
 وصول مطالبات در چین
اقتصادي در چین، تأمین مالی مستقیم یا اعطاي مستقیم تسهیالت  1در اثر اعمال سیاست متوازن سازي مجدد 

بانکی به سرعت در حال کاهش است و این امر به بخش هاي بیشتري در حال تسري است. در نتیجه، میانگین 
 ی بر مطالبات معوق حاکم نیست.دوره وصول مطالبات همچنان باال بوده و مقررات خاص

سیستم قضایی پیچیده بوده و از فقدان شفافیت رنج می برد. انتظار افزایش تاخیرها و هزینه ها می رود. با توجه به 
نامشخص بودن نتیجه اجراي احکام (دادگاهها) ، وصول مطالبات از راه مسالمت آمیز (مذاکره) و غیر حقوقی 

 گی پیچیده و فرایند انحالل شرکتها نیز با نواقصی روبروست. ارجحیت دارد.چارچوب ورشکست
 

 اطالعات عمومی
 

 دسترسی به اطالعات مالی
به طور کلی، کیفیت اطالعات مالی قابل دسترس در خصوص شرکتهاي چینی ، رضایت بخش نیست. چرا که به 

کنند. صرفاً شرکت هاي  واسطه فقدان شفافیت، داده ها به ندرت وضعیت واقعی کسب و کار را منعکس می
پذیرفته شده در بورس، ملزم به  افشاي  صورتهاي مالی خود  می باشند. در خصوص سایر شرکتها، اطالعات یا در 
دسترس نیست و یا قابل اتکاء نمی باشد. به عالوه، صاحب یک کسب و کار میتواند بعد از تعطیل نمود کسب و 

 یش ، کسب و کار جدیدي براه بیاندازد.  کار قبلی خود و بدون بازپرداخت بدهی ها
برخی شرکتهاي بیمه اعتبار، اطالعات مالی را از شرکتهاي چینی ارائه دهنده اطالعات اعتباري دریافت نموده و 

راستی آزمایی می نمایند.   "2اداره دولتی صنعت و بازرگانی "معموال این اطالعات را از منابع دیگر از جمله 
بار (پس از دریافت اطالعات) ، اقدام به دادن یک امتیاز به هر شرکت می نمایند که منعکس شرکتهاي بیمه اعت

کننده سالمت مالی آن شرکت چگونگی  کسب و کارش  می باشد. امتیازات اعطایی در واقع نتیجه برداشت و 
ند. داده ها به طور تحلیل شرکتهاي بیمه بوده و در شناسایی و جلوگیري از ریسک به مشتریانشان کمک می نمای

 مرتب پایش می شوند تا به روزترین اطالعات براي اتخاذ تصمیمات مدیریتی ارائه گردند. 
 

 ساختار اصلی شرکت ها
 تعهدات مربوط به بدهی هاي تجاري، براساس ساختار حقوقی  شرکتها به شرح ذیل ، تعیین می شوند:       
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بوده (کسب و کاري که بر مبناي دارایی هاي متعلق به  3الً  فرديشرکت هاي داخلی، عموماً داراي مالکیت کام 
یک فرد ایجاد شده است) و یا شرکت هاي سهامی هستند که سرمایه و دارایی آنها به سهام مساوي قابل انتقال 

 تقسیم می شود. (در این حالت، سهامداران بیشتر از ارزش سهامشان تعهدي ندارند). 
 
ب و کار دیگري نیز در دسترس سرمایه گذاران خارجی  می باشد. شرکت هاي با ساختارهاي گوناگون کس 

، داراي ساختارهایی شفاف و با مسئولیت محدود هستند.  با توجه به مالکیت این شرکت 4مالکیت کامالً خارجی
ار  وجود ها توسط سرمایه گذارخارجی، امکان انتقال عواید حاصل از سرمایه گذاري به کشور متبوع سرمایه گذ

، نیز به سرمایه گذاران خارجی این 5تا کنون، شرکت هاي مشارکتی با سرمایه گذاري خارجی 2010دارد. از سال 
، به عنوان 6امکان را می دهند تا با سرمایه محدود اقدام به ایجاد این نوع شرکتها در چین بنمایند. دفاتر نمایندگی

می کنند و البته صرفاً  میتوان  از آنها  براي اهداف خاصی نظیر  دفاتر رابط شرکت هاي مادر خارجی ایفاي نقش
 رابط ، تحقیقات بازار، بازاریابی، و کنترل کیفیت استفاده نمود به شرط درآمدزا نباشند.

بین شرکت هاي چینی و سرمایه گذاران خارجی، که با هدف تقسیم عواید سرمایه  7مشارکت هاي انتفاعی 
درآمدها و فراهم آوردن امکان ورود یک شخصیت خارجی به یک بازار محدود انجام گذاري ها، ریسک ها و 

می شود. مشارکت هاي انتفاعی  نقدي چارچوبی ثبتی دارند اما مشارکتهاي قراردادي نیز ممکن است ایجاد شوند. 
سرمایه  به منظور 8در عمل، شرکت هاي به ثبت رسیده در هنگ کنگ اغلب به عنوان شرکت هاي واسطه مالی

 گذاري در سرزمین چین عمل می کنند. 

 
 محیط قانونی

سیستم دادگاهی چین بیش از حد پیچیده است. دادگاه ها به محاکم متعددي در سطوح مختلف تقسیم می شوند. 
در پایین ترین سطح، دادگاه هاي بدوي (شامل دادگاه هاي استانی ، دادگاه هاي شهرداري ، دادگاه هاي استان 

 50مختار ، دادگاه هاي مناطق شهري) در مرحله اول به پروندهاي کیفري و اداري و دعاوي داخلی زیر  هاي خود
رسیدگی می کنند. دادگاه هاي  ثانویه یا واسط ، عالوه بر بررسی پرونده هاي خاص (شامل پرونده  RMBمیلیون 

درخواستهاي تجدید نظر در مورد  ، کار رسیدگی به RMBمیلیون  50هاي مرتبط با خارجیان و دعاوي بیش از 
احکام صادره از سوي دادگاه بدوي را نیز انجام می دهند. نهایتاً در سطح دولت مرکزي، دادگاه هاي عالی خلق 
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کار تفسیر احکام صادره (در موارد اختالفی) را برعهده دارند اما در پرونده هاي بزرگ نیز ممکن است اقدام به 
 تصمیم گیري نمایند. 

 
 ل طلبوصو

روز  120روز (در مورد صنایع با تکنولوژي باال) تا  30میانگین دوره وصول مطالبات (از خریداران) در چین از 
(در مورد کاال) در نوسان است. علیرغم استانداردهاي فرهنگی که اجازه تاخیر در ایفاي تعهدات را نمی دهد، 

به  2012روز در سال  73که در مقایسه با میانگین میانگین دوره وصول مطالبات در حال افزایش است  بطوری
 .9رسید. 2015روز در سال  82میانگین 

در بیشتر موارد، پرداخت هاي معوق ناشی از مشکالت مالی است که مشتریان بدهکار (به دلیل حمایت ضعیف 
یک روش مدیریت سیستم بانکی) با آن روبرو هستند. درعمل، به همین دلیل است که  تمدید دوره پرداخت به 

روزه  اصرار می ورزند. البته،  180تا  120نقدینگی بدل شده و شرکت هاي چینی  اغلب بر دوره هاي  اعتباري 
 توافق با چنین شرایطی توصیه نمی شود.

 
 سود تأخیر تأدیه

بانک باتوجه به شرایط قرار داد، ممکن است سود تأخیر تأدیه لحاظ شود. محاسبه آن براساس نرخ تسهیالت 
درصد براي تاخیر کمتر از  6/5درصد تعیین شده است. ( 6تاکنون معادل  2014است که از سال  خلق چین

 درصد براي تاخیر بیش از ششماه ). 15/6ششماه و 
در صورت ارجاع پرونده به دادگاه و تاخیر در پرداخت و عدم تعیین جریمه در شرایط قرارداد، اکثر طلبکاران و  

 ه مطالبه جریمه به میزان چهار برابر نرخ سود بانک مرکزي می نمایند.شکات  اقدام ب
به طور معمول، سود بعنوان یک ابزار مذاکره به کار می رود که احتماال در صورت مصالحه  و وصول مسالمت 

 آمیز طلب، حذف می شود. البته، در صورت عدم مصالحه،هزینه هاي وصول نیز  به میزان طلب اضافه می گردد.
 

 هزینه هاي وصول بدهی
به عنوان یک قاعده کلی، قانون اجازه  تحمیل هزینه هاي وصول بدهی به بدهکار را نداده و به لحاظ فرهنگی، 
پرداخت بدهی  نوعی استهالك هزینه (بازیافت) محسوب می شود. در صورت عدم مصالحه، یک هزینه ي کسر 

 ،هزینه هاي وصول نیز  به میزان طلب اضافه می گردد.شده  تلقی می گردد. البته، در صورت عدم مصالحه
 

روز شده است. رشد تعداد ورشکستگی در  89برابر با  2017مدیریت محترم ریسک این میانگین در سال  6/6/96مورخ  11191براساس گزارش ثبت شماره  ۹
 درصد بوده است.  10بر با برا 2017چین در سال 

                                                           



 حفظ مالکیت
به طور کلی براساس قانون حاکم بر قراردادها در چین، همزمان با تحویل کاال به خریدار، مالکیت هم به وي 

(حفظ مالکیت بر کاالها توسط فروشنده تا زمان پرداخت کامل وجه  "10حفظ مالکیت"منتقل می گردد اما قاعده 
آنها از سوي خریدار) کامال مجاز و قابل اعمال می باشد. حفظ بلند مدت مالکیت در صورت انتقال و یا فروش 
مجدد کاال به اشخاص ثالث امکانپذیر نیست. به لحاظ تئوریک از تفاهم نامه هاي حفظ مالکیت میتوان براي 

اهم نامه ها در موارد ورشکستگی (خریدار) استرداد کاالها بهنگام حقوقی شدن پرونده استفاده نمود اما این تف
 کارایی چندانی ندارند. 

 
 پرداختها

 متداول ترین روشهاي پرداخت عبارتند از:
انتقال از طریق سوییفت بانکی از مهمترین روشهاي پرداخت هستند چراکه سریع و ایمن بوده و از طریق شبکه 

. در ارتباط با شرکت هایی که خارج از چین هستند و به چین پیشترفته بانکی بین المللی و داخلی پشتیبانی می شود
صادرات می کنند، نقل و انتقال وجوه  معموال بوسیله بیمه نامه هاي اعتبار صادراتی( که باعث کاهش ریسک 

 ورشکستگی ناگهانی و غیرمنتظره مشتري می گردد) تضمین می شود.
ه هرمس در چین، سالمت مالی خریداران بیمه گذاران این کارشناسان ریسک برخی موسسات بیمه اعتبار از جمل 

موسسه در چین را رصد کرده و براي ایشان سقف هاي اعتباري خاصی تعیین می کنند که بیمه گذاران میتوانند تا 
آن سقف به داد و ستد پرداخته و در صورت بروز مشکل، از سوي این موسسه جبران خسارت شوند. موسسه 

، بهترین خدمت رسان در 2013نفرانس مدیریت ریسک و اعتبار بین المللی در چین در سال هرمس در دهمین ک
 زمینه هاي اعتباري در چین لقب گرفت. 

استفاده از بیمه اعتبار براي تجارت داخلی بویژه میان شرکت هاي چینی در حال رشد و افزایش است و برخی 
ه گران محلی منتخب، از مشتریان چینی  در تجارت داخلی در موسسات بیمه اعتبار از جمله هرمس با همکاري بیم

سرتاسر این کشور حمایت می کنند. گزینه دیگر، اعتبارات اسنادي ضمانتی است که طی آن  یک بانک، کیفیت 
اعتبار بدهکار و توانایی بازپرداخت وي را تضمین می کند. این اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه هاي قابل اتکایی 

که ارائه آن نشانه حسن نیت مدیون تلقی گردیده و در صورت عدم ایفاي تعهدات قراردادي از سوي هستند 
مدیون، میتوان از آن بعنوان آخرین اهرم فشار جهت وصول طلب استفاده نمود. همچنین استفاده از اعتبارات 

رعایت شرایط مورد توافق اسنادي غیر قابل برگشت و تأیید شده ( که طی آن بدهکار تضمین می دهد به محض 
 طرفین، مقدار معنی پول از طریق بانک به فروشنده پرداخت شود)، را نیز میتوان مد نظر قرار داد.
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، دریافت اعتبارات 2010استفاده از چک نیز بسیار رایج است. البته، از زمان اعمال مقررات جدید واردات در سال 
ر شده است چرا که بانک هایی که با معامالت ارزي سر کار دارند اسنادي ضمانتی و  اعتبارات اسنادي  مشکل ت

ثبت کنند. در نتیجه در حال حاضر  11می بایست مشخصات تضامین صادره خود را در اداره دولتی نظارت بر ارز
درصد از معامالت بین المللی( تا ده درصد ارزش معامله) پیش پرداخت می گردد. تأکید می گردد  25تا  20وجه 

بانک هاي محلی شروط اعتبار اسنادي را به شیوه خاص خود قرائت می کنند درحالی که تفسیر دادگاه هاي  که
 داخلی کشور چین با دستورالعملهاي اتاق بازرگانی بین الملل بسیار متفاوت می باشد. 

 
 وصول مطالبات معوق: •

 حل و فصل دوستانه
 مذاکره:

تانه ، داشتن تجربه کافی در بازار و شناخت ابزاري است که به کمک کلید موفقیت در وصول مطالبات از راه دوس
 آن بتوان بجاي مکاتبات غیر موثر،  به مدیون فشار آورده و وي را به میز مذاکره بازگرداند.

قبل از شروع اقدامات حقوقی علیه بدهکار، ارزیابی دارایی هاي وي بسیار مهم است چراکه به روشن شدن این  
یا مدیون کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد یا خیر، آیا شانس بازیافت وجود دارد یا نه و همچنین موضوع که آ

بهبود شانس اجراي نقد کردن طلب کمک می نماید. به عالوه،  آگاهی از وضعیت اعسار مدیون حیاتی است چرا 
 بود.که در صورت اعالم ورشکستگی بدهکار، وصول بدهی از وي بسیار مشکل خواهد 

  
 اقدام حقوقی 
 دعواي عادي 

در صورت موفق نبودن فاز وصول مطالبات از را ه دوستانه و یا عدم قبول بدهی از سوي مدیون ، تنها گزینه، اقدام 
حقوقی خواهد بود. در صورت قبول بدهی از سوي مدیون ، میتوان براساس قانون مدنی جمهوري خلق چین به 

گاه را آغاز نمود بدین ترتیب که در صورت خودداري مدیون از پرداخت دین و یا فرایند پیش از داد 189شماره 
روز  15عدم ارائه دفاعیه، میتوان از دادگاه بدوي خلق درخواست صدور دستور پرداخت نمود که این حکم ظرف 

 تقویمی از تاریخ ابالغ به مدیون الزم االجرا خواهد بود. 
  

ي مدیون، موضوع دعوا باید از طریق فرایند عادي دادگاه مورد بررسی قرار در صورت طرح شکایت متقابل از سو
گیرد. این فرایند بدین قرار است :  به محض تشکیل پرونده ، دادگاه ذیصالح به منظور تعیین اینکه آیا موضوع 
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ی کرده و از دعوي می باید پذیرفته شود یا خیر؟ رسیدگی اولیه را انجام می دهد. سپس دادگاه شواهد را بررس
طرفین دعوت می کند قبل از ارائه تصمیم توسط دادگاه، به مصالحه نمایند. راهکارهاي سفارش شده توسط 
دادگاه به طور معمول این اشکال را خواهند داشت: خسارت معادل زیان، احکامی در جهت حذف آثار زیانبار، 

 وجود خسارات تنبیهی جایز نمی باشند.متارکه قانون شکنی. ممکن است اجراي خاصی حکم شود. با این 
 

 اسناد مورد نیاز
براساس قانون آیین دادرسی مدنی چین، اسناد مورد نیاز براي اختالفات مربوط به مسایل اعتباري عبارتند از: 
دادخواست کامل، لیست مدارك، پروانه تجاري طرفین، قراردادها، سفارشات کاال ، فاکتورها، مکاتبات مربوطه، 

 ، ضمانتنامه ها و دیگر مدارك مرتبط.وثایق
 

 محدودیت زمانی
بعنوان یک قاعده کلی، تمامی دعاوي باید در یک مهلت زمانی خاص در دادگاه طرح شوند. این مهلت از زمان 
آگاهی طلبکار از بروز شرایط منجر به زیان آغاز می گردد. شکایات اداري علیه مقامات دولتی می باید ظرف سه 

سال در مورد قراردادهاي مرتبط با انتقال تکنولوژي و فروش بین  4تجاري ظرف دو سال( و حداکثر  ماه، دعاوي
المللی کاالها)، دعاوي مربوط به حمل دریایی ظرف یک سال از زمان (واقعی یا مورد انتظار) تحویل کاال و 

حویل کاال ، در دادگاه طرح روز از زمان واقعی یا مورد انتظار ت 180شکایات به حمل ریلی می بایست ظرف 
شوند. دادخواست  حفظ  حقوق مدنی می باید ظرف دو سال  و دادخواست مربوط به دعاوي  مرتبط با کیفیت 
پایین کاالها، پرداخت اجاره، ضرب و جرح فیزیکی و غیره می باید ظرف یک سال به دادگاه ارائه شوند. دعاوي 

 دگی نخواهند بود.ارائه شده پس از مهلتهاي مذکور قابل رسی
 

 اقدامات پیشگیرانه   
میتوان با اقدامات پیشگیرانه نسبت به تعلیق یک حکم قطعی و الزم اجراي دادگاه به منظور حفظ منافع طلبکار 

اقدام نمود. در عمل، دادگاهها ممکن است با هدف جلوگیري از بروز خسارات جبران ناپذیر، و حفظ وضعیت 
دي انبار، موجود (توقیف پیشگیرانه و احتیاطی حسابهاي بانکی یا دارایی ها، پلمپ کارخانه ها، توقیف موجو

 جلوگیري از اجراي یک قرارداد) یا به منظور حفظ مستندات، حکم به انجام اقدامات پیشگیرانه بدهند.
براي اینکار   الزم است طلبکار، درخواست مستندي که حاکی از ضرورت قطعی و فوري صدور چنین حکمی از 

اطمینان از تامین هزینه هاي احتمالی ممانعت از سوي دادگاه  می باشد را ارائه نموده و احتماال دادگاه نیز براي 
اقدامات احتمالی و غیر مسئوالنه بدهکار، از طلبکار درخواست تضمین نماید. براي حفاظت یا تحصیل مستندات 



می بایست درخواستهاي خاص به دادگاه ارائه نمود اما این درخواستها مشمول تصمیمات پیشگیرانه (فوق االشاره) 
 گردد.  دادگاهها نمی

 
 درخواست تجدید نظر

روز به  15طرفین دعوا محق هستند درخواست تجدید نظر در خصوص احکام صادره در مرحله بدوي را ظرف 
دادگاه عالی خلق ارائه دهند اما ارائه دادخواست براي این منظور ضروري خواهد بود. حکم صادره از سوي 

بوده و قطعی تلقی می گردند. تنها راه حل براي طرف ناراضی دادگاه تجدید نظر  صرفا در خصوص تفسیر قوانین 
 ، طرح مجددا شکایت بدالیل دیگر خواهد بود.

 
 اجراي احکام دادگاه

از لحاظ تئوریک، طرف بازنده دعوا، باید حکم نهایی را اجرا کند در غیر اینصورت، خواهان میتوان از دادگاه 
کم را بنماید. در این صورت، دادگاه ممکن است دستور توقیف خلق یا اداره اجراي احکام، تقاضاي اجراي ح

دارایی ها و حسابهاي بدهکار را بدهد. در عمل، اجراي حکم دادگاه یا داوري در کشور چین می تواند مشکل 
 باشد. 

 موافقتنامه به رسمیت شناختن "راهکار دیگر، دریافت حکم الزم االجرا از طریق دادگاه هاي هنگ کنگ و  طبق 
می باشد. هنگ کنگ یک سیستم کارآمد   2006مربوط به سال  "12متقابل آرا و اجراي احکام مدنی و تجاري

به دادگاه هاي هنگ کنگ این اجازه را می دهد که احکام  REJAحقوقی و مستقل از دادگاه هاي چین داشته و 
از به عنوان محاکمی مطلوب جهت صادره در کشور چین را نیز اجرا کنند. در نتیجه، محاکم هنگ کنگ از دیرب

ارجاع قراردادهاي منعقده میان طرف هاي خارجی با چینی ها بوده و به عنوان بهترین محل  براي اجراي احکام در 
چین محسوب می گردد. احکام صادره در هنگ کنگ در کشور چین قابل بررسی بوده و در قبال اشخاص 

خودداري بدهکار از اجراي حکم ، طلبکار باید فوراً درخواست بدهکار ثالث قابلیت اجرا دارند. در صورت 
اجراي حکم را نماید. به منظور استفاده از دادگاه هاي هنگ کنگ، مواد و شرایط قرارداد باید طوري تنظیم شود 
که بر اساس آن تمامی اختالفات منحصراً توسط دادگاه هاي هنگ کنگ حل و فصل شوند. براي این منظور اخذ 

 ره حقوقی الزم است. مشاو

 2015به منظور  بهبود رویه اجراي احکام، به ویژه در ارتباط با تضامین شخصی، دادگاه عالی چین در سال 
بخشنامه اي موسوم به بخشنامه دادگاه عالی خلق در خصوص اعمال قانون نحوه رسیدگی به تخلف از اجراي 

اجرایی گردید. انتظار می رود که با این بخشنامه ، فرایند جوالي همان سال  22احکام دادگاه صادر نمود که از 

۱۲ REJA 
                                                           



کلی اجراي احکام بهبود یافته و تضامین شخصی نیز از جذابیت بیشتري براي طلبکاران برخوردار گردد. یکی از 
شروط کلیدي براي اجراي احکام در چنین ، داشتن سرنخ از داراییهاي بدهکار است که ممکن است از سوي 

طلبکاران پیدا شود. به محض یافتن داراییهاي بیشتر، طلبکار می بایست فورا درخواست اجراي حکم را دادگاه یا 
 به دادگاه ارائه نماید. 

  
 شیوه هاي جایگزین اقدامات حقوقی
 روش هاي جایگزین حل و فصل اختالفات 

ه اي به حل اختالفات به صورت بدلیل عدم اطمینان به دادگاه هاي محلی، استفاده از داوري به طور  قابل مالحظ
مسالمت آمیز و دوستانه کمک می کند اما عمالً اجراي تفاهمات حاصله طی داوري ، گاهی اوقات در هاله اي از 

 ابهام قرار دارد. 
  

 محاکم خارجی
یل بی در نتیجه فقدان اعتماد به دادگاه هاي داخلی، اختالفات بیشتر  به محاکم خارجی ارجاع داده می شوند. بدل

طرفانه بودن قانون تجاري سوییس، گاهی اوقات اعمال این قانون در قراردادهاي چینی ها با خارجی ها، توصیه می 
شود. در عمل، بیشتر قراردادها (به استثناي قراردادهاي  مشارکت و انتقال سهام که الزاماً باید تحت قوانین چین 

ین قرارداد قرار گیرد. به همین جهت ، دادگاه هاي داخلی ممکن باشند)، می تواند مشمول قانون مورد توافق طرف
 REJAاست در  اعمال قانون خارجی با مشکل روبرو شده و لذا رجوع به دادگاههاي هنگ کنگ تحت قانون 

بهترین راه براي اجراي احکام خواهد بود. بهمین دلیل، قراردادن قراردادها تحت شمولیت قانون هنگ کنگ ، می 
 رجحیت داشته باشد. دریافت مشاوره تخصصی حقوقی در این ارتباط ضروري خواهد بود. تواند ا

 
 اجراي احکام خارجی

احکام محاکم خارجی در چین ممکن است  سخت باشد اما غیر ممکن نیست. نظیر بسیاري کشورها، براي  اجراي
مربوطه به رسمیت شناخته شود. اما اینکه حکمی در چین قابلیت اجرا پیدا کند می بایست با طی کردن تشریفات 

در عمل کشور چین صرفاً با چند کشور سابقاً کمونیستی داراي موافقتنامه اجراي متقابل احکام دارد. هرچند 
دادگاه هاي داخلی محافظه گرا بوده و تمایل دارند تشریفات  فوق را طوالنی و پرهزینه نمایند. در نتیجه، اگرچه 

نی در خارج از چین همواره ممکن است، اما تالش براي اجراي احکام محاکم خارجی پیگرد قانونی بدهکار چی
 در چین عمالً اتالف وقت و پول است.



یک راه مؤثر براي حل اختالفات   REJAهمانطور که قبال نیز اشاره شد، استفاده از دادگاه هاي هنگ کنگ تحت 
حاکم خارجی را میتوان در سرزمین اصلی چین تجاري است ، چراکه احکام صادره در این خصوص از سوي م

اجرا نمود. در عمل و البته مشروط به آنکه قرارداد صرفا مشمول قوانین حاکم و دادگاه هاي هنگ کنگ قرار 
گرفته باشد، دادگاه عالی هنگ کنگ اقدام به صدور  حکم و احضاریه و ابالغ آن به دادگاه عالی در شانگهاي 

(و بدون اینکه اجازه بررسی مجدد پرونده را داشته باشد)   REJAشانگهاي در چارچوب می نماید، سپس دادگاه 
 حکم را به رسمیت شناخته و  آنرا اجرا می نماید. 

 
نیویورك در خصوص شناسایی و اجراي آراي داوري خارجی  1958چین یکی از امضاء کنندگان کنوانسیون 

م است آراي صادره از سوي دیوانهاي  داوري بین المللی را به است که براساس آن ، دادگاه هاي کشور چین ملز
رسمیت شناخته و آنها را اجرا نمایند. لذا، داوري بین المللی را نیز می توان به عنوان یک جایگزین  مهم  براي 

 فرآیندهاي حقوقی معمول مد نظر قرار داد.

   
 بدهکاران ورشکسته

نامه شرکتها مرتبط است. بدهکار فاقد نقدینگی  ورشکسته تلقی می ورشکستگی در چین با جریان نقدي و تراز
گردد یعنی کسی که بطور مداوم قادر به پرداخت بدهی هاي معوق خود نباشد. همچنین اگر داراییهاي نقد شده 

واست بدهکار نتواند پاسخگوي تمامی طلبکاران باشد نیز میتوان آنرا افالس بدهکار تلقی نمود. قبل از ارائه دادخ
 ورشکستگی (از سوي بدهکار) ، هر دو معیار فوق می بایست مورد بررسی قرار گیرند.

(برگرفته از استانداردهاي بین المللی)، استمهال  2006براساس قوانین جدید ورشکستگی شرکت ها مصوب سال  
متعاقب قانون  بدهی، انحالل و یا مصالحه گزینه هاي پیش روي شرکتهاي داراي مشکالت مالی می باشند. 

دستورالعملی منتشر نمود که براساس آن و در راستاي سیاست ملی  2009مذکور،  دادگاه عالی خلق در ژوئن سال 
تعدیل ساختاري ، حمایت موثر از شرکت هاي داراي دورنماي مالی مناسب، از طریق استمهال بدهی یا مصالحه 

نظر می رسد دولت هاي محلی می توانند  با استفاده از منابع  می بایست مورد حمایت موثر قرار گیرند. بعالوه، به
حسابهاي ذخیره حمایتی و یا تشویق اشخاص ثالث براي تامین مالی موقت براي این منظور استفاده نمایند. علیرغم 

به نظر می  همه اینها، معلوم نیست که آیا  این تالشهاي قانونی از کارایی الزم برخوردارند یا خیر؟ و در واقع چنین
 رسد که آنها در عمل قابل اتکاء نیستند.

رسیدگی قضایی معموال در شعب اقتصادي دادگاههاي خلق در منطقه محل استقرار بدهکار انجام می شود اما در 
عمل ، طرفین کمتر به مصالحه دست یافته و بصورت سنتی بیشتر بدنبال استمهال بدهی و یا انحالل (درخواست 

 باشند.ورشکستگی) می 



اوج دورانی بود که دولت با هدف تصفیه داراییهاي نامشروع ، به بسیاري از   2003تا  1996سالهاي 
شرکت هاي دولتی اجازه اعالم  ورشکستگی داد. این سیاست در آن زمان مؤثر افتاد. اما از آن زمان به بعد شرکت 

ناپدید می شوند. در نتیجه ضریب بازیافت در  ها به ندرت تن به تشریفات ورشکستگی  داده  و بجاي آن براحتی
موارد ورشکستگی (مدیون) بسیار محدود به نظر می رسد و لذا ضروري است تالش هاي بیشتري براي حل و 

 فصل اختالفات قبل از رسیدن به ورشکستگی انجام شود.
ات بانکی، دولتهاي با این وجود، بلحاظ پیچیدگی هاي موجود در مسایل مربوط به نیروي کار و مقرر   

محلی شرکتهاي بیشتري را به اعالم ورشکستگی مجبور می نمایند. این در حالیست که  اقداماتی نظیر شناسایی سر 
نخهاي انتقال غیر قانونی دارایی ها و مسئولیت مدنی مالکین آنها بدرستی  انجام نمی شود. در برخورد با دو مقوله 

ایت از اعتبارات، دادگاه هاي چین بیش از هر چیز بدنبال حفظ ثبات نحوه برقراري عدالت  و چگونگی حم
 اجتماعلی (نیروي کار) و تسریع در بسته شدن پرونده می باشند.  

 
 فرایند ورشکستگی

 تشریفات خارج از دادگاه
نامه  قانون جدید همچنین به بدهکار اجازه می دهد جهت تسویه بدهی،  با طلبکاران مصالحه نماید. این مصالحه

باید به تایید دو سوم طلبکاران بدون تضمین برسد. دادگاه طی حکمی مصالحه نامه را تایید می نماید (که بر همین 
 اساس الزم االجرا خواهد بود) ، اما در صورت عدم مصالحه ، میتواند بدهکار را ورشکسته اعالم کند.

 
 استمهال (تجدید ساختار) بدهی 

ی) به بدهکار اجازه می دهد  تا طرح تجدید ساختار (استمهال) بدهی را به طلبکارانش فرایند تجدید ساختار (بده
ارائه دهد. این طرح پیشنهادي قبل از آنکه به تأیید دادگاه برسد، باید توسط هر یک از گروه طلبکاران (اعم از 

ید شود. سپس ، بدهکار ملزم به کارمندان، طلبکاران داراي وثیقه، طلبکاران مالیاتی، طلبکاران عادي و ... ) تای
اجراي طرح استمهال تحت نظارت یک مدیر تصفیه  خواهد بود. طرفین متعهد به اجرا طرح  بوده و ضرب االجلی 
نیز براي تعلیق اقدامات حقوقی تعیین می شود. با این حال، در صورت موفق نبودن اجراي طرح، دادگاه حکم به 

ند ورشکستگی به ندرت از طریق تجدید ساختار بدهی (به شرح فوق) متوقف انحالل شرکت می دهد. عمالً، فرای
گردیده و انحالل شرکت تنها راه باقی مانده در چین در این خصوص خواهد بود. اگر دادگاه دادخواست 
ورشکستگی را بپذیرد (دعوایی که توسط بدهکار یا طلبکارانش اقامه شده)، طلبکاران باید دعواي خود را طی 

دوره زمانی معین که از سوي دادگاه معین می شود (حداکثر تا سه ماه) اقامه نمایند. پس از آن و تا زمانی که یک 
مدیر تصفیه، تحت نظارت کمیته طلبکاران، کنترل(اداره امور) شرکت را در دست گرفته و دارایی هایش را نقد 



می گردد. اگر بدهکار غیر قابل اعتماد به نظر  کند، تمامی دعاوي مطروحه به طرفیت بدهکار به طور موقت تعلیق
 آید، ممکن است دادگاه دستور حفاظت از دارایی هاي وي را صادر کند.

 
 اولویت بندي طلبکاران

طلبکاران بدون تضمین، می توانند مادامی که فرایند ورشکستگی (مدیون) آغاز نشده، بدنبال احقاق حقوق خود 
تگی مدیون، قانون ، اولویت را به هزینه هاي مرتبط با تشریفات ورشکستگی و باشند. اما به محض اعالم ورشکس

طلبکاران داراي تضمین می دهد. سپس عواید حاصل از فروش اموال مدیون براي تامین هزینه هاي اجرایی 
گیرند. ورشکستگی، هزینه هاي مربوط به مستخدمین (دستمزد و مالیات) و بدهی هاي مالی  مورد استفاده قرار می 

در آخر نوبت طلبکاران بدون وثیقه خواهد بود. با این وجود، اداره رسمی براي اولویت بندي / ثبت طلبهاي داراي 
 تضمین وجود ندارد لذا در صورت نیاز، موضوع اولویت طلبها می بایست در دادگاه طرح و تعیین گردد. 

 
 ابطال معامالت مشکوك

به ادامه اجرا و توقف اجراي هر گونه معامله اي که ظرف یک سال پیش از مدیر تصفیه معموالً مجاز است نسبت 
پذیرش تقاضاي ورشکستگی مدیون با طلبکاران منعقد گردیده ، اقدام نماید. معموال  بصورت خاص معامالت 

یاز ویژه اي به مرتبط با انتقال  نا بجاي اموال،  و یا معامالت غیر منطقی که طی آن در مقایسه با سایر طلبکاران، امت
 یکی از طلبکاران داده شده  در برابر دیگر طلبکاران می دهد و ... ابطال می شوند.

عمالً، قرارداد طرف هایی که ظرف دو ماه از تاریخ درخواست، اعالمیه قبول دادخواست ورشکستگی را از 
 دادگاه دریافت ننمایند، باطل می گردند.

    
 مورد نیازطول فرایند ورشکستگی  و اسناد 

تشریفات ورشکستگی عموماً بین دو تا چهارسال زمان می برد.  اما در صورت نداشتن داراییهاي کافی از سوي 
مدیون، دادگاه فورا این فرایند را پایان می دهد. مدارك مورد نیاز عبارتند از اطالعات ثبتی شاکی و بدهکار، 

دارك مربوط به طلب (مالیات بر ارزش افزوده، قرارداد، تقاضانامه حاوي نوع درخواست و دالیل (مستندات)، م
 سفارشات خرید، مکاتبات  و ...) صورت حساب ها و وثایق در صورت وجود.  

 
 

 


