
هل تم إيقاف 
ترخيصك؟

يجوز لك إسقاط فترات إيقاف 
الترخيص هذه

Are you disqualified from driving?  Arabic



سنَّت حكومة NSW في أكتوبر 2017 قوانين 
جديدة للحد من القيادة غير المرخص بها ومخالفات 

السائقين المعاودين. 

تتمتع الشرطة بصالحيات قوية لتحسين السالمة العامة والسالمة 
على الطرق، حيث يمكنها اآلن أخذ سيارة شخص ما فوراً إلبعاد 

المخالفين المعاودين والسائقين المتهورين عن الطرق.
تستهدف القوانين الجديدة أيًضا الحد من معاودة المخالفة من خالل 
طرح وسائل جديدة للعودة إلى القيادة المشروعة. سيكون بمقدور 
بعض السائقين المبعدين حاليًا التقدم بطلب إلى المحكمة المحلية 
إلسقاط فترات إيقاف ترخيصهم من رخص قيادتهم. إذا تم ذلك، 

يمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة.
يحتوي هذا الكتيب على معلومات عن التقدم بطلب إلسقاط فترات 

إيقاف الترخيص. 

ما الذي يتوجب علي فعله في البداية؟
الحصول على نسخة من سجل القيادة الخاص بك
الحصول على نسخة محدَّثة من سجل القيادة من 

هيئة الطرق والخدمات البحرية. يمكنك الحصول 
على استمارة الطلب المعروفة  بطلب سجل القيادة 

www.rms.nsw. لطلب إسقاط إيقاف الترخيص عبر الموقع
gov.au/disqualification أو من أي مركز خدمة لحكومة 

NSW أو من سجل هيئة الطرق والخدمات البحرية

أخبرهم بأنك بحاجة إلى هذه االستمارة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك 
التقدم بطلب إلسقاط فترات إيقاف الترخيص. ستقدم لك هيئة 

الطرق والخدمات البحرية استمارة طلب دون مقابل.

الحصول على المشورة القانونية
يجب عليك الحصول على المشورة القانونية لمعرفة 

إذا كان بإمكانك التقدم بهذا الطلب. سنحيطك علًما 
بالمكان الذي تحصل منه على المشورة القانونية 
أسفل العنوان من أين يمكنني الحصول على المساعدة القانونية؟

يجب عليك إحضار نسخة محدَّثة من سجل القيادة معك في 
الموعد، لكي يتمكن المحامي من تزويدك بالمشورة القانونية 

المناسبة.
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من الذي ال يمكنه التقدم بطلب؟
ال يمكنك التقدم بطلب إذا كان قد سبق إدانتك 

بواحدة من مخالفات القيادة الخطرة التالية:
القتل العمد أو القتل الخطأ الناجم عن استخدام سيارة	 
مخالفة بموجب قانون الجرائم تسببت في وفاة أو إصابة أو 	 

جرح جسدي بالغ ناجم عن استخدام السيارة
القيادة المتهورة أو التعرض لمطاردات الشرطة )بموجب 	 

قانون الجرائم(
القيادة المتسمة بالتقصير والناجم عنها حاالت وفاة أو 	 

إصابات جسدية بالغة
القيادة التهديدية المتعمدة	 
عدم التوقف والمساعدة بعد حادثة تسببت في وفاة أو إلحاق 	 

إصابة جسدية بالغة
إذا كان صادًرا بحقك أمر تقييد إجباري حاليًا - هذه الحاالت 

المحددة من إيقاف الترخيص ال يمكن إسقاطها.
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من الذي يمكنه التقدم بطلب؟
يمكنك التقدم بطلب في الحاالت التالية:

 لم تسبق إدانتك بأي من المخالفات المدرجة 	 
تحت عنوان من الذي ال يمكنه التقدم بطلب؟

لم ترتكب أي مخالفة قيادة أخرى خالل "فترة عدم ارتكاب 	 
مخالفات" التي تنطبق عليك.

تعتمد فترة "عدم ارتكاب مخالفات" على طبيعة المخالفات التي 
أدت إلى إيقاف الترخيص. يجب أن تثبت أنك لم تقم بأية 

مخالفات قيادة لمدة أربع سنوات أو سنتين قبل تاريخ تقديم 
الطلب.

ستكون المدة أربع سنوات في حال تم توقيفك عن القيادة بسبب 
أي من هذه المخالفات:

مخالفة كبيرة )على سبيل المثال، القيادة تحت تأثير الكحول 	 
أو القيادة بطريقة أو سرعة تتسم بالخطورة(

تجاوز حد السرعة المسموح به بأكثر من 30 كم/الساعة	 
سباق الشوارع	 
القيادة بطريقة ينبعث فيها الدخان من إطارات السيارة 	 

ستكون المدة سنتين في حال تم منعك من القيادة بسبب:
تبين أنك مخالف مرور معتاد، أو	 
ارتكبت أي مخالفات أخرى من مخالفات القيادة.	 

كيف أتقدم بطلب؟
امأل أحد االستمارات التي يُطلق عليها طلب 

إسقاط إيقاف الترخيص وتقدَّم به إلى أي محكمة 
 محلية. 

يمكنك الحصول على هذه االستمارة :
من أي سجل محكمة محلية أو	 
 أسفل العنوان " االستمارات والرسوم" بالموقع  	 

 .www.localcourt.justice.nsw.gov.au

سيكون هناك رسم مفروض. إذا كنت تحصل على إعانات من 
سنترلينك أو تعاني ضائقة مالية - إسأل عما إذا كان باإلمكان 

إعفاؤك من الرسم المفروض
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كيف تقرر المحكمة؟
يجب أن تذهب إلى المحكمة وتقدم أسبابًا بين يدي 

القاضي تفيد بضرورة إسقاط إيقاف الترخيص، 
وعلى القاضي النظر في عدد من األمور، منها:

السالمة العامة 	 
سجل القيادة الخاص بك بشكل عام	 
نوع المخالفات التي أفضت إلى إيقاف ترخيصك	 
إذا كان بإمكانك استخدام وسيلة مواصالت أخرى	 
عائلتك ورعايتك وعملك وتعليمك أو غيرها من االلتزامات	 
وضعك الصحي والمالي وأي	 
أمور أخرى يراها القاضي مهمة.	 
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كيف يمكنني إعداد طلبي؟
يجب أن توضح في طلبك األسباب المهمة 

 للحصول على رخصة قيادتك. 
يجب أن:

تفكر في األمور التي يتعين على المحكمة النظر فيها 	 
الواردة تحت عنوان كيف تقرر المحكمة؟ 

أخبر المحكمة بكل شيء تود أن تحيطها علًما به بشأن 	 
سبب أهمية إسقاط فترة إيقاف الترخيص.

 حاول اصطحاب إثبات يدعم قضيتك. 	 
على سبيل المثال:

إذا كنت بحاجة إلى الرخصة للعمل )أو إذا كان عدم وجود 
الرخصة قد حال دون حصولك على عمل أو العمل ببعض 

أنواع الوظائف(—اطلب من رب عملك خطابًا بشأن 
أسباب حاجتك إلى الرخصة. يجب أن يوضح الخطاب 
كيف أثر عدم حيازتك على الرخصة على قدرتك على 

العمل.
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إذا كنت تعمل لحسابك الخاص وتحتاج إلى رخصتك لغرض 
ح أسباب ذلك. على سبيل المثال:  عملك التجاري—وّضِ

 هل تحتاج إلى التنقل من مكان آلخر خالل اليوم؟	 
هل تستخدم أدوات أو أشياء أخرى ال يمكن نقلها بواسطة 	 

المواصالت العامة؟
إذا كنت تتكبد مبالغ مالية لعدم امتالكك لرخصة—أحضر 	 

إثباتًا إن كان باستطاعتك ذلك.
إذا كانت خيارات وسائل المواصالت العامة محدودة في 

منطقتك أو في األوقات التي تحتاج إلى التنقل خاللها—أرفق 
نسًخا بالجداول الزمنية التي توضح أسباب صعوبة استعمالك 

للمواصالت العامة.
 إذا كنت بحاجة إلى رخصتك للمساعدة في مسؤوليات األسرة 

ح: أو الرعاية—وّضِ
من هم األشخاص الخاضعين لرعايتك—على سبيل المثال، 	 

ن أو شخص يعاني من إعاقة أو مشكلة  طفلك أو قريب مّسِ
صحية

طبيعة الرعاية التي توفرها—على سبيل المثال، هل 	 
تصحب ذلك الشخص لمواعيد طبية أو سواها؟ هل تساعد 

في القيام برعاية يومية كالتسوق أو التنظيف؟
إذا كانت المواصالت العامة غير متوفرة أو غير مناسبة 	 

لما يتعين عليك القيام به
ومدى صعوبة أو تعذُّر تقديم الرعاية التي يحتاج إليها 	 

هؤالء األشخاص بسبب عدم القدرة على القيادة.
يجب أن تتواصل مع محاٍم لمعرفة ما يُفيد في قضيتك.
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إذا أسقطت المحكمة فترة إيقاف ترخيصي، ما 
الذي يحصل بعد ذلك؟

ال تقم بالقيادة حتى تحصل على رخصة قيادة جديدة!
قبل أن تتمكن من القيادة، يجب أن تتقدم بطلب 

 .Service NSW للحصول على رخصة قيادة من
إذا أقدمت على القيادة قبل الحصول على رخصة جديدة، قد يتم 

إدانتك "بالقيادة في فترة إلغاء الرخصة". قد تتعرض لعقوبة 
الحبس لمدة تصل إلى 12 شهًرا باإلضافة إلى منعك من القيادة مرة 

أخرى لمدة 6 أشهر على األقل.
يجب عليك إجراء اختبارات المعرفة وسالمة الطريق االعتيادية 

وأي إجراء آخر تطلبه منك Service NSW أو هيئة الطرق 
والخدمات البحرية، للحصول على رخصة جديدة.

ستراجع هيئة الطرق والخدمات البحرية لمعرفة ما إذا كان هناك 
مخالفات قيادة حديثة لم تعرفها المحكمة عندما نظرت في قضيتك. 
إذا وجد أنك قد ارتكبت مخالفات مرورية خالل فترة عدم ارتكاب 

مخالفات أخرى، فسيتم إعادة قضيتك إلى المحكمة ولن تحصل 
على رخصة حتى تعيد المحكمة النظر في قضيتك.
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تسوية أي غرامات!
إذا كانت هناك أي غرامات متبقية يتعين عليك 

دفعها، يجب عليك تسويتها على الفور. قد ال 
تمنحك Service NSW رخصة أو قد تقوم بتعليق 
أي رخصة تقدمها لك، إذا كانت هناك غرامات متبقية مفروضة 

عليك.
لمعرفة ما إذا كانت هناك أي غرامات أو قيود مفروضة لعدم 

سدادك قيمة غرامة ما أو إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إدارة 
دين غراماتك، اتصل بهيئة  Revenue NSW على الرقم  

www.revenue.nsw.gov.au 805 655 1300 أو

يمكن لخدمة Legal Aid NSW أن تساعدك في معرفة كيفية 
التعامل مع الغرامات. قد يكون بوسعك الحصول على برنامج 

عمل وتنمية. برنامج العمل والتنمية)WDO( يتيح لك دفع 
غراماتك مقابل عمل غير مدفوع األجر أو دورات دراسية أو 
مشورة أو عالج . لمزيد من المعلومات أو للعثور على خدمة 

 برنامج العمل والتنمية)WDO( في منطقتك، اتصل بالرقم 
 5000 9219 02 أو تفضل بزيارة

 www.legalaid.nsw.gov.au/wdo

ماذا يحدث إذا لم تُسقط المحكمة فترة إيقاف 
ترخيصي؟

ال تقم بالقيادة ! 
إذا قمت بالقيادة في هذه الحالة قد تتعرض لعقوبة 
الحبس وسيتم إيقاف ترخيصك لمدة أخرى. كما 

قد تتحفظ الشرطة على سيارتك أو لوحات 
األرقام لمدة 6 أشهر.

ال يمكنك الطعن بقرار المحكمة. غير أنه يمكنك إعادة المحاولة 
بعد انقضاء 12 شهًرا طالما أنك ما زلت مؤهالً—راجع من الذي 

يمكنه التقدم بطلب؟ 
فكر في السبب الذي دعى إلى رفض القاضي لطلبك. هل هناك 

أي إجراء آخر يمكنك القيام به على مدى االثني عشر شهراً 
القادمة لعالج هذه المشكالت أم أن ذلك سيمنحك فرصة أفضل 

المرة القادمة؟
 إذا ارتكبت مخالفات قيادة أخرى، فإن ذلك سيُنهي فترة عدم 

ارتكاب مخالفات أخرى ويؤجل قدرتك على التقدم بطلب مرة 
أخرى.

9



من أين يمكنني الحصول على 
المساعدة القانونية؟

LawAccess NSW
خط مساعدة هاتفي يزودك بالمعلومات القانونية مجاناً، كما 

يُجري اإلحاالت إلى الخدمات والمشورات القانونية األخرى في 
بعض الحاالت. اتصل على الرقم  529 888 1300 أو تفضل 

 www.lawaccess.nsw.gov.au بزيارة

Legal Aid NSW
يمكنك الحصول على المشورة القانونية المجانية من قبل خدمة 

 .)Legal Aid NSW( المساعدة القانونية في نيو ساوث ويلز
 لمعرفة أقرب المكاتب إليك اتصل بالرقم 

529 888 1300 أو اطلع على "الحصول على المساعدة 
 www.legalaid.nsw.gov.au القانونية" من خالل
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من أين يمكنني الحصول على 
مزيد من المعلومات؟

يمكن أن تزودك هيئة الطرق والخدمات 	 
البحرية بالمعلومات العامة والمساعدة في كيفية الحصول 

على سجل القيادة الخاص بك—2821 6640 02. 
 Service NSW—88 77 13 أو  	

www.service.nsw.gov.au للمساعدة في كيفية التقدم 
بطلب للحصول على رخصتك.

 Revenue NSW—805 655 1300 أو  	
www.revenue.nsw.gov.au لمعرفة معلومات عن 

غراماتك
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يعتبر هذا المنشور دليالً عاًما في القانون. وبجب أال تعتمد عليه 
كمشورة قانونية، ونوصي أن تتحدث مع محامي حول حالتك. 

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

LawAccess NSW على الرقم 529 888 1300.

© Legal Aid NSW 2020

 اطلب المنشورات عبر اإلنترنت على   
www.legalaid.nsw.gov.au/publications أو بواسطة 

.publications@legalaid.nsw.gov.au البريد إلكتروني
This brochure is also available in Arabic, Dari/Farsi 

and Simplified Chinese.

 Legal Aidللحصول على مزيٍد من المعلومات حول خدمات
 :NSW

  هل أنت بحاجة إلى مساعدة لالتصال بنا؟
إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري، فيُرجى االتصال 

 TIS( بخدمة الترجمة التحريرية والفورية
National( على الرقم 450 131 )من الساعة 9:00 

 Law صباًحا حتى الساعة 5:00 مساًء( واطلب
 .Access NSW

إذا كنت تجد صعوبة في السماع أو التحدث، فيُرجى 
االتصال بخدمة التواصل الوطنية)NRS( على الرقم 

 677 133 وطلب LawAccess أو زيارة 
www.relayservice.gov.au
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