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  مقـدمـه

متأسـفانه در  . نمایشگاه در واقع یکی از ابزارهاي بازار یابی است  که باید درخدمت صادرات کشور قرار گیـرد  

سال هاي گذشته مشاهده شده که باستثناي معدودي از تولیدکنندگان معتبر ، شـرکت هـاي متعـددي بـه نمایشـگاه      

هـا  کسب سودهاي موقتی با شکستن قیمت هت فروش مستقیم کاالهاي خود وبصورت بازار مکاره نگریسته و از آن در ج

بی شک ، این چنین شیوه برخورد با نمایشگاه به ویژه در خارج کشـور نـه تنهـا    . یا افزایش بی اندازه آنها پرداخته اند 

یـت نامناسـب موجـب    بلکه حتی با افزایش مصنوعی قیمت ها و ارائه تولیدات با کیف  سودي براي صادرات کشور ندارد

هدف اصلی نمایشگاه،در واقع عرضه نمونه کاال و توانمندي هاي شرکت هـا بـه مصـرف کننـدگان     . کاهش آن  می گردد

خارجی ، سلیقه آزمایی و شناخت فرهنگ مصرفی و پیدا کردن خریداران ،نمایندگان فروش و یا شرکاي تجاري است تا 

بدیهی است که اولین گـام جهـت مشـارکت در    .ت مستقیم منعقد گردد بدینوسیله قراردادهاي بلند مدت جهت صادرا

نمایشگاه هاي خارج در اختیار داشتن اطالعات مستندي درباره وضعیت اقتصادي آن کشور،مقررات و قوانین تجـاري ،  

  .  وضعیت رقابتی کاالهاي مورد عرضه و غیره می باشد

  :  بطور خالصه اهداف برپائی نمایشگاه عبارتند از 

  شناسایی صنعت گران و تولیدکنندگان در رشته هاي مختلف صنعتی در سراسر کشور و اطالع از توان تولیدي –

کشاورزي ، صنایع ي کشور در زمینه هاي مختلف صنعتی،و کیفیت عرضه کاال و توسعه صادرات کاالهاي تولید

 ...دستی و 

و نظرات از سوي صاحبان حرف مختلف جهت بهبـود  اطالع از مشکالت و موانع در راه تولید و ارائه پیشنهادها  –

 شرایط تولید محصوالت داخلی 

در پیش  تشخیص و ارزیابی توان تولیدکنندگان کشور به منظور حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي بین المللی و  –

 گرفتن سیاست هاي حمایتی و تشویقی از تولیدکنندگان داخلی 



  
 

استانداردها و معیارهاي بین المللی تولید و صدور کاال و ارتقـاي سـطح    آشنا ساختن تولیدکنندگان داخلی با –

 کمی و کیفی تولیدات با رعایت قوانین و استانداردهاي بین المللی 

ه منظـور توسـعه مبـادالت اقتصـادي و مقایسـه        – تبادل اطالعات فنی و بازرگانی و گسترش مبادالت تجاري ـب

 منظور رشد کیفی و اقتصادي و رقابت سالم  مصنوعات داخلی با فرآورده هاي خارجی به

 ایجاد زمینه مساعد براي معرفی آخرین پدیده هاي صنعتی و تکنولوژیکی  –

 ایجاد تسهیالت الزم در جهت رشد بخش هاي مختلف اقتصادي از طریق همکاري هاي ملی و بین المللی  –

 و توسعه صادرات این گونه کاالها ایجاد زمینه مساعد براي نمایش کاالهاي صادراتی غیر نفتی جهت رشد  –

 آشنایی بازدیدکنندگان ایرانی با کاال و تکنولوژي خارجی و انتخاب اصلح از میان آنها  –

  انعکاس نمایشگاهی سیاست هاي جلب سرمایه گذاري خارجی از طریق مشارکت فعال بخش هاي اقتصادي در –

 نمایشگاه ها 

ي مشترك در بخش هـاي مختلـف اقتصـادي بـین جمهـوري      ایجاد جو مناسب جهت پروژه هاي سرمایه گذار –

 و سایر ملل   اسالمی ایران

 برنامه ریزان  ایجاد امکانات دسترسی به تحقیقات علمی و تکنولوژیکی جدید جهت استفاده صاحبان صنایع و –

 بسط و تحکیم روابط سیاسی و اقتصادي با سایر ملل  –

  

  

  



  
 

  

  
  
  

  ی ایرانوضعیت صادرات و واردات  جمهوري اسالم
  1388در سال  

  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  1388آمار صادرات کاالهاي غیر نفتی و خدمات طی سال 
                                                                                                                                     

  هزار تن: میلیون دالر   وزن:ارزش   
  

  

  1388سال 

  وزن  ارزش

  46470  21320,7  *صادرات کاالهاي  غیر نفتی

  -   3110  **صادرات خدمات فنی مهندسی

  46470  24430,7  جمع
  ابران.ا.گمرك ج :ماخذ             

                  
  ی نفت وگازصادرات کاالهاي غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي صادر شده توسط شرکت مل*

  دفتر توسعه صادرات خدمات** 

  

 صادرات
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10804

13911
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میعانات گازي  محصوالت پتروشیمی  سایر کاالها

سال87 سال  88

  
  1388در سال ) با احتساب میعانات گازي (صادرات غیرنفتی 

  به تفکیک بخش هاي عمده 
  میلیون دالر: هزار تن   ارزش : وزن                                                                                                                      

  نام بخش
  درصد تغییرات  1387سال  1388سال 

  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن

 - 12,45 14,21 4883 7099 4275 8107  میعانات گازي*

 2.24- 21.76 7579 12779 7409 15560 محصوالت پتروشیمی

 28.76 50.70 10804 20511 13911 30910 سایر کاالها

 10,01 35,13 23266 40389 25596 54577  جــمع 

  میعانات گازي صادرشده توسط شرکت ملی نفت و گاز ایران* 

  
    

  
  میلیون دالر  :ارزش

  
  
  
  
  



  
 

  
  1384-88اقالم و مقاصد صادراتی ایران طی سالهاي  تعداد  

  
   

  1388  1387  1386  1385  1384  سال

تعداد اقالم 
  3327  3235  3511  3553  3341  صادراتی

تعداد مقاصد 
  166  173  166  155  143  صادراتی

  
 
  

    
  
  
  

      
 

    
  
  
  
  
  

تعداد اقالم صادراتی ایران طی سالهاي 1384-1388
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سایر کاالها 
67%

ده قلم عمده کاالي 
صادراتی  

33%

  
  1388ده قلم عمده صادراتی در سال 

  )بدون احتساب میعانات گازي( 

  عنوان کاالها  88رتبه سال 
  ارزش صادرات در

  88سال
  )میلیون دالر( 

درصد سهم 
ارزشی از 

  کل صادرات

  درصد تغییرات
ارزش نسبت به  

  87سال

رتبه 
سال 
87  

 2 9,18 4,78 1017 روکربونهاي گازي شکل مایع شده گازهاي نفتی و هید  1
  1 - 14,99 4,52 961 پروپان مایع شده       2
 33 768,96 4,39 934 به  جز نوع  پودري% 94پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز  3
 4 27,57 4,36 928 پسته تازه یا خشک کرده   4
 3 -27,80 3,07 653 )ا لکل  متیلیک(متانول    5
 5 -23,26 2,56 545 بوتان  مایع  شده  درظروف  یکهزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر  6
 10 49,77 2,52 536 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده  7
 7 -9,64 2,34 498 پارااکسیلن  8

9  
)  کرك (ا زپشم یاا زموي نرم ,فرش وسایرکف پوش هاي نسجی

 گره باف, حیوا ن
494 2,32 16,81 8 

 22 197,77 2,16 459 سنگ آهن به هم فشرده نشده و کنستانتره هاي آن   10

 -  17,14 33,02  7024  جمع ده قلم
  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ 

  
  1388در سال ) بدون احتساب میعانات گازي( نمودار سهم ارزشی ده قلم عمده و سایر کاالها از کل صادرات

  
   
  
 



  
 

ده قلم عمده کاالي 
صادراتی

سایر کاالها42%
58%

   1388ده قلم عمده صادراتی در سال 
  )با احتساب میعانات گازي( 

  عنوان کاالها  88رتبه سال 
  ارزش صادرات در

  88سال  
  )میلیون دالر( 

درصد سهم 
ارزشی از 

  کل صادرات

  درصد تغییرات
ارزش نسبت به  

  87سال 

رتبه 
سال 
87  

-12,45 16.70 4275 میعانات گازي   1  1 
 3 9,18 3.97 1017 کربونهاي گازي شکل مایع شده گازهاي نفتی و هیدرو  2
  2 - 14,99 3.75 961 پروپان مایع شده       3
 34 768,96 3.65 934 به  جز نوع  پودري% 94پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز  4
 5 27,57 3.63 928 پسته تازه یا خشک کرده   5
 4 -27,80 2.55 653 )ا لکل  متیلیک(متانول    6
 6 -23,26 2.13 545 بوتان  مایع  شده  درظروف  یکهزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر  7
 11 49,77 2.09 536 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده  8
 8 -9,64 1.95 498 پارااکسیلن  9

10  
)  کرك (ا زپشم یاا زموي نرم ,فرش وسایرکف پوش هاي نسجی

 گره باف, حیوا ن
494 1.93 16,81 9 

 -  1,01 42,35 10841  ع ده قلمجم

  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ 

  
  

  )با احتساب میعانات گازي(نمودار سهم ارزشی ده قلم عمده و سایر کاالها از کل صادرات 
  1388در سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  1388بزرگترین شرکاي تجاري  ایران از لحاظ ارزش صادرات کاالهاي غیر نفتی در سال 
  )بدون احتساب میعانات گازي (

  

رتبه سال 
  88سال  ارزش صادرات در   نام کشور  88

  ) میلیون دالر(  
درصد سهم ارزشی 

  از کل صادرات

  درصد تغییرات
ارزش نسبت به  سال 

87  

  رتبه سال 
87  

 1 48.78 19.32 4109 عراق 1
 3 52.09 14.66 3120 چین 2

عربی متحده امارات 3  2875 13.51 23.8 2 

 4 8.9 5.94 1263 هند 4

 6 58.37 4.71 1002 افغانستان 5
 7 11.12 2.77 589 ترکیه 6

 5 33.82- 2.55 543 جمهوري کره  7

 8 25.4 2.39 509 بلژیک 8

 9 33.89 2.05 436 ایتالیا 9

 10 45.33 2.02 430 پاکستان 10
 - 31,57 69.92 14876  کشورده  جمع

  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ   
    

  ایران و سایر کشورها.ا.نمودار درصد سهم ارزش صادرات به ده شریک بزرگ تجاري ج
      1388در سال   

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

سایر شرکاي 
صادراتی

30%

سهم ارزشی 
صادرات به ده 
شریک بزرگ 

صادراتی
70%



  
 

آفریقا
1.55

آمریکا
1.27

اروپا
14.82

اقیانوسیه 
0.22

آسیا
82.13

  1388صادرات کاالهاي غیر نفتی به تفکیک قاره درسال 
  )بدون احتساب میعانات گازي (

  

  نام کشور  ردیف
  88 ارزش صادرات در سال

  ) میلیون دالر(  

درصد سهم ارزشی 

  از کل صادرات

 82,13 17473 آسیا 1

 14,82 3153 اروپا 2
 1,55 330 آفریقا 3

 1,27 270 آمریکا 4

 0,22 48 اقیانوسیه  5
  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ   

    
  به تفکیک قاره ) گازيبدون احتساب میعانات ( نمودار درصد سهم ارزش صادرات کاالهاي غیر نفتی 

  1388در  سال   
 

 
 
 
 
 

  
  



  
 

  1387-88 صادرات کاالهاي غیر نفتی  به تفکیک گروه هاي اقتصادي درسالهاي
  )بدون احتساب میعانات گازي (

  
 1388  1387  درصد تغییرات

 وزن ارزش صادرات
  ارزش

 )میلیون دالر(

  وزن

 )هزارتن(

  ارزش

 )میلیون دالر(

  وزن

 )هزارتن(

 CISکشورهاي مستقل مشترك المنافع  2644 1578 1709 1635 54.7 3.5-

کشورهاي عضو همکاري جنوب شرق آسیا  1665 1001 1267 914 31.4 9.5
ASEAN 

 PGCCشوراي همکاري خلیج فارس  6467 3355 6147 3061 5.2 9.6

 ECOسازمان همکاري اقتصادي  4790 3069 3261 2447 46.9 25.5

 EUاتحادیه اروپا  2093 2013 2013 1840 4.0 9.4

  
  

  1387-88نمودار صادرات کاالهاي غیر نفتی  به تفکیک گروه هاي اقتصادي در سالهاي 
  

  میلیون دالر: ارزش
  

1635
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2447

3069
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EU اتحادیه اروپا

سال  87 سال 88



  
 

  1388صادرات کاالهاي غیر نفتی  به تفکیک بازارهاي پیرامونی  در سال 
  )بدون احتساب میعانات گازي (

  
  

 بازارهاي پیرامونی
  ارزش

 )دالر میلیون( 

درصد سهم از کل 
  صادرات

درصد سهم از کل 
به  صادرات

 بازارهاي پیرامونی

درصد تغییرات ارزشی 
 1387سالنسبت به  

    کشورهاي عربی

PGCC  3355 15,76 29 9,6 

 45,1 39,8 21,69 4613 )یمن-عراق- سوریه-اردن- لبنان(سایر کشورهاي عربی

 27,7 68,8 37,45 7968 جمع کشورهاي عربی

  کشورهاي مشترك المنافع

 9,1 5,8 3,18 676 آسیاي میانه

 - 14,4 3,3 1,78 380 اروپائی

 - 8,4 4,5 2,46 522 قفقاز

 - 3,4 13,6 7,42 1578  جمع کشورهاي مشترك المنافع

 38,6 17,4 9,5 2021  )افغانستان،ترکیه، پاکستان(سایر بازارهاي پیرامونی   

 23,9 100 54,37 11566 جمع کل بازارهاي پیرامونی

 16 -   100 21320  جمع کل صادرات

  
  نمودار درصد سهم  صادرات کاالهاي غیر نفتی  به تفکیک بازارهاي پیرامونی 

  1388در سال 
  
ارزش  

سایر کشورها 
45%

PGCC

16% سایر کشورهاي عربی
(لبنان - اردن- سوریه - 

عراق - یمن )
22%

آسیاي میانه 
3%

سایر بازارهاي پیرامونی
(افغانستان , ترکیه , 

پاکستان )
10%

قفقاز
2%

اروپایی
2%



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1384-88تعداد اقالم وارداتی و مبادي واردات ایران طی سالهاي 
   

  1388  1387  1386  1385  1384  سال

تعداد اقالم 
  5524  5536  5588  5453  5466  وارداتی

تعداد کشورهاي 
  151  158  135  119  154  مبادي واردات

 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  
  

الھاي    1384-88 ي س ران ط تعداد اقالم وارداتي ای

55245536558854535466

0

2000

4000

6000

1384 1385 1386 1387 1388

تعداد

الھاي      1384-88 ي س ران ط ادي واردات ای داد كشورھاي مب تع

151158
135119

154

0

100

200

1384 1385 1386 1387 1388

تعداد

 واردات



  
 

سایر کاالها
75%

واردات ده قلم   
عمده وارداتی 

25%

  1388ده قلم عمده وارداتی در  سال 
  

رتبه 
سال 
88  

  عنوان کاالها
ارزش واردات 

  88در  سال
  )میلیون دالر( 

درصد سهم 
ارزشی از 
  کل واردات

  درصد تغییرات
ارزش نسبت  

  87سال به 

رتبه 
سال 
87  

 2 67.28 8.3 4579 بنزین  1
. که درجاي دیگرذکرنشده, شمش ا زآهن وفوالدغیرممزوج  2  2093 3.79 -24.36 1 
 3 41.83- 2.14 1181 سایر گندم سخت   3

 6 34.85 1.94 1071 برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده  4

5  
تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي محصوالت از آهن یافوالدغیر ممزوج 

600mmیاکمتربه ضخامت  کمترا زmm3 860 1.56 36.02 8 

)84119100غیرا زردیف (ا جزا ءوقطعات توربین هاي گازي   6  822 1.49 42.23 11 
 4 40.43- 1.45 801 سایر روغنهاي  سبک  وفرآورده  هابجزبنزین  7
.برا ي مصارف غیرپولی)اپالتین ا زجمله طالي آبکاري شده ب(طالي خام   8  796 1.44 55819.66 2287 
10051010دانه ذرت به جز ردیف   9  784 1.42 -18.67 5 

10  
وبیشتر بجز % 65قطعات منفصله جهت تولیدخودروهاي سواري باساخت دا خل  

 7 5.52- 1.13 622 الستیک

 -   8,81 24,66 13608  جمـع

  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ 
  

   1388نموداردرصد سهم ده قلم عمده کاالهاي وارداتی ازکل واردات در  سال 
  
  
  
  
  
  



  
 

سایر کشورها 
27%

سهم ارزشی 
واردات از ده 
شریک بزرگ 

تجاري
73%

  1388بزرگترین شرکاي تجاري ایران از لحاظ ارزش واردات در  سال 
  

رتبه 
سال 
88  

   88ارزش واردات در  سال  نام کشور
  ) میلیون دالر( 

درصد سهم ارزشی 
  از کل واردات

  درصد تغییرات
به    ارزش نسبت

  87سال

  ه سال ـرتب

87  

 1 19.68 29.26 16147 امارات متحده عربی  1
 3 2.14- 8.77 4839 چین  2

 2 12.79- 8.48 4683 آلمان  3

 5 11.28 6.26 3455 جمهوري کره   4

 4 39.78- 3.87 2133 سوئیس  5

 10 33.57 3.65 2014 ترکیه  6
 8 4.59- 3.42 1888 ایتالیا  7

 9 1.45- 3.25 1793 هند  8

 6 16.77- 3.07 1697 انگلستان  9

 7 15.79- 3.04 1678 فرانسه  10

 -  1,34 73.07 40327  جمع ده  کشور

  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ   
    

  
  ایران و سایر کشورها.ا.نمودار درصد سهم ارزش واردات از ده شریک بزرگ تجاري ج

   1388ر  سال د  
  
  
  

  



  
 

اقیانوسیه 
0.53 افریقا

0.44
آمریکا
2.63

اروپا  
35.92

آسیا
60.48

  1388واردات کاال به تفکیک قاره در 
  

  نام کشور  ردیف
(  88ارزش واردات در  سال

  ) میلیون دالر

درصد سهم ارزشی 

  از کل واردات

 60,48 33378 آسیا  1

 35,92 19825 اروپا  2

 2,63 1452 آمریکا  3

 0,53 292 اقیانوسیه  4

 0,44 242  افریقا  5

 100 55189  جمع کل واردات 

  ایران.ا.آمار کارشناسی نشده گمرك ج:ماخذ   
    

  
   1388نمودار درصد سهم ارزش واردات  کاال به تفکیک قاره  در  سال 

  
  

  
   

  
  
  



  
 

  1387-88 واردات  کاال به تفکیک گروه هاي اقتصادي در سالهاي
  

 88  87  درصد تغییرات

 وزن ارزش واردات
  شارز

 )میلیون دالر(

  وزن
 )هزارتن(

  ارزش
 )میلیون دالر(

  وزن
 )هزارتن(

 CISکشورهاي مستقل مشترك المنافع  4478 2310 3700 2563 21.0 9.9-

 ASEANکشورهاي عضو همکاري جنوب شرق آسیا  2470  2001 1747 1892 41.4 5.8

 PGCCشوراي همکاري خلیج فارس  17999 16801 11114 14033 61.9 19.7

  ECOسازمان همکاري اقتصادي  4246 3394 3392 2869 25.2 18.3

 EUاتحادیه اروپا  9555 14070 9001 16089 6.2 12.5-

  
  

  1387- 88 نمودار واردات  کاال به تفکیک گروه هاي اقتصادي در سالهاي
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  1388واردات  کاال به تفکیک بازارهاي پیرامونی  در سال 
  

 رهاي  پیرامونی بازا
  ارزش

 )میلیون دالر( 

درصد سهم از کل 
  واردات

درصد سهم از کل 
بازاهاي   واردات

 پیرامونی

درصد تغییرات ارزشی 
 1387نسبت به  

    کشورهاي عربی

PGCC 16800 30,66 ٧٧٫٤ 19.7 
 5.1 ٠٫٩ 0,34 187 )یمن-عراق-سوریه-اردن-لبنان(سایر کشورهاي عربی

 19.5 78,3 31 16988 یجمع  کشورهاي عرب
 کشورهاي مشترك المنافع

 0.0 3,8 1,52 830  جمع  آسیاي میانه
 13.1- 5,9 2,32 1270 جمع  اروپائی

 21.9- 1,0 0,38 211 جمع  قفقاز
 9.9- 10,6 4,22 2310 جمع  کشورهاي مشترك المنافع

 33.1 11.0 4,37 2393  )افغانستان،ترکیه، پاکستان(سایر بازارهاي پیرامونی   
 16.8 100 39,59 21691 جمع بازارهاي  پیرامونی

 1.5- -  100 55189  جمع کل واردات 
  
  

  1388نمودار درصد سهم واردات  کاال به تفکیک بازارهاي پیرامونی  در سال 
  
  

ارزش 

اروپایی
2%

قفقاز
0%

سایر بازارهاي پیرامونی
(افغانستان  , ترکیه , پاکستان )

4.3%
آسیاي میانه 

2%

سایر کشورهاي عربی
(لبنان - اردن- سوریه - 

عراق- یمن )
0.3%

P G CC

31%

سایر کشورها 
61%



  
 

  
    
    

    
  

  تراز تجاري غیر نفتی ایران بدون احتساب میعانات گازي و با احتساب بنزین
  الرمیلیون د: ارزش

  درصد تغییرات  87سال   88سال   

 16 18383,3 21320,7  صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي

  -1,5 56042 55189,3  واردات کاال با احتساب بنزین
  تراز تجاري 

  *10,1 37658.7- 33868.6-  )واردات - صادرات ( 

  .کاهش داشته است % 10,1کسري ترازتجاري : توضیح *
  
  

  ي غیر نفتی ایران بدون احتساب میعانات گازي و بدون احتساب بنزینتراز تجار
  میلیون دالر: ارزش

  درصد تغییرات  1388سال   1388سال   

 16 18383,3 21320,7  صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازي

-5,1 53304,8 50610.6  واردات کاال بدون احتساب بنزین  
   تراز تجاري 

- 29290  )واردات - صادرات (   34922 -  16,1*  

  
  .کاهش داشته است% 16کسري ترازتجاري : توضیح *

      
  تراز تجاري غیر نفتی ایران با احتساب میعانات گازي وبا احتساب بنزین

  

  میلیون دالر: ارزش
  درصد تغییرات  87سال      88سال     

  10 23266  25595,9  صادرات غیر نفتی  با احتساب میعانات گازي 
  -1,5 56042 55189,3  با احتساب بنزینواردات 

  تراز تجاري غیر نفتی 
  *9,7 - 32776 - 29593,4  )واردات - صادرات ( 

  . کاهش داشته است% 9,7کسري ترازتجاري : توضیح *
  

 ي غیر نفتیمبادالت و تراز تجار



  
 

  
  شاخص نسبت ارزش صادرات به واردات و واردات به صادرات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 
 
  

  
  افزوده به تفکیک ارزش1388صادرات غیرنفتی در  سال 

  )بدون احتساب میعانات گازي(  
  
  

  میلیون دالر: هزار تن   ارزش : وزن
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نسبت واردات به  صادرات غیر نفتی   ( با  میعانات گازي )

نسبت واردات به  صادرات غیر نفتی   ( بدون میعانات گازي )
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نسبت صادرات غیر نفتی  به واردات ( بدون میعانات گازي )



  
 

  1سیاست هاي جدید در جهت همسو نمودن برنامه هاي نمایشگاهی با اهداف توسعه صادرات غیرنفتی
  

  .هدفمند کردن فعالیت هاي نمایشگاهی در رابطه با اهداف توسعه صادرات غیرنفتی کشور -1
بازارهاي هدف و عوامل مؤثر در آن و توجیه اقتصادي حضور در ایـن بازارهـا قبـل از برپـائی هرگونـه      شفاف نمودن  - 2

 . نمایشگاه در خارج از کشور 

 .شناخت دقیق موانع و تعرفه اي و غیرتعرفه اي بازارهاي هدف قبل از برپائی نمایشگاه ها  -3

عرضه در بازار هدف از مزیت نسبی برخوردارند قبل کارشناسی به منظور تعیین دقیق سبد کاالها و خدماتی که جهت  - 4
 .از برپائی نمایشگاه ها 

 . اعزام هیأت هاي بازاریابی بعد از انجام مطالعات کالن و اولیه در رابطه با بازارهاي هدف قبل از برپائی نمایشگاه ها  -5

 . ی از بازار هدف آنها وجود ندارد پرهیز از برگزاري نمایشگاه هایی که فاقد اهداف توسعه صادرات بوده و افق روشن -6

 .بررسی دقیق کیفیت کاالهاي ارسالی براي نمایشگاه ها با توجه به استانداردهاي بازار هدف  - 7

کمی نمودن اهداف صادراتی درکوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در ارتبـاط بـا بازارهـاي متـأثر از برگـزاري هـر        - 8
 . نمایشگاه 

جمهوري اسالمی ایران در برگزاري نمایشگاه ها و پرهیز از برگزاري نمایشگاه هایی که بـه   توجه به اعتبار بین المللی - 9
 . اهداف تجاري و صادراتی ما لطمه می زنند 

 . راهیابی به بازارهاي جدید صادراتی و گسترش بازارهاي جهانی کاالهاي ایرانی  - 10

 . برگزاري هر نمایشگاه  امکان سنجی حضور مستمر و رو به توسعه در بازارهاي هدف بعد از -11

 .اولویت بندي بازارهاي هدف در رابطه با فعالیت هاي نمایشگاهی از بعد امکان توسعه کمی صادرات در کوتاه مدت  - 12

 . نگاه به نمایشگاه از دید سرمایه گذاري براي توسعه صادرات غیرنفتی و بازاریابی براي کاالهاي ایرانی  -13

 . دگان در زمینه بازاریابی از طریق فعالیت هاي نمایشگاهی ایجاد تسهیالت الزم براي صادرکنن - 14

اطمینان و ایفاي تعهدات صادرکنندگان ایرانی در مذاکرات تجاري و بازاریابی که در حاشیه فعالیت هاي نمایشـگاهی   - 15
 . صورت می پذیرد 

 . ع تبدیلی و صادراتی جلب سرمایه گذاري داخلی و خارجی در زمینه زیرساخت هاي صادرات غیرنفتی به ویژه صنای - 16

 . ترویج فرهنگ تولید با نگاه صادراتی  - 17

جذب هر چه بیشتر بازرگانان و خریداران خارجی به مذاکره ، مبادله و انعقاد قرارداد با صادرکنندگان ایرانی و فعالیت  -18
 . در زمینه تجارت کاالهاي ایرانی 

 . یشگاهی ترویج هدف نگاه به خارج در رابطه با کلیه فعالیت هاي نما - 19

 . استفاده از جدیدترین تکنیک هاي بازاریابی و عرضه کاال در فعالیت هاي نمایشگاهی  -20

 

                                                
   15- 16صفحات  – 1377سال  –سازمان توسعه تجارت ایران  –معاونت خدمات صادراتی و بازاریابی  -نمایشگاه در خدمت توسعه صادرات. 1



  
 

  مزیت نسبی کاالهاي جمهوري اسالمی ایران  در صادرات غیر نفتی
  

به این دلیل که ممکن است ارزش صـادرات  . تعیین مزیت نسبی براي گروه هاي کاالیی از اهمیت شایانی برخوردار است 

شوك هاي مختلف بازارهاي بین المللی تأثیر پذیرد و باعث رشد سهم یک کاال در صادرات یک کشور شده ولی براي سال هاي از 

اما براي تعیین مزیت نسبی معموالً شاخص هاي مورد استفاده بگونه اي است که تأثیر این شـوك هـا بـا    . بعد این اثر تعدیل شود 

  . یت معرفی شده نسبتاً واقعی خواهند بود توجه به تجارت جهانی خنثی شده و مز

  : از عوامل مهمی که به مزیت نسبی تأثیر می گذارند می توان به موارد زیر اشاره کرد 

بعنوان نمونه می توان به نیروي کار ، سرمایه ، تکنولوژي ، قابلیت تغییر سـاختار ، دانـش   : عوامل مؤثر در زمینه تولید  -1

  . ه نمود مدیریت و منابع طبیعی اشار

در زمینه عرضه می توان بعنوان مثال از کیفیت ، بسته بنـدي ، قابلیـت حمـل و نقـل ،     : عوامل مؤثر در زمینه عرضه  - 2

 . بازاریابی ، نهادهاي کاهش ریسک و تبلیغات و سرعت انتقال به بازار نام برد 

ان به کشش ها ، تغییر تقاضا و مداخله دولت در بخش تقاضا از عوامل مهم تأثیرگذار می تو: عوامل مؤثر در زمینه تقاضا  -3

 . اشاره نمود 

براي اندازه گیري وتعیین مزیت نسبی تجاري می توان ازشاخص هاي متفاوتی از جمله شاخص لیزنر، شـاخص باالسـا ،   

مرکـز  . د شاخص جغرافیایی کونیموتو ، شاخص تکامل یافته باالسا ، شاخص باالنس ، شاخص بدن و شاخص والراس استفاده نمـو 

با توجه به این شاخص مرکـز  . استفاده کرده است  ٣براي تعیین مزیت نسبی کشورها از شاخص باالسا (ITC) ٢تجارت بین الملل

طبقه بندي کرده است و مهمترین کاالهایی که در  2006و  2005محصوالت غیرنفتی ایران را در سال هاي  (ITC)تجارت بین الملل 

مواد معدنی ، منسوجات ، محصوالت چرمی ، تجهیزات حمل و نقل : ي مزیت نسبی است ، به ترتیب شامل در ایران دارا 2006سال 

همانگونـه کـه از جـدول    . ، مصنوعات پایه اي ، محصوالت شیمیایی ، پوشاك ، محصوالت غذایی تازه و غذاهاي فرآوري می باشد 

و کانیهاي معدنی از مزیت نسبی برخوردار بوده است و در جهان  در زمینه صادرات مواد 2006مشخص است ایران در سال  1شماره 

الزم به ذکر است براساس اندازه گیري شاخص باالسا ، اگر عدد بدست آمده بیش از یک باشـد کشـور   . رتبه چهاردهم را داراست 

مزیت نسبی در کاالي مزبور است  موردنظر در تولید آن کاال داراي مزیت نسبی است و اگر کوچکتر از واحد باشد بیانگر عدم وجود

  . و عدد واحد بیانگر بی تفاوتی در مزیت نسبی کاالي موردنظر است 

مهمتـرین  . کشور ایران داراي مزیت نسبی است منسـوجات مـی باشـد    ITCاز محصوالت دیگري که طبق طبقه بندي 

در سـال هـاي نـه    . اده است فرش دستباف است محصول این گروه که ایران سهم بزرگی از بازار جهانی آن را به خود اختصاص د
                                                

č INTERNATIONAL TRADE CENTER 
Ď BALASSA 



  
 

درصد بازار جهانی این محصول را در اختیار داشت ولی با توجه به عواملی از قبیل عدم شناخت کافی  50چندان دور ایران بیش از 

م گیـري در  ، صادرات فرش هاي نامرغوب و فقدان تبلیغات و همچنین وجود مراکز متعدد تصـمی ) بازارهاي نامناسب(از مشتریان 

  . سالهاي اخیر قسمتی از سهم صادرات خود را از دست داده است 

مواد غذایی تازه نیز از جمله موادي است که می توان با سرمایه گذاري در زمینه بسته بندي و فرآوري آن مزیت نسـبی  

  الت بـاغی داراي  زیرا ایـران بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی خـاص در تولیـد محصـوالت کشـاورزي خصوصـاً محصـو           . کسب کرد 

  . مزیت نسبی است 

  
  بررسی عوامل مؤثر در مکان یابی بازارهاي هدف نمایشگاه هاي بین المللی خارج از کشور

  

  : مهمترین عوامل مؤثردر تشخیص بازارهاي هدف جهت برگزاري نمایشگاه هاي خارج ازکشور به شرح زیر می باشد 

  وضعیت اقتصادي - 1

. عامل در تعیین بازارهاي هدف عامل اقتصادي و متقاضیان و قدرت خرید آنها می باشد  همانطور که می دانیم مهمترین

بدیهی است کشوري که از لحاظ اقتصادي در سطح باالیی باشد قدرت خرید مؤثر بـاالیی دارد و لـذا مـی توانـد بـازار      

  : مهمترین عوامل اقتصادي شامل . مناسبی براي محصوالت ما باشد 

  )باال بودن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور میزبان (اي واقعی و مؤثر کشور میزبان میزان تقاض )الف

درصورتی که اقتصاد کشور میزبان موازي اقتصاد مـا باشـد   . (مکمل بودن اقتصاد کشور میزبان با اقتصاد کشورمان  )ب 

  .)یم چندان به صرفه نخواهد بود که کاالهاي خود را در آن کشور به فروش برسان

  .بهاي اجاره نمایشگاهی می باشند  )ج 

 نوع و میزان کاالهاي وارداتی کشور میزبان  - 2

با شناختن کاالهاي وارداتی کشورها می توان به این قضیه پی برد که آیا کشور مورد مطالعه به کاالهاي تولیدي ما احتیاج 

  . ات خودش را عوض کند درصورت احتیاج با چه شرایطی حاضر است که جهت وارد. دارد یا خیر 

  موافقت نامه هاي تجاري   - 3

درصـورتی کـه   . عامل دیگري که بسیار حائز اهمیت می باشد توافق نامه هایی است که کشور ما با سایر کشـورها دارد  

کشور ما با کشوري توافق نامه تجاري تنظیم کرده باشد ، مسلماً صادرات و واردات بسیار سهل تر انجام خواهـد شـد و   



  
 

لذا بررسی وجود یا عدم وجود توافق نامه تجاري با کشور میزبان امري مهم می . راي اصول و قوانین منظمی می باشد دا

  . باشد 

 : میزان تعرفه هاي گمرکی و عوارض و مالیاتهاي وضع شده روي کاالهاي وارداتی آن کشور  - 4

الیاتی و تعرفه هاي گمرکی باعث باال رفتن قیمت در این عامل نیز از این جهت مهم جلوه می کند که باال بودن عوارض و م

  .کشور میزبان شده و می دانیم قیمت عامل تأثیر بسزایی در تقاضاي کاال دارد 

 تفاهم نامه هاي نمایشگاهی - 5

تفاهم نامه هاي نمایشگاهی با هدف گسترش همکاریهاي تجاري و معرفی توانمندیها و محصوالت تولیدي و ارتقاء سطح 

در این یادداشت تفاهم ها طـرفین از  . سیاسی و فرهنگی می باشد , بازرگانی فیمابین و افزایش روابط اقتصادي مبادالت 

برگزاري نمایشگاههاي تجاري استقبال کرده و براي برگزاري نمایشگاههاي اختصاصی و تخصصـی موافقـت نمـوده و از    

  .  یکدیگر استقبال  می نمایند  مشارکت یکدیگر در نمایشگاهها به منظور شناخت بازار کاالهاي

 میزان جمعیت کشور میزبان و سطح درآمد سرانه آن کشور  - 6

همانطور که مشخص است یکی دیگر از عوامل مؤثر در مکان یابی نمایشگاه ها میزان جمعیت و سطح درآمد سرانه کشور 

  . یشگاه را فراهم می سازد میزبان است که میزان تقاضاي مؤثر را مشخص می سازد که هدف اصلی برگزاري نما

 قدرت رقابتی شرکتهاي داخلی با شرکتهاي خارجی شرکت کننده در نمایشگاه هاي بین المللی  -7

همانطور که می دانیم اگر شرکت هاي داخلی توانایی رقابت با شرکت هاي خارجی نمایشگاه را از نظر کیفیت محصـول و  

فروش کاالهاي داخلی سودمند نخواهد بود چـرا کـه در ایـن رقابـت      قیمت آن نداشته باشند ، برگزاري نمایشگاه براي

  . شرکتهاي داخلی که توانایی رقابت ندارندحذف شده و عمالً برپایی نمایشگاه سودي عاید کشور خودي نخواهد کرد 

 مناسب بودن روابط سیاسی با کشور میزبان  -8

چرا که ارتباطات اقتصـادي بـدون توجـه بـه مناسـبات      این عامل در انتخاب مکان نمایشگاه بسیار حائز اهمیت است ، 

لذا باید به وضعیت سیاسی کشور میزبان و ارتباط آن با کشـور خـودي نیـز    . سیاسی به هیچ وجه معنی نخواهد داشت 

  . توجه بسزایی کرد 

 ثبات و امنیت  سیاسی و حقوقی  - 9

گیري جهت فعالیت در کشور دیگر چهار عامل بـه  در تصمیم . اقتصادي تفاوتهاي بسیار دارند  –کشورها از نظر سیاسی 

  : صادرکننده کمک می کند که فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم 



  
 

  طرز برخورد با خرید بین المللی ) الف 
  ثبات سیاسی ) ب 
  سیاست هاي پولی ) ج 
  موافقت نامه هاي تجاري ) د 

  

 مشترکات اجتماعی و فرهنگی  - 10

مسأله در این بحث موقعی بوجود می آید که فردي با فرهنگ خاص خود . قی می دهد فرهنگ به فرد هویت و ضوابط اخال

  : مهمترین عناصر فرهنگی عبارتند از . بخواهد خود را با فرهنگ دیگري تطبیق دهد 

یح زبان را بعنوان آیینه فرهنگ اجتماعی ذکر می نمایند و این توجیه نیز نه تنها در مورد زبان کالمی صـح  :زبان ) الف 

  . است بلکه در مورد زبان غیرکالمی نیز صحیح می باشد 

اکثر فرهنگ ها علت وجودي خود را در مذهب پیدا می کنند وقتی گوشت به یک کشـور مسـلمان    :دین و مذهب ) ب

  . تعطیالت ساالنه در اکثر کشورها به مذهب بستگی دارد . صادر می گردد ، باید حیوان طبق روش اسالمی ذبح شود 

ارزش ها ، اعتمادات مشترك و یا هنجار گروهی می باشد و نگرش ارزیابی گزینه ها براسـاس   :ارزش ها و نگرش ها ) ج

  . ارزش هاي جامعه است 

آمریکایی ها از سکوت و سکون ژاپنی ها بـه  . تفاوت آداب و رسوم باید کامالً مورد مطالعه قرار گیرد  :آداب و رسوم ) د 

می کنند ، ولی ژاپنی ها از این سکوت و سکون استفاده می کنند تا قیمـت بهتـري بگیرنـد و    عنوان اثر منفی برداشت 

نحوه استفاده . معتقدند که آمریکایی ها همیشه عجله دارند و اگر چنانچه او را معطل نمایند هر چیزي را قبول می کنند 

مثالً فروش نـوعی شـامپو در   . ر تولید کننده باشد از کاال در کشورهاي مختلف می تواند مغایر با استفاده از کاال در کشو

آمریکاي جنوبی فروش موفقی نداشت که پس از تحقیقات بازار روشن شد که افراد اول با صابون سر خود را می شویند و 

  . پس از آن از کمی شامپو استفاده می کنند 

آن را در هنرهاي خود بصورت رنگ هـا و   در هر فرهنگی سلیقه خوب کامالً مشخص شده است و :زیبایی شناسی ) هـ 

. آنچه که قبول می شود یا نه ، در بازارهاي مشابه نیز کامالً متفاوت می توانـد باشـد   . فرم ها و موسیقی نشان می دهد 

بعنوان مثال رنگ مشکی عالمت عـزاداري در آمریکـا و اروپـا و خیلـی     . رنگ نقش عمده ایی در بازارها بازي می کند 

رنـگ سـبز در   . دیگر است ، ولی رنگ عزاداري در ژاپن و هند و بسیاري از کشورهاي خاور دور سفید است کشورهاي 

  . سنگاپور نشان مرگ در این کشور است 



  
 

سطح آموزشی یک کشور را از طریق بی سوادي ، تعداد دانش آموز در مدارس و دانشگاه ها و نسبت آنهـا   :آموزش ) و 

  .به جمعیت مشخص می کنند 
  

 مسافت و فاصله کشور میزبان با کشور خودي و هزینه حمل کاال به آن کشور  -11

در مکان یابی نمایشگاه ها از آنجایی که برگزاري نمایشگاه براي توسعه صادرات می باشد ، این مسئله حائز اهمیت است 

این هزینه را چه کسی پرداخت  که هزینه حمل کاالها به کشور وارد کننده چقدر خواهد بود و این عامل صرفنظر از اینکه

  . می کند باعث افزایش قیمت کاال خواهد شد و بسیار مهم جلوه می کند 
  

 بررسی قابلیت تبدیل ارز کشور میزبان به ارزهاي متغیر جهانی  - 12

بـا  ... از آنجایی که در بعضی کشورها قابلیت تبدیل واحد پول آنها به ارزهاي معتبر جهانی ماننـد دالر ، یـورو ، پونـد و    

  . مشکالتی روبرو است ،  لذا هر چه این قابلیت تبدیل سهل تر باشد بهتر خواهد بود 
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 الجـزایــر



  
 

  
  الجزایر: اطالعات اساسی کشور

  
  

  جمعیت       
 )میلیون نفر(

1/34 

کشورهاي عمده 
 جزایرکاال از ال واردکننده

  
هلند %) 8(، فرانسه%)4/11(، ، اسپانیا%)5/15(، ایتالیا%)9/23(آمریکا

مساحت            )8/6( ، کانادا% ) 8/7(
 )کیلومترمربع(

2381741 

 الجزیره پایتخت

 عربی زبان رسمی

 اسالم ـ تسنن دین و مذهب

کشورهاي عمده 
 صادرکننده کاالبه الجزایر

  
  

، %)4/7(، اسپانیا %)3/10(، چین %)11(لیا، ایتا%)5/16(فرانسه
 %)5/5(، آمریکا %) 1/6(آلمان

سطیف، تیزي اوزو، اران،  شهرهاي مهم
بلسمان، االصنام، 
 قسنطینه، عنابه

تولید ناخالص داخلی 
GDP ) براساس برابري

 )قدرت خرید

 میلیارد دالر 239

سهم بخش هاي مختلف 
  )درصد(   GDPدر 

  

 3/8 کشاورزي

الم عمده صادراتی به اق
 جهان

  
  
  
  

 %97نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده هاي نفتی 

 5/62 صنعت

 4/29 خدمات

   GDPدرصد رشد 
 )درصد(

6/2 

 7000 )دالر( درآمد سرانه 

نرخ تورم                   
 )درصد(

1/4 
اقالم عمده وارداتی از 

 جهان

  

 الهاي مصرفیکاالهاي سرمایه اي، مواد غذایی، کا

دالر  1= 56/72دینار  نوع پول و برابري با دالر
 آمریکا

اقالم عمده صادراتی 
  ایران

 به الجزایر

  
  
  

وسایل با سوخت گازي، انگور بی دانه، وازلین، مخمرهاي فعال و 
زنده، شیرآالت بهداشتی، پارچه هاي نبافته، منسوجات، چرخ، لوازم 

 خانه داري از پالستیک

             نرخ بیکاري 
 )درصد(

4/12 

بدهی خارجی     
 )میلیارد دالر(

3/3 

کمکهاي دریافتی 
 )میلیون دالر(

8/122 

ذخایر ارزي و 
 )میلیارد دالر(طال

149 

جمعیت زیر خط 
 )درصد(فقر

23 

  
عضویت در سازمانهاي  

 المللی ومنطقه اي بین

سازمان ملل متحد، اوپک، 
 آاوپک، سازمان کشورهاي

غیر متعهد، سازمان 
کنفرانس اسالمی، اتحادیه 

 عرب

اقالم عمده وارداتی 
  ایران

 از الجزایر

  
دستگاههاي گیرنده و فرستنده ، ماشین  –) جیوه(گازهاي کمیاب 

 هاي برش ، واکس ، کرم ، دستگاه پخش

  
محصوالت عمده 

گندم، جو، جودوسر، 
هاي روغنی، زیتون،  دانه

مبادالت بازرگانی با 
  جهان

 موازنه صادرات واردات

2008 2009 2008 2009 2008 2009 



  
 

  کشاورزي
  

میوه  محصوالت جالیزي،
 جات، ادویه جات

 +5/12 +2/38 52 75 5/39 8/36 )میلیارد دالر(

  
  
  

 محصوالت عمده صنعتی

  
فرآورده هاي غذایی و 

هاي  دخانیات، فرآورده
نفتی، گازي و پتروشیمی، 

تولیدات فلزي، 
آالت و وسایل حمل  ماشین

 و نقل

  حجم مبادالت بازرگانی

 ایران و الجزایر
 1389ماهه  3 1388 1387

 7155 8170 15635 )هزاردالر(  صادرات ایران 

 2414 - 66279 )هزاردالر(   واردات ایران 

 +4741 +8170 -50643 )هزاردالر(تراز بازرگانی 

  
 محصوالت عمده معدنی

 خام، ذغال سنگ، نفت
سرب، روي، جیوه، فسفات 

 و نمک

تعداد و تاریخ آخرین 
  اجالس

  اجالس به تولیت وزارت مسکن و شهرسازي 3
 .شده است     برگزار  1387آخرین اجالس دو کشور در تیرماه سال 

نرخ بیکاري              
 )درصد(

4/12 

  

بدهی خارجی     
 )میلیارد دالر(

3/3 

کمکهاي دریافتی 
 )رمیلیارد دال(

8/122 

ذخایر ارزي و 
 )میلیارد دالر(طال

149 

جمعیت زیر خط 
 )درصد(فقر

23 

عضویت در سازمانهاي  
 المللی ومنطقه اي بین

سازمان ملل متحد، اوپک، 
آاوپک، سازمان کشورهاي 

غیر متعهد، سازمان 
کنفرانس اسالمی، اتحادیه 

 عرب

اقالم عمده وارداتی 
  ایران

 از الجزایر

  دستگاههاي گیرنده و فرستنده ،  –) جیوه(میاب گازهاي ک
 ماشین هاي برش ، واکس ، کرم ، دستگاه پخش

محصوالت عمده 
  کشاورزي

  

گندم، جو، جودوسر، 
هاي روغنی، زیتون،  دانه

محصوالت جالیزي، میوه 
 جات، ادویه جات

مبادالت بازرگانی با 
 )رمیلیارد دال(  جهان

 موازنه صادرات واردات

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

8/36 5/39 75 52 2/38+ 5/12+ 

فرآورده هاي غذایی و  محصوالت عمده صنعتی
هاي  دخانیات، فرآورده

نفتی، گازي و پتروشیمی، 
تولیدات فلزي، 

آالت و وسایل حمل  ماشین
 و نقل

  حجم مبادالت بازرگانی

 ایران و الجزایر
 1389ماهه  3 1388 1387

 7155 8170 15635 ) هزاردالر( ان صادرات ایر

 2414 - 66279 )هزاردالر(واردات ایران 

 +4741 +8170 -50643 )هزاردالر(تراز بازرگانی 

خام، ذغال سنگ،  نفت محصوالت عمده معدنی
سرب، روي، جیوه، فسفات 

 و نمک

تعداد و تاریخ آخرین 
 اجالس

  اجالس به تولیت وزارت مسکن و شهرسازي 3
 .برگزار شده است 1387اجالس دو کشور در تیرماه سال آخرین 

  
  
  
  
  
  



  
 

 الجزایر روابط تجاري دو جانبه جمهوري اسالمی ایران با

  
  1389ماهه  3لغایت  1381تراز بازرگانی از سال 

  

  
  

 الجزایر روابط تجاري دو جانبه جمهوري اسالمی ایران با

  
          هزار دالر: ارزش                                            

 ارزش نام کـاال
 3745 ، منقل و سایر وسایل برقیبخاري

 3035 انگور بی دانه، خشک کرده
 200 سایر وازلین ها
 128 مخمرهاي فعال

 118 شیرآالت بهداشتی
 111 پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعی

 104 شال، اشارپ، دستمال گردن
 98 ماشین هاي سوراخ کردن فلز

 94 واريچرخ به غیر از انواع مورد استفاده در س
 92 لوازم خانه داري و پاکیزگی از پالستیک

 88 تري اتانول آمین
 71 موم پارافین

       گمرك جمهوري اسالمی ایران : ماخذ                                 

ماهه  3 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال
1389 

 7155 8170 15635 13368 15275 8165 8205 4385 5759 صادرات
 2414 - 66279 - 255 - 133 211 - واردات

تراز 
 تجاري

5759+ 4171+ 8072+ 8165+ 15020+ 13368+ 50643- 8170+ 4741+ 



  
 

   
  مهمترین اقالم وارداتی ایران از الجزایر

  هزار دالر: ارزش
 ارزش نام کـاال

 66214 بنزین 
 255 جیوه
 59 اه هاي گیرنده و فرستندهدستگ

 38 ماشین هاي برش
 1 واکس ها، جالها، کرم ها

 15 تنظیم کنترل خودکار  دستگاه
 43 شیر مخصوص بخاري 

 5 قالویز کردن   ابزار براي
  
  
  

 روابط تجاري کشور الجزایر با جهان

  
  مبادالت بازرگانی الجزایر با جهان

  میلیارد دالر: ارزش
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 سال 

 52 75 5/59 1/43 5/40 32 6/24 8/18 صادرات
 5/39 8/36 5/27 9/18 5/20 3/18 5/13 3/12 واردات

 +5/12 +2/38 +32 +2/24 +20 +7/13 +1/11 +5/6 تراز تجاري
  fact book  , cia: ماخذ

   
  

  مهمترین اقالم صادراتی به جهان
  میلیون دالر: ارزش                                              

 ارزش نام کـاال
 67859 مواد سوختی، نفت و قیر

 507 آهن آالت و استیل
 439 شیمیایی غیرآلی، مواد مرکب قیمتی

 269 نمک و آهک ، سولفور
 124 مواد شیمیایی آلی

 111 مس و مصنوعات از مس
 63 راکتورهاي هسته اي دیگ هاي بخار

 52 صنوعات از رويروي و م
 35 خاکستر

  ITC: ماخذ                                 
   



  
 

  )میلیون دالر: ارزش  (مهمترین اقالم وارداتی از جهان
  

 ارزش نام کـاال
 6163 ماشین آالت و راکتورهاي هسته اي

 5261 وسایط نقلیه
 3337 غالت

 3105 آهن و فوالد
 2680 لوازم الکتریکی

 2499 ز آهن و فوالدمصنوعات ا
 1715 دارو

 1172 ...لبنیات، عسل ، مواد پروتئینی و 
 1029 مصنوعات ساخته شده از پالستیک

 898 سوختهاي معدنی
  

در یک نگاه کلی می توان گفت که الجزایر به واسطه درآمد سرشار ناشی از فروش نفت و گاز و نیز نیاز مبرمش به انتقال 

ی داشـته     تکنولوژي و اجراي پروژ ه هاي زیرساختی می تواند شرایط مناسبی براي حضور و فعالیت شـرکت هـاي ایراـن

رق    . باشد اما با توجه به اینکه شرکت ها از محل ایران نمی توانند مستقیما در مناقصات مربوط به پروژه هـاي صـنعت ـب

البته باید این نکته را هم . نظر می رسدالجزایر حضور یابند، حضور نماینده و یا راه اندازي یک دفتر مشترك ضروري به 

در نظر گرفت که در الجزایر هم سازمانی جهت ارزیابی مدعوین در مناقصات به همان گونه اي فعالیت دارد که سـازمان  

مدیریت و برنامه ریزي در مورد پروژه هاي داخلی کشور، اعمال نظارت می کند، بنابراین در صورت ورود به بازارهاي این 

  . و شرکت در مناقصات آن باید برنامه ریزي مناسبی براي شناخت نحوه ارزیابی آنها انجام شود کشور

شرکت هاي ایرانی همچنین می توانند با تکیه بر توافقنامه الجزایر با اتحادیه اروپا از مزیت و شرایط خاص این کشور بـه  

درصدي این کشور آغاز  30ار را باید پیش از کاهش تعرفه اما این ک. منظور صدور کاال یا خدماتشان به اروپا بهره جویند

  .کنیم، چرا که در صورت صفر شدن این تعرفه ها بدون شک شرکت هاي اروپایی بازارهاي آن را تسخیر خواهند کرد

به عنوان مثـال پیشـنهاد مـی شـود کـه موضـوع       . پیش از آغاز هر فعالیتی باید موانع سد راه شرکت ها را از میان برد

                     در کنـار آن ایـن شـرکت هـا    . یستم بانکی و امکان ارائه ضمانتنامه در دستور کار شرکت هـاي داخلـی قـرار گیـرد    س

از مزیت شرکت هاي بـومی در ارزیـابی هـا بهـره بـرده و نیـز از شـناخت        ) joint(می توانند با انتخاب یک  جوینت 

  . یار گرفتن پروژه ها و بردن مناقصات استفاده کنندمتخصصین بومی این شرکت ها نیز براي در اخت



  
 

امید است که شرکت هاي ایرانی با اتکا به برنامه ریزي هاي بنیادین، از بسترهاي فراهم شده، بهره برده و بـه بازارهـاي   

اه کشورهایی چون الجزایر که نسبت به توانمندي ها و پتانسیل هاي شرکت هـاي ایرانـی کـامال بـی اطـالع هسـتند، ر      

  . بگشاید

  2009الجزایر در سال  به غذایی و مواد کاال واردات خصوص در بانکی حساب مفاصا کسب مقررات  

 این از. کردند اعالم کشور این هاي روزنامه الجزایر در ایران اسالمی جمهوري بازرگانی رایزن گزارش اساس بر

 مبنـاي  بـر . گیـرد  می صورت جدید ضوابط طبق بر موادغذایی و کاال واردات براي بانکی حساب مفاصا گرفتن پس

 کشـور  وارداتی کاالهاي حساب مفاصا دریافت براي را تصمیماتی الجزایر بانکی تبادالت کنترل مدیریت فوق گزارش

 بـراي  ذیل گواهی سه اخذ به نیاز واسطه مالی موسسه هر و بانکها تمامی آن اساس بر که است نموده اتخاد مذکور

 : دارد. است ضروري الجزایر گمرکات از کاال ترخیص براي که بانکی حساب مفاصا صدور

 کاال کیفیت کنترل گواهی 

 غذایی مواد تولیدات مورد در سالمت و بهداشت گواهی 

 وارداتی کاالهاي اصلی مبدا بودن مشخص به مربوط گواهی 

 
  مهمترین پتانسیل هاي صادراتی جمهوري اسالمی ایران  به الجزایر 

اعی و فرهنگی جامعه الجزایر به ویژه روحیات مذهبی، ملی گرایانه و انقالبی و به خصوص مسلمان وضعیت اجتم
 بودن مردم این کشور 

  ثبات نسبی سیاسی حاکم و عالقمندي مسووالن سیاسی و اقتصادي و مردم این کشور به گسترش روابط با
  جمهوري اسالمی ایران 

  دید مثبت الجزایري ها نسبت به ایران  
 دم برخورداري از سابقه همکاري ع  
  روند وضعیت کلی و شاخص ها و به ویژه تحوالت جدید در بخش هاي مختلف اقتصادي الجزایر  
  برنامه هاي اصالحات و توسعه اقتصادي این کشور شامل حرکت به سمت اقتصاد بازار، برنامه هاي خصوصی

   سازي
 ساله این  5سرمایه گذاري خارجی و به ویژه برنامه  تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت مشارکت شرکت هاي

  ) میلیارد دالر جهت اجراي آن پیش بینی شده است 100که حدود (کشور 
  

  آمادگی این کشور جهت واگذاري طرح ها و پروژه هاي مختلف مهندسی شهري، مسکن و شهرسازي، راه هاي
 ... ارتباطی، راه آهن، توسعه کشتیرانی، فرودگاه ها و 



  
 

 قراري سیاست هاي حمایتی و مشوق ها و وضع قوانین و مقررات جدید به ویژه در حوزه سرمایه گذاري در بر
   این کشور

 قرارداد مشارکت این کشور با اتحادیه اروپا   
  جایگاه مهم بخش کشاورزي در اقتصاد این کشور  
 تجهیزات کشاورزي و  اولویت بخش صنایع به ویژه صنایع سنگینی نظیر فوالد و پتروشیمی و صنایع و

.PVCپالستیک و  . در برنامه هاي اقتصادي این کشور و سطح باالتر توانمندي شرکت هاي ایرانی در این زمینه  
   .ها

  باال بودن نرخ بیکاري، تک محصولی بودن این کشور و در نتیجه استقبال مقامات این کشور از طرح هاي
   سرمایه گذاري خارجی

 هاي اروپایی به برخی از صنایع این کشور نظیر هتل داري و یا مواد غذایی و عدم اجازه ورود به کشور ...  
  عدم توانایی شرکت هاي الجزایري جهت اجراي طرح هاي خدمات فنی و مهندسی و فقدان تکنولوژي بومی در

   این کشور
  
  :مهمترین پتانسیل ها و زمینه هاي صدور کاال به الجزایر عبارتند از 

 و گاز   نفت  عصنای  تجهیزات 
 خودرو   و لوازم  یدکی  قطعات  
 بهداشتی و طبی  دارو و لوازم   
 لوازم خانگی پالستیکی و مسی   
 کابل برق و ترانسفورماتور    
 و مس  فوالد، آلومینیوم    
 پالستیکی  و قطعات  ، تایر، تیوپ الستیک    
 تزئینی  هاي، سنگ ، سرامیک کاشی ، آب  و لوله  ، شیرآالت ساخته  ساختمانی نظیر؛ دیوار پیش  مصالح    
 اي شیشه  لوستر، محصوالت    
 و مواد نساجی  پوشاك    
 و کشاورزي و معدنی  ماشین آالت صنعتی  
 توزیع ، نگهداري گذاري از شبکه  ، اعم آب  صنایع  تجهیزات ،   ،  
 مخابرات  و تجهیزات  فیبر نوري  افزار، سوییچ ، نرم از تلفن  اعم  مخابراتی  تجهیزات  

  
سرمایه گذاري توسط جمهوري اسالمی ایران در  هاي صدور خدمات فنی و مهندسی و مهمترین زمینه

  :عبارتند از الجزایر
 صنایع نفت و گاز  
 فوالد   
 پتروشیمی   
 احداث مسکن   
 هاي ساخت لوازم خانگیایجاد صنایع وکارگاه   



  
 

 داروسازي   
  بسته بندي، کنسروسازي(مواد غذایی(   
 وساخت سیل   
 هاي آبیاري و سدسازي شبکه   
  مونتاژ انواع خودروسواري  
 ماشین آالت کشاورزي  
 بخاري   
 ساخت لوازم یدکی خودرو   
 مخابرات   
 شیالت و پرورش آبزیان   
 تاسیسات بندري و اسکله   
 احداث کارخانجات سیمان   
 کارخانجات تولید آرد   
 پالستیک سازي و تولید کیسه هاي پلی پروپیلن   
 استیل منبت کاري و 
  تولید  
 بندي حبوبات هاي لبنی و بسته فرآورده   
 احداث مراکز آب شیرین کن   
 احداث بیمارستان و دانشگاه و نیروگاه 
  

  :تجاري و اقتصادي فیمابین  بسط مناسبات مهمترین مشکالت و موانع بر سر راه گسترش و 

 تعرفه هاي گمرکی باالي الجزایر در مورد کاالهاي ایرانی  
 ها و شرایط اقتصادي طرفین از توانایی ها و ظرفیت عدم شناخت   
  ساله روابط دیپلماتیک و عدم تبادل هیات ها میان طرفین 8ایجاد وقفه و قطع   
  ـ بعد مسافت و فقدان سیستم حمل ونقل مناسب  
 عدم اطالع رسانی به موقع درخصوص مناقصات آن کشور   
  وجود بوروکراسی اداري  
 فقدان وسایل ارتباطی   
 صد باالي سود بانک هاي ایرانی و عدم تمایل طرف هاي الجزایري به استفاده از خدمات بانکی ایراندر   
  محدودیت بازار، ناشی از حضور بلندمدت رقباي اروپایی  
  مشکل زبان به این معنی که اکثر شرکت هاي ایرانی از زبان انگلیسی بهره می برند در حالی که الجزایري

   .استفاده می کنندها از زبان فرانسوي 
  عدم شناخت سیستم بانکی دو کشور از یکدیگر و نپذیرفتن متن ضمانتنامه اي مستقیم صادره توسط

 بانک توسعه صادرات، از سوي بانک ها و کارفرمایان الجزایري



  
 

  

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: سند شماره 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

  
  الجزایر )FIA(مین نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره چهارچهل و   :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +1  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +2  ازار هدف مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در ب  2
  - 1  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +2  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  +1  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  - 2  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +1  شترکات اجتماعی و فرهنگی م  9
  +1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  *  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +1  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +7                                                                                                                                                     کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
 
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  



  
 

  
 

 الجزایر - نمایشگاه بین المللی بازرگانی الجزیره 

 متراژ تعداد شرکت سال ردیف

 240 13 1388سال 1

 200 7 1389سال 2

 %17- %46- درصد رشد
  
  
  
  
  

                      



  
 

  
  
  
  
  
  

  

  
  

 سوریــــه



  
 

  
  جمهـوري عـربی سـوریه: اطالعات اساسی کشور

  
              جمعیت

 )میلیون نفر(
2/20 

کشورهاي عمده 
کاال از  واردکننده

 سوریه

،فرانسه % 4/6، ایتالیا % 7/9، لبنان% 8/9،آلمان % 9/30عراق 
5/5%،  

           مساحت %1/5، عربستان سعودي % 4/5مصر 
 )کیلومترمربع(

185180 

 دمشق پایتخت
 عربی زبان رسمی

% 16سنی، % 74 دین و مذهب
 مسیحی% 10شیعه، 

کشورهاي عمده 
کاال به  صادرکننده

 سوریه

، ایتالیا % 4/6سیه ، رو%7/8، چین % 7/11عربستان سعودي 
9/5 %،  

دمشق ، حلب،  شهرهاي مهم %2/4، ایران % 3/4، ترکیه % 8/5، امارات % 8/5مصر 
 حمص، الذقیه

تولید ناخالص داخلی 
براساس برابري (

) قدرت خرید
 )میلیارد دالر(

5/102 

 GDPدرصد رشد 
 )درصد(

2/2% 
اقالم عمده صادراتی به 

 جهان

اي،  ی، میوه جات و سبزیجات، نخ پنبههاي نفت نفت و فرآورده
 گوشت و حیوانات زنده، گندم، پارچه

                   نرخ تورم
 )درصد(

8/3% 

 4700 )دالر(درآمدسرانه 
اقالم عمده وارداتی از 

 جهان

آالت، تجهیزات حمل و نقل، محصوالت فلزي، مواد  ماشین
 شیمیایی و محصوالت آن، پالستیک

 یاردلمی( ذخایر طال 
 )دالر

083/5 

نوع پول و برابري با 
 دالر

= پوند سوریه 46
اقالم عمده صادراتی  یک دالر آمریکا

  ایران 
  به سوریه

   

  سواري  پسته، اجزا و قطعات توربین هاي گازي اتومبیل هاي
، ترانسفورماتور، دستگاه هاي  موتوري  وسایر وسایط نقلیه

پارافین، گرانول هاي  گیرنده و فرستنده، شیرآالت بهداشتی،
  رنگی، اسکلت و قطعات اسکلت، بلدوزر و الستیک

   

    بدهی خارجی
 )میلیارد دالر(  

167/7 

  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي یالملل بین

المللی  سازمان بین
پول، ایکائو، گروه 

، انرژي اتمی، 77
اتحادیه عرب، 

اوپک، کنفرانس 
اسالمی، ملل متحد، 

توسعه  آنکتاد، بانک
 ...اسالمی و 

اقالم عمده وارداتی 
  ایران

  از سوریه 
   

صفحه و ورق هاي نازك از پالستیک، روغن زیتون، پلی اوره 
تان، قراضه و ضایعات مس، ایزوسیانات ها، ورقه هاي داغ 
زنی، کاغذ و مقوا، امولسیفایر، نخ، نوار لبه و روکش اوراق 

 فایر، پارچهفشرده چوبی، بیل مکانیکی مستعمل، آمپلی 

محصوالت عمده 
  کشاورزي

   

گندم، جو، پنبه، 
عدس، نخود، زیتون، 
نیشکر، گوشت گاو، 

مبادالت بازرگانی با 
  جهان

 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات
2009 2008 2009 2008 2009 2008 



  
 

گوشت گوسفند، 
تخم مرغ، شیر و 

 ماکیان

1/13 97/15 13/10 97/13 97/2 - 2 - 

صوالت عمده مح
 صنعتی

نفت، منسوجات، 
مواد غذایی، 

 نوشیدنیها، تنباکو

  ارزش صادرات نفت ایران 
 )میلیون دالر(

2007 2008 2009 

- - - 
  صادرات غیر نفتی ایران

 )میلیون دالر( 
 1389ماهه  3*  1388 1387

8/320 377 6/78 
محصوالت عمده 

 معدنی
فسفات و نمک، 
سنگ آهن، نفت 

 گاز خام،

  واردات ایران
 )میلیون دالر( 

1/16 8/19 5/6 

میلیون (ترازبازرگانی
 )دالر

7/304+ 2/357+ 1/72+ 

تعداد و تاریخ آخرین 
  اجالس

   

  اجالس 11
دوازدهمین اجالس کمیته عالی همکاریهاي : آخرین اجالس

 دمشق - 1389اقتصادي دو کشور اردیبهشت ماه 
نوع پول و برابري با 

 دالر
= وند سوریهپ 46

اقالم عمده صادراتی  یک دالر آمریکا
  ایران 

  به سوریه
   

  سواري  پسته، اجزا و قطعات توربین هاي گازي اتومبیل هاي
، ترانسفورماتور، دستگاه هاي  موتوري  وسایر وسایط نقلیه

گیرنده و فرستنده، شیرآالت بهداشتی، پارافین، گرانول هاي 
  دوزر و الستیکرنگی، اسکلت و قطعات اسکلت، بل

   

    بدهی خارجی
 )میلیارد دالر(  

167/7 

  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي یالملل بین

المللی  سازمان بین
پول، ایکائو، گروه 

، انرژي اتمی، 77
اتحادیه عرب، 

اوپک، کنفرانس 
اسالمی، ملل متحد، 
آنکتاد، بانک توسعه 

 ...اسالمی و 

اقالم عمده وارداتی 
  ایران

  وریهاز س 
   

صفحه و ورق هاي نازك از پالستیک، روغن زیتون، پلی اوره 
تان، قراضه و ضایعات مس، ایزوسیانات ها، ورقه هاي داغ 
زنی، کاغذ و مقوا، امولسیفایر، نخ، نوار لبه و روکش اوراق 
 فشرده چوبی، بیل مکانیکی مستعمل، آمپلی فایر، پارچه

محصوالت عمده 
  کشاورزي

   

، گندم، جو، پنبه
عدس، نخود، زیتون، 
نیشکر، گوشت گاو، 

گوشت گوسفند، 
تخم مرغ، شیر و 

 ماکیان

مبادالت بازرگانی با 
  جهان

 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات
2009 2008 2009 2008 2009 2008 

1/13 97/15 13/10 97/13 97/2 - 2 - 

محصوالت عمده 
 صنعتی

نفت، منسوجات، 
مواد غذایی، 

 ها، تنباکونوشیدنی

  ارزش صادرات نفت ایران 
 )میلیون دالر(

2007 2008 2009 

- - - 
  صادرات غیر نفتی ایران

 )میلیون دالر( 
 1389ماهه  3*  1388 1387

8/320 377 6/78 
محصوالت عمده 

 معدنی
فسفات و نمک، 
سنگ آهن، نفت 

 خام، گاز

  واردات ایران
 )میلیون دالر( 

1/16 8/19 5/6 

میلیون (ترازبازرگانی
 )دالر

7/304+ 2/357+ 1/72+ 

تعداد و تاریخ آخرین 
  اجالس

   

  اجالس 11
دوازدهمین اجالس کمیته عالی همکاریهاي : آخرین اجالس

 دمشق - 1389اقتصادي دو کشور اردیبهشت ماه 
  آمار کارشناسی نشده گمرك ایران *            گمرك جمهوري اسالمی ایران – World fact book 2009و ITC (2008) : مأخذ



  
 

  

 ایران روابط تجاري دوجانبه سوریه با

 

  1388لغایت  1381تراز بازرگانی از سال                                                 
  هزار دالر: ارزش

 1389ماهه  3* *1388 1387 1386  1385 1384 1383 1382 1381 سال
 78674 377085 320783 327699 170735 186336 119750 70792 62938 صادرات
 6547 19853 16135 14225 10400 6676 4846 3356 34717 واردات

 +72127 +357231 +304648 +313474 + 160334 +179660 +67435 +28221 +51150 تراز تجاري

  آمار کارشناسی نشده گمرك جمهوري اسالمی ایران: ماخذ* 
         

   
   

  1388سال  مهمترین اقالم صادراتی ایران به سوریه                                  
                   دالر  هزار: ارزش                                             

 ارزش نام کـاال
 69311 اجزا وقطعات توربین هاي گازي 

 62554 هادیهاي برقی
 61541 پسته تازه یا خشک کرده

 31885 یگهاي مواد بخار اجزاء و قطعات د
 14665 شیر خشک اطفال

 13440 سایر دستگاههاي فرستنده
 12566 شیرآالت بهداشتی

  ایران .ا.ج  گمرك: ماخذ                                   
  

  مهمترین اقالم وارداتی ایران از سوریه
  1388در سال 

 ارزش نام کـاال
 2788 روغن زیتون بکر

 2602 کشنوار لبه و رو
 2284 باطریهاي مصرف شده

 1923 پلی اوره تان ها
 1730 دستگاههاي کمک ناوبري رادیویی

 HPL 1725ورق 
 724 اجزاء و قطعات وسایل نقلیه

 461 دستگاههاي رادار
   



  
 

  
  مبادالت بازرگانی سوریه با جهان 

  میلیون دالر: ارزش              
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال 

 1/13 97/15 6372 11400 6344 9086 5616 صادرات
 13/10 97/13 12802 10900 5973 5042 6360 واردات

 - 97/2 -2 -6429 +500 +371 +1044 -744 تراز تجاري

  World fact book 2008: ماخذ
                                         

  
  
  

  2008در سال  به جهان  سوریه  مهمترین اقالم صادراتی
  هزار دالر: ارزش                                                         

 ارزش نام کـاال
 1778910 نفتی ، سوختهاي معدنی  روغن هاي

 527141 نقلیه بجز تراموا   وسایل
 271719 ذرت

 255975 کاالي غیر مذکور درسایر جاها
 193243 روغن هاي سبک وفرآورده ها

 156332 ل نقلیهوسای
  

  )ITC)2008مرکز تجارت بین الملل : مأخذ                                
   
   
   

  
  2008در سال  مهمترین اقالم وارداتی  سوریه از جهان

  هزار دالر: ارزش                                                                                          
 رزشا نام کـاال

 3761172 مواد نفتی و روغن هاي حاصل ازمواد نفتی
 266959 سایرنفت خام و روغن هاي حاصل از مواد نفتی

 205820 حیولنات زنده
 192981 گندم ومخلوط گندم وچاودار

 126196 روغن هاي سبک وفرآورده هاي آن
 77101 گوجه فرنگی

  )ITC)2008رت بین الملل مرکز تجا: مأخذ                                
  

  



  
 

  سوریه اقتصادي چشم انداز

 درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و فـرآورده هـاي نفتـی، صـادرات      :منابع اصلی تامین بودجه سوریه

 کاالهاي کشاورزي و مواد خام، خدمات توریستی، مالیات، عوارض گمرکی، 

 آزادسـازي  زیرساخت هاي اقتصادي از جمله در زمینه انجام اصالحات و بهبود  دولت سوریه گام هاي موثر

تاسیس بازار بورس و فراهم نمودن امکان  صدور مجوز براي فعالیت هاي بانک هاي خصوصی و نظام ارزي،

  در سال هاي اخیر  خروج سود سرمایه گذاري خارجی از کشور
  

  الکتروموتور , ش ماشینی و دستباف فر, هواکش هاي خانگی و صنعتی , انواع تایر , انواع خودرو :کاالهاي قابل عرضه 
  ج

, عالقمندي دوطرف به گسترش روابـط تجـاري   , بازرگانی  –متناسب بودن روابط اقتصادي  :علت مشارکت و انتخاب کشور هدف 

شـگاه  دارا بودن مزیت نسبی بسیاري از کاالهاي ایرانی و استقبال تولید کنند گان ایرانی به منظور مشارکت هر چه فعالتر در نمای

  .بین المللی دمشق و سوریه 
  

 سابقه مشارکت 

  روز در  10به مـدت   1382   خردادماه 24  از تاریخ  سوریه  فروش  و با حق  اختصاصی  نخستین نمایشگاهبرگزاري

  تهران

       مشارکت همه ساله در نمایشگاه هاي بین المللی دمشق توسط شرکت سـهامی نمایشـگاه هـاي بـین المللـی

  ایران جمهوري اسالمی

  شـرکت   140و باحضور حدود  1386برگزاري اولین  نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانی در سوریه در بهمن ماه

  ...فعال درزمینه هاي مختلف  صنعتی ، کشاورزي ، دارویی و

  تفاهم نامه همکاري هاي متقابل نمایشگاهی فیمابین این شرکت و سازمان نمایشگاه هاي بین المللی سوریه در

ایـن تفاهمنامـه   .میالدي با اعتباري دو ساله به امضا رسیده اسـت  2008جوالي سال  برابر با1387یرماه سال ت

  .بصورت دو ساالنه بین دو کشور به امضا می رسد



  
 

  

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

 
  سوریه  -مین بین المللی دمشقپنجاه و هشت :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +1  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +2  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  - 1  ... ) ولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و ت(وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +2  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  +1  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +2  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  +2  ا کشور هدف تراز تجاري ب  10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  +2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +18                                                                              کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  

 



  
 

 

 سوریه  - دمشق ن المللی بازرگانی نمایشگاه بی

 متراژ تعداد شرکت سال ردیف

 560 21 1388سال 1

 400 23 1389سال 2

 %29- %10 درصد رشد
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   
   

 روسیــــه 

 



  
 

    2009ساسی کشور روسیه در سال اطالعات ا
   

 کشور روسیه   شرح

 جناب آقاي دیمیتري مدودف رییس جمهور

 خانم الویرا نابیولینا وزیر بازرگانی

 جمهوري فدرال  نوع حکومت

  17075200 )کیلومترمربع(مساحت 

 کشورهاي همسایه
آذربایجان، ارمنسـتان، گرجسـتان، ایـران، اوکـراین،     

  بالروس، قزاقستان

 سنت پطرزبورگ / مسکو شهرهاي مهم/پایتخت

 روسی  زبان رسمی

 مسیحی  دین و مذهب

 7/140 )میلیون نفر(جمعیت 

 روبل 30روبل،  نوع پول و برابري آن با دالر

 12 )درصد(نرخ تورم 

  232/1 )میلیارد دالر) (OER(تولید ناخالص داخلی 

  - 9/7 )درصد( GDPنرخ رشد 

 1500 )الرد(در آمد سرانه 

 271600 )میلیون دالر(حجم سرمایه گذاري خارجی 

  540 )میلیارد دالر(بدهی خارجی 

 598 )میلیارد دالر(ذخایر طال و ارز 

 74 )میلیارد بشکه(ذخایر نفت 

 5/47 )میلیارد مترمکعب(ذخایر گاز 

 )میلیارد دالر(بودجه ساالنه دولت 
  299: درآمد
 262: هزینه

 6/301 ) میلیارد دالر(به جهان میزان صادرات 

  2/167 ) میلیارد دالر(میزان واردات از جهان 



  
 

 2846 )میلیون دالر(میزان صادرات روسیه به ایران 

 213 )میلیون دالر(میزان واردات روسیه از ایران 

 8/4 درصد رشد تولیدات صنعتی

 ن، ترکیه، سوییسهلند، آلمان، چین، اوکرای شرکاي عمده تجاري در زمینه صادرات

 آلمان، اوکراین، چین، ژاپن، بالروس، آمریکا، ایتالیا  شرکاي عمده تجاري در زمینه واردات

 نفت و گاز، ذغال سنگ، جنگل مهمترین منابع طبیعی

 غالت، شکر، تخم آفتابگردان، شیر، سبزیجات، میوه کشاورزي  مهمترین محصوالت

 مهمترین صنایع

، تجهیزات حمل و نقل، مـواد  ماشین آالت و تجهیزات

شیمیایی و پتروشیمی، منسوجات، کشتی، تسـلیحات  

 نظامی

 مهمترین اقالم صادراتی به جهان
نفت و فرآورده هاي آن، گاز طبیعـی، چـوب، ماشـین    

 آالت، تسلیحات، آهن و فوالد 

 وارداتی از جهان  مهمترین اقالم
ماشین آالت و تجهیزات، مواد شـیمیایی، محصـوالت   

 رویی، گوشت، آهن و فوالد دا

تعداد اجالس هاي برگزار شده و تاریخ آخرین 

 اجالس
 درمسکو 86هفتمین اجالس در آذرماه 

و دیگر سازمانهاي بین المللی و  WTOعضویت در 

 منطقه اي

، صندوق بین CIS، بانک جهانی، WTOعضو ناظر 

 المللی پول 

   
   

 

  
 



  
 

 

  روسیه به جمهوري اسالمی ایران با کشورروابط تجاري دوجان
    

  ١٣٨٨لغايت  ١٣٨٠تراز بازرگاني ايران با روسیه از سال 
  میلیون دالر : ارزش       

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 5/332 6/349 367 2/293 183 160 6/94 73 56 صادرات

 8/884 8/1369 863 9/567 1070 880 1075 874 903 واردات

  - 3/552 -2/1020 - 496 -7/274  -887 -720 -3/982 -801 - 847 تراز تجاري

   
  

  

  مهمترین اقالم صادراتی ایران به روسیه  

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )میلیون دالر(

 175 میوه هاي خوراکی  1

 6/115 وسایل نقلیه   2

 7/23 سبزیجات  3

 3/19 فراورده ها از میوه ها  4

 4/14 کشتی ها و شناورها  5

 1/8 سنگ فلز  6

   
   

  

  

  

  



  
 

  

  

  مهمترین اقالم وارداتی ایران از روسیه

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )میلیون دالر(

 2046 آهن و فوالد  1

 166 سوخت هاي معدنی  2

 165 غالت   3

 135 چوب  4

 128 راکتورهاي هسته اي  5

 6/91 آالت و دستگاههاي اپتیک   6

 

  
  
 

  
 

   روابط تجاري کشور روسیه با جهان

میلیون دالر : ارزش               

 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 سال

 6/301 9/467 6/352 6/317 241 452/183 9/135 3/107 9/101 105 صادرات

 2/167 267 7/199 5/171 98 193/100 4/75 61 8/53 9/44 واردات

 + 4/134 +9/200 +9/152 1/146 143 259/83 5/60 3/46 1/48 -1/60 تراز تجاري

    
  

  

  



  
 

  

  

  مهمترین اقالم صادراتی روسیه  به جهان

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )دالر  میلیارد(

 3/4307 سوختهاي معدنی  1

 9/34 کاالهاي غیر مذکور  2

 6/28 آهن و فوالد  3

 8/11 کودها  4

 6/8 آلومینیوم و محصوالت آن  5

 7/7 چوب و محصوالت چوبی  6

 1/7 زاکتوزهاي هسته اي، بویلرها  7

 1/5 نیکل و محصوالت آن  8

 5/4 سنگهاي گرانبها  9

 1/4 مس و محصوالت آن  10

   

  مهمترین اقالم وارداتی روسیه  از جهان

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )میلیارد دالر(

 48 وسایل نقلیه  1

 46 راکتورهاي هسته اي، بویلرها  2

 28 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  3

 8/12 کاالهاي غیر مذکور  4

 9 محصوالت دارویی  5

 4/8 پالستیک و محصوالت آن  6

 9/7 آالت و دستگاههاي اپتیک 7

 1/7 گوشت  8



  
 

 3/6 آهن و فوالد  9

  2/6 محصوالت از آهن و فوالد  10

 

  اقتصادي و تجاري  دالیل توجیهی توسعه روابط 

روسیه با تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره یکی از قدرتهاي بزرگ جهان معاصر بوده و به سبب نزدیکی جغرافیایی از 

  یالدي م 1990فصل جدید روابط ایران و روسیه اوایل دهه . جایگاه برجسته اي درسیاست خارجی ایران برخوردار بوده است

ادامه روابط غیردوستانه ایران با ایاالت متحده امریکا و برنامه هاي دفاعی ایران براي دوره پس از جنگ تحمیلی . آغاز گردید

  اهمیت روابط با روسیه در سطح منطقه اي و . مسکو دراین دوره به شمار می روند - متغیرهاي مهم دخیل در روابط تهران

  مات عالی ایران گسترش روابط اقتصادي با روسیه را به عنوان عامل تحکیم بخش و پشتوانه بین المللی باعت گردید، مقا

  . روابط سیاسی مورد توجه جدي قرار دهند

نشان دهنده آثار مثبت روابط سیاسی برافزایش  1377 - 87بررسی آمار حجم همکاریهاي اقتصادي دو کشور درسالهاي 

  .ان به پیوند عمیق منافع اقتصادي کشور با روسیه در عرصه هاي مختلف اقتصادي استواردات ایران از روسیه و عزم جدي تهر

  بررسی روند مبادالت بازرگانی با روسیه نشان می دهد ، روسیه جایگاه خود در روابط اقتصاد خارجی ایران را از 

ر غیر رسمی حجم واردات ایران از براساس آما. به عنوان سومین شریک تجاري وارداتی ایران تثبیت نموده است  1379سال 

  . دالر در سال بالغ بوده است  میلیارد 4بیش از  روسیه طی سالهاي اخیر 

  : روابط تجاري ایران و روسیه طی سالهاي اخیر تحت تاثیر چند متغییر مهم بوده است

  تغییرات عمده درنظام اقتصادي روسیه 

  سرعت رشد و تغییر در نیازهاي بازار روسیه 

  زیر ساختهاي الزم توسعه روابط تجاري فی مابین به ویژه حمل و نقل، بانک، بیمه و اطالع رسانی نبود

بنابراین روابط بازرگانی ایران و روسیه با موانع و چالشهاي عدیده اي روبرو بوده است و تالشهاي صورت گرفته طی سالهاي اخیر 

  .گامهاي مثبتی در جهت رفع موانع مذکور به شمار می رود

  

 1389این شرکت در نمایشگاه بین المللی  بازرگانی کاالهاي مصرفی سنت پترزبورگ و در سال  1379در سال   :سابقه مشارکت 

   .روسیه مشارکت نموده است  –نیز در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو 



  
 

   
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 یین بازارهاي هدف گزارش تحلیل تع

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 
  

  

  

  

  

  

  روسیه -مین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی مسکو بیست :نام نمایشگاه 
  

  امتیاز  شاخص ها  ردیف
  +2  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +1  هاي ایرانی در بازار هدف مزیت نسبی کاال  2
  +1  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +2  جمعیت  6
  +2  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  - 2  ) رجیحیتعرفه هاي ت(تعرفه هاي گمرکی   8
  *  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  - 1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  *  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +1  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +7                                                                         کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
 
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  ز این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود می باشد چنانچه کمتر ا 7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه . 

  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
 

 

 

  

  

 انــآلم



  
 

  

 

 2009اطالعات اساسی کشور آلمان در سال 

   

 کشور آلمان شرح

 هورست کوهلر رییس جمهور

 درك نیبل )وزیر توسعه و همکاري هاي تجاري(وزیر بازرگانی 

 جمهوري فدرال نوع حکومت

 357022 )کیلومترمربع(مساحت 

 –سوئیس  - فرانسه -اطریش–چک  شورهاي همسایهک
 لهستان -هلند -دانمارك

 دورتموند -مونیخ - هامبورگ - برلین شهرهاي مهم/پایتخت

 آلمانی زبان رسمی

 مسیحی دین و مذهب

 3/82 )میلیون نفر(جمعیت 

 یورو 7338/0 نوع پول و برابري آن با دالر

 %0 )درصد(نرخ تورم 

 2863 )میلیارد دالر) (OER(تولید ناخالص داخلی 

 )2009(  %-5 )درصد( GDPنرخ رشد 

 34100 )دالر(در آمد سرانه 

 1021 )میلیارد دالر(حجم سرمایه گذاري خارجی 

 5208 )میلیارد دالر(بدهی خارجی 

 0 )میلیارد دالر(ذخایر طال و ارز 

 )میلیون( 276 )میلیون بشکه(ذخایر نفت 



  
 

 
 )میلیارد( 6/175 )د مترمکعبمیلیار(ذخایر گاز 

  1398: درآمد )میلیارد دالر(بودجه ساالنه دولت 
 1540: هزینه

 1121 )میلیارد دالر(میزان صادرات به جهان 

 931 )میلیارد دالر(میزان واردات از جهان 

 6/4 )میلیارد دالر(میزان صادرات به ایران 

 346 )میلیون دالر(میزان واردات از ایران 

 %-11 رشد تولیدات صنعتی درصد

 - ایتالیا - انگلیس- امریکا -فرانسه شرکاي عمده تجاري در زمینه صادرات

 هلند

 - چین - ایتالیا- امریکا-هلند -فرانسه شرکاي عمده تجاري در زمینه واردات

 انگلیس

 مس - آهن - گاز - زغال سنگ مهمترین منابع طبیعی

 -سیب زمینی - میوه - جو –گندم  کشاورزي   مهمترین محصوالت

 چغندر قند

 - کشتی سازي - فوالد - اتومبیل مهمترین صنایع
 موادغذایی -لوازم نظامی -لکوموتیو

تجهیزات وسائل نقلیه و  - اتومبیل مهمترین اقالم صادراتی به جهان
 ماشین پرداز -موتوري، لوازم اوپتیک

هلی  –هواپیما  - ماشین پردازش وارداتی از جهان   مهمترین اقالم
 –نفت خام  -مدار الکتریکی -ترکوپ

 دارو

تعداد اجالس هاي برگزار شده و تاریخ آخرین 
 اجالس

 1380 - اجالس 4

           و دیگر سازمانهاي WTOعضویت در 
 بین المللی و منطقه اي

UA-WTO-FAO-EC 

  

 
                                      



  
 

                         
  1388لغایت  1378ی ایران با آلمان از سال تراز بازرگان        

  میلیون دالر : ارزش                      

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 سال

 ٣۴۶ ٣٠١ ٣٧٣ ٧/٣۵٣ ٣۵۶ ٣٢۶ ٩/٣٣٨ ٨/٢٨٨ ۴/٣١٢ ٣/٣۵۴ ٩/۴٢٣ صادرات

 ۴۶٢١ ۵٢۴٢ ۴٨۴۵٠ ۵٠٢٨ ۵١۶۴ ۴۴٨١ ٢/٢٩٧۵ ٣/٣٧٧٧ ٨/١٨٠۶ ٢/١۵٠۴ ١/١٣٨٢ واردات

تراز 

 تجاري
٢/٩۵٩/١١ - ٨۴٩ - ۴/١۴٩۴ - ۵/٣۴٣/٢ - ٨٨۶٣۶ - ۴١۵۵ - ۴٣ ٨٠٨/۴۶٧۴ - ۴٨٠٧٧- ۴٩۴١ - ۴٢٧۵ - 

   
   
   

  

      ایران به آلمان مهمترین اقالم صادراتی 

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )هزار دالر(

 137300 پسته تازه یا خشک کرده  1

 77927 آب سیب  2

 41418 خشک کرده خرما، تازه یا  3

 15845 میله ها از فوالد ممزوج 4

 5884 هیدروکسید سدیم محلول در آب  5

 5098 شیره و عصاره شیرین بیان  6

 4912 انگور خشک کرده تیزآي بی دانه  7

 4660 الیاف سنتتیک از پلی پروپیلن  8

 4287 فرش و سایر کف پوشهاي نسجی  9

 4089 مالمین  10

   
   
   

  

  



  
 

  همترین اقالم وارداتی ایران از آلمانم   
   

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )هزاردالر(

 248042 شمش آهن  1

 213012 گندم سخت  2

 142827 سایر داروها  3

 90592 اجزا و قطعات  4

 90501 محصوالت از آهن  5

 67154 الیاف سنتتیک  6

 66467 مولدهاي گاز هوا  7

 63463 روغن دانه  8

اشین آالتسایر م 9  61603 

 58577 کمپرسورها  10

  



  
 

  

  

 گزارش روابط تجاري دوجانبه جمهوري اسالمی ایران با کشور آلمان
  1376-1388طی سالهاي 

  میلیون دالر : ارزش                                                                                                                                                                
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 سال

 1121 1530 1354 1133 1109 914839 751560 592608 570527 549561 صادرات

 931 1202 1075 4/916 1064 717491 604612 471697 492705 500789 واردات

تراز 
 تجاري

48772 77822 120911 146948 197348 +45 6/216+ 279+ 328+ 190+ 

   
   

  به جهان   مهمترین اقالم صادراتی

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )میلیون دالر(

 102420 اتومبیل  1

2 
دارو متشکل از محصوالت مخلوط شده یا 

 نشده 
44337 

  33120 قطعات بدنه انواع اتومبیل  3

 24029 هواپیما و هلی کوپتر  4

 12970 ماشین آالت چاپ قطعات و ملحقات  5

 12536 نفت و مواد حاصل از مواد نفتی قیري غیر خام  6

7 
خون انسان و حیوان براي مصارف درمان و 

 پیشگیري 
12367 

8 
ماشین آالت خودکار داده پردازي قرائت 

 مغناطیسی و اپتیکی 
11561  

 10531 وسایل پزشکی و دندانزشکی  9

 9911 ها و دستگاههاي مکانیکی با کار خاص ماشین  10

   
   



  
 

   
     

  مهمترین اقالم وارداتی از جهان
                 

 نام کاال ردیف
  ارزش

 )میلیون دالر(

 43371 نفت خام و روغن حاصل از مواد معدتی قیري 1

 38991 اتومبیل هاي سوراي و سایر وسایل نقلیه  2

 34102 گاز طبیعی  3

 22385 و قطعات وسایل نقلیه موتوري تجهیزات  4

5 
داروهاي متشکل از محصوالت مخلوط شده یا 

 نشده 
20505 

 17952 نفت و مواد حاصل از مواد معدنی قیري غیر خام  6

 16953 ماشین هاي خودکار داده پردازي  7

 15346 هواپیما و هلیکوپتر  8

9 
خون انسان و حیوان که براي مصارف درمان و 

 ري پیشگی
12108 

  

   :اوضاع اقتصادي

سـازي    صنعت ماشـین . آلمان پس از آمریکا و ژاپن مهمترین کشور صنعتی غرب است -صنعت ستون فقرات اقتصادي آلمان است

 .باشد فروش وتعداد کارکنان دومین بخش اقتصادي آلمان می      از نظر) بعد از صنعت خودروسازي(

سـازي   رین مصرف کننده آلومینیوم جهان است این فلز به دلیل سبکی وزن از جمله در ماشـین آلمان پس از آمریکا و ژاپن بزرگت

  .گیرد بندي و نماي ساختمان مورد استفاده قرار می و همچنین دربسته) هواپیما-قطار -خودرو(

لیـاف مصـنوعی در سـال    آلمان در تولید ا. شود صنعت شیمی مهمترین شاخه صنعتی تولید کاال و مواد اولیه آلمان محسوب می 

 .درصدر کشورهاي جهان قرار گرفت 1987

آلمان بـه عنـوان یـک هـدف     . باشد سازي مهمترین شاخه صنعت می در آلمان صنایع غذایی پس از تولید وسایط نقلیه و ماشین

ر بخش کشـاورزي مـورد   هاي آلمان د میلیون هکتار از زمین 36قریب به نیمی از . المللی در مقام چهارم قرار دارد گردشگري بین

 . آلمان بزرگترین واردکننده محصوالت کشاورزي جهان است . برداري قرار  گرفته است بهره



  
 

سـازي و دومـین    همچنین سومین صادرکننده مهم در صنعت شیرخشک. آلمان سومین صادرکننده کره در اتحادیه اروپایی است

 .واز کشورهاي مهم صادرکننده شکر در جهان است. باشد کشور در صادرات شیر تازه و تغلیط شده جهان می

   :بررسی روابط تجاري ایران و آلمان 

وایران نیز در زمانهاي مختلـف از همکـاري بانکهـاي    .آلمان به عنوان یک کشور سرمایدار و وام دهنده در جهان مطرح می باشد

 .ریافت داشته استآلمانی براي تامین بخشی از نیازهاي مالی خود برخوردار گردیدواعتباري د

به عنوان یکی از محورهاي اروپایی آزاد و موقعیت ممتاز ایران در جهـت دارابـودن انـرژي     "آلمان"وجود اتحادیه اروپا و ذکر نام 

بسیار ارزان، نیروي کار متخصص و دسترسی به بازار بسیار بزرگ در آسیاي میانه، زمینه بسیار مناسبی را بـراي رشـد و توسـعه    

 .دو جانبه ایران و آلمان فراهم ساخته است همکاریهاي

حضور آلمانی ها در اجراي طرح هاي صنعتی و فنی ایران بسیار چشمگیر بوده به طوري که می توان گفت زیر بناي صـنایع ایـران   

 .مانند نساجی، سیمان،مواد غذائی،برق، الکترونیک، مخابرات، داروسازي توسط شرکتهاي آلمانی پی ریزي شده است

 .نکها و شرکتها آلمانی نیز فعالیتهایی را در سرمایه گذاري در بخشی هاي تولیدي ایران بعمل آوردندبا

به منظور بهبود روابط اقتصادي، گسترش همکاریهاي صنعتی و افزایش مبادالت بازرگانی بین دو کشور چنـد اجـالس کمیسـیون    

  . اکرات دو طرف به صورت پروتکل منعقد شده استمشترك اقتصادي بین ایران و آلمان تشکیل گردیده و نتیجه مذ

  

    : کاالهاي قابل عرضه

  کاالهاي صنعتی -مواد شیمایی –پوشاك  -شیرینی و شکالت –زعفران  -انجیر  –خرما  –آب میوه ها  –خاویار  –پسته  –فرش 

  :سابقه مشارکت 
   82 – 83 – 84 – 86 – 87  -88 : سالهاي 



  
 

  

  
ي بین المللی جمهوري شرکت سهامی نمایشگاهها

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

 
  آلمان - نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آنوگا  :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +2  االهاي ایرانی انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب ک  1
  +2  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  +2  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +2  جمعیت  6
  *  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  *  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  - 1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +2  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  *  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  برگزار شده  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي  14

  + 12                                                                               کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
 می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7ي برگزاري نمایشگاه حداقل امتیاز الزم برا .  



  
 

  

  

  

  



  
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
              

 عـــراق



  
 

  راقــع اطالعات اساسی کشور

   جمعیت          
 )نفر میلیون(  

5/27 

کشورهاي عمده 
 کاال از عراقواردکننده

 سوریه، ترکیه، آمریکا، اردن و چین

مساحت          
 )کیلومترمربع(

437000 

 بغداد پایتخت

 عربی زبان رسمی

% 60-65(مسلمان % 97 دین و مذهب
، )سنی% 32-37شیعه ، 

 %3مسیحی و سایر
کشورهاي عمده 

 به عراقکاال صادرکننده

  
  
  

 بصره، کربال، نجف، سامرا شهرهاي مهم آمریکا،  ایتالیا و کره جنوبی

تولید ناخالص 
براساس برابري (داخلی

 )قدرت خرید

 )2009(میلیارد دالر 112

اقالم عمده صادراتی به  )GDP 3/4)                    %2009درصد رشد

 جهان

 نفت، مواد خام غیر نفتی و حیوانات زنده

نرخ تورم                  
 )درصد(

8/6)  %2009( 

درآمد سرانه               
 )دالر(

3600 
اقالم عمده وارداتی از 

 جهان

 غذا، دارو، کاالهاي صنعتی

  ذخایر ارزي و طال
 )میلیارددالر( 

1/26 )2008( 

 1= دینار 117دینار عراقی،  نوع پول و برابري با دالر
 )2009(دالر آمریکا 

 ایراناقالم عمده صادراتی

آب معدنی و نوشیدنی هاي غیرالکلی، مواد 
خوراکی و غذایی، مواد بهداشتی وشوینده، 
میوه و صیفی جات، خشکبار ، روغن مایع، 

    کولر آبی، فرش و موکت، لوزام خانگی و
 آهن آالت

  بدهی خارجی 
 )میلیارددالر(  

29/50               )2009( 



  
 

سازمانهاي عضویت در 
ومنطقه اي، یالملل بین

شوراي همکاري عربی، 
شوراي همکاري گمرکی ، 
جامعه عرب، صندوقعربی 

توسعه اقتصادي و 
اجتماعی، صندوق عربی 

، 77،گروه 19پول گروه 
 ...اوپکو

ABEDA,ACC, AFESD, 

AL, AMF, CAEU, CCC, 

ESCWA, FAO, G-19, G-

77, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICRM,IDA, IDB, IFAD, 

IFC, IFRCS, ILO, IMF, 

IMO, Inmarsat, 

Intelsat, Interpol, 

IOC,ITU, NAM, OAPEC, 

OIC, OPEC, PCA, UN, 

UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, UPU, WFTU, 

WHO,WIPO, WMO, 

WToO 

 قراضه فلزات، روي، مس و آلومینیوم اقالم عمده وارداتی ایران

محصوالت عمده 
 کشاورزي

ات، گندم، جو، برنج، سبزیج

 خرما، پنبه، گاو،گوسفند

  مبادالت بازرگانی با جهان

 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات

2009 2009 2009 

4/55 38 4/17 - 

نفت، مواد شیمیایی،  محصوالت عمده صنعتی

هاي صنایع غذایی،  فرآورده

 پارچه، کاالهایساختمانی

  ارزش صادرات نفت ایران

 )میلیون دالر(

1996 1997 1998 

- - -  

صادرات غیر نفتی ایران 

 )هزار دالر(

 1389ماهه  3 1388 1387

2762 4109 934479 

 7929 60 67 )هزار دالر (واردات ایران  نفت خام محصوالت عمده معدنی
 +926550 4049 2695 )هزاردالر( تراز بازرگانی 

تعداد و تاریخ آخرین 

 کمیته بازرگانی

 1385سفند سومین ـ ا

   

 

 

 

 

 
  جدول مبادالت تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و کشور عراقجدول مبادالت تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و کشور عراق



  
 

  میالديمیالدي  20092009--20062006طی سال هاي طی سال هاي 
  هزار دالر : ارزش                                                                                                                                                     

 2009 2008 2007 2006 سال

 3932 1940 12811 1299 صادرات 

 59 54 281 241 واردات 

 + 3873 +1886 +1253 + 12751 تراز تجاري

 3991 1994 1309 1323 حجم مبادالت

   

  1388در سال  اق اقالم صادراتی ایران به عر
  هزار دالر : ارزش                                                                                                                                         

 ارزش نام کـاال

 82703 سیب ، تازه 
 354000 انواع سیمان 

، ....، که به آن قند ، شیرین کننده ) ار شده همچنین آبهاي معدنی و گازد( آب 
 افزوده شده باشد 

64589 

 47893 پسته ، تازه یا خشک کرده 
 47008 بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند 

 45529 خیار و خیارترشی ، تازه یا سرد کرده 
 42312 (M.F.C)قیقه فوت مکعب درد 8000کولرهاي آبی خانگی با هوا دهی حداکثر 

 35584 دیگر مذکور نیست ، از مواد پالستیکی   لوازم خانه داري و پاکیزگی که در جاي
 34461 گوجه فرنگی ، تازه یا سرد کرده 

تحت فقط گرم نورد شده بشکل غی   محصوالت از آهن یا فوالد غیر ممزوج
 ضخامت  1850mm میلی متر با بیشتر به عرض کمتر از 600رطومار ، با پهناي 

33658 

       گمرك جمھوري اسالمي ايران: ماخذ                                         
                                          

  

  

  

  

  

  

  1388در سال  مهمترین اقالم وارداتی ایران از عراق



  
 

   
 ارزش نام کـاال

 44375 قراضه و ضایعات آلومینیوم 
که در جاي دیگر گفته نشده ، ) باستثناء آلیاژهاي مادر ( ي مس سایر آلیاژها

 بصورت کارنشده 
12893 

 8533 قراضه و ضایعات مس 
 6315 قراضه و ضایعات سرب 

 5212 آلیاژهاي آلومینیوم کار نشده 
 4095 به صورت کارنشده ) برنج (روي  –آلیاژهاي مس براساس مس 

 2815 آلیاژهاي سرب به صورت کار نشده
 2546 سایر سرب هاي تصفیه شده ، به صورت کارنشده ، غیر مذکور درجاي دیگر

 847 آلومینیوم بصورت کارنشده ، غیر ممزوج
 576 سایر الستیک روي چرخ بادي غیرمذکور درجاي دیگر

     ايران گمرك جمھوري اسالمي: ماخذ                                                                                               
   

  1388- 83مبادالت تجاري ایران و عراق طی سال هاي
  هزار دالر: واحد ارزش 

 حجم مبادالت موازنه تجاري واردات صادرات سال

1383     369 25 344+ 394 

1384 1224 8 1216+ 1232 

  1385 1791 35 1756+ 1826 

1386  1817 90 1727+ 1907 

1387 2762 67 2695+ 2829 

1388 4109 60 4049 4169 

                      گمرک جمھوري اسالمي ايران: ماخذ     
    

 

 

 
 

    

  

  



  
 

  مبادالت بازرگانی عراق با جهانمبادالت بازرگانی عراق با جهان

  میلیارد دالر: ارزش                                                                                                                           

 2009 2008 2007 2006 سال 

 38 1/66 34 19/32 صادرات

 4/55 5/43 23 76/20 واردات

 -4/17 +6/22 +11 +43/11 تراز تجاري

                             
 FACT BOOK و  UNCTAD:ماخذ                           

   
  مهمترین اقالم صادراتی به جهان

      میلیون دالر: ارزش                                                                                                
 ارزش نام کـاال

 59288 نفت خام 
 362 سایر کاالهاي غیر مذکور

 289 نفتروغن هاي حاصل از 
 132 گوگرد

 85 عناصر شیمیایی
 59 خرما

 19 زغال و سوختهاي جامد
 7 الکلها و مشتقات هالوژنه

  ITC: ماخذ                                
  

  مهمترین اقالم وارداتی از جهان
  میلیون دالر: ارزش                                                                                                                                        

 ارزش نام کـاال
 1202 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

 972 گندم
 972 انواع اتومبیل و وسائط نقلیه

 444 برنج
 424 شیر و خامه

 401 میله هاي آهنی
 396 روغن هاي خوراکی
 382 قطعات وسائل نقلیه

  ITC: ماخذ                                                        
 

  

  :اوضاع اقتصادي 



  
 

  . می شود از درآمد ارز خارجی از بخش نفت حاصل%  95. اقتصاد عراق بر پایه نفت استوار است 
  

    :کاالهاي قابل عرضه 

خدمات , کاالهاي صنعتی, فرش ماشینی , فرش دستباف ,  موادشیمیایی, لوازم ساختمان , لوازم بهداشتی , انواع کاالهاي مصرفی 

  .توریسم و کاالهاي فرهنگی, فنی و مهندسی و معدنی 
  

   :علت مشارکت و انتخاب کشور هدف 

. در کلیه زمینه ها چه از نظر استقبال مردمی و چه از نظر نیاز بازار عراق مشارکت در  نمایشگاه بغداد با موقعیت همراه بوده است

, ل استقبال شرکت هاي عراقی به منظور خرید محصوالت ایرانی در برخی سالها ضمن مشارکت در نمایشگاه بین المللی بغداد بدلی

  .برگزاري نمایشگاه اختصاصی در عراق نیز با استقبال چشمگیر مواجه بوده است
  

    :سابقه مشارکت  

بحران  سال اخیر که بدلیل ناآرامی و چندمشارکت داشته است بجز  همواره در نمایشگاه بین المللی بغداداین شرکت  1381سال از 

شگاه فوق الذکر مشـارکت  در نمای 1389و  1388طی سالهاي ولیکن این شرکت . نمایشگاه مذکور بر پا نشده است در این کشور،

  . نموده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 لیل تعیین بازارهاي هدف گزارش تح

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

  عراق - سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد  :نام نمایشگاه 
  

  امتیاز  شاخص ها  ردیف
  +1  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +2  الهاي ایرانی در بازار هدف مزیت نسبی کا  2
  - 2  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +2  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  - 1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  +2  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) ترجیحی تعرفه هاي(تعرفه هاي گمرکی   8
  +2  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  +2  تراز تجاري با کشور هدف   10
  *  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +11                                                                    کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود می باشد چنانچه کمتر از  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  

 



  
 

  

 عراق  -  بغداد  نمایشگاه بین المللی بازرگانی

 متراژ تعداد شرکت سال ردیف

 1500 52  1388سال 1

 791 31 1389سال 2

 %47- %40- درصد رشد

  

  

  



  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 امـارات متحـده عربـی



  
 

  امارات عربی متحده: اطالعات اساسی کشور

 4975 )میلیون نفر(   جمعیت

عمده کشورهاي 
  واردکننده از امارات

 )2009در سال ( 

 ژاپن ، کره جنوبی ، هندوستان ، ایران ، تایلند
 82880 )کیلومترمربع(   مساحت
 ابوظبی پایتخت

، )رسمی(عربی  یزبان رسم
فارسی، هندي، اردو، 

 انگلیسی
جمعیت مسلمان % 96 دین و مذهب

 )شیعه% 16(

عمده کشورهاي 
  صادرکننده به امارات

 )2009در سال ( 

 و ایتالیا ژاپن ، ترکیه  چین، هندوستان، آمریکا ، آلمان ، 

ابوظبی، ام القوین،  شهرهاي مهم
 دوبی

مد راشد، بندر شیخ اح مناطق آزاد تجاري
 جبل علی  دوبی،

تولید ناخالص داخلی 
براساس برابري قدرت (

 میلیارد دالر) خرید

4/201 

اقالم عمده صادراتی  -GDP 3,5درصد رشد 
 به جهان

، گاز طبیعی، صادرات مجدد، ماهی خشک شده، %45نفت خام 
 خرما

 5/1  )درصد(   تورمخ نر
برابري (درآمدسرانه
 )قدرت خرید

 دالر   42000

اقالم عمده وارداتی از 
 جهان

 ماشین آالت، تجهیزات حمل و نقل، مواد شیمیایی، مواد غذایی

حجم سرمایه گذاري 
 )میلیارددالر( خارجی

تولید % 30معادل 
 )2009(ناخالص داخلی 

    طال و ذخایر ارزي
 )میلیارددالر(

7/33 

نوع پول و برابري با 
 دالر

م عمده صادراتی اقال درهم 67/3=دالر  1
  ایران
 )1388در سال ( 

گازهاي طبیعی مایع شده، پسته، هیدروکربورهاي آروماتیک، 
  جواهرات و فلزات گرانبها، آلومینیم، 

                بدهی خارجی ...حالل هاي آلی، روغن هاي صنعتی و روغن موتور و 
 )میلیارد دالر( 

6/128 



  
 

  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي یالملل بین

شوراي همکاري خلیح 
فارس، اتحادیه عرب، 
اوپک، آاوپک، سازمان 

کنفرانس اسالمی، 
یونسکو، بانک عرب 

براي توسعه اقتصادي 
آفریقا، صندوق توسعه 
اقتصادي و اجتماعی 
اعراب، صندوق پول 

اعراب، اتحادیه جهانی 
پست، فائو، بانک 

توسعه اسالمی، گروه 
، صندوق 77
المللی پول،  بین

سازمان ملل متحد، 
 سازمان جهانی تجارت

اقالم عمده وارداتی 
  ایران
 )1388در سال ( 

بنزین، گوشی تلفن همراه، شمش از آهن و فوالد، سیگار، موز، انواع 
پارچه، محصوالت از آهن و فوالد ، واحدهاي حافظه ماشینهاي داده 

  ...پردازي و 

      تراز پرداختها
 )میلیارد دالر(

8/26 

صوالت عمده مح
  کشاورزي

   

سبزیجات، خرما، لیمو 
جات،  عمانی، میوه

طیور، تخم مرغ، 
 محصوالت لبنی، ماهی

مبادالت بازرگانی با 
  جهان

 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات
2009 2009 2009 
141 174 33+ 

سیمان، کود شیمیایی،  محصوالت عمده صنعتی
ذوب آلومینیوم، تولید 

تعمیرات کشتی، فوالد، 
پاالیش نفت، کابل 

سازي، تعمیر کشتی و 
 منسوجات

صادرات غیر نفتی 
  ایران

 )میلیون دالر(

 1389ماهه  3 1388*  1387 1386

2166 2322 2874 7/791 

میلیون ( واردات ایران  نفت، گاز، مس محصوالت عمده معدنی
 )دالر 

11508 13470 16119 2/3674 

لیون می( تراز بازرگانی 
 )دالر

9342- 11148 - 13245- 5/2882- 

تعداد و تاریخ آخرین 
 اجالس

 1388اولین اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي دو کشور آذر ماه 
 .درتهران برگزار گردید 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



  
 

  

  عربی روابط تجاري دو جانبه جمهوري اسالمی ایران با امارات متحده

  13891389ماهه ماهه   33    لغایتلغایت    13811381    تراز بازرگانی از سالتراز بازرگانی از سال
  

  میلیون دالرمیلیون دالر: : ارزشارزش
 1389ماهه  3*  1388*  1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 7/791 2874 2322 2166 1727 1544 1225 916 754 صادرات

 2/3674 16119 13470 11508 9340 7672 6066 3482 2126 واردات

 - 5/2882 -13245 - 11148 -9342 -7613 - 6128 -4841 - 2566 -1372 تراز تجاري

 4466 18993 15792 13674 11067 9216 7291 4398 2880 حجم کل مبادالت

  

  آمار گمرك جمھوري اسالمي ايران  آمار گمرك جمھوري اسالمي ايران  : : ماخذماخذ

  آمار كارشناسي نشدهآمار كارشناسي نشده* * 

  

  20052005--20092009طی سالهاي طی سالهاي   جدول مبادالت تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و امارات عربی متحده جدول مبادالت تجاري بین جمهوري اسالمی ایران و امارات عربی متحده 

  میلیون دالرمیلیون دالر: : واحد ارزشواحد ارزش                                                                                                                            

 حجم کل مبادالت موازنه واردات صادرات سال

2005 1603 6993 5390 - 8596 

2006 3081 8915 5834- 11996 

2007 2133 9561 7428- 11694 

2008 2204 14684 12480- 16888 

2009 2499 12591 10092 - 15090 

  

  ك جمھوري اسالمي ايران ك جمھوري اسالمي ايران گمرگمر: : مأخذمأخذ

  ار کارشناسي نشده ار کارشناسي نشده ممآآ* * 

  

  

  



  
 

  13881388امارات عربی متحده در سال امارات عربی متحده در سال   مهمترین اقالم صادراتی ایران به مهمترین اقالم صادراتی ایران به 

  میلیون دالرمیلیون دالر: : ارزشارزش                                                                                                                  
 ارزش نام کـاال

 723 سایر مخلوط هیدرو کربورهاي بودار 
 293 پلی اتیلن

 152 تهپس
 149 کاتود از مس

 139 سایر فرآورده هاي نفتی
 131 محصوالت از آهن و فوالد غیرممزوج

 123 حالل ها و رقیق کننده هاي آلی
 90 زیورآالت و جواهرات

 72 قیر نفت
 66 فرش دستباف

 60 زعفران 
  

        گمرك جمھوري اسالمي ايرانگمرك جمھوري اسالمي ايرانآمار كارشناسي نشده آمار كارشناسي نشده : : ماخذماخذ                                                                                          
                          

    

  13881388امارات عربی متحده در سال امارات عربی متحده در سال   مهمترین اقالم صادراتی ایران بهمهمترین اقالم صادراتی ایران به  
  میلیون دالرمیلیون دالر: : رزشرزشاا                                                                                                            

 ارزش نام کـاال

 3320 بنزین 
 912 شمش از آهن و فوالد غیر ممزوج 

 571 وربین هاي گازياجزاء و قطعات ت
 540 طالي خام

 519 )نیمه یا کامل سفید شده( برنج 
 436 محصوالت از آهن و فوالد غیر ممزوج 

 242 )سواري( وسائل نقلیه موتوري 
 240 موز

 pc 217رایانه هاي شخصی 
 209 و پالسما LCDصفحات کریستال مایع 

 189 میله هاي آهنی و فوالدي
  

 

  
  



  
 

 

   جهان مبادالت بازرگانی امارات عربی متحده با

  میلیارد دالر: ارزش                                                                                                                                                                  
 2009 2008 2007 2006 2005 سال

 174 7/207 152 140 103 صادرات

 141 1/141 7/94 98 60 واردات

 +33 +6/66 +3/57 +42 +43 تراز تجاري
  Fact Book: ماخذ

   

  مهمترین اقالم صادراتی به جهان
    میلیون دالر: ارزش                     

 ارزش نام کـاال
 81135 سوخت هاي معدنی و نفت و فرآورده هاي مربوطه

 7127 مروارید و سنگ هاي قیمتی و مسکوکات
 2716 آلومینیوم و مصنوعات آن 

 2495 ، بویلرها و ماشین آالت  راکتورهاي هسته اي
 2306 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 

 1182 محصوالت از آهن و فوالد 
 1137 پالستیک ها و مصنوعات مربوطه 

 816 وسائل نقلیه موتوري 
   Central Bank of the United Arab Emirates:ماخذ                        

   

  از جهان  مهمترین اقالم وارداتی
  میلیون دالر: ارزش                                                       

 ارزش نام کـاال
 19600 بویلرها، ماشین آالت و راکتورهاي اتمی

 16983 الکترونیکی و برقی   تجهیزات

 12494 فلزات خالص، سنگ هاي قیمتی، مروارید و سکه

 11578 سوخت هاي معدنی و محصوالت حاصل از تقطیر آنها 

 10883 وسائل نقلیه موتوري 

 5831 هواپیما و فضا پیما

 5172 آهن و فوالد 

 4153 محصوالت از آهن و فوالد 

   Central Bank of the United Arab Emirates:ماخذ



  
 

  شم انداز اقتصادي امارات عربی متحدهچ
  

مجدد ، ، درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتی، صادرات اماراتمنابع اصلی تامین بودجه 

 . می باشد سرمایه گذاري خارجیتوریسم  و 

ادسازي نظام در زمینه انجام اصالحات و بهبود زیرساخت هاي اقتصادي از جمله آز دولت امارات گام هاي موثر

هت تشویق  و ناچیز بر واردات ،  بسیج کلیه امکانات دولتی ج محدودیت بسیار ،تجاري  و عدم مداخله در آن 

، ایجاد فضاي  مناسب جهت جذب  سرمایه گذاریهاي خارجی ، انجام سرمایه گذاري در  گسترش مبادالت تجاري

  . نیز می باشد ت مالیات  بر در آمد و مصرفدیگر کشورها،  ایجاد  مناطق آزاد  تجاري و  عدم دریاف

حجم سرمایه گذاري  خارجی جذب  2006جذب سرمایه گذاریهاي خارجی در سالهاي  اخیر ، بعنوان مثال  در سال 

 . بوده است  میلیارد دالر 20شده حدود 
  

  

  مزیت هاي  کاالئی  ایران براي صادرات به امارات عربی متحده

 عدم وجود رقیب جدي (ار، فرش ، گلیم و صنایع دستی زعفران ، تره بار، خشکب( 

  آهن آالت و شمش انواع فلزات  

  مواد معدنی و محصوالت پایه جهت برخی کارخانجات و صنایع امارات  

  گل و گیاه  

  فرآورده هاي  پتروشیمی  

  ي احداث پل ، جاده سازي ، شهرك سازي و مسکن و دیگر  بخش ها:  مهندسی از قبیل  –خدمات فنی

  تخصصی مانند نفت و گاز

  

  

  

  

  



  
 

  پیشنهادات اجرائی  در زمینه تنظیم روابط  اقتصادي با امارات عربی متحده

تجاري جهت تسهیل و  –باعنایت به حجم باالي مبادالت تجاري  وجود موافقتنامه و تفاهم نامه هاي اقتصادي 

 :  می باشدبانی از مراودات بشدت مورد نیاز پشتی

  در حوزه هاي اصلی اقتصاد کشور در جهت جلب سرمایه هاي  داخلی و خارجی ؛ ایجاد انجام اصالحات

  ...امنیت ، افزایش بهره وري  ، تشویق ، کاهش نرخ تورم و

  انجام اصالحات در حوزه مناطق آزاد جهت افزایش توان رقابت با امارات عربی متحده  

   بین المللی فعال  کردن شبکه بانکی کشور منطبق  با استانداردهاي 

  تالش در جهت هماهنگی بین بنادر و گمرکات 

  توسعه و تجهیز بنادر و تسهیل در امور گمرکی  

  تقویت و توسعه ناوگان حمل و نقل  دریائی  

 پیگیري فعال برنامه مبارزه با قاچاق کاال  

  رت بازرگان جزو دستور کار وزا( تسریع در عقد موافقتنامه تجارت آزاد با کشور هاي حوزه خلیج فارس(   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

  
    INDEX(امارات  –نمایشگاه بین المللی مبلمان دبی  :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +1  نتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی ا  1
  +1  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  +2  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +2  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  سیاسی  روابط سیاسی و ثبات و امنیت  5
  - 1  جمعیت  6
  +2  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +1  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  +2  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +2  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +2  ت در پیمان هاي منطقه ايعضوی  13
  +2  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +17                                                                    کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یازي تعلق نمی گیرد یعنی امت* است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  

 
 
 



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 هــترکی



  
 

    

 طالعات اساسی کشور ترکیها

   

 ٧٢ 2009)میلیون نفر( جمعیت 
کشورھاي عمده وارد 

  ٢٠٠٩از ترکیه   کننده
 )میلیارد دالر/ حجم(

ايتالیا،   آلمان، انگلیس، امارات متحده عربي،
  فرانسه، روسیه، آمريكا، اسپانیا،روماني

  
 ٣/١ 2009نرخ رشد جمعیت 

 ۶٠۴/٧۶٩ )کیلومتر مربع( مساحت 

 آنکارا پایتخت
  کشورھاي عمده

  صادرکننده به ترکیه
٢٠٠٩  

 )میلیارد دالر/ حجم(

روسیه ، آلمان ، چین ، آمريكا ، ايتالیا ، فرانسه ، ايران ، 
 اكراين ، سوئیس ،انگلیس

 ترکي زبان رسمی

 درصد مسلمان ٩٩ دین و مذهب

استانبول، آنکارا،  شهرهاي مهم
 ، ازمیرادانا، بورسا

  اقالم عمده صادراتي
  به جھان
٢٠٠٩ 

آھني، آھن و فوالد، راكتور،  وسايل نقلیه به غیر از راه
  ، ماشین آالت و تجھیزات...ماشین آالت، بويلر و 

الکتريكي، پوشاك و منسوجات بافته شده، روغنھا و 
سوختھاي معدني، محصوالت آھن و فوالد، مرواريد، 

و منسوجات بافته نشده،  ، پوشاك...سنگھاي قیمتي و 
 آن پالستیك و محصوالت 

استانبول، ازمیر،  مناطق آزاد تجاري
 بورسا، مرسین، اژه

) میلیارد دالر( ۶/٨۶١ تولید ناخالص داخلی
٢٠٠٩ 

 ۴%/٧ GDP2009درصد رشد 
 ۵/٩ 2009)درصد( نرخ تورم 

  اقالم عمده وارداتي
  از جھان
٢٠٠٩ 

معدني آھن و فوالد، راكتور، بولیر، روغنھا و سوختھاي 
، ماشین آالت الكتريكي و تجھیزات، ...ماشین آالت و 

آھن، پالستیك و محصوالت آن،  وسايط نقلیه غیر از راه
 مرواريد، سنگھاي قیمتي

 )PPP( ١١٢٠٠ 2009) دالر( درآمد سرانه 

  )میلیارددالر(   ٧/۵ حجم سرمایه گذاري خارجی در ترکیه
٢٠٠٩ 

میلیارد ( ١٠ ذخایر ارزي
 ٢٠٠٨دالر

  اقالم
  صادراتي ايران  عمده

 )١٣٨٨( 

کاتودوقطعات کاتود ازمس، وسايل نقلیه با موتور 
پیستوني، پلي اتیلن، پسته، فرومولیبدن، پوست، 

شمش، مس ، روي غیر ممزوج، گريد نساجي، بوتان مايع 
 .شده

میلیو ن ( ٢٢٨/٣ ذخایر طال
 ٢٠٠٨)دالر

و برابري با دالر  = لیر جديد ١ 2009نوع پول 
 دالرآمريکا٣/١

  درآمد جهانگردي
  

میلیون ( ٢١٢۵٠
  اقالم عمده ٢٠٠٩)دالر

روغنھا و سوختھاي معدني آھن و فوالد، راكتور، بولیر،  )١٣٨٨(وارداتي ايران 
، ماشین آالت الكتريكي و تجھیزات، ...ماشین آالت و 

آھن، پالستیك و محصوالت آن،  هوسايط نقلیه غیر از را
، مواد شیمیايي ارگانیگ، ...مرواريد، سنگھاي قیمتي و 

 محصوالت دارويي، دستگاھھا و تجھیزات اپتیکال

) میلیارد دالر(  ٢٧١ بدهی خارجی
٢٠٠٩ 

    عضویت در سازمانهاي
 بین المللی و منطقه اي

اکو، کنفرانس 
اسالمي، يونسکو، 

ن ناتو، فائو، سازما
بھداشت جھاني، 

 WToدي ھشت، 
 بانک جھاني

مبادالت بازرگاني با 
موازن صادرات واردات )میلیارد دالر( جھان 

  ه

  محصوالت عمده کشاورزي
  

دانه ھاي روغني، 
زيتون، پسته، ذرت، 

سیب زمیني، 
صیفي جات، میوه، 
گردو، تنباکو، انگور، 

 نیشکر، گندم

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

٩ ٨/٢٠١/
١۴٨ ١/١٠٢ ١٣٢ ٠/۶٧/٣٨ -٩- 

ارزش صادرات نفت 
  ايران 

 )میلیون دالر( 

٢٠٠ ٢٠٠٣۴ ٢٠٠۵ ٢٠٠۶ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

١٣ ١١٨٣۵۴ ٣٨٠١ ٢٣٨٠ ۴٣٣٧ ۵١٠٠ 

  محصوالت عمده معدني
  

زغال سنگ، طال، 
سنگ آھن، مصالح 
ساختماني، مس، 

سرب، نفت خام، گاز 
 طبیعي، اورانیوم

رات غیرنفتي صاد
  ايران

 )میلیون دالر( 

١٣٨ ١٣٨٣۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 

٢١٣ ١٧٢ ۶/٣٠۶ ٧/۵۶٢ ۶/۵٢۵ ۵٨٩ 

  واردات ايران
/١ ۴/١٢۴۶ ٨۵٧/ ٢ ٨۴٢ ٧٢٨ )میلیون دالر( 

١۴٩۵ ٢٠٠۶ 

  تراز بازرگاني
 )میلیون دالر( 

۵۵۶- ۶٢٩- ۶/۵۵٣ -٠/۶٨٣- ۵/٩۶١ -٩۴١٧- 

در آنکارا ١٣٨٨ن اجالس كمیسیون مشترك اقتصادي بھمن ماه بیستمین و يکمی  
در وان ١٣٨٨ششمین كمیته مشترك تجارت مرزي تیر ماه   
 در آنکارا ١٣٨٨چھارمین كمیته مشترك تجاري ارديبھشت ماه 

   

   



  
 

 

 

 
 

 

 ترکیه به جمهوري اسالمی ایران باروابط تجاري دو جان  

  1388تا  1379تراز بازرگانی از سال 
  میلیون دالر: ارزش 

 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 589 6/525 7/562 6/306 213 128 110 103 58 166 صادرات
 2006 1/1495 4/1246 2/857 842 724 517 369 291 233 واردات

 - 1417 - 5/969 -3/683 - 6/550 -629 -596 - 407 -266 -233 -67 تجاريتراز 
   

  

  1388در سال  ایران به ترکیه  مهمترین اقالم صادراتی
کاتود و قطعات کاتود از مس، وسایل نقلیه با موتور پیستونی، پلی اتیلن، پسته، فرومولیبدن، پوست، شمش، مس ، روي غیر 

  .شدهممزوج، گرید نساجی، بوتان مایع 

   
  

1388در سال  ایران به ترکیه  مهمترین اقالم وارداتی  
، ماشین آالت الکتریکی و تجهیزات، وسایط نقلیه غیر از ...روغنها و سوختهاي معدنی آهن و فوالد، راکتور، بولیر، ماشین آالت و 

گ، محصوالت دارویی، دستگاهها و ، مواد شیمیایی ارگانی...آهن، پالستیک و محصوالت آن، مروارید، سنگهاي قیمتی و  راه

  تجهیزات اپتیکال

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  2008- 2002طی سالهاي  مقدار گاز صادراتی از ایران به ترکیه

 قیمت به میلیون دالر مقدار به میلیارد متر مکعب سال

2002 6/0 311 

2003 5/3 386 

2004 5/3 508 

2005 3/4 870 

2006 6/5 1583 

2007 1/6 1738 

2008 1/4 1672 
  شركت ملي گاز ايران: منبع

  

  85- 88طی سالهاي   با ترکیه  مار صادرات و واردات از بازارچه هاي مشترك مرزيآ 
  هزار دالر: ارزش                                                                               

 شرح ردیف
 1388 87سال  86سال  85سال 

 واردات صادرات واردات صادرات واردات دراتصا واردات صادرات
 66908 - 87171 51 32929 364 318 1255 بازارچه سرو ارومیه 1

 6565 1080 8249 1729 3090 342 3801 1779 بازارچه ساري سو ماکو 2

 4329 3198 4379 1790 5361 733 548 634 بازارچه رازي خوي 3

 77802 4278 99799 3570 41380 1439 4667 3668 جمع کل  

 سازمان بازرگاني آذربايجان غربي: منبع

 

 

  روابط تجاري کشور ترکیه با جهان  
 

  میلیارد دالر: ارزش                                                                                                                                                   

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 سال

 132 2/107 5/85 4/73 63 2/47 35 3/31 صادرات

 202 0/170 3/138 5/116 3/97 3/69 8/50 4/41 واردات
 -٧٠ - ٨/٦٢ - ٨/٥٢ -٤٣ - ٣/٣٤ - ١/٢٢ - ٨/١٥ - ١/١٠ تراز تجاري

   
  



  
 

  

  2009در سال  هانمهمترین اقالم صادراتی  به ج

، ماشین آالت و تجهیزات  الکتریکی، ...آهنی، آهن و فوالد، راکتور، ماشین آالت، بویلر و  وسایل نقلیه به غیر از راه

، ...پوشاك و منسوجات بافته شده، روغنها و سوختهاي معدنی، محصوالت آهن و فوالد، مروارید، سنگهاي قیمتی و 

  آن الستیک و محصوالت پوشاك و منسوجات بافته نشده، پ

  روسیه ، آلمان ، چین ، آمریکا ، ایتالیا ، فرانسه ، ایران ، اکراین ، سوئیس ،انگلیس: مقاصد مهم صادراتی

  

  

  2009در سال  مهمترین اقالم وارداتی ازجهان

جهیزات، وسایط ، ماشین آالت الکتریکی و ت...روغنها و سوختهاي معدنی آهن و فوالد، راکتور، بولیر، ماشین آالت و 

  آهن، پالستیک و محصوالت آن، مروارید، سنگهاي قیمتی نقلیه غیر از راه

 

  



  
 

  

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

  ترکیه -یشگاه بین المللی پالستیک استانبول مین نماو یک بیست :نام نمایشگاه 
  

  امتیاز  شاخص ها  ردیف
  +1  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +1  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  +1  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  +2  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +1  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  - 1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +1  ر بازار هدف سیستم شبکه توزیع کاال د  11
  +2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +2  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +1  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +15                                                                            کل امتیاز 
  د نمایشگاه برگزار می شو  نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  

 
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  

    



  
 

  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  

 ســــودان 



  
 

  
  

  ســودان: اطالعات اساسی کشور

  جمعیت        
 )میلیون نفر(

41 

از  کشورهاي عمده واردکننده
 سودان

 %3/5، اندونزي % 32، ژاپن   %50چین 

مساحت           
 )کیلومترمربع(

 میلیون 5/2

 خارطوم ایتختپ
 عربی زبان رسمی

 اسالم، مسیحی و آنیمیست دین و مذهب

 کشورهاي عمده صادرکننده
 به سودان

، امارات عربی % 5/8، عربستان سعودي % 20چین 
  ، % 6/5، مصر % 3/6متحده 

 %1/4، ایتالیا % 1/5، آلمان % 1/5 
ام درمان، خارطوم ، بندر  شهرهاي مهم

 سودان
الص داخلی تولید ناخ

براساس برابري قدرت (
 )خرید

 میلیارد دالر 81/92

 GDP 8/3%درصد رشد 

 اقالم عمده صادراتی به جهان

روغن هاي معدنی ، دانه و میوه هاي روغن دار ، 
صمغ ، حیوانات زنده ، سنگهاي قیمتی ، غالت، 

 شکر
نرخ تورم                   

 )درصد(

3/12% 

       درآمدسرانه         
 )دالر(

2300 

 اقالم عمده وارداتی از جهان

، تجهیزات الکترونیکی ،   رآکتورهاي هسته اي
وسایل نقلیه زمینی ، محصوالت آهنی ، چدن ، 

  ارزي و طال ذخایر آهن و فوالد ، غالت

 )میلیون دالر(

769 

دالر 1=34/2پوند سودان،  نوع پول و برابري با دالر
 آمریکا

 ایرانراتی اقالم عمده صاد

صنعتی ،   فیرنفت ، روغن هاي  تراکتورها ،
 سیلندرهاي گاز مایع ، وازلین ها ، انواع لوله

میلیارد ( بدهی خارجی   
 )دالر

27/36 



  
 

  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي یالملل بین

سازمان وحدت آفریقا، 
کنفرانس اسالمی، اتحادیه 

عرب، کشورهاي غیر متعهد، 
جهانی، اجی سی، بانک 

اتحادیه کومسا، عضو ناظر 
WTO 

 اقالم عمده وارداتی ایران

بشکه وپیت قوطی ، پوست خام ، دستگاههاي 
 کنترل فشار، تانک و ارابه هاي جنگی

  محصوالت عمده کشاورزي
  

پنبه ، دانه هاي زمینی ، ذرت 
 ، ارزن ، گندم ، ضمغ غربی

  مبادالت بازرگانی با جهان
 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات
2009 2009 2009 

8/6 4/8 6/1+ 
نفت ، پنبه ، منسوجات ،  محصوالت عمده صنعتی

سیمان ، روغن هاي دارویی ، 
 قند

  صادرات غیر نفتی ایران 
 )هزار دالر(

ماهه  3* 1388 1387
1389 

22362 41968 4644 
 22 7 1004 )هزار دالر ( واردات ایران  نفت، طال، مس و آهن محصوالت عمده معدنی

 +4622 +41961 +21358 )هزاردالر( تراز بازرگانی 

  اجالس کمیسیون مشترك  دهمین تعداد و تاریخ آخرین اجالس
 ـ خارطوم 1388تیر ماه 

  

 آمار گمرك جمھوري اسالمي ايران: مأخذ 



  
 

 
  

  روابط تجاري دوجانبه جمهوري اسالمی ایران با سودان
 

 

                به سودان  الم صادراتی ایرانهمترین اقم
        هزار  دالر: ارزش                                                                                                                           

 ارزش نام کـاال
 7652 شمش هاي حاصل از ذوب مجدد ضایعات

 6130 قیرنفت 

 3365 ربین دو چشمیدو

 2958 تراکتورهاي کوچک

 2670 وازلین ها 

 1827 سیلندرهاي گاز مایع

 1541 سایر لوله ها و شلنگ ها از مواد پالستیکی

 PDH 1450دستگاههاي گیرنده و فرستنده از نوع 

 1419 .........سایر دستگاههاي فرستنده 

                                                     

  مهمترین اقالم وارداتی ایران از سودان

  دالر  هزار: ارزش                                                                                                                                                                                   

 ارزش نام کـاال
 6 اجزا و قطعات ماشین آالت

 1 قطعات و متفرعات دوربین دو چشمی

   

  1389ماهه  3لغایت  1381تراز بازرگانی از سال 
  هزار دالر: ارزش

 1389ماهه  3* 1388* 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 4644 12199 22362 35970 29662 28700 37924 44371 24836 صادرات

 22 19068 1004 109 31923 16970 568 551 2197 واردات

 +4622 - 68690 +21358 +35861 - 2261 +11730 +37356 +43820 +22639 تراز تجاري

 گمرك جمھوري اسالمي ايران : ماخذ



  
 

  
  مبادالت بازرگانی سودان با جهان

  میلیارد دالر: ارزش

 2009 2008 2007 2006  2005 2004 2003 2002 2001 سال 

 4/8 8/8 3/8 4/5 5/4 4/3 77/2 85/1 1/2 صادرات
 8/6 7/7 2/6 8/8 3/7 5/3 09/2 49/2 6/1 واردات

 +6/1 +1/1 +1/2 -3/3 -8/2 - 1/0 +68/0 - 64/0 - 5/0 تراز تجاري
   ITC: ماخذ

  2007درسال  مهمترین اقالم صادراتی به جهان

  میلیون دالر: ارزش                                                                             

 ارزش نام كـاال

 8935 سوختهاي معدنی
 196 دانه هاي روغنی

 71 حیوانات زنده
 69 صمغ وزین

 58 پنبه
 33 آهن و فوالد

 29 ...پوست خام، چرم و 
 26 غالت

 17 مس و مصنوعات از مس

  ITC: ذماخ                                                    

  2007درسال  مهمترین اقالم وارداتی از جهان 
  میلیون دالر: ارزش                                                                                                                                                                      

 ارزش نام کـاال

 6040 نقلیه هوایی و قطعات آنهاوسایط 
 1016 ...وسایل نقلیه زمینی غیر از 

 951 راکتورهاي هسته اي، دیگهاي بخار
 737 آهن و فوالد

 714 تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 499 غالت

 418  قند و شکر  و شیرین
 215 دارو

 192 کاالها و مصنوعات کارخانه اي

 



  
 

  

  

  
هاي بین المللی جمهوري شرکت سهامی نمایشگاه

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

  
   سودان –نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم بیست نهمین  :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +1  للی جهت جذب کاالهاي ایرانی انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین الم  1
  +1  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  - 2  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  +1  ینه حمل و نقلبعد مسافت و هز  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +1  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  +1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 1  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  کرد نمایشگاه هاي برگزار شده بررسی عمل  14

  +10                                                                            کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
 می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7از الزم براي برگزاري نمایشگاه حداقل امتی .  

 



  
 

 

 سودان - نمایشگاه بین المللی بازرگانی خارطوم 

 متراژ تعداد شرکت سال ردیف

 242 12 1387سال  1

 180 12 1388سال  2

 %26- %0 درصد رشد
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 اتیـــوپــی



  
 

  اطالعات اساسی کشور جمهوري دمکراتیک فدرال اتیوپی

 
 

  جمعیت      
 )میلیون نفر(

85   )2007( 

 کاال کشورهاي عمده واردکننده

  ، % 7،  عربستان سعودي  % 8،  آمریکا % 9آلمان 
 %6، سوئیس % 7ایتالیا 

 1127127 )کیلومترمربع(مساحت           

 آدیس آبابا پایتخت

 امهریک زبان رسمی
، % 8/32، مسلمان % 8/60مسیحی   دین و مذهب

 %6/4سایر

 کاال کشورهاي عمده صادرکننده

 %7، ژاپن % 7،  هندوستان % 8، ایتالیا % 11، عربستان سعودي % 19چین 

 حرار، مکلد، دیرداوا، گوندار، جمیا شهرهاي مهم

   مناطق آزاد تجاري

 GDPتولید ناخالص داخلی 
 )براساس برابري قدرت خرید(

 میلیارد دالر  74/76

 GDP 8درصد رشد 

 اقالم عمده صادراتی به جهان

هاي روغنی، مواد قابل بافت ، سبزیجات ، پوست نباتات زنده و  قهوه، دانه
 الت گلکاريمحصو

 11 )درصد(نرخ تورم                   

)       براساس قدرت خرید(درآمدسرانه 
 )دالر(

900 

 اقالم عمده وارداتی از جهان

آالت و وسایل مکانیکی ،  سوختهاي  معدنی  ، وسایل  نقلیه زمینی ،  ماشین
 د ، محصوالت داروییماشین آالت و دستگاههاي برقی ، چدن و آهن و فوال

   حجم سرمایه گذاري خارجی

 میلیارد دالر 6/1 میزان کمکهاي اقتصادي دریافتی
میلیارد (ذخایر ارزي و طال        

 )دالر
2/1 

  نوع پول و برابري با دالر
  

 یک دالر آمریکا=  86/11بیر  

  ایراناقالم عمده صادراتی 

  

شیر خشک اطفال ، ماشینهاي خرد کردن  سایر وازلین ها ، مخمرهاي فعال ،
 خاك ، قیر نفت

  درآمدجهانگردي
 )میلیون دالر( 

177 

 229/4 )میلیارد دالر( بدهی خارجی   

 یالملل بین  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي

سازمان ملل متحد، صندوق 
المللی پول، سازمان وحدت  بین

 آفریقا، کمسا، کشورهاي غیر متعهد

  ده وارداتی ایراناقالم عم

  

 لوبیا قرمز ، نخود ، اجزاء و قطعات ماشینها ، تخم کنجد

  محصوالت عمده کشاورزي
  

هاي روغنی،  غله، حبوبات، قهوه، دانه
زمینی، پوست  نیشکر، سیب

 حیوانات، گاو، گوسفند و بز

  مبادالت بازرگانی با جهان
 )میلیارد دالر(

 موازنه صادرات واردات

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

6/8 3/7 6/1 6/1 7- 7/5 

مواد غذایی، آشامیدنی، منسوجات،  محصوالت عمده صنعتی
 تولیدات فلزي، سیمان

  ارزش صادرات نفت ایران 
 )میلیون دالر(

2001 2002 2003 

- - - 

 1389ماهه  3 1388 1387 )هزار دالر(صادرات غیر نفتی ایران 

5281 9076 1380 
طال، طالي سفید، آهن، سنگ  محصوالت عمده معدنی

 منگنز، پتاس، مس، نیکل
 259 247 74 )هزار دالر ( واردات ایران 

 1121 +8829 +5207 )هزاردالر( تراز بازرگانی 

  در 1385اجالس ـ پنجمین اجالس در خرداد  5 تعداد و تاریخ آخرین اجالس
 .آدیس آبابا برگزار گردید

  fact bookك جمھوري اسالمي ايران ـ گمر: ماخذ

 

 

  
 



  
 

 

 
 
 

  1389ماهه  3لغایت  1381تراز بازرگانی از سال 
  هزار دالر: ارزش

 1389ماهه  3 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال
 1380 9076 5281 71 16531 11782 5560 3561 2190 صادرات
 259 247 74 322 131 83 73 - - واردات

 1121 8829 +5207 +251 +16400 +11699 +5487 +3561 +2190 تراز تجاري
    آمار كارشناسي نشده گمرك جمھوري اسالمي ايران: ماخذ        

   
  مهمترین اقالم صادراتی ایران به اتیوپی

        هزار دالر: ارزش                                                         

 ارزش نام کـاال
 3428 کابل  هابجزگرید دا رویی وژله  سایر وا زلین

 1666 )زنده (  فعال  مخمرهاي
شیرخشک ا طفال دربسته بندیهاي تحت خالویک 

کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا 
 درصدبیشترباشد5/1ز

890 

سنگ , سنگ, ن خاكماشین هاي خردکردن یاسائید
 .وغیره, معدن

670 

 571 قیرنفت
بغیرازا   ا جزا وقطعات ومتفرغات وسایل نقلیه موتوري

نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا 
 کتورکشاورزي

434 

ا زپشم یاا زموي نرم ,فرش وسایرکف پوش هاي نسجی
 .گره باف, حیوا ن)کرك (

200 

 190 ییگرید دا رو  وا زلین
کشاورزي غیرچرخ زنجیري ،باقدرت   ترا کتورهاي

 اسب بخار وکمتر120
159 

       گمرك جمھوري اسالمي ايران  : ماخذ                                          
   

  مهمترین اقالم وارداتی ایران از اتیوپی
  هزار دالر: ارزش                                                                                                                                                                

 ارزش نام کـاال
 95 کرده  خشک  کنده  غالف,) adzuki(  لوبیاقرمزکوچک

 90 کنجد  تخم
 58 نخودرسمی

ت یاماشین آال8445اجزا ءوقطعات ماشین هاي مشمول شماره 
 ودستگاههاي کمکی آنها که درجاي دیگرمذکورنباشد

5 

  گمرك جمھوري اسالمي ايران  : ماخذ



  
 

 

 

  
 

  مبادالت بازرگانی اتیوپی با جهان  
  میلیون دالر: ارزش

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 سال 

 6/1 6/1 1200 1025 612 563 617 صادرات
 3/7 6/8 4540 4106 2722 2104 2665 واردات

 - 7/5 -7 - 3340 )- ( 3081 )-( 2110 )-(1541 )-(2048 تراز تجاري
  آمار آنكتاد: ماخذ

 *FACT BOOK  
  مهمترین اقالم صادراتی به جهان

  رمیلیون دال: ارزش                                                           
 ارزش نام کـاال

 373 قهوه
 180 هاي روغنی دانه

 76 پوست دباغی شده ولی رنگ نشده
 33 سبزیجات، نباتات، غده هاي زیرخاکی خوراکی

 17 نباتات زنده و محصوالت گل کاغذي
 12 چدن، آهن و فوالد

 11 قند و شکر و شیرینی
 10 خوراکی مگوشت و احشا

  ITCآمار : ماخذ
  
  

  م وارداتی از جهانمهمترین اقال
  میلیون دالر: ارزش                                                                                                                              

 ارزش نام کـاال
 387 ماشین آالت و وسایل مکانیکی

 304 وسایل نقلیه هوایی و اجزا و قطعات
 249 الت و دستگاه هاي برقیماشین آ

 179 وسایل نقلیه زمینی و اجزا و متفرعات آن
 105 غالت

 129 محصوالت دارویی
 91 فلزات معمولی

 75 مصنوعات از چدن و آهن
    

 



  
 

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

 
  اتیوپی -نمایشگاه بین المللی آدیس آبابا  ینمشانزده:نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +1  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +1  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  - 2  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (ر میزبان وضعیت اقتصادي کشو  3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  *  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  *  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  +1  ز تجاري با کشور هدف ترا  10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +7                                                                            کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
  
  
 
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  



  
 

  

 اتیوپی -شگاه بین المللی بازرگانی آدیس آبابا نمای

 متراژ تعداد شرکت سال ردیف

 390 14 1387سال  1

 200 12 1388سال  2

 %49- %14- درصد رشد
  
  
  
  
 

  

  

  



  
 

  

  

  

  

  
    

  

  

 دــهن



  
 

   اطالعات اساسی کشور هندوستان

  
  جمعیت

 )میلیارد نفر(  
           میلیارد نفر 1/1

عمده  کشورهاي  )2008(
 )2008(   واردکننده 

 ،%4/4، سنگاپور %4/4، آلمان %8/7آمریکا % 6/10چین 
  

  مساحت 
 )کیلومتر مربع( 

3287263   

 عمده  کشورهاي  دهلی نو پایتخت
  صادرکننده 

  )2008( 
 %4/4انگلستان % 7/8، امارات %7/8، چین %15آمریکا

  

   انگلیسی –هندي  زبان رسمی

 دین و مذهب
هندو، مسلمان، 

 مسیحی، سیک و بودا

  اقالم عمده صادراتی
 به جهان

 مواد نفتی، منسوجات، طال و جواهر، مواد پتروشیمی و صنایع چرمی

  

 شهرهاي مهم
بمبئی، کلکته، مدرس، 

   دهلی نوحیدآباد، 

   بمبئی مناطق آزاد تجاري

 تولید ناخالص داخلی
       میلیارد دالر 894

)2008(   

 GDPدرصد رشد 
8                               

)2008(   

سرانه تولید ناخالص 
 داخلی

                  دالر 723
  اقالم عمده وارداتی )2007(

 از جهان
 ، جواهر، مواد شیمیایی، کودآالت نفت خام، ماشین

  

  نرخ بیکاري
 )درصد(  

8/6                          
)2008(   

  نرخ تورم
 )درصد(  

8/7                           
)2008( 

  اقالم 
  عمده صادراتی ایران

 )1387( 

، گرید %4، سایر گوگرد %5، گل گوگرد %8، متانول %23آمونیاك بدون آب 
 %.3ولوئن ، ت%4نساجی 

  

  درآمد سرانه 
 PPP)دالر(

2900                         
)2008(   

حجم سرمایه گذاري 
خارجی جذب شده در 

 2007سال 
   میلیارد دالر 25

  ذخایر ارزي و طال
 )میلیارد دالر( 

341                           
)2008(   



  
 

 
نوع پول و برابري با 

 دالر
          1=18/45روپیه 
)2007( 

اقالم عمده وارداتی به 
  ایران

)1387( 

% 4/3هاي نورد سرد فلزات  ، ماشین%13، بنزین %32هاي آن  روغنهاي سبک و فرآورده
 %.3، الکترود ذغالی %3لوله از آهن 

 

  بدهی خارجی
 )میلیارد دالر(  

4/165                       
)2008(   

  عضویت در سازمانهاي
مللی و منطقه بین ال

 اي

اتحادیه پایاپاي 
آسیایی، سارك، بانک 

توسعه آسیایی، 
 سازمان تجارت جهانی

  

تراز پرداختهاي 
 حساب جاري

       میلیارد دالر  -19
)2008( 

مبادالت بازرگانی با 
  جهان 

 )میلیارد دالر( 

   موازنه صادرات واردات

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008   

172 188 224 130 112 141 42- 76- 84-   

محصوالت عمده 
 کشاورزي

برنج، گندم، دانه هاي 
روغنی، چاي، قهوه، 
 پنبه، کنف، کائوچو

ارزش صادرات نفت 
 )میلیون دالر( ایران 

2002 2003 2004 2005 2006   

1283 1583 2307 3591 5458   

صادرات غیرنفتی 
  ایران 

 )رهزار دال( 

1383 1384 1385 1386 1387   

473009 764478 836643 830476 1171905   

محصوالت عمده 
  صنعتی

   

فوالد، آلومینیوم، مس، 
دوچرخه، موتور، 

اتومبیل، کود 
شیمیایی، حمل و نقل، 

سیمان، معدن، 
آالت،  افزار، ماشین نرم

 مواد شیمیایی

  واردات ایران 
 )هزار دالر( 

1221312 
    

1129671  
   

   
   

1440215 
1472310 1812872   

  تراز بازرگانی
 )هزار دالر(  

748303- 365193 - 603572- 641834 - 640967- 
  

محصوالت عمده 
 معدنی

منگنز، سنگ آهن، 
زغال سنگ، بوکسیت، 
الماس، سنگ آهک، 

نفت خام و گاز، سنگ، 
کرونیوم، فسفات، 

دولومیت، مس، فوالد، 
 آلومینیوم

  

  در تهران برگزار گردید 1387پانزدهمین اجالس آبان ماه  ریخ آخرین اجالستا
   

  

  کارشناسی نشده* 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  

  1387لغایت  1379تراز بازرگانی از سال  
  ھزار دالر: ارزش                                                                                                                            

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 1171905 830476 836643 764478 473009 295168 189226 187011 120363 صادرات

 1812872 1472310 1440215 1129671 1221312 883218 716812 560782 201208 واردات

 - 640967 -641834 -603572 -365193 - 748303 - 588050 - 527587 - 373771 - 80845 تراز تجاري

  ایران . ا.آمارگمرك ج: مأخذ
  

  

  

  1387در سال  ایران به هند  مهمترین اقالم صادراتی
  ھزار دالر: ارزش       

 ارزش نام کاال

 249558 آمونیاك بدون آب 

 83488 متانول 
 56901 گل گوگرد 

 43618 سایر گوگردها 
 41448 گرید نساجی 

    
  

  

  1387در سال  مهمترین اقالم وارداتی ایران از هند
  هزار دالر : ارزش 

 ارزش نام کاال

 539327 هاي سبک  سایر روغن

 215677 بنزین 
 57953 هاي نورد سرد فلزات  ماشین

 50555 لوله از آهن 



  
 

 39900 الکترود ذغالی 
  می ایرانگزارش شرکت ملی نفت جمهوري اسال: ماخذ               

  هندوستان با جهان  مبادالت بازرگانی
  میلیارد دالر: ارزش                                                                                

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 سال

 141 112 130   1/89 7/60 5/44 8/48 صادرات

 224 188 172 3/127 4/83 8/53 1/56 واردات

 - 84 -76 -42 - 2/38 - 7/22 -3/9 - 3/7 تراز تجاري

   
   

  2008در سال  به جهان  مهمترین اقالم صادراتی
                                                                   میلیون دالر: ارزش                                                   

 ارزش نام کاال

 8175 ولی سوار نشدهالماس کارشده 

 3444 نفت و روغن هاي حاصل از مواد معدنی قیري غیرخام
 1947 زیورآالت یا جواهرآالت

 1268 دارو
 1112 سنگ آهن

 948 ترکیبات آلی
  

  

  2008در سال  مهمترین اقالم وارداتی از جهان
  میلیون دالر: ارزش         

 ارزش نام کاال

 18601 نفت خام

 6939 سوارنشدهالماس کارشده ولی 
 6439 طال

 1905 دوربین هاي تلویزیون
 1810 روغن نخل

 1722 نفت و روغن حاصل از مواد معدنی قیري
   



  
 

   :اوضاع اقتصادي 

این علت بیشترین توجه دولت معطوف . در سالهاي پس از استقالل هند با مشکل کمبود مواد غذایی و اقتصادي ضعیف مواجه بود

در اواخر دهه قرن بیستم ساختار صنعتی هند، بیشتر شامل صنایع مصرفی بوده است که در این بخـش  . بودبه پیشبرد کشاورزي 

مهمترین صنایع عبارت بودند از پنبه، نخ ریسی، چاي،شکر،داروسازي و پارچه بافی درمیان صنایع سرمایه اي تجهیزات راه آهن و 

اختار صنعتی پیچیده اي است و مهمترین سرمایه گـذاریها در صـنایع   موتور خودرو و اهمیت بیشتري داشت، کشور هند داراي س

فوالد، ماشین سازي ، سیمان، آلومینیوم، کودشیمیایی ، ماشین آالت صنعتی و تجهیزات آن، تجهیزات الکتریکـی و حمـل ونقـل    

  .پیشرفت داشته است

می کنند از جملـه انـواع    حت نظارت دولت عملصنایع کاالهاي مصرفی تقریباً همگی در مالکیت خصوصی هستند و صنایعی که ت

  .هسته اي و راه آهن در اختصاصی دولت است صنایع نظامی و مهمات سازي، صنایع. نظام سرمایه گذاري  در هند می باشند

رآورده ف, انوا ع داروهاي تولید داخلی , ظروف مالمین , لوازم خانگی , فرش ماشینی , زعفران , خشکبار  :کاالهاي قابل عرضه 

انواع بخاري گاز سـوز و  , مواد شوینده و بهداشتی , صنایع غذایی پردازش شده  , .....) گوگرد , پارافین , قیر ( هاي نفتی از قبیل 

  . شیشه آالت رنگی و تزئینی , صنایع دستی, سنگهاي ساختمانی , شیر آالت وانواع لوله و دستگیره , نفت سوز و کم مصرف 

  

   :سابقه مشارکت 

  89-88-87 – 86-85-84-83-82-81- 79-77-76-73سالهاي 



  
 

  

  
شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهوري 

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

 
  هند -نمایشگاه بین المللی برق بمبئی  :نام نمایشگاه 

  
  امتیاز  شاخص ها  ردیف

  +2  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +1  مزیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف   2
  - 1  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  +1  ثبات و امنیت سیاسی روابط سیاسی و   5
  +2  جمعیت  6
  - 1  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  *  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +1  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  - 1  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  *  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  *   بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +  7                                                                                کل امتیاز 
  نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
 
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  می باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود  7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  



  
 

  

  

  

  

  

  
  
  

 مصر



  
 

    اطالعات اساسی کشور مصر
 

  جمعیت  
 )میلیون نفر(

78 

کشورهاي عمده 
کاال از  واردکننده

 مصر

، %7/4، سوریه %6، هند %2/6، اسپانیا %1/7،آمریکا %5/9ایتالیا 
 %5/4، ژاپن %6/4عربستان سعودي 

 1،001،450 )کیلومترمربع(مساحت           

 قاهره پایتخت

 عربی زبان رسمی

 مسلمانـ  سنی دین و مذهب

کشورهاي عمده 
کاال به  صادرکننده
 مصر

، عربستان %8/6مان ، آل%3/7، ایتالیا %9/9، چین %2/10آمریکا 
 قاهره ، اسکندریه ، اسوان شهرهاي مهم %8/4سعودي 

براساس (تولید ناخالص داخلی 
 )GDP)( برابري قدرت خرید

 %1/13کشاورزي  2/471

 %7/37صنعت     

خدمات      
2/49% 

 GDP 7/4%درصد رشد 
اقالم عمده 

  مصر  صادراتی
 به جهان

نفتی، پنبه ، منسوجات ، محصوالت  هاي نفت خام و فرآورده
  بودجه فوالدي ، مواد شیمیایی ، غذاهاي فرآوري شده

 )میلیار دالر( 
 61/61 هزینه

 86/48 درآمد
   1/10 )درصد(نرخ تورم                   

 6000 )دالر(درآمدسرانه                
 اقالم عمده وارداتی

  مصر 
 از جهان

یزات، مواد غذایی ، مواد شیمیایی، محصوالت آالت و تجه ماشین
        و طال  ذخایر ارزي چوبی و انواع سوخت

 )میلیارددالر(
99/34 

   7/9 )درصد(                نرخ بیکاري

دالر  1=  6/5پوند مصر  نوع پول و برابري با دالر
اقالم عمده  آمریکا

ایران به  صادراتی
  مصر

  

ده ، وسایل نقلیه ، انگوري بی دانه ، پلی پسته تازه یا خشک کر
 اتیلن گرید فیلم ، متانول ، میگو ، پلی اتیلن گرید بادي 

 20 )درصد(جمعیت زیر خط فقر   

 03/2 )درصد(نرخ رشد جمعیت       

 45/28 )میلیارد دالر( بدهی خارجی   
 یالملل بین  عضویت در سازمانهاي
 ومنطقه اي

ISO, ACCT, AMF, 
D8 UNIDO, 

WTO,… 

 اقالم عمده وارداتی
 ایران از مصر

پرتقال ، انواع توتون و تنباکو ، میله فوالدي ، اجزا و قطعات 
شیشه اي ، میله هاي آهنی ، انواع میوه ، کمپرسورهاي برودتی ، 

 کربن و روده کربن

  محصوالت عمده کشاورزي
  

سبزیجات، پنبه، برنج، 
نیشکر، ذرت، گندم، لوبیا، 

 یب زمینی، پیاز، سیرس

مبادالت بازرگانی 
  مصر 

  با جهان
 )میلیارد دالر(

 موازنه واردات صادرات 

2009 2008 2009 2008 2009 2008 

91/22 3/33 98/43 4/54 07/21- 1/23- 

نساجی، شیشه، سیمان،  محصوالت عمده صنعتی
مصالح ساختمان، صنایع 

 فلزي، مواد شیمیایی

 مبادالت بازرگانی
  غیرنفتی ایران و مصر

 )میلیون دالر(

 موازنه واردات صادرات

87 88 87 88 87 88 

3/25 8/38 6/32 1/47 3/7 3/8 - 

نفت، گاز طبیعی، فسفات،  محصوالت عمده معدنی
 منگنز

  تعداد و تاریخ 
 آخرین اجالس

  دو اجالس 
 1355آخرین اجالس در سال 

                        
   



  
 

   

  1389ماهه  3لغایت  1381بازرگانی از سال  تراز 
  هزار دالر: ارزش

 1389ماهه  3* 1388* 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

 23336 38851 2530 43988 92977 17971 17846 10636 12149 صادرات

 30685 47139 32500 47606 12212 11157 6385 15320 14574 واردات

 - 7349 - 8288 - 7200 - 3618 +80765 +6814 +11461 -4684 - 2425 تراز تجاري

 آمار کارشناسی نشده گمرك جمهوري اسالمی ایران  :  ماخذ  

   

  

  دالر  هزار: ارزش مهمترین اقالم صادراتی ایران به مصر

 ارزش نام کـاال
 16384 پسته تازه یا خشک کرده

 4824 وسایط نقلیه
 3722 انگوري بی دانه
 3000 د فیلمپلی اتیلن گری

 2910 متانول
 1141 میگو و روبیان

 1014 پلی اتیلن گرید بادي
 916 اجزا و قطعات ماشیهاي سواري

         گمرك جمهوري اسالمی ایران آمار کارشناسی نشده : ماخذ                                                          

   
                                                              

                                                                

  

  

  

  

  



  
 

  مهمترین اقالم وارداتی ایران از مصر
  هزار  دالر: ارزش                                                                               

 ارزش نام کـاال

 31261 شک کردهپرتقال تازه یا خ
 4612 توتون و تنباکو

 2181 میله ها از فوالد ممزوج
 1271 اجزاء و قطعات شیشه اي

 805 میله هاي آهنی
 724 انواع میوه

 615 کمپرسورهاي برودتی
 483 کربن و دوده کربن

  جمهوري اسالمی ایران  کارشناسی نشده گمرك  آمار: ماخذ                                                    
   
   
  

  1388لغایت  1380تراز بازرگانی از سال 
  هزار دالر: ارزش

 1388* 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 38851 2530 43988 92977 17971 17846 10636 12149 8511 صادرات
 47139 32500 47606 12212 11157 6385 15320 14574 10393 واردات

 تراز
 تجاري

1882- 2425 - 4684- 11461+ 6814+ 80765+ 3618- 7200- 8288-

  آمار کارشناسی نشده گمرك جمهوري اسالمی ایران  :  ماخذ
   

  

                                  
  

  مبادالت بازرگانی مصر با جهان
  یارد دالرمیل: ارزش                                                                

 2009*  2008 2007 2006 2005 2004 سال 

 91/22 3/33 7/25 8/13 4/13 11 صادرات
 98/43 4/54 4/43 1/27 1/25 22 واردات

 - 07/21 -1/23 - 7/17 - 3/13 -7/11 - 11 تراز تجاري
  Fact book 2009: *ماخذ         

   
  
  



  
 

  مهمترین اقالم صادراتی به جهان
  

  دالرمیلیون : ارزش            
 ارزش نام کـاال

 3414 نفت خام، روغن  و فراورده هاي نفتی
 843 محصوالت فلزي

 550 کودهاي شیمیایی و معدنی
 487 پوشاك و ملحقات آن

 440 منسوجات
 341 پنبه

 276 سبزیجات
 249 محصوالت آلومینیمی

 218 ماشین آالت و تجهیزات و راکتورهاي هسته اي
 188 غالت

 187 کود شیمیایی
  ITCو  FACTBOOK 2009: ماخذ                                             

   
  
  

  مهمترین اقالم وارداتی از جهان
  میلیون دالر: ارزش

 ارزش نام کـاال 

 3478 ماشین آالت و تجهیزات و راکتورهاي هسته اي
 1321 غالت

 1187 ماشین آالت حمل و نقل
 932 نفت، روغن و مواد سوختی

 666 تجهیزات هوایی و هواپیمایی
 528 محصوالت فلزي

 459 کاغذ و لوازم التحریر
 403 مواد دارویی

 200 مواد غذایی و سبزیجات
 145 محصوالت پالستیکی

    
   ITCو  FACTBOOK 2009: ماخذ                            

  
  
  
  
  
  



  
 

  به مصر ایران صادراتی هاي مزیت
 

  : دنیمع محصوالالت دربخش
 سیمان و آهک ، گچ ، سنگ و خاك ، گوگرد ، نمک 
 تقطیرآنها از حاصل هاي روغن و معدنی هاي سوخت ،سنگ 
 خاکستر و جوش ، فلز 

  
 : آن مصنوعات و نسجی مواد قسمت در

 پوش کف و فرش 
 پارچه 
 نرم موي ، پشم 
 پنبه 
 شده دوخته نسجی اشیاء سایر 

  
  :  نباتی و زنده حیوانات کشاورزي محصوالالت قسمت در
 بلوط ، پسته ، فندق مرکبات بویژه پوست و خوراکی هاي میوه •
 حیوانی محصوالالت سایر •
 بافت قابل مواد •
 ماته و ادویه ، چاي ، قهوه •
 خاکی زیر هاي غده و نباتات ، سبزیجات •
  ها رزین •
 

  : غذایی صنایع قسمت در
 ینیشیر هاي نان و نشاسته ، آرد ، غالالت هاي فرآورده •
 سبزیجات هاي فرآورده •
 ماهی و گوشت هاي فرآورده •
  شیرینی و شکر و قند •
  

 : آنها مصنوعات و معمولی فلزات قسمت در
 مسی مصنوعات و مس •
 چدن •
 آن ومصنوعات آهن •
 آن مصنوعات و فوالالد •
 آن مصنوعات و روي •
  آن مصنوعات و آلومینیم •
  



  
 

 . است بوده مصر به نسیل صادراتی پتا بیشترین داراي ایران ریقاآف شمال و خاورمیانه کشورهاي درمیان

 بودن استفاده بالال نظر از مغرب و ، عمان اردن ، تونس ، الجزایر از پس مصر ، فوق کشورهاي میان در همچنین 

 . دارد قرار ایران صادرات ظرفیت

 باالالترین نظر از لبنان و مغرب ، ان، عم تونس ، سعودي عربستان از پس مصر ، فوق کشورهاي میان در همچنین 

 . دارد قرار صادراتی پتانسیل میزان
  

 : از عبارتند مصر به ایران سط تو کاالال صدور هاي زمینه و ها پتانسیل
 گندم 
 شکر قندو 
 شیمیائی مواد و ها گاز انواع 
 ذرت و جو بویژه غالالت 
 خودرو لوازم و یدکی قطعات 
 حیوانات گوشت 
 وطبی اشتیبهد لوازم و دارو 
 ترانسفورماتور و برق کابل 
 سرب 
 پالالستیکی قطعات و تیوپ ، تایر ، الالستیک 
 ها رزین انواع 
 معدنی هاي سنگ 
 میگو 
 گیري قالب پودرهاي 
 کشمش 
 پسته 
 چوب 
 معدنی و کشاورزي و صنعتی آالالت ماشین 
 گذاري شبکه از اعم ، آب صنایع تجهیزات 
 توزیع ، نگهداري 
 دفاعی جهیزاتت وسایر ارابه و تانک  

  
  سابقه مشارکت

  1379و  1378برگزاري دو نمایشگاه اختصاصی ایران در قاهره در سالهاي   
  حضور مصر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه تجارت اسالمی  
  1380نمایشگاه اختصاصی مصر درتهران در سال   

  



  
 

  

  
ي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمهور

  اسالمی ایران

 گزارش تحلیل تعیین بازارهاي هدف 

 MM-FR-260-01: شماره سند 
  : تاریخ 
  : شماره 

  :پیوست 

 
  مصر - نمایشگاه بین المللی بازرگانی قاهره :نام نمایشگاه 

  
  

  امتیاز  شاخص ها  ردیف
  +2  انتخاب نمایشگاه هاي معتبر تخصصی و بین المللی جهت جذب کاالهاي ایرانی   1
  +2  زیت نسبی کاالهاي ایرانی در بازار هدف م  2
  +1  ... ) تولیدناخالص ، درآمد سرانه ، صادرات و (وضعیت اقتصادي کشور میزبان   3
  +1  نوع ومیزان کاالهاي وارداتی   4
  *  روابط سیاسی و ثبات و امنیت سیاسی   5
  +1  جمعیت  6
  - 1  بعد مسافت و هزینه حمل و نقل  7
  +1  ) تعرفه هاي ترجیحی(تعرفه هاي گمرکی   8
  +2  مشترکات اجتماعی و فرهنگی   9
  *  تراز تجاري با کشور هدف   10
  +1  سیستم شبکه توزیع کاال در بازار هدف   11
  - 2  تفاهم نامه همکاري متقابل نمایشگاهی   12
  +1  عضویت در پیمان هاي منطقه اي  13
  +2  بررسی عملکرد نمایشگاه هاي برگزار شده   14

  +11                                                                               متیاز کل ا
 نمایشگاه برگزار می شود   نتیجه 

  نمایشگاه برگزار نمی شود 
 
  یعنی امتیازي تعلق نمی گیرد * است و عالمت + 2تا  - 2امتیازها از .  
  ی باشد چنانچه کمتر از این باشد نمایشگاه برگزار نمی شود م 7حداقل امتیاز الزم براي برگزاري نمایشگاه .  
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2. Http://www.cia.gov 

3. Http://www.eventseye.com 

4. Http://www.auma.com 

5. http://education.yahoo.com 


