
 :ارقام الطواري  -1
  110 -والشرطة   119 -االسعاف 

 
 
 فولت   120قوة التیار الكھربائي  -2
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

وتختصر العملة الورقیة       ¥العملة المستخدمة في الیابان ھي الین الیاباني والذي یرمز لھ بھذا الرمز 
  5000و  1000على ثالث فئات وھي 

، كما تحتوي على عمالت 10.000و
 معدنیة .

ان المثیر في النقود المعدنیة الیابانیة 
حیث       ¥50&  5العملة النقدیة من فئة 

 توجد دائرة فارغة وسطھا .
 

 المطار 
عند وصولك إلي المطار ، االفضل تغییر  
عملتك في المطار ، فالتغییر في المدینة 

یتطلب منك وقت اطول ، كما یجب ان تنتبھ 
بانھ  ال توجد  فوائد على تغییر العملة في 

 المطار . 
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ATM - 4 

الصراف اآللي    
عكس تصورك فان البنوك  في الیابان التقبل اي بطاقة ائتمانیة خارجیة ، ولكن یمكنك استخدام الصراف اآللي 

 في بعض االماكن .
 ویتوفر في المطار العدید من اجھزة الصراف اآللي لذلك یتوجب علیك سحب مبلغ جید وانت في المطار .

في السوبر ماركات المتداولة في الیابان (سفن الفن ) 
    

یتوفر امامھا جھاز صراف آلي و یقبل جمیع البطاقات االئتمانیة عدا  
    فانتبھ لذلك .

 Post Office    البرید-    
 یوجد في اغلب مكاتب البرید جھاز الصراف اآللي 

  
 كما توجد بعض البنوك الدولیة مثل سیتي بنك وھو یقبل البطاقات االئتمانیة بمختلف انواعھا .

 انتبھ 
 ففي كل مرة تقوم بعملیة السحب یوخذ منك كفوائد 

، لذلك علیك سحب مبلغ جید واالحتفاظ بھ .      
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7 - Eleven 

Mastercard 

ATM 

400 ¥ 

 

 

 



0081  -المفتاح الدولي في الیابان   - 5    
 
  

  

  

 

  

السیاحة داخل الیابان  - 8    

اذا اردت السیاحة داخل الیابان فاالفضل استخدام القطار وتحتوي الیابان على عدة انواع من القطارات  
ویتوجب علیك الذھاب لمحطة طوكیو 

لشراء تذكرتك ، اغلب مدن الیابان تستخدم القطارات السریعة من نوع      

  

 

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة .  127یبلغ عدد السكان في الیابان   

  

اللغة  -7  

 اللغة الرسمیة ھي اللغة  الیابانیة . 
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 3  - Tokyo 

 45 - Yokohama  
 6  - Osaka 

 52 - Nagoya  
 11 - Sapporo  

 78 - Kobe 
 75 - Kyoto  

Tokyo Station 
Shinkansen 

 
 

 Tokyo Station                 محطة طوكیو 

Shinkansen 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

الن نظام الموبایل في الیابان مختلفة عن نظام اغلب الدول العربیة واالوروبیة ،  لذلك 
 Dataال یمكنك استخدام البطاقة الیابانیة ، ویمكن لبعض الموبایالت استخدام بطاقة 

 فقط . 

B-mobile 

1GM Data ¥ 3980 

  

 بما ان النظام المستخدم في الموبایالت في الیابان ھو لیس

GSM 

وھو نظام یختلف تماما عن اغلب   الدول  
لذلك ال تستطیع استخدام ھاتفك النقال  ھناك 
، اما اذا كنت مضطر لذلك فتوجد العدید من 
المكاتب في المطار الیجار اجھزة الھواتف 
النقالة مع البطاقة ولكن بسعر غالي جدا ، 

اما في داخل المدینة فمن الصعب العثور على 
 ھذه المكاتب فانتبھ لذلك .

 

ومن مزیاھا السیئة تلك الموبایالت 
المستاجرھا بانك تتلقي المكالمات مجاني 

ولكن اذا نویت اصدار مكالمة فان 
 السعر مرتفع جدا .  

 

اذا كان موبایلك ینطبق مع نظام 
الھواتف النقالة الیابانیة واردت 
استخدام  بطاقتك الخاصة ببلدك 
فاعلم ان المكالمات سوف تكون 

 غالیة جدا 

  

 

 

 

 مكتب لالیجار الھواتف النقالة في المطار 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 11   

 عند وصولك إلى مطار 

في صالتي المطار یوجد مكتب ھیئة السیاحة الوطنیة    
الیابانیة ، حیث تتوفر لدیھم جمیع المعلومات الشاملة 

والكافیة عن اي استفسار عن المدینة المقصودة ، وھم 
 یتحدثون اللغة االنجلیزیة بطالقة .

كما یمكنك العثور على بعض المكاتب الصغیرة بداخل 
 المدینة للمعلومات السیاحیة .

www.jnto.go.jp                                       

اوقات مناسبة   - 10    

ان افضل االوقات للذھاب إلى الیابان ھو من وسط شھر 
سبتمبر إلى وسط شھر اكتوبر في وقت (الخریف ) حیث 

تكون االشجار بمختلف انواعھا واالوراق بمختلف الوانھا  
مثیرة جدا  والھواء لطیف، اما شھر ابریل فھو حكایة اخرى 
ممتعة للسیاحة إلى طوكیو حیث تتفتح ازھار شجر الكرز  .  

   

اما من مایو  إلى بدایة سبتمبر فان الھواء حار والرطوبة  
 عالیة ، واما من نوفمبر إلى مارس فان الھواء بارد .

البقشیش  - 12   

بعدم الدفع ..ال یتعامل بالبقیش في الیابان  لذلك علیك االنتباه   
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-علم  : - - 13   

 

ھو عبارة عن مستطیل ابیض في وسطة دائرة حمراء تعبر   
 عن شروق الشمس .

 

 
Narita 
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 المترو  - 14 
 
 

في جمیع  محطات المترو والقطارات  
توجد صنادیق  لالمانات  اذا وودت 

وضع حقائبك بھ ثم قفلة ، وھي  
باحجام مختلفة والسعر للصندوق 

  24لمدة
 

    ¥  600إلى  300ساعة یتراوح من 
 انتبھ لعدم ضیاع المفتاح .

  
 
 
 
 
 
 

 عالمة معبد بوذا  - 15
 
 

سوف تشاھد في الیابان في بعض 
االماكن وفي الخرائط الصلیب 

رمز للنازیة، كان  ھوالمعقوف 
  ھتلریستخدم كرمز ألدولف 

ولكن ھذه العالمة ال تمد للعالمة 
االولى بصلة فاالخرى تعبر عن وجود 

 معابد . 

 

 

 تاریخ الیابان  - 16
 

یعتبر تاریخ الیابان استثنائي جدا ، فعند تولي اي امبراطور جدید للحكم یبدأ تاریخ الیابان من البدایة ، 
حسب تولي ھذا االمبراطور للحكم، ویعطي كل امبراطور اسم خاصة بفترة حكمة ، فاالمبراطور الحالي فترة 

 ، ویستخدم التاریخ المیالدي في انحاء الیابان باالضافة لھذا التاریخ ومثال على ذلك :  Heiseiحكمة باسم 
 

 2013 - 8 - 23التاریخ المیالدي : 
     25   - 8 - 23التاریخ الیاباني :
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 فاقدي البصر  - 17
 
 
 

توجد خطوط صفراء بسطح مرتفع 
خاصة بفاقدي البصر في محطات المترو 

والقطار ، كم توجد في جمیع الشوارع 
المركزیة ، وعند انتظارك لالشارة سوف 

تسمع صوت ممیز ھذا الصوت خاص 
 بھذه الفئة .

 
 
 
 
 

 الخدمات االتوماتیكیة : - 18
 

تتمیز الیابان بوجد العدید من اآلالت واالدوات االتوماتیكیة 
والمنتشرة في كل مكان ، فھذه االجھزة ال تقتصر على شراء المیاه 

والمشروبات الغازیة بل تتجاوز ذلك بكثیر فاغلب الطلبات یمكنك 
شراؤھا  عن طریق االجھزة االتوماتیكیة لذلك یفضل ان تحتفظ 

 لدیك دائما .    ¥ 100بمبلغ من المال من فئة 

 

 

 المیاه :    - 20
 
 

في الیابان یمكنك شرب  میاه الصنبور     
 (الحنفیة ) .

 

 مترجم : - 19 
 

ربما اضطرتك الظروف لوجود مترجم بینك وبین اي شخص 
، او لدیك حالة طارئة ، او غیرھا من مفاجات السفر ،  

وتطلعھم على    52858185فعلیك االتصال على ھذا الرقم 
ماترید ویقومون بترجمة طلبك للشخص المقصود باللغة 

 الیابانیة لكي یتمكن من مساعدتك . 


