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 فولت   220قوة التیار الكھربائي  -2
 
 
 
 

 

 اشیاء نذكركم بھا 

 

 العملة  -3
 
 

العملة المستخدمة في الصین ھي 
الیون ، وقد تم االستعانة في القائد 

السیاحي شوف الدنیا بوضع العالمة 
 لتعبیر عن الیون .  ¥
 
 

في الصین یتوجب علیك االحتفاظ 
دائما بالعمالت الصغیرة ، ویمكنك 

تغییر العملة الصینیة في اي بلد 
 اسیوي تذھب الیھ .

 
 

 

 

 

 
4 – ATM 
 

ماكینة الصراف  اآللي ، تنتشر في اكثر المناطق  في شنغھاي ، 
( مراكز التسوق والمراكز السیاحیة  ) ولكن االفضل استخدامھا 

 بداخل البنك .

 See Dunia - Shanghaiشنغھاي                                                         -شوف الدنیا 



المفتاح الدولي في الصین   - 5    
 

0086المفتاح الدولي     
21  -شنغھاي   

10  -بكین    
20  -جوانزو    

 

  

 

-سیاحة داخلیة في الصین  :  - 7  

 

من شنغھاي یمكنك الذھاب إلى المناطق االخرى داخل الصین  
بالقطار السریع ، وتوجد عدة محطات لذلك    

 

 

كما نذكرك بان شراء التذكرة من محطة القطار لیس باالمر  
السھل لذلك علیك شرائھا  من وكاالت السیاحة واالستفسار  

 عن رقم قطارك ومحطة حركتة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد السكان  - 6   

ملیون نسمة  . 23یبلغ عدد السكان في شنغھاي حوالي   

 

Santa Lucia 

See Dunia - Shanghai             شنغھاي                                       -شوف الدنیا  

 

 



-بطاقة الجوال : - 8   
 

ان الھواتف النقالة وبطاقتھا  رخیصة  جدا في الصین ویمكنك شراء بطاقة من 
الصین لجوالك من محالت بیع مستلزمات الدخان او المكتبات وال ننصحك 

بالذھاب إلى مراكز بیع الھواتف الكبرى وال مراكز االتصاالت ، ویطلب منك 
احیانا تقدیم جواز سفرك بینما احیانا اخرى ال یستوجب ذلك ولضمان اجعل 

 جوازك جاھزا عند الذھاب لشراء بطاقة الجوال (الشریحة ) .

 

وال تنسى ان تسال ان یفتح لك الخط الدولي عند شرائك  
 البطاقة . 

یون للبطاقة   60السعر في الغالب یكون    

 

ومن اكثر الشركات شھرة وھي الكبرى والوحیدة في 
 الصین لبطاقات الھاتف النقال ( الجوال)  (الموبایل )

China Mobile 

 

 

 

 



 Tourist Information & Service Centres -  10 

تحتوي شنغھاي على العدید من المكاتب السیاحیة ، حیث تساعد ھذه المكاتب في اعطاء المعلومات 
باالضافة إلى انھ یمكنك الحصول على خریطة للمدینة المذكورة مجانا ، ومن اشھر المكاتب في 

ففي شارع   االخرشنغھاي مكتب المعلومات السیاحیة في المطار اما   

والباقي منتشرة في ارجاء مدینة  
 شنغھاي .

 

 

اوقات مناسبة   - 9    

افضل االوقات للسفر إلى شنغھاي ھو من شھر 
 مارس إلى شھر اكتوبر .

البقشیش (االكرامیة ) - 11   

ال یستخدم نظام البقشیش في الصین الي سبب من االسباب ، وان كان بعض المسافرین یقدمون 
 البقشیش للموظفي الفندن الذین یساعدون في ادخال الحقائب ، فالرجاء عدم تقدیم البقشیش .

علم الصین  -12   

یتكون علم الصین من اللون االحمر مع وجود نجوم ذھبیة 
وتوجد   النجمة الكبیرة في الوسط على طرف العلم من 

االعلى وتحیط بھا على شكل نصف دائري اربع نجوم صغیرة 
  

اما االحمر فھو یعني دماء الشھداء في الثورة واما النجمة 
الكبري فھي ترمز للحزب الشیوعي الصیني بینما ترمز 

 النجوم  االربع  الصغیرة إلى طبقات الشعب . 

See Dunia - Shanghai                شنغھاي    -شوف الدنیا                          

 

 

Nanjing 



 العالج  - 13
 

اذا عرض علیك البعض العالج باالبر الصینیة او 
الطب الصیني القدیم ، اعتذر لھ وال تقبل ، ویمكنك 
العثور على التداوي باالبر الصینیة او الطب القدیم 

 في مراكز عالجیة ثقة .
 
 
 
 
 
 
 

 الماء    - 14
 

اكثر الفنادق تقدم زجاجات الماء مجانیة ، حیث الیمكنك 
 تناول میاه الحنفیة للشرب .

 
 

إلى  1,20یمكنك شراء زجاجات الماء من شنغھاي بقیمة 
، المیاه في المطاعم في الغالب تكون مجانیة اال انھا  ¥ 2

   Evianفي بعض المطاعم تقدم لك میاه معدنیة مثل 
 ویكون سعرھا غالي جدا فعلیك االنتباه لذلك .

 
 

 See Dunia - Shanghaiشنغھاي                                                         -شوف الدنیا 

 

 

 معابد  - 16
 
 

جمیع المعابد في 
الصین یمكن 

للفتیات الدخول 
الیھا بالعباءة فال 
توجد مشكلة في 

 ذلك  .

اطفال    -  15     
اكثر المناطق في الصین الدخول مجاني 

 1.20لالطفال الذین یبلغ طولھم اقل من 
 متر .

 


