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نًا الصين المعروفة رسميًا باسم جمهورية الصين الشعبية هي الدولة األكثر سكا

تقع في شرق آسيا . مليار نسمة1.338في العالم حيث يقطنها أكثر من 

تتألف الصين . ويحكمها الحزب الشيوعي الصيني في ظل نظام الحزب الواحد

مقاطعة وخمس مناطق ذاتية الحكم وأربع بلديات22من أكثر من 

الموقع
تقع جمهورية الصين في الشرق من قارة آسيا ،

كما تشارك الصين حدودها البرية

مع ست عشرة دولة مختلفة،

طاجيكستان، وباكستان، وبوتان، ونيبال،: وهم

وكازاخستان، وروسيا، وكوريا الشمالية، وفيتنام،

ومنغوليا، وبورما، والهند، وهونج كونج، وماكاو،

وأفغانستان، وقيرغيزستان،

.وجمهورية الديمقراطية الشعبية

لمحة تاريخية عن الصين

تعتبر دولة الصين مهداً للحضارات،

باإلضافة إلى أنها واحدة من أقدم الحضارات

التي عرفتها البشرية، 

والتي بدأت على حوض النهر األصفر الخصيب 

في سهل الصين الشمالي، وقد بقي الحكم الملكي الوراثي 

مسيطراً على الدولة الصينية أللف عام والمعروف 

باسم األسرات، إال أنه تمت اإلطاحة بالنظام الملكي

، 1911في العام 

1949وتم تأسيس الصين الشعبية في العام 
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الطبيعية الجغرافية

تتميز الصين بطبيعة واسعة ومتنوعة،

حيث يضم شمال الدولة سفوح الغابات 

،وتاكالماكانگوبيوصحراء 

وفي الجنوب توجد الغابات شبه االستوائية ، 

، وكاراكورامكما تفصل سالسل جبال الهيمااليا، 

شان الصين عن جنوب ووسط قارة آسيا،وپامير،وتيان

باإلضافة إلى األنهار التي تجري من هضبة التبت

إلى الساحل الشرقي المليء بالسكان، 

كما يطل الساحل الصيني على المحيط الهندي

كم، 14.500حيث يمتد طوالً إلى حوالي 

، والبحر األصفر، بوهايويحده بحر 

.وبحر الصين الشرقي والجنوبي

المناخ في الصين

يتميز المناخ بتباينه نظراً لمساحتها الواسعة

گوبيوتنوع تضاريسها، ويعتبر مناخ صحراء 

األكثر تطرفًاتكالمكانوصحراء 

°38حيث تزيد درجة الحرارة فيها على 

خالل فصل الصيف،

في فصل الشتاء، ° 34-وتنخفض إلى ما دون 

أما األمطار فتسقط معظمها خالل فصل الصيف،

ويتميز الشتاء بأنه جاف برياح عاتية،

. وال تسقط الثلوج إال في المناطق الشمالية بكميات قليلة
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اللغة في الصين

تعتبر لغة هان الصينية هي اللغة الرسمية للبالد، 

ألف مقطع 300على الرغم من أنها تتألف من 

أنها من اللغات الشهيرة،رمزاً،إالأو 

باإلضافة إلى اللغات القومية

. التي تستخدمها األقليات في الدولة

الدين في الصين 

ال تفضل حكومة الصين تشجيع األديان،

ألنها تعتبرها نوع من أنواع الشعوذة،

وبالتالي تشجع السكان على تعلم السياسة

والعلوم لحل المشاكل الحياتية، 

الكونفوشية،المنتشرةفيومن أكثر الديانات 

والطاوية، والبوذية،

% 2,4كما يشكل المسلمون حوالي 

من مجموع السكان الكلي وغالبيتهم 

يعيش كأقلية في الجزء الشمالي الغربي من البالد،

وعلى الرغم من سماح الحكومة للمسلمين 

.بممارسة العبادات إال أنها ال تشجعهم عليها
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كيف تصل الى بكين
اغلب خطوط الطيران العالمية والخليجية تصل الى بكين عن طريق طائراتها 

مثل اإلماراتية واالتحاد وغيرها 

شركات الطيران الصينية 

حسب ترتيب موقع ويكبيديا

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_China
خطوط تم تجربتها

Air China
Eastern Airlines

وجميعها رائعة ودقيقة في مواعيدها 

ـ:مالحظات هامة 

يجب الذهاب مبكراً للمطار لتالفي الزحام في الطريق او في المطارات حيث 

التدقيق الشديد في التفتيش على االمتعة وعلى األشخاص المسافرين 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airlines_of_China
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التأشيرة 
ـ:ي يتم التقديم عليها في السفارة في الرياض او القنصلية في جده ومتطلبات التأشيرة ه

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cejo/ara/lsyw/t326721.htm
صورة من حجوزات الطيران 

صورة من جواز السفر

صورة من حجز الفنادق 

صورة شخصية 

وتستغرق أسبوع للحصول عليه 

ارسالها حيث يلزم الحضور واليتم

وقي القنصلية يوجد أيام للتسليم

واالستالم

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cejo/ara/lsyw/t326721.htm
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العملة واالسعار
الصيني الرينمنبياليوانالعملة هي  

ويساوي باللاير السعودي 

لاير سعودي0.52= يوان 1

وتعتبر المعيشة متوسطة

مقاربة ألسعار كوريا 

تحويل وصرف العملة 

يجب ان تكون دوالر ال يوجد تحويل 

للعملة السعودية 

اين تحول العملة

المطارات في ال تقم بتحويل المال 

الن سعر الصرف غالي واألفضل تحويلها

في بنك الصين او من الفنادق

حيث قمت بالصرف في هذه األماكن الثالثة 

ووجدت افضل سعر هو سعر البنك 

وكان استخدامي للعملة قليل 

واالغلب كان اعتمادي على

بطاقة فيزا من البنك السعودي
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الكهرباء

نظام الكهرباء في الصين

فولت 220يعمل على 

وشكل االفياش

اآلمان

عالي بأذن هللا والشرطة متواجدة في كل مكان 

تعامل الشعب-

وجدنا افضل معاملة من الصينين وتعاون

ولكن عند التعامل باألمور المالية تعاملهم األغلبية

سيئ وصعب وخاصة في األسواق

التي تحتاج الى مكاسرة في األسعار

وسائقي سيارات األجرة

وسائل المواصالت 

الباص ، والمترو ، والتاكسي والباصات السياحية

ولكن لم نعتمد على أي منها وكان اعتمادنا على تطبيق

, ممتازهواسعاره باوبروهو شبيه  DiDi
اال في حاالت نادرة عندما نكون مضطرين

لنا اليقفونلها حتى ان اغلبهم 

وان وقفوا يطلبون مبالغ عالية جداً 

وال يقومون بتشغيل العداد 
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العطالت الرسمية واالعياد

يجب الحرص على عدم السفر الى الصين وقت االجازات والعطل الرسمية ، 

وقد عانينا عند وجودنا بسبب إجازة اليوم الوطني حيث الزحام الشديد في كل 

مكان  وعدم وجود سيارات االجرة واغالق الشوارع ، ويجب التأكد من 

.تختلف في كل سنة عن األخرى النهاالمواعيد قبل الحجز 

االنترنت 

شركات الجوال الكبرى الثالث في الصين
China Mobile, 中国移动

China Unicom, 中国联通
China Telecom, 中国电信

اهم التطبيقات التي تحتاجها عند سفرك

االنترنت ضعيف في الصين وقد ال يتصور البعض، أنه في العصر الحديث 

ما زال يتم حظر اآلالف من مواقع الويب وتطبيقات األجهزة المحمولة في 

الصين، ويشمل الحظر عدًدا من المواقع والتطبيقات الشعبية مثل جوجل، 

لذلك سوف نذكر اهم تطبيقات . ويوتيوب، وتويتر،وانستجراموالفيسبوك، 

ـ:السفر التي البد من تحميلها عند السفر الى الصين وهي 

استخدامهالتطبيق 

Baidu Mapsخرائط

Betternet خدمةVPN
VPN - Super Unlimited Proxy خدمةVPN

Google Translateترجمة

Didi Chuxingسيارات اجره مثل اوبر

China Air Quality Indexعن تلوث الهواء في المنطقة

WeChatه برنامج جيد ولكن التسجيل ب

صعب 

China Trainحجز القطارات
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األكل في الصين 
يوجد في الفنادق العالمية اإلفطار العالمي من مخبوزات واجبان والباقي اغلبه صيني ال 

يناسب العرب ، كذلك يوجد في المدن الكبيرة مطاعم حالل عربي واسالمي ، ولكن في 

المدن األخرى التي ال يوجد بها جاليات عربية او إسالمية ال يوجد ويمكن االعتماد على 

الفواكه والخضار والبيتزا 

ماذا أحتاج في سفري إلى الصين؟
يوجد متجر كارفور في بكين ويمكنكم التبضع منه وشاء ما تحتاجون اليه وله عدة 

الخاصة بكم مثل الموؤنةفروع بها ، واألفضل احضار بعض 

توست لحين -اندومي-شاي احمر –معلبات –شابورة–القهوة العربي –تمر 

استقراركم في المدينة ، وممكن الرجوع الى قائمتي لتجهيز حقيبة الرحالت

السياحة في الصين
وهي محور اهتمامنا في سلسلة األدلة الخاصة بدولة الصين حيث تشهد السياحة في 

الصين ارتفاع واسع منذ اإلصالح االقتصادي الصيني، وذلك بعد ظهور الطبقة الوسطى 

لصين الغنية الجديدة وذلك بعد تسهيل قيود الحركة من قِبَل الُسلُطات الصينية فشهدت ا

عصراً من االزدهار، وأصبحت من أكثر البلدان التي يزورها السواح، وهي ثالث أكثر 

ـ:بلد يزوره السواح ومن افضل مناطق الجذب السياحي في الصين اخترنا لكم هذه المدن

،تشنغدو/ 4، وهانغتشوسوتشوشنغهاي ، مع / 3، شيان/ 2بكين ، / 1

، بينغياو/ 9هونغ كونغ / 8، قويلين/ 7، هوانغشان/ 6، تشانغجياجيه/ 5

تشونغتشينغ/ 10
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اهم المواقع التي تحتاجها للتخطيط لسفرك

https://www.visitacity.com/?gclid=Cj0KCQjwoebsBRCHARIsAC3JP0JNhe5xy5o4an0A4oBcgk2bDwAY9gFIDtXhZzfVElqICQ
https://www.chinahighlights.com/
https://chinatour.net/?gclid=Cj0KCQjwoebsBRCHARIsAC3JP0KqGi98zYL9gG-5SJy9yuuyGGiXujoYN1IOuxijRNmg_aUFQQI2ZIwaAlqwEALw
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The end
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