يجب عليك استيفاء هذه الشروط قبل التقدم بطلب لقيادة سيارة أجرة
يجب أن تكون قد بلغت عمر ال  21سنة وأن يكون لديك رخصة القيادة الخاصة ،فئة بي  Bلمدة عامين على األقل ،أو يكون لديك
رخصة قيادة فئة دي .D
يجب اجتيازك الختبار حُسن السير والسلوك .وهذا يعني التحقق مما إذا كنت قد حصلت على عقوبات سابقًا أو محكوم عليك الرتكاب
جريمة .يتم إجراء اختبار حُسن السير والسلوك عند تقديمك للطلب.
يجب أن تقوم بفحص طبي يوضح أنك تستوفي المتطلبات الطبية التي وضعناها مراعاة لسالمة الركاب وغيرهم من مستخدمي
الطرق.
يمكنك التقدم بطلب للحصول على إشعار مسبق من هيئـة النقـل إذا كنت غير متأكد من موقفك بالنسبة لشرط اجتياز متطلبات حُسن
السير والسلوك أو المتطلبات الطبية.
يجب النجاح في االختبار النظري واختبار القيادة .يتكون االختبار النظري من ثالثة أجزاء فرعية :قراءة الخرائط والسالمة
والتشريعات القانونية.
يقيس اختبار القيادة معارفك ومهاراتك حول بنية السيارة ،وسالمة الركاب ،والقيادة في حركة المرور ،والقدرة على إيجاد الطريق إلى
األماكن المختلفة وتقييم األمور.
يمكن أداء االختبار النظري واختبار القيادة في أحد مكاتب االختبارات الموجودة لدى مصلحة شؤون المرور .ويتم إجراء االختبارات
النظرية باللغة السويدية.
بمجرد استيفائك لجميع المتطلبات ونجاحك في االختبارات ،يمكنك التقدم بطلب للحصول على ترخيص سائق سيارة األجرة.

هل ترغب في قراءة المزيد حول المتطلبات التي تشترط على الشخص لتقديم طلب للتأهيل
لحيازة ترخيص سائق تاكسي؟ يمكنك هنا أن تجد المزيد من المعلومات:

__________________________________________________________________________________
503 503-0771
الهاتف
transportstyrelsen.se
هيئـة النقـل
74 152-0243
الفاكس
jarnvag@transportstyrelsen.se
الطرق والسكك الحديدية
عنوان الزيارة
يوسي بيورلينغس فيج  ،19بورلينجي Jussi Björlings väg 19, Borlänge

.3 ) الفصل2012:238( تشريع حركة مرور سيارات األجرة

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/taxitrafikforordning-2012238_sfs-2012-238
3 ) الفصل2012:211( قانون حركة مرور سيارات األجرة

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/taxitrafiklag2012211_sfs-2012-211
 هيئـة النقـل- المتطلبات الطبية السارية في حركة المرور

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikmedicin/produkter/de_me
dicinska_kraven_2018-02-01_webb.pdf
( بشأن اختبار القدرات المهنية للتأهيل لحيازة ترخيص سائق تاكسيTSFS 2010:33) اإلرشادات والنصائح العامة من هيئـة النقـل

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_33k.pdf
( بشأن اختبار القيادة للتأهيل لحيازة ترخيص سائق تاكسيTSFS 2010:33) اإلرشادات والنصائح العامة من هيئـة النقـل

https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_32k.pdf

