
 ٥٣

 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 

  53-78 ، صفحات1390 دی و آذر، 10 و 9های  شماره
  

 با منافع یتشکیل گروه اقتصادبرای   و بسترهای قانونیآثار اقتصادی
  )جوینت ونچر( مشترک

  
  1علیرضا باستانی

  
آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو  ه طیشود ک  به نوعی از همکاری تجاری اطالق می)JV(جوینت ونچر 

این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج . شوند حاصله شریک می گیرند و در سود و زیان مشترک به عهده می
گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه  های قانونی الزم برای شکل خوشبختانه ظرفیت. ای دارد گسترده

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت  قانون یاد شده 107اهم شده است و به موجب ماده پنجم توسعه فر
دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و 

وابط و شرایط مربوط به آن ها در قالب شرکت مدنی و ض براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت
شدن زیرساخت قانونی،   با توجه به فراهم.و با رعایت موازین اسالمی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است

های آن نشان  های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه
توان چابکی در تولید به منظور  های فعال در بخش صنعت می ع همکاری اقتصادی میان بنگاهدهد با تعمیم این نو می

  .فراهم کردتر و طراحی بهتر  محصوالتی با کیفیت باالتر، قیمت مناسبحصول به تولید سریعتر 
  

جوینت ونچر، گروه اقتصادی با منافع مشترک، جوینت ونچر شرکتی، جوینت ونچر  :های کلیدی واژه
  .ردادی و سیستم تولید چابکقرا
  
  مقدمه. 1

مـشارکتی بـین دو یـا چنـد شـرکت مـستقل اسـت، بـه           ترتیبات همکاریینوع JV(2( جوینت ونچر
 سازمانی کامالً لحاظحقوقی سومی است که از   که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیتیا گونه

ونچـر بـه نـوعی از همکـاری     به عبارت دیگر، جوینـت  . است دهندگان اولیه جدا و مستقل ازتشکیل
 عهـده   رآن طـرفین مـدیریت فعالیـت خاصـی را بـه نحـو مـشترک بـ                  شود که طـی    تجاری اطالق می  

این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج . شوند حاصله شریک می گیرند و در سود و زیان می
های داخلـی    و یا شرکت یک کشور با یکدیگرهای داخلی  میان شرکتJVتشکیل  . ای دارد   گسترده

                                                 
 bastani.alireza@gmail.com                      .      ری اقتصاد و پژوهشگر وزارت صنعت، معدن و تجارتدانشجوی دکت. 1

2. Joint-Venture 
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54 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

کـشورها بـویژه کـشورهای      در حـالی کـه       .و خارجی موضوعی متداول در دو دهه اخیر بـوده اسـت           
توسعه تمایل زیادی به همکاری و تولید مشترک با تولیدکنندگان بزرگ جهانی داشته و ایـن                 حال در

4تمایل سبب گردیده قریب به      
 در عـین    1.های مختلف ایجاد شود     لیتهایی با م     ها میان بنگاه   JV از   3

های داخلی یـک کـشور نیـز غفلـت            توان از آثار مثبت این همکاری تجاری در سطح بنگاه           حال نمی 
. گیرد  صورت می2کبدو یا چند شرکت در سیستم تولید چامیان  همکاری ،از جمله این موارد. کرد

نعتی در دنیـای امـروز مطـرح بـوده و از     های مدرن در تولید ص  به عنوان یکی از پاردایم  چابکتولید  
  .باشد  شرکتی و یا قراردادی میJVدهنده آن ایجاد  جمله اجزای تشکیل

هـای داخلـی بـا        سازی برای تسهیل و شفافیت و در عین حال گسترش همکاری میان بنگـاه             نهاد
هـای    مودن بنگاه پذیر ن   ها برای توانمندسازی و رقابت      های خارجی از جمله شیوه      یکدیگر و یا با بنگاه    

 داشتن قوانین شـفاف و بـه روز در ایـن حـوزه از جملـه               ،در این میان  . شود  داخل کشور محسوب می   
الیحـه اصـالح و بـازنگری        قانون برنامه پـنجم توسـعه و         خوشبختانه در . باشد  ها می   نیازها و ضرورت  

  . استقانون تجارت این نیاز به درستی مورد توجه قرار گرفته 
 بینـی شـده در   و بـستر قـانونی پـیش   ها   میان بنگاه JVه منظور بررسی اهمیت تشکیلاین مطالعه ب

چهار بخش تشکیل    از   صورت گرفته است و    الیحه اصالح قانون تجارت      قانون برنامه پنجم توسعه و    
 و در بخش بعدی انـواع آن مـورد   پرداختههای آن   ویژگیو JV تعریفبه در بخش اول . شده است

داشـته و در    اختـصاص    JVبخش سوم به ارزیابی علل و آثار اقتصادی تشکیل          . یردگ  بررسی قرار می  
. دشـو   مـی  بررسـی الملـل     در سـطح بـین     JV وآثار تشکیل    چابک، سیستم تولید    JVآن دالیل تشکیل  

الیحـه اصـالح قـانون      ماده قانونی مربوطه در قانون برنامـه پـنجم توسـعه و             سرانجام در بخش چهارم     
  .ارزیابی خواهد شدل گروه اقتصادی با منافع مشترک تجارت در خصوص تشکی

  
 JV  تعریف قرارداد.2

قـوقی تعریـف     ح هـای  جوینت ونچر یک اصطالح دقیق حقوقی نیست و تقریباً در هیچ یـک ازنظـام              
الملـل اسـت کـه امـروزه          با این حال از پرکاربردترین اصطالحات در حقوق تجارت بین          .نشده است 

ایـن  .گیـرد  مختلف مورد اسـتفاده قـرار مـی    ی دنیا وارد شده و با معانی متنوع وها تقریباً در تمام زبان
امـروزه در   . هـای آمریکـا مورداسـتفاده قـرار گرفـت          آرای دادگـاه    به بعد در   1980اصطالح از سال    

                                                 
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_venture 
2. Agility 
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55 ...  آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل

کـار  سک بکیـد بیـشتر بـر مفهـوم ریـ     أبـا ت  (Enterprise) معادل لغت مؤسـسه  Venture آمریکا لغت
 .رود می

چارچوب حقوقی  ": دکن گونه تعریف می    جوینت ونچر را این    ،دانان فرانسوی   حقوق ژان شاپیرا 
ایـن همکـاری   . شـود  مـی  همکاری است که در آن خطرات احتمالی و مدیریت میان طـرفین تقـسیم  

ممکن است شکل یک شرکت واقعی را داشـته باشـد یـا بـه صـورت قـرارداد بـدون ایجـاد شـخص                         
  .")1385حکیمیان، (کار و سرویس باشد  ضمیمه قراردادیا باالخره شرکت به  حقوقی باشد

ی رخب. اند  حقوقی واقتصادی کشور ما جوینت ونچر را با تعابیر مختلفی ترجمه کرده            اتی ادب در
اسـتفاده قـرار گرفتـه     از مؤلفین با توجه به اینکه این اصطالح نخستین بار در قراردادهای نفتـی مـورد  

، یخزاعـ  (انـد  آن به قرارداد مشارکت تعبیـر کـرده   قرارداده و از 1یازاست آن را در مقابل قرارداد امت
پـذیری آن در مقابـل ماهیـت      حقوقی که انعطـاف     با عنایت به مشخصه اصلی این تأسیس       ایو  ) 1369

 تر را برای ترجمـه ایـن اصـطالح مناسـب     رپذی است، نهایتاً اصطالح مشارکت انعطاف     2غیرقابل انعطاف 
  .)1369، یخزاع (اند دانسته

این  ای دیگر از مؤلفین با اذعان به اینکه در زبان فارسی اصطالح مناسبی برای ترجمه عده
انتفاعی  عبارت وجود ندارد و با تکیه و تأکید بر خصوصیات این تأسیس حقوقی اصطالح مشارکت

رتی  اصطالح مذکور به مشارکت تجا،نیهمچن. )1373امام،  (اند را برای ترجمه آن مناسبتر دانسته
 به صورت )JV( المللی مشارکت تجارتی بین" :ان شده استیبترجمه و در تعریف آن ز ینالمللی   بین

 واحدهای تجارتی هستند که به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد

وسیله  ینتا بد نمایند گذاری می های نقدی و غیرنقدی خود را در آن سرمایه قرارداد فیمابین آورده
، یعرفان (عهده بگیرند رولیت اداره و مدیریت آن را بئدارای حق کاری در شعبه مشترک بوده و مس

1372.("  

المللی هر نوع ترتیبات   مشارکت تجارتی بینف کرد کهینگونه تعریرا ا  JVتوان یدر مجموع م
اری مذکور تشکیل  که ثمره همکیا گونهمشارکتی بین دو یا چند شرکت مستقل است، به  همکاری
 .است دهندگان اولیه  سازمانی کامالً جدا و مستقل ازتشکیللحاظحقوقی سومی است که از  شخصیت

طرفین، مدیریت  آن طی که شود می اطالق تجاری همکاری از نوعی به ونچر جوینت دیگر، عبارت به
 ،به این ترتیب. شوند یک میحاصله شر گیرند و در سود و زیان عهده میرفعالیت خاصی را به نحو مشترک ب

 لیسانس و عاملیت پخش و غیره از حیطه اعطاء بسیاری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی و

                                                 
1. Concession 
2. Corporation Partnership 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             3 / 26

http://ejip.ir/article-1-166-fa.html


56 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

در این معنای خاص که بیشتر  ).1385حکیمیان،  (شوند شمول اصطالح جوینت ونچر خارج می
ی جوینت ونچر را در موارد ها ترین ویژگی توان مهم دانان قرار دارد می مورد توجه مؤلفین و حقوق

  : ذیل خالصه نمود
 

  رابطه قراردادی. 1-2
شود حتی در مواردی که در قالب یک  می جوینت ونچر در هر صورت بر اساس یک قرارداد استوار

اصل تشکیل شرکت، روابط شرکا با شرکت  شود که در این صورت شرکت تجارتی سازماندهی می
قواعد راجع به نقل و انتقال سهام، منع رقابت شرکا  گیرد،  صورت میو معامالتی که احتماالً بین آنان

، نحـوه حـل و فـصل اختالفـات و مـوارد خاتمـه               آینـده سـرمایه در     با شرکت، نحوه و میزان افزایش     
.  براسـاس قـرارداد جوینـت ونچـر حـل و فـصل شـوند               بایست  یمهستند که    لیئهمکاری همه از مسا   

  . ونچر مبتنی بر یک قرارداد استگفت که جوینت توان  میبنابراین،
  فعالیت مشخص. 2-2

بودن زمینه فعالیـت کفایـت    شود و معین جوینت ونچر برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می      
 .خاص مدنظر باشد کند بلکه باید با ابعاد اقتصادی و جغرافیایی نمی

  
  کنترل مشترک . 2-3

در واقع  . برند خاصی را پیش می    ر فعالیت در چارچوب یک جوینت ونچر طرفین با همکاری یکدیگ        
چنانچه یکی از طرفین با وجـود       . ممیزه آن است   دخالت فعال طرفین در اداره جوینت ونچر از وجوه        

د، نـ سود فعالیت از مشارکت فعال در مدیریت امتنـاع کن          مشارکت در تأمین سرمایه و سهیم شدن در       
 جوینـت ونچـر را از       ،همین امر . نچر تحلیل نمود  عنوان جوینت و   توان روابط ایجاد شده را تحت      نمی

درآن بـسیاری از سـهامداران پـس از تـأمین بخـشی از سـرمایه شـرکت در                    های سـهامی کـه     شرکت
  ازنـت ونچـر  این ویژگی باعث تمایز جوی. کند  متمایز می،کنند فعالی ایفا نمی مدیریت شرکت نقش

کننده اعتبـار   گردد که درآن بانک یا تأمین ابه مییا قراردادهای مش ) تأمین مالی ( قراردادهای فاینانس 
اداره شـرکت خـودداری      نمایـد از دخالـت در      پس از اینکه بخـشی از سـرمایه فعالیـت را تـأمین مـی              

  .کند می
 
  شراکت در نفع و ضرر . 2-4

 در مواردی   ،به این ترتیب  . شراکت است   آنچه مهم است اصل    ،نسبت این شراکت فاقد اهمیت است     
دهـد    از فعالیت را انجـام مـی       ی بخش اجرت  به درخواست دیگری و در مقابل دریافت       که یک طرف  
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 1همین امر جوینت ونچر را از روابط پیمانکاری فرعی. نامیدر نت ونچای را جوی  توان چنین رابطه   نمی
  .کند های فنی و غیره متمایز می دادن کمک و
 
  قالب حقوقی . 2-5

هر چیز بر مبنای قـرارداد فیمـابین         چر روابط طرفین بیش از    طورکه گفته شد در یک جوینت ون       همان
ونچرهـا در هـیچ قالـب حقـوقی خاصـی قـرار               نیـست کـه جوینـت      اشود؛ اما این بدان معن     استوار می 

هـای حقـوقی مختلفـی از قبیـل          ونچر از قالب   بر حسب محل تشکیل ممکن است جوینت      . گیرند نمی
کند یا صرفاً بر اسـاس قـراردادی کـه تحـت قـوانین       شرکت تجاری یا مشارکت، کنسرسیوم استفاده

به هر حال قالب برگرفتـه شـده اعـم از اینکـه صـرفاً               . بپردازد محل به رسمیت شناخته شده به فعالیت      
 دیگری داشته باشد باید از بین نهادهای حقوقی کشور میزبان انتخاب شود       یک قرارداد باشد یا شکل    

  ).1383، یناج(
 
 انواع جوینت ونچر. 3

جوینـت ونچـر     الملل به انـواع بـسیار متنـوع و گونـاگون           با مطالعه موارد عملی در حقوق تجارت بین       
قـانونی کـشور یـا     کنیم که هر یک از آنها بر اسـاس مقتـضیات خـاص خـود و مقـررات               برخورد می 

نـت  یتوان جو  ی اما در مجموع م    ،کشورهای محل تشکیل و فعالیت شکل خاصی به خود گرفته است          
  :م کردی به دو نوع تقسونچر را

  
 ینت ونچر قراردادیجو. 1-3
بنگـاه   گذاری مشترک و در نتیجه بدون تأسـیس یـک   ای از جوینت ونچرها بدون انجام سرمایه  دسته

 از طـرفین    کیبوده هر    2بدون آورده که  این نوع جوینت ونچر     . گردند اقتصادی مشترک تشکیل می   
معموالً نظارت بر کـل فعالیـت     . گیرد  عهده می  ررا ب  ترکبر اساس قرارداد انجام بخشی از فعالیت مش       

گیرد؛ اما طرفین هریک به اسم خـود و بـه مـسئولیت              قرار می  3 عهده یک کمیته مدیریت مشترک    رب
ایـن گونـه از جوینـت ونچرهـا معمـوالً بـر اسـاس یـک         . رساند انجام می خود بخشی از فعالیت را به

گیرد بدون اینکه طرفین برای اجرای ایـن   مشترک شکل مییک قرارداد فعالیت  قرارداد همکاری یا

                                                 
1. Sub - Contracting 
2. Non- Equity Joint Venture 
3. Joint Management Committee 
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58 10 و 9های   شمارهسال یازدهممجله اقتصادی           

جوینـت    ن دلیـل بـه ایـن نـوع،          یبـه همـ    .به تأسیس یک بنگـاه اقتـصادی جدیـد بزننـد           قرارداد دست 
  .شود یگفته مقراردادی  ونچرهای

قـرارداد، فعالیـت کـامالً       مشارکت انتفاعی قراردادی نوعاً در جایی مناسب اسـت کـه موضـوع            
سـرمایه، تجهیـزات، مالکیـت       هـای تولیـد، فـروش، تـدارک        توانـد در عرصـه     یمشخصی است که م   

  :های نمونه از این قرار است وضعیت ی ازرخب. باشد... ها و دانش فنی، بازاریابی و  صنعتی، کمک
− JV   گـذار خـارجی نـه تنهـا        معموالً در این نوع مشارکت، سرمایه     : گذاری خارجی  سرمایه در 

ایـن ترتیـب    دهـد و بـه   گذاری انتقال مـی  ط به آن را نیز به محل سرمایهسرمایه خود بلکه دانش مربو
مهـم چنـین مـشارکتی،       یکـی از اهـداف    . یابـد   یمپذیر   طرف مشارکت اجازه ورود به کشور سرمایه      

گـردد و در   کـامالً رعایـت مـی    JVهـای    مشخـصه  گذاری  سرمایهدر این نوع    . انتقال تکنولوژی است  
 خـارجی قـرار گرفتـه       گـذاری   سـرمایه  ونگذاری خاصی تحت عنـوان     از کشورها موضوع قان    یبسیار
 .است

− JV شــایعترین نــوع: ه پیــشنهاد مــشترکئــقــرارداد ارا در JVطــرفین  در مــواردی اســت کــه 
پیـشنهادهای   شوند تا برای تهیـه طـرح و اجـرای یـک پـروژه خـاص                مشارکت به یکدیگر ملحق می    

 .ینده نمائارا) مشتری(قبول برای ثالث  مناسب و قابل

− JV وتوسـعه میـادین    معموالً این نوع مشارکت در زمینه اکتشاف نفـت : اکتشاف و توسعه در
منابع زیرزمینی از قبیل طـال،   های دیگر مانند اکتشاف معادن و تواند در زمینه گیرد و می آن انجام می

ین چنـین مـشارکتی ایـن اسـت کـه طـرف       مشخصه. نیز صورت گیرد ... های قیمتی و   نقره، مس، سنگ  
اکتـشاف و سـپس اسـتخراج توافـق      مشارکت با قیـد مـدت همکـاری در دو موضـوع اصـلی؛ یعنـی      

 تمایل دارند کـه مبـادرت بـه تأسـیس شـرکت مجـری طـرح                طرفین اغلب  JVدر قرارداد   . نمایند می
(Operator)  شرکت انجام اقدامات الزم برای تحقق اهداف مـشارکت   نمایند که وظیفه اینمبادرت

استخراج به نسبت سـهم طـرفین بـوده و منـابع اسـتخراج شـده بـه         نه عملیات اکتشاف وهزی. باشد می
در این نـوع مـشارکت، عـالوه بـر          . شود شده بین طرفین تقسیم می     مصرف های نسبت سرمایه و هزینه   
مشارکت انتفاعی وجود دارد هر یـک از طـرفین مـشارکت، مالـک وسـایل و                  شرایط عمومی که در   
 .یدآ کند و به مالکیت مشترک طرفین درنمی ه میئی اجرای طرح ارابرا تجهیزاتی است که

− JVحقـوقی توافـق    دو یا چند بانک به اتفاق یک یا چنـد شـخص حقیقـی یـا    : امور بانکی در
 نمـوده و در     مبـادرت  زمـان محـدود    کنند که به تأمین سرمایه الزم برای انجـام فعـالیتی معـین در              می

شـخص  .  نماینـد مبـادرت  طـرح مـوردنظر   بایست به اجرای یمقابل، اشخاص طرف قرارداد مذکور م   
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59 ...  آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل

های شـخص مجـری      ند حساب توا می مجری طرح قدرت اتخاذ تصمیم در مدیریت سرمایه را دارد و          
 .شود ها تقسیم می  بین بانکگذاری سرمایه را کنترل نماید و سود حاصل از اجرای طرح به نسبت

− JVانعقــاد قراردادهــای  تمانی از طریــقهــای بــزرگ ســاخ اجــرای طــرح یمــور ســاختمان در ا
کنسرسیوم رایج اسـت یعنـی طـرفین مـشارکت       و چه به صورتJVمشارکت چه به صورت قرارداد    

نمایند و سپس    فق می ا تو ،طول فعالیت خود به آن متعهد باشند       بایست در  ابتدا نسبت به اصولی که می     
 طرفین ممکن است که راجـع  جزئیات آن توافق کرده و حسب مورد    نحوه انجام طرح و    درخصوص

 اینکـه در خـصوص تعیـین مـدیر پـروژه      انندنیز توافقاتی داشته باشند؛ م به یک یا چند موضوع دیگر
هـای   از طرفین نسبت به کارکنان خود حفظ حقوق مالکیـت صـنعتی و پروانـه    های هر یک مسئولیت

 .نمایند مربوط توافق

− JV   هـا و امکانـات      آورده رکت با استفاده از    مشا نیدر این خصوص، طرف   : تحقیق و توسعه   در
انجـام داده و سـود حاصـل از     طرف دیگر به ویژه دانش فنی کار تحقیقی را در یـک یـا چنـد زمینـه         

د در توسعه یا تولید محصوالت      نپذیر می شود یا هریک از طرفین     تحقیق و توسعه بین آنان تقسیم می      
 .را به دیگری ارائه نماید د و نتیجه کار خودنای به طور تخصصی کار کن ویژه

کـاالی   هایی که با تالش خود برای فروش        نمایندگان و یا واسطه    :عاملیت توزیع یا نمایندگی    −
شود این رابطه نیـز      شخص ثالث اقدام نمایند و سود حاصل از این فعالیت به صورت مشترک حاصل             

 . شناخته شده استJVاز نوع 

− JV ه موجـب آن دو یـا چنـد شـخص مبـادرت بـه        هرگونه مشارکتی که ب:خرید و فروش  در
منقول و یا غیرمنقول یا اوراق سهام و قرضه نمایند مشروط برآنکه معامالت آنهـا   مال خرید و فروش  

 تجـاری شـناخته شـده اسـت     در امـور  JV و قرار بر تقـسیم سـود وزیـان باشـد     طور اشتراکی بوده به
 ).1385حکیمیان، (

انبوه  راردادی که بین یک مخترع و یا کاشف برای تولید ق:استفاده از اسم تجاری و حق ثبت      −
مـصادیق ایـن    گـردد نیـز از   کاال و عرضه به بازار و استفاده از اسـم تجـاری و حـق ثبـت منعقـد مـی      

 .مشارکت شناخته شده است

در   قراردادهایی که موضوع آن عملیات باغبـانی و زراعـی باشـد و            :عملیات زراعی و باغبانی    −
همچنین قراردادهایی که   . لحاظ شده و بین طرفین مخارج وسود تقسیم گردد         JV آن شرایط قرارداد  

و قـرارداد تـدارک کـاال و        ) فرانـشیز  (موضوع آنها استفاده از پروانه فعالیت یا حق امتیـاز مخـصوص           
انتفـاعی را داشـته باشـند نیـز از مـوارد مـشارکت        های مـشارکت  باشد که سایر ویژگی... خدمات و 

 .)1380خبره،  (شود میانتفاعی تلقی 
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 ینت ونچر شرکتیجو. 2-3
 قـراردارد کـه درآن طـرفین بـرای همکـاری بـا یکـدیگر و تحقـق اهـداف                    JVدر مقابل، نوع دیگـر      

متمرکز  های خود را در این بنگاه آورده. کنند یاقدام ممشترک به تأسیس یک بنگاه اقتصادی جدید 
را جوینـت ونچـر بـا        این دسته . پذیرد تصادی انجام می  کنند و هدایت فعالیت از طریق این بنگاه اق         می

 .نامند می 2 یا جوینت ونچر سرمایه یا جوینت ونچرهای شرکتی1آورده

قبلـی اراده طـرفین بـرای همکـاری بـه صـورت              در این قسم مشارکت تجارتی، بـرخالف نـوع        
کت بـسیار   االصول مـدت ایـن نـوع مـشار         یابد و به همین جهت علی      تأسیس شرکتی تجاری بروز می    

 البته ورود بـه ایـن نـوع مـشارکت لزومـاً نیازمنـد      . باشد مدت مشارکت نوع قراردادی آن می    بیشتر از 
ممکـن اسـت یـک یـا چنـد شـریک وارد شـرکت                گـاه . تأسیس شرکت تجاری جدید نخواهد بـود      

 االصول به صورت انتقال مقداری از سهام و یا افزایش سرمایه صـورت  موجود شوند که علی تجاری
کنتـرل شـرکت     گیرد؛ بنابراین در این مبحث از قرارداد اصولی وپایه ایجاد مشارکت، مدیریت و             یم

  .مشترک سخن خواهیم گفت
  
 های جوینت ونچرهای شرکتی ژگی وی. 1-2-3

مـشترک و     از تأسـیس شـرکت     پـیش طرفین جوینت ونچر شرکتی     : قرارداد اصولی یا قرارداد پایه     −
بـه صـورت      حاصل مذاکرات و توافقات خـود را       ن شخص حقوقی   اختیارات خود به ای    تمامتفویض  

 آنها را تشکیل آیندههمکاری  شود و مبنای قراردادی کتبی که به آن قرارداد اصولی یا پایه گفته می
قرارداد مذکور اهداف مشارکت، میـزان سـرمایه         نظر به اینکه در   . رسانند  تنظیم و به امضا می     دهد می

نامـه و مجوزهـای    مـشارکت، چگـونگی اخـذ تـصویب     آن، شـکل حقـوقی  موردنیاز و طریقه تـأمین  
های مالی و نحوه تنظیم آنهـا، نقـل و انتقـال سـهام، مـدت                 گزارش های مالی اضافی،   موردنیاز، تأمین 

، موارد معذوریت اجرای تمام یـا  آیندهنحوه حل و فصل اختالفات احتمالی  مشارکت، قانون حاکم،
 شـود بـه جهـت جامعیـت آن         ی زبان رسمی قرارداد تـذکر داده مـی        قرارداد مشارکت و حت    ی از بخش

آن خواهـد    قرارداد مذکور حاکم بر قراردادهـای فرعـی بعـد از          . شود قرارداد اصولی و پایه گفته می     
قـرارداد اصـولی    اولیه در بود و معموالً به جهت احتراز از بروز اختالفات احتمالی ناشی از مذاکرات

بـا ملحقـات و ضـمایم آن تـصریح      رقابل انفکاک بودن قرارداد مـذکور ضمن تأکید بر وحدت و غی

                                                 
1. Equity Joint Venture 
2. Corporate Joint Venture 
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61 ...  آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل

تاریخ امـضای قـرارداد اصـولی فاقـد اعتبـار       های شفاهی و کتبی مقدم بر آن هم ازشود که توافق می
  .باشدمی

 مختلف خواهدسه بعد صوالً کنترل شرکت مشترک دارای ا: کنترل و اداره شرکت مشترک −

 . کنترل فنی و تکنولوژیو کنترل مدیریت ،الکیت سهامکنترل م بود که عبارتند از
 

  کنترل مالکیت سهام) الف
مـستقیمی بـا میـزان دخالـت و      نظر به اینکه حدود مالکیت هر یک از شرکای شرکت مشترک رابطه

هـای کنتـرل و اداره شـرکت    اهـرم   یکـی از ،تأثیر تصمیمات شریک بر اداره و کنتـرل شـرکت دارد  
مـشترک معمـوالً براسـاس میـزان      اداره و کنتـرل شـرکت  . لکیت سهام اسـت مشترک اهرم کنترل ما

ای موارد  ضابطه کلیت نداشته و در پاره  ایناماشود که هر شریک در شرکت دارد؛  سهمی انجام می
دانیم ممکن است بدون توجه به میزان سهام بـرای          می گونه که  همان  زیرا ،کننده باشد  تواند گمراه می

ای یا حتی قـرارداد اولیـه یـا تـشکیل      اساسنامه شرکت یا قرارداد جداگانه ز شرکا دریک یا چند نفر ا
قید شود که اتخاذ تـصمیم در موضـوعات خاصـی کـه مربـوط بـه کنتـرل و اداره         مشارکت تجارتی
این قـسم کنتـرل کـه از    . اتفاق آرا یا با موافقت دارندگان سهام خاص صورت گیرد شرکت است به

اتخـاذ   تواننـد از  است که صاحبان چنین سـهامی مـی  اشود، بدین معن  منفی یاد میعنوان کنترل آن به
اشخاصی باشـد کـه    تواند ناقض نظر این حق کنترل می   . تصمیمات خالف منافعشان جلوگیری نمایند    

   ).1373امام،  (دانند می  یا بیشتر از سهام را تنها تضمین کنترل شرکت درصد51مالکیت 
عالوه . سهام است یرش نوعی حق وتو برای دارندگان طبقه خاصی ازروش فوق در حقیقت پذ

مـدیریت یـا قـرارداد تـأمین      برروش فوق، ممکن است صاحبان سهام اقلیت از طریـق انعقـاد قـرارداد   
نتیجه آنکـه ضـابطه     . تکنولوژی، مواد و خدمات مورد نیاز کنترل شرکت مشترک را دراختیار گیرند           

مشترک ضابطه قابل اطمینانی نخواهد بود؛  رل اداره و مدیریت شرکتکنترل مالکیت سهام برای کنت
و اعمال حق کنترل و اداره شـرکت مـشترک وجـود     چرا که همیشه رابطه مستقیم بین مالکیت سهام

حدود اختیارات هـر یـک از سـهامداران در اداره شـرکت       الزم است که برای تعیین،بنابراین. ندارد
کننـده   توانـد گمـراه   ای موارد می قرارداد چرا که این ضابطه در پاره وجه مورد تنیزعوامل دیگری را 

  .باشد
 

  کنترل مدیریت) ب
اداره عـام اسـت و شـامل         این. هیأت مدیره از ارکان شرکت و مسئول اداره و مدیریت شرکت است           

همچنـین اداره امـور     . شـود  مـی   اساسـنامه و مجـامع عمـومی       اعطـاء گیری در حدود اختیارات      تصمیم
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 اموری است که شـرکت بـرای انجـام     تمامجاری شرکت شامل انعقاد قراردادها و به طور کلی انجام  
 107مطابق مـاده  . امور شرکت را در برمی گیرد آنها تأسیس شده و نیز نظارت دقیق بر حسن اجرای

ب  از بـین صـاحبان سـهام انتخـا         بایست  یممدیره   تجارت، هیأت  ی از قانون  بخشالیحه قانونی اصالح    
مـدیریت  خـصوص  لـزوم انتخـاب مـدیران از بـین سـهامداران در       در آغاز ممکن است ضابطه. دشو

های مشترک که طـرفین قـرارداد دارای    نماید؛ چرا که در شرکت های مشترک ایجاد مشکل شرکت
هـای تجـاری چنـدملیتی هـستند خـود رأسـاً امکـان حـضور در          شـرکت  دو ملیت مختلف و معمـوالً 

ی از قانون تجارت بـا  بخشدر جهت حل مشکل، الیحه قانونی اصالح . ندارند رامدیره شرکت  هیأت
مدیره مشکل مذکور را برطـرف   انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی به عضویت هیأت تجویز امکان

همچنین در صورتی که شرکای مشارکت تجاری، شرکت با مسئولیت محدود را مبنای             . نموده است 
از  انند مدیر یا مدیران مورد نظر را از بـین خـود یـا حتـی افـراد خـارج      تو خود قراردهند می همکاری

اساسـنامه   حتـی در )  قـانون تجـارت  104مـاده  (شرکت برای مدت محدود یا نامحدود معـین نماینـد   
از شرکا بـرای   بینی و موافقت نمایند که هریک شرکت با مسئولیت محدود ممکن است طرفین پیش

نحـوه اداره شـرکت در    هـای مربـوط بـه   اصـوالً توافـق  . دار شـوند  همدت معینی اداره شرکت را عهد
بـه منظـور کنتـرل       .شـود  قرارداد مشارکت که ما از آن به قرارداد اصولی یا پایه تعبیرکردیم قیـد مـی               

 ممکـن اسـت     .شـود بینی می  های مختلفی در قرارداد مشارکت پیش      حل مدیریت شرکت مشترک راه   
اتخـاذ تـصمیم در مـوارد خاصـی      بینـی شـود کـه بـرای     شترک پـیش  مگذاری سرمایهنامه  در موافقت

 مشترک و یا گذاری سرمایهمفاد موافقتنامه  همچون افزایش یا کاهش سرمایه، اننتقال سهام، تغییر در
 در حـدی  بایـست  یمـ اکثریت خاص . مدیران الزم است ی اکثریت خاصأانتصابات مدیران ارشد ر

 درصـد  50در اقلیت و یا اگـر شـرکا بـه نـسبت       هر شریکد که حداقل رای یک مدیر منصوبنباش
ی موافق نصف به عالوه یک کل مدیران أمساوی باشد ر شریک باشند و تعداد مدیران منصوب آنها

نیز شرکا برای کنتـرل مـدیریت شـرکت اقـدام بـه تأسـیس        یگاه. برای تصویب موضوع الزم است
مدیریت با شرکت مشترک کنترل و اداره شرکت انعقاد قرارداد   سپس با،نمایند شرکت مدیریت می

  .شوند می دار مذکور را عهده
 
  کنترل فنی و تکنولوژیک )ج

 . اسـت یکی و تکنولـوژ ی،داشـتن دانـش فنـ   های کنتـرل و اداره شـرکت مـشترک    اهرم ازگریدیکی 
 شرکت   کنترل ین اهرم برا  ی از استفاده از ا    یکیل فقدان توان تکنولوژ   یتوسعه به دل   حال درکشورهای  

 .مشترک برخوردار نخواهند بود
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  JVل یعلل و آثار اقتصادی تشک. 4
های داخلی و خارجی موضوعی متداول در دو دهـه    های داخلی و یا شرکت       میان شرکت  JVتشکیل  

توسـعه تمایـل زیـادی بـه همکـاری و       حـال  کشورها بویژه کشورهای در در حالی که    .اخیر بوده است  

4ن بزرگ جهانی داشته و این تمایل سبب گردیده قریب به تولید مشترک با تولیدکنندگا
 ها JV از 3

توان از آثار مثبت اینگونه همکاری  در عین حال نمی. های مختلف ایجاد شود هایی با ملیت میان بنگاه
یـا   همکـاری دو  ،از جملـه ایـن مـوارد      . های داخلی یک کشور نیز غفلت کرد        تجاری در سطح بنگاه   

هـای    ک به عنـوان یکـی از پـاردایم        بتولید چا . گیرد  صورت می ک  بتولید چا سیستم  چند شرکت در    
 JV ایجـاد   ،دهنـده آن   مدرن در تولید صنعتی در دنیای امروز مطرح بوده و از جملـه اجـزای تـشکیل                

 بـه   JVتـرین دالیـل تـشکیل        هدر این بخش پس ازبیان برخی از عمـد        .باشد  شرکتی و یا قراردادی می    
ک بررسـی و در  بـ های داخلی باشد، سیـستم تولیـد چا   تواند مورد توجه بنگاه ی که میعنوان موضوع 

  .شود الملل پرداخته می ادامه به آثار اقتصادی انعقاد جوینت ونچر در سطح بین
  

  JV لیل تشکیدال .1-4
 ت شرکتیمستحکم نمودن موقع •

 سکیها و ر نهیسرشکن کردن هز •

 یمال به منابع یل در دسترسیتسه •

 یدینه بنگاه تولی اندازه بهیای از مزایبرخودار •

 ین و مشتری نوی به تکنولوژیدسترس •

 یگاه اقتصادها در اداره بن ی به نوآوریدسترس •
  
  JV تشکیل بنگاه برای کیاستراتژاز جمله اهداف  −
 یهمکار •

 یها و تکنولوژ انتقال مهارت •

 یبخش تنوع •
 
  :توان به موارد زیر اشاره داشت می JV  بنگاه برای تشکیلیاهداف رقابتاز جمله  −
 یجاد تحوالت ساختاریتحت نفوذ خود قراردادن صنعت با ا •

  صنعتیدای ناپیها تی در برابر محدودیواکنش تدافع •
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  باالتری با قدرت رقابتیجاد واحدیا •

 تر به بازار عی سریدسترس •

 بنگاه  یکب چاء ارتقا •
 

  کب سیستم تولید چا.2-4
همیـشه  . کی در تولیـد کاالسـت     بهای فعال در بخش صنعت ، چا        ی بنگاه از جمله موضوعات مهم برا    

ایـن اهـداف بـا      . مشتریان خواهان محصوالتی با کیفیت باالتر، قیمت مناسبتر و طراحـی بهتـر هـستند              
هـای تولیـدی جدیـدی      سیـستم  بـه های اتوماسیون سنتی قابل حصول نبـوده و نیـاز      استفاده از تکنیک  

  .  مطرح شده استچابک سیستم تولید ،بر این اساس. دان را برآورده ساز تا نیازهای مشتریباشد می
تولیـد  : کند اشمویر مدیر اجرایی نشست بنگاه تولیدی چابک تولید چابک را چنین تعریف می            

) بینـی نـشده اسـت      مـی و پـیش    ئکه تغییـرات در آن دا     (چابک جهت بقا و پیشرفت در محیط رقابتی         
براساس . )1994اوکونور،   ( بتواند به تغییرات سریع بازار پاسخگو باشد       کند تا  نوعی توانایی ایجاد می   

پذیری سیستم مکانیکی در تولید محصول و مفـاهیمی ماننـد            این تعریف، تولید چابک شامل انعطاف     
کننده، کیفیت جامع و مهندسی مجدد       مینأتوانمندسازی کارکنان، روابط نزدیک بین تولیدکننده و ت       

   .ست اها شرکت
 برخـی نظریـات     ادامه در   .دانند پردازان تولید چابک را به عنوان یک سیستم می         ی از نظریه  بعض

  .کنیم آنها را بیان می
داند که به طور همزمان محصوالت متفاوتی را بدون نیاز بـه             آن را سیستمی می   ) 1993(کاپالن  

  . کند تجدید سازمانی و تعطیلی درکار تولید می
یک سیستم تولیـدی کـه عـالوه بـر تولیـد      ": کند  را چنین تعریف مینیز آن ) 1998(کوئین تانا   

با تغییـرات در طراحـی و ترکیـب محـصوالت و            ) تطبیق(محصوالت متنوع و کارا قابلیت سازگاری       
   ".دهی مجدد را دارا باشد شکل

العـاده جهـت     های فـوق   آن یک سیستم تولیدی با توانمندی     ) 2001(به زعم هوپر و همکارانش      
های محصول وخطوط تولیـد      چنین سیستمی توانایی تغییر سریع مدل     . یازهای متغیر بازار است    ن ءارضا

 بـه موقـع     های مشتــــریان به صـورت واقعـی و        را داراست و به طور نسبتاً مطلوبی به نیازها و خواسته          
   .تپاسخگوس
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از آن جملـه     .نگرنـد  پردازان دیگر به تولید چابک به عنوان یـک اسـتراتژی مـی             ی از نظریه  رخب
هستند که آن را به عنوان یک استراتژی اصلی جهت رقابت دانسته            ) 2000(وین آ سن و همکارانش      

  . های رقابتی قابل نگهداری در فضای بازار است اند که هدف، کسب مزیت و بر این عقیده
 توانـد شـرکتی    داننـد کـه مـی      نیز آن را به عنوان یک اسـتراتژی مـی         ) 1999(رابرتسون و جونز    

ایـن اسـتراتژی جهـت      . سـازد مجازی یا منعطف را ایجاد و با این کار انتظارات مشتریان را بـرآورده               
 نیـاز و خواسـته مـشتری        نیمأتـ  از بازار است که شرکت قادر بـه          1 کوچکی یها  بخشورود سریع به    

  . کند تا چابک شود هر سازمانی تمام تالش خود را می. است
هـایی کـه     متد جدید تولید که برای کارخانه     ": کند ریف می هـــرمزی تولید چابک را چنین تع     

هـای تولیـدی چابـک       سـازمان . سازی آن باشند یـک دوره رقـابتی فـراهم خواهـدکرد            خواستار پیاده 
دهی مجدد   محصوالتی با کیفیت باال بدون اشکال با زمان انتظار کوتاه همراه با ارتقاء و قابلیت شکل               

ها طراحی، مهندسی و تولید را با بازاریـابی و فـروش یکپارچـه و منـسجم                  این سازمان . کنند تولید می 
شــود   در چنــین روشــی محــصوالت دقیقــاً مطــابق بــا خواســته و نیــاز مــشتری ســاخته مــی .کننــد مــی

  ").1383، سیما خوش(

گیری را   تواند سطوح مدیـریت را کاهش داده و درنتیجه فرایند تصمیم          مفهوم تولید چابک می   
 .های تولیدی چابک در پاسخ به شرایط متغیـر بـازار، سـریع و منعطـف هـستند            سازمان .بخشدتسهیل  

برای افـزایش اثربخـشی   . کنند ای آنها اهرم می آنها قدرت عقالنی کارکنان را به جای قدرت ماهیچه 
. کننـد  ذاری اسـتفاده مـی    گـ هـای هدف   هـا از تکنیـک     ای توسعه محـصول، کمپـانی      های چندوظیفه  تیم

هـا بـا اهـداف کمپـانی کـه ممکـن اسـت شـامل سـطوح کیفیـت و                      ن استقالل این تـیم    هدفگذاری بی 
بایست منعطف و مستعد تغییـرات مـداوم    یمها  مدیریت این تیم. کند زمانبندی باشد، تعادل برقرار می 

  ).2001، یهرمز (ها یکنواخت و پیوسته است جریان اطالعات در داخل این سازمان. باشد
 بـرای  نـده ده شـکل  امـل  وع 2001 سـال  در  و گاناسکاران1999 الس در همکارانش و شارپ

  :)1383سیما،  خوش (اند چابک را به شرح زیر معرفی کرده تولید
 مـستمر  بهبـود  توانمندسـازی،  اولیـه،  نمونـه  سـریع  ساخت الکترونیکی، تجارت  مشترک،بنگاه

 سیـستم  ریـسک و   و رتغییـ  مـدیریت  همزمان، مهندسی تیمی، چندمهارته، کارهای و افراد منعطف

  .محصول / تولید/  کار و کسب یکپارچه اطالعاتی
  
  

                                                 
1. NICHE 
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 مشترک بنگاه .1-2-4

 یفراینـدها  و زیرسـاختارها   هـر بنگـاه  ییبراسـاس توانـا   که مستقل های شرکت از موقتی یها شبکه
 صـورت  بـازار  خـاص  نیازمنـدهای ن یمأتـ  هدف با کار این و گذراند می اشتراک به را کار و کسب
 پاسـخگویی  تنهایی توانایی به امکانات و منابع کمبود به توجه با ها بنگاهعلت آن است که  .گیرد می
 صـرفه  بهمقرون  اقتصادی لحاظ از باشد پذیر امکان این امر هم اگر و ندارند را مشتریان نیازهای تمام به

 زمـانی  هدور یک در خاص محصولی ساخت مشتریان و نیازهای تمام به پاسخ برای ها بنگاه بنابراین. نیست

 نظـر  مـورد  پـروژه  تکمیـل  از پـس  و کـرده  ایجاد پیوند هم با هربنگاه یها ییتوانا براساس مشخص

 لحـاظ  از کـه  اسـت  شرکت دو یا چند شامل مشترک بنگاه مفهوم، گریبه عبارت د. شوند می منحل

 یمشتر ینیازها جهت رفعتوان آنها  سینرجیک صورت به و هستند پراکنده و غیرمتراکم جغرافیایی
  .شود می ترکیب  بازار یتقاضا به سریع پاسخ و
  

 الکترونیکی تجارت. 2-2-4

 تکنولـوژی . گـردد  تجـارت مـی   زمـان در  هزینـه و  کـاهش  باعـث  الکترونیکی ابزارآالت از استفاده
 مـشتری  نیازهای بر نظارت از متفاوت، های روش با مشتری اغنای و چابکی به یدستیاب برای اینترنت

. نمایـد  مـی  اهرمـی  نیـز  را افـراد  و اطالعـات  اثر و نموده کمک مشتری های بهتر پردازش پشتیبانی تا
 مـورد  که شکلی در و نیاز  موردیجا نیاز مورد زمان در که گردد می اهرمی زمانی اطالعات ارزش
 گیری تصمیم جهت در اطالعات و دانش با که زمانی هم افراد. گیرد قرار افراد دسترس در است نیاز

   .داشت خواهند اهرمی اثر شوند توانمند
 اسـت،  چابـک ضـروری   تولید برای کنندگان مینأت و مشتریان بین نزدیک تعامل که ییآنجا از
، واقـع  در. گیرد می نظر در اًمسلم را و نیازهایشان مشتریان جغرافیایی پراکندگی الکترونیکی تجارت
 و سـریع  صـورت  بـه  مشتری تقاضای به پاسخ مانز بهبود الکترونیکی، تجارت پشت اصلی انگیزش
 یکی از عنوان به الکترونیکی تجارت که باشد می زمان هر در مشتریان تقاضای به پاسخ  نیز وممکن

  .شود می مطرح چابک کلیدی تولید های سازندهترین توانا
  
  اولیه نمونه سریع ساخت. 3-2-4
 ایـن  ایجـاد  برای. گویند سریع صورت به حصولم از نسخه یک ایجاد و طراحی را اولیه سازی نمونه
 هـای  ویژگـی  بایـد  بلکـه  باشـد  داشـته  را محـصول نهـایی   های ویژگی تمام که نیست ضروری نسخه
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 هـای  تکنولـوژی  کمک با اولیه سازی نمونه .باشد دارا را گیرد می انجام تست آن روی بر که کلیدی
  .گیرد می پیشرفته انجام

  
   توانمندسازی. 4-2-4
 تـشکیل  )شود واقع نیاز مورد که زمانی(را  غیررسمی شبکه که هستند افرادی شامل توانمند نانکارک
 هایـشان  شغل و کارها ها سازمان از بسیاری. باشند داشته را کار انجام این توانایی ثرؤم طور به و داده
 انتقـال  ایـن  انـد  کرده کارگران واگذار به را شغل با مرتبط تصمیمات از بسیاری و طراحی مجدداً را

  .گویند توانمندسازی را کارگران به مدیران از شغل با مرتبط اختیار و مسئولیت
 بـرای  کارکنـان  بـه  هـا   مهـارت  و دانـش  ، آزادی قـدرت،  معنـای واگـذاری   بـه  توانمندسـازی 

  کیفیـت، یها حلقه خودمختار، یکار یها تیم صورت به و است ثرؤم کارهای انجام و گیری تصمیم
 اختیـار  یواگـذار  طریـق  از و شـود  یمـ  مـنعکس  کارکنـان  مـشارکتی  یهـا  گروه و یشغل یساز یغن

 انجـام  یسرپرسـت  بـدون  هـا  شـغل  کـه  طـوری  بـه  گیرد، یانجام م اطالعات و آموزش گیری، تصمیم

  .دنگیر یم
 
  مستمر بهبود. 5-2-4

 مـستمر  بهبـود  را یسـازمان  سـاختار  داخـل  عناصر بهبود و یارزیاب ، تغییر،یریز برنامه یتکرار فرایند
  .شود می نیز خارجی کنندگان مینأت و مشتریان شامل اوقات فرایند گاهی این. گویند

 
  چندمهارته و منعطف افراد. 6-2-4

 و مهـارت  دانـش،  بـر  عـالوه  افـراد  این. هستند آموزشی های برنامه نتیجه چندمهارته و منعطف افراد
 برای مشکالت بروز هنگام( دیگران وظایف انجام در سریعی پذیری انعطاف خود، شغل انجام لیاقت
  .باشند می دارا را )افراد دیگر

 
 تیمی  کارهای. 7-2-4

 و هستند متعهد کاری اهداف از ای  مجموعه و مشترک هدف یک به که است اعضایی شامل تیم
 منطقی ارهایزیرساخت جدید انواع. دانند می مسئول متقابل طور به را خود که افراد آن برای  استروشی

 کاهش هدف با را سریع پاسخگویی و چابکی اند، شده توزیع یفیزیک به صورت که ییها تیم و تولید مانند

 توزیع فیزیکی به صورت که بنگاهی .دهند می قرار حمایت مورد جهانی بازارهای به رسیدن زمان

 در و اند شده پخش هانج سراسر در که باشد می کننده مشارکت های بنگاه از موقتی پیوند یک شده
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 و مشخص تجاری های فرصت یها مزیت کسب برای اساسی شایستگی آنهانوعی های ویژگی از یک هر
 رقابتی محیط در و هستند مدت  کوتاهاًنوع تهدیدات و ها فرصت این. باشد می بازار تهدیدات از دوری یا

  .شوند می ظاهر ناگهانی صورت به
 

   همزمان مهندسی. 8-2-4
 مهندسی. رسد می نظر به ضروری سریع پاسخگوی تولیدی سیستم یک به نیاز چابک محیط یک در

 صـورت  بـه  تغییر حال در بازارهای به رو این از و کوتاهتر را محصول توسعه برای سیکل نیاز به پاسخ همزمان

 کـه  دهـد  مـی  نـشان  توسـعه محـصول   در همزمـان  مهندسی کابرد. دنباش یم پاسخگو ممکن و سریع

 باشد می  در مرتبه اولمشتری همیشه. شود می طراحی مرتبط امورتمام  از هایی ورودی با جدید والتمحص

 و تعریـف  خوبی به هدف های نیازمندی اگر. کرد خواهد تعیین را محصول نهایی که موفقیت کسی
  .نمود متمرکز نیازهای مشتری بر توان می را محصول خصوصیات دنشو مستند

  
  ریسک و ییرتغ مدیریت. 9-2-4

 تغییـرات،  ایـن . باشـد  یمـ  یسـنت  یعملـ  یهـا  شیوه و ها ارزش از یسازمان فرهنگ تغییر فرایند شامل

 یبـرا  جدیـد  نـرم  عنـوان  بـه  تغییـرات  مجموعه این که نماید یم منعکس را یجدید عقاید و ها ایده
  .شود یم محسوب سازمان

 
  محصول / تولید / کار و کسب یکپارچه اطالعاتی سیستم. 10-2-4
 که افرادی برای مورداستفاده و ثرؤم فهم، قابل استاندارد فرمت با بایست می سیستم داخل اطالعات

 اطالعاتی های سیستم تولید، ثرؤم کنترل برای چابک تولیدی محیط یک در. درآید ،دارند نیاز آن به

 داشـته  دسترسـی  تجهیـزات  و ای خـصوصی  داده یهـا  پایگاه و داده منابع از تعداد یک به بایست می تولید

 )فیزیکی لحاظ از( پراکنده شرکای وجود بدلیل یکپارچه اطالعاتی سیستم مشترک بنگاه در. باشند
 و دسـترس  در هـای  مهـارت  سیـستم،  زبان، در تفاوت دلیل به پیچیدگی این. گردد می کمی پیچیده

  .دهد می رخ ارتباطی های شبکه
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  چابک دهنده تولید عوامل شکل. 1 نمودار
 

 یـا   توسط بنگاه، ایجاد بنگاهچابککه مالحظه گردید از جمله اجزای مهم برای تولید        طوری هب
 و یـا انعقـاد اینگونـه        هـا   بنگـاه ایجاد اینگونـه    . ای مشترک توسط دو یا چند شرکت است        انجام پروژه 
 JVز ایـن منظـر تـدوین قـوانین مـرتبط             قراردادی یا شـرکتی بـوده و ا        JV  موضوع اصلی  ها  همکاری

هـای    هـای داخلـی در انجـام اینگونـه همکـاری            تواند نهاد قانونی مناسب را برای ترغیـب شـرکت           می
  .مشترک  فراهم کند

  
  الملل بین در سطح JVل یتشکآثار . 3-4

 در  . گـسترده درآمـده اسـت      یا دهیـ  بـه عنـوان پد     الملـل   بـین نت ونچـر در سـطح       یل جو یامروزه تشک 
 بـه  یم خـارج ی مـستق گـذاری  سـرمایه از به جذب یل  نیتوسعه و در حال گذار به دل      حال  در یرهاکشو

 کسب منـافع    یدر پ ت مشترک   یمالکق با   ین طر ی بوده و از ا    یتی چند مل  یها  با شرکت  JVجاد  یدنبال ا 
 ی نـشت اراد   ز معمـوالً  ی ن یتیمل  چند یها  شرکت ،گری د یاز سو  .باشند ی م 1یحاصل از نشت تکنولوژ   

امکـان نـشت    پردازنند که منجر بـه       ی م ییها تیکنند و به مقاومت در برابر فعال       ی را دنبال م   یتکنولوژ
  .شود یم یرارادی غیتکنولوژ

                                                 
1. Technology Spillovers 

  
   توانمندسازی

 

 

 سیستم تولیدی چابک

  
 سریع ساخت

 اولیه نمونه

یکپارچهاطالعاتی سیستم
 / تولید / کار و کسب

 محصول

  
 مستمر بهبود

  

 و منعطف افراد
 مهارته چند

  

وتغییرمدیریت   همزمان مهندسی
 ریسک

  
 تجارت

 الکترونیکی

  
 مشترک بنگاه

 تیمی کارهای
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کـه شـامل    رد  یـ گ یزبـان مـورد اسـتفاده قـرار مـ         ی م یها  دولت ی مختلف از سو   یاستیدو ابزار س  
زبــان و ی بــه کــشور میاســتین دو ابــزار سیــا.  اســتزبانیمکــشور گــذاری ســرمایهات و ســاختار یــمال

تـراز    هـم  یدهد که منافع خود را در رابطه با انتقـال تکنولـوژ            ین امکان را م   ی ا یتیمل  چند یها شرکت
 یز سـو  ا JVکننـده در     لی تـسه  یهـا  اسـت ی س یری از بکـارگ   یتی چند مل  یها به هر حال شرکت   . کنند

از  یبـ یترترد که بدانند در چه نوع       ت دا ی آنها اهم  ی برا ،گری د یاز سو . کنند یزبان استقبال م  یدولت م 
JV 2005 اسشینتز، (کند ی میمترک زبان منفعتیدولت م(.  

  
 آالت و تجهیزات مدرن  دسترسی به ماشین.1-3-4

 بـه   یه، دسترسـ  ی بـه منـابع سـرما      یتـوان بـه دسترسـ      ی مـ  JVل  ی تـشک  ی اقتصاد تیاز جمله آثار پراهم   
توسـعه و    حـال   در ی کـشورها  ی بـرا  ی خـارج  ی بـه بازارهـا    یزات مدرن، دسترسـ   یآالت و تجه   نیماش

 بـه   بخـش ن  یـ  اشاره کرد کـه در ا      یتیمل  چند یها  شرکت ین برا ییاپه و دستمزد    ی به منابع اول   یدسترس
  .ردیگ ی قرار مین آثار مورد بررسیک از ایطور اجمال هر 

های الزم برای ایجـاد یـک شـرکت کـه بتوانـد در       توسعه از سرمایه   حال رخی از کشورهای در   ب
اند تا از سـرمایه      به همین دلیل درپی یافتن شرکای تجاری       صحنه جهانی رقابت کند،برخوردار نیستند    

  . بهره ببرندخودآنها در تحقق اهداف اقتصادی 
  
  یانتقال تکنولوژ. 2-3-4

باشد کـه بـه صـورت یـک همکـاری و قـرارداد                می JVهای متدوال انتقال تکنولوژی،    از جمله روش  
تفاوت اصلی میـان  . گردد ی در کشور میزبان و طرف خارجی آن منعقد می مشترک بین شرکت محل   

در ایـن اسـت کـه در        ) FDI(گذاری مـستقیم خـارجی       گذاری مشترک و سرمایه    قراردادهای سرمایه 
باشـند و حـال آنکـه در      د معامله سـهیم مـی     یگیری، کنترل و فوا    اولی هر دو طرف قرارداد در تصمیم      

  .کنترل اصلی را در جریان انتقال برعهده داردگذار  دومی معموالً سرمایه
برداری نماید   هایی بهره   تکنولوژی قادر است تا از تکنولوژی      هکنند در این روش طرف دریافت    
 هقـدر میـزان و درجـ       در نتیجـه، هـر    . بـرداری از آن را نداشـته اسـت         که به تنهایی توان استفاده و بهره      

هـا نظیـر تحقیـق و توسـعه،           زمینـه  تمـام ری مشترک در    گذا همکاری و حضور طرفین قرارداد سرمایه     
همچنـین،  . یابـد   موفقیت آن نیـز افـزایش مـی        هکنترل کیفیت و ترتیبات سازماندهی بیشتر باشد، درج       

توانـد   ها و افزایش منافع حاصله از آن می        تمایل و تالش مشترک طرفین قرارداد نیز در کاهش هزینه         
د ایـن قراردادهـا ایـن اسـت کـه موجـب             یـ از دیگر فوا  . شودثر در موفقیت آن محسوب      ؤاز عوامل م  
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ای  ینـده اتواننـد بـه طـور فز       مـی  JV جـاد یا .شود تحولی چشمگیر در ساختار صنایع و رفتار رقابتی می        
هـای صـنعتی     ، رشد و یا ارتقاء مزیت رقـابتی شـرکت         موجود توسعه صنایع جدید، احیاء صنایع       برای

 ،شـود  های انتقـال تکنولـوژی مطـرح مـی        یکی از کاراترین کانال   عنوان   این روش به  . مفید واقع شوند  
طـور   هـای پـروژه سـهیم باشـد بـه           خارجی تکنولوژی در منافع و ریـسک       هکنند زیرا زمانی که عرضه   

  .نماید مستقیم در جهت موفقیت آن تالش می
 JV قراردادهـای  از طریـق هـای مـدیریتی     با وجود مزایای گوناگون انتقال دانش فنی و مهـارت         

کننده تکنولوژی با یکدیگر مغایرت داشته باشد دستیابی بـه           کننده و دریافت    که اهداف عرضه   زمانی
  .جانبه و پایدار بسیار مشکل است یک توافق همه

  
  ی خارجی به بازارهایدسترس. 3-3-4
 میـان تولیدکننـدگان داخلـی و    JV  انعقـاد قراردادهـای  ،های افزایش صادرات ترین راه از عمده یکی
 گـذاری  سـرمایه کنـد کـه در ازای    تـضمین مـی   سـازنده خـارجی   JV در قراردادهـای . ارجی استخ

داخلی بخشی از تولیدات سازنده داخلی را خریـداری نمـوده و             مشترک و ارائه دانش فنی به سازنده      
 رقابتی نبودن قیمت، کیفیت و تحویل به موقع تولیدات سازنده داخلی را مرتفع  مشکل،ین ترتیبه اب
  .ایدنم
  

  جاد اشتغالیا. 4-3-4
کـار    امکان اشتغال برای نیروی    ،گیرد   در کشور میزبان صورت می     JVبا تولید کاال که در پی تشکیل        

  : عبارتند ازالملل بین در سطح  JVاز جمله علل تشکیل  .یابد گسترش مینیز کار ماهر  بویژه نیروی
 ای خـارجی   یافتن منابع سرمایه   عی در س ،گذاری  سرمایهها برای پرهیز از ریسک       برخی از شرکت   −

با ایجاد شرکت های فرعی وابسته به شرکت مـادر در            برای نیل به این هدف     عنوان پشتوانه دارند و    به
منـابع آن بـه شـرکت        با اتمـام پـروژه،     .کنند هایی که ریسک باالیی دارند شرکت می       گذاری  سرمایه

تنهـا بـه انـدازه سـرمایه آورده متـضرر            گردد ودر صورت شکست پـروژه شـرکت فرعـی          مادر برمی 
 وجود ،پنهان شده است JVشود وامکان تعقیب شرکت مادر که به صورت مخفی در پشت چهره  می

 .ندارد

هـا   ایـن قابلیـت   .هاسـت    هـای فنـی برخـی از شـرکت         نیاز به متخصصان وقابلیت    انگیزه دیگر،  −
بــه عبــارت دیگــر  وری وافنــ امــرهــای معنــوی در  توانــد برخــورداری آنهــا ازامتیــازات ودارایــی مــی

 .های معنوی باشد مالکیت
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از جملـه    توسـعه  حـال  کار ارزان نیز در کشورهای جهان سـوم ودر         وجود منابع طبیعی ونیروی    −
 کار ارزان و   های بزرگ به استفاده از نیروی      عواملی که باعث ترغیب شرکت    .  است JVعوامل ایجاد   

  .ستبازار کشورهای جهان سوم شده ا استفاده از
 کاهش ریسک سیاسی برای شریک خارجی از طریق مشارکت دادن یک شرکت داخلی و در      

  لـزوم مـشارکت اتبـاع داخلـی یـا ممنوعیـت            خـصوص پذیر در  نهایت رعایت مقررات کشور سرمایه    
 .ها توسط اتباع خارجه کسب اکثریت سهام شرکت

مـان کـه محـل      آل چون در کـشورهایی ماننـد آمریکـا و         ی جهان  بزرگ های برخی از شرکت   −
بـا ایجـاد      و شـوند  به واسطه قوانین ضدتراست محدود مـی       ،باشند   می های آنها  اصلی تشکیل وفعالیت  

  .پردازند میدیگر کشورها در  JV های فرعی ومشارکت با استفاده از روش شرکت
  
   JVبسترهای قانونی برای تشکیل . 5

  قانون برنامه پنجم توسعه. 1-5
مــصوب جلــسه ) 1390-1394(ران یــ ای اســالمیپــنجم توســعه جمهــورســاله  قــانون برنامــه پــنجدر 
  . را فراهم نمودJV بسترهای قانونی الزم برای تشکیل ی اسالمی مجلس شورا15/10/1389

 با منافع مشترک با مـشارکت       یل گروه اقتصاد  ی تشک  قانون برنامه پنجم توسعه،    107بنابر ماده    •
ک ی ی برا ی و تجار  یت اقتصاد یل و گسترش فعال   ی به منظور تسه   ی و حقوق  یقیا چند شخص حق   یدو  

 یها در قالب شرکت مدن      پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت       ی کتب یدوره محدود و براساس قرارداد    
ر و منع انحـصار     ی و اصل منع اضرار به غ      ین اسالم یت مواز یط مربوط به آن و با رعا      یو ضوابط و شرا   

 .مجاز است

ران در  یارات مـد  یـ ـطه اخت یـ ر در ح  یـیـ  تغ  اسـت کـه    ماده یاد شده عنـوان شـده       یک    تبصره در •
ول پرداخـت   ئ مـس  یست و اعضاء گـروه بطـور تـضامن        یاستناد ن   قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل     

ب یـ نکه بـا اشـخاص ثالـث طـرف قـرارداد بـه ترت             یباشند مگر ا    ی خود م  یون گروه از اموال شخص    ید
 . توافق شده باشدیگرید

ه ی و تـصف   ی، بازرسـ  یات مربـوط بـه دفـاتر تجـار        ی عمل مورد بحث  قانون   2تبصرههمچنین در    •
 از یبخش اصالح یحه قانونی ال152 و 151ازدهم قانون تجارت و مواد یو احکام باب ) 6( مطابق ماده

 .شود ی انجام م1347قانون تجارت مصوب سال 
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ا یـ  یقـ ی از اشـخاص حق یکی یت قانونیا ممنوع یا حجر   ی فوت    این قانون نیز   3 تبصره بر اساس  •
نکه در قـرارداد    یشود مگر ا    ی موجب انحالل گروه م    ی از اشخاص حقوق   یکی یا ورشکستگ یانحالل  

 . مقرر شده باشدیگری طور دیل گروه اقتصادیتشک
  

  تجارت اصالح قانون الیحه . 2-5
هـا بـا مالحظـه حقـوق اروپـا و              هـا و کنـسرسیوم      JVدر الیحه اصالح قانون تجارت باب جدیدی به         

 به طور اجمال ایـن بخـش از         بخشدر این   .  مربوطه در کشورهای پیشرفته تدوین شده است       مقررات
  . شود الیحه معرفی می

  

  )101ماده ( تعریف گروه اقتصادی با منافع مشترک. 1-2-5
گروه اقتصادی با منافع مشترک عبارت است از تشکیل دو یا چنـد شـخص کـه بـه منظـور تـسهیل و             

هـای اعـضای گـروه بـه موجـب قـرارداد        جارتی و افزایش نتایج فعالیتگسترش فعالیت اقتصادی و ت 
 .شود برای دوره محدود تشکیل می

  

  )102-109 وادم( تشکیل ،تعهدات ومسئولیت اعضای گروه. 2-2-5
 .تواند بدون سرمایه تشکیل شود گروه می −

 .خواهد شد  خوردارحقوقی بر  تاریخ ثبت از شخصیت  دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از   دربایست میگروه  −

 لیت گروه در قبال تعهدات حین ثبت که پس از ثبت تنفیذ شدهئومس −

 بطالن قرارداد گروه و همچنین عـدم اعتبـار اقـدامات و تـصمیمات گـروه در صـورت تخلـف از                       −
 قواعد آمره مقید

 مسئولیت تضامنی اعضای گروه در پرداخت دیون گروه از اموال شخصی  −

 ر اوراق مشارکتمین مالی از طریق انتشاأت −

مـدت،    در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی مواردی نظیر نام گروه، اسامی اعضاء، نـشانی اقامتگـاه،               −
 .  های گروه قید شود موضوع فعالیت ،  صاحبان حق امضا و نحوه بازرسی حساب

د بـا رعایـت شـرایط    نـ توان تواند عضو جدید بپذیرد و هریک از اعـضاء نیـز مـی           گروه اقتصادی می   −
 .دنرارداد از گروه خارج شوق

  
  )110-113 وادم(فرایند تصمیم گیری و اداره گروه . 3-2-5

 تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحالل پیش از موعد، افزایش           خصوصاتخاذ هرگونه تصمیم در      −
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 . باشد یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صالحیت اعضاء آن می

 . در قرارداد مشخص شودبایست میگیری  شیوه تصمیم −

  امکان نصب شخص حقوقی عنوان مدیر  −

مدیر یا مدیران گروه و نمایندگان آنـان در صـورت نقـض قـوانین و مقـررات یـا تخلـف از مفـاد                          −
قرارداد حسب مورد به طور انفـرادی یـا تـضامنی در مقابـل گـروه و اشـخاص ثالـث مـسئول جبـران                         

 .باشند خسارت می

ام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه باشد گروه را در مقابـل اشـخاص ثالـث                   هرگونه اقد  −
 .سازد متعهد می

 
  )114-115مواد ( نگهداری دفاتر تجاری و نام گروه. 4-2-5

هـای تجـارتی      هـایی  کـه بـه فعالیـت          های مالی توسط گروه     نگهداری دفاتر تجاری و تهیه صورت      −
 .اشتغال دارند

 گروه اقتـصادی صـادر      توسطکه  ) اعم از کاغذی و الکترونیکی    (ق و مکاتبات    در کلیه اسناد، اورا    −
 . نام گروه درج گرددبایست میشود  می

  
  )119-116 مواد( انحالل و تصفیه. 5-2-5

 .تواند به یک شرکت تضامنی تبدیل شود گروه بدون انحالل می −

غیـرممکن شـدن   گروه اقتصادی در مواردی نظیر انقضای مدت با انجـام موضـوع گـروه یـا                 −
 ی قطعی دادگاه تجارتی با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونیأانجام آن، با تصمیم اعضاء گروه به موجب ر

 .شود یکی از اشخاص حقیقی یا انحالل یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی عضو گروه منحل 

کوت در صـورت سـ    . شود  تصفیه گروه اقتصادی مطابق شرایط قرارداد تشکیل آن انجام می          −
مـدیر تـصفیه پـس از       . گـردد    اعضاء گروه اقتصادی تعیین می     توسطقرارداد یک یا چند مدیر تصفیه       

پرداخت دیون مازاد دارایی را مطابق شرایط منـدرج در قـرارداد تـشکیل گـروه بـین اعـضاء تقـسیم                      
 .کند می

  
  )120ماده ( ها مجازات. 6-2-5

ن ریـال در صـورت عـدم درج نـام گـروه در         پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا سی میلیـو           −
 .اسناد، اوراق و مکاتبات

استفاده غیرقانونی از عنوان گروه یا هر عنـوان یـا اصـطالح و عبـارت دیگـر کـه موجـب اشـتباه و                     −
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  میلیون ریـال   20 سال یا جزای نقدی از       1 ماه تا    4اختالط با این عنوان گردد مستوجب مجازات حبس از          
  .ی مرتکبین میلیون ریال برا50تا 

  
  بندی  جمع. 6

مـشارکتی بـین دو یـا چنـد شـرکت مـستقل اسـت، بـه           ترتیبات همکـاری ینوع )JV( جوینت ونچر
 سازمانی کامالً لحاظحقوقی سومی است که از   که ثمره همکاری مذکور تشکیل شخصیتای گونه

عی از همکـاری  جوینـت ونچـر بـه نـو     ، به عبارت دیگر.است دهندگان اولیه جدا و مستقل ازتشکیل
 عهـده  رآن طـرفین، مـدیریت فعالیـت خاصـی را بـه نحـو مـشترک بـ         شود که طی تجاری اطالق می

 ایـن نـوع همکـاری تجـاری در سـطح      .شـوند   شریک مـی به دست آمده گیرند و در سود و زیان می
هـای داخلـی یـک کـشور بـا یکـدیگر و یـا          میـان شـرکت  JVتشکیل . ای دارد جهانی رواج گسترده  

 .ی داخلی و خارجی موضوعی متداول در دو دهه اخیر بوده استها شرکت

 قـراردادی  JV. ی شـرکت JV قـراردادی و   JV :جوینت ونچر را به دو نـوع تقـسیم کـرد          توان    می
بنگـاه اقتـصادی مـشترک تـشکیل       مشترک و در نتیجه بدون تأسیس یکگذاری سرمایهبدون انجام 

 از طـرفین بـر اسـاس قـرارداد انجـام            بوده هر یـک    هبدون آورد که  این نوع جوینت ونچر     . گردند می
قراردارد که درآن طرفین JV در مقابل، نوع دیگری . دنگیر  عهده میررا ب بخشی از فعالیت مشترک

مشترک دسـت بـه تأسـیس یـک بنگـاه اقتـصادی جدیـد         برای همکاری با یکدیگر و تحقق اهداف
کننـد و هـدایت فعالیـت از طریـق ایـن بنگـاه        متمرکـز مـی   های خود را در این بنگـاه  آورده. زنند می

  . پذیرد اقتصادی انجام می
کـردن   مستحکم نمودن موقعیت شـرکت، سرشـکن  است از  عبارتند JVاز جمله دالیل تشکیل 

ها و ریسک، تسهیل در دسترسی به منابع مالی، برخوداری از مزایای اندازه بهینه بنگاه تولیدی،                 هزینه
  .گاه اقتصادیها در اداره بن  و مشتری و دسترسی به نوآوریدسترسی به تکنولوژی نوین

تحـت نفـوذ خـود      ر  یـ  نظ یتـوان بـه مـوارد       مـی  JV از جمله اهداف رقابتی بنگاه بـرای تـشکیل        
هـای ناپیـدای     قراردادن صنعت با ایجـاد تحـوالت سـاختاری، واکـنش تـدافعی در برابـر محـدودیت                 

 چاالکی بنگاه اشـاره     ءرتقااترسی سریعتر به بازار و      صنعت، ایجاد واحدی با قدرت رقابتی باالتر، دس       
  . کرد

تولیـد  . گیـرد    صـورت مـی    چابـک از جمله موارد همکاری دو یا چند شرکت در سیستم تولید            
های مدرن در تولید صنعتی در دنیای امروز مطـرح بـوده و از جملـه                   به عنوان یکی از پاردایم     چابک

  .باشد  یا قراردادی می شرکتی وJVدهنده آن ایجاد  اجزای تشکیل
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 در  .ای گـسترده درآمـده اسـت        به عنوان پدیده   الملل  بینامروزه تشکیل جوینت ونچر در سطح       
 مـستقیم خـارجی بـه       گـذاری   سـرمایه گذار به دلیل نیاز به جذب        توسعه و در حال    کشورهای در حال  

 مالکیت در پی کسب     شدن در  های چندملیتی بوده و از این طریق با شریک          با شرکت  JVدنبال ایجاد   
  .باشند منافع حاصل از نشت تکنولوژی می

توان به دسترسی به منابع سـرمایه، دسترسـی بـه             می JVاز جمله آثار پراهمیت اقتصادی تشکیل       
توسـعه و    حـال  آالت و تجهیزات مدرن، دسترسـی بـه بازارهـای خـارجی بـرای کـشورهای در                 ماشین

  .های چندملیتی اشاره کرد رای شرکتدسترسی به منابع اولیه و دستمزد پایین ب
، رشد و یا    موجود توسعه صنایع جدید، احیاء صنایع       برایای   یندهاتوانند به طور فز    می JV ایجاد

عنـوان یکـی از کـاراترین        ایـن روش بـه    . های صـنعتی مفیـد واقـع شـوند         ارتقاء مزیت رقابتی شرکت   
 خارجی تکنولوژی در منـافع      هکنند  عرضه  زیرا زمانی که   ،شود های انتقال تکنولوژی مطرح می     کانال

  .نماید طور مستقیم در جهت موفقیت آن تالش میهای پروژه سهیم باشد به و ریسک
، JVهـای مـدیریتی توسـط قراردادهـای          با وجود مزایای گوناگون انتقال دانش فنـی و مهـارت          

اشته باشد دستیابی بـه     کننده تکنولوژی با یکدیگر مغایرت د      کننده و دریافت    که اهداف عرضه   زمانی
  .جانبه و پایدار بسیار مشکل است  یک توافق همه

JV   هـای بـسیاراعم از      تـوان در زمینـه     پذیر است واز این روش می      انعطاف یک تکنیک حقوقی
توان با توجه بـه اهـداف ومقاصـد           را می  JV.بهره برد   ...  کشاورزی و  خدمات، نفت، معدن، صنعت،

 .های مختلف اقتصادی قابـل تطبیـق اسـت     روشی است که با سیاستJVبه صورت متفاوت طراحی کرد     
  تواننـد  بلکـه متخصـصین مـدبر وتوانـا مـی       این روش خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیـست         

  . آن را طراحی کنندگذاری سرمایههای مختلف  های اقتصادی وزمینه با توجه به اهداف وسیاست
ها با مالحظه حقوق اروپـا و    ها و کنسرسیوم  JVدیدی به در الیحه اصالح قانون تجارت باب ج   

 ر تـشکیل  یـ  نظ یحه به موضـوعات   ین ال یدر ا . مقررات مربوطه در کشورهای پیشرفته تدوین شده است       
گیـری و اداره گـروه،     با منـافع مـشترک،  فراینـد تـصمیم       یتعهدات ومسئولیت اعضای گروه اقتصاد    
  .ها اشاره کرد تاازنگهداری دفاتر تجاری و نام گروه و مج
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  منابع 
  .، چاپ اول، نشر یلدا خارجی در ایرانگذاری سرمایهحقوق  ،)1373 (رهاد، فامام
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