
 
التسوق دائما یستحق الذكر في دلیلنا السیاحي  

الشامل شوف الدنیا ، فاالغلبیة من السیاح 
 یفضلون التسوق وجلب الھدایا لمن یحبون .

 
 وعند الحدیث عن مدینة رائعة مثل زیورخ البد من االشارة إلى انھا من المدن السویسریة المشھورة بالتسوق .

 
وھي مركز للماركات  العالمیة والسویسریة ، حیث یوجد ألغلب  الماركات العالمیة والسویسریة معا فروع في 

 زیورخ .
 

وتشتھر زیورخ بالشوكوالتھ الممیزة التي ال تقاوم باالضافة للمشغوالت الیدویة وكذلك السكاكین السویسریة 
 المعروفة بجودتھا العالیة .
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 التسوق في زیورخ 
 

Shopping in Zurich 

 



لیس من الصعب التسوق في زیورخ ، حیث تتمركز اغلب مراكز التسوق في احدى الشوارع المعروفة واطراف  
، حتى في حالة عدم رغبتك في التسوق ، فیمكنك مشاھدة ھذا   Bahnhofstrasseھذا الشارع ، وھو شارع 

 الشارع لوقوعة في قلب المدینة ، وفي الغالب ربما یكون الفندق المقیم بھ یقع بھذا الشارع .
 

  نذكرك بان اغلب مراكز التسوق یوم االحد مغلقة . 

 ونتحدث اوال عن الشارع المذكور آنفا ، وبعض المتاجر والمراكز المختارة منھ للتسوق 
 Bahnhofstrasseشارع  -1
 

یعتبر ھذا الشارع من اكبر الشوارع التسویقیة في مدینة زیورخ السویسریة ، ویبدأ من المحطة القطار المركزیة 
Hauptbahnhof . وینتھي عند البحیرة 

 
في ھذا الشارع یمكنك العثور على العدید من المراكز التسوق والمتاجر المتنوعة ، باالضافة للھدایا والشوكوالتھ 

السویسریة الممتازة والممیزة ، باالضافة إلى المطاعم والمقاھي والساعات والحقائب ، واالحذیة السویسریة 
 المعروفة .

 
كذلك من االماكن التسویقیة التي 

 -اخترناھا لكم :
2– Jelmoli 
 
من المتاجر المتنوعة ذات السلع   

المعروفة بالجودة العالیة ، فھو 
یحتوي على ماركات عالمیة 

 وسویسریة .
اما الطابق االرضي (الطابق 

التحتى )فھو یحتوي على العدید من 
 ردھات الطعام الجیدة والممتازة .

 انظر الخریطة .
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 Jelmoli 



وكذلك عند الحدیث عن التسوق البد من  
 تسلیط الضوء على 

3– Globus 
 

وھو من المتاجر المتنوعة ویقع بالقرب من 
، ومحطة القطار    Bahnhofstrasseشارع 

، وھو یتكون   Hauptbahnhofالمركزیة 
توجد    6طوابق ، في الطابق رقم  6من 

مستحضرات التجمیل ذات الجودة العالیة 
 والمعروفة .

 
وھو یحتوي على العدید من السلع والماركات 
العالمیة من حقائب واحذیة ومالبس وجواھر 

 وغیر ذلك .
 اما في االعلى وعلى السطح فیوجد مطعم ، یتمیز بإطاللھ في منتھى الروعة والجمال .

 انظر الخریطة  
 

بالي عند الحدیث عن سویسرا البد من تسلیط الضوء 
 -على :

4 – Bally 
 

ھي واحدة من الماركات السویسریة المعروفة عالمیا 
في عالم االحذیة ، یوجد لبالي فرع في شارع التسوق 

Bahnhofstrasse   كما یوجد لھ فروع متعددة في ،
 ارجاء سویسرا ودول العالم .

 
 انظر الخریطة  

 
 لشوكوالتھ دائما عشاق فان كنت من عشاق الشوكوالتھ ، وھناك فرصة لزیارة زیورج فعلیك بزیارة 

 
4– Sprungli 
 

حتما الشوكوالتھ ھي الشوكوالتھ ، اما في حالھ كانت 
الشوكوالتھ سویسریة فھنا سوف تشعر باالختالف 
الفظیع بینھا وبین الشوكوالتھ االخرى  في ارجاء 

العالم ، فان اردت تناول الشوكوالتھ او اردت تناول 
 طعام خفیف مع القھوة فیمكنك زیارة ھذا المكان ، 

 
ویوجد لھ فرع في شارع  1836والذي افتتاح في عام 
Bahnhofstrasse    وھو یحتوي على فروع متعدد

 في سویسرا ، كما یوجد لھ فرع في دبي .
 انظر الخریطة  
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 كذلك من اماكن التسوق الجیدة  
 
5– Heimatwerk 
 

ھذا المكان من افضل االماكن لشراء الھدایا من 
 سویسرا ذات الجودة عالیة .

 
  Bahnhofstrasseیقع ھذا المحل بالقرب من شارع 

 للتسوق .
 انظر الخریطة   

 
 

 كذلك من افضل االماكن للتسوق 
 
6–  Fidelio  
 
 
 

من افضل اماكن التسوق لشراء المالبس للجنسین في 
 زیورخ ، وھي ذات جودة عالیة واسعار مناسبة .

 
 انظر الخریطة   

 
 

 من محالت الھایبر ماركت التي ننصح بھا 
 
7– Migros 
 

یمتاز بالسلع ذات الجودة العالیة 
وتنتشر فروعھ في سویسرا والدول 

 االخرى .
 
 

حیث یمكنك العثور على الفواكھ  
والخضروات الطازجة باالضافة 

 للشوكوالتھ السویسریة الممیزة .
 
 

یقع بالقرب من محطة القطار 
 .  Hauptbahnhofالمركزیة 
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 انا مجرد سائح !!
 في ھذه الحالة لك الحق في استرداد الضریبة الشرائیة في زیورخ  .

 
 یغفل الكثیر عن ھذه النقطة ، نتمنى تذكیرھم بذلك 

VAT   ھو ما یطلق على استرداد الضریبة الشرائیة . وتوضع ھذه العالمة في العدید من االماكن منھا السیاحیة
 والتسویقیة ، كما تشتھر العدید من الشركات بتخلیص معامالت استرداد الضرائب الشرائیة .

 
 . Global Blueمن اكبر ھذه الشركات واكثرھا شھرة في اوروبا ، شركة 

 
 ویمكنك مشاھدة اسم ھذه الشركة في الكثیر من مراكز التسوق الكبرى والمتاجر المتنوعة .

 
فما فوق ، في ھذه الحالة یمكنك المطالبة بسترداد ضریبة شرائیة  300CHFاذا كان تسوقك في زیورخ بقیمة   

 ، ونوضح  ھذا االمر اكثر بالنسبة للسیاح .  
 
 

في حالة استطعت توفیر ھذه الشروط ، یمكنك السؤال عن االستمارة الخاصة بسترداد الضریبة ، وتعبئة جمیع 
البیانات وبعد تعبئة كافة البیانات في االستمارة ، یختم علیھا من المركز التسویقي ، انتظر لیس في المركز سوف 

 تحصل على استرداد ضریبتك ، بل عند مغادرتك للبلد المذكور لذكك حافظ على االستمارة التي لدیك .
في المطار وبعد  البدء باجراءات الحقائب علیك باالیضاح للموظف بان ھذه الحقیبة خاصة السترداد الضریبة ، 
حیث یوضح لك الموظف االجراءات لذلك والذھاب بھا إلى الجمارك ، حیث یقومون بمشاھدة السلع واالستمارة 

المختومة من المركز التسویقي الذي قمت بالشراء منھ ، ثم یختم على االستمارة مرة اخرى من قبلھم في 
 المطار .

 
بعد ذلك یمكنك االستمرار في اجراءات المغادرة وبعد االنتھاء من اجراءات الجوازات  ، یمكنك مشاھدة عالمة 

، حیث یمكنك التوجھ  Global Blueللشركة الكبرى السترداد الضرائب الشرائیة والتي تم ذكرھا سابقا وھي 
 الیھا وتقدیم االستمارة وقبض نقودك لالسترداد الضریبة الشرائیة . 
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ال یتوجب علیك شراء إحدى السلع الغالیة 
، ولكن من الضروري  300CHFالثمن بسعر 

مراعاه المذكور للتتمكن من استرداد ضریبتك 
 الشرائیة في سویسرا .

ان یكون التسوق من مركز تسویقي واحد  -1
 300CHFبقیمة 

ان یكون في نفس الیوم ، ولیس في ایام 
 متفرقة ومختلفة .

 

 VAT                                       استرداد ضریبة 

 


