اإلجراءات الالزمة للحصول على شهادة عدم المحكومية
Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan in London
Procedures to Issue Jordanian Non - Criminal Certificate

يمكن التقدم بطلب إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا وذلك من خالل الموقع الرسمي لوزارة العدل:
للحصول على شهادة عدم المحكومية-:
 .1تقدم بطلب على موقع وزارة العدل على الرابط التالي
https://ncrc.moj.gov.jo/default.aspx
 .2تقوم بدفع الرسوم بواسطة رابط فواتيركم مباشرة بعد تقيم الطلب الكترونيا وباستخدام حسابك الشخصي او اي بطاقة
VISA or MasterCard
 .3رسوم الشهادة  6دينار اردني وتدفع اثناء تقديم الطلب الكترونيا.
 .4بعد انجاز المعاملة تحصل على رقم تسلسلي على الهاتف النقال الذي تم تزويده عند تقديم الطلب الكترونيا.
 .5للحصول على نسخة مصدقة من شهادة عدم المحكومية من السفارة يرجى االتصال مع السفارة او ارسال ايميل او
بالبريد (يرجى مراعات تعليمات المعامالت بالبريد ادناه) ويجب تزويد السفارة بالرقم التسلسلي والرقم الوطني ( او رقم
الجواز لغير االردنيين).
 .6بعد االتصال مع السفارة ،يرجى دفع رســــــوم تصديـــــق شـــخصي ( )Personal Legalizationبعد الحصول على
الرقم التسلسلي بحسب طريقة الدفع المتوفرة على موقع السفارة االلكتروني.
 .7تستطيع الحضور شخصيا من دون موعد ودفع رسوم التصديق بالسفارة واستالم الشهادة بين الساعة  12-11صباحا.

 .8في حال رغبت باستالم المطلوب عن طريق البريد يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم والعنوان
ومستوفى الطوابع ( (Special deliveryمع رسالة ايضاحية ( (covering letterلنتمكن من إرجاع الوثائق
بعد إصدارها.
-

بالنسبة للمعامالت المقدمة من المقيمين في جمهورية أيرلندا يرجى إرسال مغلف بريدي فارغ مكتوب عليه اإلسم
والعنوان مع رسالة ايضاحية ( (covering letterباإلضافة إلى  £10.00نقدا لنتمكن من إستيفاء طوابع
).(Special delivery
السفارة غير مسؤولة عن فقدان أي معاملة بالبريد.

…See Next Page for English Please

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
Jan 2019

You can apply for a Non-Criminal Certificate directly on the Ministry of
Justice Website:

1. Fill in the Application Form provided on the webpage.
https://ncrc.moj.gov.jo/default.aspx
2. You will be able to pay the fees via fwateercom )will pop-up after
completing the first online application stage), you can use any Visa or
MasterCard to pay for your certificate online.
3. The Non-Criminal Certificate Cost is 6.00 JD payable online right after
applying online.
4. If your application has been submitted successfully, you should
receive the certificate Serial Number via text message on the Mobile
Number submitted with your application.
5. To get a certified copy of your certificate from the Embassy, please
contact the embassy via phone, email or post. You must provide the
Serial Number and your Passport Number used with the Application.
6. After making contact with the Embassy, please make a payment for
(Personal Legalization) fees at the Embassy Website via the link pay
online,
7. You can get the certified copy in person without prior appointment at
the consulate Mon-Fri (10 am – 21 PM)
8. To receive your documents by post you need to include a self-address
envelope (pre-paid special delivery envelope) with your name and
address along with a covering letter for the return of your documents.
-

-

Applications from Republic of Ireland: a self-addressed envelope empty
(write your name and address on the envelope and include a covering
letter) and attached (£10 cash) for the return of your certificate.
The embassy is not responsible for any lost documents by post.
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