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 -:العملة  - 3
ATM 

 
 .الیورو ھي العملة المستخدمة في بلجیكا 

من االفضل تغییر بعض من نقودك إلى یورو ، قبل 
 .مغادرتك  بلدك 

 
اجھزة الصراف اآللي تنتشر في ارجاء مدن 

وقرى بلجیكا ، كما یمكنك العثور علیھا في المطار 
 .، ومركز المدینة 

 -:لمعرفة صرف العملة 
www.xe.com 
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 المفتاح الدولي
 

 32+: بلجیكا  
 

      -:كیفیة االتصال من بلجیكا  إلى بلدك 
  

  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف  
 
        Brussels  :   02 

03:       Antwerp   
 050:        Bruges     

 -:السكان  - 5
 
 
 

 .الف نسمة  185یبلغ عدد السكان في بروكسل 
 .ملیون نسمة  11.5في بلجیكا 

 

 -:اللغة  - 6
 
 

ان اللغة المستخدمة في بلجیكا ، ھي 
الفلمنكیة وااللمانیة ، في  -الفرنسیة 

اغلب االماكن السیاحیة والتسوق 
 .یتحدثون اللغة االنجلیزیة 
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 -:شبكات للھواتف النقالھ في بلجیكا  ، وھي  3ھناك 
 
 
 
1- Base 
 
2- Proximus 
 
3- Mobista 
 
 

، من المطار     )Simcard(یمنك شراء بطاقة الھاتف النقال  سیم كارت 
، من السھل تفعیل البطاقة فور شرائك ،   rent 2 Connectمن محل  -

 .والبدء باالستعمال 
 

 .یورو 15إلى   10االسعار محددة ، فھي تتراوح مابین 
 
 

من اماكن اخرى مثل ) سیم كارت (ایضا یمكنك شراء بطاقة الھاتف النقال 
االماكن المركزیة في  المدینة ، ومراكز وشوارع التسوق ، باالضافة 

 لمحالت السوبر 
 .ماركت الكبرى  

 

 
 

اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
استخدام البطاقة المحلیة في 

بلجیكا  ، بید ان التكلفة للمكالمات 
سوف تكون غالیة جدا ، لذلك 

 ننصحك بشراء بطاقة
لجوالك من الدولة ) سیم كارت (  

 . المتجھ الیھا 
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افضل االوقات للذھاب  من شھر  یونیو إلى 
 سبتمبر  اما شھر اغسطس فھو شھر الذروة 

 ) .موسم سیاحي ( 

 -:المیاه  - 9
 
 
 

) الحنفیة ( یمكنك تناول میاه  الصنبور 
 .في بلجیكا ، فھو أمن 
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بمعنى البقشیش مضاف إلى (البقشیش غیر شائع وغیر متداول في بلجیكا ، فالفواتیر تشمل رسوم الخدمة ، 
 .، اال في الفنادق الكبرى ، لحاملي الحقائب او غیر ذلك )الفواتیر فال داعي إلعطاء البقشیش 

 -:العلم  - 11
 
 

االلوان ، على شكل مستطیل تم توزیع ھذه  3یتكون علم بلجیكا من 
 .  1831واعتمد ھذا العلم من عام ) احمر  -اصفر  -اسود (االلوان 
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