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 مقدمة 

الواليـات )بعد كل مـن المية أكبر االقتصاديات الع كرابعنيا تأتى ألما
فـى النـاتج المحلـى  %20وتسـاهم بنسـبة اليابـان( ، الصـين  ، المتحدة

نى أكبـر األسـواق ، ويعد السوق األلما اإلجمالى لدول االتحاد األوروبى
ــى حـيـ االســتهال ــاد األوروب ــى االتح ــدد الســكان قرايث كية ف ــع ع ــةبل      ب
تميز للدولة حيث فى المنسمة ، إضافة إلى الموقع الجغرامليون  83.1

 تقع فى وسط القارة األوروبية.    
 

مـانى فـى مقدمـة األسـواق العالميـة انفتاحـا  علـى يأتى السـوق األل
لتبادل التجارى ما بلع إجمالى حجم ا 2019العالم الخارجى ، ففى عام 

نها مـا يقـرب مـن تريليون يورو ، م 3والدول األخرى نحو  يابين ألمان
وهـو مـا يعكـ   الواردات خـالل ذات العـام ، و قيمةتريليون يور 1.4

رصـة كبيـرة أمـام المنتجـات المصـرية كبر حجـم هـذا السـوق ويمثـل ف
ــع إ ــث بل ــذا الســوق ، حي ــى ه ــدخول إل ــة لل ــالى الصــادرات المختلف جم

 منها نحو رويومليار  1.4حو ن 2019مصرية إلى ألمانيا خالل عام ال
يعنـى أنـم مـازال ، ممـا  صـادرات غيـر بتروليـة يـورومليون  756.2

المصـرية  هناك مزيد من الفرص المتاحـة للعمـل علـى دفـع الصـادرات
              م اآلن.إلى هذا السوق الكبير لتحقيق مستويات أعلى مما هى علي

 

ألمانيا من خالل  لىالدليل إلى التعرف عن قرب ع ويهدف هذا
 السوق عنها ، النظام السياسى ، توجهاتتعراض بيانات عامة اس

ها المحلى ، والتركيز على الشئون االقتصادية والتجارية ، وكذا عالقات
ناول مع مصر ، والتعرف على كيفية النفاذ إلى هذا السوق من خالل ت

  وبىرواأل االتحادظمة لالستيراد فى أهم القواعد واألحكام المن
ذا ى إجراءات وخطوات التصدير إلى هركية ، باإلضافة إلالتعريفة الجم

 وكذا قنوات التوزيع المتبعة.      ، وقالس
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 الموقـع
بحر الشمال ، الدنمارك وبحر  من الشماليحدها  أوروباتقع دولة المانيا في وسط 

: ومن الغرب: بولندا، التشيك، ومن الشرق: النمسا سويسرا، ومن الجنوببلطيق، ال
  فرنسا ، لوكسمبورغ ، بلجيكا وهولندا.

 مليون نسمة  83.1 عدد السكان

التقســـم العرقـــي 
 للسكان

من اجمالي عدد سكان المانيا من أصول غير المانية ويأتي على رأسهم  %20يأتي نحو 
 ا يلي:االتراك ودول اخرى كم

  %3.7تركيا نحو 
 %1.9بولندا نحو 
 %1.5روسيا نحو 
 %1.0ايطاليا نحو 
 %1.0أفريقيا نحو 
  %0.6عرب نحو 

 ألف متر مربع.   357 المساحة

 برلين العاصمة

ــيم اإلدارى  التقس
 للدولة

والية مختلفة ، ويوجد لكل والية دستورها الخاص وحكومتها  16تنقسم ألمانيا إلى 
صل الدستوراأللماني في السلطات والمسئوليات بين كال من الحكومة يفالمصغرة ، 

 :، وهذه الواليات هى الفيدرالية االتحادية والحكومة الخاصة بكل والية
الواليـــــــة   المساحة  عاصمة الوالية  

 بالكيلومترمربع
تعداد 
السكان 
مليون 
 نسمة 

اهم االنشطة  
 االقتصادية

NORTH RHINE - 

WESTPHALIA 
DUSSELDORF 

صناعة  - 18 34078
 الصلب
التعدين  -

)استخراج 
 الفحم (

الزراعة -  

THE FREE STATE 

OF BAVARIA 
MUNICH 

صناعة  - 13 70552
 المشروبات
 -) النبيذ
 البيرة ( .

صناعة  -
 االخشاب . 

صناعة  -
ماكينات 
 النسيج

صناعة  -
 السيارات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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الصناعات  -
 الكهربائية .

صناعة  -
 البورسلين

جاج .والز  

BADEN-

WURTTEMBURG 
STUTTGART 

تكنولوجيا  - 11 35751
 المعلومات .

تكنولوجيا  -
 حماية البيئة
وتوليد الطاقة 

ابحاث  -.
 الهندسة
الوارثية 

 والبيولوجية

LOWER SAXONY HANOVER 

صناعة  - 8 47338
 السيارات

صناعة بناء  -
 السفن
صناعة -

اجهزة 
 الكمبيوتر

صناعة  -
 الصلب .

HESSE 

 
WIESBADEN 

صناعة  - 6 21114
 االدوية 

الصناعات -
-الكيماوية   
صناعات 
 السيارات

الصناعات  -
 الكهربائية
 والميكانيكية

الصناعات  -
 التجميعية

THE FREE STATE 

OF SAXONY 
DRESDEN 

الصناعات  - 4 18413
 الغذائية

الصناعات  -
 الهندسية

 الميكانيكية .

RHINELAND - 

PALATINATE 
MAINZ 

صناعة  - 4 19849
 الكيماويات

صناعة  -
 السيراميك

صناعة  -
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 الزجاج
صناعة  -

 الجلود
والمنتجات 
 الجلدية 

BERLIN 
BERLIN 

 
تكنولوجيا  - 3.5 889

 المعلومات

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN 

KIEL 

الزراعة - 2.8 15729  
صناعة بناء  -

 السفن
صناعة  -

 مولدات
الطاقة التى 

 تعمل
 بطاقة الرياح.

SAXONY - ANHALT MAGDEBURG 

الزراعة - 2.2 20455  
صناعات  -

 التكرير
 واهمها السكر

BRANDBURG POTSDAM 

صناعة   - 2.5 29479
 البصريـات
صناعة 

 االلكترونيات
الصناعات 
 الكيماوية
 الزراعـــة 

THE FREE STATE 

OF THURINGIA 

ERFURT 16171 2.1 -  صناعة
 البصريات

صناعة  -
 الزجاج

MECKLENBURG 

-WESTERN 

POMERANIA 

SCHWERIN 

صناعة بناء  - 1.6 23170
 السفن
صناعة  -

 االخشاب
صناعة  -

 االغذية 
 والمشروبات

صناعة  -
 مواد البناء

THE FREE 

HANSEATIC CITY 

OF HAMBURG 

HAMBURG 

النقل  - 1.7 755
 البحرى

صناعة بناء  -
 السفن
التأمين  -
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 واالستشارات
الدعاية  -

 واالعالن

SAARLAND SAARBRUCHEN 

صناعة  - 1 2570
 المعدات
 الطبية
صناعة  -

 الكيماويات
صناعة  -

 السيراميك
صناعة  -

 الزجاج
صناعة  -

 االلكترونيات

THE FREE 

HANSEATIC CITY 

OF BREMEN 

BREMEN 

النقل  - 0.671 404
 البحرى

صناعة بناء  -
 السفن
صناعة  -

 االغذية 
 والمشروبات

الصناعات  -
المغذية) 
عة صنا

مكونات 
 االقمار

 -الصناعية 
 -الصواريخ 
بعض اجزاء 
 طائرات

  االيرباص (
ــدن  ــم المــــ أهــــ

 الرئيسية

Berlin – Hamburg – Munchen – Koln – Frankfurt – Stuttgart - 

Düsseldorf – Dortmund – Essen - Bremen  

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

 (.  1990أكتوبر  3أكتوبر ) هو عيد وحدة الدولة فى  3 اليوم القومي

أهـــم اإلجـــازات 
 الرسمية

 يناير )بداية العام الجديد(.   1
 أبريل )يوم الجمعة العظيمة(. 6
 إبريل )عيد الفصح(.  9
 مايو )عيد العمال(.  1
 مايو )عيد الصعود(. 10

javascript:sym11(4743)
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_of_Hamburg
https://en.wikipedia.org/wiki/Bremen
https://en.wikipedia.org/wiki/Brake_(Unterweser)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuxhaven
https://en.wikipedia.org/wiki/Emden
https://en.wikipedia.org/wiki/Leer
https://en.wikipedia.org/wiki/Nordenham
https://en.wikipedia.org/wiki/Oldenburg
https://en.wikipedia.org/wiki/Papenburg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmshaven
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 مايو )عيد العنصرة(.  21
 أكتوبر )عيد الوحدة(.  3
 ديسمبر )أعياد الكريسما (.  25-26

أشــهر الصــحف 
 القومية

Der Spiegel -     Die Welt  -  Die Zeit 

 مواعيد العمل
من الساعة التاسعة صباحا  حتى الخامسة مساء ، والعطلة األسبوعية يومى السبت 

 واألحد. 

 المحلى التوقيت

يتقدم التوقيت فى مصر عن التوقيت فى ألمانيا بساعة واحدة فى فصل الشتاء علما  بأن 
ير من شهر مار  وحينها يتطابق ألمانيا تتطبق التوقيت الصيفى الذى يبدا  األحد األخ

     ألمانيا ، علما  بأن التوقيت الشتوى يبدأ فى ألمانيا األحد األخير والتوقيتين فى مصر 
 من شهر أكتوبر.  

 فولت.  220 نظام الكهرباء

ــراءات  إجـــــــــــ
ــى  ــول علـ الحصـ
 تأشيرة الدخول

الموقع  ع إلىالرجونظام الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا يرجى  لإلطالع على
 التالى للسفارة األلمانية بالقاهرة:  

www.kairo.diplo.de 

 الرحالت الجوية

الخمي   أيام الثالثاء ، (برلين –القاهرة )رحالت أسبوعية لمصر الطيران بين  5هناك 
فرانكفورت(  –باإلضافة إلى رحلة يومية بين )القاهرة  ، ، األحد الجمعة ، السبت ،

تشغيل   إعادةالمدنى المصرية لى اعالن وزارة الطيران إ إضافة،  يخ( ميون - و)القاهرة
      . 2020خالل صيف عام  (لدورف دوس –القاهرة  )خط 

 (. %39.6أخرى ) –( %4.4اإلسالم ) –( %27البروتوستانتينية ) –( %29الكاثوليكية ) الديانات

 ديمقراطي فيدرالي النظام السياسى

 ام الفردي ونظام التمثيل النسبين النظمزيج م النظام االنتخابى

  H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeier رئي  الدولة

 H.E. Dr. Angela Merkel رئي  الحكومة

 H.E. Heiko Maas وزير الخارجية

وزيــر االقتصــاد 
 والطاقة

H.E. Peter Altmaier 

ــاون  ــر التعـ وزيـ
 الدولى والتنمية

H.E. Dr. Gerd Müller 

http://www.spiegel.de/international/
http://www.welt.de/
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 البرلمان

وأسفرت عن فوز الحزب  2017سبتمبر  24نتخابات الفدرالية في اال عقدت -
ة نسبة كبيرة من  للمستشارة/ انجيال ميركل مع خسار CDU المسيحى الديمقراطى

لعدد كبير من االصوات  SPDاالجتماعى  الديمقراطي االصوات، وخسارة الحزب
دخل ، كما تصوااأل من  %20.8 بنسبةإلى أدنى مستوى في تاريخم  متراجع أدى الى
ألول مرة منذ تأسي   AFDمتطرف من خالل حزب البديل من أجل المانيا اليمين ال

  من االصوات.  %12.6االلماني بنسبة  البرلماني فجمهورية ألمانيا االتحادية 
 

، وذلك بعد العديد من   2018فى مار   لحكومة الفيدراليةل تم تشكيل ائتالف -
 .2018وحتى مار   2017 رة سبتمبرالفتخالل المحاوالت لتشكيلها 

 

   األملانية   أهم املؤشرات االقتصادية 
 

 اإلجمالى الناتج المحلى  (. 2019تريليون يورو )عام  3.4

 متوسط دخل الفرد   (.2019ألف يورو ) عام  41.3

 (%0.7الزراعة ) –( %30.7الصناعة ) -( %68.6الخدمات )
مساهمة القطاعات فى الناتج 

 جمالىاإل المحلى

 (. 2019) عام  0.6%
معدل نمو الناتج المحلى 

 اإلجمالى

 ىاالستهالك المحل (.2019تريليون يورو )عام  2.5

 معدل البطالة (.  2019)عام  5%

 معدل التضخم (. 2019)عام  1.4%

 إجمالى الصادرات (. 2019تريليون يورو ) عام  1.6

السيارات  - ( ات األلمانيةلصادقيمة ا إجماليمن  %28.4ت )اآلالت والمعدا
   .(%13.3 ) اوياتمالكي  – (%20والجرارات )

 أهم السلع المصدرة

فرنسا  –( األلمانية  الصادرات إجماليمن  % 9ة األمريكية )الواليات المتحد
إيطاليا  –( % 6المملكة المتحدة ) - ( %7هولندا ) - ( % 7.2الصين ) –( 8%)
 .  ( %5)لندا بو –  ( %5)النمسا  – (5.1%)

 أهم الدول المصدر إليها

 إجمالى الواردات (.2019يورو )عام  تريليون 1.4
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السيارات  -( الواردات األلمانية  إجماليمن  %25.2اآلالت والمعدات )
 – (%8)ومنتجاتها  المعادن –( %12) وياتالكيما -( %12.8) ومكوناتها
روات ضالخ – ( %4.3)نسوجات الم – (%5والمطاط ) كالستيالبمنتجات 
  (%3.3والفاكهة )

 أهم السلع المستوردة 

الواليات  –( % 9هولندا ) –( أللمانية دات االوار إجماليمن  %10الصين )
لندا بو – (%5.2إيطاليا ) –( %6فرنسا ) -( %6.5المتحدة األمريكية )

   . (%4.3شيك )الت – (5.2%)

 تورد منها ول المسأهم الد

 الدين الخارجى (.2019 مبرديسبنهاية ) يوروتريليون  2

 ألجنبى حتياطى اإجمالى اال (. 2019 بنهاية ديسمبرمليار يورو ) 199.3

 الفائض فى الموازنة العامة   (. 2019من الناتج المحلى اإلجمالى ) عام  1.25%

 

 

     نيا  أملا مؤشرات حركة االستثمارات الرتاكمية من وإىل  
 

إجمالى االستثمارات  

  ة فىاأللمانية المباشر

 الخارج

الجانب وفقا  ألحدث بيانات صادرة عن  2017تريليون يورو )بنهاية عام  1.1
 (. األلمانى فى هذا الخصوص

أهم القطاعات المستثمر  

 فيها فى الخارج  
 اآلالت والمعدات( –الكيماويات – ومكوناتها )السيارات قطاع التصنيع -

 التعدين(.  –تيات واللوجس نقلال –االتصاالت  –)التمويل والتأمين  لخدماتع اقطا -

أهم الدول المستقبلة  

 ت األلمانية لالستثمارا
الصين   –( %9.6دا )هولن -( %11.3لوكسمبورج ) –( %20يات المتحدة )والال
 (. %2.7بلجيكا ) – (%2.9فرنسا ) –( %3) النمسا –( 6.7%)

إجمالى االستثمار  

ألجنبى المباشر  ا

 راكمى فى الداخل الت

وفقا  ألحدث بيانات صادرة عن الجانب  2017)بنهاية عام  رور يومليا 740.7
 (. وصالخص انى فى هذاأللما

ة  أهم الدول المستثمر

 فى ألمانيا 
 – (%10المملكة المتحدة ) –( %18.1لوكسمبورج ) –( %22.3دا )هولن

  (%6فرنسا ) –( %8الواليات المتحدة )
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أهم القطاعات المستثمر  

 فيها فى ألمانيا  

منتجــات  –اآلالت والمعــدات  –الكيماويــات  –)الصــناعات الدوائيــة  تصنيعلع اقطا -
 .ستيك والمطاط(البال
 التعدين(. –النقل واللوجستيات  –االتصاالت  –ويل والتأمين )التم قطاع الخدمات -

أهم الشركات األلمانية 

 المستثمرة فى الخارج 

DAIMLER K+S DEUTSCHE POST 

VOLKSWAGEN ADIDAS DEUTSCHE TELEKOM 

BMW MERCK THYSSENKRUPP 

SIEMENS ALLIANZ FRESENIUS 

SAP INFINEON LINDE 

BAYER COMMERZBANK CONTINENTAL 

BASF DEUTSCHE BANK  
 

 

   أملانيا و   مصر   اإلطار التعاقدى بني 
 

 العام االتفاق

2004يونيو  اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية   

 1987عام  ىـــــباج الضريوب االزدـاق تجنـإتف

ات المصــرية صــناعمذكرة التفاهم بين اتحاد ال
 لمانىواتحاد الصناعات األ

 1997أكتوبر 

ــ  األع ــكيل مجلـ ــاق تشـ ــرى اتفـ ــال المصـ مـ
 لمانىاأل

 2000فبراير 

جنــة مشــتركة للطاقــة اء لالنـشـ تفــاهم مــذكرة 
 المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة

 2007أكتوبر 

 إتفاق تشجيع وحماية االستثمارات
يها في أكتوبر ق عل، وتم التصدي 16/6/2005وقعت في 
 . 22/11/2009بارا من يذ اعتودخلت حيز التنف 2009

 2013يناير  تصادية مشتركة مذكرة تفاهم إلنشاء لجنة إق

االتحاد العام للغرف التجارية مذكرة التفاهم بين 
وكل من الغرفة األلمانية العربية   المصرية

للصناعة والتجارة ، واتحاد الغرف التجارة 
 انىأللموالصناعة ا

2016سبتمبر   

http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=107741
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=14475309
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=99923
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=96056
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=97172
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=105365
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=109270
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=108179
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=113397
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=107819
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=103854
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=100579
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=26279908
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=96981
http://kursdaten.teleboerse.de/teleboerse/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?i=96929
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   التجارة اخلارجية مع مصر 
 

(يوروالمليون مة: ب)القي  

 عام                
0172 2016 2015 بيان           8201  2019 

 نسبة التغري 
 (2018 /2019 )  

 )%( 
 12 1460.3 1304 1366.3 1134.6 1738.5 ة ـــــ ـ الصادرات املصري 

04.17 521.5 653 485.6 1064.5 بترولية صادرات  -  35 

3.3- 756.2 782.4 713.4 649 674 غير بترولية  صادرات -  

 9.8 3609.4 3287 4359 4405.5 3322 ة ـــــ ـ ـ الواردات املصري 

.410 5069.7 4591 5725.3 5540.1 5061 حجم التبادل التجارى   

2149- 1983- 2992.7- 3271- 1584- ارى ــــ زان التج ــــ ي امل   8.4 

 يدرالى األلمانىالف مكتب اإلحصاء: المصدر
 

 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

ام مليــار يــورو خــالل عــ  5ليصــل إلــى نحــو  %410.بين مصر وألمانيا بنســبة  جم التبادل التجارىحفع ارت ▪
 .2018م عا خالل يورو مليار 4.6مقارنة بنحو  2019

ورو يــ  مليــون 460.31 حــولتصل إلى ن %12بة بنس  األلمانيق ة إلى السوصريقيمة الصادرات المارتفعت  ▪
 .2018يورو خالل عام  يونمل 1304قارنة بنحو م 2019خالل عام 

عــام  خــالل يــورو مليــون 1.704 حــونجل لتســ  %35بنســبة  البتروليــةصــرية الصــادرات المقيمة  ارتفعت ▪
  .  2018عام خالل  مليون يورو 521.5بنحو  نةمقار 2019

لتصــل إلــى  %3.3بنســبة  سجلت انخفاضا  طفيفــا  فقد  نياألماالصادرات المصرية غير البترولية الى  أما عن ▪
،  0182عــام  مليــون يــورو خــالل 2.478مقارنــة بنحــو  2019ليــون يــورو خــالل عــام م 756.2حــو ن
أهمها األلومونيــوم ومنتجاتــم  المرتبطة بمدخالت الصناعة نخفاض قيم صادرات بعض البنودال ذلكيرجع و

أحد أسبابها  ألياف الزجاج ( والتي ترجع  ( ، منتجات الزجاج )يدية الحد ، منتجات الحديد ) خاصة السبائك
رة قريــر صــادر عــن وزادث تا  ألحــ ، فوفقــ  2019 خــالل عــام  مــانياأللالــذى شــهده االقتصــاد إلــى التبــاطؤ 

( فقد استمر تباطؤ الصناعة المحلية وهو ما أثــر بالســلب علــى  2020 األلمانية ) فبراير االقتصاد والطاقة
ار توقعــات الطلــب المســتقبلية لى عــدم اســتقرأدى بدوره إ والذى واإلنتاجات الجديدة والمبيعات لبيالط حجم 

 :2019خالل عام ة التالي ت االقتصادية للمؤشراوذلك وفقا  
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 (. 2018عام  %1.4مقارنة بنحو )  %0.6نمو بنسبة الدل االرتفاع الطفيف فى مع ✓
 .(2018عام  %5.7) مقارنة بنحو  %2.1األلمانية بنسبة  رداتاالرتفاع الطفيف في إجمالي الوا ✓
 . ( 2018عام  %1.3 رتفاعم بنسبة) مقارنة با %4.4خفاض حجم اإلنتاج الصناعى بنسبة نا ✓
 . ( 2018عام  %0.5بارتفاعم بنسبة مقارنة )  %6انخفاض حجم الطلبيات الجديدة بنسبة  ✓

 

 %13.3ا المنســوجات بنســبتى والفاكهــة ، وكــذ واتلخضــركــل مــن ا ى المقابل فقد ارتفعت قــيم صــادراتف ▪
مــن  يقــارببمــا  ســاهما كال القطــاعينعلما  بأن  2018عام بمقارنة  2019 عام ل خال لتواليعلى ا %11و

    .  0192خالل عام  انيامأل إلى  ر البتروليةمن إجمالي الصادرات المصرية غي %55نسبة 

 2019عــام  مليــار يــورو خــالل .63نحــو  لتبلــع  %8.9ســبة ا بنمن ألماني واردات المصريةلاقيمة  ارتفعت ▪
بنســبة  لتجــارىالميــزان اعجــز  عارتفاإلى  ، وهو ما أدى 2018 مليار يورو خالل عام  2.3 ة بنحومقارن
عــام  مليــار يــورو خــالل 1.9 ونــة بنحــ ارمق مليــار يــورو 2.1ليصــل إلــى نحــو  2019 عــام  خــالل 8.4%
2018. 

 

 السوق األملانى برتولية إىل   ال أهم الصادرات املصرية غري 
 
 

الفراولة ، البطاط   صةا) خهة فاك ات والالخضرو: ألمانيا إلى  غير البترولية يةأهم الصادرات المصرتمثلت 
ثــل بــدل للرجــال والنســاء ، الجــاهزة ) ملمالبــ  ا -ات ( والبقولـيـ البصــل ، األعشــاب والتوابــل   ، العنــب ،
صــة ) خا دنالمعا –األسرة ، مفروشات المطابخ (  لسجاد ، أغطيةل امث )المفروشات المنزلية  -القمصان ( 

الســتيك ومنتجاتــم ) خاصــة الب -الت الكهربائيــة العازلــة كالبــ ال -( اتــم ومنتج األلومنيوم ومنتجاتــم ، الحديــد
 ) خاصــة المنتجــات الغذائيــة -أحــواض الســيراميك  -ومنتجاتــم  الزجــاج -ين( ت اإليثيلــ وليمرااض ، بــ األحو
 صائر(.ع مجمدة والاكهة الضروات والفالخ

 

 2019  ام ل ع ال خ   إىل أملانيا   غري البرتولية   رية ت املص را اد لص ل  التوزيع النسب 

 

 
 

 



                      
 مصر العربيةسفارة مجهورية  

 واالقتصادى  كتب التجارىامل     
 برليـــــن               

( وروــــــــة بالمليون يالقيمـــ )                                                                                                                        

 غري الت   %
م  مقارنة بعا   2019عام ) 

2018 ) 
 لبنود أهم ا 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 ة ي اجملموعة السلع 
 ( HSركى اجلم   البند ) 

 كهــــــة وات والفا اخلضــــر   -1  136 151.5 168 165.6 179.1 203 13.3

 0701 س ــــــــــــــــــــــــــــــالبطاطــــــ 22 17.4 33 25 23.5 29 23.4

ــ ـــــــــــــــــالفراولـــ 17.2 17 18.5 33.5 45 49.8 10.7 ــ ــ ــ ــــ  0811 - 0810 ـــة ــــ

-1.4  0806 جفف ــــــــازج أو مــــــب طـــــنع 23 30 31 26.3 28.4 28 

 0703 ــــــــــــــــــــــــــــلبصـــــــــــــال 12.6 11.5 12.6 15.3 14.2 19.6 38

 1211 عطريــــة والـة ــــالنباتات الطبيــ 21 21.6 20 18 17 19.3 13.5

 1202 ى  ـــــــــــــــــــــــــــــدانفول سو 3.3 7.3 8.5 5.8 9.7 13.2 36.1

-7.4  0708 ــــــــــــــــــــــاتيـــــــــــالبقول 7.3 11 10 11.8 10.8 10 

 0712 ة ــــــــــــروات مجففــــــــخض 15.6 17.6 13 10.8 9 12.3 36.7

ــ ـــــمجمروات ــــــــخض 0.34 0.32 0.59 0.87 0.76 0.88 15.4  0710 دة ــــ

 0909 ...، ون ، الكزبرة ــــــــسور يانذب 2.8 3.8 5.4 4.7 5.6 6 7.1

-20  0805 خاصــــــة البرتقالات ـــــالحمضي 1.7 3 3.6 2.8 2.5 2 

 0804 ـرـــــــــــــــــــــالتمـــــــــــــــ 0.49 0.51 1.3 1.1 1.1 1.2 9.1
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 غري الت   %
م  مقارنة بعا   2019 عام ) 

2018 ) 
 م البنود ه أ  2014 2015 2016 2017 2018 2019

 اجملموعة السلعية 
 ( مركى ند اجل لب )ا 

 املنسوجـــــــــــــــــــــات   -2  154 165 155.5 156.4 188 208.7 11

 ءوالنسـا جـاللرل وبنطلونات بدل 47 42 40 45.6 69 75.5 9.4
6103- 6104   

6203 - 6204   

131.  29.5 22.5 .225  17 9.61  6303- 6302 ــــــــــــــة  المفروشات المنزليـــــــ 20.7 

8.7 25 32  6109-6105 تيشيرتــــــــــــات وقمصــــــــــان  28.6 29.5 28.4 22.1 

10.7 18.6 16.8 417.  .316  1.22 ــ  31.5    5704 – 5703 – 5702 ــــــاد ــــــــــــــــالسجــــــــــــــــــ

 6110 وما يماثلهـــــــــاــــرات بلوفــــــــ 14 11 11.8 12.5 15.2 16.8 10.5

 5603 أقمشة غير منسوجــــــــــــــــــــة  6.1 14 17.3 7.1 6.5 12.6 94

-24  7.6 10 .29  .18  7.3 .26  5209 - 5208 - 5205 ول قطنيـــــــة  ــــة وغزأقمشـــــ 

 6108 - 6107 والنساء ــة للرجــالمالبس داخليـ 8.6 6.5 7.2 6 6.2 8 29

 6111 ـــــــــــــــــــــــــالــ طفـــــمالبس أ 2 1.3 1.6 2 1.4 2 43

 ـــادن ـــ ـــــ ـــ ـ ـ املعـــــــــ   -3  72 62 72 77.6 85 49.8 41.4-

-44  7606 - 7604 - 7601 ـــــه منتجاتــــــــــوم واأللومنيـــ 44 39.5 42 40 39.3 22 

-45.5  7203 - 7202 ـــه  ــــــــحديد ومنتجاتــــــــــــــــلا 16.8 11.3 9.1 22.7 29.4 16 

-85.5  7408 - 7404 ــــــه ــــتـــنحــــــــــــاس ومنتجا 0.13 0.45 12.3 1.6 0.97 0.14 
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 غري الت   %
م  مقارنة بعا   2019عام ) 

2018 ) 
 أهم البنود  2014 2015 2016 2017 2018 2019

 موعة السلعية اجمل
 )البند اجلمركى( 

 النحاس  من   ائية عازلة ب ر ه كك  أسال -4  53 56.7 48 50 48.4 40.7 16-

 تهما نتجا البالستيك واملطاط وم  -5  40.3 50 44 48.7 52.5 41.7 20.5-

 ة ــــــ ــ ــــــــ ي طب الالصقات ال   -6  6.8 7.1 7.4 8.5 12.3 10.2 17-

 دة ـــــــ ـ ــ ــــــــــــ ـــــ األس   -7  10 - 3.8 12.1 6.6 4 39-
 ـــــــه ـــ ــــ ومنتجاتـ   جاج الز   -8  2.6 14.6 15 22 31 20.4 34-

 ـــك ـ أحـــواض السرياميـ   -9  9 11 13 18 26.1 29.3 12
 ــات مصاريــــــن احليوانــ   -10  25 23 14.6 17.2 12.5 13.5 8

 ة ــــــــــــــ ي الزيوت العطر   -11  2.3 2.4 3 4.1 3.2 4.2 31

-14 13 15.1 12.2 4.6 5 2.1  
د  و لبن )ا   ت الغذائية ا املنتج   -12

 ( 23حىت    16ركية من )  اجلم 

-22 9.6 12.3 9.5 2.4 2.4 1.6 
 محضـرة أو  ة محفوظةوفاكه خضروات

 () الفراولة والفول السودانى

2001 –  2005  –   

2008   

 2009 ـــــــــــــر ــــــــــــــالعصائــــــــ 0.08 1 1.1 1.2 1.6 1.3 18.7-

 السيارات   ر ومكونات قطع غيا   -13  6.8 4 3.4 3.4 2 2.5 25



                      
 مصر العربيةسفارة مجهورية  

 واالقتصادى  كتب التجارىامل     
 برليـــــن               

 
 

 2019األلمانى خالل عام سوق موردة لعدد من البنود إلى الالدول الهم جاءت مصر ضمن قائمة أ ▪
المرتبــة  ى )الفــول الســودان( ، الثالثــة المرتبــة  ، البقوليــات ) ( األولــى المرتبــة  : الينســون )هــى 
 ) والعطرية النباتات الطبية ،الرابعة ( البصل ) المرتبة ( ،  المرتبة الرابعة البطاط  )( ،  الثالثة
ــة المر ــة االمرت ) المنســوج ( ، الســجاد الرابعــةتب ــة ) لخضــروات المجففــة ا ،(  لخامســةب المرتب

  .( ثامنةبة الالمرت) العنب  ( ، المرتبة السادسة)  السيراميكاض أحو ، ( السادسة

 

 أهم الواردات املصرية من أملانيا 

 

 فــى اآلالت والمعــدات الكهربائيــةمــن ألمانيــا ات المصــرية تمثلــت أهــم بنــود الــوارد

 منتجات أخرى متنوعة.   -والجرارات رات السيا -الكيماويات  -وأجزاؤها 
 

 
 

 2019خالل عام    أملانيا   من   املصرية   ردات وا لل  التوزيع النسب 
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                              (القيمــــــة بالمليون يـــــورو)

 % 9201 البند   البنود  2014 2015 2016 2017 2018 
 اجلمركى 

-4 1185 1122.2 1574 1997 1188 928 
ت والمعدات الكهربائية الاآل

 وأجزاؤها
84-85 

ــ الكيماوي 482 549 527 566 557 590 6.1  اتــــــــــــــــــــــــــــ
حتى  28
38 

39 672 
ــ ــارات وجـــــــسي 490 575 525.5 366.5 483.7  راراتـــــــــــ

حتى   86
89 

  ةــمتنوع أخرى اتــمنتج 231 282 560 1129 263 381 45
حتى  90
99 

 40-39 اــــمنتجاتهماط والمطو البالستيك 191 204 195 195 202 196.4 4-

-1.3 183 186 197 269 137 175 
 اـادن ومنتجاتهـــــــالمع

 الحديد( منتجاتخاصة )

حتى  72
83 

26 97 77 82 74 66 93 
 هــــــــــــب ومنتجاتـــــالخش

 مقوى()خاصة الورق ال 
44-49 

 اتــــــــــــــالمنسوج 72 74 65 73 64.6 58 10.2-
حتى  50
63 
   . مكتب االحصاء الفيدرالي االلماني    :درمصال

 

 الىت تواظب الشركات املصرية على املشاركة فيها  رض الدوليةعاامل أهم
 

شركات المصرية على المشاركة فى عدد من المعارض كبير من التواظب عدد 
) الحاصالت  التصديرية تغطى العديد من القطاعاتنيا ة التى تعقد فى ألماالمختصص
 –السجاد  –المنزلية وشات المفر –المكونات الغذائية  –المنتجات الغذائية  – الزراعية

، ولمعرفة المزيد عن هذه  ( ة وغيرهااألجهزة والمستلزمات الطبي –المصنوعات اليدوية 
 (. 8لمرفق رقم )المعارض برجاء اإلطالع على ا

 

 فى مصر   األملانية مارات  تث س اال 
 

    مليــون دوالر حتــى نهايــة 640.6نيــة فــى مصــر نحــو بلــع إجمــالى االســتثمارات األلما -
 وذلك وفقا  لبيانات الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.  2019 برتمسب

ا  لتغطـى مجـاالت فـى مصـر تنوعـا  كبيـر األلمانيةتتنوع أنشطة المشروعات االستثمارية  -
   .انشائية – زراعية - خدمية  -نها مجاالت صناعية دة معدي
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 وحجم االستهالك اخلاص   األملاني السوق  عة  طبي 
 

مليون  83.1سكان تيعابية كبيرة حيث يبلع عدد اليتميز السوق االلمانى بطاقة اس
نيا من أصول غير المانية ويأتي على مالي عدد سكان المامن اج %20يأتي نحو ،  ةنسم

 لي:اك ودول اخرى كما يرأسهم االتر
  %3.7تركيا نحو  ▪
 %1.9بولندا نحو  ▪
 %1.5روسيا نحو  ▪
 %1.0ا نحو ايطالي ▪
 %1.0أفريقيا نحو  ▪
  %0.6عرب نحو  ▪
 

لمانى سوق للمشترين يتسم بالمنافسة والتنوع الكبير فى أصناف ق االوالسو
حيث يمثل ت والسلع المعروضة والتى تتميز اساسا  بمواصفات ذات جودة عاليم ، المنتجا

ده فى العالم لم مستوراكبر دو ثالثتعد المانيا  ،لمانىاسيا  لدى المستهلك اال اسذلك عنصرا  
،  ويعد مستوى االسعار بالسوق االلمانى مرتفعا  نسبيا  نظرا  والصينبعد الواليات المتحدة 

وكذلك  اهمها إرتفاع معدل تكاليف االنتاج بشكل عام خاصة األيدى العاملم ،لعدة عوامل 
 والرسوم . ائب معدالت الضر

 

خالل ك الخاص فى ألمانيا ة االستهالإجمالى قيميستعرض الجدول التالى تطور وهذا 
 ( موزعة على بنود اإلنفاق المختلفة:2019-2016الفترة )
 

 )بالمليار يورو(

 2016 2017 2018 2019 

 401.8 391.3 385.4 375.8 الكهرباء/الغاز/المياه

 317.3 314 306.8 300.5 الصحة التعليم /

 277.2 297.3 287.8 274.7 ئل المواصالتوسا 

 237.1 235.1 226.2 219 ات الغذائيةنتجالم

 188.2 154.3 150.3 144.8 الترفيم

التأثيث واألجهزة 
 المنزلية

108.8 111.7 113.5 110.6 

 95.7 94.8 90.4 85.7 الفنادق والمطاعم
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 2016 2017 2018 2019 

 77.5 77.8 78.2 73.6 المالب  واألحذية

 1705.5 1678.1 1636.8 1583 الىجمإلا
   .اني لفيدرالي االلممكتب االحصاء ا:  المصدر

 
 لى: ما يومن الجدول السابق يتضح 

 

خالل عام تريليون يورو  1.7بلع إجمالى قيمة االستهالك الخاص فى ألمانيا نحو  -
 ( اههرباء / الغاز / الميمليار يورو نفقات استهالك ) الك 402منها قرابة ،  2019

           نفقاتا ، يلى ذلك من إجمالى االستهالك الخاص فى ألماني %23.5تمثل نحو 
من إجمالى قيمة  %18.6مليار يورو تمثل نسبة  317.3قيمة التعليم ، الصحة( ب) 

 االستهالك الخاص. 

مليار  237.1فقد وصلت إلى نحو  ) المنتجات الغذائية (أما عن قيمة استهالك   -
 نيا يمة االستهالك الخاص فى ألمامن إجمالى ق %14بنسبة  2019عام يورو خالل 

مليار  110.6يمة تقدر بنحو بق ( ةالتأثيث واألجهزة المنزلي) وكذا اإلنفاق على 
 إجمالى االستهالك. من %6.5يورو بنسبة 

 

      رو خاللمليار يو 77.5هذا وقد بلع إجمالى استهالك ) المالب  واألحذية ( نحو  -
    فى من إجمالى قيمة االستهالك الخاص %4.5بنسبة تقدر بنحو  2019 عام

 ألمانيا.  
 

فإن الخضر والفاكهة الطازجة والعصائر بمختلف  ، للمنتجات الغذائيةوبالنسبة 
دة او نصف المجمدة تعد من المنتجات المفضلم لدى المستهلك انواعها وكذلك االغذية المجم

كما يحرص  ORGONIC FOODالوسائل الطبيعية ها بوخاصة المنتجم منااللمانى  
ة المنتجات الجديدة انات الخاصة بكل منتج خاصانى على االطالع على البيالمستهلك االلم

معارض المتخصصة فى المنتجات وتعد المشاركة فى ال -لم يسبق لم التعرف عليها  والتى
يح درجم ق االلمانى بصفتها تتالسومثلى للعبور الى الزراعية والغذائية بوجم عام النافذه ال

تيراد همية فى انجاز التعاقدات مع كل من كبار بيوت االسكبيرة من االتصاالت ذات اال
 لمستوردين. المتخصصة واتحادات ا

 

ونظرا  لضخامة االنتاج الصناعى فى ، عام  بشكل للمنتجات الصناعيةوبالنسبة  
ية ، باالضافة الى ان ليكترونية والكهربائواال لقطاعات الهندسيةالمانيا وتنوعم فى مختلف ا

 ة ولذا فان المستهلك يتوقعنى تعد سوقا  مفتوحم فان المنافسم بها شديدة للغايالسوق االلما
المناف  ، وذلك الذى تتوافر فيم معايير  دائما  المنتج المطابق لمعايير الجودة وبالسعر

بعد البيع كشرط وجود مراكز خدمة ما  رورةم باالضافة الى ض م واالمن فى االستخداالسالم
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لمدعمم بجهود ج الصناعى  المستورد ومن ثم فأن العروض االجنبية ااساسى لتسويق المنت
بالغة  ذات اهميــة ة االمد بالمشاركة مع طرف محلى ) المانى ( تصبحتسويقية طويل

وتنمية اعمالها بم فيم مانى واالستقرار للشركات االجنبية التى تسعى الى دخول السوق االل
 هذا النوعية من المنتجات .  فى
 
 

التعامل مع محالت السلسلة  قطاع كبير من المستهلكين االلمان بشكل عام الى ميلوي 
ل من االسعار السائدة بالسوق المحلى فر لم احتياجاتم بأسعار اقالكبرى خاصة التى تو

ركات بشكل ما تقوم معظم تلك الش، ك والسلع الغذائية خاصة بالنسبة لمستلزمات المنازل
ن االجهزة مخفضم للعديد من المنتجات االستهالكية المنزلية م منتظم بتقديم عروض سعرية

تى قد تكون لها أسماء دوات المنزلية المختلفم خاصة المحلية الصنع والالكهربائية واال
 لسوق االلمانى . تجارية غير معروفم خارج ا

 
 الصناعة األملانية فى    االنتاجية قطاعات  ال 

 

دات ، السيارات ، األجهزة الت والمعلتشمل ) اآلتتعدد القطاعات الصناعية فى ألمانيا 
ويستعرض هذا ...... ( ،  ، التعدينية ، المنسوجات البالستيكيةالغذائية ، الكهربائية ، 
قيمة المبيعات  ، بها لتالى كافة هذه الصناعات موزعة طبقا  ألعداد العاملينالجدول ا

Turnover  ،وفقا   ) 2017خالل عام  لإلنتاجاإلنفاق على المواد الخام الالزمة  قيمة 
 : ( األلمانيحة عن الجانب ألحدث بيانات متا

 

   إمجاىل العاملني القطاعات الصناعية 
 )ألف عامل( 

 قيمة املبيعات
  Turnover 

 ار يورو(ــ يل)بامل

 قيمة اإلنفاق  
 الالزمة لإلنتاج   امعلى املواد اخل

 يورو(ــار  ليبامل)
 147 289 1139 صناعة اآلالت والمعدات  

 معدنيةلاصناعات ال

 (بخالف اآلالت والمعدات) 
893 139 58 

سيارات صناعة ال

 المقطوراتو
866 495.6 342 

 121 183.2 814.4 الصناعات الغذائية

 62.6 122.3 489.5 صناعة اآلالت الكهربائية

 48.1 90.8 437.8 والمطاطمنتجات بالسيتيك 

صناعة الحاسب اآللى ، 

 والمنتجات األلكترونية

 والبصرية

348 88 39.6 

 97.2 180 362 الصناعات الكيماوية
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   إمجاىل العاملني القطاعات الصناعية 
 )ألف عامل( 

 قيمة املبيعات
  Turnover 

 ار يورو(ــ يل)بامل

 قيمة اإلنفاق  
 الالزمة لإلنتاج   امعلى املواد اخل

 يورو(ــار  ليبامل)
ر الصناعات التعدينية غي

المعدنية )الزجاج ، 

 السيراميك ، األسمنت ....(

238 50.5 22.7 

الصناعات المعدنية )النحاس 

 ، الحديد ، ...... (
263 104.5 70 

لمترتبطة بأعمال عات اصنالا

تركيب وصيانة اآلالت  

 والمعدات 

240 43.6 18 

نتجات طباعة وإنتاج الم

 اإلعالمية  
139.5 19.4 8.1 

 25 42.5 145.6 الصناعات الورقية

 10.7 22.8 143 صناعة األثاث

 الصناعات الخشبية

 )بخالف األثاث( 
133 25 14 

صناعة وسائل المواصالت 

 األخرى
133 52 26 

 19 45.4 121.4 الدوائية اعاتالصن

 6.6 13.2 77.8 المنسوجات

 8 20.6 70.6 المشروبات

 4 8.6 41.5 المالبس الجاهزة

صناعة الفحم والمنتجات 

 البترولية
21.7 96 57.6 

 1.6 3 15.6 الصناعات الجلدية  

 5.5 18.5 10 التبغ

 15.8 39.6 263.6 ات أخرىاعصن

 1228 2193.3 7409.5 عية لصنا إمجاىل القطاعات ا 
   مكتب االحصاء الفيدرالي االلماني. : المصدر
   

 ص النقاط التالية: ومن الجدول السابق يمكن استخال
تريليون يورو   2لمانيا نحو قيمة المبيعات لكافة القطاعات الصناعية فى أ بلع إجمالى ▪

تريليون  1.2نحو  تاجلإلنق على مواد الخام الالزمة إلنفايمة اوقد بلع إجمالى ق
 يورو. 
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الت )صناعة اآلالقطاعات فى ألمانيا وهى  فى مقدمةصناعية التالية طاعات التأتى الق ▪
ارات صناعة السيبخالف اآلالت والمعدات( ، ) المعدنيةالصناعات والمعدات ( ، )

من إجمالى  %40)تمثل نسبة  مليون عامل 2.8حيث يعمل بها قرابة  (طوراتوالمق
جمالى حجم المبيعات السنوية لع إ، وب ملين فى كافة القطاعات الصناعية(اعال عدد

ات ى حجم المبيعمن إجمال %42ثل نحو يورو )تم مليار 923.6لهذه القطاعات نحو 
قيمة اإلنفاق على المواد إلى أن إجمالى ( ، هذا إضافة فى كافة القطاعات الصناعية

من إجمالى  %44.5)تمثل نسبة  يورو ارليم 547زمة لإلنتاج بلع نحو الخام الال
    د الخام الالزمة لكافة القطاعات الصناعية(. قيمة الموا

 

فى  السنوية لمبيعاتث بلع إجمالى قيمة احي ناعات الغذائية (الص قطاع) يلى ذلك  ▪
ات من إجمالى حجم المبيع %8.3نسبة مليار يورو )تمثل  183.2هذا القطاع نحو 
لمواد الخام أن إجمالى قيمة اإلنفاق على اهذا إضافة ، ( يةناعالص فى كافة القطاعات
من إجمالى قيمة  %9.8مليار يورو )تمثل نسبة  121بلع نحو الالزمة لإلنتاج 
  زمة لكافة القطاعات الصناعية(.    المواد الخام الال

 

 وات التوزيع ومنافذ التسويق ن ق 
 

تجارة الجملة باالضافة الى  شركات لىع ادى اساسا  فى االستيريعتمد السوق االلمان
الكبرى تقوم ايضا  باالستيراد من خالل اقسام المشتريات  السالسلت أن شركات محال

ون ويقومون بالسفر خارج البالد أغلب عمل بها خبراء متخصصلموجودة بها والتى يا
 شرق التى تقام فى دول جنوبفترات السنة وحضور المعارض التجارية الدولية خاصة 

، والصين ، وخالفم ، وتفضل بعض  آسيا مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج ، ماليزيا
نتجات العديد من أصناف المتعمل فى مجال تجارة االلمانية خاصة التى  السالسلمحالت 

خشبية ، ل االدوات المنزلية ، العدد اليدوية ، المنتجات الالصناعية المختلفة المتنوعم مث
    بإستيراد جزء منلدهانات ، المنتجات الزجاجية … الخ والتى تقوم ت وامنتجات البويا

وتجارة الجملة  مع شركات االستيراد تلك البضائع من خارج السوق االلمانى الى التعامل
وتوزيع المنتجات على مختلف فروع محالت   لما تقدمم لها االخيرة من خدمة نقلنظرا  

 السلسلة. 
 

فيما اللمانى ويفاضل المصدر خاللها التصدير للسوق ا ن منهناك عدة اساليب يمكو
 ك فانم يمكن التصديربينها وفقا  لنوعية السلعة المصدره والمستهلك المستهدف وعلى ذل

 خالل القنوات التالية: للسوق االلمانى من 
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  .المصنعينالمنتجين و  ➢
  .تجـــار الجملـــة  ➢
 .ين والموزعينالوكالء التجاري  ➢
 .جزئـــةالت تجار  ➢
لمؤسسات التجارية الكبرى مثل كوفهوف االستيراد عن طريق اقسام المشتريات فى ا ➢

ون وكول -اسن  -سلدورف لتى تتواجد فى مدن درشتاد ومترو كاش أند كارى واوكا
 عن طريق البريد ويقع أغلبها فى هامبورج. او المؤسسات التى تتبع نظام البيع

الخضر والفاكهة الى السوق لع الغذائية من الس ناسب لتصديرسلوب المويعد اال
ل تجار واحيانا  من خالى عن طريق تجار الجملة والوكالء التجاريين والموزعين االلمان
التعامل مع ا بالنسبة للمنتجات الصناعية فأن الوضع يختلف حيث يصبح ما،  التجزئة

كز خدمة ات لدعم مرامكانسات االدي هذه المؤسحيث تتوافر ل المؤسسات التجارية الكبرى
 ما بعد البيع .. وهكذا . 

 

 يب الرتويج  ال أس 
 

ج من أفضل الطرق للتروي تعد المشاركة فى إحدى المعارض المتخصصة فى ألمانيا
تجذب أعداد كبيرة جدا  من  كبر حجم هذه المعارض عالميا  والتىلمنتج جديد خاصة مع 
الدولية التى تواظب الشركات  م المعارضة أهقائم مرفق ) العالم الزائرين من كافة أنحاء

الترويج ، هذا إضافة أنم تنتشر فى ألمانيا كافة أساليب  ( ى المشاركة فيهاالمصرية عل
ة فى الشوارع  ، المطبوعات ، لوحات اإلعالنات خاصالتليفزيون ، الراديو المختلفة مثل 

 ومحطات مترو األنفاق.   
 

 نيــــــا ل إىل أملا زيارة العم 
 

 يتطلب:  تقرير القيام بزيارة عمل إلى ألمانيا فإن األمرد عن
 

موعد المالئم للقيام أهمية التشاور مع مكتب التمثيل التجارى فى برلين حول ال ➢
 لسلعى. زيارة العمل ونطاقها اب

قل ( حتى يتمكن توفير ارة بوقت كاف ) شهر على األبدء اإلعداد قبل موعد الزي ➢
 افسى وترتيب المقابالت الالزمة. التنلمعلومات حول الوقف ا
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شركة والمنتجات التى سيتم الترويج لها ) باللغة الالزمة حول ال توفير المعلومات ➢
السوق األوروبى عامة والسوق رة وسابقة التعامل مع نجليزية ( خالل الزيااإل
 نى خاصة. األلما

ة لشركة أثناء الزيارثل ات الكاملة لدى ممأهمية توافر المواد الترويجية والمعلوما ➢
ت من المستورد المحتمل ويساعد الشركة بما يسمح باستيفاء أية استفسارا

 ة. ل مع الشركة المصريالمالئم نحو التعامالمستوردة على اتخاذ القرار 
وفقا  لطبيعة مل الزيارة أكثر من والية ألمانية أن يؤخذ فى االعتبار إمكانية أن تش ➢
 هدف منها. ال
نت قد أسفرت عن ائج االتصاالت الالحقة للزيارة سواء كاالمكتب بنت خطارأهمية إ ➢

ها على دراسة التعاقد لحث مرحلة إبرام تعاقدات مع الشركة المستوردة أو كانت فى
 هذا الشأن.  ن مصر والمعاونة فى تذليل أية عقبات فىاالستيراد م

 
 

 ريان إىل أملانيا الفراغات الىت تتيحها شركة مصر للط 
 

 لطيران إلى السوق األلمانىاالستفادة من الفراغات التى تتيحها شركة مصر لنية إمكا
 : كما يلى
 

 ت االسبوعيةعدد / أيام الرحال مدينةال
 اسبوعيا   فراغإجمالى ال
 ( بالطن ) 

 105 يوميا   فرانكفورت

 3.5 يوميا   ميونيخ

 ونكول
 رحالت شحن  3

 ) األربعاء/الجمعة/األحد (
165 

 273.5 اإلجمالى
 
 

 بنك مصر أوروبا    تنمية الصادرات ، وكذا ل   املصرى   بنك ال ة املقدمة من  املالي   اخلدمات 
 

تنمية ل المصرى بنكالن كل ملمالية المقدمة من إمكانية االستفادة من الخدمات ا
فى فرانكفورت لدعم الشركات المصرية  مصر أوروبا الصادرات فى مصر ، وكذا بنك

ن المعلومات حول هذا الموضوع رجاء االطالع المصدرة إلى السوق األلمانى ، ولمزيد م
 (. 2( ورقم )1قم )على المرفقين ر
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   اد األوروبى الحت استريادها من جانب ا ب   سموح غري امل املصرية  البنود  
 

مايو  23بتاريخ  903/2017ار قرارها رقم صدبإقامت المفوضية األوروبية 
لدول المسموح لها بتصدير عدد من  بشأن تعديل الالئحة الخاصة باعتماد قائمة ا 2017

استيرادها ب وحغير المسمومن أهم البنود ، تبارات تتعلق بالسالمة البنود وذلك فى ضوء اع
    .( العسلالبيض ، ، بان األل) من مصر هى 

 

وروبية السابق ذكره برجاء اإلطالع على الموقع وضية األى قرار المفولالطالع عل
 اإللكترونى التالى:

 

=EN/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0903&fromtentcon-lex.europa.eu/legal-/eurhttps:/ 
 

 ت البحرية تصدير املنتجا 
 

لى االتحاد وبالنسبة إلى تصدير المنتجات البحرية من مصر إ من ناحية أخرى
لدى الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة  صريةالم تسجيل الشركاتمن األوروبى فإنم البد 

  .  رمص فى ىزارة الزراعة واستصالح األراضلو
 

 

 روبى فى دول االحتاد األو   والضرائب   التعريفات اجلمركية 
 
 

قية الشراكة تتمتع معظم الصادرات المصرية بمزايا جمركية وإعفاءات وفقاً إلتفا

   بعض السلع التي تخضع لنظام الحصصالمصرية األوروبية إال أنه مازالت توجد 

 سواق االتحاد االوروبى بشكل عامية الى اصديرالت للبنودركية المعاملة الجملالستعالم عن و
 :  ىاالنترنت التال موقعيمكن الرجوع الى  ب فى هذه الدولوكذا معدالت الضرائ

 
 

e.ec.europa.eu/tradehelphttp://trad 
 

 

)أهمها   ام الحصصلنظ صادرات المصرية التى تخضعد البنو ولإلطالع علىهذا 

برجاء مراجعة الموقع  وموقفها الحالى ( ياتلسكرتقال ، الفراولة ، االخيار ، الثوم ، البر

 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   
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0903&from=EN
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=EG&Code=&Year=2018&Critical=&Status=&Expand=true
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=EG&Code=&Year=2018&Critical=&Status=&Expand=true
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en&Origin=EG&Code=&Year=2018&Critical=&Status=&Expand=true
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علـى البنـود فإنه يتم فرض ضرية القيمة المضـافة  ضافة إلى الرسوم الجمركيةإوهذا  

 المنتجـات معظـملبنـود مثـل فقـط علـى بعـض ا %7بة ويتم فرض نسـ  %19 ةبنسب دةستورالم

   .  ، وكذا وسائل المواصالت العامة الكتب والمجالت ، ( ء المشروباتالغذائية ) باستثنا

 

ة التالية على موقع زيد من التفاصيل عن الرسوم والحصص يمكن الرجوع للصفحولم

 :  الجمارك األوروبية
 

ation_customshttps://ec.europa.eu/tax 

 

 ندات التصدير إىل االحتاد األوروبى مست 
 

ــاتورة  الفــ
 التجارية

در المصــدر لى معاملة بين المصدر والمستورد بمجرد تــوفر الســلع يصــ هى سجل أو دليل ع -
 ع. السلفاتورة تجارية للمستورد بهدف تقاضى ثمن 

 منة ما يلى:رية على المعلومات األساسية عن المعاملة متضاتورة التجاتحتوى الف -

 معلومات عن المصدر والمستورد )االسم والعنوان(.  ▪

 تاريخ الفاتورة.  ▪

 . رقم الفاتورة ▪

 وصف السلع )االسم والنوع وغيرها(. ▪

 وحدة القيا . ▪

 مية السلع. ك ▪

 قيمة الوحدة. ▪

 إجمالى قيمة السلعة.  ▪

 ة. قيمة الفاتور مالىإج ▪

 رها(. دفع )طريقة الدفع وتاريخها ، الخصومات ، وغيشروط ال ▪

 التسليم وفقا  للشروط التجارية الدولية. شروط  ▪

 وسائل النقل.  ▪

قــديم النســخة معين يقوم المصدر بإعداد الفاتورة التجارية وينبغــى تال يلزم استخدام نموذج  -
 األقل.  على األصلية منها إلى جانب نسخة أخرى منها

  اإلنجليزية. تورة بأية لغة ولكن ينصح بترجمتها إلى اللغةإعداد الفا يمكن -

 يتم التوقيع على النسختين األصلية والمصورة من الفاتورة التجارية.  -

https://ec.europa.eu/taxation_customs
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مســـتندات 
 الشحن 

ديم المستندات التاليــة وتقــديمها إلــى ســلطات اعتمادا  على وسيلة النقل المستخدمة ينبغى تق -
،  األوروبــى عنــد االســتيراد لكــى يــتم تخلــيص الســلعفى االتحــاد الدولة العضو فى  الجمارك
 (.AWBالجوية  أو CMRتندات هى بوليصة الشحن ، بيان الشحنة )البرية وهذه المس

قائمــــــــة 
 ئةالتعب

الشحن ، وهى توفر معلومــات عــن  هى مستند تجارى يصاحب الفاتورة التجارية ومستندات -
 لتالية:البيانات ا كل شحنة وتضم اصيلالسلع المستوردة وتف

 النقل. معلومات عن المصدر والمستورد وشركة  ▪

 خ اإلصدار. تاري ▪

 رقم فاتورة الشحن.  ▪

 نوع التعبئة )كارتون ، صندوق ، كي  وغيرها (.  ▪

 عدد الطرود.  ▪

 فى كل طرد(. محتويات كل طرد )وصف السلع وعدد السلع  ▪

 العالمات واألرقام.  ▪

 .  ايي  الطروداإلجمالى ومق لوزنالوزن الصافى وا ▪

ــان  بيــــــــ
ــة  القيمـــــ
 الجمركية

 10الجمارك إذا كانــت قيمــة الســلع المســتوردة تتجــاوز  مم إلى سلطاتهو مستند يجب تقدي -
والــذى يوضــح  DV1القيمة الجمركية بمــا يطــابق النمــوذج  آالف يورو ، ويجب إعداد بيان

 بيــان النموذج مــع يجب تقديم هذا، و شروط تنفيذ قانون الجمارك فى دول االتحاد األوروبى
 (. الدليل يما بعد فى شارة إليم ف) والذى سيتم اإل SADالموحد  االستيراد

لمترتبــة )مثــل الســعر التجــارى ، كل التكــاليف اوتقابل قيمةالجمارك قيمة السلع بما فى ذلك  -
 نقطة الدخول األولى االتحاد األوروبى.  النقل ، التأمين ( حتى

 للسلع المستوردة لتعديل ويتضمن ذلك اإلضــافة مة المعاملةت قد تخضع قيلحاالوفى بعض ا -
 ل إضافة عموالت أو رسوم إلى السعر ، وكذا خصم تكلفة النقل الداخلى. أو الخصم مث

 التأمين

مغطاة بالتأمين فى حال تلفهــا النــاتج لتأمين هو اتفاقية يتم بموجبها التعويض عن السلعة الا -
م للغايــة فــى حــال نقــل الســلع نظــرا  كونهــا والتــأمين مهــ صة التــأمين ، بوليعن خطر تغطية 

 ل فترة المعالجة ، التخزين ، التحميل ، النقل .ة للمخاطر خالمعرض

لجمركــى فقــط عنــد ذكــر البيانــات ذات الصــلة فــى الفــاتروة تلزم فــاتورة التــأمين للتخلــيص ا -
 .   ضائعالتجارية لتدل على قسط التأمين المدفوع لتأمين الب
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ــان  بيــــــــ
ــتيراد اال س
ــىالج  مركـ

 الموحــــــد
SAD 

دة إلــى االتحــاد األوروبــى إلــى ســلطات الجمــارك لســلع المســتورالبد من تقديم بيان بجميــع ا -
ــتيراد الجمر ــان االسـ ــتخدام بيـ ــك باسـ ــد وذلـ ــى الموحـ  Single Administrativeكـ

Document SAD ح لموضــ موذج بيان االســتيراد المشــترك لجميــع دول االتحــاد واوهو ن
 تحاد األوروبى. الجمركى لالفى القانون 

فــى االتحــاد األوروبــى والمقبولــة لــدى ســلطات غــات الرســمية يجب إعداد البيــان بإحــدى الل -
 الجمارك فى الدول األعضاء. 

 المعلومات التالية:  SADن يتضمن بيا -

 ية )المستورد ، المصدر ، وغيرهم(. بيانات تعريف أطراف العمل ▪

 الوحدات ، التعبئة(.  ة ، الوزن ،)رمز التعريف لسلعبيانات تعريف ا ▪

 . وسيلة النقل المعلومات الدالة على ▪

التــأمين المعلومات التجارية والمالية )قيمة الفاتورة ، عملة الفاتورة ، سعر الصــرف ،  ▪
  وغيرها(.

 مثل: SADديمها مع بيان االستيراد الجمركى الموحد كما يجب إعداد مستندات إضافية وتق -
 أ. د اثبات المنشمستن ▪
 ؤكد الطبيعة الخاصة للمنتج. شهادة ت ▪
 مستند النقل.  ▪
 الجمركية. بيان القيمة  ▪
 شهادة التفتيش )الشهادات الصحية والبيطرية والصحة النباتية(.  ▪
 ص االستيراد. تراخي ▪
  القيمة المضافة. دليل يدعم المطالبة باإلعفاء من ضريبة ▪

 
الموقــع اإللكترونــى  الرجــوع إلــى وأهميتــم يمكــن SAD ولمزيد مــن المعلومــات حــول نمــوذج

 التالى:  
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-

procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en   

 

 االحتاد األوروبى املنظمة لالسترياد فى    اعد واألحكام أهم القو 
 

   الزراعية والغذائية:   قواعد االسترياد اخلاصة بالسلع أوالً:  
 
 حاداالتاالتحاد االوروبى فإن كافة االجراءات التى يطبقها نظرا  لكون المانيا عضو ب -

الصدد يمكن نية وفى هذا ه االصناف تلتزم بها السلطات االلمانية المعالستيراد هذوالمنظمة 
 االشارة الى مايلى : 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single-administrative-document-sad_en
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  شروط وضع العالمات على المنتج* 
 

،  EC/2000/13عن اللجنة االوروبية رقمى  الئحتين الصادرتينفى ضوء ال 
79/112/EEC تتضمن مايلى :تها فإن اهم االشتراطات الواجب مراعا  

 
 م المنتج المباع تحديد اس ▪
 الوزن تنازلى حسب قائمة بالمكونات وبترتيب - ▪
 الوزن الصافى او الكمية عند التعبئة  ▪
 تاريخ الصالحية  ▪
 ين شروط الحفظ والتخز- ▪
 بالتعبئة  االسم التجارى للمصنع وعنوانم او الشركة المختصة ▪
 تعليمات االستخدام  ▪
 . حدد الشحنم للوط ( الذى ي) ا وضع عالمة توضح رقم ▪
 المنتج المعالجات الكيماوية التى تم اجرءها على  ▪
ة مايحتويم المنتج من كل من البروتين والكربوهيدرات والسكر والمواد الدهنية نسب ▪

 لبان والصوديوم ) المكونات ( . واال
 100جم او  100ية التى يحصل عليها المستهلك فى كل قيمة السعرات الحرار ▪

 ات واالمالح المعدنية من المنتج . ة الفيتامينمتر وكذلك نسبمللي

 
 ت الغذائية : فات للمنتجا* االضا

 
المنتجات انواع المواد المسموح باضافتها الى  EEC/89/107تحدد الالئحة رقم  ▪

لمنتجات الغذائية التى تتضمن موادا  الغذائية ، وبخالف ذلك فإنم يحظر استيراد ا
ويقصد بتلك االضافات  EUدول الـ  ه بشكل مؤقتتثناء ما تقررباس مخالفة ، وذلك

 مايلى : 
 

   ونة المواد المل ▪
 المواد السكرية  ▪
 مواد اخرى  ▪
االمالح المعدنية ، ومكسبات الطعم هذا وال يدخل ضمن تلك االصناف الفيتامينات ،  ▪

 والرائحة . 
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 ORGANIC FOODالمنتجات الزراعية الحيوية * 
روط الواجب توافرها فى انتاج واستيراد ووضع الش1804/99 ، 2092/91رقم ئحة تغطى الال
لتلك االصناف ، ويجب على المصدرين لدول االتحاد االوروبى االلتزام بتعليمات  العالمات
     GUIDE 65 EN 45011/ISO   فم  المواص

 

عن لوائح صادرة  4ا  ات الزراعية والغذائية المعالجة جينيا  فتوجد حاليوبالنسبة للمنتج -
المعالجة الجينية ويتعين خالى من الوروبية وهى التحدد بدقم مواصفات المنتج الاللجنة ا

ة لتسجيل مواصفات المنتج على المصدر اللجوء الى السلطات المعنية فى الدولة المستورد
  10/4/2000بتاريخ  50/2000، كما صدرت الئحم رقم الذى يرغب فى تصديره اليها 

فات لمنتج الغذائى ومكوناتم والتى تحتوى على اضامطلوبة فى ابعض الشروط المنت تض
 ية معالجم جينيا  . غذائ

 

 : المواد الغذائية المجمدة

 
واعد الخاصة بالتجميد السريع لالغذية ومواصفات الق EEC/89/108تحدد الالئحة رقم  
 توافرها فى الشروط الواجب EC/2000/13ئة ووضع العالمات ، كذلك تحدد الالئحة رقم التعب

ك    وال تخضع لعمليات تصنيع لالستهال العالمات الخاصة بالمواد الغذائية والموجهة
 اضافية. 

 
 : المنتجات الغذائية مثلبيان اللوائح المنظمة النتاج وتسويق بعض * 
                    EEC/73/241الالئحة رقم او منتجات الشيكوالتم والكاك -
                   EEC/73/437الالئحة رقم              جات السكرية لمنتا -
                    EEC/74/409الالئحة رقم                         لــــــالعســ -

                   EEC/93/77الالئحة رقم   ئر الفاكهة وخالفم عصا -

                   EEC/67/118قم حة رالالئ             االلبان المحفوظــة -

  EEC/79/693                مالئحة رقال مربات الفاكهة والجيلى وخالفم  -

  
 :  المنتجات الغذائية ذات االستخدامات الخاصة* 

المنظمة الستيراد القواعد  EEC/2001/15و EEC/89/398دد الالئحتين رقمى تح 
غذية انقاص الوزن … الخ االطفال ، ااص مثل اغذية الخ المنتجات الغذائية ذات االستخدام

 مسموح بها للمواد الكيماوية التى تدخل فى تركيبها . تويات ال، باالضافة الى المس
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 . المبيدات والمواد الكيماويم بالمنتجات الغذائيةنسب المسموح بها لبقايا * ال

 

ة اد الكيماويا لبقايا الموح بهوضعت اللجنة االوروبية نظاما  لتحديد النسب المسمو 
 MAXIMUMغذائية والتى يطبق عليها  اعية والذات االثر الضار على الصحة بالمنتجات الزر

RESIDUE LIMITS (MRL’S)  133الف معيار ويتعلق بـ  17وقد بلع عددها حتى اآلن 
قية لمتبيار الحد االقصى المسموح بم من المادة الكيماوية امادة كيماوية ويمثل كل مع

يكون لها أثر  اعاة االغذائى . وقد تم عند احتساب تلك المعايير مرزراعى او البالمنتج ال
الصادره عن  بصحة المستهلك على المدى الطويل . وتحدد اللوائح اآلتى بيانها و  ضار

قصى لنسب المواد الضارة المسموح بها بالمواد اللجنة االوروبية النظام الخاص بالحد اال
  -لى : على النحو التائية الغذا
 
 MRL’Sوالخاصتين بنسب الـ   EEC/86/642و الالئحة رقم  EEC/76/895الالئحة رقم  -

 لبعض المنتجات الزراعية ومنها الخضر والفاكهة 

 حيوانية . للمنتجات ال MRL’Sالـ  والخاصة بنسب  EEC/86/363 رقمالالئحة  -

 
 : شــروط التعبئــــة 

 
المسموح بم لعدم مطابقة البيانات الخاصة لحد االقصى ا EEC/76/211م ة رقتحدد الالئح -
تج مع محتوياتها الفعلية ، كما تحدد طريقة كتابة البيانات المذكورة . كما تنظم بوة المنبع
المعبئة فى عبوات معدنية .  احجام العبوات للمنتجات الغذائية EEC/80/232ئحة رقم الال

تحدد الشروط الخاصة  EEC/89/109قم ن الالئحة رفى التعبئة فأ خدمةوبالنسبة للمواد المست
واد وانواعها . ويجب على المصدرين التحقق من السلطات المعنية بالدولة تلك الم باستخدام

أية استثناءات مسموح فى حالة وجود  EUد االوروبى والتى تطبق اللوائح الـ العضو باالتحا
  لة .بها من قبل السلطات بتلك الدو

 

رية المجففم ، تات العطتجات الغذائية المعالجم باالشعاع مثل النبالخاصة بالمنالقواعد ا -
و  199912/3Cرقمى  EUوالتوابل والخضروات المحضره  ، فقد صدرت الئحتين من الـ 

1999/3/EC  لتحديد شروط استيراد تلك االصناف . 
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 :  الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية -
 

ة مة الخاصاالجراءات العا EEC/93/43و  EEC/93/99و  EEC/89/397ام دد اللوائح ارقتح
مالح بالرقابة الصحية على المنتجات الغذائية واالضافات التى تستخدم فى صناعتها مثل اال

 المعدنية ، الفيتامينات وخالفم . 
 

 :  مة التجاريةتسجيل العال
 

 2869/95ECو EC  ،2868/95/EC/40/94وربية ارقام اال تحدد اللوائح الصادرة من اللجنة -

مة التجارية بدول االتحاد االوروبى والشروط الواجب يل العالاالجراءات الخاصة بتسج
على الشركات التى تتبع دول من خارج المجموعة  توافرها فى تلك العالمم ، ويتعين

 مة المعتمدهبيانهم بالقائ واردبية ان تكلف احد المحامين او مكاتب االستشارات والاالورو
 من الجهة التالية : 

OFFICE FOR HARMONIZATION IN INTERNATIONAL MARKET 

AVENIDA DE AGUILERA, 20 

033-080 ALICANTE 

SPAIN 

TEL : ( 34-96) 513 93 33 

FAX: (34-96) 513 13 44 

أى حالة وجود  وفى ها امام السلطات المعنية بدول ااالتحاد االوروبى ،وذلك ليقوم بتمثيل
 ت يمكن االتصال بالمكتب المشار اليم بعالية .استفسارا

 

( هى الجهة  BLEدر االشارة الى ان الوكالة الفيدرالية للزراعة والغذاء ) هذا وتج
الزراعية والغذائية والتى لمختصة فى المانيا بمراقبة مواصفات الجودة للمنتجات الحكومية ا

يير التى حددتها لوائح المجموعة وفقا  للمعالمانى وذلك اال يتم استيرادها الى السوق
االصناف . وتتبع تلك الوكالة العديد من المكاتب الفرعية المتواجدة  اصة بتلكاالوروبية الخ
ورج ومطار ة وكذلك بالمطارات والموانى الرئيسية مثل ميناء هامببالمدن االلماني

 فرانكفورت وخالفم .. 
 

(وكذلك معايير الجودة المطبقة  BLE هيئة الـ ) بشأن بياناتصيل ولمزيد من التفا 
الزراعية من الخضر والفاكهة يمكن الرجوع الى المواقع التالية على  المنتجاتعلى اصناف 
 /WWW.BLE.DEاالنترنت : 

 

 
 : UN/ECEكذلك هناك موقع آخر خاص بـ 

 
HTTP:WWW.UNECE.ORG/TRADE/AGR/STANDARD/FRESH/FRESH_E.HTM  
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   اد ومعايري اجلودة اخلاصة بالسلع الصناعية : اعد االستري قو ثانيًا:  
 

كافة المنتجات وائح الصادرة عن دول المجموعة االوروبية على ان تنص الل
بناء على  رات الجودة وذلك خالل مختلف المراحل االنتاجية ويتمالصناعية تخضع الختبا

واهمها هذا المجال ومعتمدة فى خصصة ذلك منح المنتج شهادة جودة من مؤسسات مت
 (CE) ةيؤهل المنتج ان يحمل عالم تها وبمابمختلف درجا ISO9000سلسلة شهادات الـ 

د االوروبى والتى تعنى ان المنتج والتى تعد شرطا  اساسيا  لتسويقة بمختلف دول االتحا
ل من قبة مقايي  الجودة التى تنص عليها اللوائح الموضوعم المعروض يتضمن كاف

والتى  (CE)المة صاحبم لعيشترط ادراج البيانات التالية بالمستندات المالوروبى . واالتحاد ا
  -يحملها المنتج و يتم تقديمها للسلطات المختصة فور طلبها : 

 

 يانات عنوان المنتج او الوكيل المعتمد والذى اصدر تلك الباسم و ➢
 مات اضافية او اية معلويل ، توصيف المنتج ) االسم ( النوع او رقم المود ➢
المنتج واسم الجهة  صل عليهاكافة البيانات الخاصة بمقايي  الجودة التى ح ➢

 المانحم لشهادات الجودة على أن تكون البيانات محددة وواضحة . 
صادرة على (CE)المة قرار بأن البيانات الموضحة بالمستندات الخاصة بالعاال ➢

خص المسئول عن وعنوان الش م تحديد اسمد ويتمسئولية المنتج والوكيل المعتم
 حفظ تلك البيانات . 

 

ض المؤسسات االوروبية المتخصصة فى مجال معايير الجودة مثل قامت بع هذا وقد 
CEN / CENELEC / ETSI  ميع واعداد دليل تحت اسمبتج 

NEW APPROACH STANDARDIZATION IN THE EUROPEAN INTERNATIONAL 

MARKET ة والمتوسطة على الحصول على  خاصة الصغيرنة الشركات معاو ويستهدف
قايي  الجودة وكيفية اعدادها وااللتزام بها . ويتضمن قائمة ة بشأن مالمعلومات الالزم

امها المنشأه لهذه المعايير ، وارشادات لكيفية استخد (EU)اللوائح الصادرة عن الـ 
 ة . الجودوالمؤسسات االوروبية العاملة فى مجال معايير 

 

للمنتجات تى تمنح تعد من اهم الشهادات ال DINااللمانى فإن الـ نسبة للسوق وبال 
صفحة الصناعية والتى يقوم بإصدارها المعهد االلمانى لمعايير الجودة وعنوانم على 

 WWW. DINCERTCO.DEاالنترنت كالتالى : 
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تمنحها سجية والتى ت النكذلك هناك عالمة اخرى متخصصة فى مجال المنتجا 
دة بخلوها من المواد الضاره لمنتج شهاااللمانية والتى تمنح ا OEKO-TEXة معاهد الـ سلسل

فى المانيا   OEKO TEX وعنوان معهد 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 لمقايي  الجودة والرقابة من أهم الجهات االلمانية العاملة   RALمعهد  كذلك يعد -

 ذا المجال وبيانم كالتالى : فى ه
 

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 

 
متطلبات الرقابة النوعية واإلجراءات الوقائية على هذا ولمزيد من المعلومات حول 

هامة اللكترونية المواقع اإلعلى  لسلع المستوردة فى االتحاد األوروبى برجاء اإلطالعا
 التالية: 

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 

 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/sanitary-and-phytosanitary-requirements
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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لتداعيات االقتصادية  ا يف ضوء  األملانى السوق  الفرص املتاحة للصادرات املصرية للنفاذ إىل 

   كورونا   لفريوس 
 

في إطار حرص المكتب على متابعة التداعيات االقتصادية لفيرو  كورونا على 
بحث فرص إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى دول االتحاد األوروبى  و السوق األلماني

 تطبيق بعض المنهجياتبدراسة هذا الموضوع من خالل لذا فقد قام المكتب في هذا اإلطار 
 : ا يلىمتشمل  المختلفة
 

التي تضم في عضويتها عدد كبير من الشركات أهم االتحادات األلمانية بإجراء االتصاالت  ▪
 ومتابعة البيانات الصادرة عنها.  األلمانية المستوردة

خاصة في  وإجراء االتصاالت معها الشركات األلمانية المستوردة اختيار عينة من ▪
للمنتجات المصرية ميزة تنافسية فيها في السوق األلماني مثل  يوجد القطاعات التى

، األعشاب  ، المنسوجات المجمدة ( والمجففة و) الطازجة  الخضروات والفاكهة
   والتوابل.  

 . الكبرى في برلينسالسل المحالت  بعضزيارات ميدانية إلى  ▪
واالتحاد ،  األغذية والزراعة األلمانية الصادرة عن وزارةالدورية البيانات متابعة  ▪

    األلمانى للمزارعين.
 

 إلى ما يلى:ق بوقد أسفر ما س
 

 

ال يوجد عجز في اإلمدادات الخاصة  ( يلالدلحتى إعداد هذا  ) م في الوقت الحاليأن ▪
بالمنتجات المختلفة في ألمانيا باستثناء ) المنتجات الطبية الخاصة بالوقاية مثل 

 .ومنتجات الكحول وغيرها (الكمامات 
 

الحاصالت يكون هناك تأثير سلبى على اإلمدادات الخاصة ببعض أن  إمكانية يتوقع ▪
االسبراجوز ، الخ  ،   ) مثل البصل ، البطاط  ، الجزر ، الكرات ، الكرنب ، الزراعية
بينما أشارت بعض وفقا  للتقرير الصادر عن اتحاد األلماني للمزارعين ،  ( الفراولة

الشركات األلمانية المستوردة إلى توقع وجود صعوبات في توريد ) الموالح ، الطماطم ، 
 -مثل الفاصوليا البيضاء والحمراء  ليات )قوإلى الب إضافة،  البطاط  ، العنب (

 الحمص (.
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أن المكتب على تواصل مع االتحادات األلمانية التي تضم في عضويتها الشركات األلمانية  ▪
ستقوم بإجراء االتصاالت بالمكتب في حال تم  وأن االتحادات،  المستوردة لعدد من البنود

التي يوجد نقص في توريدها مستقبال  والتي ال يمكن تحديدها في الوقت تحديد المنتجات 
 . الراهن

 

فقد أشارت عدد   لنقل الصادرات المصرية إلى السوق األلماني اللوجستياتأهمية عنصر  ▪
قرار باإليقاف من الشركات إلى تخوفها مستقبال  من هذا الموضوع وذلك في ضوء 

شحنات الخضروات  نسبة ال يمكن اغفالها منالمؤقت للمطارات والرحالت الجوية وأن 
  . والفاكهة يتم شحنها في طائرات الركاب

 

ومن خالل االطالع الصادرات األلمانية إلى الدول األفريقية  يخص أخرى وفيمامن ناحية  ▪
العدد )  منها تشمل %70فقد تبين أن نحو  2019خالل عام على بيانات هذه الصادرات 

ات الطبية ، واآلالت ، السيارات ومكوناتها ، األجهزة الكهربائية ، األجهزة والمستلزم
مع هيكل الصادرات المصرية إلى أفريقيا  يتوافق هذاو،  (البالستيك  األدوية ، منتجات
        (البالستيك منتجات - األدوية – األجهزة الكهربائية)  القطاعات هيفي عدد من 

أهم االتحادات والشركات األلمانية  البيانات الصادرة عن هذا وبقيام المكتب باالطالع على
فقد أشارت غالبيتها إلى تأثر  في مجال صناعة وتصدير بنود القطاعات السابقة العاملة

يشير   وهو ما قد على التصدير بالتبيعةوهو ما سوف ينعك   القطاعاتاإلنتاج في هذه 
 فى األفريقى إلى السوق متاحة للصادرات المصريةتصديرية وجود فرص إلى إمكانية 

  القطاعات. هذه
 

 أخذا   في االعتبار عدد من العوامل الهامة كما يلى:
  
الطاقات اإلنتاجية للشركات المصرية ومدى تأثرها بتأثر توريد مدخالت ضرورة دراسة  ▪

 . من الخارج اإلنتاج المستوردة
  في السوق األلماني مقارنة بنظيرتها من الدول األخرى  المصرية بنود الصادراتتنافسية  ▪

  .  من حيث السعر والجودة سواء
تراجع الطلب االستهالكى في ألمانيا تزامنا  مع قرار غلق كافة المحالت والمراكز  ▪

 المنتجاتوذلك حتى اشعار آخر وذلك بالنسبة إلى  18/3/2020التسويقية بألمانيا منذ 
 غير الغذائية.   
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    توصيات 

كات المصرية الستراتيجية تصدير منتجاتهم إلى ألمانيا وضع عداد الشريجب عند إ
 : أهمها ما يلىت حيز االهتمام عدد من العوامل واالعتبارا

    
والية  فى كلاختالف األذواق انية سوق غير مركزية ومتنوعة ، مع تعد السوق االلم ➢

لمانى هذه السوق األلذا يجب أن تراعي استراتيجيات الدخول إلى  رىنية عن األخألما
انى هو حيث أن السوق األلم عامل الجودةاالختالفات ، مع ضرورة األخذ فى االعتبار 

 لي  فقط عامل السعر. سوق يعتمد على جودة المنتج بالدرجة األولى و

وير المنتجات حتى تتانسب لتط ل األجلاللتزام طويا انىيتطلب النجاح في السوق األلم ➢
خاصة بهذا السوق ، لذا يجب عدم إهمال أو رفض معايير الالمتطلبات والمع طبيعة 

نى ألن االستجابة لهذه المتطلبات ستؤدي في التعديالت التي يطلبها المستورد األلما
ة لمرحلة الحق ح االتصاالت إلي تعامل منتظم وطويل األجل في مرحلةحالة نجا

 ويلة نسبيا .مفاوضات الطال
ألمانيا مما يخلق نوعا  من المصداقية بين فى  البيعااللتزام بخدمات ما بعد أهمية   ➢

ن على استعداد لمعالجة أية شكوى من ويجب على الشركات المصرية أن تكوالطرفين 
 وذلك بهدف استمرار التعامل مستقبال .  الجانب األلمانى

وشاملة لكافة التفاصيل الالزمة  ة واضحةعروض تصديرياأللمانى ب ستوردموافاة الم ➢
حيث التفاصيل الفنية والكميات المتاحة للتصدير واألسعار وأساليب لمنتج من حول ا

 تصال بمديرى التصدير بالشركات المصرية. التوريد وبيانات اال

فى كافة  برز عالميا  عد األوالتى ت المعارض التجاريةلمانيا سنويا  العديد من تستضيف أ ➢
مصرية فى مثل هذه  لشركات القطاعات الصناعية تقريبا  ، لذا فإن مشاركة اال

أيضا  مع المعارض تعد فرصة جيدة للتواصل لي  فقط مع الشركات األلمانية ولكن 
جدا   ا  كبير ا  أن هذه المعارض تجذب عددالعديد من المشترين من بلدان أخرى خاصة و

 دول.  افة المن الزوار من ك

  .وق األلمانىن إلى السدة من الفراغات التى تتيحها شركة مصر للطيرانية االستفاإمكا ➢

الصادرات فى  تنميةل المصرى بنكال من المالية المقدمة الخدماتإمكانية االستفادة من  ➢
بالتعاون مع الغرفة األلمانية العربية )ورت بنك مصر أوروبا فى فرانكف مصر ، وكذا

 .(اهرةفى الق

حها التى يتي درى االستفادة من قاعدة البيانات والمعلوماتللمصدر المصهذا ويمكن  ➢
الخاص باالتحاد األوروبى  Export Helpdeskمكتب المساعدة الفنية للتصدير مجانا  
    ذلك بعد اتباع الخطوات واإلرشادات التالية: و
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( 1مرفق )   
 لصادرات نمية ا كتاب البنك املصرى لت 
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 ( 2مرفق ) 

 فرانكفورت    -تاب بنك مصر أوروبا  ك 
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لالستفسار عن الخدمات المالية المقدمة من بنك مصر أوروبا فى فرانكفورت و
مصدرين المصريين ، مرفق بيانات لتعاون مع الغرفة األلمانية العربية فى القاهرة للبا

 االتصال:   
 

Misr Bank - Europe 

Dr. Gerald Bumharter 

gerald.bumharter@misr.de 

Marien Str. 15 

60329 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 69 29974 420 

Fax: +49 (0) 69 29974 600 

  

Amr Imam 

Amr.Imam@misr.de 

Marien Str. 15 

60329 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (0) 69 29974 140 

Fax: +49 (0) 69 29974 600 

Mob: +49 (0) 173 7080332 
  

 

 

mailto:gerald.bumharter@misr.de
mailto:Amr.Imam@misr.de
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 ( 3فق ) مر 

 قائمة الدراسات التسويقية باملكتب 
 

 لدراسة  اسم ا  م 

 ق االلمانى فى السو ةزجة الطادراسة تسويقية عن سوق الخضروات والفاكه 1

 يــــافي المان المفروشات المنزلية سوقعن دراسة تسويقية  2

 تقرير عن التمور فى المانيا 3

 سوق المراوح فى ألمانيا دراسة تسويقية حول 4

 أغطية األرضيات والسجاد دراسة تسويقية عن  5

 لصناعات الغذائية في السوق األلمانيا 6

 لمانيالسيارت فى اناعة اتقرير عن ص 7

 وق البرتقال فى المانياس  8

 تلزمات الطبية فى ألمانياسوق المس  دراسة تسويقية عن 9

 دراسة تسويقية عن سوق الرخام والجرانيت فى ألمانيا 10

 دراسة تسويقية عن سوق المالب  الجاهزة فى ألمانيا 11

 ياتقرير تسويقى حول سوق األثاث الخشبى فى ألمان 12
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 لدراسة  اسم ا  م 

 ألمانياراميك واالدوات الصحية في قية عن السيدراسة تسوي 13

 ألمانيا فيويقى عن الزيوت العطرية تس  تقرير 14

 ياألمان فيك ت البالستيق خامات ومنتجاسويقية حول سودراسة ت 15

 ة فى المانيادراسة تسويقية عن سوق المنتجات العضوي 16

 لمانيان فى اق زيت الزيتودراسة تسويقية عن سو 17

 ت المغذية للسيارات في المانياسوق الصناعا 18

 ويقية عن زهــور القطف في السوق األلمانيدراسة تس  19
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 ( 4مرفق ) 
 الغرف التجارية  

 

 الغرفة  العنوان ونالتليف  الفاكس ونى الربيد اإللكرت /املوقع 

www.dihk.de 

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) 

 /arorfa.dewww.gh +49 (0)30 278907-49 +49 (0)30 278907-20 
Garnisonkirchplatz 1 

D-10178 Berlin 
Arab-German Chamber of 

Commerce & Industry 

www.ahkmena.com 

 aegypten.ahk.de 
+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) 

 nwww.hk24.de/e +49 (0)40 / 36 13 84 01 
+49 (0)40 / 36 13 8-

138 

Adolphsplatz 1 

20457 Hamburg 
Hamburg Chamber of 

Commerce 

 

www.bihk.de 

info@bihk.de 

 

+49 (0)89/5116-306 +49 (0)89/5116-0 
Balanstraße 55-59 

81541 Munich 

Bavarian Chambers of 

Commerce & Industry 

(BIHK) 

http://www.dihk.de/en
mailto:info@dihk.de
http://www.ghorfa.de/ar
http://www.ahkmena.com/
https://aegypten.ahk.de/
http://www.hk24.de/en
www.bihk.de
mailto:ihkmail@muenchen.ihk.de
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 ( 5مرفق ) 
 أهم االحتادات واهليئات األملانية 

حتاداال  الربيد اإللكرتونى  /املوقع  الفاكس التليفون العنوان 

Berlin Cooperative of 

Fruit Trading 

companies 

Beusselstraße 44 n-q 

1. Stock, Zimmer 211 

10553 Berlin 

+49 (0) 30 3962390 +49 (0) 30 3962662 

fruchthof-berlin.de 

info@fruchthof-berlin.de 

 

German Food Industry 

Association (BVE) 

Bundesvereinigung der 

Deutschen Ernährungsindustrie  

Claire-Waldoff-Straße 7 

10117 Berlin 

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

bve@bve-online.de 

Business development 

association of 

Germany’s fresh food 

markets (GFI) 

Beusselstraße 44 N–Q, 

10553 Berlin 
+49 (0)30 398961-12 +49 (0)30 398961-24 

http://www.grossmaerkte.org 

info@grossmaerkte.org 

The Federation of 

German Industries 

(BDI) 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 
+49 30 2028-0 +49 30 20282559 

english.bdi.eu 

info@bdi.eu 

Confederation of the 

German Construction 

Hauptverband der Deutschen 

Bauindustrie e.V. 

Kurfürstenstraße 129 

+49 30 21286-0 +49 30 21286-240 
www.bauindustrie.de 

info@bauindustrie.de 

https://fruchthof-berlin.de/
mailto:info@fruchthof-berlin.de
http://www.bve-online.de/
http://www.bve-online.de/
https://www.bve-online.de/english
https://www.bve-online.de/english
mailto:bve@bve-online.de
http://www.grossmaerkte.org/
https://english.bdi.eu/
http://www.bauindustrie.de/
http://www.bauindustrie.de/
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حتاداال  الربيد اإللكرتونى  /املوقع  الفاكس التليفون العنوان 
Industry 

(BAUINDUSTRIE) 

10785 Berlin 

German Association of 

the Automotive 

Industry (VDA) 

Behrenstraße 35 

10117 Berlin 
+49 30 897842-0 +49 30 897842-600 

www.vda.de/en 

info@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/en   

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 

The German 

Confederation of Skilled 

Crafts (ZDH) 

Zentralverband des Deutschen 

Handwerks  

Mohrenstraße 20/21 

10117 Berlin 

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

info@zdh.de 

German Electrical and 

Electronic 

Zentralverband Elektrotechnik- 

und Elektronikindustrie e.V. 

Lyoner Straße 9 

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

zvei@zvei.org 

http://www.vda.de/
http://www.vda.de/
http://www.vda.de/
https://www.vda.de/en
https://www.vda.de/en
mailto:rotter@vda.de
http://www.vdma.org/
http://www.vdma.org/
http://www.vdma.org/
www.vdma.org/en
mailto:info@vdma.org
http://www.vde.de/
http://www.vde.de/
http://www.vde.de/
http://www.vde.de/
https://www.vde.com/en
https://www.vde.com/en
http://www.zdh.de/
http://www.zdh.de/
http://www.zdh.de/
https://www.zdh.de/en/
http://www.zvei.org/
http://www.zvei.org/
tel:+496963020
fax:+49696302317
https://www.zvei.org/en
https://www.zvei.org/en
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حتاداال  الربيد اإللكرتونى  /املوقع  الفاكس التليفون العنوان 
Manufacturers‘ 

Association (ZVEI) 

60528 Frankfurt  

Association of the 

German Trade Fair 

Industry (AUMA) 

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 

Bundesverband deutscher 

Banken 

Burgstraße 28 

10178 Berlin 

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

bankenverband@bdb.de 

German Association for 

the Pharmaceutical 

Industry (BPI) 

BPI 

Friedrichstraße 148 

10117 Berlin 

+49 30 2 79 09-0 +49 30 2 79 09-3 61 
www.bpi.de 

info@bpi.de  

German Building 

Materials Association 

(BBS) 

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 

www.baustoffindustrie.de 

info@bvbaustoffe.de 

http://www.zvei.org/
http://www.zvei.org/
http://www.auma.de/
http://www.auma.de/
http://www.auma.de/
https://www.auma.de/en
https://www.auma.de/en
mailto:info@auma.de
https://en.bankenverband.de/
http://www.bpi.de/
http://www.bpi.de/
http://www.bpi.de/
https://www.bpi.de/
https://www.bpi.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,KphqBdrk0fg');
www.baustoffindustrie.de
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حتاداال  الربيد اإللكرتونى  /املوقع  الفاكس التليفون العنوان 

Association of the 

German Chemical 

Industry (VCI) 

Verband der Chemischen 

Industrie e.V. (VCI) 

Mainzer Landstraße 55 

60329 Frankfurt am Main 

 

+49 69 / 2556-0 

 

+49 69 / 2556-1471 

www.vci.de/ 

vci@vci.de 

 

German Association for 

Information 

Technology, 

Telecommunications 

and New Media  

)BITKOM( 

BITKOM  

Albrechtstraße 10 

10117 Berlin-Mitte 

+49 30 27576-0 +49 30 27576-409 

www.bitkom.org 

bitkom@bitkom.org 

 

Central Confederation 

of the German Textile 

and Fashion Industry  

Gesamtverband der deutschen 

Textil- und Bekleidungsindustrie 

Reinhardtstr. 14 - 16 

10117 Berlin 

+49 30 726220-0 +49 30 726220-44 

www.textil-mode.de/en 

info@textil-mode.de 

 

Federation of German 

Woodworking and 

Furniture Industries 

(HDH) 

Hauptverband der Dt. 

Holzindustrie HDH 

Flutgraben 2 

53604 Bad Honnef 

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

www.holzindustrie.de/en 

info@holzindustrie.de 

 

http://www.vci.de/
http://www.vci.de/
https://www.vci.de/
https://www.vci.de/
mailto:vci@vci.de
http://www.bitkom.org/
http://www.bitkom.org/
http://www.bitkom.org/
http://www.bitkom.org/
https://www.bitkom.org/
https://www.bitkom.org/
http://www.textil-mode.de/
http://www.textil-mode.de/
http://www.textil-mode.de/en
http://www.textil-mode.de/en
mailto:info@textil-mode.de
http://www.hdh-ev.de/
http://www.hdh-ev.de/
http://www.holzindustrie.de/
http://www.holzindustrie.de/
mailto:info@holzindustrie.de
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 ( 6مرفق ) 

 هيئات تنمية التجارة اخلارجية 
 اهليئة  عنوانال التليفون الفاكس إللكرتونى املوقع أو الربيد ا 

www.importpromotiondesk.com/en 

info@importpromotiondesk.de 

 

 

+49 (0) 30 560 099 464 +49 (0) 30 590 099 563 

IPD c/o BGA e.V. 

Am Weidendamm 1A 

10117 Berlin 

Germany 

Import Promotion 

Desk (IPD) 

www.gtai.de 

office@gtai.de 
+49 30 200 099 812 +49 30 200 099 0 

GTAI 

Friedrichstrasse 60 

10117 Berlin 

Germany Trade & 

Invest (GTAI) 

www.importpromotiondesk.com/en
http://www.gtai.de/
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 احتادات املستوردين فى أملانيا 

كرتونى املوقع أو الربيد اإلل   االحتاد  العنوان  التليفون  الفاكس  

www.bga.de 

info@bga.de 
+49 30/ 59 00 99 5 19 +49 30/ 59 00 99 5-0 

BGA e.V. 

Am Weidendamm 1 A 

10117 Berlin  

Federal Association of 

wholesale, foreign trade, 

services (BGA) 

www.vfi-deutschland.de 

info@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 (VFI) 

www.dfhv.de 

info@dfhv.de 

 

+49 228 91145-45  +49 228 91145-0 

Deutscher 

Fruchthandelsverband e.V. 

Bergweg 6 

53225 Bonn 

German Fruit Trading 

Association (DFHV) 

gewuerzindustrie.de 

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 

 

www.wga-hh.de/home 

contact@wga-hh.de 
+49-(0)40-23 60 16-10/11 +49-(0)40-23 60 16-0 

WGA  

Sonninstr. 28  

20097 Hamburg  

Association of Wholesale, 

Import and Export Trade 

Hamburg 

www.bga.de
mailto:info@bga.de
www.vfi-deutschland.de
www.dfhv.de
mailto:info@dfhv.de
https://www.gewuerzindustrie.de/en-index-gewuerzindustrie.html
https://www.wga-hh.de/home
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dpoubduAxhb.ii/ef');
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كرتونى املوقع أو الربيد اإلل   االحتاد  العنوان  التليفون  الفاكس  

bai-online.de/ 

info@bai-online.de 

 

+49 (0) 8654/576388-29 +49 (0) 8654/576388-0 

BAI 

EurimPark 4 

83416 Saaldorf-Surheim 

Federal Association of 

pharmaceutical importers 

(BAI) 

www.euca.de 

info@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. 

https://bai-online.de/
https://bai-online.de/
mailto:info@bai-online.de
https://www.euca.de/
https://www.euca.de/
mailto:info@euca.de
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 ( 8مرفق ) 
   ة فيها ك على املشار   الشركات املصرية   ظب الىت توا   رض الدولية املعا   أهم   قائمة 

 

 ونىاإللكرتاملوقع  بنود املعرض املدينة  اسم املعرض
 والمنتجات الغذائية الحاصالت الزراعيةأوالً: 

ANUGA لمنتجات الغذائية والحاصالت الزراعية ا كولون www.anuga.com  

Fruit Logistica  الخضروات والفاكهة الطازجة  برلين tlogistica.de/enw.fruiww   

BioFach  المنتجات العضوية  نورنبرج www.biofach.de/en   

 انياً: المنسوجات ث

Heimtextil  المفروشات المنزلية  فرانفكورت heimtextil.messefrankfurt.com   

DOMOTEX  السجاد واألرضيات هانوفر www.domotex.de/home  

Munich Fabric Start  الغزل والنسيج ميونيخ rt.comwww.munichfabricsta   

 ثالثاً: الصناعات الهندسية

IFA Berlin الصناعات الهندسية  رلين ب omberlin.c-b2b.ifa   

IAA Commercial Vehicles  ارات ومكوناتهاالسي هانوفر www.iaa.de/en 

International Wire & Cable 

Trade Fair 
 www.wire.de الكابالت دوسلدورف 

http://www.anuga.com/
http://www.fruitlogistica.de/en
http://www.biofach.de/en
http://www.domotex.de/home
http://www.munichfabricstart.com/
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 ونىاإللكرتاملوقع  بنود املعرض املدينة  اسم املعرض
IEX – Insulation Expo 

Europe 
 expo.com/en/-www.insulation المواد العازلة نورنبرج 

Hannover Messe  والمعدات اآلالت هانوفر www.hannovermesse.de 

 ً  ألجهزة والمستلزمات الطبية او األدوية: سادسا

CPHI كوناتها وية وماألد فكورت فران www.cphi.com 

MEDICA  األجهزة والمستلزمات الطبية  دوسلدورف tradefair.com-www.medica  

 ً  يا والديكور المنزلى الهدا: سابعا

Ambiente  لديكور المنزلى او الهدايا فرانفكورت rt.comambiente.messefrankfu   

 الكيماويات  امناً:ث

k-Show  البالستيك والمطاط دوسلدورف online.com-www.k 

Interpack  مواد التعبئة  دوسلدورف www.interpack.com 

European Coating Show  مواد الطالء نورنبرج 
-coatings-european.www

show.com 

 األثاث رابعاً:

IMM Cologne األثاث كولون cologne.com-www.imm 

 خامسا: مواد البناء

BAUMA  مواد البناء ميونيخ www.bauma.de 

BAU Tech  مواد البناء والصناعات المعدنية  برلين berlin.com-www.bautec 

http://www.insulation-expo.com/en/
http://www.medica-tradefair.com/
http://www.k-online.com/
http://www.european-coatings-show.com/
http://www.european-coatings-show.com/
http://www.bauma.de/
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 أهم شركات الشحن 

 

 الشركة  العنوان التليفون الفاكس يد اإللكرتونى املوقع أو الرب

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  
 

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 

 

mailto:info@dbschenker.com
http://www.dbschenker.com/
mailto:lhcargo@dlh.de
http://www.lufthansa-cargo.com/
mailto:info.de@hlag.com
http://www.hapag-lloyd.de/de/home.html
mailto:info@dachser.com
http://www.dachser.de/
mailto:berlin@hertling.com
http://www.hertling.com/
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 ( 10مرفق ) 
 أهم البنوك واملؤسسات املالية  

يد اإللكرتونىأو الربع املوق  البنك العنوان التليفون الفاكس 

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 

GERMANY 

DZ BANK AG 

info@unicredit.de 

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

Arabellastraße 12 

81925 München 

GERMANY 
UniCredit Bank AG 

mailto:deutsche.bank@db.com
http://www.db.com/
mailto:info@commerzbank.com
mailto:info@kfw.de
http://www.kfw.de/
mailto:mail@dzbank.de
https://www.dzbank.de/
mailto:info@unicredit.de
https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/privatkunden.jsp
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لكرتونىاملوقع أو الربيد اإل لتليفونا الفاكس   البنك العنوان 

kontakt@LBBW.de 

www.lbbw.de 
+49 711 127-43544 +49 711 127-0 

Am Hauptbahnhof 2 

70173 Stuttgart 

GERMANY 

Landesbank Baden-

Württemberg 

(LBBW) 

info@misr.de 

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

Marienstraße 15  

60329 Frankfurt am Main 

GERMANY 

 

Misr Bank - Europe 

GmbH 

mailto:kontakt@LBBW.de
http://www.lbbw.de/
mailto:info@misr.de
http://www.misr.de/
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 ( 11مرفق ) 

 ومكتب نقاط اتصال بالسفارة املصرية  
   برلني ى  ــ ف  رى ا ـــ التج   ثيــــل التم   

 

  صريةاملالسفارة 

  (فى برلني التجارى املصرى مكتب التمثيل )

Stauffenbergstr 6-7   
10785 Berlin 
 

Tel: +49 - 30 – 2064 - 113 

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

  

 
  

 


