
كوريا 
الجنوبية 

(سيئول) 

معلومات عامة : 
سيئول هي عاصمة كوريا الجنوبيه  
ويبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 10  
ماليين نسمةهي أكبر مدينة في  

كوريا الجنوبية 
المطارات الرئيسيه :  

مطار جيمبو الدولي
مطار إنشيون الدولي  المناخ :  

الديانة : 
الديانه متعدده وفيها حريه ومن هاي الديانات البوذيه والمسيحيه والكاثوليكيه واالسالم  

المواصالت : 
تعد قطارات األنفاق من أفضل وأسرع وسائل النقل في "سيئول". 

أسماء المحطات : باللغتين الكورية واإلنجليزية .. يفضل استخدام بطاقات T-money الذكية  
إذا كنت تنوي اإلقامة ألكثر من ليلة بالمدينة والتي يمكنك شراءها من آالت الصرف تستطيع  
أيضًا السفر إلى "سيول" باستخدام الحافالت التي تختلف ألوانها بين األخضر واألصفر واألحمر  

ص   واألزرق والتي تسمح لك إما بالدفع نقدًا أو باستخدام بطاقات T-money الذكية أما فيما يخ
س" و"تحت الطلب" و"العادية" و"الدولية"  سيارات األجرة فستجدها على أربع فئات هي "ديلوك

الموبايل : 
نظام الهواتف النقالة لدى كوريا تختلف كليا عن نظام 

القديم أو ما يطلق عليه WCMA لذلك لن تجد شرائح مسبوقة الدفع او خطوط لالتصال الدولي  
و يمكنك تأجير هواتف من داخل كوريا برصيد محدد مقابل مبلغ مالي بسيط و يمكنك االتصال  

دوليا مع االحتفاظ بالهاتف النقال عند السفر و البيانات المطلوبة هي صورة من الجواز 

أهم المناطق في سيئول : 
1

شقق مقترحه : 
- Blackgold
- GV Residence

فنادق مقترحه : 
- IP Boutique Hotel, Itaewon
- I.T.W Hotel Itaewon

- Hamilton Hotel
- Itaewon Inn

مطاعم حالل مقترحه : 
المطعم العربي - ومطعم دبي - ومطعم كباب - مطعم باشا التركي  

   - المطعم المغربي - مطعم البتراء 

2

من أشهر الشقق الفندقيه اللي يسكنونها العرب : 
Fraser Suites Insadong, Seoul

ض الفنادق المقترحه :  وبع

- Hotel Tong Andante Insadong
- ibis Ambassador Insadong

- Doulos Hotel Jongno
- Hotel Aventree Jongno

        
   ميونق دونق ... 
Myeongdong

شقق مقترحه : 
- K-POP Residence Myeongdong

- Seoul Green Residence
فنادق مقترحه : 

- Ibis Ambassador Myeong-dong- Pacific Hotel
- The Grand Hotel Myeongdong- Lotte Hotel Seoul
- The Westin Chosun Hotel Seoul- The Plaza

مطاعم متنوعه (( حالل )) : 
On the boarder -1

Seodae mun-gu chang chun dong 29-75 YB Building Floor 2

2
552

TEL 02-730-4418

3
Chong-ro gu chong-no lga 42
Line l Chong gak station l

TEL 02-730-4418

4
59-5

TEL 2-6361-8644
س   في فندق ايب

4
عراقي 
يوجد في  
شارع  
ميونج  
دونج 

6
Seo choi Gu,Seo choi dong 1317-31

Line 2 Kang-nam station gate 5 Sae Gae building floor 4

TEL 02-593-8484

ض اسواق سيئول :  بع
1

مجمع تجاري وماركات 
JUNG Gu,So Gong dong,1

Line 2 Ul-ji-ro station gate 7 2

2

3
مجمع تجاري + مسرح 

COEX WORLD Trade Center Samseong-dong
gangnam gu seoul

tel 02-6000-0114
العنوان :  

Samsung-dong, Kangnamgu, Seoul

4
ص للمشاه فقط ، وعلى جوانبه تنتشر الكثير من   السوق عباره عن شارع مخص
س هالمنطقه مول للماركات عالميه  المحالت واالكشاك الرخيصه ، في نف

5
السوق شامل و يحتوي على العديد من المعروضات والمعدات و قطع الغيار االلكترونية  

ويحتوي السوق على العديد من االدوار و لكل دور تخصصه و مجاله يحيط بالسوق العديد من  
محالت الجملة و قطع الغيار الخاصة بااللكترونيات 

6
كل شي فيه وباسعار حلوه وجوده عاليه الساعه 

س  باالنتشار حتى طلوووع الشم

7
مجمع خاص بالجزم ( تكرمون ) والشنط 

في هذا العنوان : 
Seoul-si, Jung-Gu, Namchang 49

هو سوق مقسم شارع للساعات واألحذيه والشنط التقليد ومحالت اطفال ومحالت ديكور  
من تحف وستائر وورق جدران لالطفال وفيه اكسسوارات وشارع شنط مع جزم وتوجد محالت  

 +A تبيع شنط التقليد بالخفيه انتم اطلبو تقليد

8
أكبر مركز تسوق في سيئول وفيه مكتبه كبيره  

8
مجمع تجاري 

jung ku eul jiro 6 ga 18-12 doosan tower
هو موجود في منطقة دونق دمون 

تشتغل من 10 الصبح لين 5 الفجر أغلب األيام األسبوع المركز مكون من 10 أدوار ، دورين  
تحت األرض و 8 أدوار فوق األرض 

ض :  فترات التخفي
االسواق الحرة :  

المحالت التجارية الكبرى :  
يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر وديسمبر مراكز التسوق الكبرى األخرى تقدم  
س األوقات مثلها مثل المحالت التجارية ،   تخفيضات ايضا خالل نف
وعادة ما تقدم أسواق نام داى مون ودونغ داى مون وغيرها من  

األسواق الكبيرة تخفيضات في بداية يوليو ومنتصف يناير ،  
باإلضافة إلى تخفيضات الصيف والشتاء والتي تكون أكثر  
تخفيضا حيث تصل إلى %30-20 لألغراض العادية، وأكثر  
3-2 سنوات  من 


