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چرا ثروتمندان صاحب کسب و کار خود هستند و دیگران 
  کنند؟ براي آنها کار می

  »1گرت ساتن«
 اسـراري را فـاش      هاي خـود محافظـت کنـیم        چگونه از دارایی  کتاب  
کند که ثروتمندان براي محدود کردن مسئولیت خـود، محافظـت             می

هــا از آن بهــره  هایــشان و بــه حــداقل رســاندن مالیــات از ســرمایه
هـاي پـدر پولـدار       مجموعـه رهنمـود    یکـی از  کتاب حاضـر    . ندا  برده
ها در زمینـه مزایـاي داشـتن         ترین کتاب    و یکی از پرفروش    باشد  می

 بـراي کمـک بهتـر بـه کارآفرینـان و            اسـت و همچنـین    کسب و کار    
هـاي حفاظـت از سـرمایه بـه      گذاران در راستاي اسـتراتژي      سرمایه

کتـاب  » اداره کنیـد کـسب و کـار خـود را        «کتاب  . چاپ رسیده است  
کنـد و بـه چـاپ رسـیده اسـت تـا بـه تمـام                   حاضر را همراهی مـی    

  :سئواالتی که بیشتر کارآفرینان در ذهن دارند پاسخ دهد
  »ام، اکنون چه کنم؟ من کسب و کار خود را برپا کرده«

هـایی    حاوي توصیههاي خود محافظت کنیم؟ کتاب چگونه از دارایی   
شـرکت، کـاهش دادن مالیـات و        بر مبناي انتخـاب صـحیح ماهیـت         

همچنین این کتاب درباره چگونگی     . ساخت اعتبار کسب و کار است     
افزایش نقدینگی براي شرکت، چگونگی مراقبـت از امـوال در برابـر             

                                                 
1-Garrett Sutton 
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. کنـد  کالهبرداران و جدا کردن پول از کسب و کار جدید، بحـث مـی             
ضمناً موضوع کلیدي پنهان نگه داشتن شرکت مطرح شده است که           

  .آید  بزرگی براي خوانندگان به حساب میسود
هـاي گویـا بـه خـوبی          ها و مثـال     کتاب حاضر با استفاده از داستان     

هـاي چگـونگی و چرایـی حفاظـت از            نگارش شده و درك رهنمـون     
  .کسب و کار را آسان کرده است

اگر براي ثروتمند شـدن و      «: پدر پولدار رابرت کیوساکی گفته است     
ــ   ــستید، ی ــدي ه ــودن ج ــه ب ــایر  مرف ــا و س ــسب و کاره ادگیري ک

  ».ساختارهاي قانونی بخش مهمی از آموزش مالی شماست
این کتاب براي تأمین اطالعات شایسته و قابل اعتماد بـا توجـه بـه                

بـه هـر حـال کتـاب        .  طراحی شده است   ،موضوع پوشش داده شده   
مذکور با درك این موضوع که نویسنده و ناشر متعهـد بـه تفـسیر               

. رسـد   ی، مالی و یا حرفه نیستند، به فـروش مـی          هاي حقوق   مشاوره
هاي انجام کـار از ایـالتی بـه ایالـت دیگـر و از          اغلب قوانین و روش   

کشوري به کشور دیگر متغیر هستند و در صورت نیاز به همکاري           
  .متخصصان باید به آنها رجوع شود

مسئولیت هر گونه ضرر یا بدهی که به دلیل استفاده از محتوي این           
  .باشد یجاد شود، متوجه نویسنده و ناشر نمیکتاب ا
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  پیشگفتاري از رابرت کیوساکی
 ســالم بــود و کــالس پــنجم بــودم، شــروع بــه خوانــدن   10وقتــی 
هایی درباره کاشفان بـزرگ مثـل کریـستوف کلمـب، مـاگالن،             کتاب

رؤیاي روزي را داشتم کـه سـوار بـر          . کورتز، داگاما و کوك کردم    
ــا ســف   ــه دور دنی ــایق چــوبی ب ــنج در  ق ــه جــستجوي گ ــنم و ب ر ک

هــر کتــابی راجــع بــه زنــدگی و  . هــاي ناشــناخته باشــم ســرزمین
وقتی کالس پـنجم بـودم در امتحانـات      . خواندم  ماجراجویی آنها می  

پـدر  . کـردم   ها را کـسب مـی        بهترین نمره  ، به کاشفان بزرگ   مربوط
راجع به کاشفان موفـق کتـاب بخوانیـد، راجـع بـه             «: گفت  پولدار می 
پدر پولدار بـه مـن   » . که شکست خوردند هم کتاب بخوانید    کاشفانی
  .کرد براي امتحانات نهایی سال پنجم آماده شوم کمک می

  »کسی که شکست خورده است؟«: از او پرسیدم
در . بلـه، کـسی کـه شکـست خـورده اسـت           «: پدر پولدار پاسـخ داد    

مدرسه داستان زندگی کاشفان موفق و مـشهور را بـه شـما درس              
کاشفان بسیاري وجود دارند که موفق و مشهور نیستند و دهند،  می

  ».ایم و نخواهیم شنید ما هرگز راجع به آنها چیزي نشنیده
  »چرا مطالعه زندگی کاشفان ناموفق مهم است؟«: پرسیدم

گذاران این    زیرا باید بدانی چگونه صاحبان و سرمایه      «: او پاسخ داد  
 در برابر پیامـدهاي     اند، از خود    سفرهاي دریایی که شکست خورده    

  ».کردند ها محافظت می  این شکست
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  »پیامد؟ چه نوع پیامدي؟«ـ 
گـذاران    صاحبان و سرمایه  . پیامدهایی مثل از دست رفتن زندگی     «ـ  
هـاي کاشـفان و       خواستند از خود و ثروتشان در برابر خـانواده          می

خدمه کشتی کـه در حادثـه زنـدگی خـود را از دسـت داده بودنـد،                  
  ».ندمحافظت کن

انـدازد و      مـی   منظور شما این است که فردي خود را به مخـاطره          «ـ  
ــدگیش را از دســـت مـــی  ــاهی زنـ ــاحبان و   گـ ــه صـ ــد و آنچـ دهـ

خواهند حفاظـت از پولـشان اسـت؟ ایـن پیامـدي              گذاران می   سرمایه
  »گویید؟ است که شما می

سپس شروع کرد بـه گفـتن داسـتان         . پدر پولدار سرش را تکان داد     
 کـه دو    1د شرقی و شرکت بریتانیایی هنـد شـرقی        شرکت هلندي هن  

  .شرکت قدرتمند و مشهور حامی برخی کاشفان بودند
ها براي کنترل دسترسی به ثروتـشان در          حتی برخی از این شرکت    

  بـه کشورهاي خارجی داراي نیـروي دریـایی و ارتـش مخـصوص      
هـا بـه      او براي من تعریف کرد که چگونـه ایـن شـرکت           . خود بودند 

عـددي کنتـرل کـل یـک کـشور مثـل نیوزلنـد، هـاوایی،                روشهاي مت 
هاي جهان    استرالیا، مالزي، اندونزي، آفریقاي جنوبی و سایر بخش       

شـد بـه    روزي یکـی از آن کـشورها تبـدیل          . گرفتنـد   را به عهده می   
پدر پولدار به من گفت پرچم آمریکا در اصـل          . ایاالت متحده آمریکا  

                                                 
1-Dutch East India Company & British East India Company 
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پرچم شرکت بریتانیایی هند شرقی بود که بنابر گزارشـات توسـط            
در حـالی کـه ممکـن بـود انگلـستان      .  تغییر یافته اسـت  1بتسی راس 

کنترل مستعمرات خود را از دسـت بدهـد، شـرکت بریتانیـایی هنـد               
 را d.b.aرا عـوض کـرد ـ نـام سـاده      شرقی بـه سـادگی نـام خـود     

  .برگزید ـ و به انجام معامالت ادامه داد
هـایی کـه حـامی کاشـفان       هر چه پدر پولدار بیشتر راجع به شرکت       

کـرد،    بزرگ بودند و تاریخ دنیا را شکل دادند، براي من صحبت می           
عالقه من به تبدیل شدن بـه یـک تـاجر جهـانی و انجـام تجـارت از             

  .شد  بیشتر می،رگطریق یک شرکت بز
اي در آکادمی تجارت      وقتی شانزده ساله بودم، براي انتخاب کنگره      

این آکادمی یک مدرسـه نظـامی   . نام کردم دریایی ایاالت متحده ثبت   
رانـی بـه منظـور تجـارت       فدرال بود که مردان جوان را براي کشتی       

  .داد دریایی آموزش می
، به آمـوزش جوانـان       بود 2این مدرسه که نام دیگر آن کینگز پوینت       

هر سال تنهـا    . داد  براي جانشینی کاشفان دریانورد بزرگ ادامه می      
آموز از هاوایی وارد این مدرسه فدرال کمتر شناخته شـده              دانش 2
هـاي    شدند، بنابراین من بعـد از گذرانـدن امتحانـات و مـصاحبه              می

در . کـردم    احساس خوشبختی مـی    ،سخت و قبول شدن در آکادمی     
رانی به عنوان یـک کـارآموز کـردم     گی شروع به کشتی  سال 18سن  

                                                 
1-Betsy Ross 
2-Kings Point 
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ــط       ــده توس ــیس ش ــاري تأس ــسیرهاي تج ــایی را در م ــه کااله ک
به . کرد می حمل 2 و کاپیتان جیمز کوك    1هاي فردیناند مالگان    شرکت

اند، اما برخـی از       سرعت فهمیدم اگر چه کاشفان قدیمی از دنیا رفته        
من صـحبت کـرده بـود،       هایی که پدر پولدار راجع به آنها با           شرکت

هنوز وجود دارند و دولت ایاالت متحده منابع آموزشی رهبران این           
فهمیدم چرا پدر پولدار سالها پیش به من    . کند  ها را تأمین می     شرکت
هایشان مطالعه نکن، راجـع       تنها راجع به کاشفان و کشتی     «: گفت  می

هـاي آنهـا هـم     هـاي حـامی ایـن کاشـفان و کـشتی      به قدرت شرکت  
  ».لعه کنمطا

  هاي باري قدیمی  جایگزین کشتی747بویینگ 
اگر . کنم  سفر می 747هاي باري با بویینگ       من امروز به جاي کشتی    

چه روش حمل و نقل من تغییر کرده است، به توصـیه پـدر پولـدار                
مـن امـروز بـه    . ام و درسهایم را بـه خـوبی فـرا گـرفتم     توجه کرده 

 ـ با این تفاوت که صاحب  کنم عنوان نماینده چندین شرکت سفر می
همانطور که در . اي براي آنها باشم آنها هستم نه اینکه کارمند ساده  

کـرد کارمنـد      پول فکر می    پول گفتم، پدر بی     کتاب پدر پولدار، پدر بی    
خوب بودن و باال رفتن از نردبان شـرکت خـوب اسـت، در حالیکـه          

، چرا صاحب از نردبان شرکت دیگران باال نرو     «: گفت  پدر پولدار می  
                                                 
1-Ferdinand Mallegan 
2-Captain James Cook 
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مشکل باال رفتن   «: گفت  او همچنین می  » نردبان شرکت خود نباشی؟   
کنـی،   از نردبان شرکت دیگران اینست که هنگامی که به باال نگاه می     

  ».بینی فرد چاق بزرگی را باالي سرت می
بـا وجـود دالیـل متعـدد، دو دلیـل           «: گفـت   تري می   او در جمله جدي   

ــرمایه، اصــلی  ــت از س ــت در حفاظ ــواهی  حفاظ ــر دادخ ــا و  براب ه
نکته اینـست کـه اگـر در مـسئله ثروتمنـد            . هاي سنگین است    مالیات

شدن و نگهداري سرمایه خود جدي هستی، یادگیري کسب و کارها  
و سایر ساختارهاي قانونی بخش مهمی از آموزش مـالی در حـال             

  ».انجام توست
  معرفی گرت ساتن

ــنم    ــی ک ــه شــما معرف ــرت ســاتن را ب ــستم گ ــب . خوشــحال ه اغل
ــش ــا و       دان ــسب و کاره ــه ک ــع ب ــئواالتی راج ــن س ــوزانم از م آم

من بـه   «: پاسخ استاندارد من اینست   . پرسند  ساختارهاي قانونی می  
ام و وکیــل نیــستم، بنــابراین راجــع بــه ایــن  دانــشگاه حقــوق نرفتــه

کنم کاري که من کردم را        پیشنهاد می . دهم  اي نمی   موضوع مشاوره 
دا کنید و او را به عنوان مشاور خـود  یک وکیل خوب پی   : انجام دهید 

خوشحالم مشاورم در ایـن موضـوعات       » .در این امر مهم برگزینید    
از کار کردن با او خرسندم و او        . را به شما معرفی کنم، گرت ساتن      

. باشـد   براي مـن بزرگتـر از یـک مـشاور اسـت، او اسـتاد مـن مـی                  
بـراي  اگـر   «: گفـت   همانطور که سالها پیش پدر پولـدار بـه مـن مـی            
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ي هستی، یادگیري کسب   ثروتمند شدن و نگهداري سرمایه خود جد
 مـالی    و کارها و سایر ساختارهاي قانونی بخش مهمی در آموزش         

  ».در حال انجام توست
  



  مقدمه
  

شما در شرف انجام یک سفر قدرتمنـد و روشـنگرکننده           . گویم  تبریک می 
ــستید ــرار و      . ه ــادگی اس ــا س ــرعت و ب ــه س ــاب ب ــن کت ــدن ای ــا خوان ب

هاي حقوقی که ثروتمندان در انجام تجارت نگهـداري امـالك و              استراتژي
شما در . اند را خواهید آموخت      به کار گرفته   هاي خود   سرمایهمحافظت از   

ها،  یابید که چگونه نهادهاي معین ـ شرکت  وتاهی به روشنی درمیمدت ک
تواننـد   هاي محدود ـ نه تنها مـی   هاي مسئولیت محدود و مشارکت شرکت

توانند خانه و     هزاران هزار دالر پول شما را از مالیات حفظ کنند، بلکه می           
بـه  و . هاي خانوادگی شما را از حمله طلبکاران در امان نگه دارند            سرمایه

این دلیل که امالك جزء مهم استراتژي ثروت شماست، مـا اطالعـاتی بـر               
 خوب براي محافظت از امـالك شـما در برابـر            نهادهايمبناي استفاده از    

  .ایم آوري کرده حمالت در این کتاب جمع
. ست که پدر پولدار رابرت کیوسـاکی بـه او آمـوزش داد             ا اینها درسهایی 

از تکنیـک ثروتمنـدان اسـتفاده کنیـد تـا      . داشتن هیچ و کنتـرل همـه چیـز      
مقاومت مالی خود را بهبود بخشید و از خانواده خود محافظت نماییـد، و         

  .تر کار کنید تر کار کردن باهوش باالتر از همه به جاي سخت
ایم، عالقه تعداد اعظـم آنهـا دانـستن     ان داشتههایی که با خوانندگ     در بحث 

 کتـاب  ،در خاتمـه  . اینست که پس از تشکیل شـرکت خـود چـه کـار کننـد              
در دسـترس خواهـد     » کسب و کار خود را اداره کنیـد       «همراهی با عنوان    

رسـانید، درك قـانونی از        همینطور زمانی که کتـاب را بـه انتهـا مـی           . بود
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سازي سریع استراتژي      الزم براي پیاده   اندازي یک کارآفرینی و دانش      راه
 . حقوقی خود را خواهید داشت



1 فصل  

  فهرست نهاد شما

  
به محـض آنکـه     . آمدید   خوش 1به دنیاي حفاظت از سرمایه و تشکیل نهاد       

دست یابید، از وجـود شـش       ) در این کتاب  (ها و مزایا      به دانش استراتژي  
  :انتخاب در فهرست اصلی خود قدردانی خواهید کرد

  Cشرکت  �
  Sشرکت  �
  )LLC(شرکت مسئولیت محدود  �
  )LP(مشارکت محدود  �
  مشارکت عمومی �
  مالکیت منحصر به فرد �

                                                 
1 .Entity 
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هــاي تجــارتی و رســوم   ســال گذشــته سیــستم5همــانطور کــه در طــی 
اند، ساختارهاي متعددي بـراي اداره کـردن یـک تجـارت بـه                یافته  توسعه
هر ساختار یا نهاد منافع و اشکاالتی دارد که آنهـا را      . رسیده است تکامل  

  .کشف خواهیم کرد
چیست؟ ایـن کلمـه مربـوط بـه سـازمانی           » نهاد« کلمه   معناي: اول از همه  

کـه جـداي از اعـضایش داراي        ) سازمان تجـاري یـا واحـد دولتـی        (است  
آید که بـه       می ”ens“این کلمه از ریشه کلمه التین       . باشد  میهویت قانونی   

  .معناي یک وجود یا چیز واقعی است
و قابـل    جـدا    صـاحبان خـود   بنابراین یک نهاد، چیزي واقعی است کـه از          

 انتخـاب واقعـی نیـستند، کـه         6 انتخـاب از     2در واقع   . (باشد  تشخیص می 
  ).باشند همانطور که خواهید آموخت خوب نمی

ــاد، روشــن ســاختن    ــراي انتخــاب نه ــوان چــارچوبی از مرجــع ب ــه عن ب
هـدف  . اي براي شـما دارد      ریزي اهمیت ویژه    استراتژي خود براي برنامه   

تخاب بهترین نهاد براي اهداف خـاص       از ارائه این فصل درك روشن و ان       
  .و منحصر به فرد شماست

  :در پایان فهرست زیر باید در نظر گرفته شود
  ها گذاري هاي خانوادگی و سرمایه ـ حفاظت از سرمایه1
  ـ کنترل مدیریت2
  ـ اجتناب از وقوع اختالفات خانوادگی3
  گیري پذیري در تصمیم ـ انعطاف4
  ضاء خانواده براي مدیریتـ جانشینی فرزندان و سایر اع5
  .ـ ماهیت تجارتی که باید به آن عمل شود6
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  .اي که باید حفظ شود ـ ماهیت سرمایه7
  ـ تعداد صاحبان8
  ها ریزي براي امالك و دادن استعداد به سرمایه ـ برنامه9

  ـ چه کسی به طور قانونی تعهد انجام کسب و کار را دارد؟10
  بانـ تأثیر فوت یا خروج یکی از صاح11
  ها هاي مالی و افزایش سرمایه اندازي کمک ـ نیاز به راه12
  بندي ـ مالیات13
  ـ حفظ حریم خصوصی مالکیت14
  ها گذاري ها و سرمایه ـ تثبیت سرمایه15

ــن موضــوع و   هــاي شــما را مــرور مــی  همــانطور کــه انتخــاب  ــیم، ای کن
و لطفـاً بـه یـاد داشـته باشـید بـه             . موضوعات دیگر آشکار خواهند شـد     

شـود ایـن موضـوع را بـا           پیشنهاد می . گیري نخواهید کرد    هایی تصمیم تن
مطـالبی کـه    . اي خود مطرح کنید     وکیل، حسابدار، یا سایر مشاوران حرفه     

ها مطرح خواهد شد بینش عالی از اینکه کدام نهاد براي شـما    در این بحث  
  .آورد مناسب است، به وجود می

اي خـود کـار       با مشاوران حرفـه   توانید بهتر     شما با خواندن این کتاب می     
  .کنید

هـا وقـت صـرف آمـوزش موضـوع مالیـات و             نیازي نیست آنهـا سـاعت     
شما با خواندن این کتاب به این دانـش         . هاي بدهی به شما کنند      محدودیت

کنیـد نیـازي      هنگامی که با مشاوران خود مالقات می      . دست خواهید یافت  
عـوض در پایـه دوم      در  . نیست به صـفحه اول ایـن دانـش گـام برداریـد            
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اولـین  . ترسی وجود نـدارد   . (باشید  خواهید بود و آماده امتیاز گرفتن می      
  ).قیاس ورزشی ما آخرین قیاس است

اگـر  .  مناسب همه نیست    واحد مهم است بدانید در انتخاب نهاد، یک اندازه       
دهـد، بـه عنـوان مثـال      وکیل یا حسابدار شما تنها یک نهاد را پیشنهاد می  

نظـر او را      اندازي کسب و کار نقطه      ی، براي هر ریسک راه    مشارکت عموم 
ــاور دارد یــک نهــاد بــراي تمــام    ــد، و از او خواهیــد پرســید چــرا ب داری

اي دیگـري     یا ممکن است به دنبال مشاور حرفـه       . ها مناسب است    موقعیت
  .باشید

ما خواهیم گفت کدام نهـاد بـراي کـسب و کارهـاي متفـاوت و روشـهاي           
امـا پـیش از آن بایـد اشـاره کنـیم کـه       .  مناسب استنگهداري از سرمایه  

بـه همـان انـدازه کـه دانـستن نهـاد          . کدام نهاد مناسب هر موقعیت نیست     
هـاي    هـا و محـدودیت      مناسب براي اداره کسب و کار، حفاظت از سرمایه        

بـدهی اهمیــت دارد، دانــستن اینکـه کــدام نهــاد مناسـب نیــست هــم مهــم    
  .باشد می
  مالکیت منحصر به فرد �
  مشارکت عمومی �

هـاي   هاي حقـوقی، کـسب و کارهـاي متنـوعی را، از انـدازه             من در تمرین  
. کـنم  هـاي بـزرگ و پیچیـده، مطـرح مـی       اي گرفته تا انـدازه      کوچک و پایه  

همواره دوست دارم به کارآفرینان و صاحبان کـسب و کـار کمـک کـنم،                
اینـد و آینـده    را باال برند، خانواده و کارمندانشان را تأمین نمدرآمد خود 

اگر یک مشتري اصرار داشته باشـد از نهـاد          . را امن و با ثبات قرار دهند      
مالکیـت منحـصر بـه فـرد و      . توانم به او کمک کـنم       بدي استفاده کند، نمی   
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 ”ens“معناي کلمـه التـین   . کنند مشارکت عمومی از سرمایه محافظت نمی   
  .آورید؟ به معناي یک چیز واقعی است را به یاد می

شما آنهـا را بـا موقعیـت       . حقوقی جدایی نیستند  » موارد« نهادهاي بد،    این
در عوض آنها تنها شما هستید که کسب و کـار           . اید  ملکی خود ثبت نکرده   

تنهـا یـک دادخـواهی در       . دهیـد   خود را بدون هر گونه حفاظتی انجام مـی        
توانـد تمـام    هاي شخصی می    انداز و سرمایه    برابر کسب و کار، خانه، پس     

  .اولین موضوع ما روشنگري است. ا را از بین ببردآنه

  جانی: 1مورد شماره 
 سال کاریش را گذرانـده بـود و موفقیتهـایش    5اولین . کش بود   جانی لوله 

مشتریانش از کـار او راضـی بودنـد و نـام او ورد زبـان              . آغاز شده بود  
کش خـوبی بـود، امـا از برخـورد بـا              در حالیکه جانی لوله   . همه شده بود  

بـه نظـر او وکـال و حـسابداران          . ائل حقـوقی احـساس تـرس داشـت        مس
جان وقتـی پـسر جـوانی       . کردند سخت بود    باهوش بودند و کاري که می     

او آن روز ایـن  . بود، وکیلی به طور ناعادالنه با پدر او رفتـار کـرده بـود          
بنـابراین  .  وکـال روبـرو شـود      باخواست    آورد و نمی    خاطره را به یاد می    

شورت با یک فرد متخصص درباره چگونگی اداره کـردن          جان به جاي م   
 بـراي    مـذکور   نهادي را از فهرست    دار  حسابکسب و کار، اجازه داد یک       

  .بار بود نتیجه فاجعه. او انتخاب کند
دانست تأسیس یک شرکت تنهـا نیـاز بـه پـر             وقت جانی می     پاره حسابدار

او . تـب کنـد   دانـست آنهـا را چطـور مر          اما نمی  ،کردن اسناد خاصی دارد   
هـاي مالیـاتی جداگانـه دارد، امـا           دانست یک شرکت نیاز به اظهارنامه       می
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و بنـابراین بـه     . ها را آمـاده کنـد       ها و خروجی    دانست چگونه ورودي    نمی
 زیرا نحـوه    ،جانی پیشنهاد داد از یک مالکیت منحصر به فرد استفاده کند          

مشتریانش ایـن   دانست و بنابراین همیشه به         می  را رسیدگی کردن به آن   
  . براي همه واحدیک اندازه. داد پیشنهاد را می

مشکل اینجا بود که یک مالکیت منحصر به فرد هیچ محافظتی از سـرمایه      
 مسئولیت نامحدودي   ،اندازي مالکیت منحصر به فرد      جانی با راه  . کرد  نمی

ایـن  . ها، شکایات، و تعهـدات کـسب و کـار بـه دسـت آورد         در قبال بدهی  
هـاي    انـداز و سـرمایه      امحدود بـدان معناسـت کـه خانـه، پـس          مسئولیت ن 

  .گرفت شخصی او در برابر ادعاي دیگران قرار می
هاي ترسناك، یک شیطان وارد کسب و کار جانی           البته مانند تمام داستان   

 را به عنوان کارمند استخدام کرد تـا بـه حجـم کـار رو بـه              1 او دمین  .شد
کـشی را   رسید و کار لولـه   نظر می  دمین پسر نجیبی به   . رشد او کمک کند   

جانی هیچگونه زحمتی براي بررسی گذشـته دمـین بـه           . دانست  خوب می 
دانـست چـه    وارد بـود و نمـی   او در بـازار کـسب و کـار تـازه       . خود نـداد  

دمـین پـس از یـک هفتـه کـاري بـه یکـی از                . االجرا هـستند    کارهایی الزم 
دون اینکـه وارد    بـ . مشتریان جـانی کـه در خانـه تنهـا بـود تجـاوز کـرد               

جزئیات کثیف این داستان شویم، آن زن به دلیل اتفـاقی کـه بـراي او در                 
کردند بـه سـختی    مکان می   اش باید نقل    اش افتاده بود و او و خانواده        خانه

  .دچار آسیب روحی شد

                                                 
1-Damien 
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 هفته کسب و کار جانی مورد شکایت و پیگـرد قـانونی قـرار             3در عرض   
لک منحصر بـه فـرد بـود، خـود او و نـه      و به این دلیل که جانی ما    . گرفت

  .کرد شرکت، متهم شناخته شد و او باید از خود دفاع می
  دمین بـه تـازگی      فهمیدند وکالي آن زن گذشته دمین را بررسی کردند و        

او قبالً هم سابقه محکومیـت بـه دلیـل تجـاوز را             .  شده بود  آزاد از زندان 
شـکایت  . ا پوشش دهد  اي نداشت که این شکایت ر       جانی بیمه . داشته است 

وکال براي هیئت منصفه استداللی آوردند که کسب و کـار           . ادامه پیدا کرد  
جانی به طور غیرمـسئوالنه گذشـته دمـین را بررسـی نکـرده و مـسئول              

 ـ  کردنـد آنها اسناد درستی را به هیئت منصفه ارائـه  . باشد عواقب آن می
یئـت منـصفه از     ه. باشـد   یک شرکت نیابتاً مسئول اعمال کارمنـدانش مـی        

 میلیـون دالر  10بررسی کامل پرونده به وحشت افتاد و خسارتی بالغ بر   
او به عنوان مالک منحصر به فرد به طـور          . جانی از بین رفت   . تعیین نمود 

وکیـل  . کامل و شخصاً مسئول تمام شکایات مربوط به کسب و کار بـود            
را حـل و فـصل       میلیون دالر پرونده     10سوم مبلغ     مدافع او با دریافت یک    

  .کرد
فشار این اتفاق منجـر     . اش را از دست داد      انداز و خانواده    جانی خانه، پس  

او . به طالق همسرش، از دست دادن حضانت فرزندانش و ترك آنها شـد            
خـورده کـه توسـط     اعالم ورشکستگی کرد و به عنوان یک مـرد شکـست        

  . به کار خود خاتمه داد،قانون و وکال تحقیر شده بود
توانست بـا مـشورت بـا          نکته طنزآمیز داستان آنجاست که جانی می       البته

بـار اعتمـاد      یک وکیل و استفاده از مزیت سیستم قانونی از عواقب فاجعه          
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وقت و یک اندیشه انتخاب نهـاد یکـسان بـراي تمـام                پاره حسابداربه یک   
  . افراد جلوگیري کند

ر خطـرات   انـدازي یـک کـسب و کـا          گفـت راه    یک وکیل الیق به جـانی مـی       
اي دارد و باید براي محافظت از خـود در برابـر        شناخته شده و ناشناخته   

 یـا نهـاد خـوب       شـرکت ها را با انتخاب یک        هایی، مسئولیت   چنین مخاطره 
  .محدود کنید

هاي شخصی شما را از مخـاطره کـسب           یک نهاد خوب آنست که سرمایه     
تی فـراهم   یک نهاد بد آنـست کـه هیچگونـه محـافظ          . و کار محافظت نماید   

توانـست بـا انتخـاب یـک نهـاد خـوب از سیـستم قـانونی                   جانی می . نکند
هـاي کـسب و کـار را تـشویق نمایـد و مـسئولیت                 استفاده کند که فعالیت   

  .پذیران را محدود کند ریسک

  سایر معایب مالکیت منحصر به فرد
با اینکه مسئولیت شخصی به اندازه کافی بد نیست، معایب متعدد دیگري            

  :فاده از مالکیت منحصر به فرد وجود دارددر است
توانـد وجـود     در مالکیت منحصر به فرد تنها یک صاحب مـی     :صاحبان �

اگر بعدها بخواهید صاحبان دیگري وارد شرکت کنید، بایـد          . داشته باشد 
 .نوع نهاد کسب و کار را تغییر دهید

 از آنجا که ارزش یک مالکیت شخصی بـر اسـاس صـاحب آن               :فروش �
 .باشد نه کسب و کار، فروش آن خیلی سخت میاست 
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میرد، مالکیت منحصر بـه        منحصر به فرد می    مالک زمانی که یک     :مرگ �
تواننـد    جانشینان مالک منحـصر بـه فـرد تنهـا مـی           . یابد  فرد او خاتمه می   

 .ها را بفروشند و نه کسب و کار را سرمایه

د منـافع و     به دلیل اینکه مـالکین منحـصر بـه فـر           :مخاطره حسابرسی  �
دهنـد، مخـاطره     گزارش میC در برنامه  IRS1ضررات کسب و کار را به       

 : وجود داردIRSباالیی در حسابرسی 

 پــنج برابــر بزرگتــر از مالیــات بــر درآمــد حــسابرسی Cدرآمــد برنامــه 
  .شود می

 برابـر بـدتر از مالکیـت    2مشارکت عمومی هم نهاد بدي است، در حقیقت     
: شـود  یرا مسئولیت شخصی شما دو برابر می       ز ،باشد  منحصر به فرد می   

هـاي خـود شـما و مـسئولیت در برابـر              مسئولیت شخصی براي فعالیـت    
 مطـرح خواهـد     2این موضوع در مـورد شـماره        . هاي شرکاء شما    فعالیت

  .شد
 یا چند نفر توافق کنند که سود و ضررهاي یک کسب و کار را               دوهر گاه   

 حتــی اگــر هرگــز توافــق .تقــسیم نماینــد، مــشارکت شــکل گرفتــه اســت 
گویــد شــما تحــت چنــین  مــشارکتی را امــضاء نکنیــد، قــانون دولتــی مــی

  .اید شرایطی مشارکت عمومی تشکیل داده
بـراي تـشکیل    . یک توافق مشارکت نوشته شده مورد نیاز قـانون نیـست          

هـر گـاه سـند رسـمی را     . مورد قبول اسـت  مشارکت تنها دست دادن هم      

                                                 
ت این خدما.  خدمات درآمد داخلی که خدمات درآمد دولت فدرال ایاالت متحده است-1

 .باشد داري آمریکاست و تحت مدیریت مأمور عالی درآمد داخلی می زیرمجموعه وزارت خزانه
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از . امضاء نکنید، قانون مشارکت دولتی براي شما قابل اجرا خواهـد بـود            
باشـد،   آنجا که چنین قاعده کلی به ندرت در شرایط خاصـی مناسـب مـی      

به عنوان مثـال در بیـشتر ایـاالت بایـد           . تواند خیلی به نفع شما باشد       نمی
اگـر درك   .  شـرکاء تقـسیم شـود      عواید و ضررها به طـور مـساوي بـین         

 درصـد از سـود باشـد،        75شفاهی شما از مشارکت بـر مبنـاي دریافـت           
در عوض قانون ایالتی به تقسیم      . تواند به شما کمک کند      قانون ایالتی نمی  

بهتـر اسـت   . دهد کـه بـر علیـه آرزوهـاي شماسـت            رأي می  50-50سود  
امـا در   .  نمایـد  اي آماده کنید که حقوق شما را مشخص         شده  توافق نوشته 

  .کل بهتر است در وهله اول از مشارکت عمومی استفاده ننمایید
مشارکت عمومی، برخالف مالکیت منحصر به فرد که در آن تنها یک نفـر    

توانیـد مـشارکت یـک        نمـی .  یا چند نفر باشد    2مشارکت دارد، باید شامل     
مکـن  به عبارت دیگر در مشارکت عمومی تـا انـدازه م          . نفره داشته باشید  
 در   امـا  در نگاه اول ممکن است یک نعمت به نظر آید،         . شریک وجود دارد  

  .باشد اصل نفرین می
هـا و    اشکال بزرگ مشارکت عمومی اینست که هر شریک مـسئول بـدهی           

در حالیکـه   . باشـد   تعهدات ایجاد شده توسط سایر شـرکاي عمـومی مـی          
 طـور   ممکن است به شریک خود اعتمـاد کامـل داشـته باشـید، نبایـد بـه                

هـر چـه شـرکاي عمـومی        . نامناسب متعهد همکاري با شـریکتان باشـید       
هاي بیشتري توسط افراد      بیشتري وارد شرکت کنید، ممکن است مخاطره      

  .به وجود آید
و به یاد داشته باشید مانند مالکیت منحصر به فرد، مشارکت عمومی هم              

و خانـه  . دهـد  هاي شخصی شما را در معرض مخاطره قـرار مـی       سرمایه
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هاي شـرکاي شـما از بـین          تواند به خاطر فعالیت     انداز زندگی شما می     پس
 نقشی نداشته باشید، یا هنگامی       شده حتی اگر در تصمیمات گرفته    . بروند

گیري شده است، هزاران کیلومتر دورتر باشـید و یـا مخالفـت               که تصمیم 
م خود را با آن اعالم کرده باشید، اگر تصمیم گرفته شده باشد، هنـوز هـ             

  .باشید به عنوان شریک عمومی به طور مشخصی مسئول آن می
تر از مالکیـت منحـصر    تواند خطرناك همین طور یک مشارکت عمومی می    

توانـد کـسب و    در یک مالکیت منحصر به فرد، تنها مالک می. به فرد باشد 
در یــک مــشارکت عمــومی، هــر شــریک عمــومی ـ   . کــار را انجــام دهــد

توانـد تعهـد انجـام     حد عاقل یا نادان است ـ مـی  نظر از اینکه تا چه  صرف
هـاي مـسئولیت محـدود و         در مقابل شـرکت   . کسب و کار را داشته باشد     

تمـام آنهـا    . کننـد    می  مشارکت محدود محافظت بیشتري براي شما فراهم      
هاي کـسب و   ها و فعالیت  هاي شخصی محدودي در برابر بدهی       مسئولیت

  .یندنما میکار دیگران به صاحبان اعطا 
هـاي نامحـدود، شـریک عمـومی          الزم به ذکر است به دلیل ایـن مخـاطره         

گـذاري کـه کنتـرل مـدیریت روز بـه روزي در آن                بودن در یک سـرمایه    
هاي شرکت    اگر اطالعات کاملی از فعالیت    . نباید انتخاب شما باشد   ندارید،  

  . یک شراکت عمومی قرار دهیدگروندارید، نباید آینده خود را در 

  لوییز: 2ماره مورد ش
 سـال   10او بـه مـدت      . لوییز تمام عمرش را براي شخصی کار کرده بود        

مـدیر آن  . در بخش هدایاي یـک فروشـگاه بـزرگ مـشغول بـه کـار بـود              
قــسمت اصــرار داشــت او کارهــایی را انجــام دهــد، در حــالی کــه لــوییز 
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تمـام اصـرارهاي مـدیر    . برد دانست روش خود او فروش را باالتر می   می
او منتظر روزي بود که کسب و کـار         . هاي کوچک و جزئی بودند     سیاست

  .گیرنده اصلی باشد خود را به راه بیاندازد و تصمیم
هر دو آنهـا بـه      . روزي ماکسین براي کار وارد همان بخش فروشگاه شد        

ماکـسین رفتـار و نگرشـی       . عقیده شـدند    سرعت در روش انجام امور هم     
هــا عالیــق مــشترك داشــتند و آن. داشــت کــه لــوییز را جــذب کــرده بــود

هـر دو آنهـا در      . خواهد مـشابه بـود      احساسشان از اینکه مشتري چه می     
فکر بودند که ایـده       طلب رهایی از کار کردن براي شرکتی با مدیران کوته         

آنها خیلـی زود شـروع      . کردند  کارمندان براي پیشرفت شرکت را خفه می      
  .د کردندبه صحبت کردن راجع به افتتاح فروشگاه هدیه خو

هـزار دالر   10لوییز توانسته بـود بـراي تحقـق بخـشیدن بـه رؤیاهـایش               
ماکسین پولی بـراي آغـاز مـشارکت نداشـت امـا لـوییز را               . انداز کند   پس

هـزار دالر سـود آن را وارد شـرکت          5متقاعد کرده بود به محض کـسب        
  .کند

دانست توافق ایجـاد یـک مـشارکت بـا ماکـسین بـدون داشـتن          لوییز نمی 
نامه نوشته شده درباره تقسیم عواید به معنـاي آنـست کـه میـزان                 قتواف

 لـوییز تمـام پـول       اگرچه. شود  می 50-50مشارکت آنها به طور خودکار      
آورد   خود را وارد شرکت کرد و ماکسین قول داد سودي که به دست می             

 50گفت هر دو صـاحب    را بعداً وارد دارایی شرکت کند، قانون به آنها می         
 کسب و کار که 10از هر . L & Mرکت جدید هستند، هدایاي درصد از ش

 کـسب و کـار بـه مـشکل      9کنـد،     یک شریک کل پول شرکت را فراهم مـی        
  . هم از این قضیه مستثنی نبودL & M هدایاي  شرکت.خورد برمی
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او تصمیم گرفت   . خواست فروشگاه جو صمیمی داشته باشد       ماکسین می 
 3 عـالی اجـاره کنـد و متعهـد شـود      اي با نماي خوب در یک محلـه    مغازه

او تصمیم گرفت مغـازه  . سال مغازه را با نرخ بیشتر از بازار اجاره نماید   
را با سلیقه خوبی تزیین کند تا به فروشـگاهی کـه رؤیاهـایش را داشـت                 

سپس تعداد بسیار زیادي کاال براي انبار کردن در فروشـگاه           . دست یابد 
  .خریداري کرد

هـزار دالر هزینـه   12 پیش از آنکه افتتاح شـود،  L & Mفروشگاه هدایاي 
آنها همچنین متعهد شده بودند تا سه سـال آینـده هـر مـاه               . برداشته بود 

. خبر بود   لوییز از این معامالت بی    .  دالر بابت اجازه پرداخت نمایند     1500
توانـست بـدون کـسب        به هر حال ماکسین به عنوان شریک عمـومی مـی          

  .گیري نماید  کسب و کار تصمیماجازه از شریک دیگر براي
لوییز در نظر داشت افتتاح فروشگاه را با یک تبلیغ در روزنامه به عمـوم               

هـا   به دلیل اینکه کسب و کار آنهـا جدیـد بـود، روزنامـه از آن             . اعالم کند 
وقتی لوییز خواسـت چـک را بنویـسد،     . پرداخت درخواست کرد    چک پیش 

هزار دالر پول لـوییز     10تمام  ماکسین  . متوجه شد پولی در حساب نیست     
لوییز با یک ماکـسین  . و بیشتر از آن را صرف افتتاح فروشگاه کرده بود      

تمـام  . کـرد  اعتنـایی مـی   جدید مواجه شده بود که نسبت به همه چیـز بـی           
اش  انداز زندگی لوییز، رؤیاهایش براي کـسب و کـار و کنتـرل آینـده              پس
  .بودهزار دالر بود که توسط ماکسین خرج شده 10

ماکسین کارت اعتباري نداشت و از لوییز خواست کـارت اعتبـاري تهیـه              
گفت اگر بتوانند     ماکسین به او می   . کند تا بتوانند از این مشکل بیرون آیند       

. توانند در سود حاصل از فروش غرق شـوند          فروشگاه را افتتاح کنند، می    



 28 هاي خود مراقبت کنیم؟ چگونه از دارایی

 اسـت، تمـام     اینجا بود که لوییز فهمید تمام پول شراکت را او تهیه کـرده            
تواند در سود حاصل از کـسب و          ها متوجه اوست و ماکسین می       مخاطره

  .کار شریک شود
لوییز از فهمیدن این حقیقت به لرزه افتـاد امـا خونـسردي خـود را حفـظ              

  .او گفت نه کارت اعتباري و نه حتی امتیاز گرفتن آن را دارد. کرد
ش را بـراي سـبک و       ا  در آن لحظه ماکسین اعتراض کرد و گفت تمام ایده         

تنها کاري که لوییز انجام داده، تأمین     . تزیین فروشگاه به کار گرفته است     
او از این موضوع خشمگین بود که با امتناع لـوییز  . منابع مالی بوده است  

 صـرف  L & Mبراي دادن پول بیشتر، تمـام خالقیتـی کـه در فروشـگاه     
. کش ناراحـت شـد  او به شـدت از واکـنش شـری   . رود کرده بود از بین می    

انداز زندگیش را وارد شراکت کرد و ماکسین بدون اینکـه بـه او          تمام پس 
و اکنون از این خشمگین بود که چرا لـوییز          .  آن را بر باد داده بود      ،بگوید

  .کند پول بیشتري خرج نمی
. توان انتظار داشت، همه چیز بین آن دو به سردي گرایید            همانطور که می  

ه دریافـت دیگـر پـولی در کـار نیـست، بـا نـامزد         ماکسین به محض اینکـ    
در . کـرد تمـاس گرفـت       تـر زنـدگی مـی       سابقش که هزاران مایل آن طرف     

  . ساعت از شهر خارج شد و دیگر هرگز کسی او را ندید48عرض 
با اینکه لـوییز هـیچ دانـشی از         . ها تنها ماند    ها و قبض    لوییز با تمام بدهی   

ریک عمـومی مـسئولیت شخـصی       چنین شراکتی نداشت اما به عنوان شـ       
، واسطه قرارداد اجاره و کـسی کـه         صاحب مغازه . تمام اتفاقات با او بود    

بـا اینکـه   . کاالهـا را بـه ماکـسین فروختـه بـود از لـوییز شـکایت کردنـد        
هـا متعهـد بـود امـا طلبکـاران            ماکسین هم به همان اندازه در برابر بدهی       
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لی نداشت و آن طرف کشور      او پو . زحمت پیدا کردن او را به خود ندادند       
چـرا بایـد کـسی وقـت و هزینـه صـرف تعقیـب او کنـد؟ بـار تمـام                      . بود

  .هاي شراکت بر دوش لوییز افتاد بدهی

  سایر معایب مشارکت عمومی
ها و تعهد دو برابر را خیلی بـد در نظـر نگیـریم، معایـب                  اگر این مخاطره  

  :دیگري در مشارکت عمومی وجود دارد
کنـد یـا اعـالم        میرد، محـل را تـرك مـی          شریک می   زمانی که یک   :فسخ �

ممکـن اسـت اتفاقـات      . شـود    مـشارکت فـسخ مـی      ،نمایـد   ورشکستگی می 
 .غیرمنتظره شما را متعجب کند

خواهند با خطـر بـودن در یـک            بیشتر خریداران سطح باال نمی     :فروش �
این موضوع توانـایی شـما بـراي فـروش          .  شوند مواجهمشارکت عمومی   

 .کند ارکت عمومی را کم میکاال در یک مش

هاي تأمین اجتماعی و سالمت      ما راجع به مالیات    :مالیات خوداشتغالی  �
لطفـاً در نظـر داشـته باشـید شـرکاي           . در این کتاب صحبت خواهیم کرد     

بایـد از   ) شـوند   حتی آنها که کارمند شراکت در نظر گرفتـه نمـی          (عمومی  
  . نند مالیات خوداشتغالی پرداخت ک،محل درآمد شراکت

هـا را    ایـن گونـه مالیـات   ،شـوند  برخی نهادهاي خوب که بعداً مطـرح مـی      
انـدازي از کـسب       انداز و چشم    لوییز با از دست دادن پس     . دهند  کاهش می 

  .و کار که نقش برآب شده بود، براي کار به فروشگاه سابق بازگشت
 مشخص کرد، شما در مشارکت عمـومی دو         2همانطور که مورد شماره     

نه تنهـا شـما بلکـه       . الکیت منحصر به فرد در معرض خطر هستید       برابر م 
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. هاي شخـصی شـما را بـه خطـر بیانـدازد             تواند سرمایه   شریکتان هم می  
یا سه برابر یا بسته به تعداد شـرکاء چنـد    ( برابر   2هاي    تمام این مخاطره  

  .روش خوبی براي انجام کسب و کار نیست) برابر
 دادند، در آغاز کـسب و کـار انتخـاب           همانطور که دو مورد اول ما نشان      
و لطفــاً بــه یــاد داشــته باشــید تمــام . (نهــاد صــحیح بــسیار اهمیــت دارد

تنهـا اکنـون بـه نهادهـاي بـد          . هاي ما این قدر وحشتناك نیـستند        داستان
  ).کنیم اشاره می

  نصیحت پدر پولدار
هر چه زمان بیشتري در یـک مالکیـت منحـصر بـه فـرد یـا مـشارکت                    �

کنید، مدت زمان بیشتري مسئول اتفاقات بدي که ممکن است          عمومی کار   
 .در کسب و کارتان رخ دهد خواهید بود

اگر در حال حاضر به عنوان مالک منحصر به فرد یـا شـریک عمـومی                 �
ــه وب   فعالیــت مــی ــا ب ــد ی ــات کنی ــا یــک متخــصص مالق ــد، ب ســایت  کنی

www.Corporatedirect.comو نوع نهاد را تغییر دهید.  مراجعه نمایید. 

اگر در نظـر داریـد کـسب و کـاري را آغـاز کنیـد، بـا قـدمی اشـتباه و            �
  .انتخاب نهاد نادرست خود را به دردسر نیندازید
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