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رخصة أونتاريو للقيادة )السياقة)

•

للقيادة في أونتاريو، يجب أن تحصلوا على رخصة 
صالحة من أونتاريو للقيادة أو السياقة. في أول 60 يوماً 

من وصولكم، يمكنكم استخدام رخصة القيادة من دولة 
أخرى. بعد ذلك، عليكم أخذ رخصة أونتاريو للقيادة 

الخاصة بكم. تستطيع النساء والرجال تقديم الطلب ويجب 
أن يوّفوا الشروط التالية:

أن يكون عمركم 16 سنة.

أن تخضعوا المتحان خّطي – وهو متوفّر بعدة لغات.   •

أن تخضعوا لفحص نظر واختبارين عمليين للقيادة. •

فئات مختلفة لُرخص القيادة

الفئة G – للسيارات، وعربات الفان، والشاحنات •
الصغيرة.

فئة M – للدّراجات النارية. •

الفئة التجارية )A وE( – للشاحنات الكبيرة •
والباصات.

نظام أونتاريو للتخّرج في رخصة القيادة

يجب أن تكون لديكم رخصة اختبارية لمدة سنتين قبل 
حصولكم على الرخصة الكاملة.

رخصة G1 – للسائقين الُجدد الذين يستطيعون القيادة •
فقط بوجود سائق آخر ُمرّخص في السيارة. يمكنكم 

حجز اختبار رخصة G2 بعد 12 شهراً، أو إذا أخذتم 
دورة القيادة اآلمنة، يمكنكم الحجز بعد 8 أشهر فقط.

رخصة G2 – للسائقين في الفترة االختبارية الذين •
يستطيعون القيادة لوحدهم مع بعض القيود. يجب أن 

يأخذ سائقو رخصة G2 اختبار القيادة بعد التدّرب 

على القيادة بأنفسهم.

رخصة G – وهي الرخصة الكاملة حيث ال يخضع •
السائقون ألية قيود وال يحتاجون إلى الخضوع لمزيد 

من االختبارات.

إذا كانت لديكم رخصة قيادة صالحة من دولة أخرى، قد 
تستطيعون تبديلها مع الرخصة الكاملة G أو تجاوز مرحلة 

.G2 أو G1

اعرفوا عن تقديم الطلبات لتبديل الرخصة والرخص  •
drivetest.ca  األجنبية على موقع

المستندات المطلوبة

•

•

أحضروا بطاقة هوية عليها اسمكم القانوني، وتاريخ 
ميالدكم، وتوقيعكم.

يجب أن تكون بطاقة هويتكم مستنداً أصلياً وليست 
مجرد نسخة عنه. يجب أن تكون باللغة اإلنجليزية أو 

الفرنسية.

اعرفوا المزيد عن مستندات الهوية المقبولة في  •
“  drivetest.ca درايف تيست” على موقع

 مركز اختبار القيادة 

للتقّدم بطلب الحصول على رخصة، اذهبوا إلى مركز 
اختبار القيادة DriveTest مع مستنداتكم المطلوبة.

للحصول على رخصة G1، يجب عليكم القيام بما يلي:

الخضوع الختبار معلومات خّطي – ال يوجد وقت •
محدّد إلنهاء االختبار وهو ُمتاح بـ20 لغة أو يمكنكم 

إحضار مترجم مؤّهل معكم لمساعدتكم.

إذا نجحتم في االختبار الخّطي، ستخضعون الختبار  •



•

•

•

النظر.

إذا نجحتم في اختبار النظر، سيتّم أخذ صورتكم. •

عندها تحصلون مباشرة على رخصة G1 المؤقّتة •
وسيتّم إرسال بطاقة رخصة القيادة الخاصة بكم مع 

صورتكم عبر البريد العادي.

•

•

•

إذا رسبتم في االختبار، عليكم دفع رسوم ألخذه مرة 
أخرى.

للحصول على رخصة G2 أو G، يجب أن تحجزوا 
.DriveTest Centreموعداً الختبار الطريق على موقع

اطبعوا نسخة من تأكيد البريد اإللكتروني الذي حصلتم 
عليه وأحضروه معكم باإلضافة إلى بطاقة هوية إلى 

.DriveTest مركز

أحضروا سيارة )مركبة(. ال يوفّر مركز اختبار القيادة 
السيارات أو المركبات. يمكنكم استعارة مركبة أو 

استئجار واحدة من مدرسة التدريب على القيادة التي 
تتعاملون معها.

•

•

إذا لم تنجحوا في اختبار الطريق، يجب أن تحجزوا 
موعداً آخر.

بعد نجاحكم في اختبار G2، عليكم االنتظار مدة 12 
.G شهراً قبل أخذ اختبار رخصة

بعدما تتجاوزون اختبار الطريق، ستحصلون مباشرة •
على رخصة مؤقّتة وسيتّم إرسال بطاقة رخصة القيادة 

الخاصة بكم والتي تحتوي على صورتكم عبر البريد 
العادي.

التحضير الختبارات القيادة

 MTO Driver’sاقرؤوا الُكتّيب الرسمي للسائق
Handbook، وهو ُمتاح للشراء أو القراءة على 

اإلنترنت.

توّفر مدارس التدريب على القيادة صفوفاً تعليمية ودروسا 
عملية في القيادة. إذا أخذتم دورة في القيادة، قد تدفعون 

مبالغ أقّل في التأمين.




