Cemeteries & Crematoria NSW
دليل سريع

حقوق الدفن الدائمة
حق الدفن هو عقد مع مدير إحدى المقابر يتيح إجراء الدفن في موقع محدد.
حقوق الدفن هي الحقوق التي كان يُطلق عليها حقوق مواراة الجثامين أو
تراخيص الدفن أو منَح أو رخص الدفن.
في نيو ساوث ويلز نوعان لحقوق الدفن ،دائمة ومتجدّدة .هذا الدليل
السريع يشير فقط إلى حقوق الدفن الدائمة ،وهناك دليل منفصل للحقوق
المتجدّدة.

شهادة حق الدفن
يجب أن يصدر مدير المقبرة شهادة في كل مرة يتم فيها منح حق للدفن أو
تجديده أو تحويله.
ويجب أن توضّح الشهادة أن الحق دائم ،كما يجب أن تضم ما يلي:
•

حقوق الدفن الدائمة

اسم الشحص الذي ت ّم منحه الحق

•

مكان موقع الدفن

يتيح حق الدفن الدائم إبقاء الجثامين في مكانها إلى ما ال نهاية له .ويمكن
انطباق هذه الحقوق على الجثامين التي يت ّم أو ال يت ّم حرقها.

•

عدد األشخاص الذين يمكن دفن جثامينهم فيه

•

أسماء األشخاص الذين يمكن دفنهم أو اسم الشخص الذي يمكنه
تحديد من يمكن دفن جثامينهم فيه.

يستطيع أصحاب الحقوق تحويل أو توريث حقوق الدفن الدائمة (راجع
الدليل السريع بعنوان تحويل حق الدفن أو توريثه) .إذا مات صاحب الحق
بدون توريث ذلك الحق فإنه يصبح جز ًءا من تركته الشخصية.

يصدر بعض مديري المقابر مالحظة ملحقة بالعقد عند شراء حق للدفن.
وهذا قد يش ّكل جز ًءا من الشهادة أو يكون منفصالً عنها.

يمكن أن يملك الحق الدائم شخص واحد أو أن يملكه بصورة مشتركة
شخصان أو أكثر (لكي يت ّم دفنهم معًا).

سجل حقوق الدفن

صت األحكام
قبل سنة  2018كانت جميع حقوق الدفن دائمة إالّ إذا ن ّ
اعتبارا من  ،2018أصبح لدى الزبائن
األصلية على خالف ذلك .لكنه
ً
إمكانية االختيار بين الحقوق الدائمة أو المتجدّدة.

يحتفظ مدير المقبرة بسج ٍل يشمل كافة تفاصيل االتصال بأصحاب حقوق
الدفن ووسائل االتصال الثانوية بهم.

يجب على مديري المقابر أن يحددوا على شهادة حق الدفن ما إذا كان
الحق دائ ًما أو متجددًا.

من المهم إبقاء أحدث معلومات وسائل االتصال في سجل مدير المقبرة.
تقع على صاحب حق الدفن مسؤولية إبالغ مدير المقبرة بأي تغيير في
وسائل االتصال به.

مزيد من المعلومات
سقًا
 Cemeteries and Crematoria NSWهي هيئة نظامية تأسست بموجب قانون المقابر والمحارق لعام  ،2013وهي توفّر أسلوبًا إسترايتيجيًا ومن ّ
لمديري تقديم خدمات الدفن في نيو ساوث ويلز.
للحصول على معلومات عامة ُزر الموقع اإللكتروني www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
البريد اإللكترونيccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au :
ولمعرفة معلومات أكثر تفصيالً يُرجى االتصال بمدير المقبرة أو المحرقة الذي تفضّله.
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