ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺣﻘوﻗﯽ ﺷرﮐﺗﮭﺎ در ﭼﯾن
ﺑطور ﮐﻠﯽ در ﭼﯾن دو ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺷرﮐﺗﮭﺎی داﺧﻠﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ) limited
 (liability companyو ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻣﺷﺗرک ﻣﺣدود ) .(joint stock company limitedﺷرﮐت در ﭼﯾن دارای ﺷﺧﺻﯾت
ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﺳﮭﺎﻣداران اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺑراﺑر ﺑدھﯾﮭﺎی ﺧود ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد.
در ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﮭﺎﻣداران ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﻧد  .در ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺳﮭﺎﻣدارن در ﻣﻘﺎﺑل ﺷرﮐت و ﺑدھﯾﮭﺎی آن در ﺣد ﺳﮭم آﻧﮭﺎ درﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺷرﮐت اﺳت.ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده  7ﻗﺎﻧون ﺷرﮐﺗﮭﺎ زﻣﺎن
ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت از زﻣﺎن ﺻدور ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر) (business licenseﺧواھد ﺑود .در ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻧﺎم ﺷرﮐت،ﻧﺷﺎﻧﯽ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺛﺑﺗﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘرداﺧت ﺷده ،ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺛﺑت و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت درج ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ھر ﮐدام از اطﻼﻋﺎت
ﻣﻧدرج در ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺟوز ﺟدﯾد ﺻﺎدر ﺷود.
ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ آن درج ﺷود .ﺗﻌداد ﺳﮭﺎﻣداران ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾش از 50
ﺳﮭﺎﻣدار ﺑﺎﺷد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ﺑراﺑر ﮐل ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﮭﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﺳﮭﺎﻣداران اﺳت .ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﮭﺎﻣداران در
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﺗر از  20درﺻد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺑﺎﺷد و در ﻣدت  2ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﭘرداﺧت ﺷود.
در ﻣورد ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اﯾن ﻓرﺻت ﺗﺎ  5ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود  30ھزار ﯾوان
ﺑوده ﮐﮫ اﮐﻧون اﯾن ﺷرط ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﻣرﮐزی ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده وﻟﯽ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد آن را اﻋﻣﺎل ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر
ﺑﻣوﺟب ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﺗﻌﯾﯾن ﺷود ،ﻣﻔﺎد آن ﻗﺎﻧون ﺣﺎﮐم ﺧواھد ﺑود .ھر ﺳﮭﺎﻣدار ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم
ﺳﮭم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑر ﻋﮭده ﺧود در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ را ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد .وﻗﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﺗوﺳط ﺳﮭﺎﻣدارن ﭘرداﺧت ﺷد و ﻣﻘﺎم ﻣﺳﺋول ﺑررﺳﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷرﮐت ﺗﺎﻣﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣود ﻣراﺣل ﺛﺑت ﺷرﮐت اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.

ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت در ﭼﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﺑر اﺳﺎس آﺧرﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت دوﻟت ﭼﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای ﺛﺑت ﺷرﮐت در ﭼﯾن ھﻣﺎﻧﻧد اﺗﺑﺎع داﺧﻠﯽ ﻋﻣل ﺧواھﻧد ﻧﻣود و ﺷرط
ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯾز ﺣذف ﻣﯽ ﺷود .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧﺷﮭﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ روی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﺿﻣﻧﺎ ﻗواﻧﯾن ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﻧﺎظر
ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯾز در ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺷده ﺗﺎ ﻓراﯾﻧد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣدون و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷود.
ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﮭﻣﯽ ﭼﯾﻧﯽ -ﺧﺎرﺟﯽ  ،ﻗﺎﻧون ﺷرﮐت ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری  100درﺻد ﺧﺎرﺟﯽ ) (wfoeو ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎرﮐت ﻗراردادی
ﭼﯾﻧﯽ – ﺧﺎرﺟﯽ در ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺟﻣﻊ ﮔردﯾده.
در ﭼﺎرﭼوب ﻗواﻧﯾن ﺷرﮐﺗﯽ ﭼﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از دو طرﯾﻖ ﺛﺑت ﺷرﮐت و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد دﻓﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ) (ROﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻧﻣﺎﯾد  .ﯾﮏ رپ اﻓﯾس ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎزار اﻧﺟﺎم دھد،ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﺷﺎرﮐت را ﺗوﺳﻌﮫ دھد وﻟﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ وارد ﮐﺎر
ﮐﺳب دراﻣد و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾد و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺷود .ﺿﻣﻧﺎ ﯾﮏ  ROﺣداﮐﺛر ﻣﯾﺗواﻧد  4ﻧﻔرﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺗﺧدام ﮐﻧد و اﺳﺗﺧدام ﻧﯾروی ﮐﺎر
داﺧﻠﯽ ﺻرﻓﺎ از طرﯾﻖ آژاﻧﺳﮭﺎی اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺟﺎز ﻣﺳﯾر اﺳت و در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾز ﻣﺣدودﯾت وﺟود دارد .اﻟﺑﺗﮫ رپ اﻓﯾﺳﮭﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﯾز ﭘرداﺧت ﮐﻧﻧد .ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎت دﻓﺎﺗر ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ اﯾن واﺣدھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .دو ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ در ﭼﯾن وﺟود دارد  :ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺷﺗرک ﺳﮭﻣﯽ ) (equity Joint Ventureو ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺷﺗرک
ﺗﻌﺎوﻧﯽ) . (cooperative joint ventureدر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳﮭﻣﯽ ﻣﺷﺎرﮐت در ﺳود و زﯾﺎن و ﻣدﯾرﯾت ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺳﺑت ﺳﮭﺎم ھر
ﯾﮏ از ﺳﮭﺎﻣداران ﺧواھد ﺑود و در ﻣﺷﺎرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓﻖ اوﻟﯾﮫ ﺳود و زﯾﺎن و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾن طرﻓﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد.
ﻣراﺣل ﺛﺑت
در ﺳﺎل  2015دوﻟت ﭼﯾن ﺑرای ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﻣودن ﻣﺟوزھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر )  (business licenceﺷﻣﺎره ﺛﺑت ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺟدﯾد ﮐﮫ ﮔواھﯽ
ﮐد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ،ﮔواھﯽ ﺛﺑت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر را در ﯾﮏ ﮔواھﯽ واﺣد ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻧﻣوده اﺳت را ﺗﻌرﯾف ﻧﻣود .اﯾن اﻗدام ﺑﺎھدف
ﺗﺳﮭﯾل ﻓراﯾﻧد ﺛﺑت ﺷرﮐت اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﺛﺑت ﺷرﮐت د ر ﭼﯾن را ادارات ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﺟﺎری) industry and commerce

 (administrationاﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد .ﭘس از ﺛﺑت ﺷرﮐت ﻧﯾز ﺗﺎ ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷرﮐت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﯾﻌﻧﯽ را اﻧﺟﺎم داد .در ﺷﮑل زﯾر
ﻓراﯾﻧد اﻗداﻣﺎت اﺧذ ﻣﺟوز و ﭘس از ﺛﺑت ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده اﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ
اﺧذ
ﻣﺟوز
ﮐﺳب و ﮐﺎر
اﻗداﻣﺎت
ﭘس از
اﺧذ ﻣﺟوز

اﺧذ ﻣواﻓﻘت اﺳم ﭼﯾﻧﯽ ﺷرﮐت
اﺧذ ﻣﺟوز ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت
ﺛﺑت ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺗﮭﯾﮫ ﻣﮭر
ﺑﺎز ﻧﻣودن ﺣﺳﺎب ارزی و ﯾواﻧﯽ
ﻣﻌرﻓﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷرﮐت
ﺛﺑت ﮔﻣرﮐﯽ

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ
ﺗﺎ ﻣﺎرس  2014ھﻣﮫ ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻠزم ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑر اﺳﺎس ﺟدول زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺗزرﯾﻖ
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺟدول زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺟوزھﺎی ﺧﺎص ﻧدارﻧد
ﺣذف ﺷده آن ﺳﯾﺳﺗم ورود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑر ﺣﺳب ﻧﯾﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺷرﮐت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺷده اﺳت .ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در زﻣﺎن اﺧذ
ﻣﺟوز ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﻌﯾن ﺷود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳﮭﻣﯽ و وام ﺳﮭﺎﻣدار ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺷرﮐت را ﭘوﺷش دھد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷرﮐت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .ورود ﭘول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺛﺑﺗﯽ و ﺳﭘس ﺧﺎرج ﻧﻣودن آن ﺑرای ﻣﺻﺎرف دﯾﮕر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .زﻣﺎﻧﺑﻧدی ﺗزرﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺛﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑر اﺳﺎس ﻣدل زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺣداﻗل  50درﺻد
ﺑﯾن  3ﺗﺎ  10ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﺣداﻗل  70درﺻد ﮐﮫ
ﮐﻣﺗر از  3ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳوم
ﺑﯾن  30ﺗﺎ  36ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﺣداﻗل  40درﺻد
ﺑﯾن  10ﺗﺎ  30ﻣﯾﻠﯾون دﻻر
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ دوﻟت ﻣرﮐزی ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﻟﻐو ﻧﻣوده اﺳت وﻟﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﺣداﻗل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ را اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد .در زﻣﺎن ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺑﺎﯾد ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ان ﻣﺷﺧص ﺷود  .ﺳﮫ ﮔروه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﺷود ﺑرای اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓت  :ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎﺗﯽ  ،ﺷرﮐت ﺗوﻟﯾدی و ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ .ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد در اﻣور ﺗوﻟﯾدی
و ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ﮐﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾد .ﺷرﮐت ﺗوﻟﯾدی ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﺻوﻻت را ﺑرای ﻓروش ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد و ﻣواد واوﻟﯾﮫ و ﻗطﻌﺎت ﺑرای ﺗوﻟﯾد
ﻣﺣﺻول از ﺧﺎرج وارد ﻧﻣﺎﯾد .ﺷرﮐت ﺗﺟﺎری ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻧﻌطﺎف را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﺟﺎری دارد از
ﺟﻣﻠﮫ ﻋﻣده ﻓروﺷﯽ ،ﺧرده ﻓروﺷﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓراﻧﭼﺎﯾزﯾﻧﮓ  .در زﻣﺎن ﺛﺑت ﺑﮫ اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻣﺟوز واردات و ﺻﺎدرات داده ﻣﯽ ﺷود.
اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ در داﺧل ﭼﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧرﯾد و ﻓروش ﮐﺎﻻ و ﺧدﻣﺎت اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺟوز ﺗوﻟﯾدی
ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺷرﮐت ﺑﺎ  100درﺻد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷرﮐت ﺑﺎ  100درﺻد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ) (WFOEﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود اﺳت ) (LLCاﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ آن از
طرﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﺷده اﺳت .اﯾن ﻓرم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﺷﺗرک ﺗروﯾﺞ
ﺑﯾﺷﺗری دارد .اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺗﺟﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ اﻣور ﺗوﻟﯾدی و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﺎ ﺳﺎل  2016ﮐﮫ ﺷرط
ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺣذف ﺷد اﯾن ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﺷرط ﺣداﻗل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد.
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐت و آﺛﺎر آن ﺑر اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐت زﻣﺎﻧﯽ دارای آﺛﺎر ﺣﻘوﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ درﺧواﺳت ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐت را دادﮔﺎه ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷرﮐت ﻗﺑول ﮐﻧد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺷرﮐت ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷده و طﻠﺑﮑﺎران ﺷرﮐت در ﺣد داراﯾﯾﮭﺎی ﻣوﺟود و ﺑر اﺳﺎس اوﻟوﯾت ﺑدھﯽ ﺧود را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﻧﻣود .از
زﻣﺎن ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل طﻠﺑﮑﺎرھﺎ ﺑرای اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺑرای اﺧذ طﻠب ﺧود زﻣﺎن دارﻧد .ﺑدھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏ از ﺑدھﯾﮭﺎی
اوﻟوﯾت دارد اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ھﻣﮫ از داراﺋﯾﮭﺎی ﺷرﮐت ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد .اﺳﺗدال اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ اﻣوال ﺧرﯾداری ﺷده ﺑﺎ وام
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﭘرداﺧت وام در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷرﮐت ﻗرار ﻧدارﻧد و ﻟذا ﺑﺎﻧﮏ داراﯾﯽ ﺧود را ﺑﺎز ﭘس ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ آﺛﺎر ﺷدﯾد

ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑر ﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث  ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در اﻧﺗﺧﺎب طرﻓﮭﺎی ﺗﺟﺎری و ﻣﯾزان رﯾﺳﮏ ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐت و آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯽ آن دﻗت ﻧﻣود.
ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐت ﺑﺗوان ﺑﺧش ﻋﻣده ای از طﻠب را ﺑﺎزﭘس ﮔرﻓت .ﺿﻣﻧﺎ ﺑرای اﺛﺑﺎت طﻠب از
ﺷرﮐت طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر وﺟود دارد و از ﺟﻣﻠﮫ ﻗرارداد وﺟود دارد  .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت دادﮔﺎه ﺑﮫ درﺧواﺳت طﻠﺑﮑﺎری
ﺷرﮐت ﺧﺳﺎرت دﯾده ﺗوﺟﮫ ﻧﺧواھد داﺷت.

