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מסגרות לפעילות עסקית והשקעות בסין

 משרד נציגות–Rep Office

 חברה בת בבעלות מלאה(WFOE)

 מיזם משותף(JV)

 חברה מוגבלת במניות(FICLS)

 שותפות(FIPE)

Processing Trade

 נציג/ מפיץ / מינוי סוכן

מיזוגים ורכישות



FIVE YEAR PLANS

 חדשנות–Innovation

 שיתוף פעולה–Coordination

 פיתוח ירוק–Green Development

 פתיחות–Opening Up

 שיתוף-Sharing

(2016-2020)בתוקף 13-החומש התוכנית
2020ואת ההכנסה לנפש עד GDP-להכפיל את ה: מטרה

:עקרונות מנחים

"China’s future development must 

rest on the basis of innovation”



FIVE YEAR PLANS

:מתן עדיפות לפיתוח של עשר תעשיות אסטרטגיות

דור הבא של טכנולוגית מידע

אוטומציה ורובוטיקה

ציוד חלל

הנדסה ימית וספינות עתירות טכנולוגיה

ציוד רכבות

חסכון באנרגיה ואנרגיה מתחדשת

ציוד ממונע

חומרים חדשים

תרופות ומכשור רפואי

ציוד חקלאי



FIVE YEAR PLANS

גידול ירוק"עידוד של הגנת הסביבה ו"

מהפכת אנרגיה

 רפורמות של חברות ממשלתיות(SOE)

השקעה בתשתיות ובעיור

חינוך ואיכות חיים, שיפור בריאות

פ גלובלי"עידוד שת

ל "עידוד של השקעות בחו

  רפורמות ממשלתיות



הקטלוג
Catalogue on Industry Guidelines for Foreign Investment

 מסמך מפתח–כללי

קטגוריות מרכזיות3-חלוקת התעשייה ל

Encouraged

Restricted

Prohibited

בכפוף לחקיקה ספציפית" מותר"-ל נחשב ל"מה שלא נכלל בקטגוריות הנ

סחר חופשי איזורי(FTZ )–Negative List



הקמת משרד נציגות

:יתרונות

  אין דרישה של השקעת הון מינימאלי

 (יחסית)עלויות הקמה לא יקרות

 הדרך לפעילות עתידית יותר משמעותית של חברת האםסלילת

?מתי רצוי להקים



(המשך)הקמת משרד נציגות

:מגבלות על תחום הפעילות המותרחסרונות 

ניתן לעסוק אך ורק בפעילות עסקית הקשורה לחברת האם שאינה מניבה רווח

אסור לנהל משא ומתן ולחתום על חוזים

לא ניתן להוציא חשבוניות

הגבלות חדשות

שיקולי מס



 רצוי להקים חברה בסין/ מתי צריך  ?

 עקיפה/ השקעה ישירה  ?

 תחום עסקי החברה–Business Scope

 מינוף/ הון רשום / הון מינימאלי / מימון

סוגי החברות בבעלות זרה מלאה שניתן להקים:

חברה יצרנית

חברת ייעוץ

 חברת סחר(FICE)

חברות בתחומים ספציפיים

(בבעלות זרה מלאה)הקמת חברות  בסין



בחירת שם לחברת הבת

בחירת כתובת לחברת הבת

 בחירת סטטוס לצורךVAT

משטר תאגידי

 הנציג המשפטיLegal Representative

(בבעלות זרה מלאה)הקמת חברות  בסין



(בבעלות זרה מלאה)הקמת חברות  בסין

למול מיזם משותף  –יתרונות 

שליטה וניהול

פירוק

  מהירות הקמה

עלויות הקמה

 הגנה עלIP



(JV)הקמת מיזם משותף 

מתי כדאי לשקול הקמת מיזם משותף?

גורמים נפוצים לכישלון מיזמים משותפים בסין

תרומתו למיזם, נכסיו, העדר בדיקות נאותות בנוגע לזהות השותף

אי השקעת התשומות הנדרשות בפעילות המיזם

חוסר הקפדה על יישום ההסכם

תנאים להצלחת המיזם המשותף בסין



העסקת עובדים בסין

העסקת עובדים בסין באופן ישיר?

"קבלן עצמאי"?

יחסי עבודה וחוזה העסקה:

חייבים לחתום על הסכם העסקה

חשוב לוודא שההסכם מנוסח בהתאם לחוק חוזה העבודה בסין

 חשוב לאמץ תקנות פנימיותEmployees Handbook

חוזה לתקופה קצובה עם תקופת ניסיון ארוכה



(המשך)העסקת עובדים בסין 

 (פיצוי/ תקופה )אי תחרות

שמירה על סודיות

הסכמי אופציות לעובדים

גמול לעובד בגין המצאה

הפסקת עבודה ופיצויים



:יכול לעזור לצדדיםמפורטהסכם 

לגשר על חוסר הבנה ואי התאמה בציפיות

 בחקיקה הסיניתחוסרים/ בהירויותלתת מענה לאי

לשפר את יכולת האכיפה במקרה של סכסוך

כלליהסכמים בסין



סוגיות ספציפיותהסכמים בסין

הסכמים סטנדרטיים סינים

בדרך כלל מוטים בצורה ברורה לטובת הצד הסיני

בדרך כלל לא מפורטים מספיק בכדי לשמור על האינטרסים של הצד הזר

בדרך כלל מאד מעורפלים

דוגמאות



סוגיות ספציפיותהסכמים בסין

בדרך כלל לא מותאמים לתרבות העסקית הסינית

בדרך כלל לא מותאמים לדין הסיני

הסכמים סטנדרטיים מערביים

הראשונה  הטיוטארצוי תמיד לנסות ולהציע את –מסקנה 

הנהוגות בסיןולפרקטיקותאשר תהיה מנוסחת בהתאם לדין 



סוגיות ספציפיותהסכמים בסין

שפת ההסכם

אנגלית

 סינית+ אנגלית

אי התאמות

הדין החל

סיני?

ישראלי?

אחר?



פתרון סכסוכים

:  שלוש אופציות הסכמיות

ההסכם אינו מתייחס לסוגיה

ההסכם כולל סעיף לפיו הסכסוך יתברר בבית משפט כלשהו

ההסכם כולל סעיף לפיו הסכסוך יתברר בבוררות

סוגיות ספציפיותהסכמים בסין



פתרון סכסוכים

:  טעויות נפוצות

העדר התייחסות לנושא

 (אנגליה/ ישראל )הסכמה לפיה הסכסוך יתברר בבית משפט מחוץ לסין

ניסוח של סעיף בוררות מבלי להתחשב בדרישות החוק הסיני

סוגיות ספציפיותהסכמים בסין



בוררות–פתרון סכסוכים 

 מקצועיות, פרוצדורה, חשאיות–יתרונות

 יתרונות וחסרונות–בוררות בסין

 יתרונות וחסרונות–בוררות מחוץ לסין

חשוב להכיר את הכללים החלים על הבוררות הרלוונטית

ולאמצו בהתחשב בדין  , המנגנון המתאיםלחשוב במועד עריכת ההסכם על: המלצה

הסיני מההיבט המהותי והניסוחי

סוגיות ספציפיותהסכמים בסין




