EMBASSY OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
100 Bronson Avenue, Suite 701,Ottawa, Ontario K1R 6G8
Telephone (613) 238-8090 Fax (613) 232-3341 E-mail: ottawa-consular@fm.gov.jo

طلب شهادة عدم محكومية
إيمانا ً من الحكومة األردنية بتقديم الخدمة األمثل واختصاراً للوقت والجهد على المواطنين والمراجعين الكرام ،أطلقت وزارة
الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع وزارة العدل ،خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا ً فقط دون الحاجة
لمراجعة السفارة لغايات تقديم الطلب.

وعليه يسرنا إعالمكم بإطالق هذه الخدمة على الموقع اإللكتروني للسفارة تماشيا ً مع الخطة الحكومية باإلرتقاء بالخدمات
المقدمة للمراجعين وتحويلها إلكترونيا ً.

مالحظة :يرجى العلم بأنه سيتم تقديم الطلبات عبر الموقع اإللكتروني فقط ولن يتم استالم أية طلبات من خالل السفارة من
تاريخ .9112/1/1

آلية تقديم الطلبات إلكترونيا:


زيارة الموقع اإللكتروني .https://ncrc.moj.gov.jo



تعبئة الطلب والدفع من خالل نفس الموقع.



بعد الموافقة على إصدار الشهادة ،يتم إرسال رسالة على الهاتف النقال الخاص بمقدم الطلب ،ثم يقوم صاحب العالقة
بالتواصل مع السفارة األردنية في أوتاوا إلستالمها أو تأمينها لصاحب العالقة بالبريد المسجل ضمن مغلف إرجاع.



إرسال صورة عن الشهادة إلى السفارة عند الحصول عليها مع صورة عن جواز السفر (صفحة البيانات الشخصية).



يستوفى رسوم  1..1دوالر كندي تدفع بواسطة شيك مصدق أو حوالة بريدية باسم السفارة األردنية ألغراض
التصديق عليها من السفارة )نعتذر عن قبول الرسوم نقداً أو شيك شخصي(.

As part of the Jordanian Government's efforts to provide the best experience to its clients, the
Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, in cooperation with the Ministry of Justice, have

launched a service that allows the clients to apply for their Non-Conviction Certificates online
ONLY where there's no need to visit the Embassy at this stage.
We are pleased to inform you that we have officially launched this service on the Embassy's
website as part of the government's continuous efforts towards improving its services.

Note: Please note that you can ONLY apply online to obtain a copy of your Non-Conviction
Certificate.

How to apply Online:


Visit the following website (https://ncrc.moj.gov.jo)



Complete the form and pay the required fees



Once the Certificate is issued by the Ministry of Justice, the applicant will receive a
confirmation message on his/her mobile number and will then have to visit the Embassy
to get a copy of his/her certificate in person or provide a self-addressed return envelope
from Canada Post only (Registered, Express or Priority).



Send a copy of the Certificate to the Embassy along with a copy of the passport pages
which include your personal information.



A fee of 5.71 CAD is required for legalization purposes payable to the “Embassy of
Jordan” by certified cheque or money order only. (Cash, Personal cheques will not be accepted
for payment of legalization fees).

