
 مرحبًا بكم في دولة
مقدونیا الشمالیة



یة
مال
لش
ا ا
ونی
قد
ة م
ری
ھو
جم

 - 
طة
ری
خ

2



3

� دولة مقدونیا الشمالیة
مرحًبا بکم ��
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اکة مع مفوضیة ا��مم � بال�� � مدینة سکو��
 تم إنتاج هذا المنشور من قبل الصلیب ا��حمر ��

وع بدعم من المفوضیة � مقدونیا الشمالیة. تم تمویل هذا الم��
�� �  المتحدة لشؤون ال�جئ��

 ا��وروبیة ووزارة الداخلیة النمساویة. هذا المنشور یعکس آراء المؤلف فقط والمفوضیة
� �  ا��وروبیة ، وزارة الداخلیة النمساویة ، والمفوضیة السامیة ل��مم المتحدة لشؤون ال�جئ��

� قد یتم استخدامھا من المعلومات الواردة فیه
� عن أي منھما ال�� .یمکن أن یکونا مسؤول��

printed 2021
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المواص�ت

 یمكنك التنقل ع�� دولة مقدونیا الشمالیة
 بعدة أنواع من وسائل النقل العام:

 الحاف�ت والقطارات والسیارات (التاک��
(أو النقل الخاص

 أهم طریق �یع هو الطریق  ]

 الذي یمر A1 / E-75 ال�یع الدو��
ع�� الدولة من �بیا إ� الیونان

� جمیع أنحاء الب�د ]
یمكنك السفر ��

 بالقطار، فدولة مقدونیا الشمالیة
.متصل بالیونان و�بیا بالقطار

كات سیارات أجرة خاصة  تتوفر ��
� مدینة سکوبیا یتوفر 

� المدن، و��
��

.(JSP) النقل العام بالحاف�ت

� یمكنك أیضا استخدام الحاف�ت ب��
� جمیع أنحاء الب�د

المدن ��
[

� سکوبیا
یوجد مطاران دولیان ��

وأوهرید

[

[
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روابط النقل الھامة
[ https://zk.mk/intercity-bus-station-skopje?lang=en&choice=JA  -  سکوبیا �

� المدن �� محطة الحاف�ت ب��
[ http://e-avtobuska.mk/
[ http://skp.airports.com.mk/en-EN/- مطار سکوبیا
[ http://ohd.airports.com.mk/en-EN/- مطار  اوهرید
[ http://www.jsp.com.mk/  - � مدینة سکوبیا والمنطقة المحیطة بھا

کة النقل العام (المواص�ت العامة �� ��
[ https://zk.mk/search/?what=taxi&lang=en&fi lter_city=15457  - سکوبیا �

كات سیارات ا��جرة �� ��
[ https://mzt.mk/?lang=mk  - سكك حدید مقدونیا

محطة القطار والباص
(  (مح�� و دو��

مطار دو��محطة سیارات ا��جرة
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العملة وقیمتھا

� مقدونیا
� هو العملة الرسمیة ��

الدینار المقدو��
� 26 أبریل 1992. یتم تداول

الشمالیة. تم تقدیمه ��
عم�ت معدنیة بقیمة 1 و 2 و 5 و 10 و 50 دیناًرا،

ضافة إ� ا��وراق النقدیة الورقیة من فئات 10 و 50 با��
و 100 و 200 و 500 و 1000 و 2000 دینار.

متوسط قیمة الدینار بالنسبة لبعض العم�ت ا��خرى
:هو

[ 

https://www.nbrm.mk/kursna_lista-
en. nspx

10                 50                 100                 200                 500                 1000               2000  

 و 2 و 5 و 10 و 50 دیناًرا

� تعادل حوا�� 1.9 دو�ر أمری��
دینار مقدو�� 100

� تعادل حوا�� 1.6 یورو]
دینار مقدو�� 100

�
� المقدو��

قائمة العم�ت ا��جنبیة للبنك الوط��
(نوفم�� 2021

جنبیة بالدینار وبالعکس یمکن �ف العم�ت ا��
� جمیع فروع

� جمیع مكاتب ال�افة، وکذلك ��
��

� الدولة، بدون عمولة،
البنوك الموجودة ��

بسعر �ف مكتب ال�ف الخاص أو سعر
.ال�ف للبنك

 یمکن إجراء عملیات سحب دینار من خ�ل أجھزة

�
�� باستخدام معظم بطاقات الدفع (بما ��

ال�اف ا��
ز كلوب). تتوفر أجھزة كارد ودای�� ا وماس�� �  ذلك ف��

� كل مكان ع� نطاق واسع
�� ��

.ال�اف ا��

من أجل تحویل ا��موال وممارسة الحقوق المالیة، *

 یحتاج الشخص إ� فتح حساب معام�ت شخ�� لغ��
، �

� الدولة. لفتح حساب م���
� من أحد البنوك �� المقیم��

 یجب ع� مقدم الطلب أن یکون لدیه بطاقة هویة
قامة حیث یوجد رقم تعریف   ساریة المفعول لتنظیم ا��

� صادر عن وزارة الداخلیة (الرقم الشخ�� ل��جن��
.(للمواطن

1

دینار دینار دینار دینار دینار دینار دینار
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كات تشغیل خدمة الھاتف المحمول �� الرعایة الصحیة

[

اء الرقم (بطاقة السیم كارد) مسبق الدفع من  یمکن ��
وري إرفاق رقم  عدة نقاط بیع، ولتفعیل الرقم، من ال��

.تعریف شخ��

� مرافق
یتم الحصول ع� رقم الدفع ا��جل بتوقیع عقد ��

وري البیع لمشغ�� الھاتف المحمول، والذي من ال��
.إرفاق رقم تعریف شخ�� أو رقم جواز سفر

http://zdravstvo.gov.mk/ (متوفر باللغة المقدونیة وا��لبانیة فقط)
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Health care can be pro

� الدولة الحصول ع� الرعایة
 یمکن لجمیع مواط��

.الصحیة ع� جمیع المستویات
� المرافق الصحیة

یمکن تقدیم الرعایة الصحیة ��
� إذا

� المؤسسات الخاصة، وال��
الممولة من الدولة أو ��

 لم تکن قد أبرمت اتفاقیة للمصاریف مع الصحة
.العامة، فسیتم دفعھا بالكامل

یتألف نظام الصحة العامة من ث�ثة مستویات: الرعایة
الصحیة ا��ولیة والثانویة والثالثة. الرعایة الصحیة

� � ع� تأم�� ا��ولیة مجانیة لجمیع ا��شخاص الحاصل��
   صحي. الحمایة الثانویة والثالثیة مقابل تكلفة إضافیة
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 رقم الھاتف الدو�� الخاص بالدولة الرمز الدو��
 أو مفتاح الدولة للمكالمات الواردة من الخارج

 إ� مقدونیا هو+389

ك بحوا�� 20٪ من التكلفة الشاملة للدفع المش��
ًنا،  لجمیع المؤمن علیھم. إذا لم یکن الشخص مؤم�

 یتم دفع جمیع الخدمات بالكامل. یتمتع المواطنون
� ع� الحمایة � الحاصل�� المقدونیون و ا�جئ��

المؤقتة أو الدائمة و المواطنون ا��جانب بأنواع
� الحکومي .مختلفة من التأم��

 یمکن الحصول ع� معلومات مفصلة عن الخدمات
 الصحیة من وزارة العمل والسیاسة ا�جتماعیة

.ووزارة الصحة
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التعلیم

�
��  تخضع المدارس ا�بتدائیة والثانویة لسلطة البلدیات
� سکوبیا کعاصمة

المدن، باستثناء المدارس الثانویة ��
� تخضع لسلطة مدینة سکوبیا. تدیر وزارة التعلیم

 وال��
.التطویر المستمر لنظام التعلیم والعلوم

ضافة إ� اللغة برنامج التعلیم متوفر بأربع لغات. با��
المقدونیة، یمکن للط�ب اختیار الدراسة باللغة ا��لبانیة

کیة أو ال�بیة .أو ال��

ة � سن السادسة إ� التاسعة ع��
التعلیم إلزامي ��

� والثانوي العام
.للتعلیم ا�بتدا��

� مرحلة ما قبل المدرسة
التعلیم ��

مخصص ل��طفال من سن 9 شھور إ� 6 سنوات ویتم
� ریاض ا��طفال العامة والخاصة

ه �� .توف��

التعلیم المدر��
�
� تسع سنوات. إنه مجا��

یستمر التعلیم ا�بتدا��
6 � اوح أعمارهم ب�� وإلزامي لجمیع ا��طفال الذین ت��

.إ� 15 عاًما

 مدة الدراسة الثانویة العامة (الثانویة العامة) أربع
.سنوات

� المدارس الثانویة العامة ویتم
�� �

 التعلیم الثانوي مجا��
ها ه من قبل المدارس الثانویة والمدارس الفنیة وغ��  توف��

.من المدارس المھنیة والمدارس الثانویة الفنیة

تعلیم عا�

 یشمل لتعلیم العا�� دراسات البكالوریوس والماجست��
 والدكتوراه فیالمؤسسات التعلیمیة العلیا والمعاهد

.المستقلة ومستقل

� تعلیم البالغ��
� ا��ولویات

هناك مجموعة مستھدفة خاصة ��
 التعلیمیة لجمھوریة مقدونیا الشمالیة هي السكان

 البالغون، الذین ینظم تعلیمھم قانون تعلیم الکبار
ویج لنظام تعلیم  یتم ال��

.
�
وقانون التعلیم المھ��

، وهي مؤسسة � � من قبل مرکز تعلیم البالغ��  البالغ��
 أنشأتھا الحکومة لتلبیة ا�حتیاجات ا�جتماعیة

� لمساعدة  وا�قتصادیة لمقدونیا بھدف تأهیل البالغ��
.سوق العمل والتنمیة الشخصیة

للحصول ع� معلومات إضافیة، قم بزیارة الموقع
� جمھوریة مقدونیا

� لوزارة التعلیم ��
و�� لك�� ا��
الشمالیة

https://mon.gov.mk/en/
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العمل السکن تعلم
اللغة المقدونیة

� مقدونیا
� العثور ع� وظیفة ��

إذا كنت ترغب ��
الشمالیة، فیمكنك زیارة المواقع والمؤسسات التالیة

وكالة التوظیف لجمھوریة مقدونیا الشمالیة
https://av.gov.mk/home.nspx

MK Career   
https://kariera.mk/

�
و�� لك�� ا��

https://www.vrabotuvanje.com.mk/

ابحث عن وظیفة
https://www.najdirabota.com.mk/va-

cancieslist.aspx

احصل ع� وظیفة
https://vraboti.se/?lang=en

�
فاکولتی��

https://www.fakulteti.mk/job/vrabotu-
vanje

 اللغة المقدونیة هي لغة جنوبیة س�فیة وهي جزء من
 مجموعة اللغات الس�فیة من عائلة اللغات من اللغات

�
الھندو أوروبیة. اللغة الرسمیة ع� كامل أرا��

� ع�قاتھا الدولیة هي اللغة
جمھوریة مقدونیا و��

یلیة. لغة أخرى یتحدث بھا ما المقدونیة وأبجدیتھا الس��
� (ا��لبانیة) هي أیًضا لغة � یقل عن 20٪ من المواطن��
 رسمیة وأبجدیتھا المستعملة، وفًقا لقانون استخدام

�
اللغات. یتم تدریس اللغة المقدونیة کمادة إلزامیة ��

�
ضافة إ� ذلك، إذا كنت ترغب �� نظام التعلیم، با��
 تعلم اللغة المقدونیة، یمكنك العثور ع� فصول

ومدارس خاصة

      http://learnmacedonian.online/

[ https://apartmani.mk/

[ https://zk .mk/search/?what=re -
al+estate+agencies&lang=en&� lter_
city=15457

[ www.booking.com

[ https://www.airbnb.com/
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و�� (موقع إلك��

( �
و�� لك��  (الموقع ا��

( �
و�� لك��  (الموقع ا��

( �
و�� لك��  (الموقع ا��

( �
و�� لك��  (الموقع ا��

وفًقا لقانون توظیف وعمل ا��جانب، یمکن
لھؤ�ء ا��شخاص ممارسة حقھم بعد

 الحصول ع� ت�یح عمل صادر عن وكالة
� جمھوریة مقدونیا الشمالیة /

التوظیف ��
مرکز التوظیف المح�� المختص

*

�
� العثور ع� مكان للسکن ��

إذا كنتم ترغبون ��
قامة المؤقتة أو السکن)،  مقدونیا الشمالیة (ل��

فیمكنکم زیارة المواقع التالیة

 یوفر موقع منصة تعلم اللغة المقدونیة
LEARN MACEDONIAN �

دورات مجانیة ��
اللغة
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� مقدونیا الشمالیة
اطلب المساعدة �� أرقام

هواتف الطوارئ

(SMS, Viber, WhatsApp): 001 229 70 229 001

حمر لمدينة سكوبيا المساعدة

او ��جتماعي�ا رشاد 

لنفسيةا ةدلمساعا

يقدم الصليب ا�
� اللجوء. وتشمل الخدمات  وطال�� المجانية ل�جئ��

امج الوطنية،  دعم الوصول إ� الخدمات وال��
، وا�نشطة رشاد ا�جتماعي، والدعم النف�� وا��

فيهية بوية وال�� ال��

 خط الطوارئ        للدعم النف�� وا�جتماعي
+389 70 414 756

 إذا كانت لديك أسئلة قانونية حول ظروف ا�حتجاز،

�
� المدعي العام �� � مكتب ام�

فيمكنك ا�تصال ��
جمهورية مقدونيا الشمالية

هاتف

+ 389 2 3129 335

 �
و�� لك�� يد ا�� ال��

contactombudsman@ombudsman. mk; 
npm@ombudsman.mk

� جمهورية مقدونيا
ونًيا �� يمكن الحصول إلك��

 الشمالية، ع� خدمات الحصول ع� الجنسية
 وشهادة المي¡د وشهادة الزواج وما إ¢ ذلك من خ¡ل

ونية لك�� البوابة ا��
https://uvmk.gov.mk/en/home-english/

112 
192 
193 
194 
195 
196 
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� حا�ت الطوارئ
المساعدة العامة ��

طة ال��

طفاء خدمة ا��
سعاف ا��

مرکز ادارة ا�زمات

خدمة المساعدة ع� الطریق - AMSM خدمات

� بذویھم، فإن مرکز بالنسبة ل��طفال غ�� المصحوب��
 العمل ا�جتماعي مسؤول رسمًیا وقانونًیا عنھم

� بحمایة حقوقه عند اتخاذ
ًفا یعت�� � وصًیا مح�� ویع��

جراءات الرسمیة من قبل هیئات الدولة، ویتعاون  ا��
اء التابع لـمرکز الشؤون ا�جتماعیة  مع فریق الخ��

 الذي یتو� إجراء تقییم المخاطر. ا�حتیاجات
� اتخاذها لحمایة الطفل � یتع��

.والتداب�� ال��

 : + 389 70/75/77 141 700 (24/7)

ةیماسلا ةمفوضیلا ةلمفوضیل بعاتلدة اعامسلا طخ

� اللجوء � وطال�� ل��مم المتحدة لشؤون ال�جئ��
وعدیمي الجنسیة: لل سمس و الفابر والواتساب

SOS

المساعدة القانونية المجانية

� اللجوء وعديمي الجنسية �
 وطال خط مفتوح ل�جئ	�
(SMS, Viber, WhatsApp): لل سمس و الفابر والواتساب

 الذي تعمل معه جمعية المحام	�78359298 389+

المقدونية الشباب ، بدعم من مفوضية شؤون
يد � مقدونيا الشمالية ، أو ع�� ال��


ال�جئ	� �

�

و� لك�� contact@myla.org.mkا��

 www.myla.org.mk أو ع� الموقع 

ية) � �نجل� (متاح باللغة ا��

�
� المجا��

للھاتف SOS لخط الوط��

�� �  المحمول لـ  ضحایا العنف الم��
هاتف
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معلومات دیموغرافیة عامة عن مقدونیا الشمالیة

� شبه جزیرة البلقان.
تقع جمھوریة مقدونیا الشمالیة ��

أعلنت مقدونیا الشمالیة استق�لھا عن یوغوس�فیا
� عام 1991. تحد الدولة �بیا (وکوسوفو)

السابقة ��
ق والیونان من الجنوب  من الشمال وبلغاریا من ال��

.وألبانیا من الغرب

 مقدونیا الشمالیة هي دولة ذات سیادة، مستقلة،
دیمقراطیة واجتماعیة. كتقسیم إداري، هناك 80 بلدیة

�
� مدینة سکوبیا، وال��

� الب�د و10 منھا تقع ع� أرا��
��

 تعت�� عاصمة الدولة کوحدة خاصة من الحکومة
.الذاتیة المحلیة

� مناطق تخطیط تخدم ا��غراض
هناك أیًضا ثما��

داریة: منطقة سکوبیا، حصائیة وا�قتصادیة وا��  ا��
، �

�� ، والشمال ال�� �
�� ق، والجنوب ال��  ومنطقة ال��

، � ومنطقة بی�جونیا، وفاردار، والجنوب الغر��
ومنطقة بولوغ. المدن ا��ک�� هي تیتوفو، جوستیفار،

 کیتسیفو، أوهرید، بیتو�، بریلیب، فیلیس، شتیب،

� وكافادار��
ومیتسا، کوكا�� .س��

� نسمة (2002)،
یبلغ عدد سكان الب�د حوا�� ملیو��

لبان وا��تراك ، یلیھم ا�� � معظمھم من المقدونی��
 والغجر والبوشناق والف�ش وال�ب والمجتمعات
� جمھوریة مقدونیا

العرقیة ا��خرى. ع� كامل أرا��
� ع�قاتھا الدولیة

و��
 اللغة الرسمیة هي اللغة المقدونیة وأبجدیتھا

یلیة. لغة أخرى یتحدث بھا ما � یقل عن ٪20 الس��
لبانیة) هي أیًضا اللغة الرسمیة � (ا�� من المواطن��

.وأبجدیتھا، وفًقا لقانون استخدام اللغات
� � شمال مقدونیا هم من المسیحی��

غالبیة السكان ��
س�میة والكاثولیکیة ا��رثوذکس، تلیھم الدیانات ا��

ها وتستانتیة وغ�� .وال��

 بولوج
� سکو��

فاردار

ب�غونیا

ق شمال ��
منطقة

جنوب غرب

ق ال��

�
�� الجنوب ال��

� مقدونيا الشمالية هو نهر
� أك�� نهر ع
 أرا

� شمال
فاردار الذي يبلغ طوله 301 كم ��

(مقدونيا (من إجما�� 388 كم

[

منطقة
منطقة منطقة

منطقة

منطقة

منطقة

منطقة
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� �
�� � مقدونیا الشمالیة، تندمج المناطق المناخیة

��

�
�� البحر ا��بیض المتوسط والقاري، مما یتسبب

.صیف جاف وحار وشتاء بارد ورطب

سكوبيا، هي عاصمة مقدونيا الشمالية

 مدينة سكوبيا هي عاصمة مقدونيا الشمالية وهي مركز إداري

� الجزء الشما��
� وتعليمي علمي. تقع ��

 وسيا�� واقتصادي وثقا��
 من الب�د، ع� ضفة نهر فاردار. يبلغ عدد سكان سكوبيا أك�� من

 800000 نسمة و هناك 10 بلديات: ارودروم و بوتل و غازي
وف و كاربوش و كيسي� فوداGjorce Petrov باب و  غورتشه بي�¦

.و ساراي و سنتار و شاير و شوتو اوريزاري
� وادي سكوبيا

 اªسم القديم للمدينةهو سكوبيا. تقع سكوبيا ��
.وتحيط بها الجبال

�
��� المدينة العديد من الجسور وا��نهار، بما 

��يوجد 

 ذلك نهر فاردار والج� الحجري، نهر تريسكا ،

 وليبينيك ، وبشينجا ، ونهر كادينا ريكا ، ونهر ماركوفا

ريكا ، ونهر باتيشكا ريكا

� وادي ماتكا ، توجد محطة لتوليد
��ع� نهر تريسكا ، 

ة اصطناعية ماتكا ،  الطاقة الكهرومائية وأقدم بح��

�
��� تعد واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية 

وال��

سكوبيا ، باعتبارها نصًبا طبيعًيا

� سكوبيا بصيف طويل وجاف وساخن وشتاء بارد  تتم��

� وضبا¤£
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�

 معظم التضاريس هي جبلية، وأع�ها هو جبل
كوراب 2764 م

�� هناك ث	ث حدائق وطنية: مافروفو، بيليس
� الرابع

� الوط�� ه شار ماون�� � ��وجاليسيكا. يتم بناء من

مقدونيا الشمالية غنية بالتنوع البيولوجي وا��نواع
 المستوطنة من النباتات والحيوانات. بعضها محمي

، والغز�ن، وسمك �
 بموجب القانون، مثل الدب الب��

 السلمون المرقط أوهريد، والن¥ أبيض الرأس، ومن
 الحيوانات الموليكا، والشار البنفسجي، والبلوط

ي ¬�، و ا��وز ال �
�̄ .المقدو

ات أوهريد وبريسبا ات هي بح��  أك�� البح��
، مكة تراوت �

 ودوجران (صور من الدب الب��
ة أوهريد (أوهريد، قمة جبل كوراب، بح��
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� مقدونيا الشمالية؟
ماذا تزور ��

 تتمتع مقدونيا الشمالية بالعديد من المعالم الطبيعية
� تستحق الزيارة للتعرف ع	

 والثقافية والتاريخية ال��
ثقافة الب�د وتقاليدها. ومنهم

 ماتكا كانيون ، بالقرب من سكوبيا - منطقة
خاء وا�ستمتاع بالطبيعة محمية ، مكان ل�س��

اث ة أوهريد - أحد مواقع ال�� أوهريد وبح��
العالمي لليونسكو

هات الوطنية غاليسيكا ، مافروفو وبيليس�� � المن��
� لج وقمم جبال شار ماون�� � منتجعات ال��

مرصد كوكينو المغليثية

�
� وكرنفال فيفكا��

فيفكا��
الش��ت (سمو�رس¤� ، بابونا ، إلخ

كهف فريلو

�
��نسانية والتضامن وال  سكوبيا هي أيًضا مدينة ا��

� عام 1963، بمساعدة
تحولت بعد الزلزال الكار��

محلية ودولية، إ� مدينة حديثة

� سكوبيا
� يمكنك زيارتها ��

��بعض ا��ماكن ال

.الج
 الحجري ع� نهر فاردار رمز سكوبيا
قلعة كاله

سوق سكوبيا القديم بازار
� قاعة الجيش

قطاعي  � ج ا�� �.ال�

محطة القطار القدیمة ومتحف مدینة سكوبیا
متحف الفن المعاصر

متحف النضال المقدوني
 مركز النصب التذكاري للھولوكوست لیھود

مقدونیا
صلیب األلفیة

البیت التذكاري لألم تیریزا
شارع مقدونیا

https://skopje.mk/
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� الموقع
يمكن العثور ع مزيد من المعلومات ��

�
و�� لك�� ا��
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مقدونيا الشمالية ع� مر التاريخ

 للثقافة وعلم ا��ثار، كما  دف�� مقدونيا الشمالية هي ك	
يتضح من عدد من المواقع ا� ثرية ع� أراضيها:

اكليا ، و قلعة كاله ، و قلعة سامويل ، و � ، و ه	� ستو��
� كروشيفو

� ، و ماكدونيوم � � كو�� ، و سكو��
.ماركو�

 بدًءا من الع� الحجري الحديث مع الزراعة البدائية،
ونزي والحديدي، ومن العصور القديمة إ�  والع� ال	�

ات دوًرا اطورية العثمانية، لعبت كل هذه الف	§ م	� ا�¬
� تشكيل مقدونيا الشمالية اليوم

.مهًما �

ات مهمة � ا	
حداث التالية باعتبارها ف�� يمكن تمي��

[

[

� البلقان ومقدونيا (نهاية
استيطان الس�ف ��

(القرن السادس
لس وسانت � ك�� إرسالية التنوير للقديس��

(ميثوديوس (القرن التاسع
إنشاء ا	بجدية الس�فية - الغ�غوليتية (القرن

(التاسع
يلية (نهاية القرن يلية - الس�� إنشاء ا	
بجدية الس��

التاسع
مملكة صموئيل (أواخر القرن العا��

��� من منتصف القرن الرابع ع
�الحكم العثما

ين (1912 ��(ح�� القرن الع
� وتشكيل انتفاضة إيلندين ضد العثماني��

جمهورية كروشيفو
الحرب العالمية ا��و� والجبهة المقدونية

1918-1914) ( (ثيسالوني��
أكتوبر 1941، المقاومة المسلحة ضد 11

� خ�ل الحرب العالمية
�ا�حت�ل النازي ا��لما

الثانية
، عيد ا�ستق�ل 8 phسبتم£¢
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الطعام التقليدي

 مقدونيا الشمالية بمطابخ المنطقة مثل
يتأثر الطعام ��

يطالية) كية واليونانية وا�� البحر ا� بيض المتوسط (ال��
 وص�حيتها

ق ا� وسط. نظًرا لموقعها الجغرا�� أو ال��


وات والفواكه، فإن لها حضوًرا مهيمناً �� لزراعة الخ��

.المطبخ والوصفات المقدونية

كدولة جبلية وبسبب تطور تربية ا� غنام، يمكن العثور
.عª عدد كب� من منتجات ا� لبان

 جمهورية مقدونيا الشمالية العديد من
يوجد ��

 تزخر بإمدادات غنية من الفواكه
اء ال¬� ا� سواق الخ��

 معظمها من هذه المنطقة
 يأ�²

وات، وال¬� .والخ��

بعض ا��طباق الشعبية

ة من � مق�ة الفول (تافجه غرافجه) مح
الفاصوليا المطبوخة مع إضافة البصل والفلفل

.والطماطم والبهارات ا��خرى

 تورليتافا، عادة طبق تقليدي، يصنع من مزيج من
� طبق فخاري

� الفرن ��
الخضار واللحوم مخبوز ��

.تقليدي

ة محشوة من خليط من المكونات بورك ق¤£
� الفرن

.ومخبوزة ��

� ع§ �̈ � السميت (طبق أو معجنات من عج خ®¬
ة دهنية � (مافن) وفط®� ة تتكون من خ®¬ شكل شط®�
� أو لحم أو ¬̈ (غ®� مملوءة) بدون حشوة زع®� (ج

ك � تشبه ال®¬
µ¶(ما شابه ذلك) وال.

 زيلنك، معجنات تقليدية من البلقان مصنوعة من
 قشور رقيقة مع حشوة من مجموعات مختلفة من

وات الورقية واللحوم والكراث � والبيض والخ�� �الج�
.وا��رز

 عادة ما يتم تقديم كاجاماك أو باكردان، وهو نوع من
� �� والج� �.دقيق الذرة المطبوخ بالماء والزيت، مع الل�

.بسطرمالية، عجينة مخبوزة باللحم

ايفار، يصنع من الفلفل ا��حمر المحمص والباذنجان
الخاصة بالمنطقة


 مقدونيا الشمالية حاصلة ع� شهادة
جميع المطاعم �	

عداد الطعام وفًقا لمعاي�
 أنظمة هاساب و ح�ل �� 
(HASAP و HALAL)
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