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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 
 

    (  Maldivian Rufiyaa  )  -العملة الرسمیة  فـي جزر المالدیف  ھـي الروفیة 
 
 
 

بشكل عام ال تحتاج الروفیة، وإذا كنت ترید التسوق  في 
Male   ) العاصمة. ( 

 
تقبل التعامل    Maleمعظم المحالت التجاریة في 
 .بالدوالر االمریكي او الیورو 

 
 أفضل العمالت التي یجب اصطحابھا الدوالر او الیورو 

 ).جمیع المنتجعات تتعامل بالبطاقة االئتمانیة ( 
 
 

 : العمالت النقدیة الورقیة للروفیة من فئات 
10-20-50-100-500 

 
 

 1  =  15.3  MVR الدوالر األمریكي 
 
 

و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف لھذا الیوم 
 :فقم بزیارة ھذا الموقع 

www.xe.com 

www.xe.com


 -:الھاتف  - 5 
 

 +960:    المفتاح الدولي 
 

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

 
             

 -:السكان  - 6
 

 .الف نسمة  370یبلغ عدد السكان في جزر المالدیف   
 

 ھي  اإلسالم كما أن جمیع المنتجعات: الدیانة الرسمیة 
 .یوجد بھا مسجد  

 
 -:اللغة  - 7
 
 Dhivehi -اللغة الرسمیة في جزر المالدیف، ھي اللغة الدیفھیة   
. 

ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ 
  ޔ ޕ ޖ ޗ

وتستخدم اللغة االنجلیزیة في المنتجعات واالماكن السیاحیة ، 
 باالضافة للمحالت ومراكز التسوق 

 

4 – ATM 
 

توجد  أجھزة الصراف اآللي في المطار وفي 
Male ) عاصمة المالدیف.( 

 
 

في المنتجعات ال تحتاج أجھزة الصراف اآللي، 
فالتعامل یتم بالبطاقة االئتمانیة ، او نقداً ، 

 . ویقبل الدوالر االمریكي والیورو 
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 )الموبایل ( الھاتف النقال  - 8
 
 

 -:شبكات للھواتف النقالھ في جزر المالدیف، وھي  2ھناك 
 
 
 
1- Dhiraagu 
 
 
 
2- Ooredoo 
 
 
 
 

    )Simcard(یمنك شراء بطاقة الھاتف النقال  سیم كارت 
 -، من المطار  ومن ثم الذھاب إلى المنتجع الخاص بك   

ویمكنك تفعیلة في نفس الوقت ، ولكن یتوجب علیك تقدیم 
جواز سفرك لشراء  البطاقة ، وتوجد باقات مختلفة ، تتفاوت 

 .دوالر امریكي   10إلى  2اسعارھا ما بین 
 

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
 استخدام البطاقة المحلیة في

جزر المالدیف ، بید ان التكلفة  
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

 ، لذلك ننصحك بشراء بطاقة
 . جزر المالدیف  )  سیم كارت (  

 مطار جزر المالدیف 
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 -:افضل االوقات للذھاب  - 9
 

أن األشھر المطیرة بالنسبة للمالدیف ھي من 
 شھر مایو إلى أكتوبر بینما األشھر

 
الجافة تبدأ من شھر نوفمبر إلى أبریل ، حتى في 

 أشھرھا المطیرة أمطارھا تكون خفیفة
ومتقطعة ، واحیانا ال توجد امطار في ھذه 

 .االشھر 
 

 -:المیاه  - 9
 
 

 .جمیع المنتجعات توفر لك المیاه المعدنیة ، او میاه صالحة للشرب 
 .ال تشرب من میاه الصنبور ، فھي غیر صالحة للشرب 

 
 

 -:البقشیش  - 10
 

 . لیس من الضروري تقدیم البقشیش ، ویرجع ذلك لذوقك الخاص 
 

 -:العلم  - 11
 

 یتكون من ثالثة ألوان ، ھي األحمر واألخضر
 .واألبیض 

 .األحمر یرمز للعمل والتفاني والجد ودم الشھداء 
 .األخضر یرمز للنخیل واإلسالم االزدھار

 
 أما الھالل األبیض فھو یدل على أن الدین الرسمي

 .للدولة ھو اإلسالم 
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