
 

 

 

 

 

 

 

 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:  ❖

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

 غرض اإلقامة فقط.

استبدال رخص القيادة الوطنية ملواطني دولة االمارات العربية املتحدة أثناء  االستبدال: •

 .اإلقامة فقط

 

 



 

 

 أستونياجمهورية 

استبدال رخص القيادة: شروط   

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول دائمة و  االماراتيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة لسن القانونياستوفي ي .4
ً
  .بجمهورية أستونيا طبقا

املركبات  -(A-A1-A2 ات: الدراجات النارية )الفئالتي يتم استبدالها لفئات ا .5

 (.B-B1 اتالخفيفة ) الفئ

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 .رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 جمهورية ألبانيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 دولة االمارات العربية املتحدة.ن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريحاصل على أن يكون  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية ألبانيا طبقا

( املركبات A - A1 -A2: الدراجات النارية )الفئات الفئات التي يتم استبدالها  .5

 (.Bالخفيفة )الفئة 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

برخص القيادة:شروط االعتراف   

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

برتغالجمهورية الال  

استبدال رخص القيادة: شروط  

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على   .1

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
 جمهورية البرتغال. ب طبقا

 الفئات التي يتم استبدالها : الدراجات النارية واملركبات الخفيفة. .4

 .اجتياز الفحص الطبي املطلوب .5

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 سارية املفعول رخصة قيادة  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 

 



 

 

 جمهورية الصين الشعبية

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةاريإقامة سأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة القانونييستوفي السن  .4
ً
 .بجمهورية الصين الشعبية طبقا

 (C1-C2: املركبات الخفيفة )الفئات الفئات التي يتم استبدالها  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 قيادة سارية املفعول رخصة  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 

 

 



 

 

 املجر

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريعلى أن يكون حاصل  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .في املجر الخاصة طبقا

( واملركبات الخفيفة A-A1-A2الدراجات النارية )الفئات الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 ( B-D1 ات)الفئ

 .اجتياز الفحص الطبي املطلوب .6

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

برخص القيادة:شروط االعتراف   

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية اليونان

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .جمهورية اليونانب طبقا

 (.  Bاملركبات الخفيفة )الفئة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 أوكرانيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة  القانونييستوفي السن  .4
ً
  .أوكرانيافي  الخاصةطبقا

( و املركبات الخفيفة )الفئة Aالدراجات النارية )الفئة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

B.) 

 .اجتياز الفحص الطبي املطلوب .6

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

 

القيادة:شروط االعتراف برخص   

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 جمهورية بلغاريا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةساريإقامة أن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول و  دائمة االماراتيةأن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية بلغاريا طبقا

 (B)الفئة  املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 قيادة سارية املفعول رخصة  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية سلوفاكيا 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةساريإقامة أن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة  القانونييستوفي السن  .4
ً
 بجمهورية سلوفاكيا الخاصةطبقا

 (.B-D1)الفئات   املركبات الخفيفةالفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 سارية املفعول رخصة قيادة  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 

 



 

 

 جمهورية سلوفينيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .جمهورية سلوفيناب طبقا

 (. Bاملركبات الخفيفة )الفئة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية صربيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة اإلمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةاريإقامة سأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة  يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية صربيا الخاصةطبقا

( واملركبات A-A1-A2 اتالنارية )الفئالدراجات الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 (. Bالخفيفة )الفئة 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

االعتراف برخص القيادة: شروط  

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية قبرص

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
  قبرصبجمهورية  طبقا

(  و املركبات الخفيفة ) Aالدراجات النارية )الفئة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 (B-D1الفئات 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرض دخول الدولة .2

 

 

 



 

 

 جمهورية التفيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية التفيا طبقا

( واملركبات A-A1-A2 اتالدراجات النارية )الفئالفئات التي يتم استبدالها :  .5

 (.B-D1 اتالخفيفة )الفئ

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 رخص القيادة )إن وجدت(. الالزمة الستبدالااللتزام باملتطلبات األخرى  .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 ورغ الكبرى بدوقية لوكسم

استبدال رخص القيادة: شروط  

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
بدوقية لوكسمبورغ  طبقا

  .الكبرى 

 ( B: املركبات الخفيفة )الفئة الفئات التي يتم استبدالها  .4

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 

 االعتراف برخص القيادة:شروط 

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية ليتوانيا

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 . ليتوانيا طبقا

( واملركبات A-A1-A2الدراجات النارية )الفئات الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 .(B D1- اتالخفيفة )الفئ

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية مالطا

 

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية مالطا طبقا

 .(Bاملركبات الخفيفة )الفئة الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية آيسلندا

 استبدال رخص القيادة: شروط

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةساريإقامة أن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
  بجمهورية آيسلندا طبقا

( و املركبات الخفيفة AM A- اتالدراجات النارية )الفئالفئات التي يتم استبدالها :  .5

 ( B)الفئة 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 رخص القيادة )إن وجدت(. تطلبات األخرى الالزمة الستبدالاملااللتزام ب .7

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية مونتينغرو 

 استبدال رخص القيادة: شروط

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

  .سارية املفعول و  دائمةاالماراتية أن تكون رخصة القيادة  .3

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 .بجمهورية مونتينيغرو  طبقا

 املركبات الخفيفة. الفئات التي يتم استبدالها :  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

 رخص القيادة )إن وجدت(. الالزمة الستبدالااللتزام باملتطلبات األخرى  .7

 

 االعتراف برخص القيادة: شروط

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 

 



 

 

 جمهورية كوريا الجنوبية

استبدال رخص القيادة: شروط  

 .دولة االمارات العربية املتحدةن يكون من مواطني أ .1

 املفعول. ةساريإقامة أن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
  بجمهورية كوريا الجنوبية طبقا

 الفئات التي يتم استبدالها :  املركبات الخفيفة )الفئة الثانية عادي(  .5

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اململكة املتحدة

 استبدال رخص القيادة: شروط

ومعتمدة من وزارة  إصدار شهادة " ملن يهمه األمر" صادرة من وزارة الداخلية .1

 موجه إلى الجهة املختصة في اململكة املتحدة. الخارجية والتعاون الدولي 

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .2

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

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .4
ً
 باململكة املتحدة. طبقا

من قبل الجهات  ملحددةحسب األنظمة والفئات االفئات التي يتم استبدالها :  .5

 املمكلة املتحدة.في  املختصة

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .6

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

 

 االعتراف برخص القيادة: شروط

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 االقامة. لغير غرضدخول الدولة  .2

 

 

 

 



 

 

 جمهورية النمسا

 

استبدال رخص القيادة:شروط   

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول االماراتية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
 جمهورية النمسا.ب طبقا

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

 جمهورية النمسا. املختصة في

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض اإلقامة.دخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 مملكة الدنمارك

 

 شروط استبدال رخص القيادة:

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول االماراتية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
 بمملكة الدنمارك طبقا

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

 في ممكلة الدنمارك. املختصة

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض اإلقامة.دخول الدولة  .2

 

 

 

 

 



 

 

 جمهورية هولندا

 

 شروط استبدال رخص القيادة:

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول االماراتية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
 هولندابجمهورية  طبقا

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

 جمهورية هولندا.املختصة في 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض اإلقامة.دخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 جمهورية بولندا

 

 شروط استبدال رخص القيادة:

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول االماراتية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة يستوفي السن القانوني .3
ً
 بجمهورية بولندا. طبقا

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

 في جمهورية بولندا.املختصة 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض اإلقامة.دخول الدولة  .2

 

 

 



 

 

 جمهورية فنلدا

 

 شروط استبدال رخص القيادة:

 املفعول. ةإقامة ساريأن يكون حاصل على  .1

  .سارية املفعول االماراتية أن تكون رخصة القيادة  .2

 للقوانين واألنظمة الخاصة السن القانونييستوفي  .3
ً
 بجمهورية فنلدا. طبقا

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

 جمهورية فنلدا.املختصة في 

 اجتياز الفحص الطبي املطلوب. .5

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

 شروط االعتراف برخص القيادة:

 رخصة قيادة سارية املفعول  .1

 لغير غرض اإلقامة.دخول الدولة  .2

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مالحظات

صادرة من القيادة المجلس التعاون الخليجي تعترف وتستبدل رخصة  ولةجميع د •

 السلطات املختصة في دولة االمارات العربية املتحدة.

يجب على مواطني دولة االمارات العربية املتحدة استخدام رخصة القيادة الدولية  •

 .باقي دول العالمفي 


