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 : رقم الطواري  -1
 

 10177:  اإلسعاف                         10111:  أرقام ھواتف الطوارئ  
 
 

 112:  أرقام الطوارئ عن طریق الھواتف النقالة 
 
 
 V 220:  الكھرباء    - 2
 

معظم الفنادق لدیھا المقابس الكھربائیة 
الدولیة ، أو یمكنك أن تطلبھ من  مكتب 

 .استقبال الفندق
عادة تتوفر المقابس الكھربائیة المذكورة  ،  

 .لدى  معظم البقاالت 

 اشیاء نذكركم بھا 

 راند جنوب أفریقي:   العملة     -3
 
 

،وقد 1961بدأ التعامل بعملة الراند  في عام 
 . تم تغییر شكل العملة عدة مرات 

صور (ویتصدر العملة الجدیدة من الراند 
نیلسون ماندیال مطبوعة على جمیع 

، وھي 2012حیث طبعت  في عام ) اوراقھا 
 . اخر مطبوعات عملة الراند االفریقي 
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الراند الوحدة النقدیة في جمھوریة جنوب أفریقیا وتصدر األوراق 

 .راند 10راند و 20راند،  50راند،   100راند،  200البنكیة بفئة 
 
 

المیاه "حرفیا ( "Witwatersrand"ویأخذ الراند اسمھ من 
، وھو التالل الذي بنى علیھ )في اللغة اإلنجلیزیة" البیضاء

جوھانسبرغ وحیث تم العثور على معظم رواسب الذھب في جنوب 
 .أفریقیا

 
 

 .سنت 100وقد قسمت راند إلى 
 .سنتا 10، 20، 50راند،  1راند،  2راند،  5: ھناك عمالت

 راند     5

 
 .إذا كان سفرك عن طریق مطار دبي  ،  یمكنك شراء بعض من عملة الراند في المطار

 
  -ماستركارد -فیزا كارد ( أفضل طریقة للحصول على راند بستخدم بطاقة البنك الخاص بك 

عمولة ویستغرق وقتا %  2.5، لألسف البنوك في جنوب أفریقیا تحصل على )  )البطاقات  االئتمانیة (-
 .وعادة لیست جیدة اسعار  الصرف  لتغییر المال، 

  
الیورو والدوالر االمریكي ،  ھي أفضل العمالت لالستخدام في جنوب افریقیا ،  بعض البنوك في كیب 

 .تاون تقبل الریال سعودي
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4 -             ATMماكینة الصراف اآللي 
 
 
 

یمكنك  العثور على أجھزة الصراف اآللي بسھولة 
في جنوب أفریقیا، وسعر العملة أفضل بكثیر من 

 .البنوك
نوصى باستخدام أجھزة الصراف اآللي، بدال من 

 .الدوالر االمریكي  أوالیورو  
 
 

توجد  أجھزة الصراف اآللي داخل جمیع المطارات 
 .في جنوب أفریقیا

 
 

 . راند   3000الحد االقصى  للسحب الیومي ھو 
 
 
 
 
 -:الھاتف  - 5
 

 +27:    المفتاح الدولي 
 

      -:كیفیة االتصال من جمھوریة جنوب أفریقیا  إلى بلدك 
  00+ رمز البلد + رقم  الھاتف   
   

Cape Town :    21    
Durban :   31                      

   
Johannesburg :   11    

Port Elizabeth :    41    
Pretoria :   12  

 

 
ننصح  باستخدام أجھزة الصراف اآللي في مراكز 
التسوق أو داخل البنوك، االفضل عدم استخدام  

 .أجھزة الصراف اآللي المنتشرة في الشوارع

 -:السكان  - 6
 

 .ملیون نسمة  57یبلغ عدد السكان في جمھوریة جنوب أفریقیا  
 

 ) .٪ من سكان بلدة كیب مسلمون 25(  ملیون نسمة  4في كیب تاون 
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 )الموبایل ( الھاتف النقال  - 8    
 
 

:شبكات رئیسیة للھواتف النقالھ في جمھوریة جنوب أفریقیا   ، وھي  2ھناك 
- 
 
 
1- MTN 
 
 

Vodacom – 2 
 
 
  

و  Vodacomتقریبا في جمیع مراكز التسوق یمكنك أن تجد 
MTN محالت الخدمة. 

 
سیم  ( دقائق بطاقة الموبایل  5یجب أن تظھر جواز سفرك وخالل 

 .جاھزة لالستخدام) كارت 
 

 ).رخیصة جدا -راند  3إلى  1(والثمن ھو 
 

علیك طلب ذلك من العمالء في المحالت ( Data   إذا كنت ترید 
 ).الخاصة بذلك  حیث تضاف  إلى ھاتفك النقال على الفور

 
 

توفر العدید من الفنادق والمقاھي خدمة الواي فاي المجانیة في 
 ).بما في ذلك المطارات(جنوب أفریقیا 

 

 -:اللغة  - 7
 

 ھناك إحدى عشر لغة رسمیة في جنوب أفریقیا 
 Zulu  -  Xhosa:  على سبیل المثال   

 ............  Afrikaans    
 

 .یمكن للجمیع تقریبا التحدث باللغة اإلنجلیزیة
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 -:افضل االوقات للذھاب  - 9 
 
 

 .جنوب أفریقیا لدیھا مناخات إقلیمیة متفاوتة
یونیو (مدینة كیب تاون  الوقت الممطر من 

حیث تتراوح درجة ) إلى سبتمبر  فصل الشتاء
 . درجة مئویة  8~  18: الحرارة ما بین 

 
 .أبریل، مایو، سبیتمبر وأكتوبر طقس معتدل

 
درجة مئویة   16) ~  26(من نوفمبر إلى مارس  فصل الصیف حیث تتراوح درجة الحرارة ما بین

 ).في مدینة كیب تاون 

 -:المیاه  - 9 
 

 .في جمیع المدن الكبرى في جنوب أفریقیا میاه الصنبور آمنة للشرب
 

 هجمیع المحالت التجاریة یمكنك أیضا شراء المیاه المعدنیة للشرب او میا
 .الشرب العادیة 

 -:العلم  - 11
 
 

كان أول علم وطني لجنوب افریقیا قد تم نقلھ 
، وھو یوم 1994ألول مرة في عام 

االنتخابات األولى، مما أدى إلى أن یكون 
نیلسون ماندیال أول رئیس بعد الفصل 

 .العنصري
 

 .وھو یتألف من ستة ألوان

 -:البقشیش  - 10
 

 .٪ من الفاتورة في المطاعم والفنادق5حوالي 
 .وعدد قلیل من الراند لسیارة األجرة


