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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

 الدوالر سنغافورة: عملة سنغافورة ھي
 

العملة التي یفضل اصطحابھا  إلى سنغافورة ،  ھي 
الدوالر والیورو، ویمكنك بسھولة ویسر العثور على ، 

 .  ATMاجھزة الصراف اآللي 
قم بسؤال  البنك الذي تتعامل معھ ، قبل مغادرتك إن كانت  

 بطاقتك االئتمانیة یمكن أن تتعامل ، بھا فـي سنغافورة
 .وذلك لتكن مطمئنن فقط 

 
  Money(، كما توجـد الكثیر من الصـرافات  

Changer   ( ، حتى  فـي  المراكز الكبرى للتسوق
  .     یمكنك العثور علیھا  فكن مطمئناً 

 
االفضل تغییر بعض من نقودك ،  قبل مغادرة المطار 

 .واالنتقال إلى مركز المدینة 
 
 . دوالر سنغافوري   1.34= دوالر أمریكي  1
 
 

 -: األوراق النقدیة في سنغافورة من الفئات التالیة 
 .دوالر سنغافوري   1000-500-100-50-10-5-2

 
 

 -:و إذا  أردت معـرفة سعـر الصـرف،  لھذا الیـوم فقـم بــزیـارة ھـذا الموقـع 
www.xe.com 
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 + 65:    المفتاح الدولي 
 

      -:كیفیة االتصال من سنغافورة   إلى بلدك 
  001+ رمز البلد + رقم  الھاتف   
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ملیون  5.5یبلغ عدد السكان في سنغافورة   
 .نسمة 
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اللغة الرسمیة  في سنغافورة  ، ھي اللغة  

 .االنجلیزیة 
 

ویستخدم السكان المحلیین كل من اللغة 
المالیزیة والصینیة ، باالضافة إلى اللغة 

 .  االنجلیزیة 

4 – ATM 
 
یمكنك العثور على جھاز الصراف اآللي ،  في  

جمیع ا رجاء سنغافورة  ،  براحة تامة كما یمكنك 
العثور على صرافات لتغییر العملة ، براحة تامة 

 .ویسر 
 

 - MRTفي مراكز التسوق وفي محطات  المترو 
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 -:شبكات للھواتف النقالھ في سنغافورة    ، وھي  3ھناك 
 
 
1- SingTel 
 
 
2- StarHub 
 
 
3– M1 
 
 

، من     )Sim card(یمنك شراء بطاقة الھاتف النقال  سیم كارت 
 .مطار   شانغي  ، كذلك من محالت  السوبر ماركت في مدینة

ویمكنك تفعیلة في نفس الوقت ، ولكن یتوجب علیك تقدیم  جواز  -  
دوالر   8سفرك لشراء  البطاقة ، وتوجد باقات مختلفة ، تبدأ من 

 .سنغافوري 
 
 

 فمن األفضل للشراء في المدینة، ولیس المطار
 
 

 

 
اغلب الدول العربیة یمكنھا ، 
 استخدام البطاقة المحلیة في

سنغافورة  ، بید ان التكلفة  
للمكالمات سوف تكون غالیة جدا 

 ، لذلك ننصحك بشراء بطاقة
 . سنغافورة  )  سیم كارت (  
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 .تتمیز سنغافورة بطقس  استوائي ، على مدار العام
درجة مئویة    21،   درجات الحرارة تتراوح ، ما بین

 .درجة مئویة   32إلى 
 
 

ینایر أو (تجنب السفر خالل السنة الصینیة الجدیدة 
 ).فبرایر
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في سنغافورة ،  صالحة للشرب فلیس ھنـــاك ) الحنفیة (تعتبر میاه الصنابیر 
 .داع لشــراء المیاه المعدنیة  
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ال تعتبر اإلكرامیة إلزامیة إال انھ في الغالب یتم قبولھا ، فمعظم  فواتیر الفنادق ،  والمطاعم تشمل ضریبة 
 %  .  10الخدمة بنسبة 
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یرمز اللون األحمر إلى األخوة والمساواة بین جمیع الناس 
 اما الھالل فیرمز. ویرمز اللون األبیض إلى النقاء والفضیلة

 
 
إلى أمة شابة وفتیة بینما النجوم الخمسة ترمز إلى المثل العلیا  

 .الخمسة وھي الدیمقراطیة، السالم، التقدم، العدالة والمساواة
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