
 סמינר סחר מקוון
 

 חיים מרטין

 2016ינואר 



Beijing Embassy: 
Trade policy: MOFCOM, AQSIQ etc. 

Business promotion: Lenovo, Sinopharm  

Dalian 
Representative office: 

trade promotion 

Shanghai Consulate:  
Business promotion: IT, 
Finance, Software etc.  

 

Chengdu 

Representative office: 
trade promotion 

Guangzhou Consulate: 
Trade promotion: water, energy, clean tech, 

telecommunication, etc.  

Shenzhen 
Representative office: 

trade promotion 

 

Hong Kong Consulate:  

Business promotion: IT, 
Finance, Software etc.  

 

 המסחריות במרחב הסיני הנספחויות





 אתגרים

 אתגרים

איך "
"?רושמים  

איך "
"?מגנים  

עם מי "
"?מדברים  

איך "
מקימים 
נוכחות  

"?עסקית  

מה  "
"?השלבים  

מה  "
"?הדרישות  

איך "
"?מייצאים  



 ינג'צוות מדיניות סחר בייג

 גישה לשווקים•

 חסמי סחר•

 תקינה  •

 קניין רוחני•

,  ציוד רפואי –קידום ייצוא בתחומים רוויי רגולציה •

 קוסמטיקה ותוספי מזון

 בילטרלייםקשרי ממשל והסכמים •

 (הסכם אזור סחר חופשי)  ח"אס•

 

 



תוספי  , IP, קוסמטיקה, פ"צר)מדריכים רגולטוריים •

 (CCC ,QS)ומדריכי תקינה ( מזון

,  ד"עו, הקמת נוכחות עסקית, IP)איתור שירותים •

 (  בדיקות נאותות, חברות ייעוץ

 עוקצים/ בסכסוכיםסיוע •

 מכרזים•

 רישום ותהליכי רגולציה מקומיים•

 שחרור סחורות•

 

 

 

 נושאים נוספים



 מדריך רישום מוצרי קוסמטיקה•

 מדריך הגנה על קניין רוחני•

 מדריך מזון בריאות ותוספי מזון•

 מדריכי תקינה•

 רישום ציוד רפואי•

 

 

 

 

 מדריך סחר אינטרנטי•
 מדריך מעודכן לרישום ציוד רפואי בסין•

 מדריכי רישום רגולאטוריים

 procedures/-en/regulatory-http://itrade.gov.il/china 

http://itrade.gov.il/china-en/regulatory-procedures/
http://itrade.gov.il/china-en/regulatory-procedures/
http://itrade.gov.il/china-en/regulatory-procedures/
http://itrade.gov.il/china-en/regulatory-procedures/
http://itrade.gov.il/china-en/regulatory-procedures/


 :  ועכשיו לנושא שלשמו התכנסנו 
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 2008-2014, בסין לנפש הפנויה ההכנסה

 (שנה/ב"דולר ארה)אזורים עירוניים , ההכנסה הפנויה לנפש בסין

 (שנה/ב"דולר ארה)אזורים כפריים , ההכנסה הפנויה לנפש בסין

 רחב מבחר 

 תחרות 

 מחירים זולים 

פיתוח שיטות  

מתקדמות  תשלום 

 Alipay -וצד שלישי 



 ?מיהו הצרכן

 תדירות קטגוריה תדירות קטגוריה

 30.6% קוסמטיקה. 6 75.6% ביגוד ואביזרי הלבשה1.

 25.7% ספרים ותכנים אודיו ויזואלים  . 7 45.3% מוצרים דיגיטליים/ מחשבים 1.

 22.7% מכשירי חשמל  . 8 45.1% מוצרים לבית1.

שירותי תיירות  / שירותים מקוונים 1.

 מקוונים
 22.4% מוצרי מזון ומשקאות. 9 34.9%

 18% מוצרי טיפוח ועיצוב לשיער. 10 32.7% תיקים ומזוודות1.



המבנה של מערך הסחר  
 המקוון בסין



 פלטפורמות סחר מקוון

 דוגמא   סוג

 לעסק או-עסק

 (לעסק-יצרן)

B2B 

(M2B) 

Alibaba  היא דוגמא לפלטפורמתB2B / M2B  ,

המאפשרת לחברות לרכוש ישירות ממפיצים או  

 .מיצרנים

 B2C לצרכן-עסק
Tmall  היא דוגמא לפלטפורמתB2C ,  המאפשרת

 .לעסקים למכור במישרין לצרכן

 B2B2C לצרכן-לעסק-עסק

דומה לפלטפורמת  , JDכדוגמת , B2B2Cפלטפורמת 

B2C , פרט לכך שהפלטפורמה עצמה תרכוש מלאי

 .מוצרים מראש ותחזיק בו

 C2C לצרכן-צרכן
Taobao  היא דוגמא לפלטפורמתC2C ,  המאפשרת

 .למוכרים יחידים למכור מוצרים לצרכנים אחרים

 M2C לצרכן-יצרן
Alibaba לצרכן-משמשת דוגמא למודל עסקי של יצרן ,

 .המאפשר לצרכן לרכוש מוצרים ישירות מהיצרן



 חנות דגל אינטרנטית

 יישומים למכשירים ניידים מנועי חיפוש

 מדיה חברתית

 שירותי תוכנה לסחר מקוון   סליקה -עיבוד תשלומים 

 תמיכה בתשתית

 שירותים



 שירותים נלווים



 מוסדות ממשלתיים



 פלטפורמות מקומיות

 JD.comהכניסה לאתר דף  Tmall.com לאתר הכניסה דף



 ל"פלטפורמות בינ

 JD Worldwide של הכניסה דף Tmall Globalדף הכניסה של 



 סקירה רגולטורית

רישום  

 החברה 

 מסים  

תהליך  

 היבוא  

 קניין רוחני



 רישום החברה

 חברה הפועלת מחוץ לסין

 ל"אתר בינ•

 ל"פלטפורמות בינ•

 הצגת רישומים•

 חברה הפועלת מתוך סין

 אתר של החברה בסינית•

•ICP 

 חנות מקוונת•

הקמת פלטפורמת סחר 

 עצמאית בסין

•ICP 

 50%עד •

•FTZ שנגחאי 

מכירה בפלטפורמות סחר 

 מקומיות

 ישות משפטית בסין•

 עבודה דרך מפיץ•

 



 הקמת נציגות בסין

השקעת  

 משאבים
FICE WOFE  אוJV 

 לוגיסטיקה שיטת תשלום
מכירה בשוק  

 הסיני



 תהליך היבוא

שווי החבילה חייב להיות  •

 ,$161-נמוך מ

 (כמות)מיועד לשימוש אישי •

 מס יבוא•

 חבילות אישיות

יידרשו לעבור דרך המכס  •

 CIQוה

 תהליך קדם היבוא •

 הנדרשיםהמסמכים עריכת •

 עיכוב במכס  •

 מטען



 תהליך יבוא מוצרים



 נציגות מחוץ לסין

שתי  

 אפשרויות



 מסים

(עלות השילוח+ שווי הטובין * )מכס יבוא   מכסי יבוא 

 מס צריכה (מס יבוא+ שילוח + שווי הטובין * )מס צריכה 

 מ"מע (מס צריכה+ מס יבוא + שילוח + שווי * )מ "מע

 קטגוריות המוצרים
למדינות  )מכסי יבוא 

 (מועדפות
 מס צריכה מ"מע

 עיניים ולציפורניים  , תכשירי איפור לשפתיים
 (HS :3304100000 ,3304200000 ,3304300000-ו) 

10% 17% 30% 

 6.5% 17% 30% (HS :3304990091)מוצרי יופי וקוסמטיקה אחרים המכילים רכיבים מצמחי בר 

 18% 17% 0% (HS :9616200000)פודרות ותכשירי מריחה של אבקות קוסמטיות 

 מס היבוא על מוצרי קוסמטיקה בכמות מסחריתשיעורי : לדוגמא



 קניין רוחני

ללא הגנה לסימני  
 מסחר רשומים

 סימן מסחר בסינית
זכות לקבל הגנה 
 ולא מניעת זיופים

First to file 



 ?TMALLאיך פותחים          חנות ב      

 רישום סימן מסחר בסינית•

 התחייבות על מדיניות החזרה•

 קבלות רשמיות•

 (זכיינות \מתמחה  \דגל)בחירת סוג חנות •

חברה רשומה 

 בסין



 :  מסמכים נוספים

 ל"רישום של יישות משפטית בחו•

 ל"אישור לשיווק ומסחר בינ•

 זיכיון למכור מוצרים \בעלות על מותג•

 

חברה שאינה  

 רשומה בסין

 ?TMALLאיך פותחים          חנות ב      



 Alipayעמלות 

עמלת 

 סליקה

הפרשי 

 המרה

עמלת 

העברת  

 תשלום

חברה שאינה רשומה בסין ופועלת  

 בפלטפורמות הבינלאומיות



 Alipayעמלת 

חברות  

רשומות בסין  

הפועלות   –

בפלטפורמות  

 .  מקומיות

 )%(שיעור העמלה  (RMB)מדרגות לחישוב עמלת עסקה 

<60,000 1.2 

60,000 – 500,000 1 

 0.9 מיליון 1 – 500,000

 0.8 מיליון 2 –מיליון  1

 0.7 מיליון 2מעל 

הסכום לתשלום  

 (RMB)מראש 
 )%(תוספת  )%(שיעור העמלה  (RMB)היקף המסחר 

600 60,000 1.0 1.2 

1,800 200,000 0.9 1.2 

3,600 450,000 0.8 1.2 

 הגישה המדורגת

 הגישה המצטברת







 פרטי קשר

Phone: +86-10-85320664 

Fax:      +86-10-85320612 

E-mails: Beijing@israeltrade.gov.il 

New Website: http://israel-trade.net/china/ 

www.economy.gov.il/erm  
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