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  )بريد إليكتروني ( 
  محمد شادي / الدآتور  السيد

  المدير التنفيذي للجمعية المصرية 
  لمصدري ومصنعي البالستيك 

  
  ...تحيه طيبه وبعد

  
في إطار الدراسات التسويقية التي يقوم بها المكتب لمعاونة شرآات اإلنتاج والتصدير 

  .وق الدانمارآي المصرية في مساعيها الترويجية للنفاذ بمنتجاتها إلي الس
أتشرف بأن أبعث لسيادتكم رفق هذا الدراسة التي أعدها المكتب عن سوق األدوات 

  :الصحية من البالستيك أو بروسلين أو صيني وغيرها في الدانمارك والمتضمنة العناصر التالية 
  .تقديم وتعاريف : أوًال 
  .صناعة األدوات الصحية في الدانمارك : ثانيا 
البالستيك ( سوم الجمرآية المفروضة علي واردات الدانمارك من األدوات الصحية الر: ثالثًا 

  ) .بروسلين وصيني وغيرها 
واردات وصادرات خالل الفترة ( التجارة الخارجية للدانمارك في أصناف األدوات الصحية : رابعًا 

  ) . ٢٠٠٦/  ٢٠٠٣من 
  .اد األدوات الصحية الشرآات الدانمارآية العاملة في مجال استير: خامسًا 
  . إمكانات تسويق اإلنتاج المصري من األدوات الصحية في الدانمارك : سادسًا 

  
برجاء التكرم باالطالع ، والتفضل بالتنبيه بإفادتنا بالرأي وما يعني لسيادتكم من مالحظات   

  . حول إمكانية تسويق منتجات السادة األعضاء في الجمعية في الدانمارك 
  

  بقبول وافر االحترام ،،،وتفضلوا 
  

وزير                                                                                                               
  مفوض تجاري

  
 )سامي عوض عبد الغني ( 
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  دراسة عن سوق األدوات الصحية 
  اركمن البالستيك أو بروسلين أو صيني وغيرها في الدانم

  

  تقديم وتعاريف : أوال 

األدوات الصحية المصنوعة من البالستيك أو بورسلين أو صيني وغيرها من المنتجات التي  - 
يرتبط رواج الطلب عليها بأحوال وظروف النمو في قطاع العقارات واإلنشاءات ، فالمبيعات 

مساآن جديدة  من أصنافها تصل إلي ذروتها في فترات انتعاش حرآة البيع والشراء إلنشاء
أو تجديد القديم إلعادة طرحة لإليجار أو التمليك ، ويتدني الطلب عليها في حاالت الرآود 

والمالحظ أن قطاع اإلنشاءات والمقاوالت من القطاعات التي شهدت طفرة في ... والكساد 
د معدالت نموها في الدانمارك خالل الخمس سنوات الماضية تزامنت مع زيادة أنفاق األفرا

 .  من دخولهم % ٢٢ر٧علي المسكن ومتطلباته بنسبة 
  :هذا واألدوات الصحية المتداولة في السوق الدانمارآي نوعان  - 
 ).من لدائن ( أدوات صحية بالستيكية : األول  - 
من التعريفة ) لدائن ومصنوعاتها ( وتندرج أصنافها تحت بنود الفصل التاسع والثالثون   - 

 :وتشمل  H.S.Codeالجمرآية المنسقة 
  

 البند الجمرآي الوصف السلعي
 3922.10.00 ، مغاسل)دوش ( بانيوهات ، أحواض ، مرشات 
 3922.20.00  مقاعد وأغطية

 3922.90.00  غيرها
 

 :أدوات صحية من بورسلين أو صيني وغيرها : الثاني  - 
لجمرآية من التعريفة ا) منتجات الخزف ( تندرج أصنافها تحت بنود الفصل التاسع والستون  - 

 :وتشمل )  H.S.Code( المنسقة 
 البند الجمرآي الوصف السلعي

 6910.00.00 أدوات صحية من بروسلين أو صيني
 6910.90.00  غيرها
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  :صناعة األدوات الصحية في الدانمارك : ثالثا 

تعمل تسعه شرآات دنمارآية في مجال إنتاج وتصدير األدوات الصحية ، وقد شهدت  - 
وات الصحية في الدانمارك خالل السنوات األخيرة عدة متغيرات فمصانع صناعة األد

مليون دوالر عام  ٣٣ر٢األدوات الصحية البالستيكية انخفض قيمة إنتاجها من 
تقريبًا وفي نفس الفترة تدفقت  % ٤٦بنسبة  ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ١٧ر٩إلـــــي ٢٠٠٣

والسويد وأخرى رخيصة من الصين وبعض واردات من النوعيات عالية الجودة من ألمانيا 
، وعلي العكس فقد  ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ٨١ر٣٠٦دول شرق أوروبا وصلت قيمتها إلي 
مليون دوالر عام  ١ر٤٣من ) رقم تواضع القيمة ( زاد إنتاج األدوات الصحية الخزفية 

 : ان أدناه آما هو موضح بالبي% ... ٣٨بنسبة .  ٢٠٠٦مليون دوالر عام  ١ر٩٧إلي  ٢٠٠٣
  

2006 2005 2004 2003  
Value Million UDS  

13,4010,48 39,01 30,62 3922100000 Baths, shower-baths, sinks and 
wash-basins, of plastics 

4,49 3,84 3,4 2,62 3922900000 Bidets, lavatory pans, flushing 
cisterns and similar sanitary ware, of plastics 
(excl. baths, shower-baths, sinks and wash-
basins) 

0 0 0 0 6910100000 Sanitary ware of porcelain 
(ceramics) 

1,97 1,72 1,62 1,43 6910900000 Sanitary ware – not of porcelain
Quantity (In Tons) 

 
13,40 10,48 39,01 30,62 3922100000 Baths, shower-baths, sinks and 

wash-basins, of plastics 
10 8 33 31 3922100000 Baths, shower-baths, sinks and 

wash-basins, of plastics 
0 0 0 0 3922900000 Bidets, lavatory pans, flushing 

cisterns and similar sanitary ware, of plastics 
(excl. baths, shower-shower-baths, sinks and 
wash-basins) 

0 0 0 0 6910100000 Sanitary ware of porcelain 
(ceramics) 

3 077 3 020 2 896 4 819 6910900000 Sanitary ware – Except of 
porcelain 
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  : الدانماركشرآات إنتاج وتصدير األدوات الصحية في 
  

Danish Exporters and Manufactures of Sanitary Ware (plastic) 
 
PLASTICS: 
 
Arimex A/S 
Rugvænget 38 
DK-2630 Taastrup 
+45 43 99 35 66 
+45 43 99 24 16 
arimex@arimex.dk 
http://www.arimex.dk 
Bent Delvig 
 
Bonar Plastics A/S 
Bonar Plastics Europe 
Lucernemarken 6 
DK-3520 Farum 
Denmark 
+45 44 97 51 33 
+45 44 97 44 66 
denmark@bonarplastics.net 
http://www.bonarplastics.net 
Claus Jørgensen  
E-mail: cjoergensen@bonarplastics.net 
 
Asicomo A/S 
Finlandsvej 8 
DK-4970 Rødby 
Denmark 
+45 54 16 25 00 
+45 54 60 55 87 
asicomo@asicomo.dk 
http://www.asicomo.dk 
Kim Østergaard 
 
Danline A/S 
Nørregade 25, Vivild 
DK-8961 Allingåbro 
Denmark 
+45 86 48 77 77 
+45 86 48 76 77 
whirlpool@danline.com 
http://www.danline.com 
Søren Høyrup-Hansen 
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Dansani A/S 
Finlandsvej 8 
DK-6100 Haderslev 
Denmark 
+45 73 22 29 00 
+45 73 22 29 90 
mail@dansani.dk 
http://www.dansani.com 
Rasmus Kjær 
 
Pressalit Group A/S 
Pressalitvej1 
DK-8680Ry 
Denmark 
Tel: +45 87 88 87 88 
Fax: +45 87 88 87 89 
Mail: mail@pressalitgroup.com 
Web: http://www.pressalitgroup.com 
Contact: Dir. Mr. Kim Boyter 
 
Royal Scandinavian Bathrooms a/s 
Fabriksvej 21 
DK-7441 Bording 
Denmark 
+45 86 86 22 44 
+45 86 86 24 27 
royal@royal.as 
http://www.royal.as 
 
 
PORCELAIN: 
 
Hall & Co. ApS 
Abildgårdsparken 10 
DK-3460 Birkerød 
Denmark 
Tel: +45 48 19 26 26 
Fax: +45 48 19 26 28 
Mail: im@hall-co.dk 
Web: http://www.hall-co.dk 
Contact: Mr. Ib Malsø 
Juvél a/s 
Avedøreholmen 95 
DK-2650 Hvidovre 
Denmark 
+45 36 34 02 88 
+45 36 34 02 89 
juvel@intra-group.com 
http://www.juvel.dk 
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Tom Eklund 
 

البالستيك أو ( الرسوم الجمرآية المفروضة علي واردات الدانمارك من األدوات الصحية : ثالثًا 
  ).بروسلين وصيني 

عند نفاذها إلي % ) صفر( تتمتع صادرات مصر من األدوات الصحية بإعفاء جمرآي  - 
( ي السوق الدانمارآي ، وذلك في إطار المزايا التفضيلية للنظام المعمم للمزايا األوروب

G.S.P  ( ويشمل ذلك البنود الجمرآية أرقام  
 - 3922.10.00 – 3922.20.00 – 3922.90.00 – 6910.10.00 - 6910.90.00 
تتراوح الرسوم الجمرآية السارية علي الواردات الدانمارآية من األدوات الصحية من  - 

  : والموضحة بالجدول التالي % ٧إلي % ٦ر٥
  

Duty Rates for Sanitary Products by TARIC code  
 
3922.10.00  
Baths, shower-baths, sinks and washbasins 
Tariff preference (EG): 0 %   
Third country duty : 6.50 % 
 
3922.20.00 
Lavatory seats and covers 
Tariff preference (EG): 0 %   
Third country duty : 6.50 % 
 
3922.90.00 
Other – of Plastic 
Tariff preference (EG): 0 %   
Third country duty : 6.50 % 
 
6910.10.00 
Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals,  
baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns,  
urinals and similar sanitary fixtures, Of porcelain or china. 
Tariff preference (EG): 0 %   
Third country duty : 7.00 % 
 
6910.90.00 
Other – Except of porcelain or china. 
Tariff preference (EG): 0 %   
Third country duty : 7.00 % 
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  :دوات الصحية التجارة الخارجية للدانمارك في أصناف األ: رابعًا 

دراسات المسح الشامل للسوق الدانمارآي في أصناف األدوات الصحية واستطالعات رأي 
  :المستهلكين تفيد بأهمية األخذ في االعتبار المعايير التالية 

  :دورة حياة المنتج  - 
دانمارك من   )  Life Cycle( تتراوح دورة الحياة  -  ي   ٥لمنتجات األدوات الصحية في ال  ٧إل

 .سنوات 
 ) : Favorable Shapes( األشكال المفضلة  - 
تديرة أو البيضاوية   -  كال المس تهلكين األش ة المس ك )  round or oval( تفضل أغلبي ، وذل

تحدثه ألدوات      ري مس كال أخ ال تصميمات وأش اج إدخ رآات اإلنت اوالت ش ن مح الرغم م ب
 .التواليت والحمام لزيادة مبيعاتهم خالل دورات زمنية قصيرة األجل 

 :األلوان  - 
ل      -  تهلكين ويمث ور المس دي جمه وب ل ائد والمرغ و الس يض ه ون األب ات  % ٩٨الل ن مبيع م

 ). Pastel Colors( الباقية أللوان الباستيل % ٢األدوات الصحية في الدانمارك وال 
 .الجودة والسعر  - 
ويدية    -  رآات الس حية للش ات األدوات الص ة  IFOمنتج رآات األلماني ذا الش وآ

GUSTAVBERG     دال ا واعت دانمارآي لجودته تسجل أرقامًا قياسية في مبيعاتها بالسوق ال
 . أسعارها 

 .موقف المنافسة  - 
دول االسكندنافية       -  واردات من ال ة لل دا    ( المارآات والعالمات التجاري رويج فنلن ) السويد ، الن

 .وألمانيا لها وضع خاص في السوق الدانمارآي 
  

 :خارجية للدانمارك في أصناف األدوات الصحيةونستعرض فيما يلي موقف التجارة ال - 
  :الواردات من األدوات الصحية البالستيكية ) أ(

  :سجلت قيمة الواردات الدانمارآية من األدوات الصحية المصنوعة من لدائن األرقام التالية - 
  

  القيمة            العام
  مليون دوالر ٢٩ر٨٢٨ ٢٠٠٣
 مليون دوالر ٢٨ر١٢٤ ٢٠٠٤
 مليون دوالر ٣٤ر٣٧٦ ٢٠٠٥
 يون دوالرمل ٨١ر٣٠٦ ٢٠٠٦

  
  )أهم الموردين / آمية /قيمة( والجداول التالية توضح تفصيالً موقف الواردات الدانمارآية 

  : ٢٠٠٣الواردات عام  - 
  



                         

 

                                
                                               سفارة جمهورية مصر العربيــــة 

                                            مكتب التمثيل التجاري
  )٢٠٥: (رقم القيد                                         آوبنهاجن          

ملف                                                                               
  ٦٠٤/٥/٢١:رقم

  ١٠/٥/٢٠٠٧ :التاريخ                                           
: مرفقات                                                                                                                                  

  )دراسة(

وان                                              KRISTIANIAGADE 19 ,2100 COPENHAGEN ø:العن
  )+٤٥(٣٥ ٤٢ ٦٤ ٤٣: رقم الفاآس       ) +٤٥( ٣٥ ٤٢ ٦٤ ٤١: رقم التليفون 

 mail-E   ecs.gov.eg-Copenhagen@tamseel:  
  

 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي
ات  اطس ( بانيوه ،)مغ

ات واض ، مرش أح
 )دوش ( 

 ٨ر٤١٨ ٩٣٧ر٥ 3922.10.00

جمهورية  –النمسا  –الصين  –النمسا  –بولندا  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين
 أسبانيا  –التشيك 

ة د ، وأغطي مقاع
  مراحيض

  ٥ر٣٥١  ٧٤٩ر٤ 3922.20.00

 بريطانيا –إيطاليا  –الصين  –جنوب أفريقيا  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ١٦ر٠٥٩  ٢٠٧٩ر٥ 3922.90.00

جنوب أفريقيا –النرويج  –هولندا  –إيطاليا  -الصين  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين 
  : ٢٠٠٤الواردات عام ) ب(

 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي
ات  اطس( بانيوه ،) مغ

ات واض ، مرش أح
 ) دوش ( 

 ٨ر٠٧٣ ١٠٤٦ر٢ 3922.10.00

جمهورية التشيك  –آندا  –الصين  –النمسا  –بولندا  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين
 -أسبانيا  –

ة د ، وأغطي مقاع
  مراحيض

  ٣ر٧٠١  ٦٦٣ر٦ 3922.20.00

 - فنلندا   –إيطاليا  –الصين  –جنوب أفريقيا  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ١٦ر٣٥٠  ٢٣١٢ر٧ 3922.90.00

هولندا –النرويج  –الصين  -إيطاليا  -جنوب أفريقيا  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين 
  : ٢٠٠٥الواردات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي

ات  اطس ( بانيوه ،)مغ
ات واض ، مرش أح

 ٨ر٣٦٠ ١١٨٥ر١ 3922.10.00
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 )دوش(
 جنوب أفريقيا –بولندا  –السويد  –جمهورية التشيك –الصين  –ألمانيا  أهم الموردين

ة د ، وأغطي مقاع
  مراحيض

  ٤ر٩٧٦  ٥٨١ر٤ 3922.20.00

 فنلندا –النمسا  –إيطاليا  –الصين  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ٢١ر٠٤٠  ٢٢٠١ر٥ 3922.90.00

 النرويج–البحرين  –هولندا  –إيطاليا  -الصين  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين 
  

  : ٢٠٠٦الواردات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي

دائن  ن ل (أدوات صحية م
  )بالستيكية

ات  اطس ( بانيوه ،) مغ
ات واض ، مرش أح

 ) دوش ( 

 
 
 
 

3922.10.00 

 
 
 
 

  ١٣٥٠٠ر٧

  
  
  
  
  ٥١ر٠٥٢

 
 جنوب أفريقيا –جمهورية التشيك  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين

ة د ، وأغطي مقاع
  مراحيض

  ٥ر٠٩٦  ٧٥٢ر٦ 3922.20.00

 لصين –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ٢٥ر١٥٨  ٢٦١٩ر٩ 3922.90.00

 السويد –الصين  –ا ألماني أهم الموردين 
  ) بورسلين أو صيني وغيرها ( الواردات من األدوات الصحية ) : ب(

 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي
ن حية م أدوات ص

 بورسلين أو صيني 
 ٥٥ر٧٧٠ ١٢١٢٩ر٦ 6910.10.00

 يوغسالفيا –رومانيا  –ترآيا  –فنلندا  –بريطانيا  –بولندا  –السويد  أهم الموردين
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  ٤ر٤٤٢  ٢٠٠٢ر٩ 6910.90.00  غيرها
 إيطاليا -الصين  –ألمانيا  –البرتغال  –رومانيا  –السويد  –ترآيا  أهم الموردين

  : ٢٠٠٤الواردات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي

ن حية م أدوات ص
  بورسلين أو صيني

 ٦١ر٧٥٧  ١٤٥٦٢ر١ 6910.10.00

 الصين –فنلندا  –بريطانيا  –رومانيا  –بولندا  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
  ٥ر١٩٣  ١٩٨٨ر٥ 6910.90.00  غيرها

  : ٢٠٠٥الواردات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي

ن حية م أدوات ص
 بورسلين أو صيني 

 ٢٥ر٦٨٨  ١٠٣٧٣ر٨ 6910.10.00

إيطاليا –فنلندا  –رومانيا  –بريطانيا  - بولندا  –الصين  –ألمانيا  –السويد  أهم الموردين
  ٣ر٧٩٨  ١٤٠٦ر٧ 6910.90.00  غيرها

جمهورية  –إيطاليا  –ألمانيا  –الصرب  –الصين  –البرتغال  –السويد  أهم الموردين
 التشيك

  
  
  

  : ٢٠٠٦الواردات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي لوصف السلعيا

ن حية م أدوات ص
 بورسلين أو صيني 

 ٧٠ر٥٢٨  ١٣٥٠٠ر٧ 6910.10.00

 ألمانيا –الصين  –السويد  أهم الموردين
  ٥ر١٨٢  ١٧٤٤ر٦ 6910.90.00  غيرها

 البرتغال –الصين  –السويد  أهم الموردين
  :٢٠٠٣الصادرات عام ) ج(



                         

 

                                
                                               سفارة جمهورية مصر العربيــــة 

                                            مكتب التمثيل التجاري
  )٢٠٥: (رقم القيد                                         آوبنهاجن          

ملف                                                                               
  ٦٠٤/٥/٢١:رقم

  ١٠/٥/٢٠٠٧ :التاريخ                                           
: مرفقات                                                                                                                                  

  )دراسة(

وان                                              KRISTIANIAGADE 19 ,2100 COPENHAGEN ø:العن
  )+٤٥(٣٥ ٤٢ ٦٤ ٤٣: رقم الفاآس       ) +٤٥( ٣٥ ٤٢ ٦٤ ٤١: رقم التليفون 

 mail-E   ecs.gov.eg-Copenhagen@tamseel:  
  

 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي
ات  اطس ( بانيوه ،) مغ

ات واض ، ومرش أح
 ) دش ( 

 ١٥ر٤٦٠  ١٣١٠ر٠ 3922.10.00

 بريطانيا –النرويج  –النمسا  –السويد  –ألمانيا  األسواق الخارجية
  دال توج  ال توجد 3922.20.00 مقاعد ، أغطية مراحيض
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ٣ر٧٤٥  ٤١١ر٩ 3922.90.00

  : ٢٠٠٤الصادرات عام ) ب(
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي

ات  اطس ( بانيوه ،) مغ
ات واض ، ومرش أح

 ) دش ( 

 ٢٠ر٨٥٠  ١٥١٣ر٠ 3922.10.00

 فنلندا –بريطانيا  –النمسا  –النرويج  –د السوي –ألمانيا  األسواق الخارجية
  ال توجد  ال توجد 3922.20.00  مقاعد ،أغطية مراحيض
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ٧ر٣٨٣  ٤٧٦ر٢ 3922.90.00

فنلندا -ألمانيا  –بريطانيا  - ) موناآو ( فرنسا  –أيسلندا  –السويد  –النرويج  األسواق الخارجية
  

  : ٢٠٠٥الصادرات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  لوصف السلعيا

ات  اطس ( بانيوه ،) مغ
ات واض ، ومرش أح

 ) دش ( 

 ١٥ر٦٠٨  ١١٤٨ر٦ 3922.10.00

 النرويج  –السويد  –ألمانيا  أهم الموردين
  ال توجد  ال توجد  3922.20.00 مقاعد ، أغطية مراحيض

تيكية  حية بالس أدوات ص
  أخرى

  ٤ر٤٧٢  ٤٥١ر١ 3922.90.00
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 فنلندا –ألمانيا  –بريطانيا  –أيسلندا  –النرويج  –السويد  األسواق الخارجية
  : ٢٠٠٦الصادرات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي

ات  اطس ( بانيوه ،) مغ
) دش ( أحواض ،ومرشات 

 ٦ر٥٨٦  ٩٩٤ر٧ 3922.10.00

  ال توجد  ال توجد 3922.20.00  مقاعد ،أغطية مراحيض
تيكية حية بالس أدوات ص

  أخرى
  ٨ر٩٨٤  ٣٠٠١ر٩ 3922.90.00

  
  : ٢٠٠٣صادرات البروسلين أو الصيني وغيرها عام 

 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي الوصف السلعي
لين أو أدوات صحية من بورس

 صيني 
 ٣ر٦٥٣  ٦١٦ر٤ 6910.10.00

 بريطانيا –النرويج  –السويد  –ألمانيا  أهم األسواق الخارجية
  ١ر٦٩٢  ٢٧٩ر٧ 6910.90.00  غيرها
  : ٢٠٠٤الصادرات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي

لين أو أدوات صحية من بورس
 صيني 

 ٥ر٢٦٣  ٩٤٥ر٨ 6910.10.00

  ٢ر١٧١  ٣٦٥ر٦ 6910.90.00  غيرها
  : ٢٠٠٥الصادرات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي

لين أو أدوات صحية من بورس
 صيني 

 ٧ر٠٨٥  ١١٨٩ر٩ 6910.10.00

 فنلندا –بريطانيا  –نيوزيلندا  –النرويج  –أيسلندا  –ألمانيا  –السويد  أهم األسواق الخارجية
  ١ر٨٥٩  ٢٩٨ر٠ 6910.90.00  غيرها

 بلجيكا –ألمانيا  –سويسرا  –هولندا  –النرويج  أهم األسواق الخارجية
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  : ٢٠٠٦الصادرات عام 
 )مليون دوالر ( القيمة  )بالطن( الكمية  البند الجمرآي  الوصف السلعي

ن حية م أدوات ص
 بورسلين أو صيني 

 ٦ر٥٦٨  ٩٩٥ر٣ 6910.10.00

 أيسلندا –النرويج  –السويد  رجيةأهم األسواق الخا
  ١ر٩٧٨  ٢٤٧ر٥ 6910.90.00  غيرها

 النرويج –السويد  –هولندا  أهم األسواق الخارجية
  

  :الشرآات الدانمارآية العاملة في مجال استيراد األدوات الصحية : خامسًا 
  

Danish Importers of Sanitary Ware (Plastic and Porcelain) 
 

 
PLASTICS: 
 
Baheko A/S Rør og Sanitet 
Vandmestervej 37 
DK-2630 Taastrup 
Denmark 
Tel: +45 43 99 16 11 
Fax: +45 43 99 19 74 
Mail: baheko@baheko.dk 
Web: http://www.baheko.com 
Contact: Mr: Søren Peter Jensen 
 
 
Dansani A/S 
Finlandsvej 8 
DK-6100 Haderslev 
Denmark 
Tel: +45 73 22 29 00 
Fax: +45 73 22 29 90 
Mail: mail@dansani.dk 
Web: http://www.dansani.com 
Contact: Mr: Rasmus Kjær 
 
Dansk VVS Import A/S 
Gotlandsvej 9 
DK-8700 Horsens 
Denmark 
Tel: +45 75 64 48 33 
Fax: +45 75 64 47 93 
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Mail: salg@dvi.as.dk 
Web: http://www.dvi.as.dk 
Contact: Mr: Kim Sørensen 
 
Formica Danmark A/S 
Gl. Tved 21A 
DK-6000 Kolding 
Denmark 
Tel: +45 43 58 82 00 
Fax: +45 21 79 41 34Mobil 
Mail: infodanmark@formica-europe.com 
Web: http://www.formica.eu.com 
Contact: Mr: Martin Breindal 
 
Gustavsberg VVS A/S 
Tæbyvej 19-25 
DK-2610 Rødovre 
Denmark 
Tel: +45 36 70 80 55 
Fax: +45 36 72 08 05 
Mail: info@gustavsberg.dk 
Web: http://www.gustavsberg.com 
Contact: Mr: René Rasmussen 
 
 
HAFA BATHROOM GROUP A/S 
Gammel Køge Landevej 84 
DK-2500 Valby 
Denmark 
Tel: +45 46 74 03 00 
Fax: +45 46 74 10 02 
Mail: info@hafa-danmark.dk 
Mail: hafa-service@hafa.dk 
Web: http://www.hafa-danmark.dk 
Contact: Mr. Nilspeider Agerholm 
 
 
PORCELAIN: 
 
Max Sibbern A/S 
Marielundvej 18 
DK-2730 Herlev 
Denmark 
Tel: +45 44 50 04 04 
Fax: +45 44 50 04 05 
Mail: maxsibbern@maxsibbern.dk 
Web: http://www.maxsibbern.dk 
Contact: Mr. Bjørn Georg Anfindsen Sibbern 
 
Dansk VVS Import A/S 
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Gotlandsvej 9 
DK-8700 Horsens 
Denmark 
Tel: +45 75 64 48 33 
Fax: +45 75 64 47 93 
Mail: salg@dvi.as.dk 
Web: http://www.dvi.as.dk 
Contact: Mr. Kim Sørensen 
 
Gustavsberg VVS A/S 
Tæbyvej 19-25 
DK-2610 Rødovre 
Denmark 
Tel: +45 36 70 80 55 
Fax: +45 36 72 08 05 
Mail: info@gustavsberg.dk 
Web: http://www.gustavsberg.com 
Contact: Mr. René Rasmussen 
 
Hall & Co. ApS 
Abildgårdsparken 10 
DK-3460 Birkerød 
Denmark 
Tel: +45 48 19 26 26 
Fax: +45 48 19 26 28 
Mail: im@hall-co.dk 
Web: http://www.hall-co.dk 
Contact: Mr. Ib Malsø 
Rasm. Holbeck A/S 
Victoriagade 40-44 
DK-5100 Odense C 
Denmark 
Tel: +45 66 12 92 24 
Mail: kkh@holbeck.dk 
Web: http://www.holbeck.dk 
Web: http://www.sanide.dk 
Contact: Mr: Jan Andersen 
 
Juvél a/s 
Avedøreholmen 95 
DK-2650 Hvidovre 
Denmark 
Tel: +45 36 34 02 88 
Fax: +45 36 34 02 89 
Mail: juvel@intra-group.com 
Web: http://www.juvel.dk 
Contact: Mr: Tom Eklund 
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  : الدانماركإمكانات تسويق اإلنتاج المصري من األدوات الصحية في : سادسًا 
من األهمية بمكان أن تستفيد شرآات اإلنتاج والتصدير المصرية لألدوات الصحية سواء من    - 

اء الجمرآي ال ن اإلعف لين أو صيني م تيك أو بورس ي السوق البالس اذ إل د النف ا عن وح له ممن
وتقديم منتج )  G.S.P( الدانمارآي بموجب المزايا التفضيلية للنظام المعمم للمزايا األوروبي 

ول            ل عنصر حاسما في قب ل تمث ة النق ار أن تكلف ذا في االعتب بجودة عالية وبسعر مناسب أخ
 .في هذه السوق  نتقليدييأسعار التصدير من مصر ، وذلك لضمان المنافسة مع الموردين ال

  
  مع وافر االحترام ،،،

  وزير مفوض تجاري
  
 سامي عوض عبد الغنى

 
 

  
 


