اإلجراءات الالزمة لتجهيز ونقل جثامين المواطنيين االردنيين الى
المملكة األردنية الهاشميه
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Transfer Deceased Jordanian Citizen to be buried in Jordan

تتكفل الخزينة العامة بتغطية نفقات تجهيز ونقل جثامين المواطنين األردنيين الذين ينتقلون إلى رحمة هللا تعالى
خارج الوطن وتاليا أبرز التعليمات واإلجراءات المتعلقة بهذا األمر:
.1
.2
.3
.4

تقديم إستدعاء (مرفق أدناه) من ذوي المتوفى (أقارب من الدرجة األولى) يبلغون فيه السفارة بواقعة
الوفاة ومتضمنا طلب تجهيز ونقل الجثمان إلى المملكة على نفقة الحكومة.
صورة عن جواز سفر المتوفى ورقمه الوطني ،ويشترط أن ال يكون المتوفى متخليا عن الجنسية
األردنية.
شهادة تجهيز جثمان.
شهادة الوفاة.

علما بأن الوثائق سالفة الذكر متطلبات اساسية لنقل الجثمان وذلك حسب تعليمات شركات الطيران أما شهادة
الوفاة فهي لغايات التثبت من واقعة الوفاة وظروفها.
ويجب أن تتضمن البرقية خط الطيران وشركة الطيران المنوي النقل على متنها.

-

يستغرق الحصول على الموافقة في الظروف اإلعتيادية مدة ال تزيد عن ( )24ساعة.
بعد ورود الموافقة للسفارة يقوم المكلف بالشؤون القنصلية بإصدار شهادة عدم ممانعة لنقل الجثمان
وتضمينها بتعهد الحكومة األردنية بتسديد النفقات المتعلقة بتجهيز ونقل الجثمان.
يقوم بيت الدفن بحجز الطيران.
يجب على بيت الدفن تزويد السفارة بفواتير أصلية تبين كلفة التجهيز والنقل وبعد النقل وبعد التأكد من
صحة الفواتير تقوم السفارة بالتصديق على الفواتير األصلية.
تلتزم الحكومة بدفع النفقات الجثامين من الدول التي يتوفر إليها رحالت منتظمة لخطوط الملكية االردنية
في حال نقل الجثامين على متن الخطوط الملكية األردنية فقط.

فيما يخص نقل الجثامين عبر األراضي األردنية إلى المناطق مجاورة مثل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فيتم
طلب الوثائق الواردة سابقا باإلضافة إلى ما يثبت إمكانية دخول الجثمان عبر جسر الملك حسين ،بعد ورود
الموافقة للسفارة يتم منح ذوي المتوفي /بيت الدفن شهادة عدم ممانعة بدخول الجثمان إلى المملكة دون أن
تتضمن بند الكفالة المالية ،علما بان شركات الطيران تطلب هذه الشهادة لغايات الموافقة على نقل الجثامين دوليا.
لإلستفسار عن أي معلومات لم يتم سردها سابقا يرجى إرسال بريد الكتروني على consulate.london@fm.gov.jo
أو اإلتصال على الرقم التالي:
: 02079373685
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سعادة السفير االردني المحترم
المستدعي___________________________________ :
الموضوع____________________________________ :

أنا الموقع أدناه أقر بأن جميع البيانات والمعلومات الواردة ضمن هذا اإلستدعاء ومرفقاته صحيحة ،وعليه أوقع.
المستدعي________________________________________ :
رقم الهاتف_______________________________________ :
العـــــنوان________________________________________ :
التاريخ__________________________________________ :
التوقيع__________________________________________ :
6 Upper Phillimore Gardens, London W8 7HA
Telephone: 020 7937 3685 ● Fax: 020 7937 8795
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