اإلجشاءاخ انالصيح نرجٍٓض َٔمم جثايٍٍ انًٕاطٍٍٍُ االسدٍٍٍَ
انى انًًهكح األسدٍَح انٓاشًٍح
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Instructions to Transfer Deceased Jordanian Citizen to be buried in Jordan

ذركفم انخضٌُح انعايح ترغطٍح َفماخ ذجٍٓض َٔمم جثايٍٍ انًٕاطٍٍُ األسدٍٍٍَ انزٌٍ ٌُرمهٌٕ إنى سحًح هللا ذعانى
خاسج انٕطٍ ٔذانٍا أتشص انرعهًٍاخ ٔاإلجشاءاخ انًرعهمح تٓزا األيش:
.1
.2
.3
.4

ذمذٌى إسرذعاء (يشفك أدَاِ) يٍ رٔي انًرٕفى (ألاسب يٍ انذسجح األٔنى) ٌثهغٌٕ فٍّ انسفاسج تٕالعح
انٕفاج ٔيرضًُا طهة ذجٍٓض َٔمم انجثًاٌ إنى انًًهكح عهى َفمح انحكٕيح.
صٕسج عٍ جٕاص سفش انًرٕفى ٔسلًّ انٕطًٌُٔ ،شرشط أٌ ال ٌكٌٕ انًرٕفى يرخهٍا عٍ انجُسٍح
األسدٍَح.
شٓادج ذجٍٓض جثًاٌ.
شٓادج انٕفاج.

عهًا تأٌ انٕثائك سانفح انزكش يرطهثاخ اساسٍح نُمم انجثًاٌ ٔرنك حسة ذعهًٍاخ ششكاخ انطٍشاٌ أيا شٓادج
انٕفاج فًٓ نغاٌاخ انرثثد يٍ ٔالعح انٕفاج ٔظشٔفٓا.
ٌٔجة أٌ ذرضًٍ انثشلٍح خظ انطٍشاٌ ٔششكح انطٍشاٌ انًُٕي انُمم عهى يرُٓا.

-

ٌسرغشق انحصٕل عهى انًٕافمح فً انظشٔف اإلعرٍادٌح يذج ال ذضٌذ عٍ ( )24ساعح.
تعذ ٔسٔد انًٕافمح نهسفاسج ٌمٕو انًكهف تانشؤٌٔ انمُصهٍح تئصذاس شٓادج عذو يًاَعح نُمم انجثًاٌ
ٔذضًٍُٓا ترعٓذ انحكٕيح األسدٍَح ترسذٌذ انُفماخ انًرعهمح ترجٍٓض َٔمم انجثًاٌ.
ٌمٕو تٍد انذفٍ تحجض انطٍشاٌ.
ٌجة عهى تٍد انذفٍ ذضٌٔذ انسفاسج تفٕاذٍش أصهٍح ذثٍٍ كهفح انرجٍٓض ٔانُمم ٔتعذ انُمم ٔتعذ انرأكذ يٍ
صحح انفٕاذٍش ذمٕو انسفاسج تانرصذٌك عهى انفٕاذٍش األصهٍح.
ذهرضو انحكٕيح تذفع انُفماخ انجثايٍٍ يٍ انذٔل انرً ٌرٕفش إنٍٓا سحالخ يُرظًح نخطٕط انًهكٍح االسدٍَح
فً حال َمم انجثايٍٍ عهى يرٍ انخطٕط انًهكٍح األسدٍَح فمظ.

فًٍا ٌخص َمم انجثايٍٍ عثش األساضً األسدٍَح إنى انًُاطك يجأسج يثم أساضً انسهطح انٕطٍُح انفهسطٍٍُح فٍرى
طهة انٕثائك انٕاسدج ساتما تاإلضافح إنى يا ٌثثد إيكاٍَح دخٕل انجثًاٌ عثش جسش انًهك حسٍٍ ،تعذ ٔسٔد
انًٕافمح نهسفاسج ٌرى يُح رٔي انًرٕفً /تٍد انذفٍ شٓادج عذو يًاَعح تذخٕل انجثًاٌ إنى انًًهكح دٌٔ أٌ
ذرضًٍ تُذ انكفانح انًانٍح ،عهًا تاٌ ششكاخ انطٍشاٌ ذطهة ْزِ انشٓادج نغاٌاخ انًٕافمح عهى َمم انجثايٍٍ دٔنٍاَ.
نإلسرفساس عٍ أي يعهٕياخ نى ٌرى سشدْا ساتما ٌشجى إسسال تشٌذ انكرشًَٔ عهى consulate.london@fm.gov.jo
أٔ اإلذصال عهى انشلى انرانً:
: 02079373685
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سعادج انسفٍش االسدًَ انًحرشو
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
Web: www.jordanembassy.org.uk ● Email: consulate.london@fm.gov.jo
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