
1 
 

  سازمان بورس و اوراق بهادار
 P-SP-07کد 

  

  هاي سهامی عامشرکت افزایش سرمایه راهنماي
  

این مراحل  د.باش مینین و مقررات خاصی اوتابع قها  و انتشار سهام توسط این شرکت هاي سهامی عام شرکت افزایش سرمایۀ
یا  و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جدید ناشی از افزایش سرمایه عمدتاً در ارتباط با اخذ مجوز عرضۀ سهام

  .استبه شرح زیر باشد. مراحل انجام امور  میسازمان نزد  سهام جدیداعالم معافیت از ثبت 
  

  بخش نخست: تعیین معافیت یا شمول ثبت
سهام  معافیت یا عدم معافیتتعیین وضعیت به باید نسبت انجام افزایش سرمایه  بههاي سهامی عام، قبل از اقدام  شرکت

  اقدام نمایند.  بورس و اوراق بهادار از ثبت نزد سازمانجدید ناشی از افزایش سرمایه 
 ادارة تمرکز -بازار اولیه  (مدیریت تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهدة سازمان بورس و اوراق بهادار

  ز سازمان بورس و اوراق بهادار استعالم گردد. اطالعات نهادهاي عمومی) بوده و الزم است این موضوع ا
  
  
  
  
  

  افزایش سرمایهدور مجوز بخش دوم: ص
هایی که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده یا طبق قوانین و مقررات، مشمول ثبت کلیۀ شرکت

 اجرایی نمایند.افزایش سرمایه، مراحل زیر را  انجام بایست به منظورباشند، مینزد سازمان می
  

مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس  قانونی مستقیم گزارش توجیهی هیئت: انتشار مرحلۀ اول
  در سامانۀ کدال

مدیره در خصوص افزایش سرمایه و گزارش بازرس پس از تهیه گزارش توجیهی هیئتبایست ناشران می                   
العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه، براساس دستور هاقانونی شرکت در این رابطه، نسبت به افشاي مستقیم آن

  کدال اقدام نمایند.  ۀدر سامان
  

  ارسال مدارك و مستندات افزایش سرمایه: مرحلۀ دوم
  
  
  
  
  
  
  

مراحل افزایش  توانندمی از سازمان بورس و اوراق بهادار، با دریافت نامۀ معافیت از ثبت هاي سهامی عامشرکت
و اوراق  (بدون نیاز به مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس با رعایت قوانین و مقررات مربوطهسرمایه را 

  عملی سازند.  )بهادار
 

 نکات مهم:
قسمت  -بایست کلیۀ مدارك و مستندات مربوطه را از طریق سامانه کدال (بخش گزارشات جدیدمی هاشرکت-1

ادارة نظارت بر  -مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز افزایش سرمایه) به
 ارسال نمایند. -ايانتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه

معاونت بخش در  Seo.irهاي مراحل افزایش سرمایه در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی کلیۀ فرم-2
قابل اي ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه   -نظارت بر بازار اولیه مدیریت  -ها و ناشراننظارت بر بورس

       باشد.دسترس می
 بایست دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه را رعایت نمایند.ها میدر کلیه مراحل افزایش سرمایه، شرکت-3
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  مدارك و مستندات زیر را براي سازمان ارسال نمایند. افزایش سرمایه، به منظور دریافت مجوزباید  ناشران
 بصورت سیستمی در سامانۀ کدال در قسمت مربوطه. ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایهتقاضاي   تکمیل 
 به شرح زیر: افزایش سرمایه شدة بیانیۀ ثبت فرم تکمیل 

  1/2 – هاي تولیدي و خدماتی، فرم ب  شرکت -
 2/2 –  ها، فرم ب ها و لیزینگ بانک -
 3/2 – ها، فرم ب  ها و هلدینگ گذاري سرمایه -
  4/2 – سازي، امالك و مستغالت، فرم ب  هاي بخش انبوه شرکت -
 بصورت  ،قسمت سایر مدارك - پروندة افزایش سرمایهدر  ،بایست مطابق با فرمت نمونهبیانیۀ ثبت میPdf  .بارگذاري گردد  

 
 اظهارنظر بازرس قانونی به همراه  توجیه افزایش سرمایهالعاده در خصوص  گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق

 نسبت به آن

 
 روز پایانی  5نویسی نشده در مدت  مبنی بر خرید کلیه سهام پذیره حقوقی معتبر)شخص ( نویس پذیره (ان)نامه متعهد

آوردة نقدي  / سهامداران و آورده نقدي صورتی که محل افزایش سرمایه درخواستی مطالبات حال شده در ( ،عرضه عمومیمهلت 
 )،باشد 
 هاي مالی باشد، ضروري است آخرین صورتنویس در سامانۀ کدال موجود نمیهاي مالی متعهد پذیرهکه صورتدر صورتی

 نویس نیز ارائه گردد.متعهد پذیرهحسابرسی شدة 
 
  ،200در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به مبلغ معادل نیم فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه 

مصوب مطابق قانون بودجه کل کشور براي سال ارائه درخواست به حساب سیبا به شمارة  میلیون ریال به عالوة مالیات بر ارزش افزوده
 به نام سازمان بورس و اوراق بهادار  نزد بانک ملی شعبۀ بورس، 0103402911003

 
  هابیمه /ها ر صورت افزایش سرمایۀ بانک(د بیمه مرکزي /بانک مرکزيتاییدیه( 
 
 صورتی که هدف از افزایش سرمایه اجراي در ( گزارش فنی و اقتصادي طرح موضوع افزایش سرمایه با تأیید مشاور فنی طرح

 در صورت وجود  -)هاي توسعه و نوسازي باشد طرح
 

  مجوز موافقت با انجام افزایش سرمایه یا عدم موافقت با انجام افزایش سرمایه سوم: مرحلۀ
بررسی گردیده و نتیجۀ بررسی ظرف مهلت  بورس و اوراق بهادار اطالعات و مستندات ارسالی توسط سازمان                  

رگزاري مجمع عمومی بشد. در صورت موافقت سازمان، مجوز  قانونی تعیین شده به متقاضی اعالم خواهد
  متقاضی اعطا خواهد شد.به مدیره یا جلسۀ هیئتالعاده  فوق

  اي به اطالع مدیرعامل شرکت خواهد رسید.در صورت عدم موافقت با افزایش سرمایه، این موضوع طی نامه -
  

   مدیرهالعاده/ جلسه هیئتبرگزاري مجمع عمومی فوق چهارم:مرحلۀ
، شرکت باید حسب مورد نسبت به بورس و اوراق بهادار از سازمان افزایش سرمایهبعد از دریافت مجوز                      

مدیره تفویض قبالً به هیئت سرمایه که افزایش(درصورتی مدیرهیا جلسۀ هیئتالعاده  برگزاري مجمع عمومی فوق
  نماید. ن و مقررات اقدام ینواتصویب افزایش سرمایه با رعایت ق براي باشد.) گردیده

  
یا ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی های که افزایش سرمایۀ آنها از محل سودهاي تقسیم نشده، اندوختههایشرکت

 ندارند. هفتمالی  جمنیازي به طی کردن مراحل پنشود، انجام می هاترکیبی از این محل
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تایید   - /آوردة نقديو آوردة نقدي سهامدارانحال شدة از محل مطالبات افزایش سرمایه  : مرحلۀ پنجم
  آگهی پذیره نویسی سهام

نویسی بمنظور تایید آگهی پذیره، مدیرهیا جلسۀ هیئتالعاده  مجمع عمومی فوقپس از برگزاري شرکت                  
  نماید:می، مدارك زیر را ارسال نویسیو شروع دورة پذیره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

 در سامانۀ کدال نویسی سهام(بصورت سیستمی در بخش آگهی پذیره نویسی سهام در دست انتشار طرح آگهی پذیره 
 ،باشد)موجود می

 4 –شدة تأییدیۀ بانک در خصوص اختصاص حساب بانکی براي افزایش سرمایۀ شرکت (فرم ح  فرم تکمیل.( 
 

  نویسیششم: شروع دورة پذیرهمرحلۀ 
 آگهی مربوطه در روزنامه (هاي) ، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ،نویسیآگهی پذیره پس از تأیید                  

  پذیرد.انجام میبا رعایت قوانین و مقررات نویسی  پذیره کثیراالنتشار شرکت منتشر و
   رسانی نماید.اطالع کدال ۀاز طریق ساماننیز  را نویسی، این موضوعآگهی پذیره بایست پس از چاپدر این رابطه شرکت می  

  
  هاي استفاده نشدههفتم: شروع دورة عرضۀ عمومی حق تقدم مرحلۀ

بایست بمنظور اخذ مجوز عرضۀ شرکت می ،نویسیدر صورت عدم مشارکت کامل سهامداران در پذیره                    
  اقدام نماید:مدارك و مستندات زیر نسبت به ارسال  ،عمومی

 3 –پ (فرم  نویسی سهام در دست انتشار طرح اعالمیۀ پذیره،( 
 5- ح(فرم  ماندة حساب افزایش سرمایه پس از مهلت استفاده از حق تقدمشدة تأییدیۀ بانک در خصوص  فرم تکمیل.( 
  در صورتی که  -)7-سرمایه (فرم حتأییدیۀ حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعالم مبلغ مطالبات قابل تبدیل سهامداران به

  بخشی از افزایش سرمایه از طریق انتقال مطالبات سهامداران به حساب سرمایه تحقق یافته است، 
 اي در سربرگ شرکتطی نامه در این مرحله صورتخالصه افزایش سرمایه، 
 گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه بر اساس فرمت مورد تایید شرکت سپرده هاي استفاده نشدهلوح فشردة حق تقدم

 بایست به ادارة نظارت بر ناشران بورسی یا فرابورسی ارائه شود.)(اصل لوح فشرده حسب مورد می

 
 نویسی پس از بررسی مدارك و مستندات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز انتشار طرح اعالمیۀ پذیره

 نماید.ها صادر میرا خطاب به ادارة ثبت شرکت
 نویسی را جهت  پذیرهاعالمیۀ طرح ، شرکت باید بورس و اوراق بهادار از سازمان پس از دریافت تأییدیه

، شرکت ها ها تسلیم نماید. بعد از تأیید مرجع ثبت شرکت دریافت مجوز انتشار به مرجع ثبت شرکت
نویسی در روزنامه (هاي) خود و دو روزنامۀ کثیراالنتشار انتشار طرح اعالمیۀ پذیرهتواند نسبت به  می

هاي استفاده نشده با رعایت قوانین عرضۀ عمومی حق تقدم شروعقانون تجارت) و  177(مطابق با مادة 
 .و مقررات اقدام نماید

 وضوع را نیز از طریق سامانۀ نویسی، این مبایست پس از چاپ اعالمیۀ پذیرهدر این رابطه شرکت می
  رسانی نماید.اطالع کدال

  
نمودن خرید سهام جدید استفاده نمایند، نیازي به طی  تقدم شده از حق چنانچه تمامی سهامداران در مهلت تعیین 

  باشد.هفتم نمی مرحلۀ
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  تکمیل فرآیند افزایش سرمایه مرحلۀ هشتم:
هاي استفاده نشده، شرکت نسبت به تکمیل تقدمپس از اتمام دورة عرضۀ عمومی و فروش رفتن تمامی حق                    

  نماید.فرآیند افزایش سرمایه با ارسال مدارك و مستندات زیر اقدام می
 6 – ح(فرم  عرضۀ عمومی دورة شدة تأییدیۀ بانک در خصوص ماندة حساب در پایان فرم تکمیل،( 
  و افشاي اطالعیۀ پرداخت  هاي استفاده نشدهحق تقدم مرتبط با فروش  هايهزینهتأییدیۀ حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعالم

 هاي استفاده نشده در سامانۀ کدالوجوه ناشی از حق تقدم
 گذاري (مطابق با فرمت نمونه)فرم درخواست سپرده، 
 اي در سربرگ شرکتدر این مرحله طی نامه صورتخالصه افزایش سرمایه. 
 

 

  مستندات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز ثبت افزایش سرمایه را خطاب به پس از بررسی مدارك و
 نماید.ها صادر میادارة ثبت شرکت

یا ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ی که افزایش سرمایۀ آنها از محل سودهاي تقسیم نشده، اندوختههای شرکت
گذاري و فرآیند افزایش سرمایه تنها فرم درخواست سپردهشود، بمنظور تکمیل  انجام می هاترکیبی از این محل

  نمایند. درخواست ثبت افزایش سرمایه را ارائه می
  

  نهم: ثبت افزایش سرمایه مرحلۀ
بورس و اوراق  از سازمان و مجوز ثبت افزایش سرمایه افزایش سرمایه پس از دریافت تأییدیۀ تکمیل فرآیند

ها با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت افزایش سرمایه  مرجع ثبت شرکتبا مراجعه به ، شرکت باید بهادار
توسط شرکت از طریق ها) (صادر شده توسط ادارة ثبت شرکتدر این رابطه آگهی ثبت افزایش سرمایه  اقدام نماید.

  گردد.سامانۀ کدال منتشر می
  
  

  از سهامداران و عرضۀ عمومی تقدم سلب حقاز عرضۀ سهام ناشی 
شود، کلیۀ مراحل ذکر شده را در بخش دوم به غیر از  تقدم انجام می طریق سلب حقآنها از افزایش سرمایۀ  که یهای شرکت
نیز با توجه به عرضۀ عمومی از محل سلب حق تقدم و در نظر گرفتن فرمهاي مربوطه  7د. مرحلۀ ننمایاجرا می  6و  5مراحل 

  باشد. قابل اجرا می
 

 نویسی نشده در افزایش سرمایه و سهام پذیره تقدم ناشی از سلب حقعرضۀ سهام  نکات
 . وسط مشاور عرضه به سازمان ارائه گرددپروندة افزایش سرمایه الزاماً ت - 1
  گردد.ارائه  سهامجهت عرضه  ،بصورت مستقل شرکتگزارش ارزیابی سهام  - 2
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 هاي سهامی عامافزایش سرمایه شرکتمراحل 

 ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادارمشمول  بورس و اوراق بهادار معاف از ثبت نزد سازمان

دریافت نامه معاف از ثبت نزد سازمان و انجام 
 مراحل افزایش سرمایه طبق قوانین و مقررات مربوطه

 مدیره در خصوص انتشار مستقیم گزارش توجیهی هیئت

 بازرس قانونی در سامانۀ کدالافزایش سرمایه و گزارش 
 

 و اوراق بهادار به سازمان بورسارسال مدارك و مستندات افزایش سرمایه 

 

  از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی پرونده افزایش سرمایه

  موافقت با انجام افزایش سرمایهعدم  صدور مجوز موافقت با انجام افزایش سرمایه 
  اياطالع رسانی به مدیر عامل طی نامه

 مدیره العاده/ جلسۀ هیئتبرگزاري مجمع عمومی فوق

  )افزایش سرمایه از محل سهام جایزه (سود انباشته و ...  افزایش سرمایه از محل آوردة نقدي/ آوردة نقدي و مطالبات

  نویسی توسط سازمان بورسآگهی پذیرهد ارسال مدارك جهت تایی

  نویسیپذیرهنویسی و شروع دورة آگهی پذیرهانتشار 

 نویسی مشارکت کامل سهامداران در دورة پذیره نویسی عدم مشارکت کامل سهامداران در دورة پذیره

 نویسیانتشار اعالمیه پذیره بررسیارسال مدارك جهت اخذ 

 اخذ مجوز انتشار اعالمیه  بمنظورادارة ثبت شرکتها  جهت ارائه به سازمان بورسنویسی توسط تأیید طرح اعالمیه پذیره

 شروع دورة عرضۀ عمومی -نویسیاخذ مجوز از ادارة ثبت شرکتها و انتشار اعالمیه پذیره

 ارسال مدارك جهت مجوز ثبت افزایش سرمایه -تکمیل فرآیند افزایش سرمایه

 هااخذ مجوزثبت افزایش سرمایه از سازمان بورس جهت ارائه به ادارة ثبت شرکت

 ثبت افزایش سرمایه در ادارة ثبت شرکتها


