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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

العملة المستخدمة في سیریالنكا ھي 
الروبیة السیریالنكیة وعالمتھا ھي  

LKR  
 
عند الوصول إلى مطار البلد المذكور   

البد من تغییر عملتك او سحب نقود من 
 .  A T Mجھاز 

 
وتقریبا جمیع بنوك سیریالنكا تقوم 

 بتغییر النقود واالسعار  متقاربة
 (یومي السبت واالحد البنوك مغلقة ) 

في حالة اردت مغادرة سیریالنكا ولدیك 
اي مبلغ متبقي بالروبیة السریالنكیة 

فعلیك بالتخلص منھ وتغییرة إلى دوالر او 
یورو ، فالروبیة السیریالنكیة ال تستخدم 

 خارج سیرالنكا .
 

اذا اردت معرفة سعر الصرف للروبیة السیریالنكیة 
 علیك بزیارة ھذا الموقع 

 
حاول دائما ان ال تضع نقودك كاملة في مكان واحد 

، ولمعرفة سعر العملة في سریالنكا الیوم علیك 
 www.xe.com  -بزیارة ھذا الموقع :
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 جھاز الصراف االلي 

 

یمكنك العثور علیھ في المطار وفي اغلب االماكن 
السیاحیة في كولمبو والمدن االخرى ، وجمیع اجھزة 

الصراف اآللي تعطیك مبالغ كبیرة  فاالفضل بعد 
 السحب تغییرھا إلى عمالت صغیرة في البنك .
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Colombo  -  11 

Kandy  - 81  

 

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة .  20یبلغ عدد السكان في سیریالنكا حوالي   

  

اللغة  - 7  

اللغة التي یتحدث بھا الشعب في سیریالنكا ھي اللغة السنھالیة والبعض یتحدث التامیلیة وھم اقلیة ، اغلب 
 مراكز التسوق واالماكن السیاحیة یتحدثون االنجلیزیة .
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 موبایل   - 8 
  

 
عند االنتھاء من اجراءات الحقائب في المطار وفي طریقك للمغادرة من بوابھ  

 المطار وبالقرب من جھاز الصراف االلي والبنك یمكنك مشاھدة خدمة الموبایل
 
 
حیث یمكنك شراء بطاقة (شریحة ) للموبایل وھي رخیصة جدا وسعرھا  

دوالر ، كما یمكنك استخدامھا في نفس الوقت وافضل  3إلى  1تقریبا من 
 الشركات لشرائح الجوال 

 
 
1  -  Dialog 
 
2  -  Mobitel  
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 



المیاه  - 11  

ال یمكنك استخدام میاه الصنبور (الحنفیة )للشرب في سیرالنكا ، كما یمكنك 
لتر  1.5العثور على المیاه المعدنیة في كل مكان ، واالسعار للقنینة ذات السعة 

روبیة . 65 –85من   

 

       SLSIوتوجد شركات مختلفة اھمھا 

عند ذھابك مع الجوالت السیاحیة ال تنسى اخذ الماء  
 معك .

  

البقشیش  - 10   
 

یمكنك اعطي البقشیش للتاكسي او المرشد السیاحي او الصبي الذي یساعدك في الفندق لحمل الحقائب او تنظیف  
روبیة . 50إلى  20الغرف او غیر ذلك والبقشیش االفضل اال ال یتجاوز من   
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   12 -  علم سریالنكا     

.1972اعتمد علم سریالنكا في عام    

 

وھو على شكل مستطیل في وسطھ اسد یحمل سیف بیده 
اما في جانبھ فیحتوي على شریط عمودي باللون 

البرتقالي یرمز إلى الھندوس واخر باللون االخضر 
یرمز إلى المسلمین ، االطار االصفر الذي یحیط بالعلم 

 یرمز إلى الدینات العرقیة التي تعیش في سیریالنكا .

 

  9 -  اوقات مناسبة    

ھواء سیریالنكا استوائي في جمیع فصول السنة ، وھناك شھور شدیدة 
المطر وھي تتمثل في ابریل ومایو واكتوبر ونوفمبر ، ھذه االشھر 
 االربعة شدیدة المطر ، في المناطق المرتفعة یكون الجو بارد جدا .
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 Thambili - 13 

 

  

في جمیع االماكن یمكنك الحصول على ھذه وھي 
طازجة ولذیذة ومطمئنا لنظافتھا وھي ارخص من 

 قنینة المیاه ، وھذه ھي مشروب النارجیل حیث 

 

 

 

تقطع امامك لالتنتعش بتناول میائھا اللذیذة ، 
روبیة . 30إلى  20والسعر من   

 

 


