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 ضوابط استي*اد
المركبات لألف*اد

يسمح باستيBاد المركبات بشرط أن ال يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيا#ات 
الصغيرة والحافالت والنقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل 

الثقيل ( اكثر من 3.5 طن ) ويتم احتسابها XناWليًا باسUثناء السنة الحالية. 

على سEيل المثال في عام 2022 يسمح باستي#اد ما يلي: 
السيا#ات والحافالت وشاحنات النقل الخفيف ذات مودZل (2017, 2018, 2019, •

 .(2022 ,2021 ,2020
إصدار شهادة كفاءة الطاقة من خالل موقع بطاقة كفاءة الطاقة اضغط هنا. •
شاحنات النقل الثقيل حتى مودZل 2012.  •
ُيسمح باستيBاد السيا#ات األثklة التي تجاوز عمرها 30 سنة. •
يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية •

وذلك wإحضار شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاrيس أو أي جهة 
معتمدة داخل المملكة. 

يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم •
وجود كشط أو تعدZل على رقم الهيكل. 

يمنع استيBاد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة إلنهاء اإلجBاءات فقط.•
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 مواطنو مجلس
التعاون الخليجي

لكل مواطن خليجي الحق باستي#اد مركبتين خالل السنة (12 شهر). 

المستندات الواجب تقديمها إلنهاء إجBاءات استيBاد المركبة: 
مستند يثبت ملكية المركبة (أصل االستمارة أو شهادة منشأ مصدقة •

من الجهة المختصة بالنسبة للسيا#ات المستوردة من أمklكا وكندا، 
والبklف بالنسبة للمستوردة من أو#وبا، وشهادة التصدZر بالنسبة 
للمستوردة من دول الخلي�، وما يعادلها بالنسبة للدول األخرى). 

الهوية الوطنية. •
مستند Zوضح طklقة الدفع.•
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 الدبلوماسيون
والطالب المبتعثون

ُيسUثنى من تحديد الموديالت الدبلوماس�ين والطالب المبتعثين في حدود سيارة 
واحدة خالل فترة االبتعاث، وُيشترط في السيارة التي يتجاوز موديلها الخمس سنوات 

ما يلي: 
إ�بات أن مودZل المركبة مسموح باستيBادها عند تا�kخ الشBاء. •
إ�بات أن المركبة تم شBاؤها قبل تط�يق نظام المنع أي قبل تا�kخ 15/6/1430هـ. •

المستندات الواجب تقديمها إلنهاء اجBاءات استيBاد المركبة: 
مستند يثبت ملكية المركبة (أصل االستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة •

المختصة بالنسبة للسيا#ات المستوردة من أمklكا وكندا، والبklف بالنسبة للمستوردة 
من أو#وبا، وشهادة التصدZر بالنسبة للمستوردة من دول الخلي�، وما يعادلها بالنسبة 

للدول األخرى). 
الهوية الوطنية. •
إذا كان مودZل السيارة يتجاوز الخمس سنوات، ُيشترط وجود خطاب من الجهة •

المختصة يفيد ما يثبت االبتعاث للعمل أو الد#اسة ومستند Zوضح تا�kخ تملك المركبة.
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موظفو الهيئات 
الدبلوماسية األجنNية

السيا#ات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم يتم •
اسUثناؤها من شرط الخمس سنوات إذا ُقّدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من 

وWارة الخارجية Zؤيد تط�يق مبدأ المعاملة بالمثل. 
السيا#ات الواردة للهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم التي ال •

يقدم بشأنها نموذج إعفاء صادر من وWارة الخارجية، Zؤيد تط�يق مبدأ 
المعاملة بالمثل، ويسمح بترسيمها إذا تم إ�بات أن مودZل المركبة مسموح 

باستيBاده أ�ناء شBائها، وذلك أسوة بالسيا#ات التي ترد مع الدبلوماس�ين 
السعودrين والطالب المبتعثين عند عودتهم إلى المملكة. 

عند االستغناء عن السياaات بعد استي#ادها تعامل على النحو التالي: 
السيا#ات العادية الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في حكمهم •

والتي سبق أن تم اسUثناؤها من شرط الخمس سنوات عند دخولها للمملكة 
يتم الموافقة على إعادة تصدZرها أو �يعها كقطع غيار أو خردة حديد. 

بالنسبة للسيا#ات المصفحة الخاصة بالهيئات الدبلوماسية وأعضائها ومن في •
حكمهم في حال االستغناء عنها، فيتم إعادة تصدZرها لبلد المنشأ إذا كانت 
مستوردة، أو يتم إ�الفها في أحد مصانع التصفيح المحلية بمشاركة الجهة 

األمنية المختصة.
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المقيمـــــــــون 
في السعودية

يحق للمقيم استيBاد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات وال يحق له �يعها إال بعد •
ثالث سنوات من تا�kخ االستيBاد (يختم على البطاقة ال تباع إال بعد ثالث سنوات). 

ت�ال العبارة في إحدى الحاالت التالية: •
ا�تهاء المدة المحددة بثالث سنوات. 1.
في حال الخBوج نهائي. 2.
يمنع استيBاد مركبات النقل والحافالت للمقيمين. •

المستندات الواجب تقديمها إلنهاء اجBاءات استيBاد المركبة: 
مستند يثبت ملكية المركبة (أصل االستمارة أو شهادة منشأ مصدقة من الجهة •

المختصة بالنسبة للسيا#ات المستوردة من أمklكا وكندا، والبklف بالنسبة للمستوردة 
من أو#وبا، وشهادة التصدZر بالنسبة للمستوردة من دول الخلي�، وما يعادلها بالنسبة 

للدول األخرى). 
رخصة االقامة. •
مستند Zوضح طklقة الدفع.•
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المركبات الممنوع 
استي*ادها

يمنع استيBاد المركبات السالفج التي تعرضت لغ�ق أو التي تعرضت لحادث أو •
ح�lق أو انقالب أو تلف الهيكل، وفًقا لنتائج الفحص التي تحصل عليها 

الجمارك، وفي حال االعتBاض، ُيقدم من يعترض على ذلك ثالثة تقا��ر من 
المصادر المعتمدة لدى مصلحة الجمارك العامة. 

.1 (AUTOCHECK) ا�وشيك 

.2 (CARFAX) كارفكس

.3 .(MOTOR VEHICLE DEPT) إدارة تسجيل المركبات
يمنع استيBاد المركبات التي كانت تستعمل كسيا#ات أجرة أو سيا#ات للشرطة. •
يمنع استيBاد المركبات التي تحمل شعا#ات ¢تعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه. •
يمنع استيBاد المركبات في حالة وجود تلفيات بالهيكل الخارجي للمركبة إال •

إذا كان ذلك بميناء الوصول فيُقدم شهادة من الجهة المختصة ¢ثبت ذلك. 
يمنع استيBاد المركبات المعدل مقودها من اليمين إلى اليسار. •
يمنع استيBاد المركبات المسBوقة. •
يمنع استيBاد المركبات التي تم التالعب برقم هيكلها. •
يمنع استيBاد مركبات النقل للمقيمين. •
يمنع استيBاد المركبات المصفحة.•
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آلية تحديد الرسوم
Zؤخذ بالفا�ورة المقدمة وفي حال عدم االقتناع بالفا�ورة يتم االعتماد على •

القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة الجديدة بحسم استهالك بنسبه 
%10 سنويا بدًءا من شهر مارس من السنة األولى، و%10 للسنوات التي تليها بدًءا 
من اليوم األول من كل سنة، بحيث ال ¢تعدى نسبة الخصم %50 للسيا#ات و %80 

للشاحنات. 
آلية اعتماد رسوم المركبات في نقطة الدخول األولى لدول مجلس التعاون •

الخليجي، يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول األولى لدول مجلس 
التعاون الخليجي وفي حال تم ا�تقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول 

مجلس التعاون الخليجي، فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفًقا للضوابط التالية: 
أن ال يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي األول أكثر من سنتين. 1.
توفر المستندات التي ¢ثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي األول. 2.
االقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ األول، وفي حال عدم االقتناع تقّيم ويستوفى 3.

ف�ق الرسوم الجمركية. 
 إذا كانت فئة الرسوم تختلف، يستوفى الف�ق النا�ج عن اختالف فئة الرسم في 4.

حال كانت النسبة أقل.
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جّدة: مركز الجواد سنتر – الدور الثاني شا#ع الملك 
فهد تقاطع شا#ع ضمار بن ثعلبة جدة، 21491 

المملكة العر�ية السعودية.

اZصل بنا

+966 92 000 1011

الفBع الرئيسي

الرقم الموحد
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