
دليل لكتابة وصية

 لماذا نكتب 
وصية؟

القضايا القانونية الخاصة بكبار السن

Why make a will? Arabic



ي يمكن  كتابة الوصية تبدد الشكوك والصعوبات ال�ت
أن تنشأ عند عدم توفر دليل عىل رغبات الشخص 

 . المتو�ف

ح�ت إذا لم يكن لديك الكث�ي من النقود أو ال تملك 
ف أشياء  ك ألشخاص معين�ي ي أن ت�ت

اًل، فقد ترغب �ف ف م�ف
أخرى قّيمة أو ذات قيمة عاطفية مثل: األعمال الفنية 
أو العمالت المعدنية أو المجوهرات أو التحف العتيقة 

أو الرسائل أو الصور.
بعد وفاتك ُيشار إىل ممتلكاتك وثرواتك عىل أنها تركة.

لماذا أحتاج إىل وصية؟ 
ك وصية، فأنت ال تملك أي رأي حول كيفية  إذا لم ت�ت

توزيــــع تركتك. وإذا وافتك المنية دون ترك وصية 
)المعروفة باسم “الوفاة دون وصية”( فسيتم توزيــــع 

تركتك عىل أقربائك وفًقا لصيغة قانونية )ُتعرف “بقواعد 
انعدام الوصية”(. قد يكون هذا مختلًفا تماًما عما كنت 

تريده أو تنوي حدوثه. ويمكن أيًضا أن تكون الوفاة “دون 
ات والتكاليف  ي تعقد األمور والتأخ�ي

ترك وصية” سبًبا �ف
ي سُتفرض عىل من تركتهم خلفك.   اإلضافية ال�ت

الوصية هي وثيقة قانونية تحدد كيف تريد 
ي تمتلكها بعد وفاتك.  توزيــــع األشياء ال�ت
الوصايا ليست فقط لألشخاص الذين 

لديهم ممتلكات أو الكث�ي من النقود.

 كتابة الوصية هي بمثابة خطوة 
ّ
إن

: إيجابية يمكنك اتخاذها من أجل ما يىلي
■ إعالة األشخاص الذين تهتم ألمرهم	

■ 	
ف ترك أشياء معينة ألشخاص معين�ي

■ ي 	
ف شخص تثق به لتنفيذ التعليمات الواردة �ف  تعي�ي

وصيتك )منفذ الوصية( 

■  ترك أي تعليمات أخرى قد تفكر فيها )عىل سبيل 	
المثال، بخصوص ترتيبات جنازتك(، أو

■ ي 	
ية إذا كنت ترغب �ف  تقديم عطية لجمعية خ�ي

ذلك.



 )NSWTAG( يقوم مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة والوصاية
بفرض رسوم محددة إلعداد وصيتك وتحديثها إال إذا كنت 
ي هذه 

تتقاصف معاًشا تقاعدًيا بالكامل من Centrelink، و�ف
ف  الحالة سيقومون بإعداد وصيتك مجاًنا. إذا قمت بتعي�ي
مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة والوصاية كمنفذ لوصيتك، 
فسُتطبق الرسوم عند إدارة تركتك بعد وفاتك. للحصول 
عىل مزيٍد من المعلومات حول الوصي مكتب نيو ساوث 

 ويلز لألمانة والوصاية، تفضل بزيارة 
www.tag.nsw.gov.au/fees-and-

charges-wills.html

؟ ي
إىل م�ت تستمر وصي�ت

ها، أو تكتب  تستمر وصيتك ح�ت تفارق الحياة، ما لم تغ�يّ
واحدة جديدة أو ُتبطلها )تلغيها(.

سيؤدي الزواج أيًضا إىل إبطال الوصية ما لم ُتكتب الوصية 
توقًعا لهذا الزواج. إذا كنت تخطط للزواج أو الطالق، فقد 
تحتاج إىل تحديث وصيتك. يجب أن تحصل عىل مشورة 

قانونية حول حالتك الخاصة.

يجب أيًضا أن تحصل عىل مشورة قانونية بشأن تحديث 
ت ظروفك بطرق أخرى، عىل سبيل  ي حال تغ�يّ

وصيتك �ف
يكك. ي حال والدة أطفال أو أحفاد، أو إذا تو�ف رسش

المثال، �ف

؟ ي
ّ تعيينه كمنفذ لوصي�ت ن عىلي من يتع�يّ
ي وصيتك ليكون 

المنفذ هو الشخص الذي تذكره �ف
مسؤواًل عن التعامل مع تركتك بعد وفاتك. ويجب 

أن يكون شخًصا يزيد عمره عن 18 عاًما ويكون محل 
ثقة وعىل استعداد لتحمل هذه المسؤولية. أو يمكنك 

اللجوء لشخص مختص مثل مكتب نيو ساوث ويلز 
ي هذه الحالة سُتفرض 

لألمانة والوصاية أو محاٍم، و�ف
عليك رسوًما. يجب عليك التأكد من أّن منفذ وصيتك 

عىل دراية بمكان حفظها.

؟ ي
أين يجب أن أحتفظ بوصي�ت

ي 
يحتفظ معظم المحامون بالوصية األصلية �ف

مكان مأمون بالنيابة عن العميل دون مقابل. يعت�ب 
ي حالة اختفاء الوصية 

ذلك الخيار األك�ث أماًنا ألنه �ف
ض بأّنك مزقتها إلبطالها. يمكنك أيًضا االحتفاظ  فسيف�ت

ي 
ي مكان آمن �ف

ي أحد البنوك أو �ف
ي صندوق إيداع �ف

بها �ف
ل. من الجيد االحتفاظ بنسخة موقعة مع أوراقك  ف الم�ف
ح مكان الوصية األصلية.  الشخصية، ومعها مذكرة ت�ش

ي حال وفاتك دون ترك وصية ولم يكن لديك أي أقرباء 
 �ف

أقرب من ابن عمك/خالك األول، فسيكون للحكومة حق 
ي تركتك. 

الت�ف �ف
ال ُتنفذ الوصية إال بعد وفاتك. وإذا كنت ترغب بأن يقوم 

شخص ما باالعتناء بشؤونك المالية أو اتخاذ القرارات 
بشأنها بينما ال تزال عىل قيد الحياة ولكنك غ�ي قادر عىل 

القيام بذلك بنفسك، فعليك عمل توكيل رسىمي دائم. 
للحصول عىل مزيٍد من المعلومات، اطلع عىل كتّيب خدمة 

 )Legal Aid NSW( ي نيو ساوث ويلز
المساعدة القانونية �ف

“من سيقرر عنك إن لم تستطع أن تقرر بنفسك؟”

من يمكنه كتابة وصية؟
يمكن ألي شخص يزيد عمره عن 18 عاًما أن يكتب وصية 

ي 
طالما لديه القدرة العقلية. قد يظل الشخص الذي يعا�ف

ي المراحل المبكرة من الخرف 
من إعاقة ذهنية خفيفة أو �ف

ي وقت كتابة 
قادًرا عىل كتابة وصية إذا ما تمتع بالقدرة �ف

الوصية. إن كانت قدرته موضع شك، فيجب أن يقوم 
شخص مناسب، كطبيب أو اختصاصي علم نفس أو 

، بتقييم فهمه. يمكن للمحكمة العليا الموافقة  طبيب نفسي
عىل قيام شخص دون سن 18 عاًما بكتابة وصيته.

كيف أكتب وصية؟ 
ورة أن  يمكن أن يكون إعداد وصية أمًرا بسيًطا وليس بال�ف
يكون مكلًفا. يجب أن تكون الوصية موقعة ومختومة بالشهود 
بشكل صحيح كي تصبح صالحة من الناحية القانونية. من 

المهم أيًضا أن تع�بّ عن نواياك بوضوح لتقليل احتمال 
ي حصوله عىل تركتك. 

نشوء أي جدال حول من ترغب �ف
لذلك من األفضل أن يكون لديك محاٍم أو شخص من 
كة وصية  مكتب نيو ساوث ويلز لألمانة والوصاية أو رسش

ف أّن هناك مجموعة  ي ح�ي
إلعداد وصيتك بالنيابة عنك. و�ف

من األدوات لمساعدتك عىل كتابة وصية بنفسك، فمن 
األسلم أن تطلب من مختص كتابة وصيتك للتأكد من 

إتمام ذلك عىل نحو صحيح ومناسب الحتياجاتك. كما 
يبية  يمكن للمختص تقديم النصح لك بشأن أي مسائل �ف

تحتاج إىل مراعاتها عند كتابة وصيتك.

كم يكلف أمر إعداد وصية؟
ف ويمكن أن تعتمد عىل مدى  تختلف أتعاب المحام�ي

تعقيد الوصية. يمكنك البحث ومقارنة األسعار لمعرفة كم 
كات الوصية رسوًما عىل  سيتقاصف المحامون. تفرض ال�ش

إعداد وصية، كما ُتطبق رسوم عىل إدارة تركتك بعد وفاتك. 

http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html
http://www.tag.nsw.gov.au/fees-and-charges-wills.html


ي تقديم عطية إىل جمعية 
هل يمكن�ن

ية؟ خ�ي
ية )إرث بوصية(  يعت�ب تقديم عطية إىل جمعية خ�ي

طريقة جيدة للتعب�ي عن دعمك لقضية تهمك. يمكنك 
اختيار تقديم:

■ ي )كل ما تب�تّ بعد خصم 	
 إرث بوصية بالمبلغ المتب�تّ

جميع العطايا والتكاليف األخرى من تركتك(
■ نسبة من تركتك	
■ مبلغ محدد من النقود، أو 	
■ عطية من الممتلكات أو األسهم.	

وري الحصول عىل مشورة قانونية للتأكد من  من ال�ف
ية  إجراء ذلك بشكل صحيح )يجب وصف الجمعية الخ�ي
بشكل صحيح( وأن يتّم االعتناء بأحبائك بشكل صحيح.

ي 
يجب عليك أيًضا إعطاء نسخة إىل المنفذ )�ف

مظروف مختوم إذا كنت تفضل ذلك( أو إخباره 
بمكان الوصية األصلية.

؟ ي ت رأ�ي ي إذا غ�ي
ي تغي�ي وصي�ت

هل يمكن�ن
ي أي وقت طالما لديك 

يمكنك تغي�ي وصيتك �ف
القدرة العقلية. ومع ذلك، ال يمكنك تغي�ي وصيتك 

بشطب جزء منها والتوقيع باألحرف األوىل، أو كتابة 
ء مختلف عوًضا عنه. يمكنك كتابة “ُملحق”  ي

�ش
ي تجريــها  ات ال�ت )وثيقة منفصلة تنص عىل التغي�ي

عىل وصيتك( والذي يجب أن يكون موقًعا ومختوًما 
بالشهود بالطريقة ذاتها المّتبعة عند إعداد وصيتك. 

وعادًة ما يكون من األفضل كتابة وصية جديدة 
بالكامل. 



ي الحصول عىل مزيٍد من 
كيف يمكن�ن
المساعدة؟

)Seniors Rights Service( خدمة حقوق كبار السن
تقدم المشورة القانونية والمساعدة مجاًنا لكبار السن 

ي مجاالت القانون المختلفة.
 �ف

 هاتف: 079 424 1800
www.seniorsrightsservice.org.au

 خط المساعدة للمعلومات القانونية
LawAccess NSW

يوفر المعلومات القانونية المجانية ع�ب الهاتف والمشورة 
ي ذلك أقرب مكتب 

واإلحاالت إىل الخدمات األخرى، بما �ف
 Legal( ي نيو ساوث ويلز

لخدمة المساعدة القانونية �ف
ف  Aid NSW( والمراكز القانونية المجتمعية والمحام�ي

ي يمكنها المساعدة. ف والمنظمات األخرى ال�ت  الخصوصي�ي
 هاتف: 529 888 1300

www.lawaccess.nsw.gov.au

ن  خط المساعدة للتبليغ عن إساءة معاملة المسن�ي
وذوي االحتياجات الخاصة

يقدم معلومات رسية ودعًما وإحاالت لألشخاص 
ي 

الذين عانوا من إساءة معاملة شخص مسن يعيش �ف
 المجتمع أو شهدوا ذلك أو اشتبهوا حدوثه.

 هاتف: 221 628 1800
www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au

؟ ي
اض عىل وصي�ت هل يمكن االع�ت

اض عىل الوصية باعتبارها غ�ي صالحة.  يمكن االع�ت
ض عىل الوصية غ�ي  ف عىل الشخص الذي يع�ت يتع�يّ

: الصالحة أن ُيظهر ما يىلي
■ ة )لقد حررت واحدة 	  أنها لم تكن وصيتك األخ�ي

ي تاريــــخ الحق(
أخرى �ف

■ لم توقع عىل النحو السليم وبحضور الشهود	
■ ي كامل قواك العقلية عند تحريرها )ولهذا 	

 لم تكن �ف
وري تحرير الوصية بينما ال تزال تتمتع  من ال�ف
بصحة جيدة وال يوجد أي مخاوف تجاه قواك 

العقلية(
■ ي األصل، أو 	

ها بعد توقيعها �ف تّم تغي�ي
■  تّم إجبارك أو الضغط عليك )بداًل من مجرد 	

تشجيعك( لكتابة الوصية.

يمكن أيًضا لفئات معينة من األشخاص )أفراد العائلة 
عىل أغلب الظن( منازعة الوصية خالل 12 شهًرا من 

تاريــــخ وفاتك إذا اعتقدوا أنه لم يتّم ذكرهم عىل النحو 
ي الوصية. وهذا ما يسىم “دعوى بموجب 

المناسب �ف
أحكام األرسة”. يؤدي إعداد وصيتك من قبل محاٍم إىل 

تقليل فرص حدوث ذلك.

المنشورات األخرى المتاحة:

ي ي ذها�ب
يرغبون �ن

يكك لك بعد وفاة رسش ف ي م�ف
البقاء �ف

ي 
ن الذين يعيشون �ن  األبناء البالغ�ي

ل ن الم�ن
ي رحيلهم؟

ماذا تفعل إذا كنت ترغب �ف

 من سيقرر عنك إن لم تستطع أن 
تقرر بنفسك؟

ي التخطيط للمستقبل
ر �ف

ّ
فك

 هل تتعرض للعنف أو إساءة 
المعاملة؟

يمكنك إيقاف ذلك

لك والمعاش التقاعدي ن م�ن
ما تحتاج لمعرفته

هل أنت أحد األجداد؟
إليك الردود عىل أسئلتك القانونية

االنتقال للعيش مع عائلتك
تأكد من حماية مصالحك

هل تساعد عائلتك مادًيا؟
تعّرف عىل المخاطر

http://www.seniorsrightsservice.org.au
http://www.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.ageingdisabilitycommission.nsw.gov.au
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ي االعتماد عليه كمشورة قانونية، ونوصي بالتحدث إىل 
الهدف من هذا المنشور تقديم دليل عام بشأن القانون. لذا ال ينب�ف

محاٍم عن حالتك الخاصة.
. للحصول عىل مزيٍد من  ي وقت طباعته، ولكنها قد تخضع للتغي�ي

ي هذا المنشور صحيحة �ف
المعلومات المبينة �ف

المعلومات، ُير�ب االتصال بخط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.
This publication is available in Arabic, English, Farsi, Sim Chinese, Spanish, Tamil, Vietnamese.

Legal Aid Commission of NSW 2021 © 
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و�ف نت من عىل الموقع اإللك�ت اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
 : تابعنا عىل مواقع التواصل االجتماعي

هل تحتاج للمساعدة من أجل االتصال بنا؟
جمة التحريرية والفورية )TIS National( عىل الرقم  جم فوري، ُير�ب االتصال بخدمة ال�ت إذا كنت بحاجة إىل م�ت

.LawAccess NSW 450 131 )من 9 صباًحا وح�ت 5 مساًء( وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية

ي السمع أو الكالم؟
هل تواجه صعوبة �ن

ي السمع أو الكالم، ُير�ب االتصال بنا من خالل خدمة االتصال القومية )NRS( عىل 
إذا كنت تواجه صعوبة �ف

 الرقم 677 133 وطلب خط المساعدة للمعلومات القانونية LawAccess NSW أو زيارة:
www.relayservice.gov.au
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