معلومات حول موضوع رخصة القيادة في ألمانيا
ويمنح تصريح القيادة
من يرغب في قيادة مركبة تعمل بمحرك في الطريق العام في ألمانيا فإنه بحاجة إلى تصريح قيادة وفق المادة  2من قانون المرورُ .
ويستدل عليه برخصة القيادة .
لطبقات معينة ُ

•
•
•
•

والجهة المعنية للنظر في كل الشؤون المتعلقة برخصة قيادتك وتقديم الطلب واتخاذ القرار بشأن التأهيل المهني المطلوب واإلمتحان وحتى الحصول على
.تصريح القيادة هي مكتب تصريح القيادة المحلي في المدينة أو الدائرة التي توجد فيها.

بعد التقدم بالطلب والتسجيل يمكنك القيام بالتأهيل العملي والنظري الالزم للقيادة ،وبعد اجتياز التأهيل المهني بنجاح يمكنك التقدم إلى إمتحان رخصة
القيادة المحدد .

وبجانب منح تصريح القيادة يتم هناك كذلك استخراج رخصة القيادة الدولية .كما يمنح مكتب تصريح القيادة تصريح قيادة التاكسي وسيارة إسعاف
المرضى .

هل ترغب في تحويل رخصة قيادتك المتوفرة إلىرخصة قيادة ألمانية؟

وهذا بالتأكيد لن يكون الشيء األكثر أهمية بالنظر إلى عملية اندماجك في بلد جديد ،لكن التمتع بالحركة هو أمر له شأن بالنظر لجودة الحياة كما
يساعد على تحسين فرص العمل بسوق العمل .وبجانب زيادة مجال منطقة البحث عن العمل فإن هذا يمنح كذلك وظائف أخرى محتملة .كما أن
اء مهما في طريق اإلندماج .
الحصول على رخصة القيادة ُيعد بالطبع إجر ً

وفي كل األحوال يجب تقديم أوراق إثبات الهوية (مثل بطاقة الهوية ،جواز السفر ،تصريح اإلقامة )... ،إلى مكتب تصريح القيادة ،كما يلزم في أغلب
األحوال الحضور الشخصي إلى المكتب .وألسباب تتعلق بحماية البيانات ال يتم الرد تليفونياً على الطلبات الفردية .
كما أن اللوائح القانونية لتحويل رخصة قيادة تم الحصول عليها من الخارج واالعتراف بها هنا فهي متنوعة جداً ويتم دائماً إتخاذ القرار بشأنها في
كل حالة على حدة .لكن المعلومات المقدمة هنا تهدف فقط لمنح المعلومات وليست ملزمة قانوناً .ويمكنك الحصول على معلومات شاملة حول هذا
أو مباشرة لدى مكتب¬تصريح القيادة المحلي المختص في مدينتك ) (BMVIالموضوع في الموقع اإلليكتروني لو ازرة النقل والبنية التحتية الرقمية بألمانيا
أو المنطقة التي تقيم بها.

هل ترغب في الحصول ألول مرة على رخصة قيادة؟
يجب عليك مراعاة الخطوات التالية قبل كل عملية طلب لرخصة القيادة وتقديم ما يفيد ذلك إلى مكتب تصريح القيادة:

•
•
•
•

التسجيل في مدرسة القيادة
المشاركة في تأهيل اإلسعافات األولية
عمل إختبار رؤية لدى أحد أطباء الرمد أو فاحصي العيون
إستخراج صورة فوتوغرافية من المستخدمة لجواز السفر

التابعة لها  Eفضالً عن هذا تحتاج إلى ما يلي عند طلب رخصة قيادة في الفئات  D, D1, C, C1,وفئة  Eالمقطورات:
• إفادة بالمالئمة الجسدية والنفسية وفق الملحق ( 5قانون رخصة القيادة
• إفادة بالقدرة البصرية وفق الملحق  6رقم ( 2قانون رخصة القيادة
إفادة القدرة البصرية وفق الملحق  6تحل وقتها محل اإلختبار البصري .
عند التقدم بالطلب لدى مكتب تصريح القيادة تحتاج إلى الوثائق التالية
• وثيقة هوية سارية (مثل بطاقة الهوية/جواز السفر يحتوي على تسجيل حديث

صورة فوتوغرافية من المستخدمة لجواز السفر
إفادة بعمل تأهيل اإلسعافات األولية
إفادة إختبار رؤية من أحد أطباء الرمد أو فاحصي العيون
وفئة المقطورات التابعة لها  1 Dو Dو  1 Cو Cكذلك في الفئات
• تقرير يفيد بالمالئمة الجسدية والنفسية وفق الملحق ( 5قانون رخصة القيادة
• تقرير يفيد بالقدرة البصرية وفق الملحق  6رقم ( 2قانون رخصة القيادة)؛ تُستبدل بإفادة اإلختبار البصري

• إذا ُسحبت منك رخصة القيادة في جمهورية ألمانيا
اإلتحادية أو.
قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية لم ُيعترف بها أو لم يعد
ُيعترف بها في ألمانيا هو أمر مخالف ُيعاقب عليه بعقوبة القيادة بدون رخصة
.قيادة

إشارات مختارة إلى قانون رخصة القيادة

من حيث المبدأ ُيطبق قانون تصريح القيادة األلماني على كل من يمتلك رخصة قيادة أجنبية وقام بنقل محل سكنه األساسي إلى ألمانيا .ويعتبر مقيماً
هنا من يقيم  185يوماً في العام على األقل في ألمانيا .وليس هناك أي دور لجنسية مالك تصريح القيادة األجنبي ،حيث أنما يلعب دو اًر فارقاً هنا هو
محل سكنه المنتظم.

المادة  7من قانون رخصة القيادة ) - (FeVمحل إقامة منتظم داخل البالد

:ويتم تغيير تصريحات القيادة األجنبية في ألمانيا بطريق مختلفة .وتفرق ألمانيا بين ثالث مجموعات من البالد التي تم فيها الحصول على رخصة القيادة

المادة  10من قانون رخصة القيادة ) - (FeVالحد األدنى من العمر

• إمتالك رخصة قيادة من بلد عضو في اإلتحاد األوروبي/المنطقة اإلقتصادية األوروبية
ال يلزم تغيير رخصة القيادة إال بعد انقضاء مدة صالحيتها.

المادة  16من قانون رخصة القيادة ) - (FeVاإلمتحان النظري

• ”إمتالك رخصة قيادة من دول وفق الملحق 11من قانون رخصة القيادة („قائمة الدول
وهنا يلزم تغيير رخصة القيادة في كل األحوال .
رخص القيادة  (FeV).وقد تم تحديد القواعد المنظمة لإلعتراف بتصريحات القيادة من الدول بالقائمة في الملحق رقم  11من قانون رخصة القيادة
(لفئات معينة) من هذه الدول يمكن تحويلها في ألمانيا في بعض األحوال دون إختبار
• ”إمتالك رخصة قيادة من دول أخرى („دول العالم الثالث
وهنا يلزم تغيير رخصة القيادة في كل األحوال .
يجب إجتياز اإلختبار العملي والنظري .وعلى العكس من أول ) (FeVعلى العكس من الدول التي ُذكرت في الملحق  5من قانون رخصة القيادة
حصول على تصريح القيادة فإن من يمتلك رخصة قيادة أجنبية غير ًملزم بعمل التأهيل المهني .ومع ذلك ُينصح بزيارة مدرسة القيادة ،في حين أنه
يلزم مرافقة أحد معلمي القيادة في اإلختبار العملي .

أنت ترغب في القيادة في ألمانيا مستخدماً رخصة قيادة لم تحصل عليها من بلد عضو
في اإلتحاد األوروبي/المنطقة اإلقتصادية األوروبية
طالما أن لديك رخصة قيادة لم تحصل عليها من بلد عضو في اإلتحاد األوروبي/المنطقة اإلقتصادية األوروبية فإن هذه الرخصة تكون سارية في ألمانيا
مدها في بعض الحاالت لتصل إلى  12شه اًر) .بعدها ال تسمح
لمدة ستة شهور فقط من إقامتك المثبتة المنتظمة في جمهورية ألمانيا اإلتحادية (ويمكن ّ
لك رخصة قيادتك بقيادة المركبات في ألمانيا التي تحتاج لقيادتها إلى رخصة قيادة .
لهذا يجب عليك من أجل مواصلة القيادة في ألمانيا الحصول¬على رخصة قيادة من المرور األلماني .وترتبط شروط منح رخصة قيادة ألمانيا بشكل
خاص بالبلد التي حصلت منها على رخصة القيادة الخاصة بك
،حيث أن رخصة القيادة األجنبية ال تجيز لك القيادة في ألمانيا
• ،إذا لم تعد سارية
• إذا كانت رخصة قيادة تعليمية أو رخصة قيادة ُمستخرجة

Stand 24.6.2016

،بشكل مؤقت
• إذا لم تبلغ الحد األدنى من العمر المحدد في ألمانيا لمنح
،رخصة قيادة

المادة  17من قانون رخصة القيادة ) - (FeVاإلمتحان العملي
المادة  28من قانون رخصة القيادة ) - (FeVاإلعتراف بتصريحات القيادة الصادرة من دول أعضاء باإلتحاد األوروبي أو بلد
موقع على إتفاقية المنطقة اإلقتصادية األوروبية

			

المادة  29من قانون رخصة القيادة ) - (FeVتصريحات القيادة األجنبية
المادة  30من قانون رخصة القيادة ) - (FeVمنح تصريح قيادة للحاصلين على تصريح قيادة صادر من دول أعضاء باإلتحاد
األوروبي أو بلد موقع على إتفاقية المنطقة اإلقتصادية األوروبية

			

المادة  31من قانون رخصة القيادة ) - (FeVمنح تصريح قيادة للحاصلين على تصريح قيادة صادر من بلد خارج إتفاقية
المنطقة اإلقتصادية األوروبية

			

الملحق  5قانون رخصة القيادة ) - (FeVفحوصات خاصة للمتقدمين وأصحاب الفئات و C1و Cو  D1و  Dوفئة
التابعة لها وكذلك تصريح القيادة لنقل الركاب  Eالمقطورات
الملحق  6قانون رخصة القيادة ) - (FeVمتطلبات القدرة البصرية
الملحق  11قانون رخصة القيادة ) - (FeVقائمة الدول الخاضعة للوائح الخاصة ألصحاب تصريخ القيادة األجنبي

