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دليل سريع

تحويل حق الدفن أو توريثه
حق الدفن هو عقد مع مدير إحدى المقابر يتيح إجراء الدفن في موقع محدد.
في نيو ساوث ويلز نوعان لحقوق الدفن ،دائمة ومتجدّدة .هذا الدليل
عي حقوق الدفن المتجدّدة والدائمة.
السريع يشير إلى نو َ

على الشخص الذي يتلقّى حق الدفن بالتوريث االتصال بمدير المقبرة
للتأ ّكد من تسجيل تفاصيله في سجل المدير.

تحويل حق الدفن

وعلى مدير المقبرة إصدار شهادة جديدة بحق الدفن إلى صاحب الحق
الجديد.

يمكن تحويل حق الدفن إلى شخص آخر أو إلى مدير المقبرة.
يستطيع صاحب الحق فقط أن يقدّم طلب تحويل الحق .إذا كان حق الدفن
مل ًكا مشتر ًكا بين عدة أشخاص ،فإن الطلب يجب تقديمه من جانب
أصحاب الحق جميعهم.
وقد يكون هناك رسم للتحويل ،لذا من المهم أن تستفسر من مدير المقبرة.
يجب تقديم طلب التحويل إلى مدير المقبرة وأن يكون الطلب متقيّدًا بقواعد
المقبرة .وللمدير الحق في رفض التحويل إذا كان يمكن أن يؤدي (برأيه)
إلى احتكار حقوق الدفن أو التشجيع على االتجار بها.
عند تحويل حق الدفن يجب على مدير المقبرة تحديث سجلّه بتفاصيل
صاحب الحق الجديد (أو أصحاب الحق الجدد).
وعلى مدير المقبرة إصدار شهادة جديدة لحق الدفن إلى صاحب الحق
الجديد (أو أصحاب الحق الجدد).

توريث حق الدفن
يمكن أن يش ّكل حق الدفن جز ًءا من التركة الشخصية ،ويمكن توريثه.
وإذا كان هناك أصحاب مشتركون لحق الدفن فإن الحق يؤول إلى
الصاحب اآلخر للحق بدون الحاجة إلى توريثه.

قواعد خاصة بالموت بدون وصية
ورثه فإن الحق
إذا مات صاحب الحق ولم يكن قد استخدم حق الدفن أو ّ
يش ّكل جز ًءا من التركة الشخصية.
بموجب قوانين الموت بدون وصيّة ،يحتاج المدير إلى معلومات محددة
قبل تحويل الحق:
•
•
•

إثبات للهوية
إثبات بالعالقة/القرابة مع المتوفى
نسخة من منح رسائل اإلدارة.

يت ّم تعديل سجل مدير المقبرة بما يشير إلى تغيير صاحب الحق متى تلقّى
هذه المعلومات.

تعديل سجل مدير المقبرة
يحتفظ مدير المقبرة بسجل فيه كافة تفاصيل االتصال بأصحاب حقوق
الدفن .تقع على صاحب الحق مسؤولية إبالغ مدير المقبرة بأي تغيير في
تفاصيل االتصال.

مزيد من المعلومات
سقًا
مؤسسة المقابر والمحارق في نيو ساوث ويلز هي 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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