
 

 ملخص لشروط الدفن على الطريقة االسالمية 

 شروط الدفن 

 الدفن يجب ان يتم دائما من خالل شركة دفن معترف بها.  - 1

في ذلك ويقوم المشرف على المقبرة  المخول  الشخص طلب المعلومات حول الميت و  شركة الدفن تقوم بتقديم طلب الدفن ومع   - 2

 وهناك ملف خاص بهذا االمر يمكن طلبه من البلدية. بتعيين تاريخ وتوقيت مراسيم الدفن. 

 المشرف على المقبرة سيقوم بتهيأة القبر في التاريخ والوقت الذي تم االتفاق عليه.  - 3

وبهذه الحالة تضمن شركة الدفن بان الميت هو نفسه الذي تم تسجيل طلبه في ملف  التابوت يجب ان يكون عليه رقم التسجيل.   - 4

 طلب الدفن. 

( مكتوب عليها اسم  leisteen( وايضا قطعة من الحجر )Cortenstaalبعد اسبوعين من تاريخ الدفن يتم وضع اطار حديدي ) - 5

 المتوفي. 

الى شركة الدفن وذلك الن طلب الدفن تم من   ( محدودةالغير )وحقوق الضريح  ادارة المقبرة ترسل وصال حسابيا بتكلفة الدفن   - 6

وال يهم من سيدفع التكلفة فاما الشخص المخول من  يوما من تاريخ الدفن.   30ان تدفع هذه الكلفة خالل   قبلها. يجب على شركة الدفن

 قبل عائلة المتوفي او من قبل شركة التامين.

. وبعد توقعيها من قبله  الشخص المخول ويتم ارسالها الى  ضريح(  ال )عقد ل  وبعد ان يتم استالم المبلغ كامال يتم عمل نسختين  - 7

 الى المرسل. المرفق بعقد الضريح  رجاعااليجب ارجاع احدى النسخ الموقعة من خالل ظرف 

( او صاحب المقبرة من رفع  Gemeente Nuenen، سوف ال يحق لبلدية مدينة )والنه هناك اتفاق على حق الدفن مدى الحياة - 8

   .القبر. هذه الفقرة سيتم تثبيتها في عقد الدفن 

 شخص المخول من واجبات ال

المخول ان يعطي عنوانه وكذاك التغييرات التي تحصل عليه الى ادارة المقبرة وذلك في حالة الحاجة   الشخص يجب على  -1

 المخول للقبر. الشخص  الى االتصال مع

 الضريح و/او اللوح عليه.  المخول للقبر ان يقوم بادامة الشخص على -2

 من شروط الضريح 

   لضريح( غير متفق عليه. موافقة مشرف وادارة المقبرة ال يمكن وضع ضريح )لوح ل من دون -1
 الضريح يجب ان يلبي االبعاد القصوى التالية: لوح  -2

 سنتمتر.  x  90  190في حالة الموديل االرضي )الحجراالفقي(:    -

 سنتمتر.  100سنتمتر وبارتفاع  x  90  190في حالة الموديل االرضي ومعه حجر عمودي:   -

 سنتمتر.  100سنتمتر وبارتفاع   x 50  85:  في حالة ضريح على قاعدة  -

 

الضريح وابعادها الى ادارة المقبرة ليتم الموافقة عليها قبل تنفيذها. وبعد ان ان يتم   تصميم يجب ان يتم ارسال رسومات  -3

  220تقويتها عن طريق اعمدة بعمق  الموافقة عليها يتم تنفيذها في المقبرة. الضريح يجب ان يكون له اساسات انشائية يتم 

 سنتمتر كي ال ينزلق ويهبط الضريح.
ي  ذلة عن التلف ال وان ملكية الضريح هي من حق الشخص المخول عليه ويجب عليه صيانته. ادارة المقبرة ليست مسؤ  -4

 ة. الكبير من قبل المقبر اذا كان هناك حالة من االهمال اال  يتعرض له الضريح او االجزاء الملحقة به
 

 وضع نباتات او ازهار على الضريح

  الضريح  حدود  خارج زرعه حدود الضريح. وجميع ما يتم   داخليجب ان تكون   وضع نباتات او ازهار على الضريح -1

 يتم رفعه من قبل ادارة المقبرة حيث يجب التقيد باالبعاد القصوى للضريح: سوف 

 سنتمتر.  100سنتمتر وبارتفاع  x  90  190في حالة الموديل االرضي ومعه حجر عمودي:   -

 سنتمتر.  100سنتمتر وبارتفاع   x 50  85في حالة ضريح على قاعدة:   -

وهذا كله من اجل ان تقوم ادارة المقبرة باستعمال معدات ميكانيكية لصيانة وادامة الممرات الخضراء ما بين االضرحة  

 ت الخضراء. والمساحا 

 يعيق عمل هذه المعدات ويجعله مستحيال.  حع نباتات او اشياء اخرى خارج حدود الضري وضفزرع او  
 



اذا تم تشجير الضريح او وضع اشياء لها عالقة به خارج هذه القياسات، سيتم مفاتحة الشخص المخول بالضريح شفهيا  -2

رفعها  ب  وف تقوم ادارة المقبرةستة اسابيع س ا بعدهرفعذا لم يتم كي يكون بامكانه من رفعها. وا الل ستة اسابيعخ وتحريريا

 المقبرة.  على  مشرفالمؤقتا في مخزن عند  و خزنها
هي ملك الشخص المخول بالضريح ويجب ان يتم ادامتها بصورة    الضريح االخرى الموضوعة على واالشياء النباتات -3

 جيدة من قبله. 
 واالشياء التابعة للضريح.   النباتاتتلحق بهذه  لة عن االضرار التيوالمقبرة ليست مسؤ -4

 لية ادارة المقبرة. وادامة الممرات والمناطق الخضراء واثاث المقبرة واالشجار العامة هي من مسؤ   -5
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