
 مفهوم معادل انگلیسی واژه شماره

 Corporate Registry Bureau  ازاضُ ثجت ضطوت  .1
اظ ازاضات ظیطهدوَػِ سبظهبى ثجت اسٌبز ٍ اهالن وطَض است وِ ٍظیفِ اغلی آى اًدبم اهَض 

 ّب ٍ هَسسبت غیطتدبضی است.  تغییطات ثجتی اضربظ حمَلی اػن اظ ضطوتًیع ثجتی ٍ 

 Merger ازغبم  .2

ضًَس ٍ یه ضرػت  تطویت هی هَخت آى زٍ یب چٌس ضطوت زض ّن ثِ است وٍِضؼیتی 

ِ یه یب چٌس ضطوت ضَز یب آًى آى ازغبم افمی گفتِ هیوٌٌس وِ ثِ  حمَلی سَهی ضا ایدبز هی

 ضَز. گطزًس وِ ثِ آى ازغبم ػوَزی گفتِ هی ػوَهب ثعضگتط ازغبم هیٍلی زض یه ضطوت هَخَز 

 Patent اذتطاع  .3

اذتطاع ّبی غٌؼتی ٍ ػالئن تدبضی،  عجك تؼطیف لبًًَگصاض زض لبًَى ثجت اذتطاػبت، عطح

س ٍ ٌوٌ ذبظ ضا اضائِ هیای  است وِ ثطای اٍلیي ثبض فطآیٌس یب فطآٍضزُ یًتیدِ فىط فطز یب افطاز

  .سًٌوبی آًْب حل هی، غٌؼت ٍ هبًٌس ، في، فٌبٍضیهطىلی ضا زض یه حطفِ

  Article of Association اسبسٌبهِ  .4

 وٌٌسُ ضطایظ ازاضُ آى است. اسبسٌبهِ سٌس هبزض ٍ اغغالحب لبًَى ضطوت است وِ ثیبى

تؼساز اػضبی ّیئت ع سْبم، ًحَُ ازاضُ هدبهغ ػوَهی، ًَهَسسیي تَافمبت ذَز زضذػَظ 

وِ ایي وٌٌس، ثب ایي لیس  ٌس آى ضا زض ایي سٌس زضج هیًحَُ ازاضُ ّیئت هسیطُ ٍ هبًهسیطُ، 

   ثبضس.  ضسُ تَسظ لبًًَگصاض هغبیطت زاضتِ تَافمبت ًجبیس ثب لَاػس آهطُ ٍضغ

 Trade Secret اسطاض تدبضی  .5

افعاضّب ٍ  الگَّب، ًطم ّب، فطهَل اسطاض تدبضی ضبهل اعالػبت،عجك لبًَى تدبضت الىتطًٍیىی 

ّبی اًدبم تدبضت ٍ  ًطسُ، ضٍش هٌتطط ّب ٍ فطایٌسّب، تألیفبت ّب، تىٌیه ّب، اثعاض ٍ ضٍش ثطًبهِ

ّبی تدبضی ٍ  فْطست هطتطیبى، عطح  هبلی، ّب ٍ فطاگطزّب، اعالػبت زاز ٍ ستس، فٌَى، ًمطِ

التػبزی ثَزُ ٍ زض زستطس ػوَم لطاض ًساضز   اضظش اهثبل ایٌْب است، وِ ثِ عَض هستمل زاضای

 ت. اس ضسُ اظ آًْب اًدبم  حطاست ای ثطای حفظ ٍ ّبی هؼمَالًِ ٍ تالش

  Mutual RevoKation البلِ لطاضزاز   .6

تَافك توبم عطفیي هٌؼمسوٌٌسُ یه لطاضزاز یب ػمس ثطای اًحالل آى لطاضزاز یب ػمس است. ّوبى 

وٌٌس ّوبى ػمس ضا هٌحل وٌٌس ٍ  اضربغی وِ ضٍظی ػمس ضا ثَخَز آٍضزًس، ثب یىسیگط تَافك هی

 ثِ ضاثغِ حمَلی ذبتوِ زٌّس. 

  Company Dissolution ضطوت اًحالل  .7
ضَز وِ ثط اثط العام لبًًَی )اًحالل اخجبضی( ٍ یب تَافك  اًحالل ضطوت ثِ ٍضؼیتی گفتِ هی

 ضٍز.  هیبى سْبهساضاى )اًحالل اذتیبضی(، ضرػیت حمَلی ضطوت اظ ثیي هی

  Termination اًحالل لطاضزاز  .8
هَخت آى زیگط ػمس یب لطاضزاز ٍخَز ًساضز ٍ ضاثغِ حمَلی هیبى عطفیي،  ٍضؼیتی است وِ ثِ

 اظ ثیي ذَاّس ضفت. 

 Securities اٍضاق ثْبزاض  .9
ّط ًَع ٍضلِ یب هستٌسی است وِ هتضوي حمَق عجك تؼطیف لبًَى ثبظاض اٍضاق ثْبزاض ایطاى، 

 .اًتمبل ثطای هبله ػیي ٍ یب هٌفؼت آى ثبضس هبلی لبثل ًمل ٍ

 Debenture اٍضاق لطضِ  .10

اظ زاضًسُ هجبلغ هطرػی ضا  آى،یب غبزضوٌٌسُ اٍضاق لطضِ ًَػی اظ اٍضاق ثْبزاض است وِ ًبضط 

ّوطاُ زضغسی سَز آى ضا ثِ  گیطز ٍ زض سطضسیسّبی هطرع اغل هجلغ ثِ اٍضاق لطؼ هی

  ًوبیس.  ذطیساض اٍضاق لطضِ پطزاذت هی

اػن اظ آٍضزُ ًمسی )ٍخِ ًمس( یب غیطًمسی )زاًص فٌی، اذتطاع، هله ٍ ...( است وِ ّط وسام اظ   Shareholder Contribution آٍضزُ سْبهساض  .11



گیطز. ًػبة سْبم ّط سْبهساض ثط اسبس  ثطػْسُ هی گیطی یه هطبضوت عطفیي، ثطای ضىل

  گطزز.  ًػبة آٍضزُ ٍی هحبسجِ هی

 Put Option اذتیبض هؼبهلِ فطٍش  .12
ٍ زض اظای زضیبفت  سیسطضس زض ضا ِیپبزاضایی  فطٍشاذتیبض  آى ٍضلِ ثْبزاضی است وِ ثِ زاضًسُ

 .زّسیههجلغی هطرع 

 Call Option اذتیبض هؼبهلِ ذطیس  .13
ٍ زض اظای پطزاذت ٍضلِ ثْبزاضی است وِ ثِ زاضًسُ آى اذتیبض ذطیس زاضایی پبیِ ضا زض سطضسیس 

 زّسهیهجلغ هطرع 

 اعالػبتی است وِ اظ ٍیژگی هحطهبًگی ثطذَضزاض است.  Confidential Information اعالػبت هحطهبًِ  .14

 Share Transfer اًتمبل سْبم   .15

یب ثیغ، هبلىیت سْبم ذَز ضا ثِ ضرع ٍضؼیتی است وِ یه سْبهساض اظ عطیك ػمس غلح 

هتٌبسجب وٌس ٍ ًػبة سْبم ذَز ضا  زیگطی اػن اظ سبیط سْبهساضاى یب اضربظ ثبلث هٌتمل هی

 . ضسبًس یب ثِ غفط هی زّس وبّص هی

  Subscription پصیطُ ًَیسی  .16
س تؼْ ٍ یب ًوبیٌسُ لبًًَی آى ٍ )ضطوت( اظ ًبضط اظخولِ سْبم فطآیٌس ذطیس اٍضاق ثْبزاض

 از است. عجك لطاضزاٍضاق پطزاذت ٍخِ وبهل آى 

 Vesting ترػیع سْبم ثط اسبس هست وبضوطز  .17

ّبی  سطی ضبذع فطآیٌسی است وِ سْبم عجك یه ثبظُ ظهبًی یب ثط اسبس زستیبثی ثِ یه

ّبی آى  گیطز ٍ سْبهساضاى زضثبضُ ضطایظ، اٍغبف ٍ ٍیژگی ثِ ضرع تؼلك هیولیسی ػولىطز، 

 وٌٌس.  زض حسٍز لبًَى تَافك هی

 Projection تعضیك سطهبیِ  .18
ضَز  زاذت سطهبیِ تؼْسضسُ ٍی گفتِ هیثِ فطآیٌس ایفبی تؼْسات یه سْبهساض زضذػَظ پط

 گیطز.  ّبی ظهبًی همطض ثط اسبس تَافمبت عطفیي، غَضت هی وِ زض ثبظُ

 Conflict of Interests تؼبضؼ هٌبفغ  .19
ٍضؼیتی است وِ ثِ هَخت آى هٌبفغ ضرػی یه یب تؼسازی اظ سْبهساضاى ثب هٌبفغ ضطوت زض 

 گیطز.   تؼبضؼ لطاض هی

  Commitments تؼْسات  .20
اًدبم زازى یب اًدبم  اًتمبل یب تسلین هبل، هَخت آى ضرع هلتعم ثِ ضاثغِ حمَلی است وِ ثِ

 ضَز.  ًسازى وبضی هی

 Memorandum of Understanding ًبهِ تفبّن  .21

ضَز  ًَػی سٌس ّوىبضی است وِ ػوَهب ثطای تَافمبت غیطهبلی هیبى زٍ یب چٌس عطف اهضب هی

ضَز. زض ػیي  اًساظ ضٍاثظ هیبى عطفیي ًگبُ هی ػٌَاى سٌس چطن ٍ هطسَم است وِ ثِ آى ثِ

ًبهِ ٍخَز ًساضز ٍ زضغَضت تَافك  حبل اظ ًظط حمَلی هٌؼی ثطای زضج تَافمبت هبلی زض تفبّن

ثطذالف تػَض ضایح، ٍخَز  آٍض تجسیل وطز. یه تَافك العام ثًِبهِ ضا  ضَز تفبّن عطفیي، هی

 آٍض ثَزى یه ضاثغِ حمَلی ًیست.  هٌعلِ غیطالعام ثِ« ًبهِ تفبّن»ػٌَاى 

 گَیٌس.   ثِ حبلت زض اذتیبض گطفتي هبلىیت یه هبل، توله هی Acquire توله  .22

 ضَز.  ثِ فطآیٌس ثجت ضسوی تبسیس یه ضطوت )ضرػیت حمَلی هستمل اظ ضطوب( گفتِ هی Company Registration ثجت ضطوت  .23

 Check چه  .24

چه ثطای پطزاذت هجلغی ثِ زاضًسُ چه سٌس تدبضی است وِ هتضوي تؼْس غبزضوٌٌسُ 

تَاًس ٍخِ هٌسضج ثط آى ضا زضیبفت  ػلیِ است. زاضًسُ ثب اضائِ چه ثِ ثبًه هی تَسظ ثبًه هحبل

 ًوبیس. 



 Good Will حسي ًیت  .25
ات ضٍز فطز ثػَضت غبزلبًِ ٍ هٌػفبًِ ٍظبیف ٍ تؼْس ٍیژگی ٍ حبلتی است وِ اًتظبض هی

 لطاضزازی ذَز ضا ایفب وٌس ٍ تالش هؼمَل ٍ هتؼبضفی ثطای ایفبی ایي تؼْسات ثىبض گیطز. 

 ثِ هؼٌبی زستوعز لبثل پطزاذت ثِ ًیطٍی اًسبًی ضبغل زض وبضگبُ وبضفطهب است.  Salaries )زستوعز( حمَق  .26

  Preemption Right حك اٍلَیت  .27
تَاًس همسم ثط سبیطیي اظ یه اهتیبظ یب هٌبفغ هبلی  حمی است وِ ثِ هَخت آى زاضًسُ، هی

 ثطذَضزاض ضَز. 

  Right of First Refusal حك اٍلیي استٌىبف  .28

هَخت آى ّط وسام اظ سْبهساضاى وِ  گصاض است وِ ثِ یىی اظ حمَق ضایح هَضز هغبلجِ سطهبیِ

توبیل زاضًس سْبم ذَز ضا هٌتمل وٌٌس، اثتسا پیطٌْبز ذطیساضی آى سْبم ضا ثِ زاضًسُ ایي حك 

ثبلث هبیل ثِ ذطیساضی ثَز، ًسجت ثِ اضربظ  ٍیگصاض( پیطٌْبز زٌّس تب اگط  )اغَال سطهبیِ

زٌّسُ ثتَاًس  ثبضس ٍ اگط زاضًسُ ایي حك، ًرَاّس ایي سْبم ضا ثرطز، فطز اًتمبل حك تمسم زاضتِ

هطبثِ چٌیي حمی ثطای اٍلَیت توبم یب ثطذی اظ آى سْبم ضا ثِ اضربظ ثبلث هٌتمل وٌس. 

 سْبهساضاى ثطای ذطیساضی سْبم خسیس غبزضُ تَسظ ضطوت ًیع ٍخَز زاضز. 

 Voting Right حك ضای   .29

هَخت آى سْبهساض  یىی اظ حمَق غیطهبلی ّط سْبهساض زض یه ضطوت تدبضی است وِ ثِ

ض غالحیت هدبهغ ػوَهی ضطوت، هتٌبست ثب ًػبة سْبهی وِ ّبی ز گیطی تَاًس زض تػوین هی

ثطایي، اػضبی ّیئت  ػالٍُّب هطبضوت وٌس.  گیطی زاضز، حك ضای ذَز ضا اػوبل ٍ زض تػوین

 وٌٌس.  هسیطُ ًیع ثب اػوبل حك ضای ذَز زض ضاّجطی ٍ هسیطیت ضطوت، هطبضوت هی

  Control Premium حك وٌتطلی  .30

تَاًس ثط اتربش تػویوبت حیبتی ٍ ولیسی یه ضطوت یب  حمی است وِ ثِ هَخت آى زاضًسُ هی

ٍ هتؼبلجب هسیطیت ٍ ّسایت ضطوت هبًٌس اًتربة یه یب چٌس ػضَ ّیئت هسیطُ ٍوبض  وست

 تبثیطگصاض ثبضس. 

 Tag Along Right یب حك فطٍش هطتطن حك ّوطاُ ضسى  .31

سْبهساضاى خعء ٍ ذطز زض یه ضطوت ، ٍ عطفیي افمبت هیبى سْبهساضاىعجك تَحمی است وِ 

ل وِ اوثطیت ذبغی اظ سْبهساضاى ثرَاٌّس، سْبم ذَز ضا هٌتم هَخت آى زضغَضتی زاضًس وِ ثِ

وٌٌس، سْبهساضاى خعء ٍ ذطز ّن ثتَاًٌس زض ایي فطٍش هطبضوت وٌٌس ٍ سْبم آًبى ًیع زض ایي 

بم اللیت زض لطاضزاز زضج فطآیٌس لبثل فطٍش ثبضس. ایي حك ثطای ضػبیت لبثلیت ًمسضًَسگی سْ

 ضَز. هی

 Drag Along Right  حك ّوطاُ وطزى  .32

سْبهساضاى اوثطیت زض یه ضطوت عجك تَافمبت هیبى سْبهساضاى ٍ عطفیي، است وِ  یحم

فطٍش سْبم ذَز ثِ  وِ اوثطیت ذبغی اظ سْبهساضاى تػوین ثِ هَخت آى زضغَضتی زاضًس وِ ثِ

اوثطیت ثتَاًٌس وِ لطاض است ول سْبم ضطوت فطٍذتِ ضَز،  ضرع ثبلثی ثگیطًس یب ٌّگبهی

 وٌٌس.  ضبى ضا ثِ ذطیساض هٌتمل اللیت ضا هدجَض وٌٌس تب آًْب ًیع سْبم

 Intellectual Property Rights فىطی  حمَق زاضایی  .33
ّبی غٌؼتی  حك اذتطاع، عطحّبی فىطی هبًٌس  ضَز وِ اظ زاضایی ثِ لَاًیي ٍ همطضاتی گفتِ هی

 وٌس.  ٍ هبًٌس آى حوبیت هی

  Consumer Rights وٌٌسُ  حمَق هػطف  .34
ای زض یه غٌؼت ذبظ زضًظط  حمی است وِ لبًًَگصاض ثطای حوبیت اظ اضربظ غیطحطفِ

وٌس.  ای حوبیت هی وٌٌسُ حطفِ وٌٌسُ یب ػطضِ است ٍ اظ ایي عطیك اظ آًْب زض همبثل تَلیس گطفتِ



وٌٌسُ  حك اًػطاف ّفت ضٍظُ ذطیساض زض فطٍش الىتطًٍیه وبال، یىی اظ هػبزیك حمَق هػطف

 است.  ضسویت ضٌبذتِ ضسُ ى تدبضت الىتطًٍیه ثِاست وِ زض لبًَ

  Dispute Settlement حل ٍ فػل اذتالفبت  .35

ضَز وِ عطفیي اظ عطیك آى، اذتالفبت حبغل  ای گفتِ هی ثِ فطآیٌس یه یب چٌس هطحلِ

وٌٌس. گبُ ایي فطآیٌس اظ عطیك هحبون ػوَهی زازگستطی  یه ضاثغِ حمَلی ضا ضفغ هیزضًتیدِ 

است ٍ گبُ ًیع زاضای یه هطحلِ هیبًدیگطی اٍلیِ است ٍ گبُ ًیع عطفیي یه زاٍضی سبظهبًی 

  وٌٌس.  یب هَضزی ضا ثطای حل ٍ فػل اذتالفبت اًتربة هی

 ًوبیس. هجلغی، وبال یب ذسهتی ضا ذطیساضی ٍ تْیِ هی ضرػی است وِ زض همبثل پطزاذت Purchaser ذطیساض  .36

 هحػَل فىط اًسبى ٍ اثساع شّي اٍ است. ًَػی اظ زاضایی است وِ   Intellectual Property, IP زاضایی فىطی  .37

 Knowledge Based زاًص ثٌیبى  .38
ّستٌس وِ ایي ضبذػِ ثَاسغِ زاٍضی ّبی ضٍظ  فٌبٍضی زاًص فٌی ٍ ّبی هجتٌی ثط ضطوت

 است.  آًْب احطاظ ضسُاضظیبثی ٍ پس اظ عی فطآیٌسّبی ضثظ  ًْبزّبی لبًًَی شی

 Lock in Period زٍضُ ظهبًی حجس  .39
ٍوبض  وٌٌس سَز حبغل اظ ػولىطز وست ثبظُ ظهبًی است وِ ثِ هَخت آى سْبهساضاى تَافك هی

 ضا ثطزاضت ًىٌٌس تب ایي هٌبثغ هبلی زٍثبضُ زض ضاستبی تَسؼِ آى هطبضوت ثىبض ضٍز. 

 Dilution ضلیك ضسى  .40
افعایص سطهبیِ  زضًتیدِ یب ضطوت زض یه هطبضوتثِ فطآیٌس وبّص ًػبة سْبم یه سْبهساض 

  ضَز.  اعالق هی

 Option Pool سجس سْبم تطَیمی  .41

هَخت تَافك هیبى  هیعاًی اظ سْبم توبم یب ثطذی اظ سْبهساضاى یه هطبضوت/ضطوت است وِ ثِ

ٍوبض، زضًظط  گصاضاى یه وست ًیطٍی اًسبًی ولیسی یب ثٌیبىثطای خصة ػٌَاى هطَق  ثِآًْب، 

  ضَز تب ثط اسبس ثطًبهِ سْبم شذیطُ وبضوٌبى ولیسی ثِ ایي افطاز تولیه ضَز.  گطفتِ هی

 Employee Stock Ownership Plan ثطًبهِ سْبم شذیطُ وبضوٌبى ولیسی  .42
فطآیٌس اًتمبل سْبم تطَیمی ثِ وبضوٌبى ولیسی هَخت آى ضطایظ، ًحَُ ٍ  ای است وِ ثِ ثطًبهِ

 گطزز.  ٍوبض هطرع هی گصاضاى یه وست یب ثٌیبى

  Promissory Note سفتِ  .43
استفبزُ  ٍضَز  ػٌَاى یه سٌس تضویي ثىبض گطفتِ هی سٌسی تدبضی است وِ اهطٍظُ ثیطتط ثِ

 چٌساى ضایح ًیست.زیگط ػٌَاى سٌس پطزاذت  اظ آى ثِ

 Stock سْبم  .44

الیحِ اغالح لسوتی اظ هَاز لبًَى تدبضت، سْن لسوتی اظ  24عجك تؼطیف هٌسضج زض هبزُ 

سطهبیِ ضطوت سْبهی است وِ هیعاى هطبضوت ٍ تؼْسات ٍ هٌبفغ غبحت آى ضا هطرع 

 یه سٌس لبثل هؼبهلِ است. وٌس ٍ  هی

 Treasury Shares سْبم ذعاًِ  .45

گطزز. زض  َسظ ّوبى ضطوت ذطیساضی هیثرطی اظ سْبم ػبزی یب هوتبظ یه ضطوت است وِ ت

ًظبم حمَلی ایطاى ثِ هَخت همطضات الیحِ اغالح لسوتی اظ هَاز لبًَى تدبضت، ذطیس سْبم 

ّبیی  ضطوت تَسظ ّوبى ضطوت هوٌَع ضسُ است؛ اهب زض ػیي حبل عجك ضَاثظ ٍ چبضچَة

َز ضا ذطیساضی تَاًٌس تب سمف هطرػی سْبم ذ ّبی ثَضسی هی زض ثبظاض سطهبیِ ایطاى، ضطوت

 وٌٌس. 

 گطزز.  غبزض هیضطوت سْبهی است وِ زض فطآیٌس تبسیس یب زض فطآیٌس افعایص سطهبیِ  Issued Share سْبم غبزض ضسُ   .46

 سْبهی است وِ اظ اهتیبظات سْبم هوتبظ ثطذَضزاض ًجبضس.  Common Stock سْبم ػبزی  .47



  Preferred Stock سْبم هوتبظ  .48
هیبى سْبهساضاى، زاضًسُ آى اظ اهتیبظات هبلی، غیط هبلی یب ّط سْبهی است وِ حست تَافمبت 

 زٍ ثطذَضزاض است.

 وِ لسوتی اظ سطهبیِ ضطوت ضا زض لبلت سْن زض اذتیبض زاضز. ضرع حمیمی یب حمَلی است Shareholder سْبهساض  .49

 ضَز. گفتِ هیوِ سْبم ٍی، ػبزی است، سْبهساض ػبزی  ثِ ضرػی Active Shareholder سْبهساض ػبزی  .50

 ضَز. وِ سْبم ٍی، هوتبظ است، سْبهساض هوتبظ گفتِ هی ثِ ضرػی Passive Shareholder سْبهساض هوتبظ  .51

 Anti-Dilution Clause سْبم  ضطط ػسم ضلیك ضسى  .52

است، زض  ًفغ ٍی ٍضغ ضسُ ضطعی است وِ ثَاسغِ آى، ًػبة سْبم عطفی وِ ضطط ثِ

وٌس. عجیؼی است زض ضطایغی وِ لطاض ثبضس سْبم  فطآیٌسّبی افعایص سطهبیِ وبّص پیسا ًوی

ضسگی ثیطتط ًسجت ثِ سبیط  سْبهساضاى ضلیك ضَز، ًتیدِ زضج ایي ضطط، تحویل ضلیك

 ذَضزاض ًیستٌس.  سْبهساضاى است وِ اظ ایي ضطط ثط

 ضَز.  ّبی ثبهسئَلیت هحسٍز ثىبض گطفتِ هی سٌسی هطبثِ اسبسٌبهِ است وِ زض ضطوت  Deed of Partnership ًبهِ  ضطوت  .53

 Business Enterprise ضطوت تدبضی  .54
ضطوتی وِ ثطای اًدبم اهَض تدبضی هیبى زٍ یب چٌس ضرع حمیمی یب حمَلی تبسیس ٍ تطىیل 

 گطزز. هی

 Limited Liability Company ضطوت ثبهسئَلیت هحسٍز   .55

تدبضتی تطىیل ض ت وِ ثیي زٍ یب چٌس ًفط ثطای اهَضطوتی اسعجك همطضات لبًَى تدبضت، 

فمظ  ،ضسُ ثبضس سْبم یب لغؼبت سْبم تمسین  ضسُ ٍ ّط یه اظ ضطوبء ثسٍى ایٌىِ سطهبیِ ثِ

 ت.طوت هسئَل لطٍؼ ٍ تؼْسات ضطوت استب هیعاى سطهبیِ ذَز زض ض

 General Partnership ضطوت تضبهٌی  .56

ضطوت تضبهٌی ضطوتی است وِ زض تحت اسن هرػَغی ثطای عجك همطضات لبًَى تدبضت، 

اگط زاضایی ضطوت ثطای   ضَز: یب چٌس ًفط ثب هسئَلیت تضبهٌی تطىیل هی اهَض تدبضتی ثیي زٍ

 .وبفی ًجبضس ّط یه اظ ضطوبء هسئَل پطزاذت توبم لطٍؼ ضطوت است تأزیِ توبم لطٍؼ

 Private Joint Stock Company ضطوت سْبهی ذبظ  .57
ضطوتی است وِ توبم سطهبیِ آى زض هَلغ تبسیس هٌحػطا تَسظ عجك همطضات لبًَى تدبضت، 

   است.  هَسسیي تبهیي گطزیسُ

 Public Joint Stock Company ضطوت سْبهی ػبم  .58
وت ضا اظ ضطوتی است وِ هَسسیي آى، لسوتی اظ سطهبیِ ضطعجك همطضات لبًَى تدبضت، 

 وٌٌس. تبهیي هیعطیك فطٍش سْبم ثِ هطزم 

 Joint Stock Company ضطوت هرتلظ سْبهی  .59
ضطوت هرتلظ سْبهی ضطوتی است وِ زض تحت اسن هرػَغی عجك همطضات لبًَى تدبضت، 

 َز. ض هی ب چٌس ًفط ضطیه ضبهي تطىیلٍ یه ی ضطوبء سْبهی تؼسازیثیي 

  Limited Partnership ضطوت هرتلظ غیطسْبهی  .60

هرػَغی ثیي  ضطوتی است وِ ثطای اهَض تدبضتی زض تحت اسنعجك همطضات لبًَى تدبضت، 

اًتطبض سْبم  ًفط ضطیه ثب هسئَلیت هحسٍز ثسٍى  یب چٌسیه یب چٌس ًفط ضطیه ضبهي ٍ یه 

  ز. ضَ تطىیل هی

  Proportional Liability Partnership ضطوت ًسجی  .61

ضطوتی است وِ ثطای اهَض تدبضتی زض تحت اسن هرػَغی ثیي عجك همطضات لبًَى تدبضت، 

زض ضطوت ای است وِ  ًسجت سطهبیِ چٌس ًفط تطىیل ٍ هسئَلیت ّط یه اظ ضطوبء ثِ زٍ یب

  است.  تِگصاض

ّطگًَِ ّبی غٌؼتی ٍ ػالئن تدبضی،  عجك تؼطیف لبًًَگصاض زض لبًَى ثجت اذتطاػبت، عطح  Industrial Design عطح غٌؼتی  .62



ای  گًَِ ، ثِ ّب ٍ یب ثسٍى آى ، ضًگ ذغَط ثؼسی ثب ّب ٍ ّطگًَِ ضىل سِ تطویت ذغَط یب ضًگ

تغییط زّس، عطح هحػَلی اظ غٌبیغ زستی ضا  وِ تطویت یب ضىل یه فطآٍضزُ غٌؼتی یب

 . غٌؼتی است

 ت. گصاضاى ًْبزی اس ثِ سطهبیِ )ضطوت( ًبضط فطٍش هستمین اٍضاق ثْبزاض تَسظ  Private Offering ػطضِ ذػَغی   .63

 Initial Public Offering ػطضِ ػوَهی اٍلیِ  .64
ضطوت زض ثَضس غبزضضسُ تَسظ ًبضط )ضطوت( پس اظ پصیطش آى اٍضاق ثْبزاض ػوَهی ػطضِ 

 است. اظ عطیك ػوَم ػٌَاى ضٍضی ثطای تبهیي هبلی  اٍضاق ثْبزاض ثِ

 Director ّیئت هسیطُ هسیط  .65

ّیئت هسیطُ است وِ ثب اػوبل حك ضای ذَز، زض اتربش  ػضَ ضرع حمیمی یب حمَلی

اٍلبت لبًًَگصاض ضطایغی ضا ثطای  وٌس. گبّی تػویوبت ثطای ضطوت ٍ ّسایت آى هطبضوت هی

وٌس هبًٌس ػسم ٍخَز سَءپیطیٌِ ویفطی  ػٌَاى ػضَ ّیئت هسیطُ تؼییي هی ثِ اًتربة اضربظ

  ثِ اضتىبة خطایوی ذبظ. 

 Trademarks ػالئن تدبضی  .66

 ػالهت ّبی غٌؼتی ٍ ػالئن تدبضی، عجك تؼطیف لبًًَگصاض زض لبًَى ثجت اذتطاػبت، عطح

یب حمَلی ضا اظ  حمیمییؼٌی ّط ًطبى لبثل ضؤیتی وِ ثتَاًس وبالّب یب ذسهبت اضربظ تدبضی 

 ز. ّن هتوبیع سبظ

 ضَز.  ثِ ػول حمَلی ذبتوِ ضاثغِ حمَلی ٍ لطاضزازی ثب اضازُ یه عطف لطاضزاز گفتِ هی Revoke فسد وطزى  .67

 Applicable Law and Regulations لبًَى ٍ همطضات حبون  .68
گصاضی حبون ّستٌس ٍ  وِ ثط یه هَضَع ذبظ هبًٌس سطهبیِای اظ لَاًیي ٍ همطضات  هدوَػِ

 وٌٌس.  ضطایظ ٍ لَاػس آى هَضَع ضا تؼییي هی

 Contract لطاضزاز   .69
یه ضاثغِ حمَلی است وِ ثب اضازُ حسالل زٍ ًفط ثطای اًدبم وبضی یب ػسم اًدبم وبضی هیبى 

 گطزز.  آًْب هٌؼمس هی

 Option لطاضزاز اذتیبض هؼبهلِ  .70

است وِ ثِ هَخت آى  اٍضاق ثْبزاضیهَخت زستَضالؼول هؼبهالت لطاضزاز اذتیبض هؼبهلِ،  ثِ

پبیِ ضا ثِ زاضایی ضَز زضغَضت زضذَاست ذطیساض، تؼساز هطرػی اظ  فطٍضٌسُ اٍضاق هتؼْس هی

تَاًس زض  وٌس. ذطیساض اٍضاق هی یب زض غَضت تَافك عطفیي، تسَیِ ًمسی هؼبهلِ ،لیوت اػوبل

اٍضاق اذتیبض  ّٓبی هؼیٌی زض آیٌسُ عجك لطاضزاز، هؼبهلِ ضا اًدبم زّس. فطٍضٌس ظهبى ظهبى یب

وٌس. ثطای خلَگیطی اظ  هؼبهلِ زض لجبل ایي تؼْس، هجلغ هؼیٌی اظ ذطیساض اٍضاق زضیبفت هی

ضَز هجلغی ضا ثِ  اهتٌبع فطٍضٌسُ اٍضاق اظ اًدبم لطاضزاز، فطٍضٌسُ ضوي لطاضزاز هتؼْس هی

تضویي ًعز وبضگعاض ثَضس یب اتبق پبیبپبی لطاض زّس ٍ هتٌبست ثب تغییطات لیوت  ػٌَاى ٍخِ

تَاًٌس زض همبثل هجلغی  اٍضاق اذتیبض هؼبهلِ، آى ضا تؼسیل وٌس. ّط یه اظ ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ هی

هؼیي، اذتیبض یب تؼْس ذَز ضا ثِ ضرع ثبلثی ٍاگصاض وٌٌس وِ ٍی خبیگعیي آًْب ذَاّس ثَز. 

 .ذطیس ثبضساذتیبض غَضت اذتیبض فطٍش یب  تَاًس ثِ بض هؼبهلِ هیاٍضاق اذتی

 Investment Contract گصاضی لطاضزاز سطهبیِ  .71
ٍوبض  گصاض ثب پطزاذت هجلغی، زض یه وست هَخت آى ضرع سطهبیِ لطاضزازی است وِ ثِ

تعضیك هجبلغ زاز، ًػبة سْبم، ًحَُ ضَز. زض ایي لطاض وٌس ٍ سْبهساض آى هی گصاضی هی سطهبیِ



 گیطز. گصاض ٍ هبًٌس آى هَضز تَافك لطاض هی سطهبیِ، حمَق ٍ اهتیبظات عطفیي اظخولِ سطهبیِ

 Convertible Note لطاضزاز ٍام لبثل تجسیل ثِ سْبم  .72

زٌّسُ عجك ضطایغی لبثل تجسیل ثِ  ًَػی لطاضزاز است وِ عجك آى ٍام اػغب ضسُ تَسظ ٍام

خبی ثبظزضیبفت هجبلغ ٍام پطزاذتی، هتٌبست ثب هجلغ ٍام ٍ  ثِزٌّسُ  ٍ ٍام گصاضی است سطهبیِ

ٍوبض سْبم زضیبفت  ، اظ وستٍ ًطخ تٌعیل هؼیي اًس ای وِ زضثبضُ آى تَافك وطزُ اضظضگصاضی

 وٌس. هی

 Incorporate Joint Venture Contract لطاضزاز هطبضوت ضطوتی  .73
ت هیبى سْبهساضاى لطاض است ثِ ثجت ٍ تبسیس یه لطاضزاز هطبضوتی است وِ حست تَالفب

 ضطوت ٍ ایدبز یه ضرػیت حمَلی هستمل اظ ضطوب، هٌتْی گطزز. 

 Founders Contract گصاضاى ثٌیبى لطاضزاز ّن  .74
ثطای تسٍیي ضطایظ ٍ ًحَُ  ّب، اظخولِ استبضتبحٍوبض  گصاضاى یه وست لطاضزازی است وِ ثٌیبى

 وٌٌس.  ى ثب یىسیگط تَافك هیّوىبضی هیبى ذَز ٍ ًػبة سْبم ٍ هبًٌس آ

 Shareholders Agreement لطاضزاز سْبهساضاى  .75

ٍوبض هیبى ذَز  گصاضاى یه وست گصاض)اى( ٍ ثٌیبى سْبهساضاى، اػن اظ سطهبیِلطاضزازی است وِ 

وٌٌس ٍ ضطایظ ٍ تَافمبت سْبهساضی آًْب ضبهل ضطایظ ًمل ٍ اًتمبل سْبم، تغییطات  هٌؼمس هی

گیطی زض هدبهغ ػوَهی ٍ غیطُ ضا هطرع  زض سطهبیِ، اػضبی ّیئت هسیطُ، ًحَُ تػوین

 وٌس.  هی

76.  
گصاضی خْت تجسیل سطهبیِ ثِ  لطاضزاز سطهبیِ

 سْبم 
Simple Agreement for Future Contract 

گصاض، عجك ضطایغی تجسیل ثِ  ًَػی لطاضزاز است وِ عجك آى هجلغ ٍخَُ پطزاذتی سطهبیِ

ای وِ زضثبضُ آى  وٌٌسُ هتٌبست ثب هجلغ پطزاذتی ٍ اضظضگصاضی ٍوبض ضسُ ٍ پطزاذت سْبم وست

 وٌس.  ٍوبض سْبم زضیبفت هی اًس، اظ وست تَافك وطزُ

 Non-Disclosure Agreement لطاضزاز ضػبیت هحطهبًگی  .77

ای وِ  وٌٌس وِ اعالػبت هحطهبًِ هَخت آى عطفیي یب یه عطف تؼْس هی لطاضزازی است وِ ثِ

آٍضًس، هحطهبًِ ًگبُ زاضًس ٍ ایي زستِ اظ اعالػبت  زست هی ثَاسغِ ّوىبضی ثب عطف همبثل ثِ

 ثطزاضی ٍ استفبزُ لطاض ًسٌّس.  ا افطب ٍ هٌتطط ًىٌٌس یب هَضز ثْطُض

 Share Purchase Agreement لطاضزاز ذطیس سْبم  .78
زٌّسُ )فطٍضٌسُ( زض همبثل زضیبفت هجلغی، سْبم ذَز ضا ثِ  هَخت آى اًتمبل لطاضزازی وِ ثِ

 ضَز.  وٌس. زض ایي لطاضزاز هبلىیت سْبم هٌتمل هی گیطًسُ )ذطیساض( هٌتمل هی اًتمبل

 Employment Contract لطاضزاز وبض  .79
طزٍلتی( ثب وبضفطهب لطاضزازی است وِ هیبى وبضگط یب ًیطٍی اًسبًی زض ثرص ذػَغی )غی

 گطزز. ضَز ٍ زض آى زستوعز، ضطایظ ٍ سبػبت وبض ٍ ًَع وبض ٍ هبًٌس آى هطرع هی هٌؼمس هی

 Copyright وپی ضایت  .80
ّب،  ّب، خعٍُ ّب، ًوبیطٌبهِ ّب، ضسبلِ حك اًحػبضی هَلف ٍ پسیسآٍضًسُ یه اثط اػن اظ وتبة

 ّبی ازثی، ػلوی، ٌّطی، ضؼط، تطاًِ، سطٍز ٍ هبًٌس آى است.  ًَضتِ

 Majority Control وٌتطل اوثطیت  .81

تَاًٌس ثب اػوبل حك ضای ذَز، ثطای ضطوت  هی ٍضؼیتی است وِ زاضًسگبى اوثطیت سْبم

ذَز، ثط اػوبل ٍ اهَض ولیسی ضطوت تسلظ ٍ سْبم ًػبة ثبالی گیطی وٌٌس ٍ ثربعط  تػوین

 وٌتطل زاضتِ ثبضٌس. 

  Owner هبله   .82
ضرػی وِ هبله ػیي ٍ هٌفؼت یه هبل است. هبله سْبم، هبله ػیي سْبم ٍ هٌبفغ آى 

 آى است. ٍ غیطهبلی هبًٌس سَز سْبم یب حك ضای یب سبیط حمَق ٍ اهتیبظات هبلی 

ٍ لبًًَی ثط آى ثبض ضَز وِ آثبض حمَلی  ثِ ضاثغِ هیبى ضرع هبله ٍ هبل، هبلىیت گفتِ هی Ownership هبلىیت  .83



 ضَز.  هی

 Negotiations هصاوطُ  .84
ظًی  فطآیٌسی است وِ اظ عطیك آى زٍ یب چٌس عطف زضذػَظ یه هؼبهلِ ثب یىسیگط چبًِ

 ّبی آًبى ّوسَ ثب یىسیگط ضَز ٍ ثِ هؼبهلِ ًْبیی هیبى آًبى هٌتْی گطزز.  وٌٌس تب لػس هی

  Company General Assemblies هدبهغ ػوَهی ضطوت   .85

وٌٌس ٍ زضذػَظ هَضَػبتی  یىی اظ اضوبى ضطوت ّستٌس وِ سْبهساضاى زض آى حضَض پیسا هی

وِ زض غالحیت هدبهغ ػوَهی است هبًٌس اًتربة اػضبی ّیئت هسیطُ یب تػَیت افعایص 

 وٌٌس.  گیطی هی ، ثط اسبس حك ضای ذَز، تػوینٍ غیطُ سطهبیِ

 Restrictions on Share transfer ّبی اًتمبل سْبم هحسٍزیت  .86

ٍاًتمبل سْبم تَسظ ّط وسام اظ آًْب ثِ اضربظ  تَافمبت هیبى سْبهساضاى است وِ ثطای ًمل

ّب هتفبٍت است.  وٌس. ّسف اظ ایي هحسٍزیت ّبیی ایدبز هی ثبلث یب سبیط سْبهساضاى، هحسٍزیت

تب اظ ٍضٍز اضربظ غطیجِ یب ضلیت ثِ ضطوت خلَگیطی گبّی اٍلبت سْبهساضاى لػس زاضًس 

 گبّی اٍلبت ًیع همبغس زیگطی زاضًس.وٌٌس. 

 Confidentiality هحطهبًگی  .87

هَضز هتؼلك ثِ ضرػی، افطب ًطَز ٍ حبلتی است وِ الظم است اعالػبت، اسٌبز ٍ هساضن 

غیط اظ هبله لطاض ًگیطز. اغَال اعالػبت هحطهبًِ حبٍی اضظش  وسیثطزاضی  استفبزُ ٍ ثْطُ

ٍضٍز ذسبضات هبزی ٍ هؼٌَی ثِ هبله آًْب  سجت ػسم حفظ هحطهبًگی آًْب،بضی ّستٌس ٍ تد

  ضَز. هی

 Joint Venture هطبضوت  .88
ّبی ذَز ضا ثب ّن  ًَػی لطاضزاز هیبى زٍ یب چٌس ضرع است وِ ثب تَافك ثب یىسیگط آٍضزُ

 اًساظی وٌٌس.  ٍوبض ضا ضاُ وٌٌس تب یه وست تطویت هی

 Minority Interest هٌبفغ اللیت  .89

سْبهساضاى زض ضطایظ ػبزی سْبهساضاى خعء زض همبثل اوثطیت سْبهساضاى است. حمَق ٍ هٌبفغ 

بظٍوبض تَاًٌس تبثیطگصاضی چٌساًی زض س ثَزى ًػبة سْبم ذَز، ًوی ون اللیت ثَاسغِ

 ثبضٌس.   گیطی زاضتِ تػوین

 Issuer ًبضط اٍضاق ثْبزاض  .90
وٌس ٍ  هیضطوت ٍ ضرػیت حمَلی است وِ اٍضاق ثْبزاض هبًٌس سْبم یب اٍضاق هطبضوت هٌتطط 

 ًوبیس تب اظ ایي عطیك وست زضآهس وٌس.  ثِ ػوَم ػطضِ هی

 Trade Name ًبم تدبضی  .91
اسن یب ّبی غٌؼتی ٍ ػالئن تدبضی،  عجك تؼطیف لبًًَگصاض زض لبًَى ثجت اذتطاػبت، عطح

 س. ثبض وٌٌسُ ضرع حمیمی یب حمَلی وِ هؼطف ٍ هطرعاست ػٌَاًی 

 Legal Representative هسیطًُوبیٌسُ حمیمی ضرع حمَلی زض ّیئت   .92

ًوبیٌسگی اظ ضطوت یب هَسسِ ػضَ ّیئت هسیطُ زض یه  ضرع حمیمی ٍ فطزی است وِ ثِ

ّب یب  وٌس؛ ظیطا ضطوت ضطوت یب هَسسِ زیگط، حك ضای آى ضرػیت حمَلی ضا اػوبل هی

وٌٌس ٍ ایي  هَسسبت تػویوبت ذَز ضا اظ عطیك ًوبیٌسگبى ذَز وِ افطاز ّستٌس، اتربش هی

 وٌٌس.  افطاز آى اضربظ حمَلی ضا ًوبیٌسگی هی

  Closing ًْبیی وطزى لطاضزاز  .93

ضَز وِ ثب تَافمبت سْبهساضاى زضغَضت تحمك آى، هؼبهلِ ًْبیی ضسُ  ثِ ٍضؼیتی اعالق هی

گطزز. گبّی اٍلبت پطزاذت ول ثوي هؼبهلِ ٍ گبّی ًیع ثجت ضسوی ًمل ٍ اًتمبل  هحسَة هی

 وٌس.  هؼبهلِ ضا ًْبیی هیسْبم، 

ثب هسئَلیت ضطوت ضَز وِ ضرع تبخط هبًٌس یه ضطوت سْبهی یب  ثِ ٍضؼیتی گفتِ هی  Bankruptcy ٍضضىستگی  .94



 .هحسٍز، ًتَاًس زیَى ذَز ضا ثِ علجىبضاى پطزاذت وٌس

 ضسًس.  ّیئتی هتطىل اظ ولیِ هسیطاى ضطوت است وِ تَسظ سْبهساضاى اًتربة Board of Director ّیئت هسیطُ  .95

 


