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2   |   دستیار

 .۱۴
څنګه کوالی شم د هغه څه نوښت او 

پراختیا لپاره نوي نظرونه ترالسه کړم، 

کوم چې زه ما رشکت یې د خپل کاروبار 

د ودې لپاره په تولیداتو او خدماتو کې 

وړاندې کوي؟ 

 .۱۵
څنګه موندلی شم چې نوي نظرونه به 

د نويو تولیداتو یا خدماتو لپاره بریايل  

نظرونه وي؟ 

 .۱۶
څنګه کوالی شم چې تر خپل سیال 

څخه وړاندې و اوسم؟

.۱۷
 زه باید د خپل رشکت د پراختیا پرمهال 

د رهربۍ په کومو کیفیتونو باندې 

مترکز وکړم؟

 .۱۸
کومې بېالبېلې الرې دي چې زه پرې 

خپل کاروبار ته پراختیا ورکولی شم؟ 

.۱۹
 ایا زه د حق االمتیاز په ورکولو رسه 

خپل کاروبار پراخولی شم؟

 .۲۰
کوم ډول مايل راپورونه یا پالنونه باید 

وکاروم چې د خپل کاروبار پراختیا په 

پام کې ولرم؟  

 .۷
څنګه کوالی شم چې خپل کاروبار ته د 

ودې ورکولو لپاره وړ کس و روزم؟

 .۸
څنګه کوالی شم چې د رشکت د ودې 

پرمهال له نوښت ډکه روحیه او ذهنیت 

وساتم؟

 .۹
څنګه کوالی شم خپل کاروبار ته د 

ودې ورکولو لپاره سرتاتېژي او موخې 

وټاکم؟ 

.۱۰
 بهرنۍ رسچینې څه ته وایي او کله يې 

کارولی شم؟ 

.۱۱
 څنګه کوالی شم د خپل کاروبار د ودې 

پرمهال د تجهیزاتو او موادو اړتیاوې 

پالن کړم؟

 .۱۲
څنګه کوالی شم چې د خپل کاروبار د 

پراختیا لپاره اړین ځای پیدا کړم؟

 .۱۳
څنګه کوالی شم د خپل کاروبار د 

ودې او پراختیا پرمهال کیفیت او ثبات 

وساتم؟

.1
زه څنګه پوه شم چې کله خپل کاروبار 

ته پراختیا ورکړم؟

.۲
 کومې ننګونې زما د کاروبار د پراختیا پر 

وړاندې شتون لري؟

 .۳
ایا زه د خپل کاروبار د پراخولو لپاره 

اضايف سوداګریزو جوازونو یا ثبت ته 

اړتیا لرم؟

.۴
 هغه کوم پړاوونه دي چې د خپل 

کاروبار د پراختیا لپاره له نورو کورنيو او 

نړیوالو رشکتونو رسه د کار په موخه یې 

باید تررسه کړم؟

 .۵
څنګه کوالی شم د خپل کاروبار د 

پراختیا لپاره اړینې پیسې او رسچینې 

ترالسه کړم؟

 .۶
خپل کاروبار ته د ودې ورکولو پرمهال د 

برشي رسچینو ننګونې کومې دي؟ 
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 .۱
څنګه پوهېدلی شم چې کله 

خپل کاروبار ته پراختیا ورکړم؟



4   |   دستیار

L اساسات

په دې اړه پرېکړه چې کله خپل کاروبار پراخ کړو، یوه ستونزمنه پرېکړه ده او په دې اړه د پوهېدو لپاره هېڅ کوم کره میتود نه شته. په عمومي ډول، 

تاسو به هغه وخت دا پرېکړه وکړئ کله چې دا تاسو ته روښانه وي چې:

ستاسو تولیداتو یا خدماتو لپاره د پېرېدونکو تقاضا زیاته شوې او . 1

ستاسو اوسنی کاروبار ستاسو د تولیداتو یا خدماتو د پېرلو لپاره د پېرېدونکو په رايض ساتلو کې ستونزه لري. . 2

د  ستاسو  ترڅنګ  دې  د  او  نیيس  وخت  ډېر  کول  وړاندې  او  تولید  خدمتونو  او  تولیداتو  خپلو  د  چې  ومومئ  ښایي  تاسو  کوي،  وده  کاروبار  ستاسو  چې  کله 

پېرېدونکي هم ډېر وخت نیيس؛ ترڅو ستاسو تولید یا خدمت ترالسه کړي. تاسو ښایي ومومئ چې پېرودونکي به مو بې صربه کېږي یا په ځینو مواردو کې ښایي 

ستاسو تولید یا خدمت پېرل بند کړي؛ ځکه چې تاسو هغوی ته د محصوالتو/خدماتو په رسولو کې ډېر وخت لګوئ. دا ښایي د دې لپاره یوه اشاره یا نښه وي 

چې همدا د کاروبار د پراختیا وخت دی. که چېرته تاسو په دې پړاو کې یاست، نو ستاسو کاروبار باید اوسمهال د عاید یوه باثباته او دوامداره رسچینه رامنځته 

کړي چې په منظم ډول نوي پېرېدونکي خپل کړي. نغدي جریان باید پیل يش ځکه چې د پرله پسې عوایدو په څېر د جاري لګښتونو په را ګرځولو کې مرسته 

کوي او تاسو باید د خپلو ګټو ترالسه کولو لپاره انتظار وباسئ، کوم چې په کرار او دوامدار ډول مخ پر وړاندې ځي. 

د خپل کاروبار په لومړیو پړاوونو کې، له وړاندې پیسو ته اړتیا وه، ځکه چې کاروبار ته دومره پیسې نه راتللې لکه څومره چې به له کاروبار څخه وتلې. په ورته 

ډول، کله چې تاسو خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، تاسو به اړ یاست، څو د خپلو لګښتونو د ورکړې لپاره له وخت څخه وړاندې پیسې پیدا کړئ. په پای کې 

ستاسو د کاروبار وده به اضايف عایدات پیدا کړي، څو خپل پراخه فعالیت له دې الرې تررسه کړئ. یو له هغو مهمو شاخصونو څخه چې تاسو ته به څرګنده کړي 

که چېرته دا د پراختیا وخت دی، هغه به ستاسو څېړنه او محاسبه وي، کوم چې پربنسټ یې په ګوته کوالی شئ چې ایا ستاسو کاروبار په سمه توګه فعالیت 

کوي او که نه، څو له مايل پلوه د پراختیا لګښتونه وزغمي.   

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د پراختیا پړاو پرمهال، د متشبثینو لپاره تر ټولو سرته ننګونه د هغو تقاضاوو د ټولې لړۍ ترمنځ د وخت وېشل دي، کوم چې پاملرنې ته اړتیا لري. د بېلګې په 

توګه، د عوایدو د لوړې کچې اداره کول، پېرېدونکو ته مراجعه کول، له رقابت رسه تعامل کول، یو پراخه کاري ځواک جوړول او داسې نور. تاسو به مرستې ته 

اړتیا ولرئ، څو دغه ټولې کړنې منظمې کړئ. د بشپړوونکي مهارتونو ټولګې درلودونکو ځیرکو کسانو ګومارل به اړین وي، ترڅو په دې پړاو کې ستاسو د رشکت 

ډېر امکانات برابر کړي. تاسو به  د ګومارنې په پروسه کې په مستقیم ډول ډېر وخت مرصفول، غواړئ څو ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د خپلې مرستې لپاره سم 

خلک ګوماريل دي.  

دا اړینه ده چې تاسو په دې پړاو کې د رشکت د مرش په توګه خپل رول تررسه کړئ. په داسې حال کې چې تاسو به بیا هم په کايف اندازه په لومړۍ کرښه کې 

شتون ولرئ، په دې خرب و اوسئ چې ستاسو پراخېدونکی او با استعداده ټیم څنګه هغه یو زیات شمېر مسوولیتونه پر غاړه اخيل کوم چې پخوا ستاسو په کنټرول 

کې وو. کله چې تاسو په روښانه توګه له تعریف شویو او ګډو موخو رسه سم ټیمونه په کار اچوئ، نو اوس دا ستاسو دنده ده ترڅو حقیقي ترتیب پېل کړئ.  

د پراختیا په وخت کې بې غوري خطر هم له ځان رسه لري. کله چې د راتلونکې د اټکلولو لپاره بله هېڅ الر نه وي او په دې اړه نظریه ترالسه کول ډېر سخت 

وي چې پایله به یې څه وي، نو تاسو کوالی شئ چې د دقیقې پالن جوړونې له الرې ځان ته د دوامداره بریالیتوب غوره احتاميل چانس ورکړئ. خپلو رسچینو 

ته وګورئ او خپل کاروبار ته د ودې د هڅو، لګښت او احتامل په اړه رښتینې اوسئ او تل دې ته پام وکړئ چې پراختیا به څنګه وکوالی يش د هغو خدمتونو پر 

اوسني کیفیت اغېزه وکړي کوم چې تاسو یې خپلو اوسنیو پېرېدونکو ته وړاندې کوئ.  

په یاد ولرئ که له یوې خوا د یوه بریايل کاروبار لرل ګټه ده، له بلې خوا دا تضمین نه شته چې په بل ځای کې به هم اغېزناک وي او که نه، یا نوي وړاندیزونه 

به په وررسه په بریالیتوب کې مرسته وکړي او که نه. دې ټکي ته پام وکړئ چې ډېر مسوولیتونه پر غاړه مه اخلئ؛ ستاسو یوازینۍ دنده تر خپله حده هڅه کول 

دي، څو د پراختیا د خطر په اړه ځان پوه کړئ. په محتاط ډول پالن جوړ کړئ او د خپلې رهربۍ مهارتونه په عميل ډول و کاروئ، څو د خپل کاروبار وده اداره 

او تنظیم کړئ. 

مثبت نقدي جریان او د تکرار وړ ماډل ستاسو کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره اړین دي. تاسو عملیايت بودیجې ته اړتیا لرئ، تر څو له خپل اوسني چاپېریال 
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څخه د باندې وده وکړئ. وړاندې له دې چې د دې نغدي پیسو په لګولو پیل وکړئ، باید په دې اړه یو ثابت پالن ولرئ چې څنګه به یې لګوئ. پیسې په داسې 

یو څه بدلول چې په کايف اندازه ګټور نه وي، خو بیا هم ښایي ستاسو هغه څه فلج کړي چې تاسو وړاندې تررسه کړي دي.

الندې یو څو مهم ټکي دي چې باید په پام کې ونیول يش:  

د زیات کار لپاره چمتو والی

تاسو به نوي ځای ته د پراختیا په موخه ډېر وخت مرصف کړئ، خو تاسو نه شئ کوالی هغه اصيل کاروبار چې ستاسو د اوسني بریالیتوب پر وړاندې مسوولیت 

لري، له یاده وباسئ. د رشکت د رییس په توګه، دا ستاسو دنده ده چې د خپل کاروبار د اوسنیو کړنو د ساتلو پرمهال د پراختیا ورکولو پروسه تررسه کړئ.

 

داسې با استعداده کارکوونکي درلودل چې له تاسو رسه د پراختیا په تړاو نظر رشیک کړي

هغه ځای ته رسېدل چې تاسو ورته د پرمختګ هوډ لرئ، د دې احتامل شته چې تاسو به له وړاندې سم خلک  ګوماريل وي. که چېرې تاسې داسې کارکوونکي 

ولرئ چې ډېر رايض وي او په هغو شیانو کې مو پانګونه کړې وي چې تل یوشان دي، نو بیا ښایي د دې وخت وي چې په خپل رشکت کې د هغوی کړنې بیا و 

ارزوئ، په ځانګړې توګه کله چې تاسو غواړئ داسې کسان پیدا کړئ چې له بدلون رسه راحته وي اوهیله مندي ښکاره کړي. 

C د دې برخې اصطالحات

نغدي جریان – هغه ټول مقدار پیسې چې یو کاروبار ته راځي یا ورڅخه ځي.

متشبث – هغه کس چې یو کاروبار یا څو کاروباره تنظیموي او د دې کار د تررسه کولو لپاره خطرونه پر غاړه اخيل. 

لګښتونه – هغه اندازه پیسې چې له کاروبار څخه د یو جنس یا خدمت پېرودلو لپاره ورکول کېږي. 

عایدات – هغه ټولې پیسې چې ستاسو کاروبار له خرڅالو، خدمت یا پورونو څخه ترالسه کېږي. 

ګټه – هر هغه مثبت مقدار پیسې چې له عوایدو څخه د لګښتونو له منفي کولو څخه وروسته پرځای پاتې کېږي )عایدات بلل کېږي(. 

عواید – هغه پیسې چې معموالً د توکو یا خدماتو له خرڅالو څخه ترالسه کېږي. 

B په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

لیجر څه شی دی؟  11. حسابداری 	 

د حسابونو چارت )چارټ آف اکاونټ( څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

حسابداري د مايل مدیریت رسه څرنګه مرسته کوي؟ 11. حسابداری	 

مايل صورت حسابونه )مايل راپورونه( څه ته وایي او ولې یې باید وکاروم؟ 12. مايل مدیریت	 

د عوایدو صورت حسابونه )د ګټې او زیان صورت حسابونه( څه شی دي او څرنګه یې و کاروم؟ 12. مايل مدیریت	 

ولې بیالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه یوه چمتو کړم؟ 12. مايل مدیریت 	 

A شته اضايف وسایل

د ودې کاري پالن



6   |   دستیار

 .۲
کومې ننګونې زه ما د کاروبار د 
پراختیا پر وړاندې شتون لري؟
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L اساسات

تاسو ښایي خپل کاروبار ته په پراختیا ورکولو کې الندې ننګونو رسه مخامخ شئ: 

مايل ننګونې

کله چې تاسې خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، ښايي له ځینو مايل ننګونو رسه مخ شئ، د بېلګې په توګه: د ځینو شیانو پېرودلو ته اړتیا لکه اضايف موجودي یا 

خام مواد، د اضايف کارکوونکو ګومارنه، د یو بل ځای په کرایه کول یا ګرو کول )د ځای فرشولو او په اړینو وسایلو باندې یې د سمبالولو په ګډون( او د پراختیا 

د منعکس کولو لپاره د بازار موندنې د توکو نوي کول.  

د برشي رسچینو ننګونې

ستاسو د کاروبار پراختیا به په عمومي ډول د اضايف کارکوونکو ګومارلو ته اړتیا ولري، څو د پراختیا لپاره کار یا له دغه بهیر رسه مرسته وکړي. تاسو ښایي د 

هغو کارکوونکو ګومارنې او روزنې ته اړتیا ولرئ چې ستاسو د اصيل کارکوونکو په پرتله د بېالبېلو شالیدونو او تجربو درلودونکي وي. کله چې ستاسو د کاروبار د 

پراختیا لپاره د یو جال ځای غوښتنه وکړئ، تاسو به ومومئ چې په په یو وخت کې په دوو ځایونو کې نه شئ اوسېدلی. نو دا به یوه ننګونه وي څو ټول کارکوونکي 

وڅارئ او اداره یې کړئ. که چېرته ستاسو د کاروبار پراختیا د داسې نويو محصوالتو یا خدماتو اضافه کول وي چې له اوسنیو هغو څخه ځانګړي یا متفاوت وي؛ 

نو ښايي دا درته ننګوونکي وي څو داسې نوي کارکوونکي پیدا کړئ چې د نويو تولیداتو یا خدماتو په تولید کې وړتیا ولري.  

د بازار موندنې ننګونې

یا  او عرضه کېدونکو محصوالتو  باالقوه پېرودونکو ته یې ستاسو د کاروبار  باید داسې الره چاره پیدا کړې وای چې  هغه وخت چې تاسو کاروبار پیل کړ، تاسو 

خدماتو په اړه د پوهېدو زمینه برابره کړې وای. تاسو به له یوې ورته ننګونې رسه مخامخ شئ کله چې تاسو خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ. که څه هم توپیر 

یې دا دی چې کله تاسو خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، د دې احتامل شته چې خلک، په دې اړه چې تاسو کله کار پیل کړ او څوک یاست، معلومات ولري. 

اوسمهال ستاسو د بازار موندنې هڅې ډېر په پام کې نیول کېږي. خو بیا هم تاسو باید دغه پوهاوي ته وده ورکړئ، څو پېرېدونکو او بالقوه پېرېدونکو ته اجازه 

ورکړي چې ستاسو د پراختیا په اړه پوه يش. کله چې نرګس په لومړي ځل د دفرتي فرنیچر وسایلو د تولید کاروبار پیل کړ، هغې باید زیات زیار ایستلی وای، څو 

خپل ځان یې بازار ته ور پېژندلی وای؛ ځکه چې هېڅ چا نه پېژندله. پنځه کاله وروسته نرګس پرېکړه وکړه چې خپل کاروبار ته د دفرتونو لپاره د پردو او قالینو 

د تولید له الرې پراختیا ورکړي. کارګرو د هغې د فرنیچرو په اړه معلومات درلودل، خو نوموړې باید کارګر په خپله وړتیا کې روزيل وای، څو نوي تولیدي کرښې 

برابرې کړي. که چېرته تاسو له جغرافیايي پلوه خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، نو تاسو ښایي لږې نورې بازارموندنې ته اړتیا ولرئ، ځکه چې په نوي ځای کې 

ستاسو احتاميل یا بالقوه پېرېدونکي ښایي ستاسو په اوسني موقعیت کې د پېرېدونکو په پرتله په کايف اندازه معلومات ونه لري.   

د تولید او فعالیت ننګونې

کله چې تاسو خپل کاروبار پراخوئ، باید په دې اړه معلومات ولرئ چې نوي او بېالبېل تولیدات او خدمتونه څنګه تولید یا عرضه کړئ. په لومړي رس کې دغه 

مېتودونه ښایي ډېر وخت ونیيس، ډېرو هڅو ته اړتیا ولري او ډېر ګران بیه اويس. تاسو به اړ یاست چې د تولید یا رسونې په مېتودونو کې د بدلون له امله له 

مخامخ کېدونکو مايل ننګونو رسه د مقابلې لپاره په پوره پاملرنې رسه پالن او بودیجه جوړه کړئ. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې هغه تولیدات او خدمتونه چې تاسو یې وړاندې کوئ، زاړه يش؛ د خرڅالو وده او د ګټې کچه یې کمېږي. تاسو باید په دې اړه فکر وکړئ چې څنګه خپل 

اوسني تولیدات یا خدمتونه اصالح کړئ یا په نوښت کې د پانګونې په اړه فکر وکړئ، ترڅو بازار ته د نويو او ګټورو تولیداتو د عرضه کولو یوه لړۍ رامنځته کړي. 

له ځان څخه وپوښتئ چې آیا هیله من یاست او آیا د ودې لپاره نوې نظرونه ستاسو د کاروبار د لرلید او پیاوړتیا لپاره مناسب دي او که نه. په یاد ساتئ چې هر 

نوی پرمختګ له ځان رسه نوي خطرونه لري. د هغو خطرونو چې تاسو وررسه مخامخ یاست، په منظم ډول بیا کتنه او د پراختیا او د ودې لپاره یو څو بېالبېلو 

پالنونو ته وده ورکول ارزښت لري.  

 

په لوړه کچه سیايل/رقابت یو خطر دی چې تاسو ښایي وررسه مخامخ شئ. څومره چې تاسو بریايل کېږئ، په هامغه اندازه به ډېر سیاالن ولرئ او دوی به د هغه 

څه پر وړاندې عکس العمل ښیي چې تاسو یې کوئ. تاسو ښایي یوه ورځ د یو بازار مخکښ سوداګر و اوسئ او بیا یو څو میاشتې وروسته به تر خپلو سیاالنو 

شا ته پاتې شئ. دا مه هېروئ چې تر هغې د قناعت وړ تولیدات یا خدمات ونه لرئ څو د پېرېدونکو د یولوی خدمت رسه یې وړاندې کړئ؛ ښايي ستاسو ژمن 
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پېرېدونکي له نورو عرضه کوونکو رسه کاروبار پیل کړي. 

همدارنګه، داسې خطرونه هم شته چې تاسې یوازې په موجوده پېرېدونکو باندې متکي کوي. د خپلو پېرودونکو شمېر ته پراختیا ورکول چې نوي پېرودونکي او 

نوي ډول پېرودونکي ترالسه کړئ، د دغو خطرونو په له منځه وړلو کې مرسته کوي. 

کله چې تاسو کاروبار پراخوئ، نو د ډېر کار لپاره چمتو و اوسئ! کله چې تاسوغواړئ خپل کاروبار ته د پراختیا ورکولو په موخه ډېر وخت ولګوئ، تاسو نه شئ 

کوالی چې د خپل کاروبار اوسنی فعالیت له یاده وباسئ؛ دا ستاسو دنده ده چې د اوسني کاروبار د ادارې او رهربي کولو پرمهال د پراختیا پروسه تررسه کړئ. 

له هغه نوي کار رسه چې د پراختیا په پایله کې رامنځته کېږي، د اوسنیو فعالیتونو د اړتیاوو برابرول به دا معنا ولري چې تاسو به ډېرې مرستې ته اړتیا ولرئ. دا 

به ډېره اړینه وي څو داسې خلک وګومارئ چې له بدلون رسه هوسا وي او هیله څرګنده کړي. 

C د دې برخې اصطالحات

بودیجه – د ټاکلې مودې لپاره ټاکل شوي عایدات او لګښتونه

د موجودۍ لېست – هغه توکي چې په زېرمه کې ساتل کېږي، په کومو کې چې خام مواد او همدارنګه بشپړ شوي تولیدات شاملېدلی يش. 

بازارموندنه – خپلو پېرودونکو ته د الرسيس او د هغوی د قانع کولو پروسه چې ولې ستاسو تولید یا خدمت باید وپېري. 

د ګټې اندازه – هغه اندازه پیسې چې تاسو یې د خرڅالو له ټولټال مقدار پیسو څخه ترالسه کوئ او بیا یې له ټولټال لګښتونو څخه منفي کوئ. 

خام مواد – هغه اسايس مواد چې د یوه محصول په تولیدولو کې کارول کېږي. 

عرضه کوونکي – یو شخص یا اداره چې د تولید یا خدمت په څېر اړین شیان وړاندې کوي. 

B په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

حسابداري څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

حسابداري څرنګه د مايل مدیریت رسه مرسته کوي؟ 11. حسابداری	 

څومره موده وروسته باید حسابداري تررسه کړم؟ 11. حسابداری	 

څرنګه ډاډ ترالسه کړم چې زما کاروبار کې پیسې په پوره پاملرنې رسه مدیریت کیږي که نه؟ 11. حسابداری	 
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 .3
آیا زه د خپل کاروبار پراخولو 

لپاره اضايف سوداګریزو 
جوازونو یا ثبت ته اړتیا لرم؟
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L اساسات

کله چې تاسو خپل کاروبار پراخوئ، په دې اړه ډاډ ترالسه کول مهم دي، چې تاسو د نوي سکټور لپاره چې تاسو یې پراخول غواړئ، د دولت له مقرراتو رسه سم 

چلند کوئ. یو کاروبار ته پراختیا ورکول باید په ورته صنعت کې ويش او په غیر رضوري ډول هېڅ اضايف سوداګریزو جوازونو یا ثبت ته اړتیا ونه لري. د بېلګې په 

توګه، داسې فرض کړئ چې تاسو د لبنیاتو د پروسس رشکت لرئ چېرته چې تاسو د ځایي مالدارانو څخه شېدې راټولوئ او بسته بندي شوي لبنیات تولیدوئ. 

که تاسو هیله ولرئ چې خپل کاروبار پراخه کړئ او د لبنیانو کارخانې ته مو د شېدو د خوندي عرضه کېدو لپاره یو فارم جوړ کړئ، نو تاسو هېڅ اضايف سوداګریز 

جواز ته اړتیا نه لرئ. خو که چېرته تاسې په خپله ټولنه کې له بزګرانو رسه ښې اړیکې لرئ او د دې فرصت هم وینئ چې له خپل ګاونډ څخه باندنیو هېوادونو 

ته د صادراتو لپاره وچې مېوې راټولې کړئ، نو تاسو به یقینا د تجارت او سوداګرۍ جواز ته اړتیا ولرئ. 

کله چې تاسو د خپل کاروبار د پراختیا په اړه فکر کوئ، له خپل ځان څخه دا وپوښتئ چې آیا تاسې په همدغه سکټور او که په کوم بل نوي سکټور کې پراختیا 

رامنځته کول غواړئ؟ همدارنګه، د سکټورنو ورته والی او دا چې څومره ژر به تاسو جواز ولرئ، په پام کې ونیسئ. په ځینو حاالتو کې کاروبار پالن ته اړتیا لري 

چې په ورته سکټور کې پراختیا وکړي او غوره نه ګڼي چې ژر تر ژره دې نوي جوازونه ترالسه کړي. دوی د بازار په اړه څېړنه کوي او کله چې د خپلې پراختیا 

پیلولو ته نږدې يش، دوی بیا هر ډول اړین او نوي جوازونه ترالسه کوي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

که چېرته تاسو د فعالیت لپاره ځان ثبت یا سوداګریز جوازونه مو ترالسه کړي وي، کله چې تاسو په لومړي ځل خپل کاروبار پیل کړ او اوس تاسو په ساده ډول 

د ورته تولیداتو یا خدمتونو د تولید په زیاتولو رسه خپل کاروبار ته وده ورکوئ، نو تاسو ښایي هېڅ اضايف جواز ته اړتیا ونه لرئ. کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره 

یوه معمول طریقه د هغو رشکتونو لپاره ده چې د هېواد په بېالبېلو سیمو کې اداره کېږي. کله چې تاسو په بل والیت کې د خپل رشکت یوه څانګه یا فرعي دفرت 

جوړوئ، نو تاسو اضايف سوداګریز ثبت یا کاري جواز ته اړتیا نه لرئ. په افغانستان کې د بېالبېلو بانکونو په اړه فکر وکړئ. دوی یوازې یو جواز لري چې د هغه 

جواز تر نامه الندې په ټول هېواد کې بې شمېره څانګې جوړوي. 

که چېرته تاسو د هغو تولیداتو یا خدمتونو ډولونه بدلوئ چې تاسو یې اوسمهال وړاندې کوئ، نو بیا دغه نوي تولیدات او خدمتونه ښایي یوه جال جواز ته اړتیا 

نیټورکینګ  د  ته  پېرودونکو  تاسو خپلو  لرئ چېرته چې  کولو رشکت  وړاندې  د خدمتونو  ټکنالوژۍ  معلومايت  د  تاسو  توګه، فرض کړئ چې  په  بېلګې  د  ولري. 

)شبکې جوړونې( او د وېب پاڼې جوړونې خدمتونه وړاندې کوئ. خپل مسلک ته په کتو، تاسو یو مدافع وکیل یاست او پالن لرئ چې یو حقوقي دفرت هم ولرئ. 

تاسو غواړئ چې خپل کاروبار پراخه کړئ او خپله موجوده ودانۍ او دفرت وکاروئ څو په سوداګریزه ټولنه کې خپلو پېرودونکو ته حقوقي سال مشورې وړاندې 

کړئ. دا چې د معلومايت ټکنالوژي او حقوقي خدمات رسه ډېر توپیر لري، نو تاسو به د حقوقي خدماتو لپاره یو جال جواز ته اړتیا ولرئ. د افغانستان قوانین 

تاسو ته اجازه در کوي چې د رشکتونو تر یوه ګروپ الندې د خپلو دواړو خدمتونو لپاره ورته سوداګریز نوم و کاروئ. که چېرته ستاسو د رشکت نوم “مروارید د 

معلومايت ټکنالوژۍ خدمتونه” وي، نو بیا تاسو کوالی شئ چې د خپل حقوقي خدماتو رشکت “د مروارید حقوقي خدمتونه” په نوم ثبت کړئ. په دې ډول تاسو 

د خپلو رشکتونو ګروپ ته خپل سوداګریز نوم )مروارید( خوندي کوالی شئ. د افغانستان د ثبت مرکزي اداره به ستاسو سوداګریز نوم )مروارید( خوندي سايت او 

تر هغه به دغه نوم ستاسو وي تر څو چې تاسو خپل رشکت لغوه کړی نه وي.  کله چې تاسو خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، د پروسې د پالنولو پر مهال الندې 

مهم ټکي په پام کې ونیسئ:

څېړنه وکړئ

مخکې له دې چې خپل کاروبار ته پراختیا ورکړئ، ډاډ ترالسه کړئ څو د هغه نوي سکټور په اړه څېړنه وکړئ چې تاسو به ورداخلېږئ. دولتي مقررات/رشایط د 

دې په پربنسټ توپیر کوي چې تاسو په کوم ډول سکټور کې کاروبار کوئ. ځینې سکټورونه لکه – پوستي خدمتونه، سخت مقررات لري او د جواز فیس یې ډېر 

لوړ وي. د سال مشورې خدمتونو یا اليس صنایعو په څېر نور کاروبارونه ډېر اسان مقررات او د جواز فیس یې هم لږ وي. د څېړنې تررسه کولو موخه په دې اړه 

ډاډ ترالسه کول دي، څو تاسو د هر سکټور لپاره د قوانینو او مقرراتو په اړه پوه شئ. د باوري معلوماتو د راټولولو تر ټولو غوره طریقه د افغانستان د ثبت مرکزي 

ادارې څخه لیدنه او د معلوماتو غوښتل دي. 

مشوره واخلئ

ځينې وختونه د ثبت او جوازونو د ترالسه کولو لپاره په حقوقي مقرراتو پوهېدل پېچيل کېدای يش. دا په ځانګړې توګه د تخصيص سکتورونو لکه – مخابرايت 

رشکتونو، پوستي خدمتونو او ټرانسپورت په برخو کې صدق کوي. ستاسو لپاره غوره او کم لګښت لرونکې الر دا ده چې په خپل مطلوب سکتور کې له کاروباري 

خلکو او کارپوهانو/مسلکي کسانو رسه اړیکه ټینګه کړئ او د مشورې غوښتنه ترې وکړئ. د بېلګې په توګه – که چېرته تاسو داسې یو ملګری لرئ چې روغتون 
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لري، هغه ښایي د درمل جوړونې صنعت په اړه او همدارنګه د یو درملتون د جوړولو لپاره د جواز مقرراتو په اړه هم معلومات ولري. د دې پر ځای تاسو کوالی 

شئ چې په جال موقعیت کې د درملتون له مالکینو رسه هم اړیکه ټینګه کړئ او د مقرراتو په اړه ترې پوښتنه وکړئ. تاسو به ښایي له هغو خلکو څخه چې په 

او د درمل جوړونې صنعتونه  او ګټور معلومات ترالسه کړئ. روغتیایي  اړه تجربه لري، ډېر عميل  په  او له وړاندې د ثبت پروسې  دې صنعت کې کاروبار کوي 

د جواز جال ترتیباتو ته اړتیا لري او آن که یو روغتون هم د روغتیایي خدمتونو جواز ولري، دا به د درملتون د پرانیستلو لپاره یو اضايف جواز ته هم اړتیا ولري.    

د جوازونو ترالسه کولو لپاره پالن جوړول

کله چې مو د خپل پراختیا پالن جوړ کړ، ډاډ ترالسه کړئ چې د هر ډول جوازونو ترالسه کولو یا د هر ډول اړین ثبت تررسه کولو لپاره یو پالن شوی فعالیت لرئ. 

اکرثه کاروبارونه د پراختیايي پالن د تطبیق په اړه تر هر څه مخکې د کاروبار پراختیا ورکونې ثبت بشپړوي. تاسو کوالی شئ چې خپله څېړنه وکړئ او د هر 

ډول اړین ثبت لپاره د مقرراتو په اړه معلومات ترالسه کړئ، خو تاسو کوالی شئ چې هغه وخت حقیقي ثبت تررسه کړئ کله چې تاسو خپل کاروبار ته د پراختیا 

ورکولو لپاره چمتو اوسئ. په یاد ولرئ چې د یو نوي جواز ترالسه کول دا معنا لري چې تاسو به دولت ته د مالیاتو او راپور ورکولو تابع اوسئ. تر هغې تاسو د خپل 

کاروبار د پراختیا په اړه ډاډه نه شئ او د هغه عمده عملیايت، مايل او برشي رسچینې بشپړې شوې وې نه وي، اړتیا نه لرئ چې د پراختیا جواز یا ثبت ترالسه 

کړئ. خو بیا هم تاسو باید د خپل سوداګریز نوم او معنوي ملکیت په اړه محتاط اوسئ. د ژر او له وخت مخکې ثبت یوه ګټه دا ده چې دا ستاسو سوداګریزه 

نښان او سوداګریز هویت خوندي سايت. تاسو به اړتیا ولرئ څو د خپل پراخ شوي کاروبار لپاره د هر ډول جواز ترالسه کولو په موخه یو مهالوېش جوړ کړئ. 

که چېرته ستاسو د کاروبار پراختیا ستاسو کارکوونکي تشخیص کړي چې شخيص یا تخصيص خدمتونه وړاندې کوي، نو ښایي د شغيل او مسلکي خدمتونو 

جوازونو ته اړتیا ولیدل يش. د دوی په بېلګو کې طبي پاملرنه، بانکوايل، د درمل جوړونې خدمتونه او داسې نور شامل دي. 

C د دې برخې اصطالحات

جوازونه – هغه جوازونه چې د یوې دولتي ادارې له خوا صادرېږي او رشکتونو ته اجازه ورکوي څو په ټاکيل جغرافیوي موقعیت کې کاروبار وکړي. 

ثبت – هغه تصدیق لیک چې د دولت له لورې ستاسو کاروبار تاییدوي. 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د حسابونو چارت )چارټ آف اکاونټ( څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

حسابداري د مايل مدیریت رسه څنګه مرسته کوي؟ 11. حسابداری	 

څرنګه ډاډ ترالسه کړم چې زما کاروبار کې پیسې په پوره پاملرنې رسه مدیریت کیږي که نه؟ 11. حسابداری	 

د ورکړې وړ او السته راوړنې وړ حسابونه څه شی دي؟ 11. حسابداری	 

ولې بیالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه یې چمتو کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

څرنګه کوالی شم د ګټې او زیان د صورت حسابونو په کارولو رسه معلومه کړم چې د کاروبار کومه برخه مې ډیره ګټه کوي؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د ودې کاري پالن

د سوداګرۍ د ثبت چک لېست
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 .۴
د خپل کاروبار د پراختیا لپاره له داخيل او نړیوالو 

رشکتونو رسه د کار کولو پړاوونه کوم دي؟ 
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L اساسات

کله چې تاسو په داخيل کچه له نورو رشکتونو رسه د کار کولو له الرې خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، نو تاسو باید د نوي احتاميل ملګري رشکت د مايل سالمتیا 

په اړه څېړنه وکړئ او که امکان ولري په دغه رشکت کې له هغو کسانو رسه وخت تېر کړئ چې ستاسو له ادارې رسه په کار کولو کې به ښکېل وي. په دې اړه 

پوهېدل اړین دي چې له نورو رشکتونو رسه کار کول باید هیلو او موخو ته په رسېدو کې ستاسو د کار پر وړاندې خنډ نه يش. 

کله چې تاسو یو داسې رشکت پیدا کړ چې غواړي له تاسو رسه کار وکړي، نو په دې اړه پوهېدل اړین دي چې آیا هغوی ګډ ارزښتونه او د کاروبار لپاره ګډې 

الرې چارې لري که نه. د دې کار لپاره تر ټولو غوره الر د یادو رشکتونو له لوړ پوړو مرشانو/کارکوونکو رسه د وخت تېرول او په دغه کاروبار کې د هغو کسانو په 

اړه معلومات ترالسه کول دي چې ستاسو له کاروبار رسه به ډېره نږدې اړیکه لري. د بل رشکت لپاره احساس درلودل به له تاسو رسه مرسته وکړي څو د خپل 

کاروبار د پراخولو لپاره وررسه د اړیکې ټینګولو په اړه ښه پرېکړه وکړئ. 

کله چې تاسو په نړیواله کچه خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، نو تاسو باید هغه پروسه تعقیب کړئ چې له یوه کورين رشکت رسه د پراختیا لپاره مو کړې وه، خو 

تاسو به همدارنګه په دې ځان پوه کړئ چې په نړیواله کچه د یادو رشکتونو فعالیت او کړنې څومره غوره او د پام وړ دي. په نړیواله کچه د کاروبار پراخولو په موخه 

د رشکتونو په اړه د پوهاوي لپاره، د داسې ادارو، مناینده ګیو او کړنالرو په اړه معلومات ترالسه کړئ چې ستاسو د هېواد د سوداګرو لپاره د صادرايت بازارونو د 

پراختیا په برخه کې کار کوي. اکرثه دوی کوالی يش له تاسو رسه د هغو رشکتونو په پېژندنه کې مرسته وکړي چې په نړیواله کچه ستاسو د کاروبار د پراخولو 

لپاره غوره وي او په ځینو مواردو کې کوالی يش چې د نړیوالو لوژستیکي، مايل او د منایندګۍ ملګرو رشکتونو په څېر اداري مالتړ او نورې اړېکې درته برابرې 

کړي. په دې برخه کې تر ټولو لومړنی کار د نړۍ په بېالبېلو هېوادونو کې له افغان سفارتونو رسه اړیکه ټینګول او له سوداګریزو اتشو )استازو( څخه د معلوماتو 

غوښتل دي. په بهر کې سوداګریزې اتشې د سوداګرۍ پرمخ بیولو او د سوداګریزو اړیکو په جوړولو کې د مرستې مسوولیت پر غاړه لري. د امریکا متحده ایاالتو 

سفارت، د برېتانیا سفارت، د هند سفارت او داسې نورو سفارتونو په څېر په افغانستان کې د مختلفو هېوادونو سفارت خانې ښایي داسې پروګرامونه هم ولري 

چې له تاسو رسه په نړیوالو سوداګریزو نندارتونو کې د ګډون او پېژندنې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم ښایي وکوالی 

يش چې له تاسو رسه د نورو هېوادونو له سوداګریزو اتحادیو رسه د اړیکو له الرې په نړیوالو بازارونو کې د پېرودونکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. تاسو باید 

تل داسې ادارې/رشکتونه ولټوئ او په اړیکه کې وررسه پاتې شئ چې دغه ډول خدمتونه وړاندې کوي.   

K پدې اړه ال ډېر معلومات

تر هغې چې تاسو ډېره څېړنه او په بشپړ ډول د ټولو مواردو او شیانو په اړه فکر ونه کړئ، په نړیواله کچه د کاروبار پراخول لوړ ګواښونه هم لري. کله چې تاسو 

ارزښتونو، سوداګریزو سیستمونو، د نفوس ځانګړتیاوو،  باید د هغوی د کلتور،  تاسو  نو  یا سیمه غوره کړئ،  یو هېواد  لپاره  توکو د صادراتو  غواړئ چې د خپلو 

عایداتو او د مروجو سوداګریزو مېتودونو په اړه معلومات ولرئ. تاسو کوالی شئ چې د هغو خلکو په اړه په فکر کولو رسه د صادراتو لپاره خپل لومړی ګام واخلئ 

چې تاسو یې له وړاندې په نورو هېوادونو کې پېژنئ او د مرستې لپاره پر خپلو شخيص اړیکو باور کوئ. په داسې خلکو باندې تکیه کول چې له وړاندې یې 

پېژنئ او ورباندې باور لرئ، کوالی يش چې په صادراتو کې د ځینو شته ګواښونو کچه راټیټه کړي. 

په ځینو مواردو کې اړینه ده چې تاسو نړیوالو بازارونو ته د صادراتو تر پیل مخکې لومړی باید په افغانستان کې قوي فعالیت وکړئ. له هېواد څه بهر بریالی 

کاروبار په دې پورې اړه لري چې تاسو په خپل هېواد کې څومره السته راوړنې لرئ. هغه کاروبار چې تاسو یې په خپل هېواد کې کوئ، له هېواده بهر یې باید 

په یوه نوي او متفاوت ډول تررسه کړئ. د نړیوالو صادراتو لپاره له رښتنیو هڅو پیلولو څخه مخکې، لومړی باید ډاډ ترالسه کړئ چې آیا ستاسو د تولید/خدمت 

لپاره بازار شته او که نه.   د خپل سیال په اړه څېړنه وکړئ: هڅه وکړئ څو ستاسو رشکت ته ورته د داسې نورو رشکتونو په اړه د امکان تر کچې معلومات ترالسه 

کړئ، چې اوسمهال په هغو بهرنیو بازارونو کې پر فعالیت بوخت دي، چې تاسو ورته د الرسيس اراده لرئ.  

که شونې وي، غوره ده چې هغو هېوادونو ته چې تاسو غواړئ توکي صادر کړئ، یو ځل سفر وکړئ څو په دې اړه د لومړي الس معلومات ترالسه کړئ چې ستاسو 

د تولیداتو لپاره وړ ځای دی که نه. دا به تاسو ته نه یوازې د بهرنیو بازارونو د ارزونې فرصت درکړي او خپل تولیدات به و ازمویئ، بلکې همدارنګه به د هغو 

خلکو د کلتور او ټولنیزو نورمونو په اړه تجربه ترالسه کړئ چې ټاکل شوې تاسو ورته بازار موندنه وکړئ. متفاوت کلتوري نورمونه باید په پام کې ونیول يش؛ تاسو 

باید په هغو هېوادونو کې چې د صادراتو پالن ورته لرئ، د کلتوري وضعیت او مناسباتو په اړه څېرنه وکړئ. د بهرنیو پېرودونکو او رشیکانو اړتیاوې ښایي د هغو 

په پرتله چې تاسو ورته په خپل کورين بازار کې خدمات وړاندې کوئ، توپیر ولري. یوه د پام وړ خربه دا ده چې چې بهرين صادرات د هر ډول کاروبار یا هر 

ډول تولید معنا نه ورکوي. که چېرته تاسو غواړئ چې صادراتو ته پراختیا ورکړئ، نو د صادرېدونکي هېواد د بازار د اړتیاوو په اړه ډېره څېړنه وکړئ او د حقیقي 

بودیجې او د خرڅالو اټکلونه وکړئ. که چېرته ستاسو کاروبار د صادراتو د پراختیا جوګه نه وي، کوالی يش چې په ټوله کې ستاسو کاروبار ته زیان ورسوي یا آن 

کوالی يش چې تاسو د کاروبار د بندېدو له فشار رسه مخ کړي. د خپل کاروبار د پراختیا لپاره له کورنیو رشکتونو رسه د کار کولو پرمهال تاسو باید د یو شمېر 
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اړینو ګامونو په اړه فکر وکړئ: 

د رشکت پخواين رشیکان و ارزوئ او وګورئ چې آیا دوی په خپلو کارونو کې بریايل وو او که نه. دا کار تاسو ته د هغه احتاميل رشکت د اعتبار په اړه 	 

معلومات درکوي چې غواړي له تاسو رسه ګډ کار پیل کړي. 

د خپل رشکت ارزښتونه او کلتور د کورين رشکت له هغو رسه پرتله کړئ. د بېلګې په توګه – که چېرته یو رشکت په بډې ورکونې باندې تورن وي، نو تاسو 	 

کوالی شئ چې له دغه ډول رشکتونو رسه د نه یو ځای کېدو یا نه ملګرتیا په اړه پرېکړه وکړئ، ځکه چې د هغوی منفي شهرت ستاسو د رشکت نوم او 

نښان ته زیان رسوي. په دې اړه باید ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د رشکت ارزښتونه او کلتور خو به د نورو رشکتونو د ارزښتونو او کلتور له لوري له خطر 

رسه نه مخامخ کېږي. 

د هغوی شتمنۍ و ارزوئ. تاسو باید له هغو رشکتونو رسه د یوځای کېدو په اړه له بشپړ احتیاط څخه کار واخلئ چې پیاوړې مايل وړتیاوې لري؛ ځکه چې 	 

د دوی مايل وضعیت ستاسو د رشکت مايل وضعیت تر اغېزې الندې راوستلی يش. 

دا تحلیل او تجزیه کړئ چې له یوه کورين رشکت رسه یوځای کېدل به په څومره ښه توګه ستاسو د کاروبار په وده کې مرسته وکړي. په دې اړه بشپړ احتیاط 	 

وکړئ چې رشکت تاسو ته څه وړاندې کوي او ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو باید خپلې سوداګریزې پرېکړې له خپلو شخيص یا د کورنۍ له پرېکړو څخه جال 

وساتئ. له یو داخيل رشکت رسه په ګډه کار کول باید ښه سوداګریز مفهوم ولري. 

که چېرته تاسو له یو ه کورين یا هم نړیوال رشکت رسه د ګډ کار له الرې خپل کاروبار پراخوئ، نو تاسو باید بېړه ونه کړئ او له بل رشکت رسه د ګډ کار کولو 

سوداګریز اړخونه او ستاسو د کاروبار پر ودې باندې د هغو اغېزې تحلیل او و ارزوئ. له وروستۍ پرېکړې مخکې له یو باوري ملګري یا سوداګریز رشیک رسه 

مشوره وکړئ. 

C د دې برخې اصطالحات

خطر – له یوه فرصت څخه ګټه اخیستل دي، په داسې حال کې چې تاسو په دې نه پوهېږئ چې کارونه به څنګه بدلون ومومي. 

ارزښتونه – د یوه شخص د چلند اصول یا معیارونه؛ په دې اړه د یو شخص قضاوت چې په ژوند کې څه شی ارزښتناک دي.  

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

لیجر )د حساب دفرت( څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

مايل صورت حساب څه شی دی او ولې باید ترې کار واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

ولې بیالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه یې چمتو کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

څرنګه کوالی شم د ګټې او زیان د صورت حسابونو په کارولو رسه معلومه کړم چې د کاروبار کومه برخه مې ډیره ګټه کوي؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د نړیوالې ودې او پراختیا لپاره کاري پالن

د قرارداد منونه
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 .۵
څنګه کوالی شم د خپل کاروبار پراختیا 

لپاره اړینې پیسې او رسچینې ترالسه کړم؟
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L اساسات

که څه هم تاسو به د خپل کاروبار په پیل کې د پیسو او رسچینو د موندنې په وخت کې له ننګونو رسه مخ شوي یاست، خو کله چې د کاروبار د پراختیا لپاره 

مټې رانغاړئ، دا به یو لږ څخه ننګوونکي وي. المل یې دا دی چې کله تاسو خپل کاروبار پراخوئ، نو تاسو باید داسې څه ولرئ، ترڅو یو احتاميل پانګوال یا 

بانک ته ښکاره کړئ چې ستاسو کاروبار څنګه پر مخ ځي. د دې ډېر احتامل شته کله چې تاسو د خپل کاروبار په پراختیا کې لېوالتیا پیدا کړئ، یو احتاميل 

پانګه وال یا بانک ښایي ستاسو د کاروبار په اړه له مخکې اورېديل وي یا ښایي په دې اړه معلومات ولري.

 

تاسو ښايي نه یوازې داسې پانګوال یا بانکونه پیدا کړئ چې ستاسو د کاروبار د پراختیا په اړه لېوالتیا لري، ښايي ځینې متویلوونکي یا ډونر پروګرامونه به هم 

پیدا کړئ کوم چې د کاروبار په برخه کې دررسه مرسته کوالی يش، په ځانګړې توګه کله چې متویلوونکی درک کړي چې ستاسو د کاروبار پراختیا کوالی يش 

چې خلکو ته نوې دندې او کار موندنې ایجاد کړي. 

حکومت هم ښایي په تجاريت ساحو لکه په صنعتي پارکونو کې د ځمکې د برابرولو یا د تازه نوښتونو لکه د عامه خصويص رشاکتونو له الرې ستاسو له کاروبار 

څخه مالتړ وکړي، کوم چې د سرتو کاروبارونو لپاره ډېر مناسب پروګرام دی، خو د منځنۍ کچې کاروبارونه ترې هم ګټه اخیستلی يش.  

K پدې اړه ال ډېر معلومات

ستاسو د کاروبار پراخول ښایي نويو رسچینو ته اړتیا ولري. تاسو ښایي نويو تجهیزاتو ته اړتیا ولرئ څو د محصوالتو نوي ډولونه تولید کړئ. تاسو ښايي اضايف 

تدارکاتو یا خامو موادو ته اړتیا ولرئ. اضايف پیسې ښایي اړینه وي، څو د نويو کارکوونکو د ګومارنې او روزنې یا د نوي بازارموندنې لګښت ترې ورکړئ. یوه نوي 

ځای ته پراختیا ورکول ښایي په دې معنا وي چې تاسو اړتیا لرئ چې د یوه نوي ملکیت په پېرلو یا کرایه کولو باندې پانګونه کوئ. 

که چېرته تاسو مايل رسچینو ته اړتیا لرئ څو دغه نوي رسچینې وپېرئ او تاسو د خپلو اړتیاوو لپاره په کايف اندازه سپام شوي پیسې نه لرئ، نو د پیسو ترالسه 

یا  اداره  مايل  بانک،  یو  تاسو  لري چې  معنا  دا  اخيستل  پیسو  د  پور  په  پلورل.  ونډه  د خپل رشکت   )۲( اخیستل  )۱(پور  دوه عمومي طریقې شته:  لپاره  کولو 

یو شخص پیدا کوئ، څو تاسو ته په پور پیسې درکړي. کله چې تاسو د خپل رشکت ملکیت پلورئ، تاسو په حقیقت کې د خپل رشکت د ونډې یوه برخه یو 

سوداګریز رشیک یا پانګوال باندې د اوس لپاره د مايل رسچینو په بدل کې پلورئ. د دې الرښود په ›پانګې ته الرسيس‹ برخه کې د پور او ملکیت په اړه ډېر 

معلومات موندلی شئ.  

هغه رشکتونه چې نوی کاروبار پیلوي، ښایي له بانک څخه د پور په ترالسه کولو کې ستونزه ولري، کله چې تاسو د اوسني کاروبار د پراخولو تابیا لرئ، بانکي 

پور په اسانۍ رسه ترالسه کېدای يش. له دې امله چې تاسو د خپل کاروبار په پر مخ بیولو کې تجربه لرئ، تاسو ښایي داسې شتمنی خپله کړئ چې د تضمین 

په توګه کارېدلی يش او تاسو به په احتاميل ډول وکوالی شئ چې په خپلو مايل ریکارډونو کې د خرڅالو او ګټې مثبتې پایلې ښکاره کړئ. دا د بانک لپاره لږ 

خطر لري چې د یو نوي پیل شوي کاروبار په پرتله په بریاليتوب رسه اداره کېدونکي کاروبار ته پور ورکړي. 

ډېری بانکونه په ډېر احتامل رسه د بازارموندنې یا روزنې په څېر د لګښتونو لپاره د پور ورکولو پر ځای، د ځانګړو شتمنیو لکه ماشیرنۍ، تجهیزاتو یا غیر منقوله 

جایدادونو په اعتبار رسه پور ورکوي. دا ځکه چې که تاسو د پور په بېرته ورکولو کې پاتې راځئ، بانکونه کوالی يش چې ستاسو فزیکي شتمنۍ یا ملکیتونه په 

خپل نوم کړي. 

د اړتیا وړ رسچینو د ترالسه کولو لپاره نورې الرې هم شته دي، که چېرته تاسو ونه شوای کوالی چې مايل رسچینې ترالسه کړئ یا ونه غواړئ چې پور واخلئ یا 

سهم وپلورئ. د بېلګې په توګه، که چېرته تاسو د کاروبار پراخولو لپاره نويو وسایلو او تجهیزاتو ته اړتیا لرئ، نو تاسو کوالی شئ چې د یوې مودې لپاره د پیسو 

د ورکړې په بدل کې د یوې ځانګړې مودې لپاره یې په کرایه واخلئ. په ډېر پرمختللو هېوادونو کې د کاروبار د پراخولو یوه الر، بې له دې چې په لویه پیامنه 

پیسې مرصف کړئ، د وسایلو یا تجهیزاتو اجاره کول دي. په افغانستان کې اجاره ورکونه تر ډېره کابو د ودانیزو او کرنیزو وسایلو او نقلیه وسایطو پورې محدود 

دي. د وسایلو په اجاره نیولو رسه تاسو به د وسایلو د ترالسه کولو لپاره کمه اندازه پیسې او بیا به میاشتنۍ پیسې ورکوئ، کله چې تاسو د خپل کاروبار په پراختیا 

کې له دغو وسایلو څخه ګټه پورته کوئ. تاسو به سماليس له وسایلو څخه ګټه پورته کوئ او د هغو اضايف عوایدو رسه د اجارې پیسې هم ورکوئ چې تاسو به 

یې ترالسه کوئ، کله چې ستاسو کاروبار وده کوي. پر دې رسبېره، په یاد ولرئ چې تاسو باید نوي وسایل ونه پېرئ. تاسو به وکوالی شئ چې داسې زاړه وسایل 

پیدا کړئ چې ال هم د کار وړ وي، خو دا به د نوي وسایلو په پرتله ډېر ارزان وي.  

که چېرته تاسو د نویو بېالبېلو تولیداتو په برخه کې کاروبار پراخوئ، تاسو ښایي اضايف یا بېالبېل ډول توکي یا خام موادو ته اړتیا ولرئ. ځينې وختونه ستاسو 

اوسني پلورونکي ښایي تاسو ته داسې توکي، خام مواد یا محصوالت برابر کړي چې تاسو یې په ځانګړو رشایطو او بیې له هغوی څخه پېرئ، څو ستاسو د کاروبارو 
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په پراخولو کې دررسه مرسته وکړي. ستاسو پلورونکي ستاسو د کاروبار په پراخولو کې ونډه لري، ځکه نو دوی ښایي ډېر همکار اويس او تاسو ته ځانګړې پاملرنه 

وکړئ ځکه چې د کاروبار په پراختیا کې ستاسو بریالیتوب د دوی لپاره هم ګټور دی. دا هېڅکله بده نه ده که چېرته تاسو له خپلو پلورونکو څخه غوښتنه وکړئ 

له تاسو رسه د ځانګړو بیو یا پیسو د ورکړې په بدل کې همکاري وکړي. 

که چېرته تاسو نورو ځایونو ته خپل کاروبار غځول غواړئ، نو باید د جایدادونو هغه مالکین پیدا کړئ چې تاسو ته یې د اجارې په لومړیو کې په ټیټه کرایه ځای 

درکړی. تاسو ښایي پوښتنه وکړئ چې ولې به د جایداد مالک دا کار کوي؟ که چېرته یو کس داسې جایداد ولري چې له یو څه مودې راهیسې خايل پروت وي او 

یا مالک یې د یوه مناسب کرایه اخیستونکي په لټه کې وي، نو ښایي تاسو ورته د یوه دوامداره کرایه اخیستونکي په توګه وړ کس اوسئ. حتی که هغوی په تاسو 

باندې په لومړیو کې زیاته کرایه نه حسابوي، هغوی ښایي خرب وي چې تاسو تر مخه یو بریالی کاروبار پرمخ بیايئ او ښایي چې اوږد مهاله کرایه اخیستونکی 

اوسئ. همدارنګه که چېرته په دې سیمه کې د ځایونو کرایه کول سخت وي، دا ښایي د کرایه ورکوونکي لپاره غوره وي چې د هېڅ په پرتله لږه کرایه ترالسه 

کړي. خو له بله پلوه که چېرته دغه ملکیت په داسې موقعیت کې وي چې زیاته تقاضا موجوده وي، نو هېڅ شونې نه ده چې مالک یې دغه ډول معاملې ته زړه 

ښه کړي او په یاد ولرئ چې په دې پوښتنه کې هېڅ ستونزه نه شته دی چې خلک د کوم ډول معاملو په کولو کې لېوالتیا لري!

C د دې برخې اصطالحات

پانګه – هغه اندازه پیسې چې د یوه کاروبار د پیلولو او پرمخ بیولو لپاره کارول کېږي.

پانګه وال – یوکس یا اداره چې بل کس یا کاروبار ته د دغه وګړي یا ادارې چېرته چې دوی پانګوال دي، په بریالیتوب کې د ګډون له موخې رسه پیسې یا 

رسچینې برابروي.  

خام مواد – هغه اسايس مواد چې یو محصول ورڅخه تولیدېږي.

عواید – هغه پیسې چې معموالً د توکو یا خدمتونو له خرڅالو څخه کاروبار ته راځي. 

پلورونکي – هغه خلک یا ادارې چې د یو کاروبار په پرمخ بیولو کې کارېدونکي تولیدات یا خدمات برابروي. 

پانګه وال – یو شخص یا ډله چې د مايل عاید په هیله بل ته پیسې ورکوي. 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د بانکي صورت حساب څخه څرنګه کار واخلم؟ 11. حسابداری	 

عواید څرنګه ثبت کړم؟ 11. حسابداری	 

لګښتونه څرنګه ثبت کړم؟ 11. حسابداری	 

څرنګه ډاډ ترالسه کړم چې زما کاروبار کې پیسې په پوره پاملرنې رسه مدیریت کیږي که نه؟ 11. حسابداری	 

خرڅالؤ څرنګه و څارم؟ 11. حسابداری	 

بودیجه څه شی دی او څرنګه یې کاروالی شم؟ 10. بودیجه جوړونه	 

A شته اضايف وسایل

د ودې کاري پالن

د افغان حکومت او سوداګریز مالتړ د چټک ماخذ پاڼه

د کاروبار د پیلولو لګښتونو او د پانګې د ودې پاڼه

د پانګې ډولونه
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 .۶
زما د کاروبار د ودې پر وړاندې د 

برشي رسچینو ننګونې کومې دي؟
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کله چې تاسو خپل کاروبار پراخوئ، په هغو بېالبېلو عمده برخو چې ښايي له ننګونو رسه مخامخ شئ، یوه یې هم برشي رسچینې )کاري ځواک( دي. کله چې 

تاسو خپل رشکت تاسیس کړ، هغه وخت د دې شونتیا زیاته وه، چې تل به په کار کې ښکېل وئ او له ټولو کارکوونکو رسه به مو په مستقیم ډول کار کاوه. له بده 

مرغه څرنګه چې ستاسو کاروبار وده کوي، تاسو ښایي له خپلو کاروونکو رسه له نږدې ډېر لږ کار وکړئ. ښایي ستاسو او له تاسو رسه په کاروربار کې د بوختو 

کسانو ترمنځ ډېر واټن اويس. خو ال هم مهمه ده چې که غواړئ چې اوږه په اوږه کار وررسه وکړئ، نوښتونه، هڅونې او لرلید ورته ورکړئ. 

یوه بله ننګونه چې ستاسو د کاروبار د ودې په پایله کې رس راپورته کوي دا ده چې د کاروبار په پراخېدو رسه به ستاسو او د نویو استخدام شویو کارکوونکو ترمنځ 

واټن زیات وي. دغو کارکوونکو ته به ستونزمنه يش چې ستاسو په وړاندې د هغو یو څو لومړنیو کارکوونکو په څېر ورته مسوولیت احساس کړي چې له تاسو رسه 

یې د کاروبار د پیل په ورځو کې څنګ په څنګ کار کاوه. زهرا چې کله د رشیني پزۍ کاروبار پیل کړ، لومړنۍ کارکوونکې یې نجیبه وه.  دواړه مېرمنې د کیفیت 

په اړه ډېرې حساسې وې او آن د چاکلیټ په پاکټ کې به یې د چاکلېټو یو کوچنی پاتې شونی نه پرېښوده. دا چې د نجیبې کاروبار په ډېرو ښارونو کې ډېرو 

پلورنځیو ته پراخ شو، هغه متوجه شوې چې باید د خپلو نويو کارکوونکو روزنې ته ډېر وخت ورکړي، ترڅو ډاډ رامنځته کړي چې چاکلیټ په سوتره او پاک ډول 

بسته بندي کېږي. که څه هم میاشتې تېرې شوې چې په اصيل فابریکه یا دوکان کې د زهرا کارونه وګوري، خو زهرا چې کوم چاکلیټونه تولید کړي وو، ټول 

سم وو؛ ځکه چې نوموړې په هغه بڼه چاکلیټ چمتو کول چې نجیبه به کول.  

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې د خپل کاروبار د پراخولو پرمهال د برشي رسچینو د هغو ننګونو په اړه فکر کوئ چې تاسو به وررسه مخامخ شئ، نو تاسو به وغواړئ تر څو: 

راتلونکې رهربۍ ته د ودې په ورکولو رسه خپل رشکت د اوږد مهاله بریالیتوب لپاره یو موقف ته ورسوئ. داسې بالقوه کارکوونکي په ګوته کړئ چې د کار د 

ودې په بېالبېلو پړاوونو کې په څو برخو کې فعالیت کوالی يش او له هغوی رسه د مهارتونو په پراختیا کې مرسته وکړي. د رهربۍ پالن جوړونه هم د کارکوونکو 

د رضایت او د اوږد مهاله ساتنې المل کېدای يش، ځکه چې ستاسو د لوړې وړتیا کارکوونکي د مسلک یو روښانه الر ویني او دا چې تاسو د دوی په مسلکي 

ودې کې پانګونه کړې ده.  

خپلو اوسنیو کارکوونکو ته ارتقا ورکړئ، څو ستاسو د کاروبار په وده کې دررسه مرسته وکړي. کله چې تاسو په خپل کاروبار خلکو ته ارتقا ورکوئ، نو تاسو به د 

دې امتیاز ترالسه کړی وي چې هغوی له وړاندې په سیستمونو او د کاروبار په ارزښتونو باندې پوه شوي دي؛ د هغوی برعکس چې تازه رشکت ته راغيل دي. د 

رشکت دننه ارتقا همدارنګه په مسلک کې د پرمختګ لور د نورو له هڅونې رسه مرسته کوي. کله چې نجیبې د رشیني پزۍ د نويو دوکانونو په پرانیستلو پیل 

وکړ، هغې لومړی په اصيل دوکان کې زهرا ته د مدیرې په توګه ارتقا ورکړه او وروسته یې نور پرمختګونه ورکړل څو په هرات کې له ټولو پلورنځیو څخه لیدنه 

وکړي. زهرا د کیفیت په برخه کې د نجیبې احساس درک کړ او و یې کوالی شول چې دا کار د هرات والیت په ټولو پلورنځیو کې ټولو کارکوونکو ته ورسوي. 

بهر څخه د  له  اړخ جوړ کړئ،  یو نوی  ته  تاسو غواړئ چې خپل رشکت  پلوه که چېرته  له بل  بهر څخه د استعدادونو جذبول.  له  په موخه  د نوښت د هڅونې 

کارکوونکو استخدامول په پام کې ونیسئ. دغه کار زیاتره هغه وخت ګټور متامېږي کله چې د نوښت وخت وي. ځیني وختونه هغه خلک چې له ډېرې مودې 

راهیسې د رشکت دننه کار کوي، په یو ټاکيل ډول د کارونو په تررسه کولو کې ډېر کارول شوي دي، نو ډېر احتامل شته چې یو  بهرنی کس به خپلې تجربې 

ته په کتو د کارونو د تررسه کولو لپاره نوې نظریې او طرحې له ځان رسه راوړي. له بهر څخه د کوم شخص راوستلو پرمهال غوره ده چې د رشکت د فعالیتونو د 

څرنګوايل په اړه نوي شخص ته په روزنه او الرښوونه کې ډېر وخت ولګول يش، خو دا کار باید نه یوازې له میخانیکي یا عملیايت اړخه وي، بلکې نوي استخدام 

شوي شخص ته په دې اړه روزنه ورکړل يش چې ستاسو په رشکت کې کارکوونکي له یو بل رسه څنګه همکاري کوي، څو د رشکت ځینې کلتورونه یا د کار نا 

اړونده کړنالرې رسه رشیکې کړي.

د هغو کارکوونکو له لورې احساس شوې لېوالتیا او پیاوړی احساس کوم چې له پیل څخه ستاسو د کاروبار یوه برخه پاتې شوې ده، ښایي د ادارې د ودې پرمهال 

ساتل یې ستونزمن يش. ستاسو ټیم ښایي هېڅکله نور له داسې کارکوونکو څخه ډک نه وي، کوم چې له تاسو رسه کاروبار ته د ودې په ورکولو کې د مرستې 

لپاره څنګ په څنګ کار کوي. ډاډ ترالسه کړئ چې خپل کارکوونکي د خپل رشکت له ماموریت رسه په اړیکه کې وساتئ او دوی ته په دې اړه د پوهېدو فرصت 

برابر کړئ، څو هغه کار چې دوی یې کوي، مهم او ارزښت لرونکی دی. د خپل رشکت تر ټولو سرتې شتمنۍ – یعنې د کارکوونکو د لېوالتیا کچه له نږدې وڅارئ.    
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C د دې برخې اصطالحات

شتمني – هر ارزښت لرونکی شی چې ستاسو کاروبار یې لري. 

روزنه – د دوه اړخیز باور پر بنسټ یوه ازاده اړیکه په کومه کې چې یو ډېر تجربه او مهارت لرونکی شخص یو کارکوونکي ته په دې اراده مشوره او الرښوونه کوي، 

څو د دغه کس د مهارتونو، فعالیت او مسلک په پرمخ بیولو کې مرسته وکړي. 

متشبث – یوکس چې یو کاروبار یا څو کاروبارونه تنظیم او اداره کوي او د دغه کار تررسه کولو لپاره خطرونه پر غاړه اخيل. 

برشي رسچینې – هغه اداره چې د حقوقي چارو، د سوابقو د ساتنې، استخدام، روزنې او په یوه رشکت کې د کارکوونکو د ارزونې په برخو کې کار کوي. 

نوښت – دوامداره پرمختګونه او اصالحات 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

جاري حساب څه شی دی او څرنګه کوالی شم کار ترې واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

 



  حسابداري  |   21

 .۷
څنګه کوالی شم چې خپل کاروبار ته 

د ودې ورکولو لپاره وړ کس و روزم؟
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L اساسات

کله چې تاسو خپل کاروبار ته وده ورکوئ، یو له هغو الرو چارو څخه چې ښایي ستاسو رول بدل کړي، دا دی چې تاسو به نه یوازې د خپل رشکت په تولید یا 

خدمت، بلکې په کاروبار کې د خلکو په پیدا کولو او روزلو کې به هم خپل وخت او انرژي مرصفوئ؛ دا تاسو رسه خپل کاروبار ته په وده ورکولو کې مرسته کوالی 

يش. تاسو ښایي د خپل ځان په اړه اوس د یو ښوونکي په توګه فکر وکړئ )د دې پر ځای چې متشبث اوسئ(.

څنګه کوالی شم چې دوامدار روزنیز پروګرامونه جوړ او د خپل موجوده کارکوونکو توقعات اداره کړم؟

کله چې تاسو خپل کاروبار پیلوئ، ستاسو کارکوونکي به ښایي ګڼې بېالبېلې دندې تررسه کړي، ځکه چې دا د یو نوي رشکت طبیعت دی. خو کله چې تاسو 

پرېکړه کوئ چې رشکت ته مو وده ورکوئ، په لومړیو کې اړین مهارتونه او وړتیاوې له هغه څخه رسه ډېر توپیر لري چې تاسو به ورته اړتیا ولرئ. 

د لېږد هغه دوره چې د رشکت له جوړولو پیل او هغه ته د ودې ورکولو پورې موده په بر کې نیيس، کېدای يش تاسو او ستاسو نورو کارکوونکو لپاره ننګوونکي 

وي. له نویو کارکوونکو رسه د هغوی د مهارتونو او وړتیاوو په پراختیا کې مرسته به نه یوازې ستاسو د رشکت له ودې رسه مرسته وکړي، بلکې ستاسو د اوسنیو 

کارکوونکو لپاره به هم ګټور وي.  په ځینو مواردو کې تاسو ښایي وغواړئ چې په روزنه او پرمختګ کې له کارپوهانو څخه د مرستې ترالسه کولو په اړه فکر وکړئ. 

تاسو ښایي دغه انتخاب هغه مهال وپلټئ که چېرته ځینې داسې ځانګړي مهارتونه شتون ولري چې ستاسو کارکوونکي ورته ممکن اړتیا ولري او تاسو یې په خپله 

ورته نه شئ برابرولی یا که چېرته تاسو دومره وخت نه لرئ چې ټوله روزنه په خپله تررسه کړئ. ښایي کارپوهان په ډېر احتامل رسه وغواړي چې د دوی د هغو 

دندو او مسوؤلیتونو تر څنګ چې له دوی څخه یې د پوره کولو توقع شوې، د موجوده مهارتونو او مسلکيتوب په پام کې نیولو رسه ستاسو د موجوده کارکوونکو په 

اړه معلومات ترالسه کړي. ستاسو د ټیم په اړه تر پوهاوي وروسته ښایي کارپوه بیا ستاسو له موجوده کارکوونکو رسه د مرستې لپاره داسې یو پروګرام جوړ کړي 

چې ستاسو مخ پر ودې رشکت د اړتیاوو پوره کولو لپاره د هغوی مهارتونه لوړ کړي.  

کوم لومړين روزنیز پروګرام جوړولو ته اړتیا لرم یا یې نوي کارکوونکو ته برابر کړم؟

پر نویو کارکوونکو رسبېره، تاسو ښايي هغوی له دې امله استخدام کړئ چې ځینې ځانګړي مهارتونه لري کوم چې ستاسو د رشکت د ودې له اړتیاوو رسه اړخ 

لري. په دې توګه، اړینې روزنې د هغوی د مهارتونو لپاره نه دي، بلکې د دې لپاره دي چې څنګه ستاسو مخ پر ودې رشکت کې دغه مهارتونه پيل او تطبیق کړل 

يش. دا چې رشکتونه د کارونو د تررسه کولو لپاره بېالبېلې طریقې کاروي، د نويو کارکوونکو لومړنی روزنیز پروګرام باید په دې باندې مترکز وکړي چې په رشکت 

کې کارونه څنګه تررسه کېږي او همدارنګه د خپلو دندو تررسه کولو پرمهال ستاسو کارکوونکي څنګه باید قوانین او میتودونه تعقیب کړي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله په لومړي ځل ستاسو رشکت په فعالیت باندې پیل وکړ، هر نوی کارکوونکی ښايي تاسو په خپل الس روزلی وي. خو دا چې ستاسو کاروبار وده 

کوي، شونې به نه وي چې تاسو )یا ښایي تخصيص کارپوهان( نور د دې وخت ولري چې هر کارکوونکی و روزي. کله چې ستاسو کاروبار وده کوي، نو 

د استعداد او وړ کس روزلو لپاره ډېر الرې شته دي:  

اوسني کارکوونکي د روزونکو په توګه وکاروئ

تاسو به ومومئ چې ستاسو له موجوده کارکوونکو څخه یو یې خامخا د هغه څه په اړه ژوره پوهه لري کوم چې تاسو یې غواړئ چې کارکوونکي یې باید زده کړي. 

خپلو ماهرو کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو جوړولو او وړاندې کولو دنده سپارل به یوه ارزانه طریقه وي چې کارکوونکي مو و روزئ. د یوه اضايف امتیاز )بونس( 

په توګه به دا همدارنګه مرسته وکړي، څو د روزنې په ورکولو رسه د کارکوونکي د مدیریت او پرزنټېشن مهارتونو ته وده ورکړئ. د اوږد مهاله بریالیتوب لپاره د 

زیار پرمهال یوه داسې تجربه کول چې په مټ یې کارکوونکي معلومات رشیکوي، زده کوي یې او رسه یوځای کېږي، خورا ارزښت لري. کله چې کارکوونکي خپل 

ځان با ارزښته احساس کړي او په خپلو څانګو کې له دوی رسه د کارپوهانو په توګه چلند ويش، نو ډېر احتامل شته چې دوی به یو سرت رول په غاړه واخيل او 

ال ډېر به بوخت يش. د نويو کارکوونکو د روزنې لپاره د موجوده کارکوونکو د کارولو په اړه د پام وړ خربه دا ده چې تاسو به په دې اړه ډاډ ترالسه کول وغواړئ 

چې ستاسو موجوده کارکوونکی د معلوماتو رشیکولو او انتقالولو لپاره سمه پوهه او مهارتونه لري. که چېرته ستاسو موجوده کارکوونکی سم کار نه کوي او نويو 

انتقال کړل چې کېدای يش ستاسو د رشکت په زیان متام يش. د داسې الرښودونو  ناوړه عادتونه دوی ته  نو تاسو یوازې  کارکوونکو ته غلطې طریقې ښیي، 

درلودل چې د کار مسوولیتونه او قوانین په کې ذکر شوي وي، په دې اړه د ډاډ په ترالسه کولو کې به دررسه مرسته وکړي چې تاسو د هغه څه په اړه په روښانه 

ډول خربې کوئ چې له هر کارکوونکي څخه یې مته کېږي. 
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د انټرنېټ پر لیکه یا ثبت شوی روزنیز پروګرام کارول

پروګرام  یو عمومي روزنیز  پروګرام وړاندې کړي. همدارنګه ښایي  یا روزنیز  ټریننګونه  ونه لرئ چې ټول  تاسو کايف شمېر کارکوونکي  ځینې وخت کېدای يش 

موجود وي چې هر نوي کارکوونکي ته په بار بار وړاندې کېږي. تاسو کوالی شئ د دغه روزنیز پروګرام برابرولو لپاره په مستقیم ډول د شخص پر ځای ټکنالوژي 

و کاروئ. انالین روزنیز پروګرام یا ثبت شوی روزنیز پروګرام به د لګښت له پلوه ارزان او د کارکوونکو د روزولو لپاره یو انعطاف پذیره طریقه وي. ثبت شوی روزنیز 

پروګرام کېدای يش د ویډیو یا حتی یوازې د غږیز پروګرام له الرې اويس.   

سرت رشکتونه وکوالی يش چې خپل د انټرنیټ پر لیکه یا ثبت شوی مسلکي روزنیز پروګرام ولري، خو کوچني رشکتونه بیا کوالی يش چې داسې وېډیوګانې، 

انالین کورسونه یا انالین الرښودونه پیدا کړي چې کوم بل شخص له وړاندې جوړ کړي وي. دغه روزنیز پروګرامونه ښایي وړیا یا فیس وغواړي. دا به ستاسو رشکت 

ته ځانګړي نه وي، خو د پېرودونکي خدمتونو یا د خوړو د خوندیتوب په څېر موضوعات به ګټور وي، حتی که عمومي هم وي. 

د ګرځنده ټیلیفونونو یا ټبلېټ له الرې چې د ویډیو اخیستنې وړتیا ولري، کوالی شئ چې خپل غوره کاروونکي چې یو روزنیز پروګرام وړاندې کوي، فلمربداري 

کړئ او بیا دغه ویډیوګانې د نويو کارکوونکو د روزلو لپاره وکاروئ. همدارنګه آن تاسو کوالی شئ په دې اړه چې ځانګړې دندې څنګه اجرا کېږي، د الرښوونو 

ثبتولو لپاره په خپل موبایل کې د غږ ثبتوونکي پروګرام یا د یو زوړ غږ ثبتوونکي ټیپ په څېر ساده شی وکاروئ. د بېلګې په توګه؛ د خرڅالو د یوې داسې الرې 

چارې لپاره غږ ثبت کړئ چې ستاسو نوي کارکوونکي باید له پېرودونکو رسه د پلور په وخت کې څه ډول چلند وکړي. آن لیکيل تریننګونه لکه دغه الرښوده 

وسیله یا نور ډیجیتيل الرښودونه کېدای يش چې نویو کارکوونکو ته ورکړل يش.   

له دغو تخنیکو څخه، د کارکوونکو د روزنې لپاره توکي کېدای يش چې په ډېر لږ یا هېڅ اضايف لګښت رسه هغوی ته په بیا بیا ورکړل يش. پروګرامونه زېرمه او 

په اسانۍ رسه هر وخت لېږدول کېدای يش. 

د اتحادیو یا سوداګریزو ګروپونو کارول

ګڼ شمېر صنعتي اتحادیې خپلو غړو ته روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي؛ د روزنیزو فرصتونو لپاره د سوداګریزې اتحادیې وېب پاڼې یا خپرپاڼې وګورئ چې ښایي 

ستاسو غړیتوب په کې شامل وي. 

د اونیزې یا میاشتنۍ غرمنۍ کوربه توب 

تاسو کوالی شئ په ناڅاپي ډول د ډوډۍ خوړولو پرمهال د یوې روزنیزې غونډې کوربه توب په پام کې ونیسئ. کله چې تاسو په ګډه رسه ډوډۍ خورئ، نو تاسو 

کوالی شئ چې د خپل کاروبار په اړه نوي معلومات رسه رشیک کړئ. همدارنګه تاسو کوالی شئ په دې اړه د یوې سرتې ډلې په زده کړه کې د مرستې لپاره دغه 

وختونه وکاروئ چې څنګه هر کارکوونکی په کاروبار کې ونډه اخيل. حتی تاسو کوالی شئ له کارکوونکي څخه غوښتنه وکړئ څو د دوی د مسلکي او تخصيص 

برخې، نوې پروژې یا یوه نوي پېرودونکي په اړه د خربو کولو لپاره چمتو اوسئ. دا ستاسو کارکوونکو ته د ځلېدو لپاره یو فرصت برابروي او همدارنګه ستاسو له 

ټولې ډلې رسه مرسته کوي څو ستاسو د ټول کاروبار په اړه ډېره پوهه ترالسه کړي. 

C د دې برخې اصطالحات

شتمني – هر هغه ارزښت لرونکی شی چې ستاسو کاروبار یې لري.

متشبث – یو کس چې یو کاروبار یا څو کاروبارونه تنظیم او اداره کوي او د دې کار لپاره خطرونه هم پر غاړه اخيل.

مهارتونه – هغه فعالیتونه چې له یوه کارکوونکي څخه یې په دې اړه په زده کولو کې مته کېږي چې د هغه څه پر بنسټ چې دوی پخوا زده کړي دي، له پخوانۍ 

زده کړې یا تجربې څخه یې څنګه کار واخیستل يش. د بېلګې په توګه، خلک دا زده کوالی يش چې څنګه اغېزناک پرزنټېشن جوړ او وړاندې کړي. 

یو غوره  د  تر ډېره  پروګرام  روزنیز  وړاندې کېږي.  ته  رانغاړي کوم چې کارکوونکو  په ځان کې  پراخ مفهوم چې ګڼ ښوونیز فرصتونه  یوه ډېر   – روزنیز پروګرام 

پروګرام په توګه ګڼل کېږي، کوم چې به له یوه کارکوونکي رسه د ځانګړې پوهې یا داسې میتودونو په زده کړه کې مرسته کوي چې له دوی رسه د خپلو دندو 

په سمه توګه تررسه کولو کې مرسته کوالی يش. 
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B  :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

د بانکي صورت حساب څخه څرنګه کار واخلم؟ 11. حسابداری	 

څرنګه ډاډ ترالسه کړم چې په زما په کاروبار کې پیسې په پوره پاملرنې رسه مدیریت کیږي که نه؟ 11. حسابداری	 
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 .۸
څنګه کوالی شم چې د رشکت 
د ودې پرمهال له نوښت څخه 
ډکه روحیه او ذهنیت وساتم؟
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L اساسات

د خپل کاروبار په لومړیو ورځو کې چې په ټولو کارونو کې ډېر بوخت یاست، کارکوونکي ستاسو انرژي او ځوږ په ښه توګه احساسولی يش. کله چې ستاسو 

کاروبار وده کوي او له خپلو کارکوونکو رسه ستاسو نږدېوالی او اړیکه کمېږي، نو تاسو به د کارکوونکو د داسې کوچنیو ډلو په جوړولو رسه دغه له انرژۍ ډک 

حالت ته ادامه ورکړئ یا د خپلو کارونو لپاره نوي او پرمختليل الرې چارې پيدا کړئ. دغه کوچنۍ ډلې به خپله په کار کې انرژي یا خوځښت رامنځته کوي، 

ځکه چې دوی د رشکت د برخې په توګه د ویاړ او مالکیت احساس کوي. تاسو کوالی شئ چې له رشکت څخه د باندې د اړیکې نیولو لپاره خپلو کارکوونکو ته 

د الرو په برابرولو رسه د خپل رشکت د ودې پرمهال یوه نوښتیزه روحیه وساتئ. د بېلګې په توګه، په رسمي کنفرانس خونه کې د کارکوونکو د اونیزې غونډې د 

دایرولو پر ځای، په یوه محيل رسټورانټ کې رسه وګورئ. په یاد ولرئ چې نوی چاپېریال او بېالبېل چاپېریالونه د کارونو تررسه کولو لپاره د نويو نظریو او نويو 

الرو چارو په موندنه کې مرسته کوي. پر دې رسبېره، د خپل رشکت له بېالبېلو برخو څخه کارکوونکي تشویق کړئ څو د نويو پروژو په اړه په خپلو کې رسه لیدنې، 

خربې اترې او د امکان په صورت کې په ګډه کار وکړي. له داسې بېالبېلو خلکو رسه همکاري کول چې بېالبېلې تجربې او نظریې لري، د نويو امکاناتو په پام 

کې نیولو لپاره به د هر شخص په ښکېلتیا او بوختولو کې مرسته وکړي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

آن ډېر کوچنی رشکت هم له نوښتګر فکر څخه ګټه پورته کوالی يش. د تخلیقي حل الرو پیدا کول او د نویو فرصتونو موندل له یوه رشکت رسه 

په وده او پراختیا کې مرسته کوالی يش. خو دا چې یو رشکت څومره وده مومي، هغومره یې کارکوونکي په ورته طریقې رسه د کارکولو لپاره نور هم 

چمتو کېږي. د داسې نوښتیز پرمختګ موندل به ستونزمن وي چې د نوي تولید یا تخلیقي میتود المل وګرځي. په دې اړه څو نظریات شته ،چې 

تاسو د خپل کاروبار د ودې پرمهال څنګه کوالی شئ یوه نوښتیزه روحیه او ذهنیت جوړ کړئ:

د یوه خوندور او غیر رسمي کاري چاپېریال د رامنځته کولو لپاره الرې چارې وپلټئ. یو ډېر ساتېری او ارام بخښونکی حالت تخلیق او ازاد فکر کول هڅوي. 

د فابریکې په یوه داسې ساحې چې زړه تنګې او خرابه ده، په دېوال باندې د روښانه رنګ ډیکورېشن یا رنګونو ته پام وکړئ. په عام ځای کې موسیقي چاالنه 

کړئ. یا د تفرېح پرمهال د بحث او غیر رسمي خربو لپاره ځانګړې ساحې وقف او بېلې کړئ. تاسو کوالی شئ چې د ملانځه لپاره یوه خونه ځانګړې کړئ او 

همدارنګه خپلو کارکوونکو ته اجازه ورکړئ د تفرېح پرمهال شاوخوا چای وڅښي او خربې وکړي. د کارکوونکي د روزنې پر ځای کوم چې یوازې یو درس دی، د 

رول لوبولو یا متثیل له الرې ډېرې تعاميل غونډې دایرې کړئ. د کارکوونکو لپاره مسابقې دایرې کړئ کومې چې د نويو تولیداتو په نوم اېښودلو یا د خوندېتوب 

پوسټرونو په ډیزاینولو کې مرسته کوي. خپل کارکوونکي وهڅوئ څو په دې اړه ستاسو وړاندېزونه ومني چې رشکت ته څنګه وده ورکړي یا کاري چاپېریال څنګه 

ډېر په زړه پورې کړي.   

په خپل کاري چاپېریال کې یوه اندازه نرمښت )انعطاف پذیري( رامنځته کړئ؛ دا ثابته شوې ده چې مولدیت وخت لوړېږي کله چې کارکوونکو ته اجازه ورکړل 

يش چې په خپله طریقه او کوم وخت یې چې دوی غواړي، کار وکړي. هڅه وکړئ څو دغه کار تر یوې ټاکلې اندازې ترالسه کړئ، خو پالیسۍ او محدودیتونه هم 

په پام کې ولرئ. کېدای يش چې بېالبېل کاري نوبتونه جوړ کړئ یا د کور له فرصتونو څخه ورته کار برابر کړئ. تاسو به حیران شئ چې ستاسو کارکوونکي به 

ځان څومره مسوول او هڅول شوي احساس کړي، څو نوښتګرو کارونو ته ادامه ورکړي. کله چې ستاسو کاروبار وده کوي، نو تاسو باید په دې هم خوښ اوسئ 

چې ډېر بدلونونه خپل او ویې منئ. تاسو باید احتیاط وکړئ چې کارکوونکو ته اجازه ور نه کړئ، چې د کاري چاپېریال له نرمښت څخه ناسمه ګټه پورته کړي او 

مولدیت له پامه وغورځوي. د بېلګې په توګه، ځیني کارکوونکي ښایي د انعطاف پذیره ساعتونو پرمهال خپل کار وځنډوي او د کار رسمي وخت په شخيص کار 

مرصف کړي. په غوره اړیکو/خربو اترو او د خپلو پالیسیو په تطبیقولو رسه کوالی شئ چې یو داسې انعطاف پذیره کاري چاپېریال جوړ کړئ چې د بې نظمۍ 

المل نه يش.  

لېوالتیا خپره کړئ او خپل تحرک نورو ته ولېږدوئ. تاسو باید خپله جذبه او احساس رشیک کړئ څو د ټیم هغه غړي کنټرول کړئ څوک چې په اوسني حال د 

شیانو له پاتې کېدو رسه خوښ وي. تاسو باید خلک د خپلې ودې لپاره د خپلو پالنونو او په دې کې د هغوی د رول په اړه لېوال او حیران کړئ.  

با شخصیته کارکوونکي وګومارئ ..... او غوښتنه ترې مه کوئ چې بدلون وکړي. اصالت به نوښت رامنځته کړي او دا یقینا چې ورځني کارونه خوندور کوي. 

او په خپله ډله کې‹توپیرونو‹ ته درناوی وکړئ؛ که څوک نوښتګر فکر څرګندوي، نو په دې باندې مترکز مه کوئ، که چېرته هغوی متفاوت عمل کوي یا متفاوت 

ښکاري. هېڅ پروا نه که چېرته هغه نوښت رامنځته کوي. 

ټیمونه یا ډلې مو له متنوع شالیدونو، تجربې او تخصص رسه وکاروئ. داسې کسان راولئ کوم چې به نه یوازې د مسایلو په اړه په یوه خوله وي، بلکې داسې 
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مختلفې کړنچارې لري چې د ستونزو د حل یا د نورو فرصتونو د رامنځته کېدو المل کېږي. د بېلګې په توګه: د داسې ګروپونو یو ځای کول چې ځوانان او پاخه 

عمر لرونکي غړي لري، یا په مختلفو زده کړو او روزنو د سمبالو کسانو یو ګروپ. داسې یو ګروپ چې په کې داسې خلک شامل وي چې د خلکو له شمېر رسه 

مینه لري او له خربو رسه یې هوسا وي،  په حقیقت کې بېالبېل نظریات رامنځته کوالی يش. 

او د  باید داسې ځای اويس چې نظریات خوندي سايت  پېژندنې سیسټم جوړول. ستاسو چاپېریال  او  لپاره د مکافاتو  او سوداګرۍ ته د ودې ورکولو  نوښتګر 

خپلې ډلې کارکوونکو ته مکافات برابروي. حتی که چېرته ځینې نظریې د ګټې اخیستنې وړ نه وي، نو په له پامه غورځولو کې یې بېړه مه کوئ. پر ځای یې 

دغه نظریاتو ته وده ورکړئ او وګورئ چې د نورو داسې نظریاتو المل ګرځي چې ښایي ډېرې عميل وي. نوښت به ستاسو رشکت د ودې پر لور بوځي، ځکه نو 

ډاډ ترالسه کړئ چې هغه کارکوونکي مکافات او معريف کړئ چې نوې نظریې پیدا کوي.  

C د دې برخې اصطالحات

متشبث – یو کس چې یو کاروبار یا څو کاروبارونه تنظیمو او اداره کوي او د دې کار لپاره خطرونه هم پر غاړه اخيل.

نوښت – دوامداره پرمختګونه او اصالحات

مولدیت – یو مقیاس چې یو شی څومره اغېزناک دی.

مکافات – هغه څه چې بل ته د یوې السته راوړنې، خدمت یا کوم ډول غوښتل شوي چلند څرګندولو به بدل کې ورکول کېږي.

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

عواید څه شی دی او د خپلو عوایدو په هکله څرنګه پوه شم؟ 12. مايل مدیریت	 

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

د ورکړې وړ او د السته راوړنې وړ حسابونه څه شی دي؟  11. حسابداری	 
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 .۹
څنګه کوالی شم خپل کاروبار ته ودې 
ورکولو لپاره سرتاتېژي او موخې وټاکم؟
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L اساسات

د ودې سرتاتېژۍ په جوړولو کې یو مهم شی دا دی چې هغه له رشکت څخه بهر حاالتو په پام کې نیولو رسه جوړه کړئ او د اوس پر ځای په راتلونکې باندې 

مترکز وکړئ. تاسو باید په نورو بازارونو کې محصوالتو او خدماتو ته په کتو خپله سرتاتیژي جوړه کړئ. تاسو کوالی شئ نه یوازې په محيل کچه، بلکې په ميل او 

نړیواله کچه هم دغه ټکي ته پام وکړئ. تاسو همدرانګه کوالی شئ چې له هغو ادارو رسه اړیکې ټینګول کوم چې تاسو ته له نورو بریالیو متشبثینو او ماهرینو 

د لیدنو او اړیکو فرصت برابروي، په خپلو سرتاتیژي کې په پام کې ونیسئ.

ډېری رشکتونه یوه یا څو ورځې د خپلو موخو او سرتاتیژیو جوړولو لپاره وخت ته ځانګړې کوي . دا معموالً ستاسو له ځینو لوړ پوړو او مهمو کارکوونکو رسه یوه 

غونډې کول وي. که چېرې تاسو سالکاران او الرښوونکي ولرئ یا که تاسو د سالکارانو یو بورډ جوړ کړی وي، نو تاسو کوالی شئ چې هغوی ته هم بلنه ورکړئ. 

د دې غونډې پر مهال تاسو غواړئ چې د نویو فرصتونو یا د رشکت د سمون په خاطر د نویو الرو چارو د موندلو لپاره یو لړ پراخ نظریات راوسپړئ . تاسو به غالباً 

تر ډېره په دې هڅه کې نه یاست چې هغه څه الس ته راوړئ چې بحث به پرې کوئ، بلکې دا به د دې لپاره درته ګټوره وي چې په راتلونکې کې د خپل رشکت 

لپاره ټاکل شوې موخې ترالسه کړئ، په دې توګه وروسته کوالی شئ چې د دغو نظریو د عميل کولو لپاره کوچني ټیمونه جوړ کړې.  

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د خپل کاروبار د ودې لپاره د سرتاتېژي او موخو ټاکلو پرمهال دا اړینه ده چې یو ګام شاته والړ شئ او ځینې اسايس پوښتنې ځواب کړئ کومې چې به ستاسو 

د ودې سرتاتېژي اساس جوړوي. 

تاسو، خپل د نن ورځې کارکووونکو کومه ستونزه حلوئ؟

که څه هم ستاسو د کاروبار له پیل راهیسې به یو څه وخت تېر شوی وي، خو دا یې وخت دی چې ستاسو رشکت وده وکړي او دا همدارنګه د  ارزښت ژمنو د په 

پام کې نیولو وخت دی چې ستاسو محصول یا خدمت یې وړاندې کوي. د هغو ممکنه الرو چارو په اړه فکر وکړئ چې په جال ډول یا بېالبېلو پېرودونکو ته وړاندې 

کېدای يش. همدارنګه هغه الرې چارې وګورئ چې له مخې یې ستاسو پېرودونکي ستاسو تولید یا خدمت کاروي. دا شونې ده چې ستاسو پېرودونکو ستاسو د 

تولید یا خدمت لپاره د کارونې بېالبېل ډولونه موندلې وي او تاسو کوالی شئ چې د کارونې همدغه نوي ډول ته په پام رسه خپل کاروبار ته وده ورکړئ. په یاد 

ولرئ چې ځینې پېرودونکي ښایي له وړاندې په یو جال او نوي ډول ستاسو د تولید یا خدمت ارزښت ثابت کړی وي. د بېلګې په توګه، ستاسو رشکت ښايي د 

کورونو لپاره د لوښو مینځلو مایع تولیدوي. خو تاسو له خپلو پېرودونکو څخه دا هم اورئ چې هغوی د لوښو دغه پاکوونکې مایع په جامو کې د داغونو د پاکولو 

لپاره هم کارول کېږي. ستاسو په تولید کې مایع نه یوازې په لوښو بلکې په جامو مینځلو کې هم د داغونو لرې کولو لپاره یو مناسب تولید دی. تاسو کوالی شئ 

چې د یو بل داسې تولید جوړولو په اړه فکر وکړئ چې د سپرې کولو نری پایپ ولري او د کالیو په داغونو باندې د مایع د شیندلو لپاره مناسب وي. د دې کار 

په کولو رسه پېرودونکي ښایي وهڅول يش چې ستاسو تولیدات هم د لوښو او هم جامو مینځلو لپاره وپېري.  

ستاسو محصول یا تولید په حقیقت کومه متفاوته ځانګړتیا لري؟

دلته یو ځل بیا غوره ده چې یو ګام شاته والړ شئ او په دې اړه فکر وکړئ چې څه شی ستاسو تولید یا خدمت کمساری او با ارزښته کوالی يش او کله چې د 

نويو تولیداتو یا خدمتونو په اړه فکر کوئ، دغه کمسارې ځانګړنه د یوه بنسټ په توګه وکاروئ. د بېلګې په توګه، هغې پاکوونکې مایع ته ورته مثال کارول چې 

د داغونو په له منځه وړلو کې ګټوره ثابته شوې وه، د دغه تولید له ځانګړنو څخه یوه یې دا ده چې له غیر زهري موادو څخه جوړه شوې ده، کوم چې خلکو ته 

زیان نه رسوي. د یاد محصول دغه غیر زهري ځانګړنه له دې کبله مهمه وه چې کله د لوبتوکي په توګه بازار ته وړاندې شو، ځکه چې که چېرته کوچنیان یې په 

ناپامۍ رسه وخوري، نو ناروغ به نه يش. خو اوس چې دا تولید پر جامو د داغونو د له منځه وړونکو موادو په توګه بازار ته وړاندې کېږي، نو د غیر زهري کیفیت 

او ځانګړی کوي، کوم چې له زیان رسوونکو کیمیاوي موادو څخه جوړ شوي دي. په روغتونونو، روزنتونونو  لرونکی دغه تولید له نورو هغو پاکوونکو څخه جال 

او په نورو هغو ځایونو کې چې په ډېر احتامل رسه د دغه ډول زیان رسوونکو زهري مایعاتو کارول منع دي، ستاسو ځانګړی محصول به چې غیر زهري خواص 

لري، ډېر کاروونکي ولري. 

 څه فکر کوئ چې په راتلونکو ۳-۵ کلونو کې به ستاسو د پېرودونکو اړتیاوې څومره بدلون مومي؟

کله چې تاسو د خپل تولید یا خدمت د نوې بالقوه استفادې په اړه پلټنه کوئ، نو تاسو به وړاندې فکر وکړئ څو داسې راتلونکي بدلونونه په ګوته کړئ چې له 

الرې یې باالقوه )احتاميل( پېرودونکي ښایي ستاسو تولید یا خدمت درک کړي. د هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې په راتلونکي کې یې تولیدول په پام کې لرئ. 

موږ په یوه داسې نړۍ کې ژوند کوو چې په چټکۍ رسه د بدلون په حال کې ده، زموږ له کنټروله بهر شیان کوالی يش چې زموږ د اوسني کاروبار پر وړاندې 

ننګونې رامنځته کړي او هم د هغه چا لپاره فرصتونه رامنځته کړي چې له دغه ننګونو رسه ځان عیاروي. د یو متشبث په توګه ستاسو لپاره نظر دا دی چې د 

راتلونکې په اړه په دوامداره توګه فکر وکړئ او دا په پام کې وساتئ چې تاسو به څنګه د هغه څه بدلون ته اړتیا ولرئ چې تاسو یې اوسمهال د چټکتیا ساتلو 
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لپاره کوئ او بدلون څنګه فرصتونو ته د رسېدو لپاره د یوه مسیر په توګه کاروئ. د بېلګې په توګه؛ تر دې وروستیو پورې دا ډېره نادره وه چې یو افغان به ځیرک 

ټیلیفون )سامرټ فون( ولري. خو دا چې نن زیاتره خلک دغه ډول وسایلو او چټکو انټرنېټي خدماتو ته الرسسی لري، نو په انالین بڼه د اعالناتو او انالین پلور 

او پېر په څېر شیان اوس دومره نوې او نادره خربه نه ده. دا چې افغانان ال زیاتې او غوره ټکنالوژۍ ته د الرسيس په لټه کې دي، تاسو باید په دې اړه فکر وکړئ 

اړیکه نیسئ. تاسو  پېرودونکو رسه څنګه  او تاسو له خپلو  پېرودونکي تاسو څنګه پیدا کوي  اغېز ولري چې ستاسو  باندې څه  به په دې وضعیت  چې بدلونونه 

به ښایي د جامو جوړولو ډېر داسې رشکتونه لیديل وي چې په هر فصل کې د جامو نوي ډیزاینونه د فیسبوک له الرې اعالنوي. دوی دا کار ځکه کوي چې د 

بازارموندنې او سوداګریزو خربتیاوو په برخه کې په تخنیکونو کې له بدلون څخه خرب دي. خلکو ډېر کوچني کاروبارونه پیل کړي چې د مشرتیانو د موندلو، د 

تولیداتو لپاره د بازار موندلو او د تولیداتو د تر السه کولو په موخه له ټولنیزو رسنیو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخيل. 

C د دې برخې اصطالحات

متشبث – هغه کس چې یو یا څو کاروبارونه تنظیم او اداره کوي او د دغه کار کولو لپاره پر غاړه اخيل. 

موخه – یو څارل کېدونکی او اندازه کېدونکی وروستۍ پایله چې یوه یا ډېرې موخې لري او په ټاکيل وخت کې ترالسه کېږي.

د ارزښت ژمنه – دا هغه ارزښت منعکسوي چې پېرودونکي یې په ټاکلې بیه د تاسو د تولید/خدمت له پېرودلو څخه ترالسه کوي. دا د یو تولید/خدمت له ګټې 

څخه د دې د لګښت له منفي کولو رسه مساوي دی.  

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

ولې باید بشپړ مايل اسناد او سوابق وساتم؟ 11. حسابداری	 

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

استهالک څه شی دی او څرنګه یې څارالی شم؟ 11. حسابداری	 

د ورکړې وړ او د السته راوړنې وړ حسابونه څه شی دي؟  11. حسابداری	 

د عملیايت لګښتونو او پانګونې ترمینځ توپیر څه شی دی؟ 12. مايل مدیریت	 

ثابت او متحول لګښتونه کوم دي؟ 12. مايل مدیریت	 

څرنګه کوالی شم  خپل لګښتونه ا ومصارف مدیریت کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د ودې کاري پالن

د نړیوالې ودې او پراختیا لپاره پالن

د سوداګریز پالن بشپړه طرحه

د بریالیتوب پالن 
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 .۱۰
بهرنۍ رسچینې څه ته وایي 

او کله يې کارولی شم؟
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L اساسات

کله چې تاسو له خپل کاروبار څخه بهر د یوه شخص یا ادارې له ظرفیت څخه د خپل محصول/خدمت د عرضه کولو یا لېږدولو لپاره کار اخلئ، دغې کارونې ته 

بهرنۍ رسچینه وایي. د بېلګې په توګه: زین العرب د شاتو مچۍ پايل او شات تولیدوي. نوموړې په ښکلو بوتلونو کې چې رنګه نښې لري، شات بندوي. هغې 

په پیل کې د الس په مرسته پر بوتلونو باندې لېبلونه نښلول او دې کار به ډېر وخت نیوه. خو وروسته هغې یو رشکت پیدا کړ او یاد رشکت داسې وسایل لري 

چې شات د ماشین له الرې په بوتل کې اچوي، په اتومات ډول په بوتلونو باندې لېبلې نښلوي او بیا یې په کاغذي کارټنونو کې بسته بندي کوي. زین العرب 

اوس دا رشکت استخداموي، چې د هغې لپاره بوتلونه جوړ کړي او په دې توګه نوموړې وکړای يش، څو یوازې د شاتو تولید ته پام وکړي، نه بسته بندۍ ته.  

له بهرنیو رسچینو څخه د ګټې اخیستنې لپاره کوم کره مېتود نه شته؛ بلکې دا تر ډېره د قضاوت موضوع ده. که چېرته تاسو وینئ چې ستاسو په رشکت کې 

یو کار په بل ځای )یا بل رشکت( کې عین کار په غوره، چټک او ارزانه ډول تررسه کوي، نو تاسو باید د بهرنیو رسچینو په اړه فکر وکړئ. د زین العرب په قضیه 

کې د الس په مرسته د بوتلونو د بسته بندۍ په پرتله رشکت یې په چټکۍ او دقیق ډول تررسه کوي. که څه هم له دې کار رسه د شاتو لګښت هم زیاتېږي، خو 

هغې په دې رسه وخت او پیسې دواړه سپام کړې. کله چې د بهرنیو رسچینو خدمتونو په اړه پرېکړه کوئ، نو تاسو باید د خپلو لګښتونو او د تولید وختونو دقیق 

ریکارډونه ساتلی وي. که چېرته تاسو سم ثبت او اټکلونه نه ساتئ، نو بیا به تاسو اړین معلومات ونه لرئ، څو پرېکړه وکړئ چې ایا بېرونۍ رسچینې درته ګټه 

رسوي او که تاوان.   

کله چې تاسو یو کار چې خپله مو کاوه او اوس یې بهرنۍ رسچینې ته سپارئ، نو یو بل د پام وړ ټکی دا دی څو ډاډ ترالسه کړئ چې د بېروين رسچینو رشکت 

ستاسو د رشکت په څېر د کیفیت او د پېرودونکي د رضایت ورته کچه سايت. ځینې وختونه کله چې رشکتونه خپل خدمتونه بېروين رسچینو ته سپاري، هغوی 

ښایي دا ومومي چې د دوی پېرودونکي ناخوښ دي، کله چې دوی له یو جال رشکت رسه معامله کوي. که چېرته تاسو پرېکړه وکړئ چې خپل خدمتونه بهرنیو 

رسچینو ته سپارئ، نو دا به مهمه وي چې د بېرونۍ رسچینو رشکت فعالیت له نږدې څخه وګورئ، څو ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو د تولید کیفیت نه راټیټېږي، 

ترڅو پېرودونکي مو خوشال او خوښ پاتې يش. 

همدارنګه په یاد ولرئ چې کله تاسو خپل خدمتونه بهرنیو رسچینو ته سپارئ، دا به ستونزمن وي چې که چېرته ستاسو تولیدات یا خدمات ناکام وي، مسوول 

به څوک وي، ځکه چې تاسو به د هغه فعالیت کنټرول ونه لرئ چې د بېروين رسچینو په رشکت کې پېښېږي. د دې دا المل دی چې تاسو د پېرودونکو رضایت 

او خوښۍ ته پاملرنه وکړئ څو وکوالی شئ د کیفیت په اړه هره موضوع په چټکۍ رسه تعقیب کړئ.  

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې هېڅ کره فورمول موجود نه وي چې بهرنیو رسچینو ته د سمې پرېکړې په اړه ډاډ ترالسه کړئ، یو څو ټکي چې د بهرنیو رسچینو د کارونې 

لپاره یې باید په پام کې ونیسئ: 

په ټیټه کچه د عملیاتو لګښت او د کارګرو لګښت هغه الملونه دي چې پر بنسټ تاسو غواړئ د بهرنیو رسچینو له خدماتو څخه ګټه واخلئ، ځکه چې دا کار 

ډېری وخت ګټور متامېږي. هغه سپاموې چې له بهرنیو رسچینو څخه د کار اخیستو په پایله کې ترالسه کېږي، ښایي ستاسو د پانګې د زیاتوالی المل يش، څو 

ال زیاته پانګونه وکړئ او خپل رشکت ته وده او پرمختګ ورکړئ. همدارنګه تاسو کوالی شئ چې بهرنۍ رسچینې د دې لپاره هم غوره کړئ چې په خپل رشکت 

کې د وخت ضایع کوونکو پروسو مخه ونیسئ او پر فعالیتونو مو مترکز زیات کړئ.  د تولیداتو د بسته بندۍ لپاره له بهرنیو رسچینو څخه د ګټه اخیستنې له 

الرې زین العرب وتوانېده چې د کارګرو په برخه کې ډېر وخت او پیسې وسپموي، ځکه چې اوس د بوتلونو ډکول، لېبل کول او په کارټنونو کې بسته بندي کول 

د ماشینونو په مرسته تررسه کېږي. دې کار زین العرب ته زمینه برابره کړه، چې خپل ډېر وخت د شاتو مچیو روزلو او د شاتو تولیدولو ته وقف کړي – کوم چې 

همدا د هغې اسايس کار دی. ستاسو د کاروبار یو څو برخې کوالی شئ بهرنیو رسچینو ته یې وسپارئ، په الندې ډول دي: 

مايل خدمات: دا چې تاسو پر خپل اصيل کاروبار باندې مترکز کوئ، نو د دولت له لوري مايل مقرراتو ته رسیدګي دېر وخت او رسچینې ضایع کوي. تاسو 	 

کوالی شئ چې د مالیايت خدماتو برابروونکی رشکت وګومارئ او هغه ته یوه اندازه لږ فیس ورکړئ )چې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو لپاره د میاشتې له 

۸۰۰۰  څخه تر ۱۵۰۰۰ افغانیو پورې حد لري(، څو دولت ته ستاسو د مالیاتو په اړه راپور ورکړي او ستاسو د کاروبار جواز فعال وسايت. 

د وېب پاڼې او ټولنیزو رسنیو مدیریت: مخ پر ودې رشکتونه ځان ته ځانګړې وېب پاڼې او ټولنیزې رسنۍ جوړوي، څو په پرلیکه نړۍ کې هم حضور ولري. 	 

دا تخنیکي ماهرینو ته اړتیا لري او تاسو کوالی شئ چې دا کار داسې مسلکي رشکتونو ته وسپارئ کوم چې کوالی يش ستاسو لپاره یوه وېب پاڼه جوړه 

کړي او په چټکۍ او اغېزناک ډول د  ټولنیزو رسنیو له الرې ستاسو موجودیت یقیني کړي.  
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د ګومارنې خدمات: که چېرته تاسو مکرراً مستعدو کارکوونکو ته اړتیا ولرئ او که چېرته د هغوی استخدام ډېر وخت او رسچینو ته اړتیا لري، نو تاسو ښایي 	 

غوره کړئ چې د نويو کارکوونکو موندل او ګومارل د استخدام د خدماتو برابروونکي رشکت ته وسپارئ. هغوی د دندې موندنکو او تجربو لرونکو کسانو یو 

لوی ډیټابېس لري. هغوی کوالی يش تاسو ته وړ او مستعد کسان په اسانۍ رسه پیدا کړي. 

د ثبت/ریکارډ ساتلو خدمات: د ثبت ساتنه ستاسو د کاروبار یوه مهمه برخه ده. تاسو باید یو موظف کارکوونکی ولرئ، چې ستاسو د معامالتو ثبت وسايت 	 

او مايل راپورونه درته جوړ کړي. یو بدیل یې دا دی چې خپل د ثبت ساتنې کار یو داسې مسلکي رشکت ته وسپارئ چې له تاسو څخه به اسناد را ټولوي، 

د ثبت ساتنه به کوي او تاسو ته به مهالني راپورونه در لېږي. 

د بهرنیو رسچینو له یوه ښه رشکت رسه د کار کولو بله ګټه دا ده چې دوی له وړاندې په ځانګړې برخه کې په کار باندې مترکز کوي او اړین وسایل او کارکوونکي 

لري. دوی په سمه توګه ستاسو د پروژې پر مخ بیولو لپاره رسچینې لري. که چېرته تاسو یو کار په خپله تررسه کوئ، نو د سمو خلکو ګومارل، روزل او هغوی ته 

د اړتیا وړ مرستې برابرول به اونۍ یا میاشتې وخت نیيس او که چېرته کار د سرت مبلغ پانګونې )لکه د ځانګړو وسیالو پېرودل( ته اړتیا درلوده، نو د پیل پروسه به 

حتی ډېره ستونزمنه او لګښت لرونکې وي. زین العرب کوالی شوای چې د بوتل ډکولو، لېبل لګولو او بسته بندۍ لپاره خپلې کارخانې ته یې وسایل پېرلی وای، 

نوي کارکوونکي یې استخدام کړي وای او هغوی ته یې د نويو ماشین آالتو د کارولو لپاره روزنه ورکړې وای، خو دغه کار ډېر وخت، پیسو او انرژۍ اړتیا لرله. دا 

د هغې لپاره یوه ډېره غوره سوداګریزه پرېکړه وه چې له داسې یو رشکت څخه یې ګته پورته کړه چې د بسته بندۍ په برخه کې یې مهارت او شهرت درلود. کله 

چې د زین العرب کاروبار ډېره وده وکړي، هغه کوالی يش چې د دغه ماشیرنۍ د پېرودلو په اړه پرېکړه وکړي او په خپله د بسته بندۍ ټوله پروسه پیل کړي.  

په افغانستان کې دا ډول رشکتونه ډېر دي، کوم چې د خپل کاروبار یوه برخه بهرنیو رسچینو ته سپاري. په دې برخه کې یو معمول کار مالیايت رشکتونو ته د 

مالیايت چارو سپارل دي. حکومت ته د پر له پسې مايل راپورونو ورکړه د ډېرو رشکتونو لپاره ستونزمنه او وخت نیوونکې پروسه ښکاري. له همدې امله هغوی د 

خپلو مايل چارو تفصیه یوه داسې مسلکي رشکت ته سپاري، چې مالیايت فورمې ورته ډکې کړي، په دولت کې ورته اسناد طی مراحل کړي او له حکومت څخه 

ورته د مالیاتو د تصفیې اړین مکتوبونه ترالسه کړي.   

په ځینو مواردو کې تاسو کوالی شئ آن له افغانستان څخه دباندې یو رشکت پیدا کړئ او د ځینو خدمتونو تررسه کول ورته وسپارئ. د بېلګې په توګه، کندهار 

خزانه ښکلې ګلدوزي غاړې او په خامک پسولل شوي د کور لوښي تولیدوي. خو هغه ټوکر چې خامک دوزي پکې کوي، په خپله یې د تولید پر ځای په پاکستان 

کې له یوه بل تولیدي رشکت څخه پېري. خو که چېرته تاسو په بل هېواد کې له کوم رشکت څخه د ګټې اخیستنې په اړه فکر کوئ، نو دا په پام کې ولرئ چې 

کله چې تاسو د نړۍ په یوه جال برخه کې یو رشکت ته د دغه خدمت تررسه کول سپارئ، ښايي له ځینو ننګونو رسه هم مخامخ شئ. دغه رشکت ښایي د وخت 

له پلوه په یوه جال موقعیت کې وي او هغه کار چې خلک یې اجرا کوي، ښایي بېالبېل کلتورونه او ژبې ولري. دغه ټول ښایي ننګوونکي اويس، څو په دې اړه 

ډاډ ترالسه کړئ چې دغه تولید یا خدمت په هغه ډول اجرا کېږي چې تاسو یې په کوم کیفیت رسه غواړئ. 

C د دې برخې اصطالحات

نغدي پانګونه – د یوې اوږد مهاله شتمنۍ پېرودل یا پکې پانګونه کول.

کارګر – هغه کارکوونکي چې د اړین کار لپاره ورته مناسب معاش ورکول کېږي، څو بشپړ توکي یا خدمت تولید کړي.

عملیايت لګښت – د خپل کاروبار د چلولو لپاره ورځني جاري لګښتونه او مصارف.

بېرونۍ رسچینې – ستاسو په استازیتوب د توکي/خدمت برابرولو یا لېږدولو لپاره له درېیمې ډلې څخه د ګټې اخیستلو په اړه پرېکړه.

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

لګښتونه څرنګه ثبت کړم؟ 11. حسابداری	 

د ورکړې وړ او السته راوړنې وړ حسابونه څه شی دي؟ 11. حسابداری	 

مايل صورت حسابونه )مايل راپورونه( څه شی دي او ولې یې باید وکاروم؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه او سود څه شی دي او څرنګه يې کنټرول او مدیریت کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

 



34   |   دستیار

 .۱۱
څنګه کوالی شم د خپل کاروبار د ودې پرمهال 

د تجهیزاتو او موادو اړتیاوې پالن کړم؟
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L  اساسات
کله چې ستاسو کاروبار وده کوي، نو تاسو کوالی شئ دا په ګوته کړئ چې کومو بېالبېلو )یا زیاتو( تجهیزاتو او توکو ته اړتیا لرئ. د بېلګې په توګه، یوه مېرمن د 

لرګینو فرنیچرو کاروبار لري او د کورونو لپاره په دودیزه بڼه جوړ شوي فرنیچرونه تولیدوي او اوسمهال غواړي چې د دفرتي فرنیچرونو په تولید رسه خپل کاروبار ته 

پراختیا ورکړي. هغه اوس اړتیا لري چې نوي فلزي تجهیزات او د فوالدو تختې وپېري څو وکوالی يش فلزي دفرتي مېزونه تولید کړي. یوه بله سوداګره په هرات 

کې د خوراکي توکو د پروسس او سړې خونې بریالی کاروبار لري. کله چې هغې پرېکړه وکړه چې خپل فعالیت دایکندي ته هم وغځوي، هغې اړتیا درلوده چې 

د هغو ورته تجهیزاتو یوه ټولګه چې په هرات کې یې درلوده، د نوې کارخانې لپاره یې هم وپېري. دواړو مېرمنو د خپل کار د پراخولو لپاره د اړينو تجهیزاتو او 

توکو د ترالسه کولو لپاره پالن درلود. دواړو د خپل کار د پراختیا لپاره پخوانیو تجربو او سوابقو باندې تکیه کوله، څو داسې معلومات ورته ورکړي چې د پېرودلو 

په تړاو پرېکړو کې ترې ګټه پورته کړي. 

په خپلو  اړه  په  پرېکړو  ونه کړي. د ممکنه  پرېکړه  یوازې  باید  یا سوداګر  یو متشبث  نه،  او که  وپېرئ  آیا دغه ډول شیان  پرېکړه کوئ چې  اړه  په دې  کله چې 

کارکوونکو باندې اتکا به چې معموالً دغه تجهیزات یا مواد کاروي، مرسته وکړي چې سمه پرېکړه وکړئ. هغه کسان به چې ستاسو د رشکت تجهیزات او توکي 

کاروي، له دغو شیانو رسه خورا بلد وي او کوالی يش له تاسو رسه مرسته وکړي څو په ډېر اغېزناک ډول پالن جوړ کړئ او د خپل کاروبار د ودې لپاره د اړتیا وړ 

اړینو تجهیزاتو او موادو په اړه غوره پرېکړې وکړئ.  

کله چې تاسو د تجهیزاتو او موادو لپاره پالن جوړوئ څو خپل کاروبار ته پرې وده ورکړئ، نو تاسو همدارنګه ښایي اړتیا ولرئ څو دا په پام کې ونیسئ چې آیا 

ستاسو اوسنی موقعیت به د دغو نويو رسچینو لپاره ځای ولري. تاسو دا ښایي اړینه ومومئ څو اضايف زېرمه او نور تجهیزات پیدا کړئ چې اضايف توکي په کې 

ځای پر ځای يش )لکه ټایر لرونکې ټرالۍ یا میخانیکي فورک لفټونه(.

په نوي او اضايف تجهیزاتو رسه، آیا تاسو به اړتیا ولرئ چې موجوده کارکوونکو ته د یوه نوي او پراختیا مونديل فعالیت په اړه روزنه ورکړئ؟ تاسو ښايي اړتیا ولرئ، 

څو داسې کسان وګومارئ چې نوي تجهیزات اداره کړي، نو په دې اړه فکر وکړئ چې کومو مهارتونو ته ښایي اړتیا وي. په پام کې ولرئ که تاسو وکوالی شئ څو 

د دغه کارد تررسه کولو لپاره اوسني کارکوونکي و روزئ او یا باید د ځانګړو مهارتونو درلودونکي نوي کارکوونکي وګومارئ. د برشي رسچینو په اړه دغه پاملرنه 

باید د هغه څه په اړه چې تاسو یې په پالنونو کې لرئ، شامل وي چې تاسو به کومو نويو تجهیزاتو او توکو ته اړتیا لرئ او کله به اړتیا ولرئ چې ترالسه یې کړئ.  

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د خپل کاروبار د پراخولو لپاره د اړینو تجهیزاتو او موادو په اړه په پالن جوړونه کې اړینه ده چې تاسو: 

په دې پوه شئ چې ولې اضايف تجهیزاتو، نويو تجهیزاتو یا موادو ته اړتیا لرئ. 

آیا تاسو په دې لټه کې یاست چې اغېزمنتوب زیات کړئ؟ آیا دغه نوي تجهیزات به تاسو په بازار کې نور هم بریايل کړي. آیا دا به له تاسو رسه مرسته وکړي، 

څو له خپلو سیاالنو څخه مخکې شئ؟ آیا تاسو کوالی شئ د نويو تجهیزاتو پېرودلو پر ځای زاړه تجهیزات ترمیم کړئ او بیا هم ترې ښه کار واخلئ؟ ډاډ ترالسه 

کړئ چې تاسو دغو پوښتنو ته ځوابونه لرئ او د هغو عرضه کوونکو غیر حقیقي ادعاوو تر اغېز الندې نه راځئ کوم چې غواړي پر تاسو باندې ستاسو کاروبار ته 

د ودې ورکولو لپاره تجهیزات او مواد وپلوري.   

یو بهرنی نظر ترالسه کړئ.

دا ښایي د یو څه وخت نیولو ارزښت ولري، څو له داسې کس څخه نظر واخلئ کوم چې د هغو تجهیزاتو یا توکو کارونه کې زیاته تجربه لري چې تاسو یې په پام 

کې لرئ، ولو که تاسو د دغه ماهر او مسلکي شخص د مشورې لپاره پیسې هم ورکړئ. له خپلو سالکارانو څخه د مشورې غوښتنه وکړئ. په خپل سکټور کې له 

نورو خلکو رسه خربې وکړئ، څو د دوی نظریات ترالسه کړئ او نور داسې انتخابونه پیدا کړئ چې ستاسو د کاروبار لپاره موجود وي.  

نوښتګر اوسئ.

کله چې فکر کوئ چې نویو تجهیزاتو او موادو ته اړتیا لرئ، نو د نویو نوښتونو د موندنې په لټه کې شئ. د دې یوه الر د تجهیزاتو یا ټکنالوژۍ ترالسه کول دي، 

څو له تاسو رسه په اغېزمنتوب کې مرسته وکړي. د بېلګې په توګه، یو رشکت چې پاکوونکي مایع تولیدوي، ښایي په پام کې ولري چې خپل مایع صابون په 

عنعنوي ډول جوړو شويو رسپوښ لرونکو پالستیکي بوتلونو کې د بندولو پر ځای له سپکو پالستیکي کڅوړو څخه کار واخيل. په پای کې رشکت په کايف انداز 

یو لوی محصول ښايي داسې کوچني او واحد محصول یا توکي باندې بدل کړي چې په مینځلو کې حل کېږي. 

ستاسو نوي تجهیزات ښایي مرسته وکړي څو تاسو خپل فعالیت عرصي کړئ او غوره تولیدات او خدمات وړاندې کړئ؛ دا یو ښه نظر دی څو خپلو پېرودونکو 
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ته په دې اړه د پوهېدو اجازه ورکړئ چې تاسو په نوښت باندې پانګونه کوئ. دا یو روښانه پیغام دی چې تاسو د هغوی پرمختللې اړتیاوې په پام کې نیسئ.    

د نويو تجهیزاتو او توکو ترالسه کول ستاسو د رشکت یو ټولیز نظر ته اړتیا لري.

د جال پېرودلو پر ځای د خپل فعالیت ټولیزو اړتیاوو ته پام وکړئ. له اوږد مهاله پالنونو پرته لنډ مهاله پېرودل ګران بیه دي او ښایي غوره پایلې ونه لري. له ځان 

څخه وپوښتئ چې ایا هغه تجهیزات چې تاسو یې عوض یا نوي کوئ، په رشکت کې هم چېرته کارول کېدای يش که نه. د بېلګې په توګه، که چېرته تاسو د 

هغه کارکوونکي لپاره یو چټک کمپوټر پلورئ چې ستاسو د بازار موندنې توکي ډیزاین کوي، نو ایا زاړه او کمزوري کمپیوټرونه په نورو هغو څانګو کې بیا کارول 

کېدای يش چې قوي کمپیوټرونو ته اړتیا نه لري. )او له ځان څخه وپوښتئ چې ایا هغه نوې ځانګړنې چې د ټکنالوژۍ له پلوه په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو رسه 

تررسه کېږي، په رېښتیا هم ستاسو لپاره ګټور دي، مخکې له دې چې تاسو یې وپلورئ!(

د عرضه کوونکو بیې له نورو رسه پرتله کړئ

د خپلو انتخابونو د ارزونې لپاره پوره وخت ځانګړی کړئ، څو نوي تجهیزات یا توکي ترالسه کړئ. د عرضه کوونکي په اړه د پرېکړې لپاره یوازې بیه په پام کې 

مه نیسئ؛ بلکې نور اړخونه لکه تر خرڅالو وروسته خدمات او د عرضه کوونکي شهرت هم په پام کې ونیسئ او نور معلومات ترالسه کړئ. تر پېر مخکې د ماشین 

آالتو یا تجهیزاتو د عرضه کوونکو رشکتونو په اړه په انالین بڼه پلټنه وکړئ، ترڅو ډاډه شئ چې په یوه ښه بیه مو یو ښه ماشین له غوره خدماتو رسه موندلی دی. 

روزنه په پام کې ولرئ.

کابو ډېری متشبثین/سوداګر د وخت، پیسو او رسچینو له پلوه دې ته چمتو نه وي چې د نویو تجهیزاتو یا ماشین االتو په اړه خپلو کارکوونکو ته د اړینې روزنې 

فرصت برابر کړي. تاسو غواړئ په خپل کاروبار کې د هغه خنډ او ځنډ مخه ونیسئ چې د نویو ټکنالوژیو یا پروسو په نصبولو رسه رامنځته کېږي، ځکه چې دا یو 

څه وخت غواړي چې کارکوونکي وررسه بلد يش. که چېرته تجهیزات نوي وي یا نوې ځانګړنې ولري، دې ته پام وکړئ چې کارکوونکي به څه وخت او روزنې ته 

اړتیا ولري څو دغه نوي تجهیزات او مواد په سمه توګه وکاروي. ډاډ ترالسه کړئ څو د دې لپاره د روزنیز پروګرام اضايف وخت پالن کړئ.   

لګښت، کیفیت او دوام.

د نويو تجهیزاتو او توکو پېرودلو لپاره پر حقیقي لګښت رسبېره، د هغو د ساتنې او څارنې او د ځای اړین لګښت هم په پام کې ونیسئ او همدارنګه دا هم په پام 

کې ونیسئ چې دغه نوي تجهیزات به ستاسو کاروبار ته تر کوم وخته پورې خپل ارزښت وسايت. د یوه عايل کیفیت لرونکي ماشین چې ډېر وخت دوام کوالی 

يش، لوړه بیه یې ښایي د ارزانه ماشین د پېرلو په پرتله چې تل خرابېږي او لنډ عمر لري، غوره وي. 

 

C د دې برخې اصطالحات

اغېزمنتیا– لږ وخت نیول او د امکان تر کچې لوړ کیفیت/کمیت تولیدول. 

تجهیزات – هغه وسایل او ماشین آالت چې موږ یې په خپل کاروبار کې کاروو.

نوښت – دوامداره پرمختګونه او اصالحات

فعالیت – هغه ټول فعالیتونه چې پېرودونکي ته د یوه کاروبار د تولید یا خدمت په لېږدولو پورې اړه لري. 

مولدیت – یو اندازه چې یو شی څومره اغېزناک دی.  

مهارتونه – هغه فعالیتونه چې له یوه کارکوونکي څخه د هغه د پخوانۍ زده کړې یا تجربې پر اساس د تررسه کېدو مته کېږي. د بېلګې په ډول، خلک کوالی 

يش چې زده کړي چې څنګه اغېزناک پرزنټېشنونه جوړ او وړاندې کړي. دا یو مهارت دی. 

عرضه کوونکي – یو شخص یا اداره چې د تولید یا خدمت په څېر اړین شیان وړاندې کوي. 

روزنه )ټریننګ(– یو پراخ مفهوم چې په کې د زده کړې داسې بېالبېل فرصتونه شامل دي کوم چې کارکوونکو ته وړاندې کېږي. روزنې تر ډېره د یو پروګرام په 

توګه په غوره ډول ترشېح کېدلی يش کوم چې به له یو کارکوونکي رسه مرسته وکړي څو د داسې ځانګړې پوهې یا میتودونو په اړه زده کړې وکړي چې له هغوی 

رسه په خپلو دندو کې د ښه فعالیت په تررسه کولو کې مرسته کوالی يش. 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ
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لیجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

د عوایدو صورت حسابونه ) د ګټې او زیان صورت حسابونه( څه شی دي او څرنګه یې و کاروم؟ 12. مايل مدیریت	 

شتمنۍ څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

ولې بیالنس شیټ ته اړتیا لرم او څرنګه یوه چمتو کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د ودې کاري پالن

د پیل لګښتونه او د ودې د پانګې کارونې پاڼه

د شمتنۍ ډولونه
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 .۱۲
څنګه کوالی شم چې د خپل کاروبار 

د پراختیا لپاره ځای پیدا کړم؟



  حسابداري  |   39

L اساسات

د کاروبار د پراخولو لپاره د ځای لټول تر ډېره د یوه مسلکي او جواز لرونکي معامالتو د الرښوونې دفرت کار دی. د معامالتو الرښوونې دفرت رسه اړیکه نیول به 

دررسه مرسته وکړي چې د خپل کاروبار لپاره د اړتیا وړ ځای پیدا کړئ. د بېلګې په توګه، ایا تاسو اړتیا لرئ چې د بار وړونکي موټر د تشولو او ډکولو لپاره په 

کايف اندازه لوی ځای ولرئ؟ ایا تاسو اړتیا لرئ چې بازار ته نږدې اوسئ څو ستاسو کارکوونکي په اسانۍ رسه ګودام ته تولیدات ولېږدوي؟ په ځینو مواردو کې 

د ځای مالک د معامالتو الرښوونکو څخه د هغه ځای په بدل کې چې تاسو یې د کاروبار د پراختیا لپاره نیسئ، پیيس اخيل، ځکه چې د هغوی خدمات ستاسو 

د رشکت لپاره یو مستقیم لګښت نه دی. خو د معامالتو د الرښوونې دفرت ښایي له تاسو څخه هم د یو داسې شخص یا ادارې په توګه فیس یا کمېشن واخيل، 

چې یو ځای په کرایه نیسئ/پېرئ او همدارنګه د هغه کس یا ادارې څخه هم فیس اخيل چې ځای په کرایه ورکوي/پلوري. 

همدارنګه تاسو ښایي هیله ولرئ څو په شخيص ډول د هغو ساحو او موقعیتونو په اړه څېړنه وکړئ او معلومات پیدا کړئ چې تاسو یې د خپل کاروبار د پراخولو 

لپاره د هغه په اړه فکر کوئ؛ تاسو په دې اړه تر ټولو ښه پوهېږئ چې ستاسو رشکت لپاره څه شی یو غوره موقعیت کېدای يش. هغه وخت چې تاسو یې د دغه 

ډول موقعیت په لټون پسې مرصوفوئ، د ډېر ارزښت وړ دی. 

کله چې تاسو پلټنه کوئ، ښایي د خپل کاروبار د پراختیا لپاره ډېر ځایونه په ګوته کړئ او د معامالتو د الرښوونې یو مسلکي شخص/ادارې څخه مرسته غوښتل 

ښایي ګټور وي، څو په دې اړه ستاسو له پلټنې او ارزونې رسه مرسته وکړي. د معامالتو د الرښوونې مسلکي به د هر احتاميل ځای د بیې یا کرایي، دقیقې اندازې 

او ترتیباتو په اړه ځانګړي معلومات ولري او په دې اړه به معلومات ولري چې ایا دغه ځای ستاسو کاروبار لپاره مناسب دی او که نه. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د خپل کاروبار د پراختیا لپاره د ځای پیدا کولو په موخه کوالی شئ چې له دواړو شخيص او دولتي ځمکو څخه کار واخلئ.  د شخيص ځای د کرایه کولو یا پېرلو 

لپاره تر ټولو ښه الر د معامالتو د الرښوونې دفرت ته مراجعه کول دي. خپلې اړتیاوې او غوښتنې مو د معامالتو د الرښوونو دفرتونو رسه رشیکې کړئ او بیا هغه 

احتاميل ځایونه چې درته رهنامی معامالت پام کې نیويل، له نږدې ووینئ. که چېرته تاسو داسې یو ځای پیدا کړ چې د کاروبار لپاره مو وړ او مناسب ځای دی، 

نو د معامالتو الرښوونې دفرت رسه یې په بیه کې جوړ راشئ او دغه د اړتیا وړ ځای ترالسه کړئ. تاسو ښایي د ځمکې پر ځای یوازې د ودانۍ یا احاطې کرایه کولو 

ته اړتیا ولرئ. ډاډ ترالسه کړئ څو د معامالتو الرښوونې داسې یو دفرت پیدا کړئ چې په هامغه سیمه کې موقعیت ولري چې تاسو پکې د ځای موندلو په لټه کې 

یاست. د بېلګې په  توګه، که چېرته تاسو هیله لرئ چې په جالل اباد ښار کې د ګودام لپاره ځای پیدا کړئ، نو تاسو باید په جالل اباد کې د معامالتو د الرښوونې 

دفرت ته ورشئ چې له تاسو رسه مرسته وکړي. دغه دفرتونه معموالً په خپل شاوخوا سیمه کې د کرایې، ګرو او پلور لپاره د ټولو ځایونو په اړه معلومات لري. 

د دولتي ځمکې ترالسه کولو لپاره، تاسو اړ یاست چې یوه اوږده پروسه طی کړئ. دولت معموالً ځمکې نه پلوري، خو ستاسو سوداګریز پالن ته په کتو کوالی يش 

چې د اوږدې مودې ) ۵ – ۳۰ او ۴۰ کاله( لپاره ځمکه په اجاره درکړي، مخکې له دې چې تاسو حکومت ته د دغې ځمکې لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړئ، 

لومړی ستاسو د کاروبار پراختیايي پالن او ستاسو د مايل رسچینو په اړه تفصیيل معلومات درنه غواړي. حکومت به تاسو ته معموالً په ځانګړو سوداګریزو ساحو 

لکه صنعتي پارکونو کې ځمکه در کړي، کوم چې د صنعتي فعالیتونو لپاره ډیزاین او طرحه شوې دي. تاسو اړ یاست چې حکومت ته له مراجعې مخکې د هغه 

ځایونو په اړه څېړنه او پلټنه وکړئ، چې تاسو د کاروبار لپاره په پام کې نیويل او ترجېح ورکوئ. په ښاري سیمو کې به دولتي ځمکو ته الرسسی درته ستونزمن 

وي، خو تاسو کوالی شئ چې په صنعتي پارکونو کې یو ځای په اجاره ونیسئ. د دولتي ځمکې د اجارې اړونده رشایط په هغې ادارې پورې اړه لري چې د دغې 

ځمکې د مدیریت او تنظیم چارې یې په غاړه دي. د دولت په چوکاټ کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د ځمکې برابروونکې اصيل مرجع د افغانستان اراضۍ 

اداره ده )ارايض یې بويل(. ارايض دا سرته دنده پر غاړه لري، چې په افغانستان کې د ځمکو اړوند ټول موضوعات اداره او تنظیم کړي، خو د دې د کار یوه برخه 

شخيص سکتور ته په اجاره د ځمکې ورکول هم دي. رشایط یې عموماً د سوداګریز پالن لرل، د مايل وړتیاوو تصدیقول، د کارکوونکو د تجربې او زده کړو او د 

سوداګریز جواز په څېر د حقوقي اسنادو لرل شامل دي.  کله چې تاسو پرېکړه وکړئ چې له دولت څخه ځمکه ترالسه کوئ، نو تاسو کوالی شئ چې له ارايض 

یا د افغانستان د سوداګرۍ د ثبت مرکزي ادارې رسه د پیل نقطې په توګه اړیکه کې شئ او د هغوی الرښوونې تعقیب کړئ. 

کله چې تاسو د خپل کاروبار د پراختیا لپاره د ځمکې په لټه کې یاست، نو الندې سپارښتنې په پام کې ونیسئ: 

موقعیت

که چېرته ستاسو د کاروبار پراختیا دا وي چې یو نوی موقعیت پیدا کړئ او خپل کاروبار په کې تنظیم کړئ، نو ستاسو د کاروبار فزیکي موقعیت ښایي تاسو، 

ستاسو کارکوونکو، ستاسو پېرودونکو او ستاسو عرضه کوونکو ته ډېر اهمیت ولري. ګاونډ، د تګ را تګ وخت، امنیت او عامه ټرانسپورټ ته الرسسی په پام کې 

ونیسئ. 
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اوسنۍ او راتلونکی پراختیا 

په دې اړه فکر کول ښایي اړین وي چې اوسمهال ستاسو د کاروبار د پراختیا اړتیاوې څه دي او په راتلونکي کې به څه وي. ځینې وختونه دا یو غوره نظر دی چې 

د خپل کاروبار د پراختیا په اړه پرېکړه نه یوازې د اوسنیو اړتیاوو، بلکې د راتلونکو اړتیاوو د په پام کې نیولو پر بنسټ وکړئ. د مخکې وړاندې تګ او د پراختیا 

په اړه د فکر کولو له الرې اوس کوالی شئ چې د کاروبار پر وړاندې د خنډونو کچه راکمه کړئ.    

اندازه او فزیکي ځانګړتیاوې

تاسو باید د خپل کاروبار د ساحې پراخولو ډیزاین او طرحې په اړه له پوره پام څه کار واخلئ، تر څو ستاسو پراخ شوی فعالیت په اسانۍ رسه مخ په وړاندې الړ 

يش او په راتلونکي کې د ډېرې ودې لپاره درته وړتیا برابره کړي. تاسو غواړئ چې موقعیت مو سم پالن شوی وي، هوسا وي او د کارکوونکو، سرت مشرتیانو او 

پېرودونکو هرکلی وکړئ. د یو زیات شمېر کاروبارونو لپاره پراختیا د کارکوونکو، پېرودونکو او عرضه کوونکو لپاره د پارکېنګ ځای د پراخولو په معنا هم دی. دا 

هم اړینه ده څو عامه ټرانسپورټ او د تګ راتګ وخت ته د الرسيس په اړه فکر وکړئ. 

د خپل کاروبار د پراختیايي پالن جوړونې په برخه کې له نورو مرسته وغواړئ

که چېرته تاسو د خپلو مهمو کارکوونکو نظریات او وړاندېزونه ترالسه کوئ، نو تاسو به په خپل رشکت کې له هغو خلکو څخه چې ستاسو د کاروبار په پراختیا رسه 

به په مستقیم ډول اغېزمن کېږي، د ارزښت لرونکي نظریاتو په ترالسه کولو رسه په اوږد مهال کې پیسې سپام کړئ. دا ښایي ارزښت ولري چې له یو مسلکي 

متخصص یا داسې سالکار رسه کار وکړئ چې ستاسو د کاروبار په دې ډول فعالیت کې تجربه لري.   

ځینې ځانګړې پوښتنې چې ښایي تاسو یې خپل کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره د ځای په موندلو کې د ځوابولو هیله ولرئ:

آیا دا ساحه تجاريت او هستوګنیزه ده؟	 

آیا دغه ساحه د هغه ډول پراختیا لپاره خوندي او مناسبه ده چې تاسو پکې پانګونه تررسه  کول غواړئ ؟ 	 

آیا وړ او با استعداده کارکوونکي شته دي؟	 

آیا دغه ساحه/کار ځای هغو بازارانو ته نږدې ده چې تاسو ورته خدمات یا محصوالت عرضه کوئ؟	 

آیا شته زېربنا )سړک، برېښنا، اوبه، ټیلیفون او انټرنېټ( ستاسو د کاروبار د اړتیاوو لپاره کايف ده؟	 

آیا د موجودۍ وسایل او تدارکات چې تاسو ورته اړتیا لرئ، په دغه ساحه کې شته دي؟	 

آیا عرضه کوونکي په مناسب ډول انتقاالت کولی يش؟	 

آیا عامه ټرانسپورټ د الرسيس وړ دی؟	 

که چېرته تاسو داسې محصوالت تولیدوئ چې پېرودونکو ته باید ولېږدول يش، نو آیا د لېږد لپاره نږدې اسانتیاوې شته دي؟ 	 

آیا ستاسو د تولیداتو او خامو موادو د لېږدولو او ټرانسپورټ نرخونه ارزانه دي؟	 

آیا په دې سیمه کې د شته اسانتیاوو لګښت له نورو سیمو رسه د مناسبې پرتلنې وړ دی؟	 

آیا دغه ساحه په راتلونکې کې د ال زیاتې پراختیا لپاره مناسبه ده؟	 

آیا د کارکوونکو او پېرودونکو لپاره په کايف اندازه د پارکېنګ اسانتیاوې شته دي؟	 

آیا په دغه ساحه کې ټرافیک ستاسو له کاروبار رسه سمون خوري؟	 

آیا په دغه ساحه کې د معاش/مزد اندازه له نورو ساحو رسه ورته ده او که کمه؟	 

آیا دغه ساحه ستاسو کارکوونکو، عرضه کوونکو او پېرودونکو لپاره خوندي ساحه ده؟	 

C د دې برخې اصطالحات

لګښتونه – هغه پیسې چې د یوه جنس یا خدمت د تادیې لپاره له کاروبار څخه ورکول کېږي.

عرضه کوونکي – یو کس یا اداره چې د یو تولید یا خدمت په څیر اړین شیان برابروي.

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د عواېدو صورت حسابونه )د ګټې او تاوان( صورت حسابونه څه دي او ترې څرنګه کار اخیستالی شم؟ 12. مايل مدیریت	 

آیا	 
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شتمنۍ څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟  12. مايل مدیریت	 
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 .۱۳
څنګه کوالی شم د خپل کاروبار د ودې او 

پراختیا پرمهال کیفیت او ثبات وساتم؟
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L اساسات

کله مو چې  کاروبار پیل کړ، غالباً تاسو د کاروبار په هره برخه کې دخیل وئ او د کیفیت او ثبات ټینګښت ته مو پام کوالی شوای. خو دا چې ستاسو کاروبار 

یا  اونۍ  لپاره معمول ده چې د هرې ورځې،  دا د هر کارکوونکي  پاتې يش.  ته  او د کارکوونکو چال چلند  وړتیاوو  ثبات ښايي مهارتونو،  او  وده کوي، کیفیت 

میاشت لپاره په خپل کار کې حداقل اړین کیفیت یا کمیت په پام کې ونیيس. دغه چاره کار اسانه کوي، څو یو لوی کاري ځواک په مناسب ډول مدیریت کړو 

او فعالیتونه داسې وڅارو چې ستونزو نه وار د مخه رسیدګي وکړای شو او له نورو څخه زده شوې تجربې وساتو. 

اړینه ده چې د کیفیت او ثبات د ارزښت په اړه له خپلو کارکوونکو رسه په پر له پسې/مکرر ډول خربې وکړو. دوي باید په دې وپوهېږي چې  که څه هم  تاسو 

خپله د  رشکت د تولیداتو په جوړولو یا د خدماتو په وړاندې کولو کې ښکېل نه یاست، خو کارکوونکي د لوړ کیفیت او ثبات د تامین داسې مسوولیت لري لکه 

تاسو چې وررسه یاست. کیفیت په پرله پيس ډول اندازه کړئ، ترڅو چې  د تولیداتو ستونزې  پر وخت تشخیص او سماليس رسیدګي ورته ويش.

دې ټکي ته پام وکړئ چې کله  کارکوونکو ته د کیفیت د ښه وايل د اړتیا په اړه سپارښتنه کوئ نو باید ډېر منفي و نه اوسئ. که چېرې په دې اړه له سخت چلند 

څخه کار واخیستل يش، نو د کیفیت د ټیټېدو المل به يش. رحیمه شکایتونه  ترالسه کوي چې د فوټبال توپونه چې د هغې رشکت تولید کړي وو، په بشپړه 

توګه ګرد نه وه، هر کله به چې شکایت کېده، هغې به په خپلو کارکوونکو غوسه کوله، د وخت په تېرېدو رسه کارکوونکو کمپني پرېښوده، خو بیا هم ستونزه په 

خپل ځای پاتې وه. رحیمه وروسته پوهه شوه چې د هغه ماشین قطر چې د بالونو باندنۍ څرمي برخه یې جوړوله په سم ډول عیار شوی نه و او یوې خوا یا کږې 

پارچې یې تولیدولې.  بې کیفیته تولید د کارکوونکو غلطي نه وه، خو رحیمې د له السه ورکړو کارکوونکو او د هغوی  پر ځای د نورو کارکوونکو د ګومارنې له امله 

تر اضايف لګښتونو وروسته د خپلې بې حوصلګۍ په پایلو باندې پوه شوه.

 

که چیرې تاسو په رښتیا رسه غواړئ چې په سوداګرۍ کې مو د کیفیت ښه وايل ته پام وکړئ، نو د ستونزو په حل کې له احساساتو څخه کار مه اخلئ او پر ځای 

یې خپل ټیم د  نیمګړتیاوو له منځه وړلو ته وهڅوئ او په ټوله کې د کیفیت ښه کولو لپاره حلالرې  پیدا کړئ. آیا کارکوونکي ښې روزنې، نويو یا ښه ساتل شويو 

وسایلو ته اړتیا لري؟ آیا خام مواد چې تاسې یې کاروئ په پوره اندازه له ښه کیفیت څخه برخمن دي؟ کله چې د ستونزو رسچینه پیدا  شوه، نو د حلالرو د پیدا 

کولو او د هغو د سماليس عميل کولو په موخه خپل ټیم الس په کار کړئ. آیا رحیمې له خپلو کارکوونکو رسه په ګډه کار کړی و څو په تولید کې د خراب کیفیت 

ستونزه تشخیص او حل کړي؟  د دې شونتیا وه چې هغې په بیړه ستونزه حل کړې وای او یو خوشحاله، ډېر  ښکېل او ګټور ټیم به یې لرلی.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

 ډېر شیان شته چې باید د خپلې مخ پر ودې سوداګرۍ د کیفیت او ثبات په ساتلو کې یې په پام کې ونیسئ.

کیفیت ته ژمن  اوسئ

د سوداګرۍ ماهرین سپارښتنه کوي چې د کیفیت د ترالسه کولو لپاره باید کارکوونکي په دې باوري وي چې د  رشکت مرشان د کیفیت په ترالسه کولو باندې 

ټینګارکوي. مرشان باید دا پیغام چې ›کیفیت تر ټولو مهم لومړیتوب دی‹ تل تکرار کړي. که چېرې کارکوونکي داسې فکر ونه کړي چې کمپنۍ د غوره تولیداتو 

او خدماتو  وړاندې کولو ته ژمنه ده، نو ښايي هغوی په اسانۍ رسه خپل پام له کیفیت څخه واړوي او دا به  په ټوله کې د کیفیت د خرابوايل المل يش. زرمینې  

په کابل کې د جامو درې پلورنځي  لرل. هغې په هر پلورنځي کې یو مدیر درلود او په اونۍ کې به یې څو وارې له خپلو پلورنځیو څخه لیدنه کوله. د زرمینې په 

ټولو پلورنځیو کې به د مشرتیانو لپاره د جامو چک کولو خونه تل ګډوډه وه، خونه به له هغو لباسونو څخه ډکه وه چې پېرودونکو به امتحان کول او بیا یې بېرته 

ځای ته نه وړل. د نندارې په کوټه کې به جامې په داسې ډول پرتې وې چې له ګوټ بندونو څخه به الندې ځوړندې او د کوټ بندونو الندې به پرتې وې. زرمینې 

به هره ورځ کوټ بندونه او امتحاين خونه چک کوله او هېڅکله به یې پر ځمکه پرتې ګډوډې جامې نه راټولولې، هغې فکر کاوه چې دا د مدیر او کارکوونکو دنده 

ده. هغه له دې کار نه ډېره ستړې شوې وه، ځکه چې کارکوونکي یې ډېر لټان وو او هېڅکله به یې د دې هڅه نه کوله چې پلورنځی پاک او منظم وسايت. خو 

کارکوونکي وایې چې زرمینه په خپله سرتګو ګډوډي ګوري او هغوی داسې انګېري چې مرشه یې کوم غربګون نه ښکاره کوي، نو ځکه دوی هم ورته پام نه کوي. 

کارکوونکو له بره یا په مرشتابه کې د کیفیت په اړه کومه ژمنتیا ونه لیده.

د خپل  کاروبار پروسې اندازه کړئ او  تېروتنې مو یادداشت کړئ

که چېرې تاسې غواړئ چې کیفیت ته ژمن اوسئ، نو لومړی باید تاسې په دقیق ډول تعریف کړئ چې کیفیت څه ته وايي. تاسې باید د خپل رشکت هر غړی 

په دې وپوهوئ چې کیفیت څرنګه ارزوئ، کوم  معیارونه وضع  کوئ او کیفیت څرنګه اندازه کوئ. د خپل کیفیت د اندازه کولو مفصل ریکارډ وساتئ،  څو د 

وخت په تېريدو رسه  ستونزې  پیدا کړئ. که چېرته تاسو  پوه شوئ چې ستاسو د کیفیت معیارونه رسه سمون نه خوري، نو اړینه ده چې په پروسه کې مو ځينې 
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بدلونونه راولئ. د زرمینې په  قضیه کې، هغې  کوالی شوای چې ځان ته یو داسې پاک او منظم پلورنځی د کیفیت په توګه تعریف کړی وای، چې د پلورنځي 

په غويل او د جامو چک کولو په خونه کې هېڅ لباس بې ځایه پروت  نه وای. هغې کوالی شول چې د لباس په هره خونه کې یوه پاڼه ایښی وای او کارکوونکي 

یې هڅويل وای، څو هر نیم ساعت وروسته یې نوموړي خونې چک او ډاډ یې ترالسه کړی وای چې په خونه کې څه نه شته او بیا یې د تایید لپاره پر پاڼه باندې 

السلیک کړی وای. پر دې رسبېره مدیرانو باید د ورځې په جریان کې نوموړې خونې چک کړې وای او هر ماښام د پلورنځيو تر بندولو مخکې یې ټول کارتونه را 

ټول او امضا کړي وای .

پر روزنې باندې پانګونه وکړئ

ستاسې په مخ پرودي کمپنۍ کې روزنه او کیفیت په مختلفو کچو کې تررسه کېږي. تاسې باید د کارکوونکو لپاره یو پېلیز پروګرام جوړ کړئ چې د کارکوونکو 

د دندو د پیل له لومړۍ ورځې څخه د کیفیت په موضوع باندې مترکز وکړي. ځینې کمپنۍ د نويو کارکوونکو د روزنې لپاره  ځانګړي روزونکي لري ځکه یوازې 

د  نویو کارکوونکو  د  تاسو هم کوالی شئ چې  وړاندې کړي.  معلومات  لومړی الس )اصيل(   اړه  په  فعالیتونو د څرنګوايل  د  هغوی کوالی يش چې د کمپنۍ 

پیژندګلوۍ د روزنې په غونډو کې برخه واخلئ، ځکه دا تاسو ته یوه  ښه موقع درکوي څو له پیله له نویو کارکوونکو رسه خپل ارزښتونه او موخې رشیکې کړئ. 

د کیفیت په تړاو د نویو کاروونکو پر روزنې رسبېره، تاسو باید د ټولو کارکوونکو لپاره د روزنې پرله پسې پروګرامونه ولرئ، څو هغوی پوه يش چې د هغوی فردي 

سلوک  د کیفیت د تامین په موخه، ستاسو د کمپنۍ په بریاليتوب او د هغوی په شخيص بریالیتوب کې څنګه مرسته کوي.

تاسو کوالی شئ چې د نویو کارکوونکو د روزنې په اړه ال زیات پوه شئ او په دې اړه پوه شئ چې د دې الرښود د برشي رسچینو په برخه کې مقدمايت روزنه 

څنګه په الره اچول کېږي. 

د کیفیت د ښه وايل په اړه نورو ته غوږ شئ

کارکوونکي  کې  وضعیت  دغسې  په  کېږي.  المل  راوړلو  فشار  زیات  د  باندې  کارکوونکو  په  چې  کوي  چلند  داسې  رسه  موضوع  له  کیفیت  د  خلک  شمېر  ګڼ 

پېرودونکو ته د باکیفیته خدماتو یا محصوالتو د وړاندې کولو پر ځای د خپلو تېروتنو په اړه ډېر اندېښمن وي. نو د دې پر ځای له کارکوونکو رسه په ګډه د کیفیت 

د ښه وايل لپاره کار وکړئ او د کیفیت د ښه وايل د الرو چارو په اړه یې نظریات واورئ. ممکن ستاسې کارکوونکي د کیفیت د ښه وايل د الرو چارو په اړه غوره 

نظرونه ولري. کله چې تاسو کارکوونکو ته غوږ نیسئ او نظریات یې په غور رسه اورئ، نو هغوی به د ارزښت او درناوي احساس وکړي او له هغه بدلون څخه د 

مالتړ لپاره به کايف انرژي ولري چې د کیفیت د ښه وايل لپاره پیل شوی دی. همدارنګه تاسو باید کارکوونکو ته د تجربو او نويو نظریاتو د ازمایښت لپاره چانس 

ورکړئ. که چېرې دغه هڅې ناکامې شوې، نوي معلومات وړاندې کوي او دا د کیفیت پروګرام د تامین لپاره یو نوی ګام دی. 

C د دې برخې اصطالحات

مقصد- په یوه زماين چوکاټ کې د یوې یا ډېرو موخو د ترالسه کولو لپاره د مشاهدې او اندازې وړ پایله ده .

فعالیت)عملیات(- ټول هغه فعالیتونه پکې شاملېږي چې له مخې یې پېرېدونکو ته د کاروبار  تولیدات یا خدمات وړاندې کېږي. 

روزنه - یو پراخ مفهوم چې په کې د زده کړې داسې بېالبېل فرصتونه شامل دي کوم چې کارکوونکو ته وړاندې کېږي. روزنې تر ډېره د یو پروګرام په توګه په 

غوره ډول ترشېح کېدلی يش کوم چې به له یو کارکوونکي رسه مرسته وکړي څو د داسې ځانګړې پوهې یا میتودونو په اړه زده کړې وکړي چې له هغوی رسه په 

خپلو دندو کې د ښه فعالیت په تررسه کولو کې مرسته کوالی يش. 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

د عواېدو صورت حسابونه )د ګټې او تاوان صورت حسابونه(  څه شی دي او ترې څنګه ګټه اخيستالی شم؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او څنګه یې جوړ کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

لېجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

لګښتونه څنګه ثبت کړم؟ 11. حسابداری	 

د الس ته راوړلو وړ حسابونه او د ورکړې وړ حسابونه څه شی دي؟ 11. حسابداری	 
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  .۱۴
د خپل کاروبار د ودې لپاره د محصوالتو یا 

خدماتو په اړه څنګه نوې نظریې ترالسه کړم؟ 
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اکرثه بریايل متشبثین له دې امله بریايل دي، چې خپلو پېرودونکو ته یې د نویو محصوالتو یا خدماتو د وړاندې کولو لپاره هڅې جاري ساتيل دي- نه یوازې 

اوسنیو پېرودونکو، بلکې نویو پېرودونکو ته هم. دلته ځینې نظریې شته چې پربنسټ یې کوالی شئ د خپل رشکت عرضه پراخه کړئ.

له خپلو پېرودونکو څخه چې ستاسو تولیدات یا خدمات کاروي، پوښتنه وکړئ چې له تاسو څخه د نورو کومو محصوالتو یا تولیداتو د وړاندې کولو غوښتنې لري، 

ځکه هغوی له وړاندې ستاسو د کمپنۍ له نوم او محصوالتو یا خدماتو رسه اشنا دي. هغوی د نوښتونو یوه ښه رسچینه کېدای يش. همداراز کله چې پوه يش 

چې هغوی ستاسو د کاروبار په پراختیا کې مرسته کړې ده، نو ستاسو د نويو تولیداتو یا خدماتو ترالسه کولو ته به لېواله وي.

ځینې وختونه ستاسو کارکوونکي د نويو تولیداتو یا خدماتو لپاره د یا نظریاتو یوه ښه رسچینه کېدای يش، په ځانګړي توګه هغه کارکوونکي چې له پېرودونکو 

رسه مستقیمې اړیکې لري. د هغو کارکوونکو نظریې په پام کې ونیسئ کوم چې ښايي مستقیم په خرڅالو یا تولید کې ښکېل نه وي، ولې له پېرودونکو رسه په 

منظم ډول مستقیمې اړیکې لري. دا کېدای يش هغه کارکوونکي وي چې ستاسې تولیدات پېرودونکو ته رسوي، یا هغه کارکوونکي چې د فرمایش مېز ته ناست 

وي او ښايي د ټیلفون یا برېښنالیک له الرې له پېرودونکو رسه دوامداره اړیکې ولري. 

په سوداګریزو اتحادیو یا د سوداګریزو فعالیتونو اړونده ادارو کې ستاسو ښکېلتیا ښايي ګټوره وي، ځکه دا هغه ځای دی چې ماهرین رسه راټولېږي او د راتلونکي 

په اړه خپل نظرونه رشیکوي. حتی که چېرې یوه اداره په مستقیمه توګه ستا له ځانګړي کاروبار رسه اړیکه هم ونه لري، بیا هم دغه غونډې کوالی يش راتلونکي 

ته مو پام واړوي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

بریايل مخ پر ودې رشکتونه د خپلو پېرودونکو د ستونزو په اړه پوره معلومات لري. د پېرودونکو په اړه دغه نظریه د نوښت لپاره بنسټ جوړوي او د نويو یا پرمختللو 

تولیداتو، خدمتونو او پروسو د پېژندلو سبب ګرځي. لومړی د بازار په اړه مطالعه وکړئ، کټ مټ هغه ډول کله چې د کاروبار د پیل په ورځو کې د پالن جوړونې 

په پړاو کې وئ. د پېرودونکو او سیاالنو دواړو په اړه مطالعه وکړئ. ایا  په عرضه شویو محصوالتو کې داسې کومه تشه یا داسې ستونزه شته چې تر اوسه حل 

شوې نه وي؟ دا د نويو محصوالتو یا خدماتو لپاره فرصتونه برابروي.

د مارکېټ له بدلونونو رسه د خپلو محصوالتو یا خدماتو د عیارولو د الرې کوالی شئ د نوښتونو لپاره فرصتونه وپېژنئ او پیدا کړئ. د بیلګې په توګه، که چېرې 

تاسو د کلچه پزۍ دوکان جوړ کړی وي، تاسو ښايي د هغو مرصفوونکو د قناعت لپاره چې د خپلې روغتیا خیال سايت، په یو شمېر تولیداتو کې غوړي او بوره 

کمه و کاروئ، د دوامداره مشرتیانو لپاره د لېږد یا رسونې خدمات برابر کړئ، یا پېرودونکو ته د دې اسانتیا برابره کړئ چې انالین یا د پیغامونو له الرې د خپلې 

خوښې کلچو یا کیکونو لپاره له مخکې فرمایشونه ورکړي.  همدارنګه تاسو کوالی شئ چې د نوې ټکنالوژۍ، تخنیکونو او کاري تجربو له الرې نوښتونه وکړئ 

یا ښايي د غوره پروسو د کارولو له الرې د محصوالتو د کیفیت دوام وساتئ، یا د تولیداتو د جوړولو یا لېږدولو وخت راکم کړئ. که چېرې ستاسو د اصيل سیال 

تولیدات د ارزانه بیې له امله مشهور وي، نو تاسو د دې پرځای چې له هغې رسه په قېمت کې سیايل وکړئ، د خپلو تولیداتو یا خدماتو د کیفیت د ښه کولو له 

الرې نوښتونه وکړئ. ستاسې د نویو لوړ کیفیت لرونکو تولیداتو یا خدماتو له امله حتی باید تاسو ته باید د بیمې حق در کړل يش.

C د دې برخې اصطالحات

متشبث- هغه شخص چې یو کاروبار یا سوداګري تنظیم او پر مخ یې بیايي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره خطرونه پر غاړه اخيل.

نوښت - دوامداره پرمختګ او وده کول دي.

سوداګریزې اتحادیې/ټولنې- هغې ادارې چې د مشخصو کاروبارونو د اړتیاوو پوره کولو باندې مترکز کوي.
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B :په دې اړه  د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

مايل رېکارډ باید ولې وساتم؟ 11. حسابداری	 

لېجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

پورونه څنګه محاسبه کړم؟ 11. حسابداری	 

د عواېدو )د ګټې او زیان( صورت حسابونه څه شی دي او ترې څنګه کار واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

شتمنۍ څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

پورونه څه شی دي؟ 112. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او باید څنګه یې جوړ کړم؟ 12. مايل مدیریت	 
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څنګه پوهېدای شئ چې د 
نویو محصوالتو یا خدماتو 
لپاره نظریې ګټورې دي؟  
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په مخ ودې سوداګرۍ کې د نويو محصوالتو او خدماتو وړاندې کول تل خطر له ځان رسه لري؛ عین هغه ډول خطر کله چې په لومړي رس کې ستاسو کاروبار 

یوازې په یو څو محصوالتو یا تولیداتو باندې والړ و. د نويو محصوالتو یا خدماتو په وړاندې کولو کې د خطر د کمولو لپاره الندې الرې چارې و ازمویئ:

یوه مخبېلګه )منونه( جوړه کړئ

که چېرې تاسو یو محصول عرضه کوئ، نو ښه به وي چې لومړی یې یوه مخبېلګه یا منونه جوړه کړئ. مخبېلګه د محصول هغه امتحاين بڼه ده چې د څرنګوايل 

د ارزونې لپاره جوړېږي. دغه منونه کېدای يش چې د نوي محصول یوه ساده بېلګه یا د نوي محصول بشپړه منونه وي. کله چې یوه لومړۍ منونه ولرئ نو اسانه 

ده، چې نورو ته یې وښایاست، په ځانګړي توګه احتاميل پېرودونکو ته، نسبت دې ته چې هغوي ته محصول د کلمو یا رسامۍ له الرې ترشېح کړئ. کله چې 

تاسو لومړنۍ منونه جوړه کړه، نو وبه کوالی شئ یو ډاډمن نظر ترالسه کړئ.

له خپلو پېرودونکو څخه پوښتنه وکړئ

د نویو محصوالتو یا خدماتو په اړه د نظر ترالسه کولو لپاره خپل پېرودونکي و پوښتئ. څرنګه چې پېرودونکي ستاسو محصوالت یا خدمات له وړاندې ازمایيل دي، 

نو له دې امله د هغوی نظریات او غربګونونه به ستاسو د کمپنۍ د نوښتونو لپاره یوه ښه رسچینه وي.

خپل نوي محصوالت یا خدمات په کوچني ګروپ احتاميل پېرودونکو باندې امتحان کړئ

تاسو ممکن د یو کوچني ګروپ خلکو د راټولولو هیله ولرئ کوم چې ښايي د اوسنیو پېرودونکو تر څنګ ستاسو د نويو محصوالتو یا خدماتو بالقوه یا احتاميل 

پېرودونکي به وي. هغوی ته د خپلو محصوالتو یا خدماتو د امتحانولو موقع برابره کړئ. نو تاسو به په داسې شیانو وپوهېږئ )په دواړو، ښه او بد( چې کله مو یې 

هم مته نه درلوده. دا به ډېر ارزانه او کم خطره وي چې نوي محصوالت لومړی په کوچني ګروپ پېرودونکو باندې و ازمویل يش او بیا وروسته یې بشپړه عرضه 

پیل کړو. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

نویو  مارکیټ کې د خپلو  په  اړینه ده چې  نو  لرئ،  نظر  یو  لپاره  پراختیا  د  له الرې د خپل رشکت  وړاندې کولو  د  یا خدماتو  نويو محصوالتو  د  تاسو   کله چې 

محصوالتو او خدماتو په اړه د سامل فکر کولو له الرې خپل نظر و ارزوئ. دا به ستونزمنه وي چې په دې اړه فکر وکړئ چې ستاسو نوښت به سرتې بریاوې له 

ځان رسه ولري، خو مهمه دا ده چې د نويو محصوالتو او خدماتو له وړاندې کولو څخه مخکې باید هر اړخ وڅېړو. وروستی کار چې تاسو یې کول غواړئ دا دی 

چې خپل نوي محصوالت او خدمات مارکېټ ته وړاندې او ناکامه کړئ، ځکه چې تاسو خپله کورنۍ دنده نه ده تررسه کړې، د مارکېټ په اړه مو پرېکړه سمه نه 

وه یا مو په سمه توګه اعالنونه نه دي کړي.

د دې لپاره چې نوی نظر مو د بریالیتوب غوره چانس ولري، نو اړینه ده چې بازار په پوره غور رسه مطالعه کړئ او د هغې مطابق مو پالن پلی کړئ. په بریاليتوب 

رسه د خپلو نويو محصوالتو او خدماتو معريف کولو لپاره الندې ځینې نظریې شته:

د ملګرو او کورنۍ په مشوره یې پیل کړئ

د نويو محصوالتو یا خدماتو په اړه ډېرې څېړنې ستاسو په ژوند کې له ښکېلو خلکو رسه د نظریاتو د تبادلې له الرې پیلېږي. دا خربې د ډوډۍ خوړولو په وخت 

کې یا موټر کې د سفر پر مهال په غیر رسمي وختونو کې تررسه کېدای يش. معموال تاسو غواړئ په دې پوه شئ چې آیا ستاسو نظریه بې له تاسو بل چاته 

مفهوم/معنا لري او که نه. آیا نور خلک دا فکر کوي چې اړتیا ورته شته؟ آیا هغوی به ورباندې پېسې ولګوي؟

په کوچني مقیاس ازمویل

کله چې تاسو پرېکړه وکړه چې د خپلې نظریې مطابق مخکې الړ شئ، تاسو به اړتیا ولرئ چې په کوچني مقایس د بازار ازمایښت وکړئ. که چېرې تاسو فزیکي 

محصول تولیدوئ او لومړۍ منونه مو جوړه کړې وي، څو خلک یې امتحان کړي او د ډیزاین په اړه نظر درکړي چې آیا د کارونې وړ دی او که نه. 

که چېرې تاسو یو نوی ډول خدمت وړاندې کوئ او له خلکو غوښتنه کوئ چې په محدود ډول یې وړیا وکاروي، نو لومړين مرصفوونکي به ډېرې لېوالتیا رسه نظر 

در کړي. ټول نظریات وکاروئ او که نیوکه وه، نو مخنیوی یې مه کوئ، که چېرې څو کاروونکو ورته شکایتونه درلودل، نو پوه شئ چې یو څه تېروتنه شته او باید 

حل یې کړئ. له هامغه کاروونکو څخه نور معلومات وغواړئ او له یادو معلوماتو څخه د نوموړې ستونزې په حل کې کار واخلئ. هغوی به ستاسو خدماتو کارونې 

ته وفادار پاتې يش، ځکه هغوی پوهېږي چې تاسو هغوی ته غوږ نیسئ او یو ځل مو د هغوی شکایت نه رسېدنه کړې وه.
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په دې پړاو کې به تاسو له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه پرته له نورو خلکو هم د نظریاتو اخیستل وغواړئ. تاسو به هیله لرئ چې د هغو خلکو نظرونه هم واخلئ، 

کومو رسه چې تاسو شخيص اړیکې نه لرئ. په دې پړاو کې له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه غوښتنه وکړئ چې هغوي خپل ملګري او کورنۍ په لېسټ کې ونیيس 

څو نظر ترې واخیستل يش. له خپل اوسنيو پېرودونکو څخه وغواړئ چې ستاسو نوي محصوالت او خدمات و ازمایي، یا کوالی شئ د اعالناتو تختې، اجتامعی 

مرکزونو، ډله ییزو رسنیو او نورو وسیلو څخه کار واخلئ، څو ازمایونکي پېرودونکي پیدا کړئ.

 

له سیالۍ څخه مه ډارېږئ

د نويو محصوالتو یا خدماتو په اړه د نظریاتو له ترالسه کولو وروسته ښايي هغه وخت ناهېيل شئ چې کله وپوهېږئ چې ورته تولیدات له وړاندې په بازار کې 

شته. زړه مه وهئ. په مارکېټ کې د ورته محصول شتون په دې معنا دی چې د پېرودونکو په منځ کې د نوموړي محصول لپاره تقاضا شته. په دې معنا چې 

بریالیتوب ته د رسېدو لپاره اړتیا لرئ څو داسې متفاوت محصوالت یا خدمات وړاندې کړئ، چې بې جوړې وي. د دې لپاره چې د خپلو سیاالنو په پېژندلو کې 

در رسه مرسته وکړي، نو د وسایلو برخه کې د رقابتي تحلیل پاڼه ډکه کړئ.

C د دې برخې اصطالحات

توپیروالی/متفاوت والی-  هغه کار چې رشکتونه یې د یوه متفاوت محصول یا خدمت د وړاندې کولو لپاره تررسه کوي، ترڅو د هغو خلکو له توکو رسه توپیر 

ولري چې له وړاندې په بازار کې ورته تولیدات خرڅوي.

نظر - هغه معلومات چې د تولیداتو د ښه وايل یا د چلند د بدلون په موخه یو کس ته ورکول کېږي.

نوښت - دوامداره پرمختګ او وده.

مخبېلګه )منونه( - ستاسو د محصوالتو منونه چې د ازمایښت لپاره جوړه شوې.

خطر-  له یوه فرصت څخه ګټه اخیستل دي، په داسې حال کې چې تاسو نه پوهېږئ چې کارونه به څنګه پایلې ورکړي. 

B :په دې اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

لېجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

د ورکړې وړ حسابونه او د ترالسه کولو وړ حسابونه څه شی دي؟  11. حسابداری	 

حسابداري په مايل مديریت کې څه مرسته کوي؟  11. حسابداری	 

د عوايدو )د ګټې او زیان( صورت حسابونه څه شی دي او ترې څنګه کار واخلم؟  12. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او باید څنګه یې جوړ کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف توکي

د رقابت ارزونې پاڼه

د بازار د مطالعې پاڼه 
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څنګه کوالی شم چې له خپل 

سیال څخه مخکې اوسم؟



52   |   دستیار

L اساسات

که څه هم له خپلو سیاالنو څخه مخکې کېدل مهم دي، خو په دې اړه مترکز ساتل هم اړین دي چې له نورو رسه ستاسو د رشکت توپیر په څه کې دی. تاسو 

همدارنګه باید د خپل رشکت د پیاوړتیا او ښه وايل لپاره په وخت او دوامداره کار باندې مترکز وکړئ.

ځینې وختونه ستاسو پېرودونکي ستاسو د سیاالنو د فعالیتونو په اړه د معلوماتو یوه ښه رسچینه وي. خو دې ټکي ته مو باید پام وي، چې که چېرې ستاسو کوم 

پېرودونکی ستاسو د سیال په اړه دررسه معلومات رشیکوي، ښايي ستاسو د رشکت په اړه هم له نورو رسه معلومات رشیک کړي. که چېرې تاسو له یوې داسې 

سوداګریزې ټولنې رسه یو ځای شوي یاست کوم چې په هغې ډول سوداګرۍ باندې مترکز کوي چې تاسو یې پرمخ وړئ، په نوموړې ټولنه کې ښايي داسې غړي 

هم وي چې ستاسو سیاالن به وي. د سوداګریزو ټولنو ناستې او کنفرانسونه ښايي تاسو ته دا موقع برابره کړي چې د خپلو سیاالنو په اړه معلومات ترالسه کړئ. 

همدارنګه سوداګریزې ټولنې په خپلو وېب پاڼو یا  خربپاڼو کې معلومات، خربونه او اعالنونه خپروي او دا د سیاالنو په اړه د نويو معلوماتو د ترالسه کولو یوه الر ده.

په هرحال؛ له سیاالنو څخه د مخکې وايل تر ټولو غوره الره دا ده چې تاسو کوالی شئ خپلو پېرودونکي ته تر ټولو ښه تولیدات او خدمات وړاندې کړئ، تر څو 

ستاسو سیاالنو ته دا ستونزمنه یا ناشونې  يش چې ستاسو د رشکت له محصوالتو او خدماتو رسه سیايل وکړي.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

سیاالن د کاروبار د پراختیا په بهیر کې یوه لویه ننګونه کېدای يش. کله مو چې کاروبار وده کوي، ښايي په دې وخت کې مو سیاالن نسبت هغه وخت ته چې 

تاسو د لومړي ځل لپاره یو کوچنی پیل وکړ، ډېر جدي او مقابله کوونکي اويس. دا ښايي له دې امله وي چې اوس تاسو ډېره وړتیا پیدا کړې ، رشکت مو لوی 

شوی او سیاالن مو د ځان په وړاندې یو ګواښ ګڼي. کله چې تاسو د سیالۍ په اړه اندیښنه کوئ نو الندې څو کارونه په نظر کې ونیسئ.

زړور اوسئ او د اړتیا په صورت کې مقابله وکړئ

تاسو د خپلو سیاالنو پر وړاندې مبارزې کولو ته اړتیا لرئ او د دې لپاره چې له سیاالنو رسه مبارزه وکړئ، نو تاسو کېدای يش د بازار موندنې هڅې مو ښې او 

پیاوړي کړئ. تاسو به دې ته اړتیا ولرئ څو دا ثابته کړئ چې ولې ستاسو محصوالت یا خدمات عايل او په ځینو مواردو کې ډېر ګران دي. پر خپل کاروبار او د 

هغه پر پراختیا باور ولرئ او په دې پوه شئ چې تاسو کېدای يش یو څه خطرونه پر غاړه واخلئ، څو په اغېرناکه توګه سیايل وکړئ. 

په ځینو کاروبارونو کې سیاالن په اسانۍ رسه محصوالت او خدمات کاپي/نقل کوي. که چېرې ستاسو د محصوالتو یا خدماتو کاپي کول اسان وي، نو اړینه ده 

چې له کاپي او نقل څخه د خپلو محصوالتو یا خدماتو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړئ. تاسو کېدای يش چې پر دې باندې ټینګار وکړئ چې په بازار کې ستاسو 

د تولیداتو او خدمتونو نوعیت او اصليت رښتینی دی. که چېرې تاسو په مارکېټ کې د خپلو محصوالتو د خوندیتوب قانوين حق یا د نرش حق ولرئ، تاسو ممکن 

قانوين کړنې په نظر کې ونیسئ. په یاد ولرئ چې تاسو کوالی شئ خپل سوداګریز نښان، ډیزاینونه او د فکري مالکیت نور ډولونه په افغانستان کې د سوداګرۍ 

د ثبت مرکزي اداره کې ثبت کړئ، څو له خپل کاروبار څخه ساتنه او دفاع وکړئ. تاسو کوالی شئ خپل سیال ته په لیکيل بڼه یو اعرتاض لیک واستوئ او ورته 

څرګنده کړئ او غوښتنه ترې وکړئ چې د فکري مالکیت د حقونو له نقض څخه الس واخيل. 

له دې رسه ښايي هغوی له دغه چلند څخه الس واخيل او یا یې هم وانخيل، خو دا کار په کوښښ کولو ارزي، ځکه تاسو هغوی ته ښکاره کوئ چې د خپل 

فکري ملکیت له حقونو څخه ساتنه کوئ. که چېرته ستاسو سیاالنو له دغې کړنې څخه الس وانخیست، تاسو کوالی شئ چې ځانته یو مدافع وکیل ونیسئ یا 

په دې اړه د افغانستان سوداګرۍ د ثبت مرکزي ادارې د معنوي ملکیتونو مدیریت ته خرب ورکړئ. په پای کې یوازې تاسو پرېکړه کوالی شئ چې ایا دا کار په 

مقابلې باندې ارزي او که نه.

داخيل مترکز

کېدای يش چې ستاسو د رشکت د ودې پر مهال سیايل یوه ننګونه وي، سیايل مه پرېږدئ چې په هغې طریقه براليس يش په کومه طریقه چې تاسو خپله 

تېروتنه ده چې سیالۍ ته وخت ورکړئ څو پرېکړه وکړي چې له  یوه  اغېزمن کړي. دا  اړه ستاسو فکر  په  یا ستاسو د ودې د څرنګوايل  پر مخ وړئ  سوداګري 

پېرودونکو رسه به څه ډول معامله کوئ. هر یوه دقیقه چې تاسو يې د سیالۍ په اړه اندېښنه کې تېروئ، په حقیقت کې هغه وخت دی چې له خپلو پېرودونکو 

رسه یې د اړیکو جوړولو لپاره کارولی شئ. خپل سیال په مطلق ډول له پامه مه غورځوئ، تاسو باید هغوی په ډېر احتیاط وڅارئ چې څه کوي، څو له هغوی 

رسه په اغېزناکه توګه سیايل وکوالی شئ. په یاد ولرئ چې ستاسو د ټیم د غړو فردي پیاوړتیا ستاسو لپاره تر ټولو غوره رقابتي امتیاز ده چې تاسو ته به اجازه 

در کړي څو د اوږدې مودې لپاره نوښتګر اوسئ.
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تعقیب کړئ او انعطاف پذیره اوسئ

کله چې ستاسو یو سیال له نوي ظاهري وړاندیز یا سوداګریز کمپاین رسه میدان ته راځي، تاسو په اسانه اندېښمنولی يش. خو که چېرې تاسو دا اساسات 

مطالعه کړئ چې د هغوی محصوالت څه ډول دي، نو ښايي پوه شئ چې دومره غټه خربه نه ده.

کوچني کاروبارونه چټک وي او په تېزۍ رسه نوښتونه پنځولی يش. لوی سیاالن تل کوښښ کوي چې د نويو توکو تولید ته ادامه ورکړي، ځکه هغوی باید پالن 

جوړ کړي او ډېر وخت نیيس څو داخيل تایید یعنې، بودیجه او د فعالیت پیلولو لپاره اجازه ترالسه کړي. له دې امله ناهیلې کېږئ مه، چې ستاسو کاروبار د 

سیال په پرتله مو کوچنی دی، تاسو ښايي دا وړتیا ولرئ چې د فرصتونو یا تهدیدونو پر وړاندې په ډېرې چټکتیا رسه عکس العمل ښکاره کړئ.

C د دې برخې اصطالحات

بودیجه - د یوې ټاکلې مودې لپاره د عاید او لګښت تخمینول.

رقابتي امتیاز - کله چې یو محصول یا خدمت له سیال څخه غوره وي او دا نورو ته هم روښانه وي چې ولې نوموړی محصول یا خدمت خلک ډېر خوښوي.

بازارموندنه – هغه پروسه چې له الرې یې خپلو پېرودونکو ته ځان رسوئ او هغوی ته دا څرګندوئ چې ولې  ستاسومحصوالت او خدمتونه و پېري.

فعالیت – ټول هغه فعالیتونه چې پېرودونکو ته سوداګریز محصوالت او خدمتونه وړاندې کوي.

خطر – له یو فرصت څخه ګټه پورته کول دي چې د یو يش د پایلو په اړه نه پوهېږئ.

سوداګریزې ټولنې - هغې ادارې یا سازمانونه دي چې د سوداګرۍ د ځانګړو اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې فعالیت کوي.

B په دې اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

حسابداري څه ته وایي؟ 11. حسابداری	 

زه باید ويل بشپړ اسناد او سوابق )رېکارډ( وساتم. 11. حسابداری	 

لېجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

مايل صورت حساب څه شی دی او ولې یې باید وکاروم؟ 12. مايل مدیریت	 

د عواېدو صورت حساب )د ګټې او تاوان صورت حساب( څه شی دی او ترې څنګه کار واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او څنګه یې جوړالی شم؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د رقابتي تحلیل پاڼه

د بازار د مطالعې پاڼه
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زه د خپل رشکت د پراختیا پرمهال باید 
د رهربۍ پر کومو ځانکړنو مترکز وکړم؟
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ډېری متشبثین چې سرت بریايل کاروبارونه یې جوړ کړي، ښايي په دې اعرتاف وکړي چې د سوداګرۍ د ودې بهیر ستونزمن او آن ځینې وختونه ډېر دردوونکی 

وي. په یاد ولرئ چې وده د زده کړې او لېوالتیا یوه موقع هم کېدای يش. کله چې تاسو د رهرب په توګه په اغېزناک ډول پرمختګ کوئ، نو د خپل رشکت د 

پراختیا لپاره د هر ډول پراخه رول لوبولو تقاضا به مو پر خپل ځان باور زیات کړي او هوسا به اوسئ .  

دا به ډېره غوره وي چې یوه موخه ولرئ څو خپل کاروبار ته وده ورکړئ، خو اړینه ده چې په تاسو کې دا وړتیا وي چې د ودې یاده موخه مو له خپل ټیم رسه د 

اغېزناکو اړیکو د جوړولو له الرې رشیکه کړئ. هغوی به خپل وخت او هڅې د دې موخې تر السه کولو لپاره په کار واچوي، نو له دې امله مهمه ده چې هغوی 

باید په دې پوه يش چې تاسو څه ترالسه کول غواړئ، څو هغوی هم له تاسو رسه و هڅول يش. له خپل ټیم رسه د واضح، رښتینې او مخترصو اړیکو له الرې چې 

ښايي په لیکلې یا شفاهي بڼه وي، د خپل کاروبار هدف په ترالسه کولو کې مرسته وکړئ. څرګندتیا یا وضاحت به د یو رهرب په توګه پر تاسو باندې باور زیات 

کړي. ستاسې د ودې د موخې د مالتړ لپاره، د کارکوونکو باور اړین دی. باور یو داسې ځواک دی چې په ځانګړې توګه په سختو او غیر یقیني حاالتو کې له 

کاروبار رسه مرسته کوي، څو له دغه حاالتو څخه په ګډه را وباسل يش. 

د رهربۍ یوه بله مهمه ځانګړنه اغېزناک استازیتوب او ستاسو د ټیم پر هر غړي باندې باور کول دي، تر څو ستاسو د سوداګرۍ په وده کې خپله ونډه واخيل. 

په هغو کارکوونکو باور کول به، کومو ته چې تاسو د دندو او مسوولیتونو واک ورکړی، نه یوازې دا چې له هغوی رسه رهربۍ ته په رسېدو کې مرسته وکړي، بلکې 

ستاسو د سوداګرۍ د ال پرمختګ لپاره به مراحل وټاکي. د سوداګرۍ وده  زیات کاري ځواک ته اړتیا لري، نو د وړ او باوري ټیم په جوړولو رسه تاسو په راتلونکي 

کې د ال پرمختګ لپاره یو ډېر اغېزناک کار کوئ.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

د ودې په لور د خپل رشکت د وربرابرولو لپاره رهربي الندې تخصصی ځانکړنو ته اړتیا لري: 

مثبت چلند او د منانځنې وړتیا

نه  پورې  تاسو  په  یوازې  ونه لري. مثبت چلند  په خپل کار کې مولدیت  به  نو هېڅوک  تنګي حاکمه وي،  او زړه  بدبیني  یوه کاري چاپېریال کې  په  که چېرته 

په کاري چاپېریال  په ظاهره توګه، ستاسو  په څېر ښه رویه وکړي.  له خپلو کارکوونکو رسه مرسته وکړئ چې هغوی هم ستاسې  باید  تاسو  بلکې  محدودېږي، 

کې نورو ته د مثبت  چلند خپرول په دې معنا ده څو په کاري ساحه کې له کارکوونکو رسه فعاله لېوالتیا وښایاست. ځان ډاډمن کړئ چې له کار کوونکو رسه 

مناسب چلند کوئ. 

د هغوی د ښو کارونو د ستاینې لپاره پر نغدي مکافاتو رسبېره، پر نورو الرو باندې هم فکر وکړئ، د بېلګې په توګه یوه ورځ رخصت ورکول، له ښار څخه بهر مېله 

جوړول، د کنرست ټکټ ورته اخیستل، په یو محيل ورزيش کلب کې ورته تخفیف اخیستل او یا د افغان غوره لیګ سیالۍ او یا په نورو لوبو کې د ګډون لپاره 

ورته ټکټ اخیستل. دغه ډول کارونه د یوه رشکت چاپېریال پیاوړی او مثبت لور ته بیايي. 

د رشکت یا د ټيم بریا و منانځئ. کله مو چې یو نوی محصول په بریاليتوب رسه تولید او وړاندې کړ، نوی ځای مو پرانیست او یا هم بله مهمه موخه ترالسه کړه، 

نو دغه بریا مو له خپل ټول ټیم رسه په ګډه ومنانځئ. د خوښۍ شېبې منانځل د یو رشکت له مثبت چلند څخه د ډاډ ترالسه کولو او پر بریاوو باندې د مترکز 

کولو لپاره بهرتینه الره ده.

لید لورې او موخه

تاسو باید دا وړتیا ولرئ چې د خپلې سوداګرۍ د ودې پر مهال د خپل رشکت د راتلونکي لید لوري په اړه دقیق اوسئ. که څه هم  مايل اهداف ډېر زیات مهم 

دي، خو ستاسو مسیر یوازې په مايل موضوعاتو پورې محدود نه دی. په دې کې هغه پېرودونکي چې تاسې ورته خدمتونه وړاندې کوئ،  د هغوی لپاره یوه روښانه 

لیدلوري لرل او خپل لید لوری په داسې ډول بیانول چې د اندازې وړ، هڅوونکی او ترالسه کېدونکی وي، هم شامل دي.

همغږي او همکاري

دا چې ستاسو رشکت یا سازمان وده کوي، ښایي ستاسو په سوداګرۍ کې جال ډلې جوړې يش، چې دا کار د نا اغېزمنتوب، ناسم پوهاوي او د باور له منځه 

تګ المل کېدای يش. دغه ډلې کېدای يش چې په رسمي یا غېر رسمي ډول جوړې شوې وي. د بېلګې په توګه، د لیال د خوراکي توکو د پروسس فابریکې د 

پنځو عمده څانګو له جملې یې د څلورو څانګو مدیرانې تل د غرمې ډوډۍ یو ځای خوري. دغه څلور مېرمنې له کلونو راهیسې یو بل پېژين او په خپلو کې رسه 
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ملګرې دي. طبیعي خربه ده چې د ډوډۍ په وخت کې هغوی په فابریکه کې د روانو فعالیتونو په اړه خربې کوي او ستونزو ته حلالرې وړاندې کوي، د هغوی 

د ډوډۍ په وقفه کې یوه ستونزه ده.  د پنځم ډېپارټمنټ مدیره رشکت ته نوې راغلې ده او له نورو څلورو مدیرانو رسه تر اوسه سمه اشنا شوې نه ده. هغه تل 

د غرمې ډوډۍ پرمهال له پامه غورځول کېږي، تر څو د غیر رسمي ستونزو په حل کې چې ځینې وختونه رامنځته کېږي، برخه ونه لري. هغه نه یوازې دا چې 

احساس کوي چې له پامه غورځول شوې، بلکې څانګې یا ډیپارټمنټ ته یې هم په تصمیم نیونه کې برخه نه ورکول کېږي. له یو څو پېښو وروسته چې پنځمې 

مدیرې شکایت وکړ، لیال مداخله وکړه او له نورو څلورو مدیرانو رسه یې خربې وکړې څو روښانه کړي چې کیسه څه ده. هغوی نه غوښتل چې نوې راغلې ښځه 

له ځان رسه په پرېکړو او غونډو کې رشیکه کړي. 

که چېرې مو په خپل رشکت کې دغه ډول حالت ولید، نو تاسو باید د بېالبېلو اشخاصو، کارپوهانو او د مدیریت د مختلفو کچو ترمنځ همغږۍ باندې ټینګار 

وکړئ، څو پیاوړې اړیکې جوړې کړئ او د سوداګرۍ ټولې برخې مو رسه و نښلوئ او داخيل اختالفات چې ښايي د دغو ستونزو په پایله کې رامنځته شوي وي، 

راکم کړئ. اکرثه دغه ډول ستونزې هغه وخت کمېږي کله چې کارکوونکي په سوداګرۍ کې خپل رول وپېژين او په دې پوه يش چې دوی د نوموړی سوداګرۍ 

له نورو برخو رسه څنګه راکړه ورکړه ولري.

کله چې ستاسو رشکت د ودې په جریان کې وي، د رشکت په کچه او همدارنګه له رشکت څخه بهر لکه پېرودونکو، عرضه کوونکو، سالکارانو او نورو ترمنځ د 

همغږۍ لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړئ. ځینې وختونه مهالنۍ سرتاتیژیکې ناستې، له ساحې څخه بهر ناستې او یا حتی د رخصتۍ مېلې په پام کې ونیسئ، 

څو خپلو کارکوونکو ته د خپلمنځي بنډارونو او کیسو موقع برابره کړئ. د دې لپاره چې له اړونده ادارو رسه وصل شئ، نو کېدای يش چې عمومي مېله جوړه کړئ 

چېرته چې خلک ستاسو د سوداګرۍ په اړه نور معلومات ترالسه کوالی يش یا ممکن تاسو په سوداګریزو نندارتونونو یا د سوداګریزو ټولنو په غونډو کې ګډون 

کول، په پام کې ونیسئ. له سوداګریزو ټولنو رسه د اغېزناکې شبکې جوړونې او د پیاوړو اړیکو جوړونې له الرې چې له تاسو رسه د نويو فرصتونو او د رسچینو 

موندلو کې مرسته کوي، خپله انرژي له رشکت څخه بهر هم مرصف کړئ او د ممکنه پېرودونکو، مراجعینو او راتلونکو فرصتونو لپاره ټول اړین کارونه تررسه کړئ.  

هڅونه او د خلکو مهارتونه

تاسو باید خپل رشکت ته د وده ورکوونکي رهرب په توګه دا وړتیا ولرئ چې ټوله اداره وهڅوئ.  د سوداګرۍ د ودې پر مهال ښايي تاسو د ځینو بدلونونو تطبیقولو 

ته اړتیا ولرئ، چې ممکن ټیم یې و مني. که چېرې هغوی په دوامداره توګه وهڅوئ او د رشکت عمومي موخې وررسه رشیکې کړئ، نو په دې به پوه شئ چې په 

چټکۍ رسه کامیايب ترالسه کوئ. که چېرته امکان ولري، انفرادي یا د ټیم موخې د رشکت له ټولیز لیدلوري رسه و نښلوئ، چې دا کار هغوی ته د رشکت لید 

لوری په حقیقت بدلوي. د بېلګې په توګه، ستورۍ یو رشکت لري چې د کوچنیو سوداګریو لپاره کمپیوټري سیستمونه او شبکې جوړوي. د هغې موخه دا ده چې 

پېرودونکي ۱۰۰٪ خوښ وسايت، څو هر وخت له هر پېرودونکي څخه قرارداد واخيل. د دې کار لپاره هغه په دې تاکید کوي چې کارکوونکي یې د پېرودونکو 

ټولو اړتیاوو ته په چټک او مسلکي ډول رسه ځواب ویونکي دي. 

 

کله چې نوموړې د ټلیفونونو د خرڅالو او خدمتونو تنظیم ادارو رسه کار کوي، خپل ټول لیدلوری څلورو زنګونو ته د ځواب ورکولو په موخې پورې تړي. هېڅکله 

یو پېرودونکی له دوو دقيقو څخه زیات نه ځنډوي او مخکې له دې چې خربې بندې کړي، د ټیلیفونو مناینده ته وایي چې له پېرودونکو څخه پوښتنه وکړي 

چې )ایا ما ستاسو ټولې ستونزې حل کړې؟(. د دې ډیپارټمنټ ټول کارکوونکي ښه پوهېږي چې دوی باید څه وکړي، څو د پېرودونکو د خوښۍ لپاره د رشکت 

د ټولو موخو په پوره کولو کې مرسته وکړي. 

یوه سرته ننګونه چې ښايي تاسو د رهربۍ د ودې په لور د حرکت پر مهال وررسه مخامخ شئ، د هغو کارونو رس ته رسولو ته چې تاسو یې مسوولیت پر غاړه 

اخیستی، نور کسان هڅول دي. کله چې ستاسو کاروبار وده کوي، باید تاسو دا وړتیا ولرئ چې ځان ورڅخه لرې کړئ او خپل ټیم پرېږدئ چې مسوولیت پر 

غاړه واخيل.

 

رښتینويل

د یوه مرش په توګه اړینه ده چې رېښتینې اوسئ او ښه اخالق ولرئ. تاسو د یوه سازمان مرشي کوئ او هر کس به ستاسو الرښونې تعقیبوي. که چېرې تاسو 

رېښتیني اوسئ او ښه اخالق ولرئ نو ستاسو ټیم به هم له تاسو څخه زده کړه وکړي. د ستونزو د پيدا کېدو په صورت کې به مو ټیم تا سو ته راځي. تاسو باید 

د ستونزې د حل وړتیا ولرئ او څنګه چې الزمه وي، له هغوی رسه مرسته وکړئ. په دې کې کېدای يش ځینې وخت د شخړو مدیریت هم شامل وي. یو بریالی 

رهرب تل نورو ته یو ښه مثال وي. که چېرې تاسو عادل اوسئ او له نورو رسه مرسته وکړئ، نو تاسو به د دې وړتیا ولرئ چې مثبت دود/کلتور رامنځته کړئ.

C د دې برخې اصطالحات

استازويل– پر بل چا باندې باور کول، څو ستاسو لپاره یو څه تررسه کړي.
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سوداګر – هغه کس یو کاروبار یا ډېر کاروبارونه پر مخ وړي او اداره کوي یې او د نوموړو کړنو د تررسه کولو لپاره خطر پر غاړه اخيل.

اخالق – هغه پروسه ده چې پکې پرېکړه کوئ چې ستاسو، ستاسو د رشکت او ستاسو د کارکوونکو لپاره کوم کارونه/کړنې، د هغه ارزښتونو په اساس چې تاسو 

او ستاسو رشکت یې نورو ته ښودل غواړي، سم دي. په دې پوهېدل چې څنګه ستاسو کړنې له نورو رسه مرسته وکړي یا هغوی ته زیان ورسوي.

هدف - د مشاهده کولو او اندازه کولو وړ پایله ده چې  په ترڅ کې یې په څرګنده موده کې یو یا څو موخې ترالسه يش.

رهرب -  هغه کس ته ویل کېږي چې په یوه اداره کې تر ټولو لوړ مقام یا ځای او د امر کولو واک لري یا په نورو باندې نفوذ لري.

شبکه جوړونه/ نټورکېنګ –له هغو کسانو او ګروپونو رسه د معلوماتو او نظرونو رشیکول چې ګډې ګټې لري.

عرضه کوونکي – هغه کس یا ادارې ته ویل کېږي چې اړین مواد لکه محصول یا خدمت وړاندې کوي.

لید لوری – د هغه څه هیله څرګندول چې یو کس یا اداره یې په  منځ یا اوږد مهاله راتلونکي کې د هغه ترالسه کول یا بشپړول غواړي.

B :په دې اړه د الزیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

بشپړ اسناد او سوابق )رېکارډ( باید ولې وساتم؟ 11. حسابداری	 

حسابداري باید هرځل څومره وخت وروسته تررسه کړم؟ 11. حسابداری	 

حسابداري په مايل مديریت کې څه مرسته کوي؟ 11. حسابداری	 

څرنګه باید ډاډ حاصل کړم چې زما په تشبث کې پیسې په ښه او دقيقه توګه اداره کيږي؟ 11. حسابداری	 

مايل صورت حسابونه څه شی دي او زه یې کارولو ته ولې اړتیا لرم؟ 12. مايل مدیریت	 

د خپلو مايل صورت حسابونو د جوړولو او ساتلو لپاره له کوم ځای مرسته ترالسه کوالی شم؟  12. مايل مدیریت	 
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کومې بېالبېلې الرې دي چې زه پرې 

خپل کاروبار ته پراختیا ورکوالی شم؟ 
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L اساسات

خپل کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره ډېرې الرې شته دي، لکه .....

نوي محصوالت او خدمات اضافه کول او په موجوده پېرودونکو یې پلورل

په ځینو مواردو کې تاسو ښايي ومومئ چې پېرودونکي مو ستاسو له محصول یا خدمت څخه رايض او خوښ دي، خو دوی له تاسو او ستاسو له رشکت څخه 

هیله لري چې بېالبېل ډوله محصوالت او خدمات ورته وړاندې کړئ. راځئ چې د یوه داسې رشکت بېلګه په پام کې ونیسو کوم چې د پاک کارۍ ورځني چټک 

له همدې  لري،  باور  باندې  په رشکت  وړاندې ستاسو  له  پېرودونکي  یا  او مشرتیان یې ورڅخه ډېر رايض دي. دغه مشرتیان  وړاندې کوي  سوداګریز خدمات 

امله ښایي ستاسو رشکت ته ترجېح ورکړي چې د کړکۍ پاکولو، فرنیچر پاکولو یا د هوا پایپونو پاکولو خدمات وړاندې کړئ. په دې حالت کې اضايف خدمات 

ستاسو د کاروبار په خدماتو پورې اړه لري – تاسو له وړاندې خپل ملکیت کې د پاک کارۍ کارکوونکي لرئ او تاسو له وړاندې د هغوی له کاروبار رسه اړیکې 

لرئ. په ځانګړې توګه، د پاک کارۍ خدماتو وړاندې کول د خپل کاروبار پراخولو او د هغه باور لوړولو لپاره یوه منطقي الره ده چې ستاسو پېرودونکي یې پر 

تاسو باندې لري.   

نوي پېرودونکي موندل او هغه محصوالت او خدمات پرې پلورل چې تاسو یې اوسمهال وړاندې کوئ

کله چې تاسو خپل کاروبار پیل کړ، نو ستاسو بریالیتوب ښایي له دې امله وو چې یوه کوچنۍ ډله پېرودونکي مو په ګوته کړل او د ښو کارونو په تررسه کولو 

رسه مو وکړای شول چې پر هغوی خپل محصوالت یا خدمات وپلورئ. د بېلګې په توګه؛ د نورو رشکتونو د کارکوونکو لپاره د کمپیوټر د کارونې په ا ړه ټریننګ 

ورکول. د کمپیوټر الرښوونکو د یو غوره ټیم له جوړولو کلونه وروسته تاسو ګورئ چې د هغو ښوونځیو ترمنځ چې غواړي خپلو زده کوونکو د کاروبار د مشهورو 

سافټ ویرونو کارونه تدریس کړي، یوه ناتکمیل شوې اړتیا شته. دا به له تاسو څخه ډېره پانګه ونه غواړي چې یادو پېرودونکو ته د ورته روزنیزو توکو او تخنیکونو 

په کارولو رسه په خپلو موجوده کمپیوټر روزونکو رسه خدمات وړاندې کړئ . 

د هغو تولیداتو یا خدماتو وړاندې کولو لپاره نوې جغرافیوي سیمې پیدا کول چې تاسو یې اوس مهال وړاندې کوئ. 

خپل کاروبار ته د پراختیا ورکولو یوه بله الر د نويو موقعیتونو په ګوته کول دي. که چېرته تاسو وموندل چې ستاسو کاروبار په یو موقعیت کې په ښه توګه مخ پر 

وړاندې ځي، کوالی شئ چې دې ته ورته ځایونو په اضافه کولو رسه خپل کاروبار ته پراختیا ورکړئ. یو مهم ټکی چې باید په پام کې ونیول يش دا دی چې د 

موقعیتونو یا سیمو ترمنځ په کايف اندازه واټن وساتئ، څو هر نوی موقعیت یو داسې بازار ته خدمت وړاندې کړي چې په موجوده موقعیت کې ورته خدمات نه 

يش وړاندې کېدلی. تاسو یوه داسې نوی ځای نه غواړئ چې له موجوده موقعیت څخه کاروبار او بازار غال کړي؛ بلکې تاسو غواړئ چې هر نوی ځای یو نوي 

بازار ته خدمت وړاندې کړي. 

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې تاسو په لومړي ځل خپل کاروبار پیل کړ، تاسو ښایي ډېره څېړنه کړې وي. تاسو ښایي له سالکارانو څخه مشوره غوښتې وي؛ تاسو ښایي له خپلو ملګرو 

سوداګرو، د بازار د مطالعې او د نویو چمتو او موجوده رسچینو له الرې مو معلومات ترالسه کړي وي. تاسو د خپل کاروبار د چلښت لپاره په پیسو، وخت او هلو 

ځلو باندې پانګونه کړې. تاسو باید خپل کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره په پالن جوړونه کې هم ورته کار وکړئ. په خپله ساحه کې له همکارانو او نورو کاروبارونو 

رسه خربې وکړئ. په دې اړه فکر وکړئ چې د ودې لپاره په هر انتخاب کې ګټې او ستونزې څه شی دي.  دلته ځینې الرې شته چې په مټ یې کاروبارونه وده 

کوالی يش او تاسو یې ښایي د خپل کاروبار لپاره په دې اړه فکر کول وغواړئ:

حق االمتیاز )فرانچایز(

د نورو بریالیو کاروبارونو مالکینو ته اجازه ورکړئ، چې په یوه بله ساحه کې ستاسو د کاروبار یا رشکت په نامه ځان ته څانګه فعاله کړي. د هغو میتودونو، سیستمونو، 

بازارموندنو او پروسو په برابرولو رسه چې تاسو د نورو سوداګرو لپاره په بریالیتوب رسه جوړ کړي دي، هغوی ته به د یوه موقعیت د موندلو زمینه برابره کړي. دا په دې 

معنا چې تاسو به د پراختیا لپاره د ډېرې شتمنۍ له درلودو پرته له نوي فعالیت څخه مايل ګټې ترالسه کړئ، ځکه چې دا د حق االمتیاز لرونکي مسوولیت دی چې 

په نوي ځای کې کار  وکړي. فخریه په کابل کې د یوګا یوه بریالۍ سټودیو لري. د هغې ملګرې په هرات کې اوسېږي او فکر کوي چې هلته به د یوګا سټودیو ډېره 

بریالۍ وي، خو په دې نه پوهېږي چې څنګه یې پیل کړي. فخریه کوالی يش چې د ورته نوم، کالس مهالوېشونو، ډیزاین، بازارموندنې، موسیقي، د وسایلو منونې او 

د کارکوونکو د روزنیزو موادو په رشیکولو رسه خپلې ملګرې ته اجازه ورکړي چې د هغې د سټوډیو یو حق االمتیاز لرونکې يش. د هغې ملګرې به د نوي ځای د کرایې 

او د هرات یوګا سټوډیو د جوړولو او اداره کولو ټول لګښتونه ورکوي او فخریې ته به د دغه حق لپاره میاشتنی فیس ورکوي، څو د هغې ټول فکري ملکیت وکاروي. 

په دې ډول فخریه د حق االمتیاز په پراختیا رسه ګټه ترالسه کوي، خو د نوې سټوډیو د جوړولو او فعالیت ټول لګښت نه ورکوي . 
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د موجوده محصوالتو یا خدماتو پراختیا او د نورو شیانو ور زیاتول

کله چې تاسو د موجوده پېرودونکو یوه غوره ټولګه ولرئ او تل تاسو ته مراجعه کوي، نو ښايي تاسو وغواړئ د اوسنیو محصوالتو د مختلفو او نویو ډولونو په معريف 

کولو رسه خپل کاروبار ته پراختیا ورکړئ او موجوده پېرودونکو ته یې عرضه کړئ. دا چې هغوی له وړاندې له تاسو رسه تجارت کوي، نو دا اسانه ده چې هغوی 

ستاسو د نوي محصول یا خدمت وړاندېزونه ترالسه او ویې ګوري. فخریې پرېکړه وکړه چې د خپلو پېرودونکو د یوګا قالینچو، د مترین کاليو، عطري شمعو او 

حتی د ګاڼې/جواهرو له پلورلو رسه د خپل یوګا سټوډیو ته پراختیا ورکړي. دا چې هغوی هره اونۍ د کالس لپاره سټوډیو ته ورځي، فخریه په دې پوهېږي چې 

د خپل پلورنځي له ساحې هم باید لیدنه وکړي.  

د بازار بېالبېلو موقعیتونو ته پراختیا وکړئ

پرانيستلو رسه دغه کاروبار ته ال پراختیا  بریالیتوب رسه په یو موقعیت کې خپل کاروبار پرانیست، تاسو کوالی شئ چې د یو نوي ځای په  که چېرته تاسو په 

ورکړئ څو بېالبېلو جغرافیایي بازارونو او پېرودونکو ته خدمات وړاندې کړئ. دا اړینه ده، څو په نوي موقعیت کې د پېرودونکي د شالید په اړه څېړنه وکړئ او 

ډاډ ترالسه کړئ چې دا هم د اصيل ځای په څېر ګټور دی. یو بل ټکی چې باید په پام کې ونیول يش، دا دی چې نوی موقعیت باید له تاسو څخه د پخواين 

موقعیت پېرودونکي له السه ور نه کړي. تاسو غواړئ چې نوی ځای دې تاسو ته نوي پېرودونکي پیدا کړي څو ستاسو د کاروبار له پراختیا څخه مالتړ وکړي. 

کابل یو لوی ښار دی او فخریې په بېالبېلو ځایونو کې د څو یوګا سټوډیو ګانو د جوړېدو احتامل ولید. هغې ډاډ ترالسه کړ څو داسې ساحې وټاکي چېرته چې 

هغه پوهېږي خلک پیسې او د یوګا سټوډیو د فیس ورکولو توان لري، خو هغې داسې ساحې وټاکلې چې ترمنځ یې ډېر واټن دی او نه يش کوالی چې په سمه 

توګه بېالبېل خلک را جلب کړي. 

انالین کاروبار 

دا چې انټرنېټ نړیواله پراختیا ممکنه کړه، نو انټرنېټ دا نوره هم شونې کړه چې اوس کوالی شئ د خپل کاروبار د پراختیا د یوه مېتود په توګه الکټرونیکي 

سوداګري تررسه کړئ. الکټرونیکي کاروبار نسبتاً لږ وخت او لګښت ته اړتیا لري. الکټرونیکي سوداګري د بازارموندنې ځینو متخصیصنو او پر وخت پېرودونکو ته 

رسیدګي او د ټکنالوژۍ مراقبت ته اړتیا لري. فخریې ولیدل چې د هغې عطري شمعې ډېرې مشهورې دي. هغه وتوانېده څو د یوې نوې ویب پاڼې ترڅنګ یو 

کوچنی انالین فېسبوکي پلورنځی هم جوړ کړي او بیا یې د خپل یوګا له وېب پاڼې رسه ونښلوي. اوس هغه په ټول هېواد کې خپلې شمعې پلوري.  

 

نورو هېوادونو ته یې وغځوئ

که څه هم دا د انالین سوداګریزو پروګرامونو له اسانتیا رسه معموال یو لوی ګام دی، خو دا شوين ده چې خپل تولیدات یا خدمات د خپل هېواد له پولو پورې 

غاړو یا ټولې نړۍ ته خواره کړئ. ستاسو د تولید یا خدمت د ډول پر بنسټ، تاسو ښایي دې ته اړتیا ولرئ څو په هغو هېوادونو کې مناسب او وړ رشیک پیدا 

کړئ چې تاسو پرې خپل محصوالت پلورل غواړئ. په دې معنا چې تاسو په نړیواله کچه د خپل کاروبار د بریالۍ پراختیا لپاره په زیاته اندازه وخت او انرژي وقف 

کوئ. فخریې په هند او پاکستان کې ځایي رشکتونه پیدا کړل، څو د هغې شمعې وارد او په خپلو هېوادونو کې یې پر محيل پېرودونکو باندې وپلوري. هغه اوس 

په خپل وېب پاڼه کې اعالنونه ورکوي او شمعې یې اوسمهال په ټولو درې واړو هېوادونو کې موندل کېږي. 

C د دې برخې اصطالحات

حق االمتیاز – نورو خلکو ته اجازه ورکول څو ستاسو کاروبار په بېالبېلو ځایونو او ځینې وختونه په نورو هېوادونو کې پیل او اداره کړي.

بازارموندنه – خپلو پېرودونکو ته د رسیدګۍ او هغوی ته د دې ښکاره کولو پروسه چې ولې باید ستاسو تولیدات یا خدمات وپېري.

روزنه – یو پراخ مفهوم چې په کې د زده کړې داسې بېالبېل فرصتونه شامل وي کوم چې کارکوونکو ته وړاندې کېږي. اکرثه روزنې یا ټریننګونه د یوه پروګرام په 

توګه په غوره ډول ترشېح کېدلی يش کوم چې به له یوه کارکوونکي رسه مرسته وکړي څو د داسې ځانګړې پوهې یا میتودونو په اړه زده کړه وکړي چې له هغوی 

رسه په خپلو دندو کې له غوره فعالیت رسه مرسته کوالی يش. 

B  :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

بشپړ اسناد او سوابق )رېکارډ( باید ولې وساتم؟ 11. حسابداری	 

څرنګه باید پوه شم چې محاسب ته اړتیا لرم؟ 11. حسابداری	 
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مايل صورت حسابونه څه شی دي او زه یې کارولو ته ولې اړتیا لرم؟ 12. مايل مدیریت	 

د نقدي پیسو د ورکړې په ګډون د معاملو د اداره کولو غوره الرې چارې کومي دي؟ 12. مايل مدیریت	 

هرکله چې پوه شم چې زما یوه کارکوونکي غېراخالقي عمل کړی دی نو زه باید څه وکړم؟ 13. کاری اخالق 	 

زه اخالقي ستونزه یا معام لرم. زه باید اړين ګامونه څنګه غوره او پيل کړم؟ 13. کاری اخالق	 

یو غیر اخالقي کار زما پر کاروبار څه اغیزې لرلی يش؟ 13. کاری اخالق	 

A شته اضايف وسایل

د نړیوالې ودې او پراختیا لپاره پالن

د رقابتي تحلیل پاڼه
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 .۱۹
آیا زه د حق االمتیاز په ورکولو رسه 

خپل کاروبار پراخولی شم؟
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L اساسات

نورو خلکو ته اجازه ورکول څو په بېالبېلو ځایونو او په ځینې مواردو کې په نورو هېوادونو کې ستاسو د رشکت په نوم یوه څانګه جوړه او کاروبار پیل کړي، د حق 

االمتیاز ورکول کاروبار ته د پراختیا ورکولو یوه الره ده. دا چې وکوالی شئ چې د خپل کاروبار د پراختیا لپاره فرنچایز یا د امتیاز حق وکاروئ، یو مهم عنرص 

یې دا دی چې نور خلک باید و روزل يش او دا به زده کړي چې څنګه ستاسو کاروبار پر مخ بوځي.  کله چې تاسو نورو ته د خپل کاروبار حق االمتیاز ورکوئ، 

نو تاسو به عواید ترالسه کړئ؛ دا هغه وخت کله چې تاسو د امتیاز حق په بل شخص باندې پلورئ څو ستاسو د خپل کاروبار میتودونه، نوم او د بازار موندنې 

توکي وکاروي. تاسو به عموما د مشخصو کلونو او د ټاکيل ځای لپاره د خپل کاروبار حق االمتیاز ورکړئ.  د کاروبار د امتیاز حق د ورکړې په بدل کې تاسو ته 

معموالً دوه ډوله عواید درکول کېږي:

د ترالسه کولو فیس- تاسو ته به له بلې داسې ډلې رسه د اړېکې په پیلولو کې درکول کېږي کومه چې ستاسو د کاروبار پر بنسټ د یو ماډل په توګه کاروبار 	 

پیلوي او اداره کوي. 

رویالټي- تاسو ته د هغه خرڅالو پر بنسټ د پیسو درکول دي چې ستاسو د سوداګریز ماډل بله ډله کاروي. دا امتیاز معموالً د خرڅالو سلنه ده، خو ځینې 	 

وختونه کېدای يش چې د هر پلورل کېدونکي جنس لپاره یوه ټاکلې اندازه پیسې اويس.

K پدې اړه ال ډېر معلومات

کله چې تاسو د حق االمتیاز طریقې په کارولو رسه د کاروبار د پراختیا په اړه فکر کوئ، نو یو له مهمو اندېښنو څخه دا ده چې تاسو به د محصول یا خدمت په 

وړاندې کولو کې په مستقیم ډول ښکېل نه اوسئ، تاسو ښایي د خپل محصول یا خدمت په کیفیت او ثبات باندې مستقیم کنټرول له السه ورکړئ.  دا چې یو 

بل کس یا رشکت د هغه کاروبار نوم او شهرت چې تاسو جوړ کړی، کاروي، نو دا به تاسو ته یو خطر وي، که چېرته یاد رشکت کیفیت او دوام ته پاملرنه نه کوي. 

د امتیاز حق د ورکړې په برخه کې یوه بله مالحظه دا ده چې تاسو اوس نه یوازې د خپل رشکت، بلکې د هغو خلکو یا رشکتونو  د روزنې، د محصول د پراختیا، 

نوښت او بازارموندنې مسوولیت هم در په غاړه شو چې ستاسو د امتیاز حق یې ترالسه کړی دی. 

د حق االمتیاز ورکوونکي کاروبار دندې او مسولیتونه څه دي؟

که چېرته تاسو نورو خلکو یا کاروبارونو ته دا حق ورکوئ چې ستاسو د کاروبار ماډل وکاروي، نو تاسو ته د حق االمتیاز ورکوونکی ویل کېږي او له تاسو څخه به 

هیله کېږي څو دغه دنده او مسوولیت تررسه کړئ.  له تاسو څخه مته کېږي څو داسې بریايل محصوالت یا خدمات وړاندې او وده ورکړئ چې د نورو خلکو یا 

کاروبارونو )چې حق االمتیاز اخیستونکي ورته وایي( له لورې کاپي کېدای يش او اضايف محصوالتو او خدماتو ته په ودې ورکولو کې په دوامداره توګه نوښتګر 

وي.  که چېرته ستاسو د کاروبار ماډل له حق االمتیاز اخیستونکي څخه وغواړي چې ځان ته یو جال سوداګریز ځای ولري، نو له تاسو څخه دا هیله هم کېږي 

چې د یوه غوره موقعیت په ټاکنه او په سمو تجهیزاتو، تدارکاتو او د بازارموندنې په توکو رسه د دغه ځای په سمبالولو کې مرسته وکړئ.

کله چې د حق االمتیاز ترالسه کوونکی ستاسو د کاروبار ماډل په کارولو رسه خپل کاروبار پیل کړي، نو له تاسو څخه به هیله کېږي څو حق االمتیاز ترالسه 

کوونکی و روزئ او په دې اړه ورته معلومات ورکړئ چې څنګه کاروبار اداره کړي او خپل لومړين کارکوونکي و روزي. همدارنګه مته در څخه کېږي چې تاسو د 

حق االمتیاز ترالسه کوونکي او د هغه کارکوونکو ته دوامداره روزنیز پروګرام او زده کړې برابر کړئ، په ځانګړي توګه، کله چې تاسو نوي محصوالت یا خدمات 

معريف کوئ. 

 )signage( نښه  ډیزاین/منځپانګه،  وېب  رسنۍ،  ټولنیزې  خربتیاوې،  سوداګریزې  چې  برنډېنګ  او  موندنې  بازار  عمومي  د  راز  همدا  ورکوونکی  االمتیاز  حق 

استازیتوب او د محصوالتو یا خدماتو وړاندې کول او همدارنګه له سوداګریز ماډل رسه یو ځای د سوداګرۍ انځور په څېر مسایلو په وړاندې مسوولیت لري. 

حق االمتیاز ترالسه کوونکی به پر تاسو د حق االمتیاز ورکوونکي په توګه اتکا کوي، څو په کاروبار کې کارول کېدونکو مېتودونو او پروسو ته پراختیا ورکړئ او 

حق االمتیاز ترالسه کوونکي او د هغه کارکوونکو ته په دغو مېتودونو کې روزنه او زده کړه ورکړئ. له حق االمتیاز ورکوونکي څخه یوه بله مته هم کېږي څو په 

دوامداره توګه نوي مېتودونه او پروسې جوړې او ورته وده ورکړي. 
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د حق االمتیاز ترالسه کوونکي دندې او مسوؤلیتونه څه شی دي؟

له حق االمتیاز ترالسه کوونکي څخه مته کېږي، څو د محصوالتو یا خدماتو د وړاندې کولو پر مهال د حق االمتیاز ورکوونکي له لورې جوړ شوي میتودونه په 

سمه توګه رعایت او ثبات او کیفیت ته پاملرنه وکړي. کله چې ګڼ امتیاز اخیستونکي وي، نو په دې باندې ټینګار اړین دی چې د حق االمتیاز ترالسه کوونکي 

کیفیت د ټولو حق االمتیاز ترالسه کوونکو لپاره خورا مهم دی. حق االمتیاز ترالسه کوونکي باید د کیفیت شبکې کاروباریانو په توګه ځان ته پام وکړي د کومو 

چې ټولټال بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې هر له دوی څخه هر یو به څنګه د حق االمتیاز د محصوالتو او خدماتو کیفیت او ثبات سايت. 

تاسو باید همدارنګه خپل حق االمتیاز ترالسه کوونکي ته دا روښانه کړئ چې د هغوی یوه مهمه دنده او مسوؤلیت د خپلو فعالیتونو په اړه په چټکۍ او دقیق 

ډول د راپورونو او تخمینونو لېږل دي. دغه معلومات یا ریکارډونه نه یوازې د دې لپاره اړین دي چې تاسو د حق االمتیاز سمه اندازه عواید ترالسه کوئ، بلکې 

دا هم رضوري دي چې تاسو وکوالی شئ د فعالیت په اړه معلومات وګورئ او هغه ستونزمنې ساحې چې باید اصالح يش، په ګوته کړئ. د فعالیت معلومات له 

حق االمتیاز ترالسه کوونکو څخه په منظم ډول را ټولېږي او د دوی ترمنځ رشیکېږي څو هر حق االمتیاز ترالسه کوونکی وګوري چې دوی د حق االمتیاز په شبکه 

کې د نورو په پرتله څنګه کار کوي. 

C د دې برخې اصطالحات

د ترالسه کولو فیس – د حق االمتیاز د ټرون لپاره د ملکیت )د ملس کېدونکي او نه مليس کېدونکي( د اخیستلو په بدل کې د پیسو ورکړه. 

حق االمتیاز ورکول – نورو خلکو ته اجازه ورکول څو ستاسو کاروبار په بېالبېلو ځایونو او په ځینې حاالتو کې په نورو هېوادونو کې پیل او اداره کړي.

بازارموندنه – خپلو پېرودونکو ته د رسیدګۍ او هغوی ته د دې ښکاره کولو پروسه چې ولې دوی باید ستاسو محصوالت یا خدمات وپېري.

عواید – هغه پیسې چې معموال د محصوالتو یا خدماتو له خرڅالو څخه کاروبار ته راځي. 

خطر – د یو فرصت کارول دي کله چې تاسو په دې نه پوهېږئ چې کارونه به څنګه بدلون ومومي. 

حق االمتیاز – ستاسو د کاروبار د ماډل په کارولو رسه د بلې ډلې له لورې د خرڅالو پر بنسټ تاسو ته د پیسو درکول دي.  

روزنه– یو پراخ مفهوم چې پکې د زده کړې داسې بېالبېل فرصتونه شامل وي کوم چې کارکوونکو ته وړاندې کېږي. اکرثه روزنې د یو پروګرام په توګه په غوره 

ډول ترشېح کېدلی يش، کوم چې به له یوه کارکوونکي رسه مرسته وکړي څو د داسې ځانګړې پوهې یا میتودونو په اړه زده کړه وکړي چې له دوی رسه په خپلو 

دندو کې په غوره توګه فعالیت تررسه کولو کې مرسته کوالی يش. 

B  :د دې موضوع په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

بشپړ اسناد او سوابق )رېکارډ( باید ولې وساتم؟ 11. حسابداری	 

موجودي څه شی دی او څنګه کوالی شم خپله موجودي په غوره توګه مديریت کړم؟ 5. د عملیاتو او پروژې مدیریت	 

د عواېدو )د ګټې او زیان( صورت حسابونه څه دي او ترې څنګه کار واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

شتمنۍ څه شی دي؟ 12. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او باید څنګه یې جوړ کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

ګټه څه شی دی او خپله ګټه څنګه معلوموالی شم؟12. مايل مدیریت	 
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 .۲۰
کوم ډول مايل راپورونه یا پالنونه 
باید وکاروم چې خپل کاروبار ته 
پراختیا ورکول په پام کې ولرم؟  
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د مايل راپورونو په برخه کې داسې کوم تیار لېست نه شته چې د خپل کاروبار د پراختیا لپاره یې په پام کې ونیسئ، خو ځینې الرې چارې شته چې ښايي پام 

ورته وکړئ. 

د خپلو محصوالتو د تولید یا خپلو خدماتو د وړاندې کولو پرمهال تاسو کوالی شئ دې ته پام وکړئ چې د یوه پېرودونکي د فرمایش پوره کول څومره وخت نیيس. 

که چېرته پېرودونکو ته د هغوی د خوښې وړتیا خدمات وړاندې کول ډېر وخت نیيس او دا ښایي د دې نښه وي چې د کاروبار د پراختیا وخت را رسېدلی دی، 

نو تاسو کوالی شئ چې د خدماتو وړاندې کولو مهالوېش ته پراختیا ورکړئ او د پېرودونکو خدمتونه زیات کړئ.  تاسو ښایي د دې هیله هم ولرئ څو هغه سیمه 

مطالعه کړئ په کومه کې چې تاسو خرڅالو کوئ؛ که تاسو له لرې موقعیت څخه ډېر خرڅالو مشاهده کړ، دا ښایي د دې نښه وي چې همدا یې وخت دی، 

ترڅو په هغه ځای کې یو نږدې موقعیت ور اضافه کړئ چېرته چې ستاسو خرڅالو کېږي. 

که څه هم دا یو مايل راپور نه دی، تاسو کوالی شئ چې خپل د خرڅالو او بازار موندنې له ټیم رسه په منظم ډول د ارتباط له الرې د خپلو پېرودونکو د پراختیا 

پالنونو په اړه ګټور معلومات ترالسه کړئ. که چېرته دوی په یوه نوي ځای کې ستاسو لوی شمېر پېرودونکو لپاره د کاروبار د پرانیستلو په اړه څه ووايي، نو دا 

کېدای يش ستاسو لپاره یو دلیل وي چې کاروبار ته پراختیا ورکړئ او په خپل نوي ځای کې د پېرودونکو اړتیاوې په اغېزناک ډول پوره کړئ. 

ال زیات وپوهېږئ

خپل کاروبار ته د پراختیا ورکول به دې ته اړتیا ولري چې تاسو ډېر کار کوئ او پالن جوړوئ. الندې ځیني مايل راپورونه او د پالن جوړونې سپارښتنې/وړاندیزونه 

ذکر شوي دي. 

د پراختیا د لګښت اټکلیز راپور

د دې لپاره چې دا معلومه کړئ چې تاسو به کاروبار ته د پراختیا ورکولو لپاره څومره پانګې ته اړتیا ولرئ، نو تاسو باید لګښتونه اټکل کړئ. د بېلګې په توګه؛ د 

پرچون کاروبار د پراخولو لپاره به تاسو د ځمکې اجاره کولو، موقعیت پیدا کولو، د کارکوونکو ګومارلو او د اضايف موجودي لېست پېرودلو لپاره اټکلونو ته اړتیا ولرئ.  

ښه خرب دا دی چې دا ستاسو لومړی ځل نه دی چې لګښتونه مو باید اټکل کړئ او دا چې تاسو له وړاندې د خپل لومړي ځای د پرانيستلو تجربه لرئ، نو غالباً 

ډېره اسانه ده چې د دویم ځل لپاره لګښتونه اټکل کړئ. له خپل اوسني ځای څخه پخوانی بیالنس شیټونه او د عوایدو حسابونه وکاروئ څو اټکل کړئ چې له 

مايل اړخه به مو د نوي ځای د اداره کولو لومړنۍ څو میاشتې څنګه تېرې يش. په پام کې ولرئ چې خپل کاروبار ته پراختیا ورکول تل ستاسو د اوسني کار په 

څېر ساده نه وي، نو ډاډ ترالسه کړئ څو هر ډول پټ لګښتونه محاسبه کړئ کوم چې به ستاسو د کاروبار پراختیا پورې تړيل وي.  کله چې تاسو خپل اټکلونه 

بشپړ کړل، نو د هغه متویيل مقدار پیسو معلومول به درته اسانه وي چې تاسو ورته وړاندیز کوئ او تاسو به په غوره توګه چمتو اوسئ څو پور ورکوونکي یا پانګوال 

ته دا څرګنده کړئ چې د هغوی په ونډې رسه به د غوره پرمختګ لپاره تاسو څنګه پالن جوړوئ. 

خپل کاروبار او د شخيص اعتبار شهرت پیاوړی کړئ

د یوه کاروبار د خاوند په توګه تاسو باید تل کار وکړئ څو هر ځلې په خپل شخيص ژوند او کاروبار کې  په دوامداره توګه په خپل وخت د پیسو په ورکړې رسه 

خپل ټول مايل شهرت په لوړه کچه وساتئ. په ځانګړي توګه؛ که چېرته تاسو پالن لرئ چې د سوداګریز پور له الرې خپل کاروبار له مايل پلوه پراخ کړئ، نو ډاډ 

ترالسه کړئ چې تاسو د اوسنیو پور اخیستونکو تر منځ ښه شهرت لرئ. 

خپل غوره مايل رسچینې معلومې کړئ

کله چې تاسو خپل کاروبار ته پراختیا ورکوئ، نو ستاسو د متویل انتخابونه د هغه وخت په پرتله اوس زیات دي کله موچې په لومړي ځل کاروبار پیل کړ. 

د خپل کاروبار د اندازې او د کاروبار د پراختیايي پالنونو ارزښت ته په کتو، تاسو ښایي له یوه شخيص پانګوال رسه کار وکړئ څو ستاسو د کاروبار پراختیا له 

مايل پلوه متویل کړي. دغه ډول پانګونه کېدای يش چې ستاسو د کوچنیو کاروبارونو د ودې لپاره ګټور و اويس، ځکه چې هغوی ستاسو کاروبار د پراختیا په 

اړه داسې نظریې او تجربه وړاندې کوي چې تاسو یې خپله نه لرئ. تاسو ښایي وکوالی شئ چې له بانک یا مايل ادارې څخه د کوچني کاروبار لپاره د پور له 

الرې د خپل کاروبار د پراختیا پالن متویل کړئ. 

تخمین شوي خرڅالوونه

د کاروبار د پراختیا پرمهال د اړینو راپورونو له جملې څخه چې باید جوړ یې کړئ، د خرڅالو زیاتوايل راپور  دی چې تاسو یې په واقع بینانه ډول اټکل کوالی 

شئ. په ځینو مواردو کې، زیاتې تقاضا ته د رسېدنې لپاره د کاروبار پراخوال کوالی يش چې د عوایدو زیاتوايل په پرتله ډېر لګښت ولري. په دې اړه اغېزناکه 
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محاسبه وکړئ چې ایا یوه پراختیا به کومه پایله ولري او که نه، هیله بخښوونکي او محافظه کارنه لګښتونه او د عوایدو تخمینونه محاسبه کړئ، ترڅو وکوالی 

شئ چې د دغه شمېرو په وړاندې خپل نور تحلیلونه تررسه کړئ.

د پراختیا لګښت

په ځینو پراختیاوو کې یو ځل پېرودونې شاملې وي لکه – نوې ماشیرني یا نوی ځای، یا لنډ مهاله لګښتونه لکه – د بازارموندنې کمپاین یا د کارکوونکو ګامرنې 

او روزنه. د کاروبار د پراختیا لومړين لګښتونه محاسبه کړئ، په کومو کې چې جاري عملیايت لګښتونه شامل نه وي، څو د دې په تشخیص کې دررسه مرسته 

وکړي چې کله عاید او لګښت رسه مساوي او د ګټې په ترالسه کولو به پیل کوئ.

لګښتونه عملیايت 

مخکې له دې چې د کاروبار په پراخولو پیل وکړئ، د خپل فعالیت اضايف لګښتونه محاسبه کړئ. په دې کې ښایي ډېر کارکوونکي او تدارکات، اضايف کرایه، 

ګټنې او د ماشیرنۍ یا تجهیزاتو ساتنه یا مراقبت شامل وي. د تولید او اضايف لګښتونو لپاره خپلې شمېرې په ګوته کړئ. کله چې تاسو په دغو شمېرو پوه 

شوئ، نو خپله بالقوه یا احتاميل ګټه په ګوته کړئ او له هغه ټولیزو لګښتونو رسه یې پرتله کړئ چې تاسو د کاروبار د پراختیا لپاره مشخصه کړې وه. که چېرته 

یې پایله دا وي چې د کاروبار له پراخولو څخه د کومې معقولې ګټې چانس نه شته، نو ښايي تاسو له دغه کار څخه الس په رس شئ یا په خپله تګالره کې د پام 

وړ بدلون راولئ. که چېرته پایله لږه اندازه ګټه وښي، خو د کاروبار د پراختیا لپاره د لګښتونو جربان ډېر وخت نیيس؛ تاسو ښایي په دغې تګالرې باندې بیاکتنه 

وکړئ او یا له دغه پراختیايي پالن څخه الس په رس شئ. 

C د دې برخې اصطالحات

بيالنس شیټ – هغه مايل سند چې ښيي تاسو په خپل کاروبار کې څومره پیسې لرئ او څومره پور باید په ټاکيل وخت کې ادا کړئ. 

پانګه – هغه پیسې چې د یوه کاروبار د پیلولو او اداره کولو لپاره ورته اړتیا وي.

لګښت – د هغه څه ترالسه کولو لپاره چې تاسو یې غواړئ یا ورته اړتیا لرئ، ورکړل شوې پیسې.

د پېرودونکو خدمات – هغه ټول فعالیتونه چې له پېرولو مخکې، د پېرلو په جریان کې او له پېرلو وروسته د پېرودونکو ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره تررسه 

کېږي. 

پانګه وال – هغه شخص یا اداره چې د یو شخص یا ادارې په بریالیتوب کې د ګډون په موخه چېرته چې دوی پانګه وال دي، بل شخص یا کاروبار ته پیسې یا 

رسچینې ورکوي. 

عملیايت لګښتونه – د کاروبار د اداره کولو لپاره ورځني جاري لګښتونه.

ګټه – هر هغه مثبت مقدار پیسې چې له عوایدو څخه د لګښتونو له منفي کولو وروسته پاتې کېږي )عاید(. 

بازارموندنه – خپلو پېرودونکو ته د الرسيس او هغوی ته دا قناعت ورکول چې ولې ستاسو محصول یا خدمت وپېري. 

عواید – هغه پیسې چې معموالً د توکو یا خدماتو له خرڅالو څخه ترالسه کېږي. 

B :په دې اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره الندې مطالب وګورئ

زه باید بشپړ اسناد او مدارک )رېکارډ( باید ولې وساتم؟ 11. حسابداری	 

لېجر څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

د حسابو د کوډېنګ جوړښت )Chart of aCCount( څه شی دی؟ 11. حسابداری	 

زه نقدې پیسې څنکه اداره کوالی شم؟ 11. حسابداری	 
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زه عواېد څنګه ثبتولی شم؟ 11. حسابداری	 

د نقدو پیسو د ورکړې په ګډون د معامالتو د اداره کولو تر ټولو غوره طریقه کوم یوه ده؟ 12. مايل مدیریت	 

د عواېدو )د ګټې او زیان( صورت حسابونه څه دي او ترې څنګه کار واخلم؟ 12. مايل مدیریت	 

بېالنس شيټ ته ولې اړتیا لرم او باید څنګه یې جوړ کړم؟ 12. مايل مدیریت	 

A شته اضايف وسایل

د ودې د عمل پالن

د سوداګریزو ریکارډونو شیټ

د سوداګریز پالن طرحه

پیلیز لګښتونه او د ودې پانګې شیټ

د مساوي عاید او لګښت د تحلیل پاڼه

د نقدي پیسو د جریان صورت حساب

د بودیجې د ګټې او تاوان )عایداتو( صورت حساب
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وسیيل    


