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FINED OUTFINED OUT
A practical guide for people 
having problems with fi nes

هل تواجهك 
مشاكل في دفع 

الغرامات؟

 ال تتجاهل الغرامة أبًدا - 
احصل على المساعدة اليوم

قد يبدو األمر مربًكا ولكن يمكنك دائًما فعل شيء حيال 
هذا الموضوع.

لمعرفة خياراتك، يمكنك:
تصفح اإلنترنت واستخدام مساراتنا اإلرشادية     		◆
المجانية. هناك مساران لمساعدتك بشأن الغرامات وهما      
FineFixer NSW  و Traffic Offences طور محامو      
هيئة Legal Aid NSW هذان المساران لمساعدتك على      
إيجاد أفضل الخيارات لظروفك. يمكنك العثور على هذين      
المسارين وغيرهما من المسارات اإلرشادية على موقع      
مؤسسة LawAccess NSW اإللكتروني للمساعدة      

 legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au :القانونية   
ألِق نظرة على Fined Out - مجاني    		◆
متاح عبراإلنترنت لمساعدة      
األشخاص على معرفة الخيارات      
المتاحة  أمامهم للتعامل مع الغرامات.      
Fined Out متاح على صفحة      

المنشورات  التابعة لموقع    
Legal Aid NSW اإللكتروني:    

        

◆ تحدث إلى Revenue NSW - اطلع على أرقام الهواتف  
الموجودة في الصفحة الخلفية من هذا الكتيّب أو انتقل      
  www.revenue.nsw.gov.au/ :إلى موقعهم اإللكتروني   

 fines-and-fees/cant-pay-your-debt   
تواصل مع LawAccess NSW عبر الهاتف للحصول      ◆

على المساعدة القانونية المجانية من خالل الرقم     
.   .1300 888 529   

هل تحتاج إلى المساعدة؟
 هيئة Legal Aid NSW: يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني

  www.legalaid.nsw.gov.au أو االتصال بمؤسسة
LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300 للحصول على 

المساعدة القانونية المجانية والمعلومات واإلحاالت.

المراكز القانونية المجتمعية )CLC(: االستشارات والمساعدات
القانونية المجانية. للعثور على أقرب مركز قانوني مجتمعي، اتصل 

 على الرقم 7333 9212 أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني: 
www.clcnsw.org.au

خط المساعدة الوطني لسداد الديون: 007 007 1800 
االستشارات والمساعدات القانونية المجانية. للحصول على 

 المعلومات حول المستشارين الماليين المجانيين:
www.financialrights.org.au

www.revenue.nsw.gov.au/fines-                                 
and-fees/cant-pay-your-debt

إشعارات العقوبات: 118 138 1300
أوامر اإلنفاذ: 805 655 1300

 Work & Development Order الخط الساخن لبرنامج 
)أمر العمل والتحسين الذاتي(: 879 478 1300

يعتبر هذا المنشور دليالً عاًما للقانون. ويجب أال تعتمد عليه 
بوصفه مشورة قانونية، ونوصي أن تتحدث مع محاٍم حول 

حالتك.

هذه المعلومات صحيحة وقت الطباعة، ومع ذلك قد تتغير. 
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى االتصال بمؤسسة

LawAccess NSW  على الرقم 529 888 1300.

This publication is available in Arabic, English, Farsi, 
Sim Chinese, Spanish, Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021
لطلب الكتيّبات عبر اإلنترنت:

www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

: Legal Aid NSW لمزيد من المعلومات عن خدمات

هل تحتاج إلى المساعدة للتواصل معنا؟
إذا كنت بحاجة لمترجم فوري، فيُرجى االتصال 

 بخدمة الترجمة التحريرية والفورية 
)TIS National( على الرقم 450 131 )من 

الساعة 9 صباًحا حتى الساعة 5 مساًء( وطلب 
.LawAccess NSW التحدث إلى
هل تواجه صعوبة في السماع أو التحدث؟

إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، 
ل الوطني  فيُرجى االتصال بخدمة المرِحّ
)National Relay Service( على الرقم

 677 133 وطلب التحدث إلى 
 LawAccess NSW أو زيارة الموقع 

 www.relayservice.gov.au

 MAY 2021/ 2021أيار/مايو
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هل تواجهك مشاكل في دفع 
الغرامات؟

جميع الغرامات لها تاريخ استحقاق للدفع.

Revenue NSW إذا لم تسدد غرامتك في موعد استحقاقها، فستبدأ 
في اتخاذ إجراءات إنفاذ ضدك.

ما المقصود بإجراءات اإلنفاذ؟
:Revenue NSW إجراءات اإلنفاذ تعني أنه بإمكان

◆	إضافة تكاليف اإلنفاذ على دينك
◆	إيقاف رخصة قيادتك
◆	إلغاء تسجيل سيارتك

◆	مصادرة ممتلكاتك، أو
◆	سحب المال من راتبك أومن حسابك المصرفي.

يمكنك إيقاف Revenue NSW من اتخاذ إجراءات
اإلنفاذ. ما عليك سوى إبرام اتفاق لسداد الغرامة

أو التعامل معها بطريقة تناسب ظروفك.

◆	الغرامات الصادرة عن المحاكم هي غرامات تفرضها المحاكم
وتشمل تكاليف المحكمة والرسوم الخاصة بدعم المتضررين.  

إشعارات العقوبات هي غرامات صادرة عن مفتشي مواقف    		◆
السيارات أو ضباط الشرطة أو الحراس أو ضباط المرور     

أو كاميرات مراقبة المرور بوالية نيو ساوث ويلز أو الوزارات    
الحكومية األخرى. ويمكن أن تشمل ركن السيارة أو     
تجاوز السرعة أو ارتكاب المخالفات المتعلّقة بالقطارات أو     

التخلف عن التصويت أو المخالفات المتعلقة بهيئة المحلفين.  
يتم إصدار أوامر تعويض المتضررين من قبل هيئة الخدمات    		◆

ل هذه األوامر إلى  المعنية بالمتضررين وتحوَّ   
Revenue NSW  إذا لم يتّم سدادها.  

أنواع الغرامات
هناك ثالثة أنواع من الغرامات التي تتولى شأنها

Revenue NSW: الغرامات الصادرة عن المحاكم 
وإشعارات العقوبات واألوامر بتعويض المتضررين.

ماذا أفعل؟
قد تكون عملية تخفيض الدين الناجم عن الغرامات أسهل مما تعتقد.

حتى إذا كان لديك الكثير من الديون الناجمة عن الغرامات التي تراكمت 
بمرور الوقت، فال تزال هناك أمور يمكنك القيام بها لوقف إجراءات 

اإلنفاذ والعودة إلى المسار الصحيح.

هناك خيارات وخدمات متاحة لمساعدتك إذا كنت تعاني من مشكالت 
مالية أو طبية أو مشاكل شخصية أخرى خطيرة.

بعض هذه الخيارات والخدمات موضحة في هذا الكتيّب.

الخيارات المتاحة للتعامل مع الغرامات 
المفروضة عليك

د الغرامة في موعد استحقاقها. أو قم بإجراء    ادفعها. سدِّ 		◆
الترتيبات مع Revenue NSW لوضع خطة للدفع وسداد     
المدفوعات بمرور الوقت. يمكن القيام بذلك حتى لو فات     

موعد سداد الغرامة.  

اإلنفاذ المبكر. يمكنك التقدم بطلب إلنفاذ الغرامة في    		◆
وقت مبكر، قبل فوات موعد السداد. إذا فعلت ذلك، فلن     
تضيفRevenue NSW تكاليف اإلنفاذ إلى الغرامة.     
يمكنك بعد ذلك دفع الغرامة بموجب خطة سداد أو أداء المهام     
   Work and Development Order في إطار برنامج  

)أمر عمل وتحسين ذاتي( )انظر أدناه(.  

طلب المراجعة. إذا كنت تعتقد أنه لم يكن ينبغي إصدار    		◆

Revenue NSW الغرامة بحقك، فيمكنك التقدم بطلب إلى   
لمراجعة هذه الغرامة. يمكنك العثور على مزيد من      

  Revenue NSW المعلومات حول طلبات المراجعة على موقع  
www.revenue.nsw.gov.au:اإللكتروني   

 fines-and-fees/request-a-review/  

تسمية سائق آخر إذا استلمت مخالفة قيادة تّم رصدها من     ◆
خالل كاميرات المخالفات المرورية ولم تكن أنت سائق ا    

/www.revenue.nsw.gov.au :لسيارة في ذلك الوقت   
fines-and-fees/nominate-someone-else  

اختيار المثول أمام المحكمة واالستئناف. يمكنك    		◆
اختيار االعتراض على إشعار العقوبة عن طريق     

الذهاب إلى المحكمة. وإذا تلقيت غرامة من المحكمة،    
يمكنك االستئناف أمام محكمة أعلى. احصل على     

المشورة القانونية قبل أن تختار الذهاب إلى المحكمة.    
بمجرد أن تتلقى إخطاًرا بالحضور إلى المحكمة، ال    

يمكنك تغيير رأيك.  
  ◆

)أمرعمل وتحسين ذاتي(. إذا كنت تعاني من مرض    
عقلي أو إعاقة ذهنية أو إعاقة إدراكية أو إدمان تعاطي    
المخدرات أو إذا كنت مشردًا أو تعاني من ضائقة مالية    

شديدة، بما في ذلك األشخاص المستفيدين من إعانات    
مؤسسة Centrelink )سنترلينك( أو شؤون المحاربين    

القدامى أو الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما،    
فيمكنك أداء المهام لسداد الغرامات. وتشمل هذه     

العمل غير مدفوع األجر )التطوع( أو دورات   األنشطة    
التعليم أو تنمية القدرات الشخصية أو البرامج اإلرشادية    

أو برامج االستشارات المالية أو برامج إدارة القضايا    
أو البرامج العالجية أو البرامج اإلرشادية المخصصة    

للشباب دون سن 25 عاًما. بمجرد إجراء الترتيبات    
ألداء المهام في إطار برنامج WDO مع منظمة راعية    
تحت إشراف Revenue NSW، ستتوقف إجراءات    
اإلنفاذ والقيود المفروضة على القيادة بسبب الغرامات    

غير المدفوعة.  

وإذا كانت خطة السداد غير مناسبة ولم تكن مؤهالً ألي   		◆
  Work and Development نشاط من أنشطة برنامج  
Order )أمر العمل والتحسين الذاتي(، يمكنك أن تطلب    

من Revenue NSW تخفيًضا بنسبة %50 عن     
بعض الغرامات الصادرة بموجب إشعارات     
العقوبات. تطبق هذه التخفيضات فقط في حال كنت    

مستفيدًا من إعانات مؤسسة Centrelink )سنترلينك(    
أو شؤون المحاربين القدامى وقت ارتكاب المخالفة ولم    

يفت موعد سداد الغرامة.  

إلغاء الغرامة. إذا كنت تعاني من ضائقة مالية أو معاناة   		◆
طبية أو شخصية خطيرة ولم تتمكن من دفع غراماتك،    
  Revenue NSW غراماتك، يمكنك التقدم بطلب إلى  
لشطب )إلغاء( دينك. يمكنك الحصول على المساعدة    

في هذا الخصوص عن طريق االتصال هاتفيًا بمؤسسة    
LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300.  

 Work and Development Order (WDO(
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