
 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
  

العملة المستخدمة في السوید ھي لكرونھ ، ورمزھا 
SEK  . 

 
 الفئة الورقیة 

 1000  -500  -100  -50 –20تشمل : 
 

 الفئة المعدنیة 
 10 -5 -1تشمل : 

 
یستحب ان تقم بتغییر عملتك في المطار ، وقبل 
ذھابك إلى المدینة ، في حالة عدم  تغییرھا قبل 

الشروع في رحلتك ، حتى لو مبلغا بسیط إلى 
 وصولك إلى قلب المدینة .

 
 كرونھ   8دوالر امریكى    =   حوالي   1
 
 كرونھ    9.40یورو             =    حوالي    1
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 :ارقام الطواري  -1
 

    112 -االسعاف 
 

   112 -الشرطة 
  

 فولت   230قوة التیار الكھربائي  -2

 

 

 

 



المفتاح الدولي في السوید - 5    
  
+46المفتاح الدولى  :       

 

   STOCKHOLM  -  8 

     GÖTEBORG   -  31   

MALMÖ   -    40 

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة  10یبلغ عدد السكان في السوید   

 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة في السوید ، ھي السویدیة ولكن 
اكثر االماكن والمناطق السیاحیة یتحدثون اللغة 

 االنجلیزیة .

 

 ATM - 4 

 الصراف اآللي 

 

تنتشر اجھزة الصراف االلى في 
اغلب االماكن ، ویمكنك العثور على 

مكاتب الصرافة في االماكن السیاحیة 
، كما یمكنك في المطار العثور على 

مكتب للصرافة وجھاز الصراف 
 االلى .
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الموبایل (الھاتف النقال ) - 8   

 

یمكنك شراء بطاقة الموبایل ، او السیم كارت من اماكن متعددة منھا محالت   
    السوبر ماركت وكذلك محالت سفن الفن باالضافة إلى 

 Pressbyran 
Data -  وتحتوي اغلبھا على   

 

 من اشھر الشركات لبطاقات الجوال  

 

 

 

 

احیانا یطلب منك جواز سفرك لشراء 
بطاقة الجوال ، انتبھ علیك تفعیل البطاقة 
وانت في المحل الذي سوف تشتري منھ 

 البطاقة .
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 القیمة  المدة  الشركة 

Telia  100 شھر واحد SEK 

Comviq  45 اسبوع واحد SEK 

 

 

 

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في السوید  بید ان التكلفة للمكالمات 

سوف تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
 لجوالك من الدولة المتجھة الیھا  .



علم السوید - 12  

يتكون علم  السويد من اللونین االصفر 
واالزرق على النحو التالي:  من صلیب 

على خلفیة زرقاء اللون. األصفر باللون   

  

البقشیش (االكرامیة ) -9     

 

البقشیش غیر متداول في السوید ، وان كان یقدم للبعض في بعض  
االماكن ، مثل حامل الحقائب في الفندق او سائق التاكسي ، فان وددت 

كرونھ سویدي .  3إلى   2اعطاء البقشیش فحاول اال تتعد من   

  10 - الماء  

السوید تحتوي على میاه من افضل واروع المیاه في 
العالم ، لذلك یتوجب علیك االستمتاع بتناول میاه 

 الشرب من الحنفیة ( الصنبور ) بكل ثقة .

تناول الكثیر فربما لن یحالفك الخظ باالرتواء بمثل ھذه 
 المیاه .

 

الھواء   - 11  

 

ان انسب االوقات للذھاب إلى السوید ، من اواخر شھر 
مایو إلى اوائل شھر اكتوبر ، اما افضلھا فھو الذھاب في 

 شھر اغسطس .
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 ستوكھولم   -ھیئة السیاحة  -13
 

توجد فروع مختلفة في المدینة باالضافة للمطار 
، ویقع الفرع االصلي في  5و 2في ترمنال 

 مركز المدینة ( انظر الخریطة )
 

یمكنك الحصول على العدید من الكتیبات 
 واالطالعات المختلفة .

 
 

www.visitstockholm.com 

                                                                       See Dunia -  Sweden السوید   -شوف الدنیا    

 

 (Stockholm Card)   14 - كارت ستوكھولم 
 

اذا كنت من عشاق المتاحف وترید الذھاب لعدید من االماكن 
 في ستوكھولم  ، فان شراء ھذا الكارت من االفكار الصائبة .

 
 

-مزایا ھذا الكارت :  
جمیع المواصالت العامة مجانیة . -1  
 

متحف مجانا ، باالضافة لالماكن  80یمكنك من دخول  -2
 السیاحیة االخرى ، وشامل جوالت القارب كذلك مجانیة .

 
 
 

 یرجع ھذا الكارت إلى ھیئة السیاحة ستوكھولم  ، ویمكنك شرائھ عن طریق االنترنت .
.ومدتھا     Stockholm Cardاسعار كارت :   

 السعر  المدة 

 SEK 525 لیوم واحد 

 SEK 675 لیومین 

 SEK 825 لثالثة ایام 

 

www.visitstockholm.com

