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  112 -والشرطة   119 -االسعاف 
 
 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2
 
 

      
 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

 العملة المستعملة في كویا ھي ال(ون )

وقد استخدم في الدلیل السیاحي 
لتعبیر   ₩شوف الدنیا عالمة 

 عن العملة الكوریة ون 
 
 

وتتوفر العمالت الورقیة من فئات 
1000-5000-10.000-50.000 

 من العملة الكوریة .   
 
 
 
 
 

 المطار 
عند االنتھاء من اجراءات الحقائب في المطار 

وانت متجھة إلى البوابة الخارجیة سوف 
تشاھد صرافة وبنك یمكنك تغییر بعض من 

 نقودك في المطار .
 

سعر العملة في المطار وداخل المدینة ال 
 یختلف كثیرا في كوریا الجنوبیة .

 اما اذا اردت معرفة سعر الصرف للعملة اآلن
 
 فعلیك زیارة ھذا الموقع  

www.xe.com 
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 ATM - 4 
 الصراف اآللي 

تقریبا في كل مكان من كوریا الجنوبیة  یمكنك العثور على جھاز الصراف اآللي،  في المطار واالماكن 
 السیاحیة والبنك والمتاجر المتنوعة .

 
 االفضل استخدام الصراف اآللي الموجود في البنك .

 انتبھ فالصراف اآللي  الذي توجد علیھ ھذه العالمة یقبل جمیع انواع
البطاقات االئتمانیة الدولیة    

  . Global   
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82  -المفتاح الدولي في كوریا  - 5    
 
  

  

  

 

  

السیاحة داخل كوریا  - 8    

 تحتوي كوریا على خطوط منظمة للباصات والقطارات الغلب مدن كوریا .

 

ویعد استخدام القطار االكثر رواجا 
في كوریا فھو اكثر راحة ونظام 

 وینطلق القطار من محطة سیئول 

Seoul Station    

 شركة القطار : 

Korean National Railroad 

 لمزید من االطالعات 

www.korail.go.kr 

  

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة .  50یبلغ عدد السكان في كوریا الجنوبیة  حوالي   

  

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي اللغة  الكوریة  . 
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 2  - Seoul 

 51 - Pusan  
 64  - Jeju 

 42 - Daejon  
 

 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

 ان نظام الھواتف النقالة (الموبایل ) في كوریا نفس النظام في الیابان وھو 
حیث یختلف تماما عن النظام مع الدول العربیة واالوروبیة اال وھو   CDMA 

 GSM، فال یمكنك استخدام موبایلك في كوریا 
  

اما اذا كنت مضطر لذلك فتوجد العدید من المكاتب في   
المطار الیجار اجھزة الھواتف النقالة مع البطاقة ویمكنك 
العثور علیھا بسھولة فبعد االنتھاء من اجراءات الحقائب 

وفي طریقك للخروج من المطار یمكنك مشاھدة عدة شركات 
الیجار الھواتف النقالة ، اما التكلفة فھي تقریبا متوسط كل 

ون 3000یوم  :     

ومن مزایاھا السیئة تلك الموبایالت المستاجرھا بانك تتلقي 
المكالمات مجانا ولكن اذا نویت اصدار مكالمة فان السعر 

 مرتفع  .  

 معروف في كوریا ٍ 
Sk telecom  

 تذكر بان اغلب المناطق في سیئول 
 Wi-Fiمجاني فان كان لدیك حاسوب محمول (الالبتوب )یمكنك استخدمھ براحة تامة .   

 

 الخط الدولي لكوریا 

اذا اردت االتصال من كوریا إلى بلدك یجب ان 
 تبدا مكالمتك  باحد ھذه االرقام 

008-002-001  
مثال على ذلك لو اردت االتصال بدولة 

 االمارات فانك تتبع التالي 
001-971–الرقم المطلوب   
002-971–الرقم المطلوب   
008-971–الرقم المطلوب   

 

 

 مكتب لالیجار الھواتف النقالة في المطار 

 

  

في حالة استئجار الموبایل كضمان یطلب منك بطاقتك 
دوالر ، وعند ارجع الموبایل  300االئتمانیة او دفع 

 یرجع لك المبلغ او البطاقة . 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 11   

في داخل مدینة سیئول یمكنك العثور 
على مكتب للمعلومات السیاحیة وكذلك 
في المطاریین یمكنك ذلك ، حیث توفر 

لك كافة المعلومات عن المدینة 
المقصودة باالضافة لخریطة توضحیة 

 مجانیة .

الموقع الرسمي للسیاحة الكوریة 
 ( تابع الحكومة الكوریة )

www.visitkorea.or.kr 

www.visitseoul.net 

اوقات مناسبة   - 10  

االوقات المناسبة للذھاب إلى كوریا من اواخر شھر  ابریل إلى 
اوائل شھر اكتوبر ، اما شھر مایو فھو االفضل واالكثر روعة  

 للذھاب إلى كوریا .

 

 في شھر یولیو یكون الجو في سیئول حار قلیال . 

 وتشھد كوریا  الفصول االربعة كاملة باختالف  طبیعتھا .
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-علم  :  - 12   

علم كوریا یتالف من دائرة منقسمة إلى جزئیین متساوین     
باللونین االحمر واالزرق ، اما اللون االحمر العلوي من 

الدائرة فھو یمثل الذكر والنصف االخر من الدائرة باللون 
 االزرق یمثل االنثي .

ویحاط العلم على جوانبة باربع مجموعات من الخطوط التي 
ترمز كل منھا إلى العناصر الكونیة االربعة وھي الھواء 
 واالرض والنار والماء ویطلق على العلم تاي كوك كي . 
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 االسماء في كوریا  - 13
 
  

جمیع الكوریین یوجد لدیھم اسمین اسم 
 الشخص وعائلتھ ،

وھذا مثیر جدا لالھتمام ، اذا عرفت بان خمس  
 العائالت في كوریا ھو 

 
       Kim  21% 

%14   Yi (lee) 
  %8         Pak 

 
 
 
 
 
  

 المیاه :    - 16
 
 

االفضل شراء المیاه المعدنیة وعدم شرب میاه 
الصنبور (الحنفیة ) وان كان البعض من الكوریین 

 یستخدمون میاه الصنبور لشرب 
 ₩1000سعر القنینة  الواحدة للمیاه المعدنیة حوالي 

 

 

 البقشیش  - 14 
 

 بعدم الدفع .ه  ال یتعامل بالبقیش في كوریا  لذلك علیك االنتبا

 
 الزھرة الوطنیة   - 15
 
 

 الزھرة الوطنیة في كوریة ھي زھرة الكركدیھ 
 

Mugunghwa 
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 المذھب في كوریا  - 17
 
 

الحریة في المذاھب ھي نھج كوریا  ولكن 
اغلبھم یتبعون المذھب  البوذي  او 

كونفوسیوشي  والبعض القلیل على المذھب 
 المسیحي .

 
 
 
 
 
  

 
 ثقافة العمر في كوریا  - 18 

 
 ھناك ثقافات ال زالت راسخة في كوریا ولم تطأھا  العولمة واالنفتاح التي سیطرت على العالم باسره .

 فالعمر في كوریا مھم جدا حیث یترتب علیھ تقالید واعراف جمة . 
 

فاحترام األكبر سنا مھم جدا في الثقافة 
الكوریھ، لدرجھ ان من غیر الطبیعي ان 

یذكر شخص من ھوا أكبر منھ سنا باسمھ 
المجرد، حتى وان كان فارق السن ال یجاوز 

 السنھ أو االثنتین.
 

ومن االمور اللطیف في ھذه الثقافة حتى 
لدي التوائم على التوأم  الثاني احترام 
التوأم االول فھو اكبر منھ سنا حتى لو 

 ببضع دقائق . 
 

فالكوریین بعد السؤال  عن االسم یلیھ مباشرة السؤال عن العمر النھ یترتب على ذلك اشیاء كثیرة ،فلو كنت 
كبیر في العمر علیھم رعایة اشیاء مختلفة في التعامل معك ، كذلك لو كان عمرك صغیر جدا یتوجب علیھم 

 رعایة امور اخرى معك .
 

 في الثقافة الكوریة احترام االكبر سنا مسالة ال نقاش فیھا ، عالم مثیر جدا لالھتمام وثقافات تستحق االحترام .
 
بقي ان تعرف بان كلمھ "ھیونغ"یقولھا الفتى للفتى الذي ھو أكبر منھ سناً،وكلمھ "نونا" یقولھا الفتى للفتاة  

األكبر منھ سناً ،وكلمة"اوبَا"تقولھا الفتاة للفتى األكبر منھا سناً،وكلمة"اوني"تقولھا الفتاة للفتاة األكبر منھا 
 سناً،وتقال الكلمات في نھایھ االسم. 

 

 




