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גואנדונג
יאן'פוג

גואנשי

היינאן

אזור דרום סין



גואנדונגמחוז 

116-המחוז מונה כ
מיליון תושבים

בירת  ו'בגואנגז
מיליון  14-המחוז כ

תושבים

ג המחוז הוא הגבוה  "תמ
-ביותר בסין 

טריליון דולר1.15

Source: China Daily



חלק ראשון
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MADE IN CHINA 2025



התכנית הסינית–ייצור מתקדם 

הטמעה  
של מידע

חומרים 
מתקדמים 
בתהליך 

הייצור
מיכון שדרוג 

התעשייה



INDUSTRY 4.0 VS 
ADVANCED MANUFACTURING 

היצרנים בסין

דחיפות

טווח התכנית ומיקודה

תעשייה מסורתית ושירותים  

התאמה מהשטח  

ייצור חכם וירוק, חדשנות, איכות: יעדים מוגדרים



MIC2025
הסקטורים המובילים
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חלק שני

פרובינציית 

גואנדונג



גואנדונגייצור בפרובינציית 

1. High-end 

electronic 

information 

manufacturing

2. Advanced 

Equipment 

Manufacturing

3. Petrochemical 

Industry

4. Advanced Light 

Industry and Textile 

Manufacturing

5. Mew Materials 

Manufacturing

6. Bio-Medic 



WEST PEARL RIVER BANK PILOT

TIER2-להוביל את תחום ה

בתעשייה העולמית

שווי ייצור ציוד מתקדם של 
מיליארד דולר 300-למעלה מ

לשנה

להיהפך ליצרן ציוד מתקדם 
בעל השפעה עולמית

בתחומי ייצור מתקדם על  פיילוטיםקיבלו אישור להתחיל פושאןומחוז אחד בעיר גואנדונגערים במחוז 6, 2016-ב
, גואנדונגמנת לחזק את הפיתוח הכלכלי באזור 

: המטרות



Foshan-פושאן



Foshan-פושאן
Company Sector

佛山照明 Foshan Lighting Lighting, electric material, automotive parts

佛塑股份 Fosu Technology Inc. Plastic and new material, new energy

华新包装 Huaxin Packaging Food packaging

鹰牌控股 Eagle Brand Corp. Ceramics

南海发展Nanhai Development 

Corp.

Water treatment and municipal infrastructure

南方包装Nanfang Packaging Soft and hard plastic packaging

雪莱特光电 Cnlignt Optical science and technology application 

(lighting, automotive lighting, environment 

purification), New energy automobile part

美的电器Midea Home appliance, robotics and automation, smart 

supply chain

海信科龙电器Hisense  Kelon 

Electrical

Home appliance (air conditioner, refrigerator and 

washer)

万家乐Macro Home appliance (for kitchen and bathroom)

科达机电 Keda Electromechanical Large machinery and equipment for ceramics and 

stone production

德美化工 Dymatic Fine chemicals, petroleum chemicals, agricultural 

and animal husbandry food



Zhaoqing-ינג'אוצ'ג



Zhaoqing-ינג'אוצ'ג

תעשיית רכב מסורתית המורכבת  
בעיקר מקבלני משנה

חברות בינוניות בתחום הייצור  279
מתקדמות100מתוכן , והציוד

הזדמנות-אין הרבה מפעלים חכמים 



Zhuhai-וחאי'ג



Zhuhai-וחאי'ג
Company Sector

格力 Gree Home appliance

金山 Kingsoft Office software, Internet related

惠威 Hivi Home studio and speaker

魅族Meizu Mobile

丽珠 Livzon Medicine

汤臣倍健 By-health Health care products

天威 PrintRite Printer

罗西尼 Rossini Watch 

双喜 Shuangxi Home appliance (Cooker) 

格之格 G&G Printing solutions



Zhongshan – ונגשאן'ג



Zhongshan – ונגשאן'ג
Company Sector

华帝 Vatti Home appliance (for kitchen)

洁柔 C&S Tissue

厨邦 Chubang Food (sours and seasoning)

华艺灯饰照明 Huayi Lighting Lighting

小霸王 Xiaobawang Education appliance and home appliance

顶固 Topstrong Furniture 

固力 Guli Door and home security

沙漠绿洲漆 Smoz Coating 

鹰唛 Yingma Food (Edible oil)

生活家 Shenghuojia Floor and furniture



תעשיית יצור ציוד לפי ערים
City # of enterprises Output Value (billion 

Yuen)

Comment

Guangzhou 929 82.648

Shenzhen 500 188.994 Obvious advantages in Electronic and 

Communications equipment 

manufacturing industry, with 272 

enterprises, 171.37 billion Yuen of 

output value, taking up 90% of that of 

the city.

Zhuhai

Foshan 472

Jiangmen 283 18.252

Huizhou 175 Advantages in Electronic and 

Communications equipment 

manufacturing and electrical machinery 

and equipment manufacturing, 

accounting for 55%-76.7% of the total 

enterprises in this sector.

Dongguan 369

Zhongshan 343

3,291 446.744

Guangdong 

Province

3,928 477.290



פארקים תעשייתיים בסין
Park* District Focus # of enterprise

Foshan National High-

technology Industry 

Development Zone

Chanchen district Electronic and information, Optical, 

Mechanical and Electronic 

Integration, New Material

91 Global Fortune 500 companies, 74 

listed enterprises,  1014 high-tech 

enterprises, 14 national incubators

Sanshui Industrial 

Park

Sanshui district Medical Device, Automotive Parts, 

Machinery

93

Shunde Industrial 

Park

Shunde district Home Appliance, Automotive Parts, 

Chemical Engineering

444

Leading enterprises:

Kelon

Hong Fu Loi Group

Medi-World Pharmaceutical

Huarun Paint

Dymatic

Chancheng 

Economic 

Development Zone

Chanchen district Optical, Mechanical and Electronic 

Integration, New Material

Nanhai Economic 

Development Zone

Nanhai district Nonferrous Metals Processing, Home 

Appliance, Automotive Parts

Shunde Technology 

Industry Park

Shunde district Smart home appliance, bio-medican, 

machinery, textile, new material

80% of the park achieved leasing

Nanhai Technology 

Industrial Park

Nanhai district Environmental Protection Equipment, 

New Environmental Protection 

materials, Automotive Parts

>500 (till 2005)

Gaoming Cangjiang 

Industrial Park

Gaoming district Textile, Metal Processing, Food 134 (till 2017)

Leading enterprises:

Foshan Lighting

Haitian Food

Simeile Furniture

News

http://www.fsonline.com.cn/p/197141.html


Source: International Federation of Robotics
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נתוני מדד הרובוטים לתעשייה

,סין ממוקמת כיום די מאחור
רובוטים על כל 68עם נתון של 

פועלים10,000



חלק שלישי

ההזדמנות 
לחברות 

הישראליות



ההזדמנות לחברות הישראליות
מול החברות הגדולות

-"רובוטיקה"חברות 
בקרת  , אוטומציה

תנועה

טכנולוגיות ייצור מתקדם 
חדשות לגמרי שלא 

:קיימת בשוק
Sensing and imaging 

for inspection, additive 
manufacturing



ההזדמנות לחברות הישראליות
TIER 1 -חברות בינוניות ו

תוכנות ניהול למפעלים

איסוף וניתוחי מידע

תכנון Industry 4.0פתרונות 
מפעלים



פתרונות לחסמים לחברות הישראליות

פער תרבותי

ניסיון והטמעה  
בשוק הסיני



ו'בגואנגזהמדיקלהזדמנויות בתחום 

תחום הדנטל Bio Islandההשקעות  וקרן
GIBFישראלית -הסינו

40%-למעלה מ
מהציוד הדנטלי בסין  

מיוצר במחוז  
גואנגדונג



תחום הטלקום בדרום סין
יצרניות מובייל מובילות בדרום סין

יצרנית ציוד הטלקום -
בעולםהגדולה 

-מדורגת במקום ה-
-ברשימת ה83

Fortune 500

פ  "בעלת מרכז מו-
בישראל

מתעניינים בשירותי  -
ורכב  IOT, ענן

אוטונומי

HUAWEI

2016-דורגה ב-
כיצרנית 

הסמארטפונים
המובילה בסין  

וכרביעית המובילה  
.בעולם

,  5G-מתעניינים ב-
IOT ,AI ,ביג דאטה  ,

טכנולוגיות ענן וסייבר

OPPO

סמארטפוניםיצרנית -
מובילה

,    AI-מתעניינים ב-
עיצוב תעשייתי  

ותעשיית הבתים  
החכמים

VIVO

אחת מחמש יצרניות -
הסמארטפונים
הגדולות בסין

,  5G-מתעניינים ב-
אנרגיה חדשה , יפים'צ

.ווידאו
ב"ארה* 

ZTE



TENCENT

-ובAI-קונגלומרט סיני המתמחה ב
IOT

חברות ההשקעות הגדולה בעולם

Wechatמייסדת 

2017-מיליארד ב$580שווי שוק של 

החברה הרווחית ביותר באסיה



מחוזות חשובים בדרום סין בתחום 
המדיקל

ן'שנז היינאן

המדיקלהשקעות בתחום 
2016-הגיעו לשיא ב

1.1US Billion

פתיחת אזור הפיילוט הרפואי  
בבואאו

הקלות על ייבוא ציוד רפואי  
ותרופות

ניסויים קליניים



32

בנייה והכשרת הצוות

מחקרי שוק
ייצור מתקדם, מים, מדעי החיים, רכב: בוצעו•
רפואה דיגיטלית, תחבורה, חקלאות: מתוכננים\בהכנה •

משלחות ותערוכות
תערוכות ואירועים בסין3•
ל"בינ\תערוכות ואירועים בישראל 2•
משלחות נכנסות לישראל5•

מענה לפניות חברות ישראליות
ERM-חברות שפנו דרך מערכת ה45•

:הזדמנויות ייחודיות
ייצור מתקדם•
יפים'צ•
חדשנות רפואית•

סיפורי הצלחה7
חקלאות1•
מובייל1•
קוסמטיקה1•
ייצור מתקדם4•

פעילות הנספחות מתחילת השנה



!אנחנו כאן בשבילכם
我们是您坚实的依靠！

ו'בגואנגזהנספחות המסחרית 

+86 20 8513 0516/7/8/9

Guangzhou@israeltrade.gov.il


