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.4بيانات
عامة عن
السوق

 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  ،3الف دوالر امريكى لعام  ،544ويماثل
فى قوته الشرائية حوالى  35الف دوالر.
 االنتاج واالستهالكتوجد في كوريا الجنوبية مصانع إلنتاج بالط السيراميك يتراوح حجمها
بين المنشآت الصغيرة التي ال يزيد رأسمالها عن مليون دوالر وال يزيد
عدد عمالها عن عشرة إلى المنشآت الضخمة التي يزيد عدد عمالها عن
 ،05عامل ويزيد رأسمالها عن  455مليون دوالر.
وبصفة عامة ال يغطي اإلنتاج المحلي سوى  ،0الى  % 35من 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 السيرميك والبورسلين والمعنى بهما التقرير والمندرجين
تحت البنود الجمركية االتية -:
واردات كوريا
الجنوبية من البند
الجمركى االتى
بند جمركى
4751
بند جمركى
4756

عام ،545

عام ،544

الفترة يناير –
اكتوبر ،54،

13

13

31

،54

471

404
(القيمة بالمليون دوالر)

 -متوسط سعر بيع السلعة ( الجملة  /التجزئة )

 من الصعب احلصول على بيانات األسعار السائدة يف السوواحمللي للسرياميك نظراً الن سعر املنتج بصورة عامة يرتبط
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باجلودة مع وجود تنوع كبري واختالفات من حيث االحجام
وااللوووان وبص و ة عامووة يعتووق السووو ال ووور
وليس سو سوعر

سووو جووودة

وذو ا فوان األسوعار مسوتوالا كعلوى كو رياً

موون مسووتوس األسووعار السووائدة يف دول وور

سوويا األخوورس

نظراً الرت اع كسعار بيع الوحدات الس نية.
.،شبكة
التوزيع

 -نبذة عن قنوات توزيع المنتج وأهم منافذ التوزيع:

 ال توجوووود منافوو و للتوايووووع احمللووووي للتج ئووووة للسوووورياميكوالبورسلني يف السو ال ور

ول ن يتم تسويقها من خوالل

ووووركات املقوووواوالت وكعكووووال الوووودي ور الوو و

ت ووووك

كتالوجات تصكيكاتها ولناك سوو للجكلوة يف منققوة د دون
د

مووون د الوو

يقوووم بتزوو ين جوو مج كووبري موون

ووالي

مبيعووات كمقووم احلكامووات ككووا تقوووم بعووك ال ووركات ال ووقس
بتز ين احتياجاتها بن سها.
.3معلومات
عن
المنافسين

 اهم الدول المصدرة للبندين الجمركين  4751و  4756لكورياالجنوبية طبقا ً للجدول التالى-:
اهم الدول المصدرة للبند
الجمركى 4751
صادرات
صادرات يناير –
الدولة
سبتمبر
،544
،54،
47
،6
الصين
0
1
ايطاليا
3
،
اليابان
،
،
اسبانيا

-3-

اهم الدول المصدرة للبند
الجمركى 4756
صادرات
صادرات يناير –
الدولة
سبتمبر
،544
،54،
4،0
417
الصين
1
43
اندونسيا
4
3
فيتنام
0
41
ايطاليا
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4
المانيا
اقل من
مليون
فيتنام
دوالر
4
الهند
اقل من
مليون
ماليزيا
دوالر
اقل من
مليون
تايالند
دوالر
(القيمة بالمليون دوالر)

4

اسبانيا

1

1

4

تايالند

3

3

4
اقل من
مليون
دوالر
اقل من
مليون
دوالر

اليابان

1

،

االمارات

4

،

ماليزيا

،

4

 استوردت كوريا اجلنوبية ككيات صغرية وغري منتظكوة مونخالل السنوات املاضية مبقواً ملوا لوو

السرياميك املصر
موضح باجلدول التا

ويالحو كن معظوم الودول عنودما

توودخا السووو ال ووور

تبوودك خووالل عامهووا األول ب كيووة

متواضعة ل نها سرعان موا ت يود ال كيوات املصودرة بقريقوة
مت ايدة ال يف حواالت م وا مصور الوضوع تتلوو ويرجوع
ذلووك ا

االعتكوواد علووى الص و قات كو ال وورة التصووديرية

وليس بغرض اقامة عالقات مويلة االمد وتعني وكوالمج ولوو
موووا يسوووتوجب معوو امل ووواركة فوووى املعوووارض املتزصصوووة
للتعريو باملنتج املصرس ...اخل.
االعوام
1992
1999
1996
1990
1929
1922

الصادرات المصرية الى
كوريا الجنوبية من البند
8096

الصادرات المصرية الى
كوريا الجنوبية من البند
8096

ال يوجد

90

19

28

61

211

21

816

8
ال يوجد
(القيمة بالف دوالر)
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 .1معلومات
عن التعريفة
الجمركية

 الرسم الجمركى على المنتج ()% 6 -الضريبة المحلية ()% 45

 .0معلومات
عن
اشتراطات
الجودة

 بوجه عام ال توجد قيود صحية أو فنية على استيراد السيراميكوالبورسلين من الخارج 5كما ال توجد اشتراطات خاصة بالحصول على
إذن استيرادي او ما شابه.

.4الموانئ

 أهممم الممموانب البحريممة القريبممة مممن منافممذ التوزيممع هممما مينممائى انشممونالقريم ممن العاصممة الكوريممة سمول ومينما بوسممان ثمانى اكبمر المممدن
الكورية
Monthly magazine: Housing journal
http://khba.or.kr/en/en9.htm

.1الصحف
والمجالت
.6المعارض

الشخص
المسئول

موقع وبريد الكترونى
fair@e-sang.net

Son Won
Huo

www.khfair.com
Youn-jae
Lee

dong-af@naver.com

تليفون
وفاكس
82-233970066
82-233970067
82-27800366

الفترة والمكان
Feb 2.~ Feb
24
KINTEX
Aug.29~Sep.
1

 .7الهيئات
المعنية

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

 .45تعقيب
المكتب

نظراً ألن معظم الصناعات احلرارية حتتاج

-

اسم المعرض

KyungHyang
Housing Fair
2013
The 33th
Constructio
n Expo

ماقة ككا

كنها ملوثة للبيئة ونظر ألن كوريا تسعى لالن كام
ناد

الدول املتقدمة فان صناعة السرياميك فيها تقا

عاماً بعد خر .ككا كن نظراً الرت اع الدخا ال زصي يف
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كوريا (حالياً كك ر من  32كلو دوالر) فان كسعار الوحدات
الس نية ت ون مرت عة للغاية وذ ا فان امل تب يتوقع
استكرار ارت اع القلب على السرياميك خاصة املستورد
ولناك فرصة كك ر من جيدة للصادرات املصرية من
السرياميك خاصة األصناف الراقية من ولتحقيق ل ا
اذدف فان امل تب ينصح ال ركات املصرية باال رتاك
يف املعارض املتزصصة فى كوريا اجلنويبة ك رصة
لاللتقامج باملستوردين ال وريني وك ا لعرض منتجاتهم
على القبيعة ومت نهم من اختيار وكيا جيد ذم بالسو
ال ورس من واقع اللقامج ال زصى.

قائمة أهم المستوردين للسيراميك
Daebo Ceramics Co., Ltd.

Company

(367-804) 111, Daesa-ri, Goesan-eup, Goesan-gun, CHUNGCHEONGBUK-DO

Address

82-43-833-0991

Tel

82-43-833-0768

Fax

www.biotile.co.kr

Web

Interior Tile,Wall Tile,Floor Tile,Exterior Tile

Main(Sub) Products

IS Dongseo Co., Ltd.

Company

(135-763) Eunseong Bldg., 53-8, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, SEOUL

Address

82-2-3218-6701

Tel

www.isdongseo.co.kr

Fax

www.partron.co.kr

Web

Tile,PC Pipe,PHC Pile,Sanitary Ware

Main(Sub) Products

-6-

 تقرير تسويقى حول تسويق السيراميك: تقارير تسويقية

1181/81/81 :التاريخ

749
سول – كوريا الجنوبية

Company

KTC Tile & Bath Co., Ltd.

Address

(415-861) 726-2, Gahyeon-ri, Tongjin-eup, Gimpo-si, GYEONGGI-DO

Tel

82-2-2068-0022

Fax

82-2-2068-0044

Main(Sub) Products

Glass Tile,Glass Basin,Shower Booth,Ceramic Tile

Company

Sang Ah Tile Co., Ltd.

Address

(135-830) 228-2, Nonhyeon 2-dong, Gangnam-gu, SEOUL

Tel

82-2-3442-1250

Fax

82-2-3442-6896

web

www.sangahtile.co.kr

Main(Sub) Products

Porcelain Tiles,Ceramic Tiles,Mosaic Tiles,Kitchen Tiles

Company

Daewang Tile & Ceramic Co., Ltd.

Address

(701-032) 395-27, Hyomok 2-dong, Dong-gu, DAEGU

Tel

82-53-741-2934

Fax

82-53-751-5122

Main(Sub) Products

Tile

Company

Shin Il Ceramics Company

Address

(506-831) 974-3, Jangdeok-dong, Gwangsan-gu, GWANGJU

Tel

82-62-952-7853~4

Fax

82-62-952-7856

Main(Sub) Products

Ceramic Tile,Ceramic Tile Adhesive

Company

Korea Ceramics Co., Ltd.
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Address

(689-892) 60-5, Haknam-ri, Onsan-eup, Ulju-gun, ULSAN

Tel

82-52-237-6700

Fax

82-52-237-6701

Web

:رقم القيد

:المكتب التجاري في

www.kcmkr.com

Main(Sub) Products

Ceramic Tiles

Company

Taeyoung Ceramic Co., Ltd.

Address

(343-882) 194-1, Munbong-ri, Myeoncheon-myeon, Dangjin-si, CHUNGCHEONGNAM-DO

Tel

82-41-355-5890~3

Fax

82-41-355-5894

Web

www.tyceramic.com

Main(Sub) Products

Wall Tile,Floor Tile,Glass Tile,Polished Tile,Point Tile,Foution Tile

Company

Han-Bo Ceramic Co., Ltd.

Address

(519-801) 369, Daji-ri, Hwasun-eup, Hwasun-gun, JEOLLANAM-DO

Tel

82-61-374-2268

Fax

82-61-372-2267

Web

www.biotile.co.kr

Main(Sub) Products

Bio Tile,Floor Tile,Exterior Tile,Wall Tile

Company

Dong Woo Ceramics Ltd.

Address

(700-280) 67-8, Daean-dong, Jung-gu, DAEGU

Tel

82-53-428-2233

Fax

82-53-428-2007

Main(Sub) Products

Tile,Ceramics,Bathroom Accessories
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Company
Address

:المكتب التجاري في

Cotto Ceramic
(618-801) 1487, Gangdong-dong, Gangseo-gu, BUSAN

Tel

82-2-3443-8600

Fax

82-2-3443-8822

Main(Sub) Products

Ceramic Tile

Company

Korea Technology Ceramic Co., Ltd.

Address

(340-861) 282, Dugok-ri, Sinam-myeon, Yesan-gun, CHUNGCHEONGNAM-DO

Tel

82-41-331-5451

Fax

82-41-331-0400

Web

www.ktceramic.co.kr

Main(Sub) Products

Wall Tile,Floor Tile

Company

SM Ceramic

Address

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

Tel

82-2-2273-6555

Fax

82-2-2278-3351

Main(Sub) Products

Tile,Bidet

Company

Yuchang Ceramics Co., Ltd.

Address

(135-818) Rm. 401, Yuchang Bldg., 81-11, Nonhyeon 2-dong, Gangnam-gu, SEOUL

Tel

82-2-514-2312

Fax

82-2-545-9551

web

www.ycct.co.kr

Main(Sub) Products

Tile
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