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يهدف هذا الكتيب إلى المساعدة في إعداد الوصايا .  القانونيةيقتصر مكتب سجل الوصايا على تقديم المشورة 

سجل مكتب فاستشر محاميك أو  ،إذا كانت لديك أسئلة إضافية أو موقف محدد لم يتم تناوله في هذا الكتيب. اإلدارية

 .  الوصايا قبل المتابعة

 

 2007أبريل  تمت مراجعته في 
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 المقدمة :  1القسم 

 

إن الغرض من هذا . قواعد وأشكاالا تُستخدم في تسوية تركة المتوفي ماريالندقد اعتمدت محكمة االستئناف في ل

. الكتيب هو إعالمك بهذا اإلجراء وكيفية إعداد النماذج الضرورية في حالة اختيارك للعمل كممثل شخصي للمنشأة

جميع أشكال تسوية ملكية المتوفى متوفرة . يناقش هذا الكتيّب فقط أكثر النماذج شيوعاا المستخدمة في الوصايا اإلدارية

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول النماذج . في مكتب سجل الوصايا في المقاطعة التي يعيش فيها المتوفي

المتوفرة في  ،6 بابال ،ماريالندفي قواعد إجراءات  ،لى نماذج أخرىباإلضافة إ ،التي تمت مناقشتها في هذا الكتيب

المادة  -ماريالند والية والقانون المشروح ل ماريالنديمكن الوصول إلى كل من قواعد .  معظم المكتبات العامة

 www.mlis.state.md.us: على ماريالندعبر اإلنترنت على موقع الجمعية العمومية ل"( ET)"والشهادات المالية 

  

ال يتضمن أي معلومات حول ضريبة الدخل و. في والية ماريالند التركةيتناول هذا الكتيب فقط جوانب إدارة 

مع الممتلكات الموجودة خارج والية  التركةكما أنه ال يتناول إدارة . التركةالفيدرالية أو ضريبة الدخل أو الضرائب 

 .والية أو دولة أخرىقوانين ماريالند والتي قد تخضع ل

 

ال يُقصد به أن يكون بديالا للمشورة و في والية ماريالند التركةلن يجيب هذا الدليل على جميع األسئلة المتعلقة بإدارة 

 . ركةالتالقانونية أو المالية المهنية التي قد تكون مهمة إلدارة 

 

 

 

 

 جل الوصايامكتب س:  2القسم 

 

سجل إيجاد مكتب ينص الدستور على . سجل الوصايا هو مكتب عام أنشئ بموجب دستور والية ماريالندمكتب 

أو الموظف  ،سجل الوصاياميجوز ل.  سجل كل أربع سنواتميتم انتخاب ال.  الوصايا في كل مقاطعة ومدينة بالتيمور

ولكن يحظر تقديم المشورة  ؛ح أي شخص في إعداد االستمارات الخاصة بالوصايا اإلداريةأن يساعد وينص ،المعيّن

يمكن الحصول على جميع النماذج المشار إليها في هذا الكتاب من مكتب سجل الوصايا أو موقع الويب .  القانونية

www.registers.state.md.us (حدد صفحة نماذج التنزيل .) يمكن مراجعة النماذج وطبعها بشكل فردي من

 Wordأو  Word وهي أو يمكن تنزيل جميع النماذج بالتنسيقات التالية Adobe Acrobat Readerبرنامج 

Perfect  أوAdobe Acrobat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlis.state.md.us/
http://www.registers.state.md.us/
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  محكمة األيتام:  3القسم 

 

محكمة  نظروت. ات المتوفينتركةبالوالية القضائية على  ،الواقعة في كل مقاطعة ومدينة بالتيمور ،تتمتع محكمة األيتام

التي تخضع للمساءلة  التركةجميع المسائل التي تنطوي على ممتلكات متنازع عليها وتشرف على جميع في األيتام 

ا تعتبر الوصايا القضائية إجراءا يحدث عندما ال يمكن التعام. القضائية  .ل مع األمور إداريا

 

. تحل محكمة األيتام المسائل المتعلقة بصالحية الوصية ونقل الملكية التي تحدث فيها األسئلة والنزاعات القانونية

ا ألن محكمة األيتام تتمتع باالختصاص المحدودو يجب أن تحدد الدوائر االنتخابية بشكل عام مسائل الملكية  ،نظرا

التي ال تتجاوز قيمتها  ،األيتام باالختصاص القضائي لتحديد ما إذا كانت الممتلكات الشخصيةتتمتع محكمة . القانونية

وتوافق محكمة األيتام على الحسابات . شريطة إجراء دعوى أمام المحكمة ،التركةقابلة للتضمين في  ،دوالر 20,000

 بابال ،2 بابال. التركةخصية وأتعاب المحاماة مقابل الخدمات المقدمة فيما يتعلق بإدارة ــــــوالهيئات التمثيلية الش

 . 1ي الفرع

   



 

 - 6 -  

 التعريفات: 4القسم 

 

التي تشمل و إدارة أصول المتوفي: التركةإدارة  .1

توزيعها و جمع الممتلكات ودفع النفقات والديون

 .وكالءعلى الورثة أو ال

 معنيإجراء يبدأ من قبل شخص  :اإلداريالسرد  .2

بسجل الوصايا لتعيين ممثل شخصي ومن أجل 

أو تحديد مصداقية  ،للوصية السرد اإلداري 

 .المتوفي

أو طفل  ،شرعيطفل  (:أو األطفال)الطفل  .3

 . أو طفل غير شرعي ،متبنى

يقدم مطالبة ( أو كيان)شخص  :الجهة المطالبة .4

 .ضد ممتلكات المتوفى

ي التركةمثل الرهن  ،ديون مسجلة :لديون السج .5

المسجلة في سجالت  التركةعلى الممتلكات 

 .األراضي

 .الشخص المتوفى  :المتوفى .6

يشمل . )سالفاألساللة  من شخص :سليلال .7

 ،كبيرالحفيد ال ،حفيدال ،اإلبن او البنتاألحفاد 

 (الخ

فيه الشخص جسدياا  يتواجدالمكان الذي  :المسكن .8

ا  ،وبعبارة أخرى.  )بقصد جعل المكان منزالا دائما

هو المكان الذي سيعود إليه المرء أو فإن المسكن 

 (.ينوي العودة إليه عندما يكون بعيداا 

الحق المنصوص عليه في  :الحصة من الوصية .9

لها /الذي يسمح له  او الزوجة القانون إلى الزوج

حتى إذا كانت  ،قانونيةبالحصول على حصة 

 .المقدمة وصيةأكثر من ال

 

 

 ،امتياز أو مطالبة تعلق على الممتلكات :عبءال .10

 .التركةي على الممتلكات التركةمثل الرهن 

 .ملكية المتوفي :التركة .11

عالوة على الممتلكات الممنوحة  :العالوة العائلية .12

التي ال  ،بموجب الوصية أو قوانين التكليف

 الزوجة/تدفع للزوج ،تخضع لضريبة الميراث

الباقي على قيد الحياة أو الباقون على قيد الحياة 

 (.18تحت سن )من غير المتزوجين 

هو الشخص أو المؤسسة التي تدير  :الوكيل .13

يشمل .  وتدير األموال واألصول األخرى آلخر

الوصي الوصي أو المتلقي أو الوصي أو الوصي 

 .  أو المسؤول أو الممثل الشخصيأو المنفذ 

 التركةالقيمة الفعلية لألصول  :التركةإجمالي  .14

 .دون خصم االمتيازات والديون أو المصروفات

أحد أفراد األسرة الذي يرث من  :الوريث .15

توفي المتوفي )بموجب قوانين البراءة  الوصية

 (.وصيةدون 

الوثيقة التي تبلغ جميع  :تقرير المعلومات .16

الممتلكات التي تمر )الممتلكات غير الوصية 

تشمل الممتلكات غير (.  التركةخارج الوصية 

أو  ،ماريالندية تقع خارج تركةالوراثية ممتلكات 

أو ممتلكات للحياة أو مصالح  ،أصول مشتركة

أو صناديق استئمانية لها  ،الباقي في أمانة أو سند

عند مستحقات مدفوعة و حسابات بنكيةوحصة 

خطط معاشات ومكافآت بما في و (POD) الوفاة

مع  (IRA)حسابات التقاعد الفردية ذلك 

 .مستفيدين المحددينال

هي ضريبة مفروضة على  :ضريبة الميراث .17

 .امتياز الحصول على ممتلكات من تركة المتوفي
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الشخص : عنيالم( األشخاص)الشخص  .18

في  شخصيكممثل  ونالمسم( األشخاص)

الذين يعملون ( األشخاص)الشخص  ،وصية

مقيمي دعوى اإلرث  ،كممثلين شخصيين

مين األ ،(حتى إذا توفي المتوفي) والورثة

المعين من قبل  الوصيو الوصية على ( األمناء)

قاصرين والبالغين ( رقاص)على  المحكمة

 .المعنيينشخاصمن األالمعاقين الذين هم 

 .صيةوبدون  :الال موصى .19

 جادحي ما عدا سليل  حقيقيكل سليل  :القضية .20

بما في ذلك  ،من نفس الساللةمن سليل حي 

غير الطفل المتبنى والطفل و شرعيالطفل ال

ال .  شرعي إلى الحد الذي ينص عليه القانونال

طفل الأو  قضية طفل الزوج/الزوجة تضمن الت

 .ربيبال

نوع من الملكية حيث يتم  :اإليجار المشترك .21

بشكل  التركةاالحتفاظ بالممتلكات الشخصية أو 

مشترك من قبل شخصين أو أكثر في حصص 

عندما .  مع حق البقاء( متساوية)قسمة غير م

نتقل نصيبه تلقائيا من ي ،مستأجر مشترك وفاةي

  الباقين على قيد الحياة.قانون خالل تفعيل 

إجراء صادر من محكمة  :االستنتاج القضائي .22

عندما يحظر ( سجل الوصايامخالفا ل)األيتام 

صحة تكون )إدارية إصدار وصية الوضع 

أو أنها  ،الوصية تالفة ،الوصية موضع تساؤل

 ،نطبق أكثر من شخص مؤهل للممثل الشخصيت

 (.الخ

 في وصية لتلقي مسمى شخص :الموصى له .23

 .حصة من اإلرث

سجل مكتب وثيقة صادرة عن  :ةإدارخطاب  .24

 .التركةإدارة بالوصايا تخول لممثل شخصي 

 

 

 

أمر يسمح بالبحث عن األصول   :طلب محدود .25

في صندوق  اسم المتوفي أو القائمة لوحدهاب

 .ودائع آمن باسم المتوفي

الشخص الذي ينحدر : موصى لهأو  سليلوريث  .26

 . المتوفي مباشرة من ساللة

نسخة مبسطة من الوصايا  :اإلدارة المعدلة .27

 التركةفي )اإلدارية المتاحة للممثل الشخصي 

التي توفي فيها المتوفي في أو بعد 

يُطلب  ،بدالا من الجرد والحساب(. 1/10/1997

 خاللمن الممثل الشخصي تقديم تقرير نهائي 

من  8انظر القسم . )أشهر من تاريخ التعيين 10

 .(هذا الكتيب للحصول على التفاصيل

الممتلكات المتبقية بعد خصم  :التركةافي ص .28

 .االمتيازات والديون والنفقات

خارج  تنتقلالممتلكات التي  :غير المحققة التركة .29

 التركةالممتلكات : بما في ذلك ،ملكية الوصايا

 ،أو األصول المشتركة ،ماريالندالتي تقع خارج 

 ،في أمانة أو سند ةأو الباقي التركةأو الممتلكات 

 أو الوصايا التي كان للمخترع مصلحة فيها

 الوفاةمستحقات مدفوعة عند حسابات بنكية وو

(POD ) خطط المعاشات التقاعدية و األصولو

حسابات التقاعد واالستحقاقات بما في ذلك 

 .مستفيدينتي تحدد اسم الال(IRA) الفردية 

الشخص المعين إلدارة  :الممثل الشخصي .30

في كثير من األحيان باسم  يشار إليه) الوصية

 (. المنفذ أو المسؤول

 اتالوثيقة المطلوبة لبدء إجراء :لتماسصحيفة ا .31

 .الوصية

ملكية مملوكة فقط للمتوفي أو  :الوصية نركة .32

 .كمستأجر مشترك
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اإلجراء الخاص بالممتلكات  :العادية التركة .33

الخاصة بالمتخلف الذي يملك أصول الوصية 

أو )دوالر  30,000بقيمة إجمالية تتجاوز 

دوالر إذا كان الوريث الوحيد أو  50,000

 (.الموصى له هو الزوج الباقي على قيد الحياة

قصد البقاء العيش في منطقة محددة دون  :اإلقامة .34

 محل السكنانظر .  هناك إلى أجل غير مسمى

 .ختالفإلطالع على االل

اإلجراء الخاص بالممتلكات  :الصغيرة التركة .35

الذي يمتلك أصوالا بقيمة  وفيالخاصة بالمت

 50.000أو )دوالر أو أقل  30.000إجمالية تبلغ 

أو أقل إذا كان الوريث الوحيد أو  ،دوالر

 (.الموصى له هو الزوج الباقي على قيد الحياة

المعين من قبل  التركةمدير  :مسؤول خاص .36

المحكمة عندما يكون من الضروري حماية 

.  وإدارة الممتلكات قبل تعيين ممثل شخصي

 .(يمتلك المسؤول الخاص صالحيات محدودة)

نوع من الملكية يتم إنشاؤه  :المستأجرون بكامله .37

فقط بين الزوج والزوجة حيث يحتفظون بحق 

ا  ى قيد الحياة مع حق البقاء عل ،الملكية كلها معا

 من يتوفى.عند وفاة أول 

نوع من الملكية حيث  :المستأجرون المشتركون .38

يملك كل شخص أو أكثر مصلحة غير مجزأة في 

عند .  قطعة من الممتلكات دون حق في البقاء

يتم تمرير رعايته إلى الورثة  ،وفاة المالك

 .الوصيةأو وفقاا لشروط  ،بموجب قوانين التكليف

 .وصيةترك مع  الوفاة :الموصى .39

أنثى الذي يصنع  /ذكر :الموصي/الموصية .40

 .وصية

الشخصية  و/أوحق الملكية الحقيقية  :لوصيةا .41

لصالح ( الوصي)التي يملكها أحد األطراف 

لتي هي جزؤ األصول ا(.  المستفيد)شخص آخر 

 .هي أصول غير محققة من وصية
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 العادية التركة:  5القسم 

 

 

إذا كانت ممتلكات الشخص المتنازل الخاضعة لإلدارة 

في والية ماريالند مؤّسسة بحيث تزيد قيمتها على 

دوالر  50,000ما يزيد عن )دوالر  30,000.00

 لوحيد(،ا أمريكي إذا كان الزوج هو المعيل أو الوريث

عند تحديد قيمة .  عادي تركةك التركةيتم إدارة 

ألصول المحتفظ بها باسم يتم فقط النظر في ا ،التركة

أو الفائدة المحتجزة كمستأجر  /المتوفي وحده و

ا للقيمة السوقية العادلة .  مشترك يتم تحديد القيمة وفقا

 ،التركةللممتلكات ناقص الديون المستحقة على 

إلى الحد الذي ال تكون فيه  ،اعتباراا من تاريخ الوفاة

أو استحقاقات التأمين مستحقة لصاحب االمتياز 

 .الطرف المضمون مقابل الديون المضمونة

في المقاطعة التي يتواجد فيها محل  التركةيتم فتح 

 . سكن المتوفي في وقت الوفاة

 

 التركةفتح 

 

الوصية األخيرة والعهد و الوصيةاألصل من 

إن وجدت، أنه يتوجب إيداعها في مكتب )الوصايا( 

.  تبدأ عملية فتح التركة سجل الوصايا في المقاطعة

( 1112 )النموذجعريضة اإلدارة بتقديم النموذج 

وتتطلب العريضة   .(1136 )النموذجوالجدول ألف 

ا أن يذكر السبب في أنه  من الشخص الذي يقدم طلبا

يسرد .  يحق له تعيينه وإذا كان لدى المتوفي وصية

. التركةالمبلغ التقريبي ألصول وديون ( أ)الجدول 

مع  (1114 )النموذجإخطار التعيين تقديم  يجب

 العريضة.  

 

 

 

 

يتم نشر اإلشعار من قبل مكتب سجل الوصايا مرة 

واحدة في األسبوع لمدة ثالثة أسابيع متتالية في 

. صحيفة ذات توزيع عام يحددها الممثل الشخصي

يُبلغ اإلشعار األشخاص بحقهم في تقديم اعتراضات 

كما يخطر اإلشعار لوصية.  باعلى التعيين واإلقرار 

كما .  الدائنين بحقهم في تقديم المطالبة والمتطلبات

أو سند ( 1116 )النموذجسند االسمية يجب تقديم 

العريضة.  مع  (1115 )النموذجالممثل الشخصي 

يجوز استخدام السند االسمي إذا كانت العذر مبررا 

أو تنازل خطي من جميع  لوصيةصراحة با

يتم استخدام رابطة الممثل . المعنييناألشخاص

 الوصيةيتم إعفاء السند صراحة من  لمالشخصي إذا 

يجب .  المعنيينأو تنازل خطي من جميع األشخاص

هناك .  والسند نموذجعلى شركة التأمين تنفيذ 

.  شركات تقدم الخدمة من خالل مكتب سجل الوصايا

ا تقدي  )النموذج المعنيينقائمة األشخاصم يمكن أيضا

في هذا الوقت ولكن يجب تقديمها في غضون  (1104

ا بعد التعيين 20 وتشمل القائمة االسم والعنوان .   يوما

والعالقة التي تربط األشخاص الذين وردت أسماؤهم 

بالمتوفى والورثة بموجب  الوصيةفي الميراث في 

قد تكون الوصية.   القانون حتى لو لم يتم تسميتهم في 

. هناك حاجة إلى نماذج إضافية اعتمادا على الظروف

ذا كان إ (1106 )النموذجتعيين وكيل مقيم ويتطلب 

الشخص المقدم العريضة ليس مقيما في والية 

موافقة على تعيين ويتطلب الحصول على .  ماريالند

إذا كان الشخص  (1118 لنموذج)االممثل الشخصي 

وذلك من قبل الجميع  العريضة،المناسب ال يقدم 

 .  الذين لديهم أولوية أكبر المعنييناألشخاص
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من  (1117 لنموذجا)التنازل عن السند يجب تقديم 

ال  الوصيةإذا كانت  المعنيينقبل جميع األشخاص

تعفي من متطلبات السندات وترغب التركة في إيداع 

التوقيع على  معنييجوز ألي شخص .  سند إسمي

أجل تجنب  من( 1101 النموذج)تنازل عن إشعار 

 المعني.  متطلبات إشعار لهذا الشخص 

 

 تعيين ممثل شخصي 

 

للتحقق من  الوصيةيجوز لمكتب سجل الوصايا قبول 

وتبدأ واجبات وصالحيات .  وتعيين ممثل شخصي

. ويراعي اإلدارةخطابات الممثل الشخصي باصدار 

مكتب سجل الوصايا ترتيب األولوية كما هو محدد في 

يبدأ الترتيب عادة باألشخاص .  قانون والية ماريالند

ي وصية أو الزوجة أو األطفال أو ما إلى المذكورين ف

وقد .  وينتقل إلى إلى الدائنين أو أي شخص آخر ،ذلك

وضع قانون والية ماريالند قيودا على الحق في 

فيما يلي قائمة جزئية لبعض .    خطابات اإلدارة

 :األشخاص المستبعدين

 سنة 18من هو دون سن  (1)

 عقليا زن أو مختلمن هو غير مت (2)

 ؛بجريمة خطيرةمن أدين  (3)

ا في الواليات المتحدة إال إذا  من هو ليس (4) مواطنا

ا في الواليات المتحدة  ا دائما كان الشخص مقيما

 :وهو

 ؛زوج المتوفي( أ)

  ؛سلف المتوفي( ب)

 أو ؛سليل المتوفى( ج)

 .شقيق المتوفي( د)

سيصدر مكتب سجل الوصايا جدوالا  ،عند التعيين

 .  إليداعبالمواعيد النهائية اإللزامية ل

 

 

 

ا  يجب عليك بذل  ،ةعادي كةلتربصفتك ممثالا شخصيا

جهد دؤوب للتأكد من أسماء وعناوين الدائنين 

وإرسال بريد أو إشعار إلى هؤالء  ،المتنازلين

ا أن يقدم.  الدائنين : يجب على الممثل الشخصي أيضا

ا 20في غضون  ا كافية من إشعار التعيين  ،يوما نسخا

الصحيفة إلرساله بواسطة هذا  المقدم لك من قبل

في غضون . المعنيينالمكتب إلى جميع األشخاص

 ؛ثالثة أشهر من التعيين تقرير الجرد والمعلومات

ما لم .  وخالل تسعة أشهر من التعيين في المحاسبة

 المعنيين يتم تقديم قائمة كاملة ودقيقة من األشخاص

ا تقديم قائمة باألشخاص ،من قبل  المعنيينيجب أيضا

بالعناوين الصحيحة بما في ذلك الرموز البريدية 

 20وشخص اتصال للمنظمات المذكورة في غضون 

ا  .  يوما

 

 الجرد

 

أشهر بعد تعيين الممثل ( 3)في غضون ثالثة 

يقوم الممثل الشخصي بإعداد قائمة  ،الشخصي

والمصالح  بالممتلكات المملوكة من قبل المتوفى

يتم .  المتخلفة للمستأجرين في الممتلكات المشتركة

مع  ،إدراج كل بند في التفاصيل الوصفية المعقولة

اإلشارة إلى القيمة السوقية العادلة اإلجمالية اعتبارا 

ونوع ومقدار أي الرهن  ،من تاريخ وفاة المتوفي

ي والرهن الذي قد يكون موجودا مع اإلشارة التركة

الحقيقية  التركةبالنسبة للممتلكات .   لبندإلى هذا ا

 . يجب إعطاء وصف كاٍف لتحديد الملكية ،والمستأجرة

.  يجب أن تعكس التقييمات التاريخ الفعلي لقيمة الوفاة

أو كلمات " تقريبية"التقييمات التي تحتوي على كلمة 

 . مشابهة غير مقبولة
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 :يمكن للممثل الشخصي تقييم ما يلي

 

بدالا من تقييم القيمة  -المركبات ذات المحركات  (1)

قد يتم تقييم المركبات اآللية من  ،السوقية العادلة

قبل ممثل شخصي على أساس متوسط قيمة 

استخدم دليل ( أ)  السيارة التي تم ذكرها في:

( ب)رابطة تجار السيارات الوطني الرسمي؛ أو 

    ؛أي دليل سعر مشابه إلى حد كبير يحدده السجل

أسهم الشركات المدرجة في البورصة الوطنية أو  (2)

  ؛اإلقليمية أو على األوراق المالية المقابلة

بما في ذلك  ،الديون المستحقة على المتوفي (3)

السندات والمذكرات والقروض التي يقدمها 

 ؛المتوفي لآلخرين والتي ال تزال غير مسددة

 والنقدي، الحسابات البنكية والمال  (4)

والمعاشات  (IRAs)عد الشخصية حسابات التقا (5)

السنوية وعائدات التأمين على الحياة المستحقة 

 .أو التي ليس لها مستفيد معين التركةإلى 

يجب على الممثل الشخصي الحصول على تقييم من 

لجميع الفئات  حصةقبل مثمن مؤهل ال تربطه أية 

، التركةبدال من تقييم الممتلكات الحقيقية وو  .األخرى

يمكن تقييمها بقيمة نقدية كاملة ألغراض تقييم ضريبة 

ال يمكن . )اعتبارا من آخر تاريخ نهائي ،األمالك

استخدام طريقة التقييم هذه لألراضي الزراعية أو 

 .(الغابات أو أراضي التسجيل الوطنية

 

 تقرير المعلومات

 

أشهر بعد تعيين ممثل  ( 3) في غضون ثالثة

صي بإعداد الملف وتقديم يقوم الممثل الشخ ،شخصي

إن الموجودات المبلغ عنها في هذا .  تقرير المعلومات

هي موجودات يملك فيها المتوفي حصة أقل  النموذج

من كاملة في تاريخ الوفاة أو األصول التي كان لها 

 .  مستفيد مسمى

 

 

أو  الوصيةفإن هذه األصول ال تتبع شروط  ،ولذلك

أي أصول أقل .  ويجب اإلبالغ عن قوانين الوصية

من المطلقة أو التي تنتقل ملكيتها وفقا لثقة المتوفي 

إلى أي من األشخاص أو الكيانات غير المعفيين من 

يجب إدراج األصول التالية في . ضريبة الميراث

 :تقرير المعلومات

 األصول المشتركة •

بصورة نقل أي جزء مادي من ممتلكات المتوفى  •

بما في ذلك أي نقل  ،التصرف النهائي أو التوزيع

في غضون أدى إلى ملكية مشتركة للممتلكات 

 ؛عامين قبل الوفاة

أي حصة أقل من المطلقة في الممتلكات الحقيقية  •

أو الشخصية التي يحتفظ بها المتوفي عليها أثناء 

  ؛وجوده على قيد الحياة

 لوفاةامستحقات مدفوعة عند حسابات بنكية وو •

(POD).؛ 

أي حصة في المعاش أو أي خطة أخرى  •

 ؛للمعاشات أو مزايا عامة أو خاصة

أي حصة في ممتلكات شخصية أو خاصة على  •

 ؛مدى الحياة أو لمدة السنين

أي حصة أخرى في ممتلكات شخصية أو خاصة  •

 .تكون أقل من المطلقة في الوصية أو غير ذلك

 

الحقيقية أو المؤجرة الواقعة  التركةيتم اإلبالغ عن 

المتوفي فقط أو  باسمإما  خارج والية ماريالند

 . ألغراض المعلومات فقط ،كمستأجر مشترك

 

جميع الممتلكات المدرجة في تقرير المعلومات لها 

نفس المتطلبات للقيم والتقييمات كما هو مذكور في 

 . قسم الجرد في هذا الكتيب
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 الحسابات

 

تسعة أشهر بعد تعيين ممثل شخصي، في غضون 

.  يجب على الممثل الشخصي إعداد وتقديم حساب

 :يجب أن يشتمل الحساب على

 

الرصيد المبدئي وهو الموجودات كما هو  •

 ؛مذكور في الجرد

 ؛اإليرادات الرئيسية المتنوعة •

  ؛التغير في األصول من تاريخ الوفاة •

 اإليرادات؛ •

 .المصروفات •

 التوزيع والضرائب •

إذا لم يكن  ،رصيد المتبقي للمحاسبة المستقبليةال •

 .الحساب النهائي

 

لكن لدى مكتب سجل  ؛للحساب نموذجال يوجد 

.  الوصايا حساب عينة يمكن استخدامه كمبدأ توجيهي

فيجب تقديم الحسابات  ،إذا لم يكن الحساب نهائياا

 حدوثها: بعدالالحقة على فترات زمنية من أول تاريخ 

ستة أشهر من الموافقة على الحساب السابق أو بعد 

إذا لم يكن .  تسعة أشهر من إيداع الحساب السابق

فيجوز  ،أية أصول خالل فترة محاسبية ما تركةلل

للممثل الشخصي تقديم إقرار بعدم وجود أصول بدالا 

 . من حساب

يجب التحقق من الحساب أو الشهادة الخطية ويجب 

بالحساب أو الشهادة الخطية على جميع تقديم إشعار 

 .الذين لم يتنازلوا عن اإلشعار المعنييناألشخاص

انظر أدناه للحصول على عينة من التحقق 

 .  والمعلومات المطلوبة إلدراجه في اإلشعار

 

 التحقق من الحساب

 (9( )ب) 6-417قاعدة والية ماريالند رقم 

 

حتويات أؤكد تحت طائلة المساءلة القانونية أن م

صحيحة ( حساب الممثل الشخصي)الوثيقة السابقة 

 حسب أفضل معرفتي ومعلوماتي واعتقادي.

 

 

 الممثلون الشخصيون                           

 (التوقيع مطلوب)                               

 

 المحامي

 (ذا تم طلبهإ ضروري التوقيع )

 

 شهادة الخدمة

 د() 6-417ماريالند رقم قاعدة والية 

 

_______ الموافق أشهد أنه في يوم  

_____________________، من  ________

أو  ،أو إرسال بالبريد، قد بتسليم 20العام  ______

إشعار إلى جميع  ،بالريد المدفوع مسبقاا

المدرجة أدناه أو المدرجين في  المعنييناألشخاص

حساب أو إقرار تقديم ( 1: )إشعار يتضمن ،ملحق

أن يقدم المستلم ( 2) ؛كتابي بدالا من الحساب

ا من 20استثناءات إلى المحكمة في غضون   يوما

 ؛المحكمة بالموافقة على الحسابتاريخ صدور أمر 

أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من ( 3)

خالل مراجعة ملف التركة في مكتب سجل الوصايا 

ثل الشخصي أو أو عن طريق االتصال بالمم

بناء على  ،أن يقدم الممثل الشخصي( 4) ؛المحامي

نسخة من الحساب أو شهادة خطية إلى أي  ،طلبه

أن التوزيع ( 5)و  ؛يكون قد تم إخطاره معنيشخص 

في الحساب على النحو المعتمد من قبل المحكمة سيتم 

يوما بعد أن تصبح موافقة المحكمة  30في غضون 

 .على الحساب نهائية

 

 :وعناوينهم المعنيينأسماء األشخاص 

 

 

 الممثلون الشخصيون

 (التوقيع مطلوب)

 

 المحامي

 (ذا تم طلبهإ ضروري التوقيع )

 

 

 

 رسوم وعموالت الممثل الشخصي

 

وكيل التركة الحصول  و/أويحق للممثل الشخصي 

على تعويض معقول عن الخدمات المقدمة في إدارة 

 .  التركة
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 20000الخاضع لإلدارة ال يزيد عن  التركةإذا كان 

٪ من إجمالي 9فيجب أال تتجاوز العمولة  ،دوالر

الذي يخضع لإلدارة أكثر من  التركةإذا كان . التركة

دوالر  1،800دوالر عمولة ال تتجاوز  20000

 20،000أكثر من  ٪ من الزيادة3.6باإلضافة إلى 

 .التركةدوالر من إجمالي 

للممثل  التركةال يُسمح بأي مبالغ مدفوعة من أموال 

محام التركة إال بعد تقديم المعلومات  و/أوالشخصي 

 :التالية

إذا كان الدفع مقابل دين أو عمولة أو رسم تم  •

فيجب إرسال إخطار  ،إنشاؤه قبل وفاة المتوفى

بالدفع ينص على المبلغ والتفاصيل المتعلقة 

بما في ذلك  المعنيينبالسداد إلى جميع األشخاص

 .جميع المدعين

ً بموافقة المحكمة • تقديم التماس  يجب ،رهنا

يشرح بالتفصيل الخدمات المنجزة ومقدار 

التعويض المطلوب عن الخدمات المذكورة إلى 

مكتب سجل الوصايا يتضمن تأكيداا موقَّعاا على 

 ،المعنيينالوقائع وشهادة إشعار لجميع األشخاص

يجب توقيع أمر المحكمة . بما في ذلك المطالبين

 .الدفعبالموافقة على الرسوم قبل السماح ب

 لنموذج، االمحكمةموافقة موافقة بدال من  •

1138) 

ليست هناك حاجة إلى تقديم عريضة إذا كان 

مجموع العموالت والرسوم مجتمعة ال يتجاوز 

الحد األقصى للمبلغ المسموح به كما هو مذكور 

 وجميعدائن غير مدفوع األجر  ولكل. أعاله

الموافقة خطيا على الدفع؛  المعنييناألشخاص

موافقة خطية موقعة ينص  نموذجإلضافة إلى با

 . مبلغ الدفع ويودع في السجل

 

 

 

 المطالبات

 

في الوقت  ،يجوز للمطالب تقديم مطالبة ضد التركة

( 1)إما عن طريق  ،المسموح به لتقديم المطالبات

عن طريق تقديمها إلى ( 2) ؛تقديمها للممثل الشخصي

( 3)أو  ؛الشخصيمكتب السجل وتبليغها إلى الممثل 

وإذا قدمت المطالبة قبل .  عن طريق رفع دعوى

فيجوز للمدعي تقديم المطالبة  ،تعيين الممثل الشخصي

بمكتب السجل في المقاطعة التي يقيم فيها المتوفي أو 

  .في أي مقاطعة يقيم فيها المتوفي في تاريخ الوفاة

 

يجب تقديم المطالبة في وقت سابق من التواريخ 

 :التالية

 

 أو  ؛أشهر من تاريخ وفاة المتوفي( 6د ستة )بع •

 

من قيام الممثل الشخصي ( 2إثنين )بعد شهرين  •

بإرسال رسالة إلى الدائن أو تقديم نسخة أخرى 

أو نموذج  ،أو إشعار الدائنين ،من إشعار التعيين

أو إشعار  ،اإلشعار إلى الورثة غير المعروفين

يخطر الدائن بأنه سيتم منع مطالبته  ،خطي آخر

شهرين . ما لم يقدم المطالبة في غضون شهرين

 .من البريد أو أي إشعار آخر

 

يجب تقديم مطالبة مقدمة من دائرة الصحة  •

 المتوفي  ركةتوالنظافة العقلية ضد 
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في  ةد المبينيعواالمالتاريخ األسبق من في 

 :التواريخ التالية

 

أشهر من نشر اإلشعار ( 6)بعد ستة ( أ)

 أو  ؛بالتعيين األول للممثل الشخصي

 

من قيام الممثل ( 2إثنين )بعد شهرين ( ب)

الشخصي بإرسال رسائل إلى مكتب قسم 

المساعدات الطبية السترداد المعونة الطبية 

يجب إرسال  ،تسليمها بطريقة أخرىأو 

نسخة من إخطار التعيين وإشعار الدائنين 

 .وإشعار إلى الورثة غير المعروفين

 

 

 تأثير الموافقة على الحساب والحساب الختامي

 

.  يجب أن يقوم السجل بمراجعة الحساب على الفور

بعد مراجعة الحسابات والموافقة عليها من قبل 

على الفور بتنفيذ أمر الموافقة  تقوم المحكمة ،المحكمة

يتم تقديم استثناء في . مع مراعاة أي استثناءات

ا بعد إدخال األمر بالموافقة على  20غضون  يوما

ويجب أن يتضمن األسباب لذلك بتفصيل  ،الحساب

يجب تبليغ نسخة من االستثناء إلى الممثل .  معقول

 إذا لم يتم تقديم أي استثناءات في الوقت.  الشخصي

يصبح أمر المحكمة الذي يوافق على  ،المناسب

سيتم إجراء التوزيع بموجب الحساب .  الحساب نهائياا

 30على النحو المعتمد من قبل المحكمة في غضون 

ا بعد أن يصبح أمر المحكمة بالموافقة على  يوما

الموافقة النهائية للحساب النهائي تغلق . الحساب نهائياا

 .  التركةتلقائيا 

 

 

 

 أمور متنوعة

 

 (1126 ) النموذجختيار اتخاذ حصة قانونية ا

يجوز للزوج  الوصية،بدالا من الممتلكات التي تُتركها 

الباقي على قيد الحياة أن يختار الحصول على حصة 

ا مشكلة  التركةالثلث من صافي  إذا كانت هناك أيضا

إذا لم  التركةأو حصة نصف صافي  ،على قيد الحياة

 لة متبقية.تكن هناك مشك

 

 (1130 )النموذج -عريضة وأمر نفقة الجنازة 

ال .  يُسمح بمصاريف الجنازة وفقاا لتقدير المحكمة

) دوالر  10000يجوز أن يتجاوز البدل في أي حال 

ما لم  (10/1/05دوالر إذا توفي المتوفى قبل  5000

المتوفى مذيبة وتم الحصول على أمر  نركةتكن 

عبارة عن أصول  التركةإذا كانت .  محكمة خاص

مذيبة وتتيح صراحة للممثل الشخصي دفع 

فإن موافقة  ،المصاريف دون أمر من المحكمة

 . المحكمة ليست مطلوبة

 

 



 

 - 15 -  

  التركة الصغيرة:  6القسم 

 

 

إذا كان قد ثبت أن قيمة ممتلكات الشخص المتنازل 

دوالر  30،000.00هي  ماريالندالخاضعة لإلدارة في 

دوالر أو أقل إذا كان الزوج هو  50.000)أو أقل من 

 التركةيمكن إدارة ( الوحيد أو الوريث الوحيد المعيل

فقط يتم النظر  التركةعند تحديد قيمة .  صغير تركةك

 و/أوظ بها باسم المتوفي وحده في األصول المحتف

يتم تحديد القيمة .  الحصة المحتجزة كمستأجر مشترك

ا للقيمة السوقية العادلة للممتلكات ناقص الديون  وفقا

إلى  ،اعتباراا من تاريخ الوفاة ،التركةالمستحقة على 

الحد الذي ال تكون فيه استحقاقات التأمين مستحقة 

ن للديون لصاحب االمتياز أو الطرف المضمو

 .المضمونة

 

 المستندات المطلوبة

 

األخيرة إذا وجدت أي في  الوصيةيجب تقديم أصل 

مكتب سجل الوصايا في المقاطعة التي كانت محل 

( 1103 )النموذجعريضة اإلدارة .  سكن المتوفي

هي النماذج التي تبدأ  (1137 )النموذج Bوالجدول 

وتتطلب العريضة من الشخص .  التركةعملية فتح 

ا أن يذكر السبب في أنه يحق له تعيينه  الذي يقدم طلبا

" ب"الجدول يسرد .  وإذا كان لدى المتوفي وصية

يجب تقديم .  ألصول وديون التركة" تاريخ الوفاة"

ما لم  العريضةمع  (1109 )النموذجإخطار التعيين 

يتم .  تكن قيم األصول في التركة أقل من المخصصات

نشر اإلشعار من قبل مكتب سجل الوصايا مرة واحدة 

في صحيفة قيد التداول العام ويبلغ إشعار التعيين الناس 

بحقهم في تقديم   اعتراضات على تعيين وصالحية 

 .  المتوفي الوصية

 

 

يم المطالبة كما يخطر اإلشعار الدائنين بحقهم في تقد

 المعنيينقائمة األشخاصيجب تقديم .  والمتطلبات

اإلدارة من أجل تعيين  عريضةمع  (1104 )النموذج

وتشمل القائمة االسم والعنوان .  ممثل شخصي

والعالقة مع المتوفي لألشخاص الذين وردت أسماؤهم 

والورثة بموجب القانون حتى  الوصيةفي الميراث في 

قد تكون هناك حاجة الوصية.  ي لو لم يتم تسميتهم ف

.  تبعا للظروف التركةإلى نماذج إضافية لفتح بعض 

إذا كان  (1106 )النموذجتعيين وكيل مقيم ويتطلب 

.  الشخص المقدم للعريضة ليس مقيما والية ماريالند

 تركةالموافقة على تعيين ممثل شخصي للكما يتطلب 

المالئم إذا كان الشخص  (1105 )النموذجالصغير 

ليست بصدد تقديم التماس، ويجب أن يتم االنتهاء من 

الذين لديهم أولوية أكبر  المعنيينجميع األشخاص

التنازل عن التبليغ قد يتم التوقيع على .  للتبليغ

من أجل    معنيمن قبل أي شخص  (1101 )النموذج

يجب المعني.  تجنب متطلبات التبليغ إلى ذلك الشخص 

من قبل  (1117 )النموذجعن السند تنازل تقديم طلب 

تبلغ  التركةإذا كانت قيمة  المعنيينجميع األشخاص

دوالر أو أكثر بعد دفع المصروفات  10000

 الوصية.ما لم يتم إعفاء السند من  ،والبدالت

 

 ةالصغير ح التركةفت

 

الصغيرة من خالل  التركةتبدأ العملية الرسمية لفتح 

 .تقديم التماس لإلدارة والجدول باء

   

 :المعلومات التالية العريضةيجب أن تتضمن 

 محل سكن المتوفي؛ •

اسم الشخص أو األشخاص الذين يحق لهم العمل  •

 ؛كممثل شخصي

إذا كان )سواء توفي المتوفي مع أو بدون وصية  •

  وصية،المتوفى لديه 



 

 - 16 -  

 

 (؛مع العريضةاألصلية  الوصيةيجب أن تدرج 

 ية حقيقمادية/الال)قائمة ممتلكات المتوفي  •

 (؛يةوالشخص

 الدائنين المعروفين؛ وبقائمة  •

 .المعنيينقائمة مرفقة تتضمن اسماء األشخاص •

في نفس وقت  المعنيينيجب تقديم قائمة األشخاص

تشمل .  تقديم عريضة اإلدارة من أجل تعيينهم

الممثل الشخصي  المعنيينقائمة األشخاص

واألسماء والعناوين وعالقة جميع ( األشخاص)

وكذلك  ،بالمتوفى الوصيةاألشخاص المسمين في 

حتى لو لم يتم تسميتهم  ،الورثة بموجب القانون

وفي إذا توفي المت  .الوصيةلالستالم من خالل 

فال يجب أن يُدرج إال ورثة المتوفي  ،دون وصية

قد يلزم تقديم إخطار بالتعيين .  والممثل الشخصي

وإشعار الدائنين وإشعار الورثة غير المعروفين 

بناء على القيمة اإلجمالية لألصول باسم المتوفي 

 .  وحده

 

 

 تعيين الممثل الشخصي

 

للتحقق من وتعيين  الوصيةيجوز لسجل الوصايا قبول 

واجبات وصالحيات الممثل الشخصي .  ممثل شخصي

عند إصدار   .خطابات اإلدارةتبدأ عند إصدار 

يجب على مكتب السجل مراعاة ترتيب  ،الخطابات

تبدأ .  األولوية كما هو محدد في قانون والية ماريالند

المسمى في  (األشخاص)أولوية التعيين بالشخص 

والزوج/ الزوجة الباقي على قيد الحياة  الوصية،

إلى الدائنين أو أي شخص  ،وما إلى ذلك ،واألطفال

 .  آخر

 

 

ويضع قانون والية ماريالند قيودا على الحق في 

فيما يلي قائمة جزئية لبعض .  خطابات اإلدارة

 :األشخاص المستبعدين

 سنة؛ 18هم دون سن ن م (1)

 المختلين عقليا؛األشخاص  (2)

 ؛من أدين بجريمة خطيرة (3)

ا في الواليات المتحدة إال إذا  من هو ليس (4) مواطنا

ا في الواليات المتحدة  ا دائما كان الشخص مقيما

 :وهو

 ؛زوج المتوفى( أ)

  ؛سلف المتوفي( ب)

 أو ؛سليل المتوفى( ج)

 .شقيق المتوفي( د)

 

سيصدر مكتب سجل الوصايا جدوالا  ،عند التعيين

وبصفتك ممثالا .  اعيد النهائية اإللزامية لإليداعبالمو

يجب عليك بذل جهد دؤوب  ،صغيرة نركةشخصياا ل

وإرسال  ،للتأكد من أسماء وعناوين الدائنين المتنازلين

ا  . ويتطلب منكبريد أو إشعار إلى هؤالء الدائنين أيضا

 .تقديم تقرير المعلومات

 

 تقرير المعلومات

 

 ،بعد تعيين الممثل الشخصيفي غضون ثالثة أشهر 

يقوم الممثل الشخصي بإعداد الملف وتقديم تقرير 

هي  النموذجاألصول المذكورة في هذا .  المعلومات

األصول التي احتفظ بها المتوفي بحصة أقل من كاملة 

في تاريخ الوفاة أو األصول التي كان لها مستفيد معين 

 الوصيةوط فإن هذه األصول ال تتبع شر ،ولذلك.  سابقاا

يجب اإلبالغ عن أي موجودات أقل .  أو قوانين التعيين

من المطلقة أو التي تنتقل وفقا لوصية المتوفي إلى أي 

 . أشخاص غير معفيين من ضريبة الميراث
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فيما يلي المعلومات التي يتوجب اإلبالغ عنها في 

 :تقرير المعلومات

 الملكية مشتركةالاألصول  •

ممتلكات المتوفى على نقل أي جزء مادي من  •

بما في ذلك أي نقل  ،شكل تصرف أو توزيع نهائي

غضون أدى إلى ملكية مشتركة للممتلكات في 

 ؛عامين قبل الوفاة

المطلقة في الممتلكات الكلية أقل من  حصةأي  •

حتفظ بها المتوفي  إالحقيقية أو الشخصية التي 

  ؛أثناء وجوده على قيد الحياة

 الوفاةمستحقات مدفوعة عند حسابات بنكية وو •

(POD )؛ 

في المعاش أو أي خطة أخرى  حصةأي  •

 ؛للمعاشات أو المزايا العامة أو الخاصة

في الممتلكات الشخصية أو الخاصة  حصةأي  •

 ؛على مدى الحياة أو لمدة السنين

أخرى في الممتلكات الشخصية أو  حصةأي  •

الشخصية أقل من المطلقة أو الوصية أو غير 

 .ذلك

 

الحقيقية أو المؤجرة الواقعة  التركةتم اإلبالغ عن ي

إما باسم المتوفي أو فقط  خارج والية ماريالند

 . كمستأجر مشترك ألغراض المعلومات فقط

 

تحمل جميع الممتلكات المدرجة في تقرير المعلومات 

نفس المتطلبات للقيم والتقييمات كما هو مذكور في قسم 

 . في هذا الكتيب العادية لقوائم الجرد التركة

 

 المطالبات

 

في الوقت  ،يجوز للمطالبة تقديم مطالبة ضد التركة

( 1)إما عن طريق  ،المسموح به لتقديم المطالبات

عن طريق تقديمه إلى ( 2) ؛تقديمها للممثل الشخصي

عن ( 3)أو  ؛مكتب السجل وتبليغه للممثل الشخصي

تعيين إذا قدمت المطالبة قبل .  طريق رفع دعوى

فيجوز للمدعي رفع المطالبة في  ،الممثل الشخصي

 مكتب السجل في المقاطعة التي كان يقيم فيها المتوفي 

 

 

يجب تقديم  .أو في أي مقاطعة يقيم فيها المتوفي

 :المطالبة في وقت سابق من التواريخ التالية

 أو  ؛أشهر من تاريخ وفاة المتوفي ( 6ستة ) بعد •

ا على إرسال رسالة   (30ثالثين ) بعد مرور • يوما

شخصية من الممثل الشخصي أو تقديم نسخة 

أو  ،أو إشعار الدائنين ،أخرى من إشعار التعيين

أو  ،الورثة غير المعروفين نموذجإشعار إلى 

مع إشعار الدائن بأنه سيتم منع  ،إشعار خطي آخر

ا  30مطالبته ما لم يقدم المطالبة في غضون  يوما

 .من إرسال اإلشعار أو أي إشعار آخر

يجب تقديم مطالبة مقدمة من وزارة الصحة  •

المتوفي في الميعاد  نركةوالنظافة العقلية ضد 

 :المبين في التواريخ التالية

بالتعيين  أشهر من نشر اإلشعار( 6) بعد ستة ( أ)

 أو ؛األول للممثل الشخصي

من قيام الممثل  (2إثنين ) بعد شهرين( ب)

الشخصي بإرسال رسائل إلى مكتب قسم 

المساعدات الطبية السترداد المعونة الطبية أو 

يجب إرسال نسخة من  ،تسليمها بطريقة أخرى

إخطار التعيين وإشعار الدائنين وإشعار إلى 

 . الورثة غير المعروفين
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 األمر المحدود: 7القسم 

 

 

موجودة في صندوق ودائع آمن باسم  الوصيةإذا كانت 

المتوفي لوحده أو أن الموجودات تحمل عنوانا باسم 

فإن الطريقة  ،المتوفي وحده والمبلغ غير معروف

الوحيدة للوصول إلى الصندوق أو التأكد من قيمة 

محدود  أمرطلب للحصول على األصول هي تقديم 

   (.1148 )النموذج Cوالجدول ( 1147 )النموذج

 النموذج) الوصيةالمحدود بتحديد موقع  أمرال يسمح

للمؤسسة المالية بدخول الصندوق بحضور  (1149

سجل الوصايا أو النائب المفوض للسجل لغرض وحيد 

لتسليمها إلى مكتب سجل  الوصيةهو تحديد موقع 

يسمح األمر المحدود بتحديد موقع األصول . الوصايا

المذكورة باإلفصاح عن للمؤسسات  (1150 النموذج)

 لن. قيم األصول التي تحمل االسم الوحيد للمتوفى

ليس من الضروري . يفوض هذا الطلب نقل أي أصول

محدود لتحديد موقع األصول إذا كان من  أمروجود 

الممكن اتخاذ قرار بأنه سيتم فتح التركة كممتلكات 

يهدف إصدار هذا األمر إلى استخدام الشخص . عادية

 .لوية للعمل كممثل شخصيذي األو
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 اإلدارة المعدلة:  8القسم 

 

ما يتعلق اإلدارة المعدلة هي إجراء مبسط متوفر في

المتوفي في أو بعد توفي أن العادية في حال  التركةب

ال يمكن استخدام اإلجراء إال في الحاالت . 10/1/97

 :التالية

يقتصر المتقدمون على الممثل حينما  (1

الشخصي واألفراد أو الكيانات المعفاة من 

المتوفى بموجب  نركةضريبة الميراث في 

من ( و)و ( هـ)و ( ب) 203-7الفقرات 

  ؛المادة الضريبية العامة

  أمانةكل  علىويقتصر على جميع األمناء  (2

ن الذين هم بمثابة ممثل شخصي وثقيعلى م

على قيد اقين البالزوج/الزوجة و لمتوفىل

 و ؛األطفالو الحياة

كافية عندما تتألف التركة من أصول مذيبة  (3

 لدفع جميع وصايا المورث.متاحة و

يلغي هذا اإلجراء متطلبات الجرد والحساب 

مكتب ويتطلب الحد األدنى من اإلشراف بواسطة 

يجب على الممثل الشخصي تقديم . سجل الوصايا

 في( 1141النموذج )دلة لإلدارة المعطلب 

.  غضون ثالثة أشهر بعد تعيين الممثل الشخصي

موافقة الالورثة الشرعيين يجب أن تكون جميع 

(.  1142 النموذج)اإلدارة المعدلة  خيار على 

ا تقديم الموافقات في غضون ثالثة  يجب أيضا

بدالا من .  أشهر بعد تعيين الممثل الشخصي

يجب على الممثل الشخصي  ،الجرد والحساب

 اإلدارة المعدلة موجبتقرير نهائي معتمد تقديم 

 ( 1143 النموذج)

 

موعد ال يتجاوز عشرة أشهر من تاريخ  في

يجب أن يشمل التقرير .  تعيين الممثل الشخصي

 :النهائي

 ؛المستمر لإلدارة المعدلةثبت التأهل بيان ي •

جدول تفصيلي لممتلكات المتوفي وأساس  •

 ؛التقييم

والديون  للمستحقاتجدول تفصيلي  •

 جنازة المتوفينفقات و والضرائب

 رسوم الوصيةو تركةالنفقات اإلدارية للو

 ؛أية تكاليف مستحقةو

جداول تحدد حصص التوزيع الخاصة  •

 .وضريبة الميراث المعمول بها ؛تركةبال

إذا كانت هناك حاجة إلى وقت إضافي إليداع التقرير 

 90تمديد الفترة الزمنية األولية لمدة  فيمكن ،النهائي

ا بشأن   النموذج)الموافقة على تمديد الوقت يوما

موقع الممثل الشخصي و قبل الموقعة من (1146

 في غضونثم يتم إيداعها  عنيكل شخص مكذلك من 

 .التعيينأشهر من تاريخ ( 10عشرة )

يجب على الممثل  ،معنيبناء على طلب أي شخص 

الشخصي تقديم قائمة جرد رسمية وحساب لجميع 

 . المعنييناألشخاص

في غضون اثني  كةللتريجب أن يتم التوزيع النهائي 

ا من تاريخ التعيين (12)عشر يجب إغالق .  شهرا

تحت اإلدارة المعدلة في موعد أقصاه ثالثة  الوصية

 . شهراا من تاريخ التعيين (13)عشر

 :يمكن إلغاء اإلدارة المعدلة بواسطة

تقديم طلب في الوقت المناسب للحصول على  .1

 ؛الوصية القضائية

 .معنيتقديم اعتراض كتابي من قبل شخص  .2

 تقديم سحب االنتخاب من قبل ممثل شخصي .3

 أو من أجل قضية  ،رة منهابمباد ،محكمة األيتام .4
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سجل مكتب أو  معنييونحسنة يظهرها أشخاص 

 ؛الوصايا

عدم تقديم التقرير النهائي في الوقت المناسب  .5

ا من  وإجراء التوزيع في غضون اثني عشر شهرا

 .تاريخ التعيين

 تركةفيجب أن تستمر ال ،إذا تم إبطال اإلدارة المعدلة

كمسؤول إداري ويجب على الممثل الشخصي تقديم 

مكتب سيقوم .  قائمة جرد وحساب في سجل الوصايا

سجل الوصايا بإرسال إشعار بالبريد إلى جميع 

 .المعنيين األشخاص
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 ضريبة الميراث: 9القسم 

 

يتم فرض ضريبة الميراث على الحق في الحصول 

 ةخاضع صفةفي الذي له من المتو نتقلعلى ممتلكات ت

 .  للضريبة في والية ماريالند

 

( قيمة صافي)يمكن تحصيل ضريبة الميراث على 

المبلغ عنها في ملكية عادية  موروثةجميع الممتلكات ال

وصية التي يتم التي ال تخضع إلى وجميع الممتلكات 

اإلبالغ عنها في تقرير المعلومات أو طلب إثبات 

بغض النظر عن نوع إجراءات  ،ضريبة التركات

ملكيتها بموجب ة نتقلبما في ذلك الممتلكات الم ،التركة

ال يتم جمع أي ضريبة الميراث على .  )وصية

 .(الصغيرة التركةالممتلكات الوراثية المبلغ عنها في 

 

 1ون في أو بعد وفاةبالنسبة إلى المتوفين الذين ي

استالم ال تنطبق ضريبة الميراث على  ،2000يوليو 

 :الممتلكات التي تنتقل من المتوفي إلى

ربيب أو أوالد الطفل ال" الطفل"يشمل  (أ)

 السابقين الزوج/الزوجة الحاليين أو

األب أو  زوج أو زوجة" الوالد"يتضمن  (ب)

 األم السابقين

 الجد (1)

 نااألبو (2)

 أو الزوجة الزوج (3)

المنحدرين من  األشخاص الطفل أو غيره من (4)

 نفس الساللة

غيره من األشخاص طفل أو أو زوجة زوج  (5)

 المنحدرين من نفس الساللة

 خت أواألخ أو األ (6)

من  يتألفونشركة إذا كان جميع المساهمين ال  (7)

الذين تربطهم عالقة قرابة أشخاص آخرين غير

 .المتوفي كما هو مذكور أعالهب

 

 سريت ،2000يوليو  1في أو بعد  للمتوفينبالنسبة 

٪ على ملكية 10بة ضريبة اإلرث بالضمانات بنس

المتوفي الذي ينتقل إلى أي شخص غير األشخاص 

 .أعاله( 7)إلى ( 1)المذكورين في 

 

 :تشمل الممتلكات المعفاة من ضريبة الميراث ما يلي

الممتلكات التي تنتقل إلى أي شخص واحد إذا  (1)

 دوالر 1000كانت القيمة اإلجمالية ال تتجاوز 

خيرية معفاة الممتلكات التي تنتقل إلى مؤسسة  (2)

من ( 3) (c) 501من الضريبة بموجب المادة 

قانون اإليرادات الداخلية أو بعض التحويالت 

من  2055القابلة لالستقطاع بموجب المادة 

 قانون اإليرادات الداخلية 

بوليصة تأمين على الحياة تُدفع لمستفيد معين  (3)

 (تركةغير ال)

 من المتوفي نتقلدوالر ت 500ملكية ال تتجاوز  (4)

 صيانة الخطيرةبسبب 

سجل الوصايا مكتب اتصل ب)أموال المحرقة  (5)

 (.للحصول على التفاصيل

في للمتوفين بالنسبة  - الدخل على أصول الوصية (6)

ال تسري ضريبة  ،01/01/1998تاريخ أو بعد 

 ،دخلعلى استالم الممتلكات التي هي  الميراث

المتراكمة على  ،بما في ذلك المكاسب والخسائر

 .  أصول الوصية بعد تاريخ وفاة المتوفي

 

 }تموز{ يوليو 1تاريخ  بالنسبة إلى المتوفين قبل

بمكتب سجل الوصايا لمعرفة  يرجى االتصال ،2000

النسبة المناسبة لضريبة التركات التي كانت سارية في 

 .ذلك الوقت

 

التي على الممتلكات ُمســتحقة ضريبة الميراث صبح ت

عندما يقوم الممثل الشخصي ال تخضع إلى وصية 

 .  بتوزيع الممتلكات الخاضعة للضريبة

 

على الممتلكات التي ال ضريبة الميراث صبح توكذلك 

سجل الوصايا بتقييم مكتب ستحقة عندما يقوم مُ تخضع 

الممتلكات الخاضعة للضريبة  مقابلفواتير إرسال و

المبلغ عنها في تقرير المعلومات أو طلب إثبات 

 .ضريبة الميراث
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تستحق الضريبة على القيمة السوقية العادلة )

 ،تاريخ الوفاة الواضحة اعتباراا من تاريخ التحويل أو

تاريخ الوفاة  على دليليجب تقديم .(  أيهما ينطبق

تقديم أدلة على و (التقييمات عند الضرورة)

مثل الرهن )غير المسددة على الممتلكات  المستحقات

المتعلقة  االسم والعنوان والعالقة مع المتوفيو (التركة

بالنسبة  ،باإلضافة إلى ذلك.  جميع المستفيدينب

قائمة  ،صكوك الوصيةنسخة من جب تقديم ي ،للوصية

قائمة بالنفقات المدفوعة أو التي سيتم دفعها  ،باألصول

تواريخ ميالد  ،أسماء وعناوين األمناء ،وصيةمن ال

 .بالمتوفى جميع المستفيدينوعالقة  مناءجميع األ
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 التوزيع: 10القسم 

 

يجب على الممثل  ،وصيةإذا كان المتوفى لديه 

المنصوص  الشخصي توزيع الممتلكات وفقا لألحكام 

 .  في الوصيةعليها 

 

الباقي على قيد الحياة وأي طفل  الزوجة/يحق للزوج

الحصول على ( 18دون سن )قاصر غير متزوج 

دوالر و  5 000 خمسة آالف  توزيع بدل عائلي بمبلغ

هذا .  دوالر على التوالي 2500ألفين وخمسمائة 

 .التوزيع ال يخضع لضريبة الميراث

 

 سجل الوصايامكتب خارج سلطة تقع منازعة الوصية 

 .بالتالي ال تناقش في هذا الكتيبو

 

يجوز  ،بدون موافقة أو تدخل من المحكمة

الباقي على قيد الحياة اختيار أن يأخذ  الزوجة/للزوج

نصيبه القانوني بدالا من الممتلكات التي تُترك له أو 

إذا  تركةهذه الحصة هي ثلث صافي ال.  الوصيةلها ب

 التركةأو نصف ملكية  متبقيةكان هناك أيضا مشكلة 

هناك قيود زمنية على .  قائمةإذا لم تكن هناك مشكلة 

غيرها من القضايا للنظر و بواالنسحا خياراتتقديم ال

قيد الزوجة الباقي على /يجب على الزوج ،لذلك.  فيها

أن  اختيارات معينةالحياة والذي يفكر في تقديم 

ا للحصول على المشورة القانونية  .يستشير محاميا

 

فيجب على الممثل  ،إذا لم يكن لدى المتوفي وصية

على الورثة  صافي التركةالشخصي أن يوزع 

يتم .  ب الذي ينص عليه قانون والية ماريالندبالترتي

 .صفحة المقابلةوصف ترتيب التوزيع في ال

 

 

وبقي على قيد الحياة من المتوفى دون وصية  توفيإذا 

 :بعده

 

 التركةيستلم الزوج نصف ملكية  -الزوج والزوجة 

 *ويقسم األطفال النصف المتبقي على قدم المساواة 

يتلقى الزوج أول  -( جميع البالغين)الزوج واألوالد 

 التركةدوالر باإلضافة إلى نصف صافي  15،000

 *ييقسم األطفال النصف المتبقو المتبقية

بشكل  التركة صافي األطفال يقسمون -األطفال فقط 

 *او متس

دوالر  15،000يتلقى الزوج أول  -الزوج واآلباء 

المتبقية ويقسم  التركةباإلضافة إلى نصف صافي 

 أو يحصل الوالد الباقي على ،اآلباء النصف المتبقي

 النصف المتبقي قيد الحياة على

يتلقى  -الزوج دون أي ورثة أخرى المذكورة أعاله 

 التركةالزوج كامل صافي 

يقوم  -أعاله  ينالوالدان دون أي ورثة أخرى المذكور

الوالدة /أو يحصل الوالد ،التركة التركةالوالدان بتقسيم 

 بالكامل التركةالباقي على قيد الحياة على صافي 

 آخريناألخوات دون أي ورثة  و/أواإلخوة 

صافي اإلخوة واألخوات يقسمون  -أعاله  ينالمذكور

 *على قدم المساواة  التركة

 -أعاله ين والمذكورين األجداد دون أي ورثة أخر

 ،كانوا متوفينإذا  ،أو صافي التركةاألجداد يقسمون 

 ( انظر القانون المعمول به للتفاصيل) أطفالهم

 -أعاله  ينالمذكورأجداد اآلباء دون أي ورثة آخرين 

 ألطفالهم كانوا متوفين،أو إذا  ،التركةتقسيم ملكية 

 (انظر القانون المعمول به لمزيد من التفاصيل)

آخرين  أي ورثة الزوج/الزوجة دون أوالد 

يقسم أطفال الزوج/الزوجة صافي  –أعاله  ينالمذكور

 فيما بينهم. بالتساوي التركة

 تنتقل – أحياء حياء أو زوجات أطفالأال يوجد ورثة 

كامل الحصة الصافية إلى مجلس التعليم في المقاطعة 

الصحة  دائرةأو إلى  ،التركةالتي يتم فيها فتح 

حصل على قد العقلية إذا كان المتوفي  صحةوال

رعاية طويلة األجل في إطار برنامج مستحقات 

 . للمساعدة الطبية ماريالند

 .حصة الوريث المتوفى في هذه الفئات إلى ورثة الوريث المتوفى*يتم تمرير 
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 الرسوم: 11القسم 

 

كما هو مذكور  ،تستند هذه الرسوم على إجمالي الحصة اإلجمالية. نركةالوصية للمعالجة اإلدارية لليتم فرض رسوم 

: ما يلي ،لكن ليس على سبيل الحصرو قد يكون هناك أيضا رسوم للخدمات اإلضافية بما في ذلك.  في الجداول أدناه

ورسوم البريد . البات دخول أوراق التحذيردخول المط ؛نسخ عادية أو مصدقة أو مجردة ؛رسائل اإلدارة اإلضافية

 .المعتمدة لإلشعارات

 

 

 

 قيمة كانت إذا

 االقل علىالصغيرة تبلغ  التركة
 تبلغ قيمة الرسوم من اقل لكن

   

 $0 $200 $2 

 ةالصغير التركة قيمة من 1٪ $5,000 $200

$5,000 $10,000 $50 

$10,000 $20,000 $100 

$20,000 $50,000 $150 

 

 

 

 

 

 قيمة كانت إذا

 على)العادية( تبلغ  التركة

 االقل

 تبلغ قيمة الرسوم من اقل لكن

   

$0 $10,000 $50 

$10,000 $20,000 $100 

$20,000 $50,000 $150 

$50,000 $75,000 $200 

$75,000 $100,000 $300 

$100,000 $250,000 $400 

$250,000 $500,000 $500 

$500,000 $750,000 $750 

$750,000 $1,000,000 $1,000 

$1,000,000 $2,000,000 $1,500 

$2,000,000 $5,000,000 $2,500 

 إلى باإلضافة دوالر 2،500 --- $5,000,000

 المبالغ التي تزيد على   من% 02.

 دوالر 5,000,000
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لممثلين الشخصيين على ا تواريخ مهمة: 12القسم 

 نذكرها

 

 العادية التركة

ب على يج ،وصيةالمتوفى لدى  إذا كان  .1

أمين المستند األصلي تقديم المستندإلى 

سجل الوصايا على الفور بعد تاريخ  مكتب

 . الوفاة

الجدول و يجب تقديم التماس بشأن الوصية .2

 إلى مكتب جميع األوراق المطلوبةو ألف

 .تاريخ الوفاة سجل الوصايا على الفور بعد

إما مع  المعنيينيجب تقديم قائمة األشخاص .3

االلتماس من أجل التوفيق أو في غضون 

ا بعد ذلك ( 20عشرين )  .يوما

يجب تقديم تقرير الجرد والمعلومات في  .4

أشهر بعد تعيين الممثل  (3) غضون ثالثة

 .الشخصي

يجب تقديم طلب إلصالح ضريبة التركات  .5

ا من تاريخ يوما  ( 90تسعين ) في غضون

 .إذا لزم األمر ،الوفاة

يجب تقديم الحساب األول في غضون تسعة  .6

 .أشهر بعد تعيين الممثل الشخصي( 9)

 ،إذا كانت الحسابات الالحقة ضرورية .7

على فترات في وقت تقديمهافيجب أن يتم 

أشهر بعد الموافقة على ( 6)سابق من ستة 

أشهر من ( 9)أو بعد تسعة  ،الحساب السابق

 .تاريخ إيداع الحساب السابق

 

 صغيرة ال التركة

 يجب على  وصية،إذا كان المتوفى لديه  .1

المستند األصلي  األمين على الوصية تقديم

الوصايا على الفور بعد  إلى مكتب سجل

 .تاريخ الوفاة

 يجب تقديم التماس بخصوص الوصية .2

إلى جميع األوراق المطلوبة و الجدول بو

سجل الوصايا على الفور بعد تاريخ  مكتب

 .الوفاة

يجب تقديم إخطار التعيين للحصول على  .3

إذا كانت هناك أصول  ةصغيرالتركة ال

بدل و متبقية بعد دفع أو خصم نفقات الجنازة

 .رسوم التسجيلو األسرة

يجب تقديم تقرير المعلومات في غضون  .4

 .أشهر من تاريخ التعيين( 3)ثالثة 

 

 اإلدارة المعدلة 

اإلدارة المعدلة  اختياريجب تقديم نموذج  .1

في  الورثة /والموافقة من جميع المراجعين

أشهر من تاريخ تعيين ( 3)غضون ثالثة 

 .الممثل الشخصي

يجب تقديم تقرير المعلومات في غضون  .2

 .أشهر من تاريخ التعيين( 3)ثالثة 

 نلنهائي في غضوالتقرير ايجب تقديم  .3

لتعيين ما لم ايخ ربعد تار شهو( 10عشرة )

لى مكتب إتقديمه ولتمديد امن ء النتهاايتم 

  سجل الوصايا.

ورسوم ( إن وجدت)ضرائب الميراث تكون  .4

الوصاية مستحقة في وقت تقديم التقرير 

 .النهائي

يجب أن يتم التوزيع الكامل والنهائي خالل  .5

ا من تاريخ التعيين( 12إثني عشر )  .شهرا
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 مسؤوليات الممثل الشخصي: 13القسم 

 

التزام ائتماني  للتركةلممثل الشخصي يكون على ا

وتوزيع األصول في أسرع وقت  الوصيةلتسوية 

 .فقا لشروط الوصية أو قوانين التكليفو ممكن

 

لى ‘صفة مبنية الممثل الشخصي كما تكون صقة 

على أعلى  ويجب مراعاتها.  وحسن النية الثقة أساس

قد .  من الرعاية المعترف بها بموجب القانونمستوى 

يتحمل الممثل الشخصي المسئولية الشخصية إذا لم 

 .يستوف هذا المعيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صالحيات وواجبات الممثل الشخصي: 14القسم 

 

يجوز للممثل الشخصي ممارسة السلطة الممنوحة له 

 .دون موافقة المحكمة ،بموجب القانون أو في الوصية

 

استالم األصول وحيازتها : وتشمل هذه الصالحيات

 وإيداع األموال وإيداع األصول في حسابات مقيدة

الوفاء بالتعهدات الخيرية التي تتقدم بها المطالبات و

 المتنازعة أو المدفوعة أو التي تنطوي على تنازالت

 تدفع مصاريف الجنازة وغيرها من الديون أو النفقاو

االستثمار أو بيع و تأمين الممتلكاتو دفع الضرائبو

أو تنفيذ العقود  ،أو االستمرار في العمل. الممتلكات

أو توظيف االختصاصيين لتقديم  ،التي يبرمها المتوفي

إجراء التوزيعات الجزئية أو و المشورة أو المساعدة

 .الوصيةالنهائية أثناء إدارة 

 

الشخصي من  ويجوز منح صالحيات أخرى للممثل

 .قبل المحكمة بناء على طلب كتابي

 

يقع على  ،باإلضافة إلى السلطات المذكورة أعاله

الممثل الشخصي التزام قانوني بإيداع جميع الوثائق 

االمتثال لجميع أوامر و المطلوبة في الوقت المناسب

 لألشخاص المعنيينإعطاء إشعار مناسب و المحكمة

 .عند الضرورة
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 أسئلة وأجوبة:  15القسم 

 

 

 ؟الوصيةما هي 

 

تحكم ت.  الوفاةالتي توجه التصرف في الممتلكات بعد و الوصية هي وثيقة مكتوبة تم تنفيذها بشكل قانوني

أن تكون  ماريالنديشترط قانون .  فقط في تلك األصول التي تكون باسم المتوفى وحده أو كمستأجر مشترك الوصية

مصدقة وموقعة ( 3)و ( الشخص الذي يصنع الوصية)الموصية  /موقعة من قبل الموصي( 2) ،خطية( 1) وصيةكل 

 .من قبل اثنين أو أكثر من الشهود الموثوقين في حضور الموصي

 

فإنها تكون صالحة إذا تم تنفيذها  ،ثم انتقلت إلى والية ماريالند ماريالندخارج  وصعت وصيةإذا كان لديك  

سجل  يجب االرجوع إلى مكتب ،إذا انتقلت إلى والية أخرى ،ومع ذلك.  التي تم إعدادها فيهاوالية وفقا لقوانين ال

.  صالحة ماريالنديد لتحديد ما إذا كانت وصايتك في الوصايا أو الموظف في قسم الوصاية الخاص باختصاصك الجد

 .المختلفة حسب الوالياتالقوانين تختلف 

 

 ؟توجب على االحتفاظ بوصيتيأين ي

 

تأكد من االحتفاظ بها في مكان آمن حيث ال  ،بشكل صحيح الشهادة عليهاوتوقيعها و الوصيةبمجرد إعداد  

شريطة أن يكون  ،صندوق الودائع اآلمن هو مكان آمن.  الصحيح يمكن فقدانها أو سرقتها أو وضعها في غير مكانها

عند وفاتك فمن الضروري أن يقوم  ،إذا كان صندوق الودائع اآلمن باسمك فقط  بمكان وجوده.هناك شخص على علم 

 .  إلى المكتب لتقديم الطلب أو إثبات الوصيةواخذها  الوصيةب سجل الوصايا بفتح الصندوق وإزالة شخص ما من مكت

 

خالل .  راتدوال ( 5ها خمسة )سجل الوصايا لحفظها مقابل رسوم قدريمكنك أيضا إيداع وصيتك لدى مكتب 

خص غيرك أو لشخص مفوض أي شلوصايا من قبل في مكتب سجل ا لوصيةال يمكن فتح أو إيداع ا ،فترة حياتك

ا لتلقيه  فمن الضروري أن تقوم بإزالتها ،بمجرد تقديمها الوصيةإذا كنت بحاجة إلى عمل نسخة من . منك كتابيا

ا التأكد من أن .  دوالرات( 5خمسة ) رسوم إضافية بقيمة مقابلمن ثم قد تتم إعادة الوصية و يجب عليك دائما

 .وصيتكعلى علم بموقع الشخص الذي تم تسميته كممثل شخصي لك 

 

 ؟ما بعد وفاة شخص بالوصية ماذا علي أن أفعل

 

 . سجل الوصايامكتب ل الوصيةتقديم  للوصية يجب على الشخص الحاضن  ،ما بعد وفاة شخص 

 

يكون  الموصي/الموصيةالسجل بعد إخطاره بوفاة مكتب إلى  وصيتهالذي يفشل أو يرفض تسليم إ ميناأل 

 .  بتسليم الهوية الشخص المتضرر بسبب األضرار التي لحقت بسبب الفشل أو الرفض أماممسؤوال 
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 ؟عن الوصيةالحق في التخلي  الزوجة/هل للزوج

 

الباقي على  الزوجة/يجوز للزوج ،وصيتهبدالا من الممتلكات التي تُترك له أو لها بوصية أو إذا حذفت من  

ا  التركةحصة الثلث من صافي  ختار الحصول علىقيد الحياة أن ي  ،(طفل أو أطفال)متبقية  قضيةإذا كانت هناك أيضا

 (.أو أطفالطفل )قضية متبقية إذا لم تكن هناك  الوصيةأو حصة من صافي 

 

: في وقت الحق من اختياريةالباقي على قيد الحياة ألخذ حصة  الزوجة/من قبل الزوج ختياريجب أن يتم اال 

يجوز للمحكمة .  وصيةبموجب الأو ستة أشهر بعد أول تعيين لممثل شخصي  ؛بعد تسعة أشهر من تاريخ وفاة المتوفي

بناء على إخطار يقدم للممثل  ،لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر في كل مرة ،قبل انتهاء صالحيتها ،ختيارتمديد وقت اال

 . الشخصي ولسبب وجيه مبين

 

 ؟المذكرة القانونية ما هي

 

 وصيةصالحية أي صك يزعم أنه  الذي يقدم لالعتراض علىالوصية هو التحدي ضد  المذكرة القانونية  

يمكن تقديم التوضيح من قبل وريث المتوفي أو الموصى .  بتقديمه أمام المحكمةأو لم يُسمح تقديمه سواء تم  ،المتوفى

وهي تتطلب جلسة استماع قضائية مع إرسال إشعار .  المتوفيقبل أو مودعة من  وصيةبه في أي أداة تدعي أنها 

 .يجب دفع الرسوم عند تقديم االلتماس.  المعنيينلجميع األشخاص

 

يتم تخفيض تعيين الممثل الشخصي  ،بتقديم المذكرة القانونيةإذا تم تعيين ممثل شخصي قبل تقديم التماس  

 .من قبل المحكمة الوصيةإلى ممثل إداري خاص إلى أن يتم البت في صحة 

 

 

 مطلوبة دائًما؟ وصيةالهل 

 

ملف وجود  وري فتح فمن الضر ،إذا توفي شخص يملك أي ممتلكات باسمه وحده أو كمستأجر مشترك 

أنظر .  )المطلوب التركةتحدد األصول باسم المتوفي وحده أو كمستأجر مشترك نوع .  في مكتب سجل الوصايا تركة

 (.أقسام اإلدارة العادية والملكية الصغيرة واإلدارة المعدلة في هذا الكتيب لمزيد من المعلومات

 

 ؟الوصيةفهل ال يزال يتعين علي تقديم  ،إذا لم تكن هناك تركة

 

 الوصيةفال يزال مطلوباا منك تقديم  ،إذا لم يكن لدى المتوفي أي ممتلكات باسمه فقط أو كمستأجر مشترك 

 عند الوفاة.المتوفي  كانت محا إقامةمكتب سجل الوصايا في المقاطعة التي إلى 
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 تكن هناك أصول كافية؟من الذي يستحق األولوية إذا لم 

 

غير كافية لسداد جميع المطالبات  التركةالتالي إذا كانت موجودات  حسب الترتيبيجب على الممثل الشخصي الدفع 

 :بالكامل

 

 ؛لسجلمكتب االرسوم المستحقة ل •

 ؛تكاليف ونفقات اإلدارة •

 ؛(العادية التركة)دوالر  10,000أو ( ملكية صغيرة)دوالر  5000نفقات الجنازة ال تتجاوز  •

 ؛المرخص التركةسمسار  وعموالتالعادية والخدمات القانونية  التركةتعويض الممثل الشخصي في  •

 ؛دوالر 2500.00دوالر لكل طفل قاصر  5,000.00الزوج  -بدل األسرة  •

 ؛الضرائب المستحقة من المتوفي •

 ؛متوفيالمعقولة آلخر مرض التمريضية النفقات المستشفيات والطبية والنفقات ال •

 ؛اإليجار المستحق على المتوفي ألكثر من ثالثة أشهر من المتأخرات •

 ؛وفاتهلمتوفي في غضون ثالثة أشهر قبل تمت تأديتها ل لخدمات التيامرتبات أو عمولة الجور أو األ •

 و  ؛مطالبات مساعدات الشيخوخة •

 ؛األخرى مطالباتجميع ال •

 

 .دفع مطالبة على مطالبة أخرى من نفس الفئةال يجوز منح األفضلية عند 

 

 ؟همسؤولياتالوكيل المقيم وما هي  ما هو

 

ا ما لم يكن كي يتم غير مؤهل ل المقيم في الواليةيعتبر غير  تسمية غير  مكتب سجل الوصايالدى تعيينه ممثالا شخصيا

 مقيما يصبح هذا الشخص عند إكمال تعيين وكيل وكيال.   واليةقابلة لإللغاء من قبل شخص غير مقيم يقيم في ال

بلغت كما لو أنها  األثربنفس الطريقة و تبليغ العمليةالمسؤولية الوحيدة للوكيل المقيم هي قبول .  (1106#  النموذج)

 .في الوالية غير المقيمينإلى شخصيا 

 

 

 

 

 

 

 


