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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 
 

 دوالر ھونج كونج - $HKالعملة المستخدمة في ھونغ كونغ ھي   
 
 دوالر ، اما العمالت المعدنیة فتتوفر 1000دوالر إلى  20وتتوفر منھا العملة  الورقیة  فئة  

دوالر ، دائما حاول  10 –5 –2-1من فئة 
االحتفاظ بالعمالت الصغیرة معك ، فھي 

 مطلوبة في العدید من االماكن .
 
 

یمكنك عند وصولك للمطار سحب مبلغ من 
المال من الصراف االلي ،او تغییر عملتك 

 اذا اردت .
 
 
 

بعض الصرافات والبنوك في حالة اردت 
 تغییر عملتك فانھ تاخذ عمولة على ذلك .

لمزید من االطالعات عن سعر صرف 
 العملة الیوم في ھونغ كونغ 

 
 www.xe.com  -الموقع :
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ATM - 4 

یمكنك العثور على جھاز الصراف اآللي في كل مكان    
في ھونغ كونغ ، اما العمولة التي یتوجب علیك دفعھا عند 

السحب من الصراف اآللي فھي اقل من العمولة التي 
 یتوجب علیك دفعھا عند السحب من البنك .

 

 
  
 

 

عند وصولك لمطار البلد المقصود 
قم بتغییر بعض من نقودك إلى 

 دوالر ھونج كونج

،  الصرف في المطار جید جدا ، 
ساعة ،  24والخدمة مستمرة 

ویجب علیك تغییر عملتك في 
المطار او السحب عن طریق 

الصراف اآللي النك سوف تحتاج 
 ذلك .  
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  852 -المفتاح الدولي ھونغ كونغ  -5  
 
  

  

  

اوقات مناسبة    -  8    

 

 

 -یونیو -االشھر المطیرة في ھونغ كونغ ھي من مایو 
سبتمبر  (باقي االشھر غیر ممطرة او قلیلة  -یولیو 

 المطر جدا )

افضل االوقات للذھاب : من مارس إلى مایو باالضافة 
 لشھري اكتوبر ونوفمبر . 

 

 

 

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة ، وھم من طوائف وجنسیات مختلفة ، باالضافة  7یبلغ عدد السكان في ھونغ كونغ حوالي 
 للصینیین .

  

اللغة  -7  

وھي نفس اللغة التي یتحدث بھا في جنوب الصین ،  -اللغة المستخدمھ في ھونغ كونغ ھي اللغة الكاتنونیة 
 ولكن االغلبیة یتحدثون اللغة االنجلیزیة . 
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 موبایل   - 9 
  

اذا كنت تود البقاء في ھونغ كونغ لعدة ایام ، فمن االفضل استخدام بطاقة جوال من 
البلد المقصود ، ویمكنك العثور علیھا في المطار ، والسوبر ماركت  وغیرھا ، كما 

 Data– 1.5GBان اغلبھا تحتوي على 
 

 ومن اشھر الشركات لبطاقات الجوال 
PCCW– HKT 

 تحتوي ھذه البطاقة على العدید من المزایا .
 

كما توجد باقات مختلف لكلتا الشركتین اختر  
 االرخص منھا 

 
 ویتمثل السعر : 

 $69HKایام ، السعر    5
 
 

 اما الشركة االخرى فھي 
One2 Free Power 

 $88HKالسعر : 
في جمیع السوبر ماركت في ھونغ كونغ یمكنك 

 العثور على بطاقات الجوال .
 
 
  

 
 
 

 

  



المیاه  - 11  

ال یمكنك استخدام میاه الصنبور (الحنفیة ) للشرب في ھونغ كونغ 
، اما اذا اردت ذلك فعلیك،  تسخین الماء  في االبریق الكھربائي 

حتى الغلیان  ثم االنتظار إلى ان یبرد واستخدامھ لشرب ، ویمكنك 
العثور على قنینات المیاه بسھولة ویسر في كل مكان في ھونغ 

 كونغ .

 

 

 

 

  

البقشیش   (االكرامیة ) - 10   
  

البقیش لیس واجبا في ھونغ كونغ ولكن اذا اردت اعطاء صبي الفندق او سائق التاكسي فیكفي ان تعطیھ    

دوالر ھونج كونج  وال تبالغ في ذلك .   2او   1   
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علم ھونغ كونغ        - 12   

 

 

 

علم ھونغ كونغ  یتكون من خلفیة حمراء ، 
. البوھینیافي وسطھا زھرة   

 

 

 


