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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 
 

 العمـلة المستخدمة في ، المملكة المتحدة
 . ھو  الباوند البریطاني  

 
االفضل في حالة وددت حمل نقودك جمیعھا نقدا ، 

 .تغییرھا في بلدك قبل الشروع في رحلتك 
 

في كل االحوال یتوجب علیك ، تغیر  مبلغ معك ، 
باوند ،قبل خروجك  200إلى  100یتراوح ما بین 

من المطار ، في حالة انك لم تقم بتغییر عملتك في 
 .بلدك 

 
 
 

بعض االماكن تعمل على تغییر العملھ الخلیجیة في لندن 
ولكن سوف یكون التغییر غالیا ، لذلك من االفضل تغییر 

 . العملة في  بلدك 
 

  Pound Sterling الباوند البریطاني 
 )Pence(بنس  100والباوند الواحد یساوي 

 اما فئات العمالت الورقیة  المستخدمة في بریطانیا فھي 
 .باوند    5-10-20-50

 
و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف لھذا الیـوم فقـم 

 :بــزیـارة ھـذا الموقـع 
www.xe.com 

 

www.xe.com
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 + 44:   المفتاح الدولي 
 

      -:كیفیة االتصال من لندن إلى بلدك 
  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف   

 
 

      -:كیفیة االتصال من بلدك إلى لندن 
  0044+  20+ رقم  الھاتف  

 
                020:    لندن  
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ملیون  8.5یبلغ عدد السكان في ، لندن  
 .نسمة 

 .ملیون نسمة  65في المملكة المتحدة  
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 ان اللغة الرسمیة  في ، المملكة المتحدة 
 .ھي اللغة االنجلیزیة   
  
 

4 - ATM 
 

تقریبا یمكنك العثور على ، جھاز الصراف اآللي ، 
في جمیع ا رجاء المملكة المتحدة ،  و لندن براحة 

 .تامة  
إذا كنت تستخدم جھاز صراف اآللي  في لندن، 
االفضل استخدام الجھاز ، الواقع خارج البنك و 

 .خالل ساعات العمل الرسمیة 
أجھزة الصراف اآللي في مراكز ، التسوق  تاخذ 

 . عمولة اكبر عند السحب  
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 -:شبكات للھواتف النقالھ الرئیسیة ،  في المملكة المتحدة ، وھي  3ھناك 
 
 
1- EE 
 
 
2- O2    
 
 
3- Vodafone 
 
 

 .، من المطارات      )Simcard(یمنك شراء بطاقة ، الھاتف النقال  سیم كارت 
 .من األفضل عدم شراء من آالت البیع داخل المطارات  

 
من اماكن اخرى مثل االماكن ) سیم كارت ( ایضا یمكنك شراء بطاقة الھاتف النقال 

المركزیة في  المدینة ، ومراكز وشوارع التسوق ، باالضافة لمحالت السوبر ماركت 
 .الكبرى  

 
معظم محالت السوبر ماركت في لندن، تبیع بطاقة السیم كارت وھي اقل سعر من 

 . المطار 
  
 ) .الباقات ( باوند، ویعتمد على الخدمات 10باوند ، إلى  1سعر یتراوح من  ال
 
 

ھناك شركات أخرى أصغر أیضا والبطاقة المجانیة في بعض 
 .اختیار بطاقتك وفقا الستخدامك ومدة إقامتك. األحیان

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 

استخدام البطاقة المحلیة
 في)  الخاصة ببلدة ( 

المملكة المتحدة  ، بید ان التكلفة  
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

 ، لذلك ننصحك بشراء بطاقة
 . من لندن   )    سیم كارت (  
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افضل االوقات للذھاب ،  من شھر  مایو إلى 
 سبتمبر ،  اما شھر اغسطس فھو شھر الذروة 

 ) .موسم سیاحي ( 

 -:المیاه  - 9
 
 
 

یمكنك استخدام میاه الصنبور للشرب فھي آمنة ، ولكن في حالة انك لم 
تستسیغ طعمھا ، یمكنك شراء المیاه المعدنیة ، من جمیع محالت السوبر 

 .  ماركت 

 -) :االكرامیة ( البقشیش  - 10
 

البقشیش یتوقف على ذوقك الخاص ، فیمكنك تقدیمھ للخدمھ الجیدة في احدى المطاعم ، او الفنادق الكبرى 
 . ، لحاملي الحقائب ، او التنظیف 
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علم المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا 
 .1801یعود لعام )   Union Jack( الشمالیة 
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