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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

 عملة البالد الرسمیة في مالیزیا
 . )RM(الرینجت المـالیــزیـة ھي  

 
 یمكنك تغییر عملتك بكــل راحــة في مالیزیا

ولكــن بعض العمالت تكون رخیصة  جداً، العملة التي  
 )   .الدوالر( یفضل اصطحابھا معك إلى مالیزیا  

 
االفضل تغییر بعض من نقودك قبل مغادرة المطار 

 .واالنتقال إلى مركز المدینة 
 
 

 :األوراق النقدیة في مالیزیا الفئات التالیة 
 1-5-10-50-100 

 
 $RM      =1  US 4  تقریبا 

 www.xe.com:     و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف لھذا الیـوم فقـم بــزیـارة ھـذا الموقـع 
 .  ھناك العدید من محالت الصرافة ،  في مراكز التسوق والمناطق السیاحیة 
 .راجع نقودك بعد الصرف وقم بعدھا ، فاحیانا ال تعطي  نفس قیمة الصرف 

 



 -:الھاتف  - 5 
 

 +60:    المفتاح الدولي 
 

      -:كیفیة االتصال من مالیزیا إلى بلدك 
  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف   

 
Kuala Lumpur                   3      

Langkawi                   4    
Johor Bahru                   7      

Penang                  4      
Melaka                  6      

Kota Kinabalu                  8      

 -:السكان  - 6
 

 .ملیون نسمة  1.5یبلغ عدد السكان في كواال لمبور   
 .ملیون نسمة  30 في مالیزیا  

 
 
 -:اللغة  - 7
 

الماالویة ھي اللغة الرسمیة المتحدث بھا إال إن اللغة 
 .اإلنجلیزیة منتشرة بشكــــل كبیــــر 

 
في اغلب االماكن السیاحیة والتسوق یتحدثون اللغة  

 .االنجلیزیة 

4 – ATM 
 

تقریبا یمكنك العثور على جھاز ،  الصراف 
االلي في جمیع انحاء  مالیزیا   براحة تامة ، 

كما یمكنك العثور على ، صرافات لتغییر العملة 
 .براحة تامة ویسر 

 
 

 إذا كنت تستخدم جھاز صراف االلي  في مالیزیا
، االفضل استخدام الجھاز الواقع خارج البنك و 

 .خالل ساعات العمل الرسمیة 
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 )الموبایل ( الھاتف النقال  - 8
 
 

  -:شبكات للھواتف النقالھ ، الرئیسیة في مالیزیا وھي  3ھناك 
1– Celcom  
 
 
2– DiGi  
 
 
3– maxis - HOTLINK 
 
 

من المطـــار و مــن أي سـوبــر ماركت في )  السیم كارت ( یمكنك شراء بطاقة 
السیم (مالیزیا باإلضافة للمــراكز ،  و یجب علیك اظھار  جواز سفرك  لشراء 

 .  RM 15، وسعرھا  ال یتجاوز ) كارت 
 
 
 

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
 استخدام البطاقة المحلیة في

مالیزیا   ، بید ان التكلفة  
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

 ، لذلك ننصحك بشراء بطاقة
 . مالیزیا )   سیم كارت (  
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 -:البقشیش  - 11
 
 

 البقشیش لیست شائع في مالیزیا ، اال في الفنادق الكبرى ،
 .لحاملي الحقائب  ، وفي المطاعم الكبرى ان اعجبتك الخدمة  
  

  
 
 
  

 -:افضل االوقات للذھاب  - 9
 

تتمیز مالیزیا ، بمناخ استوائي مع طقس حار على مدار السنة ، 
درجة   32درجة مئویة إلى    21،   درجات الحرارة تتراوح ما بین

 .مئویة 
 

یعتبر مناخ مالیزیا من أكتوبر  إلى ابریل ، فصول ممطرة أما بقي 
الشھور فإن األمطار تكون قلیلة ، وفي كلتا الحالتین فان أمطار 

 .مالیزیا غیر غزیرة ومتقطعة 
 

 -:المیاه  - 10
 
 

ال یمكنك شرب ماء الصنبور في مالیزیا  ، لذلك علیك شراء المیاه المعدنیة ،  من 
 .محل السوبر ماركت 

 
 

 -:العلم  - 12
 
یتكون من خطـــوط بیضاء وحمـراء ، رمـز لعدد  

الوالیات أمـا المربع األزرق ، الذي یوجد باألعلى فھو 
المیاه التي تطــل علیھـــا مالیزیا ،  أما الشمس فرمـز 

للنھضة والتقـدم ، الھـالل فیـرمز للدین الرسمي في 
 .الدولة إال وھو اإلسالم 
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