هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة

تمديد رخص اإلدخال المؤقت للسيارات األجنبية
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية
مادة  5/4/3من قانون الجمارك 2009
 -1حضور المالك شخصيا أو شخص مفوض عنه حسب األصول.

شروط تقديم الخدمة

 -2أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول تغطي فترة اإلقامة في األردن.
-3
-

الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

-

-

فئة متلقي الخدمة

أن المالك يحمل إقامة في بلد السيارة سارية أو جنسية في بلد السيارة.
شكل الوثيقة
الدائرة
الوثيقة
نسخة أصلية
رخصة السيارة (الملكية).
جواز السفر (للمالك أو الموكل)
رخصة القيادة سارية المفعول.
رخصة اإلدخال المؤقت للسيارات
األجنبية.
تأمين ساري المفعول.
إثبات طالب للسنة الدراسية للطالب
العرب واألجانب.
للمستثمرين:
 بطاقة مستثمر(أ) سارية.
 سجل تجاري ورخصة مهن
ساريين.
 كتاب أحوال مدنية.
 فحص فني للسيارة.
وكالة صادرة عن بلد السيارة إذا كان
المستدعي موكل وليس مالك.
إقامة في بلد السيارة إن لم يكن من
مواطني الدولة.
دفتر مرور دولي (تريبتك) إذا كانت
مدة الدخول أكثر من ثالثة شهور
(كفالة بنكية)

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
االعمال
 مؤسسات املجتمع املحلي.
االفراد

املسافرون  املقيمين غير األردنيون
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة

 ذوي االحتياجات الخاصة

إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية
(مرتبطة بعدد األماكن
والموظفين)

الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل إجراء

 -1تعبئة النموذج الخاص للخدمة.
 -2التوجه إلى سحب رقم دور.
 -3الشرح من قبل موظف الكاونتر.
 -4التوجه إلى رئيس القسم لتوقيع المعاملة أخذ
الموافقة.
 -5إحضار التأمين من مكتب التأمين اإللزامي في حال
الموافقة بحيث يغطي التأمين المدة الممنوحة مع
ختم المخالفات.
 -6التوجه إلى المحاسب لدفع المبلغ المطلوب ان وجد.
 -7مراجعة كاونتر الطباعة الستالم الرخصة.
 15دقيقه
 أشعار دخول  5دنانير.
 بدل طوابع وخدمات  20دينار لجميع السيارات باستثناء:
إذا كانت جنسية السيارة كويتية والمالك أو الموكل غير كويتي  10دنانير.
إذا كانت جنسية السيارة كويتية والمالك أو الموكل كويتي معفي من الطوابع.
إذا كانت جنسية السيارة سعودية والمالك أو الموكل سعودي معفي من الطوابع.
 رسوم السير وغرامات التأخير أن وجدت حسب الجداول التالية:
سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية أو التأجير

قيمة الرسوم

الرسوم بدينار بالسنة المجموع عن الشهر بالدينار
سعة المحرك CC
 2دينار 500فلس لكل شهر
 30دينار
اقل من 1000
3دنانير 750فلس لكل شهر
 45دينار
من 1500-1001
 5دنانير لكل شهر
 60دينار
من 2000-1501
14دينار 420فلس لكل
 173دينار
من 2500-2001
شهر
 18دينار  750فلس لكل
 225دينار
من3000-2500
شهر
 28دينار 500فلس لكل
 450دينار
من4000-3001
شهر
 50دينار لكل شهر
 600دينار
أكثر من 4000
مركبات الشحن وذات االستعمال الخاص والرأس القاطر
 1دينار  740فلس لكل
المركبة التي ال يزيد  20دينار
شهر
وزنها اإلجمالي عن
 2,5طن
 2دينار  950فلس لكل
المركبة التي يزيد  35دينار
شهر
وزنها اإلجمالي عن
 2,5طن وال يتجاوز
 10طن
 2دينار  950فلس لكل
المركبة التي يزيد  35دينار
شهر
وزنها اإلجمالي عن
 10طن
يضاف مبلغ(دينارين) عن كل طن أو أي جزء من بعد وزن  10طن اإلجمالي.
غرامات التجاوز

المبلغ عن الشهر
المبلغ عن كل أسبوع
أسابيع
 60دينار
 15دينار
4
الشهر 1
 80دينار
20
4
الشهر 2
 100دينار
25
4
الشهر 3
 120دينار
30
4
الشهر 4
في حال انتهاء ترخيص المركبة في بلدها (ملكية المركبة) ويرغب صاحب العالقة بتمديد اإلقامة
يتم إضافة غرامة انتهاء ترخيص بواقع  50دينار عن كل تمديد.

آلية الدفع

 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة (باقة الخدمة)

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب (رخصة) ,إشعار دخول
شركاء الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
شركة التامين /مكتب التأمين اإللزامي

مدة صالحية الوثيقة
حسب المدة الممنوحة.

دور الشريك
رئيسي

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة 
مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني 
هاتف
الوصول للخدمة
 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم المؤشر

من يوم االحد الى يوم الخميس (من الساعة  7:30صباحا ً إلى 3:30مسا ًء)
مؤشرات االداء
الوضع المستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

