
 
 

 

 




 


 



المساحةالعاصمةاسم الدولة
اللغة الرسمیةالعملةنظام الحكمعدد السكان)مربع/ الكلم(

-أ -األلف 
اإلنجلیزیةراندجمھوري100043640 221 037بریتوریاإفریقیا الجنوبیة
إ.و.فجمھوري3000002353 104 1بانغونإفریقیا الوسطى

األمھاریةبیرجمھوري760100100093854أدیس أباباإثیوبیا

بیرجمھوري1401210004373أسمرةإیریتیریا

كوانزاجمھوري007246100067410لوانداأنغوال

شلنجمھوري88023500062120كمباالأوغندا

-ب -الباء 
بوالجمھوري7305810004431غابورونبتسوانا

إ.م.فجمھوري0002740008899واغادوغوبوركینا فاسو

إ.و.فجمھوري6201120003875بورتونوفوالبینین

الفرنكجمھوري830270001346بوجمبورةبورندي

-ت -التاء 
الدینارجمھوري6101630008148تونستونس
العربیةالفرنكجمھوري00028410002146انجامیناتشاد

شلنجمھوري09094500084628دودوماتنزانیا

-ج -الجیم 
العربیةالدینارجمھوري188 178 740381234الجزائرالجزائر
الفرنكجمھوري20023000566جیبوتيجیبوتي

اسكودوجمھوري0334000400برایاجزر الرأس األخضر
إ.و.فجمھوري2302000630مورونيجزر القمر

-ر -الراء 
الفرنكجمھوري340260007507كیغاليرواندا

- ز -الزاي 
كواشاجمھوري6107520001969لوساكازامبیا

الدوالرجمھوري76039000015011ھراريزمبابوي

-س -السین 
العربیةالجنیھجمھوري810505200097428الخرطومالسودان
الفرنسیةإ.م.فجمھوري7201960001028داكارالسینغال
لیونجمھوري740710004024فریتاونسیرالیون
تغینيأماالملكي36017000879مبابانسوازیالند

دوبراجمھوري964000120ساوطميساوطمي برانسیب
الروبیةجمھوري54000065فكتوریاسیشل

-ص -الصاد 
العربیةشلنجمھوري6606370000779مقدیشیوالصومال

-ط -الطاء 
إ.و.فجمھوري790560005482لوميالطوغو

-غ -الغین 
إ.و.فجمھوري6702670002831لیبروفیلالغابون
الفرنكجمھوري8602450005106كوناكريغینیا

بیزوجمھوري120360000501بیساوغینیا بیساو



إ.و.فجمھوري05028000389ماالبوغینیا اإلستوائیة
سیديجمھوري54023800094416أكراغانا

داالسيجمھوري300110000811بانجلغامبیا
الفرنسیةزائیرجمھوري860344200055242كینشاساالكونغو الدیمقراطیة

-ك -الكاف 
الفرنكجمھوري0003420005162برازافیلالكونغو برازافیل
الفرنكجمھوري46032200069513یامسوكروالكوت دیفوار

شلنجمھوري37058000029229نیروبيكینیا
الفرنكجمھوري44047500087112یاونديالكامیرون

-ل -الالم 
العربیةالدینارجماھیري54075910008994طرابلسلیبیا

الدوالرجمھوري750970007002مونروفیالیبیریا
لوتيملكي350300009961ماسیرولیسوتو

-م -المیم 
الفرنكجمھوري04058700030314أنتاناناریفوشقرمدغ

العربیةأوقیةجمھوري52002510002112نواكشوطموریطانیا
العربیةالجنیھجمھوري450001100000060القاھرةمصر

-م -المیم 
العربیةالدرھمملكي85071015677929الرباطالمغرب

میتییكالجمھوري59082400061416ما بوتوالموزمبیق
كواشاجمھوري4801189461لیلونغويماالوي
الروبیةجمھوري04020001131بورت لویسموریس

دوالر أمریكيجمھوري702000104بالكیرمیكرونیزیا

-ن -النون 
الفرنكجمھوري00026710008458نیاميالنیجر
نایراجمھوري770923000467108بوجاأنیجیریا

الدوالرجمھوري2908240005001وندھوكنامیبیا

 
 



 
 
 
 

اللغة الرسمیةالعملةنظام الحكمعدد السكانالمساحةالعاصمةاسم الدولة



)مربع/ الكلم(

-أ -األلف 
الروبیةجمھوري5709041000676190جاكرتاإندونیسیا

الفارسیةالدینارجمھوري54075910008994طھرانإیران
أفغانيجمھوري09065200087918كابولأفغانستان

سومجمھوري40044700063322طشقندأوزباكستان
العربیةبیرجمھوري1401210004373أسمرةإیریتریا

العربیةالدینارملكي210890001985عمانناألرد
ماناتجمھوري600860004727باكوأدربیدجان

اإلمارات العربیة 
العربیةالدرھمملكي600830008611أبو ظبيالمتحدة

ترامجمھوري800290009961یرفانأرمینیا

-ب -الباء 
الروبیةجمھوري100796000467126إسالم آبادباكستان
كیاتجمھوري58067600092243رانغونبورما

تاكاجمھوري000144000787117دكابنغالدیش
نقولترومملكي000470006141تیمفوبوتان

بجاون ملكي7705000280بندرسريبروني
الدوالر

العربیةنارالدیملكي680000568المنامةالبحرین

-ت -التاء 
اللیرةجمھوري45077900057660أنقرةتركیا

باھتملكي12051300039659بانكوكالتایالند
ماناتجمھوري1004880000104أشقابادترماكنستان

الدوالرجمھوري7603500007421تایبیھالتایوان

-س -السین 
العربیةالریالملكي690149200045117ضالریاالسعودیة
العربیةاللیرةجمھوري18018500084413دمشقسوریا

الروبیةجمھوري6106500086517كولومبوسیریالنكا
الدوالرجمھوري6200009302سنغافورةسنغافورة

-ص -الصاد 
الصینیةیوانجمھوري96159690000002181بیكینالصین

-ط -الطاء 
الروبلجمھوري1001430009335دوشمبيطاجكستان

-ع -العین 
العربیةالدینارجمھوري32043800092519بغدادالعراق
العربیةالریالملكي4602120000960مسقطعمان

-ف -الفاء 
دونغجمھوري69033100051072ھانويفییتنام
بیزوجمھوري00030000062468مانیالالفلیبین
العربیةجمھوري000260000002القدسفلسطین

-ق -القاف 
العربیةالریالملكي00011000593الدوحةقطر

الجنیھجمھوري2509000726نیقوسیاقبرص



-ك -الكاف 
تانغاجمھوري300717200002717الما آطاكازاخستان
سومجمھوري5001980004734بیشبككیرغستان
الریالملكي0401810005689بنوم بنھكمبودیا

وونجمھوري54012000048323بیونغ یونغكوریا الشمالیة
وونجمھوري4849800090049سیولكوریا الجنوبیة

العربیةالدینارملكي820170006201الكویتالكویت

-ل -الالم 
كیبجمھوري8002360007424فیان تیانالالووس

العربیةاللیرةجمھوري4000100009152بیروتلبنان

-م -المیم 
تغریكجمھوري50056610003632أوالن بامورمنغولیا
الدوالرجمھوري75032900009720كوااللمبورغمالیزیا

روبیةجمھوري300000264ماليالمالدیف

الدوالر جمھوري17900054أولیغا)جزر(ماریشال 
اإلنجلیزیةاألمریكي

-ن -النون 
الروبیةملكي80014000036021كاتمندوالنیبال

-ھـ -الھاء 
یزیةاإلنجلالروبیةجمھوري5902873000600930نیودلھيالھند

-ي -الیاء 
العربیةالریالجمھوري97052700067212صنعاءالیمن
الیابانیةالینإمبراطوري311372000200125طوكیوالیابان



 
 
 
 



المساحةالعاصمةاسم الدولة
اللغة الرسمیةالعملةمنظام الحكعدد السكان)مربع/ الكلم(

-أ -األلف 
كاربوفانیتجمھوري70060300091051كییفأوكرانیا
كروناجمھوري000103000266ریكیافیكإیسالندا
اإلسبانیةاألوروملكي78050400014339مدریدإسبانیا
اإلیطالیةاألوروجمھوري27030100019357روماإیطالیا

بونتجمھوري280700005713دوبلنرلنداإی
األلمانیةاألوروجمھوري91035600070081برلینألمانیا

-ب -الباء 
األوروجمھوري390920009029لشبونةالبرتغال
زالوتيجمھوري68031200054438وارسوبولونیا
یفلجمھوري9101100004438صوفیابلغاریا

الینارجمھوري130514459سراییفوالبوسنة والھرسك

-ت -التاء 
التركیةاللیرةجمھوري4507790007660أنقرةتركیا

كوروناجمھوري8607800033610براغالتشیك

-ر -الراء 
الروسیةالروبلجمھوري40007517000673148موسكوروسیا االتحادیة

الروسیةالروبلجمھوري60020700035510مینسكسیا البیضاءرو
الرومانیةلوهجمھوري50023700073122بوخاریسترومانیا

-س -السین 
كروناملكي9604490007818ستوكھولمالسوید

-ف -الفاء 
الفرنسیةاألوروجمھوري50055100010058باریسفرنسا
ماركاجمھوري1303380000885سنكيھلفنلندا

-ك -الكاف 
كوناجمھوري540560007774زغربكرواتیا

-ل -الالم 
لیتاسجمھوري2006500086517فلنیوسلیتوانیا
التجمھوري500640005482ریغالتونیا

-م -المیم 
اإلنجلیزیةالجنیھملكي88024400039558لندنالمملكة المتحدة

-ن -النون 
زالوتيملكي9003230003524أوسلوالنرویج
شلنجمھوري850830000138فییناالنمسا

-ھـ -الھاء 
فورینجمھوري0309300010011بودابستھنغاریا

-ي -الیاء 
الدینارجمھوري17010200051610بلغرادیوغوسالفیا

األوروجمھوري99913100042610أثیناالیونان




 

 
 
 




 

 
 
 



أمريكا

المساحةالعاصمةاسم الدولة
اللغة الرسمیةالعملةنظام الحكمعدد السكان)مربع/ الكلم(

-أ -األلف 
اإلسبانیةالبیزوجمھوري890766200018034بیونس آیریسیناألرجنت

اإلسبانیةسكرجمھوري56028300022111كیتواإلكواتور
اإلسبانیةبیزوجمھوري4101770001673مونتیفیدیواألوروغواي

اإلنجلیزیةالدوالرملكي44000065سان جونزأنتیكوا

-ب -الباء 
البرتغالیةالریالجمھوري9655118000800157رازیلیابالبرازیل

اإلسبانیةسولجمھوري220285100008823لیماالبیرو

اإلسبانیةبولیفیانوجمھوري58009810002377البازبولیفیا

اإلسبانیةالبیزوجمھوري7504060007004أسنسیونباراَكواي

اإلسبانیةبالبواجمھوري520750005832باناماباناما

اإلنجلیزیةالدوالرملكي96022000211بلموبانبیلیز

اإلنجلیزیةالدوالرملكي88013000272ناساوباھاما

اإلنجلیزیةالدوالرملكي430000264بریدجتاونباربادوس

-ت -التاء 
اإلنجلیزیةالدوالرجمھوري51300002501بورت أوف سبینترینداد وتوباغو

-ج -الجیم 
اإلنجلیزیةالدوالرملكي990100004292كنغستونجامایكا

-د -الدال 
اإلسبانیةكولونجمھوري734480007697نانتودومینغوالدومینیكان

الدوالر جمھوري75000071روسودومینیكا
اإلسبانیةالكاالیبي

-س -السین 
اإلسبانیةجلدرجمھوري270163000418باراماربیوینامسور

اإلسبانیةكولونجمھوري040210006415سان سالفادورالسالفادور
اإلنجلیزیةالدوالرملكي620000141كاستريسان لوسیا
اإلنجلیزیةالدوالرملكي390000111كنغستاونسان فانسان

-ش -الشین 
اإلسبانیةبیزوجمھوري95075600099413َكوسنتیاالشیلي

-غ -الغین 
اإلنجلیزیةالدوالرجمھوري940214000825جورج تاونغویانا

اإلسبانیةكوتیزالجمھوري89010800032210غواتیماالغواتیماال

الفرنك جمھوري00090000141غایینغویانا الفرنسیة
الفرنسیةالفرنسي

اإلنجلیزیةالدوالرملكي34000092سان جورخزناداغری

-ف -الفاء 
اإلسبانیةبولیفارجمھوري05091200011721كاراكاسفنیزویال



-ك -الكاف 
الدوالر جمھوري140976900021529أوتاواكندا

اإلنجلیزیة/الفرنسیةالكندي

اإلسبانیةبیزوريجمھو910138100052034بوغوتاكولومبیا
اإلسبانیةبیزوجمھوري86011000000011ھافاناكوبا

اإلسبانیةكولونجمھوري100510000713سان خوزيكوستاریكا

-م -المیم 
اإلسبانیةالبیزوجمھوري200958100000093مكسیكوالمكسیك

-ن -النون 
اإلسبانیةكوردوباجمھوري00013000000044مناغوانیكاراَكوا

-ھـ -الھاء 
اإلسبانیةلمبیراجمھوري0901120007005تیغوسیغالیاالھوندوراس

اإلسبانیةغوردجمھوري750270417بورت أوبرنسھایتي

-و - الواو 
الوالیات المتحدة 

اإلنجلیزیةالدوالرجمھوري1233639000800273واشنطناألمریكیة



 
 
 
 



المساحةالعاصمةاسم الدولة
اللغة الرسمیةالعملةنظام الحكمعدد السكان)مربع/ الكلم(

-أ -األلف 
الدوالر جمھوري360713700083817كنبرةأوسترالیا

اإلنجلیزیةاألسترالي

-ت -التاء 
اإلنجلیزیةبانغاملكي75000098نوكوالوفاتونجا

دوالر جمھوري300009فونافوتيتوفالو
اإلنجلیزیةأسترالي

-س -السین 
تاالملكي8402000164أبیاساموا الغربیة

-ك -الكاف 
دوالر جمھوري73000077بایریكيكیرباتي

اإلنجلیزیةأسترالي

-ن -النون 
دوالر ملكي9902700004933ولنغتونوزیالندةنی

اإلنجلیزیةأسترالي

دوالر جمھوري2100011یارینناورو
اإلنجلیزیةأسترالي


