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 SERVUSو GRÜSS GOTT
مرحبًا بك في بافاريا ،مرحبًا بك في مركز الخدمات المميزة بألمانيا،
مرحبًا بك في اتحاد الغرف التجارية والصناعية البافارية )!(BIHK
بافاريا مشهورة بكرم الضيافة ،والطعام الجيد ،والمشروبات التقليدية،
والمناظر الطبيعية الجميلة .وفي كل عام تسجل السياحة البافارية أرقامًا
قياسية جديدة .وفي كل عام يقصد بافاريا ماليين الزائرين من جميع أنحاء
العالم .
إن والية بافاريا الحرة هي مركز للخدمات الصناعية المميزة ،التي
تضم صناعات وعالمات تجارية مشهورة – فهي موطن الشركات
مزيجً
ا
التقنية وكذلك الشركات العائلية التي تعمل منذ أجيال .وهي تقدم
ملهمًا يجمع بين التقاليد وإبداعات القرن الحادي والعشرين .حيث تحقق
الشركات البافارية بانتظام أرقام قياسية جديدة في التصدير ،وقد تمكنت
بشكل مثالي في سالسل التوريد الدولية .
من االندماج
ٍ
يتكون اتحاد الغرف التجارية والصناعية البافارية من تسع غرف تجارية
وصناعية) (IHKبافارية .تأسس االتحاد عام  ،1909وهو أكبر اتحاد
صناعي في والية بافاريا الحرة ،حيث يبلغ عدد الشركات األعضاء
التي يمثلها االتحاد حاليًا حوالي  990.000شركة من مختلف القطاعات
واألحجام.
يدعمك اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اكتشاف مدى التنوع
البافاري .
هيا بنا !

المزايا الفريدة لوالية بافاريا
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الغرف التجارية والصناعية،
وما يمكننا القيام به من أجلك
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شبكتنا
بافاريا – أوروبا – العالم
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من الجيد معرفة التالي …
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مساحة بافاريا  70,6ألف كيلو متر
مربع ،بنسبة  %19,7من إجمالي
مساحة ألمانيا
عدد السكان حوالي  13مليون
نسمة ،بنسبة  %15,6من إجمالي
عدد سكان ألمانيا
الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد في
بافاريا بالمقارنة مع االتحاد األوروبي
( 153االتحاد األوروبي = *( 100
نسبة البحث والتطوير في الناتج
%3,2
المحلي اإلجمالي تساوي 2
* باألسعار وتعادالت القدرة الشرائية الخاصة*
بكل دولة على حدة /عام 2016
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المزايا الفريدة لوالية بافاريا
بما تشتهر بافاريا:

السجل الزمني للتاريخ البافاري
واالبتكارات البافارية
بعد الميالد

500-600

االقتصاد
تتميز بافاريا داخل ألمانيا بما يلي
ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي بمقدار 594مليار
يورو (.( 2017
أعلى قوة شرائية للفرد في مقارنة بلديات ألمانيا.
أقل معدل بطالة ( % 3,2حاليًا (.
نسبة عالية للغاية بشكل غير متكافئ من
االستثمار األجنبي المباشر.
جذب أعلى عدد من الشركات التكنولوجيا الدولية
في السنوات األخيرة .
مواقع معارض مهمة عالميًا في نورمبرغ
وميونخ ،ومعارض رائدة على مستوى العالم .
ثاني أكبر مطار.
 8من أصل  30شركة في مؤشر داكس
)مؤشر األسهم األلمانية) يقع مقرها في بافاريا.
<

بافاريا هي القوة الدافعة االقتصادية أللمانيا  .

جودة الحياة
العلوم والبحوث
ً
مركزا للعلوم .فعلى أرضها
يعتبر بافاريا
توجد  33جامعة عامة ومعه ًدا عاليًا ،من
بينها اثنتين من جامعات االمتياز اإلحدى
عشر في ألمانيا .كما يوجد بها أيضًا العديد
من المعاهد الخاصة .
ً
مركزا للبحث العلمي .حيث
يعتبر بافاريا
يوجد في الوالية البافارية الحرة  13معه ًدا
تابعًا لجمعية ماكس بالنك ،باإلضافة إلى
مقر الجمعية ،ومركز الطيران والفضاء
األلماني ،ومقر جمعية فراونهوفر ،و33
معه ًدا من معاهد فراونهوفر ،و 7معاهد
اليبنتس. ،ومركزان بحثيان تابعان لجمعية
هيلمهولتز.

تكشف الدراسات الدولية أن جودة
الحياة في المدن البافارية الرئيسية
أوغسبورغ ،وميونخ ،ونورمبرغ
عالية ج ًدا مقارنة بالمدن العالمية.
والبيئة الجذابة المحيطة بالمدن ،وكذلك
المراكز اإلقليمية ،والطبيعة ،والمعالم
السياحية ،فكل ذلك يزيد جاذبية تلك
المناطق .وعالوة على ذلك يتسم
بافاريا بما يلي
معدل جريمة منخفض .
سهولة الوصول الدولي عبر الطائرة
والقطار والطريق .
الوجهة السياحية رقم  1في ألمانيا.

مقر لـ  7مواقع للتراث العالمي وف ًقا
لليونسكو.

1040

الشركات المصنعة للسيارات وموردو
صناعة السيارات
يقع المقر الرئيسي الثنتين من العالمات
التجارية الخمس للسيارات األلمانية في
بافاريا ،وهما  BMWو  . Audiعالوة
على وجود المقرات الرئيسية للعديد من
الموردين الكبار ،مثل  Schaefflerو
 Broseو  Dräxlmaierو  Leoniو
 Webastoو.Knorr-Bremse

األدوات الرياضية  -الرياضة
ً
تمثل الرياضة في بافاريا موقفا تجاه الحياة
وعامالً اقتصاديًا في الوقت نفسه.
العديد من أندية الدوري األلماني الممتاز
لكرة القدم موجودة في بافاريا .ومن
بافاريا نشأت أشهر العالمات التجارية
الرياضية في ألمانيا أديداس وبوما.

1516
1810

1835
1843
1857

السلع االستهالكية
الكل يستخدمه :إنه القلم الرصاص
سداسي الحواف .هل تعلم أنه قد تم
تطويره في بافاريا؟ منذ عام ،1726
تطورت الصناعة في هذا القطاع في
المنطقة المحيطة بمدينة نورنبرغ ،وال
تزال هذه الصناعة موجودة حتى يومنا
هذا من خالل بعض الشركات العائلية
المعروفة .كما توجد في بافاريا أيضًا
العديد من الشركات المشهورة المصنعة
للسلع االستهالكية ،من ورق الرسائل
الخاص بجوائز األوسكار وحتى
وسادات الريش الرؤوس الملكية .

الهندسة الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية وهندسة المنشآت
تتمتعان بأهمية بارزة في بافاريا.
وتنشط في الوالية البافارية الحرة العديد
من الشركات ،وباألخص الشركات
متوسطة الحجم .ويُعتبر هذا القطاع
محر ًكا مهمًا لالبتكار والبحث .

1872

1895

1893-1897
1951
1954

الهندسة الكهربائية
ُتعد صناعة الكهرباء من أهم القطاعات
.
فرص
في بافاريا ،من حيث توفير
العمل أو تحقيق الصادرات أو
االبتكارات.

1972
1982
1995
2006
2015

الرعاية الطبية  -التقنية الطبية
حقيقة أن العرض الطبي في بافاريا هو
أحد أفضل العروض الطبية في العالم
أصبحت أمرً ا معرو ًفا ومنتشرً ا اآلن.
ولهذا تقوم العديد من المستشفيات العامة
والخاصة بتقديم العالج لمرضى من
الخارج .كذلك فإن التقنية الطبية ″صنع
في بافاريا. ″
تمثل منتجات تحظى بشعبية
عالمية خاصة .

المنتجات الخاصة
بافاريا معروفة بأكالتها الشهية
(المنتجات الخاصة) .حيث توجد العديد
من المنتجات األصلية ،بدءًا من البيرة
البافارية ،مرورً ا بالنبيذ الفرانكوني،
وانتها ًء بمنتجات األلبان واألجبان
اللذيذة .استكشف فن الطبخ البافاري !
bavaria.by

تأسيس دوقية بافاريا
أقدم مصنع بيرة في العالم في دير
الرهبنة البنديكتية بفاينشتيفان يحصل
على حق التخمير
إقرار قانون النقاوة البافاري للبيرة
من قِبل برلمان بافاريا .
أول مهرجان أكتوبر بساحة
تيريزينفيزه بمناسبة حفل زفاف ولي
العهد لودفيج وتيريزه فون زاكسن
هيلدبورجهاوزن
أول خط سكة حديد ألماني بين
نورنبرغ وفورت
افتتاح أول غرفة تجارية بافارية في
ميونخ
اختراع السجق األبيض في مطعم
 ″Zum Ewigen Licht″في
ميونخ
اختراع الجينز األزرق من قبل
المهاجر البافاري ليفي شتراوس،
المولود في مدينة بوتنهايم بمنطقة
بامبرج
اكتشاف األشعة السينية على
يد فيلهلم كونراد روتنغن في
فورتسبورغ
رودولف ديزل يخترع محرك
الديزل في أوغسبورغ
طلب براءة اختراع للوسادة الهوائية
من قِبل فالتر ليندرر في ميونخ
اختراع نتوءات أحذية كرة القدم
التي يمكن أن ُتثبَّت بالبراغي في
فرانكونيا (معجزة بيرن (
دورة األلعاب األوليمبية الصيفية في
ميونخ
اختراع تنسيق MP3في إرالنغن
ثورة حديقة البيرة البافارية للحفاظ
على تقليد حديقة البيرة
مباراة االفتتاح لكأس العالم لكرة
القدم  2006في أليانز أرينا بميونخ
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
في قصر إلماو
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مهمتنا

ما يمكننا القيام به من أجلك

بوصفنا الغرف التجارية والصناعية فنحن ...

هل أصبحت مهتمًا؟ ها هي عروض المعلومات والخدمات التي نقدمها لك :

مقدمو الخدمات لجميع القطاعات وأنواع الشركات .
نتولى المهام السيادية لالقتصاد .
نمثل مصالح االقتصاد في السياسة .
نسهل العالقات التجارية الدولية .

ما يميز الغرف التجارية والصناعية عن تحالفات جماعات الضغط :
الغرف التجارية والصناعية ...
هي أكبر منظمة اقتصادية في ألمانيا.
تتميز بااللتزام التطوعي لسيدات ورجال األعمال .
تتبع المبادئ الديموقراطية :لكل شركة صوت واحد.
تمثل مصالح االقتصاد ككل عبر القطاعات ،وتحقق التوازن ،وتعزز النمو
واالستقرار على المستوى اإلقليمي .
تتكون من أعضاء قانونيين .فجميع الشركات ملزمة باالنضمام إلى الغرفة
التجارية والصناعية اإلقليمية التي تتبعها .

البحث عن شريك تجاري
لدعم التدويل
تتضمن قاعدة بيانات الشركات البافارية لدى الغرف
التجارية والصناعية أكثر من  200.000شركة
مسجلة .ومن خالل بحث سريع ومريح يمكنك العثور
بدقة على جهات االتصال التي تحتاجها لعملك .
firmen-in-bayern.de

توفر شبكة  (EEN) Enterprise Europe Networkالبافارية
إمكانية الوصول إلى طلبات التعاون من الشركات،
وذلك من خالل قواعد البيانات والشبكات الخاصة بها.
و ُتسعد الغرف التجارية والصناعية البافارية المشاركة
في الشبكة مساعدتك في عملية البحث .
een-bayern.de

 :BIHKالغرف التجارية والصناعية البافارية
اتحاد الغرف التجارية والصناعية البافارية )(BIHK

هو أكبر منظمة رجال أعمال في بافاريا .
توجد  9غرف تجارية وصناعية مستقلة
موزعة على امتداد بافاريا .
تأسس االتحاد عام .1909
تمثل الغرف التجارية والصناعية التسعة
في بافاريا حوالي مليون شركة ،أي ما
يقرب من ثلث الشركات المسجلة في
الغرف التجارية والصناعية في ألمانيا .
<

الغرف التجارية والصناعية البافارية◄
هي مدخلك لالقتصاد في بافاريا !
bihk.de

المعلومات الجمركية لالستيراد
جميع السلع التي تصل إلى بافاريا من دول غير
أعضاء باالتحاد األوروبي ،يجب أن تمر عبر
الجمارك .وسيطلعك خبراء الغرفة التجارية والصناعية
على الجوانب التي يجب توضيحها ،مثل :
ما هي رسوم االستيراد المستحقة؟
ما هي أوراق االستيراد الالزمة؟
هل هناك حاجة للحصول على تصاريح خاصة؟

الدعم عند تأسيس شركة
هل تحتاج إلى تصريح أو معلومات بخصوص
االشتراطات؟
ما هو الشكل القانوني المناسب لمشروعك؟
أين يجب عليك تسجيل شركتك؟
ما هو الدعم الذي يمكنك الحصول عليه؟
يُسعد خبراؤنا مساعدتك !

bihk.de

التدريب المهني
بافاريا معروفة بالكفاءة العالية للعمال المتخصصين.
يتم إدارة ″التدريب المهني المزدوج ″وتنسيقه من
قِبل الغرف التجارية والصناعية .ونحن مستعدون
لمساعدتك بوصفنا خبراء:
المزدوج
التدريب
بخصوص
هل لديك أي أسئلة
؟
هل ترغب في معادلة شهادة مهنية خارجية في
بافاريا/ألمانيا؟
ihk-fosa.de

هل ترغب في االلتحاق ببرنامج تدريبي تكميلي لدينا؟
هذا ليس بمشكلة ،فقط اتصل بنا! وسنوضح لك كل
ما يجب معرفته بخصوص التدريب المهني والتدريب
التكميلي .

zoll.de/EN

االتصال
معلومات المواقع
اعثر بسرعة على الموقع المالئم لك في بافاريا .يرشدك
خبراؤنا إلى ...
أماكن المساحات التجارية المتاحة .
أماكن عروض العقارات التجارية .
معلومات حول الهياكل االقتصادية في الموقع .
standortportal.bayern

يسعدنا الرد على
استفساراتك

اتحاد الغرف التجارية والصناعية
البافارية ،جمعية مسجلة

Bayerischer Industrie- und
Handelskammertag e. V.
Max-Joseph-Straße 2
80333 München
+49 (0) 89 5116-0
info@bihk.de
bihk.de
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أين يوجد كل شيء في بافاريا

القياس 125.000 : 1
 1سم =  12,5كم 
 10سم =  125كم 

X
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 | 10شبكتنا

الغرفة التجارية والصناعية
ترابط متميز على المستوى البافاري ،واأللماني–،
واألوروبي ،والدولي

شبكتنا

| 11

)– (IHK

GTAI

تقدم منظمة ″Germany Trade & Invest″
الدعم من خالل تحاليل السوق المحدثة والتفصيلية،
والمعلومات ،والبيانات االقتصادية ،والتقارير الخاصة
بأوضاع الدول ،لجميع دول العالم .

DIHK

يقوم اتحاد الغرف التجارية والصناعية األلمانية،
باعتباره المنظمة الجامعة لجميع الغرف التجارية
والصناعية في ألمانيا ،بتمثيل مصالح الغرف في
السياسة األلمانية والمؤسسات األوروبية .
dihk.de

gtai.de

HWK

غرف الصناعات الحرفية في بافاريا هي المنظمة الشريكة
لغرف التجارية والصناعية ،وهي جهات االتصال لمصالح
شركات األعمال الحرفية .

EUROCHAMBRES

المنظمة الجامعة للغرف االقتصادية األوروبية تمثل أيضًا مصالح
الغرف التجارية والصناعية البافارية لدى المؤسسات األوروبية.

hwk.de

eurochambres.eu

BHI

ُتعتبر″Bayern Handwerk International″
هي مركز االتصال لشركات األعمال الحرفية
البافارية ،التي تقدم منتجاتها وخدماتها في الخارج .

AHK

تعزز غرف التجارة الخارجية األلمانية الثنائية
عالقات التجارة الخارجية لالقتصاد األلماني .
 140مقرً ا 92 ،دولة
 45.000شركة عضو على مستوى العالم
 1.900موظف
 500.000استفسار كل عام

bh-international.de

Cluster-Offensive Bayern

تقوم  17مجموعة تكنولوجية في بافاريا بالترويج
للتكنولوجيات الرئيسية لالقتصاد البافاري .

I K

ahk.de

cluster-bayern.de

EEN - Enterprise Europe Network

Start-up

 EENهي أكبر شبكة استشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في
االتحاد األوروبي ،وتهدف إلى دعم هذه الشركات في التعاونات
التجارية ،ونقل التكنولوجيا ،والشراكات االستراتيجية .

تقوم  ″BayStartUp″بدعم المؤسسين
المبتكرين بشكل هادف ج ًدا ،إلجادة التعامل مع
التحديات الخاصة عند إنشاء األعمال التجارية .

een-bayern.de

baystartup.de

وزارة االقتصاد

تهتم الوزارة البفارية لالقتصاد وتنمية الوالية والطاقة على
المستوى السياسي ،بأن تظل بافاريا قوية وقادرة على
المنافسة كموقع تجاري .

السلك القنصلي في بافاريا

تمتلك بافاريا أكبر سلك قنصلي في ألمانيا مع ممثلين
من حوالي  120دولة .
konsulate.bayern

السفارات األلمانية

auswaertiges-amt.de

stmwi.bayern.de

Bayern International

باعتبارها جمعية ترويج للتصدير في بافاريا فإن شركة ″Bayern International″
هي إحدى أقرب شركاء الغرف التجارية والصناعية البافارية فيما يخص
الهدف المشترك ،أال وهو دعم الشركات البافارية في األسواق العالمية .
bayern-international.de

GIZ

كمنظمة دولية للتعاون التنموي األلماني الرسمي ،فإن منظمة
″Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit″
)مؤسسة للتعاون الدولي) هي أحد شركاء الغرف التجارية والصناعية في التعاون(
الناجح بين التجارة الخارجية وااللتزام بالسياسة التنموية .
giz.de
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بافاريا كسوق مستقبلي – مع
″كمبيوتر محمول وبناطيل جلدية″

التحول في سياسة الطاقة
النموالمتزايد في حصة الطاقات المتجددة لم
يبدأ فقط مع ″التحول في سياسة الطاقة.″
فبافاريا هي الرائدة في ألمانيا في مجال
الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية .
وتساعد الحلول المبتكرة القادمة من بافاريا
على .
تحقيق أهداف المناخ العالمية .
تعمل الغرف التجارية والصناعية كحلقة
وصل بين السياسة واالقتصاد ،لجعل هذا
التحول مستدامًا .

التنقل الكهربائي
التنقل الكهربائي هو أحد أهم المواضيع
في عصرنا الحالي  -خصوصًا في بافاريا.
وبحلول عام  2020يجدر أن تكون هناك
مليون سيارة كهربائية على الطرق األلمانية .
وبسبب تركيزها الشديد على قطاع
السياراتُ ،تعتبربافاريا رائدة في مجال
التنقل الكهربائي .
تدعم الغرف التجارية والصناعية استخدام
السيارات الكهربائية من خالل التدابير الدعم
والترويج .

اقتصاديات الصحة
الصحة وبافاريا – يتوافقان معًا .
مع عدد موظفين يبلغ حوالي  900.000شخص،
وقيمة مضافة متزايدة ،تزيد عن  50مليار يورو
سنويًا ،تظهر بافاريا في مقدمة الواليات األلمانية من
حيث الخدمات الصحية .
ويمكن للمرضى األجانب االستفادة من هذه البنية
التحتية المميزة ،وهو األمر الذي يظهر بوضوح من
خالل العدد السنوي الكبير للسياح العالجيين الدوليين.
تعمل الغرف التجارية والصناعية على إبقاء بافاريا
قادرة على المنافسة في هذا المجال .

بافاريا كسوق مستقبلي
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من خالل هذا الشعار يتم الجمع بين التقاليد والتقدم في بافاريا .
تنخرط الغرف التجارية والصناعية البافارية في القضايا
المستقبلية ،لتأمين القدرة التنافسية والقدرة المستقبلية ألعضائها.

البنية التحتية وإمكانية التواصل
بافاريا هي أكبر والية اتحادية ألمانية من
حيث المساحة .
وشبكة النقل الممتازة هي الضامن لرفاهية
بافاريا .
وف ًقا للتوقعات ،ستستمر حركة المرور في
بافاريا في الزيادة .
تعمل الغرف التجارية والصناعية على
إبقاء بافاريا قادرة على المنافسة من حيث
البنية التحتية .

الشركات الناشئة

التكنولوجيا الحيوية والكيمياء

بافاريا معروفة بكونها مسرحً ا لمؤسسي
الشركات الناشئة .
وإلنشاء قاعدة مؤسسين مثالية بغرض
تنفيذ األفكار االبتكارية قامت بافاريا
بإنشاء شبكة مترابطة ،لتمد يد العون إلى
الشركات الناشئة .
تقدم الغرف التجارية والصناعية اإلرشاد
للشركات الناشئة على شكل االستشارة أو
ربط شبكي أو ورش عمل .
ولتحقيق األفكار الجديدة يتوفر للمؤسسين
في العديد من المواقع في بافاريا مساحات
عمل وحاضنات مشروعات خاصة .

توجد في بافاريا أكثر من  350شركة تعمل في مجال
التكنولوجيا الحيوية .
مما يجعل من والية بافاريا الحرة موقعًا مهمًا في هذا
القطاع على مستوى أوروبا.
وال تزال اإلمكانيات أبعد ما تكون عن االستنفاد ،بالنسبة
لألطراف الفاعلة في علوم الحياة األخرى .
القطاع الكيميائي هو أحد الدعامات األساسية في المزيج
الصناعي البافاري .
وهذا القطاع يغطي تقريبًا سلسلة القيمة بالكامل .
تتمتع المنطقة المعروفة باسم ″مثلث الكيمياء ″في بافاريا
العليا بحشد كبير من الشركات الكيميائية .
وتدعم الغرف التجارية والصناعية قطاعات التكنولوجيا
الحيوية والكيمياء البافارية في المواقع المعنية .

الرقمنة
مع المفهوم المستقبلي ″بافاريا الرقمية ″
″Bayern Digital″
تعزز والية بافاريا من الرقمنة ،وتجعل
منطقتنا في ألمانيا رائدة في التحول
الرقمي .
الغرف التجارية والصناعية شركاء
االقتصاد ،بغرض إجادة التعامل المشترك
مع هذه التحديات.

الصناعة 4.0
تتسم الشركات البافارية بقدرة عالية
على توفيرابتكارات في أوقات التحول
االقتصادي..
وبفضل التكنولوجيات الحديثة أصبح
ً
حقيقة بالفعل اليوم .
″مصنع المستقبل″
ُتعد بافاريا اليوم بالفعل منطقة تطبيق
مثالية للحلول ″الذكية ″والشبكية ،وذلك
بفضل القيمة المضافة الصناعية العالية
التي تتمتع بها .
.
وتدعم الغرف التجارية والصناعية
) (IHKsهذا التوجه .
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20.635
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طول سجق نورنبرغر
المشوي األصلي
السجق األبيض يؤكل
دائمًا مع الخردل
(الداكن) الحلو ،وال
يتم تناوله بعد الساعة
الثانية عشر ظهرً ا .يتم
تناول السجق المشوي
مع الخردل (الفاتح)
متوسط الحرارة أو مع
فجل الخيل (يُعرف في
بافاريا باسم ".("Kren

 35م

معلومات النشر

عدد الزوار داخل رأس تمثال بافاريا
يوجد تمثال ″بافاريا ″في ميونخ ،وهو
عبارة عن تمثال ضخم من القرن
التاسع عشر ،مصنوع من البرونز.
وباعتبارها راعية والية بافاريا فهي
تجسد قوة بافاريا ومجدها .وكما هو
الحال مع تمثال الحرية في نيويورك،
يمكن هنا أيضًا للزوار دخول التمثال
والصعود إلى رأسه .

من المستحب
المصافحة الودية باليد
اليمنى حتى مع النساء .

في بافاريا يتم استبدال
التحية الشائعة في
ألمانيا ″جوتن تاج ″أي
″نهار سعيد ″بالتحية
″جروس جوت ″أي
″حياك هللا .″

اإلنتاج السنوي6
23.618.917

هيكتولتر

% 44

الناشر:

اتحاد الغرف التجارية والصناعية البافارية ،جمعية مسجلة

جيرتي أوزفالد ،المديرة العامة

624

				

عدد مصانع البيرة في بافاريا

من مصانع البيرة األلمانية
موجودة في بافاريا

أي شخص يطلب بيرة في الحانة ،ينبغي أن يطلب ″نصف
قدح بيرة 0.5 ( ″لتر) على األقل أو حتى ″قدح بيرة واحد″
( 1.0لتر) .فال يمكن شراء أقل من ذلك وهو الشراب
الوطني البافاري .

ارتفاع سارية مايو بسوق المواد الغذائية
) (Viktualienmarktفي ميونخ
يتم وضع سارية مايو في العديد من أنحاء
بافاريا يوم  1مايو .يعود هذا التقليد إلى القرن
السادس عشر ،حيث ترمز سارية مايو إلى
مجتمع القرية ،كما تمثل أيضًا شركات األعمال
الحرفية المحلية .ويمكن أن يصل ارتفاع سارية
 مايو إلى  50مترً ا .

X

يحب البافاريون رؤية األجانب
أيضًا وهم يرتدون الزي
البافاري التقليدي .

يُعتبر الملك األسطوري لودفيج
الثاني  -مُنشئ العديد من القالع
البافارية  -شخصًا فوق كل نقد .

Max-Joseph-Straße 2
80333 München
+49 (0)89 5116-0
info@bihk.de
bihk.de
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