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Section three:
Translation activities

Advantages and disadvantages of a partnership
مزایا ومعایب یک شرکت تضامنی
Perhaps the most important advantages of most partnership is the opportunity to the bring together
sufficient capital to carry on a business. The opportunity to combine special skills, as, for example, the
specialized

talents of an engineer

and an accountant, may also induce individuals to join forces

partnership .to form a partnership is much easier and less expensive than to organize a corporation.
Members of partnership enjoy more do the owners of a corporation. The partners may withdraw funds
and make

business decision of all types

without the necessary

of formal meetings

or legalistic

procedures.
شکرکت

شاید مهمترین مزیّت اکثرشرکت های تضامنی فرصت گردآوری سرمایه ی کافی جهت ادامه ی فعالیت یک

،حسابدار
شکرکت

مهندس وی
یک

 فرصت ترکیب مهارتهای خاصی همچون استعدادهای تخصصی ی، برای مثال.تجاری باشد

 تشککی.شرکت تضکامنی ترییکب نمایکد

شرکت تضامنی نسبت بکه مالککان یک
بیشککتری

ممکن است همچنین افرادی را جهت پیوستن به نیروها دری

 اعضای ی.شرکت سهامی بسیارآسان تراست

تضامنی ازسازماندهی ی

شککرکت سککهامی ازویککد وبنککدهای ملککررال دولتککی خیدککی فککارا تربککودی وازانع ککاِ پککتیری یککا آزادی عم ک

تجکاری را بکدون

شرکت تضامنی ممکن است ازوجوی برداشت نمودی وهمکه نکو تصکمی
.وتشریفال وانونی اتّخاذ نمایند

 شرکاء ی.برخوردارهستند

نیازبه جدسال رسمی یا مراح

Operating as a partnership may income cases produce income tax advantages as compared with doing
business as a corporation. The partnership itself is not a legal entity and does not have to pay income
taxes as does a corporation, although the individual partners pay taxes on their respective shares of
the firm’s income.
ادامه ی عمدیال بعنوان شرکت تضامنی درملایسه با انجکا فعالیکت تجکاری بعنکوان شکرکت سکهامی ممککن اسکت
وکانونی نبکودی

واحکد مسکتل

شرکاء با توجه به سهامشان

 خکود شکرکت تضکامنی یک.دربرخی موارد مزایای مالیال بردرآمد درپی داشکته باشکد
ت

 اگرچه ت،شرکت سهامی مدز به پرداخت مالیال بردرآمد نمی باشد

وهمانند ی

.ازدرآمد شرکت مالیال می پردازند
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Offsetting these advantages of a partnership are such serious disadvantages as limited life, unlimited
liability, and mutual agency. Furthermore, if a business is to require a large amount of capital , the
partnership is a less effective device

for raising funds than is a corporation . many persons who invest

freely in common stocks of corporations are unwilling to enter a partnership because of the unlimited
liability imposed on partners.
 وعامدیّکت، بکدهی نامحکدود آن،شرکت تضامنی معایب شدیدی همچون عمرمحکدود شکرکت
 شرکت تضامنی،شرکت ورارباشد میزان هنگفتی سرمایه کسب نماید

در برابر این مزایای ی

 اگری، عالوی براین.اعضاء وجود دارند

 افراد زیادی که آزادند درسها معمولی شکرکت.ابزاربسیارناکارآمد وییرمؤثرمی باشد
اعمال بدهی نامحدود برش رکاء تمایدی به وارد شدن بکه شکرکت تضکامنی

متلاب

نسبت به شرکت سهامی ی

 بدلی،های سهامی سرمایه گتاری کنند
.ندارند
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