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 ھناك عدة طرق ومواصالت في شنغھاي ونذكر منھا االكثر شیوعا .

 
 التاكسي (سیارة االجرة ).

 
ان التاكسي في مدینة شنغھاي رخیص جدا 

بالنسبة لدول شرق اسیا ، وھو یعتبر من 
 المواصالت الجیدة في شنغھاي .

 
ویعتبر سائقي التاكسي في شنغھاي 

باالضافة للنظام والنظافة فھم اھل للثقة 
 وبعیدین عن االستغالل .

 
 

توجد عدة شركات منظمة للسیارات االجرة 
 ، وتمتاز كل  منھا بلون خاص .

 
 -ومن اشھر الشركات :

1– Dazhong  
2– Bashi 
3– Qiangsheng 
 
 

 14وجمیع سیارات االجرة یبدأ سعرھا من 
اما في اللیل فیختلف الوضع حیث تصل  ¥

 . ¥ 18إلى 
 

كیلو متر یبدا العداد بالحساب لكل  3فبعد 
 . ¥ 2.4كیلو متر 

 
 3ویعتبر التاكسي االفضل اذا كنتم اكثر من 
اشخاص ، ویلتزم جمیع سائقي التاكسي 

 باستخدام العداد . 
 

  
 المواصالت 

  Transportation in Shanghai 
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ان تلفظ اللغة الصینیة صعب للغایة ، فاذا اردت الذھاب إلى مكان ما اطلب المساعدة من موظفي الفندق وكتابة 
 اسم المكان الذي ترید الذھاب الیھ لتقدیمھ  لسائق التاكسي .

 
 وال تنسى االحتفاظ بكارت الفندق معك دائما عند الذھاب إلى خارج الفندق  .

 
اذا اردت فاتورة تفصیلیة عند ذھابك بالتاكسي ، فانھ سوف یقدمھا لك تتضمن الفاتورة السعر ومن اي النقاط 

 بدات الحركة واین توقفت .
 
 

 المترو 
 
 
 

تمتلك شنغھاي شبكة مترو كبیرة جدا 
كیلو متر مسار  410محطة و  267و

قطار ، ویعد القطار وسیلة ممیزة 
ونظیفة وامنة وكذلك سھلة االستعمال 

 في شنغھاي .
 

جمیع المحطات یستخدم موظفیھا 
بجانب اللغة الصینیة اللغة 

 االنجلیزیة .
 

باللون   Mوتوضح  عالمة المترو ب 
 االحمر .

 
ربما ال تحتاج استخدام القطار ولكن 

اذا اردت فان ذلك لیس باالمر 
 الصعب .

 
 

 جمیع الخطوط  یوجد رقم مع لون مختلف تماما عن غیرة .
 
 

 یستخدم المترو كذلك في التنقل بین المطاریین في شنغھاي .
 
 

في جمیع المحطات یمكنك شراء التذاكر من الجھاز االلكتروني الخاص 
بالتذاكر او عن طریق شباك التذاكر العادي ، ویستخدم في جمیع االجھزة 

 االلكترونیة الخاصة بالتذاكر اللغة االنجلیزیة .
 

 

 

 

 تذكرة المترو 
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جمیع المحطات تحتوي على خریطة ، وھناك 
 خریطة باللغة االنجلیزیة خاصة بالسیاح .

 . ¥ 10إلى  3یبلغ سعر التذكرة من 
 

دائما تذكر االحتفاظ بالعمالت الصغیرة لتتمكن  
 من شراء تذكرتك بسرعة من محطة المترو .

 
یتحدث اغلب الشباب الصینیون اللغة االنجلیزیة 

 فان واجھتك مشكلة فیمكنك السؤال .
 

 -لمزید من االطالعات :
www.shmetro.com  

 

 

 


