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 רגולציית השקעות מסין לישראל –דו"ח 

 רקע: 

עלייה של  ,מיליארד דולר 250-השקיעו חברות סיניות בחברות זרות למעלה מ 2016 שנת במהלך

. יחד עם משיכת דיווידנדים של חברות בינלאומיות ועל אף כמות 2015שנת ביחס ל 180%-יותר מ

הותיר את סין  2016המאזן המסחרי הסופי בשנת  ,הייצוא המשמעותית של התעשייה הסינית

במשך שנים, עצם ההחזקה  בגירעון של למעלה מטריליון יואן )מטבע סיני( ברזרבות המט"ח.

 מול מלחמהב קלף המיקוח החזק ביותר של סיןהיווה  בכמויות רבות של רזרבות מט"ח של הדולר

 . בנושאי סחר גלובליים שוניםארה"ב 

 

 

 החלטה: ה

ן לפעול לאיזון החלטה במועצה הלאומית של סי התקבלה 2016 דצמברב 30-ב ,מגמה זובעקבות 

החמרת הקריטריונים לאישורי עסקאות שבהם חברה סינית  זאת באמצעות .מאזן הסחר במט"ח

בכדי לקבל הון או פיננסים  או מעבירה כספים מסין החוצה חברה זרה , רוכשתבחברה זרה משקיעה

( Ministry of Commerce – MOFCOMעל ידי משרד המסחר ) החלטה זו התקבלהשל חברה זרה. 

בשאיפה לצמצם את כמות  NDRC (National Development and Reform Commission)-ועל ידי ה

וכינו  על מנת להוציא כסף אל מחוץ לסין יםמבצעסקאות הפיקטיביות שאזרחים וחברות סיניות הע

  ומורכבת משישה חוקים מנחים. 2017יולי ב 1-ההחלטה תיכנס לתוקף ב ."גישת הניהול" –גישה זו 
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THE CROSS-BORDER RMB RECEIPT 
AND PAYMENT TABLE FOR THE FIRST 
TEN MONTHS FOR 2015 AND 2016

Jan - Oct, 2015 Jan - Oct, 2016
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 על פי ההחלטה המתוארת לעיל, השקעות ועיסקאות הנכללות תחת אחת משש הקטגוריות הבאות

  :יהיו אסורות, אלא אם כן אם מקבלים אישור מיוחד מהרשויות

  מיליארד דולר או כל השקעה שאינה בתחום הליבה של  10העולה על כל השקעה מחוץ לסין

סינית בבעלות  חברה של  סקהכל עאו  מיליארד דולרוסכומה עולה על החברה המשקיעה 

 מיליארד דולר. העולה על בסכום בתחום הנדל"ן ו( SOEממשלתית )

  כולל( השקעות של שותפויות כלשהןJVבחברה או בנכס מחוץ לסין )  . 

  ,מערך החברה 10%-מ בערך הנמוך השקעה ישירה בחברה הנסחרת מחוץ לסין 

 המושקעת. 

  או השקעה /בחברה זרה שגדולה משמעותית מהחברה הסינית, והשקעה של חברה סינית

שמתבצעת זמן קצר לאחר הקמת החברה הסינית )ישנם יוצאים מן הכלל, במקרה שמוכח 

שהחברה הוקמה לצורך ההשקעה, אך היא חברת בת של חברה בעלת ניסיון ונכסים 

 משמעותיים(. 

 ת סינית הנסחרת מחוץ השקעה שתצטרף לתהליך של מחיקה ממסחר של חברה בבעלו

 לסין.

  או  לחובות גבוהים תיקלעהשקעה ישירה שתיצור מצב שהחברה הסינית המשקיעה

 שההחזר על ההשקעה צפוי להיות נמוך.  

 

 כי  להוכיחוהסברים לרשויות  לתתיידרש  אשר יעביר כספים אל מחוץ לסין בנק, לקטגוריות אלו בנוסף

בעקבות הבנקים, הברחת הון אל מחוץ לסין.  למטרתשנעשתה פיקטיבית ולא  סקה אמיתיתעה

 מסמכים נוספים דורשים מהלקוחהחמירו את תהליך העברת הכספים אל מחוץ לסין,  דרישות אלו,

 . טרם אישור וביצוע ההעברה בדיקות ארוכות יותר יםומבצע על אלו שנדרשו בעבר

 :על פי "גישת הניהול", הבנק יידרש לדווח על כל עסקה העונה על הקריטריונים הבאים

 יואן במטבע  50,000על  בסכום העולה מזומן של פרט או חברה בתוך או מחוץ לסין פעולת

 במטבע זר.  10,000$-למעלה מבשווי של או  מקומי
כל פעילות אחרת כן ו פעולת מזומן מוגדרת כהפקדת מזומן, משיכת מזומן, החלפת מטבע

 המתבצעת בכסף מזומן. 

  למעלה מ מקומי או מיליון יואן במטבע 2בסכום העולה על חברה  על ידיהעברת כספים-

 במטבע זר.  200,000$

  או יואן במטבע מקומי 500,000 בסכום העולה על אדם פרטי על ידיהעברת כספים ,

יידרשו  בהעברה אל מחוץ לסין בהעברה בתוך סין. לעומת זאת ,במטבע זר 100,000$

 10,000$למעלה מ או יואן במטבע מקומי 200,000 העולה עלדיווחים להעברות בסכום 

 במטבע זר. 

 

 ?אז מה כן אפשרי

  העיסקאות אינן אמורות להינזק מהרגולציה החדשה. כל עוד על פי טענת הרשויות בסין, רוב

מקצועי של החברה התחום המדובר על עיסקת מיזוג או רכישה של חברה שהינה באותו 

ביחס לתעשייה מיליארד דולר, העיסקה תוכל להתבצע.  10-שווי העסקה נמוך מהרוכשת וש

 הישראלית, לא ידוע על עסקאות אשר עלו על סכום זה.
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 ים מחוץ לסין, כלומר בחשבון זר, עיסקאות שמתבצעות בהשקעה של כספים אשר נמצא

אינם נכללים תחת רגולציה זו. למעט במקרים שהחברה הסינית המשקיעה הינה בבעלות 

( ואז ייתכן שהרשויות יאסרו עליהם לבצע השקעות גם אם הכספים SOEהממשל הסיני )

 נמצאים מחוץ לסין. 

  ביולי  1הרגולציה לתוקף )נחתמו עוד לפני כניסת סקאות שעעוד לא ברור כיצד יושפעו

המשקיעים הסינים אפשרויות מימון בדרכים שלא /מומלץ לבדוק מול הקוניםלכן . (2017

 ייתקלו בקשיי הבירוקרטיה. 

 מיליארד דולר,  10-העיסקאות הבעייתיות יהיו, כאמור, עיסקאות בערך של למעלה מ

שותפויות בתוך סין למטרות פיננסיות של השקעה בחוץ )קרנות הון עיסקאות המערבות 

השקעות שנדמה שנועדו להעברת כספים מסין החוצה ללא צורך מקצועי בתחום ו סיכון וכדו'(

 התעשייתי המדובר. 

 

 

 

 לסיכום:

הרגולציה החדשה בתחום השקעות מחוץ לסין אינה מיועדת לפגוע בהשקעות שיש בהם צורך 

ועל כן אנו מאמינים שהמגמה של הגדלת כמות ההשקעות מסין לישראל תמשיך  תעשייתי או טכנולוגי

מצביעים גם כן על הכיוון שאותו מתווה הממשל,  בסין חוקים חדשיםכי יש להבין  ,לגדול. עם זאת

 ולפיכך ייתכן שמשקיעים מסויימים יעדיפו להשאיר את כספם בתוך סין, ולהשקיע בחברות מקומיות. 

הדרישה למסמכים נוספים נועדו על מנת למנוע כן יותר שתתבצע על ידי הבנקים והבדיקה המעמיקה 

ים אל מחוץ לסין בעסקאות פיקטיביות. על כן כדאי הלבנת כספים, התחמקות ממיסים והברחת כספ

לקחת בחשבון שהשקעות מחברות סיניות לישויות עסקיות מחוץ לסין עלולות להתארך זמן רב יותר 

 ממה שהיה קודם. 

הכלכלית בבייג'ינג תשמח לסייע לחברות ישראליות אשר נמצאות בתהליך השקעה. לעתים הנספחות 

ואת פעילותה  המבהיר כי הנספחות מכירה את החברה הישראלית קרובות מכתב תומך מהנספחות

 .לבנקלהעברת הכספים וכל לסייע למשקיע הסיני כאשר הוא מגיש את המסמכים י

  

 


