
 ONE: Declarationأوالً: اقرار

Being of sound mind and memory and over the age 

of twenty-one (21) years and not being actuated by 

duress, fraud, mistake, or undue influence, do hereby 

make, publish, and declare that this Will, including the 

revocation provision hereinafter contained, is made 

for the purpose of settling my properties situated or 

arising in the UNITED ARAB EMIRATES only. Any Wills 

or codicils made prior to this Will, relating to my estate 

in UAE are now cancelled.

I, 

born on 

nationality 

holder of Passport Number

with UAE Identity Card No (if applicable) 

residing at 

,UAE 

In order to settle the succession of my estate  

upon my death do provide as follows, namely: 

أنا

احمل الجنسية   

مولود في 

أحمل جواز سفر رقم

بطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

عنواني في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أكتب هذه الوصية من أجل وراثـة ممتلكاتي بعد وفاتي، 
وذلك حسب الشروط واألحكام التالية، تحديدًا:   

أكتــب وصيتــي هــذه بمحــض إرادتي وأنا بكامل قــواي العقلية 
وبذاكــرة ســليمة، وفــي ســن تعــدت الحــادي والعشــرين )21( 
عامــا، ومــن دون أن أتعــرض ألي نــوع مــن اإلكــراه أو التأثيــر غيــر 
المشــروع أو أن يكــون لــدي نيــة فــي االحتيــال أو بارتــكاب أي 
خطــأ، أقــر وأعلــن بموجبــه أن وصيتــي هــذه هــي لغــرض توزيــع 
ــة اإلمــارات العربيــة  ممتلكاتــي الموجــودة أو الناشــئة فــي دول
المتحــدة )إ.ع.م( فقــط، وأي وصايــا كتبتهــا أو عدلتهــا قبــل 
)إ.ع.م.(  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الوصيــة  هــذه 

تعتبــر الغيــة. 

نموذج وصيـة مدنيـة
LAST WILL AND TESTAMENT

محكمــة مســائـل األسـرة الـمـدنـيــة 
 ABU DHABI CIVIL FAMILY COURT
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TWO: Appointment of Executors and Trusteesثانيًا: تعيين منفذي الوصية 

 a) I appointأ( أعّين 

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

ليكـون المنّفـذ والوصـّي علـى وصيتـي، وإذا كان غيـر قـادر أو غيـر 
راغـب فـي ذلـك أو إذا مـات قبـل تنفيـذ وصيتي، ُيطّبـق البند التالي 

بـدالً مـن ذلك. 

to be my executor and trustee, but if he /she is unable or 
unwilling to act or if he/she dies before proving my Will, the 
following provision shall apply instead. 

 b) I appointب( أعّين 

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

.to act as my substitute executor and trusteeللتصرف كالمنفذ على وصيتي.

فــي حــال وفــاة كل المنفذيــن المذكوريــن أعــاه قبــل تنفيــذ  ج( 
وصيتــي، أعيــن المذكــور أدنــاه عوضــً عــن ذلــك.

c) If all of the above appointed executors and trustees die 
before proving my Will, I revoke their appointments and 
I make the following further appointment instead.

 d) I appointد( أعّين 

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

.to act as my substitute executor and trusteeللتصرف كالمنفذ على وصيتي.
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 THREE: Debts and Funeral Expensesثالثًا: الديون ومصاريف الدفن 

I direct my trustees to make payment of my lawful 
debts and funeral expenses and of the expenses of 
winding up my estate.

جنازتــي  ونفقــات  القانونيــة  ديونــي  بــأداء  أوصيائــي  أوجــه   
تركتــي. تصفيــة  ونفقــات 

رابعًا: خطاب الرغبات

خامسًا: القانون 

FOUR: Letter of Wishes

FIVE: Jurisdiction

I direct my trustees to give effect to any writings 

granted by me, however informal they may be, 

provided they are signed by me, dated after the date 

hereof and are clearly expressive of my intention, as to 

which my trustees shall be the sole judges. 

a) The laws of the United Arab Emirates (UAE) applies.

b) The substantive provisions governing testamentary 

disposition and other dispositions taking effect 

after my death shall govern the provisions of this 

Will. 

أوجــه أوصيائــي بتنفيــذ أي تفويضــات قمــت بإصدارهــا مهمــا 
طرفــي،  مــن  موقعــة  تكــون  أن  علــى  رســمية،  غيــر  كانــت 
وتحمــل تاريخــا الحقــا لتاريــخ هــذه الوصيــة وتفصــح بوضــوح 
عــن نيتــي والتــي ســيكون أوصيائــي هــم الوحيــدون المخــول 

لهــم الحكــم بشــأنها. 

 أ(   تطبق قوانين دولة االمارات العربية المتحدة.

 ب(  واألحــكام الموضوعيــة التــي تحكــم التصرفــات المتعلقــة 
بالوصايــا والتصرفــات األخــرى التــي قــد تصبــح نافــذة بعــد 

وفاتــي. 

SIX: Entitlements of Insurance Proceedsسادسًا: مستحقات إيرادات التأمين

I direct my trustees that all proceeds from any 

insurance policies shall be distributed according to 

the existing nomination/beneficiary form completed 

by me and in the absence of such form, the following 

beneficiary provisions of this Will shall apply instead. 

أوّجــه أوصيائــي بــأن يتــم توزيــع جميــع اإليــرادات المتأتيــة مــن 
أّي بوالــص تأميــن وفــق نمــوذج المســتفيدين القائــم والمعبــأ 
مــن قبلــي. وفــي حــال عــدم وجــود هــذا النمــوذج تنطبــق بنود 

االنتفــاع التاليــة المذكــورة فــي هــذه الوصيــة بــدالً مــن ذلــك.
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SEVEN: Distribution of My Estate Proceedsسابعًا: توزيع تركتي

أوّجـــه أوصيائـــي بـــأن يحّولـــوا كل الباقـــي مـــن أموالـــي وممتلكاتـــي، 
ــا فـــي ذلـــك  ــة بمـ ــة األصـــول الماليـ ــة وكافـ ــر المنقولـ ــة وغيـ المنقولـ
علـــى ســـبيل المثـــال ال الحصـــر الحســـابات المصرفيـــة متضمنـــة 
حســـابات التوفيـــر والودائـــع وأّي حســـابات أخـــرى والدراجـــات الناريـــة 
ـــاث  ـــة والحلـــي والمجوهـــرات واألث والســـيارات والقطـــع الفنيـــة واألثري
والتجهيـــزات وســـندات الديـــن وأثمـــان اإليجـــار والصكـــوك وخزائـــن 
والتـــركات  واالســـتثمارات  واألســـهم  والســـندات  اآلمـــن  اإليـــداع 
وصناديـــق االســـتثمار ورؤوس األمـــوال وتعويضـــات الوفـــاة علـــى رأس 
العمـــل ومكافـــآت نهايـــة الخدمـــة والمدخـــرات وجميـــع تعويضـــات 
بوالـــص التأميـــن وأّي حصـــص فـــي أّي شـــركات وأّي أصـــول أخـــرى 

بشـــكل مطلـــق إلـــى: 

I direct my trustees to make over the whole residue 
and remainder of my means and estate, moveable and 
immoveable properties, all financial assets including but 
not limited to bank accounts, including savings, current 
and fixed deposits and any other accounts, motorcycles, 
motor cars, art and antiques, jewels, jewellery, furniture 
and fixtures, debentures, leasehold, bonds, security 
lockers, stocks, shares, investments, inheritance, mutual 
funds, capital, death in service benefits, gratuity payments, 
reserves, all insurance policies and any shareholding in any 
companies and any other assets to the following:

 Beneficiaryالموصى له 

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

في حال أن الموصى له أعاله 
 

If the above beneficiary 

لــم يبــق علــى قيــد الحيــاة مــن بعــدي، وفــي هــذه الحالة فقــط، فإني 
ــي وممتلكاتــي  ــوا كل الباقــي مــن أموال ــأن يحول ــه أوصيائــي ب أوّج

علــى النحــو التالــي:

does not survive me, but in such event only, I direct my 
trustees to make over the whole residue and remainder of 
my means and estate in the following manner:

:a) As to a (              %) percentage share of residue toأ( نسبة )             ٪(  بالمائة من حصصي الباقية تؤول إلى:

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

رفــض  أو  بعــدي  مــن  الحيــاة  قيــد  علــى  يبقــى  لــم  حــال  )وفــي 
قبــول مــا آل إليــه بالوصيــة، فعندئــذ تــؤول الحصــة إلــى أبنائه/هــا، 
إذا عاشــوا مــن بعــدي، تقســم بينهــم بأنصبــة متســاوية إذا زاد 

عددهــم عــن واحــد(.

(and in the event of her/him not surviving me or failing to 
take a vested interest, then to her/his children as shall 
survive me to share equally among them if more than one).
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:b) As to a (              %) percentage share of residue toب( نسبة )             ٪(  بالمائة من حصصي الباقية تؤول إلى:

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

لم  منتفع  إلى  ممتلكاتي  باقي  من  جزء  أي  أيلولة  حال  في  ج( 
يبلغ سن الحادي والعشرين )21( عاما يحتفظ أوصيائي بذلك 
الجزء كأمانة لصالح ذلك المستفيد لحين بلوغه سن الحادي 

والعشرين )21( عاما.

c) If any part of the residue of my estate falls to a beneficiary 
who has not attained the age of twenty-one (21) years, my 
trustees shall hold the same in trust for this beneficiary 
until the age of twenty-one (21) years is attained.

يتم حفظ الدخل الناشئ عن مثل هذه الحصة تراكميً، ومع  د( 
رأس  الدخل/  لمنفذي وصيتي استخدام كل هذا  ذلك يجوز 
وتعليمه  المنتفع  ذلك  إعالة  أجل  من  منه  بعض  أو  المال 

وتحقيق مصالحه.

d) Income arising from such share shall be accumulated but 
my trustees may apply all or part of the income or capital 
of this share for the maintenance, education or benefit of 
this beneficiary.

باقي  من  أعاه  المذكورة  الحصص  من  أي  بقاء  حال  في  هـ( 
توزيع  يتم  السابقة،  البنود  بموجب  توزيع  بدون  ممتلكاتي 
لحصة  وفقً  تناسبيً  اآلخرين  المنتفعين  إلى  الحصص  تلك 

كل منهم.

e) In the event of any of the foregoing shares of the residue 
remain indisposed of by the preceding provisions, such 
share shall be distributed to the other beneficiaries pro 
rata according to their shares.

If any part of my estate is held for a beneficiary who lacks full 
legal capacity, my trustees shall have the following powers:-

a) To pay or apply any part of the income or capital falling to 
that beneficiary for his or her benefit in any manner my 
trustees think proper.

b) To retain the same until such capacity is attained, 
accumulating income with capital.

c) To pay over the same to the legal guardian or the person 
for the time being having the custody of that beneficiary, 
whose receipt shall be a sufficient discharge to my trustees.

d) My trustees shall have the fullest powers of retention, 
realisation, investment, appropriation, transfer of property 
without consideration, and management of my estate as 
if they were absolute owners and not trustees, however 
all proceeds are for the interest of the beneficiaries only.  

e) My trustees may appoint one or more executor of their 
own number to act as solicitor or agent in any other 
capacity and allow that trustee the same remuneration, 
as to which that trustee would have been entitled to if 
such appointment is made.

لألهلية  يفتقر  منتفع  لصالح  تركتي  من  جزء  أي  أيلولة  حال  في 
القانونية الكاملة، فسيكون ألوصيائي الصاحيات التالية:

لذلك  اآليل  المال  رأس  أو  اإليراد  من  جزء  أي  استخدام  أو  أداء   أ( 
يراها  التي  بالطريقة  مصلحتها  أو  مصلحته  فيه  لما  المنتفع 

أوصيائي مناسبة.

مع  المطلوبة  األهلية  بلوغه  حين  إلى  الجزء  ذلك  على  اإلبقاء   ب( 
إضافة اإليراد إلى رأس المال.

له  الذي  الشخص  أو  الشرعي  الوصي  إلى  المذكور  الجزء  أداء   ج( 
حق الوصاية على ذلك المنتفع في تلك المرحلة، وسيكون في 

اإليصال الصادر عن أي منهما إبراء كافيً لذمة أوصيائي.

بيعها  أو  بممتلكاتي  لاحتفاظ  المطلقة  الصاحية  ألوصيائي  د( 
أو استثمارها أو تخصيصها لغرض بعينه، أو تحويل ملكيتها 
يملكونها  كانوا  لو  كما  تركتي  وإدارة  أتعاب،  أي  تقاضي  دون 
كافة  تبقي  ذلك،  ومع  عليها؛  أوصياء  وليسوا  مطلق  بشكل 

اإليرادات لصالح المنتفعين فقط بما يحقق مصلحتهم.

يمكن ألوصيائي تعيين واحد منهم أو أكثر ليكون محاميً أو  هـ( 
وكيًا بأي صفة أخرى وتخصيص نفس الراتب لذلك الوصي الذي 

كان يحق له أن يحصل عليه إذا ما تم توكيل غيره. 

EIGHT: Powers of Executors and Trusteesثامنًا: صالحيات منفذي الوصية
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NINE: Guardianship Appointments (if applicable)تاسعًا: تعيينات الوصاية   

 Upon my demise, I appointُيعين بعد وفاتي: 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

:to act as permanent guardian of my child/ren as followsليكون الوصّي الدائم على ولدي/ أوالدي المذكورين أدناه:

My child named .11. ابني / ابنتي 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

My child named .22. ابني / ابنتي 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

My child named .33. ابني / ابنتي 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم
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وفي حال توفي قبلي أو كان غير قادر أو غير راغب في التصرف 
بهذه الصفة، عندئذ

In the event of him/her predeceasing me or being unable or 

unwilling to act, then;

 I appointأعّين 

  born onالمولود في 

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

ليكون الوصّي الدائم على ولدي/ أوالدي، إذا كانوا تحت سن األهلية 
القانونية الكاملة عند وفاتي.  

to act as the permanent guardian of my child/ren, if they are 

under the age of full capacity at the time of my death.

 ولكن، إذا كان األوصياء الدائمون المعّينون المذكورون أعاه 
غير قادرين على التصّرف وتولي والية ولدي/أوالدي للفترة االنتقالية 

فقط، عندئذ:

However, if the appointed permanent guardian mentioned 

above is unable to act and take the custody of my child/ren 

for the interim period only, then;

 I appointأعّين 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

ليكون الوصّي المؤقت على ولدي/ أوالدي، وفي حال وفاة هذا 
الوصي قبلي أو كان غير قادر أو غير راغب في التصرف بهذه الصفة،

to act as the interim guardian of my child/ren, and in the event 

of her/him predeceasing me or being unable or unwilling to act

 I then appointعندئذ، أعّين 

  born onالمولود في 

nationaltyمن الجنسية

holder of Passport Numberحامل جواز سفر رقم

 with UAE Identity Card No (if applicable)وبطاقة هوية اإلمارات رقم )إن وجدت(

.to act as interim guardian of my child/renليكون الوصّي المؤقت على ولدي/ أوالدي.

ويسري هذا التعيين للوصاية المؤقتة إلى أن يتمكن األوصياء 
الدائمون التصرف وتولي والية ولدي/ أوالدي.

This interim guardianship appointment will apply until  

the permanent guardians will be able to act and take over 

the custody of my child/ren.
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Finally: I declare that my country of domicile isأخيرا: أعلن أّن موطني األّم هو

 وأّني مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في وقت كتابتي لهذه الوصية.

and I am residing in the United Arab Emirates  

at the time of writing this Will.

 تم اعداد هذه الوصية بمعرفتي وأقر بمسؤوليتي القانونية 
عن صحة كافة البيانات الواردة فيها.

This document is executed as with my knowledge  
and I declare that all information contained herein  
are correct I am legally responsible for them. 

Nameاالسم 

Emirates ID numberرقم الهوية اإلماراتيةPassport numberرقم جواز السفر

Signatureالتوقيع

TEN: Execution and Attestationعاشرًا: اإلشهاد والتنفيذ
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