تحويل من رخصة قيادة السيارة االجنبية إلى الرخصة اليابانية
أماكن اإلمتحان
مكان اإلمتحان لرخصة قيادة السيارة في " فوتسيو" ومكان اإلمتحان لرخصة قيا دة السيارة
في " سا ميزو" ومكان اإلمتحان لرخصة قيا دة السيارة في " كوتو".
* قد يكون من المطروب لمقدم الطلب الذي ال يستطيع أن يتحدث اللغة اليابانية أن يصاحب
مترجما معه.
* في مكانين اإلمتحان لرخصة قيا دة السيارة في " فوتسيو" و " سا ميزو" من الممكن لكل من
األجانب ذوو رخصة قيادة السيارة االجنبية أن يأخذ اإلجراءات الالزمة للتحويل.
* في مكان اإلمتحان لرخصة قيا دة سيارة في " كوتو" يقتصر قبول الطلب للتحويل على
األجانب ذوو رخصة قيا دة سيارة االجنبية في  82دولة إلخ كما يلي فقط (تم لحامليها إعفاء
عن فحص المعلومات ( إمتحان تحريري ) و فحص ممارسة القيا دة ( إمتحان واقعي )).
لذلك ستتم اإلجراءات الالزمة للتحويل من رخصة قيادة السيارة االجنبية لهم في مكان
اإلمتحان لرخصة قيا دة السيارة في " كوتو" فقط.
قائمة الدول (  82دولة إلخ ) اللتي يعفي حاملو رخصة القيادة المحلية فيها عن فحص المعلومات
( إمتحان تحريري ) وممارسة القيادة ( إمتحان واقعي ) في اليابان:
إسبانيا ،أستراليا  ،ألمانيا  ،إنكلترا  ،اإليرلند  ،اإليسلند  ،إيطاليا  ،البرتغال  ،بلجيكا  ،تسيكو ،
الدانمرك  ،سلوبينيا  ،السويد  ،سويسرا  ،فرنسا  ،فنلندا  ،كندا  ،كوريا الجنوبية  ،لوكسمبرغ ،
المجر  ،موناكو  ،النرويج  ،النمسا  ،نيوزيالندا  ،هولندا  ،اليونان ؛ تايوان ؛
والية ميريلند و والية واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية.
* تصلح رخصة القيادة في المجر الستبدالها إلى الرخصة اليابانية بدون االمتحان من  1مايو 8112م.
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أيام لقبول اإلستعالمات
أأليام األسبوعية ( حاشية ) 1
وقت إلستعالمات
10311 - 23:1
(ما عدا )1:311 - 11311
* حسب حاالت اإلزدحام في كل من أماكن اإلمتحان قد يمتد مدة اإلنتظار إلي ساعات و قد
تنتهي اإلجراءات في ذلك اليوم في منتصف الطريق.
رسوم لتقديم الطلب
لسيارات عادية
لدراجات نارية
لشاحنات كبيرة او متوسطة
لسيارات أخلى
رسوم اإلصدار
رسوم إلخ

 85001الين الياباني
 15011الين الياباني
 05111الين الياباني
 85611الين الياباني
 85101الين الياباني
 811الين الياباني

ألوثائق الالزمة لتقديمها  /تأهيل
・ رخصة قيادة السيارة األجنبية ذو مدة الصالحية ( الفعالية )
・ من المطروب تقديم ترجمة باللغة اليابانية للرخصة االجنبية ( من قبل سفارة أجنبية في اليابان
لمقدم الطلب أو من قبل منظمة لسيارات يابانية " .) " JAF
* في حالة عدم وجود التاريخ الذي فيه حصل على رخصة قيادة السياة ألول مرة في البلدان
األجنبية من الضروري تقديم الوثائق التي تثبت التاريخ الذي فيه حصل على رخصة القيادة
ألول مرة ( مثال سجل السيرته بصفة السائق إلخ ).
وأيضا عندما مقدم طللب التحويل يحمل أكثر من نوعين من رخص قيادة السيارة ( مثال
رخصة القيادة للسيارات العادية و رخصة قيادة للدراجات النارية العادية قد يكون من
الضروري أن يقدم ألوثائق التي تثبت التاريخ الذي فيه حصل على رخصة قيادة السيارة لكل
منها.
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وأيضا حسب الدول و شروطها لحصول على رخصة قيادة السيارة قد يكون من الضروري
تقديم الوثائق األخرى ،لذلك من المقترح على مقدم طلب التحويل أن يستعلم مكان اإلمتحان
لرخصة قيادة السيارة سابقا الذي إليه يريد ذهاب.
・ رخصة قيادة السيارة اليابانية ( لمقدم الطلب الذي يحملها حاليا أو قد حملها في الماضي )
・ يجب على مقدم طلب التحويل أن يقدم بطاقة الساكن مذكور فيها جنسيته و بدون رقم الفرد
(  .) My Numberنسختها غير مقبول  ( .حاشية ) 8
لألجنبي الذي ليس مطبقا عليه قانون السجل األساسي للمواطنين يجب عليه أن يظهر جواز
سفره إلخ ( إظهارها فقط ) ( حاشية  ،) :وعالوة على ذالك بخصوص مسكن لمقدم الطلب
مذكورة في إستمارة الطلب يجب عليه أن يقدم الوثائق التي تثبت إقامته في ذلك المسكن ( مثال
الشهادة من قبل صاحب المسكن أو من قبل مدير الفندق الذي فيه يقيم حاليا إلخ ).
・ يجب على مقدم طلب التحويل أن يقدم الوثائق التي تثبت أنه كان يقيم في الدولة التي فيها حصل
على رخصة قيادة السيارة االجنبية أطول من  :شهور مجموعة ( مثال كل جواز سفره القديم
إلخ إذا ممكن ).
・ صورة ( طول  :سم  xعرض  2.4سم ) ( حاشية ) 0
عند تقديم الطلب لبضعة األنواع من الرخص من الضروري أن يقدم الصور حسب عدد
الرخص.
・عمر مقدم الطلب الزم يكون فوق  18سنة.
( لدراجات نارية العادية فوق  16سنة ،لشاحنات متوسطة فوق  81سنة ،لشاحنات كبيرة فوق
 81سنة ).
・ من الضروري لمقدم الطلب األجنبي كان يقيم أطول من  :شهور في الدولة بعدما حصل على
رخصة قيادة السيارة فيها و قبله مجموعة.
・ لسيارات عادية و لدراجات نارية الزم يكون قوة النظر لمقدم الطلب فوق  0.7بكلتا العينين و
كمان فوق  0.3بكل من العينين ،وأيضا عندما قوة النظر لمقدم الطلب دون  0.3بإحدى من
العينين أو هو فقد بصره بإحدى من العينين الزم يكون مدى البصر للعينه األخرى فوق 150
درجة إلى اليمين واليسار ،وقوة النظرها فوق .0.7
・بخصوص رخصة قيادة السيارة للشاحنات المتوسطة والكبيرة الزم يكون قوة النظر لمقدم الطلب
فوق  0.8بالعينين وكمان فوق  0.5بكل من العينين ،وكمان بعد كشف النظر  :مرات بآلة
لتفتيش الحسية العمق من  :جهات ونتيجة من ذالك الزم يكون الفرق المتوسط دون  8سم.
・األجنبي الذي كان يحمل رخصة قيادة السيارة اليابانية ولكن تلقى حكما مثل إلغاء رخصة قيادة
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السيارة اليابانية إلخ ( ما عدا حكم اإللغاء األول ) يجب عليه إشتراك دورة دراسية اللذين يلغوا
رخصة قيادة السيارة اليابانية في غضون  1سنة قبل اإلمتحان وأيضا ذالك الزم يكون بعد
إنهاء مدة عدم التأهيره.
・ الزم يكون العنوان لمقدم الطلب داخل العاصمة توكيو فقط.
مالجظات
・عند تحويل من رخصة قيادة السيارة االجنبية إلى اليابانية يجري فحص المعلومات ( إمتحان
تحريري ) و ممارسة القيادة ( إمتحان واقعي ).
* بخصوص فحص لممارسة القيادة ( إمتحان واقعي ) هو على ِشرط الحجز السابق لذالك ليس
من الممكن أن يتقدم له في نفس اليوم الذي فيه تلقى اإلستعالمات.
* لمقدمين الطلب األجانب لرخصة قيا دة السيارة في  82دولة المذكور أعاله يتم إعفاء عن
فحص المعلومات ( إمتحان تحريري ) و ممارسة القيادة ( إمتحان واقعي ) .
・نحتاخ إلى تأكيد إذا مقدم الطلب سائق مبتدئ أم ال ،بذالك من المطروب منه ان يحضرالوثائق
التي تثبت سيرته السياقة ومدة اإلقامة إذا كان له رخصة قيادة السيارة األجنبية السابقة ( إلخ
مثال ) إذا كان أي شئء عنده.
・بخصوص رخصة قيادة السيارة لشاحنات متوسطة وكبيرة تجري اإلجراءات لمقدم الطللب بعدما
قد حصل على رخصة القيادة السيارات العادية.
( حاشية ) 1
أأليام األسبوعية تشير إلى أأليام من يوم األثنين حتى يوم الجمعة ما عدا عطلتين ( يوم السبت
و يوم األحد ) ،األ عياد القومية ،مدة نهاية العام و بدايته .ومدة نهاية العام و بدايته هي من
التاسع و العشرين كانون األول  /ديسمبر إلى الثالث كانون الثاني  /ينائر.
( حاشية ) 8
إذا أحضر بطاقة الساكن مذكور فيها رقم الفرد (  ) My Numberمن المطروب أن يمحوه
(  ) My Numberبقلم التوقيع.
( حاشية ) :
جواز سفر إلخ هي تشير إلى جواز سفر ،بطاقة هوية صدرت من قبل وزارة الخارجية أو
الوثائق األخرى صدرت من قبل مؤسسات ذو سلطات إلثبات هوية لمقدم الطلب.
( حاشية ) 0
بخصوص الصورة الزم يكون أنها التقطت في غضون  6شهور قبل تقديم الطلب وكما أنها
الثلث األعلى من الجسم و ذو وجه أمامي بدون قبعة و بدون أية خلفية.
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( جهات اإلستفسار)
مكان اإلمتحان لرخصة قيادة السيارة في " فوتسيو" قسم اإلمتحان التحريري
التابع لشرطة العاصمة توكيو
رقم التلفون 042 - 362 - 3591 :
مكان اإلمتحان لرخصة قيادة السيارة في " ساميزو" قسم اإلمتحان
التابع لشرطة العاصمة توكيو
رقم التلفون 03 - 3474 - 1374 :
مكان اإلمتحان لرخصة قيادة السيارة في " كوتو" قسم الرخص
التابع لشرطة العاصمة توكيو
رقم التلفون 03 - 3699 - 1151 :
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