
 :ارقام الطواري  -1
           113/  112 -والشرطة   118 -االسعاف 

 
 
 220قوة التیار الكھربائي  -2

 فولت  
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
یورو نقدي ، اما اذا كانت لدیك عملة اخرى فیمكنك  200العملة في ایطالیا  ھي الیورو ، كما یفضل اخذ 

 تغیرھا في البنك او الصرافات المنتشرة في المطارات واالماكن السیاحیة . 
 
 

دائما حاول االحتفاظ بالعمالت الصغیرة 
 النھا ضروریة .
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4 – ATM 
 

ماكینة السحب اآللي ، تنتشر في اكثر المناطق  في ایطالیا ، كما 
یوجد الصراف االلي في جمیع المطارات واالماكن السیاحیة 

 والتسویقیة كذلك ، ولكن االفضل استخدامھا بداخل البنك .



المفتاح الدولي في ایطالیا   - 5    
 

  0039المفتاح الدولي الیطالیا 
  31 -فنیسیا 
  6 -روما 

  2 -میالنو 
 

  

 

الماء - 8  

 

 

جمیع مدن ایطالیا یمكنك 
استخدام میاه الحنفیة 

( الصنبور ) للشرب ، وفي 
حالة كنت تفضل المیاه 

المعدنیة فیمكنك العثور علیھا 
في جمیع محالت السوبر 

 ماركت .

 

  

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة . 60یبلغ عدد السكان في ایطالیا   

 

 

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي االیطالیة .

 

Santa Lucia 

  See Dunia - Italy                      ایطالیا   -شوف الدنیا                                                

 

 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

اذا كنت ترید االقامة ایاما في ایطالیا فاالفضل شراء بطاقة موبایل خاصة 
 بالبلد المذكور ، سوف تكون اسھل وارخص بالنسبة لك .

محالت بیع  -ویمكنك شراء البطاقة من عدة اماكن مثل السوبر ماركت
المكتبات . -مستلزمات الدخان والسجائر    

یطلب منك تقدیم جواز سفرك لشراء بطاقة الموبایل ، وسوف یتم تفعیلھا من نفس المكان الذي 
 تشتریھا منھ  ، یختلف وقت التفعیل  من مكان الخر .

-من اكثر الشركات شھرة لبطاقة الموبایل :  

TIM 

Vodafone 

Wind 

یورو . 10قیمة البطاقة   

 ومن افضلھا :  

Coop Voce   

 بقیمة  5یورو      

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في ایطالیا بید ان التكلفة للمكالمات سوف 

تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
 لجوالك من الدولة المتجھة الیھا  .

 

  Data مع 

    

یتوجب علیك لشراء البطاقة تقدیم جواز سفرك ،  
 .والطلب من الموظف تفعیل البطاقة عند شرائھا 

 

 یبدأ السعر من 8یورو 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 11   

 

جمیع المدن السیاحیة في ایطالیا تحتوي على ھیئة سیاحیة ومكاتب للمعلومات العامة السیاحیة   
،وتمكنك ھذه المكاتب من التزود بالمعلومات 

والخرائط وغیر ذلك  باالضافة للمطارات 
ومحطات المركزیة للقطارات ومركز المدن 

 السیاحیة .

 

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

 تریدھا .

اوقات مناسبة   - 10    

ان افضل االوقات للذھاب إلى  ایطالیا  من شھر 
.ابریل إلى شھر اكتوبر   

البقشیش  - 12   

في جمیع االماكن تكون الفاتورة شاملة البقشیش (ولكن حسب ذوقك ) قدم  
یورو . 2یورو او  1للعامل   

 

-علم ایطالیا : - - 13   

یتالف علم ایطالیا من ثالثة الوان ھي االخضر 
 واالبیض واالحمر .

. 1946/یونیو / 19وقد اعتمد العالم الحالي في    
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