
 

 

 وكالة الدائمة ال . 8
 

ر  
ّ
 استعالماٍت هاتف�ة عن الوكالِة الدائمة (ع� الرقم  يوف

َ
ي    24). فهناك معلوماٌت مسَجلة متاحة  1300  858  455المحا�ي العام خدمة

ساعة �ف
الدائمة. وللتحدث إ� موظف   ف الساعة  اليوم ُ�جاُب فيها عن عدٍد من األسئلِة الشائعة حول الوكالِة      9استعالمات، اتصل بالمكتب بني

�
صباحا

ف إ� الجمعة.  4:30والساعة    مساًء، من االثنني
 
 

 وكالٍة دائمة؟
َ
 أين أجد استمارة

 
ْ ‘دل�ل مكتب المحا�ي العام إ� الوكالة الدائمة’ و‘رزمة معلومات الوكالة الدائمة’.  ي

ئت   تجد استمارَة وكالٍة دائمة ع� ظهر ��ش
 

ي لمكتب المحا�ي العاتحتوي 
وئف  من الموقع اإلل��ت

�
هما مجانا

�
�ل ف تان كلتاهما ع� إرشادات لملء االستمارة خطوًة فخطوة، و�مكن ت�ف  م. هاتان الن�ش

 
 

 ما �ي الوكالة الدائمة؟ 
 

 الدائمة  
ُ
 قانون�ة    18ألي شخص عمرە  )  enduring power of attorney(تتيح الوكالة

ٌ
 فما فوق ولد�ه أهل�ة

�
 كان  عاما

�
 آخر، طب�ع�ا

�
أن �منَح شخصا

، ُسلطة
�
 عنه. ُ�د� الشخُص المانُح لهذە السلطة    ً◌ أم اعتبار�ا

ً
. وُ�دَ� الشخُص الطب��ي أو  الموِكلقانون�ة التخاذ قراراٍت تتصل بماِلِه و/أو بأمالِ�ِه ن�ابة

فَ التنالوك�لاالعتباري الذي َ�قبل هذە الوكالة   الدائمة ح�ي
ُ
ي االستمارة. . تدخل الوكالة

 ف�ذ اعتبارا� من الوقت المحدد �ف
 

ي ما بعد. الس 
َقَد الموِكُل القدرَة ع� اتخاِذ قراراٍت حك�مة �ف

َ
 المفعول و�ْن ف

َ
 الدائمة تظل سار�ة

َ
ب�ُل الوح�د إلنهاِء ُسلطة الوك�ل  تجدر اإلشارة إ� أّن الوكالة

 هو سحُب الوكالِة الدائمِة منه. 
 

 َ   قادر� ع� توقيع االستمارة؟ماذا أفعل إذا كنُت غ�ي
 

َ قادر� ع� التوقيع باسمه، لسبٍب ما:  ف �كون الشخُص الموِكُل غ�ي  حني
 

ُ قادر� ع� ال�تابِة بها  •  كأْن �كوَن قادرا� ع� فهم الع���ة ول�نه غ�ي
ُ قادر� ع� قراءِتها أو ال�تابِة بها  •  أو أْن �كوَن قادرا� ع� فهم الع���ة ول�نه غ�ي
َ قادر� ع� ال�تابِة بهاأو أْن  • َ قادر� ع� فهم الع���ة وغ�ي  �كوَن غ�ي
َ قادر� ع� فهم الع���ة ول�نه قادٌر ع� ال�تابِة بها  •  أو أْن �كوَن غ�ي

 
ب، أو حىت بصمِة إب ي ما َ�َضُع هذا الشخُص ِمن عالمة بدَل التوقيع، كوضع� األحرِف األو� ِمن اسمه، أو إشارِة �ف

ي هذە الحال، �ك�ف
َط إدراج�  �ف هاِمه، �ش

ي الوكالة الدائمة. ُتدَ� هذە الفقرة  
�ٍة مناسبة �ف  marksman or(  ‘لَمتلو عل�هفقرة الشخص ا’أو    ‘فقرة الشخص غ�ي القادر ع� التوقيع’فقرٍة تفس�ي

readover clause( .إلعداِد وكالٍة دائمة تحتوي ع� هكذا فقرة ( ي� مح�ي
 . ُينَصح بطلِب مساعدٍة قانون�ة (ِمن محاٍم أو ِمن مركز� إرشاٍد قانوئف
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 َمن �مكنه أن �شهَد ع� الوكالة الدائمة؟ 
 

 معتَمد
�
. و�جب أن �كوَن أحُد الشاهدْين شخصا ف َع الموِكُل ع� الوكالِة الدائمة بحضور شاهدْين مستقلني

ّ
ال�ا، �جب أن يوق ي غرب أس�ت

ا� للشهادة ع�  �ف
فة واإلقرارات الرسم�ة  الوثائق بموجب  

�
،  ) Oaths, Affidavits and Statutory Declarations Act 2005(  2005قانون األْ�مان والشهادات الُمَحل

ي ’رزمة  
 كاملة بالشهود المعتَمدين �ف

ٌ
. هناك الئحة

�
ط�ا َ ُ ، أو موظَف حكومة وكومنولث، أو �ش

�
 طب�ا

�
َ ُصلح، أو ممارسا ي

معلومات الوكالة  كأْن �كوَن قا�ف
 الدائمة’. 

 
 أن �كوَن أحُدهما منها ف

�
ي وج��ا

 �قَل  َ�ِصّح أن �كوَن الشاهدان كالهما ِمن هذە الالئحة ول�ْن �ك�ف
ّ

ي فأ�
 الدن�ا للشاهد الثائف

ُ
وُط القانون�ة قط. أما ال�ش

فَ وك�ً� أو وك�ً� بد�ً�.  18عمُرُە عن   �كوَن هو الشخَص المعنيَّ
ّ

 وأ�
�
 عاما

 
 

ي الدائمة؟ 
 هل َ�ِجُب أن أسجَل وكالئت

 
ال�ا ِسِجل للوكاالت الدائمة. فعل�ك أنت أن َتضَمَن تزو�َد  ي غرب أس�ت

ف كافة بنسخٍة من الوكالة. ال يوجد �ف  األشخاص المعنيني
 

ي واألمالك (
ي دائرة األرا�ف

الدائمة �ف إذا كنت صاحَب ِملك، ف�مكنك �سج�ُل وكالِتك  َك مستقَبً� إ� إجراِء  Landgateول�ْن، 
�
إذا احتاَج وك�ل )، حىت 

 معامالت ع� هذا الِملك، كان له ذلك. 
 

ي واألمالك (و�ي ال
ي  َتطلُب دائرُة األرا�ف

ال�ا) االحتفاظ� بنسخٍة أصل�ة من الوكالة الدائمة �ف ي بغرب أس�ت
ي ُتمِسُك ِسجَل ِمل��ة األرا�ف  الحكوم�ة الىت

ُ
هيئة
 سجالتها عند إجراِء معاملٍة ما ع� الِملك. 

 
ف منها (أي أْن تمأل   ف أصليتنيْ ي الوقت  لذا ننصحك، عند ملِء استمارة الوكالة الدائمة، أن تحتفظ� بنسختنيْ

ف بدل استمارٍة واحدة بالب�انات نفِسها �ف استمارتنيْ
ي واألمالك. 

ي دائرة األرا�ف
خرى �ف

ُ
 نفِسه). َتحتِفظ� أنَت بواحدة وُتوِدُع األ

 
ي واألمالك، ف�جب عل�ك الق�اُم بذلك خالل ثالثِة أشهر من تار�ــــخ� عمِل الوكالة. 

ي دائرة األرا�ف
 و�ذا أردت إ�داَع وكالِتك الدائمة �ف

  
ي تلك الدائرة وفقدَت أهليَتك القانون�ة وقَت إجراء المعاملة، فسوف ُ�طلب ِمن وك�لك ملُء إقرار� 

 الدائمة    فإْن لم ُتوِدْع وكالَتك الدائمة �ف
َ
رس�ي بأّن الوكالة

ي  ما تزال سار�ة. وللوك�ل أن �س� بدً� من ذلك الستصدار� قرار بهذا المعىف من المحكمة اإلدار�ة للوال�ة. و�م 
ي دائرة األرا�ف

كنه ِمن ثم إ�داُع الوكالة �ف
 واألمالك و�جراُء ما ي��د إجراءُە ع� الِملك ِمن معامالت. 

 
ي واألمالك أو سحِبها منها. 

 رْسم ع� إ�داع الوكالِة الدائمة لدى دائرة األرا�ف
 وُ�سَتْو�فَ

 
 

ِل هل َ�ِجُب أن تكوَن لدى 
�
 قانون�ة؟  الموك

ٌ
 أهل�ة

 
ي قدرة الموِكل ع� اتخاِذ قرار �جب أن �كوَن الم

ي حال كان ثمة شك �ف
ُل قادرا� ع� اتخاذ قراراٍت حك�مة وقَت ملِء استمارِة الوكالِة الدائمة. و�ف

�
اٍت وك

ي هذا الشأن 
ب �ف

�
   -حك�مة، فُ�طل

ً
ي صحة مناسب.  -كتابة  رأُي طب�ب أو سواە ِمن ِمَهىف

 
 

ي الدائمة عند الحاجِة إ� ذلك؟  ي وكالىت
ل�ف

�
 ك�ف أ

 
َط أن تكوَن ما تزاُل تتمتُع باألهل�ِة القانون�ة. و�ْن أردَت إنهاَء الوكالة،   ي أي� وقٍت شئت، �ش

فعل�ك إخطاُر وك�ِلك وجميع�  �مكنك إلغاُء الوكالِة الدائمة �ف
. مع وجوب االحتفاِظ بن 

�
، وُ�فَضل أن �كوَن هذا اإلخطاُر خط�ا ف فَ واعتبار�ني ف بذلك ِمن أشخاص� طب�عيني سخٍة من اإلخطار والئحٍة بأسماء جميع  المعنيني

ف الذين أرَسلَت إليهم هذا اإلخطار.  ف واالعتبار�ني  األشخاص الطب�عيني
 

ف عل�ك تقد�ُم طلِب إلغاٍء رس�ي للوكالة إ� هذە الدائ  ي واألمالك، فسوف يتعني
ي دائرة األرا�ف

رة ودفُع الرسِم المقَرر�  و�ْن كنَت قد أوَدعَت وكالَتك الدائمة �ف
 لذلك. 
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 اخت�ار الوك�ل 

 
 لك أو أحَد أفراِد أ� 

�
�كا  أو �ش

�
ك ِمن شخص أو أشخاص. �مكن أن �كوَن الوك�ل زوَجا

�
ِتك اآلَخ��ن أو  �عود إل�ك أنت أن تختاَر َمن ت��د أن �كوَن وك�ل

. المهم أن �كوَن الشخُص  
�
 أو عاما

�
 خاصا

�
 أو أمينا

�
 أو محام�ا

�
 منك أو محاسبا

�
 مقَ��ا

�
 لِ صد�قا

�
ُم ف�ه العمَل دْوما َتَتَوسَّ ك  المختار جديرا� بالثقة  ُ ما ف�ه خ�ي

. وصالُح حاِلك كأفضل ما �كون ف َ من شخصني ي وقٍت ما أ���
 . وال َ�ِصُح أن �كوَن الوك�ُل �ف

 
 

 لم��ٍد من المعلومات اتصل بمكتب المحا�ي العام: 
 

Office of the Public Advocate 
PO Box 6293, EAST PERTH  WA  6892 

 455 858 1300 هاتف:  
 opa@justice.wa.gov.au إ�م�ل: 

نت:   www.publicadvocate.wa.gov.au إن�ت
 
 
 
 

ي واألمالك
 Landgate -  دائرة األرا�ف

1 Midland Square, MIDLAND  WA  6056 
PO Box 2222, MIDLAND  WA  6936 

 7373 9273 (08)هاتف: 
 7666 9273 (08)فا�س: 
 customerservice@landgate.wa.gov.au إ�م�ل: 

نت:    www.landgate.wa.gov.auإن�ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  مالحظة: 
�
ُ هاهنا التأن�ث وُ�ف�د الُمفرُد الجمَع أ�ضا  ُ�ف�د التذك�ي

 
 
 

ر ما فيها من معلو 
َّ
ّ كخدمٍة عامة. وُ�وف ي صح�فة المعلوماِت هذە ع� أساس� تطو�ي

ر المعلوماُت المقَدمة �ف
َّ
ُر فقط ع� أساس� أن �كوَن القارُئ هو المسؤوَل عن تقدير األمور  ُتوف

َّ
ماٍت ونصائح ِبن�ٍة حسنة ول�نها ُتوف

ال�ا ("الوال�ة") أو أ  التوض�حات والت��حاتالمطروحة فيها وأن �كوَن هو المسؤوَل عن التثبِت من     والمعلومات ذات الصلة الواردِة فيها كافة. ولن تكوَن وال�ة غرب أس�ت
ً
ُي وكالٍة أو أداٍة حكوم�ٍة تابعٍة لها مسؤولة

 عن إهمال، َينشأ عن استخداِم أو االعتماد ع  ولن �كوَن أُي موظٍف أو وك�ٍل حكو�ي 
�
ْن ناتجا

�
 ما كان سبُبه وسواٌء أ�اَن أم لم َ��

�
ر، أ�ا ي هذە األدلة  فيها مسؤوً� عن أي� عطٍل أو �ف

� أي� معلومٍة أو نص�حة مقَدمة �ف
 اد�ة. اإلرش
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