دائرة منطقة
ماينز _ بنغن

صالحية رخصة
قيادة السيارات
في ألمانيا

التأمين

للمزيد من األستفسارات يرجى
األتصال على األرقام التالية

المكتب المسؤول عن رخص القيادة بنغن

Mainzer Str .57-59
55411 Bingen
السيدة ليبرت
Tel: 006721/9171-5341
E-Mail: Lebert.Mathilde@Mainz-Bingen.de
السيدة ريكسروث
Tel: 06721/9171-5342
E-Mail: Rexroth.Elke@Mainz-Bingen.de
المكتب المسؤول عن رخص القيادة في
أوبن هايم
Sant-Ambrogio-Ring 11
55276 Oppenheim
السيدة شتروب
Tel: 06133/9403-5382
E-Mail: Strub.Hiltrud@Mainz-Bingen.de

لمن يريد أمتالك سيارة أو دراجة نارية يجب عليه .
أن يعمل على تأمين هذه المركبة ننصح بعمل
التامين على االمسؤلية الخاصة ألن التأمين يتكفل
بدفع األضرار التي تلحق بمركبتك او الناتجة عن
مركبتك.

يتم تقديم الطلب للحصول على رخصة قيادة
السيارات األلمانية لدى المكتب المختص
برخص القيادة في مكان تواجدكم.

القيادة بدون رخصة قيادة السيارات

يعاقب كل من يقود سيارة بدون رخصة قيادة
بحسب المادة  21من قانون السير بالسجن لمدة
أقصاها سنة أو بدفع غرامة مالية .



يعاقب أيضاً كل من يتستر على شخص يقود
سيارة بدون رخصة قيادة صالحة بموجب
المادة  258من كتاب قانون العقوبات .

يعرض الشخص الذي يسمح بقيادة سيارته الخاصة
من قبل شخص ليس لديه رخصة قيادة السيارات
نفسه للمخالفة.

ما الذي يحصل بعد إنقضاء الستة أشهر ؟

تنتهي صالحية رخصة القيادة بعد أنقضاء الستة
أشهر ,بعدها يجب على المقيم في ألمانيا و
القادم من بلد غير أوروبي الحصول على رخصة
قيادة ألمانية ليتمكن من قيادة السيارة.

يجب على الشخص إجراء الفحص النظري و
العملي بشكل كامل .بإمكان الشخص أن يحضر
الدروس النظرية و لكنه غير ملزم بذلك ,يقرر
الشخص بنفسه إذا كان مستعداًإلجراء الفحص
ومتى يقوم بإجرائه.
يجب أن يكون مدرب القيادة مرافق للشخص أثناء
قيامه بالفحص العملي و أن يكون مستوى
الشخص نوعا ً ما جيداً في اللغة األلمانية ليتمكن
من فهم تعليمات مدرب القيادة.
يتألف القسم النظري من ألف سؤال تقريباً يجب
حفظ هذه األسئلة و فهمها للتمكن من النجاح في
الفحص النظري.

األعتراف برخصة القيادة

هل يمكن تعديل رخصة القيادة الصادرة عن دولة
غير أوروبية ؟ هل يسمح بقيادة السيارة بموجب
رخصة غير ألمانية أو أوروبية ؟
تطرح هذه األسئلة و غيرها بأستمرار من قبل
الالجئين نسبة لزيادة عددهم و خصوصاً في
السنوات األخيرة.
أي رخصة قيادة صادرة من دولة غير أوربية غير
معترف بها في ألمانيا حتى إذا كانت دولية .
للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع المكتب
االمسؤول عن رخص القيادة في مكان إقامتكم.

إعادة الجزء النظري و العملي
ا

يمكن إجراء الفحص النظري بلغات أخرى ( مثل األنكليزية,
الفرنسية ,التركية )

يحق لألشخاص الذين لديهم رخصة قيادة
صادرة عن دولة غير أوروبية و المتواجدين في
ألمانيا قيادة السيارة لمدة أقصاها ستة أشهر
أبتدا ًء من تاريخ الدخول إلى ألمانيا.

