
 911: رقم الطواري  -1
 
 111-024-0800: لطلب المساعدة باللغة االنجلیزیة  -2
 
 
 V 110:  الكھرباء    - 3
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

  

 العملة  -3
 

 .العملة المتداولة في تایوان ،ھي الدوالر التایواني الجدید 
 

 -:العمالت المعدنیة الفئات التالیة 
 

1-5-10-50 
 -:اما العمالت الورقیة فھي الفئات التالیة 

100 -200 - 500 -1000 - 2000 
 

،   1949لقد استخدم الدوالر التایواني الجدید منذ عام 
 ) NT$  (واالختصار للدوالر التایواني 

 
 -:لمعرفة صرف العملة 

www.xe.com 
 
 .) تقریبا ( دوالر تایواني    33.5=دوالر امریكي  1
 
 

ATM 
 

یتوجب علیك تغییر بعض نقودك ، قبل الخروج من المطار حیث توجد صرافات 
 .وبنك باالضافة لجھاز الصراف االلي 

 

 See Dunia - Taiwanتایوان                                                              -شوف الدنیا  

www.xe.com


-:الھاتف  - 4    
 

        -:المفتاح الدولي 
                                             + 886 : تایوان   

 
-اذا وددت االتصال ھاتفیا من تایوان إلى بلدك 

-:كتالي   
 002 + رمز الدولة + الرقم    

 
اذا اردت االتصال بدولة قطر : مثال   

 Taipei :                02 الرقم  + 974 + 002              

Kaohsiung :        07 

See Dunia - Taiwan    تایوان                                                            -شوف الدنیا   

 

 -:السكان  - 5
 

 .میلون نسمة  24یبلغ عدد السكان في تایوان ، حوالي 
 . ملیون نسمة   2.7ویبلغ عدد سكان مدینة تایبیھ، حوالي 

اللغة   - 6  

 

اللغة الرسمیة   المستخدمة في 
تایوان ، ھي اللغة الصینیة ، ولكن 

تقریبا جمیع المناطق السیاحیة ، 
وفئة الشباب یتحدثون اللغة 

.االنجلیزیة   



)الجوال  -الموبایل ( الھاتف النقال   -  7     

  

بسھولة من المطار ، ویتوجب علیك ) سیم كارت ( یمكنك شراء بطاقة  
.لشرائھا جواز سفرك   

-:ن افضل الشركات في تایوان ھي ا  

 

Chunghwa 1-  

 

 

Taiwan Mobile 2-  

 

) تایوان دوالر (                    NT$  300 ~ 550    تتراوح قیمة بطاقة سیم كارت مابین 

  

  

See Dunia - Taiwan    تایوان                                       -شوف الدنیا                     

 
 أغلب الدول العربیة

 یمكنھا استخدام البطاقة
 المحلیة في تایوان بید ان 

 التكلفة للمكالمات سوف تكون
غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء  

 بطاقة لجوالك من
 .الدولة المتجھ الیھا 

 یمكنك شراء بطاقة  من المطار 
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 -:االیام المناسبة  - 8 

 

یمكنك زیارة تایوان طوال العام ، ویعد شھرى یولیو 
 .واغسطس ھي اشھر الذروة للسیاحة في تایوان 

 

كما ننصحك بعدم الذھاب في وقت السنة الصینیة الجدیدة 
ولكن اذا وددت الذھاب ) فبرایر ( ، والتي تصادف شھر 

 . فاالفضل قبل وبعد ، السنة الصینیة الجدیدة 

 

 

 -:الماء  - 9 

 

صالحة للشرب في تایوان ، ) الحنفیة ( ان میاه الصنبور 
كما ان جمیع الفنادق تمنحك قنینتین من المیاه ، ویوجد 

 . في جمیع محطات المترو صنابیر لمیاه للشرب 

 

 

  -) :االكرامیة ( البقشیش  - 10 

 NT$20غیر متداول في تایوان ،فقط في الفنادق الكبرى لخدمة حمل الحقائب ، ویكون في حدود 

 

 

علم تایوان  - 11  

 

علم تایوان ھو السماء الزرقاء مع الشمس البیضاء في 
الركن االعلى من العلم  ، واالرض الحمراء تسیطر على 

باقي المساحة ، وقد استخدم ھذا العلم في تایوان منذ عام  
1945 


