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 وثائق التوكيل الدائم

 

 ما هي وثيقة التوكيل؟

تسمح لك وثيقة التوكيل باختيار صديق أو قريب موثوق به ليساعدك في قراراتك المتعلقة بالشؤون المالية و/أو الرعاية 

الوثيقة، يمكن للشخص الذي وقع اختيارك عليه تقديم وثيقة التوكيل إلى مقدم الرعاية الصحية الصحية. وبعد أن توقع هذه 

 المتابع لك أو البنك أو المدرسة وغيرها من المؤسسات ليتخذ القرارات ويوقع العقود نيابة عنك.

الشؤون المالية و/أو الرعاية ويُطلق على الصديق أو القريب الموثوق به الذي اخترته لمساعدتك في قراراتك المتعلقة ب

 الصحية "الوكيل".

 هل يتعين علّي توقيع وثيقتي أمام كاتب عدل؟

ينبغي عليك أن توقع وثيقة التوكيل الدائم أمام كاتب عدل. إن لم تستطع العثور على كاتب عدل، يمكنك توقيعها أمام اثنين من 

 توثيق، خاصة بالنسبة للتوكيل الدائم للشؤون المالية.الشهود "عديمي المصلحة" بدًلا من ذلك. ومع ذلك، يفضل ال

 ما الذي يتعين علّي فعله بعد توقيعها؟

بعد أن توقع على وثائقك، قم بعمل نسختين منها. امنح األصل لوكيلك، وامنح نسخة لوكيلك البديل، واحتفظ بالنسخة الثانية 

 لنفسك.

 هل يمكنني تغيير وثائق التوكيل واختيار وكيل جديد؟

يمكنك إلغاء )إبطال( وثيقة التوكيل خاصتك بموجب إخطار كتابي إلى وكيلك. وقد تم تضمين نموذج "إخطار اإللغاء" في هذه 

ا منح نسخة من هذا اإلخطار الكتابي لمقدمي الخدمات الصحية أو للبنك أو للمدرسة أو غيرها من  الحزمة. كما يمكنك أيضا

 ل القديمة.المؤسسات التي قد تقبل وثيقة التوكي

 الحصول على المساعدة القانونية

 التقديم عبر اإلنترنت - online-nwjustice.org/apply 

 1-1-2)بخالف اإلخالء أو الحجز العقاري(؟ اتصل على  هل تواجه مشكلة قانونية في مقاطعة كينج  

ا  8:00( في جميع أيام األسبوع من  9274-211-877-1)أو الرقم المجاني . ستتم إحالتك لتلقي  6:00 -صباحا مساءا

 المساعدة من أحد مقدمي المساعدة القانونية.

 اتصل بالخط الساخن   )بخالف اإلخالء أو الحجز العقاري(؟ هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينجCLEAR  على

ا  9:15ميع أيام األسبوع من في ج 1014-201-888-1 الرقم  مساءا أو قدم طلبك عبر اإلنترنت من  12:15 -صباحا

 online-nwjustice.org/apply.خالل 

 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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 1-855-657-8387اتصل على  هل تواجه الطرد؟ 

 1-800-606-4819اتصل على  هل تواجه الحجز العقاري؟ 

 

 المنشور معلومات عامة بشأن حقوقك ومسؤولياتك. يوفر هذا
 وليس الهدف منه استخدامه بديالا عن مشورة قانونية محددة.

  Alliance for Equal Justiceحق النسخ والتوزيع ممنوح إلى 

ولألفراد لألغراض غير التجارية فحسب.



 

   3من 1الصفحة  –توكيل دائم للشؤون المالية 
Durable Power of Attorney for Finances (Arabic) – Page 1 of 3 

© Seattle University School of Law Clinical Program & Northwest Justice Project 

.Durable Power of Attorney for Finances for 

 توكيل دائم للشؤون المالية لـ .

 
______________________________________________________________ 

[My Name/ )اسمي(] 

 
1. Agent. I choose ______________________________as my Agent with full authority to manage 

my finances. 

 أعين _وكيالا عني وله كامل الصالحية إلدارة شؤوني المالية.(الوكيل. (

 

2. Alternate. If ______________________________is unable or unwilling to act, I choose 

_____________________________ as my Agent with full authority to manage my finances. 

 الصالحية في إدارة شؤوني المالية.(وإن لم يستطع __ أو لم يرغب في التصرف، أُعين __ وكيالا عني وله كامل الوكيل البديل. (

 

3. My Rights. I keep the right to make financial decisions for myself as long as I am capable. 

ا.حقوقي. (  )احتفظ بالحق في اتخاذ قراراتي المالية بنفسي طالما كنت قادرا

 

4. Durable. My Agent can use this power of attorney document to manage my finances even if I 

become sick or injured and cannot make decisions for myself. This power of attorney document 

shall not be affected by my disability. 

ا أو دائم. ( مصاباا ولم أستطع اتخاذ القرارات يمكن لوكيلي استخدام وثيقة التوكيل هذه إلدارة شؤوني المالية، حتى إن أصبحت مريَضا

 بنفسي. ولن تتأثر وثيقة التوكيل هذه في حالة عجزي.(

 

5. Start Date. This power of attorney document is effective: (check one) 

 تسري وثيقة التوكيل هذه بدءاا من: )حدد مربعاا((تاريخ بدأ السريان. (

  Immediately. 

 بأثر فوري.((

 Only if my medical provider signs a letter saying I cannot make decisions for myself. 

 )فقط إذا وقع مقدم الخدمة الصحية المتابع لي خطاباا يفيد بعجزي عن اتخاذ القرارات بنفسي.(

 

6. End Date. This power of attorney document will end if I revoke it or when I die. If my spouse or 

domestic partner is my Agent, this power of attorney document will end if either of us files for 

divorce in court. 

ينتهي سريان وثيقة التوكيل هذه إذا قمت بإلغائها أو عند وفاتي. وإذا كان زوجي أو شريكي المنزلي هو تاريخ انتهاء السريان. (

 )سريان وثيقة التوكيل هذه إن قدم أياا منّا طلباا للطالق في المحكمة.وكيلي، ينتهي 

 

7. Revocation. I revoke any power of attorney for finances documents I have signed in the past. I 

understand that I may revoke this power of attorney document at any time by giving written 

notice of revocation to my Agent. 

ألغي بموجبه أي وثائق توكيل للشؤون المالية قد وقعتها في الماضي. وأفهم أنه يمكنني إلغاء وثيقة التوكيل هذه في أي وقت اإللغاء. (

 )بموجب إخطار كتابي باإللغاء إلى وكيلي.
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8. Powers. My Agent shall have full power and authority to do anything as fully and effectively as I 

could do myself, including, but not limited to, the power to make deposits to, and payments 

from, any account in my name in any financial institution, to open and remove items from any 

safe deposit box in my name, to sell, exchange or transfer title to stocks, bonds or other 

securities, and to sell, convey or encumber any real or personal property. 

يتمتع وكيلي بالسلطة والصالحية الكاملتين للقيام بأي شيء بشكل كامل وفعال كما يمكن أن أفعل بنفسي، بما في ذلك، الصالحيات.  (

ى سبيل المثال ًل الحصر، سلطة إيداع المبالغ وتسديد المدفوعات في أي حساب باسمي لدى أي مؤسسة مالية، وفتح أي خزانة إيداع عل

و آمن باسمي وسحب أي أشياء منها، وبيع ملكية األسهم أو السندات أو األوراق المالية أو تبادلها أو تحويلها، وبيع أي ممتلكات عقارية أ

 )ملكيتها أو رهنها. شخصية أو نقل

 

9. Special Powers. My agent shall also have the following powers: 

ا بالصالحيات التالية:( الصالحيات الخاصة. (  كما يتمتع وكيلي أيضا

Create, change, or cancel a trust. ____ yes/    ____)نعم( no/ )ًل( 

 )إنشاء ُعهدة أو تغييرها أو إلغائها.(

Create, change or cancel a community property agreement. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 )إنشاء اتفاقية ملكية مشتركة أو تغييرها أو إلغائها.(

Create, change or cancel my rights of survivorship. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 ي الملكية بعد الوفاة أو تغييرها أو إلغائها.()إنشاء اتفاقية بشأن حقوق البقاء ف

Create, change or cancel beneficiary designations. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 )تعيين أسماء المستفيدين أو تغييرهم أو شطبهم.(

Give gifts of my money or property. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 أموالي أو ممتلكاتي.()منح هبات من 

Give authority granted in this document to someone else. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 )منح السلطة المخولة في هذه الوثيقة إلى شخص آخر.(

Give up my right beneficiary right to an annuity or retirement plan. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 )التنازل عن حقي في اًلستفادة من خطة معاش أو تقاعد.(

Tell a trustee to make distributions from a trust just as I could. ____ yes/   )نعم( ____ no/ )ًل( 

 )توجيه أمين العهدة بتوزيع مبالغ منها مثلما قد أفعل.(

 
10. Accounting. My Agent shall keep accurate records of my finances and show these records to me 

at my request. 

 يحتفظ وكيلي بسجالت دقيقة لشؤوني المالية، ويعرضها علّي عند طلبي.(الحسابات. (

 

11. Nomination of Guardian or Conservator. I nominate my Agent as the conservator of my estate 

for consideration by the court if guardianship and/or conservatorship proceedings become 

necessary. 

أرشح وكيلي ليكون الحارس على تركتي للنظر فيها من جانب المحكمة إذا أصبحت إجراءات تعيين وصي أو حارس. (

 الوصاية/الحراسة ضرورية.(

 

12. HIPAA Release. I authorize my healthcare providers to release all information governed by the 

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) to my Agent. 

صحية المتابعين لي أصرح لمقدمي الرعاية ال .(HIPAA))اإلفصاح عن المعلومات الخاضعة قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة 

 .(1996( لعام HIPAAباإلفصاح لوكيلي عن جميع المعلومات الخاضعة لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة )
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_________________________________ ______________________ 

My Signature/ )توقيعي( Date/ )التاريخ(   

 
 
Notarization/ )التوثيق العدلي( 

 
 
State of Washington/ )وًلية واشنطن( 

County of _______________________/ )مقاطعة( 
 

 
SUBSCRIBED AND SWORN to before me this _____ day of ___________________, 20____. 

 .(20___)تم التوقيع والقسم بحضوري في تاريخ 

 
 

  

Signature of Notary/ )توقيع كاتب العدل( 

NOTARY PUBLIC for the State of Washington. 
 )كاتب العدل لوًلية واشنطن.(

My commission expires  . 
 .(_______________)تنتهي صالحية تفويضي في

. 
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Durable Power of Attorney for Health Care for 

 توكيل دائم للرعاية الصحية لـ

 
________________________________________________________ 

]My Name/ )اسمي(] 
 

1. Agent. I choose ______________________________as my Agent with full authority to manage 
my health care. 

 أعين _وكيالا عني وله كامل الصالحية إلدارة رعايتي الصحية.(الوكيل. (
 

2. Alternate. If ______________________________is unable or unwilling to act, I choose 
___________________________as my Agent with full authority to manage my health care. 

 حية في إدارة رعايتي الصحية.(وإن لم يستطع __ أو لم يرغب في التصرف، أُعين __ وكيالا عني وله كامل الصالالوكيل البديل. (
 

3. My Rights. I keep the right to make health care decisions for myself as long as I am capable. 
ا.(حقوقي. (  احتفظ بالحق في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بنفسي طالما كنت قادرا

 

4. Durable. My Agent can still use this power of attorney document to manage my affairs even if I 
become sick or injured and cannot make decisions for myself. This power of attorney shall not be 
affected by my disability. 

ا أو مصاباا ولم أستطع اتخاذ ًل يزال بإمكان وكيلي استخدام وثيقة التوكيل هذه إلدارة رعايتي الصحية، حتى إن أصبحت دائم. ( مريَضا

 ولن يتأثر هذا التوكيل في حالة عجزي.( القرارات بنفسي.
 

5. Start Date. This power of attorney document is effective on the day I sign it. 
 تسري وثيقة التوكيل هذه في يوم توقيعي عليها.(تاريخ بدأ السريان. (

 
6. End Date. This power of attorney document will end if I revoke it or when I die. If my spouse or 

domestic partner is my Agent, this power of attorney document will end if either of us files for 
divorce in court. 

بإلغائها أو عند وفاتي. وإذا كان زوجي أو شريكي المنزلي هو وكيلي، ينتهي سريان وثيقة التوكيل هذه إذا قمت تاريخ انتهاء السريان. (

 )ينتهي سريان وثيقة التوكيل هذه إن قدم أياا منّا طلباا للطالق في المحكمة.
 

7. Revocation. I revoke any other power of attorney for health care documents I have signed in the 
past. I understand that I may revoke this power of attorney document at any time by giving 
written notice of revocation to my Agent. 

ألغي بموجبه أي وثائق توكيل للرعاية الصحية قد وقعتها في الماضي. وأفهم أنه يمكنني إلغاء وثيقة التوكيل هذه في أي وقت اإللغاء. (

 )باإللغاء إلى وكيلي.بموجب إخطار كتابي 
 

8. Powers. My Agent shall have full power and authority to do anything as fully and effectively as I could 
do myself, including the power to make health care decisions and give informed consent to my health 
care, refuse and withdraw consent to my health care, employ and discharge my health care 
providers, apply for and consent to my admission to a medical, nursing, residential or other similar 
facility that is not a mental health treatment facility, serve as my personal representative for all 
purposes under the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) of 1996, as amended, 
and to visit me at any hospital or other medical facility where I reside or receive treatment. 
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للقيام بأي شيء بشكل كامل وفعال كما لو كنت أفعل ذلك بنفسي، بما في ذلك، يتمتع وكيلي بالسلطة والصالحية الكاملتين الصالحيات.  (

سلطة اتخاذ قرارات الرعاية الصحية وإعطاء الموافقة المستنيرة على رعايتي الصحية، ورفض وسحب الموافقة على رعايتي الصحية، 
تمريضي أو سكن للمرضى أو غيره من المرافق وتوظيف مقدمي الرعاية الصحية وإقالتهم، وتقديم طلب إلدخالي لمرفق طبي أو 

المماثلة والموافقة على ذلك بخالف مرافق عالج األمراض النفسية، والعمل بصفته ممثالا شخصياا لي بشأن جميع األغراض بموجب 

آخر حيث أقيم  ، بصيغته المعدلة، وزيارتي في أي مستشفى أو مرفق طبي1996( لعام HIPAAقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة )

 أو أتلقى العالج.(
 

9. Government Benefits. My Agent shall have full power and authority to arrange for government 
benefits, including but not limited to signing applications, contracts and ongoing eligibility review 
agreements for federal and state cash, food and medical benefits. 

يتمتع وكيلي بالسلطة والصالحية الكاملتين ًلتخاذ ما يلزم من ترتيبات للحصول على اإلعانات الحكومية، بما في اإلعانات الحكومية. (

النقدية والغذائية والطبية  ذلك، على سبيل المثال ًل الحصر، توقيع الطلبات والعقود، واتفاقيات مراجعة األهلية المستمرة لإلعانات
 الفيدرالية والحكومية.(

 
10. Mental Health Treatment. My Agent is not authorized to arrange for my commitment to or 

placement in a mental health treatment facility. My Agent is not authorized to consent to 
electroconvulsive therapy, psychosurgery, or other psychiatric or mental health procedures that 
restrict physical freedom of movement. 

وكيلي غير مفوض في اتخاذ أي ترتيبات تتعلق إدخالي إلى مرفق لعالج األمراض النفسية أو وضعي فيه.  عالج األمراض النفسية.(

وًل يمتلك وكيلي صالحية الموافقة على العالج بالصدمات الكهربائية أو الجراحة النفسية أو غيرها من إجراءات الصحة النفسية أو 
 (الصحة العقلية التي تقيد حرية الحركة الجسدية.

 
11. Accounting. My Agent shall keep accurate records of my financial affairs and show these records 

to me at my request. 
 يحتفظ وكيلي بسجالت دقيقة لشؤوني المالية، ويعرضها علّي عند طلبي.(الحسابات. (

 
12. Nomination of Guardian or Conservator. I nominate my Agent as the guardian of my person for 

consideration by the court if guardianship and/or conservatorship proceedings become 
necessary. 

أرشح وكيلي ليكون الوصي على شخصي للنظر من جانب المحكمة إذا أصبحت إجراءات الوصاية/الحراسة تعيين وصي أو حارس. (

 ضرورية.(
 

13. HIPAA Release. I authorize my healthcare providers to release all information governed by the 
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) to my Agent. 

رعاية الصحية المتابعين لي أصرح لمقدمي ال .(HIPAA)اإلفصاح عن المعلومات الخاضعة قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة )

 .(1996( لعام HIPAAباإلفصاح لوكيلي عن جميع المعلومات الخاضعة لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة )
 
 
____________________________ _________________ 
My Signature/ )توقيعي( Date/ )التاريخ( 
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Notarization/ )التوثيق العدلي( 

 
State of Washington/ )وًلية واشنطن( 

County of _______________________/ )مقاطعة( 

 
SUBSCRIBED AND SWORN to before me this _____ day of ___________________, 20____. 

 .(20)تم التوقيع والقسم بحضوري في تاريخ _ _ _

 
 

  

Signature of Notary/ )توقيع كاتب العدل( 

NOTARY PUBLIC for the State of Washington. 
 )كاتب العدل لوًلية واشنطن.(

My commission expires  . 
 .(_______________)تنتهي صالحية تفويضي في

 
 
Statement of Witnesses (alternative if you can’t find a notary)/ 

 عدل(()إفادة الشهود )كبديل إن لم تستطع العثور على كاتب  

 
On ______________, the declarer of this document signed it in my presence. I believe the declarer is able 
to make health care decisions, to understand this document, and to have signed it voluntarily. 

ها في حضوري. وأؤمن أن الُمِقر بما فيها قادر على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية، )في يوم ___ ، وقع الُمِقر بما في هذه الوثيقة علي
 وفهم هذه الوثيقة، وأنه وقع عليها طواعية.(

 I am not related to the principal by blood, marriage, or state registered domestic partnership. 
 أو بموجب شراكة منزلية مسجلة في الوًلية.( )أنا لست قريباا من الموكل بالدم أو الزواج

 I am not a home care provider for the principal nor do I provide care at an adult family home or long-
term care facility in which the principal resides 

 رعاية أسرية للبالغين أو في مرفق رعاية طويلة األمد يقيم فيه الموكل.()أن لست مقدم رعاية منزلية للموكل، وًل أقدم الرعاية في دار 
 

 
Witness 1  Witness 2 

 )الشاهد الثاني(  )الشاهد األول(

   

Signature  Signature 

 )التوقيع(  )التوقيع(

   

Print Name  Print Name 

 )اًلسم بحروف واضحة(  )اًلسم بحروف واضحة(

   

Address  Address 
 )العنوان(  )العنوان(
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Revocation of Durable Power of Attorney for 

 إلغاء التوكيل الدائم لـ

 Finances/ )الشؤون المالية( 

 Health Care/ )شؤون الرعاية الصحية( 
 

I, ______________________________, hereby revoke the Durable Power of Attorney I 
gave to ________________________________. 

 )ألغي بموجبه أنا، ___، التوكيل الدائم الذي منحته إلى ___.(

 
 
______________________ ________________ 
My Signature/ )توقيعي( Date/ )التاريخ( 
 
 
Notarization/)التوثيق العدلي(  
 
State of Washington/ )وًلية واشنطن( 
County of _______________________/ )مقاطعة( 
 
I certify that I know or have satisfactory evidence that_________________________________, is the 
person who appeared before me, signed above, and acknowledged that the signing was done freely and 
voluntarily for the purposes mentioned in this instrument. 

أشهد أنني على علم أو أن لدي أدلة مرضية بأن ____، هو الشخص الذي حضر أمامي، ووقع أعاله، وأقر على أنه وقع بحرية (

 )وطواعية لألغراض المذكورة في هذه الوثيقة.
 
 
_____________________   
Date/ )التاريخ( Signature of Notary/ )توقيع كاتب العدل( 

NOTARY PUBLIC for the State of Washington. 
 )كاتب العدل لوًلية واشنطن.(

My commission expires  . 
 )تنتهي صالحية تفويضي في.(
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 مسرد المصطلحات

 
 

 الشخص الموثوق به الذي تختاره لمساعدتك في شؤونك المالية وشؤون الرعاية الصحية.الوكيل : 
 

 الحياة ووافتك المنية، فإن  : الشخص الذي يحصل على مال أو ممتلكات. على سبيل المثال، إذا كنت لديك تأمين علىالمستفيد

الشخص الذي يحصل على أموال التأمين يسمى المستفيد. كما يُطلق على الشخص الذي يحصل على أموال أو ممتلكات من 
 ُعهدة أيضاا اسم المستفيد

 
 التأمين على الحياة يكون : ذلك الجزء من العقد الذي يُسمي المستفيد. على سبيل المثال، تعيين المستفيد في وثيقة تعيين المستفيد

 الجزء الذي ينص على من سيحصل على المال بعد وفاتك.
 

 شخص تعينه المحكمة ًلتخاذ قرارات نيابة عن شخص آخر. يتخذ الحارس القرارات بخصوص الحارس أو الوصي :

 الممتلكات والشؤون المالية. يتخذ الوصي القرارات بخصوص الشؤون الشخصية والرعاية الصحية.
 

 اتفاقية مكتوبة بين زوجين أو شريكين منزليين تنص على حصول طرف تلقائياا على جميع ممتلكات اتفاقية ملكية مشتركة :

 الطرف اآلخر بعد وفاة الطرف اآلخر.
 

 :ا أو مصابا  دائم ا تعني كلمة "دائم" استمرار سريان وثيقتك القانونية، واحتفاظ وكيلك بقدرته على مساعدتك إذا أصبحت مريضا

 وًل تستطيع اتخاذ القرارات بنفسك.
 

 شخص ًل يعمل كمقدم خدمة منزلية في منزلك أو في مرفق الرعاية طويلة األمد الذي تقيم فيه، وليس شاهد عديم المصلحة :

 قريبك عن طريق الدم أو الزواج، أو بموجب شراكة منزلية مسجلة بالحكومة. 
 

 التوقيعات على الوثائق.: شخص مرخص من قبل الدولة ليشهد كاتب العدل 
 

 األشياء مثل النقود والسندات والُحلي والمالبس واألثاث والسيارات.ملكية شخصية : 
 

 المباني واألراضي.الممتلكات العقارية : 
 

 إنهاء سريان الوثيقة.إلغاء : 
 

 مشتركة. وتنص اًلتفاقية على أنه في حالة : اتفاقية مكتوبة بين األشخاص الذين لديهم ملكية حقوق البقاء في الملكية بعد الوفاة

 وفاة الشريك في الملكية يحصل الشريك اآلخر تلقائي على الملكية.
 

 اتفاق مكتوب يتم بموجبه إيداع األموال والممتلكات في عهدة يديرها شخص واحد )األمين( لصالح شخص أو أشخاص العهدة :

 لتكليف محاٍم إلنشاء العهدة. آخرين )المستفيد أو المستفيدين(.. وعادة ما تحتاج
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