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مقدمة

(بعد كل من الصین  أكبر االقتصادیات العالمیةكخامستأتى ألمانیا 
ان) د ، الیاب دة ، الھن ات المتح بة الوالی اتج ٢٠وتساھم بنس ى الن % ف

ى ، اد األوروب د السوق األالمحلى اإلجمالى لدول االتح ر ویع انى أكب لم
كان  دد الس غ ع ث یبل ى حی اد األوروب ى االتح تھالكیة ف واق االس األس

ة  ز ٨٢٫٥قراب ى المتمی ع الجغراف ى الموق افة إل مة ، إض ون نس ملی
للدولة حیث تقع فى وسط القارة األوروبیة.   

ى  اً عل ة انفتاح واق العالمی ة األس ى مقدم انى ف وق األلم أتى الس ی
بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى ما ٢٠١٦م ففى عاالعالم الخارجى ، 

ون ٢٫١بین ألمانیا والدول األخرى نحو  وروتریلی رب ی ا یق ا م ، منھ
ا یعكس قیمة الواردات خالل ذات العامیوروملیار٩٥٥من  و م ، وھ

ریة  ات المص ام المنتج رة أم ة كبی ل فرص وق ویمث ذا الس م ھ ر حج كب
ث وق ، حی ذا الس ى ھ دخول إل ة لل ادرات المختلف الى الص غ إجم بل

ملیار دوالر منھا نحو ١٫١نحو ٢٠١٦ل عام خالألمانیاالمصریة إلى 
اك ملیون دوالر صادرات غیر بترولیة  ،٦٤٧ مما یعنى أنھ مازال ھن

ذا  ى ھ مزید من الفرص المتاحة للعمل على دفع الصادرات المصریة إل
. السوق الكبیر لتحقیق مستویات أعلى مما ھى علیھ اآلن

ویھدف ھذا الدلیل إلى التعرف عن قرب على ألمانیا من خالل 
استعراض بیانات عامة عنھا ، النظام السیاسى ، توجھات السوق 
المحلى ، والتركیز على الشئون االقتصادیة والتجاریة ، وكذا عالقاتھا 
مع مصر ، والتعرف على كیفیة النفاذ إلى ھذا السوق من خالل تناول 

االتحاد األوروبىھم القواعد واألحكام المنظمة لالستیراد فى أ
التعریفة الجمركیة ، باإلضافة إلى إجراءات وخطوات التصدیر إلى ھذا 

وكذا قنوات التوزیع المتبعة.     ،السوق
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أملانياعن بيانات عامة
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الموقـع
بحر الشمال ، الدنمارك وبحر من الشمالیحدھا أوروباتقع دولة المانیا في وسط 

: ومن الغرب: بولندا، التشیك، ومن الشرق: النمسا سویسرا، ومن الجنوبالبلطیق، 
فرنسا ، لوكسمبورغ ، بلجیكا وھولندا.

)٢٠١٦(عامملیون نسمة ٨٢٫٥عدد السكان
ألف متر مربع. ٣٥٧المساحة
برلینالعاصمة

ی م اإلدارى التقس
للدولة

والیة مختلفة ، ویوجد لكل والیة دستورھا الخاص وحكومتھا ١٦تنقسم ألمانیا إلى 
یفصل الدستوراأللماني في السلطات والمسئولیات بین كال من الحكومة المصغرة ، 

:، وھذه الوالیات ھىالفیدرالیة االتحادیة والحكومة الخاصة بكل والیة
المساحة والیةعاصمة الالوالیـــــــة

بالكیلومترمربع
تعداد 

السكان 
ملیون 
نسمة

اھم االنشطة 
االقتصادیة

NORTH RHINE -
WESTPHALIA

DUSSELDORFصناعة -٣٤٠٧٨١٨
الصلب

التعدین -
(استخراج 

الفحم )
الزراعة-

THE FREE STATE
OF BAVARIA

MUNICHصناعة -٧٠٥٥٢١٣
المشروبات

-( النبیذ
البیرة ) .

صناعة -
االخشاب .

صناعة -
ماكینات 
النسیج

صناعة -
السیارات 

الصناعات -
الكھربائیة .

صناعة -
البورسلین
والزجاج .

BADEN-
WURTTEMBURG

STUTTGARTتكنولوجیا -٣٥٧٥١١١
المعلومات .

تكنولوجیا -
حمایة البیئة

وتولید الطاقة 



ة مصر العربيةسفارة مجهوري
التجارى واالقتصادىاملكتب

برليـــن  

7

.
ابحاث -

الھندسة
الوارثیة 

والبیولوجیة

LOWER SAXONY

HANOVERصناعة -٤٧٣٣٨٨
السیارات

صناعة بناء -
السفن

صناعة -
اجھزة 

الكمبیوتر
صناعة -

الصلب .

HESSE

WIESBADENصناعة -٢١١١٤٦
االدویة

الصناعات -
-الكیماویة 
صناعات 
السیارات

الصناعات -
الكھربائیة

والمیكانیكیة
الصناعات -

التجمیعیة

THE FREE STATE
OF SAXONY

DRESDENالصناعات -١٨٤١٣٤
الغذائیة

الصناعات -
الھندسیة

المیكانیكیة .

RHINELAND -
PALATINATE

MAINZصناعة -١٩٨٤٩٤
الكیماویات

صناعة -
السیرامیك

صناعة -
الزجاج

صناعة -
الجلود

والمنتجات 
الجلدیة 

BERLIN
BERLINتكنولوجیا -٨٨٩٣٫٥

المعلومات
SCHLESWIG-

HOLSTEIN
KIELالزراعة-١٥٧٢٩٢٫٨

صناعة بناء -
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السفن
صناعة -

مولدات
الطاقة التى 

تعمل
بطاقة الریاح.

SAXONY - ANHALT

MAGDEBURGالزراعة-٢٠٤٥٥٢٫٢
صناعات -

التكریر
واھمھا السكر

BRANDBURG

POTSDAMصناعة -٢٩٤٧٩٢٫٥
البصریـات

صناعة 
االلكترونیات
الصناعات 

یماویةالك
الزراعـــة

THE FREE STATE
OF THURINGIA

ERFURTصناعة -١٦١٧١٢٫١
البصریات

صناعة -
الزجاج

MECKLENBURG
-WESTERN

POMERANIA

SCHWERINصناعة بناء -٢٣١٧٠١٫٦
السفن

صناعة -
االخشاب

صناعة -
االغذیة

والمشروبات
صناعة -

مواد البناء

THE FREE
HANSEATIC CITY

OF HAMBURG

HAMBURGالنقل -٧٥٥١٫٧
البحرى

صناعة بناء -
السفن

التأمین -
واالستشارات

الدعایة -
واالعالن

SAARLAND

SAARBRUCHENصناعة -٢٥٧٠١
المعدات
الطبیة

صناعة -
الكیماویات

صناعة -
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السیرامیك
صناعة -

الزجاج
صناعة -

االلكترونیات

THE FREE
HANSEATIC CITY

OF BREMEN

BREMENالنقل -٤٠٤٠٫٦٧١
البحرى

صناعة بناء -
السفن

صناعة -
االغذیة

والمشروبات
الصناعات -

المغذیة( 
صناعة 
مكونات 

االقمار
- الصناعیة 
-الصواریخ 

بعض اجزاء 
طائرات

االیرباص )
دن  م الم أھ

الرئیسیة
Berlin – Hamburg – Munchen – Koln – Frankfurt – Stuttgart -
Düsseldorf – Dortmund – Essen - Bremen

Hamburgأھم الموانىء  - Bremen - Brake - Bremerhaven  - Cuxhaven  - Emden - Leer
-Nordenham - Oldenburg - Papenburg - Wilhelmshaven

). ١٩٩٠أكتوبر ٣توبر ( ھو عید وحدة الدولة فى أك٣الیوم القومي

ازات  م اإلج أھ
الرسمیة

ینایر (بدایة العام الجدید). ١
أبریل (یوم الجمعة العظیمة).٦
إبریل (عید الفصح).٩
مایو (عید العمال).١

مایو (عید الصعود).١٧
مایو (عید العنصرة). ٢٨

أكتوبر (عید الوحدة).٣
یاد الكریسماس). دیسمبر (أع٢٦- ٢٥

حف  ھر الص أش
Der Spiegel-Die Weltالقومیة - Die Zeit

من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساء ، والعطلة األسبوعیة یومى السبت واعید العملم
واألحد. 



ة مصر العربيةسفارة مجهوري
التجارى واالقتصادىاملكتب

برليـــن  

10

المحلىالتوقیت
یتقدم التوقیت فى مصر عن التوقیت فى ألمانیا بساعة واحدة فى فصل الشتاء علماً بأن 

ینھا یتتطابق ألمانیا تتطبق التوقیت الصیفى الذى یبداً األحد األخیر من شھر مارس وح
ألمانیا ، علماً بأن التوقیت الشتوى یبدأ فى ألمانیا األحد األخیر من والتوقیتین فى مصر 

شھر أكتوبر. 
فولت. ٢٢٠نظام الكھرباء

راءات  إج
ى  ول عل الحص

تأشیرة الدخول

الموقع الرجوع إلىنظام الحصول على تأشیرات الدخول إلى ألمانیا یرجى لإلطالع على
للسفارة األلمانیة بالقاھرة: التالى 

www.kairo.diplo.de

الرحالت الجویة
أیام الثالثاء ، )برلین–القاھرة (رحالت أسبوعیة لمصر الطیران بین ٤ھناك - 

فرانفكفورت) –باإلضافة إلى رحلة یومیة بین (القاھرة ،، األحدالجمعة ، السبت
میونیخ). -و(القاھرة

أخرى –%) ٤٫٤اإلسالم (–%) ٢٧البروتوستانتینیة (–%) ٢٩یكیة (الكاثولالدیانات
)٣٩٫٦.(%

دیمقراطي فیدراليالنظام السیاسى
مزیج من النظام الفردي ونظام التمثیل النسبيالنظام االنتخابى

H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeierرئیس الدولة
H.E. Dr. Angela Merkelرئیس الحكومة

H.E. Sigmar Gabrielارجیةوزیر الخ
اد  ر االقتص وزی

H.E.Brigitte Zypriesوالطاقة

اون  ر التع وزی
.H.Eالدولى والتنمیة Dr. Gerd Müller

البرلمان

وأسفرت عن فوز الحزب ٢٠١٧سبتمبر ٢٤عقدت االنتخابات الفدرالیة في - 
كبیرة من للمستشارة/ انجیال میركل مع خسارة نسبةCDUالمسیحى الدیمقراطى

لعدد كبیر من االصوات SPDاالجتماعى الدیمقراطياالصوات، وخسارة الحزب
، كما من  األصوات%٢٠٫٨بنسبةإلى أدنى مستوى في تاریخھ ھتراجعأدى الى

ألول مرة منذ AFDمتطرف من خالل حزب البدیل من أجل المانیا دخل الیمین ال
% من ١٢٫٦االلماني بنسبة لمانالبرفي تأسیس جمھوریة ألمانیا االتحادیة 

االصوات.
جاري حالیاً تشكیل ائتالفات لتشكیل الحكومة الفیدرالیة والتي من المتوقع االنتھاء - 

، وذلك بعد العدید من المحاوالت لتشكیلھا ٢٠١٨خالل الربع األول من عام منھا 
خالل الفترة الماضیة ولكنھا باءت بالفشل. 
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األملانيةديةأهم املؤشرات االقتصا

). ٢٠١٦تریلیون دوالر (عام ٣٫١ الناتج المحلى اإلجمالى 

). ٢٠١٦( عام یوروألف ٣٨ متوسط دخل الفرد

%). ٠٫٦الزراعة (–%) ٣٠٫٤الصناعة (- %) ٦٩الخدمات (
مساھمة القطاعات فى الناتج 

المحلى اإلجمالى

).٢٠١٦% ( عام ٣٫٣
معدل نمو الناتج المحلى 

الىاإلجم

).٢٠١٦تریلیون یورو (عام ٢٫٣ االستھالك المحلى

). ٢٠١٦% (عام ٦٫١ معدل البطالة

).٢٠١٦% (عام ٠٫٥ معدل التضخم

).٢٠١٦تریلیون یورو ( عام ١٫٢ إجمالى الصادرات

المنتجات -%) ١٧اآلالت والمعدات (- %) ١٨٫٣السیارات والجرارات (
%).٦صیدالنیة (المستحضرات ال- %)١٠االلكترونیة (

أھم السلع المصدرة

المملكة المتحدة –%) ٨٫٥فرنسا (–%) ٩الوالیات المتحدة األمریكیة (
%).٦٫٥الصین (–%) ٦٫٥ھولندا (–%) ٧(

أھم الدول المصدر إلیھا

).٢٠١٦ملیار یورو (عام ٩٥٥ إجمالى الواردات

السیارات –%)١٢٫٥المنتجات االلكترونیة (-%) ١٣اآلالت والمعدات (
المستحضرات الصیدالنیة –%) ٧٫٥النفط والغاز (- %) ١٠٫٥والجرارات (

)٥.(%
أھم السلع المستوردة

الوالیات المتحدة –%) ٧فرنسا (–%) ٩ھولندا (–%) ١٠الصین (
%) ٥٫٥إیطالیا (–%) ٦األمریكیة (

أھم الدول المستورد منھا

).٢٠١٦تریلیون دوالر (بنھایة عام ١٫٢ الدین الخارجى

).٢٠١٦تریلیون دوالر (بنھایة عام ١٫٢ إجمالى االحتیاطى األجنبى

).٢٠١٦% من الناتج المحلى اإلجمالى ( عام ٠٫٨ الفائض فى الموازنة العامة 
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أملانيا  مؤشرات حركة االستثمارات الرتاكمية من وإىل 

إجمالى االستثمارات 
األلمانیة المباشرة فى 

الخارج
).٢٠١٥تریلیون یورو (بنھایة عام ١

أھم القطاعات المستثمر 
فیھا فى الخارج 

اآلالت والمعدات)–الكیماویات–ومكوناتھا(السیاراتقطاع التصنیع- 
التعدین). –النقل واللوجستیات –االتصاالت –(التمویل والتأمین قطاع الخدمات- 

أھم الدول المستقبلة 
لالستثمارات األلمانیة

–%) ٣بلجیكا (–%) ٦الصین (–%) ٩ھولندا (–%) ٢١٫٥لوالیات المتحدة (ا
%) ٣فرنسا (

إجمالى االستثمار 
األجنبى المباشر 

التراكمى فى الداخل
).٢٠١٥ملیار یورو (بنھایة عام ٦٧٠

أھم الدول المستثمرة 
فى ألمانیا

لوالیات ا–%) ١٠المملكة المتحدة (–%) ١٨لوكسمبورج (–%) ٢٣ھولندا (
%) ٦فرنسا (–%) ٨المتحدة (

أھم القطاعات المستثمر 
فیھا فى ألمانیا 

ة قطاع التصنیع-  ناعات الدوائی ات –(الص دات –الكیماوی ات –اآلالت والمع منتج
البالستیك والمطاط).

التعدین).–النقل واللوجستیات –االتصاالت –(التمویل والتأمین قطاع الخدمات- 

أللمانیة أھم الشركات ا
المستثمرة فى الخارج

DAIMLERK+SDEUTSCHE POST

VOLKSWAGENADIDASDEUTSCHE TELEKOM

BMWMERCKTHYSSENKRUPP

SIEMENSALLIANZFRESENIUS

SAPINFINEONLINDE

BAYERCOMMERZBANKCONTINENTAL

BASFDEUTSCHE BANK
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أملانياومصراإلطار التعاقدى بني

العاماالتفاق
١٩٧٣اتفـــــاق التعاون االقتصادى

١/٦/٢٠٠٤اتفاقیة الشراكة المصریة األوروبیة 

١٩٨٧عام ىـــــاج الضریبوب االزدـاق تجنـإتف

ناعات  اد الص ین اتح اھم ب ذكرة التف م
١٩٩٧أكتوبر المصریة واتحاد الصناعات األلمانى

رى ات ال المص س األعم كیل مجل اق تش ف
٢٠٠٠فبرایر األلمانى

، وتم التصدیق علیھا في أكتوبر ١٦/٦/٢٠٠٥وقعت في إتفاق تشجیع وحمایة االستثمارات
.٢٢/١١/٢٠٠٩ودخلت حیز التنفیذ اعتبارا من ٢٠٠٩

ادیة  ة إقتص اء لجن اھم إلنش ذكرة تف م
مشتركة 

٢٠١٣ینایر 

الصناعات مذكرة التفاھم بین اتحاد 
المصریة ، وكل من الغرفة األلمانیة 
العربیة للصناعة والتجارة ، واتحاد الغرف 

التجارة والصناعة األلمانى
٢٠١٦سبتمبر 
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التجارة اخلارجية مع مصر
یشیر الجدول التالى إلى ما یلى:

ر أكتوب- ینایر ٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦
٢٠١٦

أكتوبر- ینایر 
٢٠١٧%

الصادرات 
١٤٨٨١٥٢٨١٧٣٨٫٥١١٣٣٩٥٦١١٢١١٧٫٢المصریة

الصادرات غیر 
٦٣٠٫٦٦٥٤٦٧٤٦٤٧٥٥٠٥٩١٧٫٥البترولیة

الواردات 
٢٣٨١٢٨٦٥٣٣٢٢٤٤٣٥٣٥٦٦٣٨٧٩٩المصریة

حجم التبادل 
٣٨٦٩٤٣٩٣٥٠٦١٥٥٦٨٤٥٢٢٥٠٠٠١٠٫٦التجارى

٢٧٥٨٦- ٢٦١٠- ٣٣٠٢- ١٥٨٤- ١٣٣٧- ٨٩٣- المیزان التجارى
.مكتب االحصاء الفیدرالي االلماني: المصدر

ایرحجم التبادل التجارىارتفع-  رة ین ا خالل الفت ین مصر ألمانی وبر-ب بنسبة ٢٠١٧أكت
رة ٤٫٥ملیار یورو مقارنة بنحو ٥% لیصل إلى نحو ١٠٫٦ الل ذات الفت ورو خ ملیار ی

ة الصا٢٠١٦من عام  الى قیم رة ، كذا ارتفع إجم ا خالل الفت ى ألمانی درات المصریة إل
ایر وبر-ین بة ٢٠١٧أكت و ١٧٫٢بنس ى نح ل إل و ١٫١% لتص ة بنح ورو مقارن ار ی ملی
ر ٢٠١٦ملیون یورو خالل ذات الفترة من عام ٩٥٦ ، أما عن الصادرات المصریة غی

بة  ت بنس د ارتفع ة فق ایر٧٫٥البترولی رة ین الل الفت وبر-% خ و٢٠١٧أكت جل نح لتس
.٢٠١٦ملیون یورو خالل ذات الفترة من عام ٥٥٠ملیون یورو مقارنة بنحو ٥٩١

- الكالبالت الكھربائیة العازلة -: المنتجات البترولیة أھم الصادرات المصریة إلى ألمانیا- 
الخضروات والفاكھة ( خاصة البطاطس ، العنب ، البصل ، الفراولة ، األعشاب والتوابل 

ات )  ان ) المال-والبقولی الى ، القمص دل الرج ل الب اھزة ( مث س الج ات -ب المفروش
ابخ )  ات المط رة ، مفروش ة األس جاد ، أغطی ل الس ة ( مث ة -المنزلی ادن ( خاص المع

البالستیك ومنتجاتھ ( خاصة األحواض –أسالك النحاس ) -األلومنیوم الخام ومنتجاتھ 
الزجاج ومنتجاتھ.  -، بولیمرات اإلیثیلین )  

األجھزة –السیارات -الكیماویات -: اآلالت والمعدات الواردات المصریة من ألمانیاأھم- 
الطبیة.   
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أهم الصادرات املصرية غري البرتولية إىل السوق األملانى

التوزیع النسبى للصادرات المصریة غیر البترولیة إلى ألمانیا

الخضروات والفاكھة
23%

الغزل والمنسوجات
18%

المعادن ومنتجاتھا 
11%

أسالك كھربائیة عازلة 
من النحاس

7%

البالستیك والمطاط 
ومنتجاتھما

7%

الكیماویات
6%

الزجاج ومنتجاتھ
3%

السیرامیك
2%

أخرى
23%



سفارة مجهورية مصر العربية
واالقتصادىكتب التجارىامل

برليـــــن

( وروـــــالملیون یالقیمــــــة ب )

% أكتوبر- يناير
٢٠١٧

أكتوبر- يناير
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ أهم البنود اموعة السلعية

)HS(البند اجلمركى 

-١٫١ ١٣٩ ١٤٠٫٥ ١٦٨ ١٥١٫٥ ١٣٦ ١٢٤ ةـــــــــروات والفاكهــــاخلض-١

-٢٤٫٢ ٢٥ ٣٣ ٣٣ ١٧٫٤ ٢٢ ٣٠٫٥ ردةـــــة أو مبــــــبطاطس طازج ٠٧٠١

-١٦٫١ ٢٦ ٣١ ٣١ ٣٠ ٢٣ ٢١ جففــــــــازج أو مــــــب طـــــعن ٠٨٠٦

-١٢ ١٥ ١٧ ٢٠ ٢١٫٦ ٢١ ١٤٫٥ ــــةالنباتات الطبیـــــــة والعطری ١٢١١

-١٧ ١٠ ١٢ ١٣ ١٧٫٦ ١٥٫٦ ١١ ةــــــــــــــــــروات مجففــــــــخض ٠٧١٢
٣٣ ١٢ ٩ ١٢٫٦ ١١٫٥ ١٢٫٦ ١١٫٦ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ٠٧٠٣

٢٠٠ ٦ ٢ ١٠٫٣ ١٠٫٣ ٨٫٧ ٤٫٦ فاكھة طازجة أخرى ٠٨١٠
١٤ ٨ ٧ ١٠ ١١ ٧٫٣ ٦٫٧ ـــــــــــــــــــــــاتالبقولیــــــــــــــ ٠٧٠٨
١٠ ٣٫٣ ٣ ٨٫٥ ٧٫٣ ٣٫٣ ٢٫٣ ى ــــــــــــــــــــــــــــــــفول سودان ١٢٠٢

١٦٨ ١٩٫٣ ٧٫٢ ٨٫٣ ٦٫٧ ٨٫٥ ٨٫٢ مجمدةالرات ــــة والمكســــالفاكھ ١٨١١

-٢٣ ٣٫٤ ٤٫٤ ٥٫٤ ٣٫٨ ٢٫٨ ٢٫٨ ...ون ، الكزبرة ، ــــــــبذور یانس ٠٩٠٩

-١٤ ٣ ٣٫٥ ٣٫٦ ٣ ١٫٧ ١٫٤ خاصــــــة البرتقالات ـــــالحمضی ٠٨٠٥
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% أكتوبر- يناير
٢٠١٧

أكتوبر- يناير
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ أهم البنود

اموعة السلعية
(البند اجلمركى)

-٨٫٦ ١٠٦ ١١٦ ١٣٨٫٥ ١٤٥ ١٥٤ ١٥٣ املنسوجـــــــــــــــــــــات-٢

١٢ ٣٧ ٣٣ ٤٠ ٤٢ ٤٧ ٥٠ ـــــــــال والنســــــــــاءبدل للرجــ ٦١٠٤-٦١٠٣
٦٢٠٤- ٦٢٠٣

٥٠ ٢١ ١٤ ١٦٫٧ ١٩٫٦ ٢٠٫٧ ١٩ -المطابخ -ات ( لألسرة ـــبیاض
، ستائــــــــــــــــــــر الطاوالت ) ٦٣٠٣- ٦٣٠٢

٤ ١٣٫٥ ١٣ ١٦٫٣ ٢١٫٢ ٣١٫٥ ٢٩ السجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ٥٧٠٤–٥٧٠٣–٥٧٠٢
-٤٧ ١٠ ١٩ ٢٢ ١٩٫٢ ١٢٫٣ ٥٫٧ تیشیرتــــــــــــات وقمصــــــــــان ٦١٠٥- ٥٦٠٣
-١٧ ٥ ٦ ٧٫٢ ٦٫٥ ٨٫٦ ١٠ مالبس داخلیـــة للرجــال والنساء ٦١٠٨- ٦١٠٧

٤٣ ٢ ١٫٤ ١٫٦ ١٫٣ ٢ ١٫٥ مالبس أطفــــــــــــــــــــــــــــــــال ٦١١١
-٣٥ ١٫٣ ٢ ٢٫٤ ٠٫٩ ٠٫٧٢ ٠٫٧٥ أقمشـــــــــة قطنیـــــــة منسوجة ٥٢٠٩- ٥٢٠٨

٢٥ ١ ٠٫٨ ١ ١ ٠٫٧ ٠٫٦ خیوط كتــــــــــــــــــــــــــــــــــان ٥٣٠٦
٣ ٦٤ ٦٢ ٧٢ ٦٢ ٧٢ ٥٩ املعـــــــــــــــــــــــــادن-٣

 -١١ ٣٣ ٣٧ ٤٢ ٣٩٫٥ ٤٤ ٤١٫٥ األلومنیــــــــــوم ومنتجاتــــــــھ ٧٦٠٦- ٧٦٠٤- ٧٦٠١
 -٨٧٫٥ ١٫٥ ١٢ ١٢٫٣ ٠٫٤٥ ٠٫١٣ ١٫٣ نحــــــــــــاس ومنتجاتـــــــــــــھ ٧٤٠٨- ٧٤٠٤

١٦٠ ١٣ ٥ ٧ ١١٫٣ ١٦٫٨ ٣٫١ سبــــــــــــــــائك حدیدیـــــــــــــة ٧٢٠٢
٦٠٠ ١٤ ٢ ٣ ٧ ١٤ ١٧٫٣ نفایـات وفضالت المعادن الثمینـة  ٧١١٢
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% أكتوبر- يناير
٢٠١٧

وبرأكت- يناير
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ أهم البنود

اموعة السلعية
(البند اجلمركى)

-٢ ٤٠ ٤١ ٤٨ ٥٦٫٧ ٥٣ ٥٩ ائية عازلة من النحاسبأسالك كهر-٤

٦٫٥ ٤١ ٣٨٫٥ ٤٤ ٥٠ ٤٠٫٣ ٣٧٫٦ ماومنتجاتهواملطاطالبالستيك-٥

٣٩ ٣٤ ٢٤٫٥ ٢٨ ٣٩ ٤٢٫٤ ٣٨٫٥ اتــــــــــــــــــــــالكيماوي-٦

٢٥ ١٥ ١٢ ١٤٫٦ ٢٣ ٢٥ ١٣ اتــــن احليوانــــــــمصاري-٧

٤٢ ١٧ ١٢ ١٥ ١٤٫٦ ٢٫٦ - هـــــــــــــــومنتجاتالزجاج-٨

٣٦ ١٥ ١١ ١٣ ١١ ٩ ٨٫٢ السرياميـــــــــــــــــــــــك-٩

٠ ٣ ٣ ٣٫٥ ٤ ٦٫٨ ١١ ومكونات السياراتغيارقطع -١٠

١١٥ ٧٫٣ ٣٫٤ ٤٫٦ ٥ ٢٫١ ١٫٢ ةـــــــــات الغذائيـــــاملنتج-١١
٠ ١ ١ ١٫١ ١ ٠٫٠٨ ٠٫٠١ العصائـــــــــــــــــــــــــــــــــــر ٢٠٠٩

٢١٢ ٥٫٣ ١٫٧ ٢٫٤ ٢٫٤ ١٫٦ ١ خضروات وفاكھة محفوظة أو 
محضــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٢٠٠٨-٢٠٠٥–٢٠٠١

 -٦٧ ٠٫١ ٠٫٣ ٠٫٤ ٠٫١ ٠٫٣  -
اطـــــــم (مثل مستحضرات الطم

معجون الطماطــــــــــــــم .....) ٢٠٠٢

.مكتب االحصاء الفیدرالي االلماني: المصدر
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أهم الواردات املصرية من أملانيا

التوزیع النسبى للواردات المصریة من ألمانیا

اآلالت والمعدات 
الكھربائیة وأجزاؤھا

40%

منتجات متنوعة 
30%

الكیماویات
13%

سیارات وجرارات
8%

المعادن ومنتجاتھا 
خاصة مصنوعات (

)الحدید
5%

البالستیك والمطاط 
ومنتجاتھمــــــا

4%

( وروـــــالقیمــــــة بالملیون ی )

% أكتوبر- يناير
٢٠١٧

أكتوبر- يناير
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ البنود

البند 
اجلمركى

 -١٢ ١٤٣٧ ١٦٣١ ١٩٩٧ ١١٨٨ ٩٢٨ ٧٨٦
اآلالت والمعدات 

الكھربائیة 
وأجزاؤھا

٨٥- ٨٤

١٣٦ ١٠٧٣ ٤٥٥ ٥٦٠ ٢٨٢ ٢٣١ ٢٢٩ منتجات متنوعة ٩٩حتى ٩٠
٨ ٤٧١ ٤٣٦ ٥٢٧ ٥٤٩ ٤٨٢ ٤٥٨ الكیماویات ٣٨حتى ٢٨

 -٣٢ ٢٩٠ ٤٢٩ ٥٢٥٫٥ ٥٧٥ ٤٩٠ ٢٤٠ سیارات وجرارات ٨٩حتى ٨٦

 -٤ ١٦٧ ١٧٣٫٥ ٢٦٩ ١٣٧ ١٧٥ ١٦٣٫٥
المعادن ومنتجاتھا

(خاصة مصنوعات 
الحدید)

٨٣حتى ٧٢
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% أكتوبر- يناير
٢٠١٧

أكتوبر- يناير
٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ البنود

البند 
اجلمركى

١٫٢ ١٦٦ ١٦٤ ١٩٥ ٢٠٤ ١٩١ ١٧٥ البالستیك والمطاط 
ومنتجاتھما ٤٠- ٣٩

١٢ ٦٨ ٦٠٫٥ ٧٤ ٦٦ ٩٣ ٨١
الخشب ومنتجاتھ

(خاصة الورق 
مقوى)ال

٤٩- ٤٤

١٧ ٦٣ ٥٤ ٦٥ ٧٤ ٧٢ ٦١ المنسوجات ٦٣حتى ٥٠
.مكتب االحصاء الفیدرالي االلماني:المصدر

فى مصراألملانيةاالستثمارات 

غ-  تثمارات بل الى االس ةإجم ى مصراأللمانی و ف ون دوالر ٦٢٩نح ة ملی ى نھای وحت یولی
ك و٢٠١٧ ى وذل اع البترول ى القط تثمارات ف ا االس ا فیھ ة بم ة العام ات الھیئ اً لبیان فق

لالستثمار والمناطق الحرة. 
وع أنشطة المشروعات االستثماریة -  ةتتن االت األلمانی راً لتغطى مج اً كبی ى مصر تنوع ف

انشائیة -زراعیة-خدمیة -عدیدة منھا مجاالت صناعیة 

األملانىطبيعة السوق 

ملیون ٨٢٫٥یبلغ عدد السكان یتمیز السوق االلمانى بطاقة استیعابیة كبیرة حیث
والسوق االلمانى سوق للمشترین یتسم ،% منھم ٩حوالى ، یشكل االجانب المقیمینةنسم

بالمنافسة والتنوع الكبیر فى أصناف المنتجات والسلع المعروضة والتى تتمیز اساساً 
مانى. تعد بمواصفات ذات جودة عالیھ ، حیث یمثل ذلك عنصراً اساسیاً لدى المستھلك االل

،  ویعد مستوى والصیناكبر دولھ مستورده فى العالم بعد الوالیات المتحدة ثالثالمانیا 
االسعار بالسوق االلمانى مرتفعاً نسبیاً نظراً لعدة عوامل اھمھا إرتفاع معدل تكالیف االنتاج 

بشكل عام خاصة األیدى العاملھ ، وكذلك معدالت الضرائب والرسوم . 

خالل إجمالى قیمة االستھالك الخاص فى ألمانیا ض الجدول التالى تطور یستعروھذا 
) موزعة على بنود اإلنفاق المختلفة:٢٠١٦- ٢٠١٤الفترة (
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(بالملیار یورو)
٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

٣٦٧٣٧٠٣٧٧الكھرباء/الغاز/المیاه
٢٨٩٢٩٥٣٠٣التعلیم / الصحة

٢٦٠٫٥٢٦٤٢٧٣وسائل المواصالت
٢٠٤٢١٤٢١٨ات الغذائیةالمنتج

١٣٢١٣٩١٤٤الترفیھ
التأثیث واألجھزة 

٩٨١٠٤٫٥١٠٧٫٤المنزلیة

٧٨٨١٫٥٨٤٫٥الفنادق والمطاعم
٧٣٧٠٧٠المالبس واألحذیة

١٥٠٢١٥٣٩١٥٧٧اإلجمالى
.مكتب االحصاء الفیدرالي االلماني: المصدر

ما یلى: ومن الجدول السابق یتضح 

تریلیون یورو خالل عام ١٫٦ى قیمة االستھالك الخاص فى ألمانیا نحو بلغ إجمال- 
ملیار یورو نفقات استھالك ( الكھرباء / الغاز / المیاه ) ٣٧٧منھا قرابة ، ٢٠١٦

التعلیم ( نفقات% من إجمالى االستھالك الخاص فى ألمانیا ، یلى ذلك ٢٤تمثل نحو 
% من إجمالى قیمة االستھالك ١٩ملیار یورو تمثل نسبة٣٠٣، الصحة) بقیمة 

الخاص. 

ملیار یورو ٢١٨فقد وصلت إلى نحو ( المنتجات الغذائیة )أما عن قیمة استھالك - 
% من إجمالى قیمة االستھالك الخاص فى ألمانیا ، وكذا ١٤بنسبة ٢٠١٦خالل عام 

ورو بنسبة ملیار ی١٠٧بقیمة تقدر بنحو )التأثیث واألجھزة المنزلیة( اإلنفاق على 
إجمالى االستھالك.% من٧

ملیار یورو خالل عام ٧٠ھذا وقد بلغ إجمالى استھالك ( المالبس واألحذیة ) نحو - 
% من إجمالى قیمة االستھالك الخاص فى ألمانیا.  ٤٫٤بنسبة تقدر بنحو ٢٠١٦
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فإن الخضر والفاكھة الطازجة والعصائر بمختلف،للمنتجات الغذائیةوبالنسبة 
انواعھا وكذلك االغذیة المجمدة او نصف المجمدة تعد من المنتجات المفضلھ لدى المستھلك 

كما یحرص ORGONIC FOODااللمانى  وخاصة المنتجھ منھا بالوسائل الطبیعیة 
المستھلك االلمانى على االطالع على البیانات الخاصة بكل منتج خاصة المنتجات الجدیدة 

وتعد المشاركة فى المعارض المتخصصة فى المنتجات -علیھا والتى لم یسبق لھ التعرف
الزراعیة والغذائیة بوجھ عام النافذه المثلى للعبور الى السوق االلمانى بصفتھا تتیح درجھ 
كبیرة من االتصاالت ذات االھمیة فى انجاز التعاقدات مع كل من كبار بیوت االستیراد 

المتخصصة واتحادات المستوردین. 

ونظراً لضخامة االنتاج الصناعى فى ، بشكل عام للمنتجات الصناعیةبالنسبة و
المانیا وتنوعھ فى مختلف القطاعات الھندسیة وااللیكترونیة والكھربائیة ، باالضافة الى ان 
السوق االلمانى تعد سوقاً مفتوحھ فان المنافسھ بھا شدیدة للغایة ولذا فان المستھلك یتوقع 

المطابق لمعاییر الجودة وبالسعر المنافس ، وذلك الذى تتوافر فیھ معاییر دائماً المنتج 
السالمھ واالمن فى االستخدام باالضافة الى ضرورة وجود مراكز خدمة ما بعد البیع كشرط 
اساسى لتسویق المنتج الصناعى  المستورد ومن ثم فأن العروض االجنبیة المدعمھ بجھود 

بالغة كة مع طرف محلى ( المانى ) تصبح ذات اھمیــةتسویقیة طویلة االمد بالمشار
للشركات االجنبیة التى تسعى الى دخول السوق االلمانى واالستقرار فیھ وتنمیة اعمالھا بھ 

فى ھذا النوعیة من المنتجات . 

ویمیل قطاع كبیر من المستھلكین االلمان بشكل عام الى التعامل مع محالت السلسلة 
لتى توفر لھ احتیاجاتھ بأسعار اقل من االسعار السائدة بالسوق المحلى الكبرى خاصة ا

خاصة بالنسبة لمستلزمات المنازل والسلع الغذائیة ، كما تقوم معظم تلك الشركات بشكل 
منتظم بتقدیم عروض سعریة مخفضھ للعدید من المنتجات االستھالكیة المنزلیة من االجھزة 

المختلفھ خاصة المحلیة الصنع والتى قد تكون لھا أسماء الكھربائیة واالدوات المنزلیة 
تجاریة غیر معروفھ خارج السوق االلمانى . 
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القطاعات الصناعية فى أملانيا
لتشمل ( اآلالت والمعدات ، السیارات ، األجھزة تتعدد القطاعات الصناعیة فى ألمانیا 

ویستعرض ھذا ...... ) ، ة ، المنسوجات، التعدینیالبالستیكیةالكھربائیة ، الغذائیة ، 
، قیمة المبیعات بھاالجدول التالى كافة ھذه الصناعات موزعة طبقاً ألعداد العاملین

Turnover ،٢٠١٦وذلك خالل عام لإلنتاجاإلنفاق على المواد الخام الالزمة قیمة :

إمجاىل العاملنيالقطاعات الصناعية
(ألف عامل)

قيمة املبيعات
Turnover

ار يورو)ــيل(بامل

قيمة اإلنفاق 
الالزمة لإلنتاجعلى املواد اخلام

يورو)باملليــار (
١١١١٢٥٩١٣٢صناعة اآلالت والمعدات 

المعدنیةصناعات ال
٨٧٨١٢٨٥٣)بخالف اآلالت والمعدات(

صناعة السیارات 
٨٥١٤٦٢٣٢٠والمقطورات

٧٨٩١٦٧١٠٨٫٥الصناعات الغذائیة

٤٨٤١١٣٫٤٥٩صناعة اآلالت الكھربائیة

٤٢٣٨٤٫٥٤٥٫٢منتجات بالسیتیك والمطاط
صناعة الحاسب اآللى ، 
والمنتجات األلكترونیة 

والبصریة
٣٣٩٨٣٣٨

٣٣٢١٦٣٩٢الصناعات الكیماویة
الصناعات التعدینیة غیر 

المعدنیة (الزجاج ، 
السیرامیك ، األسمنت ....)

٢٣٨٤٧٫٥٢٢

لصناعات المعدنیة (النحاس ا
٢٦٦١٠٠٦٧، الحدید ، ...... )

الصناعات المترتبطة بأعمال 
تركیب وصیانة اآلالت 

والمعدات 
٢٢٩٫٥٤٠١٥

طباعة وإنتاج المنتجات 
١٤٦١٨٧اإلعالمیة 

١٤٥٤٠٢٣٫٤الصناعات الورقیة

١٤٢٢٢١٠٫٥صناعة األثاث
الصناعات الخشبیة

)(بخالف األثاث
١٤١٢٦١٥
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إمجاىل العاملنيالقطاعات الصناعية
(ألف عامل)

قيمة املبيعات
Turnover

ار يورو)ــيل(بامل

قيمة اإلنفاق 
الالزمة لإلنتاجعلى املواد اخلام

يورو)باملليــار (
صناعة وسائل المواصالت 

١٣٣٤٢٢٣األخرى

١٢٨٫٥٥١٢٠الصناعات الدوائیة
٧٨١٣٦٫٦المنسوجات
٦٩٢٠٨المشروبات

٤٢٫٦٨٫٤٤المالبس الجاھزة
صناعة الفحم والمنتجات 

٢٢١٠٧٦٧البترولیة

١٦٣١٫٨الصناعات الجلدیة  
١٠١٩٥٫٣التبغ

٢٥٩٣٥١٤صناعات أخرى
٧٢٧٣٢٠٥٢١١٥٧إمجاىل القطاعات الصناعية

: مكتب االحصاء الفیدرالي االلماني.المصدر

ومن الجدول السابق یمكن استخالص النقاط التالیة: 
تریلیون یورو ٢قیمة المبیعات لكافة القطاعات الصناعیة فى ألمانیا نحو بلغ إجمالى

لإلنتاجاإلنفاق على مواد الخام الالزمة ، وقد بلغ إجمالى قیمة٢٠١٦خالل عام 
تریلیون یورو. ١٫١نحو 

 القطاعات فى ألمانیا وھى (صناعة اآلالت فى مقدمةتأتى القطاعات الصناعیة التالیة
صناعة السیارات بخالف اآلالت والمعدات) ، (المعدنیةوالمعدات ) ، (الصناعات 

% من إجمالى ٤٢مل (تمثل نسبة ملیون عا٣حیث یعمل بھا قرابة )والمقطورات
، وبلغ إجمالى حجم ٢٠١٦خالل عام عدد العاملین فى كافة القطاعات الصناعیة) 

% من إجمالى ٤١المبیعات السنویة لھذه القطاعات نحو تریلیون یورو (تمثل نحو 
) ، ھذا إضافة إلى أن إجمالى قیمة حجم المبیعات فى كافة القطاعات الصناعیة

ملیار یورو (تمثل نسبة ٥٠٥لمواد الخام الالزمة لإلنتاج بلغ نحو اإلنفاق على ا
% من إجمالى قیمة المواد الخام الالزمة لكافة القطاعات الصناعیة). ٤٤

 فى السنویةالصناعات الغذائیة ) حیث بلغ إجمالى قیمة المبیعاتقطاع( یلى ذلك
من إجمالى % ٨ل نسبة ملیار یورو (تمث١٦٧نحو ٢٠١٦ھذا القطاع خالل عام 

أن إجمالى قیمة اإلنفاق ھذا إضافة ، ) حجم المبیعات فى كافة القطاعات الصناعیة
% ٩٫٤ملیار یورو (تمثل نسبة ١٠٨٫٥على المواد الخام الالزمة لإلنتاج بلغ نحو 

من إجمالى قیمة المواد الخام الالزمة لكافة القطاعات الصناعیة).    
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ذ التسويققنوات التوزيع ومناف

یعتمد السوق االلمانى اساساً فى االستیراد على شركات تجارة الجملة باالضافة الى 
الكبرى تقوم ایضاً باالستیراد من خالل اقسام المشتریات السالسلأن شركات محالت 

الموجودة بھا والتى یعمل بھا خبراء متخصصون ویقومون بالسفر خارج البالد أغلب 
المعارض التجاریة الدولیة خاصة التى تقام فى دول جنوب شرق فترات السنة وحضور 

آسیا مثل كوریا الجنوبیة وھونج كونج ، مالیزیا ، والصین ، وخالفھ ، وتفضل بعض 
االلمانیة خاصة التى تعمل فى مجال تجارة العدید من أصناف المنتجات السالسلمحالت 

، العدد الیدویة ، المنتجات الخشبیة ، الصناعیة المختلفة المتنوعھ مثل االدوات المنزلیة
الخ والتى تقوم بإستیراد جزء من… منتجات البویات والدھانات ، المنتجات الزجاجیة 

تلك البضائع من خارج السوق االلمانى الى التعامل مع شركات االستیراد وتجارة الجملة 
لى مختلف فروع محالت نظراً لما تقدمھ لھا االخیرة من خدمة نقل وتوزیع المنتجات ع

السلسلة. 

ھناك عدة اسالیب یمكن من خاللھا التصدیر للسوق االلمانى ویفاضل المصدر فیما و
بینھا وفقاً لنوعیة السلعة المصدره والمستھلك المستھدف وعلى ذلك فانھ یمكن التصدیر 

للسوق االلمانى من خالل القنوات التالیة: 
المنتجین والمصنعین.
ر الجملـــةتجـــا.
الوكالء التجاریین والموزعین.
تجار التجزئـــة.
 االستیراد عن طریق اقسام المشتریات فى المؤسسات التجاریة الكبرى مثل كوفھوف

وكولون -اسن -وكارشتاد ومترو كاش أند كارى والتى تتواجد فى مدن دسلدورف 
قع أغلبھا فى ھامبورج.او المؤسسات التى تتبع نظام البیع عن طریق البرید وی

ویعد االسلوب المناسب لتصدیر السلع الغذائیة من الخضر والفاكھة الى السوق 
واحیاناً من خالل تجار االلمانى عن طریق تجار الجملة والوكالء التجاریین والموزعین 

اما بالنسبة للمنتجات الصناعیة فأن الوضع یختلف حیث یصبح التعامل مع ، التجزئة
حیث تتوافر لدي ھذه المؤسسات االمكانات لدعم مراكز خدمة ت التجاریة الكبرىالمؤسسا

ما بعد البیع .. وھكذا . 
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أساليب الرتويج 

تعد المشاركة فى إحدى المعارض المتخصصة فى ألمانیا من أفضل الطرق للترویج 
ة جداً من لمنتج جدید خاصة مع كبر حجم ھذه المعارض عالمیاً والتى تجذب أعداد كبیر

قائمة أھم المعارض الدولیة التى تواظب الشركات مرفق(الزائرین من كافة أنحاء العالم
، ھذا إضافة أنھ تنتشر فى ألمانیا كافة أسالیب الترویج )المصریة على المشاركة فیھا

المختلفة مثل التلیفزیون ، الرادیو ، المطبوعات ، لوحات اإلعالنات خاصة فى الشوارع 
طات مترو األنفاق.   ومح

زيارة العمل إىل أملانيــــــا

عند تقریر القیام بزیارة عمل إلى ألمانیا فإن األمر یتطلب: 

 أھمیة التشاور مع مكتب التمثیل التجارى فى برلین حول الموعد المالئم للقیام
بزیارة العمل ونطاقھا السلعى. 

ھر على األقل ) حتى یتمكن توفیر بدء اإلعداد قبل موعد الزیارة بوقت كاف ( ش
المعلومات حول الوقف التنافسى وترتیب المقابالت الالزمة. 

 توفیر المعلومات الالزمة حول الشركة والمنتجات التى سیتم الترویج لھا ( باللغة
اإلنجلیزیة ) خالل الزیارة وسابقة التعامل مع السوق األوروبى عامة والسوق 

األلمانى خاصة. 
 توافر المواد الترویجیة والمعلومات الكاملة لدى ممثل الشركة أثناء الزیارة أھمیة

بما یسمح باستیفاء أیة استفسارات من المستورد المحتمل ویساعد الشركة 
المستوردة على اتخاذ القرار المالئم نحو التعامل مع الشركة المصریة. 

والیة ألمانیة وفقاً لطبیعة أن یؤخذ فى االعتبار إمكانیة أن تشمل الزیارة أكثر من
الھدف منھا. 

 أھمیة إخطار المكتب بنتائج االتصاالت الالحقة للزیارة سواء كانت قد أسفرت عن
إبرام تعاقدات مع الشركة المستوردة أو كانت فى مرحلة دراسة التعاقد لحثھا على 

االستیراد من مصر والمعاونة فى تذلیل أیة عقبات فى ھذا الشأن. 
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فى دول االحتاد األوروبىوالضرائبعريفات اجلمركيةالت

تتمتع معظم الصادرات المصریة بمزایا جمركیة وإعفاءات وفقاً إلتفاقیة الشراكة 
المصریة األوروبیة إال أنھ مازالت توجد بعض السلع التي تخضع لنظام الحصص

التحاد االوروبى بشكل عامالتصدیریة الى اسواق اللبنودلالستعالم عن المعاملة الجمركیة و
: ىاالنترنت التالموقعیمكن الرجوع الى وكذا معدالت الضرائب فى ھذه الدول

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp

(أھمھابنود الصادرات المصریة التى تخضع لنظام الحصصولإلطالع علىھذا 
برجاء مراجعة الموقع وموقفھا الحالى)یاتالخیار ، الثوم ، البرتقال ، الفراولة ، السكر

التالى: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.js
p?Lang=en&Origin=EG&Code=&Year=2018&Critical=&Status=&E
xpand=true

على البنود ضافة إلى الرسوم الجمركیة فإنھ یتم فرض ضریة القیمة المضافة إوھذا 
المنتجات معظمبنود مثل % فقط على بعض ال٧ویتم فرض نسبة %١٩ةبنسبالمستوردة

، وكذا وسائل المواصالت العامةالكتب والمجالت،)الغذائیة ( باستثناء المشروبات

ولمزید من التفاصیل عن الرسوم والحصص یمكن الرجوع للصفحة التالیة على موقع 
: الجمارك األوروبیة

tps://ec.europa.eu/taxation_customsht
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مستندات التصدير إىل االحتاد األوروبى

اتورة  الف
التجاریة

لع یصدر المصدر -  وفر الس ھى سجل أو دلیل على معاملة بین المصدر والمستورد بمجرد ت
فاتورة تجاریة للمستورد بھدف تقاضى ثمن السلع. 

ات األساسیة عن المعاملة متضمنة ما یلى:تحتوى الفاتورة التجاریة على المعلوم- 
 .(االسم والعنوان) معلومات عن المصدر والمستورد
 .تاریخ الفاتورة
 .رقم الفاتورة
.(االسم والنوع وغیرھا) وصف السلع
.وحدة القیاس
 .كمیة السلع
.قیمة الوحدة
 .إجمالى قیمة السلعة
 .إجمالى قیمة الفاتورة
ع وتاریخھا ، الخصومات ، وغیرھا). شروط الدفع (طریقة الدف
 .شروط التسلیم وفقاً للشروط التجاریة الدولیة
 .وسائل النقل

دیم النسخة -  ى تق ال یلزم استخدام نموذج معین یقوم المصدر بإعداد الفاتورة التجاریة وینبغ
األصلیة منھا إلى جانب نسخة أخرى منھا على األقل. 

لكن ینصح بترجمتھا إلى اللغة اإلنجلیزیة. یمكن إعداد الفاتورة بأیة لغة و- 
یتم التوقیع على النسختین األصلیة والمصورة من الفاتورة التجاریة. - 

تندات  مس
الشحن 

لطات -  ى س دیمھا إل ة وتق تندات التالی اعتماداً على وسیلة النقل المستخدمة ینبغى تقدیم المس
د اال ى عن اد األوروب ى االتح ة العضو ف لع ، الجمارك فى الدول یص الس تم تخل ى ی تیراد لك س

).AWBالجویة أوCMRوھذه المستندات ھى بولیصة الشحن ، بیان الشحنة (البریة 
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ة  قائم
التعبئة

ات عن -  ھى مستند تجارى یصاحب الفاتورة التجاریة ومستندات الشحن ، وھى توفر معلوم
السلع المستوردة وتفاصیل كل شحنة وتضم البیانات التالیة:

 .معلومات عن المصدر والمستورد وشركة النقل
 .تاریخ اإلصدار
 .رقم فاتورة الشحن
 .( كارتون ، صندوق ، كیس وغیرھا) نوع التعبئة
 .عدد الطرود
 .(وصف السلع وعدد السلع فى كل طرد) محتویات كل طرد
 .العالمات واألرقام
 .الوزن الصافى والوزن اإلجمالى ومقاییس الطرود

ان بی
ة  القیم

الجمركیة

اوز -  لع المستوردة تتج ة الس ت قیم ارك إذا كان ١٠ھو مستند یجب تقدیمھ إلى سلطات الجم
وذج  ابق النم ا یط ة بم ذى یوضح DV1آالف یورو ، ویجب إعداد بیان القیمة الجمركی وال

ع  وذج م انشروط تنفیذ قانون الجمارك فى دول االتحاد األوروبى ، ویجب تقدیم ھذا النم بی
). الدلیل ( والذى سیتم اإلشارة إلیھ فیما بعد فى SADالموحد ستیراداال

ك -  ارى ، وتقابل قیمةالجمارك قیمة السلع بما فى ذل عر التج ل الس ة (مث الیف المترتب ل التك ك
النقل ، التأمین ) حتى نقطة الدخول األولى االتحاد األوروبى. 

لمستوردة لتعدیل ویتضمن ذلك اإلضافة وفى بعض الحاالت قد تخضع قیمة المعاملة للسلع ا- 
أو الخصم مثل إضافة عموالت أو رسوم إلى السعر ، وكذا خصم تكلفة النقل الداخلى. 

التأمین

اتج -  التأمین ھو اتفاقیة یتم بموجبھا التعویض عن السلعة المغطاة بالتأمین فى حال تلفھا الن
ة م للغای أمین مھ أمین ، والت ة بولیصة الت ا عن خطر تغطی راً كونھ ل السلع نظ ال نق ى ح ف

معرضة للمخاطر خالل فترة المعالجة ، التخزین ، التحمیل ، النقل .
اتروة -  ى الف لة ف ات ذات الص ر البیان د ذك ط عن ى فق یص الجمرك أمین للتخل اتورة الت زم ف تل

التجاریة لتدل على قسط التأمین المدفوع لتأمین البضائع.   
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ان  بی
تیراد  االس
ى الجمرك

دالم وح
SAD

ارك -  لطات الجم ى س ى إل اد األوروب ى االتح لع المستوردة إل ع الس ان بجمی دیم بی ن تق البد م
د  ى الموح تیراد الجمرك ان االس تخدام بی ك باس Single Administrativeوذل

Document SAD ح اد والموض ع دول االتح تیراد المشترك لجمی ان االس وذج بی وھو نم
وروبى. فى القانون الجمركى لالتحاد األ

لطات -  دى س ة ل ى والمقبول اد األوروب ى االتح میة ف ات الرس دى اللغ ان بإح داد البی ب إع یج
الجمارك فى الدول األعضاء. 

المعلومات التالیة: SADیتضمن بیان - 
 .(المستورد ، المصدر ، وغیرھم) بیانات تعریف أطراف العملیة
التعبئة). بیانات تعریف السلع (رمز التعریفة ، الوزن ، الوحدات ،
 .المعلومات الدالة على وسیلة النقل
 أمین المعلومات التجاریة والمالیة (قیمة الفاتورة ، عملة الفاتورة ، سعر الصرف ، الت

وغیرھا).
مثل:SADكما یجب إعداد مستندات إضافیة وتقدیمھا مع بیان االستیراد الجمركى الموحد - 

 .مستند اثبات المنشأ
یعة الخاصة للمنتج. شھادة تؤكد الطب
 .مستند النقل
 .بیان القیمة الجمركیة
 .(الشھادات الصحیة والبیطریة والصحة النباتیة) شھادة التفتیش
 .تراخیص االستیراد
.دلیل یدعم المطالبة باإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة

وذج  ول نم ات ح ن المعلوم د م ع SADولمزی ى الموق وع إل ن الرج ھ یمك ى وأھمیت اإللكترون
التالى: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-
procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en

االحتاد األوروبىأهم القواعد واألحكام املنظمة لالسترياد فى 

قواعد االسترياد اخلاصة بالسلع الزراعية والغذائية:أوالً: 

االتحادنظراً لكون المانیا عضو باالتحاد االوروبى فإن كافة االجراءات التى یطبقھا - 
ف تلتزم بھا السلطات االلمانیة المعنیة وفى ھذا الصدد یمكن والمنظمة الستیراد ھذه االصنا

االشارة الى مایلى : 
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شروط وضع العالمات على المنتج* 
، EC/2000/13عن اللجنة االوروبیة رقمى فى ضوء الالئحتین الصادرتین

79/112/EEC : فإن اھم االشتراطات الواجب مراعاتھا تتضمن مایلى

المباع تحدید اسم المنتج
 - قائمة بالمكونات وبترتیب تنازلى حسب الوزن
 الوزن الصافى او الكمیة عند التعبئة
 تاریخ الصالحیة
 - شروط الحفظ والتخزین
 االسم التجارى للمصنع وعنوانھ او الشركة المختصة بالتعبئة
 تعلیمات االستخدام
 . وضع عالمة توضح رقم ( اللوط ) الذى یحدد الشحنھ
لجات الكیماویة التى تم اجرءھا على المنتج المعا
 نسبة مایحتویھ المنتج من كل من البروتین والكربوھیدرات والسكر والمواد الدھنیة

وااللبان والصودیوم ( المكونات ) . 
 ١٠٠جم او ١٠٠قیمة السعرات الحراریة التى یحصل علیھا المستھلك فى كل

الح المعدنیة من المنتج . مللیمتر وكذلك نسبة الفیتامینات واالم

* االضافات للمنتجات الغذائیة : 

 89/107تحدد الالئحة رقم/EEC انواع المواد المسموح باضافتھا الى المنتجات
الغذائیة ، وبخالف ذلك فإنھ یحظر استیراد المنتجات الغذائیة التى تتضمن مواداً 

ویقصد بتلك االضافات EUمخالفة ، وذلك باستثناء ما تقرره بشكل مؤقت دول الـ
مایلى : 

 المواد الملونة
 المواد السكریة
 مواد اخرى
 ھذا وال یدخل ضمن تلك االصناف الفیتامینات ، االمالح المعدنیة ، ومكسبات الطعم

والرائحة . 
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ORGANIC FOODالمنتجات الزراعیة الحیویة * 

لواجب توافرھا فى انتاج واستیراد ووضع الشروط ا1804/99، 2092/91تغطى الالئحة رقم 
العالمات لتلك االصناف ، ویجب على المصدرین لدول االتحاد االوروبى االلتزام بتعلیمات 

GUIDE 65EN 45011/ISOالمواصفھ  

لوائح صادرة عن ٤وبالنسبة للمنتجات الزراعیة والغذائیة المعالجة جینیاً فتوجد حالیاً - 
بیة وھى التحدد بدقھ مواصفات المنتج الخالى من المعالجة الجینیة ویتعین اللجنة االورو

على المصدر اللجوء الى السلطات المعنیة فى الدولة المستوردة لتسجیل مواصفات المنتج 
١٠/٤/٢٠٠٠بتاریخ 50/2000الذى یرغب فى تصدیره الیھا ، كما صدرت الئحھ رقم 

الغذائى ومكوناتھ والتى تحتوى على اضافات تضمنت بعض الشروط المطلوبة فى المنتج
غذائیة معالجھ جینیاً . 

:المواد الغذائیة المجمدة

القواعد الخاصة بالتجمید السریع لالغذیة ومواصفات EEC/89/108تحدد الالئحة رقم 
الشروط الواجب توافرھا فى EC/2000/13التعبئة ووضع العالمات ، كذلك تحدد الالئحة رقم 

مات الخاصة بالمواد الغذائیة والموجھة لالستھالك    وال تخضع لعملیات تصنیع العال
اضافیة. 

:بیان اللوائح المنظمة النتاج وتسویق بعض المنتجات الغذائیة مثل* 
EEC/73/241الالئحة رقممنتجات الشیكوالتھ والكاكاو - 

EEC/73/437ئحة رقم الالالمنتجات السكریة - 

EEC/74/409الالئحة رقم لالعســــــــ- 

EEC/93/77الالئحة رقم عصائر الفاكھة وخالفھ - 

EEC/67/118الالئحة رقم االلبان المحفوظــة- 

EEC/79/693الالئحة رقممربات الفاكھة والجیلى وخالفھ - 

: المنتجات الغذائیة ذات االستخدامات الخاصة* 
القواعد المنظمة الستیراد EEC/2001/15وEEC/89/398تحدد الالئحتین رقمى 

الخ … انقاص الوزن المنتجات الغذائیة ذات االستخدام الخاص مثل اغذیة االطفال ، اغذیة 
، باالضافة الى المستویات المسموح بھا للمواد الكیماویة التى تدخل فى تركیبھا . 
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.نسب المسموح بھا لبقایا المبیدات والمواد الكیماویھ بالمنتجات الغذائیة* ال

وضعت اللجنة االوروبیة نظاماً لتحدید النسب المسموح بھا لبقایا المواد الكیماویة 
MAXIMUMاالثر الضار على الصحة بالمنتجات الزراعیة والغذائیة والتى یطبق علیھا ذات

RESIDUE LIMITES (MRL’S) ١٣٣الف معیار ویتعلق بـ ١٧وقد بلغ عددھا حتى اآلن
مادة كیماویة ویمثل كل معیار الحد االقصى المسموح بھ من المادة الكیماویة المتبقیة 

ى . وقد تم عند احتساب تلك المعاییر مراعاة اال یكون لھا أثر بالمنتج الزراعى او الغذائ
بصحة المستھلك على المدى الطویل . وتحدد اللوائح اآلتى بیانھا والصادره عن ضار

اللجنة االوروبیة النظام الخاص بالحد االقصى لنسب المواد الضارة المسموح بھا بالمواد 
-الغذائیة على النحو التالى : 

MRL’Sوالخاصتین بنسب الـ EEC/86/642و الالئحة رقم EEC/76/895ئحة رقم الال- 
لبعض المنتجات الزراعیة ومنھا الخضر والفاكھة 

للمنتجات الحیوانیة . MRL’Sالـ والخاصة بنسبEEC/86/363الالئحة رقم-

: شــروط التعبئــــة 

موح بھ لعدم مطابقة البیانات الخاصة الحد االقصى المسEEC/76/211تحدد الالئحة رقم - 
بعبوة المنتج مع محتویاتھا الفعلیة ، كما تحدد طریقة كتابة البیانات المذكورة . كما تنظم 

احجام العبوات للمنتجات الغذائیة المعبئة فى عبوات معدنیة . EEC/80/232الالئحة رقم 
تحدد الشروط الخاصة EEC/89/109وبالنسبة للمواد المستخدمة فى التعبئة فأن الالئحة رقم 

باستخدام تلك المواد وانواعھا . ویجب على المصدرین التحقق من السلطات المعنیة بالدولة 
فى حالة وجود أیة استثناءات مسموح EUالعضو باالتحاد االوروبى والتى تطبق اللوائح الـ 

بھا من قبل السلطات بتلك الدولة . 

الغذائیة المعالجھ باالشعاع مثل النباتات العطریة المجففھ ، القواعد الخاصة بالمنتجات- 
و 199912/3Cرقمى EUوالتوابل والخضروات المحضره  ، فقد صدرت الئحتین من الـ 

1999/3/EC . لتحدید شروط استیراد تلك االصناف
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: الرقابة الصحیة على المنتجات الغذائیة- 

االجراءات العامة الخاصة EEC/93/43و EEC/93/99و EEC/89/397تحدد اللوائح ارقام 
بالرقابة الصحیة على المنتجات الغذائیة واالضافات التى تستخدم فى صناعتھا مثل االمالح 

المعدنیة ، الفیتامینات وخالفھ . 

: تسجیل العالمة التجاریة

2869/95ECوEC ،2868/95/EC/40/94تحدد اللوائح الصادرة من اللجنة االوربیة ارقام -

االجراءات الخاصة بتسجیل العالمة التجاریة بدول االتحاد االوروبى والشروط الواجب 
توافرھا فى تلك العالمھ ، ویتعین على الشركات التى تتبع دول من خارج المجموعة 
االوروبیة ان تكلف احد المحامین او مكاتب االستشارات والوارد بیانھم بالقائمة المعتمده 

الجھة التالیة : من
OFFICE FOR HARMOIZATION IN INERNATIOAL MARKET
AVENIDA DE AGUILERA, 20
033-080 ALICANTE
SPAIN
TEL : ( 34-96) 513 93 33
FAX: (34-96) 513 13 44

وذلك لیقوم بتمثیلھا امام السلطات المعنیة بدول ااالتحاد االوروبى ، وفى حالة وجود أى 
االتصال بالمكتب المشار الیھ بعالیة .استفسارات یمكن

) ھى الجھة BLEھذا وتجدر االشارة الى ان الوكالة الفیدرالیة للزراعة والغذاء ( 
الحكومیة المختصة فى المانیا بمراقبة مواصفات الجودة للمنتجات الزراعیة والغذائیة والتى 

تى حددتھا لوائح المجموعة یتم استیرادھا الى السوق االلمانى وذلك وفقاً للمعاییر ال
االوروبیة الخاصة بتلك االصناف . وتتبع تلك الوكالة العدید من المكاتب الفرعیة المتواجدة 
بالمدن االلمانیة وكذلك بالمطارات والموانى الرئیسیة مثل میناء ھامبورج ومطار 

فرانكفورت وخالفھ .. 

وكذلك معاییر الجودة المطبقة )BLEولمزید من التفاصیل بشأن بیانات ھیئة الـ ( 
على اصناف المنتجات الزراعیة من الخضر والفاكھة یمكن الرجوع الى المواقع التالیة على 

-االنترنت : 

WWW.BLE.DE/
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: UN/ECEكذلك ھناك موقع آخر خاص بـ 

HTTP:WWW.UNECE.ORG/TRADE/AGR/STANDARD/FRESH/FRESH_E.HTM

ومعايري اجلودة اخلاصة بالسلع الصناعية :قواعد االستريادثانيًا: 

تنص اللوائح الصادرة عن دول المجموعة االوروبیة على ان  كافة المنتجات 
الصناعیة تخضع الختبارات الجودة وذلك خالل مختلف المراحل االنتاجیة ویتم بناء على 

اھمھا ذلك منح المنتج شھادة جودة من مؤسسات متخصصة ومعتمدة فى ھذا المجال و
(CE)بمختلف درجاتھا وبما یؤھل المنتج ان یحمل عالمھ ISO9000سلسلة شھادات الـ 

والتى تعد شرطاً اساسیاً لتسویقة بمختلف دول االتحاد االوروبى والتى تعنى ان المنتج 
المعروض یتضمن كافة مقاییس الجودة التى تنص علیھا اللوائح الموضوعھ من قبل 

والتى (CE)شترط ادراج البیانات التالیة بالمستندات المصاحبھ لعالمة االتحاد االوروبى . وی
- یحملھا المنتج و یتم تقدیمھا للسلطات المختصة فور طلبھا : 

 اسم وعنوان المنتج او الوكیل المعتمد والذى اصدر تلك البیانات
 توصیف المنتج ( االسم ) النوع او رقم المودیل ، او ایة معلومات اضافیة
 كافة البیانات الخاصة بمقاییس الجودة التى حصل علیھا المنتج واسم الجھة

المانحھ لشھادات الجودة على أن تكون البیانات محددة وواضحة . 
 االقرار بأن البیانات الموضحة بالمستندات الخاصة بالعالمة(CE) صادرة على

ص المسئول عن مسئولیة المنتج والوكیل المعتمد ویتم تحدید اسم وعنوان الشخ
حفظ تلك البیانات . 

ھذا وقد قامت بعض المؤسسات االوروبیة المتخصصة فى مجال معاییر الجودة مثل 
CEN / CENELEC / ETSIبتجمیع واعداد دلیل تحت اسم

NEW APPROACH STANDARDIZATION IN THE EUROPEAN INTERNATIONAL

MARKETوالمتوسطة على الحصول على ویستھدف معاونة الشركات خاصة الصغیرة
المعلومات الالزمة بشأن مقاییس الجودة وكیفیة اعدادھا وااللتزام بھا . ویتضمن قائمة 

المنشأه لھذه المعاییر ، وارشادات لكیفیة استخدامھا (EU)اللوائح الصادرة عن الـ 
والمؤسسات االوروبیة العاملة فى مجال معاییر الجودة . 
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تعد من اھم الشھادات التى تمنح للمنتجات DINق االلمانى فإن الـ وبالنسبة للسو
الصناعیة والتى یقوم بإصدارھا المعھد االلمانى لمعاییر الجودة وعنوانھ على صفحة 

WWW. DINCERTCO.DEاالنترنت كالتالى : 

كذلك ھناك عالمة اخرى متخصصة فى مجال المنتجات النسجیة والتى تمنحھا 
االلمانیة والتى تمنح المنتج شھادة بخلوھا من المواد الضاره OEKO-TEXالـ سلسلة معاھد 

فى المانیا OEKO TEXوعنوان معھد الـ OEKO-TEX STANDARD 100بالجسم وتسمى 
كالتالى :

INTERNATIONAL TEXTILE
RESEARCH CENTRE 74357 BOENNIGHEIM
TEL : 49(0)71431271-0
FAX: 1271-8741
MAIL TO: INFO@ HOHENSTEIN.DE

االلمانى لمقاییس الجودة والرقابة من أھم الجھات االلمانیة العاملة RALكذلك یعد معھد - 
فى ھذا المجال وبیانھ كالتالى : 

RAL DEUTSCHES INSTITUT FUR GUTESICHERUNG UND KENNZEICHNUG E.V.
SIEGBURGER STR. 39 ‘ 53757 SANKT AUGUSTIN’
TEL : 02241/1605-0
FAX: 02241/1605-11
E-MAIL : RAL-INSTITUT@T--ONLINE.DE
HTTP: WWW. RAL.DE

ھذا ولمزید من المعلومات حول متطلبات الرقابة النوعیة واإلجراءات الوقائیة على 
الھامة السلع المستوردة فى االتحاد األوروبى برجاء اإلطالع على المواقع اإللكترونیة 

لیة: التا
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/policy-areas-product-legislation

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/sanitary-and-phytosanitary-
requirements

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/technical-requirements

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/marketing-standards

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/environmental-requirements

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/import-restrictions
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اقرتاحات وتوصيات 

یجب عند إعداد الشركات المصریة الستراتیجیة تصدیر منتجاتھم إلى ألمانیا وضع 
:أھمھا ما یلىعدد من العوامل واالعتبارات حیز االھتمام 

 اختالف األذواق فى كل والیة تعد السوق االلمانیة سوق غیر مركزیة ومتنوعة ، مع
لذا یجب أن تراعي استراتیجیات الدخول إلى السوق األلمانى ھذه ىألمانیة عن األخر

حیث أن السوق األلمانى ھو عامل الجودةاالختالفات ، مع ضرورة األخذ فى االعتبار 
سوق یعتمد على جودة المنتج بالدرجة األولى ولیس فقط عامل السعر. 

ویر المنتجات حتى تتانسب لتطااللتزام طویل األجلیتطلب النجاح في السوق األلمانى
مع طبیعة ومتطلبات ومعاییر الخاصة بھذا السوق ، لذا یجب عدم إھمال أو رفض 
التعدیالت التي یطلبھا المستورد األلمانى ألن االستجابة لھذه المتطلبات ستؤدي في 
حالة نجاح االتصاالت إلي تعامل منتظم وطویل األجل في مرحلة الحقة لمرحلة 

ویلة نسبیاً.المفاوضات الط

 فى ألمانیا مما یخلق نوعاً من المصداقیة بین االلتزام بخدمات ما بعد البیعأھمیة
الطرفین  ویجب على الشركات المصریة أن تكون على استعداد لمعالجة أیة شكوى 

من الجانب األلمانى وذلك بھدف استمرار التعامل مستقبالً. 

وشاملة لكافة التفاصیل الالزمة ریة واضحةموافاة المستورد األلمانى بعروض تصدی
حول المنتج من حیث التفاصیل الفنیة والكمیات المتاحة للتصدیر واألسعار وأسالیب 

التورید وبیانات االتصال بمدیرى التصدیر بالشركات المصریة. 
 والتى تعد األبرز عالمیاً فى كافةالمعارض التجاریةتستضیف ألمانیا سنویاً العدید من

القطاعات الصناعیة تقریباً ، لذا فإن مشاركة الشركات المصریة فى مثل ھذه 
المعارض تعد فرصة جیدة للتواصل لیس فقط مع الشركات األلمانیة ولكن أیضاً مع 
العدید من المشترین من بلدان أخرى خاصة وأن ھذه المعارض تجذب عدد كبیر جداً 

من الزوار من كافة الدول.  

لمصدر المصدرى االستفادة من قاعدة البیانات والمعلومات التى یتیحھا ھذا ویمكن ل
الخاص باالتحاد األوروبى Export Helpdeskمكتب المساعدة الفنیة للتصدیر مجاناً 

وذلك بعد اتباع الخطوات واإلرشادات التالیة: 
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املرفقات
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)١مرفق (
قائمة الدراسات التسويقية باملكتب

دراسة اسم الم

دراسة تسویقیة عن سوق الخضروات والفاكھة الطازجھ فى السوق االلمانى١

المفروشات المنزلیة في المانیــــاسوقتسویقى عن تقریر٢

تقریر عن التمور فى المانیا٣

سوق المراوح فى ألمانیادراسة تسویقیة حول٤

دراسة تسویقیة عن أغطیة األرضیات والسجاد٥

اعات الغذائیة في السوق األلمانيالصن٦

تقریر عن صناعة السیارت فى المانیا٧

سوق البرتقال فى المانیا٨

دراسة تسویقیة عن سوق المستلزمات الطبیة فى ألمانیا٩
دراسة تسویقیة عن سوق الرخام والجرانیت فى ألمانیا١٠

دراسة تسویقیة عن سوق المالبس الجاھزة فى ألمانیا١١

دراسة تسویقیة عن سوق المنتجات العضویة فى المانیا١٢
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دراسة اسم الم

دراسة تسویقیة عن سوق زیت الزیتون فى المانیا١٣

سوق الصناعات المغذیة للسیارات في المانیا١٤

دراسة تسویقیة عن زھــور القطف في السوق األلماني١٥

مانيدراسة تسویقیة عن السیرامیك واالدوات الصحیة في السوق االل١٦
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)٢مرفق (
الغرف التجارية 

الربيد اإللكرتونى /املوقع  الفاكس التليفون العنوان الغرفة

www.dihk.de/en
info@dihk.de +49 (0)30 20308-1000 +49 (0)30 20308-0

Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.

Breite Straße 29
10178 Berlin

The Association of German
Chambers of Commerce and

Industry (DIHK)

www.ghorfa.de +49 (0)30 278907-49 +49 (0)30 278907-20 Garnisonkirchplatz 1
D-10178 Berlin

Arab-German Chamber of
Commerce & Industry

www.ahkmena.com +202 3 336 8786 +202 3 336 8183

21, Soliman Abaza St. off
Jamet El Dowal El Arabia St.

Mohandessin
Cairo, Egypt

German-Arab Chamber of
Industry and Commerce

(AHK)

www.hk24.de/en +49 040 / 36 13 84 01 +49 040 / 36 13 8-138
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg

Hamburg Chamber of
Commerce

muenchen.ihk.de
ihkmail@muenchen.ihk.de

+49 089/5116-306 +49 089/5116-0 Balanstraße 55-59
81541 Munich

Chambers of commerce &
Industry Bavarian (BIHK)
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)٣مرفق (
أهم االحتادات واهليئات األملانية

الربيد اإللكرتونى /املوقع الفاكسالتليفونالعنواناالحتاد

German fruit trade
association (DFHV)

Deutscher
Fruchthandelsverband e.V.

(DFHV)
Bergweg 6

53225 Bonn

+ 49 228 / 911 45 0+ 49 228 / 911 45 45
www.dfhv.de

bonn@dfhv.de

Federal Association of
German Fruit Trading

companies (BVF)

Berlin Office
Beusselstraße 44 n-q
1. Stock, Zimmer 211

10553 Berlin

+49 (0) 030 3962390+49 (0)  030 3962662
E-Mail: info@fruchthof-

berlin.de

German Food Industry
Association (BVE)

Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsindustrie

e.V.
Claire-Waldoff-Straße 7

10117 Berlin

+49 (0) 30 200786-0+49 (0) 30 200786-299www.bve-online.de/english
bve@bve-online.de

Association of the
promotion of the

German wholesale
markets (GFI)

Beusselstraße 44 N–Q,
10553 Berlin+49 (0)30 398961-12+49 (0)30 398961-24

E-Mail
info@grossmaerkte.org

Web www.grossmaerkte.org
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الربيد اإللكرتونى /املوقع الفاكسالتليفونالعنواناالحتاد

The Federation of
German Industries

(BDI)

Breite Strße 29
10178 Berlin, Germany+493020281559+493020282559english.bdi.eu/

S.Zibrel@bdi.eu

Confederation of the
German Construction

Industry

Hauptverband der Deutschen
Bauindustrie e.V.

Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin

030 21286-0030 21286-240www.bauindustrie.de
info@bauindustrie.de

German Association of
the Automotive
Industry (VDA)

Behrenstraße 35, 10117 Berlin+49 30 897842-120+49 30 897842-603
www.vda.de/en
rotter@vda.de

German Federation of
the Engineering

Industries (VDMA)

Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt+49 69 6603 0+49 69 6603-1511

www.vdma.org
info@vdma.org

Association for
Electrical, Electronic

and Information
Technologies (VDE)

Stresemannallee 15
60596 Frankfurt+49 69 6308-0+49 69 6308-9865

www.vde.com/en
service@vde.com
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الربيد اإللكرتونى /املوقع الفاكسالتليفونالعنواناالحتاد

The German
Confederation of Skilled

Trades

Zentralverband des Deutschen
Handwerks

Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin

+49 30-206190+49 30-20619460www.zdh.de/

German Electrical and
Electronic

Manufacturers‘
Association (ZVEI)

Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e.V.

Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt

+49 69 6302-0+49 69 6302-317
www.zvei.org/

Association of the
German Trade Fair
Industry (AUMA)

Littenstrasse 9
10179 Berlin+49 30 24000-0+49 30 24000-330

www.auma.de/en
info@auma.de

The Association of
German Banks

Burgstraße 28
10178 Berlin+49 (0) 30 16 63 - 0+49 (0) 30 16 63 - 13 99en.bankenverband.de/

German Association for
the Pharmaceutical

Industry (BPI)

Friedrichstraße 148
10117 Berlin

+49 30 2 79 09-0+49 30 2 79 09-3 61www.bpi.de
Info@bpi.de
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الربيد اإللكرتونى /املوقع الفاكسالتليفونالعنواناالحتاد

Federal Association of
Building Materials -
Stones and Earths

Bundesverband Baustoffe -
Steine und Erden e.V.

Kochstraße 6-7
10969 Berlin

+49 (0)30 72 61 99 9-0+49 (0)30 72 61 99 9-12
Email: info@bvbaustoffe.de

Internet:
www.baustoffindustrie.de

Association of the
German Chemical

Industry (VCI)

Verband der Chemischen
Industrie e.V. (VCI)

Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt am Main

069 / 2556-0069 / 2556-1471
E-Mail: vci@vci.de

www.vci.de

German Association for
Information
Technology,

Telecommunications
and New Media

(BITKOM)

Albrechtstraße 10
10117 Berlin-Mitte

030 27576-0030 27576-409bitkom@bitkom.org
www.bitkom.org

Central Confederation
of the German Textile
and Fashion Industry

Reinhardtstr. 14 - 16
10117 Berlin

+49 30 726220-0+49 30 726220-44
E-Mail: info@textil-mode.de

www.textil-mode.de

Federation of German
Woodworking and

Furniture Industries
(HDH)

Flutgraben 2
53604 Bad Honnef

+49 2224 9377-0+49 2224 9377-77

E-Mail:
info@holzindustrie.de
www.holzindustrie.de
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)٤مرفق (
هيئات تنمية التجارة اخلارجية

املوقع أو الربيد اإللكرتونى  الفاكس التليفون العنوان اهليئة

www.importpromotiondesk.de/home
+49 (0) 30 560 099 464 +49 (0) 30 590 099 564

c/o BGA e.V.
Am Weidendamm 1A

10117 Berlin
Germany

Import Promotion
Desk

www.gtai.de +49 30 200 099 812 +49 30 200 099 0
Friedrichstrasse 60

10117 Berlin
German Trade &

Invest (GTAI)
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احتادات املستوردين فى أملانيا
املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان اداالحت

www.bga.de
info@bga.de

030/ 59 00 99 5 19 030/ 59 00 99 5-0 Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin

Federal Association of
wholesale, foreign trade,

services (BGA)

info@vfi-deutschland.de
http://www.vfi-
deutschland.de

+49 (0)40 23 88 20-20 +49 (0)40 23 88 20-0

Verband der
Fertigwarenimporteure e.V.

Kanalstraße 7
22085 Hamburg

Association of non-food
importers

info@dfhv.de +49 228 91145-45 +49 228 91145-0

Deutscher
Fruchthandelsverband e.V.

Bergweg 6
53225 Bonn

German Fruit Trading
Association

info@gewuerzindustrie.de +49 228 22 94 60 +49 228 21 61 62

Fachverband der
Gewürzindustrie e.V.

Reuterstraße 151
53113 Bonn

Association of the German
Spice Industry

contact@wga-hh.de
www.wga-hh.de

+49-(0)40-23 60 16-10/11 +49-(0)40-23 60 16-0 Sonninstr. 28, 4. Stock
20097 Hamburg City Süd

Association of Wholesale,
Import and Export Trade

Hamburg
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املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان اداالحت

info@bai-online.de
www.bai-online.de +49 (0) 8654/576388-29 +49 (0) 8654/576388-0

EurimPark 4
D-83416 Saaldorf-Surheim

Federal Association of
pharmaceutical importers

info@euca.de
www.euca.de +49 - (0)40 - 511 60 78 +49 - (0)40 - 511 60 77

Papenreye 61 - Workport
Unit 3

22453 Hamburg

EUCA
European Carpet-Importers

Association e.V.
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)٦مرفق (
على املشاركة فيهاالشركات املصريةالىت تواظباملعارض الدوليةأهمقائمة

املوقع اإللكرتونىبنود املعرضالشهراملدينةاسم املعرض
أوالً: الخضروات والفاكھة والمنتجات الغذائیة

Bio Fachالمنتجات العضویةفبرایرنورنبرجwww.biofach.de/en
Fruit Logisticaالخضروات والفاكھة الطازجةفبرایربرلینwww.fruitlogistica.de/en

ANUGAالمنتجات الغذائیة والحاصالت الزراعیة. أكتوبركولونwww.anuga.com
Food Ingredients Europeالمكونات الغذائیةنوفمبرفرانفكورتwww.figlobal.com/fieurope

ثانیاً: المنسوجات

Heimtextilالمفروشات المنزلیة .ینایرفرانفكورتheimtextil.messefrankfurt.com
DOMOTEXد واألرضیات. السجاینایرھانوفرwww.domotex.de/home

Munich Fabric Startالغزل والنسیجفبرایرمیونیخwww.munichfabricstart.com

ثالثاً: الصناعات الھندسیة
Intentional Wire & Cable

Trade Fairالكابالتإبریلدوسلورفwww.wire.de

IFA Berlinالصناعات الھندسیةسبتمبربرلینberlin.com-b2b.ifa
IAA Commercial Vehiclesالسیاراتسبتمبرھانوفرwww.iaa.de/en
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املوقع اإللكرتونىبنود املعرضالشهراملدينةاسم املعرض
رابعاً: األثاث

IMM Cologneأثاثینایركولونcologne.com-www.imm
Ambienteأثاثفبرایرفرانفكورتambiente.messefrankfurt.com

مواد البناء:خامسا

BAUMAمواد البناءمیونیخإبریلwww.bauma.de

سادساً: المصنوعات الیدویة

Bazar Berlinالمصنوعات الیدویةنوفمبربرلینberlin.de/en-www.bazaar

األدویة واألجھزة والمستلزمات الطبیة: اً سابع

CPHIاألدویة ومكوناتھاأكتوبرفرانفكورتwww.cphi.com
MEDICAاألجھزة والمستلزمات الطبیةنوفمبردوسلورفtradefair.com-www.medica
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أهم شركات الشحن

الربيد اإللكرتونى املوقع أو الفاكس التليفون العنوان الشركة

info@dbschenker.com
www.dbschenker.com +49 201 8781-8495

+49 201 8781-0 Alfredstraße 81
45130 Essen

Germany
Schenker AG

Corporate Communications

lhcargo@dlh.de
www.lufthansa-cargo.com

+49 69 696 91185 +49 69 696 0
Tor 25, Gebäude 451

D-60546 Frankfurt am
Main

Lufthansa Cargo AG
Flughafenbereich West

info.de@hlag.com
www.hapag-lloyd.com

+49 40 336432 +49 40 3001-0 Ballindamm 25
20095 Hamburg Hapag-Lloyd AG

www.kuehne-nagel.com
www.kuehne-nagel.de

info.hamburg@kuehne-
nagel.com

+49 40 303332000 +49 40 303330 Großer Grasbrook 11 - 13
20457 Hamburg Kuehne + Nagel

info@dachser.com
www.dachser.de

+49 831 5916-7777 +49 831 5916-0

Head Office
Memminger Str. 140

87439 Kempten
Germany

DACHSER GmbH & Co. KG

berlin@hertling.com
www.hertling.com +49 (0)30 320 90 338

+49 (0)30 320 90
30

Sophie-Charlotten-Str. 15
14059 Berlin

HERTLING GmbH & Co. KG
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)٨مرفق (
أهم البنوك واملؤسسات املالية 

املوقع أو الربيد اإللكرتونى الفاكس التليفون العنوان البنك

deutsche.bank@db.com
www.db.com +49 69 910-34 225 +49 69 910-00

Taunusanlage 12
60325 FRANKFURT AM

MAIN
GERMANY

Deutsche Bank AG

info@commerzbank.com
www.commerzbank.de +49 69 1 36 20

Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main

GERMANY
Commerzbank AG

info@kfw.de
www.kfw.de

+49 69 74 31-29 44 +49 69 74 31-0
Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main
GERMANY

KfW

mail@dzbank.de
www.dzbank.de +49 69 74 47-16 85 +49 69 74 47-01

Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank

Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main

DZ BANK AG

info@unicredit.de
www.hypovereinsbank.de +49 (0)89 378-0

Arabellastraße 12
81925 München UniCredit Bank AG
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اإللكرتونىاملوقع أو الربيد  الفاكس التليفون العنوان البنك

kontakt@LBBW.de
www.lbbw.de

+49 711 127-43544 +49 711 127-0 Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart

Landesbank Baden-
Württemberg

(LBBW)

info@misr.de
www.misr.de +49 69 / 29974 – 600 +49 69 / 29974 – 0

Marienstraße 15
60329 Frankfurt am Main Misr Bank - Europe

GmbH
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)٩مرفق (
ومكتبنقاط اتصال بالسفارة املصرية 

برلنيى ــفارىـــالتجتمثيــــلال

السفارة املصرية
)فى برلنيالتجارى املصرىمكتب التمثيل (

Stauffenbergstr 6-7.
Berlin , 10785

Tel: +49 - 30 – 2064 - 113
Fax: +49 - 30 – 2064 – 1140
E-mail: Berlin@ecs.gov.eg


