
 

 

 

 

 

 

 

 لتحقيق الكرام زوارها ترحب دولة االمارات العربية املتحدة ب
ً
من جميع أنحاء العالم، وسعيا

األهداف االستراتيجية الداعمة للتوجه الحكومي في تقديم أفضل الخدمات االلكترونية 

خدمة اعتراف واستبدال رخص ، تقدم وزارة الداخلية  في الدولةلكافة املتعاملين  والذكية

تسمح ملواطني الدولة القيادة برخصتهم الوطنية في " مرخوص" والتي مبادرة القيادة ضمن 

مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال اإلقامة. كما تمنح املبادرة لزوار دولة 

في حال اإلقامة وذلك  اإلمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية  واستبدالها برخصة إماراتية

     .من خالل عدة شروط

 املصطلحات:  ❖

لغير غرض دولة االمارات العربية املتحدة في  استخدام رخص القيادة الوطنية االعتراف:  •

 اإلقامة فقط.

تحدة دولة االمارات العربية امل برخصة قيادة  استبدال رخص القيادة الوطنية االستبدال: •

 .أثناء اإلقامة فقط

 

 

 



 

 

 

 أستونياجمهورية 

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية استونيان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول  دائمة و االستونيةأن تكون رخصة القيادة  .3

  لسن القانونياستوفي ي .4
 
بدولة االمارات العربية  للقوانين واألنظمة الخاصة طبقا

  .املتحدة

)املركبات التي  واملركبات الخفيفة الدراجات النارية: التي يتم استبدالها لفئات ا .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 مقعد باستثناء مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 القيادة )إن وجدت(.االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص  .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 .رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض  االقامة.دخول الدولة  .2

 



 

 

 

 جمهورية ألبانيا

 

     استبدال رخص القيادة: شروط

 .جمهورية ألبانيا ان يكون من مواطني  .1

 .املفعول  ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  األلبانيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال  الدراجات النارية واملركبات الخفيفة: الفئات التي يتم استبدالها  .5

أربعة عشر مقعد طن، وال تزيد سعتها عن  2.5يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 باستثناء مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.دخول الدولة لغ .2



 

 

 

برتغالجمهورية الال  

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على   .1

  .سارية املفعول و  دائمة البرتغاليةأن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 . املتحدة

)املركبات التي ال  الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها : الدراجات النارية واملركبات  .4

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد  2.5يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 باستثناء مقعد السائق(.

 .اجتياز الفحص الطبي املطلوب .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 سارية املفعول  رخصة قيادة .1

 فقط.دخول الدولة لغرض الزيارة أو السياحة  .2

 



 

 

 جمهورية الصين الشعبية

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية الصين الشعبية ن يكون من مواطنيأ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  الصينيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة القانونييستوفي السن  .4
 
دولة اإلمارات العربية ب طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  : املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 املطلوب.اجتياز الفحص الطبي  .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.دخول الدولة لغ .2

 



 

 

 املجر

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .املجرن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  املجريةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
دولة االمارات في  الخاصة طبقا

 .العرية املتحدة

)املركبات التي ال  النارية واملركبات الخفيفة الدراجاتالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد  2.5به )فارغ( يتجاوز وزنها املسموح 

 باستثناء مقعد السائق(.

 .املطلوباجتياز الفحص الطبي  .6

 القيادة )إن وجدت(. رخصااللتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال  .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.دخول الدولة لغ .2

 



 

 

 جمهورية اليونان

 

استبدال رخص القيادة: شروط   

 .جمهورية اليونانن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  اليونانيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 .رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.دخول الدولة لغ .2

 



 

 

 أوكرانيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .وكرانياأن يكون من مواطني أ .1

 .املفعول  ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  االوكرانيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة  يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  الخاصةطبقا

  .املتحدة

املركبات التي ) الدراجات النارية و املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 (.باستثناء مقعد السائق

 .الطبي املطلوباجتياز الفحص  .6

 ستبدال رخص القيادة )إن وجدت(.االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة ال  .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية بلغاريا

 

استبدال رخص القيادة: شروط     

 .جمهورية بلغاريان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  البلغاريةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
دولة االمارات العربية ب طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 اإلقامة.ير غرض لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية سلوفاكيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و  السلوفاكيةأن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة  يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  الخاصةطبقا

 املتحدة.

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .4

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 



 

 

 جمهورية سلوفينيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية سلوفينيان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .املفعول سارية دائمة و  السلوفينيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء مقعد  2.5املسموح به )فارغ( 

 السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية صربيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية صربيان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  الصربيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة  يستوفي السن القانوني .4
 
العربية  بدولة االمارات الخاصةطبقا

 .املتحدة 

)املركبات التي  واملركبات الخفيفة  الناريةالدراجات الفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 باستثناء مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية قبرص

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية قبرصن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  القبرصيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
االمارات العربية دولة ب طبقا

 املتحدة.

)املركبات التي  واملركبات الخفيفةة الدراجات الناريالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 باستثناء مقعد السائق(.

 القيادة )إن وجدت(.االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص  .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 



 

 

 جمهورية التفيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية التفيان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  الالتفياأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي  الدراجات النارية واملركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

مقعد طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 باستثناء مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 ورغ الكبرى بدوقية لوكسم

 

القيادة:استبدال رخص  شروط  

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و  اللوكسمورغيةأن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
دولة االمارات العربية ب طبقا

  .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  الخفيفةاملركبات : الفئات التي يتم استبدالها  .7

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .4

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .5

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 املفعول رخصة قيادة سارية  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 



 

 

 جمهورية ليتوانيا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية ليتوانيان يكون من أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  الليتوانيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
العربية  الماراتدولة ب طبقا

 . املتحدة

)املركبات  الدراجات النارية واملركبات الخفيفة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة  2.5التي ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 عشر مقعد باستثناء مقعد السائق(.

 باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(.االلتزام  .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

  ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 



 

 

 جمهورية مالطا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية مالطان يكون من مواطني أ .1

 .املفعول  ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول و  دائمة املالطيةأن تكون رخصة القيادة  .3

  يستوفي السن القانوني .4
 
المارات العربية دولة اب للقوانين واألنظمة الخاصة طبقا

 .املتحدة

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  الخفيفة املركباتالفئات التي يتم استبدالها :  .5

سعتها عن أربعة عشر مقعد باستثناء  طن، وال تزيد 2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 املطلوب. الطبياجتياز الفحص  .6

 )إن وجدت(. القيادةااللتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص  .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 .ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية آيسلندا

 

 استبدال رخص القيادة: شروط

 .جمهورية آيسلندان يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساري علىأن يكون حاصل  .2

  .سارية املفعول دائمة و  يسلنديةاال القيادةأن تكون رخصة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

  املتحدة.

)املركبات التي  الدراجات النارية و املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

طن، وال تزيد سعتها عن أربعة عشر  2.5ال يتجاوز وزنها املسموح به )فارغ( 

 مقعد باستثناء مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. الالزمةتطلبات األخرى املااللتزام ب .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 



 

 

 جمهورية مونتينغرو 

 

 استبدال رخص القيادة: شروط

 جمهورية مونتينغرو.ن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول املونتينغرية دائمة و أن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

)املركبات التي ال يتجاوز وزنها  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

ا عن أربعة عشر مقعد باستثناء طن، وال تزيد سعته 2.5املسموح به )فارغ( 

 مقعد السائق(.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.دخول الدولة لغ .2

 

 



 

 

 جمهورية كوريا الجنوبية

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .جمهورية كوريا الجنوبيةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  كوريةالأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل :  الفئات التي يتم استبدالها  .5

 الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الواليات املتحدة األمريكية

 

 : استبدال رخص القيادة شروط

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و األمريكية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل : الفئات التي يتم استبدالها  .4

 الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 فرنسا

 

 : استبدال رخص القيادة شروط

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و الفرنسية أن تكون رخصة القيادة   .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
دولة االمارات العربية ب طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل لها : الفئات التي يتم استبدا .4

 املختصة في الدولة.الجهات 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغ دخول الدولة .2

 

 

 



 

 

 اليابان

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و اليابانية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 ملختصة في الدولة.قبل الجهات ا

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 بلجيكا مملكة

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و البلجيكية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 املختصة في الدولة.قبل الجهات 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 سويسرا

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و السويسرية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 أملانياجمهورية 

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةساريإقامة أن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و األملانية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 إيطالياجمهورية 

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و االيطالية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 الفحص الطبي املطلوب.اجتياز  .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 السويد

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و السويدية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 املطلوب.اجتياز الفحص الطبي  .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 ايرلندا

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و االيرلندية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 املطلوب.اجتياز الفحص الطبي  .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 .ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 سبانيامملكة أ

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و االسبانية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 ملطلوب.اجتياز الفحص الطبي ا .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 النرويجممكلة 

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و النرويجية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
دولة االمارات ب طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 ملطلوب.اجتياز الفحص الطبي ا .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 نيوزلندا

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول و  دائمة النيوزلنديةأن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 املطلوب. اجتياز الفحص الطبي .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 رومانيا

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و الرومانية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 الجهات املختصة في الدولة.

 ملطلوب.اجتياز الفحص الطبي ا .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 .ير غرض اإلقامةلغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 سنغافورة

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و السنغافورية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 املطلوب. اجتياز الفحص الطبي .5

 االلتزام باملتطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(. .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 هونج كونج

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول  هونج كونج دائمة وأن تكون رخصة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات  طبقا

 العربية املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 قبل الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 تطلبات األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(.االلتزام بامل .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 هولنداجمهورية 

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول دائمة و  الهولنديةأن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 األخرى الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(.االلتزام باملتطلبات  .6

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 ير غرض اإلقامة.لغدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 الدنماركمملكة 

 

 : شروط استبدال رخص القيادة

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول و دائمة الدنماركية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
 
بدولة االمارات العربية  طبقا

 املتحدة.

حسب األنظمة والفئات التي يتم تحديدها من قبل الفئات التي يتم استبدالها :  .4

 الجهات املختصة في الدولة.

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

 الالزمة الستبدال رخص القيادة )إن وجدت(.االلتزام باملتطلبات األخرى  .6
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 الصادرة من تعترف وتستبدل دولة االمارات العربية املتحدة رخص القيادة الوطنية •

 دول مجلس التعاون الخليجي.

في أثناء القيادة   يجب استخدام رخص القيادة الدولية ،باقي دول العالمبالنسبة ل •

 دولة االمارات العربية املتحدة.

 


