
 
نت تحت عنوان: )تجدون  ي ا摀扐ني 
 معلومات أخرى حول( www.stuttgart.de/parkraummanagementف 
ي خاص بأصحاب المح摀扰ت  إدارة

ي منطقة سكنكم وكذلك حول تقديم طلب إذن إستثناب 
أماكن ر كن السيارات ف 
ي المنطقة. 

 التجارية الكائنة ف 
 

ونية )إيميل( ا摀撐: إذا كانت عندكم أسئلة أخرى حول غير ما هو مذكور، فارسلوا رسالة  إليكي 
(parkmanagement@stuttagrt.de) دائرة النظام العام 摀撐ـ قسم شؤون حركة المرور وعنوانها:  أو توجهوا ا

اسة رقم  هارد شي   شتوتجارت  70173، 35إيبير
(Amt für öffentliche Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten, Eberhardstraße 35, 70173 Stuttgart) 

ي شتوتجارت كنأماكن ر  تنظيم 
 السيارات ف 

ي أحياء عديدة من شتوتجارت تكون 
ا ما يتم ركنالسيارات قليلة كنأماكن ر  ف  السيارات ع摀撐 طرق  ، لذلك كثير

ي أو  المشاة
د ع摀撐 سبيل المثال المشاة الذين يضطرون هد  . إن هذا ي  ها كنأو ر  السيارات  توقفأماكن ممنوع فيها ف 

ي السيارات الرؤيا 
 المنحنيات، كما أنه أيضا عند مصبات الشوارع وع摀撐ا摀撐 السير ع摀撐 الشارع ويحجب عن سائق 

تتسبب كن السيارة حركة سير السيارات الت ي تبحث عن أماكن لر  و  ،يق المدرسة لت摀扰ميذ المدارس آمنا طر  摀扰 يبق  
ورة. با摀扐ضافة ا摀撐 ذلك ب  ضوضاء وإنبعاث غازات بدون ض 
ي حي المدينة الغرب ي )ويست( سوف يتم ا摀戠ن تدريجيا تعميم  كن السيارات صحتهأماكن ر   تنظيمبعد أن أثبت 

ف 
ي المدينة ــ وا摀戰ول كن السياراتالقواعد الجديدة لر  

حيث يكون من الثابت  ية ستكون هناكو ع摀撐 أحياء أخرى ف 
 摀撐بشكل ظاهر  السياراتكن ر  وجود طلب كبير ع . 

  
 : المي  ات
 كن السيارة بشكل أسهل. يجد الساكنون والزوار وكذلك أصحاب المح摀扰ت التجارية وزبائنهم مكانا لر   •
ء للسيارة مما ي حس   يتم التقليل من •  . س摀扰مة حركة المرور  نالر كن الخاطي
 كن السيارة. تنخفض حركة سير البحث عن مكان لر   •
 وا摀扐قامة. تتحسن نوعية السكن  •
 
 كن السيارات؟أماكن ر   تنظيمعن ي يماذا 
أماكن ركن السيارات هي من حيث  هذا يعت ي أن. عمل وفقا لما ي س摐攐  بمبدأ الخلطيأماكن ر كن السيارات  تنظيمإن  

كن السيارة خاصة 摀撐 بطاقة لر  المبدأ للجميع، لكن إستخدامها من طرف الساكنير  يكون مجانا بعد الحصول ع
. أصحاب المح摀扰ت التجارية يمكنهم بد摀扰 من ذلك تقديم طلب إستثناء، بينما جميع ا摀戠خرين عليهم كا بالس نير 

 كن السيارة. دفع رسوم لر  
 

 كن السيارة خاصة بالساكني  ؟من يحصل ع摀撐 بطاقة لر  
كن السيارة الساكنات والساكنون الذين ليس لديهم كراجا أومكانا مستأجرا لر كن السيارة يحصلون ع摀撐 بطاقة لر  

ي أحد أإذا كان عندهم سيا خاصة بالساكنير  
تحتاجون من أجل  . السكنية المناطق نحاءرة ولهم إقامة مسجلة ف 

: [ Bürgerbüro]الحصول ع摀撐 البطاقة من مكتب المواطنير    ا摀撐 ما ي摀撐ي
 هوية شخصية سارية المفعول.  •
 السيارة النري تملكونها •

للسيارة فإنكم تحتاجون ا摀撐 إثبات  أما إذا كنتم أنتم لستم المالكير   . دفير
وكة لكم   من الطرف المالك للسيارة )مث摀扰 رب العمل الذي تعملون عنده( يبير   أن السيارة مي 

ي منظمة كار  ل摀扐ستخدام الدائم. 
ينج ــــ ـ إذا كنتم عضوا ف  فقدموا إثباتا  [Car-Sharing]شير

 بعضويتكم. 
 

 كني  ؟كم تكّلف بطاقة ر كن السيارة الخاصة بالسا 
. بهذه البطاقة ( يورو 30,70ّلف رسوما إدارية سنوية مقدارها: )كن السيارة الخاصة بالساكنير  تكبطاقة ر  

ي منطقة سكنكم اتستطيعون ر  
ي البطاقة بدون سحب كن سيارتكم ف 

كن السيارة. )باستثناء رسوم لر   تذكرةلمذكورة ف 
المدة(.   مجا摀扰ت التوقف قصير

AR/Arabisch
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     أماكن ركن السيارات؟ تنظيمأين ي挰挐ي مفعول 
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ي مناطق ركن الساكني   لسياراتهم مجالي   مختلفي   لركن السيارة
 (Illustrationen) ف 

 
 (Pمنطقة ) 
(P ) لون أزرقذات 

 كن السيارة )ا摀戰وتومات(ع摀撐 جهاز إصدار تذاكر ر  
 

 كن السيارة بدون رسوم ولوقت غير محدود. باستخدام بطاقة ركن السيارة للساكنير  ر  هنا يمكن  •
ي النهار من الساعة رسوم إلزامية لر   •

 . 22ا摀撐 الساعة  8كن السيارة خ摀扰ل ساعات العمل ف 
 . (ا摀撐 اليوم التا摀撐ي تمتد ويمكن أن  ساعة 14تذكرة يومية )ي挰挐ي مفعولها مدة  •
 

 مجال ر كن السيارة لوقت قصي  
 
(P ي摀撐لون برتقا ) 

 ع摀撐 جهاز إصدار تذاكر ر كن السيارة )ا摀戰وتومات(
ي 
ةالمجا摀扰ت الموجود فيها مح摀扰ت تجارية  ف   كثير

 ساعة.  2القصوى لر كن السيارة تبلغ  لمدةكنير  وجميع المستخدمير  ا摀戠خرين؛ ارسوم إلزامية للسا  •
ي أيام العمل نهارا من الساعة  •

 . 22ا摀撐 الساعة  8رسوم إلزامية ف 
ي باد كانشتات  19لساعة من اا摀扐ثنير  ا摀撐 يوم الجمعة إبتداءا  ر كن السيارة يكون مجانا للساكنير  من يوم •

)ف 
ي أيام السبت إبتداءا 18لساعة من ا إبتداءا 

 . 14من الساعة  ( وف 
 
ا摀撐  22للساكنير  ولكافة المستخدمير  ا摀戠خرين أيام العمل نهارا من الساعة ركن السيارة يكون مجانا  ــــ  ــــ 

ي أيام ا摀戰حد والعطل الرسمية  8الساعة 
 وف 

نت تحت عنوان: *   ي ا摀扐ني 
   الرسوم الراهنة )سارية المفعول( تجدونها ف 

 www.stuttgart.de/parken/gebuehren 

ي مناطق ر كن الساكني   لسياراتهم إشارات المرور 
 لشوارع ا摀戰حياء السكنية ف 
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) ي وسط مدينة شتوتجارت )شتوتجارت سينري
 ترتيبات خاصة لركن السيارات ف 

ي مناطق إدارة أماكن ر كن السيارات
 ,Ci1, Ci2)  3وسيت ي  2وسيت ي   1: سيت ي يوجد ترتيبات إستثنائية للساكنير  ف 

Ci3)  تعفيهم من رسوم ر كن السيارة ) ي وسط المدينة )السيت ي
. بالنسبة ا摀撐 جميع لوقت غير محدود ف 

( عليه رسوم إلزامية من يوم ا摀扐ثنير  ا摀撐 يوم  ي وسط المدينة )السيت ي
المستخدمير  ا摀戠خرين يكون ركن السيارة ف 

 واحدة. كن السيارة محددة بساعة وتكون مدة ر   22ا摀撐 الساعة  8السبت من الساعة 

) ي وسط مدينة شتوتجارت )شتوتجارت سينري
 ترتيبات خاصة لركن السيارات ف 

ي مناطق إدارة أماكن ر كن السيارات
 ,Ci1, Ci2)  3وسيت ي  2وسيت ي   1: سيت ي يوجد ترتيبات إستثنائية للساكنير  ف 

Ci3)  تعفيهم من رسوم ر كن السيارة ) ي وسط المدينة )السيت ي
. بالنسبة ا摀撐 جميع لوقت غير محدود ف 

( عليه رسوم إلزامية من يوم ا摀扐ثنير  ا摀撐 يوم  ي وسط المدينة )السيت ي
المستخدمير  ا摀戠خرين يكون ركن السيارة ف 

 واحدة. كن السيارة محددة بساعة وتكون مدة ر   22ا摀撐 الساعة  8السبت من الساعة 
 

؟ ي
خيص ا摀扐ستثنائ   ما هي تكلفة الحصول ع摀撐 الير
اخيص ا摀扐ستثنائية:   يوجد نوعير  مختلفير  من الي 

ي "م صغ ر" ـــــ 
لغاية الساعة  18من الساعة  إبتداءا )تعرفة مسائية( من يوم ا摀扐ثنير  ا摀撐 يوم السبت   ترخيص إستثناب 

ر من اليوم التا摀撐ي با摀扐ضافة ا摀撐 يوم ا摀戰حد: ر ك 8 مقابل دفع  للسيارة بدون سحب تذكرة رسوم لر كن السيارة ن ح 
ي السنة.  150مبلغ  

 يورو ف 
ي "م   ــــ 

ر للسيارة بدون رسوم وبدون تحديد للوقت مقابل دفع ترخيص إستثناب  ع" )ع摀撐 مدار الساعة( ر كن ح  وس 
ي السنة.  400مبلغ 

 يورو ف 
 

؟ ي
 من الذي يحصل ع摀撐 ترخيص إستثنائ 

ي جزء المنطقة سيت ي  من يكون سكنهيمكن ل
و摀扰 يتوفر لديه كراجا  ويملك سيارة  3أو سيت ي  2أو سيت ي  1مسج摀扰 ف 

 . ي
خيص يلزم تقديم أو مكانا لركن سيارته أن يحصل ع摀撐 ترخيص إستثناب   : ما ي摀撐ي  للحصول ع摀撐 بطاقة الي 

 هوية شخصية سارية المفعول.  ــــ 
 السيارة الت ي تملكونها. أما إذا كنتم  ــــ 
أنتم لستم المالكير  للسيارة فإنكم تحتاجون ا摀撐 إثبات من الطرف المالك دفي 

وكة لكم  ل摀扐ستخدام الدائم. للسيارة )مث摀扰 رب العمل الذي تعملون عنده( ي    بير   أن السيارة مي 
 و كراجا مكانا مستأجرا ألكم وفر لر كن سيارتكم و摀扰 يتت捐挐يــــح عادي ب摀扰 نموذج ينص ع摀撐 أنكم 摀扰 تملكون مكانا  ــــ 

 لر كنها فيه. 
 

 تقديم الطلب
هارد  اخيص ا摀扐ستثنائية لدى دائرة النظام العام ــــ شؤون حركة المرور ــــ إيبير يمكن تقديم طلبات الحصول ع摀撐 الي 

اسه رقم  ي ) 35شي 
 ,Amt für öffentliche Ordnungــــ الدور الثاب 

Straßenverkehrsangelegenheiten, Eberhardstraße 35, 2. Obergeschoss) 
صد   [Bürgerbüros]ي رح  ا摀扐نتباه ا摀撐 أن مكاتب المواطنير  

 تراخيص إستثنائية.  ر  摀扰 ت 
 

 : الناشر 
ي بالتعاون 

عاصمة الو摀扰ية شتوتجارت، دائرة تخطيط وتجديد المدن، دائرة النظام العام، دائرة البناء تحت ا摀戰رض 
ي شومان. الصور: عاصمة الو摀扰ية مع قسم ا摀扐تصا摀扰ت. التحرير: بيتينا ماور. 

جر و أوف  التشكيل: أو摀撐ي شيلينبير
ي 
. أساس الخرائط: دائرة المساحة ف  ي

شتوتجارت )العنوان(، توماس هورنر. الخارطة: دائرة البناء تحت ا摀戰رض 
 المدينة. 

Ci2

Ci1

Ci3
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