
 

          

 

 
Verkehrsverbund Mittelthüringen )VMTعبارة عن رابطة (شبكة) المواصالت العامة فى وسط والية ) هى 

 وجيراWeimar) ڤايمر( ،)Jena( )، ييناErfurt( ) والتي تغطي مساحة مدن إيرفورتThüringenتورينجن (
)Gera(. ) وكذلك أيضا الدوائر جوتاGotha) ڤايمرا الند ،(Weimarer Landوزاال هولتسالند كرايز ،(- 

Saale-Holzland-Kreis) ًعن طريق خريطة  ). بإمكانكم التعرف على مساحة الرابطه كاملةVMT التوضيحيه 
بالصفحه التاليه. جميع شركات النقل العامله بالمناطق الملونه في الخريطة هم أعضاء في الرابطه،  للدوائرالمروريه

ويمكنكم اإلنتفاع بخدمات هذه الشركات كاملةً (أتوبيس المدينه الداخلى ،األتوبيس اإلقليمي، الترام الداخلى والقطارات 
) فى STB، زود تورينجا بان REطارات اإلقليميه السريعه ، القEB، إيرفورتا بان RBالمحلية ( القطارات اإلقليميه 

 المروريه. VMTرابطة  حال إمتالِككم لتذكرة
 

 رحلة معينه إلستعالم عنا 
 لإل ستعالم عن رحلتك قم بزيارة صفحتنا على اإلنترنت

 thueringen.de-www.vmt 
 

  نات التالية:بياال ثم قم بإدخال

 البدايه (إما إسم المحطة أو العنوان)• 

 النهايه (إما إسم المحطة أو العنوان)• 

 التاريخ• 

 الوقت• 
 

  ،) لمعرفة وقت المغادرهAbfahrt) "1ثم قم بإختيار كلمة "
 ) لمعرفة وقت الوصول.Ankunft) "2وإختياركلمة "

 " suchen Verbindungenوأخيراً لتلبية طلبكم إضغط على "
 بعدها ستظهر لك قائمه بمواعيد الرحالت المقترحه وأسعارها. 
 
 

 = األتوبيس الداخلي واإلقليمي  )BUS(الباص 
 = خط ترام المدينة )Tram(الترام 
  = القطارات المحليه) Zug( القطار
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 مرحبا بكم في والية تُوِرْينِجن
 موجزعن إستخدام أساليب المواصالت العامه في

  رابطة VMTالمروريه  دليل

http://www.vmt-thueringen.de/


 

          

 
 

 البالغينعلى األشخاص  يجب تذكرة السفر المناسبه له. حيث العام يتوجب على كل شخص شراءستخدام وسائل النقل إل
عاماً فلهم ۱٤-۸األطفال الذين تنحصر أعمارهم ما بين بخالف  ؛الواحده للرحله يورو 2,00وهي  الكامله التعريفه دفع

 ولمدةِ  واحد إتجاهٍ  فى للسفر تصلح المفرده التذاكر هذه ومثل .يورو للرحله الواحده 1,50وهي  تعريفه أخرى مخفضه
, مع العلم أن التعريفه تتغير على حسب المنطقه المتنقل داخلها ( ايرفورت, فايمر, يينا أو )دقيقه 60( فقط واحدةٍ  ساعةٍ 

أن  كما ساعات. ٦يورو وتمتد صالحيتها إلى  1,50كذلك أيضاً توجد تعريفه خاصه للدراجه أو للكلب وهي . جيرا) 
في حين تصل تكلفة  .يورو وهي ساريه حتى الساعه الثالثه من صباح اليوم التالي 5,00 تصل إلى اليوميه تكلفة التذكره

 60كل ِختم/ تفعيله مماثل تماما لتذكرة الرحله المفرده ( ةيورو وصالِحي 7,00التذكره المخصصه ألربع رحالت إلى 
إمكانهم التنقل بوسائل النقل المختلفه أعوام ولم يلتحقوا بعد بالمدرسه فب ۸ الذين تقل أعمارهم عن األطفالأما دقيقه). 

 .اً مجان

 محطات الترام و العديد منوالمتوفره في  ماكينات المخصصه لبيع التذاكرال من التذاكر بسرعٍة و يُسر يمكنكم شراء
الدفع عن  غير متاح لدينا إمكانيةلألسف و الباص./سائق األتوبيس منمباشرة الترام أو داخلبالباص، وكذلك /األتوبيس

 ).credit cards(طريق بطاقات اإلئتمان المصرفيه 

وقابله للتغيير فى أي وقت ولذلك نرجوا من  2016.01.01مع العلم أن جميع األسعار المذكوره أعاله صالحه بداية من
حضراتكم التأكد من األسعار الحاليه اما عن طريق ماكينات التذاكر أو عن طريق قوائم األسعار المعلقه على المحطات أو 

.(www.vmt-thueringen.de) االنترنت على صفحتنا على   

أن التذاكر التي يتم شراؤها من ماكينات التذاكر في محطات الترام والباص (المشتراه من خارج   :برجاء مالحظة
الترام/الباص) يجب تفعيلها (تحديد بدء صالحيتها) بمجرد صعودك داخل عربة الترام/الباص. وتوجد آلة تفعيل 

التذاكر بداخل الترام/الباص، أما بالنسبه للقطارات المحليه فتوجد على أرصفة القطارات وأحيانا بداخل بعض 
 .بخالف التذاكر المشتراه من داخل الترام/الباص فهي مفعله بطبيعة الحال وصالحه بمجرد شرائها القطارات.

 
 في الوضع مع. المحطه محيط فى فقط به مسموح األتوبيس أو الترام عربات من/إلى النزول وكذلك الصعود
 لذلك، المخصص الزر على الضغط طريق عن الخروج في رغبتك مبكرعن وقت فى باإلعالم تقوم أن الحسبان

 .السقوط لتجنب السير أثناء ثابت بشئٍ  اإلمساك على الحرص مع

 
 من وسيلة أي فى تواجدك أثناء الغير بممتلكات أواإلضرار القمامه رمي الشرب، األكل، التدخين، الركاب جميع يحظرعلي

 أما بالقطارات المحليه أو اإلقليميه فيسمح باألكل والشرب أثناء السفر.  .الداخليه ( الترام واألتوبيس) المواصالت وسائل

 

 

الركاب المسافرين في وسائل النقل العام بدون تذكرة على اإلطالق أو بتذكره غير مفعله / غيرمختومه سيتعرضون للمخالفه 
 ).Euro6 0( يورو ٦۰و هي دفع غرامة مالية قدرها 

 

http://www.vmt-thueringen.de/
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 كيفية إختيار التعريفه المناسبه

 
رحله (رحلة ذهاب فقط، تعريفة طفل، كارت أو الالمناسبه على حسب الشخص المسافر  التذكرة نوع اختر

  شهري، ...)
 .والنهايه البداية تيدائر من خاللها أثناء رحلتك بما في ذلكالدوائرالمروريه التى ستمر إحسب عدد 

تعريفتك المناسبه فى الخانه المخصصه لنوع التذكره وعمود عدد الدوائر المروريه المقطوعه  سوف تجد 
 .خالل الرحله

، Weimar، ڤايمرErfurtصالحه إذا ما كانت رحلتك داخل محيط المدن إيرفورت  City Tarifالتعريفه 
. أما إذا ))40) و األحمر (20/30)، البرتقالي (10(المظللين باألصفر ( Gera   وجيرا  Jenaيينا

) الملونه باللونين األصفر والبرتقالي إلى المنطقة City Zone( وفي حاِل ما تعدت رحلتك حدود منطقة المدينه). Regio-Tarif(إنحصرت رحلتك  بداخل المناطق ذات اللون األخضر، فقم بإختيار التعريفه 
 ).City-Regio-Tarif(والملونه باللون األخضر فستصبح تعريفتكم المناسبه هى تعريفة  )Regio Zone(ميه اإلقلي

 

 

 .البيانات هذه صحة عن المسئوليه نتحمل ال. بالتنقل أو الخاصه بالتعريفهالتغيير فى أي وقت على حسب الضوابط الخاصه  مع قابلية2016 .01.01 بداية من اليورو و صالحه بعملة المعطاه األسعار علما بأن حميع
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 البيانات.   هذه صحة عن المسئوليه نتحمل ال. التغيير فى أي وقت على حسب الضوابط الخاصه بالتنقل أو الخاصه بالتعريفه مع قابلية2016 .01.01 بداية من اليورو و صالحه بعملة المعطاه األسعار علما بأن حميع

 

 
 واألتوبيس. محطات الترام بمحيطالمروريه على منصات  VMTو خريطة دوائرالرابطه التعريفات/األسعار  قائمةبإمكانكم أيضاً إيجاد كالً من  •
 تحت: المتاحالمروريه اإللكتروني و VMT رابطةزورونا على موقع  مزيد من المعلوماتل •

 thueringen.de-www.vmt 
  49+ ) (3610 19449(باللغه األلمانيه) على رقم: يرجى اإلتصال  للمزيد من الدعم •
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