
 :ارقام الطواري  -1
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 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
، والروبیة الواحدة تقسم  MURالعملة المستخدمة في جزر موریشیوس ھي الروبیة ویرمز لھا بالعالمة 

 روبیة . 2000سانت ، وتتنوع انواع العمالت ما بین معدنیة وورقیة ، وتتنوع الورقیة إلى  100على 
 

ان استخدمك للروبیة في 
موریشیوس افضل فان كنت 

تستخدم الدوالر او الیورو ، فانك 
سوف تعطي سعر اقل لھذه العملة 

عند استخدامھا في اي مرفق 
 للخدمات .

كما یمكنك تغییر عملتك في المطار 
عند القدوم إلى موریشیوس  ، 

حیث توجد صرافة ھناك ، ال 
تحتوي موریشیوس  على سوق 

 سوداء .
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4 – ATM 
 

 الصراف االلي 
جمیع المراكز السیاحیة ومراكز التسوق 

والمطار تحتوي على جھاز الصراف االلي 
وجمیعھا تقبل باستخدام البطاقات 

 االئتمانیة .



المفتاح الدولي لموریشیوس - 5    
 
 
 

  00230-المفتاح الدولي 
الیوجد رمز محلي لھا  -بورت لویس    

 
 
 

عدد السكان  - 6   

یبلغ عدد السكان في موریشیوس 
 حوالي  ملیون   ونصف .

 

اللغة  -7  

اللغة الرسمیة ھي اللغة االنجلیزیة 
ولكن الجمیع یتحدث اللغة 

 االنجلیزیة والفرنسیة 
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 اینما اتجھت على ارض الجزیرة یمكنك مشاھدة طیور مختلفة ومتنوعة في منتھى الروعة والجمال 



-بطاقة الجوال : - 8   
 
 

رخیصة جدا بطاقة الجوال (الشریحة ) في موریشیوس  وھي مرتبطة 
روبیة ، وتحتوي على  140باالتصاالت جید .ویمكنك شراء البطاقة بقیمة 

روبیة . 125رصید بقیمة   

 

یمتلك اغلب المقیمین في موریشیوس  اكثر من 
موبایل  ، كما یمكنك شراء بطاقة الجوال من عدة 

اماكن ، من محل الھواتف والسوبر ماركت 
 والمراكز وغیر ذلك .

 

 

 وتوجد شركتین معروفتین  لبطاقات الموبایل :

Emtel – 1 

Cellplus - 2 

عند رغبتك في شراء بطاقة الجوال من 
موریشیوس  علیك بإبراز جواز سفرك فال تنسى 

 ذلك .

. 

 

 

 



مكاتب المعلومات السیاحیة  - 10   

لمزید من االطالعات عن جزر موریشیوس 
ومزید من التفاصیل ، یمكنك زیارة الموقع 

 الرسمي 

 للھیئة العامة للسیاحة  لجزر موریشیوس : 

www.tourism-mauritius.mu 

 

 

 
اوقات مناسبة   - 9  

جمیع فصول السنة طقس موریشوس  استوائي حار ، وصیفھا   
یبدأ من شھر دیسمبر إلى شھر ابریل .   

 اما الرطوبة فھي عالیة جدا . 

درجة  33إلى  18یتراوح الطقس فیھا لجمیع ایام السنة  ما بین 
، ویحبذ الفرنسیون الذھاب إلى موریشیوس  في شھر اغسطس 

 لقضاء عطالتھم .

البقشیش  - 11   

 ال یتعامل في جزر موریشیوس  بالبقشیش .  
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موریشیوس علم - 12   
 
 

اصبح ھذا العلم  1968مارس من عام  12في 
 ھو العلم الرسمي لجزر موریشیوس .  

 
 

 

 


