
 
 
 

 ھیئة النقل في بورتالند
 

 أسئلة عــامة وشائعة
 النقل الخاص – سیارات األجرة

 
 ؟بي عمل خاصأین یمكنني الحصول على ترخیص  •
 ؟ألجرةل  -نقل الخاص ما ھي المتطلبات لبدء شركة ال •
 شركة جدیدة؟ انشاءاستمارة  استغراقھا الستكمالیتم ما المدة التي  •
 اجرة خاصة بي باستخدام سیارة واحدة؟ھل یمكنني فتح شركة سیارات  •
 ؟طارئغیر حصول على ترخیص لفتح شركة جدیدة للنقل الطبي التقدیم طلب الھل یمكنني  •
 ؟التصریح االستبدال رخصة السیارة وكم ھي قیمة ھذأین یمكنني الحصول على تصریح  •
 كار التنفیذیة المعتمدة؟ ماذا على أن أفعل إذا كانت السیارة كمودیل / او طراز لیست في قائمة تاون •
یتوجب على سائقي سیارات األجرة أو  بینما اللماذا یجب علي دفع ثمن سیارة سیدان أو تصریح للنقل الطبي الغیر الطارئ  •

 الشركات غیر الوطنیة دفع رسوم للحصول على تصریح؟
األجرة ھذه في مدینة بورتالند طالما التاكسي الخاص بي ال یعمل، ھل یمكنني االستمرار في تشغیل سیارة  عدادإذا كان  •

 یارة؟للس صعودهقبل  بالتكلفةعمیل ال ابلغ أني
 شركة؟أي  كسائق لدىان اعمل ، ھل یمكنني رخصة تأجیر النقل الخاصاو  سیارة أجرة سائق رخصةإذا كان لدي  •
 المفعول بعد تاریخ انتھاء الصالحیة؟ ةساری ان رخصتيھل  •
 ؟رخصة ساریة المفعولھل سأحصل على غرامة إذا كنت أقود السیارة بدون  •
 ؟كل سنة جیك) جدید (باكـگراوند جنائيأحتاج إلى إجراء فحص سھل  •
ً إذا كنت سائقیكون الفحص الجنائي ضروري سنویا لماذا  •  في بورتالند لسنوات عدیدة؟ ا
على من قبل شركتي أو الشرطة أو مكتب التحقیقات الفدرالي للحصول  الفحص الجنائي الذي تم مؤخراھل یمكنني استخدام  •

 برنامج تأجیر النقل الخاص؟ رخصة
 سجل السیاقة؟فحص الفحص الجنائي وما المدة التي یستغرقھا  •
 ؟فحصمتى یجب أن أجري ال •
 ؟الحصول على رخصتيیوما من  30في غضون  الختباروا السیاقةاز تدریب یجتاقم باماذا لو لم  •
 یصال ذلك الراكب؟للذھاب والدي وقت المتحرك، كم من الكرسي ال لرفع ذات جھازإذا طلب أحد الركاب سیارة  •
 كلبھم؟ ارغب بركوبھم سائق جدید إذا لم أكن ل سأجد بأنيأحد الركاب  أخبر أن مكنمن الكالب. ھل من الم لدي حساسیة •
ھل لدیھا تأمین وسائق اآلخر إذا كانت شركتي تأمین سیارتي للھل أحتاج إلى إظھار  حادث اصطدام،إذا كنت متورطا في  •

 تھم؟مقابلطلب وییستطیع السائق اآلخر االتصال بشركتي 
حالة حدوث بجریمة؛ في  ادانتيأو  يمااتھتم أو  علىالقبض  إذا تم القاءمدینة بورتالند مكتب كیف یمكنني تقدیم تقریر إلى  •

 ألي سبب من األسباب؟ تحدیدھاتم تعلیق رخصة القیادة الخاصة بي أو أو إذا ما  الخاص،لسیارة النقل قیادتي تصادم أثناء 
 الرائحة؟لم یكن لدي مانع بخصوص ھل یمكن أن یدخن ركابي في سیارتي إذا  •
 الرخصةإذا تم تعلیق  السیاقة الحالیةجدیدة من مدینة بورتالند أو االحتفاظ برخصة سیاقة رخصة  الحصول علىھل یمكنني  •

 بوالیتي لفترة قصیرة من الوقت؟الخاصة 
 عندما یتغیر عنواني؟ في)ام  (دي الـــ تسجیل المركباتدائرة  على ابالغیجب ھل  •
 
 



 
 أین یمكنني الحصول على ترخیص لعملي؟

 عنوان الدائرة كالتالي:. العمل للسواقتراخیص ( االیرادات ) توفر دائرة الدخل 
111 SW Columbia St., 6th floor.  

https://www.portlandoregon.gov/revenue/. 
 .1واختیار الخیار    5157-823-503مكنك أیضا الحصول على مزید من المعلومات عن طریق االتصال بالرقم وی 
 
 

 ؟األجرة)   -(النقل الخاص  ما ھي المتطلبات لبدء شركة
مدینة  مكتب ادارة تجارة منوتشمل المتطلبات، على سبیل المثال ال الحصر، استمارة االعتماد، وقائمة السائقین، ورخصة 

من وزارة العدل والحقوق ، وشھادة للمركبةالمیكانیكي  الفحصو المركبة،أوراق تسجیل  الخارجیة،تسجیل من وزارة بورتالند، 
مدینة بورتالند. یرجى االطالع مكتب إدارة  مبلغ یتم دفعھ إلى المركبة،على  ، ووثائق التأمینمن وزارة النقل، وتسجیل المدنیة

 على قائمة المتطلبات:
 tation/article/648248https://www.portlandoregon.gov/transpor 

 
 

 ؟ةشركة جدیدانشاء طلب المطلوبة إلكمال اإلجراءات الالزمة بخصوص بالمدة ھي ما 
 یوما. 60ما یصل إلى اإلجراءات یمكن أن تستغرق 

 
 

 ھل یمكنني فتح شركة سیارات األجرة الخاصة بي مع سیارة واحدة؟
 .أدنىكحد مركبة في  15لدیھا یكون شركات سیارات األجرة أن من تطلب تمدینة بورتالند قوانین  ذلك.ال یمكن 

 
 

 ؟ (نیمت) الغیر طارئة للحاالتللنقل الطبي جدیدة  رخصةھل یمكنني التقدم بطلب للحصول على 
 لشركة، یجب على المتقدمین تأكید أن لدیھم عقدا ساریا مع وسیط: ل منح رخصةقبل 

http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation٪20Brokerage٪20Map.pdf. 
 
 

 أین یمكنني الحصول على تصریح الستبدال رخصة السیارة وكم ھي قیمة ھذا التصریح؟
 أیام عمل وتكون بشكل مجاني. یرجى ملء استمارة طلب االستبدال 3تستغرق الطلبات ما یصل إلى یمكن أن 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833 
 
 

 لسیارة كمودیل / او طراز لیست في قائمة تاون كار التنفیذیة المعتمدة؟ماذا على أن أفعل إذا كانت ا
االجرة. مع ذلك، یمكنك أن تقدم  -إذا لم تكن المركبة بضمن القائمة المعتمدة، ال یمكن السماح للسیارة بتوفیر خدمة النقل الخاص 

 طلبا إلى اللجنة االستشاریة إلضافة المركبة إلى القائمة:
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695 

 
 

لماذا یجب علي دفع ثمن سیارة سیدان أو تصریح للنقل الطبي الغیر الطارئ بینما ال یتوجب على سائقي سیارات األجرة أو 
 الشركات غیر الوطنیة دفع رسوم للحصول على تصریح؟

 رحلة لكل دوالر 0.50 بقیمة إضافیة رسوم تحصیل الوطنیة برالغ والشركات األجرة شركات من بورتالند مدینةقوانین  تطلبت
غیر  الشركات وتصاریح األجرة سیارات تكلفةتغطي  رحلة تحصیلھا لكلالتي یتم  رسومان ھذه ال. بورتالند مدینة داخل تنطلق

 .األخرى البرامج وخدمات الوطنیة،
 
 

https://www.portlandoregon.gov/revenue/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648248
http://www.oregon.gov/oha/HSD/OHP/Tools/Transportation%D9%AA20Brokerage%D9%AA20Map.pdf
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/647833
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/648695


إذا كان عداد التاكسي الخاص بي ال یعمل، ھل یمكنني االستمرار في تشغیل سیارة األجرة ھذه في مدینة بورتالند طالما أني 
 ابلغ العمیل بالتكلفة قبل صعوده للسیارة؟

 تحتوي أن یجب. إصالحھ یتم حتى بورتالند مدینة في سیارتك تشغیل یمكنك ال یعمل، ال بك الخاص التاكسي عداد كان إذا. ال
 ائتمان بطاقة آلة أو كامیرا أو ملاع عداد بدون التشغیل. ائتمان تعمل وكامیرات وبطاقات عدادات على األجرة سیارات جمیع
. بك الخاص التشغیل تصریح إلغاء أو تعلیق إلى مخالفة ألول عقوبةك$  1000 من تتراوح والتي ب، الفئة من مخالفة تعتبر
 :العقوبات جدول إلى الرجوع یرجى

https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255 
 
 

 یمكنني ان اعمل كسائق لدى أي شركة؟إذا كان لدي رخصة سائق سیارة أجرة او رخصة تأجیر النقل الخاص، ھل 
 على وعالوة. بورتالند مدینة في الشركة لتلك الخدمات تقدیم قبل فیھا تعمل شركة كل قبل منلدیك رخصة  تكون أن یجب. ال

 الخاص بتلك الشركة. النقل خدمة لنوع مناسب تصریح لدیك یكون أن یجب ذلك،
 
 

 انتھاء الصالحیة؟ھل ان رخصتي ساریة المفعول بعد تاریخ 
الرخصة التي  صالحیة انتھت إذا. الصالحیة انتھاء تاریخ قبل جدید تصریح على الحصولان تقوم بورخصاً م تكون أن یجب. ال

 .تصریحك تجدید أجل من بھا تعمل التي الشركةقیادة المركبة وقم بإبالغ  عن توقف حالیا، لدیك
 
 

 بدون رخصة ساریة المفعول؟ ھل سأحصل على غرامة إذا كنت أقود السیارة
 یكن ولموجود رخصة  مع أو فعالة رخصة بدون تعمل أنك وجدنا إذا شركتكوعلى  كیلع مدنیة عقوبات إصدار سیتم. فعال نعم

 برنامجوتدخلك بضمن  أوال علیك تصادق أن یجب معھا تعمل شركة كل أن تذكر. بھا تعمل التي الشركة قبل منعلیھا  مصدقا
 رمز لعرض. 16.40.930 الفصل بورتالند مدینة قانون في المدنیة العقوبات ىك االطالع علیمكن. التنظیمي بورتالند مدینة

 :المدینة
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841 

 
 

 كل سنة؟ جیك) جدید إجراء فحص جنائي (باكـگراوندل سأحتاج إلى ھ
السیاقة  وتاریخ بكالخاص جنائي لالتاریخ ا من بالتحققفیھا مطالبة  الالزمة الخدمات لتقدیم انت مرخص شركة كلان . فعال نعم

 سنویاً.
 
 

 لماذا یكون الفحص الجنائي ضروري سنویا إذا كنت سائقاً في بورتالند لسنوات عدیدة؟
 خدماتھا، لتقدیم انت مرخص شركة لكل شھرا 12 كل جدیدجیك)  (باكـگراوندجنائي  فحص إكمال یتم أن المدینة قوانین تتطلب
 .منھا االنتھاء تم مرة آخر منذ التقریر على تظھر قد جدیدة سجالت أي معرفةلوذلك 

 
 

مكتب التحقیقات الفدرالي للحصول على ھل یمكنني استخدام الفحص الجنائي الذي تم مؤخرا من قبل شركتي أو الشرطة أو 
 رخصة برنامج تأجیر النقل الخاص؟

لخبراء  الوطنیة الرابطة قبل من الفحص الجنائي المعتمد استخدمت قد الشركة تكون أن االمر نسبي حیث انھ یعتمد على ھذا
 . معینة بحث عملیات یتضمن أن یجبالفحص الجنائي  أن على صتن المدینة الفرز الجنائي حیث ان قوانین

 :للمتطلبات المدینة قانون راجع
 https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139  

توفر الفحص  الفدرالي التحقیقات ومكتب الشرطة. المتطلبات نفس لدیھم بفت)األجرة ( –السواق لدى شركة النقل الخاص  جمیع
 لیسالجنائیة  الخلفیة فحص فإن وبالتالي نبس، -الھیئة لوطنیة لخبراء الفحص الجنائي  قبل منمعتمدین  لكنھم لیسوا الجنائي،

 .المعتمدة ركاتلشا الموقع االلكتروني لمعرفة على االطالع یرجى. كافیا
https://www.napbs.com/ 

 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649255
https://www.portlandoregon.gov/auditor/article/646841
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139
https://www.portlandoregon.gov/citycode/28593#cid_649139
https://www.napbs.com/


 
 ما المدة التي یستغرقھا الفحص الجنائي وفحص سجل السیاقة؟

وبمجرد  یوما. 30وسجالت القیادة، فقد یستغرق إكمالھا ما یصل إلى الجنائیة  الخلفیةإذا كانت المدینة تطلب وتراجع برنامج 
ركتك بمجرد شلالموافقة لك ووالموافقة علیھ قبل إرسال االطالع دتھ إلى المدینة، یجب على الموظفین االنتھاء من التقریر وإعا

 .للحصول على ترخیصالمدینة  مركز استالم ھذه الرسالة اإللكترونیة للموافقة، یمكنك الذھاب إلىمتى ما قمت ب
 
 

 ؟ختبارمتى یجب أن أجري اال
عبور ل یوما 30 لدیك سیكون یتم ابالغك فیھا ان ترخیصك تم قبولھ، المدینةمكتب إدارة  من إلكتروني برید رسالة استالم عند

 یجب. تحصل على الرخصة تكون أن قبل االختبارتكمل و التدریبتقوم ب أن یمكنك. أعلى أو٪ 80 بنتیجة واالختبار التدریب
  إلى نتقالباال اآلن ابدأ. شھرا 12 كل اختبارلقیام بو التدریب اجتیاز سائق كل على

www.TransportationPermit.com 
 
 

 یوما من الحصول على رخصتي؟ 30ماذا لو لم اقم باجتیاز تدریب السیاقة واالختبار في غضون 
الحصول  عملیة لبدء أیضا تحتاج سوف. واالختبار التدریب جتازت حتى ،ان تعمل یمكنك ال لذلك وإیقاف رخصتك. تعلیق سیتم
 من جدید. أخرى مرة سائق شھادةعلى 

 
 

 ذلك الراكب؟لإذا طلب أحد الركاب سیارة ذات جھاز لرفع الكرسي المتحرك، كم من الوقت لدي للذھاب 
ستستغرق  كنت إذا. فیھ الراكبالموقع الذي  إلى للوصول دقیقة 30 لدیھا األجرةالنقل (تي ان سي) وسیارات  ان شركة شبكات

 أن اعتبارك في تضع أن یرجى. وابالغھ بالوقت المتوقع فیھ وصولك بالراكبالتصال ا علیك یجبعندھا  ،وقت أطول من ذلك
 الراكبا قد ابلغت كنت إذا عما النظر بغض ،وقت الطلب من دقیقة 30 من أكثر بعد وصلت إذابحقك  تصدر قد المدنیة العقوبات

 .مبكر وقت في
 
 

 لدي حساسیة من الكالب. ھل من الممكن أن أخبر أحد الركاب بأني سأجد لھم سائق جدید إذا لم أكن ارغب بركوب كلبھم؟
 الذین لألشخاص الخدمةتقدیم  رفض أوالدخول للسیارة  لمنع مناسبة وصحیحة أسبابا لیست الكالب من والخوف الحساسیة. ال

 ترافقھم حیوانات الخدمة. 
 
 

كنت متورطا في حادث اصطدام، ھل أحتاج إلى إظھار تأمین سیارتي للسائق اآلخر إذا كانت شركتي لدیھا تأمین وھل إذا 
 یستطیع السائق اآلخر االتصال بشركتي ویطلب مقابلتھم؟

 أثناء السیارة في التجاریة المركبات على التأمین من ورقیة نسخة على لحفاظمطالبین بال بورتالند مدینة فيكل سواق بفت 
 عن فضال السیارة، في تأمینھم الشخصي من ورقیة نسخةب االحتفاظشبكات النقل (تي ان سي)  شركةعلى سواق  یجب. التشغیل
 الحادث وقوع وقت المعني اآلخر للطرف التأمین وثائق تقدیم یجب .شبكات النقل (تي ان سي) شركةالمتوفر من قبل  التأمین
 .الطلب عند شرطة ضابط أو بورتالند مدینةمكتب إدارة  موظفي من أي على عرضھ یتم أن ویجب

 
 

كیف یمكنني تقدیم تقریر إلى مكتب مدینة بورتالند إذا تم القاء القبض على أو تم اتھامي أو ادانتي بجریمة؛ في حالة حدوث 
 بي أو تحدیدھا ألي سبب من األسباب؟تصادم أثناء قیادتي لسیارة النقل الخاص، أو إذا ما تم تعلیق رخصة القیادة الخاصة 

 یمكنك ارسال برید الكتروني الى العنوان التالي:
regulatory@portlandoregon.gov. State 

 یجب اإلبالغ عما حصل وإعطاء رقم رخصتك واسمك ورقم الھاتف.
 
 

 سیارتي إذا لم یكن لدي مانع بخصوص الرائحة؟ھل یمكن أن یدخن ركابي في 

http://www.transportationpermit.com/
mailto:regulatory@portlandoregon.gov


سیارة  داخل)  فیب (اوالسجائر او یستخدم جھاز التبخیر  یدخن أن ألحد القانوني غیر فمن ،16.40 بورتالندلقانون مدینة  وفقا. ال
 النقل  الخاصة لألجرة.

 
 
برخصة السیاقة الحالیة إذا تم تعلیق الرخصة ل یمكنني الحصول على رخصة سیاقة جدیدة من مدینة بورتالند أو االحتفاظ ھ

 الخاصة بوالیتي لفترة قصیرة من الوقت؟
 12بذلك فانت ال تملك الماضیة،  12الخاصة بك ألي سبب (حتى لمدة یوم واحد) في األشھر ال  سیاقةإذا تم تعلیق رخصة ال

ً ا . لذلك، ال یمكنك أن تكون سائقالمتواصلة السیاقةتاریخ من متتالي شھرا   رخصتكھ في مدینة بورتالند وسیتم رفض ل مرخصا
السائقین ھم من  والمواصالت للنقلبفــت  السواق الخاصین بشركةید التأكد من أن یرمدینة بورتالند مكتب إدارة . اأو تعلیقھ

ر على: عدم اإلبالغ تصیقولكن ال یشمل  بھذه بعض األمثلة التي تخص ما تقوم دائرة المركبات بتعلیقھ،األكثر مسؤولیة فقط. 
؛ عدم المثول أمام المحكمة؛ عدم دفع غرامة؛ عدم دفع إعالة الطفل (بما في ذلك التأخر في دفعات دائرة المركباتعن حادث 

 بثالثةاو ان یكون الشخص متھما  أو اختبار البول دمعطاء عینة وإالموافقة على التنفس عدم ؛ تحت تأثیر الخمرالدعم)؛ القیادة 
 خمس سنوات؛ أو وجود أربعة إدانات و / أو تصادمات في فترة قصیرة من الزمن. الجرائم أو أكثر في غضون فترة 

 للمزید من المعلومات:
http://www.oregon.gov/ODOT/DMV/pages/driverid/suspreasons.aspx  

 
 

 ھل یجب على ابالغ دائرة تسجیل المركبات الـــ (دي ام في) عندما یتغیر عنواني؟
 كما عنوانك، تغییر من یوما 30 غضون فيباإلبالغ ان تقوم  أوریغون والیةدائرة إدارة المركبات في  منك تطلب. فعال نعم

 مدینة. ةغرام إصدار یتم قدف تحدیثھا، في فشلت إذا. أیام 10 غضون في التغییرات عن اإلبالغ واشنطنوالیة  منك تطلب
 أكثر لدیك كان إذا  النقل الخاص لألجرة.قیادة  امتیاز كترفض منح وسوف بك الخاصة القیادة سجل استعراضتقوم ب بورتالند

دائرة  من تأكد. الماضیة 3 ال السنوات في وقت أيتعلیق لرخصة السیاقة  لدیك أو/  و شھرا 12 فترة في واحد انتھاك من
 :المعلومات من للمزید. جیدة قیادة سجل على الحفاظ عن مسؤوالً  دائما تكونان و الفور على تغییرات بأي المركبات

https://www.oregonlaws.org/ors/807.560 
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