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 مطالعه بازار سطح 1 فرش ماشینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شرح کاالی مورد مطالعه:
 

(HS Code) شرح تعرفه    تعرفه گمرکی کاال

فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی، بافته شده، حتی آماده مصر 

از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی –ف   

00240575  

00240575  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.دالر بوده است 111/892/440/8حدود  8102سال  دنیا در میزان واردات این محصول در*  

 *نام و ارزش واردات 01 کشور اول واردکننده فرش ماشینی در جهان به شرح زیر میباشد :

 

از بازار  وارداتسهم 

(درصد)  جهانی  

( تن )حجم واردات  (دالر)ارزش واردات   ام کشورن   ردیف 

53 808.889 111/832/243  0 امریکا 

2/8  48.021 111/823/085  8 آلمان 

2/3  88.381 111/889/059  5 عربستان سعودی 

2/4  44.589 111/521/004  4 عراق 

متر مکعب 3.892 5  111/489/28  3 کانادا 

9/8  80.818 111/929/82  8 انگلستان 

2/8  08.819 111/590/88  2 ژاپن 

4/8  02.119 111/928/38  2 بلژیک 

111/520/42 ؟ 8  9 لیبی 

2/0  03.340 111/122/48  01 روسیه 

 

امریکا با سهم بازار 53 درصد رتبه ی اول، آلمان با 8/2 رتبه ی دوم  واردات در جهان و عربستان سعودی با سهم 3/2 درصدی،   جایگاه 

 سوم در دنیا و جایگاه اول در منطقه را  دارد.

.وم تا پنجم واردات این محصول را دارندسه های بعربستان، عراق و کانادا هم رتکشورهای   

درصد از  83توانسته کشور دیگر لیست است و  2ترکیه بزرگترین صادر کننده این محصول به به غیر از ژاپن و روسیه در جدول فوق، 

.خود اختصاص دهدرا به  دالر 111/203/348به ارزش  بازار امریکا  

درصد سهم این بازار را  58کشورهای مصر، چین، بلژیک و هند به ترتیب صادرکنندگان دیگر فرش ماشینی به امریکا هستند که جمعا 

.الر استد 111/23درصد معادل  0/1 سهم صادرات ایران به امریکا کمتر از دارند.  

 

  

 



 

 

 

 

در جایگاه دوازدهم تامین کنندگان قرار داده است.درصد  8/1با سهم بازار ن را دالر بوده که ایرا 111/834ایران  ارزش واردات آلمان از    

یکی از مهمترین ترین بازارهای صادراتی در منطقه که باید با نگاه و برنامه ویژه ای برای افزایش سهم بازار برنامه ریزی کنیم روسیه  

درصد سهم  43دالر در رتبه نهم و بالروس با  111/838ت به ارزش ایران با صادرااست که در جایگاه دهم واردکنندگان دنیا قرار دارد و 

قرار دارد.دالر در رتبه اول  111/982/02بازار به ارزش   

از آنجاییکه کد تعرفه این محصول شامل فهرست تعرفه ترجیهی اوراسیاست و تعرفه گمرکی این محصول صفر شده است موقعیت 

 سهم بازار خود را بازار هدف صحیح شناخت با مطالعه دقیق ودگان فرش ماشینی است تا و صادرکننن تولیدکنندگا بسیار خوبی برا ی

  هستند افزایش دهند. در منطقه در کشورهای روسیه، بالروس و قزاقستان که بازیگران این بازار

 

 

 

 

 



 

 * نام و ارزش واردات 01 کشور اول واردکننده فرش ماشینی در منطقه عبارتست از :

 

سهم از بازار جهانی در 

(درصد) واردات   

( تن )حجم واردات  (دالر)ارزش واردات   ام کشورن   ردیف 

2/3  88.381 111/889/059  0 عربستان سعودی 

2/4  44.589 111/521/004  8 عراق 

2/0  03.340 111/122/48  5 روسیه 

0/0  9.283 111/489/88  4 قزاقستان 

8/1  5.384 111/800/03  3 کویت 

8/1 111/052/03 ؟   8 عمان 

8/1  3.248 111/910/05  2 بالروس 

3/1  5.318 111/428/08  2 قطر 

3/1  8.189 111/190/08  9 آذربایجان 

3/1  4.339 111/523/00  01 اوکراین 

 

              را  شکل وارداتدرصد از  4/25  میزان دالر و 111/889/059 عربستانکشور در این کد تعرفه ارزش کل واردات  8102در سال       

 تامین کننده بعدی رچها به ترتیب از ترکیه دبع، کشورهای اردن، چین، بلژیک و هند دادهانجام دالر  111/188/008 از ترکیه به ارزش

 عربستان هستند.

 ایران با صادراتی ناچیز و رتبه 012  در آخرین ردیف صادرکنندگان فرش ماشینی به عربستان قرار دارد. 

دالر تامین کرده است. 111/349/005ارزش درصد از وارادت را از ترکیه به  5/99بوده که  دالر 111/521/004کشور عراق واردات   

م را دارند.چین، مقدونیه، اوکراین، امارات و ژاپن به ترتیب جایگاه دوم تا شش  

 ازو سهم کمی جایگاه هفتم  ،با عراق نزدیک ی و سیاسیتجارفرش ماشینی و مراودات  تولید قابل توجهمتاسفانه ایران علیرغم حجم 

در اختیار دارد. راازار این ب  

 

  

 

 



 

است. بودهدالر  111/920/255/8در دنیا فرش ماشینی صادرات  مقدار 8102در سال *   

     را از آن خود گترین صادرکنندهعنوان بزر بازار جهانی سهم درصد از 2/88 و دالر صادرات 111/805/284/0از این میزان ترکیه با  

، بلژیک و چین با اختالف چشمگیری از ترکیه در رده ی دوم و سوم قرار دارند.کرده است  

  ور صادر کننده برتر ذکر شده است:کش 01نام  ول زیرددر ج

از بازار  صادراتسهم 

(درصد)  جهانی  

( تن ) صادراتحجم  (دالر) صادراتارزش   ام کشورن   ردیف 

2/88  810.482 111/805/284/0  0 ترکیه 

2/08  83.548 111/558/548  8 بلژیک 

4/8  58.229 111/904/024  5 چین 

2/0  01.454 111/800/49  4 آلمان 

2/0  4.190 111/238/42 ماراتا   3 

0/0  5.413 111/898/89  8 هند 

0 8.883 111/224/82  2 کانادا 

0 2.028 111/130/82  2 ازبکستان 

2/1  00.809 111/208/88  9 بالروس 

2/1  2.235 111/839/81  01 اندونزی 

 

 و یابه دالیل مختلف آمارها اعالم و به روز نمی شوند  زیرامشخص نیست است و ارزش صادرات  93ی ایران در رنکینگ جهانی  رتبه

اه ترکیه و بلژیک در جهان است. جایگاما نکته قابل تامل  شود صادر میورهای دیگر والت ایران به نام کشصمح  

 جمع بندی:

باالترین حجم واردات را دارد که تقریبا تمام واردات خود را از ترکیه انجام میدهد.عراق میان همسایگان ایران، در   

ایران قرار  برنامه ریزی صادراتی اوراسیا است که با توجه به صفر شدن تعرفه گمرکی، یک فرصت طالیی در اختیاراولویت بعدی برای 

 داده است.

    صادرات هستند.با توجه به روابط جاری طرفین بازارهای خوبی برای توسعه  نیزربایجان ذکشورهای قطر، عمان و آ

 

 

 


