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 اشیاء نذكركم بھا 

 العملة  -3
 

   Rupeeالعملة المستخدمة في الھند ھي الروبیة 
 
 

   Rsوقد تم استخدام الرمز 
للتعبیر عن الروبیة الھندیة 

في الدلیل السیاحي شوف 
 الدنیا .

 
وتحتوي العملة الھندیة على 
عمالت نقدیة معدنیة من فئة 

10-5 - 2 - 1 Rs   
اما العمالت الورقیة فھي من 

 - 50 - 20 - 10 - 5فئة 
100 – 500 – 1000   Rs  

ونذكرك بان یجب ان یتوفر 
لك العمالت النقدیة المعدنیة 

الصغیرة في الھند ، الن 
اغلب المحالت احیانا ال تقوم 

برد الباقي لك فتذكرذلك 
 واحرص علیھ  .

 
 احرص كذلك على اخذ بعض العمالت االجنبیة مثل الدوالر او الیورو بمبالغ معینة . 

 
حاول دائما ان ال تضع نقودك كاملة في مكان واحد ، ولمعرفة سعر العملة في الھند الیوم علیك بزیارة ھذا 

 www.xe.com  -الموقع :
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ATM - 4 

  
یتوفر جھاز الصراف اآللي تقریبا في جمیع المدن الكبرى 
والمراكز السیاحیة وكذلك مراكز التسوق والفنادق الكبرى 

والمطار باالضافة للمحطات ، ویقبل جھاز الصراف اآللي جمیع 
 البطاقات االئتمانیة دون استثناء .

 
 

اما اذا كانت رحلتك لمدینة صغیرة فمن االفضل لك بان تكون  
 نقودك نقدیة ولیس عن طریق الصراف اآللي .

 
من االشیاء التي نركز علیھا في كل مرة یتم ذكر الصراف اآللي  
ھو كتابة رقم بطاقتك ورقم البنك المودع    
 
 

 حسابك لدیة في ورقة لیتسنى لك عند ضیاع بطاقتك االتصال بالبنك لقطع الخدمة  ، حاول ان تحرص على 
 ذلك في رحلتك المقبلة ، فھناك المزید من االمور ربما تتغیر في حالة ضیاع البطاقة واالتصال بالبنك .
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عند وصولك لمطار البلد المقصود قم بتغییر بعض من نقودك إلى الروبیة ، االفضل االحتفاظ بجمیع الفواتیر 
للصراف اآللي عند استخدامة  حتى مغادرة البلد المقصود فربما طلب منك  عند المغادرة تقدیم ھذه االوراق 

 



0091  -المفتاح الدولي الھند  - 5    
 
  

  

  

 

  

اوقات مناسبة    -  8    

نحیط بالذكر  مدینة دلھي ، ولمعرفة الطقس في المدن الھندیة االخرى التي تم ذكرھا في الدلیل السیاحي  
 شوف الدنیا علیك بالرجوع للصفحة الخاصة بھا .

 
یعتبر الجو من شھر ابریل إلى 

شھر یونیو حار في دلھي ، بینما 
یصبح ممطرا من شھر یولیو إلى 

شھر سبتمبر اما من شھر 
دیسمبر  إلى اول شھر  فبرایر 

 فالجو بارد  .
 

ان افضل االوقات للذھاب إلى 
دلھي واالستمتاع بالھواء اللطیف 

-ھو في االشھر التالیة :  
 -اكتوبر  -مارس  -فبرایر 

 نوفمبر .
 

عدد السكان  - 6   

میلون نسمة . 21یبلغ عدد السكان في دلھي وضواحیھا حوالي   

  

اللغة  -7  

اللغة المستخدمة في الھند ھي اللغة الھندیة ، ویستخدم االغلبیة في المراكز السیاحیة ومراكز التسوق 
 اللغة االنجلیزیة . 
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 11  - Delhi 

 22 - Mumbai  
 33  - Kolkatta  

 141 - Jaipur  
 80 - Bangalore 

 44 - Chennai 
 20 - Pune  
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 موبایل   - 9 
  

وھو نفس النظام المعتمد في اغلب الدول العربیة    GSMان نظام الجوال في الھند ھو 
واالوروبیة  ، یتوجب منك للحصول على بطاقة جوال من البلد المقصود (دلھي )  ، نسخة 

 صورة شمسیة  . 3من جواز السفر الخاصة بك ، 
 

 اما لتفعیل البطاقة فان یتوجب علیك االنتظار ساعة او یوم كامل احیانا .
 

اما اذا كان لدیك صدیق من الھند فیمكنك تخلیص معاملة البطاقة 
 بسرعة  باسم صدیقك .

 
ویوجد العدید من االماكن لشراء بطاقة الجوال وفي الغالب السعر 

، تتكون ارقام البطاقات في الھند   Rs 100إلى  200یتراوح ما بین 
 9ارقام ، ویختلف البدأ في االرقام فمنھا یبدا بالرقم  10من 

 . 7والبعض االخر بالرقم  8والبعض بالرقم 
 

، عندما یتم    Airtelوتوجد شركات مختلفة لھذا الغرض افضلھا 
تفعیل بطاقتك فانھ یبعث لك رسالة على الجوال بھذا الخصوص 

 وذلك للشروع في استخدام الموبایل .
 
 

 ویمكنك شراء البطاقة من مطار البلد المقصود بكل یسر وراحة .
نذكرك بضرورة شراء بطاقة للجوال من البلد المقصود ، فاستخدام بطاقتك 

 الخاصة ببلدك  في بلد اخر یعني كارثة مادیة لك فحرص على ذلك .
 
 
  

 ھي ارقام مجانیة . 1800ونوجھ عنایتكم بان االرقام التي تبدا 

 

 

  



مكتب المعلومات السیاحیة  - 10  

 منظمة الھند السیاحیة 
Incredible India 

تنتشر مكاتب المعلومات السیاحیة في مدن الھند الكبرى ومنھا 
 مدینة دلھي ، باالضافة للمطارات الدولیة .

 
ویمكن لھذه المكاتب تزویدك بعناوین وارقام المكاتب السیاحیة 

 الجیدة والمزید من االطالعات عن الفنادق وغیر ذلك .
 

 ویتوفر في كل محافظة من محافظات الھند مكتب خاص بھا للمعلومات السیاحیة .
وتقدم ھذه المكاتب خدمات مثل تاجیر  
السیارات والجوالت المحلیة باالضافة 

لمركز التسوق للمشغوالت الیدویة التابع 
 لمنظمة الھند السیاحیة .

یوم األحد مغلق 
www.incredibeindia.org  

ونسلط الضوء على مكتب المعلومات 
دلھي : -السیاحیة   

DTTDC 
 دلھي  -ھیئة السیاحة 

www.delhitourism.gov.in 
 راجع صفحة انتبھ 

Connaught Place  انظر الخریطة 

البقشیش  - 11   
 

یعتبر البقشیش في الثقافة الھندیة امر جید جدا فھو كالصدقة ، وان لم یكن یتوجب علیك دفع البقشیش اال انھ في 
 الغالب ھناك من ھو في االنتظار .

 
، للشخص الذي یقوم بحمل حقائبك إلى غرفتك في الفندق .     100إلى  50ویمكنك دفع من    
للجارسون (النادل ) اذا رغبت ذلك وكانت الخدمة رائعة ، ویرجع    30إلى  10اما في المطعم فیمكنك دفع من  

 البقشیش في نھایة االمر إلى ذوق الشخص . 
في الفنادق الكبرى  ال یتوجب علیك دفع البقشیش اذا لم ترد ذلك ، فان السعر یشمل الضریبة واالشیاء االخرى مثل 

 البقشیش .
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الماء  - 13   

 

ال ننصح باستخدام ماء الصنبور (الحنفیة ) فھى 
غیر صالحة للشرب في مدن الھند باكملھا ، وعلیك 

شراء المیاه المعدنیة ، وتتفوات اسعارھا حسب 
روبیة . 25إلى  10الحجم  من   
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علم     - 12   

 
یتكون العلم من ثالثة خطوط أفقیة   

عرضیة ، اللون البرتقالى ( كلون 
 الزعفران ) فى األعلى ،

و األبیض فى الوسط ، و األخضر فى  
األسفل، و فى الوسط  عجلة زرقاء اللون 

ذراعاً.  24ذات   

 

 

 


