
1 

 

 

 تذكرة التنقالت في براندنبورغ
 2022ینایر  1، یسري العمل بھا اعتباًرا من 2022نشرة معلومات بشأن التعریفات 

 

 )Mobilitätsticketتذكرة التنقالت (

بالمئة مقارنةً  50عبارة عن بطاقة شھریة شخصیة تُصدر بسعر مخفض. حیث یوفر الركاب بھا  تذكرة التنقالت في براندنبورغ
بسعر بطاقة البیئة الصادرة عن اتحاد النقل في برلین وبراندنبورغ. وال تصدر تذكرة التنقالت في براندنبورغ إال على ھیئة بطاقة 

 شھریة.
 

 كرة التنقالت في براندنبورغاستحقاق متلقي اإلعانات المستمرة للحصول على تذ
 

 بموجب الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعیة بما فیھا من إعانات اجتماعیة ●
مساعدات اجتماعیة (بموجب الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعیة بما فیھا من تأمین أساسي لكبار السن وفي حالة  ●

 انخفاض القدرة على الكسب)
بموجب الجزء الثاني من الكتاب التاسع من قانون الشؤون االجتماعیة (المستوى الثالث من القانون االتحادي مساعدة اندماج  ●

 للمشاركة)
 بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء وكذلك ●
 أعضاء من مجموعات مستحقة الدعم. ●

 
، ویُرجى منھم التواصل مع إدارة ال یحق للتالمیذ الذین یتلقون إعانة تنقالت إلى المدرسة الحصول على تذكرة تنقالت

المدرسة. في معظم الحاالت یتلقى األطفال في سن المدرسة من المجموعات مستحقة الدعم تذكرة التلمیذ الصادرة عن اتحاد 
 النقل في برلین وبراندنبورغ التي ال یتعین على أولیاء األمور دفع رسوم علیھا.

 

على كافة وسائل المواصالت المشمولة في منطقة اتحاد النقل في برلین وبراندنبورغ.  تسري تذكرة التنقالت في براندنبورغ عادةً 
وبناًء على االحتیاجات الشخصیة یمكن الحصول علیھا لمناطق ونطاقات سریان مكانیة مختلفة. وفي إطار منطقة السریان یستطیع 

الرحالت القادمة من خارج رة التنقالت في براندنبورغ على حامل التذكرة استخدام القطارات والحافالت قدر ما یرید. ال تسري تذك
یُسمح بشراء تذكرة ربط لمناطق التعریفة في المدن الحضریة. كما یُسمح لحاملي تذكرة التنقالت في براندنبورغ التي . (برلین إلیھا

 .)Potsdam-Berlin ABبشراء تذكرة ربط حتى  ABCأو  BCأو  Potsdam ABتغطي خطوط 

 لقیمةأوراق ا

تبیع شركات النقل أوراق القیمة. ونقاط البیع عبارة عن مراكز لخدمة العمالء تابعة لشركات النقل؛ وفي حاالت فردیة یمكن الحصول 
على تذكرة التنقالت أیًضا من ماكینات التذاكر أو من طاقم عمل القطار أو الحافلة. وتوضح أوراق القیمة منطقة ونطاق السریان 

فترة الصالحیة. كما یتعین كتابة رقم بطاقة العمیل في اتحاد النقل في برلین وبراندنبورغ على أوراق القیمة، وذلك ألن المعني وكذلك 
بطاقة التنقالت مخصصة لفرد بعینھ وال یمكن تمریرھا ألشخاص آخرین. وال یسري العمل بأوراق القیمة إال بعد إدخال رقم بطاقة 

 ن وبراندنبورغ.العمیل في اتحاد النقل في برلی

 قواعد اصطحاب اآلخرین

باستخدام بطاقة التنقالت في براندنبورغ یمكن اصطحاب األطفال دون سن السادسة وعربة األطفال واألمتعة والكلب مجانًا. ویلزم 
 وجود بطاقة تعریفة الدراجة ألخذھا معك. ال یمكن اصطحاب األشخاص معك مجانًا.

 01/01/2022اعتباًرا من یوم السعر بالیورو  نطاق السریان

 الدوائر

 24.60 حتى منطقتین
 33.60 مناطق 4حتى 
 46.20 مناطق 6حتى 

 46.80 دائرة مقاطعة واحدة 1
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 55.20 دائرتان أو + دائرة واحدة + مدینة حضریة واحدة* 2
 ثالث دوائر أو + دائرة واحدة + مدینتان حضریتان* 3

 74.10 أو + دائرتان + مدینة حضریة واحدة*
 

 المدن الحضریة

Potsdam AB 21.70 
Potsdam BC 21.30 

Potsdam ABC 32.70 
 AB  20.90براندنبورغ آن در ھافیل، كوتبوس، فرانكفورت (أودر) 
  BC  20.90براندنبورغ آن در ھافیل، كوتبوس، فرانكفورت (أودر) 
 ABC  33.00براندنبورغ آن در ھافیل، كوتبوس، فرانكفورت (أودر) 

 
 

  حركة مرور منتظمة في المدینة أماكن بھا
  

 I 16.80النوع 
 II 17.70النوع 
 IV 10.80النوع 

 
 
 

 اتحاد النقل في برلین وبراندنبورغ

قصارى جھده لجعل وسائل النقل العام جذابة بحلول مبتكرة، ویدفع بعملیة التوسع في البنیة  یبذل اتحاد النقل في برلین وبراندنبورغ
 التحتیة للسكك الحدیدیة إلى األمام، ویحرص على توفیر عروض تعریفة موحدة ومعلومات شاملة للركاب.

 
 .vbb.de/mobilitaetsticketیمكن االطالع على مزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني: 

 
 یمكن التواصل مع مركز االستعالمات التابع التحاد النقل في برلین وبراندنبورغ من خالل:

(030) 25 41 41 41 
info@vbb.de 

 verkehrsverbund_bbانستغرام: @ VBB_BerlinBBتویتر: @
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