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 معلومات للمسلمين

 ة؟اين يمكنني في اوسنابروك غسل المتوفي / المتوفية وفقًا للشعائر االسالمي

 : Nahner Friedhof .مقبرة في اآلن ممكن هذا
  Am Nahner Friedhof, 49082 Osnabrückالعنوان: 

 
 لساحة ةالمؤدي الطريق عبر مباشرةً  اليها الوصول يمكن والتي ، الموتى تغسيل غرفة انشاء 2017 سنة في تم هنا

  .ساللم بدون سهولة بكل و الخلفية المقبرة
 كافية مساحة ةفالغر  تتوفرفي وكذلك ,عميق غسيلت حوض و ماء خرطوم ,الغسل طاولة لىع التغسيل غرفة تحتوي
 .لالغس طاولة علىلوضعه   النعش من الميت نقل من للتمكن
 . مالبسهن لتبديل خاصة غرفة استخدام الموتى يغسلن التي للسيدات يمكن

 
 الغرفة؟ استخدام من التمكن افعل ان علي يجب ماذا
  "التفويض عقد وتوقيع اوسنابروك لمدينة العامة المقبرة ادارة في التغسيل تسجل ان يجب

 و بامكانك استخدام الغرفة حتى لو لم تريد دفن الميت في اوسنابروك.  التغسيل. غرفة الستخدام والتوكيل"
 

 في: العامة المقبرة ادارة تقع
Stadthaus I,   

 ،105غرفة رقم  االول، الطابق
 Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück  

 
  الخدمة: وقاتا

  ، ظهراً  ١٢ الساعة حتى صباحاً  ٣٠:٨ الساعة من الجمعة حتى االثنين من
 عصراً  ٤ الساعة حتى ظهراً  ٢ الساعة من  ثالثاء كل  كذلك
 عصراً  ٥:٣٠ الساعة حتى ظهراً  ٢ الساعة من خميس وكل

 
 الهاتف: عبر مساعدتنا لكم نقدم سرور وبكل

 0541 - 323 - 2428 Herr Reinelt  راينلت السيد 
0541 - 323 - 2360 Frau Lange  النغي السيدة 

 
 مواعيد من أجل غسل الموتى، غسل الموتى متاح أيضا في العطلة األسبوعية.

 . تلفون:Joachimmeyerالمواعيد يتم حجزها عن طريق السيدة 

05413233259 

من اإلثنين إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر وأيضا يوم الجمعة من الساعة الثامنة 
 صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

مع السيد زيتون أو السيد أرسالن بحيث أن الغرفة متاحة  خارج هذه األوقات تستطيعون تنسيق استخدام الغرفة للغسل
  لالستخدام بالعطلة األسبوعية

التسجيل لدى اإلدارة العامة للمقابر في مدينة أوسنابروك يجب أن يتم في أول يوم دوام رسمي بعد العطلة األسبوعية. 
 أرقام االتصال للسيد زيتون وأرسالن تجدوهم هنا:
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  زيتونالسيد عبد الجليل 
Ibrahim Alkhalil-Moschee 

Goethering 14 
Tel: priv .188887 0541 , mobil: 0171 5228828 

 و
  السيد محمد أرسالن

Merkez-Moschee 
Iburgerstraße 14 

Tel :.017638422991 

 التغسيل؟ غرفة استخدام تكلفة كم
 € 60)(  يورو ٦٠ هو االجمالي الرسم

 
 االسالمية؟ للطقوس وفقاً  اوسنابروك في الدفن اجراء يمكنني هل
  بالمقابر التصرف لكم يتاح ، دوائرها او اوسنابروك مدينة سكان من المتوفية / المتوفي كان اذا

 ).Nahner Friedhof( في االسالمية
  الموتى بتوجيه وذلك اوسنابروك، بمدينة المساجد جمعيات مع بالتعاون والمقابر القبور بناء تم

 ).المكرمة (مكة القبلة نحو
 

 تابوت؟ بدون اوسنابروك في الموتى دفن يمكن هل
 الممكن من حالياً  .٢٠١٧ال سنة خالل تحقيقها سيتم والذي بذلك، للقيام مبسطة طريقة هنالك
  حال في تابوت، بدون الدفن الممكن منو القبر. في التابوت يصبح عندما التابوت غطاء ازالة
  المحلية. الصحة مديرية من خاصة رخصة تقديم في الجنازة قبل قمت

 
 

  :المحلية الصحة مديرية هاتف ورقم عنوان
Infektionsschutz / Umwelthygiene des Gesundheitsdienstes für Landkreis und Stadt 
Osnabrück, Außenstelle Haus der Gesundheit, Hakenstraße 6, 49074 Osnabrück 

 8113 - 501 - 0541 الهاتف: رقم
 
 والدفن؟ الجنازة بمراسم البدء المكانية الوفاة بعد الوقت من بحاجة كم 

  وفاته. من ساعة ٤٨ بعد الميت يدفن ان يجب )،Niedersachsen( السفلى ساكسونيا والية في الدفن لقانون وفقاً 
 الصحة مديرية تسمح قد وهنا حقًا. توفي قد الميت ان من للتاكد  وذلك

  وجيه. سببوفقط في حال  باستثناءات المحلية 
 تشمل االوراق وهذه العامة. المقبرة رةااد في الالزمة االوراق لتقديم يومين يستغرق ما عادةً 

 Auftrag والتوكيل التفويض " العقد و )Standesamtالشخصية( االحوال بتمك فيااصداره يتم التي الوفاة، شهادة
und Vollmacht" ل الذي  ،يوم اي وفي ،برالمقا ادارة تُكل�ف طلب او ،خدمة باي ، به يُسج�

  التكاليف. يتحمل ومن  ،مبلغ وألي
 

 لي؟ متاحة القبور من نوع اي
 ابدية؟ بطريقة الرفاة حماية حق مع ومقابر قبور ايضاً  هناك يوجد هل
.  يـُراد موقع باي شرائها او اختيارها اجماالً  يتم اختيارية مقابر وهناك ارضيّا مصففة قبور المتاحة: القبور انواع هذه

  بها. عائلة فرد من اكثر دفن يمكن المقبرة حجمل وفقاو

https://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/Auftrag_und_Vollmacht_friedehofsverwaltung_2013_01.pdf
https://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/Auftrag_und_Vollmacht_friedehofsverwaltung_2013_01.pdf
https://www.osnabrueck.de/fileadmin/eigene_Dateien/Auftrag_und_Vollmacht_friedehofsverwaltung_2013_01.pdf


Seite 3 von 4 
 

  لالطفال. مقابر ايضاً  وهناك
 في المقابر لقانون وفقاً  و )Niedersachsen( السفلى ساكسونيا والية في الدفن لقانون وفقاً 

  ، سنة ٢٠ الى سنوات ٦ من ابدية بطريقة القبور في الرفاة حماية فترة ،تتراوح اوسنابروك 
 سنة. ١٥ الى تتراوح سنوات ٦ ال حتى لالطفال و

 المقابر ولكن القبر. في للرفات الحمايةاالبدية حق يوجد ال ولكن القبر في الرفاة لحماية مضمونة المدة هذه ان يعني هذا
  مرارًا. و تكرارً  تمديدها يمكن االطفال مقابر و الختياريةا

 
  :المصففة القبور

 اخرى قبور اي مثل .تمديدها يمكن وال سنة ٢٠ وهي الرفاة لحماية المعي�نة للمدة واحد لشخص دائماً  تباع القبور هذه
 مرحلة تعدِّ  بعد القبور هذه عن االعالن يتم ، اوسنابروك ةجب�ان في مصففة

 الحقة، مدة بعد ترتيبها. يتم اشهر ستة وبعد )ةالجب�ان في ولوحاالعالنات يدةبالجر ( الرفاة حماية 
  االرض. هذه في مجدّداً  يدفن ان االمكان من 

 
    االختيارية: المقابر

  مرة كل امتالكها مدة تمديد الممكن ومن بها. شرائها يتم مرة اول من سنة ٢٥ لمدة االقل على المقابر هذه امتالك يتم
  بهذه االحتفاظ للعائلة يحق اقصى.بحدٍ  سنة ٩٩ ل و االقل على لسنتين
 شخص من الكثر االختيارية المقابر هذه شراء يمكن  .بهذا الجبّانة تسمح طالما وقت الي المقبرة

  واحد. 
 

 القبور. هذه على االختيارية المقابر قوانين طُبِّقت اذا وإالّ  االقل. على سنة ١٥ لمدة مبدئي�اً  االطفال مقابر وتباع
 

 )؟Nahner Friedhof( في والدفن والجنازة الجثة غسل تكلفة هي ما
  ارضيّا: المصففة القبور تكاليف
 Euro 1.520,00القبر: 

 Euro 350,00والدفن:  الجنازة
 Euro 60,00التغسيل:  غرفةاستعمال 

 Euro 1.930,00االجمالية:  التكلفة

 
 واحد: لشخص االختيارية المقابر تكاليف

 Euro 1.850,00القبر: 
 Euro 440,00والدفن:  الجنازة

 Euro 60,00التغسيل:  غرفةاستعمال  
 Euro 2.350,00االجمالية:  التكلفة

 

  لالطفال: قبر تكاليف
 Euro 330,00القبر: 

 Euro 82,00والدفن:  الجنازة
 Euro 60,00التغسيل:  غرفة استعمال

 Euro 472,00االجمالية:  التكلفة
 

  .Euro 142,00 وقدره رسم التكاليف على يُزاد العزاء، قاعة استخدام اردتم حال في
 المكرمة. مكة اتجاه الى تشير لوحة العزاء قاعة في يوجد
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 يتم القماش من بقطعٍ  العزاء خالل تغطيتها يمكن اخرى، اشخاص و عيسى النبي لُصَور بالنسبة
 معكم. جلبه 
 

 


