
 

 

 

 

 

 نظام رخص االدخال المؤقت للسيارات األجنبية ستخداما دليل

 (الحكوميةالمسرعات  عمشرو(

 

 

من توجهات رئاسة الوزراء ضمن مشروع المسرعات الحكومية وسعي الجمارك االردنية  نطالقاا

الى تطبيق شامل لمفهوم الحكومة االلكترونية من خالل تقديم أفضل الخدمات االلكترونية للمتعاملين معها 

ليتم ك خدمات رخص االدخال المؤقت للسيارات األجنبية، وذل حوسبةبأسرع وأيسر الطرق تم العمل على 

 .قياسيةلجمارك وفي فترة زمنية لدائرة اخالل الموقع الرسمي الخدمات المقدمة من  الحصول

 :حوسبة الخدماتمراعات المتطلبات التالية عند  توقد تم

 وفي اي وقت من خالل الموقع االلكترونيمكان من اي  ات الخدماتتسهيل تقديم طلب. 

  بكفاءة عاليةالمتاحة من الموارد  المثلىتوفير الوقت والجهد وضمان االستفادة. 

 لضمان المصلحة العامة على حد سواء تسهيل وتبسيط االجراءات على الموظف ومتلقي الخدمة 

 :مات التي يوفرها النظامالخد

  المركبةعرض وتحديث معلومات. 

  مالك المركبةعرض وتحديث بيانات. 

 عرض وتحديث بيانات الموكلين . 

  مهلةتمديد تقديم طلب. 

 تقديم طلب اخراج سيارة. 

 تقديم طلب إضافة موكل. 

 تقديم طلب حذف موكل. 

 عرض الطلبات المقدمة. 

 طلب اصدار رخصة ادخال مؤقت جديدة.  



 

 

 

 -: االلكترونيمن خالل الموقع  نظامآلية عمل ال

 :النظامالدخول الى شاشة  :أوال -

 

 يلشاصاباإلضافة الى رقم  ةرقم الرخصموكل الدخول الى شاشات النظام من خالل  /لكل مالكيمكن 

 .بالمركبةالخاص 
رقم الرخصة مكون من )سنة الرخصة ومركز الرخصة والرقم التسلسلي للرخصة بدون األصفار 

 .2020216123مثال : 

 رقم الشاصي كما هو مثبت على الرخصة.
 

 
  



 

 

 

 الشاشة الرئيسية للخدمة :ثانيا

االنتقال الى الملف الشخصي والذي يمكن من خالل الشاشة الرئيسية للخدمة وضمن القائمة اليمنى 

إضافة الى االنتقال الى . والمالك والموكلين وإمكانية تعديل المعلومات المركبةيحوي معلومات 

طلب تمديد ) ات جديدةتقديم طلبتمكـّن المتقدم للخدمة من عرض الطلبات المقدمة وأيضا الخدمات الذي 

 (.المهلة، طلب إضافة الموكل، طلب حذف موكل، طلب اخراج سيارة

 

 

  



 

 

 

 المركبةمعلومات حديث عرض وت: ثالثا

 

 يجب على المتقدم للخدمة تعبئة جميع الحقول الموجودة في الشاشة وهي: 

 .اختيار فئة المركبة من قائمة فئات المركبات -

 .اختيار جنسية المركبة من قائمة الدول -

 .المركبةادخال رقم لوحة  -

 .المركبةادخال رقم شاصي  -

 .المركبةادخال رقم محرك  -

 .ئمة فئات سعة المحركاختيار سعة محرك المركبة من قا -

 .اختيار نوع وقود المركبة من قائمة أنواع الوقود -

 .المركبةادخال رقم تأمين  -

 .المركبة ادخال سنة تأمين -

 .المركبةادخال تاريخ انتهاء تأمين  -

 .من قائمة البلدان المركبةاختيار بلد تأمين  -

 .المركبةخال رقم دفتر المرور الدولي الخاص بدا -

 .المركبةانتهاء دفتر المرور الدولي الخاص بادخال تاريخ  -

 .المركبةاختيار بلد اصدار دفتر المرور الدولي الخاص ب -

  (.حفظ)يجب الضغط على زر العتماد المعلومات المدخلة 

 



 

 

 

 التالي إلضافة مرفق يجب:  

o اختيار نوع المرفق من قائمة أنواع المرفقات. 

o اختيار المرفق المراد إرفاقه. 

o  (.إضافة مرفق)الضغط على زر 

 يتم عرض المرفقات في أسفل الشاشة في حال وجودها. 

 
  (.عرض المرفق) زريمكن عرض المرفق من خالل الضغط على 

  (.حذف المرفق)يمكن حذف المرفق من خالل الضغط على زر 

  أنواع المرفقات المسموح اضافتها هيGIF -PNG-JPEG -JPG -PDF  

  2الحجم األقصى به للمرفق هوMb 

  



 

 

 

 عرض وتحديث معلومات المالك : رابعا

 

 
 يجب على المتقدم للخدمة تعبئة جميع الحقول الموجودة في الشاشة وهي: 

 .المركبةادخال االسم الكامل لمالك  -

 .المركبةادخال تاريخ ميالد مالك  -

 .من قائمة البلدان المركبةاختيار جنسية مالك  -

 .يملك الجنسية األردنيةفي حال كان  المركبةادخال الرقم الوطني لمالك  -

 .المركبةادخال رقم جواز سفر مالك  -

 .المركبةسفر مالك ادخال تاريخ انتهاء جواز  -

 .المركبةادخال عنوان سكن مالك  -

 .المركبةادخال رقم هاتف مالك  -

 .المركبةادخال رقم إقامة مالك  -

 .المركبةادخال تاريخ انتهاء إقامة مالك  -

 .المركبةادخال رقم رخصة قيادة مالك  -

 .المركبةاختيار بلد اصدار رخصة قيادة مالك  -

 .المركبةادخال تاريخ انتهاء رخصة قيادة مالك  -

 .مستثمرا المركبةادخال رقم بطاقة المستثمر في حال كان مالك  -

 .مستثمرا المركبةم رخصة المهن في حال كان مالك ادخال رق -

 .ستثمرام المركبةادخال رقم السجل التجاري في حال كان مالك  -

 .طالبا المركبةادخال اسم الجامعة في حال كان مالك  -

 .المركبة طالباادخال الرقم الجامعي في حال كان مالك  -

  (.حفظ)يجب الضغط على زر العتماد المعلومات المدخلة 



 

 

 

 شاشة عرض الموكلين : رابعا

 

 
 تعرض هذه الشاشة المعلومات الرئيسية للموكلين المضافين على الرخصة. 

 (معلومات غير مكتملة /معلومات مكتملة )الشاشة حالة معلومات الموكل  تعرض. 

  (تعديل المعلومات)يمكن استعراض معلومات الموكل وتحديثها من خالل الضغط على زر. 

 

  



 

 

 

 السائق  /شاشة عرض وتحديث معلومات الموكل : خامسا

 
 

  الشاشة وهييجب على المتقدم للخدمة تعبئة جميع الحقول الموجودة في: 

 .السائق /ادخال االسم الكامل للموكل  -

 .السائق /ادخال تاريخ ميالد الموكل  -

 .السائق من قائمة البلدان /اختيار جنسية الموكل  -

 .السائق في حال كان يملك الجنسية األردنية /ادخال الرقم الوطني للموكل  -

 .السائق /ادخال رقم جواز سفر الموكل  -

 .السائق /سفر الموكل ادخال تاريخ انتهاء جواز  -

 .السائق /ادخال عنوان سكن الموكل  -

 .السائق /ادخال رقم هاتف الموكل  -

 .السائق /ادخال رقم إقامة الموكل  -

 .السائق /ادخال تاريخ انتهاء إقامة الموكل  -

 .اختيار صلة قرابة الموكل مع مالك المركبة -

 .السائق /ادخال رقم رخصة قيادة الموكل  -

 .السائق /اختيار بلد اصدار رخصة قيادة الموكل  -

 .السائق /ادخال تاريخ انتهاء رخصة قيادة الموكل  -

 .السائق مستثمرا /ادخال رقم بطاقة المستثمر في حال كان الموكل  -

 .السائق مستثمرا /ادخال رقم رخصة المهن في حال كان الموكل  -

 .السائق مستثمرا /وكل ادخال رقم السجل التجاري في حال كان الم -

 .السائق طالبا /ادخال اسم الجامعة في حال كان الموكل  -

 .السائق طالبا /ادخال الرقم الجامعي في حال كان الموكل  -

  (.حفظ)يجب الضغط على زر العتماد المعلومات المدخلة 



 

 

 

 شاشة عرض الطلبات: سادسا

 

 
 

  حيث يتم "الطلبات المقدمة"خالل شاشة يمكن استعراض جميع الطلبات المقدمة على الرخصة من ،

 .عرض المعلومات الرئيسية بكل طلب على شكل جدول

  قيد الدراسة  –غير معتمد  –معتمد )يتم عرض حالة الطلب ضمن الجدول بحيث يكون ضمن الخيارات

 (.مقبول –مرفوض  –استكمال معلومات -

  حفظ الطلب من قبل مقدم الطلب تتحول حالة ، وفي حال تم (غير معتمد)تكون حالة الطلب عند انشاءه

 (.معتمد)الطلب الى 

 يتم حذف جميع الطلبات الغير معتمدة عند الخروج من النظام. 

  باستثناء طلب الحذف، فإنه يتم . )الستعراض تفاصيل الطلب( عرض الطلب)يمكن الضغط على زر

 .عرض اسم الموكل المراد حذفة مباشرة على الجدول

  غير معتمد )كانت حالة الطلب  إذا( إلغاء الطلب)يمكن إلغاء الطلب من خالل الضغط على زر– 

 .(استكمال معلومات –معتمد 

  (.مرفوض –مقبول  –قيد الدراسة )ال يمكن التعديل على الطلب إذا كانت حالة الطلب 

 (.الموكلين –المالك  –المركبة )تقديم أي طلب قبل استكمال جميع المعلومات الخاصة بكل من  ال يمكن 

  



 

 

 

 طلب تمديد مهلة شاشة : سابعا

 
 

 يتم عرض المعلومات الرئيسية الخاصة بالمركبة وبمالك المركبة عند الدخول الى شاشة الطلب. 

  ورسوم طوابع الواردات بمجرد الدخول يتم احتساب غرامات التجاوز ورسوم السير وبدل الخدمات

 .الى شاشة الطلب وعرضها ضمن الشاشة

 يجب على المتقدم للخدمة ادخال تاريخ انتهاء التمديد. 

 يجب على المتقدم للخدمة اختيار سبب التمديد من ضمن قائمة أسباب التمديد. 

  (.تقديم الطلب)العتماد الطلب يجب الضغط على رز 

 ب في أي وقت قبل عرضه على الموظف المختص، وعند عرضه على يمكن التعديل على الطل

 .الموظف المختص يتم إخفاء زر التعديل تلقائيا

 يمكن ارفاق الوثائق مع الطلب. 

 

  



 

 

 

 شاشة طلب إخراج سيارة: ثامنا

 

 

 يتم عرض المعلومات الرئيسية الخاصة بالمركبة وبمالك المركبة عند الدخول الى شاشة الطلب. 

 غرامات التجاوز ورسوم السير وبدل الخدمات ورسوم طوابع الواردات بمجرد الدخول  يتم احتساب

 .الى شاشة الطلب وعرضها ضمن الشاشة

 يجب على المتقدم للخدمة ادخال التاريخ المتوقع إلخراج المركبة. 

 يجب على المتقدم للخدمة اختيار طريقة إخراج المركبة من ضمن قائمة طرق االخراج. 

 (.تقديم الطلب)طلب يجب الضغط على رز العتماد ال 

  يمكن التعديل على الطلب في أي وقت قبل عرضه على الموظف المختص، وعند عرضه على

 .الموظف المختص يتم إخفاء زر التعديل تلقائيا

 يمكن ارفاق الوثائق مع الطلب. 

 

 شاشة طلب إضافة موكل: تاسعا



 

 

 

 

 وبمالك المركبة عند الدخول الى شاشة الطلب يتم عرض المعلومات الرئيسية الخاصة بالمركبة. 

  يتم احتساب غرامات التجاوز ورسوم السير وبدل الخدمات ورسوم طوابع الواردات بمجرد الدخول

 .الى شاشة الطلب وعرضها ضمن الشاشة

  يمكن التعديل على الطلب في أي وقت قبل عرضه على الموظف المختص، وعند عرضه على

 .خفاء زر التعديل تلقائياالموظف المختص يتم إ

 يمكن ارفاق الوثائق مع الطلب. 

  على المتقدم للخدمة تعبئة الحقوليجب: 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال االسم الكامل للموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال تاريخ ميالد الموكل. 



 

 

 

  على الرخصة من قائمة البلدانالسائق المراد اضافته  /اختيار جنسية الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة في حال كان يملك الجنسية  /ادخال الرقم الوطني للموكل

 .األردنية

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال رقم جواز سفر الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /سفر الموكل ادخال تاريخ انتهاء جواز. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال عنوان سكن الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال رقم هاتف الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال رقم إقامة الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال تاريخ انتهاء إقامة الموكل. 

 مع مالك المركبةالسائق المراد إضافته /الموكل  اختيار صلة قرابة. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال رقم رخصة قيادة الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /اختيار بلد اصدار رخصة قيادة الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة /ادخال تاريخ انتهاء رخصة قيادة الموكل. 

 السائق المراد اضافته على الرخصة مستثمرا /ل رقم بطاقة المستثمر في حال كان الموكل ادخا. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة مستثمرا /ادخال رقم رخصة المهن في حال كان الموكل. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة مستثمرا /ادخال رقم السجل التجاري في حال كان الموكل. 

 السائق المراد اضافته على الرخصة طالبا /سم الجامعة في حال كان الموكل ادخال ا. 

  السائق المراد اضافته على الرخصة طالبا /ادخال الرقم الجامعي في حال كان الموكل. 

  (.حفظ)يجب الضغط على زر العتماد المعلومات المدخلة 

  



 

 

 

 شاشة طلب حذف موكل: عاشرا 

 
 

  الخاصة بالمركبة وبمالك المركبة عند الدخول الى شاشة الطلبيتم عرض المعلومات الرئيسية. 

  يتم احتساب غرامات التجاوز ورسوم السير وبدل الخدمات ورسوم طوابع الواردات بمجرد الدخول

 .الى شاشة الطلب وعرضها ضمن الشاشة

  يمكن التعديل على الطلب في أي وقت قبل عرضه على الموظف المختص، وعند عرضه على

 .الموظف المختص يتم إخفاء زر التعديل تلقائيا

 يتم عرض المعلومات الرئيسية للموكلين ضمن جدول. 

  يتم اختيار الموكلين المراض حذفهم من خالل الضغط على صندوق االختيار بمحاذاة اسم الموكل

 (.حفظ)فه، وبعد ذلك الضغط على زر المراد حذ

 يمكن حذف أكثر من موكل من خالل طلب واحد. 

  



 

 

 

  شاشة الدخول لتقديم طلب اصدار رخصة ادخال+ شاشة الحصول على كلمة مرور لرقم الشاصي 

 .جديدة مؤقت

 

 
 

o  للتقدم لهذه الخدمة يجب ادخال رقم الشاصي الخاص بالمركبة باإلضافة الى كلمة مرور، حيث

واختيار يتم الحصول على كلمة مرور من خالل ادخال رقم الشاصي للمركبة ورقم الهاتف 

 (.طلب الحصول على كلمة مرور)ثم النقر على . رمز البلد

o  يتم استخدام رقم الشاصي مع كلمة المرور المرسلة لرقم الهاتف المدخل للدخول الى شاشة

 .التقدم للحصول على رخصة ادخال مؤقت

 

  



 

 

 

  شاشة التقدم لطلب اصدار رخصة ادخال مؤقت جديدة 

 



 

 

 

o  رخصة ادخال مؤقت يجب تعبئة جميع الحقول في الشاشة، عند التقدم لطلب الحصول على

حيث ان جميع الحقول اجبارية باستثناء معلومات دفتر المرور فهو ليس اجباري للمدد التي 

 .يوم 90تقل عن 

o  يتم احتساب الرسوم المترتبة على طلب الحصول تلقائيا بعد تعبئة جميع الحقول ويتم عرضها

 .في المكان المخصص

o  وجود اختالف في المعلومات المدخلة قد يترتب على ذلك تغيير في مبلغ الرسوم في حال

 .المطلوبة


