بسمه تعالی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
جزوه کالسی :
درس مهارت ها و قوانین کسب و کار

تعریف کسب وکار:
هرنوووف اعووالیهی کووه درات یووکمات یووا کایهووایی کووه دیگوور اارادجامعووه بووه ات نیووا دارنووک مایوو بووه یریووک
ات هسهنک توات پردایت بهای ات رادارنک تولیک تو یع وعرضه می شود.
کسوووب .کوووار بوووا یریوووک واوووروا کایها تولیوووک کایهایاعرضوووه یوووکمات بوووه من وربوووه دسوووت اوردت سوووود
سروکاردارد.
ویژگیهای اصلی کسب وکار:
 اروا یاانهقال کایهابرای کسب ار ا معامله کایویکمات تکرارمعامالت انگیزه سود(مهمهرین وقکرتمنکترین محرک امور کسب وکار) ریسک(اینکه وعکم اطمینات) شناخت انواع کسب وکار:تقسیم بنکیهای مخهلفی ا کسب وکار انجام شکه است .دراینجا به انواف کسب وکارا ن ر تعکاداارادشاع در کسب وکارها
اشاره می شود.
-1 -

کسب وکارهای کوچک.تعکاداارادشاغ در ات کمهر ا  05نفرمی باشک.

-2 -

کسب وکارهای مهوسط.تعکاد ااراد شاغ در ات بین 05تا 055نفرمی باشک.

-3 -

کسب وکارهای بزرگ.تعکاداارادشاغ در ات بیش ا 055نفر می باشک.

 دیی شکست یک کسب وکار چرا یک کسب وکار با شکست مواجه می شود؟ مواقیت در یک کسب وکار هیچگاه به صورت یودبخودی وبراساس شانس نیست وهمانطور که گفهه شکه اینمواقیت اصویبه سا مانکهی دقیق وبصیرت ارد بسهگی دارد.
 شروف یک کسب وکار همیشه ریسک پذیر است دالیل زیر برای شکست کسب وکارهای کوچک بیان شده است.  -1عکم وجود تجربه  -2نکاشهن سرمایه کاای  -3نکاشهن جایگاهی مناسب  -4عکم وجود کنهرل قوی  -0سرمایه گذاری بیش ا انکا ه در دارائیهای ثابت  -6قراردادهای اعهباری ضعیف  -7اسهفاده شخصی ا سرمایه های تجاری  -8رشک بکوت انه ارعهمهارتها ودانش الزم برای راه اندازی وتوسعه کسب وکار:
مهارتهای مدیریتی:
مهارتهای فنی:

شامل بازاریابی -مالی وحسابداری -تکنولوژی

مهارت های ارتباطی :شامل گفتاری -گوش دادن -بازخورد
مهارت طراحی کسب وکار
آگاهی ازقوانین ومقررات کسب وکار
ایوون مهووارت هووا بووه راهارهووایی گفهووه مووی شووود کووه شووخ

مووی توانووک ا طریووق انهووا بووه نحوووی بووا دیگوورات

ارتباط برقرار کنک که به برو پاسخ های مثبت و پرهیز ا پاسخ های منفی بینجامک.
انواع مهارت های ارتباطی
مهارت گفتاری
به کارگیری اگاهانه نمادهای کالمی به من ورترغیب کردت دیگرات به انجام کار.
مکالموووه نخسوووهین ابوووزار موووکیریهی اسوووت .مکالموووه در واقوووع چگوووونگی برناموووه ریوووزی نوووکگی و سوووا مانی
کارهووا و نحوووه ایجوواد رابطووه بووا همکووارات و مشووهریات اسووت .مکالمووه نحوووه درک احساسووات اشووخا

تفکوور

و اعموووال انهوووا و راهوووی بووورای تاثیرگوووذاری بووور دیگووورات و تاثیرپوووذیری ا انهاسوووت .بوووات نووووعی سیسوووهم
ارتباطووات انسووانی مبهنووی بوور اصوووات گفهوواری اسووت کووه بووه عنوووات نمادهووای قووراردادی مووورد اسووهفاده قوورار
مووی گیوورد .حووواس مووا پیوسووهه مووا را امووا بمبووارانی ا عالئووم قوورار مووی دهووک تووا وادار شووویم انهووا را تفسوویر
کرده و در بانک اطالعاتی یود ذییره سا یم.
مهارت شنود
گوا دادت موثر عبارت است ا مشارکت اعال در یک گفت و شنود.
گوا دادت موثراراینکی اعال شام توجه درک ار یابی به یاطراوردت وپاسخ دهی می باشک.
بیشووهر ااووراد مووانی گوووا دادت را امووری مهووم مووی پنکارنووک کووه مطموو ن باشوونک اطالعوواتی را کووه ا طریووق
گووووا دادت دریااوووت موووی کننوووک در مینوووه هوووای مخهلوووف سوووودمنک هسوووهنک .شووورکت هوووا ا طریوووق گووووا
دادت بووه مشوووهریات یووود موووی تواننوووک اطالعووات هکامنوووک در یصووو

محصوووویت یوووا یووکمات یوووود کسوووب

کننوووک .گووووا دادت بوووه مشوووهریات موووی توانوووک اطالعوووات یوووادی را در یصوووو

رقابوووت در دسوووهرس قووورار

دهوووک .هنگوووامی کوووه مشوووهری بووواور کنوووک نماینوووکه اوووروا سوووا مات بوووه حووور هوووای او گووووا موووی دهوووک
اعهموووادا جلوووب و رضوووایهش بیشوووهر شوووکه و احهموووال انجوووام معوووامالت اینوووکه وی بوووا سوووا مات ااوووزایش موووی
یابک.
مهارت بازخورد
وسیله ای برای محک دت شنیکها ودیکه های شما.
توانایی ارد برای برقراری ارتباط مهقاب با دیگرات ا طریق تبادل ااکار و عقایک.
بوووا یورد اطالعووواتی ممکووون اسوووت بوووه اشوووکال مخهلوووف در اراینوووک ارتبووواطی دیوووکه شوووود .راهووواری کوووه ا
شنونکه سر می نک و حالهی که پس ا شنیکت یبری در چهره شنونکه به وجود می ایک

یکووی ا عواموو مهووم در برقووراری ارتبوواط موووثر داشووهن بووا یورد مناسووب اسووت .نبووود بووا یورد را در واقووع
می توات به عنوات عام ایهالل در برقراری ارتباط موثر تلقی کرد.
رضایت مشتری
مشوووهری هموووات کسوووی اسوووت کوووه نیوووا ا را یوووود تعریوووف موووی کنوووک و کایهوووا و یوووکمات تولیوووکی موووا را
مصوور مووی کنووک و حاضوور اسووت بابووت ات هزینووه ای مناسووب بپووردا د .رضووایت مشووهری میووزات یشوونودی
اوسووت کووه ا تجربووه یریووک محصووول و یووا گووراهن ارائووه یووکمات ا یووک شوورکت در ارتبوواط بووا ااووراد مووورد
تماس ات شرکت به دست می ایک.
شووایک مهووم توورین عواموو موووثر بوور رضووایت مشووهریات در شوورکت هووای یووکماتی راهووار مناسووب بووا انهاسووت
ا ایوون رو بایووک در انهخووا کارکنووانی کووه بووا تلفوون یووا حضوووری بووا مشووهریات در تموواس هسووهنک دقهووی ویوو ه
کوورد و کسووانی را برگزیووک کووه واجووک بریووی یصوصوویات بووار ایالقووی باشوونک .طووی مطالعووات اووراوات روشوون
شکه است که روابط انسانی در ایجاد رضایت مشهری نقش تعیین کننکه ای را با ی می کنک.
خط مشی جلب رضایت مشتری
بووا مشووهریات یووود همچوووت منووابعی ار شوومنک بریووورد کنیووک .قووانوت طالیووی جووذ مشووهری ایوون اسووت کووه
اروشوونکگات و تولیووک کننووکگات کووای را ارائووه مووی دهنووک امووا ایوون مشووهریات هسووهنک کووه کایهووا را انهخووا
می کننک.
بووورای جوووذ مشوووهری ا ااووورادی اسوووهفاده کنیوووک کوووه موووردم را دوسوووت داشوووهه باشووونک .بووورای رسووویکت بوووه
چنووین بینشووی طوور کووار کارکنووات یووود را بووا مشووهریات بووه دقووت مووورد توجووه قوورار دهیووک .قووانوت طالیووی در
ایوون مینووه مووی گویووک« :تنهووا ا ااووراد قابوو دسووهرس اسووهفاده نکنیووک .بووه همووین دلیوو رونووک اسووهخکام را
نبایووک سووطحی تصووور کنیووک .اینووکه نگووری و مواقیووت یووک سووا مات وابسووهه بووه ایوون نکهووه اسووت کووه طاقووت و
توات کارکنات در مات بریورد با مشهری مورد ار یابی قرار گیرد».
هرگووز میووات مشووهریات یووود اوور نگذاریووک .قووانوت طالیووی در ایوون مینووه مووی گویووک« :مشووهریات یووود را نووه
بوووه چشوووم یریوووکارات موقوووت بلکوووه بوووه عنووووات مشوووهریات همیشوووگی نگووواه کنیوووک و ایووون اووور

را در

اروشوونکگات یووود ایجوواد کنیووک کووه هوور اووردی کووه بووه اروشووگاه یووا سووا مات پووا مووی گووذارد یریووکاری
همیشگی است.
اراسووهگی یووود را حفوو کنیووک .پوشوویکت لبوواس هووای یووک دسووت و جالووب بیووانگر اهمیهووی اسووت کووه شووما
به کار یود می دهیک.
محوویط یووود را مرتووب کنیووک تمیووز و جووذا نگووه داریووک اسووهفاده ا رنوو

هووای مهنوووف چیووکت کایهووای

مناسب در کنار یککیگر و داشهن محیطی تمیز در جلب رضایت مشهری بسیار تاثیرگذار است.
رقبووای یووود را شوونایهه و در مووورد شوویوه هووای انجووام اعالیووت انهووا جلسووات دائمووی بگذاریووک .بوورای حفوو
موقعیووت یووود و حفوو مشووهری بووه مراکووز اووروا رقبووا راهووه و عملکوورد انهووا را بووه عنوووات مشووهری مووورد
بررسوووی قووورار دهیوووک .قوووانوت طالیوووی دیگوووری موووی گویوووک« :گووووا و چشوووم یوووود را در برابووور دیوووکگاه هوووای

جکیووک بووا نگووه داریووک .بووه همووین دلیوو گووروه هووای بررسووی تشووکی داده و نشووریات را دائمووا مووورد بررسووی
قرار دهیک».
مهارت برنامه ریزی
برناموه ریوزی در نوکگی رو انوه هور انسوانی بوه عنووات موجوودی اسوت کوه در حصوار مسوائ
نوکگی محاصوره میباشوک.اقوط بوا برناموه ریوزی و تعیوین اهوکا
در مووانی مشووخ

میهوووات در جههووی صووحی

نوکگی اسوت کوه مهضومن تعهوک بوه عمو

و مشوکالت

مووردن ر و روشوهای دسوهیابی بوه انهوا

حرکووت نمووود.برنامووه ریووزی اصوووی یووک نگوورا و راه

برمبنوای انکیشوه و تفکور اینوکه نگور ,تصومیم قواطع در اجورای

اموور موون م و مووکاوم بوووده و بخشووی انفکوواک ناپووذیر حرکووت انسووات درطووول سووال محسووو

میگوورددو

برناموه ریوزی در سوا مانها رکون اساسوی هرگونوه اقوکام و حرکهوی میباشوک و عواملی اسوت بورای تبوکی
به نهایج پیش بینی شکه.
برنامه ریزی عبارتست از:
تعیووین اهووکا

و یووااهن راه وصووول بووه ات و تصوومیم گیووری و تصوومیم سووا ی در مووورد اینکووه چووه

کارهوایی بایوک صوورت گیورد و طراحوی وضوعیت مطلوو

بورای اینوکه و انهخوا

راههوا و وسوای

رسویکت

به ات.
هدف از برنامه ریزی
 -۱اازایش احهمال رسیکت به هک ا طریق تن یم اعالیهها
 - ۲اازایش منفعت اقهصادی ا طریق مقروت به صراه سایهن عملیات
 -3مهمرکز شکت بر طریق دسهیابی به مقاصک و اهکا و احهرا ا انحرا ا مسیر
 -۴مهیا سایهن ابزاری برای کنهرل
مهارت های مالی و حسابداری
مهوارت هوای موالی مهوارت هوایی را شوام

موی شوود کوه در ات شوخ

گوردا موالی و هور انچوه کوه

بوه ات سورمایه گفهوه موی شوود را بوه صوورتی قانونمنوک و هکامنوک پوی گیوری و اجورا موی نمایوک  .اوردی
کوه مهوارت هوای موالی را در وجوود یوود موی یابوک موی توانوک بوا اصوول و قووانینی کوه در ایون بخوش
وجوود دارد ورود و یورو

پوول و بوه قوول یودموانی دیو

و یور

یوک شورکت یوا اداره یوا کاریانوه را

سوامات بخشوک  .مهوارت هوای موالی ن وم و انضوباط کواملی بوه هزینوه هوا دراموکها و موضووعات جوانبی
ات مووی بخشووک .جملووه معرواووی هسووت کووه مووی گویووک یووک حسووابکار امووادگی دارد تووا مووکیر را بووه
ورشکسووهگی یووا بووه قلووه یوشووبخهی برسووانک  .مووکیرات مووالی در تووکارک مراحو
برای تصمیم گیریها در بسیاری ا مواقع نقش حائز اهمیهی دارنک .

بودجووه و تهیووه ارقووام

مهارت بازاریابی
رقابوت در بوا ار اوو

العواده اشورده و شوانه بوه شوانه شوکه اسوت .ارقوی نموی کنوک کوه شوما یوک تولیوک

کننوکه بوزرگ یوا صواحب یوک بنگواه اقهصوادی کوچوک باشویک  .مشوکالت امورو را نموی تووات بوا راه حو
هوای گذشوهه حو

و اصو

نموود .بنوابراین بوه رو کوردت دانوش و مهوارت هوای با اریوابی بورای تموامی

کسانی که اعالیت اقهصادی دارنک ضرورت دارد.
مدیریت بازاریابی :عبارتست ا تجزیه و تحلی
مبادیت مطلو

طرح ریزی اجرا و کنهرل برنامه های تعیین شکه برای اراهم اوردت

با با ار های مورد ن ر به من ور دسهیابی به هکاهای سا مات .تاکیک مکیریت با اریابی بیشهر بر تعیین

محصویت سا مات برمبنای نیا ها و یواسهه های با ار مورد ن ر و نیز اسهفاده ا قیمت گذاری ارتباطات و تو یع موثر
جهت اگهی دادت ایجاد محرک و ارایه یکمات با ار است.
مردم و مشهریات مکیر با اریابی را کسی می داننک که وظیفه اولیه او ایجاد تقاضا برای محصویت سا مات است .اما این
یکی ا انواف وظایف او می باشک و وظایف دیگری نیز بر عهکه او قرار دارنک که شام

من م کردت سط تقاضا و

مانبنکی ات و ارائه مشخصات تقاضا برای دسهیابی به اهکا سا مات است .بعبارت ساده تر مکیریت با اریابی مکیریت
تقاضاست .سا مات سط مطلوبی ا معامالت یا با ارها را در ن ر می گیرد که در هر مقطعی ا مات ممکن است سط
تقاضای واقعی پایین تر یا بایتر ا این سط مطلو یا مساوی با ات باشک .این موضوف باعث شک گیری 8نوف تقاضا و
در نهیجه 8نوف با اریابی می گردد که بشرح ذی می باشنک:
 -1تقاضای منفی :وضعیهی که در ات تقریبا بیشهر بخشهای مهم با ار بالقوه به محصول و یکمات تمای نکارنک .در
این حالت وظیفه با اریابی تبکی تقاضا می باشک و نام رسمی ات با اریابی تبکیلی است .وظیفه مکیریت با اریابی در
چنین مانی بوی ه اگر عرضه مثبت باشک این است که با طرح ها و برنامه های یود باعث شود تا با بای بردت تقاضا ات
را ا حالت منفی به مثبت و سرانجام به سطحی مساوی با عرضه مثبت برسانک.
 -2نبودن تقاضا :گاهی برای تعکاد یادی ا محصویت و یکمات تقاضایی وجود نکارد و مردم نسبت به انها بی اعهنا و
بی توجهنک .در این حالت  3نوف گروهبنکی وجود دارد که عبارتنک ا :
الف  -محصویت ظاهرا بی ار ا ماننک ضایعات الکهرونیکی و قطعات دست دوم قکیمی
 -محصوویت بوا ار ا اموا غیور قابو

اسوهفاده در محو

ماننوک کوامپیوتر و یوا سوایر دسوهگاه هوای

الکهرونیکی در نقاطی که انرژیِ بر وجود نکارد.
 -محصوویت و یوکماتی کوه جنبوه نوواوری دارنوک و تقاضوایی بورای انهوا وجوود نوکارد

یورا بوا ار هوک

دربوواره انهووا اطووالف کوواای نووکارد .ماننووک یووکمات پسووت الکهرونیکووی و یووا اینهرنووت درگذشووهه .وظیفووه
موکیر با اریوابی در ایون مواقوع ایجواد تقاضاسوت و نوام رسومی ات با اریوابی ترغیبوی موی باشوک .ایون
نووف با اریوابی کوار دشوواری اسوت

در عوین حوال بورای هریوک ا گروهبنوکی هوا مزبوور روشوی وجوود

دارد.
 -3تقاضای پنهان :وضعیهی است که در ات عکه یادی ا مردم نیا شکیکی به محصویت یا یکماتی دارنک که اعال
وجود نکارنک یا محکود هسهنک .راه ح پرورا تقاضا است و نام رسمی ات با اریابی پرورشی است.

 -4تقاضای تنزلی :هر نوف محصول یکمات مکات و سا مانی سرانجام رو ی با تنزل یا کاهش تقاضا روبرو می
شود .تقاضای تنزلی وضعیهی است که در ات تقاضا برای محصول یا یکمهی کمهر ا سط قبلی است و کاهش بیشهر
ات نیز پیش بینی می شود .دلی این امر عکم تالا در جهت بهسا ی و با سا ی با ار مورد ن ر محصویت یا
اعالیههای با اریابی است .برای ح این مشک وظیفه با اریا احیا و تجکیک ن ر ا در روشهای با اریابی و یا محصول
ا طریق با اریابی احیایی است.
 -5تقاضای فصلی)نامنظم(اغلب سا مانها ا داشهن سط مهوسط تقاضا راضی ترنک تا تقاضای موقت.تقاضای نامرتب
وضعیهی است که در ات الگوی مانی تقاضا بر اثر تغییرات اصلی ا الگوی مانی عرضه جکا و دور می شود .وظیفه
مکیر با اریابی در این مواقع برطر کردت تقاضای نامن م ا طریق تعکی تقاضا است و به این نوف با اریابی با اریابی
تعکیلی گفهه می شود یرا نقش ات همزمات کردت هرچه بیشهر تقاضا و عرضه با یککیگر است.
 -6تقاضای کامل :مطلوبهرین وضعیت برای هر اروشنکه داشهن تقاضای مهعادل است .در این حالت مات و سط
تقاضا با مات و سط مطلو عرضه برابر است .یکمات و محصویت گوناگوت هر ا گاهی به این وضعیت می رسنک .
اما نکهه مهم این است که در چنین حالهی نبایک با اریابی را سرسری گرات .وظیفه با اریابی در این نوف تقاضای کام
با اریابی محاا هی و نگهکاری کننکه نامیکه می شود و وظیفه ات حف تقاضا است.
 -7تقاضای بیش از حد :هر ا گاهی تقاضا برای محصول یا یکمت به طور چشمگیری بر عرضه پیشی می گیرد که
ات را" تقاضای سرریز شکه "می نامنک و بیانگر وضعیهی است که در ات سط تقاضا بیش ا ات است که با ار بهوانک
جوابگوی ات باشک .وظیفه کاهش دادت تقاضای سر ریز شکه را با اریابی تضعیفی می نامنک یعنی در این حالت بایک
تضعیف تقاضا صورت گیرد .به این نوف با اریابی با اریابی وارونه "نیز گفهه می شود .در واقع با اریابی تضعیفی تالشی
است برای دلسرد کردت مشهریات بطور عام یا گروهی ا مشهریات بطور یا

بطور موقت یا دائم.

 -8تقاضای ناسالم :محصویت و یکمات یادی وجود دارنک که تقاضای انها برای رااه مصر

کننکه و رااه

عمومی و عرضه کننکه مضر است .تقاضای ناسالم وضعیهی است که در ات هر نوف تقاضا ایک به ن ر می رسک .هر
نوف تقاضا با هک احهکار تقاضای انجام دادت یکمهی یار ا ضوابط یا تقاضایی برای ورود محصولهای غیر مجا
به کشور ا جمله تقاضاهایی به شمار می رونک که برای ا بین بردت انها بایک به" با اریابی مقابله ای یا عکم اروا "
اقکام کرد .وظیفه با اریابی در این وضعیت تخریب تقاضا است .در ادامه یالصه ای ا انواف تقاضا و وظیفه با اریابی
برای هر مورد ذکر شکه است:
انواع تقاضا

وظیفه بازاریابی

تقاضای منفی

تبکی تقاضا

نبودت تقاضا

ایجادتقاضا

تقاضای پنهات

پرورا تقاضا

تقاضای تنزلی

احیاوتجکیکتقاضا

تقاضای اصلی

تعکی تقاضا

تقاضای کام

حف تقاضا

تقاضای بیش ا حک

تضعیف تقاضا

تقاضای ناسالم

تخریب تقاضا

نام رسمی
با اریابی ترغیبی
با اریابی محاا هی

با

با اریابی تضعیفی

با اریابی پرورشی

با اریابی احیایی

با اریابی مقابله ای

با اریابی تعکیلی
باراریابی تبکیلی

مهارت برنامه ریزی و طراحی طرح کسب و کار) )BP
تعریف :طرح کسب و کار سنکی مکهو

است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخ

میکنک .این سنک بایک

ضمن تشری موقعیت کنونی نیا ها انه ارات و نهایج پیش بینی شکه را شرح دهک و کلیه جوانب ات را ار یابی کنک.
طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟
نهایی است .با این

اماده کردت یک طرح کسب و کار نهیجه نهایی رونک طرح ریزی نیست بلکه تحقق طرح هک
وجود نوشهن طرح یک مرحله میانی مهم است .طرح نشات می دهک که بمن ور یک کسب و کار محر

بررسیهای دقیق

در ایجاد کسب و کار انجام شکه است و برای راه انکا ی ات کاراارین وظیفه اا را انجام داده است.
هدف طرح  -وجود یک طرح کسب و کار رسمی صران ر ا انکا ه کسب و کار ات به همات انکا ه که برای راه انکا ی
مهم است برای یک کسب و کار برقرار ) محر ( نیز مهم است.
این طرح چهار عم اصلی را بصورت یر انجام می دهک:
 -1به مکیر یا کاراارین کمک می کنک که جوانب و پیشرات پروژه یا کسب و کارا را مشخ

مهمرکز و بررسی

کننک.
 -2یک چهارچو منطقی و حسا شکه ایجاد می کنک تا در ات یک حراه بهوانک توسعه یابک و تکابیر مربوط به ات
حراه را در چنک سال اینکه دنبال می کنک.
 -3بعنوات مایذ و مبنایی برای مذاکره با اشخا

ثالث ماننک سهامکارات دااتر نماینکگی بانکها سرمایه گذارات و ...

بکار می رود.
 -4معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب و کار در برابرانچه که بایک باشک ارائه می دهک .همانطور که دو شغ
مث هم وجود نکارد طرح کسب و کار می بایست نگرشی واقع بین ا پیش بینی ها ومقاصک بلنکمکت داشهه باشک ..عکم
وجود یک طرح منطقی یقینا شکست را حهمی یواهک کرد.
طرح هم برای صاحب ات و هم برای حمایت کننکگات مالی ات به دیی

یر ی م است:

 -1مهم ات است که مالک درباره هک یود ا کسب و کار و منابعی که برای ات نیا دارد به دقت اکر کنک .این موضوف
در براورد میزات سرمایه مورد نیا به وی کمک یواهک کرد.
 -2بعیک به ن ر میرسک که مالک کسب و کار برای راه انکا ی ات سرمایه کاای داشهه باشک .حمایت کننکگات مالی-
بانکها یا سرمایه گذارات ریسکی-بایک مهقاعک شونک که سرمایه گذاری در کسب و کار جکیک منطقی و درست است.

 -3ار

بر این است که اگر کسب و کار ایکه یوبی نکاشهه باشک هم برای صاحب ات و هم برای حمایت کننکگات مالی

ات بایک این موضوف را در مرحله برنامه ریزی و قب ا هکر راهن مقکار یادی ا مات و هزینه شناسایی کننک.
اجرای یک طرح کسب و کار:
 -1اهکا کلی؛
 -2مشخصات مجری طرح و همکارات؛
 -3تعریف و توصیف کسب و کار؛
 -4تحلی اسهرات ی با ار؛
 -0تحلی مالی؛
 -6یالصه.
اهمیت پروسه
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امری پردردسر اما ضروری است رونکبرنامه ریزی مکیرات یا کاراارینات را
وادار می کنک که کامال دریابنک انچه را که می یواهنک بکست بیاورنک و اینکه چطور و کی انرا انجام دهنک .حهی اگر
هیچ حمایت یارجی هم نیا نباشک طرح کسب و کار می توانک برای دوری گزیکت ا اشهباهات یا تشخی

ارصههای

پنهانی نقش حیاتی را با ی کنک .برای عکه بسیار یادی ا کاراارینات و طراحات رونک طرح ریزی ) اکر مذاکره
تحقیق تجزیه و تحلی ( به انکا ه طرح نهایی و یا حهی بیشهر ا ات مفیک است .بنابراین حهی اگر به یک طرح رسمی
نیا نکاریک درباره رونک طرح ریزی بطور دقیقی اکر کنک .این کار می توانک سود یادی برای طرح کسب و کار شما
داشهه باشک .هفهه های بسیار یاد کار سخت و پیش نویسهای مهعکد را ا مات برو طرح تاگراهن حق کار پیش بینی
کنیک .یک طرح مکهو واض با بسهه بنکی جذا سبب یواهک شک تا حامیات سرمایه گذارات و  ...اسانهر به ات
گرایش پیکا کننک  .یک طرح کسب و کار کامال اماده نشات یواهک داد که مکیرات یا کاراارینات کار را می شناسنک و
برای پیشرات طرح بر حسب اراوریها مکیریت سرمایه ها و مهمهر ا همه با ارهای اقهصادی و رقابت انکیشیکه انک.
کارایی – اثربخشی – بهره وری
کارایی را " انجام درست کار" واثر بخشی را "انجام کار درست " تعریف می کننک .کارایی نشات دهنکه نسبت تبکی
ورودی ها به یروجی ها بوده واثر بخشی نسبت ارتباط یروجی ها با اهکا می باشک.
بهره وری نشات می دهک یک سا مات به چه صورت منابع یود را در راسهای دسهیابی به اهکا به کار می گیرد.بهره وری
عبارتست ا نسبت سهاده به یکی ا عوام تولیک مث

مین سرمایه نیروی کار ومکیریت.

قوانین کار و تامین اجتماعی
 -1حقوق کار و منابع آن:
حقو کار عبارتست ا مجموعة قواعک و مقرراتی که ناظر به روابط بین کارگر و کارارما ا حیث رابطه کارگری و کارارمایی
می باشک.

منابع حقوق کار:
الف -قانوت

 -عر

 -رویه قضایی د  -ن ریات علمای حقو

 -2قلمرو قانون کار:
اشخا

مشمول قانوت اسهخکام کشوری یا سایر قوانین و مقررات یا

اسهخکامی و نیز کارگرات کارگاه های یانوادگی

مشمول مقررات قانوت کار نمی باشنک.
-3کارگر کیست؟
شخصی است که به هر عنوات در مقاب دریاات حق السعی اعم ا مزد حقو

سهم سود و سایر مزایا به دریواست

کارارما کار می کنک.
-4کارفرما کیست؟
شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به دریواست و به حسا او در مقاب دریاات حق السعی کار می کنک مکیرات
مس ول و بطور عموم کسانی که عهکه دار اداره کارگاه هسهنک نماینکه کارارما محسو

می شونک و کارارما مس ول کلیه

تعهکاتی است که نماینکگات مذکور در قبال کارگر به عهکه می گیرنک.
-5کارگاه چیست؟
محلی است که کارگر به دریواست کارارما یا نماینکه او در انجا کار می کنک ا قبی

مؤسسات صنعهی کشاور ی

معکنی سایهمانی ترابری مسااربری یکماتی تجاری تولیکی اماکن عمومی و امثال اینها.
 -6قرارداد کار:
عبارتست ا قرارداد کهبی یا شفاهی که بموجب ات کارگر در قبال دریاات حق السعی کاری را برای مکت موقت یا مکت
غیر موقت برای کارارما انجام می دهک.
 -7شرایط صحت قرارداد کار:
الف (مشروعیت مورد قرارداد

(معین بودت موضوف قرارداد

(عکم ممنوعیت قانونی و شرعی طراین در تصر اموال یا انجام کار مورد ن ر
 -8محتویات قرارداد کار:
 -1نوف کار  -2حقو

 -3ساعات کار تعطیالت و مریصیها

مکت قرارداد  -7موارد دیگر که عر و عادت شغ یا مح

 -4مح انجام کار  -0تاریخ انعقادقرارداد کار -6
ایجا می نمایک.

 -9نسخ قرارداد:
قرارداد نسخه تن یم می گردد الف(کارگر
 -10مدت آزمایشی قرارداد کار:

(کارارما (اداره کار مح د(تشک کارگری کارگاه

طراین می تواننک با توااق یککیگر مکتی را بعنوات دوره ا مایشی کار تعیین نماینک .در یالل این دوره هر یک ا طراین
حق دارد بکوت ایطار قبلی و بی انکه الزام به پردایت یسارت داشهه باشک رابطه کار را قطع نمایک .در صورتیکه قطع
رابطه کار ا طر کارارما باشک وی ملزم به پردایت حقو تمام دورة ا مایشی یواهک بود و چنانچه کارگر رابطه کار را
قطع نمایک کارگر اقط مسهحق دریاات حقو مکت انجام کار یواهک بود.
 -11مدت دوره آزمایشی قرارداد کار:
مکت دوره ا مایشی بایک در قرارداد کار مشخ
کارگرات ماهر و دارای تخص

شود – حکاکثر این مکت برای کارگرات ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای

سط بای سه ماه می باشک.

 -12تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه:
هرگونه تغییر حقوقی در و ضعیت مالکیت کارگاه ا قبی اروا یا انهقال به هر شک

تغییر نوف تولیک ادغام در مؤسسة

دیگر ملی شکت کارگاه اوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد شات قطعیت یااهه است مؤثر
نمی باشک و کارارمای جکیک قائم مقام حقو و تعهکات کارارمای سابق یواهک بود.
 -13طرق خاتمه قراردادکار:
اوت کارگر -ا نشسهگی کارگر  -ا کار ااهادگی کلی کارگربا مکت موقت و عکم تجکیک صری یا ضمنی ات -پایات کار در
قراردادهای مربوط به کار معین  -اسهعفای کارگر
 -14شرایط استعفاء:
کارگری که اسهعفا می کنک موظف است یک ماه به کار یود ادامه داده و بکواً اسهعفای یود را کهباً به کارارما اطالف دهک
و در صورتیکه حکاکثر ظر مکت  10رو انصرا یود را کهباً به کارارما اعالم نمایک اسهعفای وی منهفی تلقی می شود و
کارگر موظف است رونوشت اسهعفاء و انصرا ا ات را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینکه کارگرات
تحوی دهک.
 -10تغییر در شرایط کار:
هر نوف تغییر عمکه در شرایط کار که بر یال عر معمول کارگاه یا مح کار باشک پس ا اعالم موااقت کهبی اداره کار
و امور اجهماعی مح قاب اجرا است .در صورت برو ایهال رأی هیأت ح ایهال قطعی و ی م ایجرا است.
 -16قصور کارگر در انجام وظیفه یا نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه:
هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ور د و یا ائین نامه های انضباطی کارگاه را پس ا تذکرات کهبی نقض نمایک
کارارما حق دارد در صورت اعالم ن ر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقو معوقه به نسبت هر سال به وی
پردایت و قرارداد کار را اسخ نمایک » .حق سنوات « سابقه کار معادل یک ماه ایرین حقو کارگر را به عنوات در
واحکهای ااقک شورای اسالمی کار ن ر مثبت انجمن صنفی ی م است در هر مورد ا موارد یاد شکه یا در کارگاههای ااقک
شورای اسالمی کار یا تشک کارگری دیگر اگر مسأله با توااق ح نشک به هیأت تشخی

و درصورت اعهرا

ح ایهال ارجاف یواهک شک .در طول مکت رسیکگی مراجع ح ایهال قرارداد به حالت تعلیق در می ایک.

به هیأت

 -17ساعت کار:
مکت مانی است که کارگر نیرو یا وقت یود را به من ور انجام کار در ایهیار کارارما قرار می دهک .ساعت کارقانونیدر هفهه  44ساعت می باشک کارارما با توااق کارگرات یا نماینکه انها می توانک ساعات کار را دربعضی ا رو های هفهه
کمهر ا میرات مقرر و در دیگر رو ها اضااه بر ات میزات تعیین کنک شرط انکه مجموف ساعت کار در هفهه ا  44ساعت
تجاو نکنک .در کارهای سخت و یات اور ساعت کار در هفهه  36ساعت می باشک.
 -18کارهای سخت و زیان آور:
کارهایی است که در انها عوام ایزیکی شیمیایی مکانیکی بیولوژیکی محیط کار غیر اسهانکارد بوده که در اثر اشهغال
کارگر تنشی به مراتب بایتر ا ظرایت های طبیعی در وی ایجاد گردد که نهیجة ات بیماری شغلی و عوار

ناشی ا

ات می باشک.
 -19انواع مشاغل سخت و زیان آور:
الف (کارهایی که صفت سخت و یات اوری با ماهیت شغ وابسهگی دارد اما می توات با بکارگیری تمهیکات بهکاشهی
ایمنی و تکابیر انی مناسب توسط کارارما سخت و یات اوری انها را حذ نمود.
(کارهایی که ماهیهاً سخت و یات اور بوده و با بکارگیری تمهیکات بهکاشهی و تکابیر انی توسط کارارما صفت سخت
و یات اوری انها کاهش یااهه ولی کما کات سخت و یات اوری انها حف می گردد.
 -25شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور:
 21سال متوالی یا  25سال متناوب پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی
 -21سایر مقررات:
ساعت کار در کارهای سخت و یات اور :در هفهه  36ساعت و رو انه  6ساعت مریصی سالیانه در کارهای سخت و
یات اور 0هفهه ممنوعیت ارجاف کار سخت و یات اور به کارگرات ت و نوجوات ممنوعیت ارجاف اضااه کار به کارگرانی
که در کارهای سخت و یات اور اشهغال دارنک.
 -22کار روز  ،کار شب  ،کار مختلط و کار متناوب
کار رو کارهایی است که مات انجام کار ا ساعت  6بامکاد تا  15شب میباشک کار شب کارهایی است که مات انجام
کار ا ساعت  15تا  6بامکاد میباشک .کار مخهلط کارهایی است که بخشی ا ساعات انجام کار در رو و قسمهی ا ات
در شب واقع میشود .کار مهناو کاری است که نوعاً در ساعات مهوالی انجام نمییابک بلکه در ساعت معینی ا شبانه رو
صورت میگیرد.
 -23بیمه:
کارارمایات کارگاههای مشمول قانوت کار مکلفنک بر اساس قانوت تأمین اجهماعی نسبت به بیمه نمودت کارگرات واحک
یوداقکام نماینک.
 -24مراجع حل اختالف:

در صورت برو ایهال بین کارارما و کارگر که ناشی ا اجرای قانوت کار و سایر مقررات موااقت نامه های کارگاهی یا
پیمانهای دسهه جمعی کار باشک .در مرحله اول ا طریق سا ا مسهقیم بین کار ارما و کارگر یا نماینکگات انها و در
صورت عکم سا ا ا طریق هیأتهای تشخی

و ح ایهال رسیکگی و ح و اص یواهک شک.

 -25بیمه بیکاری:
یکی ا حمایههای تأمین اجهماعی است که سا مات تأمین اجهماعی مکلف است با دریاات حق بیمه مقرر به بیمه
شکگانی که طبق مقررات این قانوت بیکار میشونک مقرری بیمه بیکاری پردایت نمایک.
-26گروههای مستثنی از مقررات قانون بیمه بیکاری:
با نشسهگات و ا کارااهادگات کلی صاحبات حر و مشاغ ا اد و بیمه شکگات ایهیاری اتباف یارجی
 -27بیکار:
ا ن ر قانوت بیمه بیکاری بیمه شکه ای است که بکوت می و اراده بیکار شکه و اماده کار باشک .با توجه به رأی
وحکت رویه و دیوات عکالت اداری بیکاری کارگرانی که بکلی اتمام قرارداد مکت موقت بیکار میشونک بکوت می و اراده
نیست.
 -28شرایط احراز:
بکلی اتمام قرارداد کار موقت بیکار نشکه باشک .قب ا بیکار شکت حکاق  6ماه سابقه پردایت حق بیمه را داشهه
باشک .ظر  35رو ا تاریخ بیکاری مراتب بیکاری و امادگی یود را برای اشهغال بکار به واحک کار و امور اجهماعی
مح اطالف دهک .مراجعه بعک ا  35رو با عذر موجه و تشخی

هیأت ح ایهال

تا  3ماه امکات پذیر است .در

دورههای کارامو ی و سواد امو ی که معرای شود شرکت نمایک.
 -29موارد قطع مقرری بیمه بیکاری:
-

اشتغال مجدد

-

خودداری از شرکت در دورههای کارآموزی یا سواد آموزی بدون عذر موجه

-

عدم مراجعه به واحدهای کار و امور اجتماعی در تاریخهای اعالم شده توسط واحد کار وامور اجتماعی

قوانین و مقررات مالیاتی
انواع مالیات در ایران کدامند؟
مالیات دارای انواف مخهلفی است که هر ککام با توجه به کارکردهای یود در اقهصاد به کار گراهه می شود .مالیات بر اسا
س چگونگی تعلق به کایهای مورد مالیات به مالیات مسهقیم و غیرمسهقیم تقسیم می شود.
 -1مالیات مستقیم
که مسهقیما ا دارائی یا درامک ااراد گراهه می شونک و شام مالیات بر دارائی و مالیات بر درامک هسهنک؛ همات طور که
ا نام این مالیات ها مشخ

است بکوت هیچ واسطه ای بر درامک ااراد و یا سا مات ها و مؤسسات اقهصادی اعمال می

شونک و توسط مأمورات مالیاتی به طور مسهقیم وصول می شونک .نمونه بار این مالیات ها مالیاتی است که دولت به طور
مسهقیم ا حقو کارمنکات یود کسر می کنک.
الف -مالیات بر درامک :این مالیات همات گونه که ا نام ات پیکاست ا درامک اشخا

وصول می شود و دارای انواف

مخهلفی است که
شام :
مالیات بر درآمد امالک
مالیات بردرآمد مشاغل
مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
مالیاتی است که ا جمع درامک شرکهها و درامک ناشی ا اعالیههای انهفاعی سایر اشخا

حقوقی که ا منابع مخهلف در

ایرات یا یار ا ایرات تحصی می شود پس ا وضع یانهای حاص ا منابع غیرمعا و کسر معاایههای مقرر به اسهثنای
مواردی که طبق مقررات قانوت دارای نرخ جکاگانه ای می باشک .
مالیات برارث
مالیاتی است که در نهیجه اوت شخ

اعم ا اوت واقعی یا ارضی بر اموال باقی مانکه مهوای طبق قانوت تعلق می

گیرد.
مالیات ساالنه امالک
مالیات مستغالت مسکونی خالی
مالیات بر اراضی بایر
 -2مالیات غیرمستقیم:
مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمسهقیم ا شهرونکات گراهه می شود .مالیات غیرمسهقیم در شک های گوناگونی
قاب پیاده شکت می باشک و پردایت ات نیز با اینکه بر دوا همگات می باشک ولی محسوس نیست و به طور معمول
عموم مردم وجود ات را احساس نمی کننک .این مالیات غالباً بر قیمت کایها و یکمات اضااه شکه و به مصر کننکه
منهق می گردد و شام مالیات بر واردات و مالیات بر معامالت است.
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی:
معمویً تا چهار ماه بعک ا اتمام سال مالی ارصت داریم ارم یام اظهارنامه مالیاتی را در حو ه مالیاتی و یا ا طریق
اینهرنت دریاات کنیم و پس ا تکمی

ات را به حو ه مالیاتی تحوی دهیم و رسیک دریاات نماییم .اگر این کار را انجام

بکهیم اولین شرط قبول دااتر جهت رسیکگی مالیاتی را حاص کرده ایم و میهوانیم ا میزات معاایت ساینه ماده 181
اسهفاده کنیم
دااتر  :بنک الف  :داهر رو نامه و ک ) پلمپ توسط اداره ثبت(

بنک

 :داهر درامک – هزینه)پلمپ توسط ممیز مربوطه(

مالیات های تکلیفی:
مالیات های تکلیفی مالیات هایی هسهنک که ما تکلیف داریم انها را ا پردایهی هایمات به اشخا
اداره دارایی پردایت نمایی .این مالیات بایک ا پردایهی ما به اشخا

ثالث کم کنیم و به

ثالث حقیقی یا حقوقی کسر شود و به حسا

اداره دارایی واریز گردد .در صورت عکم انجام این کار اداره دارایی میزات مالیات تکلیفی را محاسبه نموده و ات را ا ما
مطالبه یواهک کرد و ما مکلف به پردایت جریمه نیز می شویم.
.مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ار ا اازوده یک نوف مالیات غیر مسهقیم بر مصر است که به کلیه مراح تولیک و تو یع کای و یکمات تعلق
می گیرد
بنابراین اروشنکگات هنگام اروا کای  8درصک ا قیمت کای را ما اد بر قیمت اروا ا یریکارات دریاات می کننک .
میزات مالیات بر ار ا اازوده جمعاً  8درصک ا قیمت کایی ارویهه شکه است
مزایای آشنایی با مسائل مالیاتی .
اشنایی با مسائ مالیاتی مزیت های یادی برای کارارمایات و کاراارینات به همراه دارد .اول این که به انها کمک می
کنک تا معاایت های مالیاتی را بشناسک و بهواننک ا این معاایت ها اسهفاده کننک .دوم این که اشنایی با مسائ مالیاتی
مانع ا پردایت جریمه های مالیاتی یواهک گردیک .سوم اینکه با من ور کردت مالیات هایی که در بهای تمام شکه اثر
می گذارد می توانیم بهای تمام شکه کای و یکمات و همچنین سود یال

کسب و کار یود را به طور دقیق تری پیش

بینی نماییم .چهارمین مزیت اشنایی با مسائ مالیاتی جلوگیری ا درگیری مکیریت با مشکالت مالیاتی و تلف شکت
وقت و ذهن مکیرات درارتباط با مشکالت مالیاتی است .پنجم جلوگیری ا ایجاد اشهباهات محاسباتی مالیاتی است که
ممیزین مالیاتی ات را به اشهباهحسا

می کننک .ششم اینکه اشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی به کاراارینات در

مکیریت بههر جریات نقکینگی یود کمک می کنک .کارارمایات در صورت اطالف ا ضر ایج پردایت مالیات می تواننک
پردایت مالیات یود را حهی ایمکات و تا جایی که مقکور است و قوانین اجا ه می دهک به تعویق بیانکا نک و بکین طریق
به جریات نقکینگی واحک یود کمک کننک.
سایراقدامات الزم :
پس ا ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها کارارمایات در اولین گام می بایست حو ه مالیاتی یود را شناسایی کرده و
نسبت به تشکی

پرونکه مالیاتی اقکام کننک .در دومین مرحله بایک دااتر قانونی یعنی داهر رو نامه و داهر ک

را

یریکاری کرده و نسبت به پلمپ ات در اداره ثبت شرکت ها اقکام کننک .چنانچه شرکت دااتر قانونی پلمپ شکه را
یریکاری نکنک و کلیه اعالیت های مالی یود را در انها ثبت نکنک اداره دارایی صحت کلیه دااتر و اسناد را یر سوال
برده و بر اساس ضرایبی که در ن ر دارد میزات مالیات شرکت را راساٌ و بکوت توجه به دااتر شرکت تعیین می کنک.
انواع شرکتهای تجارتی:
بر اساس ماده  25قانوت تجارت شرکتهای تجارتی عبارتنک ا :

.1شرکت سهامی
.2شرکت با مس ولیت محکود
.3شرکت تضامنی
.4شرکت مخهلط غیر سهامی
.0شرکت مخهلط سهامی
.6شرکت نسبی
 .7شرکت تعاونی تولیک و مصر
شرکت سهامی ( :ماده  1قانوت اصالح موادی ا قانوت تجارت)
شرکت سهامی  -شرکهی است که سرمایه ات به سهام تقسیم شکه و مس ولیت صاحبات سهام محکود به مبلغ اسمی
سهام انهاست.
شرکت با مس ولیت محکود ( :ماده  44قانوت تجارت)
شرکت با مس ولیت محکود  -شرکهی است که بین دو یا چنک نفر برای امور تجارتی تشکی شکه و هر یک ا شرکاء
بکوت اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شکه باشک اقط تا میزات سرمایه یود در شرکت مس ول قرو

و

تعهکات شرکت هسهنک.
شرکت تضامنی( :ماده  116قانوت تجارت)
شرکت تضامنی  -شرکهی است که تحت اسم مخصو

برای امور تجارتی بین دو یا چنک نفر با مس ولیت تضامنی

تشکی میشود :اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قرو

کاای نباشک هریک ا شرکاء مس ول پردایت تمام قرو

شرکت است .هر قراری که بین شرکاء بریال این ترتیب داده شکه باشک در مقاب اشخا

ثالث کات لم یکن است.

شرکت مخهلط غیر سهامی ( :ماده  141قانوت تجارت)
شرکت مخهلط غیر سهامی  -شرکهی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصو

بین یک یا چنک نفر

شریک ضامن و یک یا چنک نفر شریک با مس ولیت محکود بکوت انهشار سهام تشکی میشود .شریک ضامن مس ول
کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیکا شود .شریک با مس ولیت محکود کسی است که
مس ولیت او اقط تا میزات سرمایهای است که در شرکت گذارده و یا بایسهی بگذارد .در اسم شرکت بایک عبارت
شرکت مخهلط و یاق اسم یکی ا شرکاء ضامن قیک شود.
شرکت مخهلط سهامی ( :ماده  162قانوت تجارت)
شرکت مخهلط سهامی  -شرکهی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عکه شرکای سهامی و یک یا چنک نفر
شریک ضامن تشکی میشود .شرکاء سهامی کسانی هسهنک که سرمایه انها به صورت سهام یا قطعات سهام مهساوی
القیمت درامکه و مس ولیت انها تا میزات همات سرمایه است که در شرکت دارنک.شریک ضامن کسی است که سرمایه
او به صورت سهام در نیامکه و مس ول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارائی شرکت پیکا شود.

شرکت نسبی ( :ماده  183قانوت تجارت)
بین دو یا چنک نفر تشکی و مس ولیت هر

شرکت نسبی  -شرکهی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصو
یک ا شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشهه است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مرجع ثبت شرکتها میباشد در این سازمان اداره کلی با نام اداره کل
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وجود دارد.
شرکت تعاونی تولیک و مصر  ( :ماده  145قانوت.تجارت)
 -شرکت تعاونی تولیک شرکهی است که بین عکهای ا اربا

حر

تشکی میشود و شرکاء مشاغ یود را برای

تولیک و اروا اشیاء یا اجناس به کار میبرنک.
شرکت تعاونی مصر شرکهی است که برای مقاصک ذی تشکی میشود:
اروا اجناس ی مه برای مصار

نکگانی اعم ا اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا یریکه باشنک.

تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت یریک هر یک ا انها.

