
 

 

                       

 قیمت اختالف از سرمایه تامین چیست؟ سهام صرف

 بازاری و اسیم

ها با توجه به شرایطی که دارند، یکی از های مختلفی دارد و شرکتافزایش سرمایه روش

ها صرف سهام است که در بازار کنند. یکی از این روشها را برای این کار انتخاب میآن

شان را در قیمتی بیشتر از ها سهامبورس ایران هم شاهد آن هستیم. در این روش شرکت

شود. در این التفاوت قیمت، صرف سهام نامیده مید که این مابهفروشنارزش اسمی می

خواهیم به این عالوه بر تعریف دقیق صرف سهام و مزایای آن، می اخبار بورس مقاله از

فرمول مسئله به بپردازیم که مصارف افزایش سرمایه به روش صرف سهام چیست و 

 .محاسبه آن چگونه است
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 مفهوم صرف سهام چیست؟
یقا بگوییم که معنای آن چیست، بهتر است اول نگاهی قبل از اینکه صرف سهام را تعریف کنیم و دق

آوری منابع موردنیازشان ها برای تامین مالی و جمعداشته باشیم. شرکت سرمایه افزایش به فرایند
زنند. افزایش سرمایه در بورس افزایش سرمایه می ها دست بهبه منظور پیشبرد اهداف و پروژه
 :شودایران به چهار روش زیر انجام می

 (جایزه سهام) سود انباشته 
 سهامداران شدهآورده نقدی و مطالبات حال 
 تجدید ارزیابی دارایی ها 
 صرف سهام 

 
 
 

شود. اما بحث ما در مورد ها میها در نهایت منجر به تزریق نقدینگی به شرکتتمام این روش
دارد که  اسمی ارزش است. هر سهم یک )Premium Stock (افزایش سرمایه به روش صرف سهام

 ناموت. وقتی یک شرکت ۱۰۰لایر یا  ۱,۰۰۰این ارزش برای تمام سهام در بورس ایران برابر است با 
سهام افزایش سرمایه را انجام بدهد، در واقع باید سهامش را به گیرد از محل صرف تصمیم می

آید صرف سهام قیمتی باالتر از ارزش اسمی بفروشد. مبلغی که از این اختالف قیمت به دست می
کند؟ در بعضی از مواقع پول به دست آمده را به حساب نام دارد. اما شرکت با این مبلغ چه می

ند. در برخی دیگر از موارد هم، به سهامداران سابق شرکت سهامی را کاندوخته واریز و منتقل می
 .کنیمهای بعدی بررسی میدهد که این موارد را در بخشتحت عنوان سهام جایزه تخصیص می

 
 

 ارزش اسمی و ارزش بازار
تر این مسئله را بررسی کنیم که کاربرد ارزش اسمی و ارزش بازار دقیق خواهیم کمیدر این بخش می

در صرف سهام چیست. گفتیم که ارزش اسمی تمام سهام برابر است. یعنی موقعی که سهام منتشر 
ناموت دارند. اما این مسئله به این معنا نیست که تمام سهام باید در  ۱۰۰شوند، ارزشی معادل می

 ارزش .طور بود که دیگر چیزی به نام بازار بورس معنا نداشتشوند. اگر اینهمین قیمت معامله 
توان ارزش دفتری یا بازار را سازوکار مشخصی دارد و بر همین اساس می بورس در سهام گذاری

 .مشخص کرد

شتر بخوانیدبی  

 بهترین روش افزایش سرمایه چیست؟

 

 

 

.شودمی نامیده سهام صرف سهام، بازار ارزش و اسمی ارزش التفاوتمابه  
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دهد، این ارزش افزایش ن است اما بعد از مدتی که شرکت فعالیتش را ادامه میارزش اسمی یکسا

 و عرضه شود همگی در پی افزایشکند. معامالت زیادی که روی سهام انجام میپیدا می
ناموت است ممکن است چند  ۱۰۰خاطر است که سهمی که ارزش اسمی آن  هستند. به همین تقاضا

ده برابر این ارزش هم به فروش برسد. این به آن معناست که ارزش بازاری سهم از دید فعاالن 
بورس، بسیار بیشتر از ارزش اسمی آن است. از ضرب کردن تعداد سهام منتشر شده در یک شرکت 

 .زش بازاری را محاسبه کنیمتوانیم اردر قیمت روز آن می
 
 
 
 
 
 
 
 

ها افزایش سرمایه را از محل صرف سهام چرا شرکت
 دهند؟انجام می

های موجود افزایش سرمایه، صرف ها از میان روشدالیل مختلفی وجود دارد که بعضی از شرکت
ای ندارد و مجبور است کنند. در بسیاری از مواقع شرکت اندوخته یا سود انباشتهسهام را انتخاب می

 .داران شودهای نقدی سهامدست به دامان آورده

ها این اجازه کنند و رونق بازار به آنها سود زیادی را شناسایی میآید که شرکتدر مواردی پیش می
شان را در مبلغی باالتر از ارزش اسمی بفروشند. به همین خاطر از روش صرف دهد که سهامرا می

ن هم حاضرند کنند. از طرف دیگر وقتی تقاضا برای این سهم زیاد باشد، خریداراسهام استفاده می
 .با قیمتی باالتر سهم را بخرند

شان کم شود. به همین خاطر داران اصلی دوست ندارند درصد مالکیتبه غیر از این مسائل، سهام
مایل بیشتری دارند. در بخش بعدی ت تقدم حق به افزایش سرمایه از محل صرف سهام با حفظ

دهیم که منظور از افزایش سرمایه به روش صرف سهام با حفظ حق تقدم چیست. فعال توضیح می
شان را حفظ کنند و از این توانند درصد مالکیتداران اصلی میاین را بدانید که به این روش، سهام

 .مند شوندمسئله بهره

که مبلغی عالوه بر مبلغ مبلغ اسمی بفروشد؛ یا اینتواند سهام جدید را برابر شرکت می
تواند عواید خریداران دریافت کند. شرکت میاسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از 

بین شده را به اندوخته منتقل سازد؛ یا نقدًا حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته
صاحبان سهام سابق تقسیم کند؛ یا در ازای آن، سهام جدید به صاحبان سهام سابق 

 .بدهد

 تجارت قانون ۱۶۰ ماده
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 روش های افزایش سرمایه از محل صرف سهام
 :شودافزایش سرمایه به روش صرف سهام به دو صورت زیر انجام می

 با حفظ حق تقدم 
 با سلب حق تقدم 

 .دهیمدر دو بخش بعدی این دو نوع را توضیح می

 افزایش سرمایه از محل صرف سهام با حفظ حق تقدم
داران فعلی شرکت است. وقتی فرایند اولویت با سهام فهمیم که در اینآید میاسم حق تقدم که می

گیرد از محل صرف سهام و با حفظ حق تقدم افزایش سرمایه انجام بدهد، در شرکت تصمیم می
دهد که در افزایش سرمایه شرکت کنند. اگر داران فعلی این فرصت را میواقع اول از همه به سهام

شود. این حق تقدم با ق تقدم به او اختصاص داده میدار در افزایش سرمایه شرکت کرد، حسهام
توجه به تعداد سهامی است که هر سهامدار در زمان افزایش سرمایه در اختیار دارد. مثال کسی که 

 .سهم دارد حق تقدم دریافت خواهد کرد ۱۰۰سهم دارد بیشتر از کسی که فقط  ۵۰۰

ای را که در شدهکرده است باید مبلغ تعیینها اختصاص پیدا پس از آن افرادی که حق تقدم به آن
ها عالوه بر آگهی افزایش سرمایه مشخص شده است به حساب شرکت واریز کند. تمام این آگهی

نیز قابل دسترسی است.  https://www.codal.ir/  به آدرس کدال سامانه ها، درسایت رسمی شرکتوب
کنند و تعداد با انجام این کار، سهامداران آمادگی خود را برای شرکت در افزایش سرمایه اعالم می

سهم داشتند  ۵۰۰کند. یعنی اگر تا قبل از آن شان بیشتر خواهد شد. البته ارزش سهام فرقی نمیسهام
سهم داشته باشند  ۱۰۰۰ناموت ارزش داشت، پس از افزایش سرمایه، ممکن است  ۱۰۰۰که هر کدام 

 .کندشان تغییر نمیناموت خواهد بود. در نهایت ارزش سهام ۵۰۰که قیمت هر کدام 

 افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم
سرمایه از محل صرف سهام با  شود فهمید که تفاوت افزایشبا توضیحات باال احتماال می

داران حفظ حق تقدم و با سلب حق تقدم چیست. در این روش دیگر تفاوتی میان سهام
شود، به صورت فعلی و سایر افراد وجود ندارد. سهام جدیدی که در این روش منتشر می

اهند خوگیرد. در این روش کسانی که میعرضه عمومی در بازار سرمایه به متقاضیان تعلق می
 .شرکت کنند نویسی پذیره در افزایش سرمایه شرکت کنند باید در فرایند
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 مصارف صرف سهام
ی شرکت برای استفاده از این مبلغ چیست. یعنی منظور از مصارف صرف سهام این است که برنامه

کند، با فروشد و مبلغی را در ازای این کار دریافت میهامش را با قیمت باالتر میوقتی شرکت س
 :ایمتواند بکند؟ سه روش ممکن را در زیر بررسی کردهپولی که به دست آورده است چه کارهایی می

 توانند با مبلغ صرف سهام ها مییکی از کارهایی که شرکت :قبلی دارانسهام بین نقدی تقسیم
ای منتشر داران است. در این موارد شرکت اطالعیهبدهند، تقسیم سود نقدی بین سهام انجام

ها توزیع شده است از محل عملیاتی و بازرگانی کند که سود نقدی که میان آنکند و اعالم میمی
افتد چه اتفاق میشرکت نیست. بلکه از محل صرف سهام یا بازده سرمایه است. در نهایت آن

که شرکت از طریق افزایش سرمایه، تنها توانسته است به تعداد سهام جدید، مبلغ این است 
 .داران تقسیم کرده استاسمی را دریافت کند. چرا که مازاد قیمت را میان سهام

 ی مبلغ صرف سهام، سهام توانند به اندازهها میشرکت :قبلی دارانسهام بین جدید سهام توزیع
داران بدهند. درست جدیدی را به قیمت اسمی منتشر کنند و تحت عنوان سهام جایزه به سهام

 .شودمثل روش قبلی در این روش هم افزایش سرمایه فقط به قیمت اسمی شرکت انجام می
 ها مبلغ صرف سهام را به حسابی جداگانه تدر خیلی از موارد هم شرک :اندوخته حساب به انتقال

داران قبلی تعلق دارد و کنند. این حساب هم به سهامواریز می سهام صاحبان حقوق در بخش
 .مالی و توسعه استفاده کندتواند از این مبلغ برای تامین داران جدید. شرکت میهم به سهام

 
 
 
 
 

 محاسبه مبلغ صرف سهام
برای محاسبه مبلغ صرف سهام فرمول خاصی را الزم نداریم. تنها کافی است قیمت فروش سهام را 

ناموت عرضه  ۵۰۰از ارزش اسمی آن کم کنیم. یعنی اگر سهم در جریان پذیره نویسی به قیمت 
 :شود، مبلغ صرف سهام برای هر برگه سهم عبارت است ازمی

 

میلیون برگه سهم داشته باشد، مبلغی که در جریان افزایش سرمایه از محل  ۵۰۰حاال اگر شرکت 
 :آورد برابر است باصرف سهام به دست می

توان آن را به توان بخشی از سهام دانست. به همین خاطر نمیصرف سهام را نمی
حساب سرمایه واریز کرد. این مبلغ باید در حسابی جداگانه در بخش حقوق صاحبان 

 .شودسهام نگهداری شود. چرا که در ترازنامه باعث افزایش این بخش می

 
 
 
 
 

 سهم برگه هر ازای به سهام صرف = عرضه قیمت – اسمی ارزش = ۵۰۰ – ۱۰۰ = ۴۰۰
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 .هایی که در باال اشاره شد، مصرف کندهتواند این مبلغ را به شیودر نتیجه شرکت می

 مزایای افزایش سرمایه به روش صرف سهام
 ورود نقدینگی به شرکت در ازای انتشار تعداد کمی سهام جدید 
 رشد شرکت و افزایش EPS 
 کاهش ریسک به دلیل عدم ایجاد بدهی 
 شان را اصالح کنند و به منابع مالی خواهند ساختار سرمایهها میاین روش در مواردی که شرکت

 .شان را اجرا کنند، کارآمد استایهای توسعهنیاز دارند تا طرح 
 مسها شناوری باال رفتن درصد 
  افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم در مقایسه با روش حفظ حق تقدم در

 .شودتری انجام میزمان کوتاه
  ها تا پایان مدت کند که اگر شرکتبیان می ۱۳۹۹/۰۵/۲۹مجلس شورای اسالمی در قانون مصوب

هام با سلب حق تقدم اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه افزایش سرمایه را از محل صرف س
یا عرضه عمومی انجام بدهند، و اگر مستندات مربوط به ثبت موفق افزایش سرمایه را به مرجع 

ها معاف از از مبلغ افزایش سرمایه از سود سال مالی قبلی آن ٪۲۰ها تسلیم کنند تا ثبت شرکت
 .مالیات خواهد بود

 معایب افزایش سرمایه به روش صرف سهام
 داران توزیع شود، این کار باعث خروج نقدینگی به صورت سود نقدی بین سهام اگر صرف سهام

 .شوداز شرکت می
 ل خرند و از آن استقباسهم تردید داشته باشند، سهم را نمی نقدشوندگی داران در مورداگر سهام

 .کنندنمی
 شود که این داران اصلی کم میدر روش صرف سهام با سلب حق تقدم، درصد مالکیت سهام

شود و طبیعتا هاست. چرا که در این شیوه، تعداد سهامداران بیشتر میمسئله به ضرر آن
 .شان را نسبت به قبل متزلزل خواهند دیدداران اصلی جایگاهسهام

 شود مبلغی بیشتر از ارزش برد، کمتر کسی حاضر میبی به سر میوقتی بازار در شرایط نامطلو
 .اسمی سهم را بپردازد

 سهام صرف کلی مبلغ = ۴۰۰ × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 نیاز است که در صورت عدم فروش سهام جدید  نویس پذیره متعهد در پذیره نویسی به یک

ها نتوانند هیچ متعهدی پیدا کنند و به این ترتیب ممکن است شرکت ها را بخرد.موظف است آن
 .توانند افزایش سرمایه را به روش صرف سهام انجام بدهندنمی

ارکان بازار سرمایه چطور از صرف سهام منتفع 
 شوند؟می

ی افزایش سرمایه از محل صرف سهام برای ارکان بازار خواهیم ببینیم که فایدهدر این بخش می
داران و بازار ها دارد. این روش برای شرکت، سهامسرمایه چیست و اصال این کار چه نفعی برای آن

 :آید توجه کنید تا این مسئله را بهتر درک کنیدچه در ادامه میآفرین است. به آنبورس منفعت

 تواند سهام کمی را شود، شرکت میوقتی افزایش سرمایه به روش صرف سهام انجام می :شرکت
منتشر کند ولی در ازای آن مبلغ قابل توجهی را به دست خواهد آورد. این روش ریسک ندارد و 

ها بدهکار نخواهند شد. یعنی الزم نیست در سررسید معینی مبلغی را به صاحبان سرمایه شرکت
اند، سهم و در واقع درصد مالکیت قبال به ازای پولی که از سهامداران گرفته پس بدهند. چون

 .اندها فروختهشرکت را به آن
 اگر افزایش سرمایه از محل صرف سهام به روش حفظ حق تقدم باشد،  :عمده دارانسهام

 .داران عمده شانس خوبی برای افزایش درصد مالکیت خود خواهند داشتسهام
 شود که در بازار از سهم استقبال شود. پس پذیره نویسی سهم در شرایطی انجام می :بورس بازار

گذاران بیند که بتواند سرمایههای بیشتری را مقابل خود میافتد، بازار فرصتوقتی این اتفاق می
 .کندافزایش پیدا می بازار عمق بیشتری را جذب کند. در نتیجه نقدینگی و

 شود که ارزش سهام در بازار باال فزایش سرمایه به روش صرف سهام باعث میا :جزء داران سهام
 .شودگذاران میبرود. این مسئله منجر به سودآوری بیشتر برای سرمایه

 مثال صرف سهام
رسانیم. برای حل صرف سهام این مطلب را به پایان میی یک مثال از افزایش سرمایه از مبا ارائه

گیریم. شرکت الف را در نظر بگیرید. فرض کنید این کار یک افزایش سرمایه فرضی را در نظر می
 .میلیارد لایر است ۶۰۰۰سرمایه کنونی آن 

 توانیم به کمک یک فرمول ساده بفهمیم که تعداد سهام شرکت قبل از افزایشبر این اساس می
 :سرمایه به روش صرف سهام چقدر است

 سهام تعداد = سرمایه ÷ اسمی ارزش = ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱,۰۰۰ = ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
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میلیارد لایر. پس  ۳۰۰۰در این مثال یعنی  ٪۵۰دهد. افزایش سرمایه می ٪۵۰حاال فرض کنید شرکت 

میلیارد لایر. حاال باید دوباره از فرمول  ۹,۰۰۰از افزایش سرمایه، کل سرمایه شرکت برابر خواهد بود با 
باال استفاده کنیم و ببینیم بعد از افزایش سرمایه به روش صرف سهام، تعداد سهام شرکت چقدر 

 .شودمی

 

شود. فرض ها درج میهی افزایش سرمایه شرکتدر اینجا به اطالعات دیگری نیازی داریم که در آگ
 :کنید این اطالعات به این صورت است

  :لایر ۵,۶۰۰قیمت سهم در عرضه عمومی 
  :۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تعداد سهم در عرضه عمومی 

 
 

 :و در نتیجه

 

 عرضه سهام استقالل و پرسپولیس
ها و فوتبالی برقرار کرده هاست ارتباطی بین بورسیکه مدت پرسپولیس و استقالل سهام عرضه

ای که در این زمینه وجود دارد این است که انجام شد. اما نکته ۱۴۰۰است، سرانجام در اسفندماه 
س نشدند. بلکه این کار از طریق افزایش سرمایه وارد بور اولیه عرضه سهام این دو باشگاه از طریق

، پرسپولیس و لاستقال سهام نویسی پذیره از محل صرف سهام انجام شد به این ترتیب بعد از پایان
 به پرسپولیس و استقالل سهام عرضه شود. در موردنماد این دو باشگاه در فرابورس بازگشایی می

که در پذیره نویسی آن شرکت کردند، در حقیقت با این  توان گفت خریدارانی، میسهام صرف روش
 .کار در فرایند افزایش سرمایه سهیم شدند

 جمع بندی
توانند از این طریق در مدتی ها میهای افزایش سرمایه است که شرکتصرف سهام یکی از روش

م جدید و فروش ها با انتشار سهای موردنیازشان را تامین کنند. در این روش، شرکتکوتاه سرمایه
آورند. در نهایت مبلغی که از اختالف ارزش آن به مبلغی باالتر از ارزش اسمی، مبالغی را به دست می

 سهام تعداد = سرمایه ÷ اسمی ارزش = ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ÷ ۱,۰۰۰ = ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 
 
 
 

 برگه هر ازای به سهام صرف = عرضه قیمت – اسمی ارزش = ۵,۶۰۰ – ۱,۰۰۰ = ۴,۶۰۰
 سهم
 
 
 
 
 

 سهام صرف کلی مبلغ = ۴,۶۰۰ × ۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰ = ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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شود. ممکن است این مبلغ به صورت آید صرف سهام نامیده میاسمی و قیمت عرضه به دست می

داران توزیع شود. اما امداران قبلی اعطا شود یا اینکه به صورت نقدی میان سهسهام جایزه به سهام
کنند تا برای پیشبرد ها این مبلغ را در حسابی به صورت جداگانه ذخیره میدر بهترین حالت شرکت

های شرکت از آن استفاده کنند. افزایش سرمایه از محل صرف سهام به دو روش اهداف و برنامه
است و دیگری با سلب حق  داران فعلیشود که یکی با حفظ حق تقدم و اولویت سهامانجام می

 .تقدم که در این حالت سهم به صورت عمومی عرضه خواهد شد

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست سهام صرف

شان را به مبلغی باالتر از ارزش اسمی ها سهامدر تعریف صرف سهام باید گفت که وقتی شرکت
لایر(و  ۱,۰۰۰ارزش اسمی )که برابر است با  التفاوتآورند. مابهای به دست میفروشند سرمایهمی

 .پردازند، همان صرف سهام استارزش مازادی که خریداران می
 ؟چیست سهام صرف روش به سرمایه افزایش شرایط

خواهد افزایش سرمایه بدهد خوشبین باشند تا گذاران باید نسبت به سهام شرکتی که میسرمایه
اتی معامله کنند. نقدشوندگی سهام هم باید باال باشد تا تقاضا را سهام را به قیمتی باالتر از ارزش ذ

 .باالتر ببرد
 ؟چیست سهام صرف مزایای

، کاهش ریسک به دلیل EPS افزایش سرمایه در زمانی کوتاه با انتشار تعداد کمی سهام، افزایش
 عدم ایجاد بدهی، باال رفتن شناوری سهام

 ؟دارد مصارفی چه سهام صرف

گذاران تقسیم شود. ممکن است در قالب سهام جایزه به صورت نقدی میان سرمایه ممکن است به
دارانی که در افزایش سرمایه شرکت کردند اعطا شود. در حالت سوم هم ممکن است در حسابی سهام

 .جداگانه در بخش حقوق صاحبان سهام نگهداری شود
 ؟چیست آن حفظ و تقدم حق سلب روش به سهام صرف تفاوت

داران فعلی اولویت خرید سهام جدید را دارند. به این ترتیب این در روش حفظ حق تقدم، سهام
شان جلوگیری کنند. اما در روش سلب حق تقدم، سهام فرصت را دارند که از کاهش درصد مالکیت

 .دداران فعلی و سایر افراد وجود ندارشود و هیچ تفاوتی بین سهاماز طریق عرضه عمومی ارائه می
 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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