Driving in the UK – things you need to
know

 أشٌاء تحتاج إلى-القٌادة فً المملكة المتحدة
معرفتها

Can I drive in the UK with my home driving
licence?

هل ٌمكننً القٌادة فً المملكة المتحدة برخصة القٌادة
الصادرة من بلدي األم؟

If you have a valid driving licence from another

 مثل،إذا كان لدٌن رخصة لٌادة سارٌة المفعول من بلد آخر
 فمد تتمكن من المٌادة، وكان لدٌن دلٌل موثك على ذلن،سورٌا
شهرا من تارٌخ
21 باستخدام تلن الرخصة لمدة تصل إلى
ً
 ٌمكنن التحمك من ذلن هنا.وصولن إلى المملكة المتحدة
 بعدhttps//www.gov.uk/driving-nongb-licence
 ال ٌمكنن المٌادة بهذه الرخصة وستحتاج إلى،هذه الفترة
.الحصول على رخصة المٌادة الخاصة بن فً المملكة المتحدة

country, such as Syria, and you have the
documentary proof of this, you may be able to
drive on that licence for up to 12 months from
the date you arrived the UK. You can check this
here https://www.gov.uk/driving-nongb-licence
After this period you cannot drive with that
licence and you’ll need to need to get your UK
driving licence.
What happens if I drive without a valid
licence in the UK?
It is a criminal offence to drive without a valid
licence. In addition, if you do so, your car
insurance will be invalidated and you will be
committing a further criminal offence of driving
without motor insurance.
A provisional licence only permits you to drive if
there is someone in the car with you who has
had a full licence for 3 years and is over 21. If
you drive without a qualified driver, you will be
committing a criminal offence.

ماذا ٌحدث إذا قدت السٌارة بدون رخصة سارٌة فً المملكة
المتحدة؟
.تعتبر المٌادة بدون رخصة سارٌة المفعول جرٌمة جنائٌة
 فسٌتم إلغاء التأمٌن، إذا لمت بهذا األمر،باإلضافة إلى ذلن
على سٌارتن وسوف تحتسب بحمن جرٌمة جنائٌة أخرى تتمثل
.فً المٌادة بدون تأمٌن على السٌارة
ًتسمح لن الرخصة المؤلتة بالمٌادة فمط إذا كان معن شخص ف
 سنوات وتجاوز3 السٌارة لدٌه رخصة كاملة مضى علٌها
، إذا كنت تمود بدون سائك مؤهل بجانبن.ً  عاما12 عمره
.فسوف تحتسب بحمن جرٌمة جنائٌة
ٌمكن للشرطة إٌماف أي سائك لتطلب منه تمدٌم تفاصٌل
 ولٌس فمط، ٌمكنهم المٌام بذلن فً أي ولت.رخصته وتأمٌنه
ًعند ولوع حادث أو عندما ٌكونون للمٌن بشأن الطرٌمة الت
.ٌمود بها شخص ما

The police can stop any driver to ask them to
provide their licence and insurance details.
They can do this at any time, not just when
there has been an accident or they are

هل ٌمكن أن ٌؤثر ذلك على طلبً للحصول على اإلقامة
الدائمة فً المملكة المتحدة؟
 ٌُطلب منن، فً أي طلب للهجرة فً المملكة المتحدة.نعم
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concerned about the way someone is driving.
Can this affect my application for leave to
remain in the UK?
Yes. In any UK immigration application you are

 بما فً ذلن،اإلفصاح عن أي إدانات جنائٌة صدرت بحمن
 ٌتم أٌضًا إجراء عملٌات تحمك.جرائم المرور على الطرق
 لد تؤثر أي.ًمستملة لمعرفة ما إذا كان لدٌن سجل جنائ
.جرٌمة جنائٌة سلبا ً على طلب الهجرة الخاص بن

required to declare criminal convictions,
including road traffic offences. Independent
checks are also carried out to see if you have a
criminal record. Any criminal offence may affect
your immigration application negatively.

كٌف أحصل على رخصة قٌادتً فً المملكة المتحدة؟
هنان ثالث خطوات للحصول على رخصة المٌادة الخاصة بن
فً المملكة المتحدة

How do I get my UK driving licence?

 الحصول على رخصة مؤلتة.2

There are three steps to get your UK driving

 اجتٌاز اختبار المٌادة النظري.1

licence:
1. Get a provisional licence then
2. Pass the driving theory test then
3. Pass the driving test
The driving theory test is in English and tests
your knowledge of the rules for driving in the UK
and your ability to perceive hazards. You have
to attend a test centre and use a computer to
take the test. The test is in two parts. There is
a multiple choice test so you have to read a
number of questions and select the correct
answer. There are 50 questions and you have
to get 43 of them right. You also have to take a
hazard perception test and get a score of 44 out
of 75.
A high level of English is required and it often
takes several attempts to pass this test.
Once you have passed the theory test, you can

 اجتٌاز اختبار المٌادة على الطرٌك.3
االختبار النظري للمٌادة باللغة اإلنجلٌزٌة وٌختبر معرفتن
بمواعد المٌادة فً المملكة المتحدة ولدرتن على إدران
 ٌجب علٌن حضور مركز اختبار واستخدام الكمبٌوتر.المخاطر
 ٌوجد اختبار متعدد الخٌارات.إلجراء االختبار وهو من جزئٌن
.لذا علٌن لراءة عدد من األسئلة واختٌار اإلجابة الصحٌحة
ً
ً
سؤاال
33 سؤاال وعلٌن اإلجابة بشكل صحٌح على
05 هنان
 ٌجب علٌن أٌضًا إجراء اختبار إدران المخاطر.على األلل
.50  كحد أدنى من33 والحصول على درجة
مطلوب مستوى عا ٍل من اإللمام باللغة اإلنجلٌزٌة وغالبًا ما
.ٌستغرق اجتٌاز هذا االختبار عدة محاوالت
. ٌمكنن إجراء اختبار المٌادة،بمجرد اجتٌازن لالختبار النظري
 فمن المنطمً أن،حتى لو كنت تمود سٌارتن لسنوات عدٌدة
تحصل على بعض دروس المٌادة وأن تتدرب على المٌادة لبل
إجراء االختبار لتتعرف على المٌادة فً المملكة المتحدة وتفهم
 ٌجب.كٌف ٌتولع ممتحن المٌادة منن أن تتصرف أثناء المٌادة
أن ٌكون لدٌن رخصة مؤلتة لممارسة المٌادة وإجراء االختبار
.النظري

take the driving test. Even if you have driven for
many years, it is sensible to have some driving
lessons and to practise driving before you take
your test to familiarise yourself with driving in
the UK and understand how the driving
examiner expects you to drive. You must have a
provisional licence to practise driving and take
the theory test.
How much does it cost to get a driving
licence in the UK?


A provisional licence costs £34 if you
apply online or £43 if you apply by post.

ما هً تكلفة الحصول على رخصة القٌادة فً المملكة
المتحدة؟
 جنٌها ً إسترلٌنٌا ً إذا تمدمت بطلب33 تكلف الرخصة المؤلتة
 جنٌها ً إسترلٌنٌا ً إذا تمدمت عن طرٌك33 عبر اإلنترنت أو
.البرٌد
.ً  جنٌها ً إسترلٌنٌا13 تكلفة االختبار النظري
 جنٌها ً إسترلٌنٌا ً إذا تم21 تبلغ تكلفة اختبار المٌادة على الطرٌك
 جنٌها ً إسترلٌنٌا ً فً عطلة50إجراؤه فً أحد أٌام األسبوع و
.نهاٌة األسبوع
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تبلغ تكلفة دروس المٌادة حوالً  10جنٌها ً إسترلٌنٌا ً للساعة.

هل ٌمكننً القٌادة برخصة مؤقتة؟
ال ٌمكنن المٌادة برخصة مؤلتة إال عندما ٌكون معن شخص
آخر فً السٌارة ٌزٌد عمره عن  12عا ًما وٌحمل رخصة لٌادة
كاملة مضى علٌها ثالث سنوات على األلل .ال ٌمكنن المٌادة
على الطرق السرٌعة إال إذا كنت بصحبة مدرب لٌادة معتمد
وكانت السٌارة مزودة بوحدات تحكم مزدوجة.

ما هً األشٌاء األخرى التً ٌجب أن أعرفها عن القٌادة فً
المملكة المتحدة؟
ٌجب أن ٌكون التأمٌن علٌن وعلى السٌارة التً تمودها سارٌا ً.
تعتمد تكلفة التأمٌن على السٌارة والسائك على عدة عوامل (من
بٌنها العمر ،عدد سنوات الممارسة ،الحوادث والمخالفات
السابمة) .ربما لن تتمكن شركة التأمٌن من التحمك مما تخبرهم
به بشأن سجل لٌادتن وسٌؤدي ذلن إلى زٌادة التكلفة .المٌادة
برخصة من خارج المملكة المتحدة أو خارج االتحاد األوروبً
ستزٌد التكلفة أٌضًا .كدلٌل تمرٌبً ،من المرجح أن ٌكلف
التأمٌن ما بٌن  055و 2055جنٌها ً إسترلٌنٌا ً فً السنة.
ٌجب أن تكون السٌارة التً تمودها حاصلة على شهادة وزارة
التجارة ( )MOTتفٌد بصالحٌتها للسٌر على الطرٌك إذا كان
عمرها أكثر من  3سنوات .تبلغ تكلفة استصدار الشهادة حوالً
 00جنٌها ً إسترلٌنٌا ً (حسب نوع السٌارة) وٌتعٌن على السٌارة
اجتٌاز اختبار الوزارة كل عام .إذا فشلت سٌارتن فً
االختبار ،فسٌتعٌن علٌن دفع ثمن أي إصالحات الزمة
الجتٌازها لالختبار.

The theory test costs £23.



The driving test costs £62 if taken on a



weekday and £75 on the weekend.
Driving lessons cost about £25 an hour.



?Can I drive with a provisional licence
You can only drive with a provisional licence
when there is someone else in the car with you
who is aged over 21 and has held a full driving
licence for at least three years. You can only
drive on motorways if you are with an approved
driving instructor and the car is fitted with dual
controls.
What are the other things I need to know
?about driving in the UK
Insurance – both you and the car you



are driving must be insured. The cost of
insurance depends on the car and the
driver (age, number of years driving,
previous accidents and offences). The
insurance company will probably not be
able to verify what you tell them about
your driving record and that will increase
the cost. Driving on a non-UK or nonEU licence will also increase the cost. As
a rough guide, insurance is likely to cost
between £500 and £1500 a year.
The car you drive must have a MOT – a



certificate to say it is roadworthy – if it is

ٌجب أن ٌكون للسٌارة التً تمودها ضرٌبة طرٌك .تعتمد التكلفة
على نوع السٌارة التً تمودها.
)about £55 (depending on the kind of car
more than 3 years old. The MOT costs

ٌجب أن ٌسافر األطفال فً ممعد طفل حتى ٌبلغوا  21عا ًما أو
تراٌ .جب أن ٌسافر حدٌثو الوالدة فً ممعد
ٌبلغ طولهم  2330م ً
الطفل المواجه للخلف حتى ٌصلوا إلى الوزن المحدد.
ٌجب على كل من فً السٌارة ارتداء حزام األمان .السائك هو
المسؤول عن هذا.
ٌجب أال تستخدم الهاتف المحمول أثناء المٌادة إال إذا كان من
النوع الذي ٌعمل بدون لمسٌ .نطبك هذا عند الولوف على
إشارات المرور أو أثناء االزدحام أو عندما تشرف على سائك
تحت التدرٌب.
لد تفمد رخصتن إذا ارتكبت مخالفات مرورٌة مثل السرعة أو
مخالفات المٌادة األخرى مثل المٌادة بدون تأمٌن .لد تؤدي
المخالفات المرورٌة البسٌطة إلى وضع نماط سوداء على

and the car has to pass an MOT each
year. If your car fails its MOT you will
have to pay for any repairs needed for it
to pass the MOT.
The car you drive must have road tax.



The cost depends on the type of car you
drive.
Children must travel in a child seat until



they are 12 years old or are 1.35m tall.
Babies must travel in a baby seat that is
rear facing until they reach a specified
weight
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Everyone in the car must wear a seat
belt. The driver is responsible for this.



You must not use a mobile phone while
driving unless it is a hands free phone.
This applies when you are waiting at
traffic

lights,

queuing

in

traffic

You can lose your licence if you commit
traffic offences such as speeding or
other driving offences such as driving
without insurance. Minor traffic offences
may result in points being put on your
licence.

Your licence will be revoked

once a specified number of points is
reached.


غالبًا ما تتضمن طلبات التوظٌف أسئلة حول سجل المٌادة
 لذلن من، حتى إذا كانت الوظٌفة ال تتضمن المٌادة،الخاص بن
.المهم أن تمود السٌارة وفمًا لما ٌسمح به المانون فمط

or

supervising a learner driver.


 سٌتم إلغاء رخصتن بمجرد الوصول إلى عدد محدد.رخصتن
.من النماط

هل ٌمكننً الحصول على مساعدة فً الحصول على رخصة
وتعلم القٌادة؟
ٌمدم مجلس الالجئٌن دورات لمساعدة الناس على اجتٌاز
 تحمك من ذلن من الشخص المسؤول عن.االختبار النظري
.ملفن
) مساهمةHWR( "لد تمدم منظمة "هٌرتز وٌلكومز رٌفوجٌز
لمرة واحدة تغطً تكلفة دروس المٌادة بمجرد اجتٌاز االختبار
. اسأل منسك منطمتن عن هذا األمر.النظري

Job applications often include questions
about your driving record, even if the job
does not

involve driving,

so it is

important

that

drive

you

only

 وربما تغٌرت بعض0202 تم إصدار هذه النشرة فً ٌونٌو
.المعلومات الواردة فٌها منذ ذلن الحٌن

as

permitted by law.

معلومات مفٌدة

Can I get help with getting a licence and
learning to drive?
The Refugee Council provides courses to help
people to pass the theory test. Check this with
your case worker.
Herts Welcomes Refugees may make a one-off

تمدم بطلب للحصول على خصة مؤلتة
https//www.gov.uk/apply-first-provitionaldriving-licence

contribution to the cost of driving lessons once
you have passed the theory test. Ask your Area
Convenor about this.
This leaflet was produced in June 2021 and some of the

تدرب على االختبار النظري
https//www.gov.uk/take-practice-theory-test

information in it may have changed since then.

Useful information:

احجز امتحانن النظري
https//www.gov.uk/book-theory-test

Apply for your provisional licence:
https://www.gov.uk/apply-first-provisionaldriving-licence
Practice theory test:
https://www.gov.uk/take-practice-theory-test
Book your theory test:

احجز اختبار المٌادة العملً الخاص بن
https//www.gov.uk/book-driving-test

دروس المٌادة ومعلومات حول تعلم المٌادة
https//www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-
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https://www.gov.uk/book-theory-test
Book your practical driving test:
https://www.gov.uk/book-driving-test
Driving lessons and learning to drive
https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-todrive

Herts Welcomes Refugees registered charity number 1172687 www.hwsf.org.uk

drive

