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 مقدمه. 1

 ها و بزرگ شدنبرای توسعه فعالیتها شرکت

رو دارد. سه راهبرد اصلی را در پیش معموال 

ترین راه خصوصا  در ایران، توسعه و رشد متداول

ها داران و یا بانکسهامدرونی است که از طریق 

تأمین و های توسعه را منابع مورد نیاز برای طرح

دارند. در راهبرد دوم اقدامات اجرایی را معمول می

یل ـام و تحصـها، ادغرکتـر شدن شـتدر بزرگ

ها با انعقاد باشد. راهبرد سوم مدیران شرکتمی

های استراتژیک با رقبا و یا شرکای بالقوه توافق

کنند. این تری را در بازار تعریف میگسترده حضور

گیرد؛ یکی می از دو طریق صورت تصمیم معموال 

وافقات بلندمدت موسوم به اتحاد راهبردی که با ت

ها و رقبای همسوی دیگر بر االجرا با شرکتالزم

عدم رقابت با یکدیگر در مقابل سایر رقبا و حضور 

 بدین هماهنگ، سهم بازار بیشتری را کسب و

ترتیب حیطه فعالیت خود را به میزان قابل توجهی 

دهند و دیگری در محیط کسب و کار افزایش می

های اقتصادی با منافع از طریق تشکیل گروه

مشترک به صورت قراردادی و کنسرسیومی است. 

اصطالح گروه اقتصادی با منافع مشترک معادل 

« economique groupement de interet»عبارت 

بتدا در کشور فرانسه مطرح و تشکیل گردید و ا

سپس توسط سایر کشورها مورد استفاده قرار 

گرفت و منظور از آن ایجاد تشکیالتی برای استفاده 

های رقیب است یا به عبارت بهتر مشترک شرکت

منظور از آن ساختاری است که بین دو یا چند 

عمدتا  از کشورهای شخص حقیقی یا حقوقی و 

که در آن اعضا بخشی از شود میشکیل مختلف ت

منابع خود را با حفظ استقالل حقوقی و اقتصادی 

کنند. در این می خود برای هدفی مشترک تجمیع

نوع مشارکت همکاری اطراف مشارکت الزاما  منجر 

گیری شخصیت حقوقی جدیدی به موجب به شکل

شود و اعضای گروه همکاری نمیقوانین ملی ذیربط 

دهند که، در بر اساس قرارداد شکل می خود را

ای برخوردار دنیای امروز اقتصاد از اهمیت ویژه

های فعالیت این قالب در کلی طوراست و به

سزایی در پیشرفت یک اقتصادی و تجاری نقش به

های اقتصادی جمعی . فعالیتخواهد داشتکشور 

 و مشارکتی نقش مهمتری در سطح داخلیو 

که دومین شرکت  کند. بطوریمی المللی ایفابین

بزرگ هواپیماسازی جهان در قالب یک گروه 

منفعت اقتصادی در فرانسه به ثبت رسیده است. 

های اقتصادی و تجاری در کشور ایران فعالیت

 20های تجاری موضوع ماده عمدتا  در قالب شرکت

شرکت سهامی موضوع  و 1311ت قانون تجار

 1347از قانون تجارت الیحه قانونی اصالح قسمتی 

و همچنین در برخی مواقع از قالب قراردادهای 

شرکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات موضوع 

گیرد. اما با توسعه تجارت و قانون مدنی صورت می

گذاری و برای دستیابی به اقتصادی بهتر، سرمایه

قانونگذار به پیروی از کشورهای پیشرفته، زمینه 

ی دیگری را برای مشارکت تشکیل نهاد اقتصاد

روزی از جمله فراهم آورده است و مواد قانونی به

و  انون احکام دایمی برنامه توسعه کشور ق 24ماده 

اده یک قانون حداکثر استفاده از توان م 10بند 

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

را توسط قانونگذار به تصویب رسانده  1398مصوب 
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کز تجارت جهانی به منظور رفع نیازهای است. مر

ها و مؤسسات تجاری کوچک و تجاری شرکت

المللی بینمتوسط نسبت به تهیه نمونه قراردادی 

مشارکت قراردادی قابل اتکاء کاربردی طراحی 

کرده است که این نمونه توافقنامه مشارکت 

قراردادی مرکز تجارت جهانی بدون اشاره به هیچ 

های صی طراحی و با تمام نظامنظام قانونی خا

المللی سازگار بوده بینهای تجاری قانونی و رابطه

 و کارایی دارد.

توانند از می امروزه گروه اقتصادی با منافع مشترک

مان أتواند تومی اهمیت باشد اوال ، چند جنبه حائز

توانند ثانیا ؛ می .منافع هر دو طرف را برآورده کنند

های نسبی طرف دیگر از مزیت هر یک از شرکاء را

توانند ثالثا ؛ شرکای محلی می .منتفع سازند

اطالعات بسیار مفیدی نسبت به بازار داخلی، 

مقررات و بوروکراسی دولتی، بازار نیروی کار و 

احتماال امکانات تولیدی موجود را ارائه نمایند و 

رابعا ؛ در مقابل، شرکای خارجی نیز دستیابی به 

شرفته تولید، مدیریت کارآمد و تکنولوژی پی

 سازند جمعیپذیر میبازارهای صادراتی را امکان

موارد فوق حکایت از اهمیت و ضرورت توجه به 

 گروه اقتصادی با منافع مشترک دارد.

پرسش اصلی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ 

به آن هستیم این است که آیا مفاهیم گروه 

سایر مفاهیم مشابه اقتصادی با منافع مشترک و 

باشند؟ ها، بر یکدیگر منطبق مید کنسرسیومنمان

به تعبیری، گروه اقتصادی و منافع مشترک از نظر 

حقوقی دارای چه نقاط اشتراک و افتراقی هستند؟ 

ای که در پاسخ به این پرسش مورد بحث و فرضیه

گروه  بررسی قرار خواهد گرفت این است که،

دارد و از شخصیت  اقتصادی ریشه در قرارداد

حقوقی برخوردار نیست. به عبارت دیگر به نظر 

رسد که قواعد حقوقی گروه در اثر دخالت اراده می

شود، در نتیجه ماهیت حقوقی گروه میشرکا ایجاد 

 تر است تا عقد شرکت.با اصل آزادی قرارداد نزدیک

رسد که در مقایسه میان گروه به نظر میهمچنین 

فع مشترک و قراردادهای مشابه اقتصادی با منا

باشد تر از افتراقات میاشتراکات به مراتب فزونی

زیرا گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای 

تقریبا  نهادی نوپا و نوعی نیازهای جامعه امروز 

آید که شبیه به مشارکت به حساب می

های مختلف دیگر از جمله جوینت ونچر و مشارکت

 .ها استکنسرسیوم

توانیم به در ارتباط با پیشینه پژوهش حاضر می

( 1400) موارد ذیل اشاره کنیم: رهائی و همکاران

ماهیت حقوقی گروه »ای با عنوان: در مقاله

اقتصادی با منافع مشترک و تمیز آن با شرکت 

نگارنده « مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه

ادی با منافع پردازد که گروه اقتصبه این مسئله می

تقریبا  مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز 

 ایران اسالمی جمهوری داخلی نهادی نوپا در حقوق

 به شبیه بوده، مشارکت نوعی که نهاد این. است

 المللیینب هاینظام در مختلف هایمشارکت

 مسأله است هاکنسرسیوم و ونچر جوینت ازجمله

 و تفاوت چه که است این حاضر مقاله اصلی

هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک هتشبا

 -با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی

 تحلیلی بدان پرداخته است. رضا آریان کیان و
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در کتابی تحت عنوان:  (1394) احسان معدولیت

به مباحث « ردادهای مشارکتنظام حقوقی قرا»

طور بهخصوص قراردادهای مشارکت و کلی در

پردازند و فصولی را به می خاص جوینت ونچر

قرارداد مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران و 

الملل اختصاص داده و در یک گفتار به مفهوم بین

 پردازد. های آن میقرارداد مشارکت و قالب

نامه در پایان (1391) فرزانه نیالیی سنگری

با گروه اقتصادی »کارشناسی ارشد تحت عنوان: 

بخش عمده پژوهش خود را به « منافع مشترک

بررسی ماهیت و ساختار گروه اقتصادی و مقایسه 

طور تفصیل به مسئولیت های مشابه و بهآن با نهاد

گروه اقتصادی اعم از مسئولیت قراردادی و 

غیرقراردادی در مقابل پیمانکار و یکدیگر پرداخته 

 است. 

: تحت عنوان ای( در مقاله1390) علیرضا باستانی

آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل »

« گروه اقتصادی با منافع مشترک )جوینت ونچر(

المللی پرداخته و به بررسی مشارکت تجاری بین

اند که با توجه به فراهم شدن چنین نتیجه گرفته

زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری 

ش آن، با های مناسب برای گستراقتصادی و حوزه

های تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه

توان چابکی در تولید به می فعال در بخش صنعت

منظور حصول به تولید سریعتر محصوالتی با 

تر و طراحی بهتر فراهم کیفیت باالتر، قیمت مناسب

کرد. او در این راه ضمن ارائه تعاریف مختلف 

ت ونچرها جوینت ونچر، به معرفی انواع جوین

 پرداخته است.

دهد که های پژوهش نشان میبررسی پیشینه

یر تحقیقات به عمل آمده های فوق و ساپژوهش

با منافع مشترک خصوص گروه اقتصادی بیشتر در

ای با قراردادهای بوده است و کمتر تحلیل مقایسه

مشابه انجام گرفته است زیرا این گروه مطابق برنامه 

ام حقوقی ایران شده است، پنجم توسعه وارد نظ

مطالعه آن به عنوان یک نهاد حقوقی برای مشارکت 

در فعالیت اقتصادی و تجاری به خصوص در زمینه 

تشکیل و فعالیت و مقایسه با دیگر قراردادهای 

مشابه به لحاظ نداشتن شخصیت حقوقی مستقل 

انجام این مقاله  ی داشته است از این روکامال تازگ

برای تحقیقات آتی در این زمینه  تواند منبعیمی

 باشد.
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 . مالحظات اخالقی3

نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت در تمام مراحل 

 اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

 

 ها. یافته4

دهند که اوال ، گروه های پژوهش نشان مییافته

اقتصادی ریشه در قرارداد دارد و از شخصیت 

حقوقی برخوردار نیست. به عبارت دیگر به نظر 

رسد که قواعد حقوقی گروه در اثر دخالت اراده می

شود، در نتیجه ماهیت حقوقی گروه میشرکا ایجاد 
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تر است تا عقد شرکت. با اصل آزادی قرارداد نزدیک

رسد که در مقایسه میان گروه میثانیا ، به نظر 

اقتصادی با منافع مشترک و قراردادهای مشابه 

باشد تر از افتراقات میاشتراکات به مراتب فزونی

زیرا گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای 

تقریبا  نهادی نوپا و نوعی نیازهای جامعه امروز 

آید که شبیه به مشارکت به حساب می

لف دیگر از جمله جوینت ونچر و های مختمشارکت

 ها است.کنسرسیوم
 

 . بحث5

 . مفهوم گروه اقتصادي با منافع مشترک5-1

اصطالح گروه اقتصادی با منافع مشترک معادل 

 groupement de interet economique» عبارت

ou societe»  ابتدا در کشور فرانسه مطرح و تشکیل

گردید و سپس توسط سایر کشورها مورد استفاده 

گرفت و منظور از آن ایجاد تشکیالتی برای قرار 

های رقیب است به عنوان استفاده مشترک شرکت

توانند برای های صادرکننده فرش مینمونه شرکت

ای از جهان فعالیت خود را بازاریابی در منطقه

مشترک و متمرکز نمایند تا با هزینه کمتر و رقابت 

آیند. سالمتر به فروش بیشتر و قیمت باالتری نائل 

 های منفعت اقتصادی با قانوندر فرانسه گروه

بوجود  1967سپتامبر  23مورخ  821-67ی شماره

آمده است. به موجب ماده یک این قانون که بیان 

 دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی»دارد: می

توانند برای مدت معینی گروه اقتصادی با منافع می

اسب برای مشترک را با هدف اجرای کلیه وسایل من

تسهیل یا توسعه فعالیت اقتصادی اعضای خود، 

برای بهبود یا افزایش نتایج فعالیت آن تشکیل 

این قانون به اشخاص تاجر اعم از حقیقی « دهند.

یا حقوقی اجازه داده است تا در جهت توسعه 

فعالیت اقتصادی خود، بعضی از عناصر مایه تجارتی 

تر صادرات یا خود مانند مراکز فروش یا خرید، دفا

واردات و یا سازمان تحقیقاتی و مدیریت تجارتی 

ها برداری مشترک قرار دهند. این گروهمورد بهره

پذیر و همه نوع اشخاص حقیقی و بسیار انعطاف

حقوقی و شرکت مدنی یا تجارتی سرمایه یا دانش 

وقی حقوق ها و اشخاص حقانجمنفنی اشخاص و 

د. در شرایط گیرمیخصوصی را دربرعمومی و 

های منافع اقتصادی کنونی اقتصاد جهانی گروه

نقش بسیار خوبی در امر صادرات و واردات و 

-213 ،2017)الونس و بارادون،  بازاریابی دارند

214).  

گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی 

پدیده  ایران، به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و یک

گذار ایرانی پوشیده مهم اقتصادی از دید قانون

قانون حداکثر  3زیرا به موجب ماده  ؛نمانده است

صنعتی  استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و

قانون  3و  1ماده  و 1375اجرایی کشور مصوب 

گذاری خارجی مصوب حمایت سرمایه تشویق و

ک بنگاه ، سرمایه خارجی در ایران از طریق ی1381

گذاری خارجی اقتصادی با مالکیت مشترک سرمایه

و شریک ایرانی را تجویز نموده است. پس بر اساس 

مقررات موجود مشارکت و همکاری با شریک محلی 

بدون تشکیل یک شرکت تجاری یعنی در قالب یک 

تواند گروه اقتصادی با منافع مشترک قراردادی می

ای را الیحه 10/5/1384 یخرتادر لت دو انجام شود.
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سالمی ارای اوبه مجلس شرت الیحه تجاان بهعنو

ن ین الیحه جایگزین قانواتا د نظر بود. در ئه نموارا

ب مصوآن صالحی اه الیحو  1311ب مصورت تجا

اد موی نگرزهم به با الیحهرو ین از ا د، وشو 1347

ش هم تالو د خته بوداپررت تجان انوقد در موجو

مرتفع د را موجونین اقص قوانوو شت تا خألها دا

ا تفصیل ین الیحه بدر اموضوعاتی که از نماید. یکی 

باب سوم از الیحه د وـگرفته بار توجه قررد بیشتر مو

که « قراردادهای تجاری»قانون تجارت، با عنوان 

، «العمل کاریحق»، «داللی»حاوی پنج فصل 

و « قائم مقام و نمایندگی تجاری»، «نقل حمل و»

باشد که می« منافع مشترکگروه اقتصادی با »

 تمامی این پنج نهاد دارای ماهیت قراردادی باشند.

به  «کبا منافع مشتردی قتصاوه اگر»نتیجه در 

 121تا  101 ادمودر ها اردادقراع نواز ای یکان وـعن

ه جایگاهی که الیح از د.گرفته بوار حکم قررد مو

، نظر گرفتهدر  «دیقتصاوه اگر»ای برر مزبو

وه گر ،الیحهه یدگاد ازکه  ستاح ضوابهخوبی 

ان آن را میتوا لذو شته اردادی داجنبه قردی قتصاا

ی بندطبقه «اردادیرقی کتهارمشا»ه اـجایگ در

 .(60-59 ،1396و قربانی زلیخانی،  )پاسبان دنمو

مباحث  الیجا که گویی این الیحه در البهاز آن

 روزمره مجلس به دست فراموشی سپرده شده است

جائی که الیحه مذکور در کمیسیون قضایی از آن و

و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مواد 

این امر باعث  ،مربوط به آن از الیحه حذف گردید

نویس قانون ان تدوین پیشکاراندرشد تا دست

ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب 

و کار سعی در پذیرش گروه اقتصادی با منافع 

این نهاد  1389در سال  .داشته باشند مشترک را

توانست به حقوق ایران طی قانون برنامه پنجم 

اده به بحث از گروه م یک وتوسعه راه پیدا نماید 

 )پاسبان یافت اقتصادی با منافع مشترک اختصاص

بنابراین پس از  (.68-67 ،1396و قربانی زلیخانی، 

شدن زمان تصویب  حذف مواد مذکور و طوالنی

ذیل ماده  قانون تجارت، در برنامه پنجم توسعه در

اشاره « گروه اقتصادی با منافع مشترک»به  107

جارت ـوق تـد در حقـک نهاد جدیـشد. ورود ی

الملل تحت عنوان گروه اقتصادی در قالب یک بین

 بنگاه تجاری با مالکیت مشترک خارجی و ایرانی،

که آیا این نهاد در حقوق رسد این سوال به ذهن می

داخلی نیز قابلیت اعمال و پذیرش دارد یا نه؟ در 

گذار با تصویب پاسخ به این سوال باید گفت قانون

دائمی شدن  قانون برنامه پنجم توسعه و 107ماده 

قانون احکام دائمی پاسخ مثبت به  24آن در ماده 

سال  قانونگذار ایران دراین پرسش داده است. 

 توان تولیدی و قانون حداکثر استفاده از ، در1398

حمایت از کاالی ایرانی در تعریف  خدماتی کشور و

خارجی چنین اشعار داشته است -مشارکت ایرانی

شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی »که 

یا گروه اقتصادی که با منافع  خارجی و-ایرانی

مشترک )کنسرسیوم( از این اشخاص برای اساس 

برای انجام طرح )پروژه(  انونی معتبرقرارداد ق

گروه را با و برخی  «شده استمشخص، تشکیل 

)علومی یزدی،  اندکنسرسیوم مترادف هم دانسته

از ایجاد گروه اقتصادی با  هدف (،84و  65 ،1392

تأثیر و نفوذ در  (1منافع مشترک در عرصه رقابت، 

( 2؛ ل ساختاری صنعت در داخلی و خارجیتکام
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مرزهای مبهم پاسخ دفاعی در مقابل حدود و 

های گیزه در زمینه( باال بردن انرژی و ان3؛ صنعت

( انتقال تکنولوژی و دانش فنی 4؛ حقوقی و تجاری

گذار خارجی کشورهای از کشورهای سرمایه

( تنوع و 5؛ پذیریافته به کشورهای سرمایهعهتوس

 دگرگونی در سیستم حقوقی است.
 

روه اقتصادي با نهادهاي . مقایسه گ5-2

 مشابه 

شود تا به مقایسه گروه در این قسمت تالش می

اقتصادی با نهادهای مشابه مانند، جوینت ونچر، 

کنسرسیوم،  شرکت عملی  تجاری،  ،شرکت مدنی

پارتنرشیپ و الیانس پرداخته تا تشابهات و 

 خصوص تمایزات آنها مشخص گردد.به
 

با جوینت . مقایسه گروه اقتصادي 5-2-1

 ونچر

تواند مقایسه بین گروه اقتصادی با جوینت ونچر می

توانیم می فواید متعددی داشته باشد از جمله اینکه

های مختلف دنیا با مطالعه تطبیقی آنها درسیستم

از تجربه مفید کشورها در این زمینه استفاده کنیم؛ 

در موردی که هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند 

تواند می ر فاقد شخصیت حقوقی باشدجوینت ونچ

با منافع مشترک برابری کند. با گروه اقتصادی 

-156 ،1393ئی تفرشی و کبیری شاه آباد، عیسا)

170) 

 

 

 

. وجه اشتراک گروه اقتصادي و با 5-2-1-1

 جوینت ونچر

ای از نیل به درجهوجوه اشتراک از حیث مفهوم، 

مفهوم المللی و نیز اهداف هر دو مشارکت بین

ها مشترک است لذا گذاری در آنمشخص و سرمایه

در مبحث مشارکت، هر دو جنبه تکنیکی و 

احساسی دارند. به بیان دیگر، گروه منفعت 

پذیر و همه نوع اقتصادی مشترک بسیار انعطاف

اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت مدنی یا 

ها و انجمنتجارتی سرمایه یا دانش فنی اشخاص و 

قی )عمومی و خصوصی( را حقو اشخاص

های عالیتگیرد و تنها اجازه انجام فمیدربر

هایی تر از فعالیتمختلفی را دارد که عموما  وسیع

توانند به آن نمیهای مدنی است که شرکت

گذاری بپردازند. در مقابل، جوینت ونچر یا سرمایه

مشترک، اصطالحا  به معنی تجارت جمعی یا به 

شود. این دار اطالق میمعامالت گروهی مدت

هایی المللی نیز در مشارکتبیناصطالح در حقوق 

ه تجاری که برای یک امر خاص و در یک زمان کوتا

 .(44 ،1386م، )اما رودتشکیل شده به کار می

تشکیل  دومین وجه اشتراک دیگر از حیث نحوه

گروه منفعت اقتصادی مشترک همچون  ، دراست

ای از سایر اشخاص حقوقی تنها در صورتی که پاره

شرایط توسط مؤسسان آن رعایت شده باشند 

وجود خواهد آمد. این شرایط آثاری در پی به

های ها ضمانتخواهند داشت و عدم رعایت آن

، بار خواهد نمود. عدم اجرائی خاص بر اعضا و گروه

شود که گروه اقتصادی موجب می ذکر سایر شرایط

عنوان یک با منافع مشترک را به هیچ وجه نتوان به
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های قالب حقوقی اصیل در مقایسه با سایر قالب

حقوقی توصیف نمود از جهت نحوه تشکیل گروه 

منفعت اقتصادی کتبی بودن قرارداد مالک است. 

از سوی دیگر درمورد نحوه تشکیل جوینت ونچر 

نامه به نامه یا تفاهمموافقت پس از امضای یک

منظور حفظ اسرار، طرفین پس از این که با توجه 

به عوامل قانونی و تجاری، همکاری مشترک در امر 

 ای را تنظیمگذاری مفید دیدند، قولنامهسرمایه

نمایند. لذا آزادی قراردادی در هر دو نهاد از می

 ترین وجه تشابه این دو قالب حقوقی است، کهمهم

 باشد.می پذیری این دو نهادنتیجه آن انعطاف

سومین وجه اشتراک از حیث ماهیت، چه در گروه 

اقتصادی و چه در مشارکت انتفاعی، اعضاء از هم و 

از نهاد تشکیل شده کامال  مستقل هستند، در 

مشارکت انتفاعی به جز پروژه مشترکی که به 

شود، یمریزی و اجرا عنوان مشارکت انتفاعی برنامه

مانند می کنندگان مستقل از یکدیگر باقیمشارکت

کنند )باهم می و هریک اهداف تجاری خود را دنبال

شوند( اعضای یک مشارکت انتفاعی ادغام نمی

های مستقل از هم هستند و با حفظ شرکت

استقالل حقوقی و اقتصادی، جهت کسب منفعت 

از  کنند و پسمی ستأسیبیشتر، چنین نهادی را 

داف تجاری تشکیل مشارکت انتفاعی هر یک اه

 .(82 ،1378)اشمیتوف،  کنندمی خود را دنبال

در گروه  ،چهارمین وجه اشتراک از حیث آثار

منفعت اقتصادی مشترک که موضوع آن فعالیت 

های تجارتی مربوط تواند فعالیتتجارتی است می

را به حساب خود انجام دهد. همگی ملزم به رعایت 

باشند. زیرا حقوقی و مصلحت و غبطه مشارکت می

اختیاراتی که به آنان تفویض شده مسئولند و 

شی از چنانچه به اشخاص ثالث نیز خساراتی نا

تصمیمات همه اعضاء گروه یا برخی از اعضاء گروه 

 وارد آید مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

بنابراین مبنای روابط فیمابین شرکا گروه اقتصادی 

با منافع مشترک اعم از قراردادهای صرف و یا با 

داد منعقده بین تشکیل یک شخصیت حقوقی، قرار

ک از درجوینت ونچرها هری ها خواهد بود.آن

طرفین براساس قرارداد جوینت ونچر انجام بخشی 

گیرد، اما طرفین از فعالیت مشترک را به عهده می

هریک به اسم خود و به مسئولیت خود، بعضی از 

گونه جوینت اینرساند. فعالیت را به انجام می

ونچرها معموال  براساس یک قرارداد همکاری یا یک 

که یرد بدون آنگشکل میقرارداد فعالیت مشترک 

سیس تأطرفین برای اجرای این قرارداد دست به 

 ،1390)باستانی،  یک بنگاه اقتصادی جدید بزنند

توان گفت که جوینت ونچر در امور ( لذا می60-70

پذیر امکان غیرتجاری اعم از کشاورزی و غیره نیز

باشد در این مورد باید به قوانین کشورهای مربوطه 

 مراجعه نمود.

خصوص یگر اشتراک از حیث احکام است. درد وجه

احکام با نبودن قوانین الزم نسبت به مدیریت، در 

عهده مدیرانی که به انتخاب هر دو مدیریت به

داران است و در هر دو مورد از قرارداد و سهام

شود. لذا هریک از اعضا ملحقات پیروی می

توانند مدیریت را به عهده بگیرند و با توجه به می

که رابطه تضامنی در گروه اقتصادی حاکم است. این

های تضامنی نیز در اینجا حل شرکتنظر ما راهبه

حاکم بوده و گروه اقتصادی باطل نخواهد بود.روابط 
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گروه از  حقوقی گروه اقتصادی با اشخاص خارج از

در نتیجه  نماید وطریق مدیران آن عمل می

این اشخاص اقدامات وی است که گروه را در قبال 

 نماید.متعهد می
 

. وجه افتراق گروه اقتصادي و با 5-2-1-2

 جوینت ونچر

در بیان وجه تمایز گروه اقتصادی و جوینت  -1

ای که باید توجه شود، این است ونچر، اولین نکته

که خاستگاه مشارکت انتفاعی حقوق آنگلوساکسون 

و کشور انگلیس است، سپس به حقوق آمریکا و 

که خاستگاه گروه در حالی یافتسایر کشورها راه 

از  بوده واقتصادی با منافع مشترک، حقوق فرانسه 

های حقوقی راه حقوق این کشور به سایر سیستم

 .(78-24 ،1391)حقانی،  است یافته

مشارکت انتفاعی  مشارکت انتفاعی به دو دسته -2

دارای شخصیت حقوقی با مشارکت انتفاعی شرکتی 

و مشارکت انتفاعی فاقد شخصیت حقوقی با 

کند. واضح می مشارکت انتفاعی قراردادی تقسیم

ه داشتن شخصیت حقوقی جزئی از تعریف است ک

که و مشخصه مشارکت انتفاعی نیست در حالی

 گروه اقتصادی با منافع مشترک، انواعی نداشته و

در هر صورت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی 

ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید جزئی از تعریف 

 3در ماده  گروه اقتصادی است. در حقوق فرانسه

 1967سپتامبر  23مورخ  821-67ی قانون شماره

. دارای شخصیت G.I.Eبه روشنی آمده است که 

 حقوقی است.

انون احکام دائمی توسعه در ق 24براساس ماده  -3

مورد هدف از تشکیل گروه اقتصادی مقرر کرده: 

به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی »... 

گروه رسد؛ ر میظاین گونه به نلذا « و تجاری.

غیرتجاری قابل اقتصادی برای امور تجاری و 

-الیحه پیش 101در ماده همچنین تشکیل است. 

به منظور تسهیل »نویس قانون تجارت نیز، عبارت 

آمده است، « و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری

توان دریافت که و تبصره آن می 103ولی از ماده 

تواند امور غیرتجاری می موضوع اصلی فعالیت گروه

جاری که اقتصادی باشند، غیرتنیز باشد، البته امور 

نه هر موضوع غیرتجاری. اما مقررات مشارکت 

شرکتی، فقط برای انتفاعی چه قراردادی باشد و چه 

اعمال تجاری یا مالی قابل تشکیل است، در واقع 

اید انجام یک مقصود از تشکیل مشارکت انتفاعی ب

 .(520 ،1378شمیتوف، )ا فعالیت تجاری باشد

دائمی توسعه،  قانون احکام 24در تصریح ماده  -4

گروه اقتصادی تنها برای یک دوره محدود )معین( 

تواند می جوینت ونچرقابل تشکیل است. اما در 

ی باشد و این بستگی دارای دوره محدود یا طوالن

 ،1378شمیتوف، )ا به نظر ایجادکنندگانش دارد

520). 

موضوع فعالیت جوینت ونچر از ابتدا باید کامال   -5

ن باشد، در واقع معلوم باشد که خص و معیمش

اعضاء دقیقا قصد همکاری در چه پروژه و فعالیتی 

( ولی در مورد گروه 82 ،1377)عرفانی، را دارند 

موضوع فعالیت تا این  اقتصادی مشخص و معین

حد لزومی ندارد، تنها شرطی که در این زمینه 

 عملیات گروه باید با»وجود دارد این است که 
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« کننده آن باشدفعالیت اعضا مرتبط بوده و تکمیل

نویس الیحه پیش 101که در تبصره ماده  این شرط

انسه در از قانون فر ت به آن اشاره شدهقانون تجار

 .(56 ،1390)باستانی،  این زمینه پیروی شده است

دهندگان جوینت ونچر از تشکیل هدف تشکیل -6

کم کردن از هزینه  این نهاد، کسب سود و منفعت یا

طور ها بههاست، هرچند کم کردن از هزینه

شود، ولی نتایج مستقیم سود محسوب نمی

آمیزی برای اعضاء دارد. در مورد گروه منفعت

تقریبا  تمام اقتصادی، طبق حقوق فرانسه و 

اند، تحصیل سود ن نهاد را پذیرفتهکشورهایی که ای

شخصیت برای خود گروه ممنوع است، هرچند به 

 ،1391)حقانی،  اندحقوقی گروه تصریح کرده

110). 

جوینت ونچر بر اساس یک موافقتنامه میان  -7

شود، که در آن باید تشکل میاعضاء تشکیل 

انتفاعی در آن جای حقوقی که قرار است مشارکت 

رارداد . برای اجرای یک قگرددگیرد، مشخص 

مشارکت انتفاعی، یک قالب حقوقی شناخته شده 

شود، برای مثال میدر کشور میزبان انتخاب 

ها را توانند قالب یکی از شرکتمی تولیدکنندگان

توانند می برای مشارکت انتفاعی برگزینند، حتی

قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک را برای 

قتصادی یک مشارکت انتفاعی انتخاب کنند. گروه ا

 ها قرارو در کنار شرکتقالب مستقل حقوقی است، 

 .(523 ،1378شمیتوف، )ا دگیرمی

در گروه اقتصادی اعضاء مسئولیت مستقل و  -8

 24ماده  1در تبصره  نامحدود دارند، این قاعده

قانون اعالم شده است. قانونگذار فرانسه نیز 

بینی کرده را برای اعضای پیشمسئولیت تضامنی 

اما جوینت ونچر یک  .(251-2)بند اول ماده  است

قالب حقوقی مستقل نیست و نیاز به یک قالب 

حقوقی دارد، و بسته به نوع قالبی که انتخاب 

شود، میزان مسئولیت اعضاء متفاوت است. البته می

د شکل شرکت با مسئولیت محدود در اغلب موار

 عرفانی،شود )میی مشارکت انتفاعی انتخاب برا

1377، 82). 

توانند اشخاص می اعضای یک گروه اقتصادی -9

قانون با  24حقیقی باشد یا حقوقی باشند. ماده 

با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی یا »عبارت 

در حقوق فرانسه نیز تصریح بر این دارد. « قوقیح

شخص حقیقی یا  دو یا چند»امکان مشارکت 

( گروه 251-6)بند اول ماده  وجود دارد« حقوقی

-شرکتتواند توسط می منافع اقتصادی اروپایی نیز

ها، مؤسسات و افرادی که در کشورهای عضو 

شمیتوف، )ا یه اروپا قرار دارند، تشکیل شوداتحاد

نامه آیین 4ماده رسد، به نظر می( 529 ،1378

طور دقیق اشخاص مجاز شورای اتحادیه اروپایی به

عضویت در گروه را معین کرده است؛ اما  برای

نوعی ترتیبات همکاری میان دو یا »جوینت ونچر 

و اشخاص حقیقی یا « چند شرکت مستقل است

توانند از نمیسایر اشخاص حقوقی 

در حقوق  همچنین، دهندگان آن باشند.تشکیل

ت انتفاعی اشخاص آلمان شرکای یک مشارک

مریکا شرکا دو یا باشند و نیز در حقوق آمی حقوقی

 .(83-82 ،1377)عرفانی،  شندبامی چند شرکت
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. وجوه اشتراک و افتراق گروه 5-2-2

 اقتصادي با عقد شركت مدنی

با توجه به این که در بسیاری از کشورهای جهان 

از جمله ایران، قانون خاصی راجع به گروه اقتصادی 

وضع نشده است؛ بنابراین برای تفسیر و تبیین 

بسیاری از مباحث مربوط به گروه اقتصادی به نهاد 

شود، حتی در کشورهایی مشارکت مدنی رجوع می

که قانون خاص راجع به گروه اقتصادی تدوین 

اند، نیز حسب مورد به منظور تبیین و تفسیر کرده

مواردی که قانون خاص در آن خصوص خأل 

 مقرراتی دارد، به نهاد مشارکت مدنی رجوع

و در اغلب موارد احکام مترتب بر  کنند،می

کنند؛ می مشارکت مدنی را بر گروه اقتصادی حمل

به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان به دلیل 

مشابهت نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در 

پذیری قابل توجه در سازماندهی و انعطاف

محدودیت مدت و عدم محدودیت موضوع فعالیت 

قتصادی را نوعی شبه روه اگبرای معامله خاص، 

 ا مشارکت مدنی غیررسمی اطالقیمشارکت مدنی 

فلذا به دلیل  (؛109-110 ،2007)فازیو،  کنندمی

بخش به مقایسه گروه  ها در ایناین مشابهت

اقتصادی با شرکت مدنی، را مورد بررسی قرار 

 دهیم.می
 

 . وجه اشتراک 5-2-2-1

با منافع  های گروه اقتصادیطور کلی شباهتبه

 مشترک با مشارکت مدنی؛

در هر دو نهاد وجود حداقل دو شریک شرط  -الف

 الزم است.

داری و صداقت شرکاء در هر دو شرط امانت -ب

 نهاد وجود دارد.

 در هر دو شراکت و همکاری شرط الزم است. -ج

در هر دو نهاد تحصیل منفعت توسط شرکاء  -د

 باشد.می هدف تشکیل آنها

 حقوقی هر دو نهاد، قراردادی است.ماهیت  -ه
 

 وجه افتراق  .5-2-2-2

های مدنی، تفاوت اساسی گروه اقتصادی و شرکت

در جهت فعالیت آنها است، زیرا مشارکت مدنی 

فعالیتی کلی از یک نوع خاص است ولی گروه 

اقتصادی با منافع مشترک فعالیتی واحد یا یک 

سلسله فعالیت واحد از یک نوع خاص است. به این 

طور معنی که در مشارکت مدنی انجام فعالیت به

دنظر است ولی در گروه اقتصادی با منافع کلی م

 طور واحد مورد توجهمشترک انجام فعالیت به

 باشد، گرچه طول مدت آن و رسیدن به هدفمی

تواند به درازا کشیده شود و زمانی طوالنی به می

حیات خود ادامه دهد. در واقع محدودیت گروه 

مشترک از نظر انجام فعالیت اقتصادی با منافع 

ت ی طوالنی نشدن مدت فعالیت آن اسر کلطوبه

  (74-64 ،1390)باستانی، 

 ها به شرح ذیل است:سایر تفاوت

الف( در مقایسه بین دو گروه اقتصادی و 

توان های مدنی و برای تمییز بین این دو، میشرکت

ترین تفاوت میان شرکت مدنی و گروه گفت مهم

اقتصادی، شناسایی شخصیت حقوقی برای گروه 

قانون، قالب شرکت  24است. هر چند در ماده 

مدنی برای گروه انتخاب شده است ولی به دلیل 
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ها، برخالف شرکت ثبت در مرجع ثبت شرکت

الیحه قانون تجارت دارای  103مدنی طبق ماده 

توان ی است و با تحلیل این ماده میشخصیت حقوق

به این نتیجه رسید که گروه برخوردار از شخصیت 

 حقوقی است.

های زیاد و فاحش دیگری بین گروه ب( تفاوت

اقتصادی و شرکت مدنی وجود دارد. از جمله اینکه 

تواند طبق نظر غالب حقوقدانان شرکت مدنی نمی

وه اشتغال به امور تجاری داشته باشد، ولی گر

اقتصادی این توانایی را دارد )البته اگر نظر 

حقوقدانانی را بپذیریم که شرکت مدنی را در 

صورتی که به امور تجاری مشغول شود، مشمول 

دانند؛ چرا که نظر می قانون تجارت 220ماده 

 مخالفی نیز وجود دارد(.

ج( تفاوت دیگری که بین این دو نهاد حقوقی وجود 

ایی مسِئولیت تضامنی برای ی شناسدارد، مسئله

اعضای گروه اقتصادی است، یعنی هر عضو نسبت 

های گروه اقتصادی به کلیه دیون حاصل از فعالیت

که در شرکت مدنی، مسئول، مسئول است؛ در حالی

هر شریک نسبی است؛ یعنی هر شریک فقط به 

ت، نسبت سهمی که از کل سرمایه شرکت داراس

قانون  575)ماده  شدباید پاسخگوی دیون شرکت با

 .مدنی ایران(

د( شرکت مدنی موضوع قانون مدنی از عقود رضایی 

بوده و انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی ندارند؛ 

ولی قرارداد تشکیل گروه اقتصادی مانند 

های تجاری از جمله عقود تشریفاتی است شرکت

یعنی برخالف شرکت مدنی، گروه اقتصادی طبق 

الیحه اصالح  .ا.د.ب.ت.ک وق 24نص صریح ماده

 شود.میها ثبت قانون تجارت در مرجع ثبت شرکت

های میان گروه اقتصادی و شرکت مدنی م( تفاوت

ی این بیش از این چند مورد است که در ادامه

شود، البته نوشتار راجع به آنها نیز نکاتی بیان می

توان گذار در برخی موارد میدر مواقع سکوت قانون

 شود.اعد شرکت مدنی تبعیت کرد که بیان میاز قو

ن( بر خالف شرکت مدنی، باید در آن لزوما  مدت 

 تعیین شود.

قانون برنامه پنجم توسعه  107ماده  3ه( در تبصره 

بینی اقتصادی قواعد خاصی برای تصفیه گروه پیش

ق.ا.د.ب.ت.ک  24ه که در ماد شده است درصورتی

ین شرکاء شده است و تصفیه گروه تابع قرارداد ب

 مقرر شده است.

ی( در گروه اقتصادی، فوت، حجر یا ورشکستگی 

یکی از اعضاء از موارد انحالل گروه دانسته شده 

از موجبات یک از موارد مزبور که هیچاست؛ در حالی

قانون  587)ماده  انحالل شرکت مدنی نیست

 .مدنی(
 

. مقایسه گروه اقتصادي با شركت 5-2-3

 عملی 

های موضوع مقایسه گروه اقتصادی با شرکتدر 

توان بیان داشت که قانون تجارت می 220ماده 

هر شرکت » دارد:قانون تجارت مقرر می 220ه ماد

وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با  که فعال 

اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از 

مطابق های مذکور در این قانون در نیاورده و شرکت

مقررات آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی 



 193 / نو همکارا میرزاحسینی                               ...                              مقایسه گروه اقتصادی با منافع مشترک در

 
 

های محسوب شده و احکام مربوط به شرکت

خصوص در« گرددتضامنی در مورد آن اجرا می

ق.ت، میان حقوقدانان  220ماده مفهوم و قلمرو 

که بنابر انتخاب نظر فراوانی وجود دارد؛ چناناختالف

ج متفاوتی حاصل ـنظریات هر یک از ایشان نتای

در رابطه با ماده ( 59 ،1379تفرشی، گردد )می

یک عنوان خاص  ق.ت، بیشتر حقوقدانان به 220

 )پاسبان اندادهتوجه نشان د« شرکت عملی»با نام 

در تبیین  ( اما66 ،1396، و قربانی زلیخانی

های عملی، دیدگاه حقوقدانان با یکدیگر شرکت

 متفاوت است.

حقوق های عملی در برخی معتقدند که شرکت

ایران فاقد شخصیت حقوقی هستند لکن برای 

حفظ حقوق اشخاص ثالث احکام شرکت تضامنی و 

ها به خصوص مسئولیت تضامنی شرکا درباره آن

شود. در این راستا آقای دکتر حسن ستوده اجرا می

تهرانی، بدون اینکه بحث مستقلی در مورد ماده 

های پراکنده، ق.ت کرده باشد. در بحث 220

های عملی( های ثبت نشده )از جمله شرکتشرکت

سابق ق.  82های سهامی فاقد اعتبار )ماده شرکت

های با مسئولیت محدود باطل )ماده شرکتت( و 

ق.ت دانسته  220ق.ت( را مشمول حکم ماده  100

 ( 204 ،1379ستوده تهرانی، ) است

عملی موضوع  هایکاتوزیان بر این باورند که شرکت

های قانون مانند سایر شرکت ق.ت، 220ماده 

تجارت واجد شخصیت حقوقی مستقل از شرکا 

» ... باشند و ظاهر ماده مذکور که مقرر داشته می

شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به 

« گردد...های تضامنی در مورد آن اجراء میشرکت

مؤید این نظر است. البته ایشان معتقدند که منظور 

ها قط آن دسته از اشاعه و شرکت.ت، فق 220ماده 

است که شرکا در هنگام ایجاد آن قصد ایجاد 

شخصیت حقوقی و واگذاری مالکیت خود به آن 

شخصیت را داشته باشند. در این صورت قانونگذار 

دهد وگرنه در ها به صورت خارجی میبه شرکت آن

فرض شرکت مدنی که شرکا بر مالکیت مشاع بر 

دارند و قصد ندارند مالکیت اموال اموالشان توافق 

ای غیر از موضوع شرکت را به شخصیت جداگانه

خودشان واگذار کنند، قائل شدن شخصیت حقوقی 

کردن مالکان از مالکیت )شرکت تضامنی( و محروم 

و مبنای تشکیل  شان بر خالف تراضیخصوصی

دکتر . (29-27 ،1376)کاتوزیان،  اتحاد مزبور است

 220قلمرو ماده  مورد مفهوم و درناصر کاتوزیان 

برای اجبار شریکان به  220ماده »نویسد. ت. میق.

های شرکت تجاری در قانون رعایت یکی از صورت

و تعیین ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف است 

و نباید امتیازی بوجود آورد یا مبنای تراضی را 

تغییر دهد. بنابراین، شرکت مدنی که به کار تجارت 

پردازد. در رابطه بین شرکا و در درون خود تابع می

قواعد اشاعه و احکام مدنی است. ولی در رابطه با 

اشخاص ثالث در حکم شرکت تضامنی است، یعنی 

های ناشی از هر یک از شریکان مسئول تمام بدهی

کار تجاری است. به بیان دیگر، از اتحاد شریکان، 

ن ضامن آید و فقط آناشخصیت حقوقی بوجود نمی

یکدیگرند تا دیون کار تجاری مشترک را بپردازند. 

ق.ت. که پس از اعالم  116مفهوم بخش اخیر ماده 

مسئولیت تضامنی شرکا در برابر طلبکاران، اعالم 

هر قراری که بین شرکا برخالف این » کندمی
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ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان 

 «کندرا تأیید می خواهد و بود، این تعبیرلم یکن 

 (29-19 ،1373)کاتوزیان، 

این » این است که خصوص این مادهنظر دیگر در

ماده از دیدگاه حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که 

گیرند های مدنی طرف معامله قرار میبا شرکت

ها در وضع شده، صرفا  مسئولیت شرکاء این شرکت

ر شود. اما سایقبال اشخاص ثالث تضامنی تلقی می

تر از همه ایجاد های تضامنی، و مهماحکام شرکت

جدید بدون اراده و تراضی شرکاء شخصیت حقوقی 

دهندگان شرکت مدنظر قانونگذار نبوده و تشکیل

بنابراین،  (84و  65 ،1392)علومی یزدی،  «است.

ورزد( می شرکت مدنی )که به امور تجاری اشتغال

ق.ت. خارج است. اگر چنین  220از قلمرو ماده 

خود واگذار شود و تنها اراده مالکان نهادی به حال 

شریک بر آن حکومت کند، برخالف گفته برخی از 

در کار  (106-105، 1376، )کاتوزیان ها،حقوقدان

های تجاری تجارت و حکمت قواعد حاکم بر شرکت

ق مدنی، حاوی حقو خللی وارد نخواهد شد. چنانچه

تمام مقررات الزم االجرا در این باب نیست و قانون 

مدنی در زمینه عقد شرکت که یکی از عقود معین 

شود متضمن نقاط مبهم متعددی میمحسوب 

است و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست 

یا اگر معتقدیم که  (44-28 ،1365کاشانی، )

دون ـی و بـه شیوه مدنـب هاه شرکتـاینگون

اند ولی به کار های منظم اداری تشکیل شدهسازمان

 (106-105، 1376، )کاتوزیان پردازند،تجارت می

ق.ت. نه  220مسئولیت تضامنی مذکور در ماده 

تنها در حقوق مدنی ایران، بلکه در حقوق تجارت 

ت.( خالف اصل ق. 403) ایران هم به استناد ماده

ق.ت. که  220است. در مورد مفهوم و قلمرو ماده 

احتمال سه نظر داده شده است نظری ترجیح دارد 

ترین که بدون حکم صریح قانونگذار سنگین

مسئولیت، یعنی مسئولیت تضامنی، را به دوش 

 امروزه این نوع مسئولیت،شرکای شرکت ننهد. 

ر ایران گذاری خارجی دیکی از موانع بزرگ سرمایه

 ،1379تفرشی، ) از طریق مشارکت مدنی است

 رسد که هر چند شرکت مدنیبه نظر می .(59

)حتی در مواردی که به امور تجاری اشتغال دارد( 

ت. نیست، مسئولیت نسبی ق. 220مشمول ماده 

شرکای آن نسبت به دیون شرکت تا حدودی منافع 

هایی وارد معامله اشخامی را که با چنین شرکت

 (. 69 ،1379تفرشی، کند )شوند، تأمین میمی

دائمی  قانون احکام 24بررسی اجمالی مواد از 

آید میق.ت نیز چنین بر 220و  20د توسعه و موا

که این ماده با صراحت قانون تجارت و روح حاکم 

بر آن در موارد ذیل مغایرت دارد. به عبارت دیگر 

زمانی که ما گروه اقتصادی را در قالب یک شرکت 

این  نماییم که فعالیت تجاری داردمدنی فرض می

شود که گروه اقتصادی موضوع به ذهن متبادر می

های مندرج در با منافع مشترک در ذیل شرکت

گیرند و همان قانون تجارت قرار می 220ماده 

توان در رابطه با مسئولیت تضامنی برای اعضا را می

گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظر گرفت. زیرا 

افراد را برای  در واقع قانون تجارت مشارکت گروهی

های تجاری در قالب شرکت امور تجاری صرفا 

قانون تجارت پذیرفته است و  20مندرج در ماده 

لذا امکان فعالیت اشخاص حقوقی در امور تجاری 
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های تجاری در نظام حقوقی جز در قالب شرکت

ایران به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که 

گروهی افراد  قانون توسعه فعالیت تجاری 24ه ماد

به صورت مشارکت مدنی را قبول نموده است. 

پذیرش این امر با مواد پیش گفته مغایرت دارد. 

کس به امور تجاری مندرج زیرا، وفق این مواد هر

ت اهتمام ورزد تاجر تلقی قانون تجار 2در ماده 

گردد. در نتیجه فعالیت گروهی افراد به امور می

ب یکی از انواع تواند در قالتجارتی تنها می

 قانون تجارت تحقق یابد. اگر 20های ماده شرکت

های خود را به صورت یکی از انواع شرکت هم عمال  

قانون  220مذکور منطبق نکرده باشند برابر یا ماده 

گردد تجارت در قالب یک شرکت تضامنی تلقی می

و این در حالی است که مشارکت مدنی در امور 

تلقی » پذیرفته نشده است. تجاری در قانون تجارت

برخی از حقوقدانان از این ماده این است که این 

های مدنی خاتمه داده است کتماده به حیات شر

گونه شرکتی که بدون رعایت یکی از اشکال و هر

مندرج در این قانون ولو به شکل شرکت مدنی 

د ـه قصـه بـوجـتد بیـده باشـل شـتشکی

جمیع جهات شرکت دهندگان، آن را از لـتشکی

های تضامنی احکام شرکتکند و تضامنی تلقی می

قانون تجارت را در  140الی  116مندرج در مواد 

 (3 ،1376کاتوزیان، ) «داندمورد آنان مجری می

خصوص این ماده این است که این اما نظر دیگر در

اشخاص ثالثی که  ماده از دیدگاه حمایت از حقوق

گیرند های مدنی طرف معامله قرار میبا شرکت

وضع شده است و صرفأ مسئولیت شرکاء این 

خاص ثالث تضامنی تلقی ـها در قبال اششرکت

های تضامنی و شود. اما سایر احکام شرکتمی

تر از همه، ایجاد شخصیت حقوقی جدید بدون مهم

رکت شدهندگان اراده و تراضی شرکاء و تشکیل

یزدی،  علومیده است )گذار نبومدنظر قانون

 24اما وضعیت حقوقی در ماده  .(84و  65 ،1392

وق از ـاست چه به موجب ماده ف قانون متفاوت

سو ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک در یک

ها الزامی است و از سویی دیگر، اداره ثبت شرکت

است، نوع فعالیت آن را مشارکت مدنی تلقی نموده 

قانون تجارت  584رسد این امر با ماده به نظر می

مغایرت دارد، چرا که به موجب این ماده به صرف 

انتفاعی در اداره بت انواع تشکیالت انتفاعی یا غیرث

ها شخصیت حقوقی برای آنها ایجاد ثبت شرکت

همین طور ماده   ؛(69 ،1379شی، فرت) گرددمی

ها ثبت شرکت مرجعقانون نیز اشاره به ثبت در  24

های تجاری و دارا بودن همانند دیگر شرکت

شخصیت حقوقی را داشته است که این خود نوعی 

ثباتی در قالب و به نوعی در وضعیت ابهام و بی

حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک ایجاد کرده 

است و یا در صورتی که ما دیدگاه اخیر مطرح شده 

اشخاص ثالث که با  در رابطه با حمایت از حقوق

را  گیرند،های مدنی طرف معامله قرار میشرکت

توان گروه اقتصادی با منافع مشترک را بپذیریم می

قانون  220نیز نوعی شرکت عملی در قالب ماده 

تجارت دانست که از مسئولیت تضامنی این نوع 

شرکت نیز برخوردار است. البته موارد دیگری چون 

خصوص قانون در 24ه ماد 3و  1اد تبصره مف

مسئولیت در برابر دیان و نیز انحالل قهری گروه با 

فوت یا محجوریت یکی از اعضاء آن با مواد 
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نون تجارت نیز وجود دارد که قا 140و 1240139

قانون  220دهنده نوعی مغایرت آشکار با ماده نشان

باشد. به عنوان مثال گروه اقتصادی تجارت می

ه با شرکت عملی ماده منافع مشترک در مقایس

قانون تجارت و یا بهتر است بگوییم تمامی  220

های تجاری موجود در قانون تجارت در دیگر شرکت

های این نوع رغم این که اکثر مشخصهکشورها علی

چون تقسیم مدیریت و تقسیم منابع و ها همشرکت

ها را دارا است اما تفاوت اصلی آن در این خسارت

صادی با منافع مشترک در زمینه است که گروه اقت

کند یا در مدت محدود و خاصی خاصی فعالیت می

شود. به عبارت دیگر شرکت از فعالیت وارد می

مانند دیگر  قانون تجارت عمدتا  220عملی ماده 

های تجاری شامل یک رابطه پی در پی و شرکت

طوالنی مدت است. در حالی که گروه اقتصادی با 

ساس یک تک معامله تجاری و منافع مشترک بر ا

شود. سوال برای یک مدت زمان مشخصی ایجاد می

آید این است که آیا دیگری که در این جا پیش می

توان گروه اقتصادی با منافع مشترک را که طبق می

تواند به صورت قانونی ایجاد و قوانین موجود می

های عملی شروع به فعالیت کند در قالب شرکت

ون تجارت که به صورت غیرقانونی و قان 220 ماده

 کنند تصور کرد؟خالف قانون شروع به فعالیت میبر

قانون  220متن ماده  در واقع همان طور که از

ظر هایی در نآید این ماده برای شرکتتجارت برمی

قانونی و خارج از گرفته شده است که به صورت غیر

جود تشکیل و شروع به فعالیت ضوابط و قوانین مو

قانون  220اند. به واقع باید گفت شمول ماده کرده

ر مورد اشخاصی است که به طور تجارت د

 ورزندهای تجاری مبادرت میقانونی به فعالیتغیر

که  . در حالی(208-207 ،1379)ستوده تهرانی، 

 فعالیت گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی کامال 

 220قانونی است. یعنی همان اعتباری که ماده 

های قانون تجارت دارد و برای ساماندهی فعالیت

های معینی را ارائه داده است، تجاری اشخاص، قالب

همان اعتبار در تشکیل گروه اقتصادی در قالب 

قانون احکام دائمی  24شرکت مدنی به موجب ماده 

توسعه وجود دارد و لذا این گروه از شمول ماده 

وجود این  در نتیجه قانون تجارت خارج است. 220

ها است که ما را بر آن داشته تا نتوانیم این تفاوت

گروه را در قالب یک شرکت تجاری به تصویر 

بکشیم و برای آن قوانین و مقررات یک شرکت 

رسد تجاری را در نظر بگیریم، چرا که به نظر می

قانونگذار ما برای پر کردن خالءهای موجود در نظام 

جاد گروه اقتصادی با حقوقی و اقتصادی دست به ای

منافع مشترک زده است که با قراردادن گروه 

های اقتصادی با منافع مشترک در قالب شرکت

قانون  220های عملی ماده تجاری و یا حتی شرکت

تجارت باز هم هیچ کدام از خالءها و ابهامات موجود 

 رود.از بین نمی

 

 . مقایسه گروه اقتصادي با كنسرسیوم5-2-4

سازمانی است که توسط دو یا چند » کنسرسیوم

کنند تا می شرکتی ایجاد شده که با هم همکاری

صی واحد، برای منظور مشخص و به عنوان شخ

، 1384)حکیمیان، محدودی به فعالیت بپردازند، 

ای از کنسرسیوم به مجموعه ( در واقع57

شود که با موضعی در هم هایی اطالق میشرکت
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 ژه معین با هم مشارکتادغام شده، در یک پرو

قانون برنامه پنجم  104کنند. در بند الف ماده می

را معادل فارسی واژه « هااتحادیه شرکت»قانونگذار، 

به کار برده است. لذا « کنسرسیوم»انگلیسی 

براساس این مفهوم، در کنسرسیوم هیچ ادغامی 

ای گیرد، بلکه چند شرکت اتحادیهصورت نمی

 یق این اتحادیه به فعالیتایجاد کرده، از طر

پردازند و انعقاد یک کنسرسیوم منجر به می

شود و تأسیس یک شخصیت حقوقی جدید نمی

همکاری در قالب یک توافقنامه بین اعضاء بوده و 

قانون مدنی  10همکاری میان اعضاء بر اساس ماده 

که در گروه اقتصادی، قابل توجیه است. در حالی

ستقل و دارای شخصیت خود یک نهاد حقوقی م

مستقل از اعضاء است. همچنین در یک گروه 

اقتصادی مسئولیت تضامنی میان شرکاء برقرار 

که مسئولیت اعضاء در یک است. در حالی

است؛ مگر اینکه نهاد کنسرسیوم غیرتضامنی 

قانون  220تشکیل شده عمال  از مصادیق ماده 

 .(46 ،1389رحمانی، ) ودتجارت محسوب ش

از توان  قانون حداکثر استفاده 1ماده « 10» در بند

تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 

را « گروه اقتصادی با منافع مشترک»قانونگذار، 

به کار « کنسرسیوم»معادل فارسی واژه انگلیسی 

برده است. لذا براساس این مفهوم، در کنسرسیوم 

ت گیرد، بلکه چند شرکهیچ ادغامی صورت نمی

ای ایجاد کرده و از طریق این اتحادیه به اتحادیه

پردازند. در مورد اینکه آیا این اتحادیه فعالیت می

ی است یا خیر، بیانی وجود ت حقوقواجد شخصی

 ،1393ئی تفرشی و کبیری شاه آباد، عیسا) ندارد

156-170).  

هایی که کنسرسیوم و گروه اقتصادی از شباهت

توانند برای اهداف می دودارند این است که هر 

تجاری و یا غیرتجاری تشکیل شوند. همچنین 

تواند بدون کنسرسیوم نیز مانند گروه اقتصادی می

 سرمایه تشکیل شود.
 

. مقایسه گروه اقتصادي با پارتنرشیپ 5-2-5

«Partnership » 

پارتنرشیپ عبارت است از اجتماع دو یا چند 

شخص که با مشارکت یکدیگر اقدام به کسب و کار 

 تجاری کرده و در سود حاصل به نحو مشاع سهیم

باشند. در یک تعریف گفته شده پارتنرشیپ می

تجاری است که از به هم پیوستن و نوعی شرکت 

اجتماع دو یا چند شخص برای انجام امور تجارتی 

منظور کسب سود به نحو اشاعه تشکیل  و به

. پارتنرشیب سه (97 ،1373مهاجریان، شود )می

عنصر اساسی دارد که در صورت عدم وجود هر یک 

پارتنرشیپ تلقی  از آنها، نهاد تشکیل شده

وجود توافق  -1شود. این سه عنصر عبارتند از: نمی

تقسیم منافع میان  -2، چند شخصمیان دو یا 

عمل تجاری که توسط همه اعضا با هم  -3 ،شرکا

)سن و کومار، ها برای همه انجام شود یا یکی از آن

حقوق انگلیس، هر یک از شرکا،  (. در20 ،1994

نماینده دیگر شرکا است. با این حال، پارتنرشیپ 

شخصیت حقوقی ندارد. طبق قاعده نمایندگی 

شرکا در مسئولیت نامحدود  متقابل، هر یک از

سته از اعمال شرکای دیگر از تعهدات برخواناشی 
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در حقوق ایران،  سهیم هستند. معادل این نهاد

این ( 149 ،1385اسکینی، ) شرکت تضامنی است

با گروه  نهاد نیز دارای وجوه تشابه و تمایزی

پردازیم. می اقتصادی است که به بیان آن

هایی که پارتنرشیپ در فرانسه و سایر کشور

اند، دارای را اقتباس کرده سیستم این کشور

که در شد، در حالیباشخصیت حقوقی می

هایی که آن را از حقوق انگلیس اقتباس کشور

اند، شخصیت حقوقی ندارد و همانطور که کرده

شد در الیحه اصالح قانون تجارت گروه گفته 

ایران دارای شخصیت حقوقی اقتصادی در حقوق 

پارتنرشیپ نوعی ( 135 ،1370نصیری، ) باشدمی

شرکت تجاری است که از به هم پیوستن و اجتماع 

دو یا چند شخص برای انجام امور تجاری به منظور 

شود. از دیگر میتشکیل  نحو اشاعهکسب سود به

وجوه اشتراک این دو نهاد، شرایط مربوط به اعضای 

ها میزان مسئولیت اعضا آنهاست. در هر دو این نهاد

ثالث نامحدود است و اینکه اعضا در برابر اشخاص 

توانند هم از میان اشخاص حقیقی می در هر دو نهاد

)خزائی و رسولف،  باشند و هم از اشخاص حقوقی

اما  رسد،به نظر می الوصفمع (.53-123 ،1369

این دو نهاد وجوه تمایزی نیز با یکدیگر دارند. از 

جمله اینکه، نوع فعالیت گروه شرایط خاصی دارد 

ه در مورد فعالیت پارتنرشیپ وجود ندارد. فعالیت ک

گروه اقتصادی باید در جهت تسهیل و گسترش 

فعالیت اقتصادی و تجاری اعضا باشد؛ ولی در 

پارتنرشیپ این محدودیت وجود ندارد. فعالیت 

عالیت اعضا باشد گروه اقتصادی لزوما  باید در ادامه ف

که کننده آن باشد؛ در حالیو در واقع تکمیل

تواند به هر نوع فعالیت تجاری پارتنرشیپ می

بپردازد، بدون اینکه به فعالیت اقتصادی قبلی اعضا 

توجه داشته باشد. همچنین فعالیت گروه اقتصادی 

که باشد؛ در حالی غیرتجاری اقتصادیتواند می

شیپ الزاما  باید تجاری باشد. دیگر فعالیت پارتنر

گروه اقتصادی فقط برای مدت محدود  اینکه

تواند برای مدت شود اما پارتنرشیب میمیتشکیل 

 وجود آید. نامحدود به
 

 مقایسه گروه اقتصادي با اتحاد. 5-2-6

(Alliance)  

اتحاد، توافقی بین چند شرکت مجزا و معموال  رقیب 

ی مشترک و در است که به منظور دستیابی به هدف

مین منابع )تکنولوژی، أت چارچوب همکاری در

آالت، تجهیزات و وجه نقد( به ماشیندانش فنی، 

شود شرکتی محقق میرت شراکتی یا غیرصو

اتحاد استراتژیک توافق بین دو  (.1 ،2007)تودوا، 

یا چند سازمان برای همکاری در یک فعالیت 

تجاری خاص است، به طوری که هر یک از نقاط 

گیری برد. شکلقوت و از مزیت رقابتی بهره می

ه ـوان پاسخی بـعنژیک بهـتراتاتحادهای اس

سازی و افزایش عدم اطمینان و پیچیدگی جهانی

شده است. اتحادهای  در محیط کسب و کار تلقی

گذاری دانش و استراتژیک شامل به اشتراک

تخصص بین شرکاء و همچنین کاهش ریسک و 

کنندگان و هزینه در مناطقی مانند روابط با تأمین

های جدید است. یک توسعه محصوالت و فناوری

گذاری اتحاد استراتژیک گاهی با یک سرمایه

ت رقبا مشترک برابر است اما یک اتحاد ممکن اس
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تری دارد. را درگیر کند و عموما  طول عمر کوتاه

مشارکت استراتژیک یک مفهوم از نزدیک است. 

هایی اتحادهای استراتژیک توافقات بین شرکت

است که مستقل و اغلب در رقابت هستند. در عمل، 

ها به استثنای ها تمام روابط بین شرکتاین

دادهای معامالت )تملک، فروش، وام( براساس قرار

واهد بود، در حالی که معامله چندساله مدت خکوتاه

 تواند باشد. درکننده و خریدار میمینأبین یک ت

اتحادهای استراتژیک چهار مزیت بالقوه شامل 

سهولت ورود به بازار، تقسیم ریسک، دسترسی به 

افزایی و مزیت رقابتی وجود دانش و تخصص و هم

اتحادهای  المللی ازتجارت بیندارد که ممکن است 

استراتژیک تحقق یابد و رقابت هنگامی که شرکا از 

شود. نقاط قوت یکدیگر استفاده کنند، موثرتر می

( ارکان 406-402 ،1393)حاتمی و کریمیان، 

قراردادهای اتحاد عبارتند از: الف. مشارکت دو یا 

به اهداف  چند شرکت مستقل در راستای رسیدن

رح تجاری و طرح مشترک تعیین شده در ط

استراتژیک؛ ب. مدیریت مشترک و تقسیم سود بین 

های قراردادی؛ پ. قشرکای اتحاد بر مبنای تواف

مشارکت و همکاری شرکا در توسعه یک یا چند 

کارگیری گذاری با بهانجام سرمایهحوزه تجاری و 

 ،2009)ایسوریت، آورده نقد و غیرنقد در اتحاد 

40-41.) 

ترین قراردادهای اتحاد به عنوان یکی از پیچیده

ترکیبات قراردادی شامل ترکیب اقالم سرمایه در 

پروژه مشترک و یا همکاری در رسیدن به اهداف 

تعیین شده در طرح استراتژیک و طرح تجاری 

موضوع پروژه هستند؛ این قراردادها دارنده 

راهکارهایی برای حل مشکالت ناشی از اجرای 

گذاری هستند. مشارکت ی تجاری و سرمایههاطرح

انتفاعی به عنوان مصداق بارز قراردادهای اتحاد 

رود. افزون بر مشارکت مشارکتی به شمار می

راکتی تلقی ـش« Alliance»ی وعـانتفاعی که ن

نیز دارد که مبتنی بر شود، اتحاد انواع دیگری می

راک تمام شرکتی هستند؛ وجوه اشتهمکاری غیر

شراکتی عبارتند از اقدام جهت توسعه ای غیراتحاده

تجاری، تمرکز بر موضوع فعالیت تخصصی شرکت، 

تخصصی شرکت و تالش های غیراجتناب از فعالیت

برای دسترسی به بازارهای جدید از طریق همکاری 

بین دو یا چند شرکت، ترتیبات منجر به مشارکت 

ها در آورده، سود و زیان و مدیریت در بین طرف

د؛ هریک از طرفین دارای تعهدات و حقوق مجزا شو

در واقع در قراردادهای اتحاد و مستقل از یکدیگرند 

شرکتی بدون ایجاد هرگونه مشارکت، طرفین غیر

هر کدام به دنبال تحصیل سود و توسعه تجاری 

ها و مندی از قابلیتهخود بوده و ضمن بهر

های طرف مقابل، گسترش بازار و توانمندی

پردازند. گفتنی به بازارهای جدید می دسترسی

شرکتی، غیر« Alliance»ی است در قراردادها

رویکرد اعضا صرف دستیابی به سود معین از 

گذاری و فعالیت اقتصادی خود )اعم از سرمایه

ه، بلکه با طراحی یک برنامه بازرگانی( نبود

مدت و در راستای اهداف تعیین شده در طرح بلند

طرح تجاری خود به دنبال توسعه استراتژیک و نیز 

ریزی شده اری از طریق همکاری مدت و برنامهتج

گیری از منابع تکنولوژی، ها، بهرهبا سایر شرکت

های بازاریابی و اعتباری آنها نیز دانش فنی، قابلیت
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سازد ترتیباتی که از آخر خاطرنشان می هستند. در

عنوان غیرمشارکتی یاد شد، به آنها به عنوان اتحاد 

شوند. قراردادهای فرعی جوینت ونچر محسوب می

 (406-402 ،1393)حاتمی و کریمیان، 

 

 . نتیجه6

ها در سطح گذاریهای اخیر، میزان سرمایهدر سال

جهانی به دو برابر افزایش یافته و موضوع قابل توجه 

ها جذب گذاریتر این سرمایهاین است که بیش

صاحبان سرمایه کشورهای پیشرفته شده است و 

برای کسب سود خود را درگیر قید و بندی من 

جمله مرزهای سیاسی یا ملی یا حتی اقتصادی 

گذاری رو در توسعه سرمایهنمایند، از ایننمی

های متعددی جهت رسیدن به این هدف روش

گذاری ها سرمایهوجود دارد که یکی از این روش

گروه منفعت اقتصادی مشترک است که دارای 

مزایایی خاص در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد 

ها ترین آنتواند داشته باشد از جمله مهمکشور می

تأمین سرمایه الزم برای فعالیت اقتصادی، پرهیز از 

گذاری، سیستم تولید چابک، ریسک سرمایه

گسترش بازار فروش کاال، استفاده بهینه از منابع 

یروی کار، طبیعی کشور، ایجاد اشتغال، مهارت ن

آزادی قراردادی مزایایی فوق ضرورت تطبیق این 

نوع از قراردادها را با قراردادهای مشابه ضروری 

نموده است نتایج کسب شده از تطبیق گروه 

اقتصادی با منافع مشترک با قراردادهای مشابه 

دهد که در حوزه اشتراکات و افتراقات نشان می

ی در حوزه اوال ، جوینت ونچرگروه اقتصادی با 

گروه منفعت  توان بیان داشت کهاشتراکات می

اقتصادی مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی 

های تجارتی مربوط را به تواند فعالیتاست می

حساب خود انجام دهد؛ چه در گروه اقتصادی و چه 

در مشارکت انتفاعی، اعضاء از هم و از نهاد تشکیل 

نفعت اقتصادی شده کامال  مستقل هستند؛ گروه م

مشترک همچون سایر اشخاص حقوقی تنها در 

ای از شرایط توسط مؤسسان آن صورتی که پاره

وجود خواهد آمد و در نهایت رعایت شده باشند به

ای از مشارکت در هر دو مفهوم نیل به درجه

المللی و نیز اهداف هر دو مفهوم مشخص و بین

، در ها مشترک است ثانیا گذاری در آنسرمایه

توان بیان داشت که جوینت ی افتراق نیز میحوزه

نامه میان اعضاء تشکیل ونچر بر اساس یک موافقت

دهندگان جوینت ونچر از شود؛ هدف تشکیلمی

تشکیل این نهاد، کسب سود و منفعت یا کم کردن 

موضوع فعالیت جوینت ونچر از  هاست؛از هزینه

در واقع  ابتدا باید کامال  مشخص و معین باشد،

معلوم باشد که اعضاء دقیقا قصد همکاری در چه 

که گروه اقتصادی پروژه و فعالیتی رادارند در حالی

تنها برای یک دوره محدود )معین( و برای امور 

غیرتجاری قابل تشکیل است؛ در حوزه  تجاری و

های تفاوت و اشتراک گروه اقتصادی با شرکت

، ترین تفاوتهمتوان بیان داشت که ممدنی نیز می

در جهت فعالیت آنها است، زیرا مشارکت مدنی 

فعالیتی کلی از یک نوع خاص است ولی گروه 

اقتصادی با منافع مشترک فعالیتی واحد یا یک 

سلسله فعالیت واحد از یک نوع خاص است، شرکت 

تواند اشتغال به امور تجاری داشته باشد، مدنی نمی

را دارد؛ شناسایی ولی گروه اقتصادی این توانایی 
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مسِئولیت تضامنی برای اعضای گروه اقتصادی و 

مسئول هر شریک نسبی در شرکت مدنی، در 

توان بیان داشت که که در حوزه اشتراکات میحالی

داری و صداقت شرکاء در هر دو نهاد شرط امانت

وجود دارد؛ در هر دو شراکت و همکاری شرط الزم 

عت توسط شرکاء است؛ در هر دو نهاد تحصیل منف

باشد و ماهیت حقوقی هر دو می هدف تشکیل آنها

نهاد، قراردادی است. مقایسه گروه اقتصادی با 

زمانی که دهد که های عملی نیز نشان میشرکت

ما گروه اقتصادی را در قالب یک شرکت مدنی 

نماییم که فعالیت تجاری دارد این موضوع فرض می

اقتصادی با منافع  شود که گروهبه ذهن متبادر می

 220های مندرج در ماده مشترک در ذیل شرکت

گیرند و همان مسئولیت قانون تجارت قرار می

توان در رابطه با گروه تضامنی برای اعضا را می

 اقتصادی با منافع مشترک در نظر گرفت.

توان نتیجه گرفت در حوزه تطبیق با کنسرسیوم می

تجاری و یا توانند برای اهداف می که هر دو

غیرتجاری تشکیل شوند. همچنین کنسرسیوم نیز 

تواند بدون سرمایه تشکیل مانند گروه اقتصادی می

نعقاد یک کنسرسیوم منجر اشود عالوه بر آن نیز 

شود تأسیس یک شخصیت حقوقی جدید نمیبه 

که در گروه اقتصادی، خود یک نهاد در حالی

اعضاء حقوقی مستقل و دارای شخصیت مستقل از 

است. همچنین در یک گروه اقتصادی مسئولیت 

که تضامنی میان شرکاء برقرار است. در حالی

مسئولیت اعضاء در یک کنسرسیوم غیرتضامنی 

توان بیان داشت که مقایسه است و در نهایت نیز می

این توان پارتنرشیپ میمیان گروه اقتصادی و 

ها میزان در هر دو این نهاد گرفت کهرا نتیجه 

یت اعضا در برابر اشخاص ثالث نامحدود است مسئول

توانند هم از میان می و اینکه اعضا در هر دو نهاد

اما  اشخاص حقیقی باشند و هم از اشخاص حقوقی.

این دو نهاد وجوه تمایزی نیز با یکدیگر دارند. از 

جمله اینکه، نوع فعالیت گروه شرایط خاصی دارد 

ندارد. فعالیت  که در مورد فعالیت پارتنرشیپ وجود

گروه اقتصادی باید در جهت تسهیل و گسترش 

فعالیت اقتصادی و تجاری اعضا باشد؛ ولی در 

پارتنرشیپ این محدودیت وجود ندارد. فعالیت 

باید در ادامه فعالیت اعضا باشد  گروه اقتصادی لزوما 

که کننده آن باشد؛ در حالیو در واقع تکمیل

ع فعالیت تجاری تواند به هر نوپارتنرشیپ می

بپردازد، بدون اینکه به فعالیت اقتصادی قبلی اعضا 

توان بیان داشت توجه داشته باشد و در نهایت می

شرکتی بدون در واقع در قراردادهای اتحاد غیرکه 

ایجاد هرگونه مشارکت، طرفین هر کدام به دنبال 

تحصیل سود و توسعه تجاری خود بوده و ضمن 

های طرف ها و توانمندیمندی از قابلیتهبهر

مقابل، گسترش بازار و دسترسی به بازارهای جدید 

 پردازند.می

قراردادهای مشابه و گروه منفعت اقتصادی مشترک 

توانند صدماتی نیز به عالوه بر مزایایی که دارد می

که کشور ایران تا کنون از آنجاییوارد کند جامعه 

است و مقررات دقیقی در این مورد وضع ننموده 

باشد و از سوی قوانین مختصر و موجود مبهم می

دیگر برای رسیدن کشور به توسعه و گسترش 

تأسیسات ضرورت دارد. لذا جهانی به کار بستن این 

وق ـوانین با حفظ حقـردد قـگمیهاد ـپیشن
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شود کنندگان وضع شود ثانیا ، پیشنهاد میمصرف

ها فعالیت با پذیرش اصل رقابت و ساز و کار بازار در

های سو و پذیرش نظم و انضباط مالی و برنامهاز یک

مشی ها و خطوطو تعهد نسبت به پیگیری هدف

اعالم شده در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و جلب 

های گذاری در فعالیتاطمینان مردم به سرمایه

تولیدی، بازرگانی و خدماتی از سوی دیگر در 

حوزه مربوطه ها در راستای حذف بسیاری از ضعف

 تالش نمود.

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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