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 مقدمه 
 ی را به روش ها هیدارند. شرکت ها سرما  ازین هیخدمات به سرما ا یکاال  دیخود مانند تول اتیعمل یها نهیپرداخت هز یشرکت ها برا

 کنند.   یم یگذار هیارزش سرما جادیا یبرا یمختلف

  شیاز سه هدف افزا  یکی  یو قصد دارند سود کسب کنند. آنها معموالً برا  رندیگ  یبه کار م  یدیاهداف تول  یرا برا  هیها سرما  شرکت

 هیتعادل مجدد در ساختار سرما  جادیا ا یتوسعه،  ای رشد  یبرنامه ها ی مال  نیتأم  د،یخر کی یبرا یمال  نیدهند: تأم ی انجام م هیسرما

 کسب و کار.

خواهند منتشر کنند و به دنبال تعهد    ی است که م   یا  ه ینوع سرما  یگذاران برا  ه یسرما  ی تقاضا  نیشامل تخم  ه یسرما  ش یافزا  ندیفرآ

شود کمک   ی بالقوه ارائه م د یگذار جد  هیسرما ک یکه به  یشنهادیقبل از هر پ  متیق  نییبه تع نی هستند. ا  یگذاران نهاد هیاز سرما

 کند.  یم

 سرمایه  افزایش
اصالح ها برای  شرکتاست که از طریق مختلفی صورت می پذیرد.    تتامین مالی شرک فزایش سرمایه یکی از راه های تامین مالیا

خبر افزایش سرمایه به  .  ساختار مالی، افزایش ظرفیت تولید، طرح های توسعه، جلوگیری از انحالل و ... این کار را انجام می دهند

نمی باشد،برای نحوه اثر گذاری آن باید نوع افزایش سرمایه، علت و بررسی طرح توجیهی آن بررسی   تنهایی خبر مثبت یا منفی ای

 گردد. 

صد می باشد که به نفع شرکت است و از منابع مالی سهامداران تامین  ریکی از مزیت های افزایش سرمایه تامین مالی با نرخ صفر د

 می شود. 

 سرمایه  افزایش عملیاتی فرآیند
ت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه، الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز تهیه و به سازمان بورس و اوراق  اپس از تصمیم هی

العاده  ت مدیره باید برای تصویب افزایش سرمایه، با برگزاری مجمع عمومی فوق ابهادار ارسال شود. در صورت تأیید سازمان بورس، هی

العاده در  روز قبل از برگزاری، نسبت به انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق   10از سهامداران نظرخواهی کند. بنابراین حداقل  

شود. همچنین پس از  کند. مطابق همه مجامع، دو روز کاری قبل از برگزاری، نماد سهم در بازار متوقف میمیسامانه کدال اقدام  

افزایش سرمایه تنها شامل حال  العاده در سامانه کدال قرار میبرگزاری، گزارش تصمیمات مجمع عمومی فوق  گیرد. گفتنی است 

 .ران شرکت باشندشود که در روز برگزاری مجمع جزء سهامداکسانی می

 انتشار گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی 

ناشران بورسی و فرابورسی و همچنین شررکتهای سرهامی عرام کره الرزام بره ثبرت نرزد سرازمان برورس دارنرد مری بایسرت پرس 

گرزارش برازرس قرانونی شررکت در ایرن رابطره، نسربت از تهیه گرزارش تروجیهی هیئرت مردیره در خصروص افرزایش سررمایه و 

 .به افشای مستقیم آنها براساس دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه در سامانۀ کدال اقدام نمایند
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 ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه 

 ازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار ها می بایست کلیۀ مدارک و مستندات مربوطه را از طریق سامانه به مدیریت نظارت بر ب  شرکت

 .ارسال نمایند

 یئت مدیره ع عمومی فوق العاده/ جلسه هبرگزاری مجم

بعد از دریافت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید حسب مورد نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق  

 اقدام نماید. درصورتیکه افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده به هیئت مدیره تفویض گردیده باشد.( )العاده یا جلسۀ هیئت مدیره 

آنها از محل سودهای تقسیم نشده، اندوخته ها و مازاد تجدید ارزیابی داراییها یا ترکیبی از این محل   شرکتهایی که افزایش سرمایۀ

ها انجام می شود، نیازی به طی کردن مراحل باقیمانده ندارند و بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه  

است ثبت افزایش سرمایه را برای سازمان ارسال نمایند و بعد از دریافت نامه ثبت  در مجمع باید فرم درخواست سپرده گذاری و درخو

 .افزایش سرمایه از سازمان بورس جهت ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها مراجعه نمایند

 سرمایه افزایش انواع
روش های مختلفی برای افزایش سرمایه وجود دارد، این روش ها منبع تامین مالی برای افزایش سرمایه را مشخص می کنند و معموال  

 زیادی نوع تاثیر بر قیمت سهم را مشخص می کند.   نوع افزایش سرمایه تا حدود 

 افزایش سرمایه از محل سود انباشته 

  یشود، بلکه برا  ینم  عیسهامداران توز  نیکسب و کار است که به عنوان سود سهام ب  کیسود انباشته بخش انباشته شده از سود  

ثابت    ی ها  ییدر گردش و دارا  هیسرما  دیخر  یوجوه برا  نیشود. به طور معمول، ا  ی م  رهیمجدد در کسب و کار ذخ  یگذار  هیسرما

 . ابدی یم  صیتخص یپرداخت تعهدات بده  یبرا  ای شود  یم  هاستفاد و افزایش سرمایه (یا هیسرما  یها نهی)هز

عنوان ذخیره و   هن تجارت بشرکت ها معموال همه سود خود را بین سهامداران تقسیم نمی کنند و درصدی از آن را مطابق با قانو

 اندوخته درنظر می گیرند، یکی از علل آن افزایش توانایی مالی شرکت در صورت بروز اتفاقات غیرمنتظره می باشد. 

سود انباشته شرکت های سودده با گذشت زمان افزایش می یابد، هنگامی که به مقدار قابل توجهی رسید شرکت می تواند در صورت 

بدهد.یکی از مزیت های این نوع افزایش سرمایه جلوگیری از خروج پول از   )تبدیل به سرمایه اسمی(از طریق آن افزایش سرمایهنیاز  

 ف و استراتژی های خود را دنبال کند. شرکت می باشد تا شرکت اهدا

می گویند که   هق سود انباشته به سهامدارن سهم جدید تعلق میگیرد که به این سهام جدید سهام جایزیهنگام افزایش سرمایه از طر

. همچنین شتو اضافه شدن سهام جایزه به پرتفوی سپرده گذاری امکان فروش آن وجود خواهد داپس از انجام فرآیند افزایش سرمایه  

 در این روش سهامداران وجهی را به شرکت پرداخت نمی کنند و درصد مالکیت سهامداران ثابت می ماند. 

تکمیل عملیات   از  پس  »ج« در انتهای اسم نماد اصلی مشخص می شود.در پرتفوی سپرده گذاری سهام جایزه با اضافه شدن حرف  

 آن سهام جدید به نماد اصلی اضافه می شود. افزایش سرمایه سهام جایزه حذف شده و به تعداد 
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 محاسبات

 

 

 هاافزایش در سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی 

طبق این اصل در فرایند ثبت و ضبط اطالعات و رویدادهای مالی و گزارشگری مالی ، مبنای اندازه  صل بهای تمام شده تاریخی :  ا

اندازه گیری و  گیری و گزارشگری، بهای تمام شده می   افتاده  اتفاق  به این معنی که کلیه رویدادهای مالی بر مبنای آنچه  باشد. 

 .گزارش می شوند

ما بتفاوت ارزش روز دارایی ها و ارزش دفتری دارایی ها ) بهای تمام شده پس از کسر استهالک انباشته( به  مازاد تجدید ارزیابی :  

 .شود و تحت همین نام در صورت های مالی گزارش می شودعنوان مازاد تجدید ارزیابی شناخته می 

تجهیزات، ماشین آالت و... خریداری می کنند    شرکت ها در طول دوره فعالیت خود دارایی های متعددی از جمله ساختمان، زمین،

ارز، تورم و عوال تاثیرگذار دیگر،  با گذشت زمان و افزایش نرخ    که این دارایی با قیمت بهای تمام شده در همان تاریخ ثبت می شوند.

 ارزش این دارایی ها افزایش پیدا می کند و شرکت می تواند از طریق این افزایش قیمت افزایش سرمایه بدهد. 

قانون تجارت اگر میزان زیان انباشته شرکتی بیشتر از نصف سرمایه ثبت شده شرکت باشد، هیئت مدیره شرکت    141طبق اصل  

تصمیم بگیرند، اگر    یا کاهش سرمایه(  افزایش سرمایهبقای شرکت)  مجمع فوق العاده در خصوص انحالل یا  موظف است با تشکیل

قانون   141شرکت تصمیم به ادامه فعالیت بگیرد الزم است افزایش سرمایه بدهد، با توجه به اینکه شرکت هایی که مشمول اصل  

ش سرمایه از طریق سود انباشته و آورده نقدی افزای های تجارت می شوند از توانایی مالی مناسبی برخوردار نیستند استفاده از روش

شرکت دور از دسترس می باشد. در این حالت بهترین روش افزایش سرمایه از طریق سهامداران به دلیل مناسب نبودن توانایی مالی 

 تجدید ارزیابی می باشد. 
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می    هیرد که به این سهام جدید سهام جایزهنگام افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها به سهامدارن سهم جدید تعلق میگ

گویند که پس از انجام فرآیند افزایش سرمایه و اضافه شدن سهام جایزه به پرتفوی سپرده گذاری امکان فروش آن وجود خواهد  

 داشت. همچنین در این روش سهامداران وجهی را به شرکت پرداخت نمی کنند و درصد مالکیت سهامداران ثابت می ماند. 

تصویب و ابالغ شد   1398قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی” که در خرداد  بق  ط 

 .افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مجاز و معاف از مالیات شناخته شد

 محاسبات

 

 

 مطالبات حال شده افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و 

ای ندارند و یا حتی مقداری از مبلغ افزایش سرمایه بسیاری از شرکت های سهامی برای افزایش سرمایه به دلیل اینکه سود انباشته

را بصورت انباشته دارند و این مقدار برای افزایش سرمایه مورد نظر، کافی نیست یا اینکه شرکت سود انباشته هم دارد اما تمایل به  

 .افزایش سرمایه از این محل ندارد میتواند اقدام به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نماید

نویسی  در افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، مدت زمان مشخصی )معموال دو ماه( تحت عنوان مهلت پذیره

 .توانند یکی از این سه راه را در پیش بگیرنده سهامداران در این مدت میشود کبرای حق تقدم سهام مشخص می

در این حالت، طبق اطالعات ارائه شده از سمت شرکت،    :رداخت مبلغ اسمی سهام و تبدیل حق تقدم به سهام عادیپ  •

نویسی و انجام مراحل مختلف شود. پس از اتمام مهلت پذیرهمبلغ مورد نظر پرداخت و تامین آن به شرکت اطالع داده می

 .شودافزایش سرمایه، حق تقدم تبدیل به سهم عادی شده و به پرتفوی سهامدار اضافه می
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در صورتی که سهامدار به هر دلیلی نخواهد در افزایش سرمایه شرکت :  نویسیمهلت پذیره  فروش حق تقدم سهام در •

تواند حق تقدم سهام خود را به فروش برساند. حق تقدم هر سهم معموال با اضافه شدن  نویسی میکند، در مهلت پذیره

تومان به شرکت برای   100سهم باید  که خریدار حق تقدم  اینشود. با توجه به  حرف »ح« به آخر نماد سهم مشخص می

تواند  مالکیت سهم پرداخت کند، قیمت حق تقدم سهام به این اندازه از سهم اصلی کمتر است. البته عرضه و تقاضا می

 .این عدد را دستخوش تغییرات زیادی کند

یک از دو کار باال را انجام ندهند. در این    نویسی، سهامداران هیچممکن است در مهلت پذیره  : استفاده از حق تقدمعدم   •

رساند و پس از کسر نویسی، شرکت حق تقدم سهام مربوط به این افراد را به فروش میحالت پس از اتمام زمان پذیره

کند. این مبلغ همان مبلغی  مبلغ آن را به حساب سهامداران واریز می  هزینه های آگهی و ...(    کارمزد، ای قانونی ) هزینه ه

 .یابدم کاهش میاست که پس از افزایش سرمایه، از قیمت سها

توان به ورود نقدینگی جدید به شرکت اشاره نمود.  افزایش در سرمایه از محل آورده نقدی می  زیت های استفاده از روشم  یکی از

ها به طول  . در واقع ممکن است این فرآیند ماهزمانبر می باشد و طی فرآیند طوالنی صورت می پذیرد  سرمایه  این روش افزایش

 .بیانجامد

 تقدم  حق
هنگام افزایش سرمایه ار آورده نقدی سهامداران تعداد سهام شرکت افزایش می یابد و بر اساس قانون تجارت شرکت ها بعد از افزایش  

سهام  سرمایه و انتشار سهام جدید، سهامداران خود را در اولویت قرار می دهند. به عبارتی حق تقدم اولویت سهامداران شرکت در  

.سهام جدید قبل از آنکه به عموم مردم عرضه شود به سهامدارن برای عرضه می شود.به دلیل پایین بودن جدید منتشره می باشد

 قیمت حق تقدم معموال سهامداران از این موضوع استقبال می کنند. 

 استفاده از حق تقدم 

م را پر کرده و به شرکت ارسال نمایند.زمان استفاده از این امتیاز  بعد از افزایش سرمایه سهامداران می توانند فرم مربوط به حق تقد

روز مبلغ اسمی حق تقدم را باید به شماره حساب    60محدود می باشد و سهامدارانی که قصد استفاده از امتیاز را دارند طی بازه زمانی  

 شرکت که در سامانه کدال قرار میگیرد واریز کنند. 

 تبدیل به سهم عادی 

تومان که ارزش اسمی سهم می باشد به حساب شرکت واریز می شود، بعد از پرداخت و ثیت    100ر گواهی حق تقدم مبلغ  برای ه

 ماه زمان می برد(  6تا   3افزایش سرمایه، حق تقدم به سهام عادی تبدیل میگردد.)معموالن بین 
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 محاسبه تعداد حق تقدم بعداز افزایش سرمایه:  

 

 قیمت جدید سهم = ارزش هر حق تقدم  –آورده سهامداران به ازای هر سهم  

 فروش حق تقدم 

پس از افزایش سرمایه نماد حق تقدم در بورس ایجاد می گردد و سهامداران قادر به فروش آن هستند. نماد آن نیز شامل حرف »ح« 

 توان در صورت عدم تمایل به استفاده، آن را فروخت.در کنار نماد اصلی می باشد و به مدت دو ماه قابل معامله است و می 

 بازه تغییرات قیمت 

حق تقدمی    گاهی اوقات دامنه نوسانم اصلی آن می باشد.)هر حق تقدم دو برابر دامنه نوسان سه  دامنه نوسان  ،مانساز  انونطبق ق

 تغییر می کند.(  -%5+ تا %5 می باشد،  - %3+ و %3بین  آن که دامنه نوسان نماد اصلی 

 مدت زمان باز بودن حق تقدم 

مداران قادر به خرید و فروش آن هاصورت می پذیرد و س  روز عادی(  60)در بازه زمانی معموال دو ماههمعامالت نماد هر حق تقدم  

 هستند.

 حق تقدم استفاده نشده 

برخی از سهامداران در مهلت دو ماهه نه گواهی خود را به فروش می رسانند و نه مبلغ اسمی هر گواهی را به شرکت پرداخت می  

استفاده نشده می گویند. با انتشار آگهی پذیره نویسی به شیوه حراج از طریق شرکت فروخته کنند.که به این گواهی ها حق تقدم  

همینطور مبلغ اسمی از کل مبلغ کسر می گردد و مابقی به سهامداران و    ی و...( ، هزینه آگهکارمزد فروشهای قانونی)   می شوند. هزینه

 با توجه به تعداد حق تقدم هایشان پرداخت می شود. 
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 آگهی پذیره نویسی عمومی 

آگهی پذیره نویسی عمومی شرکتی که افزایش سرمایه داشته است اعالم می کند که حق تقدم های استفاده نشده موجود هست  در 

و سرمایه گزارانی که تمایل به سهامدار شدن شرکت از این طریق هستند می توانند اقدام به خرید کنند. دو نکته مهم در آگهی پذیره  

تومان برای تبدیل    100. نکته اول اینکه در خرید حق تقدم استفاده نشده عالوه بر هزینه آن بایستی  نویسی عمومی را باید توجه نمود

به سهم عادی را هم در همان زمان خرید پرداخت نمود. نکته دوم اینست که زمان الزم برای اضافه شدن سهام به سبد سهامدار  

 .معامله نیستحدوداً دو ماه است و در طول این دو ماه این سهام قابل  

       افزایش سرمایه به روش صرف سهام

به معنای اختالف قیمت و ارزش اسمی سهام یک شرکت با قیمت فروش )قیمت بازاری( هر سهم است. در روش صرف سهام 

شده، تأمین مالی  افزایش سرمایه از محل صرف سهام، هدف آن است که شرکت با ارزش به دست آمده حاصل از سهام فروخته 

التفاوت میان ارزش بازاری رسد. بنابراین یک مابهف سهام، سهام با ارزش باالتر از ارزش اسمی آن به فروش میشود. در روش صر

 .آید که برای شرکت حکم تأمین مالی خواهد داشتسهام و ارزش اسمی آن به دست می

 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

شرکت پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یا جلسۀ هیئت مدیره، بمنظور تایید   :تایید آگهی پذیره نویسی سهام •

مربوطه را باید به سازمان  آگهی پذیره نویسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و شروع دوره پذیره نویسی، مدارک  

 ارسال کند

 شروع دوره پذیره نویسی

سازمان بورس و اوراق بهادار، آگهی مربوطه در روزنامه )های( کثیراالنتشار شرکت منتشر و پس از تأیید آگهی پذیره نویسی، توسط 

 .پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات انجام می پذیرد

 شروع دوره عرضۀ عمومی حق تقدم های استفاده نشده 

 تفاده نشده را به عموم عرضه می کند. درصورتی که سهامداران از همه حق تقدمک ها استفاده نکنند شرکت حق تقدم های اس

 تکمیل فرآیند افزایش سرمایه 

پس از اتمام دوره عرضۀ عمومی و فروش رفتن تمامی حق تقدم های استفاده نشده، شرکت نسبت به تکمیل فرآیند افزایش  

 مربوطه را ارسال نماید.  مدارک و مستندات  یدسرمایه با

 ثبت افزایش سرمایه 

دریافت تأییدیۀ تکمیل فرآیند افزایش سرمایه و مجوز ثبت افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت باید با  پس از 

 مراجعه به مرجع ثبت شرکتها با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت افزایش سرمایه اقدام نماید. 

سهام حق   تعداد  در صورت عدم اضافه شدن .ر در پرتفوی سپرده گذاری اضافه می شودسهام مورد نظ ،ثبت افزایش سرمایه از پس

 صورت گیرد. ر ناظ باید تغییر کارگزارصلی  اتقدم به نماد 


