
Embassy of Libya  ســــــفـارة لـــيبيـــا
 Ottawa اوتـــــــاوا 

 
 

 

  

  جثمان بنقل تصريح

  ر.و ......................../......................../........................... :التاريخ

  .م: .........................../.........................../............................الموافق 

  ..... .....................................................................................................................................................سفارة ليبيا 

  ................................................................................................. .....................................:من المقدم الطلب على بناء

  :على  اإلطالع وبعد

  ................................................................................................................................./ واللقب االسم / وفاة  شھادة-1

  .عنھا صورة والمرفق............................................... ....................................................................قبل  من الصادرة

  .عنھا صدر التي المحلية السلطة اسم.................................. ................................قبل  من به المصرح الجثمان ونقل الدفن  إذن-2

  .....................................................................................................................................................................اإلذن 

  :اآلتي  يوضح والذي " المختصة الجھة أو "الطبيب قبل من الصادر الجثمان عن الكشف  محضر-3

  ...............................................................................................................................................:عن  نشأت الوفاة إن) أ

  .جرثومي مرض نتيجة تكن ولم

ثمان يلغى محضر وضع الج(حلية في مكان الوفاة المطلوبة من قبل السلطة الم الصحية للشروط وفقاً  تم الصندوق في الجثة وضع إن) ب
  ).بالصندوق

   ..........................................................:..........المتوفى  جثمان بإدخال.......... ..............................:في  تصرح السفارة الليبية

  ......................................................في  ليدفن.................................................. ) :...........منفذ الدخول(طريق  عن ليبيا إلى

  .تم السفارة الليبيةبخ للنعش الخارجي الغالف ختم وقد

  .المرفقة المستندات  على كافة......................................................... من قبل السفارة تصديق تم  :مالحظة*

  

  القنصلي توقيع المسؤول







		Embassy of Libya

		

		ســــــفـارة لـــيبيـــا



		Ottawa

		

		اوتـــــــاوا









تصريح بنقل جثمان

التاريخ : ......................../......................../...........................و.ر

الموافق : .........................../.........................../............................م.


سفارة ليبيا .......................................................................................................................................................... 

بناء على الطلب المقدم من: ......................................................................................................................................

وبعد الإطلاع على :

1- شهادة وفاة / الاسم واللقب /.................................................................................................................................


الصادرة من قبل ................................................................................................................... والمرفق صورة عنها.

2- إذن الدفن ونقل الجثمان المصرح به من قبل .................................................................. اسم السلطة المحلية التي صدر عنها.

الإذن .....................................................................................................................................................................


3- محضر الكشف عن الجثمان الصادر من قبل الطبيب" أو الجهة المختصة " والذي يوضح الآتي :

أ) إن الوفاة نشأت عن :...............................................................................................................................................


ولم تكن نتيجة مرض جرثومي.

ب) إن وضع الجثة في الصندوق تم وفقاً للشروط الصحية المطلوبة من قبل السلطة المحلية في مكان الوفاة (يلغى محضر وضع الجثمان بالصندوق).


تصرح السفارة الليبية في :........................................ بإدخال جثمان المتوفى :.................................................................... 

إلى ليبيا عن طريق (منفذ الدخول) :............................................................. ليدفن في ......................................................

وقد ختم الغلاف الخارجي للنعش بختم السفارة الليبية.

*ملاحظة:  تم تصديق من قبل السفارة ......................................................... على كافة المستندات المرفقة.

توقيع المسؤول القنصلي
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