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 تحقيق تركة المتوفى وبالغ حصر اإلرث

 ما هي؟ ومتى يجب عملها؟
 

 تحقيق تركة المتوفى

يعني هذا الشيء قيامكم بمراجعة وعمل كشف خطي . عندما يتوفى شخص فيجب أن يقوم شركاء التركة بعمل كشف عن التركة

 .الزوجة / المتوفى والزوج عن ممتلكات وديون 

 

يجب أن يتم إرساله إلى مصلحة الضرائب . في الحاالت العادية يجب القيام بعمل كشف التركة خالل ثالثة أشهر بعد واقعة الوفاة

 .سكاتيفاركت خالل شهر واحد بعد عمله

 

 1550 765 765لى رقم الهاتف يمكن طلب استمارة كشف التركة ونشرة المعلومات من قبل مصلحة الضرائب سكاتيفاركت ع

 .أو تنزيلها من موقع مصلحة الضرائب سكاتيفاركت على شبكة اإلنترنت

 

 بالغ حصر اإلرث

يمكن طلب بالغ حصر اإلرث إذا كانت ممتلكات . تحل في بعض األحيان مكان كشف التركةإن بالغ حصر اإلرث هو وثيقة 

 .المرتبطة بواقعة الوفاةالمتوفى تكفي فقط لتغطية تكاليف الدفن والرسوم األخرى 

 

لشخص إذا كان ا. ال يجب أن يملك الشخص المتوفى أي ممتلكات ثابتة أو حق استئجار قطعة أرض في السويد أو في الخارج

 .المتوفى يمتلك مثل هذه األشياء فيجب أن يتم عمل كشف للتركة

 

لكي تتمكن البلدية من عمل التحقيق حول إمكانية عمل بالغ حصر اإلرث فإنك ستحتاج إلى االتصال مع وحدة شؤون تحقيقات 

 .اإلرث خالل شهرين بعد واقعة الوفاة

 

 .970 – 769 79 97اتصل بالرقم . قم بأول اتصال عن طريق الهاتف

 

على  boutredningsenhetenستجد وحدة شؤون تحقيقات اإلرث للحصول على مزيد من المعلومات ومعلومات التواصل 

 www.goteborg.se/boutredningsenhetenالرابط 

 

http://www.goteborg.se/boutredningsenheten


 

 .كل المشاركين في التركة على محتوياتهايجب إبقاء التركة على ما هي حتى يتعرف 
 

 :يجب عليك عمل األمور التالية

 .تبليغ جميع شركاء التركة عن واقعة الوفاة – 0

 .التأني في دفع الفواتير ألن تكاليف الدفن تحتل المقام األول قبل كل أشكال الفواتير الموجودة في التركة – 2

 .المصرفي الحسابات من التلقائي للتحويل التجيير خدمات بتوقيف مباشرة تقوم أن يجب - 7

 .دقق على وجود تأمينات على الحياة أو تأمينات لتغطية تكاليف الدفن – 4

 .قم بعمل تغيير للعنوان لدى مصلحة الضرائب سكاتيفاركت وتحويل العنوان إلى الشخص الذي سيقوم بإدارة التركة – 5

 .كهرباء والهاتف والصحف الخقم بإلغاء عقد الشقة واشتراكات ال – 6

 

 لتغطية تكاليف الدفن ةمادي اطلب الحصول على معونة
 البلدي الجزء في كونتوريت سوسيال االجتماعية الخدمات مكتب مراجعةلطلب المعونة المادية لتغطية تكاليف الدفن عليك 

 . فيه يسكن المتوفى كان الذي

 
بتقديم المعلومات عن اإلطار القياسي المطبق بالنسبة لتكاليف الدفن وتقدم  تقوم إدارة الخدمات االجتماعية سوسيال شنستن

 .معلومات عن خطوات التحقيق

 

يمكن طلب المعونة عن طريق تقديم كشف . ال يجب أن تقوم بعمل بالغ حصر اإلرث لطلب المعونة المادية لتغطية تكاليف الدفن

 .التركة
 
 

 

Boutredningsenhetenوحدة شؤون حصر اإلرث 

Stora Badhusgatan 14 
411 21 Göteborg 

 
boutredningsenheten@socialresurs.goteborg.se 
www.goteborg.se/boutredningsenheten 

 
  79 90 367-031 هاتف 
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