Centre for Road Safety
ْ
اعرف قواعد السري

إجابات على األسئلة الشائعة عن قواعد السري اخلاصة باستخدام هاتف املوبايل.

قواعد السري اخلاصة باستخدام هاتف املوبايل
السائقون حاملو رخصة  Learnerورخصة  P( P1الحمراء) ورخصة  P2املؤقتة ( Pاخلضراء)

وراكبو الدراجات النارية

ال ُيسمح لحاملي رخصة “تحت التدريب ( ”)Learnerورخصة  P1املؤقتة ( Pالحمراء) ورخصة  P2املؤقتة ( Pاخلضراء)
باستخدام هاتف نقال على اإلطالق خالل قيادة السيارة أو ركوب الدراجة النارية .يشمل ذلك فرتة االنتظار عند اإلشارة
الضوئية أو فرتة التوقف بسبب الزحام .عليك أن تركن مركبتك خارج حركة السري الستخدام هاتفك بأية وسيلة كانت.
تشجع هذه القوانني السائقني وراكيب الدراجات النارية الذين يحملون رخصة  Learnerورخصة قيادة مؤقتة على الرتكيز
ّ
على سيطرتهم على مركبتهم اآللية وعلى مهارات إدراك املخاطر؛ فاستخدام هاتف املوبايل قد يلهي السائقني وراكيب
الدراجات النارية الجدد عن مهمة القيادة.
سوف ُيعترب السائقون وراكبو الدراجات النارية الذين يحملون رخصة  Learnerورخصة  P1ممن ُيضبطون مبخالفة قواعد
استخدام هاتف املوبايل بأنهم تجاوزوا حد “نقاط عدم التأهيل ( ”)demerit pointاخلاصة بهم ويتعرضون لعقوبة
تعليق رخصتهم لثالثة شهور .وسوف يبقى للسائقني الذين يحملون رخصة  P2املؤقتة ( Pاخلضراء) وراكيب الدراجات
النارية ثالث نقاط عدم تأهيل إذا ضبطوا مبخالفة قواعد استخدام هواتف املوبايل.

سائقو السيارات وسائقو الدراجات النارية حاملو الرخصة الكاملة ،وجميع راكيب الدراجات
اهلوائية
خالل قيادة السيارة أو ركوب الدارجة ميكنك استخدام هاتف املوبايل:
إلجراء مكاملة أو الرد على مكاملة

فق ط إذا كان اهلاتف:

لالستماع إىل األغاين واملوسيق ى وغريها بواسطة
اهلاتف

مثبتة باملركبة وال يعيق
• موجودًا يف ّ
حمالة َّ
رؤيتك للطريق
• ميكن تشغيله بدون ملس أي جزء منهً ،
مثال:
عرب  Bluetoothأو صوتيًا

كج هاز مس اعد للسائق (مث ًال :املالحة ،استخدام
تطبيق التنبيه من السرعة الزائدة)

مثبتة باملركبة
فق ط إذا كان اهلاتف يف ّ
حمالة ّ
وال يعيق رؤيتك للطريق
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خالل قيادة السيارة أو ركوب الدراجة ال ميكنك استخدام هاتف املوبايل ألي غرض آخر ،مبا يف ذلك:
بعث رسائل نصية يدويًا أو صوتيًا
بعث رسائل إلكرتونية
استخدام وسائل التواص ل االجتماعي

• إذا كنت تريد استخدام هاتفك ألي غرض من
هذه األغراض فيجب أن تكون مركبتك مركونة
خارج حركة السري.

بعث رسائل فيديوية

• ال ُيسمح باستخدام اهلاتف هلذه األغراض
عندما تكون مركبتك متوقفة ،مبا يف ذلك أثناء
االنتظار على اإلشارات الضوئية أو التوقف
بسبب الزحام.

التق اط الصور
حمل هاتفك بأية وسيلة كانت (سواء باليد أم على
ِ
الحضن أم بني الكتف واألذن) .وال ُيسمح للسائقني
مبسك اهلاتف إال ملناولته إىل أحد الركاب.

ّ
ً
وتذكر :إن االستخدام القانوين هلواتف املوبايل قد ّ
يعطل االنتباه أيضًا؛ لذا ّ
فعال بحاجة الستخدام هاتفك
فكر إذا كنت
ومبتطلبات حركة السري قبل قيامك بذلك .اخليار األسلم غالبًا ما يكون االنتظار لحني التوقف خارج حركة السري.
تنذر حملة ارفع يدك عن اهلاتف ( )Get your hand off itالسائقني مبخاطر االستخدام غري القانوين هلاتف املوبايل
وعواقب عدم متابعة النظر إىل الطريق.

العقوبات

يتعرض السائقون الذين خيالفون هذه القواعد إىل غرامات وقد خيسرون رخصتهم بسبب عقوبات نقاط عدم التأهيل:
• سوف يعاقب املخالفون خبسارة أربع نقاط عدم تأهيل لقاء خمالفة قواعد استخدام هواتف املوبايل.

خمالفات قواعد استخدام هواتف املوبايل مشمولة ضمن فرتات اخلسارة املضاعفة للنقاط (.)double demerit
يتيح لك املوقع اإللكرتوين لـ”مصلحة الطرق واملالحة” ( )Roads and Maritime Servicesالبحث عن املخالفات اليت ّ
يرتتب
عليها حسم نقاط.

أسئلة يتكرر طرحها
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10

هل أستطيع حمل اهلاتف واستخدامه أثناء االنتظار عند اإلشارات الضوئية أو خالل التوقف يف الزحام؟
هل ميكنين استخدام هاتف املوبايل إلجراء مكاملات من خالل مكرب الصوت على ِحضين؟
هل أستطيع وضع هاتف املوبايل يف جييب إذا كنت استخدم  Bluetoothإلجراء أو ّ
تلقي مكاملة؟
حمالة؟
هل أستطيع االستماع إىل املوسيقى بواسطة هاتفي إذا كان يف ّ
حمالة؟
هل أستطيع ضرب رقم هاتف إذا كان املوبايل يف ّ
هل أستطيع استخدام جهاز النظام املكاين الشامل (جي يب إس) املوجود يف اهلاتف إذا كنت أحمل رخصة learner
أو  P1املؤقتة؟
هل أستطيع استخدام جهاز جي يب إس ليس ضمن هاتف إذا كنت أحمل رخصة  learnerأو رخصة مؤقتة؟
حمالة؟
مثبتًا يف ّ
هل أستطيع أن أبعث رسالة نصية إذا كان هاتف املوبايل ّ
الحمالة اليت ميكنين استخدامها هلاتف املوبايل؟
ما نوع ّ
أين ميكن أن أثبّت الحمّالة يف سياريت؟
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 .1هل أستطيع حمل اهلاتف واستخدامه أثناء االنتظار عند اإلشارات الضوئية أو خالل التوقف يف الزحام؟

كال .مينع القانون حمل اهلاتف واستخدامه يف أي وقت كان خالل قيادة السيارة أو ركوب الدراجة .إذا كنت تريد حمل
اهلاتف واستخدامه فيجب أن تكون مركبتك مركونة خارج حركة السري.

 .2هل ميكنين استخدام هاتف املوبايل إلجراء مكاملات من خالل مكرب الصوت على حِضين؟

كال .مينع القانون مالمسة هاتف املوبايل ألي جزء من جسمك ،إال ملناولته إىل أحد الركاب.

 .3هل أستطيع االحتفاظ بهاتف املوبايل يف جييب إذا كنت استخدم  Bluetoothإلجراء أو تلقّي مكاملات؟
نعم ،إذا كنت تحمل رخصة كاملة ،غري ّ
مقيدة .ميكنك استخدام هاتف املوبايل إلجراء مكاملات شرط عدم ملسه بأية
ً
(مثال عرب  .)Bluetoothوتتيح لك قواعد السري االحتفاظ بهاتف املوبايل يف أحد جيوب مالبسك.
وسيلة كانت

كال ،إذا كنت تحمل رخصة  learnerأو رخصة مؤقتة فال ُيسمح لك باستخدام هاتف املوبايل على اإلطالق أثناء القيادة.

 .4هل أستطيع االستماع إىل املوسيقى بواسطة هاتفي إذا كان يف حمّالة؟

نعم ،إذا كنت تحمل رخصة كاملة ،غري مقّيدة .ميكنك استخدام هاتف املوبايل لالستماع إىل املوسيقى أو الراديو طاملا
مثبتة يف السيارة وال يعيق رؤيتك للطريق ،أو إذا كان ميكن تشغيل اهلاتف بدون ملس أي جزء منه،
كان اهلاتف يف ّ
حمالة ّ
ً
مثال بواسطة .Bluetooth
كال .إذا كنت تحمل رخصة  learnerأو رخصة مؤقتة فال ُيسمح لك باستخدام هاتف املوبايل على اإلطالق أثناء القيادة.

 .5هل أستطيع ضرب رقم هاتف إذا كان املوبايل يف حمّالة؟

نعم ،إذا كنت تحمل رخصة كاملة ،غري مقّيدة .ميكنك استخدام هاتف املوبايل إلجراء املكاملات إذا كان يف ّ
مثبتة
حمالة ّ
ً
بالسيارة .إن االستخدام القانوين هلواتف املوبايل قد ّ
يعطل االنتباه أيضًا؛ لذا ّ
فعال بحاجة الستخدام هاتفك
فكر إذا كنت
ومبتطلبات حركة السري قبل قيامك بذلك.
كال ،إذا كنت تحمل رخصة  learnerأو رخصة مؤقتة فال ُيسمح لك باستخدام هاتف املوبايل على اإلطالق أثناء القيادة.

 .6هل أستطيع استخدام جهاز النظام املكاين الشامل (جي يب إس) املوجود يف هاتف املوبايل؟

ِ
مساعدة للقيادة ،كـ”جي يب إس”
نعم ،إذا كنت تحمل رخصة كاملة ،غري مقّيدة .ميكنك استخدام هاتف املوبايل كوسيلة
ً
مثبتة بالسيارة وال يعيق رؤيتك للطريق؛ ولكن ليس بإمكانك حمل اهلاتف
مثال ،شرط أن يكون اهلاتف موجودًا يف ّ
حمالة ّ
الستخدامه لغرض الـ”جي يب إس”.
كال .إذا كنت تحمل  learnerأو رخصة مؤقتة فال ُيسمح لك باستخدام هاتف املوبايل على اإلطالق أثناء القيادة.

 .7هل أستطيع استخدام جهاز جي يب إس ،ليس ضمن هاتف إذا كنت أحمل رخصة  learnerأو الرخصة املؤقتة؟

مثبتة
نعمُ ،يسمح لجميع السائقني باستخدام جهاز جي يب إس ليس ضمن هاتف ،شرط أن يكون الجهاز موجودًا يف ّ
حمالة ّ
تعرضك إىل إصابة عند حصول
بالسيارة وال يعيق رؤيتك للطريق .ويجب عدم تثبيت الجهاز يف موضع يزيد من احتمال ّ
حادث اصطدام.

Centre for Road Safety
 .8هل أستطيع أن أبعث رسالة نصّية إذا كان هاتف املوبايل مثبّتًا يف حمّالة؟

كال .ال ميكنك بعث رسالة نصّية على اإلطالق خالل القيادة ،سواء أكان اهلاتف موجودًا يف حمالة مثبتة بالسيارة أم ال.

 .9ما نوع الحمّالة اليت ميكنين استخدامها هلاتف املوبايل؟

يجب أن يكون هاتف املوبايل مثبّتًا يف حمّالة مصممة ومصنوعة تجاريًا هلذا الغرض.

 .10أين ميكن أن أثبّت الحمّالة يف سياريت؟

ّ
الحمالة رؤيتك للطريق (أمامك ومن الجانبني)،
يجب تثبيت
الحمالة بالسيارة بحسب تعليمات املصنع .ويجب أن ال تعيق ّ
كما يجب عدم تثبيتها يف موضع يزيد من احتمال تعرّضك إىل إصابة عند حصول حادث اصطدام.

رجوع إىل األعلى

