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  دة عدم المحكوميةللحصول على شهااإلجراءات الالزمة 
 

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London 

Procedures to Issue Jordanian Non - Criminal Certificate 

 

الرسمي موقع وذلك من خالل الللمواطنين االردنيين إلكترونيا  عدم المحكوميةيمكن التقدم بطلب إصدار شهادة 

 /https://ncrc.moj.gov.jo :على الرابط التالي لوزارة العدل
 

 -:بما يلي تزويد القسم القنصلي يرجى عن طريق السفارة عدم المحكوميةللحصول على شهادة 
 

 . تعبئة الطلب المرفق أدناه بشكل كامل وواضح .1

 (.اوعدم كبسه الصور إرفاق يرجى) .نإرفاق صورتين شخصيتي .2

 .الحالي السفرصور عن جواز  .3

 .دنانير فقط 0ويجب أن يكون المبلغ  بالعملة االردنية فقطيجب ارسال المبلغ  (J.D0066 ) عدم المحكوميةرسوم شهادة  .4

 .)بعد الظهر 1 -صباحاً  16)االثنين الى الجمعة ايام تستطيع تقديم الطلب في السفارة شخصيا دون موعد مسبق  .5

 والعنوان اإلسم عليه مكتوب فارغ بريدي مغلف إرسال يرجى البريد طريق عن المطلوب أعاله إلرسال .0

 .إصدارها بعد الوثائق إرجاع لنتمكن من Special delivery)) ومستوفى الطوابع
 

 غلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسمجمهورية أيرلندا يرجى إرسال م يالت المقدمة من المقيمين فبالنسبة للمعام -

 (Special delivery).لنتمكن من إستيفاء طوابع  نقدا 10.00£والعنوان باإلضافة إلى 

 .السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد -

وتعتمد على ( اسابيع 16الى  8)باتها من أوراقها ومتطل الحصول على شهاادة عدم المحكومية المكتملة تستغرق معاملة  .7

 .موافقة الجهات المختصة في عمان

 .  قدمت بالبريداو ارسالها بالبريد اذا   يتم تبليغ صاحب المعاملة عند إستالم الشهادة من الجهات المختصة .8

 Personal) خصيـــق شـــــوم تصديــــــفارة في لندن يرجى دفع رســــــاذا رغبت بتصديق الشهادة بعد صدورها من الس .9

Legalization)  ًموقع السفارة االلكترونيالمتوفرة على  طريقة الدفعبحسب مع الطلب مسبقا. 

 

 

 
In order to contact the involved departments in Jordan to issue Non - Criminal 

Certificate for non-Jordanians, you need to provide the following: 

 
1. Fill in the Application Form provided below, fully and clearly. 

2. Two recent passport sized photographs. (Please do not staple it). 

3. Photo copies of your passport(s). 

4. The Non - Criminal Certificate fee (6.00 J.D) Jordanian currency only accepted. 

5. You can apply in person without prior appointment at the consulate Mon-Fri (10 am – 1 PM) 

6. To send above requirements by post you need to include a self-address envelope (pre-paid special 

delivery envelope) for the return of your certificate back once we have received it from Jordan. 
 

- Applications from Republic of Ireland: a self-addressed envelope empty (write your name 

and address on the envelope) and attached (£10 cash) for the return of your certificate. 

- The embassy is not responsible for any lost documents by post. 

 
7.  If you wish to stamp your certificate from the Embassy, you can do so by paying in advance 

for (Personal Legalization) fees along with your application via the link pay online 

8. The Issuance of a Non - Criminal Certificate can take 8-10 weeks, and depends on the 

approvals of the involved departments in Jordan. We will contact you once we have received 

the certificate from Jordan or post it to you if you provide return envelope. 
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http://www.royalmail.com/
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Non - conviction certificate Form 

 المحكوميةنموذج شهادة عدم 

For Non – Jordanian 

 غير األردني

 

 

 

 

    

 Name /سمالا:_________________________________________________ 

 

 

 Nationality / الجنسية:____________________________ _______________ 

 

 

 .Passportrt No /الجواز رقم :_____________________________________   

 

 The purpose of the certificate / الغرض من الشهادة:___________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

  /The language of the certificateةلغة الشهاد:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 (:االوراق المطلوبة)

 

(Paperwork:) 

 صوره عن جواز السفر -

Copy of the passport 

 رسوم المعاملة الواحدة ستة دنانير اردني -

The fees per transaction is 6 Jordanian Dinars 

 


