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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

العملة المستخدمة في جمھوریة 
 التشیك ، ھي الكرونة لتشیكیة .

كلمة كرونة باللغة التشیكیة تعنى 
 . التاج 

العمالت الورقیة في جمھوریة 
 -التشیك من فئة :

100 –200  -  500– 1000– 
5000 

اما العمالت المعدنیة ھي من فئة :
- 
1-2-5-10-20-50 
 

 CZKیرمز للعملة التشیك بالرمز 
االسعار للعملة التشیكیة وضعت  بالتقریب 

 بالنسبة للدوالر والیورو ولیس بالضبط ، انتبھ
 لذلك .   
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4 – ATM 
 
 

في المطار وجمیع االماكن یمكنك العثور على جھاز الصراف اآللي ، نوصیك 
 باستخدام الصراف اآللي افضل من االستعانة بمكاتب الصرافة .

 24CZK   دوالر امریكي   1

 28CZK   یورو  1   

 

 



جمھوریة التشیك    -المفتاح الدولي   - 5    
 

+42 المفتاح الدولي :      

النظام الجدید في جمھوریة التشیك ھو عند 
االتصال ، ال یبدأ بصفر في بدایة االتصال ، بل 
 الرقم مباشرة في داخل المدینة مثال على ذلك ،

 

-مدینة براغ :   

    .  براغ عند االتصال تبدأ   2   ولیست    02

    . 0602 ،  ولیست   بالنسبة للموبایل یبدأ    602     

 

 

-اللغة : - 6  

اللغة التشیكیة ھي اللغة الرسمیة وھي قریبة إلى السلوفاكیة ، اغلب 
 المراكز السیاحیة یتحدثون اللغة االنجلیزیة وااللمانیة . 

 

Santa Lucia 

 -المیاه : - 7

 

 

یمكنك في جمھوریة التشیك استخدام میاه الصنبور 
( الحنفیة ) للشرب ، كما یمكنك طلب میاه الصنبور 

 في المطاعم ,
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الموبایل ( الھاتف النقال ) - 8   

 

 

توجد ثالثة شركات جیدة لبطاقات الموبایل (سیم كارت ) ، ویمكنك شراء 
 بطاقة الجوال من جمیع محالت السوبر ماركت وكذلك من المطار .

-من بطاقات السیم كارت المدفوعة مسبقا :  

 

، اي ما یعادل   14 دوالر امریكي . 300 CZK       بقیمة O2 

-الشركة االخرى ھي :  

 

T-Mobile بطاقة مفتوحة :     

 من نفس الشركة 

Twist بطاقة مدفوعة :           

  . 400 إلى      200CZK       تتراوح اسعارھا مابین  

 

اما فقط لالتصال واستالم الرسائل  علیك بتحدید رغبتك في 
 تعین الباقة التي ترید   مع  Dataعند الشراء 

 

 

  

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
 المحلیة في جمھوریة التشیك

بید ان التكلفة للمكالمات سوف تكون غالیة جدا   
لذلك ننصحك بشراء بطاقة لجوالك من الدولة 

 المتجھ الیھا  .
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اوقات مناسبة   - 9  

 

-افضل االوقات :  

 من مایو إلى اخر سبتمبر .

البقشیش (االكرامیة ) - 10   

في المطاعم الخدمة تشمل البقشیش في الفاتورة ، ولكن اذا اردت اعطى البقشیش ، فیكفي من    

كرونة .   10 إلى 20    .  

 لسائق سیارة االجرة او حامل الحقائب او منظف الغرف في الفندق ، یكفي ان تعطیھم اذا اردت من 

كرونة .        10إلى 20

-علم جمھوریة التشیك : - 12  

 

ھو نفس علم جمھوریة تشیكوسلوفاكیا السابقة بعد انفصال 
 التشیك عنھا وذلك في 

 عام 1993 

 

 -عدد السكان : - 11

 

ملیون  11یبلغ عدد السكان في جمھوریة التشیك 
 نسمة . 
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