
                            
  سفارة مجهورية مصر العربية

   واالقتصادىكتب التجارى امل   
  طوكيو               

         
  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

        رىرىرىرىــــــــــــــــــــصدر املصصدر املصصدر املصصدر املصــــــــــــــــل املل املل املل املــــــــــــــــدليدليدليدلي
        ان ان ان ان ــــــــــــــــــــــــــــــــ الياب الياب الياب الياب ســـــوق ســـــوق ســـــوق ســـــوقىىىىــــــــــــــــإلإلإلإل

            ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥    يونيويونيويونيويونيو

 



          
                                                        لعربيةلعربيةلعربيةلعربيةسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر ا 

                                                                                                                                                                                                             واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى التجارى التجارى التجارى التجارىاملكتب
                     طوكيو               طوكيو               طوكيو               طوكيو  

 2 

        
        توياتتوياتتوياتتوياتقائمة احملقائمة احملقائمة احملقائمة احمل
        
        

  ٤..........................................................................................................................................مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  ٥......................................................................................انانانانــــــــــــــــــــــــــــــــن اليابن اليابن اليابن اليابــــــــــــــــة عة عة عة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عامات عامات عامات عامــــــــــــــــــــبيانبيانبيانبيان

  ١٠....................................................................................انانانانــــــــــــــــــــــــــــــــى اليابى اليابى اليابى اليابــــــــــــــــى فى فى فى فــــــــــــــــــــــــــــــــالنظام السياسالنظام السياسالنظام السياسالنظام السياس

  ١٣....................................................................................ةةةةــــــــــــــــة اليابانية اليابانية اليابانية اليابانيــــــــــــــــــــــــــــــــأهم املؤشرات االقتصاديأهم املؤشرات االقتصاديأهم املؤشرات االقتصاديأهم املؤشرات االقتصادي

  ١٤.....................................................................................ةةةةــــــــــــة اليابانية اليابانية اليابانية اليابانيــــــــــــارة اخلارجيارة اخلارجيارة اخلارجيارة اخلارجيــــــــــــــــمؤشرات التجمؤشرات التجمؤشرات التجمؤشرات التج

  ١٨..............................................................اتفاقات مناطق التجارة احلرة والشراكات االقتصادية للياباناتفاقات مناطق التجارة احلرة والشراكات االقتصادية للياباناتفاقات مناطق التجارة احلرة والشراكات االقتصادية للياباناتفاقات مناطق التجارة احلرة والشراكات االقتصادية لليابان

  ١٩.....................................................................................ررررــــــــــــــــــــان ومصان ومصان ومصان ومصــــــــــــــــار التعاقدى بني اليابار التعاقدى بني اليابار التعاقدى بني اليابار التعاقدى بني اليابــــــــــــاإلطاإلطاإلطاإلط

  ٢١....................................................................................ررررــــــــــــــــــــــــــــــــع مصع مصع مصع مصــــــــة مة مة مة مــــــــــــــــــــــــــــارة اخلارجيارة اخلارجيارة اخلارجيارة اخلارجيــــــــــــــــــــالتجالتجالتجالتج

  ٢٤...............................................................لتبادل التجارى بني البلدينلتبادل التجارى بني البلدينلتبادل التجارى بني البلدينلتبادل التجارى بني البلديناملعوقات الىت تعرتض تنمية ااملعوقات الىت تعرتض تنمية ااملعوقات الىت تعرتض تنمية ااملعوقات الىت تعرتض تنمية ا

  ٣١...............................................................ة من وإىل اليابانة من وإىل اليابانة من وإىل اليابانة من وإىل اليابانــــــــة االستثمارات الرتاكمية االستثمارات الرتاكمية االستثمارات الرتاكمية االستثمارات الرتاكميــــــــمؤشرات حركمؤشرات حركمؤشرات حركمؤشرات حرك

  ٣١.....................................................................................ررررــــــــــــــــى مصى مصى مصى مصــــــــــــــــة فة فة فة فــــــــــــــــارات اليابانيارات اليابانيارات اليابانيارات اليابانيــــــــــــاالستثماالستثماالستثماالستثم

  ٣١......................................................................................ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق اليابانيوق اليابانيوق اليابانيوق اليابانيــــــــــــــــــــــــــــة السة السة السة الســــــــــــــــــــطبيعطبيعطبيعطبيع

  ٣٥...............................................................إجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبة

  ٣٦................................................................ى اليابانى اليابانى اليابانى اليابانــــــــــــــــــــة لالسترياد فة لالسترياد فة لالسترياد فة لالسترياد فــــــــــــــــأهم القواعد واألحكام املنظمأهم القواعد واألحكام املنظمأهم القواعد واألحكام املنظمأهم القواعد واألحكام املنظم

  ٣٧......................................................................................التعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزايا

  ٣٩......................................................................................ققققــــــــافذ التسويافذ التسويافذ التسويافذ التسويــــــــــــتوزيع ومنتوزيع ومنتوزيع ومنتوزيع ومنــــــــــــــــوات الوات الوات الوات الــــــــــــــــقنقنقنقن

  ٤٠..............................................................................................................اتاتاتاتــــــــــــــــات وتوصيات وتوصيات وتوصيات وتوصيــــــــــــــــاقرتاحاقرتاحاقرتاحاقرتاح

  ٤١...............................................................................................................اتاتاتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرفقاملرفقاملرفقاملرفق

  ٤٢.................................................................................قائمة الدراسات التسويقية بالمكتب )١(مرفق 

  ٤٤...................................................بيان بمكاتب الشركات التجارية اليابانية الكبرى فى مصر )٢(مرفق 

  ٤٦.....................................................................................ةــــــــــــــــــــــــرف التجاريـــــــــــــــــــــالغ )٣(مرفق 

  ٤٩.....................................................................................ةــــــــــــــــــــرف الصناعيـــــــــــــــــــــالغ )٤(مرفق 

  ٥٣......................................................................................الـــــــــال األعمــــــات رجـــــــــجمعي )٥(مرفق 

  ٥٤......................................................................................ةـة التجارة الخارجيـهيئات تنمي )٦(مرفق 

  



          
                                                        لعربيةلعربيةلعربيةلعربيةسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر ا 

                                                                                                                                                                                                             واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى التجارى التجارى التجارى التجارىاملكتب
                     طوكيو               طوكيو               طوكيو               طوكيو  

 3 

  

  ٥٦....................................................................................ةــــــــــة المعارض الدوليـــــــــــــــقائم )٧(مرفق 

  ٦٠...................................................................................ارضـــة للمعـــــــــــات المنظمـالشرك )٨(مرفق 

  ٦١...................................................................................شحنـــــــات الـــــــــــــــــــم شركـــــــــــأه )٩(مرفق 

  ٦٣...................................................................................لمؤسسات الماليةأهم البنوك وا )١٠(مرفق 

  ٦٤...................................................................................ادقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفنــــــــــــــــــأه )١١(مرفق 

  ٦٥..................................التمثيل التجـــارى فى طوكــيو نقاط اتصال بالسفارة المصرية ومكتب )١٢(مرفق 

  
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



          
                                                        لعربيةلعربيةلعربيةلعربيةسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر ا 

                                                                                                                                                                                                             واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى التجارى التجارى التجارى التجارىاملكتب
                     طوكيو               طوكيو               طوكيو               طوكيو  

 4 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 
يأتى السوق اليابانى فى مقدمة ا�سواق العالمي�ة انفتاح�اً عل�ى الع�الم 

 بلغ إجم�الى التب�ادل التج�ارى م�ا ب�ين الياب�ان ٢٠١٤ففى عام  الخارجى ،
م��ا يق��رب م��ن   تريلي��ون دو.ر أمريك��ى ، منھ��ا١,٥وال��دول ا�خ��رى نح��و 

        الع����ام ، وھ����و  ملي����ار دو.ر أمريك����ى قيم����ة ال����واردات خ����4ل ذات٨١٦
 أم��ام المنتج��ات كبي��رةم��ا يعك��س كب��ر حج��م ھ��ذا ال��سوق ويمث��ل فرص��ة 

 ، حيث بلغ إجم�الى ال�صادرات  للدخول إلى ھذا السوقالمصرية المختلفة
 ملي����ون دو.ر         ٢٨٨ نح����و ٢٠١٤ل ع����ام الم����صرية إل����ى الياب����ان خ����4

مم��ا يعن��ى أن��ه م��ازال ھن��اك مزي��د م��ن الف��رص المتاح��ة للعم��ل عل��ى دف��ع 
ال��صادرات الم��صرية إل��ى ھ��ذا ال��سوق الكبي��ر لتحقي��ق م��ستويات أعل��ى        

      . مما ھى عليه اAن
  

  
يھ��دف ھ��ذا ال��دليل إل��ى التع��رف ع��ن ق��رب عل��ى الياب��ان م��ن خ��4ل و

           اس������تعراض بيان������ات عام������ة عنھ������ا ، النظ������ام ال������سياسى ، توجھ������ات 
ال��سوق المحل��ى ، والتركي��ز عل��ى ال��شئون ا.قت��صادية والتجاري��ة ، وك��ذا 

 ، والتعرف على كيفية النفاذ إلى ھذا السوق م�ن خ�4ل ع4قاتھا مع مصر
أھ��م القواع��د وا�حك��ام المنظم��ة ل4س��تيراد ف��ى الياب��ان ، التعريف��ة تن��اول 

الجمركي��ة ، النظ��ام المعم��م للمزاي��ا ، باKض��افة إل��ى إج��راءات وخط��وات 
     . التصدير إلى ھذا السوق ، وكذا قنوات التوزيع المتبعة

  
 الراغ�ب  الم�صرىيرجو المكتب أن يكون ھ�ذا ال�دليل عون�اً للم�صدرو

 .لسوق اليابانىفى التعامل مع ا
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         عن اليابان عن اليابان عن اليابان عن اليابانبيانات عامةبيانات عامةبيانات عامةبيانات عامة
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  الموقـع

  .تقع اليابان فى أقصى الجانب الشرقى للقارة اAسيوية -
الو.ي��ات المتح��دة : روس��يا ، م��ن ال��شرق : م��ن ال��شمال الغرب��ى : ال��دول المحيط��ة بالياب��ان -

 كوريا الجنوبي�ة – كوريا الشمالية  : ، ومن الغرب)م المحيط الھادىيفصل بينھ( يكية ا.مر
 .) بحر اليابان يفصل بينھم  ( الصين–

  .) مساحة مصرثلثتقريباً ( كيلو متر مربع  ألف٣٧٨ المساحة

  ا�رض

   والتضاريس

 

تتك��ون الياب��ان م��ن مجموع��ة ج��زر أھمھ��ا أربع��ة ج��زر رئي��سية ھ��ى م��ن ال��شمال إل��ى الجن��وب 
تزيد   تغطى الجبال الجزء ا�كبر من مساحة اليابان و.. ، ھونشو ، شيكوكو وكيوشوھوكايدو

م��ساحة ا�راض��ى المأھول��ة بال��سكان أو ا�راض��ى الزراعي��ة ع��ن رب��ع م��ساحة الياب��ان ، وأكب��ر 
 مت�ر ، كم�ا أن نھ�ر ش�يناتوجاوا يع�د أط�ول ٣٧٧٦جبال اليابان ھو جبل فوجى ويبلغ إرتفاع�ه 

 . كيلومتر٣٦٧ أنھارھا ويبلغ طوله

 الت�ىKANTO  ھ�ذه المن�اطقأھ�م ، ومقاطع�ة ) ٤٧(من�اطق رئي�سية و) ٨(تنقسم اليابان الى   التقسيم اKدارى
  .مدينة أوزاكاالتى تقع بھا  KANSAI و، طوكيو تقع بھا مدينة 

 عدد السكان
   )٢٠١٣عام (  مليون نسمة ١٢٧,٢

  . ا�على كثافة سكانيةتأتى اليابان فى المرتبة العاشرة فى قائمة الدول 
 .مليون نسمة٦٥,٤ : اKناث / مليون نسمة٦١,٩:الذكور

  .) مليون نسمة١٣,١(طوكيو  العاصمة

  .ھيروشيما – كيوتو -  كوبي–ناجويا  - يوكوھاما – أوساكا -طوكيو  أھم المدن الرئيسية

 الياب�ان النظ�ام الني�ابى المتع�دد اKمبراطور على رأس الدول�ة كرم�ز لل�شعب الياب�انى ، و تطب�ق النظام السياسى
 .ا�حزاب سياسيا 

 .تطبق اليابان آليات السوق فى نظامھا اKقتصادى الحر  النظام اKقتصادى

ف����رق التوقي����ت ع����ن 
  القاھرة

  

   ساعات٧(+) 

ع�����دد ا�جان�����ب ف�����ى 
 اليابان

% ١٢,٢،  م���ن كوري���ا الجنوبي���ة% ٢٦,٥ال���صين ، % ٣١(٢٠١٣ ملي���ون ن���سمة ع���ام ٢
  )الو.يات المتحدة% ٢,٣بيرو  ، % ٢,٦ ، الفلبين% ٩,٦ البرازيل ،

ع����دد الياب����انيين ف����ى 
 الخارج

 ، اس��تراليا% ٦ ،ال��صين % ١٢  ،الو.ي��ات المتح��دة% ٣٣( ٢٠١٣ ن��سمة ع��ام ملي��ون ١,٢
   ٨٧.٤:  اKناث -  عام٨٠,٥:  الذكور  متوسط  عمر الفرد  .)البرازيل % ٤,٤ ،بريطانيا % ٥,٢
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  %).٧,٨(  أخرى -%) ٢( المسيحية -%) ٧١,٤( البوذية -%) ٨٤(الشنتو الديانة
وذلك �ن ھناك العديد م�ن ا�ف�راد ينتم�ون إل�ى %  ١٠٠ي4حظ أن إجمالى النسب يتعدى نسبة 

 .  معاً ديانتى الشينتو والبوذية
 .اليابانية بصفة أساسية وتستخدم اKنجليزية على نطاق ضيق  اللغة

 الين اليابانى  العملة 

  .ين٥٠٠ين ، ١٠٠ين ،٥٠ين ، ١٠ين ، ٥ين ، ١ : المعدنية  ت العملةفئا
 . ين١٠٠٠٠ين ،  ٥٠٠٠ين ،   ١٠٠٠ : الورقية

متوس��ط س��عر ص��رف 
ال�����ين أم�����ام ال�����دو.ر 

 ا�مريكى

٢٠١٠ -)  ٧٩,٨  (٢٠١١  -)  ٧٩,٤ (٢٠١٢ -) ٩٧,٦ (٢٠١٣ -) ١٠٤,٥ (٢٠١٤ 
)٨٧,٧٥(  

  .  مساءا٥ – صباحا ٩من  ساعات العمل

Kالسبت وا�حد  جازة ا�سبوعيةا. 

  ) .    ناريتا(مطار طوكيو الدولى   - أھم المطارات
  ) .ھـانـيدا(مطار طـوكيو الـدولى  -
  ) .أوســاكا( مطار كانساى الدولى  -
 ) .ناجويا( مطار ناجويا الدولى  -
 

 يوكوھاما ـ كوبي ـ ناجويا ـ أوساكا ـ طوكيو أھم الموانىء

  

  

  أھم الصحف

 ملي�ون ن�سخة يومي�ا وتتمث�ل أھ�م ھ�ذه ٨٠ص�حيفة ت�وزع ح�والى  ١٥٠بان حوالى تصدر باليا
  :الصحف فى

  

  : ـ الصحف التى تصدر باللغة اليابانية ١
- Yomiuri Shimbun        - Asahi Shimbun                     
- Mainichi Shimbun      - Nihon Keizai Shimbun  

  
  :ليزية  ـ الصحف التى تصدر باللغة اKنج٢

- Japan Times           - The Japan News     
- Mainichi Daily            - Nikkei Weekly  
- Asahi Evening News    
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  .يتباين المناخ باليابان من منطقة .خرى نتيجة .متداد اليابان من الشمال الى الجنوب -  المناخ
  .شھر يونيو حتى منتصف شھر يوليوأھم الظواھر المناخية ھى الفصل الممطر ويمتد من  -
الفترة من يونيو حتى أكتوبر تشھد عادة عدد من اAعاصير التى تتعرض لھا مختلف انحاء  -

 .اليابان

المنطق فيوكوكا أوساكا نيجاتا طوكيو سنداى
ة 

الشھر/ الحرار 
 ة

الرطوب
 ة

الرطوب الحرارة الرطوبة الحرارة
 ة

 الرطوبة الحرارة الرطوبة الحرارة

ريناي ٥ر٢ ٦٦ ١  ٢ر١ ٥٠  ٥ر٥ ٧٥  ٥ر٨ ٦٢   ٦٥ 

١ر٣ فبراير ٥ر٦ ٦٥  ٢ر٢ ٥٢  ٥ر٨ ٧٣  ٦ر٤ ٦٢   ٦٦ 

٤ر٢ مارس ٨ر٥ ٦٢  ٨ر٦ ٦٩ ٥ ٥٦  ٩ر٥ ٦١   ٦٦ 

١٤ر١ ٦٥ ١٠ أبريل ١٠ر٩ ٦٣  ١٤ر٦ ٦٨  ١٤ر٦ ٦٢   ٦٩ 

١٤ر٩ مايو ١٨ر٦ ٧٠  ١٦ر١ ٦٦  ١٩ر٢ ٧٠  ١٨ر٨ ٦٤   ٧١ 

١٨ر٣ يونيو ٢١ر٧ ٨٠  ٢٠ر٢ ٧٣  ٢٢ر٣ ٦٩ ٢٣ ٧٦   ٧٧ 

ليويو ٢٥ر٢ ٨٤ ٢٢  ٢٤ر٣ ٧٦  ٢٦ر٩ ٧١ ٢٧ ٧٨   ٧٦ 

أغسط
 س

٢٤ر١ ٢٧ر١ ٨١  ٢٦ر٢ ٧٣  ٢٨ر٢ ٧٥  ٢٧ر٦ ٦٨   ٧٥ 

٢٠ر١ سبتمبر ٢٣ر٢ ٧٩  ٢١ر٦ ٧٣  ٢٤ر٢ ٧٥  ٢٣ر٧ ٦٩   ٧٥ 

١٤ر٤ أكتوبر ١٧ر٦ ٧٢  ١٥ر٥ ٦٧  ١٨ر٣ ٧٣  ١٨ر٢ ٦٧   ٧١ 

٨ر٩ نوفمبر ١٢ر٦ ٦٧  ٩ر٩ ٦١  ١٢ر٩ ٧٣   ٦٩ ١٣ ٦٦ 

٧ر٩ ٦٦ ٤ ديسمبر ٤ر٩ ٥٤  ٧ر٩ ٧٥  ٨ر٢ ٦٣   ٦٦  
 العطلة العطلة التاريخ  العط4ت الرسمية

 NEW YEAR العام المي4دى الجديد  يناير١
 AGE DAY يوم الشباب البالغين عشرين عاماً   يناير١٥
 NATIONAL FOUNDING DAY يوم التأسيس القومى  فبراير١١
مارس٢٠/٢١  VERNAL EQUIROX DAY يوم الربيع 
 GREENER DAY يوم الخضرة  ابريل٢٩

 CONSTITUTION MEMORIAL DAY يوم تأسيس الدستور  مايو٣
 NATIONAL PEOPLE'S DAY اليوم القومى  مايو٤
 CHILDREN'S DAY يوم الطفل  مايو٥

ثالث يوم اثنين من 
 شھر يوليو

 Marine Day عيد البحر

 RESPECT-FOR-THE AGED DAY يوم المسنين  سبتمبر١٥
 AUTUMN EQUINOX DAY  الخريفيوم  سبتمبر٢٤-٢٣
 SPORTS DAY يوم الرياضة  أكتوبر١٠

 CULTURE DAY يوم الثقافة   نوفمبر٣
 LABOR THANKS GIVING DAY يوم تكريم العمل   نوفمبر٢٣
 EMPERORS BIRTHDAY يوم مولد ا.مبراطور   ديسمبر٢٣

  : ملحوظة
   يناير٤ ديسمبر حتى ٢٨تبدأ من : اجازة نھاية العام وبداية العام الجديد  -
ي�تم إغ�4ق الم�صالح والھيئ�ات ( مايو٥ ابريل حتى ٢٩يبدأ من  : GOLDEN WEEKا.سبوع الذھبى   -

  .)خ4ل ھذه ا.جازة
  . أغسطس١٥ :   BON FESTIVALايام العيد  -
معظم الموظفين يقوموا باجازاتھم السنوية فى ش�ھرى يولي�و واغ�سطس وخاص�ة أواخ�ر :  أجازات الصيف -

  .أغسطس
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  الموارد الطبييعية

ث��������������روات 
 معدنية

يتوافر باليابان كميات بسيطة من بعض المنتجات التعدينية وتعتمد فى ص�ناعاتھا عل�ى وارداتھ�ا م�ن  -
.   مما يعوض محدودية مواردھا الطبيعيةRECYCLINGالخارج ، الى جانب عمليات أعادة التدوير 

 .  صناعات بترولية اليابان مستورد صافى للبترول الخام وبھا - بترول
  مياه

بح���������������ر  -
 اليابان 

 .يقع غربھا

  )بالكيلو متر (                                             :                           أھم ا.نھار باليابان وطولھا- أنھار -
Shina النھر

no 

Tone  Ishikari  Teshio Kitakawi  Abukums Mogami  kiso Tenrgu Agan

s  

 ٢١٠ ٢١٣ ٢٢٩ ٢٢٩  ٢٣٩ ٢٤٩ ٢٥٦ ٢٦٨ ٣٢٢ ٣٦٧ الطول
  وزارة ا.راضى والبنية ا.ساسية والنقل اليابانية : المصدر 

بحي����رات  -
 طبيعية

   )بالكيلو متر (                                                :                                أھم البحيرات باليابان
 Biwa  Kasumi Sakoma Inawashiro Naka Kussharo Shinji  Shikotsn Toyo البحيرة

 ٧٠,٧ ٧٨,٤ ٧٩,١ ٧٩,٣ ٨٦,٢ ١٠٣,٣ ١٥٢ ١٦٧ ٦٧٠ الطول
 وزارة ا.راضى والبنية ا.ساسية والنقل : المصدر 

 

 إجراءات السفر والزيارة واKقامة 
 

  : تأشيرة الدخولــ 
   

     م��ن ال��سفارة الياباني��ة بم��صريتطل��ب دخ��ول الياب��ان الح��صول عل��ى تأش��يرة م��سبقاً 
   .). يوجد إتفاقات دولية ثنائية خاصة فيما يتعلق بذلك(

 
  : ا.قامة بالدولةــ  

 

  : تنقسم الفنادق فى اليابان الى قسمين
  
بالم��دن الكب��رى وتت��وافر ب��ه مراك��ز مجھ��زة تتناس��ب م��ع أحتياج��ات رج��ال :  ا�وللق��سم ا �

 )  دو.ر ٢١٦ – ١٥٠ ( ال��ف ي��ن ياب��انى٢٦ – ١٨ا.عم��ال ، وتت��راوح ا.س��عار م��ا ب��ين 
لليل�ة الواح�دة  الف ين يابانى ف�ى ا٤٥ – ٢٧وما بين  ، فى الليلة الواحدة للغرفة المفردة 

  % ٨ويضاف الى ذلك ضريبة ا.ستھ4ك ، المزدوجة  للغرفة
  
 Businessوھ�ى درج�ة مختلف�ة ف�ى م�ستوى الغ�رف ويطل�ق عليھ�ا أس�م :  الق�سم الث�انى �

Hotelواح��دة ح��والى تنت��شر ف��ى أغل��ب الم��دن الياباني��ة ويبل��غ س��عر الغرف��ة ف��ى الليل��ة ال و
  ).  دو.ر أمريكى٨٣نحو   (آ.ف ين يابانى) ١٠(
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         فى اليابان فى اليابان فى اليابان فى اليابانالنظام السياسىالنظام السياسىالنظام السياسىالنظام السياسى

  
  

 ولك�ن ل�يس لدي�ه رم�ًزا للدول�ة ولوح�دة ال�شعب ،طبًق�ا للدس�تور الياب�اني، يع�ّد : اKمبراطور �
عرش الياب�ان لي�صبح » أكيھيتو« تقلد اKمبراطور ١٩٨٩ام  وفي ع ،سلطة على الحكومة

 . في تاريخ اليابان١٢٥بذلك اKمبراطور رقم 
  
      تتمت���ع الياب���ان بنظ���ام برلم���اني للحك���م ي���شبه أنظم���ة دولت���ي بريطاني���ا : التنفيذي���ةال���سلطة  �

 فأع���ضاء  ،مباش��رة  ب��صورةال��وزراء . يق��وم الياب��انيون بانتخ���اب رئ��يس حي��ث  ،وكن��دا
 فيم��ا بي��نھم وبن��اء عل��ى ذل��ك يق��وم رئ��يس ال��وزراء هجل��س الت��شريعي يقوم��ون بانتخاب��الم

 .بتشكيل مجلس الوزراء
 

 : اليابانى فھو كالتالىالتشكيل الحالى لمجلس الوزراءأما عن  �
  

Shinzo ABE  Prime Minister 

Taro ASO  Deputy Prime Minister 
Minister of Finance 
Minister of State for Financial Services 
Minister in charge of Overcoming Deflation 

Sanae TAKAICHI  Minister for Internal Affairs and Communications 

Yoko KAMIKAWA Minister of Justice 

Fumio KISHIDA  Minister for Foreign Affairs 

Hakubun SHIMOMURA  Minister of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology 
Minister in charge of Education Rebuilding 
Minister in charge of the Tokyo Olympic and 
Paralympic Games 

Yasuhisa SHIOZAKI  Minister of Health, Labour and Welfare 

Yoshimasa HAYASHI  Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Yoichi MIYAZAWA  Minister of Economy, Trade and Industry 
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Minister in charge of Industrial Competitiveness 
Minister in charge of the Response to the 
Economic Impact caused by the Nuclear 
Accident 
Minister of State for the Nuclear Damage 
Compensation and Decommissioning Facilitation 
Corporation 

Akihiro OHTA  Minister of Land, Infrastructure, Transport and 
Tourism 
Minister in charge of Water Cycle Policy 

Yoshio MOCHIZUKI  Minister of the Environment 
Minister of State for Nuclear Emergency 
Preparedness 

Gen NAKATANI  Minister of Defense 
Minister in charge of Security Legislation 

Yoshihide SUGA Chief Cabinet Secretary 
Minister in charge of Alleviating the Burden of 
the Bases in Okinawa 

Wataru TAKESHITA  Minister for Reconstruction 
Minister in charge of Comprehensive Policy 
Coordination for Revival from the Nuclear 
Accident at Fukushima 

Eriko YAMATANI Chairperson of the National Public Safety 
Commission 
Minister in charge of the Abduction Issue 
Minister in charge of Ocean Policy and Territorial 
Issues 
Minister in charge of Building National Resilience 
Minister of State for Disaster Management 

Shunichi YAMAGUCHI  Minister of State for Okinawa and Northern 
Territories Affairs 
Minister of State for Consumer Affairs and Food 
Safety 
Minister of State for Science and Technology 
Policy 
Minister of State for Space Policy 
Minister in charge of Information Technology 
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Policy 
Minister in charge of "Challenge Again" Initiative 
Minister in charge of "Cool Japan" Strategy 

Akira AMARI  Minister in charge of Economic Revitalization 
Minister in charge of Total Reform of Social 
Security and Tax 
Minister of State for Economic and Fiscal Policy 

Haruko ARIMURA Minister in charge of Women's Empowerment 
Minister in charge of Administrative Reform 
Minister in charge of Civil Service Reform 
Minister of State for Regulatory Reform 
Minister of State for Measures for Declining 
Birthrate 
Minister of State for Gender Equality 

Shigeru ISHIBA Minister in charge of Overcoming Population 
Decline and Vitalizing Local Economy in Japan 
Minister of State for the National Strategic 
Special Zones 

  
 
، ي�تم انتخ�ابھم   نائب�ا٤٨٠وع�ددھم  مجل�س الن�واب تت�ألف م�ن DIET السلطة الت�شريعية �

 مقع��دا ٢٤٢م��ن  مجل��س المست��شارينع��ن طري��ق اقت��راع ع��ام ش��عبي ك��ل أرب��ع س��نوات، و
. والذين يؤدي أعضائھا المنتخبين عن طريق اقتراع عام أيضا مھم�تھم لم�دة س�ت س�نوات

تق�وم ا�ح��زاب الممثل��ة بتعي��ين الم��سؤولين م��ن طرفھ�ا ف��ي الغ��رفتين ث��م ي��تم إج��راء اقت��راع 
  .خبينسري لتحديد المسؤولين المنت

        
 ف��ى المح��اكم والت��ى ھ��ى م��ستقلة تمام��اً ع��ن ال��سلطتين التنفيذي��ة تترك��ز: ال��سلطة الق��ضائية �

  : والتشريعية ، وتنقسم درجات المحاكم فى اليابان طبقاً للدستور الى
  

  .وھى أعلى درجات المحاكم واحكامھا نھائية:  العليا الدستوريةالمحكمة* 
  : اربعة درجات أخرى من المحاكم ھى*  

  

  )  محاكم ٨  (              (High Court)  محاكم درجة أولى           -    
  ) محكمة ٥٠ (         (District Court )           ةــــــــمحلي  محاكم -    
  )  محكمة٥٠          ((Family Court )ـــرة           ـ  محاكم ا.ســـ-    
  ) محكمة٤٣٨ (     (Summary Court )   محاكم آخر درجــة         -    
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  الدس�توريةيسمح النظام القضائى فى الياب�ان بالتقاض�ى عل�ى ث�4ث درج�ات وتع�د المحكم�ة �
العليا ھى أعلى درجات المحاكم ، تليھا محاكم ا.حياء ثم محاكم الدرجة ا.ولى ، أما محاكم 

 .ا.حداث وغيرھاا.سرة وآخر درجة فھى لتناول القضايا البسيطة مثل قضايا 
  

             اليابانية اليابانية اليابانية اليابانيةأهم املؤشرات االقتصاديةأهم املؤشرات االقتصاديةأهم املؤشرات االقتصاديةأهم املؤشرات االقتصادية
 

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنة/البيان
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
   ::::االقتصاد العيىناالقتصاد العيىناالقتصاد العيىناالقتصاد العيىن: : : : أوال

 ٤,٨ ٤,٧ )تريليون دو.ر( الناتج المحلى اKجمالى

   (%)نسبة مساھمة القطاعات المختلفة فى الناتج المحلى اKجمالى
  )١,٤(الزراعة 
  )٢٥,٦(الصناعة 
  )٧٣,٢(الخدمات 

  )١,٢(الزراعة 
  )٢٥,٧(الصناعة 
  )٧٣,١(الخدمات 

 ١,٣ ١,٥   (%) اKجمالىمعدل النمو الحقيقى للناتج المحلى
 ٣٧,٨ ٣٧,٣ ) با�لــــــــف دو.ر( السنوى    متوسط دخل الفرد

   ::::القطاع النقدى واملاىلالقطاع النقدى واملاىلالقطاع النقدى واملاىلالقطاع النقدى واملاىل: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 ٨ ٨                )                 تريليون دو.ر(    إجمالى السيولة
  ١١,٨  ١١,٩                   )تريليون دو.ر(إجمالى القروض   

 ٨- ٨,٢- (%)إلى الناتج المحلى اKجمالى  نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة
 ٠,٠٢ ٠,٠٢   %)على الودائع فى البنوك(سعر الفائدة 

    ::::قطاع املعامالت اخلارجىقطاع املعامالت اخلارجىقطاع املعامالت اخلارجىقطاع املعامالت اخلارجى: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

 ١٢٣- ١٢٠- ) يار دو.رمل      (الميزان التجارى
 ٦٩٤ ٧١٩ ) مليار دو.ر(     إجمالى الصادرات
 ٨١٧ ٨٣٩ ) مليار دو.ر (     إجمالى الواردات

 ٣٤ ٣١ ) مليار دو.ر (                   ميزان المعام4ت الجارية
  ١,٣  ١,١ )تريليون دو.ر(           اليابانية فى الخارجا.ستثمارات 
 ٢٠٥,٥ ١٨٥ ) مليار دو.ر(             فى اليابانا�جنبيةا.ستثمارات 

 )٢٠١٣بنھاية عام  (١١,٧  )مليار دو.ر) (ODA(حجم مساعدات التنمية الرسمية 
 ١,٢٦٧ ١,٢٦٨ )تريليون دو.ر (                         ا.حتياطى النقدى      

    ::::احمللى واخلارجىاحمللى واخلارجىاحمللى واخلارجىاحمللى واخلارجىالدين الدين الدين الدين : : : :  رابعاً  رابعاً  رابعاً  رابعاً 

 ٣ ٣,١ )تريليون دو.ر (خارجىإجمالى الدين ال
 ٢٢٧,٧ ٢٢٧,٢  (%)نسبة الدين المحلى من الناتج المحلى اKجمالى 

      مؤشرات أخرىمؤشرات أخرىمؤشرات أخرىمؤشرات أخرى: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 

 ٣,٦ ٤    (%)معدل البطالة
 ٢,٨ ٠,٤ (%)معدل التضخم  
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  أھم المصطلحات والمؤشرات المتداولة قى سوق ا�وراق المالية

  

  البيان  أهم المصطلحات

TSE  
( Tokyo Stock 

Exchange )  
  بورصة طوكيو  -

MOTHERS -  عالية النمو والربحية(ا�سھم القائدة للبورصة(.  

KABUSHIKI   KAISHA 
                     ن��������وع م��������ن ال��������شركات ينظمھ��������ا ق��������انون س��������وق الم��������ال الياب��������انى وت��������سمى -

STOCK COMPANIES  

NIKKEI  INDEX 

باني��ة ت��م اختي��ارھم م��ن قب��ل ص��حيفة  ش��ركة يا٢٢٥وھ��و مؤش��ر يت��ضمن أس��ماء اكب��ر  -
NIHON KEIZAI SHIMBUN  وھى اكبر الصحف اليابانية المتخصصة فى مج�ال 

 .المال وا�عمال
يع��د م��ن أھ��م المؤش��رات  الت��ى تتمت��ع ب��ا.حترام والم��صداقية وھ��و م��وازى ف��ى ا�ھمي��ة  -

ف�ى     DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEXوالت�أثير لمؤش�ر
 .  ا�مريكيةالو.يات المتحدة

 NIKKEI DOW JONES STOCKوس���مى ف���ى الياب���ان كد.ل���ة ل�ھمي���ة  -

AVERAGE   ١٩٨٥ وحتى ١٩٧٥ خ4ل الفترة من.  

TOPIX INDEX  
(TOKYO PRICE 

INDEX) 

ھ��و مؤش��ر يعن��ى بقي��اس أس��عار أس��ھم ال��شركات الياباني��ة ف��ى :  مؤش��ر طوكي��و ل�س��عار -
ال�شركات الكب�رى : ى ق�سمين ا�ول بورصة طوكيو وتنق�سم ال�شركات ف�ى ھ�ذا المؤش�ر ال�

     ش���ركة والث���انى لل���شركات المتوس���طة وال���صغيرة وع���ددھا حالي���ا١٦٠٠وع���ددھا حالي���ا 
 . شركة ٥٠٠

J30  -  ب��ر اس��تط4عات ال��رأى الت��ى  ش��ركة ص��ناعية ياباني��ة ي��تم اختيارھ��ا ع٣٠ھ��و مؤش��ر �ھ��م
  .الصحافة اليابانية المتخصصة فى مجال المال وا�عمالتجريھا 

TOPIX 100 -  ت الصناعية والتجارية والخدمية شركة فى اليابان فى كافة المجا١٠٠ھو مؤشر �كبر.. 
        

        اليابانيةاليابانيةاليابانيةاليابانيةمؤشرات التجارة اخلارجية مؤشرات التجارة اخلارجية مؤشرات التجارة اخلارجية مؤشرات التجارة اخلارجية 
  

  : يستعرض الجدول التالى التبادل التجارى بين اليابان ودول العالم ويتضح منه ما يلى
  

                  تريلي����ون دو.ر١,٥ نح����و بل����غ إجم����الى التب����ادل التج����ارى ب����ين الياب����ان ودول الع����الم �
          مقارن��ة بنح��و)  ملي��ار دو.ر٨١٧واردات منھ��ا نح��و  قيم��ة ال��تمث��ل (٢٠١٤خ��4ل ع��ام 

    ملي��ار ٨٣٩ قيم��ة ال��واردات منھ��ا نح��و تمث��ل (٢٠١٣ تريلي��ون دو.ر خ��4ل ع��ام ١,٦
 ). دو.ر

              ھ���ى٢٠١٤ع���ام  خ���4لأھ���م ال���دول الم���ساھمة ف���ى إجم���الى قيم���ة ال���واردات الياباني���ة  �
 .الجنوبيةالصين ، الو.يات المتحدة ، استراليا ، السعودية ، اKمارات ، كوريا 
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أھ�م ال�دول في�شير الج�دول الت�الى إل�ى أن  ٢٠١٤خ�4ل ع�ام أما ع�ن ال�صادرات الياباني�ة  �
يوان ، المستقبلة لتل�ك ال�صادرات ھ�ى ال�صين ، الو.ي�ات المتح�دة ، كوري�ا الجنوبي�ة ، ت�ا

 .ھونج كونج ، تاي4ند ، سنغافورة

)مليار دو.ر أمريكى(   
٢٠١٣عام  ٢٠١٤عام    

 بيان
 الصادرات

نسبة من 
ا.جمالى 

% 
 الواردات

نسبة من 
ا.جمالى 

% 
 الصادرات

نسبة من 
ا.جمالى 

% 
 الواردات

نسبة من 
ا.جمالى 

% 
  ١٠٠  ٨١٧  ١٠٠  ٦٩٤  ١٠٠  ٨٣٩  ١٠٠  ٧١٩ ا.جمالى

          آسيا
لصينا  ٢٢  ١٨٢  ١٨  ١٢٧  ٢٢  ١٨٢  ١٨  ١٣٠  

  ٠,٢  ١,٧  ٥,٥  ٣٨  ٠,٢  ١,٦  ٥,٢  ٣٧,٥ ھونج كونج
  ٣  ٢٤  ٦  ٤٠  ٣  ٢٤  ٦  ٤٢ تايوان

  ٤  ٣٤  ٧,٥ ٥٢  ٤  ٣٦  ٨  ٥٧ كوريا الجنوبية
  ١  ٨  ٣  ٢١  ١  ٧,٥  ٣  ٢١ سنغافورة
  ٣  ٢٢  ٤,٦  ٣١  ٣  ٢٢  ٥  ٣٦ تاي4ند
  ٣,٦  ٢٩  ٢,١  ١٤  ٣,٥  ٣٠  ٢  ١٥ ماليزيا

  ٣,٢  ٢٦  ٢,١  ١٥  ٣,٥  ٢٩  ٢,٥  ١٧ إندونيسيا
  ١  ٧  ١,٢  ٨  ١  ٧,١ ١  ٨,٦ الھند

  ٦  ٤٨  ٢,١  ١٤  ٦  ٥١  ٢,٥  ١٧ استراليا
         أمريكا الشمالية

  ٩  ٧٢  ١٩  ١٢٩  ٨,٥  ٧٠  ١٨,٥  ١٣٣ الو.يات المتحدة 
  ١,٤  ١١  ١,٢  ٨  ١,٤  ١٢  ١,٢  ٩ كندا

  ٠,٥  ٤,٣ ١,٥  ١٠  ٠,٥  ٤  ١,٤  ١٠ المكسيك
         أمريكا الجنوبية

زيلالبرا  ١,٢  ١٠  ٠,٧  ٤,٧  ١,٣  ١١  ٠,٨  ٥,٦  
         دول ا.تحاد ا.وروبى 

  ٣  ٢٤  ٣  ١٩  ٣  ٢٤  ٣  ١٩ المانيا
  ١,٤  ١١,٥  ١  ٦  ١,٤  ١٢  ١  ٦,٣ فرنسا

  ١  ٦,٥  ١,٦  ١١  ١  ٧  ١,٦  ١١ بريطانيا
  ١,١  ٨,٦  ٠,٥  ٣,٥  ١,٢  ١٠  ٠,٥  ٣,٢ ايطاليا
  ٠,٥  ٤,٣  ٢  ١٣  ٠,٥  ٤,٥  ٢  ١٤ ھولندا

  ٣,١  ٢٥  ١,٣  ٩,٣  ٣  ٢٤  ١,٥  ١١ روسيا
         الشرق ا.وسط

  ٦  ٤٨  ١,١  ٧,٦  ٦  ٥٠  ١  ٧ السعودية
  ٥,١  ٤٢  ١,٤  ٩,٥  ٥  ٤٣  ١,٢  ٨,٥ ا.مارات 

          افريقيـــــــــا
  ٠,٠١  ٠,٢٨٨  ٠,٢  ١,٤  ٠,١  ٠,٧٢٠  ٠,٢  ١,٢ مصــر

  ٠,٧  ٥,٧  ٠,٥  ٣,٢  ٠,٨  ٧  ٠,٥  ٣,٥ جنوب افريقيا
  .JETROة بيانات ھيئة التجارة الخارجي: المصدر
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يشير الجدول التالى إلى أن أھم الصادرات الياباني�ة تتمث�ل ف�ى اA.ت ، اA.ت الكھربائي�ة  �

السيارات والحاف4ت ، الكيماويات ، الحديد والصلب ، السفن حيث تساھم ھ�ذه القطاع�ات 
   . ٢٠١٤من إجمالى الصادرات اليابانية وذلك خ4ل عام % ٧٠بنسبة 

  
  

        )مليار دو.ر أمريكى(
 الصادرات

 بيان
٢٠١٣ 

نسبة من ا.جمالى 
% 

٢٠١٤ 
نسبة من ا.جمالى 

% 
  ١٠٠  ٦٩٤  ١٠٠  ٧١٩ ا.جمالى

  ٠,٧  ٤,٥  ٠,٦  ٤,٥ المنتجات الغذائية 
  ١,٦  ١١,٣  ١,٧  ١٢,٥ المواد الخام

  ٢,١  ١٤,٤  ٢,٢  ١٦ الوقود المعدنى 
  ١١  ٧٤  ١١  ٧٧ الكيماويات 

 ٣,٣  ٢٣ ٣,٦ ٢٦ الكيماويات العضوية  
 ٠,٥ ٣,٣ ٠,٥ ٤ �دويةا

 ٣,٣ ٢٣ ٣,٢ ٢٣ المواد الب4ستيكية
 ١٣ ٩٠ ١٣,٢ ٩٥ المنتجات المصنعة 

 ٥,٤ ٣٨ ٥,٤ ٣٩ الحديد والصلب    
 ٢ ١٤ ٢ ١٥ المعادن غير الحديدية

  ١,٦  ١١  ١,٦  ١٢  المعدنية منتجاتال
 ١ ٦,٥  ١ ٦,٧ الغزل والمنسوجات وا�قمشة

 ١,٤ ١٠ ١,٥ ١١ منتجات المطاط 
 ٠,٤ ٢,٤ ٠,٣ ٢,٣  ورق ومنتجاتهال

 ١٩,٥ ١٣٥ ١٩ ١٣٨  اA.ت
 ١٧ ١٢٠ ١٧,٣ ١٢٤ اA.ت الكھربائية 

 ١٥ ١٠٣ ١٥ ١٠٧ السيارات والحاف4ت
 ٢ ١٢ ٢,١ ١٥ السفن
 ١٢ ٨٤ ١٢ ٨٤  أخرى
  .JETROبيانات ھيئة التجارة الخارجية : المصدر

  
  

على قائمة تل�ك ) غاز الطبيعى والبترولال(واردات الطاقة تأتى فعن الواردات اليابانية أما  �
 ي��أتى بع��د ذل��ك ،  ٢٠١٤وذل��ك خ��4ل ع��ام % ٣٢ال��واردات بن��سبة م��ساھمة بلغ��ت نح��و 

، المنتج�����ات ) %٨(الكيماوي�����ات ، %) ١٣,٤(اA.ت الكھربائي�����ة ومكوناتھ�����ا واردات 
    . كما ھو موضح بالجدول التالىوذلك  )%٨(الغذائية 
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        )مليار دو.ر أمريكى(    
 الواردات

 بيان
٢٠١٣ 

نسبة من ا.جمالى 
% 

٢٠١٤ 
نسبة من ا.جمالى 

% 
  ١٠٠  ٨١٧  ١٠٠  ٨٣٨ ا.جمالى

  ٨  ٦٤  ٨  ٦٧ المنتجات الغذائية 
 ٢  ١٤,٥ ٢ ١٥ ا�سماك         

 ١  ٨,٤ ١,٢ ١٠  الحبوب
 ٠,٦  ٥ ٠,٦ ٥  الخضروات

 ٠,٦  ٤,٥ ٠,٦ ٤,٦ الفاكھة
  ٦,٥  ٥٣  ٧  ٥٥ المواد الخام

 ٠,٥  ٤ ٠,٦  ٥ خشاب       ا�  
 ١,٨  ١٥ ١,٧  ١٤,٧  خامات غير حديدية

 ٢  ١٦ ٢,١  ١٧  خامات الحديد
 ٠,٢  ٢ ٠,٢  ٢ فول الصويا

  ٣٢  ٢٦٤  ٣٤  ٢٨٣ الوقود المعدنى
 ١٦,٢  ١٣٢ ١٧,٦ ١٤٧ البترول          

 ٣,٢  ٢٦ ٣,٣ ٢٨  المنتجات البترولية
 ٩,١ ٧٥ ٩ ٧٣  الغاز الطبيعى المسال
 ١,٣ ١٠ ١,٣ ١١  الغاز النفطى المسال

 ٢,٥ ٢٠ ٣ ٢٤ الفحم
  ٨  ٦٥ ٨ ٦٧ الكيماويات 

 ٢ ١٥ ٢ ١٦ الكيماويات العضوية  
 ٢,٦ ٢١ ٢,٦ ٢٢ ا�دوية
 ٨,١ ٦٦ ٨ ٦٤ المنتجات المصنعة 

  ١,٢  ٩,٤  ١  ٨ الحديد والصلبمنتجات   
 ٢ ١٦  ٢ ١٦ المعادن غير الحديدية

 ١,٤ ١١ ١,٣ ١٠  المعدنيةمنتجات ال
 ١,١ ٩ ١ ٨,٧ جات وا�قمشةالغزل والمنسو

 ١ ٧,٥ ١ ٧,٦ المنتجات الخشبية
  ٨  ٦٤  ٧,٣  ٦١  اA.ت

 ١,١ ٩,٢ ١ ٨,٥ آ.ت توليد الطاقة
 ٢,٥ ٢٠ ٢,٤ ٢٠ أجھزة الحاسب اAلى
 ٠,٦ ٥ ٠,٦ ٥  مكونات الحاسب اAلى

 ١٣,٤ ١٠٩ ١٣ ١٠٦  اA.ت الكھربائية
أشباه المواص4ت 
Semiconductors 

٣,٣ ٢٧ ٣ ٢٥ 

 ١ ٧,٧ ١ ٧,١  مكونات السيارات
 ٤ ٣٠ ٤ ٣٣,٥  الم4بس ا.كسسوارات و

 ١ ٧ ١ ٧  ا�ثاث
 ٠,٦ ٥,٢ ٠,٦ ٥,٣  الحقائب

  .JETROبيانات ھيئة التجارة الخارجية : المصدر
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         االقتصادية لليابان  االقتصادية لليابان  االقتصادية لليابان  االقتصادية لليابان مناطق التجارة احلرة والشراكاتمناطق التجارة احلرة والشراكاتمناطق التجارة احلرة والشراكاتمناطق التجارة احلرة والشراكاتاتفاقات اتفاقات اتفاقات اتفاقات 

 

 ١- اتفاقات الشراكة ا.قتصادية مع دول ومجموعات أخرى (دخلت حيز النفاذ)
 

الدولة   تاريخ التوقيع 
تاريخ الدخول حيز 

 النفاذ
    الدول اAسيوية

وتضم إندونيسيا ، فيتنام ، ) ASEAN(رابطة دول اAسيان 
الفلبين ، ماليزيا ، سنغافورة ، .وس ، كامبوديا ، تاي4ند ، 

  . ميانمار ، بورناى
٢٠٠٨ إبريل ١٤ ٢٠٠٨ ديسمبر ١   

  ٢٠٠٩ أكتوبر ١  ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٥  فيتنام

  ٢٠٠٨ يوليو ١ ٢٠٠٧ أغسطس ٢٠  إندونيسيا

  ٢٠٠٨ يوليو ٣١  ٢٠٠٧ يونيو ١٨  بورناى

  ٢٠٠٧ نوفمبر ١  ٢٠٠٧ إبريل ٣  تاي4ند
  ٢٠٠٨ ديسمبر ١١  ٢٠٠٦ سبتمبر ٩  الفلبين
 ٢٠٠٦ يوليو ١٣  ٢٠٠٥ ديسمبر ١٣  ماليزيا

 ٢٠٠٦ نوفمبر ٣٠  ٢٠٠٢ يناير ١٣  سنغافورة

 ٢٠١١ أغسطس ١ ٢٠١١ فبراير ١٥ ھندال

  ٢٠١٥ يناير ١٥  ٢٠١٤ يوليو ٨  استراليا

   أوروبا
 ٢٠٠٩ سبتمبر ١ ٢٠٠٩ فبراير ١٩  سويسرا

   وسط وشمال أمريكا
 ٢٠٠٥ إبريل ١  ٢٠٠٤ سبتمبر ١٧  المكسيك

  ٢٠٠٧ سبتمبر ٣  ٢٠٠٧ مارس ٢٧  شيلى

 ٢٠١٢ مارس ١ ٢٠١١ مايو ٣١ بيرو

 

  )حيز المفاوضات. تزال فى (ة ا.قتصادية مع دول ومجموعات أخرى اتفاقات الشراك -٢
  

 

١ 

 Trans-Pacific Strategic Economic Partnershipاتف��اق ال��شراكة عب��ر المح��يط الھ��ادى

Agreement TPP)  م�ن جان�ب برون�اى ، ٢٠٠٥ يوني�و ٣وھ�و ا.تف�اق ال�ذى ت�م التوقي�ع علي�ه ف�ى 
إنشاء منطقة للتجارة الح�رة ب�ين تل�ك ال�دول ، ودخ�ل حي�ز النف�اذ شيلى ، نيوزي4ند ، سنغافورة  بھدف 

 ، وقد انضمت كل م�ن الو.ي�ات المتح�دة ، اس�تراليا ، بي�رو ، فيتن�ام ، ماليزي�ا ف�ى ٢٠٠٦ مايو ٢٨فى 
  )  كل من اليابان ، كندا والمكسيك ٢٠١٣ ، ھذا وقد انضمت للمفاوضات الجارية فى عام ٢٠٠٨عام 

 Regional Comprehensive Economic (RCEPقتصادية اKقليمية الشاملة اتفاق الشراكة ا.  ٢
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)Partnershipوالتى تضم دول اليابان ، الصين ، كوريا الجنوبية ، الھند ، استراليا ، نيوزي4ندا   .  

  .الصين وكوريا الجنوبية  ٣

 .مانجوليا  ٤

 .كولومبيا  ٥

  .كندا ٦

  .ا.تحاد ا�وروبى ٧

 .  تعاون الخليجىدول مجلس ال  ٨

  . تركيا  ٩

  
        اإلطار التعاقدى بني اليابان ومصر اإلطار التعاقدى بني اليابان ومصر اإلطار التعاقدى بني اليابان ومصر اإلطار التعاقدى بني اليابان ومصر 

  
  

، وأن��شأت مفوض��ية لھ��ا ف��ى م��صر ع��ام ١٩٢٢اعترف��ت الياب��ان باس��تق4ل م��صر ع��ام 
، أغلق��ت م��ع بداي��ة الح��رب العالمي��ة " ك��وبى"، كم��ا أن��شأت م��صر قن��صلية عام��ة بمدين��ة ١٩٣٦
 ف�ى ھابالقاھرة، كما افتتحت مصر سفارترتھا  عندما افتتحت اليابان سفا١٩٥٢حتى عام  الثانية

  .١٩٥٣طوكيو عام 
  

    : لترتيب التجارة والمدفوعات اتفاق - ١
  
  

   .٨/١١/١٩٥٨وقعت مصر واليابان أتفاقاً لترتيب التجارة والدفوعات بين البلدين فى  �
ح�رة  ينظم ھذا ا.تفاق طريقة سداد المدفوعات للصفقات التجارية بين البلدين ب�العم4ت ال �

ويضم قوائم استرشادية لصادرات البلدين وي�نص عل�ى عق�د اجتماع�ات لممثل�ى حك�ومتى 
  .البلدين فى أى وقت يتقق عليه

وفى حقيقة ا�مر ، فان ھذا ا.تف�اق واقعي�اً . يع�د حاكم�اً للع4ق�ات ب�ين البل�دين حي�ث ي�تم  �
 تطبي��ق النظ��ام حالي��اً تنمي��ة التب��ادل التج��ارى باس��اليب ل��يس م��ن ض��منھا ا.تف��اق ، منھ��ا

 ، وقي�ام الياب�ان بتنفي�ذ ب�رامج لتنمي�ة ال�واردات الياباني�ة JAPAN GSPالمعمم للمزاي�ا 
" جيت�رو " من الدول النامية ومن بينھا مصر من خ4ل ھيئة التجارة الخارجي�ة الياباني�ة 

  . ھذا با.ضافة الى أحكام ا.تفاقيات الدولية مثل إتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
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  : إتفاق تجنب ا.زداج الضريبى  - ٢
  

 وھ�و إتف�اق نمط�ى ھدف�ه ٦/٨/١٩٦٩وبدأ سريانه ف�ى ١٩٦٨/ ٣/٩وقع ھذا ا.تفاق فى  �
تجن��ب ا.زدواج ال��ضريبى ومن��ع التھ��رب ال��ضريبى ف��ى مج��ال ض��رائب ال��دخل وال��شركات 

  .يرھاوغ�اح التجارية والصناعية والمحليات وايرادات رؤوس ا.موال المنقولة وا.رب
  
  :إتفاق تشجيع وحماية ا.ستثمارات  – ٣
  

 وي�ستھدف ت�دعيم التع�اون ا.قت�صادى ب�ين البل�دين ١٤/١/١٩٧٨تم الت�صديق علي�ه ف�ى  �
وخل���ق ظ���روف مناس���بة ل4س���تثمار وض���مان الحماي���ة المتبادل���ة ل4س���تثمارات ، ويغط���ى 

تثمارات ويحظ�ر ا.تفاق ا.ستثمار المالى وا.ستثمارات المباشرة ويدعو الى تشجيع ا.س
التأميم ونقل الملكية الى منفعة عامة ويقضى بالمعامل�ة الوطني�ة للم�ستثمر ، كم�ا يق�ضى 

  . بحرية تحويل عوائد ا.ستثمار الى الخارج 
  
  .١٩٨٤اتفاق التعاون الفنى فى عام  -٤
  

  

Egyptian Federation of (للتعاون بين ا.تحاد العام للغرف التجارية المصرية  اتفاق -٥

Chambers of Commerce ( وغرفة تجارة وصناعة اليابان) of Chamber Japan

Industry and Commerce(   
  

 بھ�دف تط�وير وتنمي�ة الع4ق�ات ا.قت�صادية ب�ين م�صر ١٩٩٥ م�ارس ١٤تم توقيعه ف�ى  �
  .واليابان

  
  

بين اتحاد الصناعات المصرية ١٩٩٩ أبريل عام ١٢ تم توقيعھا فى MOUمذكرة تفاھم  -٦
)gyptian Federation of IndustriesE( وغرفة تجارة وصناعة اليابان )Japan 

 JCCI-Chamber of Commerce and Industry (  
  
 ك�ل غ�رف التج�ارة وال�صناعة بالياب�ان والب�الغ ع�ددھا  غرفة تجارة وصناعة اليابانتضم �

رابط��ة  وق�د ت��م توقي�ع ا.تفاقي�ة الم��ذكورة بھ�دف اع�ادة تأس��يس وت�سمية ال ، غرف�ة٥١٧
ا.قت�صادية الياباني�ة الم�صرية والرابط�ة ا.قت��صادية الم�صرية الياباني�ة لي�صبح اس��ميھما 

  .JEBCC/EJBCCالمصرى اليابانى المشترك / مجلس ا�عمال اليابانى المصرى
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            التجارة اخلارجية مع مصرالتجارة اخلارجية مع مصرالتجارة اخلارجية مع مصرالتجارة اخلارجية مع مصر

  

  : يشير الجدول التالى إلى ما يلى
  

)القيمة بالمليون دو.ر أمريكى(  

      عام          

         بيان
٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ٢٨٨  ٦٨٨  ١٢١٩  ٨٧٣,٢  ٤٦٠,٦  ٣٠٢,١  الصادرات المصرية

 ٦٠,٥ ٤٩٠,٥ ٩٤٦ ٥٨٦,٨ ٢٩٢  ١٦٥,٨  الغاز الطبيعى المسال 
  ١٧٤,٥ ١٤٤,٣ ٢٠٦,٥ ٢٠٩ ١١٧ ٩٨,٥ المنتجات البترولية

  ٥٣  ٥٣  ٦٧  ٧٧,٤  ٥٢  ٣٧,٨  الصادرات غير البترولية

  ١٤٢٥  ١٥٤٥  ١٧٥٤  ١٣٤١,٥  ١٤٥٢,٧  ١٣٥٥,١  دات المصريةالوار

  ١٧١٣  ٢٢٣٣  ٢٩٧٣  ٢٢١٤,٧  ١٩١٣,٣  ١٦٥٧,٢  حجم التبادل التجارى

  ١١٣٧-  ٨٥٧-  ٥٣٥-  ٤٦٨,٣-  ٩٩٢,١-  ١٠٥٣-  الميزان التجارى
   .بيانات الجمارك اليابانية: المصدر
  

 ١٧١٣غ ح�والى  ليبل�٢٠١٤انخفض حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان خ4ل عام  �
 ٢٠١٣ ملي���ون دو.ر أمريك���ى خ���4ل ع���ام ٢٢٣٣ملي���ون دو.ر أمريك���ى مقارن���ة بنح���و 

 %.٢٣وبنسبة انخفاض بلغت نحو 

 ٢٨٨ لتبل��غ ح��والى ٢٠١٤انخف��ضت قيم��ة ال��صادرات الم��صرية إل��ى الياب��ان خ��4ل ع��ام  �
   ،٢٠١٣ ملي�ون دو.ر أمريك�ى خ�4ل ع�ام ٦٨٨مليون دو.ر أمريكى مقارنة بما قيمته 

 ويرج�ع ھ�ذا ال�ى انخف�اض قيم�ة ال�صادرات م�ن ،% ٥٨وبنسبة انخفاض ق�درھا ح�والى 
 ٦٠,٥ لت��صل إل��ى نح��و ٢٠١٤خ��4ل ع��ام % ٨٨ بن��سبة LNGالغ��از الطبيع��ى الم��سال 

 . ٢٠١٣ مليون دو.ر أمريكى خ4ل عام ٤٩٠,٥مليون دو.ر مقارنة بقيمة 

 ٢٠١٤ الى الياب�ان خ�4ل ع�ام ھذا بينما استقرت قيمة الصادرات المصرية الغير بترولية �
ارتفع العجز فى الميزان التجارى بين البلدين ، بينما مليون دو.ر أمريكى  ٥٣لتبلغ نحو 

 ملي�ون دو.ر أمريك�ى ف�ى غي�ر ١١٣٧ لي�صل إل�ى نح�و ٢٠١٤خ4ل  ع�ام % ٣٣بنسبة 
  .صالح مصر
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   الم4ب�س الج�اھزة فتتمث�ل ف�ى إلى الياب�ان غير البتروليةأھم الصادرات المصريةأما عن  �

خاصة الفراولة  (الفواكه والثمار، النباتات الطبية والعطرية السجاد وأغطية ا�رضيات ، 
خاص�ة (ا�ع�4ف الحيواني�ة  ، )خاص�ة الب�صل (الخضروات المجففة، المربى ،  )المجمدة

،  الرصاص والم�واد الم�صنعة من�ه  ال�سيراميك ،السيراميك القطن ،  ، )تفل بنجر السكر
 ، الم��واد ال4ص��قة مح��ضرات ت��شحيم وتزيي��تخاص��ة (كيماوي��ات أخ��رى  م��اد وخب��ث ،ر

كما ھ�و موض�ح م�ن (البطاطس المجھزة ، القھوة سريعة التحضير ، وغيرھا ، ) كالغراء
  ).الجدول التالى

  )بالدو.ر ا�مريكى: القيمة(          

                العام
        البند

٢٠١٤ ٢٠١٣ 
  نسبة الزيادة

(%)  
  ٥-  ٨ ٠٤٢ ٨٣٤  ٨ ٤٣٥ ٣٤٩ الم4بس الجاھزة 

  ٨  ٦ ٢١٢ ٢٣٤  ٥ ٧٥٨ ٩٦٣ السجاد وأغطية ا�رضيات
النبات������ات الطبي������ة والعطري������ة والب������ذور 

  ٣١  ٥ ٠٠٩ ٥٥١  ٣ ٨٢٢ ٥١٢ والفواكه الزيتية

 الفراول������ةخاص������ة (الفواك������ه والثم������ار 
  ٧١  ٤ ٦٩٢ ٩١٩  ٢ ٧٤٣ ٧٨٤  )المجمدة

  ٣-  ٣ ٢٠٤ ٨٩٧,٥  ٣ ٢٩٦ ٨٠١ المربى
 الب�����صلخاص����ة  (وات المجفف����ةالخ����ضر
  )المجفف

١-  ٣ ٠٥٠ ٢٩٠  ٣ ٠٨٣ ٨١٧  

خاص���ة تف���ل بنج���ر (ا�ع���4ف الحيواني���ة 
  )السكر

٢١٤٤  ٢ ٩٥٦ ٧٥٩  ١٣١ ٧٥٣  

  ١٧-  ٢ ٥٩٠ ٣٧٠  ٣ ١١٩ ٥٢٥  القطن
  ١٢-  ٢ ٣٩٧ ٧٨٩ ٢ ٧٣١ ٤٩٩  السيراميك

  ٢,٥-  ٢ ٣٧٨ ٤١٩  ٢ ٤٤٠ ٣٠٨ رماد وخبث
 مح�����ضراتخاص�����ة (كيماوي�����ات أخ�����رى 
 ، الم������واد ال4ص������قة ت������شحيم وتزيي������ت

  ) كالغراء

٥٨-  ٢ ٢٠١ ١٩٢  ٥ ١٩١ ٣٢٥  

  ٤٧  ١ ٧٥٩ ٦٤٠  ١ ١٩٨ ٣٤٠  البطاطس المجھزة 
  ١,٥-  ١ ١١٦ ٤٢٧  ١ ١٣٣ ٥٤٤,٥ قھوة سريعة التحضير

  ٣٥  ٧٧٣ ٧٦٤  ٥٧٤ ٨٧٢ الزيوت العطرية
  ١-  ٥٤٧ ٨٣٩  ٥٥٢ ٥٩٧  نفايات وفض4ت المطاط

  ٢٣-  ٥٤٦ ٠٠٦  ٧٠٧ ٣٤٢ قطع غيار سيارات
  ١١-  ٤٤٩ ٣٧٥  ٥٠٦ ٢٩٥  المفروشات المنزلية

  ٧٢-  ٤٣٥ ٧٠٣  ١ ٥٦٨ ٤٩٧  )الفيروسيلكون(الحديد والصلب 
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                العام
        البند

٢٠١٤ ٢٠١٣ 
  نسبة الزيادة

(%)  
    ٤٠١ ٢٣٥  ٠  النيكل ومنتجاته

رخ���ام (م���صنوعات م���ن أحج���ار طبيعي���ة 
  ٣٠,٥  ٣٧٦ ٧٦٣  ٢٨٨ ٩٧٨ )وجرانيت

محضرات من الحبوب أو الدقيق أو الن�شا 
  ١٣  ٣٠٦ ٢٨٦  ٢٧٠ ٩٠٤ )الكورن فليكس(أو ا�لبان 

  ٢٥-  ٢٩٢ ٥٩٥  ٣٩٢ ٤٠١  أمواس الح4قة
    ٢٦٤ ٤٧٥,٥  ٠  خردة سبائك النحاس ا�خرى

  ١,٥-  ١٦٩ ٨٨٦  ١٧٢ ٢٤٥  ا�ثاث وأدوات اKضاءة
حيواني�ة ونباتي�ة (شحوم ودھ�ون وزي�وت 

  )مثل زيت الزيتون
٨٢-  ١٢٣ ١٣٤  ٦٨١ ١٢٢  

    ٠  ٣٣٧ ٢٨٨  ألومونيوم ومنتجاته
   .جمارك اليابانيةبيانات ال: المصدر

  
 حظ�را عل�ى Plant Protection Lawتفرض الياب�ان بمقت�ضى ق�انون الوقاي�ة النباتي�ة  �

استيراد عدد من المنتجات الزراعي�ة الطازج�ة م�ن الخ�ضراوات والفواك�ه م�ن العدي�د م�ن 
دول العالم ومن ضمنھا م�صر ب�دعوى اص�ابتھا بآف�ات زراعي�ة، وتحظ�ر الياب�ان اس�تيراد 

 البرتق�ال م��ن م�صر ب�دعوى اص�ابتھا بذباب��ة الفاكھ�ة ، ويحظ�ر اس��تيراد الم�والح وخاص�ة
 . أغلب أنواع الفاكھة الطازجة باستثناء الموز، بشرط أن يكون أخضر أى غير ناضج

  

وبمقتضى ھذا القانون أيضا يمكن استيراد جميع المنتجات الزراعي�ة الم�صرية المحظ�ور  �
نيعھا بأى شكل كأن يتم تجفيفھا أو تخليلھا  اذا ما تم تجھيزھا أو تص–استيرادھا طازجة 

 ب�شكل كام�ل وخ4ف�ه عل�ى أن ت�صاحبھا ش�ھادة Freeze – Driedأو تجفيفھ�ا بالتجمي�د 
 من السلطات المصرية المختصة تفيد بأن البنود Phytosanitary Certificateصحية 

أو أق�ل  مئوي�ة ١٧,٨ -المصدرة قد تم تجميدھا بشكل مفاجىء وحفظھا فى درجة حرارة 
وفى حالة عدم ا.لتزام بھذا ا�سلوب فى التجميد فان البند المصدر لن يتمكن م�ن اجتي�از 

 .الفحص الفنى بمنفذ الوصول باليابان
  
 

 ال�سيارات والج�رارات ، المراج�ل  فتتمث�ل ف�ى الياب�انم�ن الم�صرية الوارداتأھم أما عن  �
ب ، أدوات ومع���دات واA.ت ، آ.ت وأجھ���زة كھربائي���ة ، م���صنوعات م���ن حدي���د وص���ل

، الب4س���تيك وم���صنوعاته ، الحدي���د  ال���سينمائى والفوت���وغرافى والب���صرياتالت���صوير 
 ).كما ھو موضح من الجدول التالى(والصلب ، الكيماويات العضوية 
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٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  السيارات والجرارات وقطع غيارھا ٣٢١,٤ ٥٠٥,٢ ٤٣١,٣ ٥٧٠,٧ ٥٣٠,٢ ٦١١

 مراجل وآ.ت ٥٣٨,٨ ٤٥٩ ٣٥٠,٦ ٥١٥ ٢٧٢  ٣٠٧

  آ.ت وأجھزة ومعدات كھربائية ٩١,٤ ١٢١,٩ ١٢٩,٣ ١٧٠,٤ ٤٣,١ ٧١,٣

 مصنوعات من حديد وصلب ١٤٠,٤ ٤٦ ٥٠ ٣٢,٢ ٢٦,٨ ٣٠

  الب4ستيك ومصانوعاته ٤١,٥ ١٨,٢ ٣١,٦ ١٧,١ ٢٠,٤ ٢٦

٤٥,٧ ٥١,٨ ٤٢,٨ ٤٢,٣ ٤٢,٨ ٥٧,٣ 
أدوات ومع���دات الت���صوير ال���سينمائى 

  الفوتوغرافى والبصرياتو

  الحديد والصلب ٨,٨ ١٣,٦ ٢٩,٦ ٦٢ ٧٣,٨ ١٠٥

٢٧  ٣٨  ٦,٦  ٦,٨  ٣٠,٤  ٢٧  
  )خاصة سمك الماكريل(ا�سماك 

١١ ١١,٥ ١٤ ١٥,٢ ١٤  ١٣  
  الكيماويات العضوية

        
        الوضع التنافسى للصادرات املصرية فى السوق اليابانى الوضع التنافسى للصادرات املصرية فى السوق اليابانى الوضع التنافسى للصادرات املصرية فى السوق اليابانى الوضع التنافسى للصادرات املصرية فى السوق اليابانى 

 

سى لع�دد م�ن بن�ود ال�صادرات  إل�ى التع�رف عل�ى الوض�ع التناف�الجدول التالىيھدف 
الم�صرية ف�ى الياب�ان م�ن خ�4ل اس�تعراض ترتي�ب م�صر ض�من أھ�م ال�دول الم�صدرة لھ��ذه 

         : لھاك أھم الدول المصدرة وكذل ،البنود
        

ا`موعة 
  السلعية

البند اجلمركى 
HS Code 

  املنتج

ترتيب مصر 
ضــمن أهــم 
ــــــــــدول  ال

  املصدرة

قيمة الصادرات املصرية 
  من البند خالل

  ٢٠١٤عام 
  )مليون دوالر أمريكى(

أهــم الـــدول املنافــسة للـــصادرات 
ــى الــسوق  ــن البنــد ف ــصرية م امل

  اليابانى

  مواد خاممواد خاممواد خاممواد خام

  ٢,٥  ١٧  القطن  ٥٢  
الو.ي���ات المتح���دة ، اس���تراليا ، 
البرازيل ، اليونان ، المك�سيك ، 

 . ، الصينالھند ، باكستان

  البذور واألعشاب والزيوت العطريةالبذور واألعشاب والزيوت العطريةالبذور واألعشاب والزيوت العطريةالبذور واألعشاب والزيوت العطرية

نيجيريا ، تنزاني�ا ، ب�اراجواى ،   ٣,٥  ١٤  سم بذور السم  ١٢٠٧٤٠٠٠٠        
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ا`موعة 
  السلعية

البند اجلمركى 
HS Code 

  املنتج

ترتيب مصر 
ضــمن أهــم 
ــــــــــدول  ال

  املصدرة

قيمة الصادرات املصرية 
  من البند خالل

  ٢٠١٤عام 
  )مليون دوالر أمريكى(

أهــم الـــدول املنافــسة للـــصادرات 
ــى الــسوق  ــن البنــد ف ــصرية م امل

  اليابانى

بوركين������ا فاس������و ، ماينم������ار ، 
  إثيوبيا

  ١,٤  ١٣  النباتات الطبية   ١٢١١٩٠٠٠٠        
ال����صين ، الھن����د ، ال����سودان ، 

  .بيرو ، تركيا

        ٣٣٠١٢٩٣١٠  
زي������ت الجيراني������وم 

م����������ن الزي����������وت (
  )العطرية

  .فرنسا ، الصين  ٠,٤٥  ٢

         الغذائية الغذائية الغذائية الغذائيةالصناعاتالصناعاتالصناعاتالصناعات

  ٤,٦  ٤  ولة المجمدةالفرا  ٠٨١١١٠٢٠٠  
ال����صين ، الو.ي����ات المتح����دة ، 

  .شيلى ، بولندا

  ٣,٢  ٧  المربى  ٢٠٠٤١٠١٠٠  
ال�����صين ، كوري�����ا الجنوبي�����ة ، 

  .فرنسا ، المملكة المتحدة

  ٢,٥  ٣  البصل المجفف  ٠٧١٢٢٠٠٠٠  
الو.ي����ات المتح����دة ، ال����صين ، 

  فرنسا ، بلغاريا ، أسبانيا

  ٢,٥  ٣  المجھزةالبطاطس   ٢٠٠٧٩٩١١١  
.ي������ات المتح������دة ، كن������دا ، الو

  .بلجيكا ، نيوزي4ند ، ألمانيا

  ٢١٠١١١٢١٠  
قھ����������وة س����������ريعة 

  التحضير
١,١  ١١  

 ، إندونيسيا ، كولومبيا البرازيل
  .، اKكوادور ، كوريا الجنوبية

  ٠,٣١  ٩  ن فليكسورالك  ١٩٠٤١٠٠١٠  
اس���تراليا ، الو.ي���ات المتح���دة ، 

  .المملكة المتحدة ، ألمانيا

  جيةجيةجيةجيةالصناعات النسالصناعات النسالصناعات النسالصناعات النس

  ٦,٢  ١١  السجاد  ٥٧  
الصين ، بلجيكا ، الھن�د ، تركي�ا 

  .، إيران

  ٦٢٠٣٤٢٢٠٠  
بنطل��ون رج��الى م��ن 

غي�����������ر (القط�����������ن 
  )ةمصنر

٢,٢  ١٨  

ال��صين ، ب��انج4ديش ، فيتن��ام ، 
 ، كمبوديا ، إيطالي�ا ، إنودني�سيا

ماينم�����ار ، تركي�����ا ، ت�����ونس ، 
  المغرب

  ٦١٠٧١٢٠٠٠  

م4ب��������س داخلي��������ة 
رج�����الى م�����صنوعة 

ف م������������ن ا�لي������������ا
  الصناعية 

١  ٨  
ال�����صين ، فيتن�����ام ، تاي4ن�����د ، 

  إندونيسيا ، كمبوديا



          
                                                        لعربيةلعربيةلعربيةلعربيةسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر ا 

                                                                                                                                                                                                             واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى التجارى التجارى التجارى التجارىاملكتب
                     طوكيو               طوكيو               طوكيو               طوكيو  

 26 

ا`موعة 
  السلعية

البند اجلمركى 
HS Code 

  املنتج

ترتيب مصر 
ضــمن أهــم 
ــــــــــدول  ال

  املصدرة

قيمة الصادرات املصرية 
  من البند خالل

  ٢٠١٤عام 
  )مليون دوالر أمريكى(

أهــم الـــدول املنافــسة للـــصادرات 
ــى الــسوق  ــن البنــد ف ــصرية م امل

  اليابانى

  ٦٢٠٤٦٢٢٠٠  
 حريم����ى اتبنطلون����

غي����ر (م����ن القط����ن 
  )ةمصنر

١,٧  ٢٠  

 ، فيتن����ام ، كمبودي����ا ، ال����صين
ماينم������������ار ،  ، ب�����������انج4ديش

تركي����ا ، ت����ونس ،  ، إندوني���سيا
   المغرب

  ٦١٠٩١٠١٢  
ت��ى ش��يرت وف��ان4ت 
بن���صف اكم���ام م���ن 

  . )مصنرة (القطن
٠,٦٧  ٢١  

 ، ب��انج4ديش ، فيتن��ام ، ال��صين
  تاي4ند ، 

        ٦٣٠٢٩١  
بياض��ات للتوالي��ت ، 
المط����بخ م����صنوعة 

  من القطن 
٠,٢٣  ٩  

 ، ألمانيا ، الھن�د فيتنام ، الصين
،  إندوني�������سيا ، ب�������انج4ديش، 

  .إندونيسيا

  الكيماوياتالكيماوياتالكيماوياتالكيماويات

        ٣٤٠٣  
مح���ضرات لمعالج���ة 
مواد الن�سج ، الجل�د 

  ، الفراء 
٢  ٧  

 ألماني����ا ، ، لمتح����دةالو.ي����ات ا
فرن�����سا ، كوري�����ا الجنوبي�����ة ، 

  الصين

  الصناعات التعدينيةالصناعات التعدينيةالصناعات التعدينيةالصناعات التعدينية

  ٢,٥  ٣  رماد وخبث  ٢٦٢١٩٠  
ال������صين ، جن������وب أفريقي������ا ، 

  .إندونيسيا ، تايوان

  ٠,٣٩  ١٣  الفيروسيلكون   ٧٢٠٢٢١  
ال���صين ، روس���يا ، البرازي���ل ، 

  .النرويج ، جنوب أفريقيا
  منتجات أخرىمنتجات أخرىمنتجات أخرىمنتجات أخرى

  ٢٣٠٣٢٠  
 تف����ل بنج����ر ال����سكر

وھ��و م��ن ا�ع��4ف (
  )الحيوانية

٣  ٤  
الو.ي�����ات المتح�����دة ، فيتن�����ام ، 

  شيلى

  ٦٩٠٧٩٠  
ب�������4ط (س�������يراميك 

وترابي�������ع خزفي�������ة 
  )للتبليط أو للتغطية

١,٤  ٤  
ال�����صين ، إيطالي�����ا ، تاي4ن�����د ، 

  .الفلبين ، أسبانيا

  ٠,٢٩  ١٠  أمواس الح4قة  ٨٢١٢١٠٠١٠  
الو.ي���ات المتح���دة ، اس���تراليا ، 

  كوريا الجنوبية

   مليون دو.ر٤٣,٥  Kجمالىا

   مليون دو.ر٥٣  إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية
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ا`موعة 
  السلعية

البند اجلمركى 
HS Code 

  املنتج

ترتيب مصر 
ضــمن أهــم 
ــــــــــدول  ال

  املصدرة

قيمة الصادرات املصرية 
  من البند خالل

  ٢٠١٤عام 
  )مليون دوالر أمريكى(

أهــم الـــدول املنافــسة للـــصادرات 
ــى الــسوق  ــن البنــد ف ــصرية م امل

  اليابانى

مساھمة المنتجات السابق اKشارة إليھا فى إجمالى الصادرات 
  (%)المصرية غير البترولية 

٨٢%  

 المصدر: الجمارك اليابانية. 

  :ومن الجدول السابق يمكن استخ4ص ما يلى
 

د ال�صادرات الم�صرية غي�ر البترولي�ة وض�عاً تناف�سياً جي�داً بشكل عام حققت بع�ض بن�و �
فى السوق اليابانى أمام صادرات الدول ا.خرى المصدرة لذات البن�ود إل�ى ھ�ذا ال�سوق 

إذا ما وضعنا فى االعتبار املنافسة الشرسة من جانـب الـدول اآلسـيوية والـىت إذا ما وضعنا فى االعتبار املنافسة الشرسة من جانـب الـدول اآلسـيوية والـىت إذا ما وضعنا فى االعتبار املنافسة الشرسة من جانـب الـدول اآلسـيوية والـىت إذا ما وضعنا فى االعتبار املنافسة الشرسة من جانـب الـدول اآلسـيوية والـىت  ٢٠١٤خ4ل عام 
 :ذه المنتجات ھىھو ، لديها عالقات جتارية كبرية مع اليابانلديها عالقات جتارية كبرية مع اليابانلديها عالقات جتارية كبرية مع اليابانلديها عالقات جتارية كبرية مع اليابان

 

 - البط���اطس المجھ���زة - الب���صل المجف���ف -مث���ل المرب���ى  (المنتج���ات الغذائي���ة  - - - - 
 القھ�وة س�ريعة التح�ضير - النباتات الطبية - الكورن فليكس -الفراولة المجمدة 

.( 
 بنطل�ون -مثل تي�شيرتات وف�ان4ت بن�صف أكم�ام م�ن القط�ن  (الم4بس الجاھزة  - - - - 

م4ب��س الداخلي��ة الرج��الى الم��صنوعة م��ن  ال-رج��الى م��ن القط��ن غي��ر م��صنرة 
 ). ا�لياف الصناعية

 ).  الفيروسيلكون –مثل رماد وخبث  (المنتجات التعدينية  - - - - 
 .السيراميك - - - - 
 . السجاد - - - - 
 ).الجيرانيوم زيت  (الزيوت العطرية  - - - - 
 ). تفل بنجر السكر ( ا�ع4ف الحيونية  - - - - 

 
 

لى قيم���ة ال���صادرات م���ن إجم���ا% ٨٢س���اھمت البن���ود الت���ى يتناولھ���ا التقري���ر بن���سبة  �
 . ٢٠١٤المصرية غير البترولية إلى السوق اليابانى خ4ل عام 

 

" زيت اجلريانيومزيت اجلريانيومزيت اجلريانيومزيت اجلريانيوم" ضمن قائمة الدول المصدرة لـالمرتبة الثانيةجاءت مصر فى المرتبة  �
 بقيم�ة ص�ادرات بلغ�ت نح�و ٢٠١٤ إلى اليابان خ4ل عام - وھو من الزيوت العطرية -

 ض�من قائم�ة ال�دول الم�صدرة لك�ل م�ن المرتب�ة الثالث�ة ألف دو.ر ، بينم�ا احتل�ت ٤٥٠
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بقيم�ة ص�ادرات بلغ�ت نح�و " الرماد واخلبثالرماد واخلبثالرماد واخلبثالرماد واخلبث"و"    البطاطس ا`هزةالبطاطس ا`هزةالبطاطس ا`هزةالبطاطس ا`هزة"، و" البصل ا`ففالبصل ا`ففالبصل ا`ففالبصل ا`فف"
 .  مليون دو.ر لكل منھم خ4ل ذات العام٢,٥

 

 ض�من قائم�ة ال�دول الم�صدرة المرتب�ة الرابع�ةوفى ذات اKطار ، فقد ج�اءت م�صر ف�ى  �
بـالط وترابيـع خزفيـة بـالط وترابيـع خزفيـة بـالط وترابيـع خزفيـة بـالط وترابيـع خزفيـة  (  (  (  ( الـسرياميكالـسرياميكالـسرياميكالـسرياميك"، و" تفـل بنجـر الـسكرتفـل بنجـر الـسكرتفـل بنجـر الـسكرتفـل بنجـر الـسكر"، و" ة ا`مدةة ا`مدةة ا`مدةة ا`مدةالفراولالفراولالفراولالفراول"لكل م�ن 

 ملي�ون ٤ بقيم صادرات بلغت نحو ٢٠١٤، إلى اليابان خ4ل عام " ) ) ) ) للتبليط أو للتغطيةللتبليط أو للتغطيةللتبليط أو للتغطيةللتبليط أو للتغطية
 .  مليون دو.ر على التوالى١,٤ مليون دو.ر ، و٣دو.ر ، و

 

 ف�ى ت�صديرھا إل�ى أما عن بعض البنود ا�خ�رى الت�ى ج�اءت م�صر ف�ى مرات�ب متقدم�ة �
 بقيم�ة ص�ادرات بلغ�ت المرتب�ة ال�سابعةحيث احتل�ت م�صر " املربىاملربىاملربىاملربى"اليابان ، فيأتى بند 

ــسجاد" ، وك��ذا بن��د ٢٠١٤ ملي��ون دو.ر خ��4ل ع��ام ٣,٢ ــسجادال ــسجادال ــسجادال المرتب��ة الحادي��ة ف��ى "      ال
 .      مليون دو.ر خ4ل ذات العام٦,٢ بقيمة صادرات بلغت نحو عشر

 
درات المصرية غير البترولية فى السوق اليابانى وفقاً للبند تتنوع الدول المنافسة للصا �

  ال���صين ، فيتن���ام  تاي4ن���د الم���صدر ، وت���أتى ف���ى مق���دمتھا ال���دول اAس���يوية خاص���ة 
 ، ب��انج4ديش ، كوري��ا الجنوبي��ة ، باKض��افة إل��ى ع��دد م��ن ال��دول إندوني��سيا ، كمبودي��ا

 . ا�خرى مثل الو.يات المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا
 

        ملعوقات الىت تعرتض تنمية التبادل التجارى بني البلدين ملعوقات الىت تعرتض تنمية التبادل التجارى بني البلدين ملعوقات الىت تعرتض تنمية التبادل التجارى بني البلدين ملعوقات الىت تعرتض تنمية التبادل التجارى بني البلدين اااا
 

  الجانب اليابانىمعوقات من وجھة نظرھم الأ      ) أ

  
 ٢٠١١ لسنة ١٣٤٨قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم  �

  

 ، والذى ألغى القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء ٢٠١١ أكتوبر ٢٠صدر القرار فى  - - - - 
من وق��ف اس��تيراد ا�غذي��ة ، النبات��ات ، المنتج��ات  وال��ذى ت��ض٢٠١١ ل��سنة ٤٥٨رق��م 

النباتية  الخامات ا�رضية ، الخردة المعدني�ة ، أج�زاء وقط�ع غي�ار ال�سيارات الم�ستعملة 
الواردة من اليابان فى أعقاب كارثة التسرب النووى من مفاعل فوكوشيما دايتشى نتيجة 

فق�د  أم�ا الق�رار الجدي�د . الذى ضرب شمال شرق الياب�ان٢٠١١زلزال وتسونامى مارس 
  : تضمن ما يلى

 

  .استمرار وقف استيراد الخامات ا�رضية والخردة المعدنية الواردة من اليابان �
بالنسبة ل�غذية ومواد ا�ع4ف ذات المنشأ اليابانى يشترط إرفاق شھادة موثق�ة م�ن  �

اKنت�اج الجھة الحكومية المعنية فى اليابان م�ع الرس�الة بحي�ث توض�ح مك�ان وت�اريخ 
وميناء الشحن وبيانات التحليل اKشعاعى ، وكذا إجراء الفحص اKشعاعى ف�ى مين�اء 

 .الوصول مع ا�خذ فى اKعتبار اKجراءات ا�وروبية المطبقة فى ھذا الشأن
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بالنسبة لكافة السلع فيما ع�دا ا�غذي�ة وم�واد ا�ع�4ف فق�د اش�ترط الق�رار إخ�ضاعھا  �

 .وصول للفحص اKشعاعى فى ميناء ال
 

 وبن�اء عل�ى مطالب�ة الجان�ب الياب�انى تخفي�ف القي�ود الت�ى تفرض�ھا ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢ مارس  مارس  مارس  مارس ٧٧٧٧ و  و  و  و ٦٦٦٦فى فى فى فى  - - - - 
/ ال�سيد مصر على وراداتھا من المنتجات الغذائية من اليابان فقد تم ا.تفاق ــ خ4ل لقاء 

Joji Morishita المستشار بھيئة الم�صايد التابع�ة ل�وزارة الزراع�ة والغاب�ات الياباني�ة 
اھرة م��ع كب�ار الم��سئولين ف��ى وزارة ال��صناعة والتج�ارة الخارجي��ة وھيئ��ة الطاق��ة ف�ى الق��

 Europeanعل��ى اتب��اع القواع��د اKس��تيرادية الت��ى يطبقھا.تحـ��ـاد ا�وروب��ى الذري��ة ـ��ـ 

Union أش��ھر ٦ عل��ى وارداتـ��ـه م��ـن المنتج��ـات الغذائيـ��ـة م��ن الياب��ان م��ع تحدي��د فت��رة 
 م�صر ومراجع�ة موقفھ�ا قب�ل اتخ�اذ ق�رار بتخفي�ف القي�ود لمراقبة الصادرات اليابانية الى

 .المفروضــة على الصــادرات اليابانيــة من المنتجــات الغذائيــة
 

بع�ضوية ( قامت اللجنة المصرية العليا لمتابعة آثار حادث فوكوشيما     ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣ فرباير  فرباير  فرباير  فرباير ٢٥٢٥٢٥٢٥فى فى فى فى  - - - - 
قاب��ة عل��ى ال��صادرات ھيئ��ة الطاق��ة الذري��ة ، قط��اع التج��ارة الخارجي��ة والھيئ��ة العام��ة للر

بالتوص��ية ) وال��واردات ب��وزارة ال��صناعة والتج��ارة والم��شروعات ال��صغيرة والمتوس��طة 
 ب�شأن ال�واردات م�ن ٢٠١١ لسنة ١٣٤٨بتعديـل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 

 Earthالياب�ان بحي�ث ي�تم رف�ع الحظ�ر المف�روض عل�ى اس�تيراد الم�واد الخ�ام ا�رض�ية 

Raw Materialsالصلصال الصينى ( ھا خامة الكاولين  ومن.( 
 

تھ��تم ال��وزارات والھيئ��ات الحكومي��ة الياباني��ة المعني��ة ب��القرار الم��ذكور ويرغ��ب الجان��ب  - - - - 
اليابانى النظر فى قيام الجانب المصرى بتخفيف القيود التى تفرضھا مصر على وارداتھا 

( قي�ود ث�4ث م�رات من اليابان خاصة عل�ى ض�وء قي�ام ا.تح�اد ا�وروب�ى بتخفي�ف تل�ك ال
  ).٢٠١٤ ، مارس ٢٠١٣ ، مايو ٢٠١٢نوفمبر 

 

 ل�سنة ٥٠٦ ص�در ق�رار ال�سيد المھن�دس رئ�يس مجل�س ال�وزراء رق�م ٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥ مارس  مارس  مارس  مارس ٧٧٧٧فى فى فى فى  - - - - 
 ، وك��ذا تخفي��ف Earth Metals مت��ضمناً ال��سماح باس��تيراد الخام��ات ا�رض��ية ٢٠١٥

 . القيود المفروضة على الواردات من ا�غذية وا�ع4ف
 

ف��راج الجمرك��ى ع��ن ال��شحنات الم��صدرة ال��ى ال��سوق الم��صرى نتيج��ة ال��روتين ت��اخر ا. �
 . ا.جراءاتءالحكومى وبط

اش��تراط وج��ود ش��ھادة مواص��فات اوروبي��ة ل��دخول بع��ض ال��سلع ا.س��تھ4كية لل��سوق  �
 ا.م��ر ال��ذى ي��ؤدى ال��ى قي��ام JISالم��صرى وھ��و م��ا . يتواف��ق والمواص��فات الياباني��ة 

من ا.تحاد ا.وروبى حتى يمكنھ�ا الت�صدير    E-MARKدةالشركات اليابانية بطلب شھا
 .لمصر

الصعوبات الت�ى تواج�ه ال�شركات الياباني�ة ف�ى التواف�ق م�ع المواص�فات الم�صرية ل�بعض  �
 .السلع والمنتجات 
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صعوبة قيام الشركات المصرية صغيرة ومتوسطة الحجم فى فتح اعتمادات م�ستندية ف�ى  �

 .ھا فى سداد مستحقات الشركات اليابانيةالبنوك المصرية مما يؤدى الى تاخر
 

 ال�شركات نظ�را �ن ن�سبة كبي�رة م�نانخفاض م�ستويات ال�شفافية وان�سياب المعلوم�ات،  �
  مم�ا يجع�ل م�ن ال�صعب عل�ىشخاص و. تتسم بالمؤسسية فى العم�ل،أالمصرية شركات 

  ال�دخولفىالمصرية الراغبة  على مدى جدية الشركات الحكم اليابانية  التجاريةالشركات
مد، فض4 ع�ن ص�عوبة الح�صول عل�ى معلوم�ات ح�ول  فى تعاقدات تجارية طويلة ا�معھا

 .الموقف المالى للشركات من البنوك المصرية
 

  

 أھم المعوقات التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية الى السوق اليابانية من وجھة نظر   ) ب
 الجانب المصرى

رضه اليابان على استرياد عدد من املنتجات الزراعية رضه اليابان على استرياد عدد من املنتجات الزراعية رضه اليابان على استرياد عدد من املنتجات الزراعية رضه اليابان على استرياد عدد من املنتجات الزراعية يأتى على رأس تلك املعوقات احلظر الذى تفيأتى على رأس تلك املعوقات احلظر الذى تفيأتى على رأس تلك املعوقات احلظر الذى تفيأتى على رأس تلك املعوقات احلظر الذى تف �
 Ceratitis((((الطازجة وباألخص صادرات املواحل املصرية، وذلـك بـدعوى اصـابتها بذبابـة الفاكهـة الطازجة وباألخص صادرات املواحل املصرية، وذلـك بـدعوى اصـابتها بذبابـة الفاكهـة الطازجة وباألخص صادرات املواحل املصرية، وذلـك بـدعوى اصـابتها بذبابـة الفاكهـة الطازجة وباألخص صادرات املواحل املصرية، وذلـك بـدعوى اصـابتها بذبابـة الفاكهـة 

Capitata.(.(.(.( 

انخفاض درجة اھتمام رجال ا�عمال والمصدرين المصريين بالسوق اليابانية ب�سبب بع�د  �
دم الق��درة عل��ى التكي��ف م��ع ا�س��لوب الياب��انى ف��ى الم��سافة ونفق��ات ال��سفر واKقام��ة، ولع��

 .التعامل والذى يتسم بجماعية اتخاذ القرار وبطئه الشديد
ع��دم ق��درة بع��ض ال��شركات الم��صرية عل��ى التوري��د المن��تظم ل��سلعة م��ا وا.عتم��اد عل��ى  �

فوائض التصدير وھ�و أس�لوب . يتناس�ب م�ع طريق�ة ال�شركات الياباني�ة ف�ى التعام�ل م�ع 
 .ارجيةا�سواق الخ

ع�دم ا�خ��ذ ف�ى ا.عتب��ار الف�روق ف��ى المواص�فات الفني��ة ب�ين م��ا تتطلب�ه ال��سوق الياباني��ة  �
 .وا�سواق ا�خرى

ع��دم ا.نتظ��ام ف��ى توري��د ال��سلعة الم��صرية المتف��ق عليھ��ا ب��نفس المواص��فات، مم��ا ي��دفع  �
الم��ستورد الياب��انى ال��ى التوق��ف ع��ن التعام��ل م��ع ذات الم��صدر وب��اقى الم��صدرين ل��نفس 

 .عة خوفا من تكرار ذات المشكلة فى عدم ا.لتزام بالمواصفات المطلوبةالسل
الق��وانين ال��صارمة الت��ى تطبقھ��ا الياب��ان بالن��سبة لحماي��ة الم��ستھلك، والت��ى تجع��ل م��ن  �

ال��صعب ت��صدير بع��ض المنتج��ات الم��صرية الغذائي��ة ل4س��تھ4ك النھ��ائى، ول��ذا فالمج��ال 
 .ابانية الغذائية كمرحلة وسيطةيتركز أساسا فى تصدير مدخ4ت الصناعات الي

ا.رتباط الوثيق بين السوق اليابانى وأسواق الدول اAسيوية ا�خرى حيث يرد م�ا يق�رب  �
من الواردات اليابانية من تلك الدول والت�ى يرج�ع جان�ب كبي�ر منھ�ا لل�شركات % ٤٥من 

 الذى يزيد م�ن اليابانية المستثمرة فيھا والتى تصدر اغلب إنتاجھا للسوق اليابانى، ا�مر
الق�درة التناف��سية لمنتج�ات ھ��ذه ال��دول بال�سوق الياب��انى مقارن��ه بمنتج�ات ال��دول ا�خ��رى 

 .ومن بينھا مصر
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                    من وإىل اليابانمن وإىل اليابانمن وإىل اليابانمن وإىل اليابانحركة االستثمارات الرتاكمية حركة االستثمارات الرتاكمية حركة االستثمارات الرتاكمية حركة االستثمارات الرتاكمية مؤشرات مؤشرات مؤشرات مؤشرات 
        

 إجم��الى ا.س��تثمارات الياباني��ة
  الخارج فى المباشرة

       الخ��ارج نح��والمباش��رة ف��ى  بل��غ إجم��الى ا.س��تثمارات الياباني��ة -
 .٢٠١٣عام نھاية  حتى دو.ر أمريكى تريليون ١,١

 أھ��م القطاع��ات الم��ستثمر فيھ��ا
   فى الخارج

 الصناعات الدوائي�ة – الكيماويات –السيارات  (قطاع التصنيع -
 المع���������دات – الحدي���������د وال���������صلب – اA.ت والمع���������دات –

 . ) المطاط- الصناعات الغذائية –والمستلزمات الكھربائية 
 النق����ل – ا.ت����صا.ت –التموي����ل والت���أمين  (قط���اع الخ����دمات -

 ).  التعدين–واللوجستيات 

  أھم الدول المستفيدة
 – استراليا – جزركايمن – الصين – ھولندا –الو.يات المتحدة 
   فرنسا- البرازيل – سنغافورة – تاي4ند –المملكة المتحدة 

إجم���الى ا.س���تثمارات ال���واردة 
  إلى اليابان

المباش��رة ال��واردة إل��ى الياب��ان نح��و          إجم��الى ا.س��تثمارات بل��غ  -
 .٢٠١٣ عام  نھايةحتى دو.ر أمريكى  مليار١٨٥

أھ��م القطاع��ات الم��ستثمر فيھ��ا 
  فى اليابان 

 – اA.ت والمع��دات –ص��ناعة وس��ائل النق��ل  (قط��اع الت��صنيع -
  ). معدات وأجھزة القياس–الحديد والصلب والمعادن 

 النق����ل – ا.ت����صا.ت –التموي����ل والت���أمين ( قط���اع الخ����دمات -
  ). التعدين–واللوجستيات 

أھ����م ال����دول الم����ستثمرة ف����ى 
  اليابان

 س�نغافورة – جزرك�ايمن – فرن�سا – ھولن�دا –الو.يات المتحدة 
  . ھونج كونج– سويسرا – المملكة المتحدة – ألمانيا –

        
        االستثمارات اليابانية فى مصراالستثمارات اليابانية فى مصراالستثمارات اليابانية فى مصراالستثمارات اليابانية فى مصر

 

 ملي�ون دو.ر حت�ى نھاي�ة ش�ھر ٧٧١,٥بلغ إجمالى ا.ستثمارات اليابانية فى م�صر نح�و  - - - - 
 ملي�ون ٣٨٥ بما فيھا ا.ستثمارات ف�ى القط�اع البترول�ى الت�ى تق�در بنح�و ٢٠١٤فبراير 
 .دو.ر
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تتنوع أن�شطة الم�شروعات ا.س�تثمارية الياباني�ة ف�ى م�صر تنوع�اً كبي�راً لتغط�ى مج�ا.ت  - - - - 

وفيم�ا يل�ى أھ�م  ان�شائية ، – خدمي�ة  س�ياحية – زراعي�ة –.ت صناعية عديدة منھا مجا
  : الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر

  

o  شركــاتNissan وToyotaو Isuzuو Suzuki) صناعة السيارات.( 
o  شركــــةToshiba ) لكتــرونيـةKصناعــة ا�جھــزة الكھـربــائية وا.(  
o  شركـاتKobe Bussanو  Ajinomoto) صناعة المنتجات الغذائية.( 
o  شركــــةOtsuka) صناعة ا�دويـــة .( 
o  شركــــةUnicharm ) صنـاعــة مستلزمات العناية الشخصية .( 
o  شركــــةSumitomo Electric) الضفائر-صناعة مكونات السيارات .( 
o  شركــــةToyota Tsusho) الغــــاز.( 
o  شركةYKK) اھزةمستلزمات صناعة الم4بس الج(. 
o  شركــــةMitsui & Co. )صنـاعـة البتـروكـيـمـاويــات.(  
o  شركــــةMitsubishi Electric) صناعـــة عربـــات المتـــــرو .( 
o  شركــــةTokio Marine) التأميـن .( 
o  شركــةConcord International ) اسـتثمــارات ا�وراق المـاليــة .( 
o  شركــــةSharp)  تصناعة الث4جا .( 
o  شركــــةJapan Tobacco) صناعة التبغ.(  
 

  : وھىيوجد بعض ا.ستثمارات المصرية فى اليابان
 

 ).السيراميك(شركة سيراميكا كليوباترا  �
  ). الصناعات الغذائية (شركة النيل الدولية �

        
        طبيعة السوق اليابانيةطبيعة السوق اليابانيةطبيعة السوق اليابانيةطبيعة السوق اليابانية

 

سوق فيم�ا قيمت��ه تعتب�ر ال�سوق الياباني��ة م�ن أكب��ر ا.س�واق الدولي��ة حي�ث تتعام��ل ھ�ذه ال�� �
  ملي��ار ٨١٦يق��رب م��ن   ، منھ��ا م��ا٢٠١٤ وذل��ك خ��4ل ع��ام  دو.رتريلي��ون ١,٥ح��والى 
ت��أتى الو.ي��ات المتح��دة ا.مريكي�ة وال��دول اAس��يوية ف��ى مقدم��ة و ، قيم�ة ال��وارداتدو.ر 

  .الشركاء التجاريين ا.كثر تعام4ً مع اليابان
ع4وة على عدد من عامل ا.ستيرادى ، السوق اليابانية سوق تحكمه قواعد عديدة فى الت �

اعتب���ارات المواءم���ة م���ع  و اعتب���ارات الج���ودة وال���سعر المناف���سين ا.عتب���ارات منھ���ا
 . المواصفات والمعايير اليابانية المعنية
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  تتع��دد ال��نظم والق��وانين والمع��ايير والمواص��فات ف��ى ال��سوق الياب��انى ب��صورة ملحوظ��ة  �

الم�صدر ا.جنب�ى أن يزي�د م�ن درج�ة توثي�ق  عل�ـى) حتم أن لم يكن ي( ا.مر الذى يتطلب 
 . المستورد اليابانى حيث يتولى ا�خير متابعة ھذه النظم ع4قاته مــع شريكه

م���ستمرة ف���ى ال���شق  ال���سوق الياباني���ة س���وق س���ريع التط���ور ب���صورة ملحوظ���ة ب���صفة �
منتج�ات الت�ى التصديرى ، أ. انه يتواجد أيضا فـــى الشق ا.ستيرادى .سيما فى قطاع ال

 .إلخ. �تعتمد على التكنولوجيا فى التصنيع والفرز والتعبئة 
في��ه بمج��رد أن  م��ن ممي��زات ال��سوق الياب��انى ان��ه ي��ضمن اس��تمرارية تواج��د من��تج اجنب��ى �

يثب��ت لھ��ذا المن��تج النج��اح ، وأن ي��صاحب ھ��ذا النج��اح سياس��ة طويل��ة ا.م��د م��ن جان��ب 
ق متواءم�اً م�ع متطلب�ات ال�سوق الياب�انى المصدر ا.جنبى للحفاظ عل�ى تواج�ده ف�ى ال�سو

 . ومسايراً لھا
الدولي��ة متع��ددة  ال��سوق الياباني��ة س��وق أمكن��ه امت��صاص وج��ذب العدي��د م��ن ال��شركات �

الجنسيات ، وكــذا س�وق يعم�ل ب�ه العدي�د م�ن المئ�ات م�ن المارك�ات العالمي�ة الت�ى تغط�ى 
 – عط�ور وروائ�ح –س  م4ب�–منتج�ات ص�ناعات غذائي�ة ( مجـا.ت إستيرادية مختلف�ـة 

مما . يعكس فقط أھتمام المجتم�ع . ) � منتجات رياضية –أجھزة كھربائية  –سيارات 
  .الدولى بھذا السوق بقدر ما يعكس أيضاً مـدى وحجم المنافسة  الشرسة به

   
  ميول وتفضي4ت المستھلك فى اليابان 

  

  :درجة إتباع الموضة �
  

نى ع�ام4 م�ؤثرا ف�ى توجي�ه ال�سلوك اKس�تھ4كى تشكل الحم4ت اKع4نية بالسوق الياب�ا - - - - 
وقد يستمر ھذا التوجه لفترة محدودة بعد زوال تأثير الحملة اKع4نية التى يستجيب لھ�ا 
ب�صفة أساس��ية ال��شباب م��ن الجن��سين بإعتب��ارھم القط��اع الموج��ه �ى موج��ة إس��تھ4كية 

 جديدة مع اKحتفاظ ف�ى جديدة ، ويميل المستھلك اليابانى إلى إتباع أى موجة إستھ4كية
نفس الوقت بخصوصيته فى إتباعھا ، وإذا تم أخذ الم4بس كمثال لدرجة إتب�اع الموض�ة 
ف��ى ال��سوق الياب��انى ف��إن اKس��م التج��ارى يمث��ل ع��ام4 مھم��ا بالن��سبة لكب��ار ال��سن م��ن 

يمث���ل نف���س ا�ھمي���ة ل���دى قط���اع ال���شباب م���ن  الم���ستھلكين وإن ك���ان ھ���ذا العام���ل .
ب�ين قيم�ة إس�م المن�تج م�ن ناحي�ة وال�سعر  ذى يوازن فى قرار شرائه م�االمستھلكين وال
  .من ناحية أخرى

 

  :تفضي4ت ا�لوان �
تتواجد العديد من ا�لوان للمنتجات المعروضة بالسوق اليابانى والتى تتركز فى تنوعھ�ا  - - - - 

ى على خليط من التقاليد اليابانية والتأثير الغربى الحاد على توجھ�ات ال�سلوك اKس�تھ4ك
الياب��انى ، ويف��ضل كب��ار ال��سن ا�ل��وان الھادئ��ة مث��ل ا�س��ود والرم��ادى وا�زرق ال��داكن 
وھى ا�لوان الشائعة فى الم4بس الرسمية فى نطاق العم�ل بينم�ا يف�ضل ال�شباب إختي�ار 
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ا�لوان ا�خرى خاصة بع�د إنتھ�اء أوق�ات العم�ل ، أم�ا ع�ن ا�ل�وان الت�ى تف�ضلھا الم�رأة 
  .م و الموضة السائدة فتختلف وفقا لكل موس

  

  :تأثير المناخ والمواسم �
  

يتأثر مستوى إستھ4ك ا�غذية والم4بس والسلع ا�خرى ف�ى ال�سوق الياب�انى ب�اخت4ف  - - - - 
المناخ والموسم ، ويتميز الصيف اليابانى بمن�اخ ح�ار ورط�ب بينم�ا يك�ون ف�صل ال�شتاء 

ل موس�م ، و.ش�ك جاف وبارد وممطر ويجب مواءمة مواصفات وخامات المنتج وفقا لك
أن أى تغير فى الطقس المعتاد ولو لمدة محدودة يؤثر على السلع المرتبطة بھذا العام�ل 
مثل ا�يس كريم والكحوليات والحلويات ، ويجب م4حظة أن إمت�داد م�ساحة الياب�ان م�ن 
الشمال إلى الجنوب يوفر مناخا متباينا إلى ح�د م�ا ف�ى الموس�م الواح�د وھ�ذا التن�وع ف�ى 

خ ب��ين المن��اطق اKس��تھ4كية المختلف��ة بالياب��ان يج��ب أخ��ذه ف��ى ا.عتبارعن��د وض��ع المن��ا
  .الخطة التسويقية خاصة بالنسبة للمنتجات ذات الصلة بالتغيرات المناخية

  
 :زيادة عدد المسنين وإنخفاض المواليد �
  

فى القريب العاجل ستصبح الياب�ان م�ن ال�دول الت�ى يت�وافر بھ�ا أكب�ر ع�دد م�ن الم�سنين،  - - - - 
 ومن المنتظر إستمرارھا فى المستقبل خاصة خ4ل الفترة الماضيةقد ظھرت مؤشرات و

ف��ى ض��وء إنخف��اض مع��دل الموالي��د ، وھ��ذا اKتج��اه س��يمتد ت��أثيره إل��ى ت��سويق ال��سلع 
المرتبط��ة بھ��ذه الفئ��ات العمري��ة، فم��ن المنتظ��ر التوس��ع ف��ى س��وق س��لع العناي��ة الطبي��ة 

Kسكان والخدماتوالمنتجات الدوائية فض4 عن قطاع ا. 
 

 : بما ھو قديمشراء المنتجات ذات الع4قة  �
 
 – مقارنة بغيره فى أسواق أخ�رى –ھناك ايضاً ما يميز المستھلك اليابانى بوجه خاص  - - - - 

 بشأن رغبته فى ش�راء وام�ت4ك منتج�ات ذات ع4ق�ة بم�ا ھ�و ق�ديم ولھ�ا ج�ذور تاريخي�ة
سعر إذا م��ا ق��ورن بعوام��ل أخ��رى وقـ��ـد يتغاض��ى الم��شترى الياب��انى أحيان��اً ع��ن عام��ل ال��

  .تتوافر بالمنتج من بينھا ھذا العامل المشار إليه
  

  :ا.ھتمام بالصحة العامة وا�غذية العضوية �
  

 بمج�ال الحف�اظ عل�ى ال�صحة العام�ة وق�د أدى  ،خاصة ب�ين أجي�ال ال�شباب، بدأ اKھتمام  - - - - 
ثل السلع والم4ب�س ذلك على إتساع فرصة العديد من السلع المرتبطة بھذه السلوكيات م

 . وغيرھاالعضويةالرياضية وتجھيزات المراكز الثقافية والترفيھية وا�غذية 
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) وق�د .يتك�رر كثي�راً ف�ى ح�ا.ت اس�واق أخ�رى(أ. انه وأھم من ذلك كله اعتب�ار ھ�ام وأكب�ر 

جنب�ى وھو أعتبار اقناع المستھلك اليابانى با.قدام على ش�راء م�ا ھ�و م�ستورد نج�اح المن�تج ا.
فى ك�سب ھ�ذه الثق�ة ت�دعم م�ن موقف�ه كثي�راً ف�ى ال�سوق الياب�انى ، حي�ث أن الم�ستھلك الياب�انى 

  .يتميز بتفضيله الصريح والدائم لمنتجه الوطنى
        

        إجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبةإجراءات وخطوات التصدير إىل اليابان واملستندات املطلوبة
 

ة الجم��ارك تب��دأ اج��راءات أس��تيراد أي��ة س��لع أو منتج��ات ال��ى الياب��ان ب��اع4م أو مخاطب��  
ين ، ترتيب�ات أخ�رى تتعل�ق ھ�ذين ا.ج�راءاليابانية وتنتھى باصدار الت�صريح با.س�تيراد ويتخل�ل 

بفحص تل�ك ال�سلع أو المنتج�ات ودف�ع الجم�ارك وال�ضرائب المق�ررة ، وفيم�ا يل�ى ع�رض س�ريع 
  :.ھم تلك ا.جراءات 

  

 Customs Duty تق�ديم طل�ب ال�ى الجم�ارك الياباني�ة .س�تيراد س�لع أو منتج�ات معين�ة  ) أ(
Payment Declaration   ويشرح ھذا الطلب كمية وقيمة السلعة وأية أمور أخرى قد

ترى الجمارك ضرورة توضيحھا ، وبشكل عام يقدم ھ�ذا الطل�ب بع�د أن ت�صل ال�سلع ال�ى 
أو أى منطق��ة أخ��رى ي��تم تحدي��دھا ، وف��ى حال��ة ال��سلع والمنتج��ات الت��ى  Hozeiمنطق��ة 

 م��دير ع��ام الجم��ارك ، يق��دم ھ��ذا الطل��ب وال��شحنة عل��ى ظھ��ر يتطل��ب إس��تيرادھا موافق��ة
 تخ�رين المنتج�ات قب�ل اKف�راج الجمرك�ى عليھ�ا وھ�ى السفينة أو قبل أن تصل الى منطقة

 ." Hozei  " منطقةتسمى باليابانية
   

المتقدم بالطل�ب يج�ب أن يك�ون ھ�و الم�ستورد لل�سلعة ولك�ن ج�رت الع�ادة عل�ى أن يتق�دم   )  ب(
 . مارك بھذا الطلب نيابة عن المستوردينوك4ء أو وسطاء الج

  

 :الوثائق وا.وراق التى يتم تقديمھا مع ھذا الطلب  ) ج(
 

  . الفاتورة .١
  ).اذ كان يتم شحنھا جواً ( إيصال أو فاتورة الشحن أو بيان الشحنة  .٢
  .شھادة المنشأ .٣
اذا كان�ت ال�سلع الم�ستوردة تخ�ضع لھ�ذا ) GSP( للمزايا شھادة منشأ النظام المعمم  .٤

  . م  النظا
  . قوائم التعبئة ، حسابات الشحن وشھادات التأمين عندما يكون ذلك مطلوباً  .٥
         الت��راخيص وال��شھادات المطلوب��ة م��ن خ��4ل ق��وانين أخ��رى غي��ر ق��انون الجم��ـارك .٦

  ) . عندما يكون استيراد بعض السلع مقيد بواسطة تلك القوانين(
  . لضرائب المقررةبيان مفصل بالتخفيضات وا.عفاءات من الجمارك وا .٧
  . وم الجمركيةأوراق وبيانات دفع الرس .٨
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  :نظام الفحص قبل الوصول  �

  
يتع��ين عل��ى الم��ستوردين أن يخط��روا الجم��ارك الياباني��ة بوص��ول وارداتھ��م ال��ى منطق��ة  - - - - 

Hozei  وتق��وم الجم��ارك بفح��ص م��ضمون طل��ب ا.س��تيراد بع��د وص��ول ال��شحنة ال��ى ،
          قب���ل الوص���ول لت���وفير المرون���ة ال4زم���ة، وق���د أن���شىء نظ���ام الفح���ص Hozeiمنطق���ة 

ومقارنة النظام السابق حيث يسمح باصدار تصريح ا.ستيراد بعد اصدار طلب ا.ستيراد 
يمكن ا.ط�4ع عل�ى مزي�د م�ن (مباشرة طالما ليس مطلوباً أجراء فحص للشحنة الواردة 

رن�����ت التفاص�����يل م�����ن خ�����4ل موق�����ع ھيئ�����ة الجم�����ارك الياباني�����ة عل�����ى ش�����بكة ا.نت
www.customs.go.jp.(  

        

        أهم القواعد واألحكام املنظمة لالسترياد فى اليابانأهم القواعد واألحكام املنظمة لالسترياد فى اليابانأهم القواعد واألحكام املنظمة لالسترياد فى اليابانأهم القواعد واألحكام املنظمة لالسترياد فى اليابان
 

ك���شف الب���ضائع 
  المقيد استيرادھا

  
  
 

    ھناك سلع تم تقييد إستيرادھا بمقت�ضى الق�وانين الياباني�ة ، وھ�ى ال�سلع الت�ى 
 ، ا.قتصاد ، الصحة ، ا.من الع�ام ، أو ا.خ�4ق قد تترك أثراً سيئاً على الصناعة

باليابان ، ويجب على المستورد بالنسبة لھذة السلع الح�صول عل�ى أذن وموافق�ة 
على ا.ستيراد ، وفى ھذه الحالة يصبح من ال�ضرورى عل�ى الم�ستورد أن يتق�دم 

 Certificate ofبطل���ب للح���صول عل���ى ا.ذن والموافق���ة عل���ى ا.س���تيراد 
Application for a Permit & Approval  ويمك��ن الرج��وع ال��ى موق��ع

 للتع�رف عل��ى بع��ض – ال��سابق ا.ش�ارة الي��ه –الجم�ارك الياباني��ة عل�ى ا.نترن��ت 
 .القواعد والقوانين التى تقيد إستيراد عدد من السلع والمنتجات الى اليابان 

ك���شف الب���ضائع 
المحظ��������������������ور 
اس�����تيرادھا ف�����ى 

  الدولة

   : ر استيرادھا أو تداولھا بمقتضى القوانين الساريةالسلع التالية محظو    
  .ا.فيون وغيره من المخدرات ، والتجھيزات ال4زمة لتناولھا - - - - 
  . ا.سلحة النارية واجزاؤھا والرصاص ال4زم لھا - - - - 
  . السندات والعم4ت الورقية والمعدنية المزيفة والمقلدة - - - - 
ال�ذوق الع�ام رى تخ�الف الكتب ، اللوحات والمنحوتات أو أى بنود أخ� - - - - 

  .وا.خ4ق
اي��ة بن��ود مخالف��ة لحق��وق وب��راءات ا.خت��راع ، الع4م��ات التجاري��ة  - - - - 

  . وحقوق المؤلف وغيرھا من الحقوق
كذلك ھناك سلع اخرى زراعية محظ�ور اس�تيرادھا بمقت�ضى الق�انون  - - - - 

 . وذلك .صابتھا بآفات زراعية
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السلع الت�ى يل�زم 
ل�ف�����راج عنھ�����ا 
الح����صول عل����ى 
موافق����ة جھ����ات 

 ةمعين

   سلع تتطلب موافقة وزارة ا.قتصاد والتجارة والصناعة  - ١
  .اللقاحات ذات ا.صل الميكروبى - - - - 
  .ا.مصال للتجارب المعملية - - - - 
 ت����ستخدم ل����صناعة الم4ب����س منتج����ات الحري����ر ومن����سوجاته الت����ى - - - - 

   .الحريمى
 .التجارة الدولية فى الكائنات الحية المھددة با.نقراض - - - - 
  

   :التخليص الجمركىسلع تتطلب موافقة جھات   - ٢
  .بذور الخشخاش والقنب  - - - - 
  . النظائر المشعة  - - - - 
 �الكحول ا.يثليى وغيره  - - - - 

أھ������م الق������وانين 
والقواع��������������������د 
المنظم����������������������ة 

  ل4ستيراد

لمعرف��ة أھ��م ) الجيت��رو(يمك��ن الرج��وع لموق��ع ھيئ��ة التج��ارة الخارجي��ة الياباني��ة 
  : القوانين والقواعد المنظمة .ستيراد العديد من المنتجات المختلفة

  

regulations/reports/en/jp.go.jetro.www  

        
        التعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزاياالتعريفة اجلمركية والنظام املعمم للمزايا

 

تخ��ضع ال��سلع والمنتج��ات الت��ى ي��تم اس��تيراھا لتطبي��ق رس��وم جمركي��ة تختل��ف بح��سب 
  :  موضح فيما يلىالمنتجات أو الدول الموردة وذلك كما ھو

   
  

الت�ى ي�تم تطبيقھ�ا عل�ى مجموع�ة : "Rate General" التعريف�ة الجمركي�ة العام�ة ھناك �
من المنتجات وفقاً لنظام التعريفة الجمركية المن�سقة الياباني�ة وج�داولھا الملحق�ة بق�انون 

 حيث تطبق فى جميع الحا.ت ، الرسوم الجمركية اليابانية ، ولكن ھذه التعريفة العامة .
يح���دد ق���انون اج���راءات الجم���ارك المؤقت���ه مع���دل آخ���ر يطل���ق علي���ه المع���دل المؤق���ت او 

Temporary Rate  وذل�ك ل�بعض المنتج�ات ، ك�ذلك وطبق�اً .لتزام�ات الياب�ان ف�ى أط�ار
أو  WTOمنظمة التجارة العالمية ھن�اك مع�دل آخ�ر للتعريف�ة المطبق�ة يطل�ق علي�ه مع�دل 

WTO RATE  آخر للرسوم الجمركية موضح باتفاقي�ة ال�شراكة ، كما يوجد ايضا معدل
ا.قت��صادية الياباني��ة ال��سنغافورية ينطب��ق عل��ى ال��سلع المتبادل��ة ب��ين البل��دين طبق��اً لھ��ذه 

وأجم�ا. ، المع�دل ال�ذى ي�تم تطبيق�ة ھ�و  Singpore Rateا.تفاقية ويسمى ھذا المع�دل 
 . المعدل ا.قل من بين المعد.ت السابق ذكرھا
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 والذى ينطب�ق فق�ط عل�ى ال�دول النامي�ة )GSP( للمزاياالنظام اليابانى المعمم لك ھناك كذ �

 Preferential Rate ، وكذا الدول ا.ق�ل نم�واً وي�سمى ھ�ذا المع�دل ومن بينها مصرومن بينها مصرومن بينها مصرومن بينها مصر

أو المعدل التفضيلى وعادة ما يكون اقل من المع�د.ت ا.خ�رى ال�سابق ذكرھ�ا ، ويختل�ف 
لمنتج ، وك�ذلك يختل�ف حج�م ونط�اق ا.عف�اءات ب�ين مستواه من منتج .خر بحسب ھذا ا

 .الدول النامية وا.قل نمواً 
 

الخط�وات الت�ى ينبغ�ى مراجعتھ�ا عن�د ت�صدير أى من�تج للياب�ان للتأك�د م�ن تمتع�ه أما عن  �
با.عفاءات والتخفيضات الجمركي�ة المق�ررة ف�ى أط�ار النظ�ام الياب�انى المعم�م ل4ف�ضليات 

 : ھى التجارية من عدمه
 

يد التبويب السلعى للمنتج الم�صدر ، حي�ث ينبغ�ى تحدي�د رق�م البن�د الجمرك�ى لل�سلعة تحد - - - - 
 .المصدرة بدقة وذلك طبقاً للنظام المنسق للتعريفة الجمركية

يجب التأكد من مدى شمول النظام اليابانى للمنتج المصدر من خ4ل مراجعة البنود الت�ى  - - - - 
يمك��ن (لجمرك��ى وتوص�يف المن��تج بدق�ة يغطيھ�ا النظ�ام الم��ذكور وذل�ك بع��د تحدي�د البن�د ا

  ).www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/product.pdf: الرجوع للموقع التالى
تقدير التخفيض الجمركى الممنوح للمنتج اذا كان مشمو.ً بالنظام وذل�ك م�ن أج�ل تحدي�د  - - - - 

  . السعر الذى سيتم بيعه به للمستورد اليابانى
يمك�ن الرج�وع للموق�ع ( التى يتضمنھا النظام الياب�انى التوافق مع قواعد ومعايير المنشأ - - - - 

  ). www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/product_s.pdf :التالى
  . مراجعة قواعد واشتراطات الشحن للتأكد من أن القواعد المقررة تم ا.لتزام بھا  - - - - 
 المن�شأ اعداد الم�ستندات المطلوب�ة ، حي�ث يتطل�ب النظ�ام الياب�انى تق�ديم ك�ل م�ن ش�ھادة - - - - 

والبيان معاً الى سلطات الجمارك اليابانية والتى قد تطل�ب م�ستندات أخ�رى اض�افية عن�د 
  .الحاجة

با.ض��افة ال��ى المع��د.ت ال��سابقة للتعريف��ات الجمركي��ة ، ھن��اك أي��ضاً ض��ريبة ا.س��تھ4ك  �
م��ن أى س��لعة م��ستوردة أو منتج��ة ف��ى الياب��ان ، ھ��ذا با.ض��افة % ٨والت��ى يبل��غ مع��دلھا 

خ��رى م��ن ال��ضرائب تف��رض عل��ى منتج��ات معين��ة مث��ل الكحولي��ات ، ال��سجائر .ن��واع أ
 . والبترول وغيرھا ويختلف مقدارھا بحسب السلعة وكذا الكمية المستوردة

 عل�ى المنتج�ات وبصفة عامة يبلغ متوس�ط مع�دل التعريف�ة الجمركي�ة المطب�ق ف�ى الياب�ان �
ن��سبة إل��ى المنتج��ات بال% ١٩,٧بينم��ا ت��صل الن��سبة إل��ى % ٢,٤ غي��ر الزراعي��ة نح��و

 . الزراعية
وللتعرف على معد.ت التعريفة الجمريكة عل�ى كاف�ة المنتج�ات يمك�ن الرج�وع إل�ى موق�ع  �

 : الجمارك اليابانية
  

htm.index/4_2015/tariff/english/jp.go.customs.www  
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        ت التوزيع ومنافذ التسويقت التوزيع ومنافذ التسويقت التوزيع ومنافذ التسويقت التوزيع ومنافذ التسويققنواقنواقنواقنوا

 

يتميز نظام التوزيع فى اليابان بتشعبه وتعدد قنوات�ه حي�ث أن�ه ف�ى ا�غل�ب ي�تم اKس�تيراد 
 وھ��ى تق��وم ب��دورھا ب��التوزيع ل��شركات Trading Companiesم�ن خ��4ل ال��شركات التجاري��ة 

 المتاجر ومناف�ذ تجارة الجملة الرئيسية ثم تجارة الجملة الوسيطة فشركات تجارة التجزئة ثم إلى
 قنوات توزيع ا�مر ٥ إلى ٤البيع المختلفة إنتھاء بالمستھلك  أى أنه على ا�قل تمر السلعة من 

غي��ر أن��ه ف��ى بع��ض ا�حي��ان تك��ون لمح��4ت  ، ال��ذى ي��ؤدى إل��ى إرتف��اع س��عر الم��ستھلك النھ��ائى
زة مي��) س��وبر مارك��ت(السل��سلة والت��ى لھ��ا ف��روع ومح��4ت سل��سلة ف��ى جمي��ع أنح��اء طوكي��و 

  .اKستيراد المباشر من خ4ل شركاتھا الخاصة
  

  
  :منافذ التسويق
  )بدون الفروع (٢٣٦٤ : Department Storesالــ عدد مح4ت 

  :ـ المدن التى يتوافر بھا أكبر عدد من منافذ التسويق 
  

 هيروشيما شيبا فيوكوكا سايتما هيوجو هوكايدو كاناجاوا إيتش أوساكا طوكيو المدينة 

 ٦٨ ٩٨ ١٠٠ ١١٨ ١١٩ ١١٩ ١٣١ ١٣٨ ١٥٩ ١٨٨ العدد

  : وفقا لحجم المبيعات Stores Departmentأكبر محالت 
– Mitsukoshi             – Seibu         – Isetan       – Hankyu      –Takashimaya                        – Matsuzakaya         – Kintetsu     – Tokyu  

 :زئة وفقا للمبيعاتأكبر عشر محالت تج

1 – AEON        2 – Ito – Yokado   3 – Jusco         4 – Mycal     5 – Takashimaya  
6 – Seiyu       7 – Yuny                8 – Mitsukoshi     9 – Seibu       10 - Marui  

 

 

المصنع 
 فى اليابان

المنتج 
 ا�جنبى

تاجرالجملة 
 ا�ول

تاجر جملة 
 ثانوى

الشركات التجارية 
 المستوردة

شركات التجزئة 
 الكبرى

شركات التجزئة 
صغرىال  

شركات تجزئة 
 للمنتج ا�جنبى

 
 
 

 
 المستھلك

 النھائى
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        اقرتاحات وتوصيات اقرتاحات وتوصيات اقرتاحات وتوصيات اقرتاحات وتوصيات 

 

التأقلم على أسلوب  وكذا دي4ت التي يطلبھا المستورد اليابانيعدم إھمال أو رفض التع �
 �ن ا.ستجابة لھذه المتطلبات وال�صبر ف�ي التعام�ل م�ع اتخاذ القرار الذي يتسم بالبطء

 إلي تعامل منتظم وطويل ا�ج�ل – في حالة نجاح ا.تصا.ت –الطرف الياباني ستؤدي 
  .سبياً في مرحلة .حقة لمرحلة المفاوضات الطويلة ن

 الدوري�ة الت�ى تعق�د ف�ى الياب�ان حي�ث تع�د ا.شتراك فى المع�ارض المتخص�صةضرورة  �
 . أحد أھم الوسائل للترويج لمنتجات الشركات

 بإيف��اد بعث��ات تجاري��ة م��صرية إل��ي الياب��انإمكاني��ة قي��ام ش��ركات الت��صدير الم��صرية  �
رورة ويف��ضل أن يك��ون ف��ي فت��رة اش��تراك م��صر ف��ي مع��ارض تق��ام ف��ي الياب��ان م��ع ض��

 .اKعداد الجيد لھذه البعثات

 التي يتم التعاقد على أساسھا مع ا.لتزام بشروط التوريد ومستوي جودة المنتجأھمية  �
 .المستورد الياباني

موافاة المستورد اليابانى بعروض تصديرية واض�حة وش�املة لكاف�ة التفاص�يل ال4زم�ة  �
 للت�صدير وا�س�عار وأس�اليب حول المنتج من حيث التفاصيل الفني�ة والكمي�ات المتاح�ة

التوريد وبيانات ا.تصال بمديرى التصدير بالشركات المصرية، وينوه المكت�ب ف�ى ھ�ذا 
ال��شركات الياباني��ة تف��ضل التراس��ل ع��ن طري��ق الف��اكس ب��د. م��ن ال��صدد ال��ى أن بع��ض 

 .، و. سيما عند عدم وجود سابقة للتعاملالبريد ا.لكترونى

اج��راء ات��صا.ت  ف��ى الت��صدير لل��سوق الياباني��ة عل��ى ح��ث ال��شركات الم��صرية الراغب��ة �
 وي��أتى عل��ى رأس��ھا ج��ادة م��ع ف��روع ال��شركات التجاري��ة الياباني��ة العامل��ة ف��ى م��صر

Mitsubishsi ، Mitsui ، Sumitomo ، Itochu ، Marubeni ، Sojitz  
Toyota Tsusho كأح��د قن��وات الت��رويج للمنتج��ات الم��صرية ف��ى ال��سوق الياب��انى  

مكت��ب ب��صفة دوري��ة بمواف��اة ال��شركات وغ��رف التج��ارة وا.تح��ادات ودوائ��ر ويق��وم ال
 .رجال ا�عمال المصرية ببيانات تلك الشركات

  ،،،وتفضلوا بقبول وافر ا.حترام 
  

   جتـــاريثانسكرتري                                    
  

  "ىـــــى لطفـــمصطف    "                       ٨/٦/٢٠١٥: التاريخ             
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        املرفقاتاملرفقاتاملرفقاتاملرفقات
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 ))))١١١١((((مرفق مرفق مرفق مرفق 

        قائمة الدراسات التسويقية باملكتبقائمة الدراسات التسويقية باملكتبقائمة الدراسات التسويقية باملكتبقائمة الدراسات التسويقية باملكتب
 

         أو حتديثها أو حتديثها أو حتديثها أو حتديثهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداها اسم الدراسة اسم الدراسة اسم الدراسة اسم الدراسة  
٢٠١٥مايو   .سوق الم4بس الجاھزة فى اليابان  ١  
٢٠١٥إبريل   .سوق الخامات والمنتجات الب4ستيكية فى اليابان  ٢  
٢٠١٥إبريل   .سوق زيت الزيتون فى اليابان  ٣  
٢٠١٥فبراير   .سوق ا�ثاث فى اليابان  ٤  
٢٠١٥فبراير   .سوق الحلويات ومحضرات الحبوب فى اليابان  ٥  
٢٠١٤ديسمبر   .سوق أدوات اKضاءة فى اليابان  ٦  
٢٠١٤أكتوبر   .سوق الزيوت العطرية فى اليابان  ٧  
٢٠١٤يوليو   سوق السيراميك فى اليابان  ٨  
٢٠١٤مايو   ليابانسوق المفروشات المنزلية فى ا  ٩  

٢٠١٤إبريل   سوق ا�عشاب والتوابل فى اليابان  ١٠  
٢٠١٤فبراير   .سوق السجاد فى اليابان  ١١  
٢٠١٤يناير   .تقرير تسويقى حول الجلود المدبوغة فى اليابان  ١٢  
٢٠١٣إبريل   سوق الخامات التعدينية فى اليابان  ١٣  
٢٠١٣يل إبر  تقرير تسويقى حول سوق السكر فى اليابان  ١٤  
٢٠١٣فبراير   سوق المنتجات الجلدية فى اليابان  ١٥  
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         أو حتديثها أو حتديثها أو حتديثها أو حتديثهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداهاتاريخ اعداها اسم الدراسة اسم الدراسة اسم الدراسة اسم الدراسة  

٢٠١٣يناير   سوق الفراولة المجمدة فى اليابان  ١٦  
٢٠١٢ديسمبر   سوق زھور القطف فى اليابان  ١٧  
٢٠١٢أغسطس   سوق العصائر فى اليابان  ١٨  
٢٠١٢مايو  المربات فى اليابان سوق  ١٩  
  ٢٠١٢إبريل   سوق الخضراوات المجمدة فى اليابان  ٢٠
٢٠١٢مارس  سوق الرخام والجرانيت فى اليابان ٢١  
٢٠١٠مارس  سوق المنتجات الكيماوية وا�سمدة فى اليابان  ٢٢  
٢٠١٠فبراير  سوق العبوات الزجاجية فى اليابان  ٢٣  
٢٠٠٨نوفمبر  سوق ا�حذية باليابان ٢٤  
٢٠٠٦أكتوبر   سوق منتجات الطماطم فى اليابان ٢٥  
٢٠٠٥نوفمبر   الملح فى اليابانسوق  ٢٦  
٢٠٠٥يناير  سوق ا�دوية باليابان ٢٧  
 ٢٠٠٢ يوليو  سوق ا�سمدة فى اليابان ٢٨
  ٢٠٠٢مارس   سوق مستحضرات التجميل فى اليابان ٢٩
  ٢٠٠١ديسمبر   سوق ا�رز فى اليابان  ٣٠
  ٢٠٠١ديسمبر   سوق المكرونة فى اليابان ٣١
 ٢٠٠١أكتوبر  فى اليابان�لومنيوم وا.ستانليس ستيل  ا�وانى المنزلية من اسوق ٣٢



          
                                                        لعربيةلعربيةلعربيةلعربيةسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر اسفارة مجهورية مصر ا 

                                                                                                                                                                                                             واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى واالقتصادى التجارى التجارى التجارى التجارىاملكتب
                     طوكيو               طوكيو               طوكيو               طوكيو  

 44 

  

        ))))٢٢٢٢((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        بيان مبكاتب الشركات التجارية اليابانية الكربى فى مصربيان مبكاتب الشركات التجارية اليابانية الكربى فى مصربيان مبكاتب الشركات التجارية اليابانية الكربى فى مصربيان مبكاتب الشركات التجارية اليابانية الكربى فى مصر

 

 الشركة العنوان  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

www.mitsubishicorp.com/jp/en/in

dex.html 
+20-2-35701140 +20-2-35718233 

Nile Tower Office Building 14th 

Floor ، 
21-23 ، Giza Street ، Giza 

(Cairo) ، Egypt 

MITSUBISHI 

CORPORATION 

Cairo Liaison Office 

 

mitsui.co.jp/en/index.html +20-2-35702014 +20-2-35702033 

Nile Tower Bldg. ، 19th Fl. ، 21-
23 ، Giza St. ، 

Giza (Cairo) ، Egypt 

MITSUI & CO. ، LTD. 
Cairo Liaison Office 

 

www.sumitomocorp.co.jp/english +20-2-2461-9048 +20-2461-9049 

25th Floor ، Nile City Building ، 
North Tower ، 

Cornish El-Nil ، Ramlet 
Beaulac next to Imbaba Bridge ، 

Cairo 

SUMITOMO 

CORPORATION 

Cairo Liaison Office 

 

www.itochu.co.jp/en/ +202-27957548 +202-27945084 

106 ، Kasr El Einy St. ، 
CairoCenter Bldg. ،13th Floor ، 

Cairo ، Egypt 

ITOCHU 

CORPORATION ، 
Cairo Liaison Office 
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 الشركة العنوان  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

www.marubeni.com +20-2-35702386 +20-2-35703433 
12th Fl. ، Nile Tower Bldg. ، 
21-23 Giza St. ، Giza ،  Cairo 

MARUBENI 

CORPORATION ، 
Cairo Liaison Office. 

 

www.sojitz.com/en +20-2-7359355 +20-2-7359351 

3 ، Abul Feda St. ، Zamalek ، 
Cairo ، Egypt 

Abu Feda Building 14th Floor ، 
P.O. Box 932 ، Cairo 

 

SOJITZ CORPORATION ، 
Cairo Liaison Office 

www.toyota-tsusho.com/english +20-2-22674894 +20-2-22674813 

1st Floor ، Villa Mahada 205 
Airport Road ، 

Heliopolis 11771 Cairo ، Egypt 
 

TOYOTA TSUSHO CO. ، 
LTD. 

Cairo Liaison Rep. 

 

www.toyota-tsusho.com/english 

+20-3-4293245 

 

 

+20-3-4257735 

5 Gawad Hosni Street ، 
Ibrahimya ، 

5th Floor ، Flat No. 12 ، 
Alexandria ، Egypt 

 

TOYOTA TSUSHO CO. ، 
LTD. 

Alexandria Office 
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        ))))٣٣٣٣((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        الغرف التجارية الغرف التجارية الغرف التجارية الغرف التجارية 

 

 الغرفة  مدير العنوان  التليفون  الفاكس    اإللكرتونى أو الربيداملوقع

http://www.jcci.or.jp/jcci-

e/jcci.html 
0081-3-3216-6497 0081-3-3283-7600 

3-2-2 Marunochi ، 
Chiyoda - Ku ،  
Tokyo 100-0005 

Mr. Tadashi Okamura 

Japan chamber of 

Commerce and Industry 

(JCCI) 

kokusai@tokyo-cci.or.jp 0081-3-3216-6497 0081-3-3283-7600 

3-2-2 Marunochi ، 
Chiyoda - Ku ،  
Tokyo 100-0005 

Mr. Tadashi Okamura 
Tokyo chamber of 

Commerce and Industry 

www.yokohama-cci.or.jp 0081-45-671-7410 0081-45- 671-7406 

Sangyo Boeki 

Center Bldg. ، 
 8F ، 2 

Yamashitacho ، 
Naka-Ku ، 

Yokohama-city 

231-8524 

Mr. Kenji Sasaki 
The Yokohama Chamber of 

Commerce and Industry 
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 الغرفة  مدير العنوان  التليفون  الفاكس    اإللكرتونى أو الربيداملوقع

www.osaka.cci.or.jp 0081-6-6944-6409 0081-6-6944-6404 

2-8 ، 
Honmachibashi ، 
Chuo-ku ، Osaka 
540-0029 Japan 

Mr. Shigetaka Sato 
The Osaka chamber of 

Commerce and Industry 

www.nagoya-cci.or.jp 0081-52-223-5751 0081-52-223-6742   . 

Nagoya 

Shokokaigisho 

Bldg. ، 
 2-10-19 ، Sakae ، 
Naka-Ku ، 

Nagoya city 460-

8422 

Mr. Jiro Takahashi 
The Nagoya Chamber of 

Commerce and Industry 

www.kawasaki-cci.or.jp 0081-44-540-3900 0081-44-540-3901 

 

Solid Square 

Nishi-kan 5F ، 
580 Horikawa-

cho ، Saiwai-ku ، 
Kasasaki-city  

212-0013 

Mr. Osamitsu Yamada 
The Kawasaki Chamber of 

Commerce and Industry 

http://www.sapporo-

cci.or.jp/worldbusiness/ 

kokusai@sapporo-

cci.or.jp 

0081-11-231-1078 0081-11-231-1077 

Nishi 2-Chome ، 
Kita 1-jo ، Chuo-
ku ، Sapporo-city ، 
Hokkaido 060-

8610 

Mr. Iwao Takamuki 
The Sapporo Chamber of 

Commerce and Industry 
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 الغرفة  مدير العنوان  التليفون  الفاكس    اإللكرتونى أو الربيداملوقع

http://kobe-

cci.weebly.com/contact-

us.html 

0081-78-306-2348 0081-78-303-5806 

6-1 Minatojima-

Nakamachi ، 
Chuo-ku ، Kobe 
650-8543 JAPAN 

Mr. Tadaharu Ohashi 
The Kobe Chamber of 

Commerce and Industry 
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        ))))٤٤٤٤((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        الغرف الصناعيةالغرف الصناعيةالغرف الصناعيةالغرف الصناعية

 

  املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان مدير الغرفة
Japan Automobile 

Manufacturers 

Association Inc. 

(JAMA) 

Mr. Akio Toyoda 

Jidosha Kaikan 

(NBF Tower) ، 16F ، 
1- 1-30 ، Shiba 
Daimon ، Minato-
ku ، Tokyo 105-0012 

0081-3-5405-6126 0081-3-5405-6136 http://www.jama-english.jp/ 

Japan Auto Parts 

Industries 

Association (JAPIA) 

Mr. Kazumi 

Tamamura 

Jidosha Buhin 

Kaikan 5F ، 1-16-15 ،
 Takanawa ، Minato 
- Ku ، Tokyo 108-

0074 

0081-3-3445-4211 0081-3-3447-5372 
info@japia.or.jp 

www.japia.or.jp 

Japan Frozen Foods 

Association 
Mr. Masayoshi Ito 

Kowa Nitto Bldg. ، 
4F ، 3-17-9 ، Tsukiji ،
 Chuo-ku ، Tokyo  
104-0045 

0081-3-3541-3003 0081-3-3541-3012 
http://www.reshokukyo.or.jp

/ 

Japan Machinery 

Center for Trade and 

Investment (JMC) 

Mr. Kenji 

Miyahara 

Kaikai Shinko 

Kaikan 4F ، 3-5-8 ،  
Shibakoen ، Minato-
Ku ، Tokyo 105-0011 

0081-3-3431-9507 0081-3-3431-6455 http://www.jmcti.org 

The Japan Iron and 

Steel Federation 

Mr. Eiji 

Hayashida 

3-2-10 ، Nihonbashi-
Kayabacho ، Chuo-

0081-3-3669-4811 0081-3-3664-1457 www.jisf.or.jp 
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  املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان مدير الغرفة
(JISF) ku ، Tokyo  103-0025 

Japan Electronics 

and information 

Technology 

Industries 

Association (JEITA) 

Mr. Ryoji 

Chubachi 

Ote Center Bldg. ، 1-
1-3 ، Otemachi ، 
Chiyoda-ku ، Tokyo  

100-0004 

0081-3-5218-1050 0081-3-5218-1070 

comm@jeita.or.jp  

http://www.jeita.or.jp/englis

h/ 

Japan Leather and 

Leather Goods 

Industries 

Association 

Mr. Shigemi 

Osawa 

Hikaku 

Kenpokaikan 7F ، 
1-12-13 ، Komgata ، 
Taito-ku ، Tokyo 
111-0043 

0081-3-3847-1451 0081-3-3847-1510 http://www.jlia.or.jp/about/ 

Japan Textile 

Federation (JTF) 

Mr. Akikazu 

Shimomura ، 
President 

Seni Kaikan ،3-1-11 
Nihonbashi Hon-

cho ، Chuo-ku ، 
Tokyo 103-0023 

0081-3-3270-8192 0081-3-3270-8194 
http://www.jtf-

net.com/english/index.htm 

Nippon Interior 

Fabrics Addociation 

(NIF) 

Mr. Ichizo 

Yoshikawa 

6F Fukuda 

Building ، 2-3-23 
Hamamatsucho  ، 
Minato-Ku Tokyo  

105-0013 Japan 

0081-3-3433-4521 0081-3-3433-7860 www.nif.or.jp 

Japan Fashion 

Association (JFA) 
Mr. Akira Baba 

Jinbo-cho Suga 

Bldg. ،7F ، 1-5-1 ، 
Kanda Jinbo-cho ، 

0081-3-3295-1311 0081-3-3295-3295 jp.or.japanfashion.www 
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  املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان مدير الغرفة
Chiyoda-ku ، Tokyo 
10１－１－１－１－0051 

The Japan Cosmetic 

Industry Association 
Mr. Shinzo Maeda 

Toranomon 45 ＮＮＮＮT 
Bldg. ، 6F ، 5-1-5 ، 
Toranomon ، 

Minato-ku ، Tokyo 
105-0001 

0081-3-5472-2530 0081-3-5472-2536 
org.jcia@info  

 

Japan Chemical 

Industry Association 

(JCIA) 

Mr. Kyohei 

Takahashi 

Sumitomo Fudosan 

Rokko Bldg. ، 1-4-1 ، 
Shinkawa ، 7F ، 
Chuo-Ku ، Tokyo 
104-0033 

0081-3-3297-2576 0081-3-3297-2615 
http://www.nikkakyo.org/ind

ex.php3 

International 

Development 

Association of the 

Furniture Industry of 

Japan (IDAFIJ) 

Mr. Tomonari 

Katoh 

No. 301 Sun Park 

Mansion Chiyoda ،        
2-9-4 ، Iidabashi ، 
Chiyoda-Ku ، Tokyo 

102-0072 

0081-3-3261-2801 0081-3-3261-2802 
http://www.idafij.or.jp/en_co

ntact 

Japan Information 

Technology Services 

Association (JISA) 

Mr. Tomokazu 

Hamaguchi 

Nittobo Bldg. 9F ،  2-
8-1 Yaesu ، Chuo 
Ku ، Tokyo ، 104-

0028 

0081-3-6214-1121 0081-3-6214-1123 
http://www.jisa.or.jp/e/intnl

@jisa.or.jp 
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  املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان مدير الغرفة
Japan 

Pharmaceutical 

Manufacturers 

Association (JPMA) 

Dr. Isao 

Teshirogi ،     
Ph.D.                          

President 

Torii Nihonbashi 

Building ، 3-4-1 ، 
Nihonbash-Honcho ، 
Chuo-Ku ، Tokyo 
103-0023 

0081-3-3241-0326 0081-3-3242-1767 www.jpma.or.jp 

Japan Photovoltaic 

Energy Association 

(JPEA) 

Mr.Makoto 

Kawamura 

Shinbashi I-N Bldg. ،
 2-12-17 ، Shinbashi 
Minato Ku ، Tokyo 

105-0004 

0081-3-6268-8544 0081-3-6268-8566 http://www.jpea.gr.jp 

Japan Bioindustry 

Association (JBA) 
Mr. Michio Oishi 

Grande Bldg. 8F ، 2-
26-9 Hatchobori 

Chuo -Ku ، Tokyo 
104-0032 ، Japan 

0081-3-5541-2731 0081-3-5541-2737 
http://www.jba.or.jp/englis

h/about/index.html 

The Japan 

Federation of 

Medical Devices 

Associations 

(JFMDA) 

Mr. Kazuo Ogino 

8F ، Iidabashi 
Square Bldg. ، 3-2 ، 
Shimomiyabicho ، 
Shinjuku-Ku ، 
Tokyo ، 162-0822 

0081-3-5225-6234 0081-3-3260-9092 www.jfmda.gr.jp/e/ 
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        ))))٥٥٥٥((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        مجعيات رجال األعمال مجعيات رجال األعمال مجعيات رجال األعمال مجعيات رجال األعمال 

 

  اجلمعية  مدير العنوان  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

webmaster@keidanren.or.jp 

www.keidanren.or.jp 
0081-3-6741-0372 0081-3-6741-0616 

Keidanren Kaikan ، 
1-3-2 ، Otemachi ، 
Chiyoda-ku ، Tokyo 

100-8188 

Mr. Hiromasa 

Yonekura 
Nippon Keidanren 

kdcontact111@doyukai.or.jp  

http://www.doyukai.or.jp/en/ 
0081-3-3212-3774 0081-3-3284-0220 

1-4-6 ، Marunouchi ، 
Chiyoda-Ku ، 
Tokyo 

Mr. Yasuchika 

Hasegawa 

Keizai Doyukai (Japan 

Association of Corporate 

Executive - JACE) 

mail@jftc.or.jp 

http://www.jftc.or.jp 

/english/home_e.htm 

 

00813-3435-5979 0081-3-3435-5972 

World Trade Center 

Bldg. ، 6F ، 
4-1 ، Hamamatsu-cho 
2 chome ، Minato-ku ،
 Tokyo 105-6106 

Mr. Shoei Utsuda 
Japan Foreign Trade 

Council (JFTC) 

information@hidajapan.or.jp   

http://www.hidajapan.or.jp 
0081-3-3549-3055 0081-3-3549-3050 

Hakutsuru bldg. 4F ، 
Ginza 5-12-5 

Chuo-Ku ، Tokyo 
104-0061 

Mr. Mototsugu Ito 

The Overseas Human 

Resources and Industry 

Development Association 

(HIDA) 
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        ))))٦٦٦٦((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        هيئات تنمية التجارة اخلارجيةهيئات تنمية التجارة اخلارجيةهيئات تنمية التجارة اخلارجيةهيئات تنمية التجارة اخلارجية

            
املوقع أو الربيد 

  ونى اإللكرت
 اهليئة  مدير العنوان  التليفون  الفاكس

http://www.jetro.go.jp 0081-3-3587-2485 0081-3-3582-5511 

Ark Mori Building ، 6F ، 
12-32 ، Akasaka 1-chome 
Minato-kU ، Tokyo 107-

6006 

Mr. Hiroyuki Ishige 
Japan External Trade 

 Organization (JETRO) 

international@smrj.g

o.jp 

www.smrj.go.jp 

0081-3-5470-2376 0081-3-5470-2375 

37TH Mori Bldg. ، 3-5-1 ، 
Toranomon ، 

Minato-ku ، tokyo 105-
8453 

Mr. Masahiro Maeda 

Organization for Small 

and Medium Enterprises 

and 

Regional Innovation 

(SMRJ) 

www.jccme.or.jp 0081-3-3237-8018 0081-3-3237-6721 

Sanbancho Tokyu Bldg. ، 
7F ، 8-1 ، Sanban-cho ، 
Chiyoda-ku ، Tokyo  102-

0075 

Mr. Hiroshi Okuda 

Japan Cooperation Center 

for 

 the Middle East (JCCME) 

www.idcj.or.jp 

general_dep@idcj.or.j

p 

 

0081-3-6718-1651 0081-3-6718-5931 

Hitachi Solution Tower B 

22F ، 4-12-6 ، Higashi 
Shinagawa ، Shinagawa-
ku ، Tokyo 140-0002 
2-9-11 ، Tomioka ، 

Mr. Masaji Shinagawa 

International Development 

Center 

of Japan (IDCJ) 
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املوقع أو الربيد 
  ونى اإللكرت

 اهليئة  مدير العنوان  التليفون  الفاكس

Koto-Ku ، Tokyo 135-0047 

www.joi.or.jp 0081-3-5210-3456 0081-3-5210-3315 

3-6 ، Kudan Kita 2-
Chome ، Chiyoda-ku ، 
Tokyo 102-0073 

Mr. Shinichi Jin 
Japan Institute for 

Overseas Investment (JOI) 

www.nexi.go.jp 

 
0081-3-3512-1660 0081-3-35127650 

Chiyoda First Building ، 
East Wing 3F ،  
3-8-1 Nishikanda ، 
Chiyoda-Ku ،  
Tokyo 101-8359 

Mr. Takashi Suzuki 

Nippon Export and 

Investment Insurance 

(NEXI) 

http://www.jetro.go.jp 0081-3-3587-2485 0081-3-3582-5511 

Ark Mori Building ، 6F ، 
12-32 ، Akasaka 1-chome 
Minato-kU ، Tokyo 107-

6006 

Mr. Hiroyuki Ishige 
Japan External Trade 

 Organization (JETRO) 

international@smrj.g

o.jp 

www.smrj.go.jp 

0081-3-5470-2376 0081-3-5470-2375 

37TH Mori Bldg. ، 3-5-1 ، 
Toranomon ، 

Minato-ku ، tokyo 105-
8453 

Mr. Masahiro Maeda 

Organization for Small 

and Medium Enterprises 

and 

Regional Innovation 

(SMRJ) 



                            
  سفارة مجهورية مصر العربية

   واالقتصادىكتب التجارى امل   
  طوكيو               

        ))))٧٧٧٧((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        قائمة املعارض الدولية قائمة املعارض الدولية قائمة املعارض الدولية قائمة املعارض الدولية 

 

  مالحظات  املوقع اإللكرتونى  نبذة  الشهر  اسم املعرض

FOODEX  مارس  

 بمثابة أكبر Foodex Japanيعد معرض 
معرض سنوى متخصص فى مجال ا9غذية 

ان ومنطقتCى والمشروبات على مستوى الياب
آسCCCCCيا والمحCCCCCيط الھCCCCCادى، وثالCCCCCث أكبCCCCCر 
المعارض المتخصصة فى ھذا المجال علCى 

 . مستوى العالم

  
en/foodex/jp.or.jma.www 

  

تواظب عدد من الشركات المCصرية علCى  -
المCCشاركة فCCCى المعCCCرض المCCCذكور تحCCCت 

مCة للمعCارض رعاية الھيئCة المCصرية العا
والمCCؤتمرات ، وكCCذا المجلCCس التCCصديرى 

  .  للصناعات الغذائية

Interior 

Lifestyle 

Tokyo  
  يونيو

 Interior LifestyleيCCشكل معCCCرض 
Tokyo صنعينCCCCCCCCCع المCCCCCCCCCى لجميCCCCCCCCCملتق 

والمCCCCCCCCCصممين والتجCCCCCCCCCار والمCCCCCCCCCوزعين 
ومتخصCCصى لCCوازم الCCديكور والمفروشCCات 

 .العصرية العالية الجودة

  
-interior.www

en/com.lifestyle 
 

 شركات مصرية فى المعCرض ٩شاركت  -
 )٢٠١٣-٢٠١١( خtCCCل الفتCCCرة المCCCذكور

تعمCCل فCCى مجCCال المCCصنوعات الزجاجيCCة 
اليدوية والحرفية وذلك بدعم ورعاية ھيئة 

) JETRO(التجCCCارة الخارجيCCCة اليابانيCCCة 
لجنCCاح المCCصرى حيCCث قامCCت بإستCCضافة ا

فى موقع متميز بالمساحة المخصCصة لھCا 
 Sense"فCCى المعCCرض تحCCت عنCCوان 

Egypt  ." 
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  مالحظات  املوقع اإللكرتونى  نبذة  الشهر  اسم املعرض

International 

Fashion Fair  
  يناير ويوليو

 InternationalيعتبCCCCCCCر معCCCCCCCرض 

Fashion Fair ارضCCCCم المعCCCCد أھCCCCأح 
المتخصCCCCCCCCصة فCCCCCCCCى مجCCCCCCCCال المtبCCCCCCCCس 

  .والمنسوجات فى اليابان

en_iff/com.ex-senken.www  
لم تشارك أيه شركات مصرية من قبل فى  -

  .ھذا المعرض

International 

Furniture 

Fair Tokyo 
(Interior 

Lifestyle 

Living) 

  أكتوبر

يتعبCCCر ھCCCذا المعCCCرض أحCCCد أھCCCم المعCCCارض 
المقامة فى اليابان الخاصة با9ثCاث ، ويقCوم 

 InternationalبتنظيمCCCCCCCCCCCCCCه 

Development Association of the 

Furniture Industry of Japan 

(IDAFIJ) ةCCضم كافCCى تCCة التCCى الھيئCCوھ 
  . مصدرى ومستوردى ا9ثاث فى اليابان

-ifft.www
en/com.interiorlifestyleliving  

كة مCCصرية فCCى  شCCر١٥شCCاركت مCCن قبCCل  -
وذلCCك ) ٢٠٠٥دورة عCCام (ھCCذا المعCCرض 

مCCCن خtCCCل المجلCCCس التCCCصديرى ل�ثCCCاث 
وجمعية المصدرين المصريين وبالتنCسيق 

  .  مع المكتب
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  مالحظات  املوقع اإللكرتونى  نبذة  الشهر  اسم املعرض

JAPANTEX 

Interior Trend 

Show  
  نوفمبر

 JAPANTEX InteriorيعCد معCرض 

Trend Show بمثابة أكبر معرض سنوى 
متخCCCCصص يقCCCCام فCCCCى اليابCCCCان فCCCCى مجCCCCال 

شCCCCCات المنزليCCCCCة ولCCCCCوازم الCCCCCديكور المفرو
بمختلCCCCف أنواعھCCCCا، ويCCCCشكل ملتقCCCCى لكبCCCCار 
الموزعين وتجار الجملة والتجزئCة العCاملين 

 .فى المجال المذكور

  
english/jp.japantex.www  

  

 شCCCCاركت شCCCCركة مCCCCصرية واحCCCCدة فقCCCCط -
 فCCى )شCCركة النيCCل للCCصناعات النCCسيجية(

، وذلCCCCك بCCCCالرغم مCCCCن ٢٠٠٨عCCCCام دورة 
اھتمCCام المكتCCب بتعمCCيم بيانCCات المCCشاركة 
بالمعرض المشار اليه علCى كافCة الجھCات 
المعنيCCة قبلھCCا بوقCCت كCCاف والتأكيCCد علCCى 
أھميCCة المCCشاركة فCCى مثCCل تلCCك المعCCارض 
باعتبارھCCCCCا أحCCCCCد ا9دوات الفعالCCCCCة لنفCCCCCاذ 
الCCصادرات المCCصرية مCCن تلCCك المنتجCCات 

  . بانية الواعدةالى السوق اليا
كانCCCCCت آخCCCCCر دورة للمعCCCCCرض المCCCCCذكور  -

شCCCCاركت بھCCCCا مCCCCصر بوفCCCCد متميCCCCز مCCCCن 
كبريCCCCات الCCCCشركات العاملCCCCة فCCCCى مجCCCCال 
المفروشCCCCCات المنزليCCCCCة ھCCCCCى دورة عCCCCCام 

، وكCCCان ذلCCCك بالتنCCCسيق والتعCCCاون  ٢٠٠٦
المCCCCCCCشترك بCCCCCCCين المكتCCCCCCCب والمجلCCCCCCCس 
التCصديرى للمفروشCCات المنزليCCة وجمعيCCة 

  .المصدرين المصريين
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  مالحظات  املوقع اإللكرتونى  نبذة  الشهر  اسم املعرض

BioFach 

Japan 
  أكتوبر

 أھCCم المعCCارض BioFachيمثCCل معCCرض 
اليابانيCCCCة فCCCCى مجCCCCال المنتجCCCCات العCCCCضوية 

  .بأنواعھا المختلفة

  
com.japan-biofach.www  

 

 شركات مصرية من قبCل فCى ١٠شاركت  -
 وذلCCCCك ٢٠٠٦المعCCCCرض المCCCCذكور عCCCCام 

ى بالتعCCCCCCاون مCCCCCCع المجلCCCCCCس التCCCCCCصدير
للCCCCصناعات الغذائيCCCCة وبCCCCدعم مCCCCن ھيئCCCCة 

) JETRO(التجCCCارة الخارجيCCCة اليابانيCCCة 
  . وبالتنسيق مع المكتب

Architecture 

and 

Construction 

Materials  

  مارس
يتعبر ھذا المعCرض مCن المعCارض اليابانيCة 

  . المتخصصة فى مجال مواد البناء

 
ac/en/jp.shopbiz.www  

  

 شركات مصرية من قبCل فCى ١٠شاركت  -
 وذلCCCCك ٢٠٠٦المعCCCCرض المCCCCذكور عCCCCام 

بالتعCCCCCاون وبCCCCCدعم مCCCCCن ھيئCCCCCة التجCCCCCارة 
وبالتنCسيق ) JETRO(الخارجية اليابانيCة 

  .  مع المكتب



                            
  سفارة مجهورية مصر العربية

   واالقتصادىكتب التجارى امل   
  طوكيو               

        ))))٨٨٨٨((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        الشركات املنظمة للمعارضالشركات املنظمة للمعارضالشركات املنظمة للمعارضالشركات املنظمة للمعارض

املوقع أو الربيد 
  اإللكرتونى 

 ركةالش  مدير العنوان  التليفون  الفاكس

www.jma.or.jp 0081-3-3434-8076 0081-3-3434-1391 

3-1-22  ، Shibakoen ، 
Minato-Ku ، Tokyo 105-

8522 

Mr. Norio Yamaguchi 
Japan Management 

Asssociation (JMA) 

www.giftshow.go.jp 0081-3-3843-9830 0081-3-3843-9854 
2-6-2 Kaminarimon ، Taito-
Ku ، Tokyo 111-0034 Mr. Nobuyuki Haga   Business Guide-Sha Inc. 

www.shopbiz.jp 0081-3-5255-2860 0081-3-5255-2847 
1-9-5 ، Otemachi ، Chiyoda-
Ku ، Tokyo 1008066 Mr. Tsuneo Kita  

Nihon Keizai Shimbun ، 
Inc. (NIKKEI) 

www.reedexpo.co.jp 0081-3-3349-8599 0081-3-3349-8501 

Shinjuku Nomura Bldg. ، 
18F ، 1-26-2 ، Nishi - 

Shinjuku ، Shinjuku - Ku ، 
Tokyo 107-0062 

Mr. Tadao ishizumi 
Reed Exhibitions Japan 

Ltd. 

www.nif.or.jp 0081-3-3433-7860 0081-3-3433-4521 

Fukuda Bldg. 6F ، 2-3-23 
Hamamatsu-cho ، Minato-
Ku ، Tokyo 105-0013 

Mr. Ichizo Yoshikawa 

Nippon Interior Fabrics 

Association (NIF) - 

Oraganizer of Japantex 

Exhibition 

www.idafij.or.jp 0081-3-3261-2802 0081-3-3261-2801 

No. 301 Sun Park Mansion 

Chiyoda ، 2-9-4 Iidabashi ، 
Chiyoda-Ku ، Tokyo 102-

0072  

Mr. Tomonari Katoh 

International Development 

Association of the 

Furniture Industry of 

Japan (IDAFIJ) 
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        ))))٩٩٩٩((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        أهم شركات الشحنأهم شركات الشحنأهم شركات الشحنأهم شركات الشحن

 

 الشركة العنوان  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

www.japan-express.co.jp/en/  0081-78-321-6245 0081-78-321-2151   
8-1 Shinko-cho, Chuo-ku,  
Kobe, 650-0041, Japan 

JAPAN EXPRESS CO., LTD. 

www.nipponexpress.com 0081-3-5742-4363 0081-3-6251-1111 
Higashi-shimbashi 1-9-3,  
Minato-ku, Tokyo 105-8322, 
Japan 

NIPPON EXPRESS CO., LTD. 

www.kamigumi.co.jp/english 0081-78-265-6160 0081-78-271-5110 

1-11, Hamabe-dori 4-

chome, Chuo-ku, Kobe 651-

0083, Japan 

KAMIGUMI CO., LTD. 

www.sankyu.co.jp/en 0081-3-3536-3868 0081-3-3536-3925 
5-23, Kachidoki 6-chome, 
Chuo-ku, Tokyo  104-0054 

SANKYU INC. 

www.kwe.com 0081-3-3201-2766 0081-3-3201-2580 
5th Floor, Ohtemachi Bldg.,  
1-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-
Ku, Tokyo 100-0004 Japan 

KINTETSU WORLD EXPRESS    
INC (KWE) 

www.nippon-

umpansha.co.jp/eigo 
0081-3-3663-8854    0081-3-3663-8851 

Nihonbashi Honcho Bldg., 
5F, 4-13-5, Nihonbashi 
Honcho, Chuo-ku, Tokyo  
103-0023 

NIPPON UMPANSHA LTD 
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 الشركة العنوان  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

www.crownlines.co.jp 0081-45-661-1987 0081-45-661-1912 
1-3-7-311 Matsukage-
cho, Naka-ku, 
Yokohama City, Kanagawa 

CROWN LINES CO., LTD. 

www.jp.yusen-logistics.com 0081-3-3578-3551 0081-3-6703-8111 

Sumitomo Fudosan Shiba 
Koen Tower, 2-11-1, Shiba 
Koen, Minato-ku, Tokyo  
105-0011 

YUSEN LOGISTICS CO., LTD. 

 

www.klinelogistics.com 0081-3-3452-3672 0081-3-3452-3678 
3-7-9, Shibaura, Minato-ku, 
Tokyo  108-0023 

K LINE LOGISTICS CO., LTD. 

 

www.nykline.co.jp/english 0081-3-3284-6331 0081-3-3284-5151 
23-1, Shiba 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, 105-0014 
Japan 

NIPPON YUSEN KAISHA (NYK 

Line) 

wacs@wormsalx.com 002 03 4876361 002 03 4865572 

Worms Alexandria Cargo 
Services 
47 El Sultan Hussain Street, 
El Khartoum Square, 
Alexandria, Egypt 

NYK's Agent in Egypt 

http://www.kline.co.jp/index_e.

html 
0081-3-3595-5001 0081- 3- 3595-5000 

Hibiya Central Building  
2-9, Nishi-Shinbashi 1-
chome, Minato-ku, Tokyo 
105-8421, Japan 

KAWASAKI KISEN KAISHA LTD. 

(K Line) 
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        ))))١٠١٠١٠١٠((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        أهم البنوك واملؤسسات املالية أهم البنوك واملؤسسات املالية أهم البنوك واملؤسسات املالية أهم البنوك واملؤسسات املالية 

 

 البنك  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

www.bk.mufg.jp 00813-5467-4692 00813-3240-1111 The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ ، Ltd. 

www.mizuhobank.co.jp 00813-32816947 00813-3596-1111 Mizuho ، Bank ، Ltd. 

www.smbc.co.jp 00813-3282-5213 00813-3501-1111 Sumitomo - Mitsui Banking Corporation 

www.shinkin-central-bank.jp 00813-3278-7031 00813-5202-7711 Shinkin Central Bank 

www.daiwasmbc.co.jp 00813-5555-0798 00813-5555-3111 Daiwa Securities SMBC 

www.nomura-trust.go.jp 00813-3275-0760 00813-5202-1690 The Nomura Trust and Banking Co. ltd 

http://www.citibank.co.jp/en/aboutus/c

ompanyoverview/index.html 
 008145330-2890 Citibank Japan Ltd. 
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        ))))١١١١١١١١((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        أهم الفنادقأهم الفنادقأهم الفنادقأهم الفنادق

 

 الفندق  التليفون  الفاكس  املوقع أو الربيد اإللكرتونى 

kimk@tokyo.hotelokura.co.jp 00813-35823708 00813-32246600 Hotel Okura 

www.newotani.co.jp 00813- 3221-2619 00813-3265-1111 Hotel New Otani 

info@anaintercontinental-tokyo.jp 00813-3505-1155 00813-3505-1111 Ana Intercontinental Tokyo 

www.imperialhotel.co.jp 00813-3581-9146 00813-3504-1111 Imperial Hotel 

www.starwoodhotels.com   00813-5423-7000 Westin hotel 

www.princejapan.com 00813-3262-5163 00813-3234-1111 Akasaka Prince hotel 

www.palacehotel.co.jp 00813-3211-6987 00813-3211-5211 Palace Hotel Tokyo 

www.princehotels.co.jp 00813-3444-1234 00813-3442-111 Grand Prince new Takanawa Hotel ، Tokyo 
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        ))))١٢١٢١٢١٢((((مرفق مرفق مرفق مرفق 
        ومكتبومكتبومكتبومكتبنقاط اتصال بالسفارة املصرية نقاط اتصال بالسفارة املصرية نقاط اتصال بالسفارة املصرية نقاط اتصال بالسفارة املصرية 

            يويويويوــــــــى طوكى طوكى طوكى طوكــــــــفففف    ارىارىارىارىــــــــــــ التج التج التج التج التمثيــــل التمثيــــل التمثيــــل التمثيــــل
  

        السفارة املصرية السفارة املصرية السفارة املصرية السفارة املصرية 
1-5-4 Aobadai , Meguro-ku , Tokyo , 153-0042 
 

Tel: 00813- 3770 - 8022/3 

Fax: 00813- 3770 - 8021 

ـــل  ـــب التمثي ـــل مكت ـــب التمثي ـــل مكت ـــب التمثي ـــل مكت ـــب التمثي  التجـــارى  التجـــارى  التجـــارى  التجـــارى مكت
 املصرى املصرى املصرى املصرى 

NO. 38 Kowa Bldg. ROOM 808 ,  
4-12-24 Nishi Azabu ,  Minato-KU , Tokyo  ,   
106 – 0031 
 

Tel: 00813-3409-3361 
Fax : 00813-3409-3362          
Email: tokyo@tamseel-ecs.gov.eg  
 
  

        


