
 

 إعداد / فـهـد القريـشي                             الدليل السياحي ملدينة أمسرتدام          

 

1 
 

 

 

 الدليل السياحي

 للعاصمة اهلولندية أمسرتدام

 

 

 

  :@alQuraishiFahad 



 

 إعداد / فـهـد القريـشي                             الدليل السياحي ملدينة أمسرتدام          

 

2 
 

 نبذة عن املدينة

وأكرب مدنها. أسست يف القرن الثالث عشر امليالدي كقرية صغرية لصيد  هولنداأمسرتدام هي عاصمة 

الد ونقطة انطالق رئيسية أما اآلن فهي تعترب املركز التجاري والثقايف للب . نهر األمستلاألمساك على ضفاف 

نسمة. بالرغم من  002,277الي وباقي القارات. تشتهر بكثرة قنواتها املائية. يبلغ عدد سكانها حو أمريكاإىل 

كون املدينة عاصمة للبالد إال أنها ليست عاصمة للمقاطعة اليت تتبعها واليت هي حمافظة مشال هولندا 

 . هارملوعاصمتها مدينة 

 التاريخ

. ساهمت الدولة اهلولندية يف تنمية املدينة، 0207يعود تاريخ بناء أول مستوطنة بشرية يف ذا هييج إىل حوالي العام 

ببحر تها ضريبيا لتمكينها من النهوض جتاريا ومت إيصال قنوا يف نهاية القرن الثالث عشر اعفاءحيث منحت 

جزءا رمسيا من هولندا. منت  0000وأصبحت  0077يف نفس القرن. منحت "صفة مدينة" حوالي عام  الشمال

 0031املدينة يف القرنني الرابع واخلامس عشر وأصبحت مركزا جتاريا مهما يف مشال أوروبا، انضمت عام 

. دخلت أمسرتدام 0101عام  . وقعت املدينة كباقي املناطق اهلولندية حتت السلطة اإلسبانيةلالحتاد اهلانزياتي

فرتة انعزال وعداوة مع املناطق اهلولندية اجملاورة على اثر والئها للتاج اإلسباني ضد الثورة اهلولندية يف نهاية 

لى اقتصاد املدينة، حيث متكنت القرن السادس عشر، ولكن سرعان ما أتى هذا الوالء بنتيجة اجيابية ع

أضحت أمسرتدام  0111من  طق اهلولندية والبلجيكية. ابتداًءإسبانيا وحلفائها من السيطرة على باقي املنا

املركز السياسي والتجاري الرئيسي األول يف املنطقة وبدأت مع ذلك عصرها الذهيب. استمرت العصر الذهيب 

القرن السابع عشر حينما بدأت حرب األراضي املنخفضة  أواخرألمسرتدام من نهاية القرن السادس عشر وحتى 

( رئيسا لنابليون بونابرت)أخ  لوديفيك نابليون وأعلن 0011. احتلتها القوات الفرنسية عام وانغلرتا فرنسامع 

 بلجيكااستقلت  0101ويف عام  0101العرش يف األراضي املنخفضة عام  ويليم األولللجمهورية يف هولندا. توىل 

يف نهاية القرن التاسع عشر، مهد ذلك اجملال للتجارة مع  قناة السويسعن مملكة األراضي املنخفضة. مت افتتاح 

والتوابل والنب والشاي والتبغ بالوصول  املاسوبدأ  ألندونيسياالشرق. استفادت األراضي املنخفضة من استعمارها 

، مت حتريرها احلرب العاملية الثانيةابان  0107 مايو 07من هناك إىل هولندا. احتلت القوات األملانية أمسرتدام يف 

عن عرش البالد لصاحل ابنتها  فيلهيلمينامن قبل قوات احللفاء. تنازلت امللكة  0101عام  يف أملانيامع سقوط 

بعد حرب  0101. اضطرت األراضي املنخفضة االعرتاف باستقالل أندونيسيا عام 0101عام  يوليانااألمرية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84_(%D9%86%D9%87%D8%B1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1270
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1300
http://ar.wikipedia.org/wiki/1317
http://ar.wikipedia.org/wiki/1368
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1519
http://ar.wikipedia.org/wiki/1585
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1795
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%83_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1815
http://ar.wikipedia.org/wiki/1839
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1940
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
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اخلمسينات  ضروس مع السكان احملليني. عاشت أمسرتدام وباقي األراضي املنخفضة نهضة اقتصادية يف

 .االحتاد األوروبيوالحقا  السوق األوروبية املشرتكةوالستينات من القرن العشرين، توج هذا النجاح بإنشاء 

 االقتصاد واملواصالت

تلعب املدينة دورًا مهمًا يف جتارة النب والتبغ والشاي والكاكاو الكاوتشوك والنفط اخلام على مستوى أوروبا. 

تعترب صناعة املاس والكيماويات والطباعة والنشر وصناعة السيارات من أهم الصناعات يف أمسرتدام. توفر 

 سنويًا من كل أاحاء العامل. تعرف أمسرتدام السياحة موردًا اقتصاديًا مهمًا للمدينة حيث يزورها املاليني

مبقاهيها اليت يسمح فيها بتناول احلشيش واملخدرات اخلفيفة بشكل قانوني، وببيوت اللهو واألندية الليلية 

والكازينوهات القانونية أيضًا، كما يوجد عدة متاحف يف املدينة أحدها هو فرع ملتحف الشمع اللندني. وسيلة 

ثر شيوعًا يف املدينة هي الدراجة اهلوائية، كما هو احلال يف كل هولندا. هناك شبكة طرق املواصالت األك

تنتشر يف كل أمسرتدام إىل جانب الشوارع والقنوات املائية. هناك  Fiets Padخاصة بالدراجات تدعى 

دام الدولي الذي شبكة قنوات مائية خترتق املدينة من كل جانب وتصلها يف النهاية ببحر الشمال. مطار أمسرت

هو ثالث أكرب مطار يف أوروبا، يقع يف جنوب غرب املدينة. يوجد حمطة قطارات  مطار شيفول الدولييدعي 

رئيسية وتسع حمطات أخرى تربط املدينة بباقي شبكة القطارات اهلولندية. متلك املدينة شبكة قطارات حتت 

 أرضية )مرتو(، وشبكة ترام باإلضافة إىل الباصات.

 معامل املدينة

املائية وجسورها ومبقاهيها وحياتها الليلية. يتم تسميتها أحيانًا "فينيسيا  تشتهر أمسرتدام بكثرة قنواتها

. يعرف عن القانون اهلولندي بأنه ال جيرم تناول إيطاليا)فينيسيا( يف  البندقيةالشمال"، لوجود تشابه مع مدينة 

 املخدرات اخلفيفة كاحلشيش، لذا تنتشر يف املدينة املقاهي اخلاصة بتناول احلشيش وتدخني النباتات املخدرة.

 امعاتاجل

(، اليت Vrije Universiteit Amsterdam) جامعة أمسرتدام احلرةيوجد يف أمسرتدام جامعتني هما: 

 (.Universiteit van Amsterdam) وجامعة أمسرتدامهي جامعة بروتستانتينية، 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 يف أمسرتدام املعامل السياحية

 التفاصيل السياحي المعلم م

1 
 ساحة

Rambrandt Plien 

يوجد على  ،ومحالت تذكارات  تريد من مطاعم ومقاهي ساحه سياحيه جميله تجد فيها كل ما
 Museum of Bags and متحف الشنط والحقائب الساحةمسافة قريبه جدا من 

Purses 

2 
 ساحة

 Dam Square 
 Madame شهر ساحه في امستردام وتقع فيها عدة معالم مهمه مثل متحف الشمعأوهي 

Tussade +  القصر الملكي Royal Palace + كنيسة  De Nieuwe Kerk 

3 
 شارع

 Kalverstraat 

 امتار يضم من كال الجانبين مجموعه 11كيلو متر وبعرض  3هو شارع يبلغ طوله قرابة 
 . الوصول اليه القيمةومتوسطة  الممتازة التجاريةكبيره من محالت التسوق من العالمات 

وهما  Rambrandt Plien او Dame Square يكون مشيا على القدمين من ساحة
 .وسطهماتيحيث ان هذا الشارع  2و  1المعلمين رقم 

4 
 ساحة

 Leidse Plein 
 :      مثل الشهيرةطوال اليوم وتكثر بها المطاعم والمقاهي  الساحةتعم الحياه في هذه 

Hard Rock Cafe   وغيرها البحريةوالجوالت على القناه  الجميلةوالعديد من االماكن 

5 
 شارع

P.C.Hooetstraat 

 ,يضم هذا الشارع الصغير اجمل وارقى الماركات العالميه مثل قوتشي، شانيل، لوي فيتو
الخليج.  اند قابانا، بجانب الكثير من الماركات االوربيه الغير معروفه لدينا في بوس، دولشي

 .م 0:11تغلق المحالت ابوابها الساعه 

0 
 حديقة

Botanical Garden 

 حديقه جميله جدا تضم مجموعه هائله من النباتات الخضراء واالعشاب ذات اللون االخضر
محميات صغيره يمكن  ي على خاليا للنحل ويضمفي الغالب ويتخلل الحديقه ممر مائي يحتو

 التنزه داخلها.

7 
 المركز العلمي

 Nemo 

 ى شكل سفينه غارقه يستقطب جميع الفئات العمريه لالستزاده العلميهلوهو مركز علمي ع
 ظر البحر من طرف السفينه العائم.ومشاهدة من

 E 04° 54.735 N 52° 22.416 اإلحداثية

 جولة الكانال 8

 من ساحة ينطلقجوله حول المدينه. ألخذ قارب جماعي  الركوب فيالكانال هو النهر 
Damrak  المواجهه للقناة الرئيسيه للقطارات والواقعه شمال Dam Square  وبمجرد

المدينه مثل  ستهتدي اليها. الجوله مدتها ساعه تمر على اشهر معالم Damrak عن السؤال
،  (Nemo)المركز العلمي زهور العائم، القصر الملكي، اضيق ممر، انحف منزل، سوق ال

 والمحطه الرئيسيه.

9 
حديقة فونديل 

Vondelpark 
أشهر حدائق أمستردام، وتعتبر مقصدا لممارسة االنشطة الترفيهية مثل الركض وركوب 

 الدراجات الهوائية والتسلق.

11 
 متحف آنى فرانك
Anne Frank 

Museum 

تكتب فيه مذكراتها الشهيرة، وهو عبارة عن منزل ” آني فرانك“المكان السري التي كانت 
وبالقرب من قديم شهد قصة ثالث عائالت يهودية هربت من ظلم النازيين ومن بينهم الكاتبة. 

الذي تجد فيه أكبر  Van Gogh Museum” متحف فان غوخ“يقع  هذا المتحف
 خ.مجموعة من أعمال الفنان فان غو

 يمر في وسط المدينة وينتهي عند محطة قطارات أمستردام الرئيسية شارع الدمراك 11

 جولة بالقارب 12
لتستكشف المدينة عبر قنواتها المائية لتشاهد أفضل المناظر الطبيعية فضال عن االستمتاع 

 Central ومحطة القطار Damrak ويقع ما بين ساحة برؤية الجسور المائية المتعددة ،
Station   
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 أماكن ميكن زيارتها من أمسرتدام
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 التفاصيل المعلم السياحي م

1 
 حديقة كيكنهوف
keukenhof 

أكثر من مائة نوع من أزهار  تضم الحديقة أيضاويتم زراعة سبع ماليين زهرة فيها كل عام 
وباالمكان التنسيق مع مكتب كيلو عن امستردام  32تبعد الحديقة حوالي ،  الزنبق

LINDBERGH . في شارع الدمراك للذهاب إليها عبر الباص 
 تفتح أبوابها للزوار ابتداء من أواخر شهر مارس الى منتصف مايو)يختلف من عام آلخر(

 /http://www.keukenhof.nl/en من موسم الزيارة :للتأكد 

 E 04° 32.620 N 52° 16.091 اإلحداثية

2 
 قرية 

zaanse schans 

 وبها الطواحين الهوائية

 zaanse سوف تشعر وكأنك في هولندا الحقيقية ) بلد الطواحين ( وانت تسير على االقدام في قرية
schans   حيث ستجد نفسك بين الطواحين التي التبعد عنك إلى سوا سنتمرات فقط . حيث ستكون

، حيث ستزور قرية Zaan  ديد على حافة نهروجهتك هذه المره إلى شمال امستردام النزهة،وبالتح
 طاحونه، 711طواحين ولكن التستغرب إذا علمت بأن هذه القريه كانت تحتوي على  خمستوجد بها 

والتي لها بريقها الخاص مع منظر الطواحين، في القرن الثامن عشر  كما ان المنازل الخشبيه المميزه
طاحونه في استخدامات العمل ذلك الوقت. في هذا  711كانت هذه المنطقة صناعيه مع ما يقارب 

اليوم وهذا العصر ال توجد سوى خمسة طواحين فقط كما ذكرنا سابقاً. وخالل جولتكم في هذا المتحف 
على الهواء الطلق، وستتعرفون خالل الجوله على كيفية تشغيل zaanse schans  الطبيعي  قرية

الطواحين وماهي وظائفها كما ستزورون مصنع لألحذيه الخشبيه وبأمكانك ان تشتري أحذيه كذكرى 
لك. وقبل العوده الى امستردام، ستكون هناك زياره وجوله سياحيه لمدينة إدام، حيث سيعود بك 

ألن هذه المدينة كانت من ذلك العصر، حيث تشتهر هذه  10نة إلى القرن الــ التاريخ في هذه المدي
كما تشتهر هذه المدينة أيضاً بصناعة الجبن كما توجد  -2المدينة قديمة جداً  -1: المدينة بشيئين هما

 .أيضاً الزبده بانواعها 

 E 04° 49.088 N 52° 28.499 اإلحداثية

3 
 Kinderdijkبلدة 
طواحين هوائية وبها 

 آخرى

 

 E 04° 37.868 N 51° 52.997 اإلحداثية

4 
 جيثرون بلدة

Geythorn 

بعدم وجود طرق للسيارات إذ تتم جميع التنقالت فيها داخل قنوات مائية،  تتميز بلدة جيثورن
وهي تشبه إلى حد كبير مدينة البندقية أو فينيسيا في إيطاليا، لذلك ُيطلق عليها البندقية 

الهولندية، ويبلغ طول القنوات المائية بها ثمانية كيلومترات، ويمر عليها نحو خمسين جسراً 
 كلم تقريباً شرقاً  111ن أمستردام تبُعد عو من الخشب

 E 06° 04.938 N 52° 44.502 اإلحداثية

5 
 مدينة األلعاب
 عالم واليبي

walibi world 

من لعبة ، سكك أفعوانية تتلوى وتنخفض بشكل مذهل، شخصيات "لونى  51أكثر من 
وهي  كلم 81، تبعد عن أمستردام سرةعروض حية ألعمال مثيرة. لكل أفراد األ ،"تيونس

 بمنتصف الطريق بين أمستردام وجيثرون .

 E 05° 45.847 N 52° 26.473 اإلحداثية

0 
 مدينة ماسترخت
Maastricht 

 كلم تقريباً جنوباً  211تبُعد 

 E 05° 41.344 N 50° 50.956 اإلحداثية

7 
 قرية ماركن
marken 

 

تقع على البحر والتي تتميز بوجود السكان الهولنديين األصليين بمالبسهم التقليدية ولبسهم 
 الخشبية .لألحذية 

 شون في هذه القرية بهذه الطريقة.وهؤالء السكان ال يقومون بالتمثيل بل هم يعي
وهي قرية تستطيع إذا أردت فقط السير من أولها إلى آخرها أن تقطعها بنصف ساعة وإذا 
أحببت أن تجلس على أحد المقاهي والتقاط بعض الصور أن تضع بالحسبان من ساعة إلى 

 كلم تقريباً  25عن أمستردام  ، وتبعد ساعة ونصف

 E 05° 06.303 N 52° 27.595 اإلحداثية
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 ثالث مدن متقاربة باإلمكان جمعها بزيارة واحدة وهي بالترتيب

1 

 مدينة ليدن
Leiden 

 كلم تقريباً وتشتهر بقنواتها المائية بين المباني 41تبُعد 

 E 04° 29.741 N 52° 09.597 اإلحداثية

 اإلنسان متحف جسم
CORPUS 
 في مدينة ليدن

يمكن للزائر القيام بتجربة مذهله بالتجول في جميع انحاء الجسم البشري بحيث ينظر ويرى 
 ويسمع كيف يعمل جسم االنسان ويعرف ما هو الدور والغذاء الصحي و الحياة الصحيه

وممارسة الكثير من التمارين ويوفر المتحف المعلومات وسائل الترفيه والتعليم وكذلك عدد 
كبير من المعارض الدائمه والمتغيره ويبلغ طول الجسم الخارجي للمتحف الذي صمم على 

بدخول األطفال  ال يسمح( متراً ويحتوي جميع خصائص الجسم البشري ،  35شكل إنسان ) 
 يلزم التأكد من ذلك(.!أعوام ) 0تحت 

 

 E 04° 27.315 N 52° 10.241 اإلحداثية

2 

 مدينة الهاي
 Den Haagبالهولندي: 
 The Hagueباإلنجليزي: 

 كلم 21كلم تقريباً ، وهي المدينة التالية بعد مدينة ليدن بـ  01تبُعد 

 E 04° 18.636 N 52° 04.783 اإلحداثية

في  حديقة مادورودام
 مدينة الهاي

Madurodam 

، وفيها ستتعرف على أجمل معالم ولكن بشكل مصغرتضم كل ما في هولندا من أماكن شهيرة 
 المدينة بشكل أكثر تركيزا. ويمكنك الوصول إليها عبر حدائق الزهور وصوال إلى الهاي

 E 04° 18.010 N 52° 05.938 اإلحداثية

3 
 روترداممدينة 

Rotterdam 

 كلم31كلم ، وأيضاً تبعد عن مدينة الهاي 75تبعد عن أمستردام 

 E 04° 29.761 N 51° 55.030 اإلحداثية

 

 

وأرجو أن يلتمسوا لي  الدليلإلنشاء هذا  شخص استعرت منه معلومةأتقدم جبزيل الشكر لكل 

 . األعضاء أو املتصفحني العذر فكل هديف إفادة املسافرين سوى من

 

 أمتىن لكم رحلة سعيدة

 وال تنسوني من صاحل دعواتكم

 alQuraishiFahad@وأسعد مبالحظتكم عرب تويرت 

 م1023حمبكم فهد القريشي / الرياض 

 أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  [
ُ
 ]سبحانك اللهم وحبمدك أشهد


