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 :بياناتًأساسيةًعنًجمهوريةًالتشيكأولا:ً

 ألحدثاالحصاءات األساسية الخاصة بجمهورية التشيك وفقاً  فيما يلي جدول يوضح 
 : البيانات المتاحة

 2كم 78866 المساحة

 مليون نسمة 10.5 السكان

 براج العاصمة

وسط أوروبا وتحدها بولندا من    الشمال، والمانيا من - اللغة -الموقع 
ممن الجنموب سملوفاكيا الغرب والشممال الغربمي والنمسما 

 من الشرق.
 التشيكية-

ويبدأ اعتباراً من ،  ساعة+   شالشتوي:  توقيت جرينت التوقيت المحلى
ر.من شهر أكتوب ةليلة السبت االخير

ويبدأ اعتباراً ،  ساعتينجرينتش + توقيت   ي:الصيف
 .من شهر مارس ةمن ليلة السبت االخير

موانئ بحرية فـى جمهوريمة التشميك حيمث انهما  دال توج الموانئ البحرية والنهرية
، وتعتمد فى  أو محيطات على بحار لال تطدولة حبيسة 

 امبورج ( والكرواتيمةهمتجارتها على الموانئ االلمانية )
 (ترييسمممتا)) كممموبر ( ، ومينممماء  والسممملوفانية) رييكممما ( 

 DECTNااليطالي ، ويوجـد بهـــا مينــاء نهرى فى مدينة 
بوهيميا وهـــو ميناء مرتبط بنهر مدينة شمال   LABE  .

المموانئ االوروبيمة ) عمن طريمق  يوبحمر ي،بر،  يجو طرق الشحن من مصر إلى جمهورية التشيك
 رييكا( أو أي ميناء اخر. –ترييستا  -هامبورج

  .مناطق حرة فى التشيك عشريوجد  المناطق الحرة بالدولة

  ( CZK ) تشيكيون اكر العملة

  2016خالل عام % 2.4 محليمعدل نمو إجمالي الناتج ال
 (.دوالر1190)ما يعادل  2016عام كرونة تشيكي  29320 إجمالى األجورمتوسط 

 .2016 عام  % 4 معدل البطالة

   2016% خالل 0.7 معدل التضخم

االتحماد تطبق جمهورية التشميك النظمام الجمركمي المتبمع فمي دول  السياسات المالية والجمركية
 االوروبي بالنسبة للواردات والصادرات من العالم الخارجي.

 2016خالل عام  يورومليار  147.06 اجمالي الصادرات التشيكية السلعية الى العالم 

المراجيل والمضخات ، االجهزة والمعدات الكهربائيمة، السميارات،  أهم الصادرات التشيكية
، وقمممود معمممدني، المطممماط منتجمممات ، الحديمممد والصممملب منتجمممات 

البالستيك ومنتجاته، االثاث، االجهزة البصمرية واجهمزة التصموير 
الفوتمموارافي، األلعمماب وااالت الرياضممية، االخشمماب ومنتجاتهمما، 



 

               
 

 سفارة جمهورية مصر العربية
 مكتب التمثيل التجاري

 بــراج

 

 

4 
 

 الورق والورق المقوى، الزجاج ومنتجاته.
 2016خالل عام  يورومليار   129.05 اجمالي الواردات التشيكية السلعية من العالم

االجهمممزة البصمممرية واجهمممزة التصممموير الفوتممموارافي،  أهم الواردات التشيكية
،  ماأللومنيموالمطاط ومنتجاته، الورق والورق المقموى، 

المراجيممل والمضممخات ، االجهممزة والمعممدات الكهربائيممة، 
الوقممممود المعممممدني، السمممميارات ، البالسممممتيك ومنتجاتممممه، 
،   الحديممممد والصمممملب ومنتجاتممممه، المنتجممممات الصمممميدالنية

 االثاث.
 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي
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 التشيك االجهزة المنزلية في جمهوريةأهم مالمح سوق منتجات  ثانيا :
 

  ممممن المممدول المنتجمممة  -كغيرهممما ممممن العديمممد ممممن دول العمممالم –تعمممد جمهوريمممة التشممميك
 والمستوردة في ذات الوقت لالجهزة المنزلية.

 

  المى القاعمدة  باإلضمافةويتميز هذا القطاع بارتفاع معمدالت االنتاجيمة والقيممة المضمافة
االنتاجيمممة العريضمممة التمممي تتميمممز بكثافمممة االسمممتثمارات التمممي تسمممتخدم احمممدث التقنيمممات 
التكنولوجيممممة، وذلممممك بفضممممل الحمممموافز المتنوعممممة التممممي تقممممدمها الحكومممممة التشمممميكية 

عفاء من الضرائب على اربما  الشمركات واعفماءات لالستثمارات االجنبية، بدءا من اال
 اخرى متعلقة بتشغيل وتدريب واعادة تأهيل العمالة المحلية بتلك الشركات.

 

  وقممد اتخمممذت العديممد ممممن الشممركات العالميمممة ومتعممددة الجنسمممياتMultinationals 
يمة جمهورية التشيك مركزا لتصنيع وتجميمع االجهمزة االلكترونيمة والكهربائيمة منمذ نها

 عقد التسعينات من القرن الماضي.
 

  ومممن اكبممر الشممركات العالميممة العاملممة فممي قطمماع االجهممزة المنزليممة علممى االطممالق هممي
فمي جمهوريمة التشميك  Siemensااللمانية ، وقد بدأت شركة  Siemens AGشركة 

ومصمادرة  بتصنيع اجهزة االضاءة لمسر  براج القومي، ثم تم تماميم 1890منذ عام 
. وفمي عمام 1968الشركة خالل الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وحتمى عمام 

قامممت الشممركة بانشمماء العديممد مممن خطمموط االنتمماج فممي قطاعممات متعممددة منهمما  1989
 BSH Domaci% ممن اسمهم شمركة 50االجهمزة المنزليمة، وقاممت بشمراء حصمة 

Spotrebice. S.r.o نتاج االجهزة المنزلية.التشيكية المتخصصة في ا 
 

  وتقممممموم الشمممممركة  باالنتممممماج فمممممي جمهوريمممممة التشممممميك لصمممممالح العالممممممات التجاريمممممة
Siemens,Bosch,Gaggenau   .والتصدير لالسواق المختلفة 

 

  وباستثناء شمركةSiemens  نجمد ان االمب الشمركات االجنبيمة المتواجمدة فمي التشميك
فروع المنتشمرة باوربما وال يمتم تصمنيع تعتمد في االساس على استيراد منتجاتها من ال

اذا منا منم اسنتءنا   –من  طعنا الاينار تمزنتتزمات االجهنزة الئهة ا ينة  اال جزء محمدود

مصنيا اجهزة المو اين  تالصنناتات االلئتةتةينة القطيكنة اشنائات االمصناالت تلوا مهنا 

ةشناهها الهولنقينة منءال تالتني  نقأت فني مزاتلنة   Philipsفشنةاة -تاجهزة الةيزنيرة

، ممتتننك مصننننا الةتننات اااننات التترزيننوا فكنن  ، امننا  كيننة 1995 التشننيك منننم تننا  

منتجننات فيتينناش الشننهيةة االءالجننات تالازنناالت ت يةهننا فيننتم اسننتيةا ها منن  الرننةت  

 االتر ية االخةي.
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  وشركةMatsushita  اليابانية تمتلك مصنعا النتاج التلفزيونات ومستلزماتها ، ويمتم
بغمممممرص التصمممممدير السمممممواق المممممدول االوربيمممممة ويمممممتم اسمممممتيراد منتجمممممات التصمممممنيع 

Matsushita .االخرى من فروع الشركة في اوربا و اسيا 
 

  اممما كممل مممن شممركةElectrolux  السممويدية المتخصصممة فممي انتمماج االجهممزة المنزليممة
اليابانيمممة فتمتلمممك  SONY، وشمممركة  AGEو  Zanussiتحمممت العالممممات التجاريمممة 

العديد من مراكز الصيانة والبيع ولكنها ال تقموم باالنتماج فمي جمهوريمة التشميك ، ففمي 
 يتم االستيراد عن طريق االدارة الرئيسية في بروكسل . SONYحالة 

 

  اممما الشممركات التشمميكية فأنتاجهمما محممدود، وتعممد شممركةETA  التممي تنممتج العديممد مممن
 ك الشركات على االطالق.االجهزة المنزلية من اهم تل

 

  وباالضافة لمراكمز البيمع والتوزيمع التمي تمتلكهما تلمك الشمركات ، فهمي تقموم فمي نفمس
الوقت بعرص منتجاتها في منافذ البيع االخرى كمحالت السلسملة المتخصصمة فمي بيمع 
 تلك المنتجات او تلك المحالت التي تبيع منتجات متنوعة من ضمنها اجهزة كهربائية.

 
 

 : التعريف بالسلع محل البحث:ثالثاً 
 

 : البنود التاليةتتناول الدراسة 
 

 مكانس كهربائية 850811
 كهربائية مواقد 851660
 مواقد ااز  732111
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 الصادرات التشيكية من بنود الدراسة:: رابعاً 

 
 (:مكانس كهربائية) 850811التشيك من البند صادرات   -1

أهم الدول التي قامت باستيراد الجدول التالي يوضح اجمالي الصادرات التشيكية و 
 : من جمهورية التشيك 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  850811البند 
 

 البيان
أهم الدول 
 المستوردة

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغير 
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  
850811) 
 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

13.4 19.1 24.1 34.9 56.0 60.4٪ 27.3 

 7.2 ٪23.1 13.3 10.8 7.5 6.6 5.6 سلوفاكيا

 4.5 ٪123.8 14.1 6.3 3.03 2.4 1.5 بولندا

 2.1 ٪29.0 4.0 3.1 3.01 2.1 1.5 المجر

 7.2 ٪48.3 13.2 8.9 5.8 1.8 1.1 ألمانيا

 - - - - - - 0.699 روسيا
 قيم سالبة(األحمر )القيم باللون  دوالرالقيمة بالمليون 

 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي
 

  ( 850811)البند  المكانس الكهربائيةتشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من
عن عام  ٪60.4بنسبة  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  56قد بلغت نحو 

 2018يوليو  –، كما بلغت خالل الفترة يناير مليون دوالر 34.9الذي بلغ نحو  2016
 مليون دوالر. 27.3نحو 

  هي أهم مستورد على اإلطالق لهذا البند من التشيك وذلك  سلوفاكياتظهر اإلحصاءات أن
عن عام  ٪23.1وبزيادة بلغت نحو ، 2017خالل عام  دوالرمليون  13.3بنحو 
دها من هذا البند التي زاد استيرا بولنداتليها  .مليون دوالر 10.8الذي بلغ نحو  2016

عن  ٪123.8وبزيادة بلغت مليون دوالر  14.1حيث بلغت  2017 بشكل ملحوظ عام
نحو  2018يوليو  –مليون دوالر. وبلغت خالل الفترة يناير  6.3الذي بلغ  2016عام 
 مليون دوالر. 7.2
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 (:كهربائية مواقد) 851660صادرات التشيك من البند  -2

أهم الدول التي قامت باستيراد الصادرات التشيكية و اجمالي الجدول التالي يوضح 
 :  من جمهورية التشيك 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  851660البند 

 

 البيان
أهم الدول 
 المستوردة

2013 2014 2015 2016 2017 
 نسبة التغير
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  
851660) 
 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

70.8 77.6 72.4 72.5 77.2 6.4٪ 51.2 

 5.9 ٪6.8 9.4 8.8 12.5 15.50 14.8 السويد

 14.0 ٪4.5 22.9 21.9 17.3 15.55 12.6 سلوفاكيا

 5.1 ٪9.7 9.0 8.2 8.8 7.9 6.5 ألمانيا

 4.5 ٪2.7 7.0 7.2 5.6 4.9 6.1 روسيا

 5.0 ٪8.2 7.9 7.3 6.5 7.8 5.2 بولندا
 قيم سالبة(األحمر دوالر )القيم باللون القيمة بالمليون 

 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي

 

  ( 851660)البند  الكهربائية المواقدتشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من
 بلغ نسبته نحو  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  77.2قد بلغت نحو 

كما بلغت خالل الفترة يناير  مليون دوالر. 72.5الذي بلغ نحو  2016عن عام   6.4٪
 مليون دوالر. 51.2نحو  2018يوليو  –
 

 أهم مستورد على اإلطالق لهذا البند من التشيك  تظهر اإلحصاءات أن سلوفاكيا هي
عن عام  ٪6.8، وبزيادة بلغت نحو 2017مليون دوالر خالل عام  22.9وذلك بنحو 

و  9.4ألمانيا بنحو السويد وتليها كل من  مليون دوالر،21.9 الذي بلغ نحو 2016
 .2017مليون دوالر علي التوالي وذلك خالل عام  9
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 )مواقد ااز(: 732111صادرات التشيك من البند  -3

أهم الدول التي قامت باستيراد البند  الجدول التالي يوضح اجمالي الصادرات التشيكية و
 : من جمهورية التشيك 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  732111

 

 البيان
أهم الدول 
 المستوردة

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغير 
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  

732111) 

 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

26.0 22.3 19.3 21.3 23.0 7.98٪ 13.7 

 3.5 ٪8.8 4.9 4.5 5.3 8.0 10.6 روسيا

 0.748 ٪52.9 1.3 0.850 0.618 1.4 4.2 أوكرانيا

 1.3 ٪14.3 2.4 2.1 2.5 2.6 2.4 المجر

 2.33 ٪10.4 4.3 4.8 3.6 2.9 2.3 ألمانيا

 2.34 ٪3.1 3.1 3.2 2.8 0.553 2.0 سلوفاكيا
 قيم سالبة(األحمر دوالر )القيم باللون القيمة بالمليون 

 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي
 

  ( قد بلغت 732111)البند  مواقد الغازتشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من
 2016عن عام   ٪8نحو بنسبة  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  23نحو 

نحو  2018يوليو  –كما بلغت خالل الفترة يناير  مليون دوالر. 21.3الذي بلغ نحو 
 مليون دوالر. 13.7

 

  4.9أهم مستورد لهذا البند من التشيك وذلك بنحو  هي روسياتظهر اإلحصاءات أن 
الذي بلغ  2016عن عام  ٪8.8نحو  بلغ وبارتفاع، 2017مليون دوالر خالل عام 

مليون دوالر  2.4و  4.3بنحو ألمانيا والمجر تليها كل من  مليون دوالر، 4.5 نحو
 .2017علي التوالي وذلك خالل عام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               
 

 سفارة جمهورية مصر العربية
 مكتب التمثيل التجاري

 بــراج

 

 

10 
 

 الواردات التشيكية من بنود الدراسة:: خامساً 
 
 (:مكانس كهربائية) 850811واردات التشيك من البند  -1

أهم الدول التي قامت بتصدير  الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية و 
 : ي لى السوق التشيكإ 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  850811البند 
 

 البيان
أهم الدول 
 الُمصِدرة

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغير 
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  

850811) 

 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

33.6 42.8 56.8 65.6 93.7 42.8٪ 44.1 

 25.3 ٪45.3 52.6 36.2 31.1 25.2 22.1 الصين

 6.6 ٪32.1 14.4 10.9 8.4 6.7 3.1 ألمانيا

 2.7 ٪12.7 6.2 5.5 6.0 4.1 2.6 المجر

 0.523 - 0.818 - 1.3 1.3 1.2 الواليات المتحدة

 1.1 ٪35.7 1.9 1.4 1.1 0.854 0.761 النمسا
 قيم سالبة(األحمر دوالر )القيم باللون القيمة بالمليون 

 مكتب االحصاء التشيكيالمصدر: 

 

  ( قد 850811)البند المكانس الكهربائيةالتشيكية من  الوارداتتشير اإلحصاءات إلى ان
عن عام  ٪42.8بنسبة  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  93.7بلغت نحو 
 2018يوليو  –كما بلغت خالل الفترة يناير  ،مليون دوالر 65.6الذي بلغ نحو  2016
 مليون دوالر. 44.1نحو 

 

  علي اإلطالق، التشيك  إليلهذا البند  ُمصدرأهم  هي الصينتظهر اإلحصاءات أن
عن  ٪45.3نحو  وبارتفاع بلغ، 2017مليون دوالر خالل عام  52.6وذلك بنحو 

بنحو ألمانيا والمجر تليها كل من  مليون دوالر، 36.2 الذي بلغ نحو 2016عام 
 .2017مليون دوالر علي التوالي وذلك خالل عام  6.2و  14.4
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 (:كهربائية مواقد) 851660واردات التشيك من البند  -2

 بتصديرأهم الدول التي قامت الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية و 
 :ي وفقاً لى السوق التشيكإ 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  851660البند 

 

 البيان
أهم الدول 
 الُمصِدرة

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغير 
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  

851660) 

 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

84.7 85.3 87.0 95.6 109.0 14.0٪ 68.9 

 15.6 ٪13.1 21.5 19.0 16.7 15.4 14.3 ألمانيا

 8.0 ٪10.6 16.7 15.1 13.6 15.7 16.0 سلوفينيا

 10.3 ٪25.2 16.9 13.5 13.4 13.6 12.7 الصين

 9.0 ٪0.80 12.5 12.4 9.4 10.0 9.8 بولندا

 5.1 ٪4.6 9.1 8.7 9.2 9.2 7.8 إيطاليا
 قيم سالبة(األحمر دوالر )القيم باللون القيمة بالمليون 

 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي

 

  ( قد 851660)البند المواقد الكهربائية التشيكية من  الوارداتتشير اإلحصاءات إلى ان
عن عام   ٪14بنسبة  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  109بلغت نحو 

 2018يوليو  –مليون دوالر، كما بلغت خالل الفترة يناير  95.6الذي بلغ نحو  2016
 مليون دوالر. 68.9نحو 
 

  21.5وذلك بنحو ، التشيك  إليلهذا البند  ُمصدرأهم  هي ألمانياتظهر اإلحصاءات أن 
الذي بلغ  2016عن عام  ٪13.1نحو  وبارتفاع بلغ، 2017مليون دوالر خالل عام 

مليون  16.7و  16.9بنحو  سلوفينيا و الصينتليها كل من  مليون دوالر، 19 نحو
 .2017دوالر علي التوالي وذلك خالل عام 
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 (:مواقد ااز) 732111واردات التشيك من البند  -3
 بتصديرأهم الدول التي قامت الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية و 
 : ي لى السوق التشيكإ 2018يوليو إلى  2013خالل الفترة من  732111البند 
 

 البيان
أهم الدول 
 الُمصِدرة

2013 2014 2015 2016 2017 
نسبة التغير 
عن اخر 
 فترتين )٪(

يوليو  -يناير
2018 

)البند  

732111) 

 

اإلجمالي، بما 
 فيه:

15.1 12.7 14.2 18.9 19.3 2.1٪ 15.5 

 2.4 ٪11.6 3.8 4.3 4.3 4.5 4.7 إيطاليا

 8.6 ٪1.3 7.7 7.6 4.1 2.3 3.7 الصين

 0.767 ٪63.5 1.2 0.734 0.741 0.969 1.6 سلوفينيا

 0.263 ٪16.2 0.818 0.976 0.775 0.810 1.5 بولندا

 - - - - - 0.250 0.914 المجر
 قيم سالبة(األحمر دوالر )القيم باللون القيمة بالمليون 

 المصدر: مكتب االحصاء التشيكي

  ( قد بلغت 732111)البند مواقد الغاز التشيكية من  الوارداتتشير اإلحصاءات إلى ان
عن عام   ٪2.1بنسبة  بارتفاع، وذلك 2017خالل عام  دوالرمليون  19.3نحو 
 2018يوليو  –مليون دوالر، كما بلغت خالل الفترة يناير  18.9الذي بلغ نحو  2016
 مليون دوالر. 15.5 نحو

  حيث ، إلي التشيكلهذا البند  انُمصدرأهم  هماوإيطاليا الصين تظهر اإلحصاءات أن
حجم  ، وبلغ 2017عام  مليون دوالر 7.7من هذا البند الصين صادرات  حجمبلغ 

 مليون دوالر.3.8 ايطالياصادرات 
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 : الرسوم الجمركية المقررة :سادساً 
  تقوم جمهورية التشيك بتطبيق التعريفة الجمركية الخاصة باالتحاد االوربي على

وهو تاريخ انضمام التشيك  1/5/2004وارداتها من المنتجات المصرية اعتبارا من 
 لعضوية االتحاد االوربي.

  البروتوكوالت المنظمة التفاقية المشاركة المصرية االوربية تعفى الصادرات وبموجب
 المصرية من االجهزة المنزلية من الرسوم الجمركية.

  ومن ناحية أخرى يتم فرص ضريبة مبيعات ) القيمة المضافةValue Added 

Tax سواء انتاج –(على جميع االجهزة الكهربائية التي تباع في السوق المحلي
 % من قيمة السلعة.21تبلغ  -مستورد او ي محل

 
 

 المنظمة لتسويق االجهزة المنزلية في االتحاد االوربي : : المعاييرسابعا
  يتعين على ايه جهة مصدرة لالجهزة المنزلية لدول االتحاد االوربي التأكد من مطابقة

  Electro Magneticالسلعة موضع التصدير لظاهرة االنبعاث االلكترومعناطيسي
Compatibility (EMCوالتي تحكمها الالئحة )89/336/ECC   والمعدلة

 . EMCلالنبعاث االلكترومغناطيسي EEC/93/97بالالئحة رقم 
 

  بي وورو من ينوب عنه في االتحاد األأ –وبموجب تلك الالئحة يتعين على المصدر
تقديم المستندات والشهادات التي تثبت قيام  -و وكيلأ مباشراً  سواء كان مستورداً 

 EMCالمصدر بتطبيق االختبارات والتجارب المعملية التي تؤكد تطابق معايير 
بي، وللسلعة موضع التصدير مع المعايير المقابلة المعمول بها في االتحاد االور

لقة بتاثير االشتراطات الفنية المتع وأوتتضمن تلك المعايير عدد من المواصفات 
 -السلعة على سالمة البيئة المحيطة واالفراد والتي نورد منها ما يلي:

 Emission of harmonics of power frequency on main supply 

 Emission of voltage fluctuations on main supply. 

 Emission of signaling on low-voltage electric installation 

 Emission of conducted & radiated radio frequency disturbance 

 Electrostatic discharge 

 Radio frequency electromagnetic field 

 Surges 

 Pulse magnetic field 

 Voltage variations, dips & interruptions 
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 يتسع المجال لحصرها  خرى العديدة والتي اللي العديد من المؤشرات األإضافة باإل
هنا، ولمزيد من التفاصيل حولها يمكن زيارة الموقع االلكتروني الخاص بالمنظمة 

 .www.europa.eu.int( CENELEC) بية للمواصفات القياسيةووراأل
 

  بي تقديم ما يعرف بالملف وورتحاد األو ومن ينوب عنه في اإلأويتعين على المصدر
للسلطات المختصة بالرقابة على سالمة  Technical construction fileالفني  

بية للمواصفات ووربية والتابعة للمنظمة األوورالسلع الصناعية في السوق األ
 EC declarationقرار كتابي من المستورد إ، مرفقا بها CENELECالقياسية 

for conformity assessment الفنية الالزمة  ختباراتجراء اإلإنه قد قام بأب
للتأكد من مواءمة ظاهرة االنبعاث االلكترومغناطيسي مع المعايير المعمول بها في 

حد المعامل المعتمدة أن يتم اعتماد هذا التقرير من أبي، مع مالحظة واالتحاد االور
 بي.وباالتحاد االور

 

 :ويتضمن الملف الفني المستندات االتية 
 المواصفات العامة للجهاز 

 يم والتركيب الداخلي والخارجي والمكونات الكهربية وااللكترونيةالتصم 

  رسم توضيحي لتركيب الجهازDiagram . 

  المعايير التي تم تطبيقها الختبار سالمة الجهاز من الناحيمة الفنيمة وتمأثيرل علمى البيئمة
 المحيطة واالفراد

  نتائج تحليل مؤشرات ظاهرة االنبعاث االلكترومغناطيسي 

 ابي بتطممابق معممايير ظمماهرة االنبعمماث االلكترومغناطيسممي مممع الالئحممة المشممار اقممرار كتمم
                   ECاليهمما بعاليممه، موثقممة مممن المعامممل المعتمممدة باالتحمماد االوربممي

conformity assessment declaration. 

 
يداع هذا الملف لدى السلطات الرقابية المخولة من قبل اللجنة االوربية لفحصها إويتم 

تحاد و من ينوبه في اإلأ –ودراستها، كما يبين فيها المعايير التي لم يستطع المصدر 
لمزيد و و االمكانات الالزمة لهذا الغرص.ألعدم كفاية الوسائل  ختبارها نظراً إ –بي ووراأل

تيعلى موقع االتحاد االوربي اا يمكن اإلطالعا الموضوع من التفاصيل حول هذ  

http://www.echo.lu/nasd/ 

 
  

http://www.europa.eu.int/
http://www.echo.lu/nasd/
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:  الحصول على ترخيص بتسويق المنتج فى االتحاد االوروبى بموجب ثامنا
 : CE MARKINGعالمة الفحص 

  

  فمممي اسمممواق دول االتحممماد االوربمممي يتعمممين لتسمممويق اي منمممتج الكترونمممي او كهربمممائي
الحصممول عالمممة الجممودة والمطابقممة للمواصممفات الفنيممة ، وتقمموم الجهممات المعنيممة فممي 
االتحمماد االوربممي بفحممص الجهمماز ومممدى مطابقتممه للمواصممفات الفنيممة المعمممول بهمما فممي 

 االتحاد االوربي ، ومن تلك الفحوصات ما يلي والتي تختلف تبعا لنوعية االجهزة:
 االنبعاث االلكترومغناطيسي السابق ذكرها في البند السابق. ظاهرة 

 RADIO testing up to 2000 Watts, 2.7GHz 

 ELECTRICAL SAFETY(Law Voltage Directive)   

 

 المممذين يمتلكمممون مصمممانعا  -جممدير بالمممذكر ان عمممددا كبيمممرا ممممن المسمممتوردين االوربيمممين
الختبارات ، ويتعين علميهم فقمط حاصلة مصانعهم على ترخيص باجراء تلك ا  -لالنتاج

سمتندات والملمف الفنمي للمعاممل التابعمة للجنمة متقديم نتائج تلمك االختبمارات مدعممة بال
 CEاالوربية في االتحاد االوربي للحصول على عالمة المطابقة للمواصمفات القياسمية

MARKING  ومممما نممود االشممارة اليممه فممي هممذا المقممام انممه بموجممب لمموائح االتحمماد
عمن بي فمأن الجهمة المسمتوردة فمي االمب االحيمان همي المسمئولة بصمفة رئيسمية االور

ين على المصدر ان يرفق الملف الفني الخاص بالمنتج تعاجراء تلك االختبارات ولكن ي
ويفضمممل ان يكمممون مترجمممما باللغمممة التشممميكية خاصمممة الجمممزء المتعلمممق بأممممان الجهممماز 

 وسالمته وارشادات االستعمال والكتالوجات.
 

 ن الحصول على تلك العالممةيمكCE  ممن احمدى الجهمات االوربيمة المعتممدة المتواجمدة
وهي هولندية المنشأ ومعتمدة ممن قبمل اللجنمة  CETESTفي مصر والمعروفة باسم 

 االوربية.
 

  لمزيد من التفاصيل حول شروط الحصمول علمى عالممة الجمودة والمطابقمة للمواصمفات
تلممك العالمممة فممي مصممر ، يمكممن مراجعممة الموقممع القياسممية والجهممات التممي يمكنهمما مممنح 

، ات مةاستتهم تانة  ةينقهم  http://www.cetest.nl/us01.htmاالمي  االلكتروني

    cetest@cetect.nlااللئتةتةي 

 

  

http://www.cetest.nl/us01.htm
mailto:cetest@cetect.nl
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 :للتصدير الموجهة للمنتجات الالزمة البيئة وحماية الجودة : متطلباتتاسعا
 

( لتوضح تمتع flowerهزة المنزلية تحت عالمة )ألجحدد االتحاد االوروبى شعار ل -
 .لحماية البيئة ومتطلبات الجودةالمنتج الحامل لهذل العالمة بكل العناصر الالزمة 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en 

 

 سنة بعد توقف انتاج صنف معين  12قطع الغيار البد أن تتوافر لمدة  -

 

 : التعبئة والتغليف :عاشرا
 

كغيرهممما ممممن السممملع والمنتجمممات  -ن تغليمممف االجهمممزة االلكترونيمممة والكهربائيمممة تخضمممعإ
 CEالخاصة باالتحاد االوربمي، فيجمب مراعماة وضمع عالممة  للضوابط واللوائح -المختلفة

علممى الغممالف الخممارجي للسمملعة ، بيانممات المصممنع ودولممة المنشممأ، تمماريخ الصممنع مطابقممة 
وان تكمون  Echo labelingالعبوة الخارجيمة للمعمايير العالميمة للبيئمة او مما يعمرف بمال 

الحمدى اللغمات المسمتخدمة فمي االتحماد تلك البيانات كلها مكتوبة باللغة التشيكية باالضمافة 
 االوربي.

 

 : قنوات االستيراد ومنافذ التوزيع:أحد عشر
 -:التاليتينتمر عملية استيراد االجهزة المنزلية بإحدى قناتي التوزيع 

 حيمممث يوجمممد بالسممموق التشممميكي عمممدد محمممدود مممممن المسمممتورد/ تممماجر التجزئمممة :
االصممناف وبيعهمما للمسممتهلك  لهممذلالمسممتوردين الممذين يقومممون باالسممتيراد المباشممر 

 (   توردين وبيانات االتصال بهممرفق قائمة بالمسي ) النهائ

 

 وهو الطابع الغالب على السوق التشيكي في تجمارة همذل االصمناف  محالت السلسلة:
 وهي تنقسم لنوعين :

  النوع االول: وتمثله محالت السلسلة المتخصصة في بيع االجهزة الكهربائية وهمي
 Indesit و Electroworldمحمممممالت سلسممممملة اوربيمممممة شمممممهيرة مثمممممل فمممممروع ل

المركزيممة فممي جمهوريمممة  دارة ويممتم االسممتيراد مممن خمممالل اال Okayو Datartو
بمما، وهممي تقمموم بتغطيممة النسممبة الكبممرى مممن وورأو فروعهمما المنتشممرة فممي أالتشمميك 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en
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خممالل وارداتهمما مممن خممالل فروعهمما الرئيسممية بينممما تقمموم باسممتيراد نسممبة اقممل مممن 
 .االستيراد المباشر

 
 وتمثلمه المحمالت المتخصصمة فممي بيمع منتجمات متنوعمة ممن ضمممنها النموع الثماني :

االجهزة المنزلية ويتشمابه اسملوب االسمتيراد فمي تلمك المحمالت ممع االسملوب المذي 
تتبعه محالت السلسلة المشار اليها في النقطة السابقة ، ومن اهم محالت السلسملة 

 Makro Cash & Carry .الجهزة المنزلية بجانب سلع اخرىالتي تقوم ببيع ا

 
 

 عشر: األسعار واألذواق السائدة: نيثا
فيما يلي الروابط الخاصة بأهم سالسل األجهزة المنزلية في السوق التشيكي والتي تعرص 
 خاللها أسعار المنتجات وأنواعها المختلفة المتاحة للمستهلك التشيكي، وضعاً في اإلعتبمار

 % على هذل األصناف:21أن التشيك تفرص ضريبة ضيمة مضافة بنسبة 

 
 )أشهر موقع بيع على اإلنترنت في التشيك( MALL.CZموقع البيع األليكتروني 

https://www.mall.cz/bile-zbozi  

 
 أكبر وأهم سلسلة بيع منتجات كهربائية في التشيك EURONICSموقع سلسلة 

https://www.euronics.cz/velke-spotrebice/c-1166/  

 
ثمماني أكبممر سلسمملة بيممع منتجممات كهربائيممة فممي  DATARTالموقممع االليكترونممي لسلسمملة 

 التشيك:
https://www.datart.cz/velke-domaci-spotrebice.html  

 

https://www.mall.cz/bile-zbozi
https://www.euronics.cz/velke-spotrebice/c-1166/
https://www.datart.cz/velke-domaci-spotrebice.html


 

               
 

 سفارة جمهورية مصر العربية
 مكتب التمثيل التجاري

 بــراج

 

 

18 
 

 المستوردين  التشيك لألجهزة المنزلية بياناتثالث عشر : 

 

 
Importers of electrical appliances 
 

 

 

J.M. Trade International, spol. s r.o.    

Kollárova 2288 

390 02 Tábor  

Tel./Fax:  +420 381 252 050 

E-mail: info@mujperfekt.cz  

 

K+B Expert  spol. s.r.o. 

U Expertu 91 

250 96  Klíčany u Prahy 

Tel.  +420 272 122 111, 272 122 473 

Fax: +420 272 122 509 

E-mail:  office@kbexpert.cz 

              klicany@expert.cz 

 

Electro World s.r.o. 

Chlumecká 1531 

198 19 Praha 9 

Tel.  +420 281 028 501 

Fax: +420 281 028 495 
E-mail: info@electroworld.cz 

 

MarexTrade, s.r.o. 

K Šeberáku 180/1 

148 00  Praha 4 

Tel.  +420 244 911 979  
E-mail: info@marextrade.cz  

            obchod@marextrade.cz 

 

AMICA COMMERCE s.r.o. 

Šafránkova 1243/3 

155 00  Praha 5 

Tel.  +420 257 314 325 

E-mail: infocz@amica.com.pl 

 

O-KAY s.r.o. 

Kšírova 676/259 

619 00 Brno – Horní Heršpice 
Tel.  + 420 545 544 511 

Fax: + 420 545 544 512 

E-mail:  obchod@okay.cz 

 

 

 

Helmond, s.r.o. (wholesale) 

mailto:info@mujperfekt.cz
mailto:office@kbexpert.cz
mailto:klicany@expert.cz
mailto:info@marextrade.cz
mailto:obchod@marextrade.cz
mailto:infocz@amica.com.pl
http://www.okay.cz/kontakty/
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J.Sudka 1531  

744 01 Frenštát p.Radhoštěm 

Tel. +420 777 889 986,  

Fax: +420 724 772 591  

E-mail: info@helmond.cz  

 

HP Tronic, a.s.  (distributor) 
Prštné - Kútíky 637 

760 01  Zlín 

Tel.  +420 577 055 111  

Fax: +420 577 217 400  

E-mail: info@hptronic.cz 

 

Datart International, a.s. 

Křižíkova 148/34 (Corso IIa) 

186 00 Praha 8 

Tel.  +420 225 991 111 

E-mail: infolinka@datart.cz 

 

 

  

mailto:info@helmond.cz
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 التعقيــب:الرأي و
 

يتضح لنا من تلك الدراسة بوجمود فمرص للصمادرات المصمرية ممن االصمناف خاصمة 
، اال انممه فممي ظممل تعممدد الشممركات االجنبيممة التممي انشممات فروعمما لهمما محممل الدراسممة 

بالتشيك او مكاتب تمثيل، فإن االمر يستلزم جهودا مكثفة من قبل الشركات المصرية 
 .  لدخول السوق

 
 

 في التعامل مع السوق التشيكي هناك عناصر يجب اخذها في االعتبارو: 

ضافة لمنافستها ب تسويقه، باإلجودة المنتج المطلوتناسب االسعار مع مستوى  .1
االهتمام بجودة التصنيع ومستوى ، مع  للسلع المثيلة المتوافرة بالسوق التشيكي

 التشطيب.

 
 

في حالة ارسال كتالوجات يجب ان تكون باللغة االنجليزية ومطبوعة على مستوى  .2
، علماً بأنه لوان والتصميماتو جاذبية األأعالي سواء من حيث نوعية الورق 

يفضل الكتالوجات االليكترونية من خالل موقع الشركات المصرية المصنعة، حيث 
 .يسهل للمستورد التشيكي ترجمة الموقع باللغة التشيكية من خالل االنترنت

 

 

يرض  اا يشم  التااحث ما الجاةب التشيئي اةواتا متنق ة م  التناتا،  حيث ال  .3

ا يمتق ةعاطه ليشم  أتاةما يمئ   يكتصة التناتا تتى تمتية التصقية المنتا ة،

 ت التصنيا الجز ي.أالتصنيا لحزاب الاية 
 

أهمية التناطق ما مةااز الصياةة لتوفية خقمات ما  نق الايا تالصياةة ،  حيث أا  .4

موافة خقمة ما  نق الايا منق م  أهم النوام  التي محق  طةارات الشةا  لتمزتهتك 

 التشيئي.
 

 


