
يسّبب فْقد شخص عزيز تأثيراً كبيراً على المقّربين منه ويجعلهم 
ضعيفي الحيلة عند ترتيب مراسم الدفن. ويخطط البعض لمراسم 

دفنهم بأنفسهم بما في ذلك البحث عن متعهد لدفن الموتى 
ويضعون الترتيبات التي يريدونها عوضاً عن إيكال اآلخرين بها.

إذا كانت توجد تقاليد ثقافية أو متطلبات دينية توّد مراعاتها 
واتباعها في مراسم الدفن، احرص على مناقشتها مع متعهد دفن 

الموتي عندما تطلب تسعيرة منه.

تذّكر! ُيعتبر الشخص الذي يوافق على ترتيبات مراسم الدفن أنه 
وّقع على عقد وأنه مسؤول عن دفع الحساب. 

أفضل 10 نصائح
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تساعدك النصائح التالية على أخذ قرار عن دراية عند إجراء ترتيبات مراسم دفن:

1 – إجراء ترتيبات مراسم الدفن
إذا كانت لديك وصية، يتمتع منفذ وصيتك بصالحية قانونية لترتيب مراسم دفنك. 

إذا لم تترك وصية، يقوم عادًة أقرب أقربائك أو فرد آخر من العائلة أو صديق 
بترتيب مراسم الدفن. غير أنه من المهم أن تعرف حقوقك كمستهلك عند ترتيب 

مراسم الدفن. 

2 – االتصال بمتعهد لدفن الموتى
قد تتضمن وثائق المتوفي تعليمات تقضي باستخدام متعهد معين لدفن الموتى. 
إذا لم تكن هناك أفضليات مسجلة في أي مكان، سوف تحتاج إلى اختيار متعهد.

من المهم أن تعرف حقوقك وتفهمها قبل االتصال بمتعهد لدفن الموتى. احرص 
على أن تكون لديك معلومات واضحة عن نوع الخدمات التي ستحصل عليها 

وتكاليفها. يتيح لك ذلك أن تقارن التكاليف بأسعار متعهدين آخرين لدفن الموتى، 
 واتخاذ القرار المناسب. لمعرفة أقرب متعهد لدفن الموتى إليك، تفّقد 

www.afda.org.au أو www.fdansw.com.au

3 – تسعيرات الدفن وتكاليفها
بحكم القانون، على جميع متعهدي دفن الموتى في NSW تقديم المعلومات 

التالية لك قبل أن توّقع على اتفاقية: 

خيار »خدمة الدفن األساسية« إذا كان المتعهد يعرض عادة خدمة دفن أساسية  •

•  السلع والخدمات الخاصة بالدفن التي سيقدمها وتفنيد تكلفة كل منها، ومن 
ضمنها الـGST، كي تتمكن من مقارنة الخدمات واألسعار

•  المدفوعات المتعلقة بالدفن أو حرق الجثمان مع تقدير معقول وجيد لتكاليف 
كل منها. 

4 – خدمة الدفن ميسورة التكلفة
إن خدمة الدفن األساسية هي أكثر خدمات الدفن يسراً وأقلها كلفة، وتسمى 

أحياناً »خدمة الدفن االقتصادية« أو »خدمة الدفن منخفضة النفقات«. احرص 
على الحصول على قائمة مفصلة بما تتضمنه خدمة الدفن هذه إذا أردت 

الحصول عليها. وعلى متعهد دفن الموتى أن يعطيك تسعيرة خطية تسمى 
›basic funeral notice‹ )إشعار بخدمة دفن أساسية(. 

5 – المنتجات مسبقة الدفع
بإمكانك أن تدفع أو تشتري مسبقاً منتجات دفن كقطعة أرض لمقبرة أو بقعة في 
حديقة تذكارية من مدفن أو محرقة. ويمكنك دفع ثمن ذلك كاماًل أو دفع تأمين 

والباقي بالتقسيط. لكن ذلك قد ال يشمل الدفن أو الحرق )الترميد(، فاحرص على 
فهم حقوقك وواجباتك وما يغطيه السعر قبل شراء ترتيبات دفن مسبقة الدفع. 

وإذا كانت لديك شكوك احصل على نصيحة قانونية أو مالية مستقلة. 



6 – تأمين الدفن
يتم في العادة شراء تأمين الدفن من شركة تأمين مباشرًة. يشمل ذلك دفع أقساط 

منتظمة وصغيرة لقاء مبلغ نقدي محدد تدفعه شركة التأمين عند الوفاة. ومثل 
غيره من أنواع التأمين، ال يمكن استرداد األقساط التي تم دفعها للتأمين إذا قررت 

إلغاءه.

قد يمنحك تأمين الدفن راحة البال لكن تأكد من قدرتك على تحمل تسديد 
الدفعات المتواصلة؛ واحرص على فهم وثيقة التأمين قبل شراء تأمين دفن. 

7 – ترتيبات مراسم الدفن مسبقة الدفع
يقوم البعض بالدفع مسبقاً لقاء تكاليف دفنهم. وهناك نوعان من ترتيبات 
مراسم الدفن مسبقة الدفع: الصناديق القائمة على اشتراكات المساهمين 

)contributory funds(، التي تشارك بها بدفع أقساط صغيرة ومنتظمة إلى أحد 
 )funeral funds( متعهدي دفن الموتى لقاء خدمات الدفن؛ وصناديق الدفن

مسبقة الدفع، التي يمكنك أن تشارك بها بدفع مبلغ إجمالي مرة واحدة أو بعدة 
أقساط، مع اختيار متعهد دفن الموتى، وتحديد نوع الدفن الذي تود أن تحصل 

عليه، ودفع تكاليف الدفن باألسعار السارية عند االشتراك. لكن تأكد من إرسالك 
    .NSW Fair Trading المال إلى صندوق دفن مسّجل لدى

8 – الدفع لقاء الدفن
قبل أن توّقع على اتفاقية ترتيبات دفن، اعرف مبلغ المال المتوفر في حساب 

المتوفي لمساعدتك على دفع التكاليف. إذا طلب منك متعهد دفن الموتى تأميناً، 
فساومه على مبلغ التأمين وال تدفع بقية المبلغ إال بعدما تتلقى البيان النهائي 
المفّند بالتكاليف أو الفاتورة. واحرص على إخبار متعهد دفن الموتى بخيارات 

الدفع األنسب لك.  

9 – دور متعهد دفن الموتى والخدمة التي يقّدمها
يساعد متعهدو دفن الموتى على مواساة األشخاص المفجوعين وإرشادهم، فهم 
ينظمون مراسم الدفن ألشخاص محزونين قد ال تكون لديهم توقعات أو تجربة 

بشأن الدفن وترتيبات مراسمه. 

لذا من المهم أن يكون كل فرد على دراية بطبيعة ومستوى الخدمة التي سيتلقاها 
عند استخدام متعهد لدفن الموتى. احرص على كتابة وصية أو إرشادات خاصة 

بدفنك لمساعدتك ومساعدة متعهد دفن الموتى على تنظيم الدفن. 

10 – ما يمكنك القيام به إذا طرأت مشكلة 
إذا واجهت مشكلة مع متعهد لدفن الموتى، اتصل به أوالً واشرح المشكلة 
والطريقة التي تريد بها التوصل إلى حل المشكلة أو إصالح الوضع. إذا لم 
تتوصل إلى حل وكان متعهد دفن الموتى عضواً في جمعية لدفن الموتى 

)funeral association(، اتصل بالجمعية لمعرفة خياراتك. 

أو اتصل على الرقم 20 32 13 إذا لم تتوصال إلى حل، أو قم بإيداع شكوى لدى 
NSW Fair Trading على اإلنترنت. واحرص على االحتفاظ بجميع أوراقك 

ومالحظاتك التي تدّونها بشأن أي حديث تجريه مع أي شخص. 



للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات عن حقوقك كمتسوق وحقوقك األخرى كمستهلك، شاهد 

My Consumer Rights أشرطة فيديو )�حقوقي كمستهلك�( المتوفرة بإحدى عشر 
youtube.com/NSWOFT لغة تشمل اإلنكليزية على

يمكن االطالع على جميع الموارد بلغتك في قسم اللغات على موقع 
.NSW Fair Trading
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ُأعجب بنا عىل فيسبوك
facebook.com/FairTradingNSW

 Twitter اتبعنا عىل
twitter.com/NSW_FairTrading

YouTube شاهد أرشطة الفيديو الخاصة بنا عىل
youtube.com/NSWOFT

TTY
 1300 723 404
 لضعيفي السمع

للمساعدة اللغوية 
13 14 50

)اطلب مرتجماً يتكلم لغتك(

NSW Fair Trading - ما نهتم به

•  التسوق وضمانات المستهلك

•  استئجار المنازل وشراؤها وبيعها

• بناء المنازل وتجديدها

•  المباني السكنية ومرافق السكن 
المجتمعية

• قرى المتقاعدين

•  التعاونيات والجمعيات ومؤسسات 
جميع التبرعات الخيرية

• سالمة المنتجات

• حل النزاعات


