Empowering our
Community

َ/يمكنك شراء القبر اآلن
يمكنك
ِ
plus GST

5,400

$

مقد ّمة

In collabration with

مع ارتفاع عدد المسلمين في جنوب أستراليا أصبح وجود مقبرة إسالميّة
أمراً ضروريًا لتلبية حاجة الجالية اإلسالميّة لهاd.
ومن أجل ذلك ،تعمل الجمعيّة اإلسالميّة في جنوب أستراليا وبالتعاون مع
هيئة مقابر أديليد لبناء قسم خاص للقبور اإلسالميّة d.

Arabic Version

ستقع المقبرة ضمن حديقة سميث فييلد التذكاريّة 55 ،شارع سميث فييلد
جنوب إيفانستون d.

المقبرة اإلسالميّة

تحتل المقبرة الجديدة مساحة شاسعة من األراضي في الضواحي
الشماليّة لمدينة أديليد .وستضم المقبرة قس ًما منفصالً ومخصصًا
للجالية المسلمة حيث يق ّدر عدد القبور بحوالي  10000قبر ،مما
يجعلها أكبر مقبرة إسالميّة في جنوب أستراليا

في جنوب أستراليا

يمكنك أخي المسلم وأختي المسلمة من شراء القبر اآلن وذلك
لضمان عدم ارتفاع األسعار في المستقبل

حديقة سميث فييلد
التذكاريّة

َ/يمكنك شراء القبر اآلن !
يمكنك
ِ
لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل معنا عبر األرقام التالية:
0883742280/0456809046
أو البريد اإللكتروني:
projects@islamicsocietysa.org.au

اشتر اليوم من أجل المستقبل!
ِ

أو بزيارة موقعنا اإللكتروني:

www.islamicsocietysa.org.sa

Smithfield Memorial Park
)(55 Smith Road, Evanston South, SA 5116

استدعت الزيادة السكانيّة للجاليّة اإلسالميّة إلى ضرورة توفير المزيد من
األماكن المخصصة لدفن المسلمين ليس فقط لسد الحاجة الحاليّة وإن ّما
أيضًا لألجيال القادمة
لذلك ،تعمل الجمعيّة اإلسالميّة في جنوب أستراليا مع هيئة مقابر أديليد
لبناء مقبرة إسالميّة وتوفير قبور بأسعار مناسبة من أجل تخفيف العبء
المالي الذي غالبًا ما يرافق تحضيرات الجنازة في جاليتنا المسلمةd.
كما أننا سنقوم بتأسيس مجموعة من المرافق لتقديم الخدمات الالزمة
ولتخفيف الضغط المالي الذي قد تشعر به عائلة الفقيد عند قيامهم
بتحضيرات الجنازة.
4

تق ّدر تكلفة هذا المشروع بحوالي  8ماليين دوالر .وستشمل المقبرة على
ما يقارب  1000قبر ،باإلضافة إلى مصلّى ،غرفة تغسيل الموتى ،مركز
خدمات ،مكاتب ،مرافق صحيّة ،مطبخ ،وموقف للسياراتd.

أسئلة مكررة
 .1ما هي رسوم الدفن للقبر الواحد؟

سعر القبر الواحد  5400دوالر (باإلضافة إلى  .)GSTتم تحديد
هذا السعر بنا ًء على األسعار من هيئة مقابر أديليد .ينتهي هذا العرض
في تاريخ  /31كانون األول2022 /

 .2ما مقدار الدفعة األولى لتأمين القبر؟ وهل هناك خيار الدفع
بالتقسيط (الدفع المرن)؟

الخيار األول :دفع كامل المبلغ  5400دوالر ( باإلضافة إلى.(GST
الخيار الثاني :دفع  %25من المبلغ الكامل كدفعة أولى ثم تسديد المبلغ
المتبقي على شكل دفعات سنويّة على مدار أربع سنوات

 .3ما هو العدد األقصى المسموح به لكل قبر؟
ثالثة لكل قبر
 .4ما هي الخدمات المشمولة ضمن هذه الرسوم؟
رسوم الدفن األول  -ويشمل الحفر األول والردم
توفير اللوح اإلسمنتي الخفيف
إنشاء وصيانة جميع سجالت المقبرة والحفاظ عليها
تتوفر جميع تفاصيل الدفن على موقع الهيئة اإللكتروني ومحرك
البحث في الموقع ذاته
الرسوم القانونيّة
 .5ما الذي ال تشمله هذه الرسوم؟
رسوم الدفن اإلضافي (الحفر الثاني و الثالث) بنفس القبر
رسوم الدفن بعد ساعات العمل أوالعطل الرسمية أو في عطلة
نهاية األسبوع أو خارج ساعات العمل المتعارف عليها
شاهد القبر
رسوم التجديد عند انتهاء مدة حيازة القبر
الرسوم اإلداريّة عند نقل الحيازة
غسل الميّت
المواد الالزمة للدفن ( كالكفن (
مصاريف النقل

 .6ما هي تكلفة الدفن الثاني والثالث ،ومتى يجب إعالم هيئة مقابر
أديليد ؟
ال تتغير قيمة وحيازة القبر بعد توقيع العقد .لكن يتوجب دفع الرسوم
في حال الدفن الثاني والثالث والتي تبلغ  2350دوالرًا في كل مرة
)شامل .(GST
يجب إعالم هيئة مقابر أديليد عند توقيع عقد الحيازة .
 .7هل هناك أي رسوم إضافية للخدمات المقد ّمة خارج ساعات
العملال ُمتعارفعليها؟
تبلغ الرسوم خارج ساعات العمل لهذه السنة الماليّة  1250دوالرًا *
)شاملة .(GST
تصنّف الساعات ما قبل الساعة  8:30صباحًا أو بعد  4:15مسا ًء
على أنها خارج ساعات العمل وكذلك يومي السبت واألحد
وتختلف الرسوم في أيام العطل الرسميّة لتبلغ  2100دوالرًا *
)شاملة  (GSTوتخضع لتوفر الموظفين في ذلك اليوم
 .8متى يمكن أن يتم الدفن الثاني أو الثالث في القبر؟
يمكن أن يتم الدفن الثاني أو الثالث بمجرد ردم القبر السابق بأمان
ووضع اللوح اإلسمنتي الخفيف
 .9ما هي رسوم الدفن للرضع  /األطفال؟
تُح ّدد تكلفة القبر للطفل من قِبل هيئة مقابر أديليد وقت الدفن
ثان
لدفن ٍ
 .10هل يمكنك تغيير رأيك إن لم تعد راغبًا بإستخدام القبر ٍ
أو ثالث؟
نعم ،ولكن بشرط :
ّ
أن القبر لم يتم استخدامه بعد للدفن األول
كاف قبل الدفن األول
ت ٍ
إعالم الجهات المسؤولة بوق ٍ

 .11ما هي مدة حيازة القبر؟
 50سنة باإلضافة إلى فترة السماح ومدتها  25سنة .تبدأ الحيازة
عند حدوث الدفن األول
في حال مرور  25عا ًما على الشراء دون استخدام القبر ،فستبدأ فترة
الحيازة بعد ذلك
 .12هل يمكنني تجديد حيازة القبر بمجرد انتهاء المدة؟ ماذا يحدث
إذا لم أجدد طلب الحيازة في التاريخ المحدد؟ هل سيتم إدراجه تحت
اسمي بمجرد تجديده أم أن الوقت سيكون قد تأخر لفعل ذلك؟
تعود القبور التي تنتهي مدة حيازتها تلقائيًا (أي بعد  50عا ًما) إلى
هيئة مقابر أديليد مع إمكانيّة التجديد إذا رغبت العائلة بذلك
في حال ر ِغب أحد أفراد األسرة بتجديد حيازة القبر بعد انتهاء المدة،
فسيكون مطالبًا بالدفع عن المدة السابقة من تاريخ انتهاء الحيازة
 .13إذا قمت بشراء القبر ،فهل من الممكن نقل ملكيته؟
نعم ،يمكن ذلك .يمكن النقل إلى العائلة أو
األقارب أو أي فرد مسلم آخر
 .14في حال اإلجابة بنعم ،ما هي رسوم النقل؟
حسب سعر القبر وقت النقل أو السعر المتفق عليه بين الطرفين
باإلضافة إلى الرسوم اإلداريّة
 .15هل ستقوم الجمعيّة اإلسالميّة في جنوب أستراليا بتعيين مدير
إلدارة الجنائز؟
نعم ،نحن نعمل حاليًا على إنشاء فريق متخصص إلدارة عملية الدفن
والجنازة .وسيشمل ذلك خدمات مختلفة مثل نقل وغسل الموتى

تم تحديد هذه األسعار وفقًا لألسعار المقد ّمة من هيئة مقابر أديليد كما أنها قابلة للتغيير*

