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 االتحاد األوروبي خارج ) من دول رخص القیادةإرشادات لحاملي رخص القیادة األجنبیة (

 والمنطقة االقتصادیة األوروبیة حول لوائح رخص القیادة

 في جمھوریة ألمانیا االتحادیة 

 

األعضاء غیر  الدولكم ھذه اإلرشادات على أھم األحكام األلمانیة لحاملي رخص القیادة األجنبیة من علطتُ 
دول المنطقة االقتصادیة األوروبیة ھي: ( في االتحاد األوروبي ودول المنطقة االقتصادیة األوروبیة

، یرجى االتصال بالسلطة المحلیة أخرى إذا كانت لدیكم أي أسئلة أیسلندا ولیختنشتاین والنرویج).
 ة. المختصة لكم برخص القیادة في إدارة مدینتكم  أو في إدارة مركز الناحی

 

 في جمھوریة ألمانیا االتحادیة) عادیة( نظامیةإقامة تأسیس  . 1

في جمھوریة ألمانیا االتحادیة  ماستخدام رخصة القیادة الخاصة بكلالستمرار بمن األمور الحاسمة 
عادة كون وت ".)عادیةنظامیة (الال مأو "إقامتك مأوالً وقبل كل شيء توضیح مسألة وضع إقامتك

یوًما في  185حیث یعیش ھو أو ھي على األقل نظامیة  –بعبارات بسیطة  -إقامة شخص ما 
 السنة.

 في جمھوریة ألمانیا االتحادیة. نظامیة مكان إقامة عبر الحدود  المتنقل مھنیالشخص ال یتأسس ل
، طالما كانت صالحة ، دون حدود زمنیة في ھرخصة القیادة األجنبیة الخاصة بو یُعترف ب

حائز على ھو الشخص ال" المتنقل مھنیامصطلح "والمقصود من جمھوریة ألمانیا االتحادیة. 
 أشغالھ بسبب عالقة العمل أو  ھمقیم في الخارج ، ولكنو الرخصة قیادة وطنیة أو دولیة أجنبیة ، 

عود بانتظام إلى موطنھ األجنبي. یمكن یالسیارات وھنا قود یفي جمھوریة ألمانیا االتحادیة قائمة ال
 .تالمیذ المدارسأو الجامعات " أیًضا طالب متنقل مھنیا"المصطلح أن یشمل 

عمل أو المرتبطین بعالقة حاملي رخص القیادة األجنبیة متنقلین مھنیاً ال تشمل مجموعة الو
تھم العائلیة إقاممكان في بعض األحیان إلى  ندووعیوظیفة في جمھوریة ألمانیا االتحادیة ولكنھم 

 في الخارج.المستمرة 

في  مكان إقامة نظامیةتؤسسوا قیادة السیارات برخصة قیادة أجنبیة صالحة طالما لم یمكنكم 
متطلبات أیًضا مراعاة الألمانیا االتحادیة في جمھوریة علیكم یجب وجمھوریة ألمانیا االتحادیة. 

ة سیارالأن رخصة قیادة االنتباه إلى یرجى بكم. رخصة القیادة الخاصة  المفروضة علىوالقیود 
بعد الحد األدنى للسن تبلغوا ھنا، على وجھ الخصوص ، إذا لم الخصوصیة لیست صالحة 

 المطلوبة في جمھوریة ألمانیا االتحادیة للفئة ذات الصلة.

ساریة  مرخصة القیادة الخاصة بكبقى ، تاالتحادیةفي جمھوریة ألمانیا نظامیة قامة تأسیس إبعد 
و یتوجب لالستمرار . ھذه غیر معترف بھا رخصة القیادةال تبقى . بعد ذلك، فقط لمدة ستة أشھر

في جمھوریة صادرة قیادة الرخصة أن تكون المشاركة في حركة المرور على الطرق األلمانیة ب
 ألمانیا االتحادیة.
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بناء على طلب حامل رخصة القیادة تمدید المھلة الزمنیة سلطة في حاالت استثنائیة ، یجوز لو 
في النظامي  ممكان إقامتكعلى أن أكید التباستطاعتكم ن احتى ستة أشھر ، إذا كالرخصة 

 ألكثر من اثني عشر شھراً.لن یكون  جمھوریة ألمانیا االتحادیة

 

 ة ألمانیا االتحادیة بدون مكان إقامة نظامیة في جمھوریاستخدام رخص القیادة األجنبیة . 2

 إذا كانت لدیكم   2.1

 ساریة المفعول أورخصة قیادة وطنیة  -

 24رخصة قیادة دولیة وفقاً لالتفاقیة الدولیة بشأن حركة مرور السیارات المؤرخة في  -
أو اتفاقیة  1968تشرین ثاني/ نوفمبر  8سیر المؤرخة في الأو التفاقیة حركة  1926نیسان/أبریل 

في  یجوز لكم استخدامھا في جمھوریة ألمانیا االتحادیة لسوق سیارات،  1949لعام سیرحركة ال
 الفئة التي أُصدرت رخصة القیادة لھا. 

تشرین ثاني /  8 المؤرخة في السیریرجى مالحظة أن رخصة القیادة الدولیة بموجب اتفاقیة 
ي صدرت بناء علیھا. ھذه الوطنیة الت قیادةرخصة الفقط باالرتباط مع صالحة  1968نوفمبر 

 الرخصة الدولیة وحدھا ال تكفي. 

 رخصة القیادة إذا ترجمةیتعین حینما لم یتم إصدار أیة رخصة قیادة دولیة 

 كانت رخصة القیادة الوطنیة لیست مكتوبة باللغة األلمانیة أو  -
رخصة القیادة الوطنیة غیر مطابقة لمضمون الملحق السادس التفاقیة حركة السیر المؤرخة  -

 . 1968تشرین ثاني/ نوفمبر  8في 

 الجھات التالیة ھي التي یجوز لھا إعداد الترجمة إلى اللغة األلمانیة

  ،األلمانیة للسیاراتاألندیة  -
  ،قضائیامكلفون الو عموماالمترجمون المحلفون  -
  ،قباطین السفن البحریة األلمانیة -
 ،أندیة السیارات المعترف بھا دولیا في دولة إصدار الرخصة -
 . جھات رسمیة للدولة المصدرة لرخصة القیادة -

 ھونج ، بالنسبة للدول التالیة على ترجمة رخصة القیادة: أندوراتستغني جمھوریة ألمانیا اإلتحادیة 
  .والسنغال سویسرا، مارینو سان نیوزیلندا، موناكو، كونج،

  

 في جمھوریة ألمانیا االتحادیة یةأجنبقیادة  برخصةقیادة السیارات انعدام اإلذن ب  2.2

 رخصة القیادة األجنبیة المشاركة في حركة السیر في جمھوریة ألمانیا االتحادیة، ال یحق لكم ب 

 .خرىأ مؤقتةقیادة  رخصةأي  أوم ت صادرة على أنھا رخصة تعلّ كان إذا -
من العمر المنصوص علیھ للفئة المعنیة في جمھوریة ألمانیا  ا كنتم لم تبلغوا بعد الحد األدنىإذ -

   ،االتحادیة
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إذا كان مقر إقامتكم العادي موجود في جمھوریة ألمانیا االتحادیة عندما حصلتم على رخصة  -
 القیادة األجنبیة،

محكمة مؤقتا أو نھائیاُ بقرار قبل في الداخل من إذا كانت رخصة القیادة قد ُسحبتم منكم   -
قطعي أو بقرار نافذ على الفور أو ثابت متخذ من سلطة إداریة، أو إذا ُرفض طلبكم للحصول 

في ھذه تنازلتم عنھا رخصة السوق فقط ألنكم لم تُسحب منكم على رخصة قیادة نھائیا أو 
  ،األثناء

 أو صة قیادة بموجب قرار نافذ من محكمة إذا كان غیر مسموح لكم أن تُمنح لكم رخ -
 

محتفظ  أو محتجزة أو كانت رخصة القیادة مصادرة إذا أو القیادة لحظر تخضعون كنتم طالما -
   تقیمون فیھ عادة.    الذي البلد في أو ةالرخص أصدرت التي الدولة في داخل أوال فيبھا، 

 

أو برخصة منتھیة صالحیتھا، ھذا  ممنوع و یقع تحت طائلة تحذیر، قیادة سیارة بدون رخصة 
 العقوبة كما قیادة مركبة بدون رخصة 

 

 منح رخصة قیادة ألمانیة بناء على رخصة قیادة أجنبیة . 3

 بحاجة على أبعد تقدیر بعد ستة إذا أسستم مقر إقامة عادي في جمھوریة ألمانیا االتحادیة فإنكم  
  ةسلطة منح رخصمن قبل استثنائیا لكم األجل  یدمدتم تأشھر إلى رخصة قیادة ألمانیة إال إذا           

 ) 1.2القیادة (انظر إلى   

  ةیجب إصدار رخصئھا سنة. بعد انقضا 15رخصة القیادة األلمانیة محددة لمدة صالحیة 
 إداریا فقط و ال ترتبط بھ أي  ةوثیقة الرخصیتم تبدیل ھذه الفترة الزمنیة مرور . بعد ةجدید          
 أو غیرھا من االختبارات، التي لیست مفروضة إال على بعض فحوصات طبیة دوریة إضافیة           
 الفصائل المھنیة ذات المسؤولیات الخاصة (مثل السائقین المحترفین أو سائقي الحافالت).          

  ةالقیادة الخاص ةالتي حصلتم فیھا على رخص الدولة علىمنح رخصة قیادة ألمانیة  شروطتوقف ت 
 بكم:           

 ) أو 3.1الئحة رخص القیادة (الخاص ب 11في إحدى الدول الوارد ذكرھا في الملحق  -
 ). 3.2الئحة رخص القیادة (الخاص ب 11في إحدى الدول غیر الوارد ذكرھا في الملحق  -

 

  11منح رخصة قیادة ألمانیة لحاملي رخصة قیادة من إحدى الدول الوارد ذكرھا في الملحق   3.1
  الخاص بالئحة رخص القیادة          

 بالنسبة لھذه الدول یُستغنى عند منح رخصة قیادة ألمانیة كلیا أو جزئیا على أداء فحص رخصة   
 ): 2019مارس / آذار  12 قائمة الدول (بتاریخ: القیادة.            

 صدرت رخصة القیادة أالدولة التي  
  أندورا

 البوسنة والھرسك
 الفرنسیة بولینیزیا
 غیرنسي

 مان أوف آیل جزیرة



4 
 

 إسرائیل
 الیابان

 جیرسي
 موناكو
 )16نامیبیا

 الجدیدة كالیدونیا
 نیوزیلندا
 كوریا جمھوریة

 جمھوریة شمال مكدونیا 
 مارینو سان

 سویسرا
 صربیا

 سنغافورة
 أفریقیا جنوب

 تایوان في سلطاتفوذ النمنطقة لالمنطقة الخاضعة فعلیا  فيالصادرة  التراخیص

 : األسترالیةتراخیص من األقالیم 

 إقلیم العاصمة األسترالیة  -
 ویلز ساوث نیو -
 الشمالي اإلقلیم -
 كوینزالند -
 أسترالیا جنوب -
 تسمانیا -
 فیكتوریا -
 الغربیة أسترالیا -
 
الوالیات المتحدة مناطق وفي  المتحدة األمیركیة الوالیات فيالخصوصیة  السیاراتقیادة  خصرُ 

 :یةالخارج األمیركیة 
 

 أالباما -  
 أریزونا -
 أركنساس -
 كولورادو -
 تیكتككونی -
 دیالویر -
 كولومبیا مقاطعة -
 فلوریدا -
 ایداھو -
 إلینوي -
 إندیانا -
 أیوا -
 كانساس -
 كنتاكي -
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 لویزیانا -
 ماریالند -
 ماساتشوستس -
 میشیغان -
 مینیسوتا -
 میسیسیبي -
 میسوري -
 نبراسكا -
 مكسیكو نیو -
 كارولینا ثرنو -
 أوھایو -
 أوكالھوما -
 أوریغون -
 بنسلفانیا -
 بورتوریكو -
 كارولینا ساوث -
 داكوتا ساوث -
 تینیسي -
 تكساس -
 یوتا -
 فیرجینیا -
 واشنطن والیة -
 الغربیة فرجینیا -
 ویسكونسن -
 وایومنغ -

 ص القیادة من المقاطعات الكندیة:خَ رُ  
 ألبرتا - 

 البریطانیة كولومبیا -
 مانیتوبا -
 برونزویك نیو -
 نیوفاوندالند -
 الغربیة الشمالیة األقالیم -
 سكوشیا وفان مقاطعة -
 أونتاریو -
 إدوارد األمیر جزیرة -
 كیبیك -
 ساسكاتشوان -
 یوكون -

 
 

 أیة رخصة قیادة یمكن منحھا و ما ھي الشروط الستیضاح علیكم مراجعة السلطة المحلیة لرخص القیادة 
 .و یتعین أن یرافقكم مدرب قیادة في حالة اجراء فحص قیادة عمليبموجبھا صدورھا.  یتم التي 
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 الفحص الطبي بما في ذلك فحص البصر ضروري عند تقدیم طلب الحصول على 
 

یجب ودي (للحافالت)،  /د  /ي1د /1(للشاحنات) د /ج ي /ج/ي1ج / 1ج من فئة رخصة قیادة  -
عاًما إثبات أن لدیھم القدرة الكافیة  50على سائقي الحافالت الذین تزید أعمارھم عن 

والتوجیھ والتركیز والیقظة واالستجابة من خالل تقریر طبي تشغیلي أو مھني أو رأي من 
 لمالءمة القیادة. ھیئة تقییم معترف بھا رسمیًا

   :التالیة القیادة بالوثائق ةرخص على الحصول طلب یُرفق أن یجب

 جواز سفر)، بطاقة ھویة أو بطاقة شخصیة رسمیة لمقدم الطلب (   - 
  شھادة تسجیل مقر السكن من دائرة سجل السكان،    - 
 حدیثة العھد مطابقة ألحكام الئحة جوازات السفر،شخصیة صورة    - 
  ي (للشاحنات)  ج /ج /ي1ج /1ج ":ات فئالمن  ة قیادة طلب الحصول على رخص و أن یرفق   - 
 عن و یة ص الطبوتقاریرعن الفحالشھادات أو بال  "(للحافالت)دي  /د/ي1د /1د و       

 الخاص بسائقي الحافالت .  فحص البصر و الفحص               
 ترجمة إلى اللغة مع رخصة القیادة األجنبیة األصلیة (الرخصة الدولیة غیر كافیة)    - 

 األلمانیة، إال إذا تنازلت سلطة رخص القیادة استثنائیا عن الترجمة.               
 المفعول.  ةزال ساریتال  ةاألجنبی ةإقرار بأن الرخص  - 
 

باإلضافة إلى ذلك ، قد تطلب سلطة رخصة القیادة ، على أساس كل حالة على حدة ، تقدیم شھادة 
المعرفة قلة إلمامكم بفي حالة وجود حقائق تبرر افتراض تقرر حسن السیرة والسلوك ، أو 

  اختبار قیادة.إجراء طلب أن توالمھارات الالزمة لقیادة سیارة ، 
  
 برحالت نقل بري للبضائع أو الركاب ألغراض تجاریة على الطرق في حالة قیامكم  

 دي" یتعین  /ي1د /1/دج ي /ج /ي1ج /1"ج :اتفئالالعامة بسیارات تتطلب رخصة من           
 واللوائح التنظیمیة لتأھیل   (BKrFQG)علیكم مراعاة أحكام قانون مؤھالت السائق المحترف           

 . لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بالسلطة المحلیة لمنح رخص (BKrFQV)ف السائق المحتر  
 لمعلومات موقع الشبكة العنكبوتیة لیمكن أیًضا العثور على معلومات إضافیة في "و القیادة.  
 لمواطني الدول خارج االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادیة األوروبیة" المنشورة على موقع   
 . (BAG)المكتب الفیدرالي لنقل البضائع   
 
 عند منح رخصة القیادة األلمانیة یتم االحتفاظ برخصة القیادة األجنبیة و إعادتھا إلى   

 . إیداعھا لدى سلطة رخص القیادةأو  أصدرتھاالمختصة في الدولة التي الجھة           

 استبدال رخصة قیادة أجنبیة خاصة بالتاكسیات و سیارات األجرة و اإلسعاف إن  
 . غیر ممكن القیادة و ما یشبھ ذلك من رخص          

 
  11غیر الدول الوارد ذكرھا في الملحق قیادة من  خصر رخصة قیادة ألمانیة لحامليمنح   3.2

  الخاص بالئحة رخص القیادة          

 قیادة السیارات لمدة (النظامیة) ببعد تأسیس اإلقامة العادیة لحاملھا رخصة القیادة األجنبیة أذن ت 
 تحت ظروف مسھلة برخصة قیادة ألمانیة. أیضا "تبدیلھا" إنما یمكن بعد ذلك ، فقط  ستة أشھر  

   :التالیة الوثائقالقیادة ب ةرخص على لحصولل طلبال رفقیُ  أن یجب 



7 
 

 جواز سفر)، بطاقة ھویة أو بطاقة شخصیة رسمیة لمقدم الطلب (     - 
  شھادة تسجیل مقر السكن من دائرة سجل السكان،     - 
ً طبقحدیثة العھد شخصیة صورة     -   ، ألحكام الئحة جوازات السفر ا
 بشھادة فحص یُرفق الطلب / ب/ ب ي" 1/ آ2قیادة من الفئات: "آ/ آ ةللحصول على رخص    - 

 قیادة  ةبصر من جھة فحص بصر معترف بھا رسمیا و للحصول على رخص               
 بشھادة طبیة  "(للحافالت) دي /د  /ي1د /1د(للشاحنات)  ج ي /ج /ي1ج /1"جمن الفئات:                
 ،عن فحص البصر              

یُرفق  دي" /د /ي1د /1/ دج ي /ج /ي1ج /1"جقیادة من الفئات: ةللحصول على رخص -
عن اللیاقة الصحیة و باإلضافة إلى ذلك بالنسبة عالوة على ذلك بشھادة طبیة الطلب 

 50" الذین أتموا /د أو دي ي1/د1للمتقدمین بطلب للحصول على رخصة قیادة من الفئات: " د
تقریر طبي تشغیلي أو مھني أو رأي من ھیئة تقییم معترف بھا ب عاما من العمر أو أكثر 

للقیادة والمرونة الكافیة واألداء التوجیھي وأداء التركیز ة مقدم الطلب لمدى مالءمرسمیًا 
   ،والیقظة والقدرة على االستجابة

 على اإلسعافات األولیة، تدریب دورة إثبات على المشاركة في     - 
 ( رخصة القیادة الدولیة غیر كافیة) مع ترجمة إلى  األجنبیة األصلیةالوطنیة رخصة القیادة     - 

 ستثنائیا عن الترجمة، رخص القیادة اسلطة استغنت ، إال إذا  اللغة األلمانیة               
 بیان بأن رخصة القیادة األجنبیة ما زالت ساریة المفعول.     - 
 
 عالوة على ذلك قد تطلب سلطة رخص القیادة في حاالت فردیة تقدیم شھادة حسن السیرة  

 والسلوك.           
 

عند إجراء االختبار النظري والعملي المطابقة من السیارات  لفئةلتُمنح لكم رخصة قیادة ألمانیة 
بصحبة مدرب قیادة أثناء االختبار العملي. ھذا ممكن فقط إذا كان  وایجب أن تكونو  لتلك الفئة

إذا لزم األمر ، ال یزال والمعرفة والمھارات الالزمة لقیادة سیارة.  منع سابقًا أن لدیكتالمدرب قد أق
  القیادة.ساعات التدریب على عدد قلیل من بالتحضیر لالمتحان  مبإمكانك

  
 ري للبضائع أو الركاب ألغراض تجاریة على الطرق إذا أنتم تقومون برحالت نقل ب

 یتعین دي" /د/ي1د /1د/ج ي /ج /ي1ج /1"ج :العامة بسیارات تتطلب رخصة من فئة          
 واللوائح التنظیمیة لتأھیل   (BKrFQG)علیكم مراعاة أحكام قانون مؤھالت السائق المحترف           

 . لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بالسلطة المحلیة لمنح رخص (BKrFQV)ف السائق المحتر  
 لمعلومات موقع الشبكة العنكبوتیة لیمكن أیًضا العثور على معلومات إضافیة في "و القیادة.  
 لمواطني الدول خارج االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادیة األوروبیة" المنشورة على موقع   
 . (BAG)قل البضائع المكتب الفیدرالي لن  

 
 رخصة قیادة إبراز ال تُعطى أیة تسھیالت للحصول على رخصة قیادة لنقل الركاب حتى مع  
 .القیادة لتاكسیات و سیارات األجرة و اإلسعاف وما یشبھ ذلك من رخصتؤھل لقیادة اأجنبیة   
       

  

  

 


