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ي تهمة 
ما عليك القيام به عند اإلقرار بالذنب �ف

ي حال استالم إخطار عقوبة 
ي حالة ُسكر أو �ف

القيادة �ف
ي حالة ُسكر.

للقيادة �ف

ي حالة ُسكر:
يمكن أن يندرج جميع ما يلي تحت تهمة القيادة �ف

■ 	)PCA( ”ف الكحول الموصوف مخالفة “ترك�ي
■ 	)DUI( ”مخالفة “القيادة تحت تأث�ي الكحول
■  رفض تقديم تحليل تنفس أو عينة دم من أجل التحليل 	

أو االمتناع عن ذلك،  
■ والقيادة الخطرة وأنت تحت تأث�ي الكحول.	

ي 
يفرض القانون قيوًدا عل كمية الكحول المسموح بوجودها �ف

دمك عند القيادة. وُيطلق عل ذلك حد كمية الكحول. يعتمد 
خيص الذي تمتلكه. فعل سبيل  حد كمية الكحول عل نوع ال�ت
ف وحاملي تراخيص  المثال، حد كمية الكحول بالنسبة للمتعلم�ي

اخيص الكاملة. القيادة المؤقتة أقل من حد حاملي ال�ت

ي قد تتعرض لها بسبب مخالفتك  كما تعتمد العقوبات ال�ت
للقانون عل مدى تجاوزك الحد المسموح به لك. فمن الممكن 

 )PCA( ف الكحول الموصوف اتهامك بارتكاب مخالفات ترك�ي
بنسب منخفضة ومتوسطة ومرتفعة خاصة ومبتدئ. 

وبداًل من االضطرار إىل المثول أمام المحكمة، قد يتل�ت مرتكبو 
المخالفات ألول مرة، الذين كشف التحليل عن وجود معدالت 

ا فورًيا 
ً
ي دمائهم، إخطار عقوبة )غرامة( وإيقاف

كحول منخفضة �ف
لرخصة القيادة.

مخالفات تعاطي الكحول والمخدرات مًعا
ف تحت  طة نيو ساوث ويلز اختبار مخدرات للسائق�ي ُتجري �ش

تأث�ي معاقرة الكحول. إذا كانت نسبة الكحول لديك أك�ث من 
الحد المسموح به وجاءت نتيجة اختبار المخدرات لديك 
إيجابية، فُيمكن اتهامك بمخالفة معاقرة الكحول/ تعاطي 

المخدرات مًعا. العقوبات المقررة للمخالفات الُمجتمعة تكون 
أعل. للحصول عل مزيد من المعلومات عن العقوبات المقررة 

ي هذا 
للمخالفات الُمجتمعة، انظر جدول العقوبات الوارد �ف

الكتيب. 

للحصول عل مزيد من المعلومات عن المخدرات والقيادة، 
انظر كتيب Legal Aid NSW، بعنوان أنت والمخدرات وقيادة 

 .)Drugs, driving and you( السيارات

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/drugs,-driving-and-you-pamphlet
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ي 
طة بسبب القيادة �ف لقد تلقيت غرامة من ال�ش

حالة ُسكر 
ي 

ق رخصتك فوًرا �ف
ِّ
طة غرامة فورية وُتعل قد تفرض عليك ال�ش

حال:

■ ي حالة ُسكر لك؛	
كانت هذه أول مخالفة قيادة �ف

■ ي دمك عن وجود نسبة 	
شف تحليل الكحول �ف

َ
 وك

منخفضة أو طفيفة أو خاصة.  

افك بالمخالفة، يجب عليك دفع الغرامة، أو اتخاذ  ي حال اع�ت
�ف

ي 
تيبات الالزمة لتدبر أمر الغرامة قبل الموعد المحدد. و�ف ال�ت

حال لم تسدد الغرامة، يمكن لقسم Revenue NSW اتخاذ 
إجراء آخر ضدك. يمكن أن يشمل هذا اإلجراء فرض رسوم 

وزيادة مدة تعليق رخصتك. 

إذا تلقيت غرامة وتعليًقا فورًيا لرخصتك، فيجب عليك عدم 
ة التعليق. وبمجرد انتهاء مدة التعليق، تحقق  القيادة خالل ف�ت

من عدم انتهاء تاريــــخ صالحية رخصتك ومن عدم وجود 
ي حالة عدم وجود أي 

مشكالت أخرى تؤثر عل رخصتك. و�ف
مشكالت أخرى، يمكنك استئناف القيادة مجدًدا. 

ي أريد تصعيد األمر إىل 
لقد تلقيت غرامة لك�ف

المحكمة
ي طلب تصعيد األمر إىل المحكمة. يمنحك إخطار 

لك الخيار �ف
العقوبة معلومات حول كيفية القيام بذلك. إذا كنت ستصعد 

األمر إىل المحكمة، فيجب عليك القيام بذلك قبل التاريــــخ 
ي 

ت أن تنظر المحكمة �ف المحدد لسداد غرامتك. إذا اخ�ت
ي ذلك أنه  القضية، فسيستمر العمل بتعليق رخصتك. ويع�ف
ي القضية أو انتهاء مدة 

يجب عليك عدم القيادة ح�ت النظر �ف
التعليق.

يجب عليك الحصول عل مشورة قانونية قبل أن تطلب عرض 
ي حال اختيارك اللجوء إىل المحكمة، 

األمر عل المحكمة. و�ف
وبمجرد صدور إخطار المثول أمام المحكمة، لن يمكنك العدول 

عن رأيك. ُيمكن إصدار إخطار المثول أمام المحكمة �يًعا 
ي غضون 24 ساعة من 

ي بعض األحيان �ف
جًدا، وقد يكون ذلك �ف

ي 
تقديمك للطلب. إذا كنت ترى بأّنك تريد أن تنظر المحكمة �ف

ف االعتبار: أمرك، فيجب أن تأخذ ما يلي بع�ي
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■  مقدار غرامتك ومدة تعليق رخصتك. قد تزيد 	
ي ال يمكنك  المحكمة مقدار الغرامة والمدة الزمنية ال�ت   

القيادة خاللها. وقد تسجل المحكمة ضدك أيًضا إدانة    
بارتكاب مخالفة.  

■  تأث�ي اإلدانة وسحب الرخصة. إذا أدانتك المحكمة 	
ي سجلك 

بمخالفة مرتبطة بالقيادة، فإّن اإلدانة ستظهر �ف   
ي حالة سحب 

ي وسيتّم سحب رخصتك. و�ف
الجنا�ئ   

رخصتك، يجب عليك إعادة التقدم بطلب والحصول    
عل رخصة قيادة جديدة قبل أن تتمكن من القيادة مرة    
طة  أخرى. ال يتطلب تعليق الرخصة الذي تصدره ال�ش   

داد رخصتك. أن تقوم بتقديم طلب الس�ت  

ي الطعن عىل التعليق الفوري لرخصة 
هل يمكن�ف

؟ ي
قياد�ت

ي المحكمة 
نعم. يمكنك تقديم طعن عل إيقاف رخصتك �ف

المحلية. إذا قمت بالطعن، فيجب عليك تقديم هذا الطعن 
ي اإلخطار بتعليق رخصتك.  قد 

ي غضون 28 يوًما من تل�ت
�ف

يتم فرض رسوم مقابل هذا الطعن. إذا كنت تتل�ت إعانة من 
Centrelink أو تمر بضائقة مالية، فلتسأل إذا كان من الممكن 

التنازل عن هذه الرسوم. فلن تبت المحكمة بالطعن عل الفور. 
ي غضون 28 يوًما عل األقل 

ي الصلح �ف
سُيدرج الطعن أمام قا�ف

من بعد تقدمك بطلب الطعن.

؟ ي
ي طع�ف

فع التعليق الفوري ح�ت تبت المحكمة �ف هل س�يُ
ي ظروف 

ال. سيظل التعليق سارًيا وال ُيمكنك القيادة. و�ف
ف جلسة  استثنائية، قد توقف المحكمة تعليق رخصتك لح�ي

االستماع الخاص بطعنك. عند التقدم بطلبك للطعن، يمكن أن 
ي قائمة طلبات “إيقاف تعليق الرخصة”. 

تطلب إدراج طعنك �ف
ي أن تطلب رفع تعليق رخصتك قبل جلسة االستماع  وهذا يع�ف

الخاصة بالطعن. عند التعامل مع طعنك، يمكن للمحكمة 
ه فقط، أو منح إيقاف  حينها رفع تعليق رخصتك أو تغي�ي

للتعليق إذا اقتنعت بوجود ظروف استثنائية.



7

قبل تقديم طعن، من السديد الحصول عل مشورة قانونية 
بشأن إذا ما كانت ظروفك استثنائية أم ال. يمكنك كذلك 

الحصول عل مشورة بشأن االستعداد للطعن.

ي إىل المحكمة، كيف أستعد للمثول  ي حال ذها�ب
�ف

أمامها؟
ة والسلوك الحصول عىل شهادات حسن الس�ي

ون  قد يفيد الحصول عل شهادات من األشخاص الذين يش�ي
ي قضيتك. يجب أن تكون هذه الشهادات 

إىل حسن سلوكك �ف
ي ويجب أن يذكر األشخاص أصحاب هذه 

موجهة إىل القا�ف
ي مثلت  الشهادات بأنهم عل دراية بالتهم المنسوبة إليك وال�ت

أمام المحكمة بشأنها.

ة  لمزيد من المعلومات عن كيفية كتابة شهادات حسن الس�ي
والسلوك للمحكمة، انظر كتيب Legal Aid NSW بعنوان 

.)Character References( ة والسلوك شهادات حسن الس�ي

ن ما تريد اإلدالء به أمام المحكمة دوِّ
ي 

ن مالحظات بما ستقوله �ف ي أو دوِّ
اكتب خطاًبا إىل القا�ف

ي  المحكمة. ستنظر المحكمة فيما تقوله عندما تقرر العقوبة ال�ت
تصدر ضدك.

ي االعتبار:
يجب أن تضع األمور التالية �ف

■  إذا كنت ترى أنك تجاوزت الحد األقىص المسموح به 	
ي أثناء قيادتك.

�ف  
■ ي أو 	

 إذا كان قد تّم توقيفك خالل اختبار تنفس عشوا�ئ
. ألنك كنت تقود بشكل غ�ي طبيعي أو خط�ي  

■ م القيادة 	 ف ي كنت تع�ت  منذ م�ت وأنت تقود، أو المدة ال�ت
خاللها، عندما تّم إيقاف رخصتك.  

■  عدد األشخاص )الركاب أو األفراد من عامة الناس( 	
الذين تعرضوا للخطر بسبب قيادتك.  

■ إذا كان قد وقع حادث ما.	
■ خيص سيؤثر عل عملك أو 	  إذا كان عدم امتالكك ل�ت

عل أشخاص آخرين يعتمدون عليك )عل سبيل    
المثال، أطفال أو قريب مريض(.  

https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/214.pdf
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■  إذا لم يكن لديك أي وسيلة مواصالت أخرى يمكنك 	
استخدامها.  

■ ي كان لديك خاللها رخصة قيادة ووضع 	  المدة الزمنية ال�ت
سجل القيادة اإلجماىلي الخاص بك.  

: ح ما يلي يجب أن ت�ش

■ أي سبب خاص اضطرك للقيادة.	
■ وبات الكحولية.	 أسباب قيادتك بعد معاقرة الم�ش
■ ي تجعل المحكمة تقتنع بأنك لن تعاقر 	  األسباب ال�ت

وبات الكحولية وتقود مستقباًل. الم�ش  
■  إذا كنت بحاجة إىل رخصة للعمل - أح�ف خطاًبا من 	

ي حال 
تب عل وظيفتك �ف صاحب عملك يفيد بما سي�ت   

تّم تعليق ترخيصك لمدة طويلة.  
■  إذا كانت لديك أسباب أخرى تجعلك بحاجة إىل رخصة 	

قيادة - عل سبيل المثال، االعتناء بأحد األقارب أو    
معاناتك من مشاكل صحية خاصة، قّدم دلياًل يثبت    

ذلك )مثاًل، شهادة أو تقرير من طبيب(.  
■  ما دخلك وم�وفاتك األسبوعية )سيساعد ذلك 	

ي تفرضها عليك(. ي تحديد الغرامة ال�ت
المحكمة �ف  

ي المحكمة؟
ّ فعله �ف ف عىلي ما الذي يتع�ي

■  عل األرجح، سيكون قد تم تعليق رخصتك بالفعل 	
ي الوقت الذي تمثل فيه أمام المحكمة؛ 

للقيادة �ف
طة رخصتك عل الفور وقت حدوث  حيث ُتعلق ال�ش

المخالفة. ح�ت وإن لم يتم تعليق رخصتك، يجب 
ي حال تّم سحب 

عليك عدم القيادة إىل المحكمة �ف
ي المحكمة. أح�ف رخصتك معك )ما لم تكن 

رخصتك �ف
طة قد أخذتها فعلًيا( ألّن المحكمة قد تطلب منك  ال�ش

تسليمها.
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■  عند وصولك إىل المحكمة، ابحث عن موظف المحكمة 	
ف  ي وإذا ما كنت ستع�ت

وأعلمه بأّنه ليس لديك تمثيل قانو�ف
ي العادة العثور عل موظف 

بما هو منسوب إليك. ُيمكنك �ف
ي الخارج.

المحكمة إما داخل قاعة المحكمة أو قريًبا منها �ف
■  إذا أردت الحصول عل مشورة قانونية، ابحث عن محامي 	

ي المحكمة أو اطلب من 
Legal Aid NSW المناوب �ف

المحكمة تأجيل قضيتك للحصول عل المشورة القانونية. 
يجب عليك أن تستش�ي المحامي المناوب إذا كنت تعتقد 

بأنك قد تتعرض لعقوبة الحبس.
■ طة ورقة معلومات توضح سبب القبض 	  سيكون لدى ال�ش

تهم  ف أخ�ب طة ح�ي عليك. كما قد تش�ي إىل ما أدلت به ال�ش
ي تناولتها. تأكد من االطالع  وبات الكحولية ال�ت بعدد الم�ش

عل هذه الورقة.
■ ي دمك 	

ي توضح نسبة الكحول �ف  تحقق أيًضا من الشهادة ال�ت
والتقرير المطبوع المستخلص من آلة تحليل الَنَفس للتأكد 

من مطابقتها للوقت المدّون بصحيفة ورقة معلومات 
طة. ال�ش

■ ف عليك 	 طة، فيتع�ي  إذا كنت غ�ي موافق عل ما ذكرته ال�ش
ف بارتكابك  الحصول عل المشورة القانونية قبل أن تع�ت

للمخالفة.
■ طة 	  يجب أن يعرض عليك المدعي العام التابع لجهاز ال�ش

ي السابق إذا كان لديك سجل. 
نسخة من سجلك الجنا�ئ

، من الممكن أّن المدعي  ي
إذا لم يكن لديك سجل جنا�ئ

العام ال زال محتفًظا بسجل كفاالتك. إذا كان لدى المدعي 
العام سجل كفاالتك، فيجب عليك حينها طلب االطالع 
عليه. ويجب عليك أيًضا أن تطلب من المدعي العام أن 
لع عل هذه  يطلعك عل نسخة من سجل قيادتك. اطَّ

الوثائق بعناية للتأكد من أنها تعود لك. إذا كنت ترى وجود 
ي أو سجل الكفاالت 

معلومات مغلوطة بالسجل الجنا�ئ
ف دورك  ي عندما يح�ي

أو سجل القيادة، فحينها أخ�ب القا�ف
للتحدث.

■ ي أثناء 	
ي �ف

 استمع إىل ما يدىلي به اآلخرون أمام القا�ف
ي 

انتظارك مناداة اسمك. سيكون من المفيد االنتظار �ف
افات  ك ممن يقدمون اع�ت قاعة المحكمة واإلنصات لغ�ي

بالتهم ليعطيك ذلك فكرة أفضل عن كيفية تقديم 
افاتك. اع�ت
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■ ي عندما مناداة اسمك. إذا كنت 	
ث إىل القا�ف  تحدَّ

ي ولتطلب 
ف بالتهمة الموجهة إليك، فلتخ�ب القا�ف ستع�ت

ي  إما تسليم خطابك إليه أو القراءة من المالحظات ال�ت
دونتها. قّدم للمحكمة أي شهادات توصية ووثائق مكتوبة 

تكون معك لدعم قضيتك.
■ ي 	 ي االلتحاق بأحد برامج إعادة تأهيل مرتك�ب

ر �ف
ِّ
 فك

المخالفات المرورية. إذ قد ُتخفف عقوبتك إذا التحقت 
نامج وأتممت الدورة التدريبية. إذا كنت تريد  بال�ب

ي واطلب تأجيل قضيتك 
نامج، أخ�ب القا�ف االلتحاق بال�ب

ف عليك  نامج. سيتع�ي ح�ت يتس�ف لك الوقت إلكمال ال�ب
ي المخالفات  االنضمام إىل برنامج إعادة تأهيل مرتك�ب

المرورية.
■ ي الحال، 	

طة رخصتك وتحفظت عليها �ف قت ال�ش
ّ
 إذا عل

ي احتساب الوقت الذي تّم فيه تعليق 
اطلب من القا�ف

رخصتك بالفعل عند تقرير مدة سحب رخصة القيادة 
منك.

؟ ما الذي يمكن أن يحصل ىلي
إذا كنت ُمداًنا، فستسحب منك رخصتك لمدة معينة - وكلما 

ة  وبات الكحولية، زادت ف�ت ارتفع مؤ�ش نسبة معاقرة الم�ش
خيص منك. سحب ال�ت

يمكن للمحكمة أيًضا تغريمك أو فرض عقوبات أخرى عليك، 
مثل عقوبة الحبس عن مخالفات أك�ث خطورة.

ي حال 
ي إجباري مرتبط بالكحول �ف

سيتم فرض أمر إقفال ذا�ت
ي 

تمت إدانتك باتهامات متكررة أو أك�ث خطورة تتعلق بالقيادة �ف
حالة ُسكر.

ي اإلجباري المرتبطة 
ما أوامر اإلقفال الذا�ت

وبات الكحولية؟  بالم�ش
ي الختبار الَنَفس، ويكون 

و�ف ي عبارة عن جهاز إلك�ت
اإلقفال الذا�ت

متصاًل بنظام تشغيل السيارة بحيث يمنع سائق السيارة من 
وبات الكحولية. ف تناوله للم�ش تشغيلها إذا تب�يّ

ي 
ة تتعلق بالقيادة �ف إذا كنت ُمداًنا بمخالفات متكررة أو خط�ي

ي إجباري.
حالة ُسكر، فستفرض عليك المحكمة أمر إقفال ذا�ت
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ي سحب رخصتك لمدة 5 سنوات - ما لم تكمل:  وهذا يع�ف

■ خيص )من شهر واحد إىل 12 	 ة من إيقاف ال�ت  مدة قص�ي
شهًرا(، وبعد ذلك

■ ي )وتكون عادًة 	
نامج اإلقفال الذا�ت  مدة تخضع فيها ل�ب

من سنة إىل 4 سنوات(.

: ي ما يلي
ي برنامج اإلقفال الذا�ت

تب عل مشاركتك �ف ي�ت

■ ي فقط	
يمكنك قيادة السيارات المزودة بجهاز إقفال ذا�ت

■ ي 	
ي يتم تركيبه �ف

ي أن تحصل عل جهاز إقفال ذا�ت
 ينبعف

سيارتك
■  يجب عليك تقديم عّينة تنفس من أجل البدء بقيادة 	

سيارتك
■ ي 	

 سُيفرض عليك تخطي اختبارات تنفس عشوائية �ف
أثناء القيادة،

■  سيتّم تصويرك أنت أو أي شخص آخر يقود سيارتك 	
ي كل مرة تقدم فيها عّينة تنفس )يقوم جهاز اإلقفال 

�ف
ي بتسجيل أي عينات تنفس جاءت إيجابية 

الذا�ت
وبات الكحولية أو أي محاوالت للتالعب  لتناول الم�ش

 )RMS( بالجهاز وتقوم هيئة الطرق والخدمات البحرية
برصدها. 

وبات الكحولية، فيمكن  إذا حاولت القيادة بعد تناول الم�ش
حصول ما يلي معك:

■ حصولك عل خطاب تحذير	
■ إحالتك إىل طبيب	
■ ي	

تمديد مدة رخصة اإلقفال الذا�ت
■ تعليق رخصتك أو إلغائها أو إيقافها.	

ي الذي سيتّم 
سُيفرض عليك دفع تكلفة جهاز اإلقفال الذا�ت

تركيبه بسيارتك وصيانته. تبلغ تكلفة هذا الجهاز 2200 دوالر 
ي السنة. قد يحصل بعض األشخاص عل خصم وإذا كنت 

�ف
ي من “ضائقة مالية شديدة” فيمكنك طلب دعم ماىلي من 

تعا�ف
هيئة الطرق والخدمات البحرية.

  :  يمكنك معرفة المزيد من المعلومات من خالل الرابط التاىلي
.www.rms.nsw.gov.au/interlock

http://www.rms.nsw.gov.au/interlock
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ي
أوامر اإلعفاء من اإلقفال الذا�ت

ي إال عند إدانتك 
ال يمكن إجراء أمر اإلعفاء من اإلقفال الذا�ت

من قبل المحكمة وإصدار حكم ضدك. إذا كنت تعتقد بأّنك 
ي بسيارتك، فيجب عليك 

لن تتمكن من تركيب جهاز إقفال ذا�ت
 . ي

أن تطلب من المحكمة إصدار أمر إعفاء من اإلقفال الذا�ت
ورة إصدار أمر اإلعفاء. ف عليك إقناع المحكمة ب�ف وسيتع�ي

” ستكون  ي
إذا أصدرت المحكمة “أمر إعفاء من اإلقفال الذا�ت

ات  مدة سحب الرخصة أطول. ومع ذلك، لن تخضع ألي ف�ت
ي بأّنك لن تخضع لعقوبة سحب  ، مما يع�ف ي

من اإلقفال الذا�ت
ي ُتطّبق عند رفض تركيب جهاز  الرخصة لمدة 5 سنوات ال�ت

ي عندما يطلب من ذلك.
اإلقفال الذا�ت

ي حال تمكنت من 
ي �ف

قد يتم إصدار أمر اإلعفاء من اإلقفال الذا�ت
اإلثبات أمام المحكمة بأّنه:

■  ال يمكنك أن “تحصل” عل سيارة يمكن تزويدها 	
ي
بجهاز إقفال ذا�ت

■ ي من حالة صحية تحول دون استخدامك لجهاز 	
 أو تعا�ف

. ي
إقفال ذا�ت

ف الكحول الموصوف بنسبة  إذا تمت إدانتك بمخالفة ترك�ي
متوسطة، وكانت هذه هي مخالفتك األوىل، قد تصدر المحكمة، 
ي إذا تمكنت من 

باإلضافة لما سبق، أمر إعفاء من اإلقفال الذا�ت
إثبات:

■ أّن األمر سيسبب لك مشقة شديدة 	
■ ي 	

ي ُيعّد أك�ث مالئمة �ف
 وبأّن أمر اإلعفاء من اإلقفال الذا�ت

كل األحوال. 

ي قد أتعرض لها؟
ما العقوبات ال�ت

ي حال اتهامك بمخالفة القيادة 
ي قد تتعرض لها �ف العقوبات ال�ت

ي الصفحات من 16 إىل 19. ومع ذلك، 
ي حالة ُسكر موضحة �ف

�ف
القانون معّقد وقد ال تشمل هذه الجداول وضعك الخاص. 
ف عليك الحصول عل المشورة القانونية بشأن قضيتك  يتع�ي

ي 
 إذا لم تكن هذه هي مخالفتك األوىل أو �ف

ً
الشخصية، وخاصة

وبات كحولية  حال اتهامك بمخالفة قيادة جراء معاقرة م�ش
وتعاطي المخدرات مًعا.
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رضت عليك غرامة ولم تطلب من إحدى المحاكم النظر 
ُ
إذا ف

ي قضيتك، فستب�ت الغرامة وتعليق رخصتك كما صدرا وقت 
�ف

حدوث المخالفة.

ي أمر 
ي أن تطلب من إحدى المحاكم النظر �ف

إذا كنت تفكر �ف
ي الصفحة التالية توضح الحدود 

المخالفة، فإّن الجداول �ف
ي قد تفرضها المحكمة. القصوى للعقوبات ال�ت

ي السجن
ة عدم أهليتك للقيادة إذا كنت �ف سيتم مد ف�ت

ة عدم  ي السجن، فسيتم مد ف�ت
ة �ف إذا تّم الحكم عليك بقضاء ف�ت

ة حبسك بسبب تلك المخالفة. ولن  أهليتك للقيادة طوال ف�ت
وط عنك. ة تّم فيها اإلفراج الم�ش تتضمن هذه المدة أي ف�ت

قد ال تتمكن من استخدام سيارتك
ي 

ة للقيادة �ف طة تهمة المخالفة الخط�ي إذا وجهت إليك ال�ش
 “مخالفتك الثانية”، فقد تحجز عل 

ً
حالة ُسكر وهي أيضا

سيارتك أو تصادر لوحة األرقام.
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العقوبات

ي حالة ُسكر
الجدول 1: أول مخالفة للقيادة �ف

ة( ي السنوات الخمس األخ�ي
)�ف

خيص  سحب ال�ت
ة  ي وأد�ن ف�ت

التلقا�ئ
خيص  لسحب ال�ت

)باألشهر(*

ة  أقىص ف�ت
سجن 

)باألشهر(
أقىص 
غرامة المخالفة

6  : ي
تلقا�ئ

3  : الحد األد�ن
ال ينطبق 2200 

دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف بنسبة 

طفيفة

6  : ي
تلقا�ئ

3  : الحد األد�ن
ال ينطبق 2200 

دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف بنسبة 

خاصة

6  : ي
تلقا�ئ

3  : الحد األد�ن
ال ينطبق 2200 

دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف بنسبة 

منخفضة

12  : ي
تلقا�ئ

6  : الحد األد�ن
9 2200 

دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف بنسبة 

متوسطة

36  : ي
تلقا�ئ

12  : الحد األد�ن
18 3300 

دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف بنسبة 

عالية

** ي
أوامر اإلقفال الذا�ت

ة  الحد األد�ن لف�ت
ي 

اإلقفال الذا�ت
)باألشهر(

الحد األد�ن 
لسحب الرخصة 

)باألشهر(** المخالفة

ال ينطبق ال ينطبق ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة طفيفة

ال ينطبق ال ينطبق ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة خاصة

ال ينطبق ال ينطبق ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة منخفضة

12 3 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة متوسطة

24 6 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة عالية
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العقوبات

ي حالة ُسكر
الجدول 2: المخالفة الثانية للقيادة �ف

ة( ي السنوات الخمس األخ�ي
)�ف

خيص  سحب ال�ت
ة  ي وأد�ن ف�ت

التلقا�ئ
خيص  لسحب ال�ت

)باألشهر(*

ة  أقىص ف�ت
سجن 

)باألشهر(
أقىص 
غرامة المخالفة

12  : ي
تلقا�ئ

6  : الحد األد�ن ال ينطبق
3300 
دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف 

بنسبة طفيفة
12  : ي

تلقا�ئ

6  : الحد األد�ن ال ينطبق
3300 
دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف 

بنسبة خاصة
12  : ي

تلقا�ئ

6  : الحد األد�ن ال ينطبق
3300 
دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف 

بنسبة منخفضة
36  : ي

تلقا�ئ

12  : الحد األد�ن

12 3300 
دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف 

بنسبة متوسطة
60  : ي

تلقا�ئ

24  : الحد األد�ن

24 5500 
دوالر

ف الكحول  ترك�ي
الموصوف 

بنسبة عالية

** ي
أوامر اإلقفال الذا�ت

ة  الحد األد�ن لف�ت
ي 

اإلقفال الذا�ت
)باألشهر(

الحد األد�ن 
لسحب الرخصة 

)باألشهر(** المخالفة

12 1 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة طفيفة

12 1 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة خاصة

12 1 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة منخفضة

24 6 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة متوسطة

48 9 ف الكحول الموصوف  ترك�ي
بنسبة عالية
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العقوبات
وبات الكحولية  الجدول 3: أول مخالفة لمعاقرة الم�ش

وتعاطي المخدرات مًعا
 المخالفة األوىل

نسبة عالية + وجود 
وعة  مخدرات غ�ي م�ش

 المخالفة األوىل
نسبة متوسطة + وجود 

وعة مخدرات غ�ي م�ش

العقوبات 

نعم  نعم  تعليق الرخصة عىل 
الفور

 5500 دوالر 
)50 وحدة عقوبة(

 3300 دوالر 
)30 وحدة عقوبة(

أقىص غرامة من قبل 
المحكمة

24 شهًرا  18 شهًرا  أقىص مدة سجن

18 شهًرا  12 شهًرا  الحد األد�ف لسحب 
الرخصة

غ�ي محددة   غ�ي محددة  الحد األقىص لسحب 
الرخصة

4 سنوات  سنتان ي
سحب الرخصة التلقا�ئ

سنتان 12 شهًرا  ة  الحد األد�ف لف�ت
ي
الخضوع لإلقفال الذا�ت

نعم  ال  الجزاءات عىل السيارات

الجدول 4: المخالفة المجتمعة الثانية والالحقة
مرتفعة ف  نسبة ترك�ي
 + وجود مخدرات

وعة  غ�ي م�ش

ف  نسبة ترك�ي
 متوسطة +

 وجود مخدرات
وعة  غ�ي م�ش

ف  نسبة ترك�ي
منخفضة 

أو طفيفة أو 
خاصة + وجود 

مخدرات غ�ي 
قانونية

العقوبات

نعم  نعم نعم تعليق الرخصة 
عىل الفور

 11000 دوالر 
)100 وحدة عقوبة(

 6600 دوالر 
)60 وحدة عقوبة(

 5500 دوالر 
)50 وحدة عقوبة(

أقىص غرامة من 
قبل المحكمة

سنتان سنتان 18 شهًرا  أقىص مدة سجن

3 سنوات  سنتان 18 شهًرا  الحد األد�ف 
لسحب الرخصة

غ�ي محددة    غ�ي محددة  غ�ي محددة الحد األقىص 
لسحب الرخصة

6 سنوات  4 سنوات  سنتان سحب الرخصة 
ي
التلقا�ئ

4 سنوات  سنتان 12 شهًرا  ة  الحد األد�ف لف�ت
الخضوع لإلقفال 

ي
الذا�ت

نعم نعم  نعم الجزاءات عىل 
السيارات
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ي 
مالحظات عىل جداول عقوبات القيادة وأنت �ف

حالة ُسكر
ي الخاصة بالمخالفة مدرجة 

ة اإلقفال الذا�ت ي حال كانت ف�ت
*   �ف

ات.  ي الجدول، سيتّم سحب رخصتك عماًل بهذه الف�ت
�ف

ات الُمدرجة  ات التلقائية والحد األد�ف من الف�ت سُتطبق الف�ت
ي مدرجة 

ات إقفال ذا�ت فقط إذا لم تكن هناك أي ف�ت
للمخالفة أو لم يتم إصدار أي “أوامر إعفاء من اإلقفال 

ي وقت إدانة المحكمة لك بالمخالفة. إذا صدر أمر 
” �ف ي

الذا�ت
ي ولم تحصل عل رخصة خاصة باإلقفال 

باإلقفال الذا�ت
، سيظل سحب رخصتك سارًيا لمدة 5 سنوات. يرد  ي

الذا�ت
ي 

ي اإلجبارية �ف
مزيد من التوضيح حول أوامر اإلقفال الذا�ت

هذا الكتيب.

ة سحب الرخصة  **   ينص القانون كذلك عل حد أقىص لف�ت
ي فيها، إال أّن 

ي يتم إصدار أوامر اإلقفال الذا�ت ي الحاالت ال�ت
�ف

ي هذا الجدول.
ات ال تظهر �ف هذه الف�ت

  إذا رفضت أو امتنعت عن إجراء اختبار تنفس، سيعّد ذلك 
ف الكحول الموصوف بنسبة عالية،  بنفس خطورة ترك�ي

وتنطبق العقوبات ذاتها. 

مالحظات بشأن جداول عقوبات المخالفات المجتمعة
■ ي الحالية 	

ات اإلقفال الذا�ت ي مطابقة لف�ت
ات اإلقفال الذا�ت  ف�ت

ي حالة ُسكر. 
المعمول بها لمخالفات القيادة وأنت �ف

■  تطبق الجزاءات الحالية عل السيارات عند تكرار 	
ف الكحول الموصوف بنسبة  ك�ي المخالفات المتعلقة ب�ت

متوسطة وعالية.
■  قد ُتطبق الجزاءات عل السيارات ألول مخالفة ُمجتمعة 	

دين بمخالفة رئيسية 
ُ
متوسطة النطاق إذا كان السائق قد أ

ي السنوات الخمس 
وب كحوىلي �ف متعلقة بمعاقرة م�ش

ة. األخ�ي
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ّ عمله بعد قرار المحكمة؟ ف عىلي ما الذي يتع�ي
إذا كان هناك أي أمر ال تستوعبه بشأن قرار المحكمة، اطلب 

 ، ي
ا له. إذا لم يتس�ف لك الوقت لسؤال القا�ف ً ي تفس�ي

من القا�ف
ي قلم المحكمة التوضيح.

فلتطلب من موظ�ف

■ خيص	 تجنب القيادة خالل مدة سحب ال�ت
ف عليك تسليم  إذا تم تجريدك من رخصة القيادة، فيتع�ي
رخصتك. إذا أقدمت عل القيادة خالل هذه المدة، قد 

تتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إىل 6 أشهر أو ُتفرض 
عليك غرامة قيمتها 3300 دوالر )أو كليهما(. إذا لم تكن 

هذه هي مخالفتك األوىل، قد تتعرض لعقوبة الحبس لمدة 
تصل إىل 12 شهًرا وتغريمك مبلغ 5500 دوالر.

سيتم تجريدك أيًضا من رخصة القيادة لمدة 3 أشهر عل 
ي حال 

األقل )أو 6 أشهر إذا لم تكن تلك مخالفتك األوىل( �ف
طة  ة إيقاف ترخيصك. يمكن لل�ش إدانتك بالقيادة أثناء ف�ت

التحفظ عل سيارتك لمدة 6 أشهر إذا أقدمت عل القيادة 
خالل مدة إيقاف ترخيصك لثالث مرات أو أك�ث خالل مدة 

الخمس سنوات.

أصبح بمقدور بعض األشخاص التقدم بطلب إىل المحكمة 
ات عدم  المحلية إلزالة المعلومات القائمة الخاصة بف�ت

ف أو 4 سنوات  أهليتهم من رخصة القيادة بعد قضائهم لسنت�ي
قة بالقيادة. لمعرفة إذا ما كان 

ّ
من دون قيامهم بمخالفة متعل

 :Legal Aid NSW ة  بإمكانك القيام بذلك، ارجع إىل ن�ش
 هل أنت مجرد من أهلية القيادة؟ 

)Are you disqualified from driving?g( 
يجب عليك الحصول عل المشورة القانونية قبل التقدم 

بطلب. لن تستطيع التقدم بطلب إذا كان لديك أمر 
ي غ�ي مكتمل. 

باإلقفال ذا�ت

■ إعادة تقديم طلب للحصول عىل رخصة جديدة	
عند انتهاء مدة إيقاف ترخيصك، يجب عليك إعادة تقديم 
طلب للحصول عل رخصة جديدة. ولكنك لن تستعيدها 

. إذا أقدمت عل القيادة قبل تلك الخطوة،  ي
بشكل تلقا�ئ

ة إلغاء الرخصة”. اتصل  قد تتّم إدانتك “بالقيادة خالل ف�ت
بهيئة الطرق والخدمات البحرية عل الرقم 13 22 13 أو 

اطلع عل الموقع www.rms.nsw.gov.au لمعرفة كيفية 
 الحصول عل رخصة جديدة. 

https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/are-you-disqualified-from-driving
https://www.legalaid.nsw.gov.au/publications/factsheets-and-resources/are-you-disqualified-from-driving
http://www.rms.nsw.gov.au/
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■ تسديد غراماتك	
إذا فرضت عليك المحكمة غرامة ما وكنت تعتقد بأنك 
ي تسديدها خالل مدة 28 يوًما المقرر 

ستجد صعوبة �ف
التسديد خاللها، فلتخ�ب موظف المحكمة قبل مغادرتك 

بشأن وضع خطة خاصة “بمدة إضافية للدفع”.

ي الوقت المحدد، فيمكن 
إذا لم تسدد الغرامة المفروضة �ف

لقسم Revenue NSW اتخاذ إجراء آخر ضدك. إذا كنت 
ي إدارة الدين المرتبط بغراماتك، فلتتصل 

بحاجة للمساعدة �ف
بقسم Revenue NSW عل الرقم 805 655 1300 أو 

www.revenue.nsw.gov.au ع�ب الموقع

قد يكون بمقدورك االستفادة من برنامج العمل والتنمية 
)WDO( الذي يتيح لك تسديد ما يصل إىل 1000 دوالر 

من غراماتك شهرًيا من خالل برامج أو أنشطة معالجة 
 معتمدة. لمزيد من المعلومات، اطلع عل الرابط  

www.legalaid.nsw.gov.au/wdo

ي الطعن بقرار المحكمة؟
هل يمكن�ف

يمكنك الطعن أمام محكمة المنطقة إذا كنت غ�ي راٍض عن 
ف عليك الحصول عل المشورة  ، إال أنه يتع�ي ي

قرار القا�ف
القانونية قبل اتخاذ هذه الخطوة. أمامك 28 يوًما من تاريــــخ 
ف عليك دفع الرسوم.  ي للتقدم بالطعن. كما سيتع�ي

قرار القا�ف
ي من ضائقة 

لينك أو تعا�ف إذا كنت تحصل عل إعانات من سن�ت
 إعفاؤك من دفع الرسوم.

ً
مالية – اسأل ما إذا كان ممكنا

 لمزيد من المعلومات عن كيفية الطعن، انظر كتيب 
Legal Aid NSW بعنوان “الطعن أمام محكمة المنطقة” 

)Appealing to the District Court(. يمكنك أيًضا التقدم 
ي حال وجود سبب وجيه 

بطلب لمراجعة قرار المحكمة، �ف
ي قراره.

ي المحكمة عندما أصدر القا�ف
لعدم وجودك �ف

http://www.revenue.nsw.gov.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/wdo
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/107.pdf
https://publications.legalaid.nsw.gov.au/PublicationsResourcesService/PublicationImprints/Files/107.pdf


22



23

ي الحصول عىل المساعدة القانونية؟
أين يمكن�ف

LawAccess NSW
 ،

ً
ي يزودك بالمعلومات القانونية مجانا

هو خط مساعدة هات�ف
كما ُيجري اإلحاالت إىل الخدمات والمشورات القانونية األخرى 
ي بعض الحاالت. اتصل عل الرقم 529 888 1300 أو اطلع 

�ف
www.lawaccess.nsw.gov.au عل الرابط

Legal Aid NSW
ي بعض 

، و�ف
ً
يمكنك الحصول عل المشورة القانونية مجانا

ي أمام المحكمة من قبل
 الحاالت عل التمثيل القانو�ف

 Legal Aid NSW. للتعّرف عل أقرب المكاتب إليك، اتصل 
 بالرقم 529 888 1300 أو قم بزيارة

 .https://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us 
ي بعض القضايا فقط. نراعي 

تمثلك خدمة Legal Aid NSW �ف
الجوانب التالية:

■ ي تمتلكها	 دخلك واألصول ال�ت
■ وإذا ما كان هناك احتمال فعلي لتعرضك لعقوبة الحبس	
■  أو إذا كانت هناك “ظروف استثنائية”. )يمكنك التعرف 	

عل ما ينطوي عليه هذا المصطلح ع�ب االطالع عل 
النقطة 1.13 من اإلرشادات - انظر سياستنا ع�ب 

www.legalaid.nsw.gov.au نت عل اإلن�ت

ف  ي ُتتهم فيها بمخالفة ترك�ي إذا كانت هذه هي المرة األوىل ال�ت
الكحول الموصوف )PCA(، فمن المستبعد أن تتعرض لعقوبة 
ي حال:

الحبس. ومع ذلك، من الوارد أن تتعرض لعقوبة الحبس �ف

■ 	 )PCA( ف الكحول الموصوف  تم اتهامك بمخالفة ترك�ي
بنسبة عالية الذي ينطوي عل قراءة مؤ�ش مرتفع من 
تناول الكحول أو وقوع حادث أو قيادتك بشكل خط�ي أو

■  كان قد سبق اتهامك بمخالفات عديدة أو بمخالفات 	
القيادة الخطرة.

Aboriginal Legal Service (ALS( مؤسسة
ف أو سكان جزر مضيق توريس  إذا كنت من السكان األصلي�ي

يمكنك أيًضا االتصال بمؤسسة ALS للحصول عل المشورة 
القانونية مجاًنا. لمعرفة أقرب مكتب ALS إليك، اتصل عل 

 الرقم 767 765 1800  أو اطلع عل الموقع
www.alsnswact.org.au 

http://www.lawaccess.nsw.gov.au/
https://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.alsnswact.org.au
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يعت�ب هذا الكتيب دلياًل عاًما لمبادئ القانون، وبجب أال تعتمد 
عليه كمشورة قانونية، ونوصيك بالتحدث إىل محاٍم حول حالتك.
. للحصول  المعلومات صحيحة وقت الطباعة. ومع ذلك قد تتغ�ي
 LawAccess عىل مزيد من المعلومات، ُير�ب االتصال بمؤسسة

NSW عىل الرقم 529 888 1300.

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

 © Legal Aid NSW 2021
 : نت ع�ب  اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت

 www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

: يمكنك العثور علينا عىل وسائل التواصل االجتماعي

هل أنت بحاجة للمساعدة لالتصال بنا؟

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

450 131 )من الساعة 9:00 صباًحا ح�ت الساعة 5:00 
.Law Access NSW مساًء( واطلب

ي السماع أو التحدث، ُير�ب 
إذا كنت تجد صعوبة �ن

االتصال بخدمة التواصل الوطنية )NRS( عىل الرقم 
 677 133  وطلب LawAccess أو اطلع عىل الرابط      

www.relayservice.gov.au 
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