
 
 . ، اعتمد العلم الجدید بشكلھ الحالي1919في عام   –1
 
 
 
 
 

 
 
 ATMالة السحب االلي  - 4
 

   ATMفي اغلب االماكن یمكنك العثور على ماكینة السحب اآللي ِ
 ولكن ننصحك باستخدام الماكینة  الموجودة في البنك . 

 
 افضل من حمل مبلغ كبیر معك .    ATMالسحب من جھاز 

 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

  

 العملة  -3
 
 

اعتمد العملة الجدید ، واصبح  الیورو ھو  1999في عام 
 العملة المتداول بھا في  المانیا .

 
سنت ، االحتفاظ بالنقود الصغیرة ، افضل  100یورو تقسیم  1

العمالت عند ذھابك إلى المانیا ھي الیورو ولیس الدوالر ، من 
یورو  100االفضل تغییر عملتك بطریقة ال تلفت الیك النظر مثل 

 بدل تغییر مبلغ كبیر من الممكن ان یالحظ .  200او 
 

 

 

 

 :ارقام الطواري  -2
 

 110الشرطة : 
 112: -الطواري  

 
 فولت  220~  240قوة التیار الكھربائي 
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المفتاح الدولي    - 5   

 

0049 مفتاح االتصال الدولي المانیا ھو      

  030اما مدینة برلین فھو 

  Bonn                    228 
 Cologne             221 

          Düsseldorf                   211 
Frankfurt                      69 
Hamburg           40 
Munich              89 

  Stuttgart             711 
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عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة . 80یبلغ عدد السكان في المانیا   

 

 

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي االلمانیة  .

 

الماء - 8  

 

جمیع مدن المانیا یمكنك استخدام میاه الحنفیة 
( الصنبور ) للشرب ، وفي حالة كنت تفضل المیاه 

المعدنیة فیمكنك العثور علیھا في جمیع محالت 
 السوبر ماركت .

 بعض االلمانیین یفضلون تناول المیاه المعدنیة .

 



( الھاتف المحمول )    موبا یل  -  9   
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جمیع الدول العربیة یمكنھا استخدام بطاقة 
الجوال الخاصة ببلدھا في المانیا ، ولكن 
سوف تسفر المكالمات عن فاتورة یصعب 

تخیلھا ، بعكس ما لو استخدمت بطاقة للجوال 
من نفس البلد المقصود فسوف تكون التكلفة 

 اقل بكثیر . 

 

توجد العدید من الشركات لبطاقات الھاتف المحمول ، كما ان اكثرھا تحتوي على  
 . Data 

 
 افضل ھذه الشركات 

Congstar - 1    
 Blau.de - 2 

Aldi - 3 
 

یورو   15إلى    10اما سعر البطاقة فیتراوح ما بین   
 

ییطلب منك في بعض االماكن لشراء بطاقة الموبایل ، احضار جواز سفرك ، ال 
 تنس ان تطلب من الموظف عند شراء البطاقة تفعیلھا . 

 

 

 



  

البقشیش (االكرامیة ) - 11  
 

اكثر المطاعم والمقاھي الفاتورة تشمل البقشیش ، ویمكنك اعطي 
یورو ، اما سائق  2إلى  1الموظف حامل الحقائب في الفندق من 

% من السعر المطلوب یعطي سائق 10إلى  5التاكسي من 
 التاكسي كباقشیش .

                                                 

افضل االوقات  - 10  

افضل االوقات للذھاب إلى المانیا  ھي من مایو إلى اخر 
 سبتمبر فالجو یكون معتدل وجمیل . 

مكاتب المعلومات السیاحیة  - 12   
جمیع المدن السیاحیة في المانیا   تحتوي على ھیئة سیاحیة ومكاتب للمعلومات العامة السیاحیة   ،وتمكنك 
ھذه المكاتب من التزود بالمعلومات والخرائط وغیر ذلك  باالضافة للمطارات والمحطات المركزیة للقطارات 

 ومركز المدن السیاحیة .
 

واغلب المدن السیاحیة لدیھا موقع خاص ، یزودك 
 بالمعلومات عن المدینة السیاحیة التي تریدھا .

 

 

المانیا  -الموقع الرسمي للھیئة السیاحیة   

 www.germany.travel/  
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