
 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

، البد من الدقة الن العملة الھنغاریة تحتوي   HUF(فورنت مجري )   Forintالعملة في ھنغاریا  ھي  
على العدید من الفئات ، لذلك یجب االنتباه ، خاصة عند التعامل بھا في مراكز التسوق او المطاعم المقاھي 

 وغیرھا .
 

ال تستعمل   200HUFانتبھ بان العملة من فئة 
حالیا في ھنغاریا فانتبھ لذلك ، عند تعاملك مع 

 البعض .
تحتوي العملة في ھنغاریا على شریط ، تاكد بان 

الشریط الموجود صالح ، في حالة اردت تغییر 
عملتك علیك بتغیرھا في إحدى الصرافات 

 الرسمیة .
 
 

،   Valto-Valutaكلمة صراف باللغة المجریة 
كما نذكرك بانھ یمكنك تغییر عملتك الھنغاریة 

 المتبقیة لدیك في اي دولة اوروبیة اخرى .
تذكر بان تقم بتغییر العملة  في المطار عند قدومك 

 إلى  ھنغاریا .
 
 فئات العملة الھنغاریة  

500-1000-2000-5000-10,000-20,000 
 

   249HUFدوالر امریكي تقریبا  =
  307HUFیورو  تقریبا           =
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 :ارقام الطواري  -1
 

  104 - 112 -االسعاف 
 107 - 112 -الشرطة 

    06  - 438  8080الشرطة السیاحیة في بودا بست  ;
 
 فولت   230قوة التیار الكھربائي  -2

 

 



المفتاح الدولي في لھنغاریا  - 5    
 

+36المفتاح الدولى  :        

1المفتاح المحلى بودا بست  :      

اذا اردت االتصال بمدینة اخرى في   
 ھنغاریا البد من البدأ :

06رقم الھاتف المراد +مفتاح المدینة +   

،اذا ارت االتصال من بلدك لھنغاریا یتوجب علیك البدأ ھذه الطریقة تستخدم لمدن ھنغاریا المختلفة   
+36: بالمفتاح الدولي وھو    

عدد السكان  - 6   

ملیون  10یبلغ عدد السكان في ھنغاریا حوالي 
نسمة ، اما مدینة بودا بست فحوالي 

1,8000,00 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة في ھنغاریا ھي اللغة المجریة ، 
ولكن اغلب المراكز السیاحیة یتحدثون اللغة 

 االنجلیزیة .

 

 ATM - 4 

 الصراف اآللي 

تقریبا تحتوي اغلب االماكن وحتى القري في ھنغاریا على 
جھاز الصراف اآللي ، كما انھ یقبل التعامل مع اغلب 

 البطاقات االتمانیة في العالم .

استخدام الصراف اآللي افضل بكثیر من تغییر العملة  في 
 مكتب الصراف في ھنغاریا . 

تحتوي ھنغاریا على بنكان ، یعطیان سعر جید في الصرف ، 
-عند استخدام الصراف اآللي الخاص بھما ، وھما :  

 OTP Bank - 1  

K&H Bank - 2 
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الموبایل (الھاتف النقال ) - 9   

 

اذ اردت البقاء في ھنغاریا اكثر من یومین ، فاالفضل شراء   بطاقة لھاتفك 
المحمول من ھنغاریا ، وذلك حرصا على فاتورتك ، فقیمة المكالمات لن تكون 

-على ھواك ابدا . من افضل الشركات واكثرھا شھرة :  

 

 Telenor (1600HUF)  

 

یستوجب علیك احضار جواز سفرك للحصول على بطاقة ھاتف 
محمول ،  في بودا الكثیر من الباقات والخدمات ، علیك باختیار اقلھا 

 سعرا فھي جیدة لك كسائح وال تبالغ في االمر .

 

 عند الشراء ال تنسى ان تسال البائع بتفعیل البطاقة ، منھا 

Vodafone - 10یورو 

T-Mobile - 19 یورو   
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 Wi -Fi - 9 

بودا بست تحتوي على اماكن متعددة في المدینة ، مثل 
المطاعم والمقـــاھي وغیــرھا وھي تقـدم خــدمة          

 Wi -Fiمجانیة 
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علم ھنغاریا  - 12  

 

یتكون العلم المجري من ثالثة ألوان ھي األحمر، األبیض 
.  واألخضر مرتبة بصورة أفقیة   

البقشیش (االكرامیة ) -8    

 البقشیش متداول في ھنغاریا ، وتضیف اغلب المطاعم  والفنادق الكبرى البقشیش إلى سعر الفاتورة .

اما بالنسبة لسائق سیارة االجرة ( التاكسي ) او حامل الحقائب في الفندق او منظف الغرف ، اذا اردت 
( فورنت مجري ) حسب ذوقك . 500فیمكنك اعطائھم في حدود    

 ال تضع النقود على الطاولة في ھنغاریا ، بل یجب علیك اعطائھم النادل وتوضیح بان

( فورنت مجري )  لھ .1000او 500   

  10 - الماء  

 

 

یمكنك استخدام میاه الصنبور(الحنفیة ) للشرب في جمیع  مدن 
 ھنغاریا  .

 

الھواء   - 11  

 

ان من افضل االوقات لزیارة ھنغاریا من شھر مایو إلى شھر 
.سبتمبر   
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 المكتب السیاحي الرسمي لبودا بست 
یوجد لھ  فرعیین في منطقة بست ، كما یوجد 

لھ فرع في المطار ، ویمكنك الحصول على 
معلومات ممتازة عن مدینة بودا بست 

 ومعالمھا السیاحیة .
 

 -الموقع الرسمي لمدینة بودا بست :
www.budapestinfo.hu 

 
 -ھنغاریا :-الموقع الرسمي 

www.gotohungary.com 

 

 




