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.4بيانات
عامة عن
السوق

التاريخ13/12/2012 :

حجم السوق من ناحية:
 عدد السكان  05مليون نسمة
 فئات السكان (الفئة العمرية)
معدل العمر من  5الى  41عام % 4051
معدل العمر من  40الى  41عام % 1،57
معدل العمر من  40عام فيما اكثر %4451
 متوسط دخل الفرد حوالى  ،2الف دوالر امريكى لعام  ،544ويماثل
فى قوته الشرائية حوالى  25الف دوالر.
االنتاج واالستهالك
توجد في كوريا الجنوبية مصانع إلنتاج اطقم الحمامات عدد محددو للغاية
والمقصود بأطقم الحمامات هى المصنوعة من الصيني أو السيراميك أو
المعادن المطلى بالميناء وتشمل أحواض الغسيل والتواليت والبانيو
بأنواعه المختلفة وأحواض القدم  ...إلخ .وتقع أطقم الحمامات تحت البند
الجمركى  4745في التقسيم المنسق .HS
وبصفة عامة ال يغطي اإلنتاج المحلي سوى  ،5الى  % ،0من احتياجات
السوق الكورى ويتم استيراد باقي احتياجات السوق من العالم الخارجي
كما تجدر اإلشارة إلى أن تلك الصناعة في طريقها للزوال في كوريا
آلثارها السيئة على البيئة.
واردات الدولة من اطقم الحمامات والمعنى بهما التقرير والمندرجين تحت
البنود الجمركية االتية -:
واردات كوريا
الجنوبية من البند
الجمركى
4745

عام ،545

عام ،544

الفترة يناير –
اكتوبر ،54،

50

71

1،
(القيمة بالمليون دوالر)

متوسط سعر بيع السلعة ( الجملة  /التجزئة )

مننالصعبننحلصلص ب ن بلان ن لألسعاننعللصئدننحلعالصعقننع
صحملنيلئطقملص معمعللوألبفةلاعمةليحلتربلصعق
ج د لوعسسلد

لصعق ن

ل

ل

لصعك ايلدن

ل

لدحلريلوهلذصلفإنلصئدحلعالمقنت صاعلعانن لرينً صل
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مننالمقننت سلصئدننحلعالصعقننع

ل

لدوبل ننر ل دننسعلصئ ننرسلا ننرصل

الاتفععلعدحلعالألسعلصع ح صللصعقكنسة .ل
.،شبكة
التوزيع

 -نبذة عن قنوات توزيع المنتج وأهم منافذ التوزيع:

 اللت ج لمنعفذلعنت زيعلصحملنيلعنتجز نةلئطقنملص معمنعلللصعق

لصعك ايلوعكالينتملتقن يق علمنال نربل نرريعلل

صملقننعوالللوعامننعبلصع ن يك الصعننىللتتننمجلت لريتعع جننعلل
تبمسمعت علوانعكلد

لعنجمنةل

لمنطقةل"لدونلديلم نل

"لصعذيليق ملألتخزيالجزءلريب لمالتمجععيلمبسحلنعللعطقنمل
ص معمننعللريمنننعلتقنن ملألحلنننرلصع ننرريعللصعكنننربسلألتخنننزيال
صحتسعجعت علألنفق ع .ل
.2معلومات
عن
المنافسين

 اهم الدول المصدرة لبند الجمركى  4745لكوريا الجنوبية طبقا ً للجدولالتالى-:
اهم الدول المصدرة للبند الجمركى 4745
صادرات يناير –
صادرات ،544
الدولة
سبتمبر ،54،
45
55
الصين
،
،
النرويج
الواليات
اقل من مليون دوالر
4
المتحدة
اقل من مليون دوالر
4
تايالند
اقل من مليون دوالر
4
ايطاليا
اقل من مليون دوالر
،
اليابان
اقل من مليون دوالر
اقل من مليون دوالر
المانيا
اقل من مليون دوالر
اقل من مليون دوالر
فيتنام
اقل من مليون دوالر
اقل من مليون دوالر
فنلندا
(القيمة بالمليون دوالر)

 .1معلومات

 -الرسم الجمركى على المنتج ()% 5
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عن التعريفة
الجمركية
 .0معلومات
عن
اشتراطات
الجودة
.4الموانئ

التاريخ13/12/2012 :

 -الضريبة المحلية ()% 45

-

أل ججلاعملاللت ج لقس دلصحسةلعولفنسةلان لصدنت صدلعطقنمل
ص معمننعللمننالص ننعا ل،لريمننعلاللت ج ن لص ننتصطعلل عصننةل
ألع ب بلان لتذنلصدت صديلصولمعل عألج.

 أهممم الممموانب البحريممة القريبممة مممن منافممذ التوزيممع هممما مينممائى انشممونالقريممم مممن العاصمممة الكوريممة سممول ومينمماء بوسممان ثممانى اكبممر المممدن
الكورية
Monthly magazine: Housing journal
http://khba.or.kr/en/en9.htm

.1الصحف
والمجالت
.5المعارض

الشخص
المسئول

موقع وبريد الكترونى
fair@e-sang.net

Son Won
Huo

www.khfair.com
viki@seoulmesse.com
Sunny
Suh

www.toiletexpo.com
dong-af@naver.com
Youn-jae
Lee

 .7الهيئات
المعنية
 .45تعقيب
المكتب

www.dongafairs.co.kr

تليفون
وفاكس
82-233970066
82-233970067
82-260001520
82-260001519
82-27800366
82-27800368

الفترة والمكان
Feb 2.~ Feb
24
KINTEX
~ Nov. 14
Nov.16

اسم المعرض

KyungHyang
Housing Fair
2013

Toilet Expo
2013

COEX

Aug.29~Sep.1

KINTEX

The 33th
Construction
Expo

 اتحاد المستوردين الكوريين www.koima.or.kr الجمارك الكورية www.customs.co.kr جهات منظمة للمعارض ) (coexو )(kintex-

ا رص لئنلمحل ملصعبنعاعللص رصايةلتحتع لت
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عا علمن ثةلعنبسئةلوا رلئنلري ايعلتقحل لعراتمعملت

لاعديل

صع وبلصملتق مةلفإنلصنعاةلصطقملص معمعل لفس علتقللاعمعل
للصع خبيل

ألحل ل ر.لريمعلعاجلا رصلالاتفععلصع

لري ايعل

(حععسع لعريًر لما ل 32لععف لدوالا) لفإن لعدحلعا لصع ح صلل
صعقكنسة لتك ن لمرتفحلة لعنغعية لوهلذص لفإن لصملكتص ليت قعل
صدتمرصا لصاتفعع لصعطنص لان لصعق صمسك ل عصة لصملقت ادل
وانعك لفرصة لعريًر لما لجس

لعنبعداصل لصملبرية لمال

صعق صمسك ل عصة لصئصنعف لصعرصقسة لمنج لوعتحقسق لاذصل
صهل ف لفإن لصملكتص لينبح لصع رريعل لصملبرية لألعال تصكل
لصملحلعاض لصملتخببة لف

لري ايع لصجلن يبة لريفرصةل

عرعتقعءلألعملقت اديالصعك اينيلوريذصلعحلرضلمنتجعت ملان ل
صعطبسحلة لومتكن م لما لص تسعا لوريسل لجس لهلم لألععق
صعك اسلمالوصقعلصعنقعءلصع خب .
قائمة أهم المستوردين الطقم الحمامات
First Sanitary Wares Co., Ltd.

Company

(100-846) 3rd Fl., Gwangdeok Bldg., 95-13, Euljiro 3-ga, Jung-gu, SEOUL

Address

82-2-2278-3831~5

Tel

82-2-2275-1905

Fax

www.bathheim.com

Web
)Main(Sub
Products

Dongwon Ceramic Co., Ltd.

Company

157-010) 111-89, Hwagok-dong, Gangseo-gu, SEOUL

Address

Toilets,Urinals,Lavatories,Faucets,Bidet
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Tel

82-2-2601-0141

Fax

82-2-2601-3092

Web
Main(Sub)
Products

www.interbath.co.kr

Company

Kelim Ceramics Co., Ltd.

Address

(730-904) 266, Gongdan 2-dong, Gumi-si, GYEONGSANGBUK-DO

Tel

82-54-462-0880

Fax

82-54-461-8055

Web
Main(Sub)
Products

www.kelim.net

Company

Biorin

Address

(140-884) Rm. 85, UN Village, 1-209, Hannam-dong, Yongsan-gu, SEOUL

Tel

82-2-6677-3211

Fax

82-2-571-0211

Web
Main(Sub)
Products

www.urimat.co.kr

Company

Korea Batowa Co.

Address

(156-804) 266-4, Noryangjin 2-dong, Dongjak-gu, SEOUL

Tel

82-2-824-3232

Fax

82-2-824-3151

web
Main(Sub)
Products

www.batowa.co.kr

Water Closet,Wash Basin,Faucet,Mixer,Tile,Mirror,Bidet,Shower Booth,Bathroom
Accessories

Toilet,Bidet,Lavatory,Urinal

Urinal

Urinal Auto Flushing Valve,Closet Auto Flushing Valve,Bidet
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Company

Urinowa Korea Co., Ltd.

Address

(152-842) Rm. 205, Daerim Green Officetel, 106-9, Guro 5-dong, Guro-gu,
SEOUL

Tel

82-70-8713-3800

Fax

82-2-6499-3399

web
Main(Sub)
Products

www.urinowa.co.kr

Company

Seil Ceramic Co., Ltd.

Address

(138-865) 3rd Fl., Ilsin Bldg., 294-1, Jamsilbon-dong, Songpa-gu, SEOUL

Tel

82-2-420-8111

Fax
Main(Sub)
Products

82-2-420-4999

Company

Eyoung Ceramic Co., Ltd.

Address

(502-881) 71, Dongcheon-dong, Seo-gu, GWANGJU

Tel

82-62-514-0150

Fax
Main(Sub)
Products

82-62-514-0158

Company

Sunil

Address

(100-846) 1st Fl., 65-36, Euljiro 3-ga, Jung-gu, SEOUL

Tel

82-2-2278-4448

Fax
Main(Sub)
Products

82-2-2278-4449

Company

Hansung Pottery Tile Co.

Urinal

Toilet Bowl,Washbowl,Tile

Tile,Toilet Seat,Sinks

Toilet Bowl,Washbowl
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Address

(135-829) 213-10, Nonhyeon 2-dong, Gangnam-gu, SEOUL

Tel

82-2-540-2891

Fax

82-2-540-1185

Web
Main(Sub)
Products

www.bathroom.co.kr

Company

Blu System Co., Ltd

Address

(100-845) 1st Fl., Daeyong Bldg., 101-3, Euljiro 2-ga, Jung-gu, SEOUL

Tel

82-2-548-0046

Fax
Main(Sub)
Products

82-2-548-0203

Company

Nanobath

Address

(157-030) #1113, Hyoseong Intellian, 681-3, Deungchon-dong, Gangseo-gu,
SEOUL

Tel

82-2-3664-7421

Fax
Main(Sub)
Products

82-2-3664-7431

Toilet Bowl,Wash Bowl,Bathtub

Tiles,Shower Panels,Faucet,Wash Basin,Toilet

Wash Basin Mixer,Shower Mixer,Sink Mixer
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