
اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية 
)جمعية مسجلة( - شريككم 
المتخصص وعالي الكفاءة 
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 جودة "ُصنع في ألمانيا" - تعرف على المزيد حول الالعب الدولي الذي يقف وراء المعرض الدولي 
ـ 38 لعام 2019. لطب األسنان ال

ا يضم شركات ومجموعات تجارية يتقدم بخطوات ناجحة  مع مشاركة 200 شركة عضو يمثل اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية )VDDI( مجتمًع
منذ أكثر من 100 عام في مجال تكنولوجيا طب األسنان وعالج األسنان. 

قام معرض IDS )المعرض الدولي لطب األسنان( بواسطة شركة GFDI )شركة تعزيز صناعة طب األسنان المحدودة المسؤولية(، وهي الشركة  ُي
تنفيذية لشركة Koelnmesse "ش.ذ.م.م". تابعة التحاد صناعة طب األسنان األلمانية )VDDI(، وذلك تحت اإلدارة ال االقتصادية ال

الية سنلقي الضوء على أهم الحقائق واألرقام حول اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية وحول صناعة طب األسنان األلمانية وكذلك حول  ت في الصفحات ال
ا لمجاالت طب األسنان. المعرض الدولي لطب األسنان )IDS(، وهو المعرض الرائد عالمًي

اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية
200 شركة عضو يمثلون

•  أكثر من 20,000 موظف

•  إجمالي مبيعات 5 مليار يورو

•  حصة التصدير 62 %

•  التأسيس في عام 1916

www.vddi.de

DentalPlace محرك بحث طب األسنان
•  فهرس إلكتروني ألعضاء اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية

•  نظرة عامة على منتجات طب األسنان ببضع نقرات فقط
•  أسرع طريق للوصول إلى آالف المنتجات المصنفة تحت 42 

مجموعة منتجات
•  تواصل سريع مع المنتجين

•  أكثر من 1.97 مليون زائر )2017/2016(

www.vddi.de, www.dental-place.de

المعرض الدولي لطب األسنان
 •  أكبر ملتقى اختصاصي ألطباء األسنان وأخصائيي األسنان 

وتجار منتجات طب األسنان والعاملين في صناعة طب 
األسنان من جميع أنحاء العالم

•  جميع المعلومات للعارضين والزائرين
•  قاعدة بيانات للعارضين تحتوي على المستجدات

•  ملتقى تواصل وحدث إعالمي

,www.ids-cologne.de
www.gfdi.de, www.vddi.de



ريادة السوق

إن القدرة االبتكارية العالية والقدرة 
تان تتميز بهما  ل تنافسية العالمية ال ال
الشركات األلمانية العاملة في مجال 
طب األسنان، باإلضافة إلى توجهها 
بية الخدمات، وكذلك  ل المتألق نحو ت

خدماتها فوق المعتادة في التوصيل، 
كل ذلك يجعل صناعتنا رائدة على 

م في كثيٍر من المجاالت. مستوى العال

مهمتنا

تقدم صناعة طب األسنان األلمانية 
ألطباء األسنان وأخصائيي األسنان 

م، ما يحتاجونه  من جميع أنحاء العال
من منتجات جديرة تلبي جميع دواعي 
االستعمال، سواًء للمحافظة على جودة 

حياة األشخاص أو لعالجهم.

200 شركة عضو

يمثل اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية االتحاد الصناعي لصناعة طب 
قيادة المالك  ية الخاضعة ل ل ا يمتد من الشركات العائ ًف األسنان، حيث يضم طي

وحتى مجموعات الشركات العالمية.

اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية 
- إجمالي المبيعات، حصة التصدير، 
موظفو الشركات األعضاء في االتحاد

•  200 شركة
•  أكثر من 20,000 موظف

يار يورو •  إجمالي مبيعات أكثر من 5 مل
•  حصة التصدير 64 %

 االبتكار والتكنولوجيا والجودة والدقة على 
مستوى عالمي 

نا بتطوير األجهزة االبتكارية وتصنيعها وكذلك األدوات والمواد  تقوم صناعت
ا ألحدث المستويات العلمية والتكنولوجية، وتقدم مساهمة ال غنى عنها في  ًق وف

الحفاظ على صحة األشخاص.

شركاء في البحث العلمي

•  تعاون وثيق مع قطاع طب األسنان العلمي وصناعة تكنولوجيا األسنان 
•  إجراء بحوث علمية في مجاالت استخدام جديدة سواًء تشخيصية أو 

عالجية
•  تطوير تكنولوجيا وأساليب ومواد للمستخدم تتميز باالبتكار

اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية )جمعية مسجلة(  
طب األسنان على أكفأ مستوى

اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية وصناعة طب األسنان األلمانية: 

www.vddi.de >>>
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 )VDDF( 100 عام - من اتحاد مصنعي طب األسنان األلمان
 )VDDI( إلى اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية

أسست صناعتنا منذ أكثر من 100 عام اتحاد مصنعي طب األسنان األلمان )VDDF(، ومنذ ذلك الحين 
بدأ تاريخ نجاح عظيم من وجهة نظر عصرية، فاالتحاد الحالي لصناعة طب األسنان األلمانية ُيعد اتحاًدا 

صناعًيا يتمتع بسمعة جيدة جًدا داخل مجاالت طب األسنان على مستوى العالم، وذلك بفضل ما يضمه من 
200 شركة ابتكارية متوسطة الحجم وكذلك 20,000 موظف يتمتعون بتفاٍن عاٍل في عملهم.

يشترك جميع أعضائنا في أنهم يصنعون منتجاتهم لمجموعتين متميزتين من العمالء وهما مجال طب 
األسنان ومجال تكنولوجيا األسنان، وتشاطر صناعتنا كاًل من أطباء األسنان وقطاع األبحاث العلمية في 
مجال طب األسنان وأخصائيي األسنان والباحثين في مجال المواد وكذلك تجار مجال طب األسنان في 

هدف واحٍد؛ أال وهو الحفاظ على صحة الفم للمرضى أو استعادتها.

إننا نعمل في هذا المجال منذ أكثر من 100 عام، وهذا ما نريد متابعته أيًضا في المستقبل.

المحطات الجوهرية في تاريخ تطور صناعة طب األسنان األلمانية 

2019 يونيو 2016    1995/1992  1950  1928  1923  1916  
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تأسيس اتحاد صناعة طب 
 )VDDI( ية مان األسنان األل

بهدف االستمرار في العراقة 
باره المنظم  ناجحة باعت ال

لمعرض الدولي لطب  ل
األسنان

أول معرض لطب األسنان 
ابع لصناعة طب  ت

ية مان األسنان األل

تندمج شركات صناعة 
ية  مان طب األسنان األل

مع بعضها مكونة اتحاد 
مصنعي طب األسنان 

.)VDDF( األلمان

الهدف: تأسيس معرض 
لطب األسنان

لمعرض الدولي  الجهة المنظمة ل
دًءا من اآلن  لطب األسنان )IDS( ب

ابعة  ت هي الشركة االقتصادية ال
التحاد صناعة طب األسنان 

دعى  تي ُت ية )VDDI(، وال مان األل
شركة تعزيز صناعة طب األسنان 

ية  المحدودة المسؤول

100 عام على اتحاد 
صناعة طب األسنان 

)VDDI( ية مان األل

المعرض الدولي لطب 
األسنان في نسخته األولى

المعرض الدول 
لطب األسنان 

ـ 38 ال
12–16 مارس/

أذار
2019



صناعة طب األسنان األلمانية:
نظرة على نطاق الخدمات المقدمة 

www.dental-place.de >>>

محرك بحث للمنتجات ومنتجيها في ألمانيا - أكثر من 1.9 مليون عملية بحث في 
العام الواحد

DentalPlace هو فهرس األعضاء الخاص باتحاد صناعة طب األسنان األلمانية، كما أنه منصة شائعة 
اللغات  االستخدام لعمليات البحث من جميع أنحاء العالم، حيث يتوفر محرك البحث DentalPlace ب

انية والصينية والروسية والعربية، كما يشمل نطاق خدمات  العالمية؛ األلمانية واإلنجليزية والفرنسية واإلسب
ية: ال ت صناعة طب األسنان األلمانية أكثر من 60,000 منتًجا في المجاالت ال

•  التجهيزات
•  األدوات

•  األجهزة 
•  المواد

طب األسنان
الوقاية وحتى  ية الكفاءة النطاق الكامل لطب األسنان، بدًءا من التشخيص مرورًا ب تغطي المنتجات العال

الترميم:

•  التجميل
•  العالج الجراحي
•  طب لُب األسنان

•  الزرعات
•  الوقاية الفردية

•  تقويم األسنان
•  العالج المحافظ

تهابات األسنان •  عالج ال
بديلة •  األسنان ال

تعمل أيًضا صناعة طب األسنان األلمانية على تحسين أساليب العالج ذات الحد األدنى من التدخل 
الجراحي.

تكنولوجيا األسنان

تابعة لمجال تكنولوجيا األسنان منتجات ذات جودة  تقدم صناعة طب األسنان لجميع مجاالت التطبيق ال
عالية وحلول أنظمة:

•  الجسور المتعددة الُشعب
•  الحشوات
•  التيجان

•  الراصعات
•  البدالت الجزئية

•  البدالت الكاملة، وغير ذلك الكثير

تمكنكم منصة DentalPlace من العثور على منتجات من طب األسنان بعالمة "ُصنع في ألمانيا" 
خالل بضع ثواٍن وكذلك على منتجيها وبرامجهم التوريدية، وذلك ضمن 42 مجموعة منتجات تضم 

ا. إجمااًل 241 مصطلًحا فرعًي

القيم المستدامة مع أعلى المعايير
خالل مراحل التصنيع والتطبيق تلبي صناعة طب األسنان األلمانية أعلى 

بية  ل المعايير المطلوبة، وتدخل في ذلك أنظمة ضمان الجودة الداخلية مثل ت
توجيهات المنتجات الطبية.

بيئية،  ا للجوانب ال ًق ا لأليزو ووف ًق قدم وف كما ُترعى أيًضا اعتمادات إضافية ُت
ية الجودة، وُيراعى فيها في المقام  حيث تمثل شروًطا إلنتاج المنتجات العال

بيئي وسهولة االستخدام والصيانة. األول التوافق ال



نحن نتحدث باللغات 
العالمية

www.dental-place.de >>>

فهرس ألعضاء اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية وكذلك محرك قوي للبحث عن المنتجات

لعثور على منتجات  عد محرك البحث "DentalPlace" أداة بحثية هامة ل ُي
لطب األسنان من ألمانيا، فأطباء األسنان وأخصائيو األسنان وتجار مجال طب 
م أجروا 1.9 مليون عملية بحث )2017/2016(  األسنان من جميع أنحاء العال

عن منتجات وحلول أنظمة مما تقدمه الشركات األعضاء في صناعة طب 
بالغ عددها 200 شركة. األسنان األلمانية، وال

يقدم محرك DentalPlace إمكانيات بحث متعددة، منها البحث عن المنِتج 
أو البحث عن مجموعات منتجات أو البحث عن منتجات، وذلك بسبع لغات 
انية والصينية والعربية  عالمية هي: األلمانية واإلنجليزية والفرنسية واإلسب

والروسية. 

ا 40 مجموعة منتجات مقسمة بين "مجال طب األسنان" و "مجال  تجدون هن
تكنولوجيا األسنان".  

ا لجعل البحث داخل مجموعات  يتوفر 280 مصطلح بحث مرتبين أبجدًي
المنتجات أكثر دقًة عند البحث عن المنتجات المفردة.

منذ عام 2003 قام أكثر من 6.5 مليون زائر بزيارة محرك 
."DentalPlace"

1.9 مليون زائر
)2017/2016(

الفرنسية

اإلنجليزية

األلمانية

اإلسبانية

الروسية

الصينية

العربية



GFDI شركة تعزيز صناعة طب 
األسنان المحدودة المسؤولية

منّظم المعرض الدولي لطب األسنان IDS - الجهة األولى لهذه 
المجاالت 

عد المعرض الدولي لطب األسنان هو الحدث األهم لسوق طب األسنان  ُي
الدولي ولجميع مجاالت طب األسنان. 

ا  ي ون قام معرض IDS )المعرض الدولي لطب األسنان( كل عامين في كول ُي
ويتم تنظيمه بواسطة شركة GFDI )شركة تعزيز صناعة طب األسنان 

تابعة التحاد صناعة طب  المحدودة المسؤولية(، وهي الشركة االقتصادية ال
تنفيذية  األسنان األلمانية "جمعية مسجلة" )VDDI(، وذلك تحت اإلدارة ال

لشركة Koelnmesse "ش.ذ.م.م".

طيف المعروضات الفريد من نوعه
ينعكس سوق طب األسنان العالمي بكامله في طيف المعروضات الذي يقدمه 
المعرض الدولي لطب األسنان، حيث تلتقي هنا جميع المجموعات المستهدفة 
م األسنان، للحصول على المعلومات، وتجربة المنتجات،  ذات الصلة من عال

والتواصل فيما بينهم، وتبادل وجهات النظر حول االتجاهات الحديثة في 
مجال طب األسنان وتكنولوجيا األسنان:

•  مجال طب األسنان
•  مجال تكنولوجيا األسنان

•  الحماية من العدوى والصيانة
•  الخدمات: أنظمة معلومات، أنظمة تواصل، أنظمة تنظيم، مواد تنظيم

اآلفاق الواعدة للعارضين
التواصل مع العمالء والموردين والشركاء التجاريين •  االعتناء ب

•  عمالء جدد من جميع أنحاء العالم
•  شراكات تسويق دولية

•  إقامة شبكات مع كامل مجال طب األسنان العالمي

www.gfdi.de >>>

ـ 37 لعام 2017 ينتهي  المعرض الدولي لطب األسنان ال
مرة أخرى بنتائج قياسية:

2,305 عارًضا من 59 دولة وحوالي 155,000 زائر 
متخصص من 157 دولة. مع حصة أجنبية تبلغ 72 % 

من العارضين و 60 % من الزائرين ما زال المعرض الدولي 

لطب األسنان IDS يواصل توسعه الدولي.

 المعرض الدولي لطب األسنان !
)IDS( التالي: المعرض الدولي لطب 

ـ 38 من 12 إلى 16 مارس/ األسنان ال
آذار 2019 في كولونيا 2019



 - IDS المعرض الدولي لطب األسنان
ملتقى القمة لمجاالت طب األسنان العالمية

المعرض الدولي لطب األسنان IDS - ملتقى القمة لمجاالت طب األسنان العالمية

يشكل المعرض الدولي لطب األسنان الحدث الجامع لسوق طب األسنان، حيث 
تتقابل سلسلة القيمة الكاملة في كولونيا: والتي تتكون من المطورين والمنتجين 

لمنتجات طب األسنان وحلول األنظمة، وكذلك مستخدمي منتجاتنا، وأطباء األسنان 
وأخصائيي األسنان ومعهم موظفوهم من العيادات والمعامل، وهناك يحضر أيًضا 
الدارسون والمتدربون الذين سيشاركون مستقباًل في حدث سوق طب األسنان، كما 

يحضر أيًضا مقدمو الخدمات المرافقون لكامل سلسلة القيمة، ويجب أال ننسى وسائل 
اإلعالم المتخصصة في طب األسنان، والتي تمثل قنوات تواصل هامة لمجاالت 
طب األسنان، وعليه فإن األشخاص الذين يعملون في مجال صحة الفم، وكذلك 
األشخاص الذين يساهمون في أن يحصل المستخدمون على جميع ما يحتاجونه 

لعملهم ولمرضاهم، يتقابلون جميعهم في المعرض الدولي لطب األسنان. 

 

النمو المتزايد للمعرض الدولي لطب األسنان

2,305

2,199

2,058

 
المتر المربع مساحة العرض ب
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العارضون

 12 %

 

155,000

138,721

125,327

الزائرون

ية مان المصدر: اتحاد صناعة طب األسنان األل

 23.7 %

 8.7 %

2019www.ids-cologne.de



.VDDI e. V
اتحاد صناعة طب األسنان األلمانية )جمعية مسجلة( 

 1053-1055 شارع آخنر شتراسه
ا ي ون  50858 كول

GFDI mbH
 GFDI شركة تعزيز صناعة 

ية  طب األسنان المحدودة المسؤول
الشركة االقتصادية التحاد صناعة طب 
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 - )IDS( المعرض الدولي لطب األسنان 
حيث المقر الخاص بعالم طب األسنان والمقام كل عامين

أصبح المعرض الدولي لطب األسنان بمرور الوقت يتميز بعالمته الخاصة 
"العالمة التجارية IDS" بفضل خصائصه المميزة وقيمة عالمته التجارية البارزة 

وسمعته الوجدانية.

يتميز المعرض الدولي لطب األسنان بما يلي:

 "االنفتاح العالمي"، يعنى به "الترحيب بالضيوف" و "تعزيز التواصل" 

 و "العدالة" – وهذه المصطلحات تمثل الجانب الوجداني للتعامالت التي تتم في 

المعرض الدولي لطب األسنان.

 المصطلحات مثل "الكفاءة" و "الريادة" و "الكمال" و "اإللمام بالفروع" 
تجسد الجودة العالية لمستوى األداء الفريد الذي يتميز به المعرض الدولي لطب األسنان. 

المصطلحات مثل "االستمرارية" و "الدفع للنجاح" تعكس استمرار السلوك الهادف إلى نجاح 
جميع المشاركين، سواًء فيما يتعلق بالعارضين أو الزائرين، أو بمنظم المعرض أو الجهة التنفيذية.

"المعرض الدولي لطب األسنان هو المعرض الرائد عالمًيا لمجتمع 
طب األسنان، والذي يضمن النجاح الدائم بصفته منصة لالبتكارات 

 واتجاهات السوق" 
)IDS جوهر العالمة التجارية(
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