
 :ارقام الطواري  -1
           999 -والشرطة   998 -االسعاف 

 
 
 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
 العملة المستخدمة في االمارات ھي الدرھم االماراتي ، تتمثل في الفئة الورقیة من العملة 

 200-500- 100-50 - 20– 10 –5من فئة 
 درھم . 1000-
 

 فلس . 50– 25اما الفئة المعدنیة فتتمثل في 
دائما حاول ان تكسب عادة االحتفاظ بالعمالت 

الصغیرة في السفر فھناك اماكن كثیرة ، 
 سوف تحتاج لھا  . 

 
 

اذا لم تتمكن من تغییر عملتك في بلدك فیمكنك 
 ذلك في مطار البلد المذكور (دبي )

  3.67ویساوي الدرھم االماراتي دائما سعرة 
 دوالر امریكي ثابت دائما .
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4 – ATM 
 

تقریبا یمكنك العثور على جھاز 
الصراف االلي في جمیع ا رجاء 

االمارات براحة تامة ، كما یمكنك 
العثور على صرافات لتغییر العملة 
براحة تامة ویسر ، ویمكنك العثور 

 على االفضل منھا في الصرف .

 



+971المفتاح الدولي لدولة االمارات :   - 5    
 

02ابوظبي :  
04دبي :    

06الشارقة وعجمان وام القیوین :   
03العین  :   
  09الفجیرة: 

  07راس الخیمة : 

الطقس   - 8    

 

اذا كنت ترغب في زیارة دبي واالستمتاع بجوھا الحار 
 فیمكنك زیارتھا من مایو إلى اخر سبتمبر .

 

 

اما اذا كنت من عشاق الجو المنعش وترغب في زیارة 
دبي والھواء طلق ومنعش فعلیك زیارتھا من نوفمبر إلى 

 مارس .

 

 

 

عدد السكان  - 6   

ملیون ونصف  نسمة . 5یبلغ عدد السكان في االمارات    

 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة اللغة العربیة واغلب االماكن السیاحیة 
 یتحدثون االنجلیزیة  
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Santa Lucia 

 

 



-بطاقة الجوال : - 9   
 

دائما تذكر بانھ من االفضل استخدام بطاقة الجوال للبلد المقصود بدال من 
 استخدام بطاقة بلدك وتراكم الفاتورة علیك .

 

ویمكنك في دبي اقتناء بطاقة جوال من المطار او السوبر ماركت والبقاالت 
 فھي متوفرة في اماكن عدة ، ویتوجب علیك لشرائھا ابراز جواز سفرك . 

 

ویوجد شركتین لبطاقات الجوال في االمارات االتصاالت ودو ، اما السعر 
درھم . 50فحوالي   

أغلب الدول العربیة یمكنھا استخدام البطاقة 
المحلیة في اإلمارات بید ان التكلفة للمكالمات 

سوف تكون غالیة جدا لذلك ننصحك بشراء بطاقة 
 لجوالك من الدولة المتجھة الیھا  .

 

 

Du              دو 

 اتصاالت 
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المیاه   - 10   

 

ال یمكنك استخدام میاه الصنبور (الحنفیة ) للشرب في دبي ، واالفضل 
استخدام المیاه المعدنیة والتي تتوفر في السوبر ماركت والبقاالت 

 وغیرھا من االماكن ،

 

اما االسعار فالقنینة  
  1.50الكبیرة بسعر 

درھم، اما القنینة 
 75الصغیرة بسعر  

 فلس .

 

البقشیش  - 11   

ال یتوجب علیك اعطاء البقشیش ، وان كان دارجا في المطاعم وغیرھا 
من االماكن ولكن ال یتوجب علیك المبالغة في العطاء فدرھم او درھمین 

 مبلغ كافي جدا للبقشیش .

علم اإلمارات - 12   

 

 

یقسم إلى أربعة أقسام مستطیلة الشكل القسم األول 
منھا لونھ أحمر یشكل طرف العلم ، اما االلوان 

الباقیة وھي  األخضر واألسود واألبیض، والتي 
تتوزع مساحة العلم، بأقسامھ األربعة المستطیلة 

 الشكل. 
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