
دائرة النقل والطرق الرئيسية

زيادة الغرامات ملخالفات القيادة عالية الخطورة

حول ورقة الحقائق هذه

سجلت وزارة النقل والطرق الرئيسية ورقة الحقائق هذه. تعني الكلامت “نحن” 

أو “إننا” دائرة النقل والطرق الرئيسية.

تتناول ورقة الحقائق هذه زيادة العقوبة، إذا:

القيادة فوق الحد األقىص للرسعة	 

عدم التوقف عند إشارة الضوء األحمر	 

أو عدم ارتداء ركابك لحزام األمان.	 

الغرامات

العقوبة هي غرامة أو نقاط جزاء. تنال نقاط جزاء في رخصة قيادتك إذا لم تتبع 

قوانين الطريق.

إذا كان لديك رخصة قيادة L أو P وحصلت على 4 أو أكثر من نقاط الجزاء، 

فسيتعين عليك االنتظار لفترة من الوقت قبل التمكن من القيادة مرة أخرى. على 

سبيل المثال، 3 أشهر.

إذا كان لديك رخصة قيادة مفتوحة وحصلت على 12 نقطة جزاء أو أكثر، فسيتعين 

عليك االنتظار لفترة من الوقت قبل التمكن من القيادة مرة أخرى. على سبيل 

المثال، 3 أشهر.

سترتفع الغرامات في 1 يوليو\ تموز 2022.

نريدك أن تقود بأمان. يموت العديد من الناس على الطرق عندما يقودون بطريقة 

خطرة.

غرامات الرسعة الجديدة

إذا تجاوزت الحد األقصى للسرعة، فقد تحصل على غرامة. كلما زادت سرعتك، 

زادت الغرامة.

الغرامة الرسعة

من 1 إىل 10 كم يف الساعة 287دوالر ونقطة جزاء واحدة

من 11 إىل 20 كم يف الساعة 431دوالر و 3 نقاط جزاء

 21 إىل 30 كم يف الساعة 646دوالر و 4 نقاط جزاء

1078 دوالر و 6 نقاط جزاء  31إىل 40 كم يف الساعة

1653 دوالًرا و 8 نقاط جزاء وال ميكنك القيادة 

ملدة 6 أشهر

أكرث من 40 كم يف الساعة

ستتم مضاعفة نقاط الجزاء لرخصتك إذا ارسعت 21 كيلومرتًا يف الساعة أو أكرث 

وإذا خرقت القانون مرتني أو أكرث يف 12 شهرًا.

عىل سبيل املثال، إذا قمت بالقيادة من 21 إىل 30 كم يف الساعة فوق الحد األقىص 

للرسعة، فسوف:

يكلفك 646 دوالًرا	 

أضافة 12 نقطة جزاء لرخصتك.	 

يتم تقسيم نقاط الجزاء الـ 12 إىل:

4 نقاط جزاء ألول مرة، باإلضافة إىل	 

4 نقاط جزاء للمرة الثانية، باإلضافة إىل	 

4نقاط جزاء عند مخالفة القانون مرتني خالل 12 شهرًا.	 

غرامة جديدة إلشارة الضوء األحمر

إذا لم تتوقف عند اإلشارة الحمراء، يمكن أن تتلقى غرامة قدرها 575 دوالرًا وتحصل 

على 3 نقاط جزاء.

غرامة حزام األمان الجديد

يمكن أن تتلقى غرامة قدرها 1078 دوالرًا وتحصل على 4 نقاط جزاء على رخصة 

قيادتك إذا كنت ال ترتدي حزام األمان أو ال ترتدي حزام األمان بشكل صحيح.

يمكن للسائق تلقي نفس العقوبة إذا كان األشخاص اآلخرون ال يرتدون حزام 

المقعد أو نظام تأمين مقاعد األطفال المناسب. التقييد هي مقاعد وأحزمة تحافظ 

على سالمة األطفال والرضع في السيارات.

ستتلقى نقاط جزاء مزدوجة إذا خرقت القانون مرتين أو أكثر في 12 مرة.
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كيفية ارتداء حزام األمان بشكل صحيح

منخفض عىل الحوض	 

فوق الكتف	 

فوق الصدر واملعدة.	 

إذا لم تتمكن من ارتداء حزام األمان، فتحدث 

إلينا على الرقم 80 23 13 حول اإلعفاء. يطبق 

اإلعفاء عندما يقول طبيبك أنك لست بحاجة 

إلى ارتداء حزام األمان. نحن يجب أن نوافق.

ماذا لو خالفت القانون؟

ا على الطريق من قبل الشرطة  ا خاطئً يمكن أن يتم القبض عليك إذا فعلت شيئً

أو الكاميرا. سيتم إرسال إشعار االنتهاك إليك. إشعار االنتهاك عبارة عن فاتورة 

وسيتضمن مبلغ الغرامة ونقاط الجزاء وطرق الدفع.

إذا كان من الصعب عليك دفع غرامة، فيمكنك الدفع بالتقسيط حتى يتم سدادها 

أو التحدث إلى SPER حول الخيارات األخرى. SPER هو سجل إنفاذ العقوبات 

الحكومية. إنه مكتب حكومي بكوينزالند. يمكنك االتصال بـ SPER على الرقم 

.1300 365 635

مزيد من املعلومات

اتصل بنا على الرقم 80 23 13

qld.gov.au/transport/contacts/centres ا شخصيً

streetmarts.qld.gov.au موقعنا على اإلنترنت

خدمات الوصول والرتجمة 

إذا كنت بحاجة إلى مترجم فوري أو مترجم تحريري، فاتصل بخدمة الترجمة 

 التحريرية والشفهية على الرقم 50 14 13 واطلب منهم االتصال بنا على الرقم

.13 23 80

إذا كنت تعاني من ضعف السمع أو الصمم، فاتصل بال الخدمة الوطنية للصم 

والبكم 

رقم التواصل الصويت 727 555 1300	 

 	 TTY 133 677 رقم

رقم تتابع الرسائل القصرية 767 677 0423	 

ثم اطلب منهم االتصال بنا على الرقم 80 23 13.


