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كيف تتأكد من صحة رخصة القيادة الرقمية 
في وضع اإلضاءةالصادرة في نيو ساوث ويلز  

تحتوي رخصة القيادة الرقمية عىل عدة مزايا تؤكد أنها صحيحة 
ل من إمكانية تزوير الهوية. يمكنوسارية المفعول، وبالتالي تقلّ

لحاملي الرخص عرض رخص القيادة الرقمية الخاصة بهم في  

وضع اإلضاءة االعتيادي أو الوضع الداكن االختياري.

للتأكد من أن ما تراه هو أحدث معلومات الرخصة الحالية  

اطلب من الزبون تحريك صورة الشاشة إىل أسفل لعرض  

آخر معلومات رخصته.

بالنسبة لحاملي الرخص الذين دون 
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47 WARATAH AVE 
RANDWICK NSW 
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شعار حي لحكومة نيو 

ساوث ويلز 

يثلتحدافيه تم قت وخر آ

ّك صورة الشاشةحر

إىل األسفل لعرض آخر  

معلومات الرخص

ينتهي مفعول رمز 
االستجابة السريعة  

)QR(ويعاد تحميله 

ة هرلزلمجسمة اةرلصواكتتحر

الوراتاه عند إمالة الهاتف

ّك صورة الشاشة إىلحر

أسفل لرؤية المزيد

عالمة مائية تطابق الصورة  

عىل البطاقة

ليس من)تفاصيل العنوان  

ا تحريك ًالضروري دائم

صورة الشاشة إىل أسفل  

 (لرؤية العنوان

قم بإمالة الهاتف 

تفلهااتقلب ما عندفقية أية ؤر

العمر من سنة دون 18

 سنة من 18

العمر سيكون هناك رمز بجانب تاريخ ميالدهم  

للتعرف عىل هويتهم بسرعة. 

الرخصة الموقوفة 

ء لجزافي بتة ثاضع وفتة الفي ضها عرسيتم 

 .شةلشاامن ي لعلوا

الرخصة المنتهية

ستعرض الفتة وضع ثابتة في الجزء العلوي  

من الشاشة. 

الفتات جميع األوضاع

 في الجزء العلوي من الشاشة وال تبقى ثابتًة

يمكن إخفاؤها عند تحريك الشاشة إىل أسفل. 

معلومات هامة

تجنب مسك هاتف الزبون. إذا صعبت عليك 

الرؤية، اطلب من الزبون تعديل الهاتف  

لتسهيل عملية الفحص. 

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن رخصة القيادة

الرقمية، اتبع النظام المتبع في قطاع عملك أو  

في مؤسستك.
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للمزيد من المعلومات  
service.nsw.gov.au/digital-driver-licence
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كيف تتأكد من صحة رخصة القيادة الرقمية 
في الوضع الداكنالصادرة في نيو ساوث ويلز  

ُستخدم الوضع الداكن بشكل شائع في الليل أو في بيئاتي

اإلضاءة المنخفضة لتقليل إجهاد العين وتسهيل رؤية الشاشة. 

يضمن هذا الخيار تمكين فاحصي البطاقات من فحص هذه 

ًا بسرعة وبأمان خالل قيامهم بالمسح الضوئيالبطاقات بصري

 عىل رخص نيو ساوث ويلز الرقمية. QRلرموز  
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شعار حي لحكومة نيو 

ساوث ويلز 

يثلتحدافيه تم قت وخر آ

ّك صورة الشاشةحر

إىل األسفل لعرض آخر  

معلومات الرخص

ينتهي مفعول رمز 
االستجابة السريعة  

)QR(ويعاد تحميله 

ة هرلزلمجسمة اةرلصواكتتحر

الوراتاه عند إمالة الهاتف


ّك صورة الشاشة إىلحر

أسفل لرؤية المزيد

عالمة مائية تطابق الصورة  

عىل البطاقة

ليس من)تفاصيل العنوان  

ا تحريك ًالضروري دائم

صورة الشاشة إىل أسفل  


(لرؤية العنوان 

قم بإمالة الهاتف 

تف لهااتقلب ما عندفقية أية ؤر
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Under 18

CONDITIONS 

Under 18 

سنة من بالنسبة لحاملي الرخص الذين دون 18
العمر سيكون هناك رمز بجانب تاريخ ميالدهم 

للتعرف عىل هويتهم بسرعة. 

الرخصة الموقوفة 

Suspended C class. More info

ء لجزافيبتة ثاضعوفتةالفي ضها عرسيتم 

 .شةلشاامن ي لعلوا

الرخصة المنتهية

Expired C class. Renew now

ستعرض الفتة وضع ثابتة في الجزء العلوي  

من الشاشة. 

الفتات جميع األوضاع

Steve 
CITIZEN

NSW Driver LicenceNSW Driver Licence

Suspended C class. More info 

 في الجزء العلوي من الشاشة وال تبقى ثابتًة

يمكن إخفاؤها عند تحريك الشاشة إىل أسفل. 

معلومات هامة

تجنب مسك هاتف الزبون. إذا صعبت عليك 

الرؤية، اطلب من الزبون تعديل الهاتف  

لتسهيل عملية الفحص. 

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن رخصة القيادة

الرقمية الصادرة في نيو ساوث ويلز، اتبع النظام  

المتبع في قطاع عملك أو في مؤسستك.

للمزيد من المعلومات  
service.nsw.gov.au/digital-driver-licence
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