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 اطالعات کلی شرکت 

 اطالعات تماس 

 0102 – 777 – 315 – 86+ شماره تلفن 
+86 – 315 – 777 – 0112 

 qq.com@485856 آدرس ایمیل 

 - آدرس وب سایت 

 آدرس ثبت شده 

Near the west side of Yinhe Road in Tangshan High-tech Zone (in the courtyard of the Second 

Porcelain Factory) 

唐山高新区银河路西侧 

Yinheغرب جادة   ندر منطقه فناوری های پیشرفتة تانگشا   

 - WeChatآدرس  
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 اطالعات ثبتی شرکت

 :نام نماینده قانونی 日出设备 :نام چینی
 جینگ  لی

李静 

 Tangshan Sunrise Ceramics Equipment :نام انگلیسی

Co., Ltd.  
 تولید تجهیزات خاص  : صنعت

 فعال؛ ثبت شده  : وضعیت شرکت - : نام پیشین

کد اعتبار اجتماعی  

 : واحد
91130252142433243D نهاد ثبت شرکت : 

اداره صنعت و تجارت تانگشان،  

صنعتی فناوری های  شعبه پارک 

 پیشرفته 

 شرکت مسئولیت محدود  :دسته بندی کسب و کار 2300582987043 : کد واردات و صادرات

 15- 09-2011 :تاریخ تأسیس 91130252142433243D : کد مالیاتی

 19-06-2017 : تاریخ تأیید ثبت 130221000067764 : کد ثبتی

 31-08-2024 تا 15- 09-2011 : بازه زمانی فعالیت 3-58265524 :کد مؤسسه

 - : تعداد کارکنان یوان   میلیون 1 : سرمایه ثبتی

 هبئی : استان یوان   میلیون 1 : سرمایه پرداخت شده 
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 تولید، فرآوری و فروش تجهیزات سرامیک؛ واردات و صادرات )مشروط بر تکمیل پرونده های مربوطه(  :شرح فعالیت شرکت

 شرکت اطالعات مدیران و کارکنان کلیدی 

 وضعیت اعتباری سهم از شرکت  تاریخ پیوستن به شرکت  عنوان شغلی نام

 جینگ  لی

李静 

  مخارج  محدودیت اِعمال با  منع قرار % 60 12- 09-2011 مدیر، مدیر اجرایی، نماینده قانونی

 روزانه 

 جینگ  سو

苏静 

 - 0 - سرپرست 

 سهامداران 

 نوع  سهامدار
مبلغ سرمایه  

 آورده 

درصد  

 سهام
 وضعیت اعتباری

 جینگ  لی

李静 

 روزانه   مخارج  محدودیت اِعمال با  منع قرار % 60 یوان  هزار 600 حقیقی 
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 جینگ  سو

苏静 

 - % 40 هزار یوان  400 حقیقی 

 اطالعات شعبات و زیرشاخه های شرکت 

 وضعیت اعتباری  وضعیت شرکت  نام مسئول نام شرکت

- - - - 

 جدول تغییرات ثبتی شرکت

 
 حوزة اعمال تغییرات 

تاریخ ثبت  

 تغییرات 
 بعد از تغییر  قبل از تغییر 

مبلغ    Li Hengسرمایه گذاری   19-06-2017 تغییر سرمایه گذار )سهامدار( 1 به 

 میلیون یوآن  1

گذاری   مبلغ    Su Jingسرمایه  سرمایه    400به  و  یوآن  هزار 

 هزار یوآن.  600به مبلغ  Su Jingگذاری  

)مالکیت  19-06-2017 تغییر در نوع شرکت  2 محدود  مسئولیت  شرکت 

 انحصاری شخص حقیقی( 

کنترل   تحت  یا  گذاری  سرمایه  )با  محدود  مسئولیت  شرکت 

 اشخاص حقیقی( 

ثبت اسم کارکنان مدیریتی باالرده   3

 )مدیران، سرپرستان و غیره( 

2017-06-19 Li Heng 
 )خروج( 

Su Jing 
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 苏静 李静 19-06-2017 تغییر نماینده قانونی  4

 - - 25-01-2016 تغییر شماره تماس ضروری  5

 جینگ  سو 25-01-2016 تغییر نام سهامدار 6

 )خروج( 

Song Jiacheng 

 Song Haibo Song Jiacheng 25-01-2016 تغییر نماینده قانونی  7

 Song Jiacheng - 25-01-2016 مدیر مالی  8

شرکت مسئولیت محدود )با سرمایه   11-11-2014 تغییر در نوع شرکت  9

گذاری یا تحت کنترل اشخاص  

 حقیقی( 

شرکت مسئولیت محدود )تحت مالکیت انحصاری شخص  

 حقیقی( 

 01- 09-24  تا   16- 09-2011 19-04-15 تا   16- 09-2011 11-11-2014 بازه زمانی فعالیت شرکت  10

 Li Heng 11-11-2014 تغییر نام سهامدار 11

Qiaohong (خروج) 
Li Heng 

 Li Heng Li Heng 11-11-2014 تغییر نماینده قانونی  12

منطقه فناوری های پیشرفته، جاده   11-11-2014 تغییر آدرس  13

Daqing 90، پالک 

   تانگشان پیشرفتة های  فناوری منطقه  در  Yinhe  جادة غرب
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 مالک ذی نفع نهایی 

 وضعیت اعتباری زنجیره سهام درصد سهم از شرکت  امن

Li Heng 
李静 

60% Li Heng (60%) →  

Sunrise Equipment 

Co., Ltd . 

 روزانه  مخارج محدودیت اِعمال با منع  قرار

 جینگ  سو

苏静 

40% Su Jing (40%) → 

Sunrise Equipment 

Co., Ltd. 

- 

 شرکت هلدینگ )نگهدار(

 منظور از شرکت هلدینگ، شخصی حقوقی/حقیقی است که به صورت مستقیم/غیرمستقیم، مشکوک به حفظ کامل حقوق در فرایند کنترل شرکت است. 

 وضعیت اعتباری  زنجیره سهام درصد آورده  نام 

- - -  - 
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 شرکت هلدینگ )غیرمستقیم(

 وضعیت اعتباری  وضعیت شرکت  تاریخ تاسیس  درصد آورده غیرمستقیم  سرمایه ثبتی  نام نماینده  نام

- - - - - - - 
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نمای کلی ارتباطات شرکت 

Sunrise Equipment  
Co., Ltd.

Li Heng
قرار منع /

مخارج روزانه

Su Jing

Sunrise Equipment 

Co., Ltd.
فهرست 0فعالیت غیرعادی/

اشخاص غیرصادق

Sunrise Equipment 

Trading Co., Ltd.
فعالیت /

مشمول 0غیرعادی
اِعمال قانون

مدیر اجرایی

نماینده قانونی

سرپرست

نماینده قانونی
سهامدار

مدیر اجرایی

سهامدار

سرپرست
سهامدار

Song 
Haiyong

سهامدار

شرکت مورد بررسی

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی
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 ارتباطات مشکوک 

 ارتباط از طریق اطالعات تماس مشترک 

 سرمایه ثبتی  نماینده قانونی  نام شرکت
تاریخ  

 تاسیس 
 وضعیت اعتباری  اطالعات مشترک  نوع ارتباط 

Sunrise Equipment 

Manufacturing Co., Ltd 

日出设备 

 

Chang Gang 

常刚 

  غیرصادق  افراد فهرست

 قانون اعمال مشمول

  اِعمال با منع قرار

 روزانه  مخارج محدودیت

میلیون   28حدود 

 یوآن 
 شماره تلفن یکسان 2009-05-31

0315-3856166 

0315-7770201 

  مشمول غیرصادق  فهرست افراد

 قانون اعمال

Sunrise Equipment 

Technology Co., Ltd 
Chang Gang  میلیون   10حدود

 یوآن 
 شماره تلفن یکسان 2013-08-21

0315-7770201 

0315-7770212 
- 
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日升装备科技有限公司 常刚 

  غیرصادق  افراد فهرست

 قانون اعمال مشمول

  اِعمال با منع قرار

 روزانه  مخارج محدودیت

 گذاری های شرکت در سایر شرکت هاسرمایه 

 

 

  

 وضعیت اعتباری  وضعیت شرکت  درصد سهام سرمایه ثبتی  نماینده قانونی  نام شرکت کد واحد اعتبار اجتماعی 

- - - - - - - 
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 وضعیت مالی )ارائه مشروط بر انتشار عمومی اطالعات مالی شرکت( 

 صورت های مالی چکیده 

 مبلغ )یوآن(  عنوان 

 انتشار عمومی نشده است  دارایی هامجموع 

 انتشار عمومی نشده است  مجموع حقوق سهامداران 

 انتشار عمومی نشده است  مجموع بدهی ها 

 انتشار عمومی نشده است  مجموع سود 

 انتشار عمومی نشده است  مجموع مالیات 

 انتشار عمومی نشده است  مجموع درآمد عملیاتی 

 است انتشار عمومی نشده  سود خالص 

 

 بنیانگذار شرکتمالی اطالعات 

 وضعیت اعتباری  نحوه سرمایه گذاری  تاریخ مبلغ سرمایه گذاری  نام
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جینگ  لی  

李静 
 نقد  24-01-2016 میلیون یوآن  1

  4روزانه به خاطر پرونده   مخارج  محدودیت اِعمال با  منع قرار

 میلیون یوآنی همین شرکت 

 

 مناقصات 

 مبلغ  برنده نهاد برگزارکننده  انتشارتاریخ  نام طرح 

- - - - - 
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 تحلیل اعتباری 

 ریسک عملیاتی 

 

 

  

70

72

74

76

78

80

82

84

86

وضعیت اعتباری

ظرفیت نوآوری

پویایی سازمان
زمینه و ساختار سازمانی

 B 80عملیاتیشرایط و وضعیت
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 تفسیر رتبه اعتباری 

 شرح بازه نمره  رتبه 

A 

قابلیت های   90-100 از وجود  دارد،  قدرتمندی  سازمانی  است، ساختار  این شرکت خوب  کار  و  وضعیت کسب 

همچون    – نوآورانه و فناورانه قابل توجهی بهره می برد، چشم انداز رو به رشدی دارد و سوابق غیرمعمولی  

 ندارد.  –عدم صداقت در اجرای تعهدات 

B 
سعه، وضعیت خوبی دارد. عالوه بر این، شرکت موفق به حفظ سوابق  این شرکت از نظر عملیاتی و روند تو 70-89

 اعتباری خوب و ایجاد نقاط قوت متعددی شده است.

C 60-69  .وضعیت این شرکت، همراستا با میانگین صنعت است 

D 
به  وضعیت این شرکت نسبت به میانگین صنعت، ضعیف تر است، روند درآمدزایی ضعیفی دارد و روند رو   40-59

 رشدی در آن به چشم نمی خورد. 

E 
با این   >40 ارتباط  برد.  اعتباری بدی رنج می  از وجود سوابق  و  اوضاع این کسب و کار بسیار ضعیف است 

 شرکت توصیه نمی شود. 

N  اطالعات ناکافی 
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 رتبه اعتباری مالیاتی 

 صادرکنندهنهاد  رتبه اعتباری مالیاتی  کد شناسه مالیاتی  سال اعتبارسنجی 

- - - - 

 سایر رتبه های اعتباری 

 تاریخ نهاد صادرکننده  رتبه اعتباری  سال اعتبارسنجی اعتبارسنجی

 اعتبار کلی*  2022 واردات و صادرات 
منطقه اقتصادی شهر تانگشان،  

 استان هبئی 
2022-04-05 

عالوه بر این، شرکت های دارای مجوز نیز به دو دستة دارای مجوز  سه دستة دارای مجوز، دارای اعتبار کلی و غیرمعتبر دسته بندی می شوند. ترتیب اعتبار، به  اعتبارسنجی حوزه واردات و صادرات، شرکت های چینی به فرایند   * در 

 پیشرفته و دارای مجوز کلی دسته بندی می شوند.  
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 ریسک حقوقی

 پرونده های حقوقی 

 موضوع شکایت طرف دعوی  شماره پرونده 
آخرین  تاریخ 

 دادگاه 

وضعیت  

 پرونده 
 دادگاه 

مبلغ  

 دعوی 

(2021) Ji 0702 Min Chu No. 2212 اختالف بر سر   خواسته

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2022-01-26

  
دادگاه  

 بدوی 

دادگاه خلق منطقه کیادونگ، شهر  

 ژانگ جیاکو، استان هبئی 

- 

(2021) Ji 0202 Min Chu No. 1607 اختالف بر سر   خواسته

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2021-07-14

  
دادگاه  

 بدوی 

شهر  لونان،  منطقه  خلق  دادگاه 

 تانگشان، استان هبئی 

- 

(2021) Ji 0702 Min Chu No. 1060 اختالف بر سر   خواسته

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2021-06-20

  
دادگاه  

 بدوی 

دادگاه خلق منطقه کیادونگ، شهر  

 ژانگ جیاکو، استان هبئی 

- 

(2020) Ji 0225 Min Chu No. 1352 

(2021) Ji 02 Executive No. 937 

خواسته  

 )بازنده(

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2021-01-25

  
رأی   اجرای 

 بدوی 

تانگشان،  شهر  خلق  میانی  دادگاه 

 استان هبئی 

4.5  

میلیون  

 یوآن 
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دادگاه خلق شهرستان لِتینگ، شهر  

 تانگشان، استان هبئی 

(2019) Ji 0203 Min Chu No. 2468 

(2019) Ji 02 Executive No. 21026 

خواسته  

 )بازنده(

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2020-03-09

  
رأی   اجرای 

 بدوی 

تانگشان،  شهر  خلق  میانی  دادگاه 

 استان هبئی 

شهر   لوبئی،  منطقه  خلق  دادگاه 

 تانگشان، استان هبئی 

  3حدود 

میلیون  

 یوآن 

(2019) Ji 02 Executive No. 22292   :خواسته

 اجرای حکم 

- 2019-10-31

  
رأی   اجرای 

 بدوی 

تانگشان،  شهر  خلق  مبانی  دادگاه 

 استان هبئی 

  5.2حدود 

میلیون  

 یوآن 

(2019) Ji 02 Min Chu No. 137 - سر بر  اختالف  

  قرارداد 

 وام  تسهیالت

2019-07-31

  
دادگاه  

 بدوی 

تانگشان،  شهر  خلق  میانی  دادگاه 

 استان هبئی 

- 

(2019) Ji 0202 Min Chu No. 403   خواسته

 )تبرئه( 

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2019-07-15

  
دادگاه  

 بدوی 

شهر  لونان،  منطقه  خلق  دادگاه 

 تانگشان، استان هبئی 

- 
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(2019) Ji 02 Executive No. 5742   :خواسته

 اجرای حکم 

- 2019-06-09

  
رأی   اجرای 

 بدوی 

تانگشان،  شهر  خلق  مبانی  دادگاه 

 استان هبئی 

  4.1حدود 

میلیون  

 یوآن 

(2018) Ji 0291 Min Chu No. 228 

(2018) Ji 02 Min Ju end No. 367 

(2019) Ji 02 Min end No. 329 

پس   خواسته: 

از تجدید نظر،  

از   برخی  از 

تبرئه   اتهمات 

 شده است.

  سر بر  اختالف

  قرارداد 

 وام  تسهیالت

2019-02-28

  
 دادگاه مبانی خلق شهر تانگشان تجدید نظر 

صنعتی فناوری  دادگاه خلق منطقه  

 های پیشرفته تانگشان

میلیون   5

 یوآن 

(2017) Ji 0203 Min Chu No. 4454 

(2018) Ji 02 Min Zhong No. 5918 

  سر   بر  اختالف -

  تسهیالت   قرارداد 

 وام 

2018-09-12

  
 دادگاه مبانی خلق شهر تانگشان تجدید نظر 

تانگشان،  شهر  لوبئی،  دادگاه خلق 

 استان هبئی 

- 

 اطالعات افراد غیرصادق مشمول اعمال قانون 

ت مال بدهی را داشته  اگر شخص حقوقی/حقیقی بعد از صدور قرار اجرا توسط دادگاه، همچنان از پرداخت مال بدهی سرباز زند )مخصوصاً در صورتی که توانایی پرداخ

 اعمال قانون ثبت می شود. باشد(، نام فرد حقیقی/حقوقی رسماً در فهرست افراد غیرصادقِ مشمول 
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 نام دادگاه شماره پرونده 
مبلغ محکومیت  

 شرکت 
 وضعیت  تاریخ دادگاه 

(2021) No. 937, Ji 02  عدم انجام تعهدات  10-01-2021 5490000.00 دادگاه میانی خلق تانگشان 

(2021) Ji 02 Executive No. 939  عدم انجام تعهدات  10-01-2021 6100000.00 دادگاه میانی خلق تانگشان 

(2019) Ji 02 Executive No. 21026  عدم انجام تعهدات  14-10-2019 3085544.00 دادگاه میانی خلق تانگشان 

 میلیون یوآن  14.6755 مبلغ کل تعهدات اجرا نشده 

 قرار منع با اِعمال محدودیت مخارج روزانه 

بر مخارج روزانه نیز  معموالً اگر نام شخص حقیقی/حقوقی در فهرست افراد غیرصادق مشمول اِعمال قانون ثبت شود، به صورت همزمان قرار منع با اِعمال محدودیت  

 برای او صادر می شود.  

 تاریخ دادگاه  خواهان شماره پرونده 
شخص حقیقی مشمول  

 محدویت 

(2021) Ji 02 Executive No. 939 10-01-2021 تان لِتینگ رس انجمن اتحادیه اعتبار روستانی شه 
Song Haiyou 
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(2021) No. 937, Ji 02 10-01-2021 تان لِتینگ س انجمن اتحادیه اعتبار روستانی شهر 
Song Haiyou 

 

(2019) Ji 02 Executive No. 21026  بانکChina Minsheng  14-10-2019 شعبه تانگشان 
Song Haiyou 

 

 دادگاه برگزاری جلسه اطالعیه

 دادگاه تاریخ  موضوع پرونده  شماره پرونده  خواسته خواهان/شاکی/دادستان

 انجمن اتحادیه اعتبار روستایی شهرستان لِتینگ 

Tangshan Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd. [بازنده] 

Tangshan Sunrise Ceramics 

Equipment Co., Ltd. [بازنده] 

(2020) Ji 

0225 Min 

Chu No. 

1371 

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2020-08-06 

 انجمن اتحادیه اعتبار روستایی شهرستان لِتینگ 
Tangshan Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd. [بازنده] 

(2020) Ji 

0225 Min 

Chu No. 

1352 

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2020-08-06 
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Tangshan Sunrise Ceramics 

Equipment Co., Ltd. [بازنده] 

 شعبه تانگشان )رد شکایت( Zhangjiakouبانک 

Song Haibo [تبرئه] 

Tangshan Ruheng Business Co. , 

Ltd. , Chang Gang [تبرئه] 

Tangshan Sunrise Ceramics 

Equipment Co., Ltd. [تبرئه] 

(2019) Ji 

0202 Min 

Chu No. 

403 

اختالف بر سر  

قرارداد  

 تسهیالت وام 

2019-04-11 

 اطالعیه دادگاه

 موضوع پرونده  شماره پرونده  خواسته  خواهان/شاکی/دادستان 
  نوع اطالعیه و تاریخ 

 صدور

لی  اگروه هلدینگ م 

Zhangjiakou 

Tangshan Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd. 

Tangshan Sunrise Ceramics Equipment 

Co., Ltd. 

(2021) Ji 0702 

Min Chu No. 2212 

قرارداد  اختالف بر سر 

 تسهیالت وام 

 مستندات احکام 

2022-01-26 
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Tangshan High-tech Development Zone 

Jinfangyuan Gift Box Processing Factory 

Chang Gang 

Li Rufen 

Song Haibo 

گروه هلدینگ مالی  

Zhangjiakou 

Tangshan Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd. 

Tangshan Sunrise Ceramics Equipment 

Co., Ltd. 

Tangshan High-tech Development Zone 

Jinfangyuan Gift Box Processing Factory 

Chang Gang 

Li Rufen 

Song Haib 

Tangshan Zhihai Ceramics Industry Park 

Management Limited 

 -  - 

کپی متن شکایت و  

 احضاریه

2021-10-20 
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گروه هلدینگ مالی  

Zhangjiakou 

Tangshan Ruheng Trading Co. , Ltd. 

Tangshan Sunrise Ceramic Equipment 

Co. , Ltd. 

Chang Gang 

Song Haibo 

Li Rufen 

 -  - 

کپی متن شکایت و  

 احضاریه

2021-10-20 

 احکام دادگاه

 موضوع پرونده  شماره پرونده 
 مبلغ پرونده 

 )یوآن( 
 حکم دادگاه  شاکی/خواهان 

(2021) Ji 0202 

Min Chu No. 

1607 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Zhangjiakou Financial Holding 

Group Co., Ltd. 

گروه هلدینگ مالی ژانگ جیاکو از ادامه دادرسی  

 انصراف داد. 

(2021) Ji 0702 

Min Chu No. 

1060 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Zhangjiakou Financial Holding 

Group Co., Ltd. 

شهر  پرونده به دادگاه خلق منطقه لونان در 

 تانگشان منتقل شد.
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(2017) Ji 0203 

Min Chu No. 

4454 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- - - 

(2020) Ji 0225 

Min Chu No. 

1371 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
6100000.00 

Leting County Rural Credit 

Cooperative Association 

 Tangshan)  حکم اول: خواسته

Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd  محکوم به )

میلیون یوآن و   5بازپرداخت اصل وام به مبلغ  

میلیون یوآن به انجمن   1.1سود وام به مبلغ 

  10تعاونی اعتبار روستایی شهرستان لتینگ، تا 

بعد از ابالغ حکم دادگاه شد. پس از این   روز

،  2020آوریل  26آوریل تا   22مهلت، از تاریخ 

  %10.925افزایش یافته و به   %50نرخ سود وام  

آوریل   27درصد می رسد. جریمه تاخیر از تاریخ 

تا زمان بازپرداخت کامل اصل وام، قابل   2020

 پرداخت است.

 Tangshan Sunrise)  حکم دوم: خواسته

Ceramic Equipment Co., Ltd  نیز )
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مشترکاً و شدیداً در قبال این حکم، متعهد  

 خواهد بود. 

(2020) Ji 0225 

Min Chu No. 

1352 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
5490000.00 

Leting County Rural Credit 

Cooperative Association 

 Tangshan)  حکم اول: خواسته

Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd  محکوم به )

میلیون یوآن و   4.5بازپرداخت اصل وام به مبلغ  

هزار یوآن به انجمن   990سود وام به مبلغ 

  10تعاونی اعتبار روستایی شهرستان لتینگ، تا 

روز بعد از ابالغ حکم دادگاه شد. پس از این  

،  2020ریل آو 26آوریل تا   22مهلت، از تاریخ 

  %10.925افزایش یافته و به   %50نرخ سود وام  

آوریل   27درصد می رسد. جریمه تاخیر از تاریخ 

تا زمان بازپرداخت کامل اصل وام، قابل   2020

 پرداخت است.

 Tangshan Sunrise)  حکم دوم: خواسته

Ceramic Equipment Co., Ltd  نیز )

مشترکاً و شدیداً در قبال این حکم، متعهد  

 واهد بود. خ
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(2019) Ji 02 

Min Chu No. 

137 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- - - 

(2019) Ji 0202 

Min Chu No. 

403 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Zhangjiakou Bank Co., Ltd. 

Tangshan Branch 

شکایت بانک ژانگ جیاکو )شعبه تانگشان( رد  

 شد. 

(2019) Ji 02 

Min Zhong No. 

329 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Bank of Tianjin Co., Ltd. 

Tangshan High-tech Zone 

Sub-branch 

 )تجدید نظر( 

، دوم، سوم و پنجم دادگاه خلق منطقه  ولاحکام ا

صنعتی فناوری های پیشرفته تانگشان در پرونده  

(2018  )Ji0291 Minchu No. 228    تأیید

 شد. 

 م این پرونده به صورت ذیل تغییر کرد: حکم چهار

 Tangshan Sunriseخواسته )

Ceramics Equipment Co., Ltd  ،)

 Tangshan Yahua Paperخواسته )

Technology Co., Ltd( خواسته ،)Chang 

Gang( و خواسته )Li **  مشترکاً و شدیداً در )

قبال بازپرداخت اصل و سود مبلغ مطروحه در  

 متعهد خواهند بود. حکم اول 
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(2019) Ji 02 

Min Zhong No. 

329 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Bank of Tianjin Co., Ltd. 

Tangshan High-tech Zone 

Sub-branch 

 )تجدید نظر( 

احکام اول، دوم، سوم و پنجم دادگاه خلق منطقه  

صنعتی فناوری های پیشرفته تانگشان در پرونده  

(2018  )Ji0291 Minchu No. 228    تأیید

 شد. 

 حکم چهارم این پرونده به صورت ذیل تغییر کرد: 

 Tangshan Sunriseخواسته )

Ceramics Equipment Co., Ltd  ،)

 Tangshan Yahua Paperخواسته )

Technology Co., Ltd( خواسته ،)Chang 

Gang( و خواسته )Li **  مشترکاً و شدیداً در )

قبال بازپرداخت اصل و سود مبلغ مطروحه در  

 حکم اول متعهد خواهند بود. 

(2018) Ji 0291 

Min Chu No. 

228 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
5000000.00 

Bank of Tianjin Co., Ltd. 

Tangshan High-tech Zone 

Sub-branch 

 Tangshanحکم اول: خواسته )

Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd  محکوم به )

میلیون یوآن به   5بازپرداخت اصل وام به مبلغ  

  83: مبلغ 2018مارس  8همراه سود )تا تاریخ 

یوآن( به شاکی )بانک تیانجین،   737هزار و 
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شعبه منطقه صنعتی فناوری های پیشرفته  

روز بعد از ابالغ حکم می باشد. از   10تانگشان( تا 

مل،  تا روز بارپرداخت کا  2018مارس   9تاریخ 

محاسبه   %7.83جریمه تاخیر با نرخ ساالنه  

 خواهد شد. 

حکم دوم: شاکی )بانک تیانجین، شعبه منطقه  

تانگشان( می تواند  صنعتی فناوری های پیشرفته 

،  103نسبت به مصادره ملک واقع در پالک  

، ساختمان سان یی، منطقه لوبئی در  5ورودی  

شهر تانگشان و سرقفلی زمین دولتیِ اطراف ملک  

 اقدام نماید.

، ساختمان  4، ورودی 1301ملک واقع در پالک 

چانگ لونگ در منطقه صنعتی فناوری های  

پیشرفته تانگشان و سرقفلی ملک دولتیِ اطراف  

آن نیز بر اساس این حکم، قابل مصادره خواهد  

 بود. 
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(2018) Ji 0291 

Min Chu No. 

228 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Bank of Tianjin Co., Ltd. 

Tangshan High-tech Zone 

Sub-branch 

 Tangshanاعتراض خواسته )

Jinfangyuan Bone China 

Manufacturing Co., Ltd  به رأی دادگاه )

 رد شد.

(2018) Ji 02 

Min Zhong No. 

5918 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- Song** 

 خواسته()درخواست تجدید نظر از سوی  

( از درخواست تجدید نظر  ** Songخواسته ) 

 خود صرف نظر کرد. 

(2018) Ji 02 

Min Zhong No. 

5918 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- Song** 

 )درخواست تجدید نظر از سوی خواسته(

( از درخواست تجدید نظر  ** Songخواسته ) 

 خود صرف نظر کرد. 

(2018) No. 367, 

Ji 02 Min 

Jurisdiction End 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Tangshan Jinfangyuan Bone 

China Manufacturing Co., Ltd. 

 )درخواست تجدید نظر از سوی خواسته(

 درخواست تجدید نظر رد و حکم اصلی تأیید شد.

(2018) No. 367, 

Ji 02 Min 

Jurisdiction End 

اختالف بر سر قرارداد  

 تسهیالت وام 
- 

Tangshan Jinfangyuan Bone 

China Manufacturing Co., Ltd. 

 )درخواست تجدید نظر از سوی خواسته(

 درخواست تجدید نظر رد و حکم اصلی تأیید شد.
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 به موجب حکم دادگاه  مزایده اموال

 برگزارکننده نهاد  تاریخ مزایده  مبلغ ارزش گذاری )یوان(  مبلغ آغازین )یوان(  عنوان مزایده 

- - - - - 

 حکم بلوکه کردن سهام 

 

 احکام ممنوع الخروجی افراد مرتبط با شرکت

 تاریخ نهاد صادرکننده حکم  موضوع پرونده  نام

- - - - 

 عملکرد غیرعادی 

 تاریخ نهاد صادرکننده حکم  موضوع پرونده 

عدم امکان برقراری تماس از طریق آدرس های ثبتی منزل و/یا محل کار در بازرسی  

 های سرزده 

نهاد نظارت بر بازار، شعبه پارک صنعتی فناوری های  

 پیشرفته 

2020-06-01  

 نوع قرار  نام دادگاه  مبلغ سهام شرکت مشمول بلوکه سهام  فرد حقیقی/حقوقی مشمول حکم شماره پرونده قرار اجرا 

- - - - - - 
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 لیست سیاه 

 تاریخ نهاد صادرکننده حکم  موضوع پرونده  نام

- - - - 

 

 اطالعات نماینده قانونی

 ، نماینده قانونی آنها نیز هست Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که نماینده قانونی شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Sunrise Equipment Co., Ltd. 

日升设备有限公司 

مشمول   %60 فعال میلیون یوآن  1 2017-07 افراد  فهرست  در  حضور 

 اِعمال قانون
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 در آنها سرمایه گذاری کرده است ،   Sunrise Equipment اطالعات شرکت هایی که نماینده قانونی شرکت

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 

مشمول   %60 فعال میلیون یوآن  1 2017-07 افراد  فهرست  در  حضور 

 اِعمال قانون

 در آنها به عنوان نیروی کلیدی مشغول به کار بوده است ،   Sunrise Equipment اطالعات شرکت هایی که نماینده قانونی شرکت

 

 

 نماینده قانونی  نام شرکت 
تاریخ 

 تأسیس
 وضعیت اعتباری  عنوان شغلی  وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 

Song 

Haiyou 

مدیر   فعال میلیون یوآن  1 2017-07 مدیر، 

 اجرایی

افراد   فهرست  در  حضور 

 مشمول اِعمال قانون 
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 اطالعات سهامداران 

 نماینده قانونی آنها هستند ،   Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که سهامداران عمده شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 
 %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07

مشمول  حضور در فهرست افراد 

 اِعمال قانون

 در آنها سرمایه گذاری کرده اند   ،  Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که سهامداران شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 
 %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07

حضور در فهرست افراد مشمول  

 اِعمال قانون
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 در آنها به عنوان نیروی کلیدی مشغول به کار بوده اند،   Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که سهامداران شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 
 %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07

حضور در فهرست افراد مشمول اِعمال  

 قانون 

 

 اطالعات مدیران کلیدی

 نماینده قانونی آنها هستند ،   Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که مدیران کلیدی شرکت  

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., 

Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 

 حضور در فهرست افراد مشمول اِعمال قانون  %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07
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 در آنها سرمایه گذاری کرده اند،    Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که مدیران کلیدی شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 
 %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07

حضور در فهرست  

افراد مشمول  

 اِعمال قانون

Tangshan Yingsheng Bone China Manufacturing Co., 

Ltd. 

唐山莹晟骨质瓷制造有限公司 

2017-07 
میلیون   20

 یوآن 
 - %5 فعال

 

 در آنها به عنوان نیروی کلیدی مشغول به کار بوده اند،   Sunrise Equipmentاطالعات شرکت هایی که مدیران کلیدی شرکت 

 وضعیت اعتباری  درصد سهام وضعیت ثبتی  سرمایه ثبتی  تاریخ تأسیس  نام شرکت 

Tangshan Ruheng Trading Co., Ltd. 

唐山儒恒商贸有限公司 
 %60 فعال یوآن   میلیون 1 2017-07

حضور در فهرست  

افراد مشمول  

 اِعمال قانون
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Tangshan Yingsheng Bone China Manufacturing Co., 

Ltd. 

唐山莹晟骨质瓷制造有限公司 

2017-07 
میلیون   20

 یوآن 
 - %5 فعال

 ریسک همکاری

 . : مشاهده نشد ریسک برخواسته از اختالفات شرکت با تأمین کنندگان خود )با فروشندگان( •

 .: مشاهده نشد ریسک برخواسته از سایر اختالفات و روابط  •

 چالش های اداری دولتی

 جریمه های اداری دولتی

 تاریخ جریمه  منبع اطالعات نهاد اعمال کننده  مبلغ )یوان(  حکم جریمه  جریمه/نوع تخطی  شماره ابالغیه حکم

- - - - - - - 



 

37 

 

 بازرسی های دولتی

 نتیجه بازرسی تاریخ بازرسی نوع بازرسی  نهاد دولتی 

 31-05-2020 سرزده  نهاد نظارت بر بازار، شعبه پارک صنعتی فناوری های پیشرفته 

حوزه    29عدم انجام موفقیت آمیز 

بازرسی، به دلیل عدم امکان تماس با 

 شرکت، از طریق آدرس ثبتی 

 - 16-03-2016 - تانگشان کیفی و فنی اداره نظارت 

 افزاری جرائم نرم 

 تاریخ صدور  منبع اطالعاتی  موضوع جرم  شماره نسخه  نام نرم افزار 

- - - - - 
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 مالکیت معنوی

 اطالعات نشان های تجاری

 بین المللی  دسته بندی تاریخ درخواست  کد ثبت نام  وضعیت نشان  نام نشان تصویر نشان

 

Sunrise 

Equipment   
 تجهیزات ماشین آالت و   01-12-2013 13699998 ثبت شده 

 اطالعات ثبت اختراع 

 مخترع  تاریخ تأیید  تاریخ درخواست  کد درخواست  وضعیت قانونی  عنوان اختراع 

خط تولید خودکار دوکاناله با راندمان باال برای  

 تولید سرامیک براق 
CN انقضای مدت حق ثبت اختراع  8502.625496320  2014-10-12 2015-01-13 

Yang Xibo 

Zhang Chao 

Zhang Yaxing 

مخصوص   CNCفرم رولی چند سره   دستگاه

 سرامیک
CN اختراع  ثبت  حق مدت  انقضای 790.6540972012  2012-08-26 2013-03-12 

Chang Gang, 

Wang Lianfeng 
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 اطالعات ثبت اختراع جهانی

 مخترع  تاریخ تأیید  تاریخ درخواست  کد درخواست  وضعیت قانونی  عنوان اختراع 

- - - - - - 

 اطالعات گواهی نامه ها 

 تاریخ انقضا  صدور تاریخ  وضعیت نهاد صادرکننده  کد  نوع  عنوان گواهی نامه 

- - - - - - - 

 اطالعات کپی رایت )اعم از اثر و نرم افزار( 

 دسته بندی اثر  تاریخ ثبت  شماره مجوز  تاریخ تکمیل اثر  تاریخ انتشار اولیه اثر  عنوان

- - - - - - 



 

40 

 اطالعات استانداردها 

 وضعیت تاریخ صدور  صادرکننده  عنوان استاندارد مشخصات استاندارد سطح استاندارد استاندارد 

- - - - - - - 

 اطالعات دامنه های ثبت شدة شرکت 

 تاریخ ICPشماره مجوز  نام وب سایت  دامنه 

- - - - 

 

 


