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لسيارة الُمعاق وقوفالحول رخصة  عامة أحكام  
 بشكل عام

األماكن العامة.في كامل المملكة في الشوراع و وقوفاليسري مفعول رخصة   

من قبل وزراء المواصالت. ويمكن الحصول تم توقيعها كما ويسري مفعولها في معظم الدول األوربية استنادا إلى إتفاقية 
ية خارج المملكة من منظمات المعاقين أو من سفارة البلد ذات الصلة.على الجواب بخصوص زمن الصالح  

 إنتبه!!
ح بالوقوف عليها، إال إذا وافق سمح صاحبها أو اليسماألرض حيث ي على مساحة وقوفالرخصة  اليسري مفعول

على ذلك. لذا عليك االتصال بمالك األرض في كل حال. هامالك  

 صالحية

لية الوقوف بما يمنح رخصتَ   

إيقاف السيارة لمدة أقصاها ثالث ساعات متواصلة في األماكن التي تمنع فيه أحكام المرور المحلية من الوقوف -  

كن التي يُسمح فيها بالوقوف ساعة متواصلة في األما 24إيقاف السيارة لمدة أقصاها  -  

 عات مع استعمال غالف الوقوفثالث سا ين خالل مدة أقصاهاقإيقاف السيارة في األماكن المخصصة للمعا -

عما ورد أعاله. ويمكن للبلدية أن تعطي المعلومات عما هو  أطول فتراتتسمح بالوقوف لي بعض البلديات أحكام يوجد ف
.سار  

التعطي الحق بالوقوف في األماكن المخصصة ألهداف خاصة. مثل منطقة التاكسي. إن رخصة الوقوف  

 رسم

تصل بالبلدية للحصول على جواب.. اِ عاما من واجب دفع رسوم مكان الوقوف ثناءال تمنح رخصة الوقوف است  

 متفرقات

استخدامها. الوقوف شخصية ويحق لصاحبها فقطإن رخصة   

غ إلى بلّ تبليغ البلدية التي ستصدر رخصة جديدة. ففقدان أوسرقة الرخصة يُ يجب  عند فقدان أو سرقة رخصة الوقوف
. وكل رخصة يتم العتور عليها يتم تسليمها للشرطة أو للبلدية التي أصدرتها.ويتم أيقاف مفعولها ،الشرطة  

مكان مماثل بحيث تظهر صفحتها في أو  ،خلف زجاج السيارة من الداخل وغالف الوقوف ينبغي وضع رخصة الوقوف
 األمامية بشكل مرئي جيدا من خارج السيارة.

ن يؤدي لسحبها.ء استخدام الرخصة أيمكن لسو  
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في بلدية سودرتيليه مرعية محلياً أحكام   
124المادة ، 30/09/2010 اللجنة التنفيذية بتاريخ: قرار  

ساعة. 24لمدة  في األماكن العامة لوقوف السياراتسمح بالوقوف  يُ   
طلب األمر ذلك. إليقاف السيارة لمدة تزيد عن ثالث ساعات مع إستعمال لوحة الوقوف فيجب دفع رسم ثابت إذا ت

.متواصلة، مع استعمال غالف الوقوف في أماكن إيقاف السيارات الخاصة بالمعاقين، يُسمح بإيقاف السيارة لثالث ساعات  

08-523 031 30أو  08-523 031 22 في حال أي تساؤل فيتم اإلجابة عليه على رقم الهاتف:

 بلدية سودرتيليه
نةمكتب البناء المجتمعي/ بيئة المدي  

 السماح و الترخيص


