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گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلي
جمهوری اسالمي ایران است .این نهاد كه نوعي مشاركت بوده ،شبیه به مشاركتهای مختلف در نظامهای
بینالمللي ازجمله چوینت ونچر و كنسرسیومها است .گروه اقتصادی برای انجام فعالیتهایي كه برای نیل به
اهداف خود الزم است ،الجرم طرف معامله ،طرف حق و تکلیف قرار ميگیرد .در حقوق ایران در ماده 701
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسالمي ایران ،گروه اقتصادی با منافع مشترک بهعنوان نهاد
جدیدی معرفي شد .این گروه یک تأسیس حقوقي است كه بین اشخاص حقیقي برمبنای مسئولیت تضامني
بهصورت آزادانه تشکیل ميشود .آنگونه كه مطرح شد ،گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفي
مشابه است كه ازجمله ميتوان به شركت مدني در فقه ،جوینت ونچر و كنسرسیوم اشاره نمود .بر همین
اساس ،مسأله اصلي مقاله حاضر این است كه چه تفاوت و شباهتهایي بین گروه اقتصادی با منافع مشترک
با نهادهای مشابه وجود دارد كه با روش توصیفي -تحلیلي بدان پرداخته است .براساس یافتههای تحقیق
آنچه قدر متیقن از ماده  701قانون برنامه توسعه جمهوری اسالمي ایران است ،عالقه و احساس ضرورت
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ونچرها و ...باشد (علومي یزدی ،7931 ،ص .)10 .مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک كه از حقوق
فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهي چون كنسرسیوم ،جوینت ونچر و همچنین شركتهای مدني دارای
ماهیت و مفهوم یکساني بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شركت مدني تأكید شده است.
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مقدمه

در میان تمام مسائل یک جامعه ،اقتصاد بهعنوان یکي از مهمترین مسائل زندگي مطرح
است .اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه (سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و…) از اهمیت

باالیي برخوردار است ،زیرا استقالل جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث
طبیعي و اجتماعي ،شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسي
آن ،بستگي به حل مشکالت و رفع كمبودهای اقتصادی آن جامعه دارد .همچنین،
اقتصاد از حساسیت زیادی برخوردار است ،بدین معني كه یک تصمیمگیری بهجا و
بهموقع ،درباره امور اقتصادی ميتواند جامعهای را به عظمت و ترقي بکشاند ،در مقابل
یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده نهتنها موجب شکست در بُعد اقتصادی و در
خیلي از زمینهها خواهد شد.
بر همین اساس ميتوان گفت ،در دنیای امروز اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردار
است و بهطوركلي فعالیتهای اقتصادی و تجاری نقش بسزایي در پیشرفت یک كشور
دارد .دراینبین فعالیتهای اقتصادی جمعي و مشاركتي نقش مهمتری در سطح داخلي
بینالمللي ایفا ميكند.
در كشور جمهوری اسالمي ایران فعالیتهای اقتصادی و تجاری عمـدتاً در قالب
شركتهـای تجـاری 7و همچنین در قالب قراردادهای شركت مدني ،مضاربه ،مزارعه و
مساقات موضوع قانون مدني صورت ميگیرد .اما با توسعه تجارت و سرمایهگذاری
برای دستیابي به اقتصادی بهتر ،قانونگذار زمینه تشکیل نهاد اقتصادی دیگری را برای
مشاركت فراهم آورده است .قالب اقتصادی حقوقي گروه اقتصادی با منابع مشترک،
برای اولینبار در نظام حقوقي كشور فرانسه متولد شد و پس از شکلگیری در فرانسه،
به سایر نظامهای حقوقي راه یافت و حتي جای خود را در برخي همکاریها و
سازمانهای منطقهای نیز گشود (عیسائي تفرشي و كبیری شاهآباد ،7931 ،ص.)751 .
در جهان امروز كه تخصص و دانش فني در اجرای طرحهای مهم اقتصادی به همان
میزان كه سرمایه و مدیریت مؤثر است ارزش یافته و از طرفي اجرای پروژههای مهم
توسعهای ،صنعتي و اقتصادی نیازمند همکاری و تعامل اشخاص حقیقي و حقوقي با
تخصصهای گوناگون است .ضرورت تجمیع تخصصها و مهارتهای مختلف و حتي
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همکاری تأمینكنندگان منابع مالي و ارائهدهندگان خدمات مدیریتي و نظارتي در قالب
تشکل و گروه واحدی بیشازپیش بروز ميكند ،گروه اقتصادی با منافع مشترک،
كنسرسیوم و یا جوینت ونچر قالبهای متداول حقوقي برای تحقق این اهداف و
پاسخگویي به آن نیازها است (علومي یزدی ،7931 ،ص.)21 .
برای اولینبار در تاریخ حقوق تجارت ایران« ،گروه اقتصادی با منافع مشترک» در
قالب برنامه پنجم با تعداد معدودی ماده و تبصره بهعنوان یک شركت تجاری به
رسمیت شناخته شد .هرچند ازنظر تکنیکي و با توجه به نوع فعالیت ،ميتوان تفاوتهای
ظریفي بین كنسرسیوم ،جوینت ونچر ،مشاركت مدني و یا سندیکا تصور نمود ،اما با
توجه به محدوده نسبت وسیعي كه ماده  701قانون برنامه توسعه برای گروه اقتصادی با
منافع مشترک ترسیم كرده و مسأله و ایرادی كه به قانونگذار در این زمینه وارد بوده،
این است كه چرا در انشاء حکمي كه مصادیق علمي آن را در جامعه حقوقي و
اقتصادی داخلي و بینالمللي با نامهای «كنسرسیوم ،جوینت ونچر» ميشناسد كه از
اصطالح ناآشنا و تعریف نشدهای كه برگرفته از نظام حقوقي فرانسه بوده ،استفاده كرده
است .مشاركت ،جوینت ونچر یا كنسرسیوم ساختاری است كه بین دو یا چند شخص
حقیقي یا حقوقي و عمدتاً از كشورهای مختلف تشکیل ميشود كه در آن اعضاء،
بخشي از منابع خود را با حفظ استقالل اقتصادی خود ،برای هدف مشتركي تجمي
ميكنند .ازاینرو ضروری است تا ماهیت حقوقي گروه منفعت اقتصادی و تمیز آن با
شركت مدني در فقه امامیه و سایر نهاده مشابه را موردبررسي قرار دهیم.
 .2مفهوم گروه اقتصادی

گروه اقتصادی با منافع مشترک ازجمله نهادهای ایجاد شده جهت همکاری میان
اشخاص و بنگاههای مشغول به فعالیت اقتصادی و تجاری است .در انتخاب واژه
مناسب برای تشکلهای موضوع ماده ( )701قانون برنامه باید با مسامحه برخورد كرد.
هرچند ازنظر تکنیکي و با توجه به نوع فعالیت ،ميتوان تفاوتهای ظریفي بین
كنسرسیوم ،جوینت ونچر ،مشاركت مدني و یا سندیکا تصور نمود ،اما با توجه به محدوده
نسبت وسیعي كه این ماده برای فعالیت اینگونه تشکلها ترسیم نموده و ماهیت حقوقي
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آن را «شركت مدني و مبتنيبر قرارداد» تلقي كرده است .ما در این نوشتار اصطالح
نامأنوس و تعریف نشده «گروه اقتصادی با منافع مشترک» را به قدر مشترک بین همه این
واژهها حمل نموده و از تفاوتهای تکنیکي بین آنها صرفنظر ميكنیم .این ایراد نسبت به
مقنن وارد به نظر ميرسد كه چرا در انشاء حکمي كه مصادیق عملي آن را جامعه حقوقي
و اقتصادی داخلي و بینالمللي با نامهای دیگری همانند كنسرسیوم و جوینت و نچر
ميشناسد .از اصطالح ناآشنا و تعریف نشدهای كه برگرفته از نظام حقوقي كشور فرانسه
است ،استفاده كرده است .مشاركت ،جوینت ونچر یا كنسرسیوم ساختاری است كه بین
دو یا چند شخص حقیقي یا حقوقي و عمدتاً از كشورهای مختلف تشکیل ميشود كه در
آن اعضاء ،بخشي از منابع خود را با حفظ استقالل اقتصادی خود ،برای هدف مشتركي
تجمیع ميكنند مشاركتها در دو شکل «شركتي و واجد شخصیت حقوقي» و «مشاركت
یا قراردادی» تشکیل ميشوند .در مشاركتهای شركتي ،شركت جدیدی ایجاد ميشود
كه دارای شخصیت حقوقي مستقلي است؛ حالآنکه در مشاركتهای قراردادی چنین
اثری حادث نشده و شخصیت حقوقي جدیدی ایجاد نميشود .در مشاركتهای شركتي
یا ثبت شده مشاركت شخصیت حقوقي جدیدی پیدا ميكند و بهصورت شركت یا یکي
دیگر از شخصیتهای حقوقي قانون تجارت كشور فعالیت مينماید .در اینگونه موارد
اگر قراردادی هم بین شركاء وجود داشته باشد با ایجاد شركت ،آن قرارداد اعتبار خود را
ازدستداده و اسناد مرتبط با شركت مثل اساسنامه شركت جایگزین قرارداد ميشود.
باوجوداین در موارد اندكي امکان بقای قرارداد پس از تشکیل شركت با توافق طرفین
وجود دارد .در مورد چنین مشاركتهایي ،قرارداد جنبه مقدماتي داشته و صرفاً زمینه
ایجاد شركت جدید را فراهم ميآورد .در مشاركتهای قراردادی ،همکاری اطراف
مشاركت الزاماً منجر به شکلگیری شخصیت حقوقي جدیدی بهموجب قوانین ملي
ذیربط نميشود و اطراف مشاركت (اعضای گروه) همکاری خود را صرفاً بر مبنای
قرارداد شکل ميدهند بدون اینکه شخصیت حقوقي جدیدی ایجاد نمایند .به نظر ميرسد
مراد مقنن از حکم ماده ( )701قانون برنامه پنجم ،فراهم كردن بستر قانوني برای ایجاد
مشاركتهای قراردادی بوده؛ زیرا امکان ایجاد كنسرسیوم و یا مشاركت از طریق ایجاد
شخصیت حقوقي جدید تحت حاكمیت قانون تجارت از قبل فراهم بوده است و اشخاص
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حقیقي و حقوقي ميتوانستند از طریق ایجاد یکي از شركتهای مذكور در قانون تجارت
توان مالي و یا فني خود را تجمیع كنند .ازاینرو ضروری است تا قواعد حقوقي و قوانین
عمده قابل اعمال به مشاركتهای قراردادی را قبل از تصویب ماده  701قانون برنامه
پنجم بررسي نماییم تا آثار و نتایج این ماده روشنتر شده و ارزیابي تالش قانونگذار برای
بسترسازی حقوقي و تسهیل ایجاد این مشاركتها امکانپذیر گردد (علومي یزدی،
 ،7931ص.)10 .
یکي از شکلهای مختلف اشخاص حقوقي ،گروه اقتصادی است و با توجه به
اهمیتي كه در اقتصاد و تجارت دارند ما سعي كردهایم كه در این مقاله به تعریف گروه
اقتصادی بپردازیم و اوصاف آن را برای شما شرح بدهیم .در مورد گروه اقتصادی در
ماده  701قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ،قانونگذار ساختار
جدیدی را به نام این گروه ،برای فعالیتهای اقتصادی پیشبیني كرده است .این گروه
از بسیاری جهات شبیه كنسرسیوم است ،1با این تفاوت كه دارای شخصیت حقوقي
است و مقرراتي در خصوص انحالل و تصفیه آن در قانون آمده است .تعریف گروه
اقتصادی با منافع مشترک (ماده  )707گروه اقتصادی با منافع مشترک عبارت است از
تشکیل دو یا چند شخص كه بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتي و
افزایش نتایج فعالیتهای اعضای گروه بهموجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل
ميشود.
منظور از اصطالح «گروه اقتصادی با منابع مشترک» در فرانسه ،ایجاد تشکیالتي
برای استفاده مشترک شركتهای رقیب است .بهعنوان نمونه ،شركتهای صادركننده
فرش ميتوانند برای بازاریابي در منطقهای از جهان ،فعالیت خود را مشترک و متمركز
نمایند تا با هزینه كمتر و رقابت سالمتری به فروش بیشتر و قیمت باالتری نائل آیند.
در فرانسه گروههای منافع اقتصادی ،با قانون  19سپتامبر  7321به وجود آمده است
(خزاعي ،7911 ،ص.)703 .
در ایران نیز برای نخستینبار «گروه اقتصادی با منافع مشترک» در الیحه قانون
تجارت  7911/05/70و در ذیل باب سوم قراردادهای تجاری و طي مواد  707الي 717
آن الیحه آمده بود؛ لکن پسازآن كه الیحه حذف گردید .پس از حذف مواد مذكور و
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طوالني شدن زمان تصویب قانون تجارت ،در برنامه پنجم توسعه در ذیل ماده  701به
گروه «گروه اقتصادی با منافع مشترک» مجدداً اشاره شد (پاسبان و قرباني زلیخاني،
 ،7932ص.)2 .
گروه اقتصادی با منافع مشترک عبارت است از تشکیل دو یا چند شخصي كه
بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتي و افزایش نتایج فعالیتهای
اعضای گروه بهموجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل ميشود (باستاني،7930 ،
ص.)11 .
درواقع ميتوان گفت گروه اقتصادی این امکان را به اعضا ميدهد كه در یک نهاد
مستقل به همکاری و مشاركت در فعالیت خاص اقتصادی -تجاری بپردازند و از این
همکاری نتیجه و سود بیشتری عایدشان ميشود تا اینکه بخواهند بهتنهایي به فعالیت
بپردازند .قصد همکاری بین اعضا و مشاركت تمام اعضا و آزادی قراردادی لحاظ شده
برای اعضای گروه ،از مهمترین شاخصههای این گروه است .یک گروه اقتصادی بیشتر
از هر چیز بر قرارداد اعضا استوار بوده و برخالف شركتهای تجاری جنبه قراردادی
آن پررنگتر از جنبه سازمانياش است .بنابراین باید در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی
همه جوانب برای اداره و پیشبرد فعالیتهای آن در نظر گرفته شود و در مواردی كه
قرارداد ساكت باشد ،اتفاقنظر اعضا مالک است.
 .1اوصاف و ويژگيهای گروه اقتصادی با منافع مشترك

با بررسي مفاد ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ،اوصاف و
ویژگيهای زیر برای گروه اقتصادی با منافع مشترک قابل شناسایي و تشخیص است.
 .2-1توافق کتبي اشخاص برای مشارکت

اساس پیدایش هر ماهیت حقوقي ،توافق اراده طرفین قرارداد است .طرفین ،پیش از
تأسیس گروه مشترک و تفویض تمام اختیارات خود به این شخص حقوقي حاصل
مذاكرات و توافقات خود را بهصورت قراردادی كتبي كه به آن قرارداد اصولي یا پایه
گفته ميشود و مبنای همکاری اقتصادی -تجاری آینده آنها را تشکیل ميدهد تنظیم و
به امضا ميرسانند .قانونگذار در ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه ،عالوهبر شرایط
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عمومي صحت قراردادها (ماده  730قانون مدني) ،كتبي بودن توافق را نیز شرط صحت
قرارداد دانسته است .علت درج شرط كتبي بودن قرارداد ،اهمیت باالی چنین
قراردادهایي در حوزه اقتصادی است .در این نوع قراردادها طرفین اعم از شخص
حقیقي یا حقوقي باید اهداف مشاركت ،میزان سرمایه موردنیاز ،نحوه چگونگي تعلق
سود و زیان ،نحوه انتقال سهم هر یک از شركاء ،مدت مشاركت ،قانون حاكم و زبان
رسمي قرارداد را (درصورتيكه طرف قرارداد خارجي باشد) مشخص نمایند .بنابراین،
ميبایست تمامي مواردی كه در مشاركت الزم است در قرارداد درج شده و سپس برای
ثبت به مرجع ثبت شركتها ارائه گردد (پاسبان و قرباني زلیخاني ،7932 ،ص.)2 .
بنابراین مبنای روابط فيمابین شركاء گروه اقتصادی با منافع مشترک اعم از
قراردادهای صرف و یا با تشکیل یک شخصیت حقوقي ،قرارداد منعقده بین آنها خواهد
بود .بنابراین كلیه شرایطي كه برای صحت و لزوم قراردادها در حقوق مدني مورد بحث
و بررسي قرار ميگیرد باید مدنظر قرار گیرد .شركتهای تجاری و بازرگاني ميتوانند
در حدود مقررات اساسنامه ای خود به انعقاد قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک با
افراد حقیقي یا شركتهای دیگر دست یازند .دولتها نیز بهعنوان یک طرف قرارداد
ميتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي در سطح داخلي و
خارجي نمایند .البته منعي كه در اصل  17قانون اساسي وجود داشته :كه امتیاز تشکیل
شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزی و معادن و خدمات به
خارجیان مطلقاً ممنوع است» .ناظر به گروه اقتصادی با منافع مشترک نخواهد بود.
چه اینکه شورای نگهبان پس از مباحثات گسترده در قانون تشکیل شركت
سرمایهگذاریهای خارجي» مصوب  7917/70/90را مغایر قانون اساسي ندانسته است.
در این قانون صراحتاً همکاری اقتصادی تجاری و سرمایهگذاری مشترک بین اشخاص
حقیقي و حقوقي ایران با اشخاص حقیقي و حقوقي خارجي را در كلیه زمینههای تولید
و صنعتي و معدني و بازرگاني ،مالي و خدماتي در خارج از كشور را پذیرفته است
(رستمزاده ،7939 ،ص.)5 .
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 .1-1ثبت قرارداد در مرجع ثبت شرکتها

یکي دیگر از الزامات برای تأسیس این گروهها ،ضرورت ثبت آنها در مرجع ثبت
شركتها است .بدیهي است كه مقررات مربوط به ثبت شركتها به ایجاد واحد جدید
تحت عنوان «شركت» ناظر است و حتي در مورد ثبت مؤسسات غیرتجاری كه جداگانه
در قانون تجارت مورد حکم قرار گرفته است ،صالحیت ندارد (علومي یزدی،7931 ،
ص.)11 .
بنابراین ،شایسته بود كه قانون گذار ،ثبت قرارداد مشاركت و همکاری را در دفاتر
اسناد رسمي و یا ثبتنام تجاری كنسرسیوم را در دفتر مربوطه الزامي ميكرد ،نه اینکه
ثبت گروه فاقد شخصیت حقوقي را در مرجعي كه خاص شركتهای تجاری است
الزامي اعالم نماید .با نگاهي به الیحه قانون تجارت  7911ميتوان مشاهده كرد
درصورتيكه گروه اقتصادی با منافع مشترک ثبت نشود نميتواند به فعالیت خود ادامه
دهد .در صورت ثبت آن را دارای شخصیت حقوقي دانسته و آثار شخصیت حقوقي بر
گروه تحمیل ميشود (ماده  ،)709البته عدم ثبت همراه با مجازات خواهد بود (ماده
 .)710عبارت «تشکیل» كه در ماده  701قیدشده نشاندهنده مراتب فوق است .در
فضای كسبوكار كنوني جمهوری اسالمي ایران ،معموالً اشخاص ثالث در ارتباط با
گروههای اقتصادی ،اسناد ثبت را از گروهها مطالبه ميكنند امری مناسب است .وانگهي
نظارت دولت و قدرت حاكم بر اینگونه اشخاص افزایش ميیابد و حتي بر درآمد
مالیاتي دولت ميافزاید .اما سؤالي كه مطرح ميگردد این است در ماده  701قانون
برنامه پنجم توسعه ،صراحتاً اعالم ننموده كه آیا در وضعیت فعلي ثبت گروه در مرجع
ثبت شركتها موجب داراشدن شخصیت حقوقي گروه ميگردد یا خیر؟ ما معتقدیم
پس از ثبت ،گروه دارای شخصیت حقوقي ميگردد و بهصرف نوشتن قرارداد كتبي و
انجام تعهدات اشخاص گروه ،گروه دارای شخصیت حقوقي نميگردد .برخي از دالیلي
كه در ذیل ميآید این نظریه را تقویت مينماید:
 .7قانونگذار در ماده  11الیحه اصالحي قانون تجارت  7911ماداميكه شركت
به ثبت نرسیده صدور ورقه سهام را ممنوع دانسته و امضاكنندگان را مسئول
جبران خسارت دانسته است .بنابراین از ابتدایيترین ویژگي یک شركت دارای
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شخصیت حقوقي این است كه بتواند ورقه سهم صادر نماید .چگونه ممکن
است شركت سهامي دارای شخصیت حقوقي را قبل از ثبت از صدور ورقه
سهم ممنوع كرد؟
 .1ماده  12قانون آئین دادرسي مدني  :7913در مورد این ماده هرگاه ابالغ اوراق
دعوی در محل تعیینشده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلي كه به
اداره ثبت شركتها معرفيشده ابالغ خواهد شد .درنتیجه و بهمحض اعالم
مرجع ثبت شركتها به عدم وجود سابقه از شركت طرف دعوی و ناتواني
طرف مقابل از ارائه نشاني معتبر ،دفتر دادگاه رسیدگيكننده نسبت به رد
دادخواست مبادرت خواهد نمود .لذا ثبت شركت متضمن شناسایي و اعالم
اقامتگاه برای آن بهعنوان یکي از آثار مهم شناسایي نهاد شخصیت حقوقي
است .در غیر اینصورت باید بر آن بود تا قانونگذار از یکسو شخصیت
شركت تجاری ثبتنشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض،
آثار پذیرش آن و ازجمله اقامتگاه قانوني برای شركت را به رسمیت نشناسد،
نتیجهای كه قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر ميرسد (صادقي گلدر،7922 ،
ص.)711 .
 .1-1الزام به داشتن دفاتر تجاری

از دیگر ویژگيهای گروه اقتصادی با منافع مشترک برای پرداختن به فعالیتهای
اقتصادی ،الزام به داشتن دفاتر تجاری است تا بهوسیله آن بتوان بر عملیات گروه
نظارت داشت .بااینحال ،تحمیل چنین الزاماتي ماهیت این نوع گروهها را به جوینت و
نچرهای شركتي نزدیکتر مينماید؛ چنانكه برخي از حقوقدانان نیز ورود نهاد بازرسي
به گروه اقتصادی با منافع مشترک به حکم قانون را برخالف ماهیت قراردادی این
گروهها دانستهاند و معتقدند كه این حکم سبب تحمیل هزینههای بازرسي و دخالت
نهاد و اشخاص غیرانتخابي توسط شركاء بر آنها است (علومي یزدی ،7931 ،ص.
.)10
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 .0-1بند چهارم :تنظيم قرارداد کتبي

با توجه به اهمیت این قالب حقوقي و نظر به اینکه در قرارداد فيمابین اهداف
مشاركت ،میزان سرمایه موردنیاز و طریقه تأمین آن ،شکل حقوقي مشاركت ،چگونگي
أخذ تصویبنامه و مجوزهای موردنیاز ،گزارشهای مالي و نحوه تنظیم آنها ،نقلوانتقال
سهم هریک از شركاء ،مدت مشاركت ،قانون حاكم و زبان رسمي قرارداد درصورتيكه
طرف قرارداد خارجي باشد از جایگاه باالیي برخوردار است ،لذا انعکاس آن بهصورت
نوشته و ثبت آن به مرجع ثبت شركتها دارای اهمیت فوقالعاده است.
 .1بسترهای قانوني برای تشكيل JV

جوینت ونچر ،نوعي ترتیبات همکاری مشاركتي بین دو یا چند شركت مستقل در
جهت گسترش و تسهیل فعالیتهای تجاری و اقتصادی است ،بهگونهایكه ثمره
همکاری مذكور تشکیل شخصیت حقوقي سومي است كه ازلحاظ سازماني كامالً جدا
و مستقل از تشکیلدهندگان اولیه است .در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمي ایران ( )7931-7930مصوب جلسه  7913/70/75مجلس شورای اسالمي
بسترهای قانوني الزم برای تشکیل  JVرا فراهم نمود.
 بنابر ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه ،تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک بامشاركت دو یا چند شخص حقیقي و حقوقي بهمنظور تسهیل و گسترش فعالیت
اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی كتبي پس از ثبت در
مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با
رعایت موازین اسالمي و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار

مجاز است.

 در تبصره یک ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه ،عنوان شده است كه تغییر در حیطهاختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه
بهطور تضامني مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصي خود هستند ،مگر اینکه با
اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
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 همچنین در تبصره  1قانون مورد بحث عملیات مربوط به دفاتر تجاری ،بازرسي وتصفیه مطابق ماده ( )2و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد  757و  751الیحه
قانوني اصالح بخشي از قانون تجارت مصوب سال  7911انجام ميشود.
 براساس تبصره  9این قانون نیز فوت یا حجر یا ممنوعیت قانوني یکي از اشخاصحقیقي یا انحالل یا ورشکستگي یکي از اشخاص حقوقي موجب انحالل گروه
ميشود ،مگر اینکه در قرارداد

تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

 .0تشكيل گروه اقتصادی با منافع مشترك در قالب شرکت مدني

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در جهت تسهیل و گسترش فعالیتهای
اقتصادی ،تنها در قالب شركت مدني با رعایت ضوابط و شرایط مربوط به آن و با
رعایت موازین اسالمي و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز دانسته شده است.
در نگاه نخست بهنظر نميرسد كه قانون گذار با وضع این ماده ماهیت جدیدی را به
وجود آورده باشد؛ چراكه مطابق ماده  70و مواد  517به بعد قانون مدني ،ایجاد شركت
مدني پیشتر نیز با رعایت شرایط مربوط به آن ممکن بوده است .در خصوص رعایت
اصل منع انحصار نیز با توجه به قانون نحوه اجرای سیاستهای كلي اصل  11قانون
اساسي كه باید در همه قراردادها و توافقات رعایت شود ،قانونگذار حکم جدیدی
وضع ننموده است (علومي یزدی ،7931 ،ص.)11 .
لکن با توجه به اوصاف خاص متمایز این نهاد ،بهویژه مسئولیت تضامني و لزوم
ثبت گروه اقتصادی را منافع مشترک در مرجع ثبت شركتها ،بهنظر ميرسد كه
قانونگذار نهاد جدیدی را شناسایي نموده است (پاسبان و قرباني زلیخاني ،7932 ،ص.
.)1
 .2-0گروه اقتصادی و شرکتهای مدني در فقه اماميه و قانون مدني ايران

آنچه در این تحقیق مدنظر است این بوده كه آیا مفهوم گروه اقتصادی با شركت مدني
یکي است یا خیر و چه شباهتها و تفاوتهای بین این دو در فقه امامیه وجود دارد.
بر این اساس به بررسي شركت مدني در فقه اسالمي خواهیم پرداخت.
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ماده  517قانون مدني كه از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شركت
ميگوید « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد بهنحو
اشاعه» .در این تعریف به ماهیت شركت یعني «اشاعه در حق مالکیت» توجه شده
است؛ گویي اشاعه مهمترین عنصر شركت بوده و درواقع وصف مالکیت شركاء است.
این تعریف چنان مجمل است كه شناسایي عقد شركت بهعنوان عقدی مستقل محل
تردید است .اجتماع حقوق ،بدینمعنا كه موضوع مالکیت هیچیک از مالکین در شيء
واحد مشخص نباشد ،بهطوریكه هر جزئي از اجزای شيء واحد درعینحال متعلق حق
مالکیت هر یک از ایشان است (شهیدی ،7925 ،ص.)99 .
شهید ثاني در تعریف شركت ميفرماید« :هوَ اختالط النَصیبین فَصاعَدَا بحیث الیَتَمیز

الواحِدِ عِن االخر» یعني شركت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر بهگونهایكه
قابلتشخیص از یکدیگر نباشند (شهید ثاني7170،ق ،ج ،9ص.)111 .
جواهرالکالم در تعریف شركت به دو جنبه لغوی و شرعي پرداخته و اینگونه بیان
داشتهاند« :شركت در معنای لغوی برحسب آنچه گفتهشده به معنای اختالط و امتزاج،
اشاعه و یا در كنار هم قرار گرفتن است و در معنای شرعي ،اجتماع حقوق مالکین
متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه است» (نجفي7171 ،ق ،ج ،71ص.)9 .
بنابراین برای تحقق شركت الزم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکي
از عقود ناقله باهم به نحوی در آمیزد كه تمییز آن از یکدیگر ممکن نباشد؛ به دیگر
سخن ،شركاء توافق ميكنند كه مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراكي تبدیل
نمایند ،بهگونهایكه حق هركدام درعینحال كه بهصورت عیني وجود و اصالت دارد،
منتشر در مجموع باشد (اسحاقي آستاني ،7932 ،ص.)3 .
بنابراین همانطور كه گفته شد ،شركت مدني یکي از نمادهای سرمایهگذاری و
تشریک مساعي و راهي مهم جهت ترقي نظام اقتصادی و تجاری جامعه بوده كه در
اسالم نیز موردتوجه قرارگرفته است .چنانكه از تعمق در ماهیت و چیستي آن بر
ميآید این است كه مبنای مغابنه و سودبری بیشتر است ،بهطوریكه هر شریک با توجه
به میزان سرمایه و تخصصي كه بهكار ميگیرد ،انتظار تحصیل سود بیشتری را دارد
(مخصوصي و آبین ،7932 ،ص.)11 .
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گروهي از فقهاء عقیده دارند عقدی بنام شركت وجود و اصالت ندارد و اثراتي كه از
این تأسیس مورد انتظار است ،یعني ایجاد حالت اشاعه و توافق در نحوه اداره مال مشاع،
با توسل به عقود معین موجود قابل دستیابي است .یعني مثالً از طریق عقد صلح ميشود
به حالت اشاعه دست یافت و توافق شركاء در مورد نحوه اداره مال مشاع و تعیین شخصي
به عنوان مدیر از طریق وكالت تحقق ميیابد (طوسي7171 ،ق ،ج ،1ص959 .؛ بحراني،
7105ق ،ج ،11ص.)710 .
گروهي دیگر بر این عقیدهاند كه عقد شركت نميتواند حالت اشاعه ایجاد كند ،اما
شركت را بهعنوان عقدی كه در آن نحوه اداره مال مشاع توسط شركاء مورد توافق قرار
ميگیرد به رسمیت شناختهاند (شهید ثاني7170 ،ق ،ج ،1ص731 .؛ عالمه حلي،
7170ق ،ج ،7ص.)971 .
نویسندگان قانون مدني نیز تحتتأثیر همین نظر قرار گرفتهاند .زیرا بدون اینکه
شركت را بهعنوان عامل ایجاد اشاعه بشناسند ،در موارد متعددی به اعتبار توافق شركاء در
مورد نحوه اداره مال مشاع تصریح نموده و آن را توافقي جایز (قابل رجوع) اعالم ميدارد
(مواد  512و  511قانون مدني) در مواد دیگری قانون مدني احکام و قواعد حاكم بر این
توافقها ،از قبیل حکم اقداماتي كه مدیر یا شریک مأذون خارج از حدود اذن انجام
ميدهد و لزوم اجتماع در فرض تعدد مدیران را بیان نموده است (مواد  513تا  517قانون
مدني).
گروه سوم از فقهاء به پرچمداری مرحوم طباطبائي یزدی صاحب عروهالوثقي ،عقدی
با عنوان عقد «شركت» یا «تشریک» را كه بهموجب آن شركاء با توافق و تراضي ميتوانند
حالت اشاعه ایجاد نموده و نیز نحوه اداره مال مشاع را معیّن كنند ،به رسمیت شناختهاند
(طباطبایي یزدی7115 ،ق ،ج ،1ص.)175 .
حقوقدانان جمهوری اسالمي ایران نیز بر همین روال تقسیم شدهاند؛ از بین متقدمین
مرحوم عدل معتقد به وجود عقد مستقلي بنام عقد شركت بوده و آن را مفید ایجاد حالت
و تعیین نحوه اداره مال مشاع ميداند (عدل ،7911 ،ص.)915 .
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برخي دیگر ،مانند مرحوم امامي و كاشاني به تبعیت از قانون مدني ،عقد شركت را
تنها برای تعیین اداره مال مشترک مؤثر ميدانند و برای تحقق حالت اشاعه وجود عقدی
از عقود معیّن را ضروری ميدانند (كاشاني ،7915 ،ص15 .؛ امامي ،7921 ،ص.)791 .
اما گرایش حقوقدانان معاصر بر این مبنا است كه عقد شركت بهعنوان مظهر اراده و
قصد اطراف آن ميتواند هم حالت اشاعه ایجاد كند و هم منعکسكننده توافق آنها در
مورد اداره مال مشاع باشد .برای توضیح اثر اول باید گفت ،اگر اراده طرفین ميتواند در
قالب عقدی از عقود معیّن حالت اشاعه ایجاد كند پس این اثر ميتواند محصول اراده
مستقیم طرفین آن در قالب عقد شركت نیز باشد .این توافق ولو در قالب عقد معیّن
شركت تعریف نشده باشد ،اما با استناد به ماده ( )70قانون مدني و اصل حاكمیت اراده و
لزوم عقد معتبر است .بنابراین ،ایجاد مشاركتهای مدني قراردادی در چارچوب اصول
كلي حقوقي و احکام قانون مدني امکانپذیر بوده و نیازمند صدور مجوز خاصي از ناحیه
قانونگذار نبوده است .الزم به ذكر است كه آورده شركاء در مشاركتهای مدني ميتواند
وجه نقد ،اموال منقول و یا غیرمنقول ،آوردههای غیرمادی و حتي اموال معنوی همانند
حق اختراع و ...نیز باشد (علومي یزدی ،7931 ،ص.)19 .
 .1مقايسه گروه اقتصادی با منافع مشترك با نهادهای مشابه

در كنار گروه اقتصادی با منافع مشترک ،نهادهای مشاركتي انتفاعي (جوینت ونچر) و
اتحادیه شركتها (كنسرسیوم) نیز در سطح بینالمللي و حقوق داخلي برخي كشورها
وجود دارد ،لذا منطقي است كه آنها را بررسي و به اختصار به مقایسه گروه اقتصادی
با منافع مترک با آنها بپردازیم.
 .2-1جوينت ونچر (مشارکت انتفاعي)

جوینت ونچر یک اصطالح دقیق حقوقي نیست و تقریباً در هیچیک از نظامهای حقوقي
تعریف نشده است .بااینحال از پركاربردترین اصطالحات در حقوق تجارت بینالملل
است كه امروزه تقریباً در تمام زبانهای دنیا وارد شده و با معاني متنوع و مختلف
مورداستفاده قرار ميگیرد .این اصطالح از سال  7310میالدی به بعد در آرای دادگاههای
ایاالتمتحده آمریکا مورداستفاده قرار گرفت .امروزه در ایاالتمتحده آمریکا لغت
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معادل لغت مؤسسه 9با تأكید بیشتر بر مفهوم ریسک بهكار ميرود.

شاپیرا ( )7917حقوقدان فرانسوی ،جوینت ونچر را اینگونه تعریف ميكند« :چارچوب
حقوقي همکاری است كه در آن خطرات احتمالي و مدیریت میان طرفین

تقسیم ميشود.

این همکاری ممکن است شکل یک شركت واقعي را داشته باشد یا بهصورت قرارداد
بدون ایجاد شخص حقوقي باشد یا باالخره شركت به ضمیمه قرارداد كار و سرویس
باشد .در ادبیات حقوقي و اقتصادی جمهوری اسالمي ایران جوینت ونچر را با تعابیر
مختلفي ترجمه شده است .برخي از مؤلفین با توجه به اینکه این اصطالح نخستینبار در
قراردادهای نفتي مورد استفاده قرار گرفته ،آن را در مقابل قرارداد امتیاز قرار داده و از آن
به قرارداد مشاركت تعبیر كردهاند و یا با عنایت به مشخصه اصلي این تأسیس حقوقي كه
انعطافپذیری آن در مقابل ماهیت غیرقابلانعطاف است ،نهایتاً اصطالح مشاركت
انعطافپذیر را برای ترجمه این اصطالح مناسبتر دانستهاند (باستاني ،7930 ،ص.
.)55
درمجموع ميتوان جوینت ونچر را اینگونه تعریف كرد كه« :مشاركت تجارتي
بینالمللي هر نوع ترتیبات همکاری مشاركتي بین دو یا چند شركت مستقل است،
بهگونهایكه ثمره همکاری مذكور تشکیل شخصیت حقوقي سومي است كه ازلحاظ
سازماني كامالً جدا و مستقل از تشکیلدهندگان اولیه است» .بهعبارتدیگر ،جوینت
ونچر بهنوعي از همکاری تجاری اطالق ميشود كه طي آن طرفین ،مدیریت فعالیت
خاصي را بهنحو مشترک برعهده ميگیرند و در سود و زیان حاصله شریک ميشوند.
بهاینترتیب ،بسیاری از انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی و اعطاء لیسانس و عاملیت
پخش و ...از حیطه شمول اصطالح جوینت ونچر خارج ميشوند (حکیمیان،7911 ،
ص. )17 .
مشاركت انتفاعي یکي از قالبهای حقوقي برای همکاری بین بنگاههای اقتصادی
ایست .در مورد تاریخ پیدایش آن مشهور است كه جوینت ونچر در حقوق
آنگلوساكسون به وجود آمده و سابقه چنداني ندارد و فقط از سال  7130میالدی به بعد
این اصطالح در آراء دادگاههای ایاالتمتحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است .در
انتخاب معادل فارسي برای جوینت ونچر برخي اصطالح «مشاركت انتفاعي» را در
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ترجمه این اصطالح ،از عالمت اختصاری « »j.vبهره گرفتهاند .مشاركت انتفاعي
(جوینت ونچر) به انواع مختلفي تقسیم ميشود .در یک تقسیم بسیار مهم جوینت ونچر
به جوینت و نچرهای واحد شخصیت حقوقي و جوینت ونچرهای فاقد شخصیت
حقوقي با قراردادی تقسیم ميشوند .البته برخي نیز با عنوان مشاركت انتفاعي حقوقي و
مشاركت انتفاعي مدني این تقسیم را مطرح كردهاند .درهرصورت جوینت ونچر ماهیت
قراردادی دارد و موافقتنامه یا قرارداد همکاری كه بین شركاء تنظیم ميشود عنصر
اصلي آن محسوب ميگردد (عیسایي و كبیری شاهآبادی ،7939 ،ص.)751 .
در این موافقتنامه همکاری آورده طرفین ،میزان مشاركت آنها در سود و زیان،
ساختار مدیریت و ...تعیین ميشود .آنچه واضح است جوینت ونچر یک رابطه
قراردادی بر مبنای مشاركت اشخاص در امور تجاری و اقتصادی است .لذا در موردی
كه جوینت ونچر فاقد شخصیت حقوقي باشد ميتواند با گروه اقتصادی با منافع
مشترک برابری كند .بهعبارتدیگر قراردادی كه شركت برای انجام امور تجاری بین
خود تنظیم ميكنند و چارچوب روابط خود را مشخص ميسازند ميتواند عنوان
جوینت ونچر یا گروه اقتصادی با منافع مشترک را به خود بگیرد ،زیرا آنچه در ماده
 701قانون برنامه پنجم توسعه بیان شده براساس مباني حقوق داخلي ،تفاوتي با جوینت
ونچر فاقد شخصیت حقوقي ندارد .در حقوق خارجي برای نمونه در ایاالت متحده
آمریکا و انگلستان اصطالح جوینت ونچر دارای معنای عامي است كه همه نهادهای
مشاركتي ،اعم از مشاركت قراردادی و شركتهای تجاری را در برميگیرد
(.)Byron, 2001, p. 40

در حقوق فرانسه نیز برخي نوشتهها هرچند گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایي
را به همراه جوینت ونچر یکي از قالبهای مشاركت نام برده است ،اما گروه اقتصادی
با منافع مشترک متداول در فرانسه را ذیل جوینت ونچر مطرح ميكند در محیط
بینالمللي نیز همین وضعیت وجود دارد.
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 .1-1اتحاديه شرکتها (کنسرسيوم)

كنسرسیوم»سازماني است كه توسط دو یا چند شركتي ایجادشده كه باهم همکاری
ميكنند تا به عنوان شخصي واحد ،برای منظور مشخص و محدودی به فعالیت بپردازند
(حکیمان ،7911 ،ص.)511 .
درواقع كنسرسیوم به مجموعهای از شركتهایي اطالق ميشود كه موضعي در هم
ادغام شده ،در یک پروژه معیّن باهم مشاركت ميكنند .مانند كنسرسیومهای نفتي و...
(قهرماني ،7911،ص.)92 .
در بند (الف) ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه قانونگذار« ،اتحادیه شركتها» را
معادل فارسي واژه انگلیسي «كنسرسیوم» بهكاربرده است .لذا براساس این مفهوم ،در
كنسرسیومها هیچ ادغامي صورت نميگیرد ،بلکه چند شركت اتحادیهای ایجاد كرده ،از
طریق این اتحادیه به فعالیت ميپردازند و در مورد اینکه آیا این اتحادیه واجد
شخصیت حقوقي است یا خیر ،بیان وجود ندارد .بنابراین ،كنسرسیوم اتحادیهای از
شركتها بوده و بهنظر ميرسد ازلحاظ شخصیت حقوقي ،همسان گروه اقتصادی با
منافع مشترک باشد ،زیرا هیچ یک از آن دو شخصیت حقوقي ندارد ،لکن گروه اقتصادی
با منافع مشترک وفق ماده  701قانون برنامه پنجم توسعه متشکل از چند شخص حقیقي
یا حقوقي و یا تركیبي از اشخاص حقیقي و حقوقي است .درحاليكه اتحادیه شركتها
(كنسرسیوم) معموالً توسط اشخاص حقوقي (شركتهای تجاری) در سطح بینالملل
یا حقوق داخلي كشورها تشکیل ميشود (عیسائي تفرشي و كبیری شاهآبادی،7939 ،
صص.)753-751 .
 .9موارد افتراق گروه اقتصادی با شرکتهای مدني و تجاری

در ماده  701قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ،قانونگذار
ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی ،برای فعالیتهای اقتصادی پیشبیني كرده
است .گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه كنسرسیوم است ،با این تفاوت كه دارای
شخصیت حقوقي است .شركت مدني ،شركتي است كه بهموجب قرارداد بین دو یا چند
نفر برای كسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل ميشود .شركت مدني ممکن
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است برای كسبوكار یا خریدوفروش یا پیشهوری و انجام حرفه و صنعتي به وجود
آمده باشد .شركت مدني تابع مقررات قانون مدني درباره حرفه و صنعت بهوجود آمده
است .شركت تجاری یا بازرگاني ،عبارتند از اجتماع دو یا چند شخص حقیقي یا
حقوقي كه با هدف كسب سود ،عملیات تجاری انجام ميدهند این موارد افتراق هستند
كه در گروه اقتصادی عبارتنداز:
 -7برخالف شركت مدني در مرجع ثبت شركتها ثبت ميشود.
 -1به دلیل ثبت در مرجع ثبت شركتها برخالف شركت مدني دارای شخصیت
حقوقي است.
 -9برخالف شركت مدني ،باید در آن لزوماً مدت تعیین گردد.
 -1برخالف شركت مدني ،قواعد خاصي برای تصفیه آن مقرر شده است.
 -5مسئولیت اعضاء در گروه اقتصادی بهصورت تضامني است .یعني هر عضو
نسبت به كلیه دیون حاصل از فعالیتهای گروه اقتصادی مسئول است،
درحاليكه در شركت مدني مسئول هر شریک نسبي است .یعني هر شریک فقط
به نسبت سهمي كه از كل سرمایه شركت داراست ،باید پاسخگوی دیون شركت
باشد (ماده  515قانون مدني).
 -2در گروه اقتصادی فوت ،حجر یا ورشکستگي یکي از اعضاء از موارد انحالل
گروه دانسته شده است ،درحاليكه هیچیک از موارد مزبور از موجبات انحالل
شركت مدني نیست (ماده  511قانون مدني).
نتيجهگيری

امروزه سرمایهگذاریهای مشترک شركتهای كشورهای درحالتوسعه با شركتهای
خارجي در قالب گروه اقتصادی با منافع مشترک یکي از راههای اصلي دستیابي به
اهداف هر دو طرف تلقي ميشود .اینگونه مشاركتها ،حداقل در اصول ،ميتوانند هر
یک از شركاء را از مزیتهای نسبي طرف دیگر منتفع سازند .شركای محلي ميتوانند
اطالعات بسیار مفیدی نسبت به بازار داخلي ،مقررات و بوروكراسي دولتي ،بازار
نیروی كار و احتماالً امکانات تولیدی موجود را ارائه نمایند و در مقابل ،شركای خارجي
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نیز دستیابي به تکنولوژی پیشرفته تولید ،مدیریت كارآمد و بازارهای صادراتي را
امکانپذیر ميسازند .اصوالً در اینگونه مشاركتها نیازهای سرمایهگذاری هریک از
طرفین ،در مقایسه با سرمایهگذاری مستقل كاهش خواهد یافت .بنابراین محدود كردن
گروه اقتصادی با منافع مشترک صرفاً در قالب ایجاد شخصیت حقوقي با اهداف آن
سازگاری ندارند .ضروری است ،روشهایي كه در این زمینه وجود دارد مورد تأیید و
تصویب قانونگذار قرار گیرد مواد  707الي  710باب سوم از فصل پنجم در الیحه
قانون تجارت  7911به موضوع گروه اقتصادی با منافع مشترک اختصاص داده شده ،اما
به لحاظ تأخیری كه در تصویب الیحه یادشده رخداده مراتب در قانون برنامه پنجم
توسعه مطرح گردیده است؛ اگرچه در قانون مزبور به لحاظ ویژگي آن جای نهادسازی
حقوقي نیست .مشاركت تجارتي بینالمللي قراردادی چنانكه از عنوان آن پیداست
صرفاً ماهیت قراردادی داشته و محصول و تابع اراده طرفهای قرارداد است ،درنتیجه
فاقد شخصیت حقوقي بوده و اگر در حقوق ایران درصدد یافتن محمل و جایگاهي
حقوقي بر آن باشیم باید گفت چنین قراردادی از مصادیق مواد  70و  517قانون مدني
به حساب آمده و طرز اداره آن تابع شرایط مقرره بین شركاء خواهد بود .فقدان
شخصیت حقوقي باعث عدم اقبال سرمایهگذاران از این نهاد حقوقي گردیده است و به
همین علت جز در پارهای موارد همچون قراردادهای مشاركت مدني منتقدین اشخاص
حقیقي و حقوقي بانکها كمتر از آن استقبال ميشود .این نهاد تقریباً همان كاركرد
مشاركت انتفاعي (جوینت ونچر) را كه فاقد شخصیت حقوقي است دارد؛ لکن به لحاظ
مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث ،ممکن است با آن تفاوت داشته باشد .نهاد
مذكور ،با اتحادیه شركتها (كنسرسیوم) تفاوتهایي دارد .تشکیل گروه اقتصادی با
منافع مشترک ،با رعایت موازین اسالمي و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای
انجام فعالیتهای تجاری و غیرتجاری در قالب شركت مدني مجاز است .قرارداد
تشکیل گروه باید كتبي و مدت آن محدود باشد و در مرجع ثبت شركتها به ثبت
برسد .در ماده  701مذكور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع
مشترک در مرجع ثبت شركتها ،ضمانت اجرایي پیشبیني نشده است وینت ونچر
(مشاركت انتفاعي) گونهای همکاری مشترک بین بنگاهي برای به نتیجه رساندن
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پروژههای بزرگ است .این نهاد به دو گونه «قراردادی» و «شركتي» امکان تحقق دارد.
برخالف گونه شركتي ،جوینت ونچر قراردادی فاقد شخصیت حقوقي است .ازآنجاكه
حقوق ایران فاقد مقرراتي خاص در این زمینه است ،برای به دست دادن مقررات حاكم
بر هریک از دو گونه جوینت ونچر ،الزم است به ترتیب از نهادهای مشابه قراردادی
(همچون عقد شركت) و شركتي (همچون شركت سهامي خاص و با مسئولیت محدود)
یاری

جوییم.
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