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یعتبر التسوق بالنسبة الغلب السیاح كاالكسجین 

لبقاء الحیاة ، وھي فطرة في االنسان ، وربما 
كان من اجمل لحظات السیاحة اوقات التسوق 

 ھذا في البلدان العادیة والتي تفتقر إلى مقومات التسوق الكثیرة .
 
 

فال تتفاجأ ان كنت في شنغھاي مسقط راس التسوق ، فشنغھاي كانت قدیما وال زالت ھي عنوان للموضة 
 والتسوق .

 
فان كنت تطمع في زیارة جمیع مراكز التسوق في شنغھاي ، فان ذلك یتطلب منك البقاء اسبوعین إلى ثالثة 

 اسابیع فھل انت مستعد لذلك ؟؟؟

 
 

 التسوق 
 

Shopping in Shanghai 
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 ماذا تشتري من شنغھاي ؟
دون شك بان الحریر الصین عرفت بھ الصین 

 منذ القدم وكذلك المشغوالت الیدویة .
 
 

وتشتھر الصین الیوم بصناعات مختلفة كثیرة 
منھا االحذیة والمالبس والحقائب والتحف 

 باالضافة للتطریز والزخرفة ........وغیر ذلك .
 
 
 
تتوفر جمیع الماركات العالمیة في شنغھاي   -1

بیدا انھا غالیة جدا عن االسعار المعھودة والتي 
من الممكن الحصول علیھا في بلدان اخرى او 

 مناطق اخرى في الصین نفسھا .
 
 

ولذلك ننصحك بعدم شراء الماركات العالمیة من 
 شنغھاي .

 
 
 
اذا كانت رحلتك إلى مدینة جوان جو ، فانك سوف تجد  -2

 بان التسوق بھا ارخص من شنغھاي .
 
 
السعر في شنغھاي یكون حسب مھارة المشتري في  -3

الجدال ، وال تنسى بان الصینیون لدیھم مھارة قویة في 
البیع ، وننصحك باخذ اآللة الحاسبة الخاصة بك للتواصل 

 مع البائع في الجدال .
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االفضل التعامل في التسوق بالنقد ، وتقبل المتاجر المتنوعة  -4

 الكبرى التعامل بالبطاقة االئتمانیة .
 

 
 تذكر بان التسوق في االماكن السیاحیة یكون اضعاف السعر في االماكن االخرى ، لذلك علیك االنتباه . -5
 
 التسوق في مطار شنغھاي غالي جدا . -6
 
 نوصیكم بالتسوق في مراكز التسوق والمتاجر المتنوعة الكبرى . -7
 
 
اذا لم تكن متخصص في المجوھرات ، ولیس لدیك الدرایة  -8

الكافیة بھا ، فاالفضل عدم شرائھا من المحالت الصغرى 
 وشرائھا من المراكز والمتاجر المتنوعة الكبرى .
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یوجد الكثیر من الماركات المقلدة في الصین من حقائب  -9
وساعات واحذیة وغیرھا ، فال تقبل بالسعر الذي یعطي لك ، 

 حیث یمكنك الحصول على سعر رخیص جدا بالجدال .
 

 سوف نسلط الضوء على بعض مراكز التسوق بالرغم من ضجیج شنغھاي بمراكز التسوق التي بال نھایة . -10
 
 

Shanghai No1 Department Store 
 

 -  Nanjingیقول الشعب في شنغھاي اذا لم تتسوق ھنا فتاكد بانك لم تتسوق ، ویقع ھذا المكان في  شارع  
 ،شارع التسوق والسیاحة 

 
وھو یعد اول متجر متنوع  

 11في الصین ویتكون من 
طابق  ، ھذا المتجر من 

المتاجر الحكومیة ولیست 
الخاصة ، ویتوفر بھ جمیع 

السلع الخاصة 
 بالمستھلك .

 انظر الخریطة 
 

فاذا كنت ترید  مكان جید 
لتسوق لتوفیر وقتك ، فان 

ھذا المتجر جید جدا 
باالضافة إلى انھ اسعارة 

 ثابتة وال جدال فیھا .
 

Shanghai Laojiefu  

  

 



 See Dunia    -   Shanghaiشنغھاي                                                      -شوف الدنیا 

Annabel Lee 
 
 

یمكنك  Bundعندما  تسیر  في البوند  
مشاھدة ھذا المحل الممیز ، حیث یتم تصنیع 

المشغوالت الیدویة بالحریر وكذلك یبیع 
 االكسسوارات المختلفة . 

 
 انظر الخریطة 

 
 
 
 
 
 

Pacific Department  Store 
 
 

یفضل الكثیر من الصینیون الذھاب إلى ھذا 
المتجر المتنوع ، حیث یتمیز باسعار جیدة ، 

 ویقع في میدان الشعب .
 

 انظر الخریطة 
 

 
IFC Mall 

 
  Pudongاذا كان الفندق الذي تقیم بھ في 

ورغبت في شراء الماركات العالمیة فان ھذا 
 المركز لھذا الغرض .

 Pudongیقع في منطقة   
 انظر الخریطة 

 

 

 

 المترو:
South Huangpi Road      

 

 المترو:
Lujiazui 

 



 See Dunia    -   Shanghaiشنغھاي                                                      -شوف الدنیا 

Apxinyang 
اذا كنت ذاھب إلى متحف العلوم 

، فانھ في االسفل یوجد ھذا 
المحل حیث یمكنك شراء العدید 

من السلع باالضافة للھدایا 
ولكن یتطلب منك الجھد في 

 الجدال .

 
یوجد شارعین قدیمین للتسوق ویحتویان على 

مقاھي ومطاعم ومحالت صغیرة وبوتیكات 
وھي في المنطقة الفرنسیة القدیمة في 

 شنغھاي .
 

 :  Tianzifangشارع 
 

 
 
 
 

 Xintiandiالشارع االخر : 
 
 

 

 

 

 
 Xintiandiالمترو : ْ    

 

 
 Dapuqiaoالمترو :     

 

 

 المترو:
 
 
 

Shanghai 
Science&Technology 

Museum 
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Shanghai No1 Department store 

Nanjing  شارع 

 شارع التسوق

Bund 

Annabel Lee 

Pacific Department  Store 

 میدان الشعب 
People’s square 

IFC Mall 

Pudong   منطقة 


