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 ATMالة السحب االلي  - 4
 .افضل العملة الصتحابھا معك إلى زنجبار ھي الدوالر االمریكي النقدي 

 یجب االحتفاظ بالعمالت النقدیة الصغیرة من الدوالر االمریكي .
في كثیر من االماكن باالضافة  A.T.Mتوجد ماكینات الصرف االلى 

للبنوك ، في المدن الصغیرة من الصعب العثور على ماكینة الصرف االلى 
A.T.M  لذلك من االفضل اصتحاب المبلغ نقدا ، كما ننبھ بعدم استخدام

 % كاعالن .5البطاقة االئتمانیة في التسوق النھ یاخذ بمقدار 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
 Tanzanian shillingالعملة في تنزانیا  ھي 

 
ان العملة المتداولة واالكثر رواجا في زنجبار ھي الشلن 

 التنزاني .
 االفضل تغییر عملتك في مكاتب الصرافة .

الشلن التنزاني متغیر دائما فیجب معرفة صرف العملة 
 لكل یوم . 

من  100إلى  50عند وصولك إلى المطار قم بتغییر من 
 الدوالر االمریكى إلى الشلن التنزاني .
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عند تغییر عملتك احتفظ بفاتورة التغییر ، وذلك 
لتقدمھا عند مغادرتك حیث یتم تغییر  المبلغ المتبقي  

 من الشلن التنزاني إلى الدوالر االمریكي .
انتبھ وتذكر بان العملة التنزانیة الیمكنك االستفادة 

 منھا في دول افربقیا االخرى  قانونیا . 

ة ، فان الشلن  التنزاني  او الدوالر االمریكي  ھو االفضل للتسوق .   اذ كان تسوقك في المدینة الصخری



 المفتاح الدولي 

00255مفتاح االتصال الدولي  لتنزانیا   ھو    

  الھاتف
  21 -المفتاح المحلي لزنجبار 

22 -دارالسالم    
 
 

 

 

 بطاقة الموبایل 

رخیصة جدا بطاقة الموبایل في زنجبار ، كما 
     5~3یمكن للجمیع استخدامھا وقیمتھا 

 دوالر امریكي 

كما یمكنك شراءھا من جمیع المحالت ، 
ننصحكم دائما عند الوصول  للبلد المقصود 

شراء بطاقة موبایل خاصة بذلك البلد ، وعدم 
استخدام بطاقتك الخاصة ببلدك الن المكالمات 

 سوف تكون غالیة جدا .

07رقم الموبایل في زنجبار یبدأ   
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 من اشھر شركات الموبایل في زنجبار 

Celtel 
Zantel 
Telestial 

 



 

 الطقس في زنجبار 

من شھر مارس إلى مایو ومن شھر نوفمبر إلى دیسمبر ایام 
 ممطرة ولست جیدة للسفر والسیاحة إلى زنجبار .

اما باقي ایام السنة فھي جیدة للسفر والسیاحة و درجة الطقس 
32 - 24تتراوح مابین   

 

-السكان :   
 یبلغ عدد السكان في زنجبار كاملة ملیون .

الف . 220اما مدینة زنجبار وحدھا فیبلغ عدد سكانھا   

 العلم 

لقد تغییر علم زنجبار 
بتغییرات التاریخ والعلم 
الحالي الذي استقر علیھ 

، ھو 2005في عام 
عبارة عن علم مشترك 
 بین زنجبار وتنزانیا . 

اللغة المتداولة ھي السواحلیة وأغلب السكان یتحدثون االنجلیزیة .           -اللغة :  
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Zanzibar Tanzania 

  


