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ATM 
 
 
 

توجد العدید من اجھزة الصراف اآللي ، في انحاء 
 . المدینة ، وفي المطار كذلك 

 
 

من االفضل عند استخدام الصراف اآللي ، یفضل 
 .استخدام االجھزة الموجودة في مباني  البنوك 

 
 

 200ویعد الحد االقصى للسحب من جھاز الصراف اآللي 
 .یورو في الیوم  400یورو،  و

 
 
 

في حالة وددت سحب المزید من النقود ، باستخدام 
الصراف اآللي ، یتوجب علیك استخدام بطاقة ائتمانیة 

 .اخرى ، للتمكن من عملیة السحب 
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 المفتاح الدولي
 

 351+: البرتغال 
 

Lisbon:    21 
Porto:    22 

 
      -:كیفیة االتصال من البرتغال إلى بلدك 

  
  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف  
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 .ملیون نسمة  11یبلغ عدد السكان في البرتغال حوالي 
 

 .نسمة  700ویبلغ عدد السكان في مدینة لشبونة ، حوالي 
 

 -:اللغة  - 6
 
 

ان اللغة المستخدمة في البرتغال ، ھي 
اللغة البرتغالیة ، وھي نفس اللغة التي 

 .تستخدم في البرازیل 
 
 

اما في االماكن السیاحیة ، فان معظمھا 
 .تستخدم بھا اللغة االنجلیزیة 
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 -:شبكات للھواتف النقالھ في البرتغال ، وھي  3ھناك 
 
 
 
1– MEO 
 
2-Vodafone 
 
3– Nos 
 
 

، ویمكنك العثور على بطاقة   Vodafoneھي االفضل ، ثم تلیھا    MEOوتعتبر 
في االماكن المركزیة في انحاء المدینة ، كذلك ) سیم كارت (    Sim cardsالجوال 

 .في معظم مراكز التسوق ومحالت السوبر ماركت الكبرى 
 
 

من المطار ، مع باقات مختلفة للسیاح ،   Vodafoneكما یمكنك شراء بطاقة 
 . یورو  4وھي  تقریبا بسعر 
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اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
استخدام البطاقة المحلیة في 

البرتغال ، بید ان التكلفة 
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

، لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
لجوالك من الدولة ) سیم كارت ( 

 . المتجھ الیھا 
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سبتمبر  -یولیو  -افضل االوقات للذھاب ، یونیو 
 اما شھر اغسطس فھو شھر الذروة 

 ) .موسم سیاحي ( 

 -:المیاه  - 9
 
 
 

في البرتغال ) الحنفیة ( یمكنك تناول ماء الصنبور 
 .، فھو أمن 
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 .یورو  2او  1یمكنك اعطى البقشیش ، في الفنادق الكبرى لحاملي الحقائب او في المطاعم ، وھو ال یتعدى 
 .فھو غیر متداول ، في البرتغال ) التاكسي ( اما بالنسبة لسائقي سیارة االجرة 
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ینقسم علم البرتغال إلى نصفین ، احدھما احمر واالخر اخضر ، 
 . یتوسطھم وسام النبالة البرتغالي 


