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 گذاری مشترک بدانیدسرمایهباره باید در كه ميچیز  ره
 

که آن اينست  يمعنا، ايدافتادهمشترک گذاري سرمايهيک به فكر ايحاد شاغل کوچک ميا  بزرگتجارت با داشتن يک شما اگر 

را براي شما میسر بیشتر سود مالی وري بیشتر و برخورداري از دستیابی به بهره پتانسیل یگذاريسرمايهچنین کنید تصور می

 . کندمی

گذاری جدید به با حداقل یا بدون سرمایهرا كسب سود که ع منابع یجمتبه  گذاري مشترک،سرمايهزياد  بسیارنافع مزايا و مدر میان 

توان با اندکی وقت اطالعات الزم و شفاف را براي میاين نوع روابط تجاري، بیشتر . براي درک اشاره کرد، دانرسحداكثر مي

 کسب نمايد.تان شرکت سالمتو پیشبرد چگونگی تداوم در استراتژيک  گیريتصمیماتخاذ 

 

 سرمایه گذاری مشترک چیست؟

 

در منابع  در يک پروژه يا خدمات گذاري مشترک، ترتیبات تجاري است که دو يا چند شرکتتعريف کالسیک براي سرمايه

. استمتفاوت  ،شودمیکه به اشتراک گذاشته نامه و منابعی . مدت توافقگذارندباخیتار خود را متناسب با موضوع به اشتراک 

هاي گذاري. سرمايهباشندتوافق روشن داشته تقسیم سود بايست در مورد می هاشرکتگذاري مشترک هر يک از در سرمايه

تزريق حداقل سرمايه يا جديد هستند، با توجه به نیازمند منابع کسب و کار خود توسعه که براي ی هايشرکتبراي  مشترک

 است.طور بالقوه سودمند بهبدون آن 

هاي از شرکت یناشناس شما با افرادگذاري سرمايهشكل در اين . گذاري مشترک، اعتماد استکلید اصلی براي هرگونه سرمايه

از اينرو در . آوردت به دسالزم را اعتماد ست بايمیراي رسیدن به اهداف مشترک بنابراين بمختلف همكاري خواهید کرد، 

که در کنار شما هستند توجه کسانی ، الزمست تا مرتبًا در خصوص صداقت کنیدمیاز نزديک با اين افراد همكاري مدتی که 

انجام به خوبی تكالیف خود را بايست هر يک از طرفین می انداز مشارکتچشمد. از آغاز و متعاقب تدوين گردکافی مبذول 

 .لیاقت اعتماد شما را دارند يا خیرايشان که آيا رفت تصمیم گتوان ر اين چارچوب میتنها دچراکه ند، ده

 

 مشترک گذاری هایسرمایهانواع 

 

ممكن است يک محصول  هاگذارياين سرمايه. گذاري مشترک وجود داردنوع سرمايهدو ها )دو يا چند شرکت( براي شرکت

 .را در بر گیردخدمات  از ايرشتهيا ، کلیتی فراتر از يک محصول خاص

 

 پرسنل بر پایهسرمایه گذاری مشترک  -1



 

 

 

در مشترکاً  B و A هايکارکنان شرکت طوري که تعدادي ازبه. شودرا شامل میآنان اين نوع مشارکت هم افراد و هم تخصص

 عهده گیرند.را بهيا به روزرسانی يک برنامه تا انجام خدمات گیرند میيک پروژه قرار 
 

 تجهیزاتپایه سرمایه گذاری مشترک  بر  -2

 

داراي نیروي  A عنوان مثال، شرکت. بهگرددرا شامل میو ... آالت ماشین ،فناوريبه اشتراک گذاردن اين نوع مشارکت 

اما فاقد الزم يا امكانات تجهیزات داراي   Bشرکتيک محصول مورد نیاز يا نوآورانه است و فاقد فناوري تولید مناسب اما 

بخشد. مزاياي گذاري مشترک دو شرکت را موضوعیت مینیروي کار مناسب است، بنابراين اين نیاز متقابل، سرمايه

بدون ايجاد که  B شرکتو ، تولید کند سرمايهتزريق بدون يابد تا نیاز خود را اجازه میکه  A رکتشگذاري مشترک سرمايه

 ، کامالً روشن است.آوردمیرا بدست يا منافع سود ي هاي توسعه، درصدهزينه
 

 مزایای مشاغل مشترک

 عبارتست از:اشتراک منابع و ارتباطات تجاري تجمیع مزاياي اين نوع 

 ؛بدست آوردن منابع )اشتراکی( بدون سرمايه )بیش از حد( .1

 ؛ها به بازارهاي جديدشرکتورود گسترش و تسهیل  .2

  ؛پايینامكان رشد اقتصادي مقرون به صرفه با ريسک  .3

 ؛ گذارهاي سرمايهشرکت يپذيرانعطاف .4

  ؛محصولتولید تشكیل يک واحد تجاري جديد براي فقدان نیاز به  .5

  ؛پس از اتمام قرارداد مشارکتهاي مشارکت میان طرفپیوند عدم الزام به تداوم  .6

گذاري سرمايههاي شرکت، فارغ از در چارچوب سیاستهويت و استقالل خود ها با حفظ شرکتکسب و کار  ادامه .7

 ؛پس از آن مشترک

 .گذاري در روند نوآوري تجاري با حداقل ريسک و خطراتتسهیل تمهیدات سرمايه .8

 

 مضرات سرمایه گذاری مشترک
 زير را داشته باشد:مضرات گذاري مشترک ممكن است مشارکت در يک سرمايه

 مشارکت مشمول موارد زير باشد:ويژه اگر قرارداد هاي ديگر بهسازمانهاي تعامل با محدود کردن فرصت .1

 پذيري؛ سبب اصل رقابتهاي مشابه طرف مشارکت بهها در فعالیتگیري از ساير شرکتبهره عدم .1.1

 بدون مجوز طرف مشارکت؛اطالعات محدوديت در انتشار  .1.2

 ؛باشدواجد ارزش میمداوم شرکت که از منظر مشتريان هاي نوآوريايجاد در  اخالل  .2

  .هاي مشترکها با توجه به فعالیته با افرايش مسئولیتمواجهاحتمال  .3

 

 مالحظات حقوقي

 گذاري مشترک عبارتند از:نكات مهم حقوقی در سرمايه

با مسئولیت محدود )مشاغل کوچک( اکثراً شوند میگذاري مشترک قراردادهاي سرمايههايی که وارد هر چند شرکت .1

يا  سودتوجه به و  مشترک ناشی از فعالیت هايدرگیريمشارکت در کنار  ینطرفيک از هر در اين قراردادها هستند، اما 






