
ArabicCharged with driving without a licence?

هل تم اتهامك 
بالقيادة بدون 
رخصة قيادة؟

ا 
ً
ف ن عليك فعله إذا كنت مع�ت ما الذي يتع�ي

بالذنب فيما يتعلق باتهامات تتعلق 
بالقيادة بدون ترخيص أو تعليق ترخيصك 

أو إبطاله أو إيقافه.
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أنا متهم بالقيادة بدون رخصة قيادة، 
ما الذي يتوجب عيلي فعله؟
إذا كنت مقًرا بعدم ارتكابك هذه التهمة انظر:

قسم مخالفات القيادة عىل 		■	

  www.lawaccess.nsw.gov.au   

كتيب  Legal Aid NSW الذي ُيطلق عليه اللجوء إىل   		■

المحكمة  

إذا لم تكن عىل بينة بشأن ارتكابك هذه التهمة من عدمه، 
احصل عىل المشورة القانونية. توجد معلومات بشأن المكان 

الذي تحصل منه عىل المشورة القانونية تحت عنوان “من 
ي الصفحة 

ي الحصول عىل المساعدة القانونية؟” �ن أين يمكن�ن
10 من هذا الكتيب.

كيف أستعد للمثول أمام المحكمة؟

ة والسلوك الحصول عيل شهادات بحسن الس�ي

ون إىل  نكية المكتوبة من األشخاص الذين يش�ي قد تكون ال�ت
ه هذه الشهادات إىل  ي قضيتك. ُتوجَّ

حسن سلوكك مفيدة �ن
ي المحكمة، ويجب أن يذكر األشخاص أصحاب هذه 

قا�ن
الشهادات أنهم عىل معرفة بالتهم المنسوبة إليك للمثول أمام 

المحكمة بشأنها.

Legal Aid NSW لمزيد من المعلومات، انظر كتيب
ة والسلوك. المسىم شهادات حسن الس�ي

احصل عيل رخصة قيادة

إذا كنت متهًما بالقيادة بدون ترخيص، فمن األفضل الحصول 
عىل رخصة قيادة قبل تاريــــخ المثول أمام المحكمة. يمكنك 

العثور عىل معلومات عن كيفية إجراء ذلك ع�ب
https://roads-waterways.transport.nsw.gov.au.

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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قم بتسوية الغرامات

إذا كانت رخصة قيادتك معلقة لعدم سدادك الغرامات 
تيب سدادها. إذا كنت بحاجة إىل  المفروضة عليك، قم ب�ت

ي إدارة دين غراماتك، اتصل بقسم
 المساعدة �ن

Revenue NSW عل الرقم 805 655 1300 أو ع�ب 
.www.revenue.nsw.gov.au

يمكنك تنظيم خطة سداد، أو قد يصبح بمقدورك الحصول 
عىل برنامج عمل وتنمية )WDO( الذي يتيح لك تخفيض 

ما يصل إىل 1000 دوالر من غراماتك شهرًيا من خالل 
برامج العالج أو األنشطة المعتمدة. لمزيد من المعلومات، 
.www.legalaid.nsw.gov.au/wdo تفضل بزيارة

ن ما تريد اإلدالء به أمام المحكمة دوِّ

ن مالحظات بما ترغب اإلدالء  ي أو دوِّ
اكتب خطاًبا إىل القا�ن

ي المحكمة. ستنظر المحكمة فيما تقوله عندما تقرر 
به �ن

ي تصدر ضدك. العقوبة ال�ت

ي عليك ذكرها عند التحدث 
ي ينب�ن هناك عدد من األمور ال�ت

إىل المحكمة أو الكتابة إليها:

ت القيادة. لماذا اخ�ت 		■

ي أو ألنك  
ي اختبار تنفس عشوا�ئ

إذا كان قد تم إيقافك �ن 		■

. كنت تقود بشكل غ�ي طبي�ي أو خط�ي  

إذا لم تكن قد خططت للقيادة ، لكن حدث ما جعلك   		■

تقود، اذكر ذلك.  

إذا كنت بحاجة إىل رخصتك للعمل أو ألسباب    		■

شخصية، عىل سبيل المثال: 		

إذا كان هناك آخرون يعتمدون عليك 	§ 	

إذا كنت بحاجة إىل الرخصة للعمل، أحرصن     §  
تب عىل    خطاًبا من رب عملك يفيد بما سي�ت   
ي حال تم إيقاف ترخيصك لمدة   

وظيفتك �ن   
طويلة   

http://www.revenue.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/wdo
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ي الحاجة   
إذا كان لديك أسباب أخرى تقت�ن 	§  

إىل رخصة قيادة )عىل سبيل المثال، وجود      

م    ي إعاقة أو مشكالت صحية( فقدِّ
طفل يعا�ن   

دلياًل يثبت ذلك )كشهادة أو تقرير       

طبيب(،   

وإذا لم يكن هناك وسيلة نقل أخرى يمكنك    	§  

ك   
ّ
استخدامها )كالمواصالت العامة أو أن يقل   

ح ذلك أمام   أحد األصدقاء أو أفراد العائلة(، وضِّ   
المحكمة.   

ي تجعل المحكمة تقتنع بأنك لن ترتكب   األسباب ال�ت 		■

مخالفة مماثلة أخرى. عىل سبيل المثال، إذا كنت    
: ي

متهًما باآل�ت  

ي    القيادة بدون رخصة، ما الخطوات ال�ت 	§  
اتخذتها أو ستتخذها للحصول عىل رخصة. أو   

رخصة القيادة معلقة بسبب عدم سداد    	§  

ي اتخذتها أو    الغرامات، ما الخطوات ال�ت   

ي   
ستتخذها لتسديد الغرامات أو البدء �ن   

تسديدها.   

ما هو دخلك ومرصوفاتك األسبوعية )سيساعد    		■

ي تحديد الغرامة المناسبة   
ذلك المحكمة �ن  

ي ستفرضها عليك(. ال�ت  
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ي 
ّ فعله �ف ف عيلي ما الذي يتع�ي

المحكمة؟

ي  يمكن أن تطلب من المحكمة تأجيل قضيتك )وهذا يع�ن
 : ن عليك ما يىلي طلب تعليق قضيتك( إذا كان يتع�ي

التقدم بطلب للحصول عىل رخصتك )إذا كنت سائًقا   		■

ليس معك رخصة(  

تيبات المناسبة لتسديد أي غرامات معلقة   وضع ال�ت 	■

لدى قسم Revenue NSW )إذا كانت رخصتك    
معلقة بسبب عدم تسديد الغرامات(، أو  

الحصول عىل المشورة القانونية. 		■

ها معك إىل المحكمة. إذا كنت تمتلك رخصة قيادة، أحرصن

عند وصولك إىل المحكمة، ابحث عن موظف المحكمة 
ف بالتهمة الموجهة  ا وتع�ت

ً
ه بأنك تمثل نفسك قانون وأخ�ب

إليك. ستجد موظف المحكمة عادة داخل قاعة المحكمة 
أو قريًبا منها بالخارج.

إذا رغبت بالحصول عىل المشورة القانونية، فتقدم إىل 
محايمي Legal Aid NSW بالمحكمة أو اطلب من 

المحكمة تأجيل قضيتك للحصول عىل المشورة القانونية.

طة ورقة معلومات توضح أسباب  سيكون بحوزة ال�ش
اتهامك وماذا حصل بعد اتهامك. احرص عىل االطالع 

عىل هذه الورقة. إذا كنت غ�ي موافق عىل ما ذكرته 
ن عليك الحصول عىل المشورة القانونية  طة، يتع�ي ال�ش

افك بارتكاب المخالفة. قبل اع�ت

طة نسخة من  يجب أن يعرض عليك المديعي العام لل�ش
ي )إذا كان لك سجل( ونسخة من سجل 

سجلك الجنا�ئ
لع عىل هذه الوثائق بعناية للتأكد من أنها  القيادة. اطَّ

ك بالفعل. إذا كنت ترى وجود معلومات مغلوطة  تخصُّ
ي عندما 

ي أو سجل القيادة، أخ�ب القا�ن
بالسجل الجنا�ئ

ي الكالم.
ن دورك �ن يح�ي
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ي أثناء 
ي �ن

استمع إىل ما يدىلي به اآلخرون أمام القا�ن
ي 

انتظارك للنداء عىل اسمك. سيكون من الجيد االنتظار �ن
افات  ك ممن يقدمون اع�ت قاعة المحكمة واإلنصات لغ�ي

بالتهم الموجهة إليهم ليعطيك فكرة أفضل عن كيفية 
افاتك. تقديم اع�ت

افك  م اع�ت ي عندما ُينادى اسمك. قدِّ
ث إىل القا�ن تحدَّ

ي أو اقرأ من 
م خطابك إىل القا�ن

ِّ
بالتهمة ثم سل

م إىل المحكمة أي شهادات  ي أعددتها. قدِّ المالحظات ال�ت
أو وثائق مكتوبة لديك لدعم قضيتك.



ي عيلي عمله بعد قرار 
ما الذي ينب�ف
المحكمة؟

ح�ت إذا لم تسجل المحكمة إدانة ضدك ولم تجردك من 
خيص أو تعليقه  أهلية القيادة، فإن أي مدة إليقاف ال�ت

صدرت ضدك بالفعل بسبب مخالفة سابقة ستظل 
سارية المفعول.

خيص تجنب القيادة خالل مدة إيقاف ال�ت 		■

ي أثناء تعليق  
ال تقم بالقيادة بدون وجود رخصة أو �ن  

طة التحفظ عىل    ترخيصك أو إيقافه. يمكن لل�ش  
سيارتك لمدة 6 أشهر، فضاًل عن العقوبات     

ي الجدول أعاله، إذا أقدمت عىل القيادة  
المذكورة �ن  

ي مدة  
خالل مدة إيقاف ترخيصك ثالث مرات أو أك�ث �ن  

الخمس سنوات.  

إعادة التقدم بطلب الحصول عيل رخصة جديدة 		■

عند انتهاء مدة إيقاف ترخيصك، يجب عليك     
إعادة التقدم بطلب للحصول عىل ترخيص     
جديد. ألنك لن تحصل عليه تلقائًيا. إذا     
أقدمت عىل القيادة قبل تلك الخطوة، قد يتم     

ة إبطال الرخصة. تواصل مع   ي ف�ت
إدانتك “بالقيادة �ن  

Transport for NSW عىل الرقم 13 22 13 أو    
  .https://roads-waterways  تفضل بزيارة  

transport.nsw.gov.au. لمعرفة كيفية الحصول    
عىل رخصة جديدة.  

تسديد الغرامات 		■

إذا فرضت عليك المحكمة غرامة ما وترى صعوبة    
ي تسديدها خالل مدة 28 يوًما المقرر التسديد  

�ن  
خاللها، أخ�ب موظف المحكمة قبل مغادرتك بشأن    

وضع ترتيبات “مدة للدفع”.  
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ي الوقت المحدد، يمكن 
إذا لم تسدد الغرامة المفروضة �ن

لقسم Revenue NSW اتخاذ إجراء آخر ضدك. راجع 
كيفية وضع ترتيبات لتسديد غراماتك تحت العنوان 

“كيف أستعد للمثول أمام المحكمة؟”

برنامج إلغاء إيقاف ترخيص السائق  

ن الذين تم إيقاف  ترخيصهم أن   يمكن لبعض السائق�ي  
خيص. إذا   يطلبوا من المحكمة المحلية إزالة إيقاف ال�ت  

كنت مؤهاًل لتقديم طلب ترخيص، فستحتاج إىل إثبات    
أنك لم ترتكب أي مخالفات قيادة لمدة 4 سنوات أو    

ي تم إيقاف ترخيصك بسببها.   ، تبًعا للمخالفات ال�ت ن سنت�ي  
ي أي وقت بارتكاب بعض جرائم القيادة  

إذا تمت إدانتك �ن  
ة، فلن تتمكن من تقديم طلب. يجب أن تحصل   الخط�ي  

عىل المشورة القانونية قبل تقديم طلبك. لمزيد من    
المعلومات، انظر كتيب Legal Aid NSW المسىم    

هل تم إيقاف ترخيص قيادتك؟   
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ي الطعن بقرار المحكمة؟
هل يمكن�ف

يمكنك الطعن أمام محكمة المنطقة إذا كنت غ�ي راٍض عن 
ن عليك الحصول عىل المشورة  ، بيد أنه يتع�ي ي

قرار القا�ن
القانونية قبل القيام بهذه الخطوة. أمامك 28 يوًما من تاريــــخ 

ن عليك دفع رسم.  ي للتقدم بالطعن. كما سيتع�ي
قرار القا�ن

ي ضائقة 
لينك أو تعا�ن إذا كنت تحصل عىل إعانات من سن�ت

مالية، إسأل ما إذا كان من الممكن إعفاؤك من دفع الرسم 
المفروض أم ال.

 لمزيد من المعلومات عن كيفية الطعن، انظر كتيب 
Legal Aid NSW المسىم الطعن أمام محكمة المنطقة.

ي القرار، وكان 
ي المحكمة عندما اتخذ القا�ن

إذا لم تكن �ن
لديك سبب وجيه، يمكنك تقديم طلب إىل المحكمة إللغاء 

ي األمر. لمزيد من المعلومات حول ذلك  
القرار وإعادة النظر �ن

انظر كتيب Legal Aid NSW المسىم “مراجعة قرارات 
المحكمة المحلية”.

ي الحصول عيل 
من أين يمكن�ف

المساعدة القانونية؟
LawAccess NSW

LawAccess NSW عبارة عن خدمة حكومية مجانية 
ي نيو 

تقدم المعلومات القانونية واإلحاالت لألشخاص  �ن
LawAccess NSWساوث ويلز. يمكنك االتصال عىل

عىل الرقم 529 888 1300 أو الدخول إىل خاصية 
 دردشة الويب عىل موقع 

.www.lawaccess.nsw.gov.au

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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)Legal Aid NSW( ي نيو ساوث ويلز
المساعدة القانونية �ف

ي مشاكلهم القانونية. 
 تساعد Legal Aid NSW الناس �ن

ي 
و�ن لمعرفة أقرب المكاتب إليك، تفضل بزيارة الموقع اإللك�ت

www.legalaid.nsw.gov.au. يمكن لخدمة 
ي مكتب 

 LawAccess NSW حجز موعد لك �ن
ي معاي�ي األهلية الخاصة 

Legal Aid NSW إذا كنت تستو�ن
بنا، يمكنك االتصال بهم عىل 529 888 1300.

ي 
ي المحكمة فقط �ن

سوف يمثلك مكتب Legal Aid NSW �ن
: بعض الحاالت. نفحص ما يىلي

ي تمتلكها دخلك واألصول ال�ت 		■

وما إذا كانت هناك احتمالية لتعرضك لعقوبة الحبس 		■

أو إذا كانت هناك “ظروف استثنائية”. )يمكنك معرفة ما    		■

ي البند 1.13 من اإلرشادات،   
ينطوي عليه ذلك بالنظر �ن  

نت عىل الموقع انظر سياستنا ع�ب اإلن�ت   
)www.legalaid.nsw.gov.au  

Aboriginal Legal Service (ALS)

ن أو سكان جزر مضيق توريس  إذا كنت من السكان األصلي�ي
يمكنك أيًضا االتصال عىل مؤسسة ALS للحصول عىل المشورة 
ا. لمعرفة أقرب مكتب تابع لمؤسسة ALS اتصل 

ً
القانونية مجان

 عىل 767 765 1800 أو تفضل بزيارة
.www.alsnswact.org.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au
http://www.alsnswact.org.au


ي القانون. ويجب أال تعتمد 
يعت�ب هذا المنشور دلياًل عاًما �ن

عليه كمشورة قانونية، ونو�ي أن تتحدث مع محايمي حول 
حالتك.

 . المعلومات صحيحة وقت الطباعة. ومع ذلك قد تتغ�ي
للحصول عىل مزيد من المعلومات، ُير�ب االتصال بمؤسسة 

LawAccess NSW عىل الرقم 529 888 1300.

The brochure is also available in Arabic, 
Chinese (Sim) and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

نت عىل اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

  للحصول عىل مزيد من المعلومات حول خدمات
:Legal Aid NSW 

هل تحتاج مساعدة للتواصل معنا؟

�ب   جم فوري، ف�يُ إذا كنت بحاجة إىل م�ت  
جمة التحريرية والفورية   االتصال بخدمة ال�ت  
)TIS National( عىل الرقم 450 131    

)من الساعة 9 صباًحا ح�ت الساعة 5 مساًء(    
.LawAccess NSW واطلب  

ي السماع أو التحدث؟
هل تجد صعوبة �ف

ي السماع أو التحدث،  
إذا كنت تجد صعوبة �ن  

�ب االتصال بخدمة التواصل الوطنية   ف�يُ  
)NRS( عىل الرقم 677 133 وطلب    

LawAccess NSW أو زيارة:   
www.relayservice.gov.au  
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