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أولاً:بياناتًأساسيةًعنًجمهوريةًالتشيك:
فيما يلي جدول يوضح االحصاءات األساسية الخاصة بجمهورية التشيك وفقا ً ألحدث
البيانات المتاحة :
المساحة
السكان
العاصمة
الموقع  -اللغة

 78866كم2
 10.5مليون نسمة
براج
وسط أوروبا وتحدها بولندا من الشمال ،والمانيا منالغررب والشرمال الغربرري والنمسرا مررن الجنروب سررلوفاكيا
من الشرق.
-التشيكية

التوقيت المحلى

الشتوي :توقيت جرينتش  +ساعة  ،ويبدأ اعتباراً من
ليلة السبت االخيرة من شهر أكتوبر.
الصيفي :توقيت جرينتش  +ساعتين  ،ويبدأ اعتبارا ً
من ليلة السبت االخيرة من شهر مارس.

الموانئ البحرية والنهرية
ال توجد موانئ بحريرة فرـى جمهوريرة التشريك حيرث انهرا
دولة حبيسة ال تطل على بحار أو محيطات  ،وتعتمرد فرى
تجارتها على الموانئ االلمانيرة هرامبورج ) والكرواتيرة
رييكرررا ) والسرررلوفانية كررروبر )  ،ومينررراء ترييسرررتا)
 DECTNااليطالي  ،ويوجـد بهـــا مينــاء نهرى فى مدينة
 LABE.شمال مدينة بوهيميا وهـــو ميناء مرتبط بنهر
طرق الشحن من مصر إلى جمهورية التشيك جروي  ،بررري ،وبحرري عررن طريرق المرروانئ االوروبيررة
هامبورج -ترييستا – رييكا) أو أي ميناء اخر.
يوجد عشر مناطق حرة فى التشيك.
المناطق الحرة بالدولة
العملة
) ( CZKكراون تشيكي
معدل نمو إجمالي الناتج المحلي

 %2.4خالل عام 2016

متوسط إجمالى األجور

 29320كرونة تشيكي عام 2016ما يعادل 1190دوالر).

معدل البطالة
معدل التضخم

 %4عام .2016

السياسات المالية والجمركية

 %0.7خالل 2016
تطبق جمهورية التشيك النظرام الجمركري المتبرع فري دول االتحراد
االوروبي بالنسبة للواردات والصادرات من العالم الخارجي.

اجمالي الصادرات التشيكية السلعية الى العالم

 147.06مليار يورو خالل عام 2016

أهم الصادرات التشيكية

المراجيل والمضخات  ،االجهزة والمعدات الكهربائية ،السيارات،
منتجرررات الحديرررد والصرررلب  ،منتجرررات المطررراط  ،وقرررود معررردني،
البالستيك ومنتجاته ،االثاث ،االجهزة البصرية واجهزة التصروير
الفوترروارافي ،األلعرراب وااالت الرياضررية ،االخشرراب ومنتجاتهررا،
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الورق والورق المقوى ،الزجاج ومنتجاته.
اجمالي الواردات التشيكية السلعية من العالم

أهم الواردات التشيكية

 129.05مليار يورو خالل عام 2016
االجهررررزة البصرررررية واجهررررزة التصرررروير الفوترررروارافي،
المطاط ومنتجاته ،الورق والرورق المقروى ،األلومنيروم،
المراجيررل والمضررخات  ،االجهررزة والمعرردات الكهربائيررة،
الوقررررود المعرررردني ،السرررريارات  ،البالسررررتيك ومنتجاترررره،
الحديررررد والصررررلب ومنتجاترررره ،المنتجررررات الصرررريدالنية،
االثاث.

المصدر :مكتب االحصاء التشيكي
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ثانيا  :أهم مالمح سوق منتجات االجهزة المنزلية في جمهورية التشيك
 تعرررد جمهوريرررة التشررريك – كغيرهرررا مرررن العديرررد مرررن دول العرررالم -مرررن الررردول المنتجرررة
والمستوردة في ذات الوقت لالجهزة المنزلية.
 ويتميز هذا القطاع بارتفاع معدالت االنتاجية والقيمة المضرافة باالضرافة الرى القاعردة
االنتاجيررة العريضررة الترري تتميررز بكثافررة االسررتثمارات الترري تسررتخدم احرردث التقنيررات
التكنولوجيررررة ،وذلررررك بفضررررل الحرررروافز المتنوعررررة الترررري تقرررردمها الحكومررررة التشرررريكية
لالستثمارات االجنبية ،بدءا من االعفاء من الضرائب على ارباح الشركات واعفاءات
اخرى متعلقة بتشغيل وتدريب واعادة تأهيل العمالة المحلية بتلك الشركات.
 وقررد اتخررذت العديررد مررن الشررركات العالميررة ومتعررددة الجنسرريات Multinationals
جمهورية التشيك مركزا لتصنيع وتجميع االجهزة االلكترونيرة والكهربائيرة منرذ نهايرة
عقد التسعينات من القرن الماضي.
 ومرن اكبررر الشررركات العالميررة العاملرة فرري قطرراع االجهررزة المنزليرة علررى االطررالق هرري
شركة  Siemens AGااللمانية  ،وقد بدأت شركة  Siemensفي جمهوريرة التشريك
منذ عام  1890بتصنيع اجهزة االضاءة لمسرح براج القومي ،ثم تم تاميم ومصادرة
الشركة خالل الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى عام  .1968وفي عرام
 1989قامررت الشررركة بانشرراء العديررد مررن خطرروط االنترراج فرري قطاعررات متعررددة منهررا
االجهرزة المنزليرة ،وقامرت بشرراء حصرة  %50مرن اسرهم شرركة BSH Domaci
 Spotrebice. S.r.oالتشيكية المتخصصة في انتاج االجهزة المنزلية.
 وتقررررروم الشرررررركة باالنتررررراج فررررري جمهوريرررررة التشررررريك لصرررررالح العالمرررررات التجاريرررررة
 Siemens,Bosch,Gaggenauوالتصدير لالسواق المختلفة.
 وباستثناء شركة  Siemensنجد ان االرب الشرركات االجنبيرة المتواجردة فري التشريك
تعتمد في االساس على استيراد منتجاتها من الفروع المنتشرة باوربا وال يرتم تصرنيع
اال جزء محدود من قطع الييعار سملعتازمات االجهعزة الاهيةا يعة – اذا معا معم اسعتءنا
مصني اجهزة الموةايل سالصناعات االلاتيسنية الدقيقعة ششعااات االمصعاالت سلواامهعا
ساجهزة الييليفي -فشيشة  Philipsالهولنديعة معءال سالتعي ةعدأت فعي مزاسلعة نشعا ها
ةالتشععيك منععم عععا  ،1995ممتاععك مصععننا النتععات اااععات التافزيععوا فق ع  ،امععا ةقيععة
منتجعات فيايععال الشعهيية شالءالجععات ساليلعاالت سيييهععا فيعتم اسععتيياعها معن الفععيس
االسرةية االخيي.
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 وشركة  Matsushitaاليابانية تمتلك مصنعا النتاج التلفزيونات ومستلزماتها  ،ويتم
التصرررررنيع بغررررررال التصررررردير السرررررواق الررررردول االوربيرررررة ويرررررتم اسرررررتيراد منتجرررررات
 Matsushitaاالخرى من فروع الشركة في اوربا و اسيا.
 امرا كرل مرن شرركة  Electroluxالسررويدية المتخصصرة فري انتراج االجهرزة المنزليررة
تحرررت العالمرررات التجاريرررة  Zanussiو  ، AGEوشرررركة  SONYاليابانيرررة فتمتلرررك
العديد من مراكز الصيانة والبيع ولكنها ال تقوم باالنتاج فري جمهوريرة التشريك  ،ففري
حالة  SONYيتم االستيراد عن طريق االدارة الرئيسية في بروكسل .
 امررا الشررركات التشرريكية فأنتاجهررا محرردود ،وتعررد شررركة  ETAالترري تنررتج العديررد مررن
االجهزة المنزلية من اهم تلك الشركات على االطالق.
 وباالضافة لمراكز البيع والتوزيرع التري تمتلكهرا تلرك الشرركات  ،فهري تقروم فري نفرس
الوقت بعرال منتجاتها في منافذ البيع االخرى كمحالت السلسلة المتخصصة فري بيرع
تلك المنتجات او تلك المحالت التي تبيع منتجات متنوعة من ضمنها اجهزة كهربائية.

ثالثا ً :التعريف بالسلع محل البحث:
تتناول الدراسة البنود التالية :
850811
851660
732111

مكانس كهربائية
مواقد كهربائية
مواقد ااز

6

سفارة جمهورية مصر العربية
مكتب التمثيل التجاري
بــراج

رابعاً :الصادرات التشيكية من بنود الدراسة:
 -1صادرات التشيك من البند  850811مكانس كهربائية):
الجدول التالي يوضح اجمالي الصادرات التشيكية وأهم الدول التي قامت باستيراد
البند  850811خالل الفترة من  2013إلى  2016من جمهورية التشيك وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)850811

أهم الدول
المستوردة
اإلجمالي ،بما فيه:
سلوفاكيا
بولندا
المجر
ألمانيا
روسيا
أوكرانيا
بلغاريا
إستونيا

2013

2014

2015

2016

13.4
5.6
1.5
1.5
1.1
0.699
0.522
0.304
0.291

19.1
6.6
2.4
2.1
1.8
0.613
-

24.1
7.5
3.03
3.01
5.8
0.646
-

34.9
10.8
6.3
3.1
8.9
0.800
-

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
44.8
44
107.9
2.9
53.4
23.8
-

 تشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من المكانس الكهربائية البند )850811
قد بلغت نحو  34.9مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بارتفاع بنسبة  ٪44.8عن
عام  2015الذي بلغ نحو  24.1مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن سلوفاكيا هي أهم مستورد على اإلطالق لهذا البند من التشيك
وذلك بنحو  10.8مليون دوالر خالل عام  ،2016وبزيادة بلغت نحو  ٪44عن عام
 2015الذي بلغ نحو  7.5مليون دوالر .تليها ألمانيا التي زاد استيرادها من هذا
البند بشكل ملحوظ عامي  2015و  2016حيث بلغت  5.8و  6.3مليون دوالر
علي التوالي بعد أن بلغ عامي  2013و  1.1 2014و  1.8مليون دوالر فقط علي
التوالي.
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 -2صادرات التشيك من البند  851660مواقد كهربائية):
الجدول التالي يوضح اجمالي الصادرات التشيكية وأهم الدول التي قامت باستيراد
البند  851660خالل الفترة من  2013إلى  2016من جمهورية التشيك وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)851660

أهم الدول
المستوردة
اإلجمالي ،بما فيه:
السويد
سلوفاكيا
ألمانيا
روسيا
بولندا
المجر
صربيا
أوكرانيا

2013

2014

2015

2016

70.8
14.8
12.6
6.5
6.1
5.2
4.4
3.1
2.8

77.6
15.50
15.55
7.9
4.9
7.8
6.2
3.2
-

72.4
12.5
17.3
8.8
5.6
6.5
5.2
2.4
-

72.5
8.8
21.9
8.2
7.2
7.3
5.0
1.8
-

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
0.1
 29.626.6
 6.828.6
12.3
 3.8 25-

 تشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من المواقد الكهربائية البند )851660
قد بلغت نحو  72.5مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بانخفاال ضئيل تبلغ نسبته
نحو  ٪0.1عن عام  2015الذي بلغ نحو  72.4مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن سلوفاكيا هي أهم مستورد على اإلطالق لهذا البند من التشيك
وذلك بنحو  21.9مليون دوالر خالل عام  ،2016وبزيادة بلغت نحو  ٪26.6عن
عام  2015الذي بلغ نحو 17.3مليون دوالر ،تليها كل من السويد وألمانيا بنحو
 8.8و  8.2مليون دوالر علي التوالي وذلك خالل عام .2016
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 -3صادرات التشيك من البند  732111مواقد ااز):
الجدول التالي يوضح اجمالي الصادرات التشيكية و أهم الدول التي قامت باستيراد البند
 732111خالل الفترة من  2013إلى  2016من جمهورية التشيك وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)732111

أهم الدول
المستوردة
اإلجمالي ،بما فيه:
روسيا
أوكرانيا
المجر
ألمانيا
سلوفاكيا
بولندا
كازاخستان
انجلترا

2013

2014

2015

2016

26.0
10.6
4.2
2.4
2.3
2.0
1.3
0.514
0.502

22.3
8.0
1.4
2.6
2.9
0.553
1.5
0.421

19.3
5.3
0.618
2.5
3.6
2.8
1.1
-

21.3
4.5
0.850
2.1
4.8
3.2
1.7
0.313

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
10.3
 15.137.5
 1633.3
14.3
54.5
-

 تشير اإلحصاءات إلى ان الصادرات التشيكية من مواقد الغاز البند  )732111قد بلغت
نحو  21.3مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بانخفاال بنسبة  ٪10.3عن عام
 2015الذي بلغ نحو  19.3مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن روسيا هي أهم مستورد لهذا البند من التشيك وذلك بنحو 4.5
مليون دوالر خالل عام  ،2016وبانخفاال بلغ نحو  ٪15.1عن عام  2015الذي
بلغ نحو 5.3مليون دوالر ،تليها كل من ألمانيا والمجر بنحو  4.8و  2.1مليون
دوالر علي التوالي وذلك خالل عام .2016
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خامسا ً :الواردات التشيكية من بنود الدراسة:
 -1واردات التشيك من البند  850811مكانس كهربائية):
الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية و أهم الدول التي قامت بتصدير
البند  850811خالل الفترة من  2013إلى  2016إلى السوق التشيكي وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)850811

أهم الدول ال ُمصدرة
اإلجمالي ،بما فيه:
الصين
ألمانيا
المجر
الواليات المتحدة
النمسا
ماليزيا
كندا
إيطاليا

2013

2014

2015

2016

33.6
22.1
3.1
2.6
1.2
0.761
0.746
0.641
0.510

42.8
25.2
6.7
4.1
1.3
0.854
0.463
1.1

56.8
31.1
8.4
6.0
1.3
1.1
0.982

65.6
36.2
10.9
5.5
1.4
1.7
2.1

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
15.5
16.4
29.7
 8.3 10027.2
113.8

 تشير اإلحصاءات إلى ان الواردات التشيكية من المكانس الكهربائية البند  )850811قد
بلغت نحو  65.6مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بارتفاع بنسبة  ٪15.5عن
عام  2015الذي بلغ نحو  56.8مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن الصين هي أهم ُمصدر لهذا البند إلي التشيك علي اإلطالق،
وذلك بنحو  36.2مليون دوالر خالل عام  ،2016وبارتفاع بلغ نحو  ٪16.4عن
عام  2015الذي بلغ نحو  31.1مليون دوالر ،تليها كل من ألمانيا والمجر بنحو
 10.9و  5.5مليون دوالر علي التوالي وذلك خالل عام .2016
 تشير اإلحصاءات إلى عدم وجود أية صادرات مصرية من هذا البند إلي التشيك خالل
الفترة محل الدراسة.
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 -2واردات التشيك من البند  851660مواقد كهربائية):
الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية وأهم الدول التي قامت بتصدير
البند  851660خالل الفترة من  2013إلى  2016إلى السوق التشيكي وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)851660

أهم الدول ال ُمصدرة

2013

2014

2015

2016

اإلجمالي ،بما فيه:
ألمانيا
سلوفينيا
الصين
بولندا
إيطاليا
تركيا
أسبانيا
سلوفاكيا

84.7
14.3
16.0
12.7
9.8
7.8
6.7
6.2
4.3

85.3
15.4
15.7
13.6
10.0
9.2
6.8
5.4
3.5

87.0
16.7
13.6
13.4
9.4
9.2
6.2
6.1
5.3

95.6
19.0
15.1
13.5
12.4
8.7
6.8
7.0
6.9

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
9.9
13.8
11.0
0.7
31.9
 5.49.7
14.7
30.1

 تشير اإلحصاءات إلى ان الواردات التشيكية من المواقد الكهربائية البند  )851660قد
بلغت نحو  95.6مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بارتفاع بنسبة  ٪9.9عن عام
 2015الذي بلغ نحو  87.0مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن ألمانيا هي أهم ُمصدر لهذا البند إلي التشيك  ،وذلك بنحو 19
مليون دوالر خالل عام  ،2016وبارتفاع بلغ نحو  ٪13.8عن عام  2015الذي بلغ
نحو  16.7مليون دوالر ،تليها كل من سلوفينيا والصين بنحو  15.1و 13.5
مليون دوالر علي التوالي وذلك خالل عام .2016
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 -3واردات التشيك من البند  732111مواقد ااز):
الجدول التالي يوضح اجمالي الواردات التشيكية وأهم الدول التي قامت بتصدير
البند  732111خالل الفترة من  2013إلى  2016إلى السوق التشيكي وفقا ً ألحدث
اإلحصاءات الرسمية التشيكية :
البيان

البند
)732111

أهم الدول ال ُمصدرة

2013

2014

2015

2016

اإلجمالي ،بما فيه:
إيطاليا
الصين
سلوفينيا
بولندا
المجر
أسبانيا
تركيا
الواليات المتحدة

15.1
4.7
3.7
1.6
1.5
0.914
0.625
0.540
0.492

12.7
4.5
2.3
0.969
0.810
0.250
0.455
0.601
0.590

14.2
4.3
4.1
0.741
0.775
0.568
0.505
0.383

18.9
4.3
7.6
0.734
0.976
0.605
0.610
-

نسبة التغير عن
اخر فترتين )٪
33.1
0
85.3
 0.925.9
6.5
20.8
100 -

 تشير اإلحصاءات إلى ان الواردات التشيكية من مواقد الغاز البند  )732111قد بلغت
نحو  18.9مليون دوالر خالل عام  ،2016وذلك بارتفاع بنسبة  ٪33.1عن عام
 2015الذي بلغ نحو  14.2مليون دوالر.
 تظهر اإلحصاءات أن إيطاليا والصين هما أهم ُمصدران لهذا البند إلي التشيك ،حيث
تقاربت القيمة التصديرية خالل فترة الدراسة بينهما ،حيث بلغ مجموع صادرات
إيطاليا من هذا البند خالل الفترة من  2013إلي  2016نحو  17.8مليون دوالر،
وبلغت صادرات الصين أيضا ً من هذا البند خالل نفس الفترة نحو  17.7مليون
دوالر.

12

سفارة جمهورية مصر العربية
مكتب التمثيل التجاري
بــراج

سادسا ً :الرسوم الجمركية المقررة :

 تقوم جمهورية التشيك بتطبيق التعريفة الجمركية الخاصة باالتحاد االوربي على
وارداتها من المنتجات المصرية اعتبارا من  2004/5/1وهو تاريخ انضمام التشيك
لعضوية االتحاد االوربي.
 وبموجب البروتوكوالت المنظمة التفاقية المشاركة المصرية االوربية تعفى الصادرات
المصرية من االجهزة المنزلية من الرسوم الجمركية.
 ومن ناحية أخرى يتم فرال ضريبة مبيعات القيمة المضافة Value Added
)Taxعلى جميع االجهزة الكهربائية التي تباع في السوق المحلي –سواء انتاج
محلي اومستورد -تبلغ  %21من قيمة السلعة.

سابعا :المعايير المنظمة لتسويق االجهزة المنزلية في االتحاد االوربي :
 يتعين على ايه جهة مصدرة لالجهزة المنزلية لدول االتحاد االوربي التأكد من مطابقة
السلعة موضع التصدير لظاهرة االنبعاث االلكترومعناطيسي Electro Magnetic
 )EMC Compatibilityوالتي تحكمها الالئحة  89/336/ECCوالمعدلة
بالالئحة رقم  93/97/EECلالنبعاث االلكترومغناطيسي. EMC
 وبموجب تلك الالئحة يتعين على المصدر – أو من ينوب عنه في االتحاد األوروبي
سواء كان مستورداً مباشراً أو وكيل -تقديم المستندات والشهادات التي تثبت قيام
المصدر بتطبيق االختبارات والتجارب المعملية التي تؤكد تطابق معايير EMC
للسلعة موضع التصدير مع المعايير المقابلة المعمول بها في االتحاد االوروبي،
وتتضمن تلك المعايير عدد من المواصفات أو االشتراطات الفنية المتعلقة بتاثير
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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 باإلضافة إلي العديد من المؤشرات األخرى العديدة والتي ال يتسع المجال لحصرها
هنا ،ولمزيد من التفاصيل حولها يمكن زيارة الموقع االلكتروني الخاص بالمنظمة
األوروبية للمواصفات القياسية .www.europa.eu.int )CENELEC
 ويتعين على المصدر أو ومن ينوب عنه في اإلتحاد األوروبي تقديم ما يعرف بالملف
الفني  Technical construction fileللسلطات المختصة بالرقابة على سالمة
السلع الصناعية في السوق األوروبية والتابعة للمنظمة األوروبية للمواصفات
القياسية  ،CENELECمرفقا بها إقرار كتابي من المستورد EC declaration
 for conformity assessmentبأنه قد قام بإجراء اإلختبارات الفنية الالزمة
للتأكد من مواءمة ظاهرة االنبعاث االلكترومغناطيسي مع المعايير المعمول بها في
االتحاد االوروبي ،مع مالحظة أن يتم اعتماد هذا التقرير من أحد المعامل المعتمدة
باالتحاد االوروبي.







 ويتضمن الملف الفني المستندات االتية:
المواصفات العامة للجهاز
التصميم والتركيب الداخلي والخارجي والمكونات الكهربية وااللكترونية
رسم توضيحي لتركيب الجهاز . Diagram
المعايير التي تم تطبيقها الختبار سالمة الجهاز من الناحية الفنية وتأثيره علرى البيئرة
المحيطة واالفراد
نتائج تحليل مؤشرات ظاهرة االنبعاث االلكترومغناطيسي
اقرررار كتررابي بتطررابق معررايير ظرراهرة االنبعرراث االلكترومغناطيسرري مررع الالئحررة المشررار
اليهررا بعاليرره ،موثقررة مررن المعامررل المعتمرردة باالتحرراد االوربرريEC
.conformity assessment declaration

ويتم إيداع هذا الملف لدى السلطات الرقابية المخولة من قبل اللجنة االوربية لفحصها
ودراستها ،كما يبين فيها المعايير التي لم يستطع المصدر – أو من ينوبه في اإلتحاد
األوروبي – إختبارها نظراً لعدم كفاية الوسائل أو االمكانات الالزمة لهذا الغرال .ولمزيد
من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن اإلطالع على موقع االتحاد االوربي ااتي
http://www.echo.lu/nasd/
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ثامنا :الحصول على ترخيص بتسويق المنتج فى االتحاد االوروبى بموجب
عالمة الفحص : CE MARKING
 يتعرررين لتسرررويق اي منرررتج الكترونررري او كهربرررائي فررري اسرررواق دول االتحررراد االوربررري
الحصررول عالمررة الجررودة والمطابقررة للمواصررفات الفنيررة  ،وتقرروم الجهررات المعنيررة فرري
االتحاد االوربري بفحرص الجهراز ومردى مطابقتره للمواصرفات الفنيرة المعمرول بهرا فري
االتحاد االوربي  ،ومن تلك الفحوصات ما يلي والتي تختلف تبعا لنوعية االجهزة:
 ظاهرة االنبعاث االلكترومغناطيسي السابق ذكرها في البند السابق.
RADIO testing up to 2000 Watts, 2.7GHz 
ELECTRICAL SAFETY(Law Voltage Directive) 
 جرردير بالررذكر ان عررددا كبيرررا مررن المسررتوردين االوربيررين -الررذين يمتلكررون مصررانعا
لالنتاج -حاصلة مصانعهم على ترخيص باجراء تلك االختبارات  ،ويتعين عليهم فقط
تقديم نتائج تلك االختبارات مدعمة بالمسرتندات والملرف الفنري للمعامرل التابعرة للجنرة
االوربية في االتحاد االوربي للحصول على عالمة المطابقة للمواصفات القياسية CE
 MARKINGوممررا نررود االشررارة اليرره فرري هررذا المقررام انرره بموجررب لرروائح االتحرراد
االوربي فأن الجهة المسرتوردة فري االرب االحيران هري المسرئولة بصرفة رئيسرية عرن
اجراء تلك االختبارات ولكن يتعين على المصدر ان يرفق الملف الفني الخاص بالمنتج
ويفضرررل ان يكرررون مترجمرررا باللغرررة التشررريكية خاصرررة الجرررزء المتعلرررق بأمررران الجهررراز
وسالمته وارشادات االستعمال والكتالوجات.
 يمكن الحصول على تلك العالمة CEمن احردى الجهرات االوربيرة المعتمردة المتواجردة
في مصر والمعروفة باسم  CETESTوهي هولندية المنشأ ومعتمدة من قبل اللجنة
االوربية.
 لمزيد من التفاصيل حول شروط الحصول على عالمة الجرودة والمطابقرة للمواصرفات
القياسرية والجهرات التري يمكنهرا مرنح تلرك العالمرة فري مصرر  ،يمكرن مراجعرة الموقررع
االلكتروني االمي  ، http://www.cetest.nl/us01.htmاس مياساتهم عاي ةييدهم
االلاتيسني cetest@cetect.nl
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تاسعا :متطلبات الجودة وحماية البيئة الالزمة للمنتجات الموجهة للتصدير:
 حدد االتحاد االوروبى شعار لألجهزة المنزلية تحت عالمة  )flowerلتوضح تمتعالمنتج الحامل لهذه العالمة بكل العناصر الالزمة لحماية البيئة ومتطلبات الجودة.
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/ecodesign_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en

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

عاشرا :التعبئة والتغليف :
إن تغليرررف االجهرررزة االلكترونيرررة والكهربائيرررة تخضرررع -كغيرهرررا مرررن السرررلع والمنتجرررات
المختلفة -للضوابط واللوائح الخاصة باالتحاد االوربي ،فيجب مراعاة وضرع عالمرة CE
علررى الغررالف الخررارجي للسررلعة  ،بيانررات المصررنع ودولررة المنشررأ ،ترراريخ الصررنع مطابقررة
العبوة الخارجية للمعايير العالميرة للبيئرة او مرا يعررف برال  Echo labelingوان تكرون
تلك البيانات كلها مكتوبة باللغة التشيكية باالضافة الحدى اللغات المسرتخدمة فري االتحراد
االوربي.

أحد عشر :قنوات االستيراد ومنافذ التوزيع:
تمر عملية استيراد االجهزة المنزلية بإحدى قناتي التوزيع التاليتين-:
 المسرررتورد /تررراجر التجزئرررة  :حيرررث يوجرررد بالسررروق التشررريكي عررردد محررردود مرررن
المستوردين الذين يقومرون باالسرتيراد المباشرر لهرذه االصرناف وبيعهرا للمسرتهلك
النهائي مرفق قائمة بالمستوردين وبيانات االتصال بهم )
 محالت السلسلة:وهو الطابع الغالب على السوق التشيكي في تجارة هذه االصناف
وهي تنقسم لنوعين :
 النوع االول :وتمثله محالت السلسلة المتخصصة في بيع االجهزة الكهربائية وهي
فرررررروع لمحرررررالت سلسرررررلة اوربيرررررة شرررررهيرة مثرررررل  Electroworldو Indesit
و Datartو Okayويررتم االسررتيراد مررن خررالل االدارة المركزيررة فرري جمهوريررة
التشيك أو فروعهرا المنتشررة فري أوروبرا ،وهري تقروم بتغطيرة النسربة الكبررى مرن
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وارداتهررا مررن خررالل فروعهررا الرئيسررية بينمررا تقرروم باسررتيراد نسرربة اقررل مررن خررالل
االستيراد المباشر.
 النوع الثاني  :وتمثلره المحرالت المتخصصرة فري بيرع منتجرات متنوعرة مرن ضرمنها
االجهزة المنز لية ويتشابه اسلوب االسرتيراد فري تلرك المحرالت مرع االسرلوب الرذي
تتبعه محالت السلسلة المشار اليها في النقطة السابقة  ،ومن اهم محالت السلسلة
التي تقوم ببيع االجهزة المنزلية بجانب سلع اخرى. Makro Cash & Carry

ثاني عشر :األسعار واألذواق السائدة:
فيما يلي الروابط الخاصة بأهم سالسل األجهزة المنزلية في السوق التشيكي والتي تعرال
خاللها أسعار المنتجات وأنواعها المختلفة المتاحة للمستهلك التشيكي ،وضعا ً في اإلعتبار
أن التشيك تفرال ضريبة ضيمة مضافة بنسبة  %21على هذه األصناف:
موقع البيع األليكتروني  MALL.CZأشهر موقع بيع على اإلنترنت في التشيك)
https://www.mall.cz/bile-zbozi
موقع سلسلة  EURONICSأكبر وأهم سلسلة بيع منتجات كهربائية في التشيك
https://www.euronics.cz/velke-spotrebice/c-1166/
الموقررع االليكترونرري لسلسررلة  DATARTثرراني أكبررر سلسررلة بيررع منتجررات كهربائيررة فرري
التشيك:
https://www.datart.cz/velke-domaci-spotrebice.html
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 أهم المستوردين التشيك لألجهزة المنزلية: ثالث 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)
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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

الرأي والتعقيــب:
يتضح لنا من تلك الدراسة بوجود فرص للصرادرات المصررية مرن االصرناف خاصرة
محررل الدراسررة  ،اال انرره فرري ظررل تعرردد الشررركات االجنبيررة الترري انشررات فروعررا لهررا
بالتشيك او مكاتب تمثيل ،فإن االمر يستلزم جهودا مكثفة من قبل الشركات المصرية
لدخول السوق .


وفي التعامل مع السوق التشيكي هناك عناصر يجب اخذها في االعتبار:
 .1تناسب االسعار مع مستوى جودة المنتج المطلوب تسويقه ،باإلضافة لمنافستها
للسلع المثيلة المتوافرة بالسوق التشيكي  ،مع االهتمام بجودة التصنيع ومستوى
التشطيب.
 .2في حالة ارسال كتالوجات يجب ان تكون باللغة االنجليزية ومطبوعة على مستوى
عالي سواء من حيث نوعية الورق أو جاذبية األلوان والتصميمات ،علما ً بأنه
يفضل الكتالوجات االليكترونية من خالل موقع الشركات المصرية المصنعة ،حيث
يسهل للمستورد التشيكي ترجمة الموقع باللغة التشيكية من خالل االنترنت.
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 .3يفضل اا يشمل التااحث م الجانب التشياي انواعا متندعة من التناسا ،ةحيث ال
يقتصي التناسا عاى عماية التصديي المنتاعة ،سانما يمان أا يمتد نطاقه ليشمل
التصني لحلاب الييي أس التصني الجز ي.
 .4أهمية التناقد م مياشز الصيانة لتوفيي خدمات ما ةند الاي سالصيانة  ،حيث أا
موافي خدمة ما ةند الاي مند من أهم النوامل التي محدع قيارات الشيا لاملتهاك
التشياي.
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