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 1القسم 
 المقدمة

 یغطي ھذا القسم ما یلي
  المركبات اآللیة التجاریة)CMV( 
  فئات وتصدیقات وقیود رخصة القیادة التجاریة)CDL( 
  وتصریح تعلم القیادة التجاریة)CLP( 
  وتصریح تعلم القیادة التجاریةمتطلبات رخصة القیادة التجاریة 
 اختبارات رخصة القیادة التجاریة 
 المتطلبات اإلضافیة لسائقي الحافالت 
 فقدان امتیاز القیادة 
 قواعد االمتیاز التجاري األخرى 
 خطة التسجیل الدولیة واالتفاقیة الدولیة لضریبة الوقود 

 )CMV(المركبات اآللیة التجاریة  - 1.1
 :التالیة CMVلقیادة أي من مركبات ) CLP(أو تصریح تعلم القیادة التجاریة ) CDL(یجب أن تحمل رخصة قیادة تجاریة 

  أي مركبة فردیة ذات معدل وزن إجمالي للمركبة)GVWR ( رطل أو أكثر 26001یبلغ. 

  مقطورة ذات معدلGVWR  رطل إذا كان معدل الوزن اإلجمالي المجمع  10000یبلغ أكثر من)GCWR ( رطل أو  26001یبلغ
 .لكل مركبة موصولة GVWRلوحدة التشغیل زائد معدل  GVWRھو معدل  GCWR. أكثر

  19 أو مركبة یتم تعریفھا على أنھا حافلة بموجب المادة ) باستثناء السائق(راكًبا أو أكثر  15مركبة مصممة لنقل-A  509 من القسم-a  من
 .بوالیة نیویورك) VTL(قانون المركبات والمرور 

  ركاب أو أكثر بما في ذلك السائق 9تم تعدیلھا لنقل " لیموزین طویلة"مركبة معدلة یشار إلیھا عادة باسم. 

  من  42الباب أي مركبة بأي حجم تتطلب وضع ملصقات المواد الخطرة أو تحمل مواًدا مدرجة كعوامل بیولوجیة محددة أو توكسینات في
تتطلب اللوائح الفیدرالیة عن طریق وزارة األمن الداخلي فحًصا للخلفیة وبصمات األصابع للحصول . 73قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء 

 .على تصدیق المواد الخطرة

 اإلعفاءات

 :CDLمن متطلبات رخصة  CMVیتم إعفاء سائقي المركبات التالیة التي ینطبق علیھا بخالف ذلك تعریف مركبات 

  مركبة یملكھا ویتحكم بھا مزارع، ذات معدلGVWR  رطل ویتم استخدامھا لنقل منتجات زراعیة أو آالت زراعیة  26000یبلغ أكثر من
 .میًال من المزرعة 150في نطاق 

  والجرافات الخلفیة وماكینات التمھید اآللیة وآالت الدمك یتم استثناء معدات البناء اآللیة التي تعمل في األراضي الوعرة مثل الكاشطات اآللیة
 والجرارات وحفارات الخنادق والجرافات ورافعات صیانة السكك الحدیدیة عندما یتم تشغیلھا في موقع بناء ال یمكن للعامة الوصول إلیھ أو

ة وبأقل من سرعات الطرق السریعة العادیة، شریطة عدم عندما یتم تشغیلھا على طریق عام مفتوح لالنتقال العام غیر المقید لمسافات محدود
یجب أن تكون تلك المركبات، عند قیادتھا في بعض األحیان على طریق عام للوصول إلى موقع . استخدام المعدات في تنفیذ أغراض النقل

 .بناء أو مغادرتھ، مصحوبة بمركبات مرافقة أو منفصلة عن حركة المرور العام بأي طریقة أخرى

 مركبات مكافحة الحریق ومركبات الشرطة التي تشارك في عملیات الطوارئ في والیة نیویورك. 

 لھا أفراد من القوات المسلحة  .المركبات العسكریة أو مجموعة مركبات یشغِّ

  بما في ذلك المركبات المؤجرة ذات معدل (المركبات الشخصیةGVWR  ا لنقل عند تشغیلھا تحدیًدا وحصریً ) رطل 26000یصل إلى
 .الممتلكات الشخصیة أو أفراد األسرة ألغراض غیر تجاریة
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 بوالیة نیویورك CDLمواصفات فئات رخصة  1.1الشكل 
 /فئة الرخصة

 التصدیقات رموز  مواصفات المركبة نوع المركبة )الحد األدنى للعمر(
A 

)21( 
ال یُسمح بالتجارة خارج  - 18(

ال یجوز نقل المواد الخطرة . الوالیة
 .)مدرسیة أو قیادة حافلة

 –المركبات الموصولة 
مثل الجرارات التي تجر 
مقطورات أو الشاحنات 

 التي تجر مقطورات

رطل بشرط أن یكون  26000یبلغ أكثر من  GCWRمركبات ذات معدل  ●
أكثر من جرھا التي یتم ) المركبات(للمركبة  GCWRأو  GVWRمعدل 

 .رطل 10000

H**, M, N, P, S, T, W, X** 
 :على CLPیقتصر 

M, N, P, S, W 

B 
)21( 

ال یُسمح بالتجارة خارج  - 18(
ال یجوز نقل المواد الخطرة . الوالیة

 .)أو قیادة حافلة مدرسیة

 –مركبة فردیة 
حافلة أو شاحنة ثقیلة مثل 

 ذات وحدة واحدة
أن  Bیمكن للفئة (رطل  26000یبلغ أكثر من  GVWRمركبة ذات معدل  ●

رطل أو أقل، أو یمكن أن  10000یبلغ  GVWRتجر مركبات ذات معدل 
عن  GCWRشریطة أال یزید معدل  10000تجر مركبة یزید وزنھا عن 

 )رطل 26000

H**, M, N, P, S, W, X** 
 :على CLPیقتصر 

M, N, P, S, W 

من الفئة  CDLرخصة 
C 

)21( 
بالتجارة خارج ال یُسمح  - 18(

المواد الخطرة نقل ال یجوز . الوالیة
 .)حافلة مدرسیةقیادة أو 

 –مركبة فردیة 
مثل شاحنة أو حافلة أو 

لیموزین طویلة ذات وحدة 
 ****واحدة

 :رطل أو أقل باإلضافة إلى أنھا 26000یبلغ  GVWRمركبة ذات معدل  ●
 أوأكثر؛ راكًبا أو  15تنقل  -
 أو، VTLقانون من  A-19 ركابًا بموجب المادة تنقل  -
 أو؛ ****مركبات اللیموزین الطویلة -
معدل ذات أن تجر مركبات  Cیمكن لمركبات الفئة (تحمل مواد خطرة  -

GVWR  یبلغ مركبة أو أقل، أو یمكن أن تجر رطل  10000یبلغ
عن  GCWRأال یزید معدل رطل شریطة  10000أكثر من وزنھا 

 )رطل 26000

H**, M. N, P, S, W, X** 

 ). ID-44راجع النموذج (، وذلك ال یغیر امتیازات القیادة للفرد "محسنة"قد یتم تصنیف جمیع فئات الرخصة أو تكون متاحة على أنھا  :مالحظة
 .عاًما 18تخضع لقیود الرخصة لمن ھم أقل من  *
 .لالطالع على المتطلبات) CDL-11) (دلیل المواد الخطرة( HAZMAT Manualانظر  **
 .في ھذا الوقت Cسیستمرون في الحصول على رخصة قیادة غیر تجاریة من الفئة ) W(أو شاحنة سحب /و) F)(G(مقدمو الطلبات الذین یریدون الحصول على تصدیقات المركبات الزراعیة  ***
 لسائقتتسع لتسعة ركاب أو أكثر بما في ذلك ا" لیموزین طویلة"مركبة آلیة معدلة یشار إلیھا عادة باسم  ****

 

 التصدیقات الخاصة بوالیة نیویورك 1.2الشكل 
F  المركبات الزراعیة من الفئةA R  المركبات الترفیھیة ذات معدلGVWR  رطل 26000یتجاوز. 
G  المركبات الزراعیة من الفئةB S الحافالت المدرسیة 
H مركبات تحمل المواد الخطرة T ثالثیة الوحدة/المركبات ثنائیة الوحدة 
M مركبات تحمل اللفائف المعدنیة W شاحنة سحب 
N المركبات ذات الخزانات X التي تحمل المواد الخطرة /المركبات ذات الخزانات 
P نقل الركاب  

 

 القیود الخاصة بوالیة نیویورك 1.3الشكل 
 " Expiration date"قیود الرخصة على الجزء األمامي من رخصتك على السطر الموجود أسفل  رموز توجد . توضح قیود الرخصة حدود القیادة الخاصة بك

 :یوجد وصف ألي قیود لدیك على ظھر وثیقة الرخصة التي تحمل صورتك". R"، بعد الحرف "E"وحقول التصدیق ) تاریخ انتھاء الصالحیة(

A  . . . 

A1 . . . 

A2 . . . 

A3 . . . 

A4 . . . 

B . . . 

C . . . 

D . . . 

E . . . 

E1 . . . 

F . . . 

F1 . . . 

G . . . 

H . . . 

I . . . 
 

I1 . . . 
 

I2 . . . 
 

I3 . . . 
 

I4 . . . 

K . . . 

 دواسة الوقود یسار المكابح 

 زائر مؤقت 

 ★سائق لھ سجل بالمخالفات 

 ★★اإلعفاء من الشھادة الطبیة 

 ★★★★★جھاز التشغیل حسب نسبة الكحول في النفس 

 عدسات تصحیح النظر 

 مساعدة میكانیكیة

 أطراف صناعیة

 ★★ مجھزة بناقل حركة یدوي CMVال یجوز قیادة مركبة 

 ناقل حركة آلي 

 مرایا خارجیة

 أداة مساعدة للسمع أو مرآة الرؤیة الكاملة 

 القیادة خالل النھار فقط

 تقتصر على أنشطة العمل فقط

المركبات اآللیة ذات االستخدام المحدود والتي تسیر بحد أقصي 
 میل في الساعة 40للسرعة 

الدراجات الناریة ذات االستخدام المحدود والتي تسیر بحد أقصي 
  ★★★★میل في الساعة  40للسرعة 

الدراجات الناریة ذات االستخدام المحدود والتي تسیر بحد أقصي 
  ★★★★میل في الساعة  30للسرعة 

الدراجات الناریة ذات االستخدام المحدود والتي تسیر بحد أقصي 
 ★★★★ میل في الساعة 20للسرعة 

 ★★★★دراجات ناریة ذات ثالث عجالت 

  ★★داخل الوالیة فقط  CDLرخصة 
 )ال یُسمح بالقیادة خارج والیة نیویورك للتجارة(

L  . . . 

M  . . . 

N  . . . 

N1 . . . 

N2  . . . 

O  . . . 

O1. . . 
  

P  . . . 

P1  . . . 

Q  . . . 

R  . . . 

U  . . . 

V  . . . 

V1  . . . 

X  . . . 

X1  . . . 

Y  . . . 

Z  . . . 

Z1  . . . 

4  . . . 

5  . . . 

 ★★مجھزة بمكابح ھوائیة  CMVال یجوز قیادة مركبة 

 ★★ Aال یجوز قیادة مركبة نقل ركاب من الفئة 

 ★★ Bو Aال یجوز قیادة مركبة نقل ركاب من الفئتین 

  ★★راكًبا بالًغا أو أكثر  15ال یجوز قیادة مركبة مصممة لنقل 

  ★★ركاب بالغین أو أكثر  8ال یجوز قیادة مركبة مصممة لنقل 

 ★★ CMVمقطورات /ال یجوز قیادة جرارات

 GVWRشاحنات ال یتعدى معدل /التي تجر مقطورات CMVال یجوز قیادة جرارات 
 ★★ 26000الخاص بھا 

 ★★★ CMVال یجوز نقل ركاب في حافلة 

 المكابح الھیدرولیكیة 

 التوجیھ الھیدرولیكي

 أحذیة تزید االرتفاع /دواسات/مقاعد

 مكابح تعمل یدویًا 

 ★★إجازة طبیة 

 مكابح إیقاف تعمل بالقدم

 ★★★ذات الخزانات  CMVال یجوز نقل حمولة في مركبات 

 تحكم یدوي كامل

 استخدام حزام الكتف

 ★★مزودة كلیًا بمكابح ھوائیة  CMVال یجوز قیادة مركبة 

 مقبض لعجلة القیادة

 4عدسات تلسكوبیة 

 ال یجوز القیادة على الطرق ذات إمكانیة الوصول المحدود

 
 فقط Dللفئة  ★
 للفئة التجاریة فقط ★★
 القیادة التجاریة فقطلتصریح تعلم  ★★★
 لفئة الدراجات الناریة فقط ★★★★
یجب أن یوافق . لمركبة في سیاق عمل حامل الرخصةال یلزم تركیب جھاز التشغیل حسب نسبة الكحول في النفس في مركبة آلیة یمتلكھا صاحب العمل الخاص بحامل الرخصة إذا كان یتم استخدام ا ★★★★★

 .الجھاز بدون یارةصاحب العمل على استخدام الس
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 )CLP(وتصریح تعلم القیادة التجاریة ) CDL(فئات وتصدیقات وقیود رخصة القیادة التجاریة  – 1.2
من خالل البناء أو  CMVیتم تحدید نوع . التي تتم قیادتھا CMVعلى نوع مركبة  CLPوتصریح  CDLتستند فئات وتصدیقات وقیود رخصة 

لوالیة  VTLبموجب قانون . (الخاص بالجھة المصنعة للسیارة) للمركبات الموصولة( GCWRأو ) للمركبات الفردیة( GVWRاالستخدام أو 
الخاص بالجھة المصنعة، أو وزن التسجیل، أو  GCWRأو  GVWR: في األوزان التالیةاألكبر على  CMVنیویورك، تعتمد تصنیفات وزن 

أوزان أو بناء أو استخدام المركبات، كما ھو  CLP/CDLولذلك توافق فئات وتصدیقات وقیود .) مولتھاوح) المركبات(الوزن الفعلي للمركبة 
 .2-1في الصفحتین  1.3و 1.2و 1.1موضح في الشكل 

 
 متطلبات رخصة القیادة التجاریة وتصریح تعلم القیادة التجاریة – 1.3

وتصریحات تعلم القیادة التجاریة ) CDL(یدرالیة المتعلقة برخص القیادة التجاریة تمتثل معاییر ترخیص القیادة بوالیة نیویورك إلى القوانین الف
)CLP .( للحصول علىCDL  أوCLP بوالیة نیویورك، یجب أن تُحقق المعاییر والمتطلبات التالیة: 

 متطلبات الوجود القانوني – 1.3.1
رة یجب على مواطني الوالیات المتحدة والمقیمین الدائمین الشرعیین تقدیم إثبات جنسیة أو إقامة دائمة شرعیة غیر مقیدة في أحد مكاتب إدا

یجب . ، فلن یكون مطلوبًا منك إثبات وضعك القانوني مرة أخرىDMVعندما تُحقق ھذا المتطلب في أحد مكاتب ). DMV(المركبات اآللیة 
یُرجى الرجوع إلى النموذج . في كل معاملة DMVقدمین من سلطة قانونیة أجنبیة تقدیم إثبات لوجودھم القانوني في أحد مكاتب على المت

ID-44CDL  للحصول على قائمة بجمیع الوثائق التي یمكن تقدیمھا كدلیل على الجنسیة األمریكیة أو اإلقامة الدائمة الشرعیة أو الوجود
 .القانوني المؤقت

 متطلبات اإلقامة – 1.3.2
ومطلوب إثبات إقامة واحد للتقدیم والنقل والتجدید . بوالیة نیویورك CDLأو  CLPیجب أن تكون مقیًما في والیة نیویورك لیصدر لك 

للحصول على قائمة بجمیع الوثائق التي یمكن تقدیمھا  ID-44CDL یُرجى الرجوع إلى النموذج. الخاصة بك CLP/CDLوالتعدیل في 
 .على اإلقامة في والیة نیویورككدلیل 

بوالیة نیویورك في  CDLأصدرتھا سلطة قانونیة أخرى وانتقل إلى نیویورك التقدم بطلب الستخراج  CDLیجب على السائق الذي یحمل 
یة نیویورك بوال CDLأصدرتھا سلطة قانونیة أخرى بـ CDLیمكن لمقیم جدید التقدم بطلب الستبدال . یوًما بعد إثبات اإلقامة 30خالل 

، یجب علیك دفع رسوم االختبار والخضوع الختبار معرفة المواد الخطرة )HazMat(ولكن، القتناء تصدیق المواد الخطرة ). التبدیل(
 )، المواد الخطرة9انظر القسم . (والدفع مقابل فحص الخلفیة واجتیازه%) 80درجة النجاح (الكتابي واجتیازه 

 متطلبات العمر – 1.3.3
داخل فقط ألغراض التجارة  CMV، یمكنك قیادة 21ولكن إذا كنت أصغر من عاًما،  18یجب أن تبلغ على األقل  – Cو Bو Aالفئة 

 .خطرة، وال یمكنك نقل الطالب بحافلة مدرسیة، وال یمكنك نقل مواد )داخل حدود والیة نیویورك(الوالیة 

 متطلبات اللغة – 1.3.4
 :اإلنجلیزیة والتحدث بھا جیًدا بدرجة تمكنك منیجب أن تكون قادًرا على قراءة اللغة 

 ،التحاور مع األشخاص اآلخرین 
 ،وفھم إشارات وعالمات مرور الطرق السریعة المكتوبة باللغة اإلنجلیزیة 
 ،واإلجابة على أسئلة المسؤولین 
 ،وإدخال البیانات في التقاریر والسجالت 
 لى والخضوع الختبارات المھارات كما ھو مطلوب للحصول عCDL 
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 متطلبات اإلقرار الذاتي – 1.3.5
في والیة نیویورك اإلقرار بنوع  CDLأو  CLPمن جمیع حاملي ) FMCSA(تتطلب لوائح اإلدارة الفیدرالیة لسالمة الناقالت اآللیة 

اإلقرار  CDLأو  CLPلى جمیع حاملي یجب ع). DMV(العملیات التجاریة التي یؤدونھا أو یتوقعون أدائھا في إدارة المركبات اآللیة 
باإلضافة . CDLأو  CLPقبل إصدار أو تعدیل أو تجدید ) اإلقرار الذاتي ألنواع القیادة( 4-1بواحد من الفئات األربعة المدرجة في الشكل 

یمكن العثور على توضیح للمتطلبات . لذلك، على حسب نوع القیادة تقوم باإلقرار الذاتي فیھ، قد تحتاج إلى متطلبات طبیة معینة تنطبق علیك
 .1.3.6الطبیة في القسم 

 

 

 )NI(الوالیة  خارجالقیادة غیر المستثناة 
 

 عاًما أو أكبر 21 یجب أن تبلغ •
 A3أو  Kیجب أال یكون لدیك قیود  •
مع إجازة طبیة أن یكون  CDLیجب على حاملي  •

 Vلدیھم القید 
اختیار  Xأو  Hمع تصدیق  CDLیستطیع حاملو  •

 نوع القیادة ھذا
شھادة فاحص طبي تابعة لوزارة النقل  مطلوب •

 ساریة) USDOT(األمریكیة 

 

 )EI(الوالیة  خارج* القیادة المستثناة
 

 عاًما أو أكبر 18یجب أن تبلغ  •
 "العملیات المستثناة"یجب المشاركة فقط في  •
 A3یجب الحصول على القید  •
 Vأو  Kیجب أال تكون خاضعًا للقید  •
 Xأو  Hیجب أال تكون حاصًال على تصدیق  •

 شھادة الفاحص الطبي غیر مطلوب •

 لمعرفة أنواع القیادة المستثناة 1.3.6انظر القسم  *
 

 )NA(الوالیة  داخلالقیادة غیر المستثناة 
 

 عاًما أو أكبر 18یجب أن تبلغ  •

 Kیجب أن تكون خاضعًا للقید  •

 A3یجب أال تكون خاضعًا للقید  •

مع إجازة طبیة أن یكون  CDLیجب على حاملي  •
 Vلدیھم القید 

ولدیھم  عاًما أو أكبر 21ممن یبلغون  CDLحاملو  •
 بإمكانھم اختیار نوع القیادة ھذا Xأو  Hالتصدیق 

 ساریة USDOTمطلوب شھادة فاحص طبي تابعة لـ •

 
 )EA(الوالیة  داخل* القیادة المستثناة

 
 عاًما أو أكبر 18یجب أن تبلغ  •
 "العملیات المستثناة"یجب المشاركة فقط في  •
 A3و Kیجب أن تكون خاضعًا للقیدین  •
 Vیجب أال تكون خاضعًا للقید  •
 Xأو  Hیجب أال تكون حاصًال على التصدیق  •

 شھادة الفاحص الطبي مطلوب غیر •

 لمعرفة أنواع القیادة المستثناة 1.3.6انظر القسم  *

 القیادةاإلقرار الذاتي ألنواع    1.4الشكل 
 :CMVالوالیة ھي عندما تقود  خارجالقیادة التجاریة 

 من والیة ما إلى أخرى أو إلى بلد أجنبي؛ •
 إلى والیة أخرى أو دولة أجنبیة؛ CMVأو بین مكانین داخل والیة نیویورك ولكن، أثناء جزء من الرحلة، تعبر  •
 .جزء من رحلة بدأت أو ستنتھي في والیة أخرى أو بلد أجنبي الشحنةأو بین مكانین داخل والیة نیویورك ولكن  •

 
فقط داخل والیة نیویورك وال تستوفي أیًا من األوصاف المذكورة أعاله للقیادة التجاریة  CMVالوالیة ھي عندما تقود  داخلالقیادة التجاریة 

 .الوالیة خارج



 المقدمة 1القسم 

 5-1 صفحة  CDL-10INTROA )22/5( دلیل القیادة التجاریة بوالیة نیویورك
 

 متطلبات الفحص الطبي – 1.3.6
، فتلزمك الحكومة الفیدرالیة بالخضوع إلى فحص طبي حتى ترصد )NIأو  NA(إذا قمت باإلقرار الذاتي في نوع القیادة غیر المستثناة 

یمكنك العثور على متطلبات الفحص في لوائح اإلدارة . المشكالت البدنیة أو العقلیة التي قد تؤثر على قدرتك على تشغیل مركبة آلیة بأمان
یغطي . 391من قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء  49في الباب ) USDOT(ة لسالمة الناقالت اآللیة التابعة لوزارة النقل األمریكیة الفیدرالی

یجب أن تجتاز الفحص الطبي التابع . منطقة تتعلق بشكل مباشر بالقدرة على القیادة بأمان USDOT 13الفحص الطبي التابع لـ
 CDLأو  CLPلطلب أو تعدیل أو تجدید  MV-44عند إكمال نموذج . USDOTة فاحص طبي تابعة لـ، وتحصل على شھادUSDOTلـ

حتى  DMVبوالیة نیویورك، إذا قمت بإقرار حصولك على شھادة فاحص طبي ساریة صالحة، فیجب علیك تقدیم نسخة من شھادتك إلى 
 .الفعلالملف ب فيتُثبت استیفائك لھذا المعیار، إذا لم تكن واحدة مقدمة 

معھا، فیجب تقدیم ) SPE(إعفاء أو شھادة تقییم أداء المھارات /إذا كانت شھادة الفاحص الطبي الخاصة بك توضح لزوم وجود استثناء
 .DMVالملف في  في من نفس النوع الموضح في شھادتك الطبیة FMCSAإجازة صالحة من 

 .أو تُجدد أو تُعدل إذا لم تقدم وثیقة طبیة صالحة أو ترفقھا في الملف CDLأو  CLPلن تُصدر 

من قانون المركبات والمرور لوالیة نیویورك ال  A-19 الفحص البدني الذي یتم إجراؤه فقط لسائقي الحافالت الخاضعین للمادة: مالحظة
ت اآللیة، ما لم تُطبق المعاییر واإلجراءات والنماذج الطبیة من لوائح اإلدارة الفیدرالیة لسالمة الناقال 391یستوفي متطلبات الجزء 
 ".شھادة الفاحص الطبي"الفیدرالیة وتحصل على 

 تُرفق شھادة الفاحص الطبي التابعة لـ ما ھي شھادة الفاحص الطبي؟USDOT  بتقریر الفحص الطبي الذي یكملھ فاحص طبي معتمد
جمیع شھادات الفاحص ). FMCSA(من السجل الوطني للفاحصین الطبیین المعتمدین التابع لإلدارة الفیدرالیة لسالمة الناقالت اآللیة 

رقم الفاحص  وي علىأو بعده، یجب أن تكون صادرة من فاحص طبي معتمد ویجب أن تحت 2014مایو  21الطبي الصادرة بتاریخ 
یجب . إذا اجتزت االختبار، فینبغي للفاحص الطبي إكمال الشھادة وإعطاؤھا لك لتثبت اجتیازك لالختبار .الطبي في السجل الوطني

قبل قدوم تاریخ انتھاء صالحیة شھادتك . حیث سیتم حفظھا في الملف حتى انتھاء صالحیتھا DMVعلیك تقدیم نسخة من شھادتك إلى 
 DMVلن یتم قبول شھادات الفاحص الطبي إال في مقر . DMVظة في الملف، یجب علیك تقدیم شھادة فاحص طبي محدثة إلى المحفو

إذا كنت ال تُجري أیًا من ھذه . بوالیة نیویورك CDLالمحلي عند تقدیم طلب للحصول على نسخة أصلیة أو معدلة أو مجددة من 
 .DMVرید أو إرسالھا إلى وحدة الشھادات الطبیة بـالمعامالت، فیجب علیك إرسال شھادتك بالب

 
NYS Department of Motor Vehicles 

Medical Certification Unit 
PO Box 2601 

Albany, NY  12220-0601 
 3603-474 (518): رقم الھاتف

 3260-486أو  4421-486 (518): الفاكس
 dmv.sm.CDLMedCertUnit@dmv.ny.gov: البرید اإللكتروني

 
 عادة ما یكون الفحص الطبي التابع لـ ما ھي مدة صالحیة شھادة الفاحص الطبي؟USDOT  ومع ذلك، قد . شھًرا 24صالًحا لمدة

شھًرا من أجل مراقبة حالة مرضیة ما، مثل ارتفاع ضغط  24ل من یمنحك الفاحص الطبي شھادة فاحص طبي تنتھي صالحیتھا في أق
 .الدم، یرغب الفاحص في فحصھا بمعدل أكثر من كل عامین

 یجوز فقط لألطباء المدرجین في السجل الوطني للفاحصین الطبیین 2014مایو  21اعتباًرا من  من الذي یمكنھ إجراء االختبار الطبي؟ ،
 USDOTیجب إصدار جمیع شھادات الفاحص الطبي التابعة لـ. USDOTجراء فحص طبي تابع لـإ FMCSAالمعتمدین التابع لـ

 .أو بعده من فاحص طبي ُمعتَمد ویجب أن تحتوي على رقم الفاحص الطبي في السجل الوطني 2014مایو  21الصادرة في 

  الموقع اإللكتروني الفیدرالي على للعثور على طبیب ُمعتََمد في منطقتك، یرجى زیارةكیف أعثر على فاحص طبي مرخص؟: 
http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-

examiners 

، قبل تاریخ انتھاء DMVمسؤولیة تقدیم نسخ محدثة من أي وثائق طبیة مطلوبة إلى  CDLأو  CLPتقع على عاتق حامل  :تذكیر ھام*
سیؤدي إلى فقدان امتیاز القیادة التجاریة  DMVعدم االحتفاظ بوثائق طبیة ساریة لدى . صالحیة الوثائق الطبیة الموجودة في الملف

 .الخاص بك
 
 

mailto:dmv.sm.CDLMedCertUnit@dmv.ny.gov
http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-examiners
http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/national-registry/national-registry-certified-medical-examiners
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 االستثناء من الفحص الطبي – 1.3.7
). EIأو  EA(المستثناة إذا كنت تقر بنفسك على نوع القیادة  USDOTال یلزم إجراء فحص طبي أو تقدیم شھادة فاحص طبي تابعة لـ

 :على األنواع التالیة من العملیات التجاریة) EIأو  EA(المستثناة ینطبق نوع القیادة 

  أو موظفي المدرسة بین المنزل والمدرسة؛/المدرسة ونقل أطفال 

 الموظفون الفیدرالیون أو التابعون للوالیة أو الحكومة المحلیة؛ 

  ؛المصابیننقل الجثث البشریة أو األشخاص المرضى أو 

  واألنشطة األخرى ذات الصلة؛ حاالت الطوارئسیارات المطافئ أو مركبات اإلنقاذ أثناء 

  عند االستجابة لحالة طارئة تتطلب استجابة فوریة مثل تلف نظام غاز البروبان  البروبانوقود التدفئة الشتوي بشكل أساسي في نقل
 بعد عاصفة أو فیضان؛

  حدثت في خط األنابیب تتطلب استجابة فوریة مثل حدوث تسریب في خط األنابیب أو تمزقھ؛ طارئةاستجابة لحالة 

  اآلالت والمستلزمات الزراعیة المستخدمة في عملیة الحصاد المخصص من وإلى ما أو لنقل  لمزرعةفي الحصاد المخصص
 مزرعة ما أو لنقل محاصیل الحصاد المخصص إلى المخزن أو السوق؛

  الموسمي للنحل؛ النقلمربیو النحل في عملیة 

 وتُستخدم )ولة بوحدة مسحوبةوحدة تشغیل موص(من قِبل ُمزارع، ولكنھا لیست مركبة موصولة  تشغیلھامركبة یتم التحكم بھا و ،
من وإلى المزرعة وفي نطاق ) ال تحمل مواًدا خطرة یمكن اإلشارة إلیھا بملصق(لنقل المنتجات أو اآلالت أو المستلزمات الزراعیة 

 میًال ھوائیًا من المزرعة؛ 150

  ألغراض غیر تجاریة؛ لنقل الركابكشركة خاصة 

  عاًما أو أكبر 21نقل العمال المھاجرین، یجب أن یبلغون. 

  یُسمح للسائقین الذین حصلوا على رخصةCDL  غیر مستثناة"تجاریة  عملیاتبأداء  9/9/1999بوالیة نیویورك قبل " 
 .EAھؤالء السائقون یجب أن یقروا ذاتیًا بنوع . في والیة نیویورك فقط) باستثناء عند نقل المواد الخطرة(

 
 متطلبات التقدیم واالختبار الكتابي – 1.3.8

إلى " S"أو " P"من فئة أعلى أو إلضافة المصادقة  CDLألول مرة أو للترقیة إلى رخصة  Cأو  Bأو  Aمن الفئة  CDLللحصول على 
لتحدید الفئة المناسبة ونوع المركبة التي تخطط ) CLP(، یجب علیك أوًال الحصول على تصریح تعلم القیادة التجاریة CDLرخصة 
یجب . لم یتم تعلیقھا أو إبطالھا أو إلغاؤھا بالفعل رخصة قیادة بوالیة نیویورك أن یكون لدیكح تعلم، یجب للحصول على تصری. لقیادتھا

لیست ھناك حاجة إلى تحدید المواعید، ومع . *في أحد المكاتب التابعة إلدارة المركبات اآللیة في والیة نیویورك بنفسكعلیك تقدیم طلب 
خصص ثالث ساعات إلكمال جمیع عملیات المعالجة، بما في ذلك . إذا كانت لدیك أي احتیاجات خاصة ذلك، ینبغي لك التواصل مع المكتب

سوف تقوم في مكتب . ویجب أن تخطط للوصول في موعد ال یتجاوز ثالث ساعات قبل الموعد المحدد إلغالق المكتب. الخضوع لالختبار
 :إدارة المركبات اآللیة بما یلي

  إكمال نموذج طلب)MV-44(حیث یجب علیك ،: 

  انظر النموذج (تقدیم دلیل على وجودك القانوني في الوالیات المتحدةID-44CDL( 
  انظر النموذج (تقدیم دلیل على إقامتك في والیة نیویوركID-44CDL(؛ 
  العشرة الماضیة؛التي حصلت على رخصة للقیادة فیھا خالل السنوات ) بما في ذلك مقاطعة كولومبیا(إدراج جمیع الوالیات 
 اإلقرار بنوع العملیات التجاریة التي تقوم بھا، أو تتوقع القیام بھا؛ 
 تقدیم نسخة من شھادة الفاحص الطبي الخاصة بك، إذا كنت تفي بالمتطلبات الفیدرالیة. 
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 إظھار رخصة القیادة في والیة نیویورك الخاصة بك. 

 عي الخاصة بك، إذا لم یكن لدى إظھار بطاقة الضمان االجتماDMV  بوالیة نیویورك سجًال برقم الضمان االجتماعي الخاص بك
 .وُطلب منك إظھار بطاقتك

 دفع الرسوم التي تغطي الطلب ومعالجة الوثیقة المحتویة على صورة وإجراء االختبار. 

 على األقل من األسئلة بشكل صحیح % 80ة على اجتیاز اختبار المعرفة العامة وأي اختبارات تصدیق ضروریة من خالل اإلجاب 
لن یُسمح لك بإحضار أي شيء معك إلى غرفة أو منطقة االختبار باستثناء قلم رصاص، ویجب علیك إظھار ). 1.4انظر القسم (

لة في أي منطقة ال یُسمح باصطحاب الھواتف المحمو: تذكیر). االختبارات(رخصة قیادتك مرة أخرى قبل أن تتمكن من إجراء االختبار 
 .اختبار في أي وقت

  القیود المفروضة فیدرالیًا علىCLPS: 
  ستخضعCLPs  التي تم إصدارھا مع رمز مصادقة نقل الركاب)P ( أو الحافالت المدرسیة)S ( تلقائًیا إلى قید جدید مفروض

 ).P( قید "DMVیُمنع وجود ركاب في حافالت "فیدرالیًا تحت عنوان 

  ستخضعCLPs  التي تم إصدارھا مع رمز مصادقة المركبات ذات الخزانات)N ( تلقائیًا إلى قید مفروض فیدرالیًا تحت عنوان
 ).X( قید "ذات الخزانات CMVیمنع الشحن في مركبات "

 یتم إصدار قیدي P وX  علىCLP لن تُفرض قیود من النوع . فقطP  أوX  علىCDL  التي یتم إصدارھا بعد اجتیاز جمیع
 .االختبارات المطلوبة

یمكن العثور على مواقع وساعات عمل مكاتب إدارة المركبات اآللیة في والیة نیویورك في دلیل الھاتف المحلي الخاص بك أو على الموقع *
في والیة  DMVأو عن طریق االتصال بـ www.dmv.ny.gov/offices.htmفي والیة نیویورك عبر الرابط  DMVاإللكتروني لـ

 على الرقم ) التوقیت الشرقي(مساًء  4:30صباًحا وحتى  8:00من الساعة ) باستثناء عطالت الوالیة(نیویورك في أیام العمل 
9786-486-)518(. 

 بكالقیادة بتصریح تعلم القیادة التجاریة الخاص  – 1.3.9
 :نیسمح لك تصریح تعلم القیادة التجاریة الخاص بك بقیادة مركبة من الفئة والنوع الذي یتطابق مع فئة وأي رموز مصادقة لتصریحك، طالما أ

 CLP  برخصة قیادة أساسیة تابعة لوالیة نیویورك مصحوبالخاص بك. 

  رخصة  یحملوھناك سائقCDL  ؛في جمیع األوقاتالمصادقة المالئمة یرافقك  مع رموز من نفس الفئة الخاصة بك أو أعلى منھا 

 وتصریحك وCDL  یحتویان على أي قیود من شأنھا أن تمنع قیادة مركبة التدریب؛ الالخاصة بالسائق المشرف 

  تنقل أي مواد تتطلب وضع ملصقات تشیر إلى وجود مواد خطرة  الوأنك)HazMat ( أو أي كمیة من المواد المدرجة كعوامل
الخاصة بالسائق  CDL، حتى عندما تكون 73من قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء  42في الباب  سامةمواد ولوجیة محددة أو بی

تحمل رمز المصادقة  CDLأو أنك نفسك تحمل فئة أقل من " المركبات التي تحمل المواد الخطرة"المشرف علیھا رمز المصادقة 
 ."المركبات التي تحمل المواد الخطرة"

 متطلبات اختبار المھارات – 1.3.10
 

ذاكر . التي تحتاج إلیھا CDLمركبة تطابق فئة ونوع واستخدام  -، یجب اجتیاز اختبار المھارات في مركبة تمثیلیة CDLللحصول على 
بتصریح ، وتدرب على القیادة CDLفي ھذا الدلیل للحصول على تفاصیل حول اختبار مھارات استخراج رخصة  13و 12و 11األقسام 

ویمكنك تحدید موعد الختبار المھارات الذي ستخضع . تعلم القیادة الخاص بك قدر اإلمكان حتى تكون واثقًا من قدرتك على اجتیاز االختبار
 14یجب علیك االنتظار لمدة . 1-518-402-1002على الرقم الھاتف أو عبر  www.dmv.ny.govعلى الرابط عبر اإلنترنت لھ إما 

وعادةً ما یستغرق األمر عدة أسابیع من . قبل أن تتمكن من الخضوع الختبار المھارات CLPیوًما على األقل من تاریخ حصولك على 
ختبار المھارات سواًء یمكنك أیًضا إلغاء الموعد المحدد ال. تاریخ تحدید موعدك إلى تاریخ الخضوع لالختبار، لذا حدد موعد االختبار مبكًرا

من التاریخ والوقت المحدد إلجراء عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف، ولكن یجب علیك إلغاء موعدك قبل ما ال یقل عن ثالثة أیام عمل كاملة 
اختبار المھارات مرة ولكن إذا ألغیت الموعد بعد ذلك، فستفقد رسوم اختبار المھارات، وسیتعین علیك دفع رسوم . اختبار القیادة على الطریق

 DMVیمكن العثور على معلومات إضافیة لتحدید موعد اختبار المھارات على الموقع اإللكتروني إلدارة . أخرى قبل تحدید موعد جدید
 .المذكور أعاله

https://dmv.ny.gov/offices
https://dmv.ny.gov/
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. نقطة مقتطعة 50ن وكفاءة، بما ال یزید عن الجتیاز اختبار المھارات، یجب علیك إثبات قدرتك على فحص وقیادة المركبة التمثیلیة بأما

ھ جمیع األفراد الذین یجتازون اختبار القیادة على الطریق إلى االنتظار لمدة یوم واحد قبل الذھاب إلى إدارة  الستالم رخصة  DMVوسیُوجَّ
CDL الدائمة. 

 50روریة واحدة أو فعل خطیر أو خسرت أكثر من أثناء االختبار، إذا حدث لك اصطدام أو تسببت في اصطدام أو ارتكبت أي مخالفة م
. إذا لم تجتز اختبار المھارات، یمكنك تحدید موعد لتاریخ االختبار التالي، بناًء على المواعید المتاحة. نقطة، فلن تجتاز اختبار المھارات

، ولكن قد )كنك الخضوع الختبار واحد فقط في الیومباستثناء أنھ یم(یوجد حد أدنى لفترة االنتظار قبل إعادة الخضوع الختبار المھارات  وال
یجب علیك دفع رسوم اختبار المھارات مرة أخرى قبل أن تتمكن من . یكون تاریخ الموعد التالي بعد عدة أسابیع من تاریخ تحدید الموعد

 .تحدید موعدك التالي

 اإلعفاء العسكري من اختبار المھارات – 1.3.11
ذي الخبرة العسكریة في قیادة المركبات اآللیة التجاریة بالتقدم بطلب  CDLاآللیة لمقدم طلب استخراج  تسمح لوائح مفوض إدارة المركبات

 .CDLللحصول على إعفاء من اختبار المھارات المطلوب الستخراج 

 :لتلبیة متطلبات ھذا اإلعفاء، یجب على مقدم الطلب

 یة نیویورك أو لدیھ رخصة قیادة صالحة من خارج الوالیة لیتم استبدالھا أن یكون حامًال في الوقت الحالي لرخصة قیادة صالحة من وال
 برخصة قیادة تابعة لوالیة نیویورك

  استیفاء جمیع المتطلبات األخرى للتأھل للحصول علىCDL من والیة نیویورك 
  في منصب عسكري ) الماضیةشھًرا  12أو عمل بانتظام خالل الـ(أن یكون في الوقت الحالي موظفًا یعمل بشكل منتظم 

 CMVیتطلب قیادة ) خدمة عسكریة فعلیة أو الحرس الوطني في نیویورك(
  أن یكون قد قادCMV  لمدة عامین على األقل مباشرة قبل) أو یتوقع قیادتھ(من النوع الذي یقوده السائق: 

 تاریخ تقدیم الطلب، إذا كان في خدمة عسكریة فعلیة، أو 
  تاریخ تسریحھ من الخدمة العسكریة 

 :ما یلي DMVیجب أن یُحضر مقدم الطلب إلى مكتب إدارة 

  إقرارCDL  النموذج (للحصول على إعفاء عسكري من اختبار المھارات  مكمًالCDL-102( متاح عبر الرابط ،
CDL102.pdf/www.dmv.ny.gov/forms أو أي مكتب تابع إلدارة المركبات اآللیة 

 ،رخصة قیادة صالحة في والیة نیویورك أو خارجھا 
  إذا لزم األمر(شھادة الفاحص الطبي(، 
  إثبات أداء الخدمة العسكریة كما ھو مذكور في النموذجCDL-102 

ال توجد . االختبارات الكتابیة ورسوم التصریح ورسوم استخراج الرخصةیجب علیك اجتیاز جمیع االختبارات الكتابیة المطبقة ودفع رسوم 
 .رسوم الختبار المھارات

ورموز المصادقات الحاصلة علیھا والقیود  CDLوستعتمد فئة . CDLرخصة  DMVإذا تم استیفاء جمیع المتطلبات، فسیصدر لك مكتب إدارة 
لمزید من المعلومات، اطلع على شرح فئات رخص القیادة . لخدمة العسكریةالتي قمت بقیادتھا في ا CMVالمفروضة علیھا على نوع 

 ).MV-500Cالنموذج (والمصادقات والقیود المفروضة 

 متطلبات اختبار الكحولیات والعقاقیر – 1.3.12
لواحد أو أكثر مما بموجب قانون والیة نیویورك، یعتبر أي شخص یقود مركبة آلیة في نیویورك أنھ قد وافق على الخضوع الختبار كیمیائي 

 .أو العقاقیر في الدم/النفس أو الدم أو البول أو اللعاب، بغرض تحدید محتوى الكحول و: یلي

 اختبارات رخصة القیادة التجاریة – 1.4
. االختباراتوالغرض الوحید من ھذا الدلیل ھو مساعدتك على اجتیاز . ، یجب علیك اجتیاز اختبارات المعرفة والمھاراتCDLللحصول على 

فالتدریب الرسمي ھو الطریقة األكثر موثوقیة لتعلم . ولكن ال یعتبر ھذا الدلیل بدیًال عن برنامج أو صف تدریبي لسائقي المركبات التجاریة
 1.4.1القسم  ویوضح. المھارات الخاصة المتعددة المطلوبة لقیادة مركبة تجاریة كبیرة بأمان ولكي تصبح سائقًا محترفًا للمركبات التجاریة

 .األقسام التي ینبغي أن تذاكرھا في ھذا الدلیل لكل فئة معینة من فئات الرخصة ولكل مصادقة

http://www.dmv.ny.gov/forms/CDL102.pdf
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 اختبارات المعرفة – 1.4.1
أسئلة  جمیع. سیتعین علیك الخضوع لواحد أو أكثر من اختبارات المعرفة، بناًء على فئة رخصة القیادة ورموز المصادقة التي تحتاج إلیھا

وتبلغ درجة النجاح لكل اختبار . االختبار ھي أسئلة اختیار من متعدد؛ یجب علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة من بین االختیارات الثالثة
ن إذا لم تجتز اختبار المعرفة، فلیس ھناك حد لعدد المرات التي یمكنك فیھا إعادة االختبار، ولك. %80معرفة لسائقي المركبات التجاریة 

 .سیكون ذلك وفقًا لتقدیر مدیر المنطقة أو مدیر المكتب أو كاتب المقاطعة أو مشرف المكتب

  جمیع المتقدمین بطلبات الستخراج  )األساسي(الختبار المعرفة العام یخضعCLP  أوCDL .،1ذاكر األقسام  بالنسبة لھذا االختبار 
 .من ھذا الدلیل 13و 12و 11و 3و 2و

 13و 12و 11و 3و 2و 1، یجب على جمیع المتقدمین لالختبار مذاكرة األقسام CDLعند الخضوع ألي اختبار معرفة آخر الستخراج 
من ھذا الدلیل التي علیك مذاكرتھا اإلضافیة المعرفیة األخرى، واألقسام  CDLاختبارات . المدرجة أدناه) األقسام(باإلضافة إلى القسم 
 :الجتیاز كل منھا ھي

 رخصة (، مطلوب لقیادة المركبات الموصولة اختبار المركبات الموصولةCDL  من الفئةA( 6و 5ذاكر القسمین ؛ 
 7، و6، و5ذاكر األقسام ، مطلوب لجر مقطورات ثنائیة أو ثالثیة الوحدة؛ ثالثیة الوحدة/اختبار المركبات ثنائیة الوحدة 
 مطلوب لنقل المواد الخطرة أو النفایات بكمیات تتطلب وجود ملصقات تحذیریة أو أي كمیة من المواد المدرجة اختبار المواد الخطرة ،

حتى تحصل على ھذا التصدیق، مطلوب . 73من قانون اللوائح الفیدرالیة، الجزء  42في الباب  مواد سامةكعوامل بیولوجیة محددة أو 
 9ذاكر القسم ؛ )TSA(والیة نیویورك وإدارة أمن النقل منك اجتیاز كال فحصي الخلفیة الخاصین ب

 4ذاكر القسم ؛ جمیع المتقدمین من سائقي الحافالت، یأخذه اختبار نقل الركاب 
 قیادة حافلة مدرسیة بمعدل  لتتمكن من، مطلوب اختبار الحافالت المدرسیةGVWR  رطل أو حافلة مدرسیة مصممة  26000أكبر من

 10ذاكر القسم ؛ )باستثناء السائق(راكبًا أو أكثر  15لنقل 

 جالونًا أو أكثر أو خزان  119، مطلوب لنقل سائل أو غاز سائل في خزان شحن دائم التثبیت بمعدل اختبار المركبات ذات الخزانات
 9، و8، و6ذاكر األقسام جالون أو أكثر؛  1000متنقل بمعدل 

 علیك الخضوع لھ إذا كانت مركبتك بھا مكابح ھوائیة، بما في ذلك المكابح الھوائیة فوق  یجب، الذي اختبار المكابح الھوائیة
 5ذاكر القسم الھیدرولیكیة؛ 

 اختبار المھارات – 1.4.2
یوًما على األقل من تاریخ  14یجب علیك االنتظار لمدة . CDLالمعرفة المطلوب، یمكنك أخذ اختبار مھارات ) اختبارات(إذا اجتزت اختبار 

فحص المركبة قبل : ھناك ثالثة أنواع من المھارات العامة التي ستُختبر فیھا. قبل أن تتمكن من الخضوع الختبار المھارات CLPك على حصول
یجب علیك الخضوع الختبار المھارات في فئة ونوع المركبة التي ترغب في . الرحلة، والتحكم األساسي في المركبة، والقیادة على الطریق

 .أي مركبة تحتوي على مكونات بھا عالمات أو ملصقات ال یمكن استخدامھا في اختبار الفحص قبل الرحلة. رخصة لھاالحصول على 

یجب علیك اجتیاز فحص المركبة قبل . ستُختبر للتحقق من قدرتك على معرفة ما إذا كانت مركبتك آمنة للقیادة. فحص المركبة قبل الرحلة
سیُطلب منك فحص مركبتك قبل الرحلة وشرح ما ستفحصھ . إلى اختبار مھارات التحكم األساسي في المركبةالرحلة قبل أن تتمكن من التقدم 

 .لالطالع على التفاصیل 11انظر القسم . ولماذا للمسؤول عن االختبار
ف وااللتفاف بھا في حدود سیُطلب منك تحریك مركبتك لألمام والخل. ستُختبر في مھارات تحكمك في المركبة. التحكم األساسي في المركبة

سیخبرك مسؤول . وقد تكون أو ال تكون تلك المناطق محددة بحارات مروریة أو مخروطات أو حواجز أو شيء مشابھ. منطقة معینة
 .لالطالع على التفاصیل 12انظر القسم . االختبار كیف سیتم كل اختبار تحكم

قد تتضمن المواقف المروریة انعطافات إلى . مركبتك بأمان في مواقف مروریة مختلفةستُختبر في مھارة قیادة . اختبار القیادة على الطریق
الیمین والیسار، أو تقاطعات طرق، أو عبور السكك الحدیدیة، أو منحنیات، أو منحدرات ألعلى وأسفل، أو طرقًا أحادیة الحارة أو متعددة 

 .لالطالع على التفاصیل 13انظر القسم . االختبار أین تقودسیخبرك مسؤول . الحارات، أو شوارع، أو طرقًا سریعة
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 المتطلبات اإلضافیة لسائقي الحافالت – 1.5

وعلى أصحاب العمل التأكد من أن السائقین الذین یعینونھم مؤھلون  CDLیجب على جمیع سائقي الحافالت في والیة نیویورك الحصول على 
لوالیة نیویورك معاییر لسائقي  VTLمن قانون ) المتطلبات الخاصة لسائقي الحافالت( A-19افة لذلك، تحدد المادة وباإلض. لقیادة الحافالت

 :بموجب ھذا القانون، یجب على أصحاب العمل الذین یعینون سائقي الحافالت. الحافالت

 اضیةالقیام بفحص خلفیة للتاریخ الوظیفي الخاص بالسائق الجدید لألعوام الثالثة الم. 

  الحصول على سجالت القیادة من جمیع السلطات القانونیة التي عمل السائق أو عاش ضمن نطاقھا أو حصل على رخصة قیادة أو تصریح
 .تعلم منھا في األعوام الثالثة الماضیة

 19 إخبار السائقین بأحكام المادة-A 

  عامینكل الطلب من السائقین الخضوع لفحص بدني أولي ثم فحوصات متابعة. 

 مراجعة سجل القیادة الخاص بكل سائق سنویًا لتحدید ما إذا كان یستوفي الحد األدنى لمتطلبات قیادة الحافالت. 

 متابعة أداء القیادة الدفاعیة لكل سائق سنویًا أثناء قیادتھم لحافلة تحمل ركابًا. 

  واعد الطریق، وممارسات القیادة الدفاعیة والقوانین المنظمة لقیادة الختبار معرفتھ بقكل عامین إعطاء كل سائق اختباًرا شفھًیا أو كتابیًا
 .الحافالت في والیة نیویورك

  كل عامینإعطاء كل سائق اختبار قیادة عملیًا. 

 جنایة،  إخضاع السائق الذي ال یقدم إخطاًرا باإلدانات والحوادث لإلیقاف عن العمل لمدة خمسة أیام عمل، أو في حالة اإلدانة بسبب جنحة أو
 .إخضاعھ لتعلیق یعادل عدد أیام العمل التي لم یلتزم فیھا السائق بمتطلبات اإلبالغ، أو خمسة أیام عمل، أیھما أطول

طلب فحص التاریخ الجنائي المدرسیة من أصحاب عمل سائقي الحافالت  A-19 تتطلب المادة. الحافالت المدرسیةالمتطلبات اإلضافیة لسائقي 
 :من سائقي الحافالت المدرسیة) NYSED(تتطلب أیًضا لوائح إدارة التعلیم في والیة نیویورك . ام بصمات األصابعلكل سائق باستخد

 

  عاًما على األقل 21أن یكون عمرھم. 

  واجتیازهسنویًا الخضوع لفحص متابعة بدني. 

احب العمل عدم السماح للسائق بقیادة الحافلة حتى تُستوفى إذا لم یستوف سائق الحافلة أیًا من المتطلبات القانونیة أو التنظیمیة، یجب على ص
 .وتسحب أیًضا إدارة المركبات اآللیة من السائقین امتیاز القیادة بناًء على سجل قیادتھم وتاریخھم الجنائي. المتطلبات

 
 فقدان امتیاز القیادة – 1.6

 األسباب العامة – 1.6.1
 .امتیاز القیادة ألي سببلن تستطیع قیادة مركبة آلیة تجاریة إذا ُسحب منك 

 الكحول، وترك موقع الحادث، وارتكاب جنایة – 1.6.2
، فستُعتبر أنك قد قدمت CMVإذا كنت تقود . أو أكثر% 0.04یساوي ) BAC(إذا كان تركیز الكحول في دمك  CMVمن غیر القانوني قیادة 

 .موافقتك إلجراء اختبار الكحول
 %. 0.04لكشف عن أي كمیة من الكحول أقل من ساعة إذا تم ا 24ستُستبعد من الخدمة لمدة 

 :عند أول ارتكاب مخالفة من المخالفات التالیةلمدة عام واحد على األقل  CDLأو /و CLPستفقد 

 قیادة CMV  أو أكثر% 0.04إذا كان تركیز الكحول في دمك. 

 أي مركبة تحت تأثیر الكحول قیادة. 

 ةأي مركبة تحت تأثیر مادة خاضعة للرقاب قیادة. 

 الخضوع الختبار نسبة الكحول في الدم رفض. 
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 موقع حادث دون اإلبالغ عنھ ترك. 

 جنایة تتضمن استخدام مركبة ارتكاب. 

 قیادة CMV  أثناء بطالن أو تعلیق أو إلغاءCLP أو /وCDL  بسبب مخالفات سابقة، أو إذا ُسحب منك امتیاز قیادةCMV أو إذا ،
بإھمال، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، جرائم القتل الخطأ بالمركبات أو القتل  CMVأُدنت بالتسبب في وفاة نتیجة قیادة 

 .الجنائي بسبب اإلھمال

 .علیھا ملصقات مواد خطرة CMVدثت المخالفات بینما تقود إذا حلمدة ثالثة أعوام على األقل  CDLأو /و CLPستفقد 

 . إذا أُدنت مرة ثانیة بسبب أي من المخالفات المدرجة أعالهمدى الحیاة  CDLأو /و CLPستفقد 

 .الرتكاب جنایة تتضمن مواًدا خاضعة للرقابة CMVإذا استخدمت مدى الحیاة  CDLأو /و CLPستفقد 

 المخالفات المروریة الخطیرة – 1.6.3
 :تشمل المخالفات المروریة الخطیرة ما یلي

 میًال في الساعة أو أكثر فوق الحد المعلن 15(مفرطة  القیادة بسرعة( 

 المتھورة القیادة 

 غیر الصحیح أو غیر المنتظم تغییر الحارات 

 على مسافة قریبة للغایة السیر خلف مركبة 

 المروریة التي تم ارتكابھا في  المخالفاتCMV حوادث مرور ممیتةذات الصلة ب 

 قیادة CMV  من دون الحصول أوًال علىCLP  أوCDL 

 قیادة CMV أن یكون  بدونCLP  أوCDL في حوزة السائق 

 قیادة CMV  بغیر الفئة المناسبة منCLP  أوCDL أو تصدیق للمركبة المحددة التي تتم قیادتھا أو للركاب أو نوع الحمولة المنقولة/و 

 قیادة CMV أو جھاز مراسلة نصیة/ھاتف خلوي محموًال بالید و أثناء استخدام.  

 :CDLأو /و CLPسوف تفقد 

  على األقل إذا قمت بارتكاب مخالفتین مروریتین خطیرتین خالل فترة ثالثة أعوام تضمنتا  یوًما 60لمدةCMV. 

  على األقل الرتكاب ثالث مخالفات مروریة خطیرة خالل فترة ثالثة أعوام تضمنت  یوًما 120لمدةCMV. 

 مخالفة أوامر الخروج من الخدمة – 1.6.4
إذا حكم مفتش فیدرالي أو تابع للوالیة بأنك سائق غیر آمن أو أن مركبتك التجاریة غیر آمنة أثناء إجراء فحص، فسوف یصدر لك أو 

 .خدمةلمركبتك أمًرا بالخروج من ال

 :إذا تمت إدانتك بالقیادة مخالفًا ألمر الخروج من الخدمة CDLأو /و CLPستفقد 

  یوًما على األقل إذا قمت بارتكاب أول مخالفة ألمر الخروج من الخدمة 90لمدة. 

 لمدة عام واحد على األقل إذا قمت بارتكاب مخالفتین ألوامر الخروج من الخدمة خالل فترة عشرة أعوام. 

 ثة أعوام على األقل إذا قمت بارتكاب ثالث مخالفات أو أكثر ألوامر الخروج من الخدمة خالل فترة عشرة أعواملمدة ثال. 



 المقدمة 1القسم 

 CDL-10INTROA )22/5( دلیل القیادة التجاریة بوالیة نیویورك 12-1صفحة  
 

 

 مخالفات تقاطعات الطرق السریعة مع السكك الحدیدیة ذات نفس المستوى – 1.6.5
ئحة على المستوى الفیدرالي أو المحلي أو على مستوى الوالیة فیما تشمل ھذه المخالفات، عند قیادة مركبة آلیة تجاریة، مخالفات قانون أو ال

 :یتعلق بالجرائم الست التالیة عند تقاطع الطرق السریعة مع السكك الحدیدیة ذات نفس المستوى

 دیدیة غیر واضحةبالنسبة للسائقین غیر المطالبین دائًما بالتوقف، عدم التوقف قبل الوصول إلى التقاطع إذا كانت مسارات السكك الح. 

 بالنسبة للسائقین غیر المطالبین دائًما بالتوقف، عدم اإلبطاء والتحقق من خلو مسارات السكك الحدیدیة من قطار یقترب. 

 بالنسبة للسائقین المطالبین دائًما بالتوقف، عدم التوقف قبل القیادة على التقاطع. 

  توقف بدونبالنسبة لجمیع السائقین، عدم وجود مساحة كافیة للقیادة عبر التقاطع بشكل كامل. 

 بالنسبة لجمیع السائقین، عدم االمتثال إلحدى وسائل التحكم المروري أو توجیھات أحد مسؤولي اإلنفاذ عند التقاطع. 

  المسافة الخالیة أسفل ھیكل المركبةبالنسبة لجمیع السائقین، عدم عبور التقاطع بنجاح بسبب عدم كفایة . 

 :CDLأو /و CLPسوف تفقد 

  یوًما على األقل الرتكابك أول مخالفة 60لمدة. 

  یوًما على األقل الرتكابك المخالفة الثانیة خالل فترة ثالثة أعوام 120لمدة. 

 لمدة عام واحد على األقل الرتكابك المخالفة الثالثة خالل فترة ثالثة أعوام. 

 ان امتیاز القیادة وفحص الخلفیة الخاص بتصدیق المواد الخطرةفقد – 1.6.6
 .إذا كنت تطلب الحصول على تصدیق المواد الخطرة، فسیُطلب منك تقدیم بصمات أصابعك والخضوع لفحص الخلفیة

 :وسوف یتم رفض طلبك للحصول على تصدیق المواد الخطرة أو ستفقد تصدیقك في الحاالت التالیة

  ًا دائًما شرعیًا في الوالیات المتحدةإذا لم تكن مقیم. 

 إذا تنازلت عن جنسیتك األمریكیة. 

 إذا كنت مطلوًبا أو متھًما في جنایات معینة. 

 إذا تمت إدانتك في محكمة عسكریة أو مدنیة في جنایات معینة. 

 من  49ا ھو محدد في الباب إذا تم الحكم علیك بأنك تفتقر إلى القدرة العقلیة أو تم إدخالك منشأة صحة عقلیة قسریًا كمCFR  القسم
1572.109. 

 إذا تم اعتبار أنك تشكل تھدیًدا أمنیًا كما ھو محدد بواسطة إدارة أمن النقل. 

 www.dmv.ny.gov/cdl.htm: تتوفر معلومات إضافیة على

 المخالفات المروریة في مركبتك الشخصیة – 1.6.7
أو  CLPإذا كان حامل  CDLو CLPتتطلب القواعد الفیدرالیة والقواعد الخاصة بالوالیة سحب امتیاز قیادة مركبة آلیة تجاریة من حامل 

CDL مغادرة موقع حادث والمخالفات المتعلقة : ویشمل ذلك. قد تمت إدانتھ بأنواع معینة من مخالفات الحركة في مركبتھ الشخصیة
 .عقاقیر والجنایات التي تتضمن مركبة آلیةأو ال/بالكحولیات و

بخالف مخالفات إیقاف (إذا تم سحب امتیازك لقیادة مركبتك الشخصیة أو إلغاؤه أو تعلیقھ بسبب مخالفات قوانین تنظیم حركة المرور 
 .، فستفقد أیًضا امتیازات القیادة التجاریة الخاصة بك)المركبات

شخصیة أو إلغاؤه أو تعلیقھ بسبب مخالفات متعلقة بالكحولیات أو المواد الخاضعة للرقابة أو المخالفات إذا تم سحب امتیازك لقیادة مركبتك ال
إذا تمت إدانتك بارتكاب مخالفة ثانیة مماثلة في مركبتك . عام واحدلمدة  CDLأو /و CLPالمروریة التي ینتج عنھا جنایات، فستفقد 

 .حیاةمدى ال CDLأو  CLP، فستفقد CMVالشخصیة أو 

 .CMVلقیادة " hardship"إذا تم سحب رخصتك لقیادة مركبتك الشخصیة أو إلغاؤھا أو تعلیقھا، ال یجوز لك الحصول على رخصة مقیدة 

 

http://www.dmv.ny.gov/cdl.htm
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 قواعد امتیاز المركبات اآللیة التجاریة األخرى – 1.7
 :من ضمنھا. في جمیع الوالیات CMVتوجد قواعد فیدرالیة وقواعد خاصة بالوالیة أخرى تؤثر على السائقین الذین یقودون مركبات 

 قواعد إصدار الرخصة – 1.7.1
  بدونال یمكن ألي شخص قیادة مركبة آلیة تجاریة CLP  أوCDL . 300دوالًرا و 75قد تفرض علیك المحكمة غرامة تتراوح بین 

 .دوالر أو تضعك في السجن لخرق ھذه القاعدة

 300ًرا ودوال 75إذا خرقت ھذه القاعدة، فقد تفرض علیك المحكمة غرامة تتراوح بین . ال یمكنك امتالك أكثر من رخصة واحدة 
 .دوالر أو تضعك في السجن وتحتفظ بالرخصة الصادرة عن الوالیة التي تقیم بھا وتعید أي رخص أخرى

  إذا كنت تمتلك تصدیق المواد الخطرة، یجب علیك إخطار الوالیة التي صدرت منھاCDL  وتسلیم تصدیق المواد الخطرة الخاص بك
 :ساعة في الحاالت التالیة 24في غضون 

 دانتك أو اتھامك أو الحكم بأنك غیر مذنب بسبب الجنون في أي سلطة قانونیة، مدنیة أو عسكریة، الرتكاب جریمة تفقدك إذا تم إ
 ؛ أو1572.103القسم  CFRمن  49امتیازك مدرجة في الباب 

  من  49في الباب إذا تم الحكم علیك بأنك تفتقر إلى القدرة العقلیة أو تم إدخالك منشأة صحة عقلیة قسریًا كما ھو محددCFR  القسم
 ؛ أو1572.109

 إذا تنازلت عن جنسیتك األمریكیة. 

  تتصل جمیع الوالیات بنظام حاسوبي واحد لمشاركة المعلومات حول السائقین الحاملین لتصریحCLP  ورخصةCDL . ستتحقق
 .واحدة CDLواحد أو رخصة  CLP الوالیات من سجالت القیادة وتتأكد من أن السائقین ال یمتلكون أكثر من تصریح

 یساعد تصمیم حزام األمان على تثبیت السائق . یجب أن تربط حزام األمان بشكل سلیم في جمیع األوقات أثناء قیادة مركبة آلیة تجاریة
إلصابة خطیرة بإحكام خلف عجلة القیادة أثناء وقوع حادث، مما یساعد السائق على السیطرة على المركبة، ویقلل من فرصة التعرض 

 .إذا لم تضع حزام األمان، فإنك أكثر عرضة بأربعة أضعاف للتعرض إلى إصابة ممیتة إذا قُذفت من المركبة. أو الوفاة

 قواعد التوظیف – 1.7.2
 الماضیة 10یجب علیك تزوید صاحب العمل لدیك بمعلومات عن جمیع وظائف القیادة التي عملت بھا أثناء األعوام الـ. 

 قیادة تجاریة لوظیفةم بذلك عند التقدیم یجب علیك القیا. 

  ھذا األمر ). باستثناء مخالفات إیقاف المركبات(یوًما من اإلدانة بأي مخالفات مروریة  30یجب علیك إخطار صاحب العمل خالل
 .منطبق مھما كان نوع المركبة التي كنت تقودھا

 و إلغاؤھا، أو إذا فقدت امتیاز القیادةیجب علیك إخطار صاحب العمل إذا تم تعلیق رخصتك أو إبطالھا أ. 

  ینبغي أال یسمح لك صاحب العمل بقیادة مركبة آلیة تجاریة إذا كان لدیك أكثر من رخصة أو إذا كانتCLP  أوCDL  الخاصة بك
 .ذه القاعدةدوالر أو تضعھ في السجن بسبب خرق ھ 5000وقد تُغرم المحكمة صاحب العمل ما یصل إلى . معلقة أو باطلة أو ُملغاة

 خطة التسجیل الدولیة واالتفاقیة الدولیة لضریبة الوقود – 1.8
واالتفاقیة ) IRP(للتجارة خارج الوالیة، فسیتعین علیك، مع قلیل من االستثناءات، تسجیل المركبة في خطة التسجیل الدولیة  CMVإذا كنت تقود 

 .رسوم تسجیل المركبات وضرائب استخدام الوقود للسفر خارج الوالیةتوفر ھذه البرامج جمع وتوزیع ). IFTA(الدولیة لضریبة الوقود 
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 )DMV(التي تدیرھا إدارة المركبات اآللیة ) IRP(خطة التسجیل الدولیة  – 1.8.1
یجب على المسجلین التقدیم . ، یجب على السلطات القانونیة تسجیل المركبات والتدقیق في سجالت أمیال المسجلینIRPبموجب خطة 
 ، وتقدیم الوثائق المناسبة، ودفع الرسوم المستحقة،IRPللتسجیل في 

 .وعرض بیانات االعتماد بشكل سلیم، والحفاظ على وجود سجالت دقیقة ومتوافقة لألمیال، وإتاحة السجالت للتدقیق

 )DTF(التي تدیرھا إدارة الشؤون الضریبیة والمالیة ) IFTA(االتفاقیة الدولیة لضریبة الوقود  – 1.8.2
 .الناقالت التي تعمل خارج الوالیة من اإلبالغ عن الوقود المستخدم ودفع ضرائب استخدام الوقود IFTAتمّكن اتفاقیة 

تُحسب ضرائب . IFTAاء في ، تُصدر للناقلة مجموعة بیانات اعتماد واحدة للتنقل في جمیع السلطات القانونیة األعضIFTAبموجب اتفاقیة 
اللیترات المستھلكة في جمیع /الكیلومترات المقطوعة وعدد الجالونات/بناًء على عدد األمیال IFTAاستخدام الوقود الُمحصلة وفقًا التفاقیة 

انونیة األعضاء األخرى ستجمع السلطة القانونیة األساسیة ضرائب استخدام الوقود وتوزعھا على السلطات الق. السلطات القانونیة األعضاء
 .وتقوم بعملیات التدقیق في ضریبة استخدام الوقود

السلطة القانونیة األساسیة لإلبالغ عن التنقالت واستخدام الوقود  إلى الضریبیة كل ثالثة أشھر IFTAیجب على الناقالت تقدیم إقرارات 
 IFTAالحتفاظ بسجالت األمیال والوقود لدعم إقرارات ویجب على الناقالت ا. IFTAفي جمیع السلطات القانونیة األعضاء في 

 .الضریبیة ربع السنویة

 المزید من المعلومات ومتطلبات االحتفاظ بالسجالت – 1.8.3
التابعة إلدارة  IRPفي دلیل تعلیمات خطة  IRPیمكن العثور على المزید من المعلومات ومتطلبات االحتفاظ بالسجالت التابعة لخطة 

DMV )IRP-8(اح تحت ، المت"Business Use Forms) "على ) نماذج االستخدام التجاريwww.dmv.ny.gov . إن 
IRP, Inc .ھي المستودع الرسمي لـIRP ویمكن العثور على معلومات إضافیة على الموقع الرسمي لھا ،www.irponline.org ،

 .وھناك مقطع فیدیو تدریبي على الموقع متاح باإلنجلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة

، یُرجى زیارة موقع إدارة الشؤون الضریبیة والمالیة على وستجد أیًضا معلومات مفیدة على مستودع IFTAلمزید من المعلومات عن 
IFTA  الرسمي علىhttp://www.iftach.org/index.php  

 IFTAو IRPاالحتفاظ بالسجالت من أجل  – 1.8.4
 .أعوام 6لمدة  IRP، یجب االحتفاظ بسجالت األمیال التي تدعم تسجیالت IRPبالنسبة لخطة 

، فیجب االحتفاظ بسجالت األمیال والوقود التي تدعم اإلقرارات الضریبیة ربع السنویة الستخدام الوقود لمدة IFTAأما بالنسبة التفاقیة 
 .أعوام 4

https://dmv.ny.gov/
http://www.irponline.org/
http://www.iftach.org/index.php
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