب المحكمة مقتنعة بأن شخص أخفق في اإلمتثال بـ: 1)

 ، أولصندوق الوصايةأو الميثاق أو اللوائح الداخلية )أ( شرط من شروط األنظمة الماثلة  

الداخلية ،  لوائحهاأو  صتتندوق الوصتتاية)ب( التزام مفروذ على الشتتخص بموجب األنظمة الماثلة أو ميثاق  

 يحق للمحكمة إصدار أمر للشخص باإلمتثال للشرط أو اإللتزام. 

ل المجلس، قد أخفقب في تنفيذ أهدافها أو أيا منها، ، من خالصتتتتندوق الوصتتتتاية( إذا كانب المحكمة مقتنعة بأن 2)

 للقيام بذلك.  لصندوق الوصايةيحق للمحكمة إصدار أمر 

 إتخاذه.  صندوق الوصاية( قد يحدد األمر الصادر بموجب النظام الماثل اإلجراء المطلوب من الشخص أو 3)

 

 ةسلطة المحكمة في إصدار أمر بتعديل الميثاق أو اللوائح الداخلي .60

صدار أمر أو الوصي إ صندوق الوصايةعن المؤسس أو  يحق للمحكمة بناء على طلب مقدم من أو بالنيابة  (1)

 إذا كانب المحكمة على إقتناع:  لصندوق الوصايةبتعديل الميثاق أو اللوائح الداخلية 

 في إدارة ممتلكاتها أو تحقيق أهدافها، أو  صندوق الوصايةأن التغيير سيساعد  (أ)

في تحقيق أهدافها  صتتتتندوق الوصتتتتايةد من الممكن تحقيق هذه األهداف وأن التغيير ستتتتيستتتتاعد أنة لم يع (ب)

 بأقرب ما يكون ممكنا بصورة معقولة لهذه األهداف. 

( يوما المشار 30، يجب إحتساب مدة الثالثون )صندوق الوصايةإذا كان األمر صادر من أجل تعديل ميثاق   (2)

 الميثاق المعدل لدى المسجل إعتبارا من تاريخ إصدار أمر المحكمة.  ( بتقديم5) 13في النظام رقم إليها 
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صتتندوق ( في حال كانب 1) 60(، يحق للمحكمة إصتتدار أمر بوجب النظام رقم 1) 60لنظام رقم دون تقييد ل (3)

 ليس بها لوائح داخلية أو أن األحكام ذات الصتتتتلة باللوائح الداخلية ال يمكن التحقق منها بستتتتهولة أو الوصتتتتاية

 أنها بخالف ذلك ناقصة. 

يحق للمحكمة بناء على طلب من أو بالنيابة عن المؤسس، حسب حريتها المطلقة وبناء على البنود والشروط  (4)

سبة، بموجب أمر التفويض بتصحيح أي خطأ أو خلل أو إغفال في ميثاق  أو  صندوق الوصايةالتي تراها منا

 لوائحها الداخلية. 

 

 جيهاتسلطة المحكمة في إعطاء تو .61

 ينطبق هذا النظام إذا كانب المحكمة على إقتناع: (1)

 في إدارة ممتلكاتها أو تنفيذ أهدافها، أو  صندوق الوصاية)أ( أنها إذا أعطب توجيهات سوف تساعد 

 )ب( أنة من المستصوب بخالف ذلك أن تقدم المحكمة توجيهات.

 

أو الوصي  صندوق الوصايةعن المؤسس أو  يمكن أن تقدم المحكمة توجيهات بناء على طلب من أو بالنيابة  (2)

 ق بـ : لفيما يتع

 أو لوائحها الداخلية،  صندوق الوصاية)أ( معنى وتأثير حكم أو بند في ميثاق 

 أو تنفيذ أهدافها،  صندوق الوصاية)ب( الطريقة التي يتعين على المجلس إتباعها إلدارة ممتلكاتها 

 )ت( وظيفة المجلس أو أيا من أعضائة، 

 أم ال، بصندوق الوصاية( ما إذا كان الشخص مستفيد مؤهل )ث

 ، أو صندوق الوصايةفيما بينهم أو بينهم وبين  بصندوق الوصاية)ج( حقوق المستفيدون المؤهلون 

أو ميثاقها أو لوائحها الداخلية أو إدارة  بصتتتندوق الوصتتتاية)ح( أي أمور أخرى تعتبرها المحكمة ذات صتتتلة 

 أهدافها. ممتلكاتها أو تنفيذ 

سبا 2) 61يحق للمحكمة باإلضافة إلى إعطاء توجيهات بموجب النظام رقم  (3) (، إصدار أمر حسب ما تراه منا

 لوضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ. 

 

 صندوق الوصايةسلطة المحكمة في حماية المصالح في  .62

الح الشتتخص الذي جوز للمحكمة في أي إجراء بموجب هذا الجزء إصتتدار أمر بتعيين شتتخص لحماية مصتتي (1)

عندما تقتنع المحكمة أن الشتتتتخص غير قادر على ، صتتتتندوق الوصتتتتايةمة أنة مستتتتتفيد مؤهل في تقتنع المحك

التصرف بنفسة ويمكن أن تصدر أمر بتحديد شروط هذا التعيين وإقالة هذا الشخص وإعطاء توجيهات فيما 

 يتعلق بعمل هذا الشخص. 

صتتتتتندوق تعين من أجل حماية مصتتتتتالحة في أي تعامل مع  يمكن أن يمثل الشتتتتتخص المعين الشتتتتتخص الذي (2)

 أو أي إجراء بموجب هذا الجزء.  الوصاية

(، ال تستتتتتري أي تستتتتتوية تؤثر على الشتتتتتخص الذي ينطبق علية 1) 62عند تعيين ممثل بموجب النظام رقم  (3)

 ( دون موافقة المحكمة. 1) 63النظام رقم 
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 سلطة المحكمة في عزل أو تعيين وكيل مسجل .63

 القيام بذك أن تصدر أمر: صندوق الوصايةحق للمحكمة إذا كانب مقتنعة بأنة من مصلحة ( ي1)

 )أ( باقالة وكيلها المسجل، و/أو 

 )ب( تعيين شخص مؤهل ليكون وكيلها المسجل. 

( يوما 30أن ترستتل إخطار بتغيير الوكيل المستتجل إلى المستتجل خالل ثالثون ) صتتندوق الوصتتاية( يجب على 2)

بهذا الشتتتترط لغرامة ال  تلتزمالتي ال  صتتتتندوق الوصتتتتاية(. وتخضتتتتع 1) 63حكمة بموجب النظام رقم من أمر الم

 . 2تتجاوز المستوى 

 

 سلطة المحكمة في إتخاذ إجراء بالنيابة عن اآلخرين .64

 ينطبق النظام الماثل عندما تكون المحكمة على إقتناع بأن الشخص أخفق في اإلمتثال لـ:  (1)

 أو لوائحها الداخلية، أو  صندوق الوصايةمة الماثلة، أو ميثاق )أ( شرط من شروط األنظ

 أو لوائحها الداخلية.  صندوق الوصاية)ب( التزام مفروذ على الشخص بموجب األنظمة الماثلة أو ميثاق 

يحق للمحكمة، عن طريق إصتتتتتتدار أمر، أن تطلب من المستتتتتتجل اإلمتثال بالشتتتتتترط أو اإللتزام بالنيابة عن ( 2)

 ذي أخفق في القيام بذلك. الشخص ال

 :بـ( يجب أال تقوم المحكمة بذلك إال إذا كانب مقتنعة 3)

 في إدارة ممتلكاتها أو تحقيق أهدافها، أو صندوق الوصاية)أ( أن القيام بذلك سوف يساعد 

 )ب( أنة من المستصوب بخالف ذلك القيام بذلك. 

نفس التأثير كما لو كان إجراء متخذ من قبل الشتتتتتتخص  ( عند قيام المحكمة بذلك فان األمر الصتتتتتتادر منها لة4)

 المطلوب إمتثالة بالشرط أو اإللتزام. 

 

 السلطة العامة للمحكمة فيما يتعلق باألوامر .65

يمكن، بشكل خاآ، أن ينص  بصندوق الوصاية( األمر الصادر من المحكمة بموجب الجزء الماثل فيما يتعلق 1)

 بموجب لوائحها الداخلية. على تعيين أو إقالة الشخص المعين 

( يمكن إصتتدار األمر الصتتادر من المحكمة بموجب الجزء الماثل على الشتتروط أو قد يفرذ البنود التي تراها 2)

 المحكمة مناسبة. 

 

 صندوق الوصايةأحكام تسهيل تقسيم أو دمج  .66

صتتتتندوق تلكات أو أكثر باإلجماع أن مم صتتتتندوق وصتتتتايةينطبق النظام الماثل عندما يقرر أعضتتتتاء مجلس  (1)

 صتتندوق وصتتايةيجب تقستتيمها بين مؤستتستتتين أو أكثر، أو أنة يجب دمج مؤستتستتتين أو أكثر إلى  الوصتتاية

 واحدة. 

أو دمج  صتتتتتندوق الوصتتتتتاية( من أجل تقستتتتتيم 1) 66يمكن تقديم طلب للمستتتتتجل بموجب النظام الماثل رقم   (2)

باصتتدار مثل  متأثرة دوق وصتتايةصتتنصتتلحة الكافية في أي مع إخطار لجميع األشتتخاآ ذو المالمؤستتستتات، 

 هذا األمر. 



 

42  

(، يحق للمسجل إصدار أي أوامر يراها مناسبة لتسهيل التقسيم 1) 66عند تقديم أي طلب بموجب النظام رقم  (3)

 أو الدمج. 

المتأثرة بأي أمر صتتادر من المستتجل أن تقدم تفاصتتيل تغيير  الصتتناديقمن  صتتندوق وصتتايةيجب على كل   (4)

 سجل بالطريقة التي يطلبها. وضع المؤسسات إلى الم

 

يجب على المسجل إجراء القيود الالزمة في السجل إلنفاذ أمر مركز رأس الخيمة الدولي وضمان تسجيل أي  (5)

 جديدة أو مدمجة بصورة صحيحة.  صندوق وصاية

 

 صندوق الوصايةالتحكيم في منازعات   .67

ب إحالة النزاع الناشتتتتئ عن أو فيما يتعلق أنة يج لصتتتتندوق الوصتتتتايةقد يشتتتتترط الميثاق أو اللوائح الداخلية  (1)

بالميثاق أو اللوائح الداخلية وتستتتتتتويتة بشتتتتتتكل نهائي عن طريق التحكيم في المقر وبموجب اللوائح كما هو 

 محدد، وفي حال تعذر ذلك يكون للمحكمة اإلختصاآ القضائي.

مستتتتألة إدارة تنشتتتتأ بين أيا من  أن أي نزاع أو لصتتتتندوق الوصتتتتايةعندما يشتتتتترط الميثاق أو اللوائح الداخلية  (2)

يجب تقديمها للتحكيم، فان هذا الشتتتترط، لجميع األغراذ بموجب  بصتتتتندوق الوصتتتتايةاألطراف فيما يتعلق 

القانون المتعلق بالتحكيم في اإلختصتتاآ القضتتائي للمحكمة، يستتري بين هؤالء األطراف كما لو كان اتفاقية 

 االتفاقية.  تحكيم وكما لو كان هؤالء األطراف أطراف تلك

أن أي نزاع أو مستتألة إدارة تنشتتأ بين أيا من  لصتتندوق الوصتتايةعندما ال يشتتترط الميثاق أو اللوائح الداخلية  (3)

يجب تقديمها للتحكيم ولكن يوافق أطراف النزاع كتابيا على حل  بصتتتتتتندوق الوصتتتتتتايةاألطراف فيما يتعلق 

غراذ بموجتتتب القتتتانون المتعلق بتتتالتحكيم في النزاع عن طريق التحكيم فتتتان تلتتتك االتفتتتاقيتتتة، لجميع األ

 اإلختصاآ القضائي للمحكمة، تسري بين هؤالء األطراف كما لو كانب اتفاقية تحكيم. 

قانون المتعلق  (4) لذي يكمل أو يغير ال بالتحكيم أو التحكيم الممكن وا ما يتعلق  يحق للمحكمة إصتتتتتتتدار أوامر في

 تراه المحكمة مناسبا في الظروف الراهنة.  بالتحكيم في اإلختصاآ القضائي للمحكمة حسب ما

 

 صندوق الوصايةمن قبل معلومات لاتقديم  .68

من أجل  لصتتتندوق الوصتتتايةأن يقدم طلب خطي  صتتتندوق الوصتتتايةيحق للشتتتخص ذو المصتتتلحة الكافية في  (1)

 الحصول على معلومات دقيقة وكاملة فيما يتعلق بأيا مما يلي: 

 ، لصندوق الوصايةالبيانات المالية  (أ)

 ، صندوق الوصايةممتلكات   (ب)

 ، صندوق الوصايةطريقة إدارة ممتلكات   (ت)

 بتنفيذ أهدافها، و صندوق الوصايةطريقة قيام   (ث)

 ، صندوق الوصايةإدارة  (ج)
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اإلمتثال في أقرب وقب ممكن عمليا بعد إستالم هذا الطلب شريطة أن تكون أيا  صندوق الوصايةويجب على 

 (. 2) 68من هذه الطلبات وفقا للنظام رقم 

 صتتندوق الوصتتايةغير ملزمة بتزويد أي شتتخص بمعلومات عن  صتتندوق الوصتتاية(، 4) 68وفقا للنظام رقم  (2)

ولوائحها الداخلية ما لم يكن هناك  صندوق الوصايةعندما يكون تقديم تلك المعلومات محظور بموجب ميثاق 

 أمر صادر من المحكمة بفرذ هذا اإللتزام. 

 58نطبق، يحق للشتتتتتتخص المقدم للطلب اللجوء للمحكمة بموجب النظام رقم ( ي2) 68إذا كان النظام رقم  (3)

للحصتتتتتتول على أمر بتفويض أو اإللزام بتقديم المعلومات المطلوبة وفي هذا الحالة يجب اإلثبات للمحكمة أن 

 تقديم المعلومات أمر ضروري أو مالئم لتمكين تحديد ما إذا كان أم ال:

 بأهدافها،  صندوق الوصايةتقوم  (أ)

 بتنفيذ مهامة،  صندوق الوصايةيقوم مجلس   (ب)

 بصورة صحيحة، و صندوق الوصايةيتم إدارة ممتلكات   (ت)

 بصورة صحيحة.  صندوق الوصايةيتم إدارة   (ث)

 صندوق الوصايةفي تقديم معلومات عن  لصندوق الوصاية( على أي التزام رخر 2) 68ال يؤثر النظام رقم   (4)

رأس الخيمة الدولي أو المستجل للحصتول على معلومات بموجب أي  بموجب األنظمة الماثلة أو ستلطة مركز

 قانون رخر معمول بة. 
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 10الجزء 

 الغرامات والرسوم

 

 الغرامات  .69

معلومات للمستتجل أو وكيلها  بتقديمالتي تخالف شتترط من شتتروط األنظمة الماثلة  صتتندوق الوصتتايةتخضتتع  (1)

 . 3وى المسجل، لغرامة ال تتجاوز المست

تقدم أي بيان كاذب أو مضتتتتلل عن عمد في أي بيانات أو أي مستتتتتند أو أي التي  صتتتتندوق الوصتتتتايةتخضتتتتع  (2)

 . 5مراسالت أخرى يتم تقديمها للمسجل أو وكيلها المسجل، لغرامة ال تتجاوز المستوى 

 .1ق رقم مقياس الغرامات المعياري المطبق على أي مخالفة أليا من األنظمة الماثلة وارد في الملح (3)

 

 الرسوم  .70

 الرستتتتتتوم والغرامات المحدد في األنظمة الماثلة أو أي لوائح مفروضتتتتتتتة بموجب األنظمة الماثلةيجب دفع  (1)

 للمسجل الذي يتعين عليها وضعها في حساب مركز رأس الخيمة الدولي. 

لرستتتتتوم ما لم تنص األنظمة الماثلة على خالف ذلك، الوكيل المستتتتتجل هو الشتتتتتخص الوحيد المفوذ بدفع ا (2)

بموجب النظام الماثل ويجب أال يقبل المستتتجل أي رستتتوم يدفعها أي  صتتتندوق الوصتتتايةللمستتتجل بالنيابة عن 

 شخص رخر.  
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 1الملحق 

 

 نبين فيما يلي مقياس الغرامات المعياري: 

 مبلغ الغرامة المستوى بالمقياس

 درهم إماراتي 1,000 1

 درهم إماراتي 2,000 2

 درهم إماراتي 5,000 3

 درهم إماراتي 10,000 4

 درهم إماراتي 20,000 5

 


