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 مقدمه

 وکار کسبت اساسی در محیط اقتصادی و نیز عامل تغییرا های جهشاصلی  های محرکجدید همواره از  های فناوری

 ها شرکتهای گوناگون دارد، کار و  کسبروز برای  های آوری فنکه استفاده از  شماری بیهستند. با توجه به مزایای 

نبوده و  جدابورس اوراق بهادار تهران از این روند موجود هستند.  های آوری فن روزترین بههمواره خواهان استفاده از 

برای افراد  هایی دشواریبا که در گذشته  هایی رویهروز بسیاری از  های آوری فناز  گیری بهرهبا  گذشته یها سالدر 

 کرده است. تسهیلرا  ههمراه بود فعال در بازار سرمایه

 برایراهکارها  ترین مهمهای قدیمی همواره یکی از فرآیندروز و بهبود  های قابلیتها با توجه به فرآیندبهبود مستمر 

هایی که رویه فرآیندویژه  ها بهفرآیند. از طرفی استفاده از نیروی انسانی برای انجام بوده است نفعان ذیجلب رضایت 

کنند با توجه به احتمال وقوع اشتباه و هزینه گزاف نیروی انسانی طی  ثابتی داشته و از قوانین مشخص پیروی می

های مربوط به نیروی انسانی را  یافته و استفاده از رایانه احتمال وقوع خطا و هزینه شدت کاهش بهگذشته های سال

  ای کاهش داده است.طور قابل مالحظه به

های اجرایی آن سالیان فرآینداقدامات شرکتی است که از زمان طراحی  ترین مهمیکی از  ها شرکتافزایش سرمایه 

افزایش سرمایه انجام  فرآیندبهبود برای  یا مالحظهاقدامات قابل  گذشتههای سال. هرچند طی گذرد میمتمادی 

 عمدتاً ها تقدماستفاده از حق  پیرامون مشکالت رو است. هعملیاتی روب ایه دشواریبا  فرآیندشده ولی همچنان این 

 .است بازنگری به نیاز ی دهنده نشانو  بوده موجود بسترهایو  ها پتانسیلعدم استفاده از  یلبه دل

 یافتن یموجود و در راستا یندهایفرآ یحدرک صح یشده است. در فصل اول برا یهرو در سه فصل ته یشگزارش پ

و  یندهاشده است. در ابتدا فرآ پرداخته  یکنون یطدر شرا یهسرما یشبه ابعاد مختلف افزا یلموارد قابل بهبود به تفص

 یشو آمار و اطالعات مربوط به افزا یعام بررس یسهام یها شرکت یهسرما یشمرتبط با افزا یها¬دستورالعمل

 یشافزا ینددر فرآ ییرتغ ی. در فصل دوم گزارش ابعاد قانونشود یم یهها در بورس اوراق بهادار تهران ارا شرکت یهسرما

 یهارا یهسرما یشافزا یفعل یندبهبود فرآ یدر راستا یشنهادیپ یشرح داده شده و در فصل سوم گزارش، الگو یهسرما

مورد  های یرساختزو الزامات و  است شده داده شرح یشنهادیپ فرآیند یالزم برا هایفصل تراکنش یندر ا. شود می

 .شوندیم یبررس یازن

  



 هافرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران و امکان سنجی بهبود آن   

2 

 در بورس اوراق بهادار تهرانشده  های پذیرفته شرکتافزایش سرمایه بررسی   -1

 یازن به پاسخگویی و ، اصالح ساختار سرمایهای توسعه های طرح برای نیاز مورد منابع تأمین منظور به ها شرکت

 سهام یاسم بردن مبلغ باال یا جدید سهام انتشار طریق از سرمایه افزایش. کنند می سرمایه افزایش به اقدام ،ینگینقد

 است شده قید بورس در شده پذیرفته یها شرکت نمونه اساسنامه 6 ماده در که این به توجه با .1تاس پذیر امکان موجود

 ی بورسی تنهاها شرکت در سرمایه افزایش شود، تقسیم نام با ریالی هزار یک عادی سهم به باید ها شرکت سرمایه که

 شرکت اساسنامه در ها شرکت سهام یاسم قیمت سازی یکسان اهداف از. گیرد می صورت جدید سهام انتشار صورت به

  .کرد اشاره یکدیگر با ها آن وضعیت یسهمقا قابلیت و ها شرکت اطالعات یساز شفاف به توان یم

قانون تجارت  158ماده . است العاده فوقمجمع عمومی  از اختیاراتدرباره افزایش سرمایه یک شرکت  گیری تصمیم

 زیر برشمرده است: صورت بههای متفاوت افزایش سرمایه را  روش

 ؛نقد بهپرداخت مبلغ  -1

 شرکت؛ سرمایه به جدید سهام ارزش اضافه از حاصله عواید یا اندوخته یا نشدهتقسیم سود انتقال -2

 .سهام به قرضه اوراق تبدیل -3

از جمله  جدید سهام به شرکت از اشخاص شده حال نقدی مطالبات تبدیلتوجه به این نکته ضروری است که 

با توجه  سهامی عامی ها بدین ترتیب شرکتشود.  های پرداخت نقد در فرآیند افزایش سرمایه در نظر گرفته می روش

 کنند: میزیر برای افزایش سرمایه استفاده  یها روشاز  معموالًموارد ذکرشده 

 ها اندوختهافزایش سرمایه از محل سود انباشته و الف( 

و در زمان  کنند میخود را در حساب سود انباشته یا اندوخته ذخیره  ی مقداری از سود ساالنه ها شرکت معموالً

شرکت را افزایش  ی اوراق سهام جدید، سرمایهسرمایه و انتشار  حساب بهمقتضی با انتقال موجودی این حساب 

 .کنند میو سپس اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین سهامداران توزیع  دهند می

 نقدی و مطالبات آوردهفزایش سرمایه از محل اب( 

برای  ها آنتفاده از اسبه افزایش سرمایه در اختیار نداشته یا تصمیم  برای ای انباشتهزمانی که شرکت اندوخته یا سود 

نقدی برای افزایش سرمایه استفاده کند. در این  آوردهاز محل مطالبات یا  تواند می شته باشد،افزایش سرمایه ندا

نقدی یا مطالبات  آوردهگیرد از محل  العاده تصمیم می عمومی فوق مجمعافزایش سرمایه در  تصویب با شرکتحالت 

منابع جدید از  تأمین نیازمندسهامداران، افزایش سرمایه را انجام دهد. با توجه به اینکه افزایش سرمایه به این روش 

برای شرکت دهد تا  به سهامداران خود این حق را می با انتشار اوراق حق تقدمشرکت  ،ستا سوی سهامداران فعلی

منابع توسط سهامداران فعلی،  تأمیندر صورت عدم  ن اولویت داشته باشند.نسبت به دیگراافزایش سرمایه در 
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شوند. پس از عمومی قرار گرفته و سایرین جایگزین سهامداران فعلی می نویسی پذیرهمذکور در معرض  های گواهی

تشار به اطالع مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالن العاده فوقتصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی 

. در این آگهی اطالعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و تعداد رسد میصاحبان سهام 

. شود میو نحوه پرداخت آن ذکر  نویسی پذیرهرا دارد و مهلت  ها آنسهامی که هر صاحب سهام، حق تقدم در خرید 

سهامداران ارسال  نشانیحق تقدم به  های برگهو  گیرد میدم تعلق به هر سهامدار به نسبت تعداد سهام قبلی حق تق

حق تقدم در صورت تمایل، مبلغ اسمی سهام متعلقه را در مهلت مقرر  های برگه. سهامداران پس از دریافت شود می

ر سهم سهامدار باید به ازای ه .کنند میبه حساب شرکت واریز و پس از امضای برگه تعهد سهم، برای شرکت ارسال 

در صورتی که سهامدار مطالباتی از . جدید، مبلغ یک هزار ریال )قیمت اسمی سهم( به حساب شرکت واریز کند

. کند تأمینرا نویسی پذیرهاز محل مطالبات مبلغ  تواند می(، تقسیمیشرکت داشته باشد )مثالً مطالبات ناشی از سود 

استفاده . ی نداردسینو رهیپذمبلغ  عنوان بهشرکت بدون اعالم رضایت رسمی سهامدار حق استفاده از مطالبات وی را 

. سهامدار باید پذیر است وی امکانرضایت  تنها در صورت اعالم رسمیی سینو رهیپذمبلغ  عنوان بهسهامدار از مطالبات 

 ،و در صورت کافی نبودن مبلغ مطالباتتبدیل آن به سهام است  ه مایل بهیی کها تقدممکتوب تعداد حق  صورت به

 ی را به شرکت ارسال کند. سینو رهیپذفیش پرداختی بابت باقی مانده مبلغ 

و تعداد حق  شده یبررسی از طرف مالکان اوراق حق تقدم سینو رهیپذی پرداخت کامل مبلغ سینو رهیپذدر پایان مهلت 

که در  ییها تقدمحق  .شود یمپرداخت شده تعیین  کامالًی آن سینو رهیپذمبلغ  انیی که از طرف سهامدارها تقدم

استفاده نشده محسوب  یها تقدماز طرف مالکان گواهی حق تقدم اعمال نشوند، حق  نویسی یرهپذمهلت دو ماهه 

نشده شرکت در یک کد معامالتی تجمیع شده و طی مهلت قانونی توسط  های استفاده همه حق تقدم شوند. می

به  نشده استفاده یها تقدمدر بازار عرضه و قابل معامله خواهد بود. وجوه حاصل از فروش حق  کننده عرضهکارگزار 

اب نشده را به حس استفاده یها تقدمو شرکت طی مهلت قانونی وجوه ناشی از فروش حق  یزشدهوارحساب شرکت 

 مالکان گواهی حق تقدم واریز خواهد کرد.

 های شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیج( 

شود.  ، مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشود مییک دارایی تعیین  ی شده قیمتی که در تجدید ارزیابی برای ارزش ثبت

زیرا این روش )تجدید ارزیابی(  ،شود میوب ندرآمد )عایدی( یا چیزی شبیه آن محس عنوان بهشده  این مازاد محاسبه

در این  ت.عایدی نیس ونی بر ایجاد درآمد موجود و اتفاقی مب های داراییجدید به  های ارزشفقط منتسب کردن 

نیافته از محل تجدید  یک درآمد غیرعملیاتی تحقق عنوان بهروش افزایش ارزش دفتری یک دارایی ثابت مشهود که 

” مازاد تجدید ارزیابی“رسد. این  به ثبت می” مازاد تجدید ارزیابی“مستقیم و با نام  صورت بهارزیابی خواهد بود 

 . شود یذکر م یزنجامع  یاندر صورت سود و زبخشی از حقوق صاحبان سرمایه در ترازنامه آمده و  عنوان به

 رس اوراق بهادار تهرانبررسی آماری افزایش سرمایه در بو 1-1

 های راه ازیکی  عنوان بههمواره از افزایش سرمایه  ها شرکت. اقدامات شرکتی است ترین مهمافزایش سرمایه یکی از 

 89تعداد  شده در بورس تهران شرکت پذیرفته 325از  1395در سال . اند کردهوجوه مورد نیاز خود استفاده  تأمین
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 بر بالغو  توجه قابل 1395شده در سال  انجام های سرمایه. ارزش افزایش اند کردهاقدام افزایش سرمایه شرکت نسبت به 

شده است که  انجامانتشار حق تقدم ا بهزار میلیارد از این مبلغ  111هزار میلیارد ریال بوده است. حدود  167

حق تقدم از کل افزایش سرمایه  انتشار اوراق ی واسطه به ها شرکت ی افزایش سرمایه توجه قابلسهم  ی دهنده نشان

نشان  1396تا انتهای مردادماه  1394را از سال  ها شرکت ی ارزش افزایش سرمایه جدول زیر است. ها شرکت

  .دهد می

 )میلیون ریال( 1396تا انتهای مردادماه  1391از ابتدای سال  ها شرکت: روند افزایش سرمایه 1جدول 

یختار  
یمال تأمینمحل   

 حق تقدم یزهجاسهام 

1391 85،339،841 113،641،618 

1391 68،151،197 99،119،445 

96 ینفرورد  951،111 5،965،231 

96 اردیبهشت  851،111 2،184،478 

96 خرداد  827،111 4،279،861 

96تیر  31،111 11،512،193 

 4،865،111 4،719،414 96 مرداد

از طریق انتشار  ها سرمایه، بیشتر افزایش موردبررسیدر تمام بازه زمانی  کنید میکه در نمودار زیر مشاهده  طور همان

 حق تقدم انجام شده است. 

 1396تا انتهای مردادماه  1391از ابتدای سال  ها شرکت: روند افزایش سرمایه 1 نمودار

 

تا انتهای مردادماه  1394ها بیانگر این مهم است که از ابتدای سال افزایش سرمایه شرکتبررسی آمار مرتبط با 

  .شود میداشته و جزو اقدامات شرکتی رایج در بورس محسوب افزایش سرمایه وجود  ها ماهدر همه  1396

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

1394 1395  1396پنج ماه نخست 

 حق تقدم جایزه



 مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار

5 

ترین اقدامات شرکتی است. بر زمانخرد یکی از  گذاران سرمایهبرای  ویژه بهموجود  ی افزایش سرمایه با توجه به رویه

هستند و تمایل به  شدر صورت تمایل به شرکت در افزایش سرمایه به ازای هر شرکتی که سهامدار گذاران سرمایه

فعال )با حقیقی را طی کنند. تعداد سهامداران  ی طوالنی و ابتداییدارند باید فرآیندآن را شرکت در افزایش سرمایه 

هزار نفر بوده است. این رقم به لحاظ  811بیش از 1395ل( در بورس در پایان سال بیش از چهار معامله در سا

افزایش سرمایه  باالیدفعات و ارزش  است. در همان بازه زمانی برابر سهامداران حقوقی 111 حدود تعدادی

 تر روشنایه را ی بورسی و همچنین تعداد سهامداران فعال در بورس لزوم بهبود در فرآیندهای افزایش سرمها شرکت

 .سازد می

از طریق  عمدتاً ،شوند میآن اوراق حق تقدم منتشر  واسطه بهکه نقدی  آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و  

بررسی  منظور به. شوند میمالی  تأمین ،نشده ولی پرداختمطالبات سهامداران یا به عبارتی سودهای تقسیمی مصوب 

 1393و  1394 های سال، ده شرکتی که بیشترین سود تقسیمی را طی میزان افزایش سرمایه از محل مطالبات

  .ه استبررسی شد ،اند کردهمصوب 

 1391ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال افزایش سرمایه: 2جدول 

 میلیون ریالتعداد/  شرح

 5 که افزایش سرمایه نداشتند هایی تعداد شرکت

 168،513،768 مجمعمصوب تقسیمی سود 

 49،111،111 نقدی آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و 

 47،381،386 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

 45،614،674 شده به سهام ارزش مطالبات تبدیل

 29% کل سود تقسیمی  به آوردهنسبت افزایش سرمایه مصوب از محل مطالبات و 

 93% سرمایه یشافزانقدی در فرآیند  آوردهنسبت مطالبات به مطالبات و 

هزار میلیارد ریال است که بیش از نیمی از آن را افزایش  96 موردبررسیارزش افزایش سرمایه مصوب ده شرکت 

 آوردهنقدی تشکیل داده است. ارزش افزایش سرمایه مصوب از محل مطالبات و  آوردهسرمایه از محل مطالبات و 

نقدی در افزایش  آوردهنسبت مطالبات به  ی درصد از کل مطالبات است. نمودار زیر نشان دهنده 29نقدی حدود 

 .اند کردهیی است که اقدام به انتشار حق تقدم ها شرکتسرمایه 
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 1391ده شرکت در سال  نقدی آوردهاز محل مطالبات و  مالی افزایش سرمایه تأمین ی : تفکیک نحوه2نمودار 

 

 واسطه بهنقدی  آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و  ی بخش عمده کنید میکه در نمودار مشاهده  طور همان

 از محل نویسی پذیرهتمایل سهامداران به پرداخت مبلغ  ی دهنده مالی شده که نشان تأمینمطالبات سهامداران 

مالی افزایش سرمایه را  تأمیندرصد از  3تنها  بررسی مورددر ده شرکت  1394نقدی در سال  آوردهمطالبات است. 

 ل داده است.تشکی

نشان نیز ند ا هبیشترین سود تقسیمی را در مجامع خود مصوب کرد 1393ده شرکتی که در سال  های دادهبررسی 

اطالعات مربوط به افزایش سرمایه ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی در  است. 1394مشابه سال  ای رویه ی دهنده

 در قالب جدول زیر آورده شده است. 1393سال 

  1393ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی در سال : افزایش سرمایه3جدول 

 ریالمیلیون تعداد/ شرح

 4 هایی که افزایش سرمایه نداشتند تعداد شرکت

 215،548،743 کل سود مصوب ده شرکت

 45،981،111 نقدی آوردهافزایش سرمایه از محل مطالبات و 

 17،935،115 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

 43591858 ارزش مطالبات تبدیل شده به سهام

 22% یمیکل سود تقس مصوب از محل مطالبات و آورده به  یهسرما یشنسبت افزا

 95% سرمایه یشافزانقدی در فرآیند  آوردهنسبت مطالبات به مطالبات و 

نقدی بیش از  آوردهمجموع افزایش سرمایه ده شرکت با بیشترین سود تقسیمی از محل مطالبات و  1393در سال 

درصد از مبلغ افزایش  95بیش از  کنید میکه در نمودار زیر مشاهده  طور همانهزار میلیارد ریال بوده است.  45

مالی  تأمینانتشار حق تقدم بوده است از محل مطالبات یا به عبارتی سود تقسیمی  واسطه بهکه  ها شرکتسرمایه 

 شده است.

 مطالبات 

93% 

 آورده نقدی

7% 
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 1393ده شرکت در سال  نقدی آوردهالبات و مالی افزایش سرمایه از محل مط تأمین ی : تفکیک نحوه3 نمودار

 

 بورس اوراق بهادار تهرانفرآیندهای اجرایی افزایش سرمایه در  1-2

 ها شرکتاداره ثبت با درخواست شرکت آغاز و با ثبت افزایش سرمایه در عام  ی سهامیها شرکتافزایش سرمایه 

 های روشاز  تواند میکه پیش از این به آن پرداختیم وجه مورد نیاز برای افزایش سرمایه  طور همان. پذیرد میپایان 

 را طی کنند.  آنمختص  ی شده طراحیبا انتخاب روش افزایش سرمایه باید مسیر  ها شرکتشود.  تأمینگوناگون 

با  ها شرکتدم است. در این روش انتشار حق تق واسطه بهرایج برای افزایش سرمایه، افزایش سرمایه  های روشیکی از 

لغ افزایش سرمایه را از مالکان اوراق حق تقدم که مایل به دریافت سهم شرکت انتشار حق تقدم همه یا بخشی از مب

 آوردهو ی سهامی عام از محل مطالبات ها شرکترویه فعلی افزایش سرمایه مراحل مهم  .کنند میهستند دریافت 

 .تبه صورت زیر اس آوردهنقدی 

 مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در سایت کدال هیأتانتشار گزارش  -1

 ارسال مدارک و مستندات افزایش سرمایه به سازمان بورس -2

 بررسی پرونده افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس -3

 دور مجوز موافقت با افزایش سرمایهص -4

 مدیره هیأت/جلسه العاده فوقبرگزاری مجمع عمومی  -5

  ورده نقدی/نقدی و مطالباتآافزایش سرمایه از محل  -6

 نویسی توسط سازمان بورس یید آگهی پذیرهأتبرای ارسال مدارک  -7

 نویسی یرهپذو شروع دوره  نویسی یرهپذانتشار آگهی  -8

 نویسی یرهپذمجوز انتشار اعالمیه  برای دریافتدر صورت عدم مشارکت کامل سهامداران، ارسال مدارک  -9

 نشده     استفاده یها تقدمحق برای 

 مطالبات  

95% 

 آورده نقدی

5% 
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 و شروع دوره عرضه عمومی نویسی توسط سازمان بورس اعالمیه پذیرهیید أت -11

 ها  ارایه به اداره ثبت شرکتبرای تکمیل فرآیند افزایش سرمایه و ارسال مدارک  -11

 ها شرکتثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت  -12

شرکت در خصوص افزایش سرمایه در سامانه کدال، فرآیند افزایش سرمایه شرکت آغاز  مدیره هیأتبا انتشار گزارش 

 های دستورالعملرا که سازمان بورس در  هایی فرممدارک و شرکت باید  مدیره هیأت. پس از انتشار گزارش شود می

مجوز  ،شرکت ات از سویرعایت الزامسازمان  ،به سازمان ارایه کند. پس از بررسی مدارکخود تعیین کرده است را 

، شرکت باید نسبت به العاده فوقافزایش سرمایه در مجمع عمومی  تأیید. در صورت کند میافزایش سرمایه را صادر 

پست  سهامداراننشانی چاپ کاغذی بوده و باید به  صورت بهانتشار گواهی حق تقدم اقدام کند. گواهی حق تقدم 

نسبت به ثبت  ها شرکتبا مراجعه به اداره ثبت  تواند مییش سرمایه، شرکت لغ افزااهمه مب آوری جمعشود. پس از 

 افزایش سرمایه اقدام کند.

 نقدی آوردهاز محل مطالبات و  ها شرکت: مراحل زمانی افزایش سرمایه 1 نمودار

 و کرادم لاسرا
 هب طوبرم تادنتسم
 شیازفا تساوخرد
تکرش یوس زا هیامرس

 یلاسرا کرادم یسررب
 مالعا و نامزاس طسوت

 هدنورپ صقاون

 یمالعا صقاون عفر
تکرش یوس زا نامزاس

زور  3ر کادح

 زا یسرب هجیتن مالعا
 ،تقفاوم( نامزاس یوس
 تقفاوم ای تقفاوم مدع

)طورشم

 یمومع عمجم یرازگرب
 هریذپ یهگا ،هداعلا قوف

 قح راشتنا ،یسیون
... و مدقت

... زور  6

 هریذپ تلهم نایاپ
یسیون

زور  3ر کادحزور  3ر کادح

 مدقت قح لاسرا
 ،زیراو شیف و یاه
نارادماهس طسوت

زور  ر کادح

 هریذپ شرازگ لاسرا
 و اه مدقت قح یسیون
 طبترم تادنتسم و کرادم
نامزاس هب تکرش طسوت

زور  3ر کادح

دنیآرف دوبهب زا  ده

 

 ی سهامی عامها شرکتهای حق تقدم بررسی گواهی 1-3

 ها شرکتشده است. تغییر در سرمایه  هپرداخت ها شرکتمفصل به تغییر در سرمایه  طور بهقانون تجارت  8در بخش 

نقدی  آوردهمشخص به افزایش سرمایه از طریق  طور بهافزایش یا کاهش در سرمایه باشد. در این گزارش  تواند می

برای مالکان سهام شرکت در زمان مجمع و مطالبات قدی ن آوردهافزایش سرمایه از محل  فرآیند . درشود میپرداخته 

تا در خرید سهام جدید اولویت داشته و در صورت تمایل بتوانند با  شود میگواهی حق تقدم صادر  العاده فوقعمومی 

موارد اطالعاتی حق تقدم دارای  های گواهی ، درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.نویسی پذیرهپرداخت مبلغ 

نمونه گواهی حق تقدم خرید  زیر شکلرعایت شوند. در  ها شرکتارسال مشخصی است که باید توسط  تشریفاتو 

   شده است. آورده ها شرکتسهام 
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 ی سهامی عامها شرکتگواهی حق تقدم خرید سهام  نمونه: 1 تصویر شماره

 

باید نسبت به ارسال  نویسی پذیرهشرکت پس از انجام مراحل اداری الزم برای شروع  ،فعلی افزایش سرمایه ی رویهدر 

گواهی حق تقدم  دریافتسهامداران اقدام کند. سهامدار پس از نشانی حق تقدم با پست سفارشی به  های گواهی

واهی تقدم داشته نسبت به اعمال گواهی حق تقدم اقدام کند. در صورتی که سهامدار تصمیم به فروش گ تواند می

معامالتی به فروش برساند. خریدار  ی این اوراق را همانند سایر اوراق موجود در بورس از طریق سامانه تواند می ،باشد

 کند.  گیری تصمیم ،یی که خریداری کرده استها تقدمنسبت به فروش یا اعمال حق  تواند میگواهی حق تقدم 

یا خریدار گواهی حق تقدم  العاده فوقدار شرکت در زمان مجمع عمومی سهام تواند میمالک گواهی حق تقدم که 

حق تقدمی که مالک آن است  های گواهیفروش یا اعمال نسبت به  نویسی پذیره ی باید در فرصت دو ماهه ،باشد

دام مالک گواهی حق تقدم نسبت به فروش یا اعمال اق نویسی پذیرهکند. درصورتی که تا پایان مهلت  گیری تصمیم

بهای مربوطه  کارمزدهایو پس از کسر  هشد فروختهعرضه و  نویسی پذیرهحق تقدم توسط متعهد  های گواهینکند، 

 به مالک گواهی حق تقدم پرداخت خواهد شد.فروش آن 

مالک گواهی حق تقدم در صورتی که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه داشته باشد باید گواهی حق تقدم را 

کند. در صورتی که مالک گواهی حق را به شرکت اعالم و رضایت خود برای شرکت در افزایش سرمایه تکمیل کرده 

کند سهام جدید استفاده  نویسی پذیره درطلب خود را که تمایل دارد  آن بخش ازباشد باید  بستانکارتقدم از شرکت 

 اعالم کند.به شرکت گواهی حق تقدم  در فرم

که از طریق  نویسی پذیرهبخشی از مبلغ در فرآیند فعلی مالک گواهی حق تقدم برای شرکت در افزایش سرمایه 

به حساب اعالمی شرکت، پرداخت و رسید دریافت  نویسی پذیرهمطالبات پرداخت نکرده است را با واریز مبلغ 

مراجعه به اداره پست مدارک درخواستی را به  و تکمیل فرم باید با نویسی پذیره. سهامدار پس از واریز وجه کند می

  شرکت پست کند.نشانی 

اسناد ارسال گواهی حق تقدم، شرکت باید اطالعات و مدارک اظهار شده توسط مالک گواهی حق تقدم را با از پس 

اظهار ارسالی را بررسی و در ارتباط با آن مدارک درستی و هماهنگی . بازرس قانونی شرکت باید تطبیق دهدخود 
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را  گیرد یمتعلق  ها آنافرادی که سهام جدید شرکت به فهرست بازرس قانونی شرکت باید  تأییددر صورت نظر کند. 

 کند.گذاری ارسال  و به سازمان بورس و سپردهتهیه 

 مشکالت رویه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی 1-1

برای مالکان گواهی حق تقدم همراه است. با  یفراوان های دشواریانتشار حق تقدم با  بافرآیند فعلی افزایش سرمایه 

در درگیر سهامداران و سایر افراد از اعمال گواهی حق تقدم در رویه فعلی  ،ها شرکتتوجه به تعداد باالی سهامداران 

 .کند میصرف  ای مالحظهاین فرآیند زمان و انرژی قابل 

بین اعمال حق تقدم و تبدیل حق تقدم به  ای چندماههافزایش سرمایه فاصله زمانی  کنونیدر رویه  سوی دیگراز 

 گذاری یهسرماسهم وجود دارد. با توجه به فاصله زمانی زیادی که بین اعمال حق تقدم و دریافت سهم وجود دارد، 

استفاده از آن ت در افزایش عالوه بر ارزش زمانی پولی که برای شرک ،که قصد شرکت در افزایش سرمایه را دارد

با عدم اطمینان از قیمت سهم در آینده مواجه است. با کاهش زمان بین اعمال حق تقدم و دریافت سهم  کند می

دید بهتری از قیمت سهم داشته و قیمت  تواند میسهامدار  ،ارزش زمانی پول از عالوه بر کاهش هزینه ناشی

 صورت بهفرآیند فعلی افزایش سرمایه از طریق انتشار حق تقدم را  های دشواری توان می را پیشنهاد کند. تری منصفانه

 برشمرد:زیر 

 ؛صرف هزینه و زمان برای ارسال مدارک از طریق پست به شرکت .1

  ؛صرف هزینه و زمان برای تطبیق اطالعات اظهارشده با واقعیت از سوی شرکت .2

 ؛بازرس قانونی و مراحل اداری ناشی از آن تأییدنیاز به  .3

  ؛و بررسی سایر موارد نویسی پذیرهبرای استعالم پرداخت کامل مبلغ  بورس صرف هزینه و زمان از سازمان .4

 ؛سهامدار شرکت و نرسیدن گواهی حق تقدم به وی نشانینبودن احتمال درست  .5

 ؛دسترسی به پست های دشواریحضور مالک گواهی حق تقدم در خارج از ایران و احتمال  .6

 ؛زمان طوالنی فرآیند افزایش سرمایه .7

 ؛1فرآیند افزایش سرمایهخریدار اوراق حق تقدم از مطالبات خود در نبود امکان استفاده  .8

 ؛بینی دشوار قیمت سهم در فاصله زمانی طوالنی تبدیل حق تقدم به سهم پیش .9

 و مشکالت ناشی از آن. خطاهای انسانی .11

 

 

                                                      

گذار سهامدار شرکت در زمان مجمع عمومی عادی سالیانه باشد ولی در زمان مجمع عمومی فوق العاده سهام شرکت را در  . درصورتی که سرمایه1

از  اختیار نداشته باشد، سود تقسیمی به وی تعلق می گیرد ولی حق تقدم به او تعلق نمی گیرد. در فرآیند کنونی در صورت خرید گواهی حق تقدم

 نویسی استفاده کند. یرهپذرس،  سرمایه گذار نمی تواند از مطالبات ناشی از سود تقسیمی خود برای بو



 مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار

11 

 با استفاده از الگوی پیشنهادی افزایش سرمایه یبررسی حقوق -2

مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت  ترین مهمقانون تجارت ایران 

با توجه با  این قانون به بحث در مورد تغییرات در سرمایه شرکت پرداخته است. 8بخش  .دهد میایران را تشکیل 

در ادامه به بررسی این قانون با در نظر  تجاری است های یتفعال سایر قوانین مرتبط با اینکه قانون تجارت قانون پایه

 پردازیم.  گرفتن اصالحات پیشنهادی می

در  با توجه به امکانات و مقتضیات آن زمان نوشته شده است. 1347های سهامی قانون تجارت در سال  بخش شرکت

رسد هدف  یمهای حق تقدم شرح داده شده است. به نظر  انون تجارت مندرجات و چگونگی ارسال و اعمال گواهیق

ی به مالک گواهی رسان اطالعاز آوردن مواد مربوط به ارسال گواهی حق تقدم  گذار قانونغائی یا به عبارتی مقصود 

ی رسان اطالععمدتاً داللت بر لزوم  1نون تجارتقا 186، 185، 179، 178، 171، 171حق تقدم است. مواد قانونی 

گذار برای استفاده از این حق قانونی دارد که با توجه به محدودیت امکانات در زمان تهیه قانون  صحیح به سرمایه

 تهیه شده است.

روز با سهولت  توان با استفاده از امکانات رسد می یماست به نظر  گذار قانونبا توجه به اینکه اصل بر اجرای مقصود 

گذار  انجام شود. موارد گوناگونی در قانون وجود دارد که قانون گذار قانونبیشتر برای افراد دخیل در فرآیند، هدف 

الیحه اصالحی  97طور مثال در تبصره ماده  داند بهتشریفات قانونی را در صورت اجرای هدف قانون ضروری نمی

رسانی شود  یا به عبارتی به همه سهامداران اطالع حضورداشتهن در مجمع قانون تجارت در صورتی که همه سهامدارا

 است. رسانی ذکر شده در تبصره ذیل ماده یادشده معافیت انجام تشریفات اطالع

وجود  گذار قانونشده در قانون با در نظر گرفتن هدف  ی گوناگونی از تسهیل و تغییر در فرآیندهای طراحیها نمونه

توان به  می گذار قانونها و هدف  یتمحدودی موفق در زمینه استفاده از امکانات روز با در نظر گرفتن ها نمونهدارد. از 

واسطه  ی قضایی که پیش از این بهها ابالغعنوان جایگزین  سامانه ابالغ الکترونیک قوه قضائیه اشاره کرد. این سامانه به

یی ها ابالغی از این سامانه، الگوبردارتوان با  رسد می یمبه نظر شود. شده است، محسوب می استفاده از پست انجام می

ی رسان اطالعی شود را با سهولت و هزینه کمتر به ذینفعان رسان اطالعپستی به افراد  صورت بهکه در بازار سرمایه باید 

 کرد.

ق تقدم با پست سفارشی بر اساس مقررات الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، تشریفات افزایش سرمایه )ارسال ح

و .. ( به جهت ارتباط مستقیم با حقوق سهامداران از قواعد آمره محسوب شده و عدم اجرای قوانین مربوط به آن 

(، صدور یا 243ماده  3)مطابق بند  ها شرکترجع ثبت عواقب کیفری و مدنی دارد. عدم اعالم افزایش سرمایه به م

قانونی و قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام )مطابق ماده  صورت بهانتشار سهام بدون رعایت تشریفات ثبت 

( و ارایه یا تصدیق 262ماده  1(، عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام یا عدم ارائه مهلت قانونی )مطابق بند261

                                                      

 2پیوست  .1
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مرتبط با افزایش سرمایه در الیحه  جرائم عنوان به( 263سلب حق تقدم )مطابق ماده  منظور بهاطالعات نادرست 

بینی  امکان ابطال فرآیند افزایش سرمایه را پیشالیحه نیز برای ذینفع  271و تصریح شده است. ماده  بینی پیش

 کرده است. 

رم کیفری در نظر گرفته نشده است هرچند در قانون تجارت برای عدم اجرای تشریفات مربوط به افزایش سرمایه ج

تواند درخواست ابطال افزایش سرمایه را ارایه کند.  العاده( می ولی ذینفع )سهامدار شرکت در زمان مجمع عمومی فوق

عدم ارسال گواهی حق تقدم با پست سفارشی که جزو تشریفات مربوط به افزایش  در صورتبا توجه به اینکه ذینفع 

حق درخواست ابطال افزایش سرمایه را دارد انجام اصالحات پیشنهادی که پیش از این به  شود سرمایه محسوب می

 تفصیل آن پرداختیم، نیازمند راهکارهای حقوقی است.

 یدنرس یکه اهداف و سازوکارها شوند یمکشور محسوب  یباالدست ینقوان ینتر توسعه، جزو مهم یها برنامه ینقوان

مجلس  یبتاکنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصو 68. از سال کنند یممشخص  ساله پنجبه اهداف نظام را در افق 

و  ها یاستس ها، یکشور و ارائه استراتژ یادینمسائل بن بندی یتاولو ی،شده است. به صورت کل ییو اجرا یدهرس

 یاز سو یمصلحت نظام و ابالغ یصمصوب مجمع تشخ یکل های یاستبر اساس س باید نامهدر بر ییاقدامات اجرا

و دولت ملزم  کند یم ینمع یزیر برنامه یبرا یچارچوب گذار، یاستمقام س یگر،باشد، به عبارت د یمقام معظم رهبر

کاغذی که  یندهایفرآالکترونیکی کردن  گذار قانوندر قانون برنامه توسعه ششم،  چارچوب است. نبه ارائه برنامه در آ

ماده بند ج  درقرارداده است.  مدنظربیشتری انجام شود را  مراتب بهبا سهولت و دقت  تواند یمروز  با توجه به امکانات

شده  بینی یشپکاغذی  یندهایفرآاجرایی اجازه الکترونیکی کردن  یها دستگاهبه  گذار قانونقانون توسعه ششم،  67

 عرضه و الکترونیک دولت توسعه منظور بهکه ه است قید کرد گذار قانون، در بند ج این قانون در قوانین را داده است.

 ازجمله الکترونیکی اسناد به بخشیدن اصالت و لکترونیکیی ادار خزانه استقرار و توسعه نیز و الکترونیکی خدمات

 مجوز، اعطای یا صدور اسناد، یا اوراق تنظیم قانون، موجب به که موردی هر در کاغذی حذف اسناد و اسناد مالی

 تجارت قانون رعایت مفاد با آن الکترونیکی انجام باشد، ضروری آن مانند و استعالم وجه، مبادله ابالغ، و اخطار

با توجه به اینکه طبق این قانون ابالغ الکترونیک  .نماید می کفایت و بوده معتبر 17/11/1382مصوب  الکترونیکی

الکترونیکی را جایگزین فرآیند ابالغ فرآیند ابالغ افزایش سرمایه به صورت  توانمی ،کفایت کرده و معتبر است

نیز که مبادله وجه بین دارنده گواهی حق تقدم و  نویسی پذیرهکاغذی کرد. همچنین طبق این قانون پرداخت مبلغ 

واهی حق تقدم به به صورت الکترونیکی انجام شده و الزامی به مراجعه دارنده گ تواند می ،شود میمحسوب  شرکت

توان  ششم می  بدین ترتیب با تکیه بر این بخش از قانون توسعه .نباشد نویسی پذیرهبانک و پست فیش واریز مبلغ 

ی معامالت بورس که خود بر اسناد و سازوکارهای الکترونیک استوار  فرآیند افزایش سرمایه را با استفاده از سامانه

 است، بهبود بخشید.  
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 معامالتی یسامانهبا استفاده از  فرآیند افزایش سرمایهبرای بهبود پیشنهادی راهکار  -3

 یشنهادیپ یالگو اتیکل -3-1

ی حق تقدم و شرکت  های مالی مشخصی میان دارنده در فرآیند افزایش سرمایه از طریق انتشار حق تقدم تراکنش

واریزی برای مشارکت در افزایش سرمایه از  شده و فیش ی حق تقدم تکمیل ها ارایه گیرد. این تراکنش صورت می

حق تقدمی که در  ی اکنون از طریق پست( و صدور سهم جدید به نام دارنده ی حق تقدم به شرکت )هم سوی دارنده

ی اوراق حق تقدم، اوراق یادشده  . بدین ترتیب دارندهگیرد یدر برمرا  افزایش سرمایه مشارکت داشته از سوی شرکت

 خوانندهروی  پیشنهادی که پیشکند.  جوه الزم به شرکت داده و در قبال آن سهام جدید دریافت میبه همراه ورا 

تواند  کنونی که میی معامالتی بورس این سازوکار را از حالت  های سامانه کند با استفاده از توانمندی تالش می ،است

جویی در  دهد و با این سازوکار به سادگی، صرفهبه روشی مبتنی بر معامله سوق تلقی شود ناهمسان با امکانات روز 

ی حق تقدم و شرکت  های صورت گرفته بین دارنده شکل زیر فرآیند کلی تراکنش  .ابدی دستو نظارت مؤثرتر  زمان

 را در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به تصویر کشیده است.

  قدمتفرآیند کلی افزایش سرمایه با انتشار حق  :2 تصویر شماره

 

ی حق تقدم و شرکت در فرآیند افزایش سرمایه  های میان دارنده شود، تراکنش مشاهده می 2 تصویرکه در  گونه همان

ی حق تقدم، اعالم رضایت مبنی بر تبدیل مطالبات به سهم جدید و پرداخت  از محل آورده نقدی و مطالبات ارایه

. گیرد یدر برمشرکت را  توسطانتشار و ارایه سهم جدید سوی دیگر از و  سو یکاز ی حق تقدم  نقدی از سوی دارنده

این انجام قانون برنامه توسعه ششم امکان  هرچند این فرآیند بر اساس قانون تجارت مبتنی بر پست سفارشی است

عمده بر دادوستد اوراق و پول  طور بهممکن ساخته است. این فرآیند  الکترونیک سازوکارهای طریقفرآیند را از 

شود.  و در بورس دادوستد می شده منتشراستوار است. حق تقدم از ابتدای فرآیند افزایش سرمایه به صورت اوراق 

ل ها، منتشر شده و در بورس قاب سهم جدید پس از طی مراحل افزایش سرمایه و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت

شود.  جا می ی حق تقدم پولی است که از حساب وی به حساب شرکت جابه دادوستد خواهد بود. آورده نقدی دارنده

پس در این فرآیند تنها مطالبات )سودهای تقسیمی دریافتنی( است که در قالب اوراق بهادار قرار ندارد. در صورت 

بدین یند را در چارچوب دادوستد اوراق بهادار متصور شد. توان تمامی این فرآ امکان اوراق بهادارسازی مطالبات می

را اوراق  ها آنتوانیم  که می یبهادار اوراق دادوستدبه  ی فرآیند افزایش سرمایهها ترتیب با تبدیل تمامی تراکنش
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 فارشیی معامالتی بورس را جایگزین فرآیندهای کنونی که مبتنی بر پست س توان سامانه می افزایش سرمایه بنامیم،

 است، نمود. 

سود  ی تبدیل مطالبات )سود تقسیمی دریافتنی( به اوراق بهادار با در نظر گرفتن مبلغی اسمی برای هر ورقه

این اوراق بسته  1پذیر است. ن وی امکا اوراق تعداد تعیین برای اسمی مبلغتقسیمی و تقسیم مطالبات هر سهامدار به 

تواند بازار ثانویه داشته یا تنها برای فرآیند افزایش  به نظر مقام ناظر بازار سرمایه )سازمان بورس و اوراق بهادار( می

بدین ترتیب با تبدیل مطالبات سهامداران به  2جایی میان سهامدار و شرکت مورد استفاده قرار گیرد. جابهسرمایه و 

ی معامالتی  وان سازوکار افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات با استفاده از سامانهت اوراق سود تقسیمی می

 .یدتصویر کش را بهبورس 

 فرآیند کلی افزایش سرمایه با انتشار حق تقدم -3شماره  تصویر

 

ی بهادار و پول  هبدین ترتیب با تبدیل یکایک اجزای تراکنش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به ورق

 ی معامالتی بورس به انجام رساند.  توان این فرآیند را با استفاده از سامانه می

 الزامات الگوی پیشنهادی -2-2

ی معامالتی بورس در فرآیند  گیری از سامانه تعریف معامالت حق تقدم، اوراق سود تقسیمی و سهم جدید برای بهره

رسد از الزامات بسیاری در جزییات  مطالبات هر چند در کلیات ساده به نظر می افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و

زمانی و  ی حق تقدم، هم میان شرکت و دارندهاوراق اجرایی برخوردار است. این الزامات تعیین قیمت دادوستد 

                                                      

که به تفصیل به سازوکار  "(ها و الزامات اجرایی آن )ویراست دوم ی سودهای تقسیمی شرکت بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه"گزارش  .1

 ودهای تقسیمی دریافتنی پرداخته است در لینک زیر ارایه شده است:اوراق بهادارسازی س

http://new.tse.ir/pages/Page24056.html?gid=2  

فقهی سازمان بورس در دست بررسی است. در صورت در زمان نگارش این گزارش امکان دادوستد اوراق سود تقسیمی در بازار ثانویه توسط کمیته  .2

توان دادوستد اوراق سود تقسیمی را از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب سود  ی سازمان بورس می تأیید کمیته فقهی و هیأت مدیره

ی شرکت، تنها برای انتقال مطالبات سهامداران به شرکت  تقسیمی متصور بود. در غیر این صورت نیز تعریف اوراق سود تقسیمی هنگام افزایش سرمایه

 پذیر است. و دریافت سهم جدید در ازای آن امکان

http://new.tse.ir/pages/Page24056.html?gid=2
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جداسازی و الزام به  معامالتی متفاوت برای سهام جدید، محدودسازی معامالت اوراقنماد هماهنگی معامالت، تعریف 

 گیرد.   برمی را درمعامالت اوراق افزایش سرمایه از معامالت عادی 

 سهامدار و شرکت دادوستد فرآیند در اوراق گذاری  قیمت  -1

ی معامالتی به دو پارامتر  ی حق تقدم و شرکت از طریق سامانه میان دارندهافزایش سرمایه برای انجام دادوستد اوراق 

ی معامالتی تعریف و  وراق نیازمندیم. اوراق حق تقدم از ابتدای فرآیند افزایش سرمایه در سامانهتعداد و قیمت ا

در سازوکار  گیرد. می صورتگذاران حقیقی و حقوقی  شوند. معامالت اوراق حق تقدم میان سرمایه دادوستد می

ی آن انجام  م میان شرکت و دارندهاین بار دادوستد اوراق حق تقدبه سهم برای تبدیل اوراق حق تقدم پیشنهادی 

تقدم اگر  ی حق کند. دارنده ی حق تقدم واگذار می دارندهدر این فرآیند شرکت نیز سهام جدید را به خواهد شد. 

سهامدار آن بوده باشد به واسطه مطالبات ناشی از سودتقسیمی دریافتنی هنگام برگزاری مجمع عمومی شرکت نیز 

را نیز در فرآیند افزایش سرمایه به شرکت بفروشد. بنابراین دو  ها آنتواند  و می بودهنیز دارای اوراق سود تقسیمی 

سهام جدید  و شدهی حق تقدم به شرکت فروخته  از سوی دارنده 1اوراق بهادار شامل حق تقدم و اوراق سودتقسیمی

ی حق تقدم با توجه به ترکیب آورده نقدی و مطالبات، ملزم  شود. در این فرآیند مبادالتی دارنده خریده می شرکتاز 

به پرداخت وجه نقد به شرکت نیز خواهد بود. بدین ترتیب تعیین قیمت مبادالتی اوراق حق تقدم، اوراق سود 

. توجه کنید قیمت اوراق حق تقدم در تقسیمی و سهم جدید در این دادوستد چندگانه نقش مهمی خواهد داشت

بازار ثانویه و بر اساس عرضه و تقاضا در حال تعیین و تغییر است اما در فرآیند افزایش سرمایه و مبادله میان شرکت 

توان  بدین ترتیب می. ، استفاده کرداز قیمت بازار که در حال نوسان استبه سادگی توان  ی حق تقدم نمی و دارنده

ی آن و شرکت  ی اوراق حق تقدم میان دارنده ریال( را برای مبادله1ای )مانند  شده تعیین و از پیشقیمت مشخص 

تقدم نیز باید با قیمت اسمی سهم  ی حق مبنای دادوستد قرار داد. فروش سهم جدید از سوی شرکت به دارنده

یال( صورت گیرد. بدین ترتیب به طور ر1تقدم بوده ) ی اوراق حق ی قیمتی که مبنای معامله عالوه ریال( به 1111)

ریال(  1111نویسی هر سهم جدید ) گذار در این دادوستد به میزان قیمت اسمی یا همان مبلغ پذیره خالص سرمایه

بستگی دارد با  شده تسویه این مبلغ بدهی که جمع کل آن به تعداد سهام جدید خریداریشود.  به شرکت بدهکار می

شود. در این فرآیند فروش اوراق سود تقسیمی از  وراق سود تقسیمی به شرکت انجام میپرداخت نقدی یا فروش ا

ی مشارکت در افزایش سرمایه از محل مطالبات خواهد بود. در این دادوستد نیز  سوی سهامدار به شرکت به منزله

توان قیمت هر  می سازی فرآیند پیشنهادی به منظور ساده تعیین قیمت اوراق سود تقسیمی دارای اهمیت است.

بدین ترتیب در ازای فروش هر  ریال( در نظر گرفت. 1111ی سودتقسمی را همانند قیمت اسمی سهم جدید ) ورقه

شود و با توجه به  ی سود تقسیمی از سوی سهامدار به شرکت یک سهم جدید از شرکت به سهامدار فروخته می ورقه

 ها آنریالی سهم جدید( پولی میان  1111یالی حق تقدم و قیمت ر 1)با در نظر گرفتن قیمت  ها آنبرابری قیمت 

                                                      

 تقدم لزوماً دارای اوراق سود تقسیمی نیست و منوط به سهامداری وی در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی است. ی حق شود دارنده یادآور می .1
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ی حق تقدم به شرکت پرداخت شود مربوط به سهام  شود. بدین ترتیب وجه نقدی که باید از سوی دارنده جا نمیبجا

        .است نشده فروختهشده اما در ازای آن اوراق سود تقسیمی به شرکت  جدیدی است که خریداری

 هماهنگی معامالت زمانی و هم -2

را اوراق بهادار  ی ی حق تقدم و شرکت در فرآیند پیشنهادی افزایش سرمایه چند معامله های میان دارنده تراکنش

ی حق تقدم   شود. در صورتی که دارنده شود که انجام هریک بدون دیگری به سرانجام مورد نظر منتهی نمی میشامل 

خریداری نکند، نتیجه تنها بدهکار شدن شرکت  یبهادار را به شرکت بفروشد ولی در ازای آن سهم جدید ی این ورقه

ی آن خواهد بود. همچنین در صورتی که  ی حق تقدم و البته فروش بسیار ارزان این ورقه توسط دارنده به دارنده

تعداد نخرد، همین حق تقدم وی را به ی حق تقدم کند اما اوراق  شرکت اقدام به فروش سهام جدید به دارنده

همچنان تعدادی حق تقدم در بازار وجود خواهد داشت که در ازای آن سهم جدیدی نباید منتشر شود. این امر در 

همواره باید نیز شده توسط شرکت  . تعداد اوراق سود تقسیمی خریدارییابد مصداق میمورد اوراق سود تقسیمی نیز 

 2111اگر شرکت اقدام به خرید  1ی حق تقدم باشد. شده به دارنده سهام جدید فروختهداد تع برابر یا کوچکتر از

سهم جدید به وی بفروشد، شرکت باید ارزش اسمی  1511تقدم کند و تنها  ی حق سود تقسیمی از دارنده ی ورقه

شرکت باید سود تقسیمی را ی حق تقدم بپردازد. به بیان دیگر در این حالت  سود تقسیمی را به دارنده ی ورقه 511

ی که اوراق افزایش سرمایه را بهادار ی بنابراین دادوستد هر سه ورقهپرداخت کند.  سهامدارپیش از موعد مقرر به 

شده و با  تعیین های از پیش زمان با قیمت )سهم جدید، حق تقدم و اوراق سود تقسیمی( باید هم دهند تشکیل می

  2شود:زیر انجام  یتعدادرعایت نصاب 

        

        

 توسط شرکت تقدم ی حق  شده به هر دارنده = تعداد سهام جدید فروخته    

 تقدم ی حق  شده به شرکت توسط هر دارنده = تعداد اوراق حق تقدم فروخته    

 تقدم ی حق  شده به شرکت توسط هر دارنده = تعداد اوراق سود تقسیمی فروخته    

 معامالتی متفاوت برای سهام جدید نمادتعریف  -3

فرآیند افزایش سرمایه پس از خرید حق تقدم و واریز وجوه الزم به حساب شرکت و پس از آن تأیید مراحل  

شود. سهام جدید پس  ها می ثبت سهام جدید نزد مرجع ثبت شرکت ی از سوی بازرس قانونی وارد مرحله شده انجام

که توضیح داده شد، فرآیند پیشنهادی  گونه همانل دادوستد در بورس اوراق بهادار خواهد بود. از طی این مرحله قاب

                                                      

ریال در نظر گرفته شود.  1111برای سادگی کار ارزش اسمی اوراق سود تقسیمی مانند ارزش اسمی سهام عادی در این مورد فرض بر آن است که  .1

 در غیر این صورت قید یادشده در متن باید بجای تعداد بر ارزش متمرکز باشد. 

 بر هستند.در تعیین نصاب تعدادی فرض شده که ارزش اسمی سهم جدید و هر ورقه سود تقسیمی با یکدیگر برا .2
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شود. در این مرحله سهم جدید هنوز نزد  مینیز ی حق تقدم  افزایش سرمایه شامل فروش سهم جدید به دارنده

فروش در این مرحله ه را ندارد. ها به ثبت نرسیده است و بنابراین امکان دادوستد در بازار ثانوی مرجع ثبت شرکت

تقدمی که خود اقدام به فروش حق تقدمش به شرکت کرده تنها برای ثبت این  ی حق سهام از سوی شرکت به دارنده

گیرد. معامالت ثانویه سهم جدید نیز پس از طی تمامی مراحل افزایش  ی معامالتی صورت می ها در سامانه تراکنش

با نماد معامالتی  جدید پذیر خواهد بود. بنابراین در این مرحله باید سهام ونی امکانسرمایه و ثبت نزد مراجع قان

تواند شامل نماد اصلی همراه با پیشوند یا  گذاری تعریف شود. این تعریف می ی معامالت و سپرده متفاوتی در سامانه

ی تا زمان ثبت سهم جدید نزد نماد سهام جدید را از سهام پیشین جدا کند. این جداسازپسوندی خاص باشد تا 

ی  ها ادامه خواهد داشت و پس از آن نماد سهم جدید نیز همچون نماد سهم پیشین در سامانه ثبت شرکت مرجع

   معامالتی تعریف خواهد شد. 

 محدودسازی معامالت اوراق در فرآیند افزایش سرمایه -4

یه سه ورقه بهادار شامل سهام جدید، اوراق حق که توضیح داده شد در فرآیند پیشنهادی افزایش سرما گونه همان

جدا از آن که این مبادالت باید شوند.  ی حق تقدم مبادله می تقدم و اوراق سود تقسیمی میان شرکت و دارنده

انجام شود، پیش و پس از این فرآیند نیز باید  2های بند  شده و با رعایت نصاب های از پیش تعیین زمان، با قیمت هم

 هایی برای معامله اوراق یادشده در نظر گرفته شود.  محدودیت

سهام جدید که در این مرحله با نماد معامالتی متفاوتی تعریف شده است در ابتدای فرآیند تنها در کد معامالتی 

گذاری مرکزی تمامی سهام جدید را که برابر میزان  سپرده ،شود. به بیان دیگر در ابتدای فرآیند شرکت تعریف می

ی   کننده بنابراین نخستین عرضهکند.  زایش سرمایه است با نمادی متفاوت و در کد معامالتی شرکت تعریف میاف

ی حق تقدم، سهم  سهام جدید تنها شرکت خواهد بود. پس از اولین معامله سهام جدید و فروش این سهم به دارنده

ی سهم جدید باید شرکت باشد و هیچ  تنها فروشندهیادشده نباید امکان معامله ثانویه داشته باشد. به بیان دیگر 

ی حق تقدمی پس از خرید آن و تا زمان تبدیل نماد معامالتی سهم جدید به نماد سهم پیشین نباید قادر به  دارنده

    فروش و معامله آن باشد.  

شود. در  می دادوستدزار ی معامالتی تعریف شده و در با اوراق حق تقدم نیز طی فرآیند افزایش سرمایه در سامانه

شود. با توجه به اینکه قیمت فروش  شده به شرکت فروخته می فرآیند پیشنهادی این اوراق با قیمتی از پیش تعیین

ی معامالتی تعیین شده و به احتمال فراوان بسیار کمتر  پذیری معامله در سامانه حق تقدم به شرکت تنها برای امکان

های  پذیر بوده و حق تقدم یادشده باید تنها توسط شرکت امکاناز قیمت بازاری آن است، خرید به قیمت 

 شده توسط شرکت نیز پس از معامله توسط شرکت قابل فروش نباشند. خریداری

های معامالتی حق تقدم در مورد اوراق سود تقسیمی نیز مورد نیاز است و شرکت پس از خرید اوراق  محدودیت

اشد. ضمن اینکه تا تأیید انتشار و معامالت اوراق سود تقسیمی توسط کمیته ب ها آنسودتقسیمی نباید قادر به فروش 

سازی فرآیند افزایش سرمایه در  ی سازمان بورس و در صورتی که این اوراق تنها برای ساده فقهی و هیأت مدیره

 پذیر خواهد بود.  ی معامالتی تعریف شوند، خرید این اوراق نیز تنها توسط شرکت امکان سامانه
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 اوراق افزایش سرمایه از معامالت عادیمعامالت جداسازی الزام به  -5

به  ها آنریال( از سوی دارندگان  1در فرآیند پیشنهادی افزایش سرمایه اوراق حق تقدم با قیمتی تعیین شده )مانند 

یان ی معامالتی تعریف شده و م شوند. این اوراق در فرآیند افزایش سرمایه در سامانه شرکت فروخته می

ریالی از سوی  1در حال دادوستد هستند. بنابراین ارایه سفارش فروش نیز هایی باالتر  گذاران و با قیمت سرمایه

به فروش آن به شرکت برای مشارکت در فرآیند افزایش سرمایه است به راحتی  مند عالقهی حق تقدمی که  دارنده

جز سفارش خرید شرکت تطبیق یافته و  رید دیگری بههای خ تواند به عنوان بهترین سفارش فروش با سفارش می

بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکل باید معامالت اوراق افزایش سرمایه از معامالت  فرآیند را دچار مشکل کند.

مایه ای برای دادوستد اوراق افزایش سر ی معامالتی جداگانه تواند با استفاده از سامانه عادی جدا شود. این امر می

 های دیگر انجام شود. ی معامالت توافقی(، جداسازی بازار اوراق افزایش سرمایه از بازار عادی یا روش )مانند سامانه
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 یبند جمع -1

 شده طراحیبا توجه به امکانات موجود در آن زمان و  پیش قرن یمنحدود فرآیند کنونی افزایش سرمایه بر قوانینی که 

شود. این سازوکار که ارسال مدارک با پست سفارشی برای سهامدار و اعالم تمایل برای مشارکت در  ، انجام میاست

بر،  گیرد، فرآیند زمان افزایش سرمایه از محل مطالبات، واریز وجه و ارسال آن به شرکت از سوی سهامدار را دربرمی

مندی از  انجام الکترونیک فرآیندهای کاغذی، امکان بهرهپرهزینه و ابتدایی است. قانون ششم توسعه با تأکید بر 

افزاری برای بهبود سازوکار افزایش سرمایه را فراهم کرده است. در این راستا الگوی پیشنهادشده در  های نرم توانمندی

ایش های کنترلی مراحل افز سازی و افزایش کیفیت ی معامالتی بورس درصدد ساده این گزارش با تکیه بر سامانه

ی معامالتی مطالبات سهامداران  گیری از سامانه ی نقدی است. این الگو برای بهره سرمایه از محل مطالبات و آورده

یعنی سودهای تقسیمی دریافتنی آنها را در قالب اوراق سود تقسیمی در نظر گرفته است. همچنین سهام جدید 

ای تعریف و  آمد نیز در الگو با نماد معامالتی جداگانه شرکت که پس از ثبت نزد مراجع قانونی به رسمیت درخواهد

و تهاتر اوراق  حق تقدم به صورت معامله های یگواهدر الگوی پیشنهادی اعمال قابل معامله شده است. بدین سان 

افزایش سرمایه شامل اوراق سودتقسیمی، حق تقدم و سهام جدید درآمده است. این دادوستد برای رعایت قوانین و 

اند. اجرای فرآیند پیشنهادی  هایی است که در گزارش مورد بررسی قرار گرفته ررات نیازمند الزامات و محدودیتمق

سازی بسیاری در فرآیند کنونی افزایش سرمایه بیانجامد به قوانین و مقررات جدیدی نیازمند  تواند به ساده که می

عامالتی احتیاج دارد. بنابراین در صورت تمایل مسئوالن بازار ی م ها در سامانه نیست اما انجام آن به برخی توانمندی

سرمایه به اجرای فرآیند پیشنهادی این گزارش، بیش و پیش از هر چیز به توان و انرژی مهندسان فناوری اطالعات 

 نیاز خواهد بود. 
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 :1پیوست

 : فلوچارت فرآیند افزایش سرمایه در بستر الکترونیک 1تصویر شماره 

 یهاوگ دادعت دلیف رادقم رثکادح
 یا هظحل ییاراد اب ربارب مدقت قح

مدقت قح

 تابلاطم غلبم دلیف رادقم رثکادح
 رازه ردبرض مدقت قح دادعت اب ربارب

لایر

 دادعت ربارب یسیون هریذپ غلبم هدنام
 رازه ردبرض مدقت قح یهاوگ
 تابلاطم زا تشادرب غلبم یاهنم

 ورش

 زا هدش نییعت یاهرتماراپ
 زاجم هنماد رد ربراک یوس

 تسا

 یناوخارف
ربراک تاعالطا

ریخ

هلب

 مدقت قح یاه یهاوگ شورف تبث
لایر 1 ددع ره غلبم هب تکرش هب

 هب یمیسقت دوس قاروا شورف تبث
 دوس غلبم هب ددع ره و تکرش
 عمجم رد بوصم یمیسقت

 زا هدشن تبث مهس شورف تبث
 غلبم هب ربراک هب تکرش یوس

 لایر 1111

نایاپ

ربراک ؛لایر 1 :راکناتسب
تکرش ؛لایر 1 :راکهدب

ربراک ؛یمیسقت دوس غلبم :راکناتسب
تکرش ؛یمیسقت دوس غلبم:راکهدب

تکرش ؛لایر1111 :راکناتسب
ربراک ؛لایر1111 :راکهدب

تکرش ؛لایر 1 :راکناتسب
ربراک ؛1:راکهدب

 تابلاطمزا تشادرب غلبم نییعت
ربراک یوس زا هدافتسا تهج

 شرافس لاسرا
لامعا

 مدقت قح دادعت نییعت
ربراک یوس زا لامعا تهج
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 :2پیوست

های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید  در شرکت - 171ماده 

نام برای دریافت گواهینامه حق خرید  منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی 169آگهی به نحو مذکور در ماده

نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از   دارند ظرف مهلت معین کهدم در خرید آن را سهامی که حق تق

خرید باید  های حق طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام بانام گواهینامه

 توسط پست سفارشی ارسال گردد.

 اده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:گواهینامه حق خرید سهم مذکور در م - 171ماده 

 و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت. نام -1

 مبلغ افزایش سرمایه شرکت. ینچن مبلغ سرمایه فعلی و هم - 2

تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد  - 3

 مبلغ اضافه ارزش آن.

 ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود. مشخصات حساب سپردهنام بانک و  - 4

 تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند. مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می - 5

 نویسی مقرر شده باشد. هرگونه شرایط دیگری که برای پذیره - 6

برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء  گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که -تبصره 

 برسد.

نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر  خریداران ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره - 178ماده 

باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت 

 خواهند کرد.

موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد  نویسی سهام جدید به پذیره - 179ماده 

 آمد:

 نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت. - 1

 سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه. - 2

 مبلغ افزایش سرمایه. - 3

 نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن. اعالمیه پذیرهشماره و تاریخ اجازه انتشار  - 4

 شود و مبلغ اسمی آن. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می - 5

 شود. نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می - 6

 نویس هویت و نشانی کامل پذیره - 7
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سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل العاده صاحبان  در صورتی که مجمع عمومی فوق - 185ماده 

افزایش سرمایه  گونه ینمطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه ا

سهام جدید باشند انجام  نویسی یرهصادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذ

 گیرد. می

باید  179ماده  8و  7و  5و  3و  2و  1نکات مندرج در بندهای  185ر ورقه خرید سهم مذکور در ماده د - 186ماده 

 قید شود.

 


