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 صحفي  بیان
 

 تجدید البطاقات عبر اإلنترنت لتیسیر األمور على سكان ألبرتا 
  2022مایو/أیار   16

یمكن لسكان ألبرتا اآلن تجدید رخص القیادة وبطاقات الھویة عبر اإلنترنت في أي وقت  
 وأي مكان.

تستمر حكومة ألبرتا في الحد من التعقیدات الروتینیة وفي تسھیل الحصول على الخدمات، مما یجعل الحیاة أفضل وأكثر راحة لسكان  
مایو/أیار، یمكن لسكان ألبرتا تجدید رخص القیادة وبطاقات الھویة عبر اإلنترنت. ستتوفر الخدمات عبر بوابة  17ألبرتا. اعتباراً من 

MyAlberta eServices .اإللكترونیة 

 للتجدید عبر اإلنترنت، سیسجل سكان ألبرتا دخولھم في حساب مصّدق وعلیھم استیفاء معاییر األھلیة التالیة:

 عاماً على األقل لتجدید بطاقة الھویة.  18عاماً لتجدید رخص القیادة أو  75إلى  17أن یكون العمر ما بین  •
 أن یكون مقیماً في ألبرتا.  •
 لدیھ رخصة قیادة غیر معلقة. أن تكون  •
 أن ال یحتاج إلى تغییر بیاناتھ الدیمغرافیة، مثل العنوان أو الطول أو الجنس على رخصة القیادة أو بطاقة الھویة.  •
 أن ال تكون قد انتھت صالحیة بطاقتھ قبل أكثر من ستة أشھر. •
 أن ال یحتاج إلى تقریر فحص طبي لتجدید رخصة القیادة. •
 صورة والتوقیع على البطاقة أقل من عشرة أعوام.أن یكون ُعمر ال •

 حقائق سریعة

یثبت الحساب المصّدق على اإلنترنت ھویة الشخص بنفس الطریقة التي تثبتھا بطاقة الھویة أو رخصة القیادة بشكل   •
قدیم الخدمات  شخصي، لذلك یستطیع سكان ألبرتا إتمام الخدمات اآلمنة للعربات ذات المحرك على اإلنترنت دون الحاجة لت

 بشكل شخصي. 
o  یستطیع سكان ألبرتا الذین ال یملكون حساب مصّدق التسجیل للحصول علیھ مجاناً على الموقع اإللكتروني

account.alberta.ca 
o  ال یتعقب التحقق من المعلومات تعامالت المستخدم وھو فقط لحفظ المعلومات الضروریة إلنشاء الحساب

المعلومات سوى مع الھیئات التي تحتاج إلیھا والتي لدیھا الصالحیة للحصول علیھا   والمصادقة علیھ. ال تُشارك
 كي یتمكن الشخص من تلقي الخدمة. 

سیظل بإمكان سكان ألبرتا الحصول على خدمات التسجیل بشكل شخصي وسیبقى لدیھم الخیار في تجدید رخصھم أو   •
 بطاقات ھویاتھم بشكل شخصي أو عبر اإلنترنت.

بعد معالجة التجدید عبر اإلنترنت.  MyAlberta eServicesسیتمكن سكان ألبرتا من تحمیل رخصة مؤقتة من بوابة  •
یمكن أن تكون الرخصة المؤقتة ضروریة إذا كانت الرخصة الصادرة في ألبرتا ستنتھي قبل وصول البطاقة الجدیدة 

 بالبرید. 
 :  MyAlberta eServicesت عبر بوابة تتوفر أیضاً خدمات التسجیل التالیة على اإلنترن •



 
 

Classification: Public 
 

o  تسجیل الوالدات وطلب شھادات المیالد 
o   تجدید التسجیل لمدة سنة بالنسبة لمركبات الركاب ودراجاتھم الناریة ومركبات الطرق الوعرة وبعض المركبات

 التجاریة والزراعیة
o  نسخ مطابقة لشھادات تسجیل المركبات 
o  المسجلة تصاریح نقل المركبات غیر 
o طلبات لوحات المركبات الممیزة 
o نبذة عن السائق عادیة أو تجاریة 
o تقاریر بیانات المركبة 

 على سكان ألبرتا إتالف البطاقات السابقة   •
o  لن یُسلم سكان ألبرتا بعد اآلن رخص القیادة وبطاقات الھویة القدیمة السابقة لموظفي التسجیل وسیحتفظون

 ات الجدیدة بالبرید، حتى لو قاموا بالتجدید بشكل شخصي. ببطاقاتھم حتى یستلموا البطاق
o  تُعد حیازة أكثر من رخصة قیادة صالحة جریمة. على سكان ألبرتا إتالف بطاقاتھم السابقة بطریقة آمنة عند

 وصول البطاقات الجدیدة.

 

 معلومات ذات صلة

 جّدد أو استبدل رخصة القیادة  •
 احصل على بطاقة ھویة  •
• MyAlberta eServices 

 

https://www.alberta.ca/renew-replace-drivers-licence.aspx#:%7E:text=expired%20driver's%20licence.-,Renew%20a%20driver's%20licence,bring%20a%20completed%20medical%20form.
https://www.alberta.ca/get-id-card.aspx
https://eservices.alberta.ca/
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