
  
 
 

ة القانونیةالوكالما   
ؤونك شفي مجال ذلك كون ك. وقد یتخاذ القرارات بالنیابة عنإجراء التصرفات وابصاً آخر تُفوض بموجبھا شخوثیقة مكتوبة الة القانونیة الوك

.عاجزاً ت ستقبالً في حال أصبحمویمكن استخدامھا  .الشخصیة كبرفاھیتؤون المتعلقة الشالمالیة أو    
 

صالحیات تسرد الو، كنھم أن یساعدوم ریدبالوكالء، الذین تالمعروفین باسم شخاص، بشكل مفصل على أسماء األالقانونیة لة وكاال تنص
تاریخ بدء الوكالء بمھامھم.على الة تنص الوك ا لھم. كماحھمنالفردیة التي ترید أن ت  

 
وكالة قانونیة؟ عملیستطیع من   

 زیارةھ. یرجى علن إفالسأإذا كان الشخص قد  اً على ذلكنیة ولكن ھناك قیودوكالة قانو لیعم أن اماً ع 16اوز سنھ جتي شخص یمكن أل
المعلومات. نمزید ملالطالع على لكتروني موقعنا اإل  

 
جزاً؟تكون عاأن  معنى ام  

م ال. أجزاً  عاتَ نك خص أن یحدد ما إذاسجل ومرطبیب م، حیث یمكن لرضم تیجة لحادث أوئ نفاجقدرتك تدریجیاً أو بشكل مقد تضعف   
 

ث إن لم یكن لدّي وكالة قانونیة؟یحدالذي یمكن أن ماذا   
 فقدفیما یتعلق بشؤونك، تخاذ قرارات قادر على ا. وإذا كنت غیر نونيقاض تفویتلقائیاً باتخاذ إجراءات نیابة عنك دون م أن یقو حدألال یحق 

ة عنك.صرف نیابللتفویض ت ىعل صدقائك إلى اللجوء إلى المحكمة للحصولأأو لتك تضطر عائ  
 

نین؟لمسا الوكالة القانونیة لألشخاص تألیس  
.أموره ولكن أي شخص عرضة للحوادث والمرضتدبر  على یصبح غیر قادرقد  في أنھ التفكیر، ال أحد یود ال  
 

 لألشخاص الذین لدیھم الكثیر من المال؟الة القانونیة ت الوكألیس
تخذوا قرارات یتشمل أیضاً تعیین األشخاص الذین یمكنھم أن الممتلكات بل لیة أو الما ؤونإدارة الشب فقط تعلقتال  قانونیةال فالوكالةال، 

 رفاھیتك الشخصیة. بالنیابة عنك بخصوص
 

 من یمكنني أن أعین كوكیل قانوني عني؟
ً  16سن فوق على أن یكون   ریدهت یمكنك أن تعین أي شخص  م أو محاسب أوو محاء أدقالة أو أحد األصفرداً من أفراد العائوقد یكون  عاما

وكیلك في للتدخل في حال عدم استطاعة لوكیل اإلضاباما یسمى و أد أكثر من وكیل واحد وینصح عادة بوجوج من ھؤالء األشخاص. مزی
 یابة عنك.بالتصرف بالن

 
 الشخصیة. كرفاھیتفي صرف شؤونك المالیة وشخصاً آخر للتفي  للتصرف شخصاً ن تعین كما یمكنك أ

 
ومن المفید أن تحتفظ بنسخة  .من مھام كوكیل قانوني ب علیھیترتا معینھ كوكیل تُ الذي ترید أن  شخصال مع بأن تناقشادة ح عینصو

من أن تعیین الوكیل  غمیلك مستقبالً. وعلى الرلشخص الذي سیكون وكأن تعطي نسخة منھا لتم نقاشھا وعن المسائل التي مالحظات مدونة 
 شؤونك المالیة وممتلكاتك.في التصرف بنك فلس وكیالً عیین شخص مطیع تعإال أنك ال تسترك تیامن اخ ألةني مسالقانو

 
أو أین أجدھا؟على وكالة قانونیة یف أحصل ك  

ركات الش قدم لك المشورة القانونیة حول ھذه المسألة. وعدا عن ذلك، فإن بعضوأن ییساعدك في كتابة وكالة قانونیة یمكن ألي محام أن 
روني.الخصوص على موقعنا اإللكتك أیضاً معلومات مفیدة بھذا ت القانونیة. وھنامن الوكاالجاھزة  ذجمان ة تبیعطاسیلقرت اومحال  

 
 

تكلف الوكالة القانونیة؟ كم  
ن ب أن تتضمآلخر. ویجشخص األسعار من تختلف رسماً مقابل كتابة نص الوكالة وقد یتقاضى الشخص المتخصص بكتابة الوكاالت 

سوم القانونیة. وقد یتم استیفاء ر قدرتك على فھم الوكالةلغرض من الشھادة تأكید . وارس أو طبیبموقعة من محام مما لقانونیة شھادةة اكالالو
على  وذلكحول رسومنا المالیة ن المعلومات مزید م االطالع على. ویمكنك كما أننا نستوفي رسوم تسجیل أیضاً خدمة. منك مقابل ھذه ال

یاً.ھاتف ل بنانت أو من خالل االتصاالنترموقعنا على ا  
 

قانونیة؟صل لوكالتي الما الذي یح  
 إدارة شؤونك بنفسك.قادراً على  تزالى ولو كنت ال استخدامھا حت إمكانیةتُسجل الوكالة القانونیة معنا قبل یجب أن 
 ة:لتسجیل الوكالة القانونی لنارسال الوثائق التالیة ویجب إ
 .مل تفاصیلھاا في ذلك الشھادة بكامقعة بوكالتك القانونیة مو •
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 حرة.یابة عنك بإرادتھم الللعمل بالن ھمك على استعدادئتأكید بأن وكیلك/وكال •
 جیلرسوم التس •

 
دلیل  وھناك )EPOARروني (سجیل اإللكتلتك القانونیة الكترونیاً عبر میزة التلبرید أو أن تقدم وكاك أن ترسل مستنداتك إلینا عبر ایمكن

 ت.إلنترنا طوة بخطوة على موقعنا علىیشرح لك ذلك خ
 
ونیة الوكالة القانونیة مع الشھادة. كما نرسل لك نسخة من الوكالة القاننسخة أصلیة من مستنداتك ولك حال تسجیل الوكالة القانونیة، نعید و

 في ملفاتك.بھ المسجلة لالحتفاظ 
 

 بح عاجزاً؟قبل أن أصوكالتي القانونیة دام یلي القانوني استخھل یمكن لوك
قادراً على ذا لم تعد إال إك الشخصیة رفاھیتشأن اتخاذ قرارات ب ذلك ولكن ال یمكنھ أمورك المالیة إذا أردت منھفي مساعدتك  نعم، یمكنھ

 رارات بنفسك.تخاذ ھذه القا
 

 جب االحتفاظ بالسجالتمسؤولیة ووا
كالء كالو ،أعمالھمن في ومرمستء الیعني أن یحتفظ الوكالو تصرفاتھمبسجالت  ن عنك مسؤولیة االحتفاظیوكلملوكالء القانونیین العلى ا

ك رفاھتیحتفظ الوكالء المعنیین بوأن یشؤونك المالیة و كممتلكاتسابات مالیة بخصوص حب ،الشؤون المالیةبتولي صالحیات الذین لدیھم 
 عد الممارسة.قوافي  ناك إرشادات حول ھذا األمرھ برفاھیتك الشخصیة. الشخصیة بسجالت تتعلق

 
 لقانونیة بعد تسجیلھا؟اء الوكالة اغھل یمكنني إل

المعلومات عن كیفیة القیام بذلك تسجیلھا معنا.  بعد ،وحة بموجبھاصالحیات أو السلطات الممنأي من ال غاء وكالتك القانونیة أویمكنك إل
 .متوفرة على موقعنا على اإلنترنت

 
 ى مزید من المساعدة والمعلومات؟یمكنني الحصول علأین 

یمكنك  كما ،وھناك الكثیر من المعلومات المفیدة على موقعنا. زن أدفایز بیرو)تییالمواطنین (س رةالمشومكتب ساعدك محامیك أو أن ی یمكن
د زیارتك لنا، یرجى االتصال ف المسؤول عنالموظ لةقابمن م للتأكدذا كنت تفضل ذلك. مكتبنا مفتوح للعموم. ومع ذلك االتصال بنا ھاتفیاً إ

 بنا لحجز موعد.
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