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 .... األخوة واألخوات

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

حرصًا من السفارة على مساعدة األخوة القطريني خالل زياارتا ام ال الاباوساناة 
واهلرسك، ورغبة منا بتعريف م بالقوانني واإلرشادات التي جيب علي م اتابااعا اا 
خالل وجودهم يف البالد، قمنا بإصدار الدليل اإلرشادي للمواطنني القطريني، آملني 

 .من اهلل عز وجل أن يكون عونًا هلم خالل وجودهم يف البوسنة واهلرسك

 

وان الدليل حيتوي على أغلب ما حيتاجه املواطن من معلومات سياحاياة، طاباياة، 
ترفي ية، جتارية، دينية، كما حيتوي على القوانني واللوائح اخلاصة بآليات الزياارات 

 .للبلد

 وفقنا اهلل واياكم ملا حيبه ويرضاه،،، 

                                                                
 سلطان بن علي اخلاطر                                 

 السفري
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 مت يد
يهدف الدليل اإلرشادي لوضع تسهيالت تساعد المواطن القطري خالل 

فيهية  زيارته للبوسنة والهرسك للتعرف عىل أبرز وأهم المعالم السياحية والطبية والتر

ي البوسنة والهرسك 
 
إىل تعـــــزيز والتجارية والدينية، من خالل تتطلع سفارة دولة قطر ف

التواصل مــــع المواطن القطري من أجل  تقديم أفضل الخدمات والنصائح 

ي تخترص عىل المواطن الوقت، ومساعدته عىل قضاء زيارته للبوسنة  واالستشارات،
التر

والهرسك بأفضل وأسهل طريقة ممكنه، وكذلك لتفادي أي أمور يمكن أن تشكل أي 

 عائق أو مضايقات أو إحراج له. 

 للمصادر الحكومية وغتر 
ً
قمنا بوضع محتويات الدليل اإلرشادي وفقا

ي البوسنة والهرسك، وحرصنا عىل ذكر جميع أصحاب 
 
الحكومية ذات صلة بالسياحة ف

ي هذا الدليل اإلرشادي
 
 . حقوق الطبع لجميع المواد الواردة ف

حات أو مالحظات  وإنه لمن دواعي رسورنا وامتناننا استقبال أية مقتر

ي تقدمها 
ي تهدف إىل رفع مستوى الخدمات التر

بخصوص هذا الدليل اإلرشادي، التر

السفارة واالرتقاء بها إىل المستوى المأمول، حيث أن هذا الدليل قابل للتطوير 

ي البوسنة والهرسك وعىل 
 
ي تطرأ عىل القطاع السياحي ف

 للتطورات التر
ً
المستقبىلي وفقا

ات السياح.   تجارب وختر

إن السفارة تسىع إىل تسهيل أمور السائح القطري من خالل تقديم اإلرشادات 

والنصائح الالزمة، ولكنها غتر مسؤولة عن التعاقدات واالتفاقات الخاصة بير  السائح 

ي البوسنة والهرسك، كإجراء الحجوزات الفندقية 
 
القطري وأي من األطراف األخرى ف

ها من االتفاقات.   وعقود استئجار السيارات وغتر

ي حال الحاجة إىل المعلومات والنصائح أو االستشارات لحل أية مشكلة 
 
ف

تواجه السادة المواطنير  القطريير  مراجعة السفارة للحصول عىل المعلومات أو 

 المساعدات الالزمة. 

  سالمتكم ت منا، ونتطلع دائمًا ال خدمتكم



 9102اإلصدار الثاني |                                    البوسنة والهرسك                     -سفارة دولة قطر 

   

 معلومات عن السفارة 0

 إرشادات مهمة للمواطنين القطريين 9

 نصائح مهمة أثناء اإلقامة في البوسنة والهرسك 4

 كيفية السفر من وإلى البوسنة والهرسك 5

 كيفية إدخال السيارات القطرية إلى البوسنة خالل الزيارات السياحية 7

 وسائل االتصاالت 8

 أرقام هواتف مهمة 00

 معلومات مهمة عن البوسنة والهرسك 09

 PDVاسترداد الضريبة على القيمة المضافة  04

 أفضل المواسم السياحة 01

 المقومات السياحة وأنواع السياحة 07

 أهم الوجهات السياحية في البوسنة والهرسك  

 Sarajevo -مدينة سراييفو  02

 Konjic -مدينة كونيتس  61

 Jablanica -مدينة يابالنيتسا  68

 Mostar -مدينة موستار  41

 Počitelj -بلدة بوتشيتل  44

 Visoko -مدينة فيسوكو  41

 Travnik -مدينة ترافنيك  47

 Jajce -مدينة يايتسه  42

  Bihać - مدينة بيهاتش 50

  Banjaluka -مدينة بانيا لوكا  56

 Tuzla -مدينة توزال  55

 Neum -مدينة نيوم  57

 بوسني للسائح –قاموس عربي  58

 دليل ألهم عناوين المؤسسات الخدماتية المهمة للسائح 10

 المصادر 065

 الفهرس



 9102اإلصدار الثاني |                                    البوسنة والهرسك                     -سفارة دولة قطر 

   

 البوسنة والهرسك
Bosnia and Herzegovina 



 9102اإلصدار الثاني |                                    البوسنة والهرسك                     -سفارة دولة قطر 

   

 معلومات عن سفارة دولة قطر
  لدى البوسنة والهرسك 

+387 33 565 810 

+387 33 205 351 

sarajevo@mofa.gov.qa 
qr.embassy@bih.net.ba  

sarajevo_consulate@mofa.gov.qa 

  من االثنين إلى الجمعة

 01:11إلى   12:11من 

 عطلة األسبوع: 

 مواعيد الدوام: 

 أيام العمل: 

 القسم القنصلي:

 البريد اإللكتروني  للسفارة:

 فاكس البعثة:

 هواتف البعثة:

 Dajanli Ibrahim-bega 23(Koševsko brdo), 71000 عنوان البعثة:

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

  األحد –السبت 

 أعضاء البعثة الدبلوماسية لدولة قطر في البوسنة والهرسك

 السفير 

  سكرتير ثاني

  سكرتير ثاني

 سلطان بن علي الخاطر

 حمد بن طامي كليفيخ الهاجري

 دياسارة بنت خالد المعض 

mailto:sarajevo@mofa.gov.qa
mailto:qr.embassy@bih.net.ba
mailto:Sarajevo_consulate@mofa.gov.qa
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  ال يحتاج المواطن القطري إلىى تىيشىيىرة دخىول

 إلى البوسنة والهرسك

  يجب استخراج تيشيرات دخول للمرافىقىيىن مىن

الجنسيات األخرى، وذلك لدى سفارة الىبىوسىنىة 

 والهرسك في الدوحة

  يجب مراعاة وجود صالحية في جواز السفر ال

 تقل عن ستة أشهر.

  يىوم إقىامىة  21يجب مراعاة عدم تجىاوز مىدة

 في البوسنة والهرسك خالل ستة أشهر.

  عند احتجاز أي مواطن في أي مركز ألي سبىب

كىىان، عىىلىىيىىه الىىتىىريىىإ وعىىدم الىىتىىحىىدإ إال بىىعىىد 

االتصال بالسفارة وطلب المساعدة بوجىود أحىد 

 أفراد السفارة معه.

  يفضل حمل جىواز السىفىر خىالل الىتىنىقىل داخىل

 البوسنة والهرسك.

   يجب حمل البطاقىة الىبىيىضىاء  إعىالن السىكىن

 وزارة األمن. –الصادرة من مكتب األجانب 

  شراء شريحة جوال برقم بوسنوي من الىمىطىار

 أو أي من أماكن بيع الشرائح.

  العملة المحلىيىة فىي الىبىوسىنىة والىهىرسىك هىي

المارك البوسنوي ومىربىوطىة مىبىاشىرة بىعىمىلىة 

 0825586يىىورو    0الىىيىىورو وتىىعىىادل    

 1847لاير قىطىري يىعىادل  0مارك بوسنوي   

 مارك بوسنوي تقريباً .

  البنوك ومكاتب الصرافة ال تىتىعىامىل بىالىعىمىالت

العربيىة فىيىفىضىل اسىتىخىدام عىمىلىة الىيىورو أو 

 الدوالر األمريكي.

  يىجىب عىىدم الىتىعىىامىل مىىع أي شىركىىة أو أفىىراد

يىىعىىمىىلىىون فىىي مىىجىىال السىىيىىاحىىة وال يىىمىىتىىلىىكىىون 

تراخيص سياحية، تجنباً للمساءلة من الجىهىات 

الىىمىىخىىتىىصىىة أو الىىتىىعىىر  لىىعىىمىىلىىيىىات الىىنىىصىىب 

 واالحتيال.

  الىىبىىوسىىنىىة والىىهىىرسىىك تىىعىىد مىىن أكىىثىىر الىىدول

األوروبىيىة أمىنىا، لىكىن هىذا ال يىمىنىع مىن أخىذ 

االحىىتىىيىىاط والىىحىىذر واالهىىتىىمىىام بىىاأل ىىرا  

الشخصية وبىاألخىص فىي األمىاكىن الىمىزدحىمىة 

 كالمجمعات واألسواق ووسائل النقل العامة.

  المطاعم في الىقىسىم الىفىيىدرالىي مىن الىبىوسىنىة

والهرسك بشكل عام تقدم الطعام والمىشىروبىات 

الحالل ولكن يفضل التيكىد مىن عىدم احىتىوائىهىا 

 على مشتقات الخنزير والكحول.

 

 إرشادات مهمة للمواطنين القطريين 

ي
اد
ش
إر
ل 

لي
د

ة 
هم
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ت
دا
شا

إر
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  يىجىب عىلىىى الىىمىواطىنىىيىن الىزائىىريىن لىىلىبىىوسىنىىة

والهرسك لفترة تتعدى الثالثة أيام، التوجه إلىى 

 48مكتب األجانب التابع لىوزارة األمىن خىالل 

ساعة من تاريخ الوصول لىععىالن عىن مىكىان 

اإلقىىامىىة لىىتىىفىىادي الىىمىىخىىالىىفىىات عىىنىىد الىىمىى ىىادرة. 

الىمىواطىىنىون الىىذيىن يىىنىزلىىون فىي فىنىادق  ىيىىر 

ملزمين بذلك ألن الفنادق تقوم بتلك اإلجىراءات 

 نيابة عنهم.

  توخي الحذر عموماً في األوقات المىتىيخىرة مىن

الليل للتجول في األماكن المظىلىمىة أو األسىواق 

 الفار ة.

  عدم تىرك الىحىقىائىب أو األ ىرا  الشىخىصىيىة

 داخل السيارات منعا لتعرضها للسرقة

  من المعلوم أن التجار في البوسنة والهرسك ال

يفاصلون على األسعار، ويفضىل شىراء السىلىع 

أو الخىدمىات فىي األمىاكىن الىتىي تىقىدم فىواتىيىر 

 ضريبية رسمية.

  توخي الحىذر مىن الىمىخىمىوريىن فىي الىطىرقىات

واألسواق، خاصة في األوقات الىمىتىيخىرة وفىي 

أوقات االحتفاالت واالبتعاد عنهم بدون الىدخىول 

 في نقاشات معهم.

  توخي الىحىذر مىن الىمىتىسىولىيىن الى ىجىر الىذيىن

يتسولون بشكل منظم، ويتواجدون في األمىاكىن 

الىعىامىة والىمىزدحىمىة، األمىر الىذي قىد يىعىر  

 المواطن لخطر السرقة.

  يجب مراجعة السفارة في ما يخص تىمىلىك

 العقارات قبل بدء عملية الشراء.

 

 إرشادات مهمة للمواطنين القطريين 

ي
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تتميز البوسنة والهرسك بتاريخىهىا الىعىريىث، حىيىإ 

مرت عليها حضارات وشىعىوب وثىقىافىات مىخىتىلىفىة 

عبر التاريخ، وتتميز كذلك بالطابع الثقافي والىديىنىي 

المتنوع. وتعدد العرقىيىات الىمىتىوارثىة، جىعىل مىنىهىا 

 مجتمعاً  نياً بالثقافات والعادات والتقاليد المختلفة.

   الشعب البوسنوي معروف بتمىسىكىه واعىتىزاز

بعاداته وتقالىيىد  وقىيىمىه الىمىتىكىونىة عىلىى مىر 

الزمن ويحافظ على تورثيها من جيل إلى جىيىل. 

ولذلك يجب على السياح احترام ومىراعىاة هىذ  

العادات والتقىالىيىد عىنىد جىمىيىع الىعىرقىيىات فىي 

البوسنىة والىهىرسىك تىفىاديىاً ألي سىوء تىفىاهىم 

 ومضايقات. 

  الديانات الرئيسية في البوسنىة والىهىرسىك هىي

اإلسالم والمسيحية واليهوديىة، بىاإلضىافىة إلىى 

ذلك يوجد عىدد مىن الىمىلىحىديىن والشىيىوعىيىيىن 

وفرق شبه دينية مختلفة ويفضل االبىتىعىاد عىن 

النقاش في الشؤون الدينية، وتفىادي اسىتىخىدام 

التعابير الدينية أو إقامة الصلوات فىي األمىاكىن 

المفتوحة واألماكن العامة والمىراكىز الىتىجىاريىة 

ً لىلىتىعىر  ألي مضىايىقىات مىن السىكىان  تفاديىا

 المحليين  ير المسلمين.

  الفئة الشابة مىن الشىعىب الىبىوسىنىوي تىتىحىدإ

ل ات أجنبية عديدة وأبرزها الىلى ىة اإلنىكىلىيىزيىة 

واأللمانية، وعدد قليل يتحدإ العربية، ويفىضىل 

استخدام بع  المصطلحات البوسنوية لتسهيىل 

عىىمىىلىىيىىة الىىتىىواصىىل أثىىنىىاء الشىىراء أو طىىلىىب 

 الخدمات.

  حىذاءك حىتىى لىو ً ً مىرتىديىا ال تدخل بيتاً بوسنيىا

سمح لك أهل البيت عن طريث المجاملة، اخىلىع 

حذاءك وادخل حىيىإ يىعىتىبىر هىذا مىن الىعىادات 

المتعارف عليىهىا عىنىد الىبىوسىنىويىيىن وخىاصىة 

 المسلمين.

  في الزيارات والجلسات االجتماعية حاول أن ال

ترف  الطعام أو القهىوة، ألنىه مىن الىمىعىروف 

أن الشعب البوسنوي شعب مضياف ومن  ىيىر 

الىمىىنىاسىىب رفىى  احىىتىىسىاء الىقىىهىوة أو تىىنىىاول 

 الطعام، حيإ يعد نوعاً من اإلحراج للمضيف.

 

 نصائح مهمة أثناء اإلقامة في البوسنة والهرسك لتفادي المضايقات واإلحراج

ي
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 كيفية السفر من والى البوسنة والهرسك

ت
ال
ص

وا
لم
ا

 
  

 بواسطة الطيران

هناك العديد من المطارات  في البوسنة والهرسك، ويعد مطار سراييفو الدولي هو المطىار 

الرئيس في الدولة، وفي المقابل يوجد مطارات فرعية دولية في باقي المدن  كمطار توزال 

 الدولي، ومطار موستار الدولي، ومطار بانيالوكا الدولي تقدم خدمات دولية محدودة.

معظم الرحالت الجوية تكون عبر مطار سراييفو الدولي، ويقع المطار بالقىرب مىن مىركىز 

 دقيقة عن المركز.  05المدينة، حيإ يبعد حوالي 
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 السفر بواسطة السيارة / الحافلة

ت
ال
ص

وا
لم
ا

 
  

الحافالت متوفرة في جىمىيىع مىنىاطىث الىبىوسىنىة 

والهرسك، وتصل معظم الحافىالت الىدولىيىة إلىى 

محطة حافالت سراييفو الرئيسة التي تقع بجوار 

مىحىىطىىة السىكىىك الىىحىىديىديىىة بىىالىىقىرب مىىن وسىىط 

سراييفو، وتنطلث خدمات الحافالت الدوليىة مىن 

 سراييفو إلى: 

جمهورية كرواتيا: الى مدينة ز رب، سىبىلىيىت، 

 رييكا، بوال ودوبروفنيك

 مدينة بل راد -صربيا 

 مدينة ليوبليانا -سلوفينيا 

 مدينة كوتور -الجبل األسود 

وهناك بعى  الىرحىالت الىدولىيىة إلىى مىقىدونىيىا 

الشمالية  والنمسا وألمانيا، كىمىا يىوجىد رحىالت 

دولية من موستار، بانيىا لىوكىا وتىوزال، جىمىيىع 

الخدمات الدولية تكون تقريبا في حافالت فاخىرة 

 نجوم. 5

 ملحوظة:

توجد مواصالت عامىة مىن وإلىى الىمىطىار، كىمىا  

توجد مواقف تاكسي تقدم خدمات من وإلى مىركىز 

 يورو. 01المدينة بتكلفة قيمتها حوالي 

توجد في مطار سراييفو العديد من شركات تيجيىر 

التي تقوم بتىيجىيىر ،  Car Rentalsالسيارات  

 جميع أنواع السيارات.

كما توجد في بع  الفنادق الكبيرة مكاتب لتيجيىر 

 السيارات 

عموماً ننصح حجز السيارات مقدماً في الىمىواسىم 

 السياحية بسبب كثرة الطلب.

يجب أن يمتلك المواطن بطاقة ائتمانية ليتمكن من 

 حجز السيارة.   

البوسنة والهرسك بلد جميل والسفر فيه براً يعد ممتعاً نظراً للطبيعة الخالبة والطرق التىي تىمىر 

فيها. ومع ذلك، نظراً للتضاريس الجبلية قد تكون القيادة صعبىة فىي بىعى  الىمىنىاطىث. تىمىتىلىك 

كيلومتراً من الطرق السريعة الممتازة، وجاري العمل على بنىاء  091البوسنة والهرسك حوالي 

 طرق سريعة أُخرى تربط البوسنة بعواصم الدول المجاورة.
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 كيفية إدخال السيارات القطرية 

 إلى البوسنة خالل الزيارات السياحية

 

  يحث للمواطن القطري إدخال سىيىارتىه الىقىطىريىة وقىيىادتىهىا فىي

 البوسنة والهرسك ما دامت رخص السيارة سارية المفعول.

  يجب على المواطن القطري الذي يريد إدخال سيارته الشىخىصىيىة

إلى البوسنة الذهاب إلى الميىنىاء الىذي وصىلىت إلىيىهىا بىالشىحىن 

 وقيادتها وإدخالها عبر الحدود البوسنية.

  للمزيد من المعلومات الخاصة بعملية إدخىال السىيىارات االتصىال

والىتىي تىتىعىامىل مىعىهىا “  ريم شبيد للتخليص الىجىمىركىي”بشركة 

 على الرقم التالي:  السفارة وذلك

1168719180020  
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 البريد

إرسال الرسائل أو البطاقىات الىبىريىديىة إلىى 

عملية تقليدية ال يىمىكىن  يخارج البوسنة ه

 إجراؤها إال من خالل مكتب البريد.

مكاتب البريد متوفرة في كل مدن البوسىنىة  

والهرسك، ويىمىكىن فىيىهىا شىراء الىطىوابىع 

البريدية. وتحتىاج عىمىلىيىة إرسىال الىطىرود 

ً أطىول  البريدية عىبىر الىبىريىد الىعىادي وقىتىا

بقليل مىن بىاقىي الىمىكىاتىب، ولىكىن تىتىوفىر 

خدمات البريد السريىع فىي مىكىاتىب الىبىريىد 

، DHL، وFEDEXالمحلي وكىذلىك فىي 

و ىىيىىرهىىا مىىن  ،In Time، و UPSو

 مكاتب البريد السريع.

 البوسنة والهرسك

   توسائل االتصاال

  
ت
ال
صا

الت
 ا
ئل

سا
و
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 الهاتف األرضي

 +687مفتاح البوسنة والهرسك هو: 

إلجراء المكالىمىات الىدولىيىة عىبىر الىهىاتىف 

األرضي يىجىب ادخىال الىرقىم عىلىى الشىكىل 

رمىىز  -رمىىز الىىبىىلىىد  - 11الىىتىىالىىي:   أو 

 8 1المدينة دون الرقم 

ً مىا  إجراء االتصىاالت مىن الىفىنىادق  ىالىبىا

يكون مكلفاً، ويفضل التحىقىث مىن األسىعىار 

 قبل االتصال.

  
ت
ال
صا

الت
 ا
ئل

سا
و

 

   توسائل االتصاال

  

 الهواتف المحمولة

 توجد في البوسنة ثالثة شركات اتصاالت  لخدمة الهاتف المحمول وهي:

 BH Telecom-   :119، و110و  111وتبدأ بالرقم) 

 Eront-   :116وتبدأ بالرقم) 

 M:tel-   :115، و111وتبدأ بالرقم) 

يرجى االنتبا  إلى أن بع  المناطث وخاصة المرتفعة قد تكون الت طية فيها  ضعيفة أو مفقودة. ويىفىضىل 

عدم استخدام األرقام األجنبية داخل البوسنة ألن أسىعىار االتصىاالت تىكىون مىرتىفىعىة بشىكىل كىبىيىر، ومىن 

 محلية.  SIMالمفضل شراء بطاقة 

 (BH Telecom(محلية من الشبكات المىذكىورة أعىال ، ونىوصىي بشىبىكىة   SIM يمكن شراء بطاقة

وبىطىاقىات  SIM التي تعتبر أكبر شركة اتصاالت وخدماتها متوفرة في جميع أنحاء الدولة. بىطىاقىات ال و

الوحدات يمكن شراؤها من المطار واألكشاك ومكاتب البريد السريع والفنادق والىمىحىالت الىتىجىاريىة  شحن

و الىتىعىبىئىة أومحطات الوقود. تعبئة الوحدات يتم بطريقتين وذلك من خالل شراء بطاقىة شىحىن الىوحىدات 

 اإللكترونية، فقط عليك إخبار البائع برقم هاتفك وعدد الوحدات التي تر ب بشرائها.

تحتوي على كتيب لعملية تفعيل الرقم وقائمة بيسعار االتصىاالت داخىل الىبىلىد   SIMجميع علب بطاقات ال

 وخارجه.
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 اإلنترنت

الواي فاي مىتىوفىر فىي مىعىظىم الىفىنىادق والىمىقىاهىي والىمىراكىز  -اإلنترنت 

واي فىاي تقدم خىدمىة التجارية، والمؤسسات العامة الكبيرة. معظم األماكن 

مجانية، ويوجد  بع  مقاهي اإلنترنت التي تقدم خدمات استخدام الحاسوب  

 مارك بوسنوي في الساعة تقريباً.  0واإلنترنت بسعر متوسط قدر  

  
ت
ال
صا

الت
 ا
ئل

سا
و

 

   توسائل االتصاال
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مة
مه

م 
قا
أر

 
  

 أرقام هواتف مهمة

 الشرطة 122

 اإلطفاء 123

 الطوارئ 124

 خدمة اإلنقاذ الجبلية 090فيدرالية البوسنة والهرسك 

 0989فيدرالية البوسنة والهرسك: 
 0985كيان جمهورية صربسكا: 

اتحاد المراكب والسيارات في حالة 
 األعطال

 مش ل الهاتف الدولي  1201

 استعالمات الدليل الدولي  1183

 استعالمات الدليل المحلي  1182

 االستعالم عن الوقت  125

 االستعالمات -محطة الباصات   100 213 33 387+

 االستعالمات -محطة التاكسي   0501أو  0505

  االستعالمات –مطار سراييفو الدولي   100 289 33 387+

+687 66 779 251 
 Braće Mulić 68العنوان: 

 info@sps8gov8baالبريد اإللكتروني: 
 سراييفو -  مكتب شؤون األجانب

mailto:info@sps.gov.ba
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 البوسنة والهرسك

 معلومات مهمة 

ة 
هم

 م
ت
ما
لو
مع

 
  

جنوب شرق أوروبا، شبه جزيرة البلقان، يحدها من الشمال 

وال رب والجنوب جمهورية كرواتيا، من الشرق جمهورية 

 صربيا، ومن الجنوب الشرقي الجبل األسود. 

  الموقع:

  ''11'16˚44جنوب،   ''11'66˚49،  شمال  ''61'01˚44(
  رب    ''61'42˚44شرق، 

  اإلحداثيات الج رافية:

  المساحة:  كيلو متر مربع 508092

  التضاريس:  جبال ووديان

مناخ قاري معتدل، حيإ تكون حارة صيفاً وباردة شتاًء، في 

المناطث المرتفعة فصل الصيف قصير ومعتدل والشتاء طويل 

  وقارص، والعكس في المناطث المنخفضة.

  المناخ:

 م 1أدنى نقطة: البحر األدرياتيكي 

  م 98681أعلى نقطة: قمة جبل ما ليتش 
  االرتفاع:

 التوزيع السكاني:   المناطث الشمالية والوسطى هي األكثر كثافة سكانية

 العاصمة:  سراييفو

 المدن الرئيسية الكبرى:   موستار، بانيالوكا، زينيتسا، توزال، دوبوي، بيهاتش
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معلومات هامة عن  البوسنة 

ة 
هم

 م
ت
ما
لو
مع

 
  

 عدد السكان:   (91088مليون نسمة  يوليو  688428820

% 0584% ، الكروات  6188% ، الصرب  5180البوشناق  
  م 9106%(8 (0% ،  ير محدد أو معلن عنه  987، أخرى  

  العرقيات والقوميات:

% ، الىكىاثىولىيىكىيىة       6188% ، األرثىوذكسىيىة   5187اإلسالم  
% ، 186% ، الىمىحىايىديىن ديىنىيىا   188% ، الملحدين  0589( 

  م 9106%(8 (080% ،  ير محدد أو معلن عنه  089أخرى  
  الديانات:

البوسنوية، والكرواتية، والصربية، ويجيد أ لب المواطنين ل ات 

  أجنبية عديدة وأبرزها اإلنكليزية واأللمانية.
  الل ات الرسمية:

  الكتابة:  الالتينية والتشيريليتسا

مارك بوسني ،  0825586يورو يعادل  0المارك البوسنوي  

  (BAM  ورمز العملة الدولي  KMرمز العملة المحلي  
  العملة المحلية:

 رمز الهاتف الدولي:   387+

.ba  :رمز اإلنترنت  

(UTC +1( والتوقيت الصيفي )UTC +2)  :المنطقة الزمنية  

   يناير  9و 0عطلة رأس السنة الميالدية 

   يناير  7عيد الميالد األرثوذكسي 

 عيد الفصح الكاثوليكي 

 عيد الفصح األرثوذكسي 

 عيد الفطر 

 عيد األضحى 

   مارس  0يوم االستقالل 

   مايو  9و 0عيد العمال 

   نوفمبر  95اليوم الوطني 

 العطالت الرسمية:

 يرجى الدخول على رابط الموقع التالي:

https://www8vaktija8ba/ 

 او زيارة الموقع الرسمي للسفارة:

 http://sarajevo8embassy8qa/ 

  مواقيت الصالة:
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ة 
يب
ضر

 ال
اد
رد

ست
ا

 

 PDVاسترداد الضريبة على القيمة المضافة 

 استرداد مبلغ الضريبة

 هم:(PDV(الذين يحث لهم استرداد الضريبة على القيمة المضافة  األشخاص

األجانب الذين يقومون بشراء البضائع في البوسنة والهرسك ويحملونها معهم للخارج يحث لهم 

استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خالل تعبئة استمارة استرداد الضىريىبىة عىلىى 

، ويمكن الحصول عليها بطلبها من البائىع PDV SL-9القيمة المضافة والتي تسمى باستمارة 

 أثناء عملية الشراء.

 SL-9 )PDVاسترداد الضريبة  استمارة  كيفية الحصول على

عند شراء البضائع من المحالت البوسنوية يمكىنىك أن تىطىلىب مىن الىبىائىع اسىتىمىارة اسىتىرداد 

تتيلف من ثالإ نسخ، واحدة أصلية ونسختان عن األصلية.   PDV SL-9الضريبة.  استمارة 

 ويقوم البائع بعد ذلك باالحتفاظ بنسخة واحدة، وتسليمك النسخة األصلية ونسخة ثانية عنها.

 إجراءات استرداد الضريبة على القيمة المضافة

 6يجب على المشتري األجنبي إخراج البضائع التي تم شراؤها من البوسىنىة والىهىرسىك خىالل 

أشهر من تاريخ الشراء. كما يجب عليه عند القيام بعمليىة الشىراء طىلىب اسىتىمىارات اسىتىرداد 

 الضريبة من البائع، وان تكون معبئة بشكل كامل وأن يكون لها رقم تسلسلي.

عند م ادرة البوسنة والىهىرسىك   (PDV(يحث للمشتري استرداد الضريبة على القيمة المضافة 

من خالل مكاتب الجمارك في المطار أو الحدود البرية، حيإ يجب أن يقدم لىمىوظىفىي الىجىمىارك 

استمارة استرداد الضريبة األصلية والنسخة األخرى وبعدها يقىوم بىعىر  الىبىضىائىع الىتىي تىم 

 شراؤها. 

 شروط استرداد الضريبة ل ير المقيمين في البوسنة 

 حتى يتم اعتماد االستمارة من قبل الجمارك البوسنوية يجب أن تستوفي الشروط اآلتية:

  يجب أن تكون بيانات جواز السفر الخاصة بالمشتري مطابقة لتلك التي تم إدخالها على

 استمارة استرداد الضريبة.

 لبضاعة التي يحملها المشتري يجب أن تكون مطابقة لتلك التي تم تحديدها بالطلب ا

 وبالفاتورة، وكذلك يجب عدم استخدام هذ  البضاعة قبل عرضها على الجمارك.

  يجب أن تكون القيمة اإلجمالية للبضاعة متضمنة الضريبة على القيمة المضافة بحد أدنى

 مارك بوسني. 011

 .يجب أن تكون االستمارة األصلية السترداد الضريبة مصدقة من قبل البائع 
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ضر
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اد
رد
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ا

 

 الحد األقصى السترداد مبلغ الضريبة

أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي  6يجب إعادة مبلغ الضريبة المدفوع إلى المشتري خالل 

حال تمت الموافقة على طلب استرداد الضريبة يقوم مسؤول الجمىارك بىخىتىم وتىوثىيىث الىطىلىب 

 المقدم بالختم والتوقيع.

 

 البضائع المحمولة من قبل األجنبي التي ال تخضع لنظام استرداد الضريبة على القيمة المضافة

يحث للمشتري األجنبي استرداد مبلغ الضريبة على القيمة المضافىة عىلىى الىبىضىائىع الىتىي قىام 

بشرائها في البوسنة والهرسك، ما عدا بضائع النفط ومشتقاته، المشروبات الكحولية، ومنتجات 

 التبغ. 

 كيفية استرداد المبالغ

بعد موافقة الجمارك على الطلب، يقوم المشتري األجنبي باستالم الطلب الموافث عليه والمصدق 

 من قبل الجمارك، ويمكن له استرداد مبلغ الضريبة بإحدى الطرق اآلتية:

   في الزيارة المقبلة إلى البوسنة والهرسك، يجب عليه  الذهاب إلى الىمىحىل الىتىجىاري الىذي

اشترى البضائع منه وتقديم الطلب األصلي المصدق من الىجىمىارك إلىى الىبىائىع، حىتىى يىتىم 

 استرداد المبلغ من المحل وذلك نقداً أو عن طريث البنك.

  أو يمكن من خالل إرسال الطلب المصدق من الجمارك عبر البريد المحلي في بلد المشىتىري

إلى عنوان المحل الذي تم منه شراء البضائع في البوسنة والهرسك، لىتىقىوم إدارة الىمىحىل 

 بتحويل المبلغ على الحساب البنكي للزبون.

  أو عند م ادرة البوسنة والهرسك يمكن تسليم الطلب لصديث في البوسنة حتى يقوم باإلنابة

عنه  بتقديم الطلب للمحل التجاري واسترداد المبلغ نقداً أو يطالىب بىتىحىويىل الىمىبىلىغ عىلىى 

 الحساب البنكي للزبون.

يرجى العلم بين مسؤول الضرائب ال يعيد مبلغ الضريبة المستحقة، وكذلك ال يىمىكىن الىحىصىول 

 على حث استرداد مبلغ الضريبة إذا لم  تكن االستمارة معبية بشكل كامل وصحيح.

قبل التوجه إلى المطار يجب تخصيص وقت كاف لعملية تقديم طلب استرداد الضريبة لىمىسىؤول 

الجمارك. قبل تيكيد حجز السفر وتسليم الحقائب يجىب الىذهىاب إلىى مىكىتىب الىجىمىارك وتىقىديىم 

استمارات استرداد الضريبة. وال تقوموا بت ليف البضائع التي تريدون استرداد مبلغ ضريبتىهىا، 

 حيإ يجب عرضها على مسؤول الجمارك لمقارنتها مع محتوى الطلب والفاتورة.

وكذلك نود أن ننبه إلى أنه بدون موافقة مسؤول الجمارك وتوقيعه لن يحث لكم استرداد المبلىغ 

 الحقاً. 
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الحركة السياحية في البوسنة والهرسك تىعىمىل 

على مدار العام، ويعتبر فصال الربيع والصىيىف 

أفضل المواسم السياحية حيىإ يىكىون الىطىقىس 

فيهما  دافئاً وتعمىل جىمىيىع نىقىاط االسىتىقىطىاب 

 السياحي بخدماتها العديدة.

وتتميز البوسنة والهرسك بمناخىهىا الىمىتىنىوع، 

حيإ ي لب عليها المناخ القاري القارس شىتىاًء 

والمناخ المتوسطي المعتدل صيفاً، األمىر الىذي 

يسمح للبلد بتقديم الخدمات السياحية على مدار 

 العام.

ويعد فصل الربيع أفضل فصول السنة بداية من 

مارس، حيإ تكون الطبيعة خضراء مليىئىة  99

بالزهور، ويتميز هذا الفصىل بىالىنىهىار الىدافى  

 والمساء البارد المنعش. 

يىونىيىو،  99أما فصل الصيف والذي يبىدأ فىي 

ً فىي مىنىاطىث  ً دافىئىا فيكون مىنىاخىه مىتىوسىطىيىا

حتى  61البوسنة وحاراً في مناطث الهرسك   

+418) 

سبىتىمىبىر  96ويعد فصل الخريف الذي يبدأ في 

الفصل المفضل للسىيىاح الىذيىن يىودون قضىاء 

اإلجازة بعيداً عن الىزحىمىة فىي أجىواء هىادئىة 

وطبيعىيىة مى ىطىاة بىيلىوان الىخىريىف الىحىمىراء 

والصفراء. عموماً يعتبر فصل الخريف متوسط 

 البرودة خفيف األمطار.

 

 البوسنة والهرسك

  أفضل المواسم السياحة

ة 
ح
يا
س
 ال

سم
وا
لم
ا
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تعد البوسنة والهرسك من أهم الدول السياحية األوروبية التي تشهد نمواً ملحوظاً في ازدياد عىدد 

السياح األجانب وخاصة من الدول العربية، حيإ تتمتع بجميع المقومات السياحية التي تمكنها من 

 استقطاب السياح على مدار العام، ومن أهمها: 

 البوسنة والهرسك

 المقومات السياحة وأنواع السياحة 

ة 
ح
يا
س
 ال

ت
ما
قو

لم
ا

 
  

  الشىعىىب الىىبىىوسىىنىىوي شىىعىىب مضىىيىىاف وعىىادات

المسلمين البوشناق في البوسنة وتقالىيىدهىم قىريىبىة 

 جداً من التركية والعربية.

  مناخ معتدل متوسطي، وطبيىعىة خىالبىة تىتىمىيىز

 بجبالها ومساحاتها الخضراء.

  بحيرات وأنهار وشالالت وينابيع عذبة منتشىرة

 في جميع أرجاء الدولة.

  ابات وبراري وثىروة حىيىوانىيىة تىوفىر أمىاكىن 

 لهواة الصيد.

  أنهار الىوديىان الىمىنىاسىبىة لىريىاضىة الىمى ىامىرة

الرافتىيىنىغ  ريىاضىة الىتىجىذيىف عىلىى الىقىوارب 

 المطاطية .

  وفرة الميا  المعدنية والكبريتية التي تساعد في

 عالج الكثير من األمرا   السياحة الطبية .
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 المقومات السياحة وأنواع السياحة 

ة 
ح
يا
س
 ال

ع
وا
أن

 
  

  حلبات التزلج األولىمىبىيىة عىلىى قىمىم الىجىبىال
 المرتفعة  السياحة الشتوية .

 .المالعب والمنشآت الرياضية األولمبية 

 .المعالم السياحية الدينية والثقافية 

 .آثار الحضارات القديمة 

 .أسعار منافسة لالتحاد األوروبي والمنطقة 

  األسواق القديمة والمراكز التجارية واألسواق
 الحديثة.

  فنادق وأماكن إقامة على المستويات والمعايىر
 الدولية.

  لىلىمىعىايىيىر ً مطاعم ومقا  كىثىيىرة تىعىمىل وفىقىا
الدولية ومعايير نظام الحالل، تتميز بالىمىطىبىخ 

 المحلي التقليدي والدولي.

 .نظام مواصالت وخدمات عامة واسع 

 أنواع السياحة في البوسنة 

 .السياحة الشتوية 

 .السياحة الثقافية 

 .السياحة البيئية 

 .سياحة الم امرات 

 .السياحة الدينية 

 .السياحة الطبية 

 .السياحة الساحلية 

 .السياحة الرياضية 
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هي عاصمة البوسنة والهرسك، مدينة سراييفو 

والمممممرإلممر اواارت واي مملممصمماات والمم مم مما ممي 

واللعليمي والرياضي للبلا. إنها واحاة من أإلم مر 

المان إ ارة لالهملمممان ممن المنماحميمة الملماريم ميمة 

واللنوع ال  ا ي  ي أوروبا، وهي المممايمنمة الملمي 

لشلهر بمريجها الايني الل ليات، حميمي يملمعمايم  

اوسالن واألر وذإلسية والإلا وليمإلميمة والميمهموايمة 

مممنممذ  ممرون، ممما أإلسممل المممممايممنممة لمم ممل   مما  

أوروبا ، حيي ما رالت لوجا المساجا الع مانيمة 

ال ايمة والإلنماسم  المإلما مولميمإلميمة واألر موذإلسميمة 

الإلبيرة والمعبا اليهوات بجوار بعضها البمعم .  

و ا لن إاراج سراييمومو عملمئ  ماسمممة الميمونسمإلمو 

المؤ لة ليلن لرشيحها علئ  اسمة مموا ما الملمراي 

 العالمي.

مرت سراييوو بح بة لاري ية ميرلهما عمن بما مي 

، 9191يونيو  82مان اول المنط ة، حيي  ي 

شهات سراييوو اغليال ولمي المعمهما المنمممسماوت 

الهنغارت  ران   راينانا وروجله، الحاي الذت 

وصف بالشرارة اللي أشعلت الحمرل المعمالممميمة 

األولممئ. وإلممذلممك لمملممممميممر سممرايمميمموممو بمملمماريمم ممهمما 

 9121الرياضمي حميمي اسملمضما مت  مي عمان 

األلعال األولمبية الشلوية الرابعمة عشمرة، وممن 

 ن  ي بااية اللسعينات من ال رن الماضي شهات 

 لرة من أصعل وأبشما المحمصمارات المحمربميمة 

علئ مر اللاريخ اسلمرت حوالي أربا سمنموات، 

 وامرت إل ير من معالمها وبنيلها اللحلية.

بجانل لاري ها العريق أصبحت سمرايميمومو بمعما 

ئ بمالمممعمالمن والم ماممات  لرميمممهما ممرإلمرائ مملميمسما

السياحيمة، يمطمغمئ عملميمهما المطمابما المممعمممارت 

الع ماني والنمساوت المممجمرت والميموغموسمال مي 

والحايي، يمرج وسطها اللاري ي السحرت بميمن 

الشرق والغرل، بحيي يشعر الراسر  ي لمحم مة 

أنه  ي  يينا و ي لح ة أ مر   مي إسمطمنمبمول. 

لحيمط بمممايمنمة سمرايميمومو سملمسملمة ممن المجمبمال 

 ال ضراء.

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  
 

فو
يي
را
س
ة 

ين
مد

 

 مدينة سراييفو

Sarajevo 
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الشاهقة المتميزة بطبيعتها الخالبة في الصيف ونشاطىاتىهىا 

 الشتوية في الشتاء. 

في الطرف ال ربي للمدينة تقع منطقة إليدجا التىي تىحىتىوي 

على محمية الميا  الطىبىيىعىيىة الىجىوفىيىة وحىدائىث خضىراء 

مزينة بيشجار الكستىنىاء والصىنىوبىريىات والىزهىور، يىنىبىع 

منها نهر البوسنة الذي يعتبر أكبىر االنىهىار فىي الىبىوسىنىة 

 والهرسك.

  مدينة سراييفو

فو
يي
را
س
ة 

ين
مد

 

 المعالم السياحية ونقاط االستقطاب السياحي في سراييفو:

 المعالم الطبيعية

  هو حىديىقىة عىامىة Vrelo Bosne(نبع نهر البوسنة: 

عند سفوح جبل إي مان، مشىهىورة بىنىبىع نىهىر الىبىوسىنىة، 

مصدر أكبر نهر فىي الىبىوسىنىة والىهىرسىك عىلىى مشىارف 

سراييفو. وهي أحد المعالم الطبيعية الشهيرة في البوسنىة، 

 حيإ توفر مالذاً هادئاً وسط مدينة سراييفو المزدحمة.

 

  هو أعىلىى قىمىة مىن Treskavica(جبل تريسكافيتسا: 

متر فوق سىطىح  9188بين جبال سراييفو ويرتفع حوالي 

البحر، وهىو الىمىكىان الىمىفىضىل لىمىحىبىي ريىاضىة الىمىشىي 

 لمسافات طويلة ولمتسلقي الجبال.

 

 

  هىىو جىىزء مىىن جىىبىىال األلىىب Igman( جىىبىىل إيىى ىىمىىان: 

مىتىر فىوق سىطىح  0519الدينارية ويصىل ارتىفىاعىه إلىى 

ً لىلىقىتىال الىمىكىثىف خىالل فىتىرة الىحىرب  البحر، وكان موقعا

ُ لىللىعىاب 0225-0229وحصار سراييفو  ، كما كان موقعا

األولمبية الى جانب جبل ياهورينا وبىيىالىشىنىيىتىسىا، ويىوفىر 

نشاطات سياحية مختلفة خالل فصل الصيف والشتاء، مىثىل 

 التزلج وعربات التلفريك. 

Source: 1 

Source: 2 
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  استضىاف هىذا الىجىبىل Bjelašnica(جبل بيالشنيتسا: 

المسابقات خالل دورة األلعاب األولمبية الشىتىويىة الىرابىعىة 

 9117م، ويرتفع هذا الجبل حوالي 0284عشرة في عام 

متراً فوق سطح البحر، ويىعىد مىن أهىم نىقىاط االسىتىقىطىاب 

السياحي للسياحة الشتوية، حيإ يوجد علىيىه حىلىبىة تىزلىج 

 أولمبية وفنادق ومطاعم وكافة الخدمات الالزمة للسياح.

  هىو جىبىل فىي وسىط Trebević( جبىل تىريىبىيىفىيىتىش: 

الىبىىوسىىنىىة والىهىىرسىىك، ويىىقىىع إلىىى الىىجىىنىوب الشىىرقىىي مىىن 

سراييفو، على الحدود مع جبل ياهىوريىنىا. يىبىلىغ إرتىفىاعىة 

متراً، مما يجعله ثاني أقصر جبال سراييىفىو. خىالل  0197

، إستخدم مىثىل 0284دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام 

جبال سراييفو األخرى، في عىدد مىن األحىداإ األولىمىبىيىة، 

مثل التزلج على الجلىيىد، جىبىل تىريىبىيىفىيىتىش هىو الىمىوقىع 

الرئيس لرحالت مواطني سراييفو بسبب الموقع الج ىرافىي 

المالئم والمناخ وجمال الطبيعة، وحديثاً تم فتح مىنىتىجىعىات 

سياحية ترفيهية أصبحت من أهم الىنىقىاط السىيىاحىيىة الىتىي 

يزورها السياح المحليين واألجانب، باإلضافة إلى التلفىريىك 

الذي تم إعادة ترميمه بعد فترة طويىلىة مىن تىدمىيىر  خىالل 

الحرب، حيإ يسمح الوصول إلىى جىبىل تىريىبىيىفىيىتىش مىن 

 وسط البلدة القديمة بفترة زمنية ال تتعدى سبع دقائث.

  هو جبىل آخىر مىن الىجىبىال Jahorina( جبل ياهورينا: 

مىيىالً مىن  91التي إستضافت األلعاب األولىمىبىيىة، ويىوفىر 

حلبات التزلج تتميز بالمنحدرات اللطيفة والمناسبة لجىمىيىع 

 هواة التزلج.

 

  تىتىيلىف مىن خىمىسىة Bijambare( م ارة بيام بىاري: 

كهوف وتقع في محمية بىيىام بىاري، وتىعىد الىمىحىمىيىة مىن 

أ نى الىمىحىمىيىات األوروبىيىة بى ىابىات الصىنىوبىر الىكىثىيىفىة 

والمروج والنباتات الفريدة من نىوعىهىا الىتىي تىوفىر هىواًء 

نقياً عالي الجودة، وهي مكان مناسب لقضىاء الىعىطىلىة مىع 

 العائلة واألصدقاء، ولهواة تسلث الجبال. 

  مدينة سراييفو

فو
يي
را
س
ة 

ين
مد

 

 المعالم الطبيعية

Source: 3 
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الباشتشىارشىيىا هىي السىوق الباشتشارشيا:   –الحي القديم 

والحي القديم في سراييفو والىمىركىز الىتىاريىخىي والىثىقىافىي 

للمدينة، وتقع الباشتشارشيا في قلىب سىرايىيىفىو الىقىديىمىة، 

عىنىدمىا أسىس الىوالىي الىعىثىمىانىي  05وبنيت في القرن ال 

عيسى بيك إسحاكوفيتش المديىنىة. كىلىمىة الىبىاشىتىشىارشىيىا 

مشتقة من الل ة التركية وتعني السوق الكبير أو الىرئىيىس. 

وال يزال مليئاً باألكشاك وأزقة صانعي الحىرف والىمىسىاجىد 

العثمانية الكبيرة والمطاعم التقليدية والكثير مىن الىمىقىاهىي 

 الص يرة الجذابة.

 

يعود تاريخ نافورة الشرب المىزخىرفىة هىذ ، الىتىي السبيل: 

تشبه إلى حد كبير، مىقىصىورة شىرقىيىة مى ىلىقىة، إلىى عىام 

وتمثل مركز ساحة الباشتشارشيا، وقد كىان مىئىات  0820

من هذ  النوافير العامة في سراييفو، ولكن اليوم لىم يىبىقىى 

  ير نافورة السبيل هذ  والتي تعد رمزاً رئيسياً للمدينة.

 

 

بىنىي فىي الىقىرن كىازانىدجىيىلىوك:   –شارع الحرف البدوية 

السادس عشر وهو احد أقدم شىوارع سىرايىيىفىو وأكىثىرهىا 

شهرة. أخذ هىذا الشىارع اسىمىه مىن الىحىرفىيىيىن، وعىمىال 

المعادن ورجال األعمال الذين جعلوا هذا الشارع قىاعىدتىهىم 

التجارية لىعىدة قىرون، ويىجىذب هىذا الشىارع الىكىثىيىر مىن 

 السياح يومياً.

 

تىعىد هىذ  الىقىلىعىة مىن أكىثىر الىوجىهىات القلعىة الصىفىراء: 

م و  0797السياحىيىة جىاذبىيىة، وبىنىيىت فىي الىفىتىرة بىيىن 

م كجزء من الجدران التي تحيط بحي فراتنيك. اآلن 0762

تحتوي على أشجار ومقهى، ويعد مكاناً شعبياً للمتنىزهىيىن. 

وحسب التقاليد، يستخدم هذا المكان منىصىة لىمىدفىع إفىطىار 

 رمضان وإعالن نهاية شهر رمضان رسمياً.

  مدينة سراييفو

فو
يي
را
س
ة 

ين
مد

 

 المعالم التاريخية

Source: 4 
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م، وقد تىم 0551: بنيت هذ  القلعة في عام القلعة البيضاء

تقوية جدرانها بشكل كبير ودمجت مع الجدران التي بىنىيىت 

لحماية حي فراتنيك في القرن السىابىع عشىر، وهىي مىكىان 

يوفر للزائر إطاللىة رائىعىة عىلىى مىديىنىة سىرايىيىفىو ونىهىر 

 ميلياتسكا.

منذ افتتاح هذا المىبىنىى قاعة سراييفو:   –مجلس المحافظة 

م أعىتىبىر واحىداً 0821ذو الواجهة الم اربية الجديدة فىي 

من أجمل المباني التي بنيت في العهد النمساوي الىمىجىري. 

أقترح تصميم هذا المبنى من قبل ألكسانىدر ويىتىيىك، حىيىإ 

يجمع بين التصميم العمراني الشرقي وال ربي، وكان مبنى 

للحكومىة آنىذاك. وقىد تضىرر هىذ  الىمىبىنىى خىالل الىحىرب 

م بعد إعىادة إعىمىار 9104األخيرة، وأعيد افتتاحه في عام 

م، كىان فىرانىس فىرديىنىانىد وزوجىتىه 0204شاقة. في عام 

المحببة صوفي في طريقهما للعودة من هذا المبنى عىنىدمىا 

أطلث عليهما  افريلو برينسيب الرصاص وقىتىلىهىمىا. مىنىذ 

م أصبح المبنى عبارة عن مكتبة وطنية، وفىي 0242العام 

م تم قصفه بتعمد بقذيفة صربية، أسىفىرت 0229أ سطس 

عن تدمير حوالي مليوني مخطوطة وكتب ووثائث ال يمىكىن 

تىىعىىويضىىهىىا. وفىىي يىىومىىنىىا هىىذا يسىىتىىخىىدم الىىمىىبىىنىىى كىىقىىاعىىة 

ً لىىلىىحىىفىىالت  لىىالجىىتىىمىىاعىىات، ولىىحىىفىىالت الىىزفىىاف وأحىىيىىانىىا

ً االطىالع عىلىى  الموسيقية. كما تتيح تىذكىرة الىدخىول أيضىا

م الىمىمىتىاز فىي الىطىابىث 9104–م0204معر  سراييفو 

السفلي للمبنى، ويوفر صورة توضيحية تاريخية لىلىمىديىنىة 

خالل فترات مختلىفىة مىن الىقىرن الىعىشىريىن، ورؤى حىول 

ثقافات الموضة والموسيقى، ومىعىلىومىات عىن حىيىاة ولىي 

 عهد النمسا فرانس فرديناند.

مىن بىيىن جىمىيىع نىقىاط الجسىر الىالتىيىنىي:  -جسر برنسيب

العبور لنهر ميلياتسكا الذي يمر في وسط سىرايىيىفىو، يىعىد 

ً طىوال الىحىقىبىة  هذا الجسر األكثر شهرة، حيإ كان معروفا

ً لىجىافىريىلىو  اليو وسالفية بىاسىم جسىر بىرنسىيىب تىكىريىمىا

علىى ولىي  0204برنسيب، الشخص الذي أطلث النار عام 

عهد النمسا فرانس فرديناند وزوجته الحامل صوفي مقابىل 

الجسر تماماً. بعد تفكك يو وسالفيا، فقد بىريىنىسىيىب هىالىة 

الجمهور كشخص ثوري بطولي وعاد الىجىسىر إلىى اسىمىه 

 األصلي الجسر الالتيني. 

  مدينة سراييفو

فو
يي
را
س
ة 

ين
مد

 

 المعالم التاريخية
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يىتىمىيىز هىذا الىبىرج ساحة كوال:   –برج الساعة 

الحجري األنىيىث بسىاعىة صىالة إسىالمىيىة، يىتىم 

ضبطها يومياً بحيإ يكون الى ىسىث هىو الىلىحىظىة 

، وتىم 09التي تكون فيها العقارب على الساعىة 

م كىجىزء مىن وصىيىة الىوالىي 0592بناؤ  عىام 

 العثماني  ازي خوسروف بيك. 

 

 

 

الىمىعىروف أيضىاً  ازي خوسروف بك بيزستان: 

باسم بيزستان القديم وبيزستان الكبير، تم بىنىاؤ  

م خالل الفترة الىعىثىمىانىيىة، حىيىإ 0541في عام 

كانت متاجر  الداخىلىيىة تىبىيىع الىمىنىسىوجىات أمىا 

محالته التجارية الخارجية التي كانت تمتىد عىلىى 

طول الجانب الشرقي من المبنى، تىبىيىع األعىمىال 

المعدنية والمجوهرات الذهبية والفىضىيىة. الىيىوم 

هو مركز ص ير للتسوق بينما ال تىزال الىمىتىاجىر 

 الخارجية تبيع المجوهرات الذهبية والفضية.

 

تىىم بىىنىىاؤ  فىىي عىىام مىىورتشىىي هىىان:  -خىىان 

م، وقد أعيد بىنىاؤ  بىعىد حىريىث فىي عىام 0550

م. وهىىو الىىخىىان الىىوحىىيىىد الىىمىىتىىبىىقىىي فىىي 0127

سىرايىىيىفىىو. وكىان يسىىتىخىىدم كىىنىىزل عىىلىىى جىىانىىب 

الطريث للقوافل في فترة العهد العىثىمىانىي، وكىان 

حصىىان،  71راكىىب و 611يسىىتىىوعىىب حىىوالىىي 

واآلن هو عبارة عىن مىحىالت تىجىارة ومىقىاهىي 

 شعبية.

  مدينة سراييفو
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الشعلة الدائمة:  –النصب التذكاري للجندي المجهول 

الشىىعىىلىىة الىىخىىالىىدة هىىي نصىىب تىىذكىىاري لىىلىىضىىحىىايىىا 

العسكريين والمدنيين اللذين سىقىطىوا خىالل الىحىرب 

العالمية الثانية في سراييفو. تم تكريس هذا الىنىصىب 

م، لىلىذكىرى األولىى 0241أبىريىل  1التذكىاري فىي 

لتحرير سراييفىو مىن االحىتىالل الىذي اسىتىمىر أربىع 

سنوات من قبل ألمانيا النازية ودولة كرواتيا الفاشية 

 المستقلة.

يمثل هذا المنزل واحداً من أكثر األمثلة بيت سفرزو: 

المحفوظة للهندسة العمرانية الىمىحىلىيىة فىي الىفىتىرة 

العثمانية خالل القرن الثامن عشر، وقد تم ترميم هذا 

المنزل ببراعة وتيثيثه بشكىل مىنىاسىب، مىمىا سىاعىد 

الزوار على تخيل الحياة في سراييفو أثىنىاء الىعىصىر 

 العثماني.

 

هىو مىبىنىى المتحف التاريخي للبىوسىنىة والىهىرسىك: 

حديإ ال يزال جزء مىنىه مىدمىراً بسىبىب   –اشتراكي 

حرب الستينيىات، وكىان اسىمىه فىي األصىل مىتىحىف 

الثورة. يستضيف بانتظام المعار  الدولىيىة رفىيىعىة 

المستوى ولكن الجذب الرئيىس لىهىذا الىمىتىحىف هىو 

عر  سراييفو خالل فىتىرة الىحىرب، حىيىإ يىوضىح 

معارك المواطنين المحلين للبقاء على قيد الحياة بين 

م، بىىاإلضىىافىىة إلىىى بىىعىى  0225م و0229عىىامىىي 

الصور المفجعة وبع  األدوات الىمىصىنىوعىة يىدويىاً 

خالل الحرب مثل المصابيح و يرهىا، وأمىثىلىة عىلىى 

 المساعدات ال ذائية و ير  من آثار الحرب.

يقع الجسر الروماني بىالىقىرب مىن الجسر الروماني: 

م 0561نبع نهر البوسنة، وتم بناؤ  في الفترة بيىن 

م من الحىجىارة الىرومىانىيىة األصىلىيىة خىالل 0551و

 الحقبة الرومانية.

  مدينة سراييفو
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هي قرية في البوسنىة والىهىرسىك لوكومير، القرية النائية: 

متر على جبل بيالشنيتسا ويرجع  08425تقع على ارتفاع 

تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والىخىامىس عشىر، وذكىر 

أنها ميهولة مىنىذ مىئىات السىنىيىن. الىمىنىازل فىي الىمىنىطىقىة 

مصنوعة من الحجر بيىنىمىا تىتىكىون أسىطىحىهىا مىن الىبىالط 

 الخشبي.

 

 

 

هىو   –نفث الحياة أو نفث سىرايىيىفىو الىحىربىي نفث الحياة: 

خىالل  0226نفث تحت األر  بني بين مىارس ويىونىيىو 

حصار سراييفو. قام الجيش البوسنوي ببنائه لربط مىديىنىة 

سراييفو، التي قطعتها الىقىوات الصىربىيىة بىالىكىامىل، وذلىك 

على األراضي التي كانت تسيطر عليها القوات البىوسىنىويىة 

على الجانب اآلخر من مطار سراييفو، وربىط الىنىفىث بىيىن 

أحياء سراييفو في دوبرينيا وبوتميىر، مىمىا سىمىح بىدخىول 

الىى ىىذاء وإمىىدادات الىىحىىرب والىىمىىسىىاعىىدات اإلنسىىانىىيىىة إلىىى 

المدينة، والسماح للنىاس بىالىخىروج. أصىبىح الىنىفىث رمىزاً 

 لكفاح المدينة  واآلن هو متحف.

  مدينة سراييفو
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يعد هىذا الىمىسىجىد مسجد  ازي خوسروف بيك: 

أكبر مسجىد تىاريىخىي فىي الىبىوسىنىة والىهىرسىك 

وواحداً من أكثر المساجد العثمانىيىة تىمىثىيىالً فىي 

البلقان. كونه المسجد المركزي في سراييفو منىذ 

م، وهو الىيىوم بىمىثىابىة 0569أيام بنائه في عام 

المسجد الرئيس في البوسنة والهىرسىك ويىزور  

 السياح بانتظام.

مدرسىة  ىازي خىوسىروف مدرسة كورشوملي: 

بيك هي أقدم مؤسسة تعليىمىيىة مىن نىوعىهىا فىي 

م 0567البوسنة والهرسك. تم تيسيسها في عام 

وقفاً من قبل الوالي العثماني،  ازي خىوسىروف 

 بيك.

 

: هو أول مسجد يىتىم بىنىاؤ  بىعىد مسجد السلطان

الفتح العثماني للبوسنة، ويعد أكبر مسجد منفىرد 

في البوسنة والهرسك وتىم بىنىاؤ  عىلىى الىطىراز 

 الكالسيكي للعصر العثماني.

 

 

يقع مسىجىد فىرهىاديىا أو مسىجىد مسجد فرهاديا: 

فرحات باشا في وسط المدينة، في شارع المشىاة 

المركزي ويفتر  أن المسجد بني في الفترة مىا 

 م.0519م و0510بين 

  مدينة سراييفو
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بنيت الكاتدرائىيىة فىي كاتدرائية القلب المقدس الكاثوليكية: 

م عىلىى الىطىراز الىقىوطىي الىجىديىد وهىي مىقىر 0882عام 

أبرشية فر  بوسىنىا الىكىاثىولىيىكىيىة. واسىتىوحىى الىمىهىنىدس 

المجري جوزيف فانتساش فكرة تصميم كاتدرائية سراييفو 

من كاتدرائية نوتردام في ديجون بفرنسا وكاتدرائية سانىت 

 تاين في براغ. 

 

الىكىنىيىسىة األرثىوذكسىيىة الكنيسة األرثىوذكسىيىة الىقىديىمىة: 

القديمة وهي الكنيسة األرثوذكسية الصىربىيىة الىتىي ذكىرت 

ألول مرة في المصادر العثمانية التي يرجىع تىاريىخىهىا إلىى 

م، وأحرقت الكنيىسىة عىدة مىرات طىوال تىاريىخىهىا، 0562

ولكن كان يىعىاد بىنىاؤهىا دائىمىاً، مىمىا أتىاح لىهىا االحىتىفىاظ 

بمظهرها األصلي، وكانت آخر عملية إعادة إعمار في عىام 

م. تضم الكنيسة متحفها الخاص، الذي تم تىيسىيىسىه 0791

م. نىظىراً لىقىيىمىة الىرمىوز الىمىوجىودة فىي 0882في عىام 

مىىجىىمىىوعىىتىىهىىا، فىىإنىىهىىا تىىعىىد واحىىدة مىىن أهىىم الىىمىىتىىاحىىف 

 األرثوذكسية في العالم.

تىم تشىيىيىدهىا بىنىاًء عىلىى طىلىب الكاتدرائية األرثوذكسىيىة: 

أبرشية سراييىفىو األرثىوذكسىيىة، فىي الىفىتىرة بىيىن عىامىي 

م.  تىىحىىتىىوي كىىاتىىدرائىىيىىة سىىرايىىيىىفىىو 0818م و0816

األرثوذكسية عىلىى أيىقىونسىطىاسىيىس  هىديىة مىن الىعىائىلىة 

 الملكية الروسية .

 

بعد طرد المسلمين مىن الكنيس القديم السفاردي اليهودي: 

األندلىس تىم طىرد الىيىهىود، وعىر  حىيىن ذاك السىلىطىان 

العثماني استقبال اليهود في سراييفو، وقام باشىا عىثىمىانىي 

بالتبرع لمساعدة األعضاء الفقراء في الىجىالىيىة الىيىهىوديىة 

م ببناء كىنىيىس 0580في سراييفو، ومن ثم قاموا في عام 

يهودي مع نزل كبير، وقد احترق الكنيس مرتين في عامي 

م. والمظهر الحالي للكنيس هىو الىتىرمىيىم 0718م و0127

 م. وهو اآلن متحف يهودي.0890الذي أجري في عام 

  مدينة سراييفو
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بني الكنيس الجديد بجانب المعىبىد الكنيس اليهودي الجديد: 

القديم، وهو اليوم معر  فني تملكه الجالية اليهىوديىة فىي 

 سراييفو.

 

 

 

 

كنيس اشكنازي، هو أكبر كنيس كنيس ميتاش واشكنازي: 

يهودي قائم في سراييفو. صمىمىه كىارل بىاريىك وبىنىى فىي 

م لصىالىح الىمىجىتىمىع األشىكىنىازي، أمىا كىنىيىس 0219عام 

ميتاش اليهودي بني حيإ كان يعيش اليىهىود فىي السىابىث 

في مدينة سراييفو، واأليقىونىات الىيىهىوديىة واضىحىة عىلىى 

 جدرانه مثل الميداليات ونجمة داود والشمعدان.

  مدينة سراييفو
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أكبر منتجىع منتجع جبل ياهورينا:   –حلبة التزلج ياهورينا 

للتزلج في البوسنة والىهىرسىك وأكىثىرهىا شىعىبىيىة، يىتىمىيىز 

بيفضل المنحىدرات الىجىبىلىيىة لىلىتىزلىج كىمىا يىوفىر مصىاعىد 

وتلفريك لنقل المتزلجين إلى قمة الجبل، يضم هذا المنتىجىع 

العديد من المطاعم والفنادق والشقث السكنية، ويجذب هىذا 

 المكان آالف السياح المحلين واألجانب سنوياً.

 

مىنىتىجىع جىبىل بىيىالىشىنىيىتىسىا:   –حلبة الىتىزلىج األولىمىبىيىة 

استضافت هذ  الحىلىبىة بىطىوالت دورة األلىعىاب األولىمىبىيىة 

م، ويجىذب هىذا الىمىكىان آالف السىيىاح 0284الشتوية في 

 01المحلين واألجانب. ويبلغ طول حىلىبىة الىتىزلىج حىوالىي 

كيلومترات، باإلضافة إلى وجود مصىاعىد تىزلىج وتىلىفىريىك 

 9111ينقل هواة التزلج إلى نقطة الىبىدايىة عىلىى ارتىفىاع 

متر فوق سطح البحىر. كىمىا تسىتىخىدم هىذ  الىحىلىبىة خىالل 

 الصيف من قبل هواة تسلث الجبال.

 

ثىىانىىي أكىىبىىر مسىىبىىح فىىي سىىرايىىيىىفىىو، الىىمىىسىىبىىح األولىىمىىبىىي: 

ويستضيف العديد من البطوالت المحلية والعالميىة، ويىوفىر 

لهواة رياضة السباحة االشتراك واسىتىخىدام خىدمىات تىقىدم 

 وفث المعاير الدولية.

 

 

يقع مسبح الترما فىي مىنىطىقىة إلىيىدجىا ضىمىن مسبح ترما: 

مبنى فندق هيلز، ويتيلف هذا المسبح من قسىمىيىن داخىلىي 

وخارجي ويعمل في أوقات النهار والليل، كما يعمل الىقىسىم 

الداخلي في فصىل الشىتىاء. ضىمىن مىبىنىى الىمىسىبىح يىوجىد 

 مطاعم ومقا  ومراكز عالج طبيعي. 

  مدينة سراييفو
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مىن أكىبىر ملعب قىاسىم فىيىرهىاتىوفىيىتىش: 

وأشهر مالعب كرة الىقىدم فىي سىرايىيىفىو 

والبوسنة والهرسك، حيإ استضاف عىدة 

مباريات من دورة األولمبيات الشتوية في 

م، ويسىتىخىدم األن لىبىطىوالت 0284عام 

 ومباريات محلية وعالمية.

من أشهر الصاالت الرياضىة صالة زيترا: 

الىىتىىي اسىىتىىضىىافىىة بىىطىىوالت األولىىمىىبىىيىىات 

م، 0284الشتوية في سراييفو فىي عىام 

والىىيىىوم تسىىتىىخىىدم إلحىىيىىاء الىىمىىهىىرجىىانىىات 

 وإقامة مباريات رياضية محلية وعالمية. 

صىىالىىة ريىىاضىىة  صىىالىىة سىىكىىيىىنىىديىىريىىا: 

استضافت بطوالت األولىمىبىيىات الشىتىويىة 

، والىيىوم 0284في سىرايىيىفىو فىي عىام 

تسىىتىىخىىدم إلحىىيىىاء الىىمىىهىىرجىىانىىات وإقىىامىىة 

مىىبىىاريىىات ريىىاضىىيىىة مىىحىىلىىيىىة وعىىالىىمىىيىىة 

 وباألخص رياضة كرة السلة.

سىفىايىت زايىكىو:  -حديقة وملهى للطفال 

حديقة في وسط سىرايىيىفىو تىوفىر أمىاكىن 

لنشىاطىات ريىاضىيىة وتىرفىيىهىيىة عىديىدة، 

 وأهمها مالعب األطفال.

  

  مدينة سراييفو
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هو منتجع سيىاحىي جبل تربيفيتش:   –منتجع بروس 

في وسط الطبيعة الخالبة على قمة جبل تريبيفيىتىش، 

يحتوي هذا المىنىتىجىع عىلىى مىال ب وألىعىاب لىلطىفىال 

ومطاعم وممشى، يزور  العديد من السياح المحليين 

واألجىانىب، ويىعىىد كىذلىىك الىىمىكىان الىمىىفىضىل لسىكىىان 

 سراييفو لقضاء عطلة نهاية األسبوع. 

 

منتجع سياحي ترفيهىي منتجع صني الند تريبيفيتش: 

يضم عدد من المطاعم والمقاهي مع إطاللىة جىمىيىلىة 

على العاصمة سراييفو، كما يوجد فيه مىال ب وأمىاكىن 

 ترفيهية للطفال.

 

حديقة حيوانات ومىركىز تىرفىيىهىي بيونيرسكا دولينا: 

يقع في حي كىوشىيىفىو فىي وسىط سىرايىيىفىو. مىركىز 

الترفيه وحديقة الحيوان بيونيرسكا دوليىنىا هىو أقىدم 

حديقة حيوان في البوسنة والهرسىك، خىالل الىفىتىرة 

النمساوية المجرية كان موقعه في مىنىطىقىة إلىيىدجىا، 

والحقا نقل إلى وسط مدينة سراييفو. باإلضىافىة إلىى 

حديقة الىحىيىوانىات يىقىدم هىذا الىمىركىز الىكىثىيىر مىن 

النشاطات الترفيهىيىة لىلطىفىال، كىمىا يىوفىر مىطىاعىم 

 واستراحات.

تقع في البلدة مقابل المركز الىتىجىاري سينيما سيتي: 

BBI  1سنتر، افتتحت مدينة سينمىا سىرايىيىفىو فىي 

م، وهي أكبر سينيما فىي الىبىوسىنىة 9112أ سطس 

مىتىر مىربىع،  9511والهرسك حيإ تبلغ مساحتىهىا 

مىقىعىد. الىقىاعىات  711قاعات سينما بسعىة  5تضم 

مجهزة بتقنيات حديثة عالية الجودة وتوفر للجمهور 

المتعة الحقيقية لمشاهدة األفالم من خىالل الشىاشىات 

الحديثة الكبيرة وأنظمة الصوت المتطورة، تضم هذ  

 المدينة مقا ب وأجواء جميلة للزائرين. 
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يعد ممشى فيلسونوفو أكثر طرق ممشى فيلسونوفو: 

المشي شعبية، حيإ يمتد عىلىى طىول ضىفىاف نىهىر 

كيلو متر، فىتىح  685الميلياتسكا بمسافة تبلغ حوالي 

هذا الممشى منذ الفترة النمساوية الىمىجىريىة. إن مىا 

يجعل هذا المتنز  من أجمل المناطىث الىخىضىراء فىي 

وسط سراييفو هو صفوف أشجار الزيزفون الكثىيىفىة 

التي زرعت في بداية القرن العشرين. يوجد عدد من 

المواقع على طول الىمىمىشىى تىحىتىوي عىلىى مىعىدات 

تمارين رياضية، باإلضافة إلى منطقة العاب مسىيىجىة 

 للطفال، باإلضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم.

من أشهر منىاطىث الىمىشىي ممشى نبع نهر البوسنة: 

في سراييفو، يقع في منطقة إليدجا ضىمىن الىحىدائىث 

والمحميات الطبيعية. يمتد من فندق ترما إلى محميىة 

 685نبع نهر البوسنة، يبلغ طول الىمىمىشىى حىوالىي 

شىجىرة كسىتىنىاء  6111كيلىومىتىر مىحىاط بىحىوالىي 

عىام.  011وأشجار عديدة أخرى يزيد عمرها علىى 

مكان الممشى الواقع عند سفح جبل إي مان سبب في 

جعل درجة الىحىرارة هىنىاك أقىل مىن بىاقىي مىنىاطىث 

سراييفو، حيإ يجعل منه مكان مثالي لىالبىتىعىاد عىن 

حر الصيف. على جانب الممشى يىوجىد فىلىل فىاخىرة 

بنيت في الفترة النمساوية المجرية ومقا ب ومىطىاعىم، 

باإلضافة إلى أن هذا الشارع ويستخدم فقط لىلىمىشىي 

والجىري وركىوب الىدراجىات، كىمىا يىمىكىن لىلىسىائىح 

استئجار عربات الخيل التىي تىعىمىل هىنىاك مىنىذ عىام 

 م. 0825
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بىنىي مسىرح سىرايىيىفىو الىوطىنىي فىي الىمىسىرح الىوطىنىي: 

م وتم تصميم المبنى من قبل المىهىنىدس الىمىعىمىاري 0827

مىبىنىى آخىر فىي  011كاريل باريك، الذي صمم أكىثىر مىن 

سراييفو، هذا المسرح يقدم العديد من العرو  المسرحيىة 

الفنية كما يستضيف سنوياً ممثىلىيىن وفىنىانىيىن مىن جىمىيىع 

أنحاء العالم في مهرجان سراييفىو فىيىلىم فىيىسىتىيىفىال الىذي 

يستمر لمدة أسبوع، والذي يجعل أجواء سرايىيىفىو مىمىيىزة 

عن باقي الفترات مما يؤدي إلى جذب الكثىيىر مىن السىيىاح 

 من جميع بلدان العالم.

هو المتحف األكىبىر واألكىثىر شىهىرة فىي المتحف الوطني: 

البوسنة. ويقع في وسط مدينة سرايىيىفىو فىي مىبىنىى عىلىى 

م. مىن 0206الطراز الكالسيكي الىحىديىإ يىعىود إلىى عىام 

أشهر ما يقدمه المتحف هو مخطىوطىة هىا ىادا  سىرايىيىفىو 

باإلضافة إلى الفخار اليونىانىي االسىتىثىنىائىي والىفىسىيىفىسىاء 

الرومانية. في الخلف من الىمىبىنىى، يىحىتىوي عىلىى حىديىقىة 

نباتية ص يرة ومجموعة اسىتىثىنىائىيىة الىمىعىالىم الىجىنىائىزيىة 

الحجرية من القرون الوسطى. وفي الجناح األثىنىوجىرافىي، 

جمعت التىصىمىيىمىات الىداخىلىيىة الىمىصىنىوعىة مىن الىخىشىب 

المنحوت للمنزل العثماني القىديىم وتىمىاثىيىل ألشىخىاص فىي 

 الزي التقليدي، و ير  من اآلثار القديمة.

هو معىر  وطىنىي معر  الفنون في البوسنة والهرسك: 

للفنون في البوسنة والهرسك، ويقع فىي وسىط سىرايىيىفىو. 

، ويىحىتىوي عىلىى 0241أكىتىوبىر  00أنش  المعر  في 

 قطعة فنية من البوسنة والهرسك. 1111أكثر من 

يعد مبنى أكاديمية الىفىنىون الىجىمىيىلىة كلية الفنون الجميلة: 

الىىيىىوم فىىي سىىرايىىيىىفىىو أول كىىنىىيىىسىىة إنىىجىىيىىلىىيىىة فىىي عىىهىىد 

م 0822اإلمبراطورية النمساوية المجرية. بىنىي فىي عىام 

وفقا لمخطط المهندس المعماري كارل بارزيك على الطىراز 

الروماني البيزنطىي كىمىبىنىى مىركىزي مىن الىطىوب. أعىلىن 

المبنى نصباً تاريخياً ثقافياً وهو مدرج في قائىمىة الىمىبىانىي 

الىمىىحىىمىىيىىة لىىمىىعىىهىىد حىىمىىايىة الىىتىىراإ الىىثىىقىىافىىي والىىتىىاريىىخىىي 

 والطبيعي.
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مجموعة من األسواق المتفرقىة فىي أسواق البلدة القديمة: 

البلدة الىقىديىمىة، الىتىي تىعىر  خىدمىات وبضىائىع مىحىلىيىة 

وعالمية وحرف يدوية ومن أهىم هىذ  الىبىضىائىع الىقىمىاش 

والمجوهرات والذهب والفضة وحرف الىخىشىب والىنىحىاس 

والمواد ال ذائية التقليدية الصحية التي تىجىلىب مىن الىقىرى 

البوسىنىويىة. وأهىم هىذ  األسىواق هىي سىوق الىبىزيسىتىان 

وسوق الحرف الىيىدويىة وسىوق الىذهىب والىفىضىة وسىوق 

المواد ال ذائية الترجنيتسا. كما يوجد عدد كبير من البىنىوك 

ومحالت الصرافة والمطاعم والمقاهي والىفىنىادق و ىيىرهىا 

 من المحالت والشركات التجارية.

أكىبىر الىمىراكىز مركز سرايىيىفىو سىيىتىي سىنىتىر الىتىجىاري: 

، يىقىع فىي 9104التجارية في مدينة سراييىفىو بىنىي عىام 

وسط المدينة مقابل برلمىان الىبىوسىنىة والىهىرسىك، ويىوفىر 

متجراً لبضائع وخدمات من ماركىات عىالىمىيىة  011حوالي 

ومحلية مختلفة، وكما يحتوي على مطاعم ومال ب لىلطىفىال، 

باإلضافة إلى قسم اخر مىن الىمىبىنىى يىعىمىل كىفىنىدق دولىي 

 نجوم. 5بمستوى 

مىىركىىز تىىجىىاري حىىديىىإ بىىنىىي فىىي لىىتىىجىاري: ا  BBIمىركىىز

م، يقع هذا المركز في البلدة الىقىديىمىة بىالىقىرب مىن 9101

مىحىل  095مبنى رئاسة البوسنة والهرسك ويحتوي على 

تقريباً لبضائع وخدمات مختلفة، بىاإلضىافىة إلىى الىمىطىاعىم 

 والشركات التجارية األخرى.

هو ثالإ أكىبىر مىركىز تىجىاري فىي التجاري:   Altaمركز 

سراييفو، يقع مقابل الىمىركىز الىتىجىاري سىرايىيىفىو سىيىتىي 

مىتىجىرا تىقىدم بضىائىع وخىدمىات  75سنتر، ويحتوي على 

 محلية وعالمية ومطاعم ومراكز رياضية وصحية.

مىركىز تىجىاري فىي مىنىطىقىة مركز  راند سنتر الىتىجىاري: 

إليدجا في الجهة ال ربية لىمىديىنىة سىرايىيىفىو، حىيىإ تىوجىد 

الحدائث الطبيعية ونبع نهر البوسنة، يحتوي عىلىى مىتىاجىر 

 ومطاعم وسوبر ماركات ومال ب للطفال. 
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Source: 45 

تعد كونيتس وجهة سياحية مثيرة لالهتىمىام 

بسبب موقعها الج رافي، وجمالها الطبيىعىي 

الفريد، وتراثها الثقافىي والىتىاريىخىي. تىقىدم 

كىونىيىىتىس الىعىديىىد مىىن الىىفىرص لىىلىسىىيىاحىىة 

الرياضية والترفيهيىة: الىتىجىديىف، وركىوب 

الىدراجىىات الىىجىبىىلىىيىىة، والىىمىىشىىي لىىمىىسىىافىىات 

طويلة، وكذلك المعالم الثقافية والتاريىخىيىة، 

 والبيئية، والريفية، السياحة الدينية. 

 

 من أهم المعالم السياحية في كونيتش: 

 

 الجسر العثماني القديم:

بُىىنىىي الىىجىىسىىر الىىعىىثىىمىىانىىي الىىقىىديىىم فىىي عىىام 

م ويمر فوق نهر نيريتفا الىذي يىمىر 0189

في وسىط مىديىنىة كىونىيىتىس، حىيىإ يىوجىد 

بالقرب منه البلدة واألحيىاء الىقىديىمىة الىتىي 

تضم عدداً من المطاعم والمقاهي الىجىمىيىلىة 

 الواقع على ضفاف النهر.

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  
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 مدينة كونيتس

  

Source: 46 



 9102اإلصدار الثاني |                                   37البوسنة والهرسك                     -سفارة دولة قطر 

   

 بحيرة بوراتشكو:

تعتبر بحيرة بوراتشكو من أكىثىر نىقىاط االسىتىقىطىاب 

السياحي في كونيتس وتىتىمىيىز بىجىمىالىهىا الىطىبىيىعىي 

والمنشآت السيىاحىيىة، وتُسىتىخىدم الىبىحىيىرة لىتىولىيىد 

ً كىوجىهىة صىيىفىيىة لصىيىد  الكهرباء بينما تعمل أيضىا

األسماك والسباحة والرياضات المائية و ىيىرهىا مىن 

 4011األنشطة. ويوجد كذلك في كونيىتىس حىوالىي 

من شواهد القبور الحجرية التي تعود إلىى الىعىصىور 

 الوسطى.

 ملجي تيتو النووي:

كما يوجد في كونيتس ملجي وهو عبىارة عىن حصىن 

لرئيس يو وسالفيا السىابىقىة جىوزيىف بىروز تىيىتىو 

وحكومته ضد أي حروب نووية محتملة، وبىنىي هىذا 

م خلف منزل بسيط على 0272م و0256الملجي بين 

ضفة نهر نيريتفا داخل مىنىطىقىة جىبىلىيىة بىعىيىد  عىن 

ً بىاسىم  األنظار. بني المخبي النووي المعروف رسىمىيىا

ARK D-1 بىىنىىاًء عىىلىىى طىىلىىب مىىن الىىثىىوري ،

اليو وسالفي جوزيف بروز تيتو، وهو سر مىحىفىوظ 

م ولم 0256منذ عقود. بدأ البناء في مارس من عام 

م. 0272عاماً في سبتمبر من عىام  91ينته إال بعد 

قدماً تحت أكثىر  116يمتد الملجي داخل الجبل مسافة 

قدماً من الصخور. بني المجمع بيكمله على  202من 

شكل حدوة حصان، وهو عبارة عن مكاتب وقىاعىات 

مؤتمرات و رف نوم وبالطبع  رف الىرئىيىس تىيىتىو 

الخاصة. ويعد الملجي اليوم عامل جىذب أسىاسىي فىي 

 مدينة كونيتس. 

  مدينة كونيتس
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Source: 49 

 مدينة يابالنيتسا

ل ا ماينة يابالنيلسا علئ الطريق الرسي  لماينة موسلار علئ ضواف 
نهر نيريلوا، وهي م صا سياحي رسي   ي البوسنة والهرسك. ل ان 
البلاة مجموعة واسعة من األنشطة. لو ر الجبال المحيطة م ل 

أراضي للصيا ومجموعة “  بريني“، و“لشورسنيلسا“، و“بالسا”
ملنوعة من مسارات المشي لمسا ات طويلة. باوضا ة إلئ ذلك 
لشلهر هذه المنط ة باللحون والمطاعن المحلية علئ ضواف األنهار 
اللي ل ان لحن ال روف المشوت المشهور واألسماك النهرية الطارجة 

 اللي يلن اصطيااها من البحيرة.

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  
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مىنىطىقىة مىن بىيىن الىوجىهىات هايدوتشكا فىراتىا: 

الشهيرة للمشي لمسافات طويلة هي هايىدوتشىكىا 

فراتا، وهي مكان طبيعي خالب يقع على ارتىفىاع 

متر فوق مستوى سطح البحر على جىبىل  9111

 تشفرسنيتسا.

 

توفر هذ  البىحىيىرة الىجىمىيىلىة تبحيرة يابالنيتسا: 

فرصة لممىارسىة الىريىاضىة واألنشىطىة الىمىائىيىة 

المختلفة مثل السباحة وصىيىد األسىمىاك وركىوب 

 القوارب.

 

 

هو جسر استخدمىه الىثىوار جسر معركة نيريتفا: 

في يو وسالفيا السابقة لخداع الىنىازيىيىن، حىيىإ 

قاموا بتفجير  هىو ومىعىدات الىنىازيىيىن وقىطىعىوا 

عنهم الطريث للضفىة الىثىانىيىة ومىا زالىت بىقىايىا 

الجسر منذ فترة الحرب العالمية الثانية حتى األن 

 كتذكير بيحد أعظم االنتصارات ضد النازيين.

 

يعر  هذا المتحف الىذي يىقىع المتحف الحربي: 

بجوار جسر معركة نيريىتىفىا صىوراً عىن أحىداإ 

المعركة ويوضح قصة هذ  المىعىركىة الشىهىيىرة، 

كما يوجد بعد األسلحة والمعدات الىحىربىيىة الىتىي 

 استخدمت في تلك المعركة.

  مدينة يابالنيتسا
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موسلار أو لؤلؤة البوسنة 
والهرسك هي أإلبر ماينة  ي 

منط ة الهرسك، ولعوا لسميلها 
إلئ حرا  الجسر  موسلارت ، 
الذين إلانوا  ي العصور الوسطئ 
يحرسون الجسر ال اين الوا ا 

 وق نيريلوا. للملا هذه الماينة 
بأجواسها الساحرة، حيي عنا 
الغرول لرين أضواء العايا من 
الم اهي والمطاعن ضواف نهر 

نيريلوا. وللمير أر لها الضي ة 
بلجار الحرف والذهل والهاايا 
اللذإلارية، حيي لسل طل الإل ير 

ئ ولسلضيف  من السياح سنويا
مهرجانات وأنشطه رياضية 

م للوة أبررها رياضة ال ور عن 
الجسر ال اين.  ي الولرة بين 
نو مبر وأبريل لا ل مع ن 
منشآت ماينة موسلار السياحية 

 ي سبات، ولعاوا العمل  الل 
 الربيا والصيف وال ريف.

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  
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 مدينة موستار
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 الجسر القديم:

ويعد الجسر القديم، الذي بنا  العثمانيون في القرن السادس عشر، أحد المعالم األكثر شهىرة فىي 

البوسنة والهرسك، ويُعد واحداً من أكثر القطع المعمارية اإلسالمية شهرة في مىنىطىقىة الىبىلىقىان. 

مدينة موستار القديمة هي أحد مواقع التراإ العالمي لليونسكو. بجانب الجسر القديم هناك برجان 

للحراسة، يرتفع البرجان كدعامات معمارية للجسر نفسه. على الضفة الشرقية يرتفع بىرج تىارا 

نصف الدائري، الذي كان مخزن للذخيرة في العصر العثماني، واليوم هىو مىقىر مىتىحىف الىجىسىر 

القديم، ومن الطرف الخلفي لىبىرج تىارا، عىلىى الضىفىة الىيىسىرى لىنىهىر نىيىريىتىفىا، يىوجىد بىرج 

 هرستسي وشا وقد بني في النصف األول من القرن الخامس عشر.

ً وجىزؤ  الىعىلىوي ثىكىنىه   أما برج هاليبيا الموجود على الجانب ال ربي كان جزؤ  السفلي سىجىنىا

 عسكرية ونقطة مراقبة. 

في موستار يقوم أبناء المدينة المدربون بالقفز عن الجسر القديم، المرتفع حوالي عشرين مىتىراً 

ً يىعىود إلىى فىتىرة طىويىلىة قىبىل حىرب  ً تىقىلىيىديىا في الميا  الجليدية لنهر نيريتفا، ويعد هذا نشاطا

التسعينيات. خالل الحرب األخيرة في التسعينات من القرن الماضىي دمىر الىجىسىر وأعىيىد بىنىاؤ  

م، حيإ أعيد إنشاء القوس الحجري المنحدر الذي يعود أصلىه إلىى عىام 9114بصعوبة في عام 

 م.0517

  مدينة موستار

ار
ست

مو
ة 

ين
مد

 

 أهم المعالم السياحية 
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 الكنيسة الكاثوليكية

يقال أن العثمانيين ساعدوا في بناء كنيسة كاثوليكيىة 

م. دمرت الكنىيىسىة خىالل حىرب عىام 0811في عام 

م بني مجىمىع كىنىيىسىي أكىبىر جىديىد فىي عىام 0229

م على أسس المبنى السىابىث. ويىحىتىوي هىذا 9111

 مجلد قديم. 51111المجمع على 

 

 الكنيسة األرثوذكسية

كانت الكنيسة األرثوذكسية في موستار تُعرف سابىقىاً 

باسم كنيسة أبرشية زاهوملي والهرسك، كجىزء مىن 

الكىنىيىسىة األرثىوذكسىيىة الصىربىيىة فىي الىفىتىرة مىن 

م. كانت أكبر كنيسة أرثوذكسىيىة 0229م إلى 0876

في البلقان حتى نهاية القرن التاسع عشر. تم بناؤهىا 

م وكانت أحد رموز مدينة موستار. تم 0876في عام 

م. وهىي 0229تدمير الكنيسة بالكامل في حرب عام 

 قيد إعادة البناء حالياً.

 برج الساعة

هو من المعالم المهمة األخرى التي تعود إلى الفىتىرة 

العثمانية، حيإ يقع بجىانىب مىتىحىف الىهىرسىك. هىذا 

متراً، ويقال إنه بىنىي  05البرج المربع يبلغ ارتفاعه 

 م.0161عام 

 الجسر القديم الص ير

بالقرب من نقطة التقاء نهر نيريتفا ونهر رادوبىولىيىا 

وعلى مقربة من الجسر القديم يقع الجىسىر الصى ىيىر 

المسمى بلماال تشوبيريىا وهىو نسىخىة مصى ىرة مىن 

م، قىبىل 0558جسر موستار القىديىم بىنىي فىي عىام 

ثماني سنوات من الجسر القديم األكثر شهرة حىالىيىاً، 

ويعتقد أنه قد تم بناؤ  كمحاولىة تىجىريىبىيىة لىلىجىسىر 

 القديم. 

  مدينة موستار

ار
ست

مو
ة 

ين
مد

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 55 

Source: 57 

Source: 56 

Source: 54 
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 شالالت كرافيتسا

اً، مىتىر 95يبلغ ارتفىاعىهىا حىوالىي 

منطقة الشالالت شهيرة وتستىخىدم  و

للسباحة والىتىنىز ، وخىالل الصىيىف 

 تزار بشكل متكرر من قبل السياح 

  مدينة موستار

ار
ست

مو
ة 

ين
مد

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 58 

 مجمع ميباس التجاري:

يقع المجمع الىتىجىاري مىيىبىاس فىي 

وسط موستار على مسىاحىة تىقىارب 

المىائىة ألىف مىتىر مىربىع. ويىتىمىيىز 

بالتجارة ال نية والترفيه والىتىمىويىن 

وعىر  األعىىمىال، حىىيىىإ يضىىم مىىا 

عىىالمىة تىىجىاريىىة  011يىزيىد عىلىى 

 عالمية.
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 بلدة بوتشيتل

تقع بلدة بوتشيتل التاريخية على 
الضفة اليسرى لنهر نيريتفا، على 

 كيلو جنوب موستار. 61بعد حوالي 

م صنفت بلدة 0221في عام 
موقع  011بوتشيتل واحدة من أكثر 

تراثي ثقافي مهددة باالنقرا  في 
العالم. وأخذت اليونسكو بلدة 
بوتشيتل تحت حمايتها، وتعتبر 
القرية ضمن برنامج الحماية الدائمة 

م. كذلك مدرجة في 9111منذ عام 
قائمة اليونسكو المؤقتة التي تم 
اختيارها لترشح ضمن قائمة مواقع 

 التراإ العالمي.

بنيت البلدة على شكل مدرج صخري 
طبيعي على ضفاف نهر نيريتفا. 
تطورت البلدة المسورة في الفترة من 
القرن السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر. وتعد بلدة بوتشيتل 
ً عائداً إلى الحقبة العثمانية  حصنا
وواحدة من أهم المجموعات 
المعمارية في البالد، حيإ تقع على 
مدرج صخري شديد االنحدار، يتم 
الوصول إليها عبر التسلث بين 
المنازل ذات األسطح الحجرية 

 وشجيرات التين والرمان.

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  

 

تل
شي

وت
 ب
دة

بل
 

 بلدة بوتشيتل
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 مسجد الحاج علي:

م، 0516تم بناء مسجد الحاج علي الكبير فىي عىام 

يتميز المسجد ذو القبة بصوت أذانه الىمىمىيىز. ورمىم 

في أول مرة في القرن السابع عشر على يد شيشمان 

إبراهيم باشا، ثم رمم مرة أخرى في سبعينات الىقىرن 

الىىمىىاضىىي، وأصىىيىىب بىىيضىىرار بىىالىى ىىة خىىالل الىىحىىرب 

البوسنية األخيرة وأعيد ترميمه مرة أخرى فىي عىام 

 م.9119

 برج  فران كبيتانوفيتش:

المبنى األكثر شهرة في قلعة الىبىاشىا فىي بىوتشىيىتىل 

والذي يمكن من خالله الحصول علىى أفضىل اطىاللىة 

 على نهر نيريتفا والمناطث المجاورة للقرية. 

 

 الحمام التركي:

مبنى بارز آخر لآلثار الثمانية فىي بىلىدة بىوتشىيىتىل، 

ويقال أنه يمكن االستنتاج مىن تىاريىخ سىفىر الىوالىي 

م. الىحىمىام 0114شلبي أن الحىمىام بىنىي قىبىل عىام 

التقليدي هىو نىمىوذج لىلىحىمىامىات الىعىامىة الىتىركىيىة 

 الص يرة.

 برج الساعة:

من المفتر  أن بىرج السىاعىة هىذا بىنىي فىي عىام 

مىتىراً. وهىو نىمىوذج  01م ويبىلىغ ارتىفىاعىه 0114

تقليدي ألبراج الساعات فىي الىهىرسىك، الىتىي نشىيت 

 تحت تيثير العمارة المتوسطية الدلماتيسية. 

  بلدة بوتشيتل

تل
شي

وت
 ب
دة

بل
 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 60 

Source: 61 

Source: 59 

Source: 62 
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Source: 63 

 
 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك 

 91تقع مدينة فيسوكو على بعد 
دقيقة فقط بالسيارة من سراييفو، 
وتشتهر بصناعة الجلود، وهي 
الحرفة التي تمارس منذ أكثر من 

عام. ذكرت فيسوكو ألول مرة  511
م، في مخطط صدر 0655في عام 

للتجار في دوبروفنيك من قبل بان 
تفرتكو األول، كانت المدينة مكان 
إقامة  الملوك في العصور الوسطى، 
ومكان تواجد القلعة البوسنية في 
العصور الوسطى. يُزعم اآلن أن هذا 
الموقع هو الهرم األول والوحيد في 

 أوروبا. 

 

كو
سو

في
ة 

ين
مد

 

 مدينة فيسوكو 

  

Source: 64 
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Source: 65 

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك 

 

ك
ني
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ة 
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مد

 

 مدينة ترافنيك 
 

 

كانت مدينة ترافنيك أو مدينة 
الوزراء في السابث مقراً لوزراء 
البوسنة األتراك  المحافظين 

م 0122العثمانيين ، في الفترة بين 
م، ولها تراإ ثقافي عريث 0851و

يعود إلى تلك الفترة. تتميز المدينة 
بالعديد من المباني التي تعود إلى 
الحقبة الرومانية والعثمانية، مثل 
القلعة والمساجد والمنازل الشرقية 
وبرجي الساعة، والنافورات و ير . 
كما تتميز بمطاعمها الشعبية 

 واأللبان واألجبان.

  

Source: 66 
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 قلعة ترافنيك:

قلعة ترافنيك هي قلعة جميلة ومميزة تم الىحىفىاظ 

عليها بشكل جيد ويىعىود تىاريىخىهىا إلىى الىعىصىر 

الىىرومىىانىىي، دمىىرت فىىي الىىقىىرن الىىرابىىع عشىىر. 

وتحىتىوي عىلىى مىتىحىف صى ىيىر يى ىطىي تىاريىخ 

المدينة. ويمىكىن لىلىزوار الىحىصىول عىلىى رؤيىة 

 كاملة للمدينة من القلعة.

 المسجد الملون أو مسجد السليمانية:

بني في نهاية القرن السىادس عشىر، وُدمىر فىي 

م. وفي العام نفسه بني مسجد جىديىد 0757عام 

م، جدد المسجد 0805في مكانه. بعد حريث عام 

بالكامل من قبل سكوبلياك سليىمىان بىاشىا، وبىعىد 

 ذلك أطلث عليه اسم "السليمانية".

 منطقة الميا  الزرقاء:

تُعد الميا  الزقاء، نقطة جذب سياحي مهىمىة فىي 

ترافنيك، وتقع في مركز المدينة بىجىانىب الىقىلىعىة 

حول مجرى نهر الشفا، وهي عبار  عن جسىور 

ص يرة فوق مجرى النهىر، ومىلىيىئىة بىالىمىطىاعىم 

 والمقاهي التقليدية.

 جبال فالشيتش:

بالقرب من مدينة ترافنيك يوجد جبل فالشىيىتىش، 

وهو مىكىان رائىع لىلىتىزلىج والىمىشىي لىمىسىافىات 

طويلة. ويعد وجهة سيىاحىيىة شىتىويىة مشىهىورة 

 للبوسنيين والزوار من الدول المجاورة. 

  مدينة ترافنيك 

ك
ني
اف
تر

ة 
ين
مد

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 68 

Source: 69 

Source: 67 

Source: 70 
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Source: 71 

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك 

 

سه
يت
يا
ة 

ين
مد

 

 مدينة يايتسه

مدينة يايتسه أو ما تسمى بمدينة 
الملوك هي مدينة في الجزء األوسط 
من البوسنة والهرسك، يلتقي فيها 

متحف “نهري بليفا وفرباس، وتعد 

الهواء الطلث" في البوسنة، وكما 
تتميز بشاللها المثير لععجاب الذي يقع 
في منتصف المدينة، والذي يجعل منها 
المدينة الوحيدة في العالم التي تحتوي 
على شالل طبيعي في مركزها. بنيت 
هذ  المدينة ألول مرة في القرن الرابع 

عشر وكانت عاصمة مملكة البوسنة 
المستقلة خالل فترة حكمها. يقع مجمع 
المملكة بيكمله مع القلعة وأسوار 
المدينة واألبراج على المنحدر الجنوبي 
للمدينة ويحيط به من الجنوب ال ربي 

نهر بليفا ومن الجنوب الشرقي 
 والشرق نهر فرباس.

وتتميز مدينة يايتسه أيضا بالقسم 
القديم المحصن باألسوار الصخرية 
الواقع على رقعة صخرية شديدة 
االنحدار، وكذلك بالجبال المحيطة بها، 

وبحيرات بليفا، والطواحين المائية، 
 واألودية.

هذ  المدينة مدرجة في قائمة اليونسكو 
المؤقتة لترشح لمواقع قائمة التراإ 
العالمي. معالم الجذب السياحي القديمة 
في مدينة يايتسه توفر بضع ساعات 
من االستكشاف، قد ت ري السياح للبقاء 

 لعدة أيام.
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  مدينة يايتسه

سه
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يا
ة 
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 أهم المعالم السياحية 

 
 كنيسة القديسة ماري

 معبد ميثرا  

يىىىن حىىىالىىىطىىىوا  بحيرة بليفا 

 شالل يايتسة 
قلعة يىايىتىسىة  

Source: 71 Source: 72 

Source: 73 Source: 74 

Source: 75 Source: 76 

Source: 71 
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 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  

 

ش
ات
يه

 ب
نة

دي
م

 

 مدينة بيهاتش
 

بيهاتش هي مدينة ص يرة ساحرة 
متمركزة على ضفاف نهر أونا وأكبر 
مدينة في منطقة بوسانسكا كرايينا 
الخضراء. تعج المدينة بالمقاهي 
الواقعة حول النهر الجميل. هذ  
المدينة تستحث الزيارة واالستمتاع 
بيجوائها الطبيعية والميا  الزمردية. 

م 0911ذكرت ألول مرة في عام 
كموقع للدير، وقد فتحها العثمانيون 
وأصبحت جزًءا من البوسنة في عام 

م. وشكلت هذ  المنطقة من 0878
البالد الحدود بين العثمانيين 

 والمجريين النمساويين. 

أهم المعالم السياحية في مدينة 
 بيهاتش:

 برج الكنيسة والبرج الحجري

برج الكنيسة والبرج الحجري الذي 
 يعود للقرن السادس عشر
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 برج الكنيسة والبرج الحجري

برج الكنيسة والبرج الحجري الذي يعود 
 للقرن السادس عشر

 

 مسجد فتحية:

هىىو رمىىز يىىمىىثىىل االتصىىال بىىيىىن الىى ىىرب 

والشرق. واسم فتحية بالل ة التركية يعني 

الفتح. مبنى مسجد فىتىحىيىة كىان كىنىيىسىة 

يعود تاريخها إلى الىقىرون الىوسىطىى فىي 

 م حول إلى مسجد.0525عام 

 

 الحديقة الوطنية أونا

هي عبارة عن وادب جميل فىيىه مىنىحىدرات 

رائعة مظللة باألشجار وأكبر شىالالت فىي 

 البوسنة والهرسك 

 

المطاعم واالستراحات على ضىفىاف نىهىر 

 األونا:

تعد مقاهي ومطاعم واسىتىراحىات مىديىنىة 

بىىيىىهىىاتىىش مىىن األجىىمىىل فىىي الىىبىىوسىىنىىة 

والهرسك، حيإ تقىع عىلىى ضىفىاف نىهىر 

 األونا المعروفة بجمال مناظرها الطبيعية.

  مدينة بيهاتش

ش
ات
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 ب
نة

دي
م

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 80 
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Source: 79 

Source: 78 
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Source:82 

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  

 

كا
لو
يا
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 ب
نة
دي
م

 

 مدينة بانيا لوكا

مدينة بانيالوكا هي ثاني أكبر مدينة 
في البوسنة والهرسك وعاصمة 
جمهورية صرب البوسنة، تقع 
المدينة على ضفاف نهر فرباس 
وتشتهر بينها مليئة بالطرق التي 
تصطف على جانبيها األشجار 
والحدائث والمتنزهات والمعالم 
األثرية. تتميز المدينة بالحيوية، 
وهي مكان مناسب لممارسة 
رياضات الم امرة أو االستكشافات 
في الريف الساحر المحيط بالمدينة، 

 وال سيما وادي نهر فرباس.

 

أهم المعالم السياحية في مدينة بانيا 
 لوكا

 قلعة بانيالوكا:

تشير االكتشافات األثرية إلى أن هذا 
الموقع قد يعود إلى العصر الحجري، 
 وهي النقطة المحورية في المدينة. 

  

Source: 83 
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 الكنيسة األرثوذوكسية:

بنيت كنيسة الثالوإ المقدس بين الحربين 

العالميتين االولى والثانيىة. اسىتىمىر بىنىاء 

م إلىىى عىىام 0295الىىكىىنىىيىىسىىة مىىن عىىام 

م، ونىىتىىيىىجىىة الىىقىىصىىف األلىىمىىانىىي 0292

م تضررت الكنسيىة بشىكىل كىبىيىر. 0240

 م.9114وأعيد ترميمها في عام 

 

 

 مسجد فرهاديا

الوحيد في بانيالوكىا ويسىمىى  المسجدهو 

بمسجد فرحىات بىاشىا والىمىعىروف كىذلىك 

باسم مسجد فرهاديا، الىمىسىجىد بىنىي فىي 

م، وهو مدرج علىى قىائىمىة اآلثىار 0572

الوطنية للبوسنة والهرسك وعلىى قىائىمىة 

م 0226اليونسكو. دمر المسجد في عىام 

خالل الحرب في البوسنة والىهىرسىك، ثىم 

إعادة بناؤ  الحقاً. قبل تدمير ، كىان يىعىد 

واحداً من أهم اإلنجىازات الىعىثىمىانىيىة فىي 

البوسنة والهرسك وتىحىفىة مىن الىعىمىارة 

اإلسالمية وتم إعادة بنائه وإدراجه ضمىن 

 قائمة اليونيسكو.

 

  مدينة بانيا لوكا

كا
لو
يا
ان
 ب
نة
دي
م

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 85 

Source: 84 
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Source:86 

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  

 

ال
وز

 ت
نة
دي
م

 

 مدينة توزال

الحالية    Tuzlaنشيت منطقة توزال 
وتطورت حول العديد من مصادر 
الميا  المالحة، وتعد من أقدم 
المناطث التي سكنها اإلنسان على 
مدى التاريخ في أوروبا، ويرجع 
تاريخها إلى العصر الحجري، حيإ 
اكتشفت فيها أقدم مستوطنة بشرية 
 في فترة العصر الحجري في أوروبا. 

تمتلك مدينة توزال ما  جيولوجي 
فريد من نوعه، حتى أُطلث عليها 
اسم "المدينة القائمة على الملح" 
ألنها تقع على ماليين األطنان من 
الحجارة الملحية، التي شكلتها ميا  
بحر بانونسكا القديم الذي تالشى قبل 

عشرات الماليين من السنين. 
وارتبط إسم المدينة على مر التاريخ 
بالملح، فكان له نفس المعنى 
واالرتباط لدى العديد من الل ات 
وكتب الرحالة ورسامي الخرائط 

 والمؤرخين والفاتحين.

الذي   JALA“ياال”يحمل نهر 
يتدفث عبر مدينة توزال االسم 
المستمد من الكلمة اليونانية 
"جالوس"، والتي تعني الملح، 
وحملت المدينة طوال تاريخها االسم 
المشتث من الملح، وتسمى اليوم 
"توزال" وتنشث من كلمة الملح 

 بالل ة التركية.  
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 Panonska jezeraبحيرات بانونسكا 

 

توزال هي المدينة األوروبية الوحيدة التي تمتىلىك 

بحيرات مالحة، والمدينة الوحيدة في العالم الىتىي 

تقع البحيرات الملحة في مركزها. عندما تىراجىع 

منسوب بحر "بانونسكي" قبل مىاليىيىن السىنىيىن 

خلّف ماليين األطنان من الملح الصخري والميىا  

المالحة تحت مدينة توزال. وقىد تىمىكىن الىخىبىراء 

الجيولوجىيىون مىن اسىتىخىراج الىمىيىا  الىمىالىحىة 

م إلى بحيرة بىانىونسىكىا 9116وتحويلها في عام 

تىىم إنشىىاء بىىحىىيىىرة   9118وفىىي عىىام  األولىى 

 Panonska jezera8بانونسكا الثانية 

 

تحتوي هذ  البحيرات على مىعىادن عىديىدة ولىهىا 

خصىىائىىص عىىالجىىيىىة لىىلمىىرا  الىىرومىىاتىىيىىزمىىيىىة 

والىجىىهىىاز الىتىىنىىفىىسىي. تىىبىىلىغ مسىىاحىىتىهىىا حىىوالىىي 

متر مربع، مع شىواطى  يىبىلىغ طىولىهىا  07111

متر. تتراوح ملوحة ماء البحىيىرات بىيىن  0111

جم/ لتر، وهو ما يناسب ملوحىة مىيىا   41و 61

البحر. يحتوي المجمع السىيىاحىي عىلىى مىنىاطىث 

ترفيهية طبيعية لىلطىفىال، ومىنىطىقىة مىخىصىصىة 

مىلىيىون سىائىح  9للياقة البدنية. وقد زار حوالي 

 هذ  البحيرات خالل السنوات األربع الماضية.

  مدينة توزال

ال
وز

 ت
نة
دي
م

 

 أهم المعالم السياحية 

Source: 88 

Source: 87 
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Source:89 

 ا ل ب وىسىنىة   و ا لىهىرىسىك  

 

وم
ني
ة 

ين
مد

 

 مدينة نيوم

تمتلك البوسنة والهرسك حدوداً 
بحرية على البحر األدرياتيكي، يبلغ 

كم فقط، تتبع لمدينة نيوم  94طولها 
الساحلية. ويتميز البحر عند خليج 
نيوم بنظافته وبموقعه الفريد، 
وتحميه شبه جزيرة بيليشاك من 

 البحر المفتوح.

إن مدينة نيوم هي مدينة جديدة، تم 
إنشائها على منحدرات خليج نيوم 
الحادة خالل فترة إنشاء الطريث 

عام    " Jadranالساحلي "يدران
 م.0215

تعتمد مدينة نيوم على السياحة، 
وتضم منشآتها السياحة ما يزيد عن 

سرير، تعمل فيها الفنادق  7111
على مدار العام، وتقدم بعضها العديد 
من النشاطات السياحية المختلفة، 
ومن أبرزها ال وص والتزلج المائي 
والهوائي واستئجار القوارب 
والدرجات البخارية المائية، كما 
تتميز المدينة بيسعارها المنافسة 
للمدن الساحلية في دولة كرواتيا 

 المجاورة. 
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 قاموس

بوسني -عربي    

 للسائح
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 الكلمة بالل ة البوسنية الكلمة بالل ة العربية كيف تنطث بالبوسنية

 Zelena أخضر زيلينا

 Crvena أحمر تسروينا

 Žuta أصفر زوتا

 Plava أزرق بالوا

 Bijela أبي  بيييال

 Crna أسود تسرنا

 Dan يوم دان

 Jučer أمس يوتشير

 Danas اليوم داناس

 Sutra  دا سوترا

 Hoću أريد هوتشو

 Neću ال أريد نيتسو

 Da نعم دا

 Ne ال ني

 Nema problema ال توجد مشكلة نيما بروبليما

 Ništa ال شي  نيشتا

 Nema ال يوجد نيما

 Ima يوجد ايما

 Sad األن ساد

 Kasnije بعد ذلك كاسنيي

 Zdravo تحياتي زدرافو

 Dobro jutro صباح الخير دوبرو  يوترو

 Dobar dan نهارك سعيد دوبار دان

 Dobro veče مسائك سعيد دوبرو ويتشي

 Kako si كيف حالك كاكو سي

 Ja sam dobro أنا بخير يا سام دوبرو

 Ja nisam dobro لست بخير نيسام دوبرو

 Kuća بيت كوتشا

 Stan شقة ستان

 Ulica شارع أوليتسا

 Hotel فندق هوتل

 Sprat طابث سيرات

 Banka بنك بانكا
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 Mjenjačnica مكتب الصرف ميينياتشنيتسا

 Novac فلوس/نقود نوفاتس

 Džamija مسجد جاميا

 Namaz صالة ناماز

 Škola مدرسة شكوال

 Aerodrom مطار آئيرودروم

 Autobuska stanica محطة الحفالت آؤوتوبوسكا ستانبتسا

 Auto سيارة آؤوتو

 Autobus حافلة آؤوتوبوس

 Karta تذكرة كارتا

 Vozač سائث فوزاتش

 Restoran مطعم ريستوران

 Hrana طعام هرانا

 Voda ماء وودا

 Sok عصير سوك

 Ukusno لذيذ أوكوسنو

 Ljuto حار ليوتو

 Slatko حلو سالتكو

 Doručak فطور دوروتشاك

 Ručak  داء روتشاك

 Večera عشاء ويتشيرا

 Izvolite تفضلوا ايزفوليتي

 Hvala شكرا هواال

 Hitno عاجل/طارئ هيتنو

 Pomoć مساعدة بوموتش

 Desno اليمين ديسنو

 Lijevo اليسار لييفو

 Pravo على طول برافو

 Adresa عنوان ادريسا

 Broj رقم بروي
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 املستشفيات
 

         Univerzitetski klinički Centar Sarajevo   -المركز الجامعي سراييفو    

 Bolnička 25, 71 000 Sarajevo : العنوان

       000 297 33 00387 : التليفون

 910 265 33 00387 : فاكس
البريد 

 info@kcus.ba : االلكتروني

 Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš  -المستشفى العام الدكتور عبد هللا ناكاش    

 Kranjčevića 12, 71 000 Sarajevo : العنوان

   261 285 33 00387  /  100 285 33 00387 : التليفون

 261 285 33 00387 : فاكس
يد البر

 info@obs.ba : االلكتروني

 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo  -كانتون سراييفو    -الطوارئ   

 Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo : العنوان

  334 722 33 00387 : التليفون

  939 655 33 00387 : فاكس

البريد 

 hitnabih@yahoo.com : ونيااللكتر

 Poliklinika Sunce – Agram  -آغرا   –مستوصف سونتسي   

 Trg međunarodnog prijateljstva 20,71 000 Sarajevo : العنوان

 547 755 33 00387 : التليفون

 562 755 33 00387 : فاكس

البريد 

 prijem.psa@bosna-sunce.ba : االلكتروني

  Poliklinika Sanasa   -   مستوصف ساناسا 

 Grbavička 74, 71 000 Sarajevo : العنوان

  740 661 33 00387 : التليفون

 211 715 33 00387 : فاكس

البريد 

 info@poliklinikasanasa.ba : االلكتروني

  Poliklinika Sanasa   -   مستوصف ساناسا 

    Ilidža, Dr. Mustafe Pintola 23, 71 000 Sarajevo : العنوان

 763 763 33 00387 : التليفون

 666 761 33 00387 : فاكس

البريد 

 info@poliklinikasanasa-ilidza.ba  : االلكتروني

  Poliklinika „Dr. Al Tawil“ مستوصف الدكتورالطويل  

 Zmaja od Bosne 7. ( Importanne centar / II sprat ) : العنوان

mailto:info@kcus.ba
mailto:info@obs.ba
mailto:hitnabih@yahoo.com
mailto:prijem.psa@bosna-sunce.ba
mailto:info@poliklinikasanasa.ba
mailto:info@poliklinikasanasa-ilidza.ba
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  656 203 33 00387 / 166 974 33 00387 : التليفون

 311 01 13 67 00387 : فاكس

البريد 

 tawil@bih.net.ba : لكترونياال
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 الصيدليات املناوية يف سراييفو
Apoteka Marijin dvor  صيدلية ماريين دفور  

  Maršala Tita 1, 71 000 Sarajevo : العنوان

 130 552 33 00387 : التليفون

 131 552 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.marijindvor@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Baščaršija صيدلية باشتشارشييا  

 Obala Kulina bana 40, 71 000 Sarajevo : العنوان

 300 272 33 00387 : التليفون

 301 272 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.bascarsija@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Novo Sarajevo  صيدلية نوفو سراييفو  

 Zmaja od Bosne 51, 71 000 Sarajevo : العنوان

 330 716 33 00387 : التليفون

 831 713 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.novosarajevo@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Hitna  صيدلية هيتنا  

 Kolodvorska 14, 71 000 Sarajevo : العنوان

 330 716 33 00387 : التليفون

 331 716 33 00387 : اكسف

البريد 

 as.hitna@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Dobrinja  صيدلية دوبرينيا  

                          Salke Lagumdžije 15, 71 000 Sarajevo : العنوان

 380 766 33 00387 : التليفون

 381 766 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.ilidza@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Ilidža  صيدلية ايليجا 

 Emira Bogunića Čarlija 15, 71 000 Sarajevo : العنوان

 180 762 33 00387 : التليفون

 181 762 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.vogosca@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  Apoteka Vogošća   صيدلية فوغوشتشا  

 Igmanska 56, 71 000 Sarajevo : العنوان

 250 424 33 00387 : التليفون

mailto:as.marijindvor@apoteke-sarajevo.ba
mailto:as.bascarsija@apoteke-sarajevo.ba
mailto:as.novosarajevo@apoteke-sarajevo.ba
mailto:as.hitna@apoteke-sarajevo.ba
mailto:as.ilidza@apoteke-sarajevo.ba
mailto:as.vogosca@apoteke-sarajevo.ba
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 251 424 33 00387 : فاكس

يد البر

 as.vogosca@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني
 
 
 

 Apoteka Hadžići  صيدلية حاجيتشي  

 Hadželi 80, 71 000  Sarajevo : العنوان

 220 428 33 00387 : التليفون

 221 428 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.hadzici@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني

  

Apoteka Ilijaš  صيدلية ايليياش 

 Hašima Spahića 23, 71 000 Sarajevo : العنوان

 810 428 33 00387 : التليفون

 811 428 33 00387 : فاكس

البريد 

 as.ilijas@apoteke-sarajevo.ba : االلكتروني
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  الفنادق
 

       Swissotelفندق سويس أوتيل 

 Vrbanja 1, 71000 Sarajevo العنوان:

 000 588 33 00387 التليفون:

 info@swissotel-sarajevo.com البريد االلكتروني:

 Vrbanja 1, 71000 Sarajevo التصنيف:

 

 

    MALAK REGENCYملك ريجنسي  

  Hrasnička cesta, Ilidža 71210 العنوان:

 200 777 33 00387 التليفون:

  info@malakregency.ba البريد االلكتروني:

 نجوم 5 التصنيف:

   

 

 HOTEL EUROPEفندق أوروبا  

 Vladislava Skarića 5, Sarajevo 71000 العنوان:

                                                                      400-580 33 00387 التليفون:

                                   reception@hoteleurope.ba البريد االلكتروني:

 نجوم 5 التصنيف:

 

 

 HOTEL HILLS  هيلزفندق 

 Butmirska cesta 18, Ilidža 71210 العنوان:

                                                                                                           947 947 33 00387 التليفون:

                                                                                           info@hotelhills.ba البريد االلكتروني:

 نجوم 5 التصنيف:

 

 Novotel Sarajevo Bristol Hotelفندق نوفوتل بريستول سراييفو 

                  Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo 71000 العنوان:

                                                                          000 705 33 00387 ن:التليفو

  البريد االلكتروني:

 نجوم 4 التصنيف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@swissotel-sarajevo.com
mailto:info@malakregency.ba
https://www.google.ba/search?q=hotel+evropa&safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjzh43WxJ_hAhUMjqQKHbPQCdgQ_AUICSgA&biw=1280&bih=951&dpr=1
mailto:reception@hoteleurope.ba
mailto:info@hotelhills.ba
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 املطاعم
 

 متروبوليس  

 Maršala Tita 21, 71000 Sarajevo العنوان:

 315 203 33 00387 التليفون:

 info@metropolis.ba البريد االلكتروني:

 

RESTORAN PARK PRINČEVA  مطعم حديقة االمراء 

 Iza Hrida 7, 71000 Sarajevo العنوان:

 708 222 61 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 

Restoran Brajlović مطعم برايلوفيتش     

  Samira Ćatovića Kobre 6, Ilidža 71210 العنوان:

 226 626 33 00387 التليفون:

 info@restoranbrajlovic.com البريد االلكتروني:

 

 KULIN DVORكولين دفور  

  Nova cesta 24, Semizovac العنوان:

 320 433 33 00387 تليفون:ال

  - البريد االلكتروني:

 

 Restoran Kibe Mahala  مطعم كيبي ماهاال 

 Vrbanjuša 164, 71000 Sarajevo العنوان:

 936 441 33 00387 التليفون:

  info@kibemahala.ba البريد االلكتروني:

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@metropolis.ba
mailto:info@malakregency.ba
mailto:info@restoranbrajlovic.com
mailto:info@malakregency.ba
mailto:info@kibemahala.ba
mailto:info@malakregency.ba
mailto:info@malakregency.ba
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 البنوك
 

Privredna banka u Sarajevu 

 Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo العنوان:

 520 278 33 00387 التليفون:

لسبت واألحد )مغلق(يوم ا -( 6:001-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Intesa Sanpaolo Banka 

 Alipašina 1, 71000 Sarajevo العنوان:

 900 497 33 00387 التليفون:

يوم السبت واألحد )مغلق( -( 7:001-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
BBI 

 ,Trg djece Sarajeva bb العنوان:

 211 275 33 00387 التليفون:

يوم السبت واألحد )مغلق( -( 7:001-08:00من االثنين الى الجمعة ) ات العمل:أوق  

 
BBI 

 Trg Fra Grge Martića 4, 71000 Sarajevo العنوان:

 920 253 33 00387 التليفون:

( واألحد )مغلق(13:00-08:00وم السبت )ي -( 8:301-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Raiffeisen Bank 

                 Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

( واألحد )مغلق(13:00-08:00وم السبت )ي -( 8:301-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  
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الصرافةمكاتب   
 

Deltal Exchange Office 

 Sarači 42, 71000 Sarajevo العنوان:

 060 571 33 00387 التليفون:

(22:00-08:00من االثنين الى الخميس ) وقات العمل:أ  

08:00-23:00                ) وم الجمعة والسبت )ي   

(19:00-09:00يوم األحد )  

 
Exclusive Change 

 Vrbanja 1, 71000 Sarajevo العنوان:

 423 951 33 00387 التليفون:

(22:00-10:00من االثنين الى االحد ) أوقات العمل:  

 
Money Exchange Office 

 Veliki Mudzeleti 2, 71000 Sarajevo العنوان:

 151 232 33 00387 التليفون:

(23:00-08:00من االثنين الى االحد ) أوقات العمل:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ba/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&q=banke+u+sarajevu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43856925,18402728,793&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjsmpGW15_hAhUvmIsKHWoDDqcQjGp6BAgKEDM&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1
https://www.google.ba/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&q=banke+u+sarajevu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43856925,18402728,793&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjsmpGW15_hAhUvmIsKHWoDDqcQjGp6BAgKEDM&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1
https://www.google.ba/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&q=banke+u+sarajevu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43856925,18402728,793&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjsmpGW15_hAhUvmIsKHWoDDqcQjGp6BAgKEDM&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1
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ةالشرط كزمر  

 
Policijska stanica Centar مركز الشرطة تسينتار )المركز(   

 Augusta Brauna 5, 71000 Sarajevo العنوان:

 676 226 33 00387 التليفون:

 
Policijska stanica Novo Sarajevo   نوفو سراييفو )سراييفو الجديدة( مركز الشرطة  

 Zmaja od Bosne 15, 71000 Sarajevo العنوان:

 723 616 33 00387 التليفون:

 
Policijska stanica Stari Grad   )مركز الشرطة ستاري غراد)المدينة القديمة  

 Logavina 10, 71000 Sarajevo العنوان:

 035 442 33 00387 التليفون:

 
Policijska stanica Novi Grad   )مركز الشرطة نوفي غراد)المدينة الجديدة  

 Prvomajska 22, 71000 Sarajevo العنوان:

 211 451 33 00387 التليفون:

 
Policijska stanica Vogošća   مركز الشرطة ووغوشتشا  

 Jošanička bb, 71000 Sarajevo العنوان:

 666 432 33 00387 التليفون:
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 مدينة موستار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019اإلصدار األول |                                                           72                                   البوسنة والهرسك              -سفارة دولة قطر            

            

 املستشفيات 
 

Svučilišna klinička bolnica Mostar      المركز االكلينيكي موستار   

 Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar : العنوان

 000 336 36 00387 : التليفون

 712 322 36 00387 : فاكس
البريد 

 ravnateljstvo@skbm.ba : االلكتروني

  Kantonalna bolnica "Dr.Safet Mujić" Mostar    في موستار" الدكتور صافت موييتش"مستشفى الكانتون    

 Maršala Tita 294, 88000 Mostar : العنوان

 100 503 36 00387 : التليفون

 915 576 36 00387 : فاكس
البريد 

 info@kbmostar.ba : االلكتروني

  Dom zdravlja Mostar    مستوصف موستار   

 Hrvatskih branitelja bb, 88000 Mostar : العنوان

 301 324 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

  Hitna medicinska pomoć    المساعدة الطبية الطارئة   

 - : العنوان

 487 – 315 / 036 أو 124 : ليفونالت

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

  Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić مستوصف 

 Maršala Tita bb, 88000 Mostar : العنوان

 995 555 36 00387 : التليفون

 995 555 36 00387 : فاكس

البريد 

 info@poliklinika-saric.com : اللكترونيا

  

  
 

 
 

 

 

 

mailto:hitnabih@yahoo.com
mailto:prijem.psa@bosna-sunce.ba


 2019اإلصدار األول |                                                           73                                   البوسنة والهرسك              -سفارة دولة قطر            

            

 

 الصيدليات 
Apoteka Eurofarm Mostar    صيدلية أوروفارم موستار  

 Mostarskog bataljona, 88000 Mostar : العنوان

       280-580 36 00387 : التليفون

 910 265 33 00387 : فاكس
البريد 

 apotekaeuropharm@bih.net.ba : االلكتروني

  Gradska ljekarna    صيدلية المدينة 

 Stjepana Radića, 88000 Mostar : العنوان

 868-314 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Mofarm    صيدلية موفارم  

 Husnije Repca bb, 88000 Mostar : العنوان

 535-580 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Lupriv 1     1صيدلية لوبريو     

 Kralja Tomislava 4, 88000 Mostar : العنوان

 636 332 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 lupriv@lupriv.com : االلكتروني

  Apoteka Lupriv 2     2صيدلية لوبريو  

 Kneza Višeslava 77b, 88000 Mostar : العنوان

 931 321 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 lupriv@lupriv.com : االلكتروني

  Apoteka Lupriv 3     3صيدلية لوبريو  

 Kraljice Katarine 25, 88000 Mostar : العنوان

 283 331 36 00387 : تليفونال

 - : فاكس

البريد 

 lupriv@lupriv.com : االلكتروني

  Apoteka Lupriv 4     4صيدلية لوبريو  

                                               Kardinala Stepinca 9, 88000 Mostar : العنوان

mailto:info@obs.ba
mailto:hitnabih@yahoo.com
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 268 328 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 lupriv@lupriv.com : نيااللكترو

  
 

 

Apoteka Lupriv 5     5صيدلية لوبريو  

 Splitska 5, 88000 Mostar : العنوان

 292 326 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 lupriv@lupriv.com : االلكتروني

   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lupriv@lupriv.com
mailto:lupriv@lupriv.com
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 الوكاالت السياحية
 

Stari Most Travel 

 Mala tepa 9, 88000 Mostar : العنوان

 633 552 36 00387 : التليفون

 633 552 36 00387 : فاكس
البريد 

 info@starimost-travel.com : االلكتروني

  Mediteran Tours 

 Trg Ivana Krndelja br.6, 88000 Mostar : العنوان

 065 550 36 00387 : التليفون

086 377 63 00387 : فاكس  
البريد 

 info@mediterantours.com : االلكتروني

  LASTA Travel 

 Mostarskog bataljona bb, 88000 Mostar : العنوان

 835 554 36 00387 : التليفون

 838 554 36 00387 : فاكس
البريد 

 travel@lasta.ba : رونيااللكت

  Fortuna Tours DMC 

 Rade Binge 34, 88000 Mostar : العنوان

 197 552 36 00387 : التليفون

 888 551 36 00387 : فاكس
البريد 

 headoffice@fortuna.ba : االلكتروني

  Autoprevoz-Bus 

 Trg Ivana Krndelja 4, 88000 Mostar : العنوان

 900 551  36 00387 : التليفون

 900 551 36 00387 : فاكس
البريد 

 autoprevozbusmo@bih.net.ba : االلكتروني

  Adriatic Travel 

 Adema Buća 100, 88000 Mostar : العنوان

 248 580  36 00387 : التليفون

 248 580  36 00387 : فاكس
البريد 

 adriatic.travel@bih.net.ba : االلكتروني

   
 

mailto:adriatic.travel@bih.net.ba
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 املطاعم
 

Restoran Radobolja  مطعم رادوبوليا 

 Kraljice Katarine 11a, 88000 Mostar : العنوان

 100 561 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 restoran.radobolja@mocable.ba : االلكتروني

  Restoran Romanca  مطعم رومانتسا 

 Bišće polje bb, 88000 Mostar : العنوان

 331-350 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 romanca@hercegovinavino.ba : االلكتروني

  Motel Restoran Kolo  مطعم كولو موتل  

 Buna bb : العنوان

 205-480 36 00387 : التليفون

 205-480 36 00387 : فاكس
البريد 

 info@motel-kolo.com : االلكتروني

  Restoran BLUE LINE   مطعم بلو الين 

 Rade Binge 34, 88000 Mostar : العنوان

 197 552 36 00387 : التليفون

 888 551 36 00387 : فاكس
البريد 

 headoffice@fortuna.ba : االلكتروني

  Restoran MO-Club   كلوب -مطعم مو  

 Biskupa Čule 4a, 88000 Mostar : العنوان

 879-327 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 restaurant@restaurantblueline.com : االلكتروني

  Restoran MANĐARIA  مطعم مانجاريا 

 Lacina 5, 88000 Mostar : العنوان

 335-552 36 00387 : التليفون

 335-552 36 00387 : فاكس
البريد 

 pidsa@bih.net.ba : االلكتروني

  Restoran Europa - Club Didaktik   نادي ديداكتيك –مطعم اوروبا  

 Stjepana Radića 3, 88000 Mostar : العنوان

mailto:restoran.radobolja@mocable.ba
mailto:romanca@hercegovinavino.ba
mailto:info@motel-kolo.com
mailto:restaurant@restaurantblueline.com
mailto:pidsa@bih.net.ba
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 097-320 36 00387 : التليفون

 105 320 36 00387 : فاكس
البريد 

 ss.turisticko-ugostiteljska@tel.net.ba : االلكتروني

  Restoran M 17    M 17 مطعم   

 Žitomislići bb, 88000 Mostar : العنوان

 444-654 36 00387 : التليفون

 335-551 36 00387 : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Restoran Prestige  مطعم بريستيج 

 Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar : العنوان

 585 445 36 00387 : التليفون

 565 445 36 00387 : فاكس
البريد 

 info@restoran-prestige.com : االلكتروني

  Restoran Maslina   (الزيتون)مطعم ماسلينا  

 Zagrebačka 10, 88000 Mostar : العنوان

 879 327 36 00387 : التليفون

 879 327 36 00387 : فاكس
البريد 

 restoranmaslina@yahoo.com : االلكتروني

  Restoran MO-Club   كلوب -مطعم مو  

 Biskupa Čule 4a, 88000 Mostar : العنوان

 879-327 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 restaurant@restaurantblueline.com : االلكتروني

  Restoran MANĐARIA  مطعم مانجاريا 

 Lacina 5, 88000 Mostar : العنوان

 335-552 36 00387 : التليفون

 335-552 36 00387 : فاكس
البريد 

 pidsa@bih.net.ba : االلكتروني

   
 
                          

 

 

 

mailto:ss.turisticko-ugostiteljska@tel.net.ba
mailto:info@restoran-prestige.com
mailto:restoranmaslina@yahoo.com
mailto:restaurant@restaurantblueline.com
mailto:pidsa@bih.net.ba
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 الفنادق
 

Villa Hana    فال هناء 

 Gojka Vukovića 42, 88000 Mostar العنوان:

 047 578 36 00387 التليفون:

 hotelhanamostar@gmail.com البريد االلكتروني:

 - التصنيف:

 

Hotel Mepas    فندق ميباس

 Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar العنوان:

 000 832 36 00387 التليفون:

 info@mepas-hotel.ba البريد االلكتروني:

نجوم 5 التصنيف:  

 

Hotel "Kriva Ćuprija I"        "فندق "كريفا تشوبريا 

 Onešćukova, 88000 Mostar العنوان:

 360 360 36 00387 التليفون:

 info@hotel-mostar.ba البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Aparthotel "AMICUS" فندق أميقوس    

 Zalik bb, 88000 Mostar العنوان:

 900 501 36 00387 التليفون:

 info@amicus-aparthotel.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

     Hotel Blagajفندق بالغاي  

 Blagaj bb, 88201 Mostar العنوان:

 806 573 36 00387 التليفون:

 info@hotel-blagaj.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

      Hotel Bristolفندق بريستول  

 Mostarskog bataljona bb, 88000 Mostar العنوان:

 100 500 36 00387 التليفون:

 info@bristol.ba البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

 

mailto:info@hotel-mostar.ba
mailto:info@amicus-aparthotel.com
mailto:info@bristol.ba
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      Hotel Edenفندق إيدن  

 Konak 18, 88000 Mostar العنوان:

 390 555 36 00387 التليفون:

 info@edenhotelspa.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  
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 البنوك
 

Sparkasse bank 

 Husnije Repca, 88000 Mostar العنوان:

 800-501 36 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (11:30-09:00) يوم السبت -( :0316-:0308من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Raiffeisen BANK 

 Kneza Domagoja bb, 88000 Mostar العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

د )مغلق(واألح (13:00-08:00) يوم السبت -( 6:001-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Privredna banka Sarajevo 

 Maršala Tita, 88000 Mostar العنوان:

 131-551 36 00387 التليفون:

(مغلق) واألحد( 0021:-08:00) السبت ومي -( 16:00-08:00) الجمعة الى االثنين من أوقات العمل: . 

 
Nova banka 

 Kralja Tvrtka 18, 88000 Mostar العنوان:

 847-333 36 00387 التليفون:

.(مغلق) واألحد( 31:00-08:00) السبت يوم -( 16:00-08:00) الجمعة الى االثنين من أوقات العمل:  

 
Sberbank 

 Braće Fejića, 88000 Mostar العنوان:

 0038736501672 التليفون:

(مغلق) واألحد( 12:00-09:00( يوم السبت )17:00-09:00) الجمعة الى االثنين من أوقات العمل:  

 
UniCredit Bank 

 Dubrovačka 4, 88000 Mostar العنوان:

 424-323 36 00387 التليفون:

(مغلق) واألحد( 12:00-08:00) السبت يوم -( 91:00-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Intesa SanPaolo Banka 

 Alekse Šantića 2, 88000 Mostar العنوان:

 307 020 80 00387 التليفون:

حد )مغلق(يوم السبت واأل -( 6:001-08:00من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  
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ةفامكاتب الصر  
 

Exchange Office 

 Kardinala Stepinca, 88000 Mostar العنوان:

 060 571 33 00387 التليفون:

(0012:-0090:) األحدمن االثنين الى  أوقات العمل:  
 
 

Exchange Office 

 Razina 1, 88000 Mostar العنوان:

 374 320 36 00387 التليفون:

 - أوقات العمل:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ba/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&q=banke+u+sarajevu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43856925,18402728,793&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjsmpGW15_hAhUvmIsKHWoDDqcQjGp6BAgKEDM&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rldoc=1
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 مركز الشرطة
  

   موستار الشرطة مركز

 Brune Bušića, 88000 Mostar العنوان:

 104-383 36 00387 التليفون:

 
 

:      
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 مدينة كونيتس
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2019اإلصدار األول |                                                           84                                   البوسنة والهرسك              -سفارة دولة قطر            

            

 املستشفيات
 

Opća bolnica Konjic المستشفى العام في كونييتس   

 Bolnička bb, Konjic 88400 : العنوان

 511 712 36 00387 : التليفون

 519 712 36 00387 : فاكس
البريد 

 bolnicakonjic@bih.net.ba : االلكتروني

  Dom zdravlja Konjic     المركز الصحي في كونييتس 

 Bolnička bb, Konjic 88400 : العنوان

 371 729 36 00387 : ليفونالت

 537 725 36 00387 : فاكس
البريد 

 bolnicakonjic@bih.net.ba : االلكتروني
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 الصيدليات
 

Gradska apoteka   صيدلية المدينة 

 Trg državnosti 7, Konjic 88400 : العنوان

 101-726 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
ريد الب

 - : االلكتروني

  Apoteka Đogić صيدلية جوغيتش 

 Trg državnosti 7, Konjic 88400 : العنوان

 828-725 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka zdravlje   صيدلية الصحة 

 Kolonija 29,  Konjic 88400 : العنوان

 410-735 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

  

  
 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@obs.ba
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=apoteke%20konjic&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=43654369,17958442,432&tbm=lcl&rldimm=17811205060172497571&ved=2ahUKEwif-qCFlJPhAhVpoosKHWgHB0gQvS4wAHoECAkQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
mailto:hitnabih@yahoo.com
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 الفنادق
 

Hotel Oaza      فندق أوازا 

 Maršala Tita 69,  Konjic 88400 العنوان:

 772 726 36 00387 التليفون:

 info@hoteloazakonjic.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 
Hotel Garden City       فندق غاردن سيتي 

 Trbića polje bb, Konjic 88400 العنوان:

 800 712 36 00387 التليفون:

 info@gardencity.ba ني:البريد االلكترو

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Konak   فندق كوناك 

 Stara čaršija, Konjic 88400 العنوان:

 550 735 36 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 3  التصنيف:  
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 الوكالت السياحية
 

Turist info Konjic 

 Varda 1, Konjic 88400 : العنوان

 123 728 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 tzkonjic@hercegovina.ba : االلكتروني

  Visit Bosnia 

 Stara čaršija, Konjic 88400 : العنوان

 9600 306 60 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 info@visit-bosnia.ba : االلكتروني
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 املطاعم
 

Vidikovac فيديكوفاتس 

 Musala, Konjic 88400 : العنوان

 534-831 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Restoran konak  مطعم كوناك 

 Stara čaršija, Konjic 88400 : لعنوانا

 550 735 36 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني
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 البنوك 
 

Union banka 

 Trg državnosti, Konjic 88400 العنوان:

 022-734 36 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (3021:-80:00) يوم السبت -( 03:71-:0008معة )من االثنين الى الج أوقات العمل:  

 
Ziraat bank 

 Maršala Tita 72,  Konjic 88400 العنوان:

 871-735 36 00387 التليفون:

وم السبت واألحد )مغلق(ي -( :0316-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Raiffeisen bank 

 Suhi do bb, Konjic 88400 العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0080:) يوم السبت -( :0016-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  
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 مركز الشرطة
 

   كونييتس الشرطة مركز

 Musala, Konjic 88400 العنوان:

 337-730 36 00387 التليفون:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2019اإلصدار األول |                                                           91                                   البوسنة والهرسك              -سفارة دولة قطر            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدينة ترافنيك
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 املستشفيات
 

Bolnica Travnik                     مستشفى ترافنيك 

 Kalibunar bb, 72 270 Travnik : العنوان

 100 519 30 00387 : التليفون

  : فاكس
البريد 

 bolnica_tr@bih.net.ba : االلكتروني

  Dom zdravlja Travnik  المركز الصحي ترافنيك 

 Vezirska 1, 72 270 Travnik : العنوان

 138 518 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني
 
 

Poliklinika Medical centar  مستوصف ترافنيك 

 Polje Slavka Gavrančića 17c, 72 270 Travnik : نوانالع

 887 515 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني
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 الصيدليات
Apoteka Al Hana Travnik    صيدلة الهناء ترافنيك 

 Kralja Tvrtka 15, 72 270 Travnik : العنوان

 500 790 30 00387 : التليفون

 219 790 30 00387 : فاكس
البريد 

 nd@alhana.ba : االلكتروني

  Apoteka Turbe       صيدلية تربيي 

 Bosanska 746, 72 270 Travnik : العنوان

 780 511 30 00387 : التليفون

 780 511 30 00387 : فاكس
البريد 

 - : نيااللكترو

 
Apoteka Tilia   صيدلية تيلييا 

 Bosanska 143, 72 270 Travnik : العنوان

 499 518 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Mix-Medico   ميديكو-صيدلية ميكس  

 Kalibunar bb, 72 270 Travnik : العنوان

 036 427 61 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

 
Apoteka Neurium   صيدلية نييورييوم 

 Bosanska 6, 72 270 Travnik : العنوان

 461 306 61 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Biljna apoteka Herba shop    صيدلية النبات هيربا شوب 

 Bosanska 155, 72 270 Travnik : العنوان

 733 403 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

 

mailto:bolnica_tr@bih.net.ba
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 الفنادق

 

 

Motel ABA    موتل آبا 

 Šumeće 166, 72270 Travnik العنوان:

 462 511 30 00387 التليفون:

 info@aba.ba روني:البريد االلكت

نجوم 3 التصنيف:  

 

 

Motel CONSUL    موتل كونسول 

 Pirota bb, 72270 Travnik العنوان:

 195 514 30 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

 
 

Motel BAJRA     موتل بايرا 

 Dolac na Lašvi bb, 72270 Travnik العنوان:

 110 516 30 00387 التليفون:

 bajra@bih.net.ba البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 
 
 

Motel BOSNA     موتل بوسنا 

 Donje Putićevo bb, 72270 Travnik العنوان:

 150 708 30 00387 التليفون:

 info@motel-bosna.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 
 

Motel CALYPSO    موتل كاليبسو 

 Nova Bila bb, 72276 Nova Bila العنوان:

 131 707 30 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 
 

Hotel LIPA       فندق ليبا 

 Bosanska bb, 72270 Travnik العنوان:

 604 511 30 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

 

mailto:info@aba.ba
mailto:bajra@bih.net.ba
mailto:bajra@bih.net.ba
mailto:info@motel-bosna.com
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 املطاعم

 
 
 

Restoran Vlašićka kuća  مطعم بيت فالشيتش 

 Bosanka bb, Turbe, 72270 Travnik : العنوان

 360 530 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 poljorad@bih.net.ba : االلكتروني

  Restoran Vlašić مطعم فالشيتش   

 Turbe bb, 72283 Turbe : العنوان

 480 531 30 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

  

  Konoba Plava مطعم الماء الزرقاء 

 Šumeće 6, 72270 Travnik : العنوان

 739 331 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 poljorad@bih.net.ba : االلكتروني

  Restoran Lutvina kahva مطعم قهوة لوتفو 

 Šumeće bb, 72270 Travnik : العنوان

 520 154 61 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني
 
 

 

Restoran Kod Slovenca طعم كود سلوفينتسا م " 

 Bosanka bb, Turbe, 72270 Travnik : العنوان

 055 540 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 poljorad@bih.net.ba : االلكتروني

  Restoran Divan   نمطعم ديوا  

 Zenjak bb, 72270 Travnik : العنوان

 471 786 61 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 - : االلكتروني

mailto:poljorad@bih.net.ba
mailto:poljorad@bih.net.ba
mailto:poljorad@bih.net.ba
mailto:poljorad@bih.net.ba
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ةالوكالت السياحي  

 

Santours 

 Bosanska 135, Travnik : العنوان

 910 511 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 santours@bih.net.ba : االلكتروني

  Ventura Travel Agency 

 Žitarnica 1a, Travnik1 : العنوان

 374 518 30 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 info@ekskurzije.ba : االلكتروني
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 البنوك
 

Intesa Sanpaolo Banka 

 Bosanska 129, 72 270 Travnik العنوان:

 681-510 30 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-80:00) يوم السبت -( 00:61-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 

Sparkasse bank 

 Bosanska 121, 72 270 Travnik العنوان:

 451-519 30 00387 التليفون:

مغلق()واألحد  (3011:-0090:) يوم السبت - (03:61-:0308من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 

BBI 

 Bosanska 157, 72 270 Travnik العنوان:

   030-547 30 00387 : التليفون:

(00:71-00:90) االحدمن االثنين الى  أوقات العمل:  

 

UniCredit Bank 

 Bosanska 56, 72 270 Travnik العنوان:

 012-547 30 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:71-80:00) يوم السبت -( 00:71-:0008من االثنين الى الجمعة ) العمل: أوقات  

 

Ziraat Bank 

 Bosanska 195, 72 270 Travnik العنوان:

 212-795 30 00387 التليفون:

وم السبت واألحد )مغلق(ي -( 03:81-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  
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       مركز الشرطة
 

 ترافنيك الشرطة مركز

 Bosanska 76, 72 270 Travnik العنوان:

 022-511 30 00387 التليفون:

 154-511 030 30 00387 :فاكس

 uprava.policije@sbk-ksb.gov.ba البريد اإللكتروني: 
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 مدينة يايتسه
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 املستشفيات
 

 

Opća bolnica Jajce المستشفى العام في يايتسي 

 Kraljice Jelene, 70101 Jajce : العنوان

 107 658 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني
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تالصيدليا  
 

MGM apoteka   MGM صيدلية 

 ZAVNOBiH-a, 70101 Jajce : العنوان

 055-658 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Most  (صيدلية الجسر)صيدلية موست  

 Hrvoja V. Hrvatinića, 70101 Jajce : العنوان

 - : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&ei=pfeQXISwD9eGwPAP9emDoAI&q=apoteke%20jajce&oq=apoteke+jajce&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.12867.15122..15468...0.0..0.87.1059.13......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131j0i67j0i10.xEMpuyhjZOo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44339884,17268476,302&tbm=lcl&rldimm=5395286532579043804&ved=2ahUKEwi_7-fVsI7hAhWIp4sKHadAAowQvS4wAHoECAEQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
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 الفنادق

 

 

 

Hotel TURIST 98         98فندق توريست  

 Kulina bana 1, 70101 Jajce العنوان:

 151 658 30 00387 التليفون:

 utd.turist98@tel.net.ba البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

 

Hotel Plivsko jezero       )فندق بليفسكو ييزيرو )بحيرة بليفا 

 Šumeće 166, 72270 Travnik العنوان:

 090 654 30 00387 التليفون:

 plivsko.jezero@tel.net.ba البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

Hotel Stari grad     )فندق ستاري غراد )المدينة القديمة 

 Svetog Luke 3, 70101 Jajce العنوان:

 006 654 30 00387 التليفون:

 info@jajcetours.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  
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 املطاعم
 

Restoran stari grad  )مطعم ستاري غراد )المدينة القديمة 

 Svetog Luke 3, 70101 Jajce العنوان:

 654 006 30 00387 التليفون:

 info@jajcetours.com البريد االلكتروني:

 

Restoran Una      مطعم أونا

 Hrvoja Vučkića Hrvatinića, 70101 Jajce العنوان:

 873 437 63 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 

Restoran Panorama مطعم بانوراما 

 Mile bb, 70101 Jajce العنوان:

                                                                                           647 170 30 00387 : التليفون:

 - البريد االلكتروني:
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 الوكاالت السياحية
 

Ispostava turističkog ureda Jajce فرع المكتب السياحي يايتسي 

 Sadije Softića bb, 70101 Jajce : العنوان

                                                                                           656 444 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  JajceTours 

 Svetog Luke 3, 70101 Jajce : العنوان

 006 654 30 00387 : التليفون

 - : فاكس

البريد 

 info@jajcetours.com : االلكتروني

  

  Turistički info centar   مركز المعلومات السياحية   

 Hrvoja V. Hrvatinića bb, 70101 Jajce : العنوان

 888 659 30 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 infocentar@agencija-jajce.ba : االلكتروني
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 البنوك
 

Privredna banka Sarajevo  

 Hrvoja V. Hrvatinića, 70101 Jajce العنوان:

 935-689 30 00387 ن:التليفو

واألحد )مغلق( (00:71-0080:) من االثنين الى يوم السبت أوقات العمل:  

 
UniCredit Bank 

 Maršala Tita, 70101 Jajce العنوان:

 562-654 30 00387 التليفون:

حد )مغلق(ت واأليوم السب -( 03:51-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  

 
Vakufska banka   

 Hrvoja V. Hrvatinića, 70101 Jajce العنوان:

 527-654 30 00387 التليفون:

وم السبت واألحد )مغلق(ي -( 00:61-:0008من االثنين الى الجمعة ) أوقات العمل:  
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https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&ei=pfeQXISwD9eGwPAP9emDoAI&q=apoteke%20jajce&oq=apoteke+jajce&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.12867.15122..15468...0.0..0.87.1059.13......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131j0i67j0i10.xEMpuyhjZOo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44339884,17268476,302&tbm=lcl&rldimm=5395286532579043804&ved=2ahUKEwi_7-fVsI7hAhWIp4sKHadAAowQvS4wAHoECAEQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
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 مركز الشرطة
 يايتسه الشرطة مركز

 Zagrebačka 13, 70101 Jajce العنوان:

 135-654 30 00387 التليفون:

 - :فاكس

 - البريد اإللكتروني: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&ei=pfeQXISwD9eGwPAP9emDoAI&q=apoteke%20jajce&oq=apoteke+jajce&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.12867.15122..15468...0.0..0.87.1059.13......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131j0i67j0i10.xEMpuyhjZOo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44339884,17268476,302&tbm=lcl&rldimm=5395286532579043804&ved=2ahUKEwi_7-fVsI7hAhWIp4sKHadAAowQvS4wAHoECAEQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-d&ei=pfeQXISwD9eGwPAP9emDoAI&q=apoteke%20jajce&oq=apoteke+jajce&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30.12867.15122..15468...0.0..0.87.1059.13......0....1..gws-wiz.......35i39j0i131j0i67j0i10.xEMpuyhjZOo&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44339884,17268476,302&tbm=lcl&rldimm=5395286532579043804&ved=2ahUKEwi_7-fVsI7hAhWIp4sKHadAAowQvS4wAHoECAEQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
mailto:uprava.policije@sbk-ksb.gov.ba
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 مدينة بيهاتش
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 املستشفيات
 

Kantonalna bolnica “ Dr. Irfan Ljubijankić “ الدكتور عرفان ليوبييتنكيتش"مستشفى الكانتون  "             

 Darivalaca krvi 67, Bihać 77000 : العنوان

 800 318 37 00387 : التليفون

 800 318 37 00387 : فاكس
البريد 

 kabinet@kbbihac.ba : اللكترونيا

  Dom zdravlja Bihać المركز الصحي بيهاتش 

 Petog korpusa bb, Bihać 77000 : العنوان

 423 312 37 00387 : التليفون

 421 312 37 00387 : فاكس
البريد 

 uprava@dzbihac.com : االلكتروني

  Poliklinika Muminović    مستوصف مومينوفيتش

 Petog korpusa 1, Bihać 77000 : العنوان

 780 229 37 00387 : التليفون

 790 229 37 00387 : فاكس
البريد 

 info@muminovic.ba : االلكتروني
 

Poliklinika Medica    مستوصف ميديكا

 Ivana Gorana Kovačića 1, Bihać 77000 : العنوان

 207  310 37 00387 : التليفون

 224 319 37 00387 : فاكس
البريد 

 ured@poliklinika-medica.ba : االلكتروني

  Privatna internistička ordinacija – Alfa    آلفا –عيادة الطب الباطني الخاصة 

 Irfana Ljubijankića bb, Bihać 77000 : العنوان

 333 227 37 00387 : التليفون

 333 227 37 00387 : فاكس
البريد 

 dr.alibegovic@yahoo.com : االلكتروني

  

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kabinet@kbbihac.ba
mailto:uprava@dzbihac.com
mailto:info@muminovic.ba
mailto:ured@poliklinika-medica.ba
mailto:dr.alibegovic@yahoo.com
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لياتالصيد  
 

Apoteka Kovačević صيدلية كوفاتشيفيتش 

 Murat-bega Ibrahimpašića, Bihać 77000 : العنوان

 643 221 37 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 kovacevicapoteka@gmail.com : االلكتروني

  Apoteka Europharm    أؤورافارمصيدلية  

 Ivana Franje Jukića bb, Bihać 77000 : العنوان

 222263 37 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 apoteka.europharm@bih.net.ba : االلكتروني

  Apoteka  “T&A“صيدلية 

 Darivalaca krvi bb, Bihać 77000 : العنوان

 590 221 37 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kovacevicapoteka@gmail.com
mailto:apoteka.europharm@bih.net.ba
mailto:info@muminovic.ba
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 الفنادق
 

Hotel Emporium    امبورييم فندق  

 Dr. Irfana Ljubijankića 90, Bihać 77000 العنوان:

 600 316 37 00387 التليفون:

 info@emporium.ba اللكتروني:البريد ا

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Rekić     ريكيتش فندق  

 Ribarska, Bihać 77000 العنوان:

 200 350 37 00387 التليفون:

 info@hotelrekic.ba البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Opal Exclusive     

 Krupska bb, Bihać 77000 العنوان:

 183 224 37 00387 ليفون:الت

 info@hotelopal.ba البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Kostelski buk      كوستلسكيبوك 

 Kostela bb, Bihać 77000 العنوان:

 340 302 37 00387 التليفون:

 info@kostelski-buk.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Paviljon    بافيليون دقفن  

 Aleja Alije Izetbegovića, Bihać 77000 العنوان:

 194 224 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

Irish hotel    

 Muhsina Rizvića br.4, Bihać 77000 العنوان:

 060 224 37 00387 التليفون:

 hotelirishbihac@gmail.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:utd.turist98@tel.net.ba
mailto:hotelirishbihac@gmail.com
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 املطاعم
River Una Restaurant 

 Džemala Bijedića 12, Bihać 77000 العنوان:

 014 310 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Kostelski buk      بوك كوستلسكي

 Kostela bb, Bihać 77000 العنوان:

 340 302 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Čardak na Uni أوني نا تشارداك    

 Ulica 502. viteške brdske brigade, Bihać 77000 العنوان:

 238 221 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Sunce (الشمس) سونتسي مطعم  

 Put Armije R BiH, Bihać 77000 العنوان:

 487 310 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Mlin ملين مطعم  

 Petog korpusa bb, Bihać 77000 العنوان:

 123 222 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:
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الت السياحيةالوكا  

 

 

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona سانا-أونا كانتون - ةالسياحي الوكالة  

 Dr. Irfana Ljubijankića 13, Bihać 77000 : العنوان

 777 222 37 00387 : التليفون

 777 222 37 00387 : فاكس
البريد 

 tzusk@bih.net.ba : االلكتروني

  World Wide Travel 

 Bosanska 31, Bihać 77000 : العنوان

 749  678 61 00387 : التليفون

 421 312 37 00387 : فاكس
البريد 

 uprava@dzbihac.com : االلكتروني

  Omega Travel Agency 

 Gazi Husrev-begova 4, Bihać 77000 : العنوان

 505 222 37 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 info@omegatravel.ba : االلكتروني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tzusk@bih.net.ba
mailto:uprava@dzbihac.com
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 البنوك
 

BBI 

 Husrefa Redžića 6, Bihać 77000 العنوان:

 600 329 37 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:21-0090:) يوم السبت (16:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

 

UniCredit bank 

 Petog korpusa bb, Bihać 77000 العنوان:

 970 229 37 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:21-0080:) يوم السبت (16:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

 

Ziraat Bank 

 Harmanski sokak, Bihać 77000 العنوان:

 010 229 37 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0090:) يوم السبت (0081: – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

Raiffeisen Bank 

 Pape Ivana Pavla 4, Bihać 77000 العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0080:) يوم السبت (18:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

Sparkasse bank 

 Petog korpusa 1, Bihać 77000 العنوان:

 970 229 37 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (03:11-0080:) يوم السبت (16:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=banke%20u%20bihacu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44813477,15870729,323&tbm=lcl&rldimm=9224915360426255467&ved=2ahUKEwjQ187Q4pLhAhXMlosKHWprArMQvS4wAHoECAoQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=banke%20u%20bihacu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44813477,15870729,323&tbm=lcl&rldimm=9224915360426255467&ved=2ahUKEwjQ187Q4pLhAhXMlosKHWprArMQvS4wAHoECAoQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=banke%20u%20bihacu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44813477,15870729,323&tbm=lcl&rldimm=9224915360426255467&ved=2ahUKEwjQ187Q4pLhAhXMlosKHWprArMQvS4wAHoECAoQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=banke%20u%20bihacu&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44813477,15870729,323&tbm=lcl&rldimm=9224915360426255467&ved=2ahUKEwjQ187Q4pLhAhXMlosKHWprArMQvS4wAHoECAoQFw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3
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مركز الشرطة   
 

بيهاتش الشرطة مركز  

 viteške brdske brigade 2, Bihać 77000 .502 : العنوان

 224-224 37 00387 : التليفون

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=policjska+stanica+biha%C4%87
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 مدينة بانيالوكا
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والصيدليات املستشفيات  
 

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske       صربسكا جمهورية لكيان الجامعي االكلينيكي المركز

 : العنوان
Dvanaest beba bb 

Zdrave korde 1 

Močvarska 17 

 100 342 51 00387 : التليفون

 530 310 51 00387 : فاكس
البريد 

 administracija@kc-bl.com : االلكتروني

  Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić      كوستيتش الدكتور الخاص الجراحي المستشفى

 Maksima Gorkog 9 : العنوان

 999 491 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 skbdrkostic@gmail.com : االلكتروني

  Specijalistička ordinacija „Aleja centar“ تسيتنار آليييا" المتخصصة العيادة " 

 Aleja Svetog Save 24.  II sprat : العنوان

 260 211 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 alejacentar@gmail.com : االلكتروني
 

 

Specijalna hirurška bolnica Dr. Kostić      كوستيتش الدكتور الخاص الجراحي المستشفى

 Bulevar sprske vojske 17 : العنوان

 592 439 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 info@svjetlost-banjaluka.ba : االلكتروني

  Deamedica – specijalistički centar    ديآميديكا المتخصص المركز

 Pave Radana 57 : العنوان

 222 309 51 00387 : التليفون

 221 309 51 00387 : فاكس
البريد 

 info@deamedica.ba : االلكتروني

  Apoteka „Anaphram“ نافارمآ صيدلية  

 Nikole Pašića 31 : العنوان

 252 217 51 00387 : التليفون

 252 217 51 00387 : فاكس
البريد 

 anapharm@apotekaweb.com : االلكتروني
 

mailto:administracija@kc-bl.com
mailto:skbdrkostic@gmail.com
mailto:alejacentar@gmail.com
mailto:info@svjetlost-banjaluka.ba
mailto:info@deamedica.ba
mailto:anapharm@apotekaweb.com
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 الفنادق
 

Hotel Talija       تاليا فندق  

 Srpska 9, Banja Luka 78000 العنوان:

 200 349 51 00387 التليفون:

 info@hoteltalija.com البريد االلكتروني:

نجوم 5 التصنيف:  

 

 

Hotel Cezar    تسيزار فندق  

 Dr. Mladena Stojanovića 123, Banja Luka 78000 العنوان:

 400 326 51 00387 التليفون:

 info@hotel-cezar.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Jelena      ييلينا فندق  

 Jovana Dučića 25, Banja Luka 78000 العنوان:

 200 329 51 00387 التليفون:

 info@hotel-jelenabl.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Villa Viktorija     ويكتوريا فيال فندق  

   Cara Dušana 53, Trn 78252 العنوان:

 420 507 51 00387 فون:التلي

 info@hotelviktorija.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

 

 

Hotel Bosna     البوسنة فندق  

 Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka 78000 العنوان:

 775 215 51 00387 التليفون:

 info@hotelbosna.com يد االلكتروني:البر

نجوم 4 التصنيف:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ba/search?q=hotel+talija&safe=active&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjgr-Ty0pXhAhUDqaQKHVp6BMMQ_AUICSgA&biw=1280&bih=951&dpr=1
mailto:info@hotel-cezar.com
mailto:info@hotelviktorija.com
mailto:info@hotelbosna.com
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 املطاعم
 

Restoran Kazamat      كازامات مطعم

 Teodora Kolokotronisa bb,BiH-RS , Banja Luka 78000 : العنوان

 460 224 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 info@restorankazamat.net : االلكتروني

  Marco Polo      بولو ماركو مطعم

 Bulevar vojvode Stepe Stepanovića185a, Banja Luka 78000 : العنوان

 040 238 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 info@restoranmarcopolo.com : االلكتروني

  Restaurant & Lounge bar Integra 

     Trg Republike Srpske 8, Banja Luka 78000 : العنوان

 430 337 51 00387 : التليفون

 497 337 51 00387 : فاكس
البريد 

 info@restoranintegra.com : االلكتروني
 

 

Stara Ada    آدا ستارا مطعم

 Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka 78000 : العنوان

 444-456 51 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:
https://www.google.ba/search?q=RESTORANI%20BANJALUKA&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&oq=restorani+banjaluka&aqs=chrome.0.69i59j0l2.3648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44772137,17199882,981&tbm=lcl&rldimm=9352073737896012030&ved=2ahUKEwiQhe392JXhAhUrtYsKHSj5CswQvS4wAXoECAoQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
mailto:info@restoranmarcopolo.com
mailto:info@restoranintegra.com
https://www.google.ba/search?q=RESTORANI%20BANJALUKA&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&oq=restorani+banjaluka&aqs=chrome.0.69i59j0l2.3648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44772137,17199882,981&tbm=lcl&rldimm=9352073737896012030&ved=2ahUKEwiQhe392JXhAhUrtYsKHSj5CswQvS4wAXoECAoQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
mailto:
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 البنوك
 

Komercijalna banka 

 Ivana Franje Jukića 11, Banja Luka 78000 العنوان:

 701 244 51 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:51-0080:) يوم السبت (19:00 – 07:30الجمعة ) ثنين الىمن اال أوقات العمل:  

 

UniCredit Bank 

 Marije Bursać 7, Banja Luka 78000 العنوان:

 200-243 51 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:81-0080:) يوم السبتالى من االثنين ا أوقات العمل:  

 

Raiffeisen bank 

 Vase Pelagica 2, Banja Luka 78000 العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0080:) يوم السبت (18:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.google.ba/search?q=RESTORANI%20BANJALUKA&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&oq=restorani+banjaluka&aqs=chrome.0.69i59j0l2.3648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44772137,17199882,981&tbm=lcl&rldimm=9352073737896012030&ved=2ahUKEwiQhe392JXhAhUrtYsKHSj5CswQvS4wAXoECAoQKg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
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 مركز الشرطة
بانيالوكا الشرطة مركز  

 Kralja Petra I Karađorđevića 5, Banja Luka 78000 : العنوان

 201-337 51 00387 : التليفون

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ba/search?q=policijska%20stanica%20banjaluka&rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&oq=policijska+stanica+banjaluka&aqs=chrome..69i57j0l5.10031j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44778218,17196752,1672&tbm=lcl&rldimm=5909786409325836080&ved=2ahUKEwjwtI_e55XhAhUNqIsKHUqtDxMQvS4wAXoECAoQGw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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 املستشفيات
 

Univerzitetski klinički centar Tuzla ي توزال
 
 المركز االكليكي الجامعي ف

 prof. dr. Ibre Pašića, 75000 Tuzla : العنوان

 500 303 35 00387 : التليفون

 - : فاكس

 - : البريد االلكتروني

  Klinika za interne bolesti  عيادة األمراض الداخلية 

 prof. dr. Ibre Pašića, 75000 Tuzla : العنوان

 114 303 35 00387 : التليفون

 - : فاكس

 - : البريد االلكتروني

  Centar za srce BH Tuzla  ي البوسنة والهرسك، توزال
 
 مركز أمراض القلب ف

 Albina i Franje Herljevića 1, 75000 Tuzla : العنوان

 411 368 35 00387 : التليفون

 740 310 35 00387 : فاكس

 - : البريد االلكتروني
 

Poliklinika Mediscan مستوصف ميديسكان 

 Stupine B5, 75000 Tuzla : العنوان

 254 261 35 00387 : التليفون

 - : فاكس

 mediscan@mediscan.ba : البريد االلكتروني

  Poliklinika Azabagić مستوصف ازاباغيتش 

 Mitra Trifunovića Uče 21, 75000 Tuzla : العنوان

 010 302 35 00387 : التليفون

 - : فاكس

 - : البريد االلكتروني

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kabinet@kbbihac.ba
mailto:uprava@dzbihac.com
mailto:info@muminovic.ba
https://www.google.ba/search?rlz=1C1CHBD_enBA798BA798&q=privatna+zdravstvena+ustanova+tuzla&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=44530050,18678224,2273&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjTmNO28cLhAhUNxIsKHQgEAWgQjGp6BAgIED4&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
mailto:dr.alibegovic@yahoo.com
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 الصيدليات
 

Gradska apoteka-dežurna apoteka   الصيدلية –المناوبة صيدلية المدينة    

 Albina i Franje Herljevića 3, 75000 Tuzla : العنوان

 784 280 35 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Ibn Sina  صيدلية ابن سينا 

 Albina Herljevića 8, 75000 Tuzla : العنوان

 711 211 35 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

  Apoteka Durić  صيدلية دوريتش 

 Branilaca BiH 11, 75000 Tuzla : العنوان

 670 314 35 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kovacevicapoteka@gmail.com
mailto:apoteka.europharm@bih.net.ba
mailto:info@muminovic.ba
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 الفنادق
 

Hotel Golden star       فندق غولدن ستار 

 Jevrejska 5, 75000 Tuzla العنوان:

 100 258 35 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

نجوم 5 التصنيف:  

 

Hotel President      فندق برسيدنت 

 Ljubače bb, 75000 Tuzla العنوان:

 549 808 35 00387 ون:التليف

 info@presidenthotel.ba البريد االلكتروني:

نجوم 5 التصنيف:  

 

 Hotel Mellain  فند ميالين 

 Aleja Alije Izetbegovića br. 3, 75000 Tuzla العنوان:

 500 365 35 00387 التليفون:

 info@mellainhotel.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Tuzla     فندق توزال 

 ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000 العنوان:

 600 369 35 00387 التليفون:

 info@mellainhotel.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Senad od Bosne     فندق سناد اود بوسني 

 Jezero Modrac, Prokosovići العنوان:

 222 561 35 00387 التليفون:

 info@hotelsenadodbosne.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hotelsenadodbosne.com
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 املطاعم
Restoran Čaršijska česma مطعم تشارشييسكا تشيسما 

 Trg žrtava genocida u Srebrenici 2, 75000 Tuzla العنوان:

 408 258 35 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Sezam  مطعم سيزام 

 Šetalište Slana banja, 75000 Tuzla العنوان:

 089 251 35 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Zlatnik   مطعم زالتنيك 

 Šetalište Slana banja, 75000 Tuzla العنوان:

 456 273 35 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Royal مطعم رويال 

 Bosne srebrene 105/A, 75000 Tuzla العنوان:

 666 315 35 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Citta Del Sale 

 Turalibegova 20, 75000 Tuzla العنوان:

 105 860 62 00387 التليفون:

 - يد االلكتروني:البر
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لبنوكا  

 

NLB Banka 

 Maršala Tita 34, 75000 Tuzla العنوان:

 438 250 35 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0090:) يوم السبت (0081: – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

 

Raiffeisen Bank 

 RK Omega-Univerzitetska 16, 75000 Tuzla العنوان:

 292 929 81 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0080:) يوم السبت (0081: – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

 

BBI 

 Džafer mahala 53-55, 75000 Tuzla العنوان:

 037 259 35 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:21-0080:) يوم السبت (0071: – 8:000الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

UniCredit Bank 

 Džafer mahala 53-55, 75000 Tuzla العنوان:

 037 259 35 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:21-0080:) يوم السبت (0071: – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  

 

 

Raiffeisen Bank 

 maja bb, 75000 Tuzla .15 ان:العنو

 292 929 81 00387 التليفون:

واألحد )مغلق( (00:31-0080:) يوم السبت (16:00 – 08:00الجمعة ) من االثنين الى أوقات العمل:  
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مركز الشرطة   
 

توزال الشرطة مركز  

 Turalibegova bb, 75000 Tuzla : العنوان

 555 270 35 00387 : التليفون
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نيوممدينة   
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 املستشفيات
 

Dom zdravlja i apoteke u Neumu  ي ن
 
وميالمركز الصحي والصيدليات ف  

 Zagrebačka, Neum 88390 : العنوان

 094 880 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kabinet@kbbihac.ba
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 الصيدليات
 

Ljekarna  ليكارنا 

 E65, Neum 88390 : العنوان

 020 885 36 00387 : التليفون

 - : فاكس
البريد 

 - : االلكتروني

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kovacevicapoteka@gmail.com
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 الفنادق
 

Grand Hotel Neum         وميفندق غراند ن  

 Zagrebačka 2, Neum 88390 العنوان:

 222 880 36 00387 التليفون:

 prodaja@hotel-neum.com البريد االلكتروني:

نجوم 4 التصنيف:  

 

Hotel Sunce        )فندق سونتسي )الشمس 

 Kralja Tomislava  bb, Neum 88390 العنوان:

 033 880 36 00387 التليفون:

 info@hotel-sunce.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 التصنيف:  

 

Hotel Zenit        فندق زينيت 

 Rudera Boškovića 3, Neum 88390 العنوان:

 144 880 36 00387 التليفون:

 info@hotel-zenit.com البريد االلكتروني:

نجوم 3 لتصنيف:ا  
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 املطاعم
Restoran Škoj مطعم شكوي 

 Mimoza 2, Neum 88390 العنوان:

 014 310 37 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:

 
Restoran Odisej  مطعم أوديسي 

 Magistralni put bb, Neum 88390 العنوان:

   880029 36 00387 التليفون:

 - البريد االلكتروني:
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 البنوك
 

UniCredit Bank 

 Doktora Franje Tuđmana, Neum 88390 العنوان:

   149 880 36 00387 التليفون:
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مركز الشرطة   
 

نيوم الشرطة مركز  

 Kralja Tomislava 54, Neum 88390 : العنوان

 192 880 36 00387 : التليفون
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