
 

TheMarker Magazine  12 המחלקה המסחרית  מאי 2015

ה
מ
ור

פ
ר

ה�מב �שרד  פרסם   2015 בינואר   19-
של  טיוטא   )MOFCOM( הסיני  סחר 
"חוק ההשקעות הזרות בסין" )"טיוטת 
החוק"(, לצורך קבלת הערות �הציבור. החוק 
2016. ל�ר  שי תקבל צפוי להיכנס ל תוקף בשנ ת
לפי הנוגע  בכל  �פו�מה  מ תווספ ת  זו  רפו�מה 

ז�ו ת  להשקעו ת  הקשו�  בכל  מט"ח  על  קוח 
בסין והשקעו ת סיניו ת מחוץ לסין אש� אמו�ה 
להיכנס ל תוקף ב-1 ביוני 2015 ואש� לא  תידון 

במאמ� זה.
בכל הקשור  בלא פחות ��הפיכה  �דובר 
בחובה  טו�נת  אשר  בסין  זרות  להשקעות 
השקעות  על  הן  לכת  �רחיקות  השפעות 
קיי�ות בסין והן על השקעות עתידיות בסין. 

מטיוטת החוק טו�נת בחובה שינויים �ש
זרות  השקעות  ל�בנה  הנוגע  בכל  �עותיים 
ולפעילות �שקיעים זרים בסין לה חיכו ב�שך 

משנים רבות, אם כי חלק �השינויים, כפי שי
מפורט להלן, יכולים להיות בעיתיים עבור ה�

שקיע הזר.
ב�צב הנוכחי, השקעות זרות בסין, לרבות 
כפופות  זר,  �שקיע  של  בת  חברות  הק�ת 
לחקיקה �יוחדת החלה רק על השקעות זרות 
ולרגולציה �גבילה, אשר אינה עו�דת ב�בחן 

של שקיפות וודאות.
טיוטת החוק חלה על השקעות זרות, אשר 
חדמ �שפטיות  ישויות  הק�ת  )א(   כוללות :

שות בסין )כגון, חברות בבעלות זרה �לאה, 
רכישת  )ב(  שותפויות(;  �שותפים,  �יז�ים 
קיי�ות בסין; רכישת שליטה  �ניות בחברות 
חוזה,  בא�צעות  סינית  בחברה  אינטרס  או 
נא�נות או כל �בנה אחר; כל עסקה אחרת 
זר  �שקיע  ��נה  כתוצאה  אשר  לסין  �חוץ 
רוכש שליטה בחברה סינית; )ג( �תן הלוואות 
סיניות;  לחברות  שנה  על  העולות  לתקופות 
ל�שאבי  שקשורים  בפרויקטים  השקעה  )ד( 
טבע או לתשתיות וכן רכישת זכויות שי�וש 

בקרקע או זכויות בעלות ב�בנים. 
נסקו� להלן א ת השינויים המ�כזיים:

• על פי טיוטת החוק החוקים ה�יוחדים 
של  תאגידי  ו�שטר  הק�ה  על  כיום  החלים 
ישויות �שפטיות בעלות השקעה זרה בסין - 
חברה בבעלות זרה �לאה )WFOE( או �יזם 
�שותף )JV( - יבוטלו ויחולו עליהן החוקים 

החלים על יישויות בבעלות סיניות �לאה. 
• להבדיל �ה�צב הקיים היום בו כל השמ
של  פרטני  אישור  לקבלת  כפופה  זרה  קעה 
MOFCOM, על פי טיוטת החוק רק השקעות 

להש אסורים  או  �וגבלים  בתחו�ים  מזרות 
שלי ב-"רשי�ה  כלולים  אשר  זרות  מקעות 

�על  השקעות  וכן   )Negative List( לית" 
סכום �סוים שייקבע )"סכום הסף"( כפופים 
 Market( להשקעה  �יוחד  היתר  לקבלת 

אלו  נקבע  טרם  כי  יצוין,   .)Entry Permit
ו�ה  השלילית  ברשי�ה  כלולים  יהיו  �גזרים 
גובה סכום הסף, אם כי ההנחה היא שייקבע 

מסכום סף �אד גבוה. הליך הבדיקה בכל הק
שור ל�תן היתר השקעה על פי טיוטת החוק 
יכול להיות יותר �הותי �ההליך הקיים שכן 

ה�אשרת  לרשות  �תירה  הטיוטא 
שו בתנאים  האישור  את  מלהתנות 
הנו בכל  השלילית  הרשי�ה  מנים. 

החופשי  הסחר  איזורי  לארבעת  גע 
טיאנג'ין  גוואנדונג,  )שנחאי,  בסין 

ופוג'יאן( פורס�ה בתחילת אפריל.
• ביטול הצורך בקבלת אישורים 
�הותיים  בנושאים  ההק�ה  לאחר 
הכפופים היום לקבלת אישור. כגון : 

)א( העברה או שיעבוד של �ניות; )ב( שינוי 
תקנון; )ג( שינוי הסכם בעלי ה�ניות להק�ת 
)ו(  )ה( הקטנת הון;  )ד( הגדלת הון;  ה�יזם; 
יותר  נדרשים  יהיו  לא  אלו  אישורים  פירוק. 

בהתאם לטיוטת החוק.
לאישור  הכפיפות  שיטת  את   •
ביקורת  �כן  ולאחר  ההק�ה  לפני 
השקעה  בעלת  הישות  של  שנתית 
החוק  טיוטת  פי  על  תחליף  זרה, 
הנוגע  בכל  דיווח  חובות  של  שיטה 
לאחר  �סוי�ים  לשינויים  להק�ה, 
שנתיים  תקופתיים  ודו"חות  �כן, 
לחברות  הקשור  בכל  רבעוניים  )או 

אשר סך נכסיהן או הכנסותיהן עולים על 10 
בל�עלה  �חזיקות  אשר  או   RMB �יליארד 
�-10 חברות בנות בסין(. עולה חשש כי גדר 
חובות הדיווח על פי טיוטת החוק רחבות �די 
ועלולות לכלול �ידע רגיש אשר נגישות אליו 
בעייתית  להיות �אד  יכולה  ידי �תחרים  על 

עבור ה�שקיע הזר.
יוסד� הסטאטוס המשפטי של השקעו ת   •

.VIE במבנה
 Variable(  VIE-ה �סגרת  רקע : 
יחומ Interest Entity( הינה �בנה תאגידי 

לאפשר  על-�נת  נוצר  ב�קור  אשר  לסין,  די 
)כגון  הטכנולוגיה  בתחו�י  סיניות  לחברות 
Baidu, Tencent, Alibaba( להשיג �י�ון 
ה�בנה  כיום,  לסין.  �חוץ  זרים  ��שקיעים 

מ�נוצל גם על ידי חברות זרות ה�בקשות לפ
עול בתחו�ים החסו�ים בפני השקעה ישירה 

של �שקיעים זרים בסין. 
סינית  חברה   ,VIE-ה �בנה  ב�סגרת 
�חמ  ,)VIE ה )חברת  �לאה  סינית  -בבעלות 
לה  ה�אפשרים  וברישיונות  בנכסים  זיקה 
או  חסו�ים  אשר  עיסוק  בתחו�י  לפעול 
חברת  בסין.  זרים  �שקיעים  בפני  �וגבלים 
VIE נשלטת הלכה ל�עשה בא�צעות �עמ -ה

רכת של חוזים על-ידי חברה סינית בבעלות 

זרה  בבעלות  החברה   .)WFOE( �לאה  זרה 
�לאה נשלטת בעצ�ה על-ידי חברת אחזקות 
ו�וחזקת  לסין,  �חוץ  �ס  ב�קלט  ה�אוגדת 
ב�שותף על-ידי ה�שקיע הזר והשותף הסיני 
 VIE-חברת ה .VIE-אשר גם �חזיק בחברת ה

מ�פיקה הכנסות בסין בא�צעות שי�וש בנכ
סים והרישיונות ה�וחזקים על ידה, 

מו�זרי�ה את רווחיה בא�צעות �ע
רכת של הסכ�י שירותים וייעוץ, אל 
חברת  אל  ו�שם   ,  WFOE ה-  תוך 
�נצלת  האחזקות  חברת  האחזקות. 
ה�קובלים  החשבונאות  כללי  את 
חומ שליטה  כי  הקובעים   ,)GAAP(
זית אפקטיבית בנכס כ�וה כבעלות, 
חברת  פעילות  את  לרשום  �נת  על 
ה-VIE כחלק ��צבת הנכסים שלה בדוחותיה 

הכספיים. 
יש לציין כי בשנים האחרונות גבר החשש 
VIE �הווה סכנה של ��ש �במ -כי �בנה ה

איבוד  כדי  עד  הזר,  ה�שקיע  חינת 
העיקרית  הסכנה  כולה.  ההשקעה 
�כיוון  הרגולטורים.  �כיוון  �גיעה 
את  לעקוף  כה  עד  נוצל  שה�בנה 
בענפים  זרות  השקעות  על  האיסור 
ה�יזוגים  חוקי  ואת  בסין,  �סוי�ים 
של  עיניים  עצי�ת  תוך  והרכישות, 

הרגולטור והסכ�ה שבשתיקה. 
15 שנים לאחר השי�וש הראמ -כ
�סדירה  החוק  טיוטת   ,VIE-ה ב�בנה  שוני 
סיניות  חברות  של  האפשרות  את  לראשונה 
קובעת  שהיא  תוך  לסין,  �חוץ  �י�ון  לקבל 

מכי חברה ה�תאגדת ב�דינה זרה תיחשב כח
עוד  כל  בסין  פעילותה  ב�סגרת  סינית  ברה 
שולטים  סיניים  אינדיבידואלים  או  חברות 
actual control( בפעילותה העסמ )בפועל 
קית. אולם, �נגד נראה כי לאחר כניסת החוק 
החדש לתוקף, לא ניתן יהיה לנצל את �בנה 
VIE לשם פעילות של �שקיעים זרים בתמ -ה
חו�ים החסו�ים או �וגבלים בפניהם בסין. 

רשו�ות  שכבר  זרה  בבעלות  לישויות   •
את  לשנות  שנים   3 של  תקופה  תהיה  בסין 
ה�בנה התאגידי שלהן כך שיותאם לחקיקה 

החדשה.
זרה  השקעה  כל  החוק  טיוטת  פי  על   •
שעלולה לפגוע בביטחון הלאו�י הסיני תהיה 
בו  ל�גזר  קשר  ללא  ואישור  לבדיקה  כפופה 
�דובר או לא�צעי השליטה שבידי ה�שקיע 
הזר, וזאת בניגוד ל�צב החוקי הקיים על פיו 
של  �סוים  סוג  על  רק  חלה  כא�ור  בדיקה 

�גזרים ועסקאות. 
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