
 كل المناطق

8,20 یورو  2,00 یورو 3,30 یورو 4,90 یورو 6,50 یورو

20,00 یورو 17,40 یورو 13,80 یورو 10,10 یورو 7,20 یورو

24,00 یورو 21,10 یورو 17,30 یورو 13,30 یورو 10,20 یورو

28,00 یورو 24,80 یورو 20,80 یورو 16,50 یورو 13,20 یورو

32,00 یورو 28,50 یورو 24,30 یورو 19,70 یورو 16,20 یورو

10,70 یورو 9,00 یورو 6,90 یورو 4,60 یورو 2,70 یورو
 

ثالث مناطق أربع مناطق

Einzelfahrt

Einzelfahrt 
Kind

4-Fahrten-
Karte

Tageskarte 
1 Person

     2 Personen

     3 Personen

  4 Personen

5 Personen

Tageskarte 
Kind

منطقة واحدة منطقتین

5,50 یورو
 

4,30 یورو 3,30 یورو 2,20 یورو 1,30 یورو

24,40 یورو 30,80 یورو 12,80 یورو

16,00 یورو 13,70 یورو
 

10,30 یورو 6,90 یورو  4,20 یورو

18,40 یورو 7,60 یورو

أھال و سھال بكم في شبكة المواصالت في زاكسن الوسطى ( قطارات – ترام ( 
شتراسنبانن ) – باصات )

رحلة وحیدة للطفل

رحلة وحیدة ألربع
أشخاص بالغین

بطاقة یومیة لشخص
واحد بالغ

بالغین

أشخاص بالغین

أشخاص بالغین

أشخاص بالغین

بطاقة یومیة لشخصین

بطاقة یومیة لثالثة

بطاقة یومیة ألربع

بطاقة یومیة لخمس

بطاقة یومیة للطفل

تعمل العدید من شركات النقل مع بعضھا في زاكسن الوسطى , و بإمكانكم استخدام البطاقة 
المخصصة لمنطقة معینة للتنقل بجمیع أنواع وسائل النقل لھذه المنطقة و یشمل ھذا القطارات 

و الترام و الباصات في المنطقة المحددة في البطاقة .

تعلیمات حول التنقل في الباصات و القطارات و الترام :

إبحث عن موقف الباص أو الترام التي ترغب اإلنطالق منھ أو ابحث عن محطة القطار المناسبة .

یمكنك أن تجد معلومات عن خطة السیر في لوحة التوجیھ الموجودة بجانب الموقف أو من خالل اإلعالنات الملصقة 
بجانب الموقف .

یمكنك أیضا أن تزور الموقع اإللكتروني لشبكة المواصالت في اإلنترنت

www.vms.de\fahrplan

أما آلة قطع التذاكر فھي اآللة الصغیرة التي یجب أن تدخل فیھا البطاقة بعد أن تشتریھا لیطبع علیھا التاریخ و الوقت و 
ھي موجودة بداخل الترام أو على رصیف اإلنتظار في محطة القطار.

الترام :

تعریف : آلة شراء التذاكر: ھي اآللة التي تشتري منھا البطاقة و ھي موجودة بجانب موقف الترام أو في محطة القطار.

القطار : 

من السائق مباشرة : و في ھذه الحالة تكون التذكرة صالحة دون أن تقوم بقطعھا في آلة قطع التذاكر داخل الترام.

من آلة شراء التذاكرالموجودة بجانب الموقف . یجب علیك في ھذه الحالة أن تقطع التذكرة في آلة قطع التذاكر ·
الموجودة داخل الترام .

تستطیع شراء البطاقة الصالحة للسفر من أحد األماكن التالیة:

الحافالت:

تستطیع شراء البطاقة من األماكن التالیة:

آلة شراء التذاكر المتواجدة في محطة القطار أو على رصیف االنتظار: و في ھذه الحالة یتوجب علیك أن تقطع 

التذكرة في آلة قطع التذاكر المتواجدة على رصیف اإلنطالق بجانب موقف القطار و ذلك قبل أن تصعد في القطار.

من آلة شراء التذاكر داخل القطار: ال یتوجب علیك في ھذه الحالة أن تقطع التذكرة فھي صالحة بدون أن تقوم بقطعھا.· ·
تحذیر: ال یوجد في جمیع القطارات آلة شراء للتذاكر و إنما فقط في بعضھا و لذلك علیك اإلنتباه أو االستفسار قبل 

الصعود في القطار.

في الباص تستطیع شراء التذكرة من السائق مباشرة و یستحسن لو قمت بالخطوات التالیة :

.1 إصعد من الباب األمامي فقط.
.2 قل للسائق ما ھي وجھتك و إلى أین ترید أن تصل.

.3 قل للسائق عن عدد األشخاص الذین یستقلون الحافلة معك بما في ذلك األطفال.
.4 إذا كنت ترغب أیضا بالعودة في نفس الحافلة الحقا یمكنك أن تقول للسائق ذلك فتحصل ربما على تخفیض.

تحذیر: الكثیر من السائقین ' الشوفیر , ال یتقنون اللغات األخرى غیر األلمانیة و لذلك فإننا نرجوك أن تحضر ورقة 
صغیرة مكتوب علیھا وجھتك و عدد المسافرین معك و أعمار األطفال و فیما لو كنت ترغب بالعودة بنفس الحافلة. 

كما و إنھ یمكنك أیضا في حاالت الضرورة أن تسأل باقي الركاب و بشكل خاص الشباب منھم فھم في معظمھم 
یجیدون اللغة اإلنكلیزیة.

إن بطاقتك ھي دلیل على أنك تسافر بشكل نظامي و صحیح و لذلك یتوجب علیك أن تحافظ علیھا حتى االنتھاء من 
سفرك أو من تنقلك. وإن أي تنقل أو سفر بدون بطاقة صالحة و ممھورة بالتاریخ والوقت في آلة قطع التذاكر سوف 

یعرضك للغرامة القانونیة.

إإلیك بعض المعلومات عن أنواع 
:التذاكر الساعیة و الیومیة
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4

4

4

3

3

3

رحلة وحیدة لشخص

نوع التذكرة

واحد بالغ

نوع المنطقة و سعر التذكرة بالیورو و مدة صالحیتھا

یمكنكم أیضا شراء 
بطاقات أسبوعیة و 

.شھریة 

:معلومات ھامة

نرجو من حضرتك عند شرائك التذكرة من السائق التذاكر أن تستخدم القطع النقدیة أو األوراق النقدیة التي ال تتجاوز فئتھا 
١٠یورو ألنك إذا استخدمت فئة ٢٠ أو ٥٠ یورو فإن السائق قد ال یعید إلیك ما تبقى من ثمن التذكرة و لكنھ یعطیك وصال 

بالباقي ,وعندھا یتوجب علیك الذھاب إلى مكتب خدمة الزبائن الستبدال الوصل بالمال و حرصا منا على توفیر الجھد علیك ال 
ننصحك باتباع ھذه الطریقة التي قد تكون علیك شاقة.

یستطیع زمالؤنا السائقون و المراقبون في وسائل النقل العامة إحالتك إلى الشرطة في الحاالت التالیة : فیما لو أصدرت أصواتا 
عالیة أو استقلیت وسیلة النقل بدون أن تملك تذاكر صالحة أو في حاالت أخرى أثرت فیھا اإلضطراب و ھذه الحالة تنطبق علیك 

سواء كنت رجال أم امرأة.

نرجو من حضرتك اإلنتباه أن الكثیر من السائقین و العاملین في مجال النقل ال 
یتحدثون لغة أخرى غیر األلمانیة غیر أنھ بإمكانك أن تسأل 

الركاب اآلخرین فمعظم الركاب الشباب یتحدثون اللغة اإلنكلیزیة.

:VMS نبذة عن شركة النقل العامة في وسط زاكسن

:VMS المناطق المعترف علیھا في شركة النقل بوسط زاكسن

إن شركة النقل في زاكسن الوسطى ھي منظم للركاب و للنقل في وسط زاكسن 
و یمكنك أن تجدھا في الخریطة التالیة : 

Leipzig

Landkreis
Mittelsachsen

Landkreis
Zwickau

Erzgebirgskreis

Chemnitz

Dresden

إن مناطق التنقل التي تخص شركة النقل في وسط زاكسن مرقمة بأرقام توافق 
المناطق الكبیرة مثال ( كیمنیتس ) أو المجاالت األصغر من القرى أو المدن . و 

تستطیع حضرتك أن تجد المناطق الكبرى و أرقامھا الموفقة لھا أو القرى و البلدات 
و األرقام الموافقة لھا في ھذه الخریطة :

و ھنا نرفق لحضرتك تذكرة قیاسیة لیس من الضروري معھا أن 
تقطعھا في آلة التذاكر و كما ذكرنا سابقا فإنك تشتریھا إما من 

السائق في الباص أو الترام أو من آلة بیع التذاكر في القطار 
یمكنك اإلطالع علیھا لتتعرف على محتواھا: 

نوع البطاقة: بطاقة رحلة وحیدة

عدد األشخاص المسموح لھم بالسفر بھذه البطاقة : ٣ أشخاص
عدد المناطق المسموح بھذه البطاقة السفر إلیھا: 2

مواصفات نقطة اإلنطالق : منطقة رقم 21

 حتى الساعة الثانیة بعد الظھر و ثالث و عشرون 
البطاقة صالحة لغایة : 04.10.2014 دقیقة. 

 سعر التذكرة : 9,90  یورو أي كل شخص 3,30 یورو
 

و ھنا نرفق لحضرتك صورة قیاسیة للبطاقة التي یجب علیك بعد 
شرائھا من آلة بیع التذاكر أن تقطعھا بآلة قطع التذاكر حتى یسجل 

علیھا الوقت و التاریخ و تتواجد آلة قطع التذاكر داخل الترام أو 
على رصیف االنتظار في محطة القطار.


