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Abstract 
Capital is one of the most important special 
effects in the field of trade, commercial 
companies, especially joint stock companies, 
which have a special place in business relations, 
and as a result of the development of companies, 
competition and efforts to make more profit 
become more intense day by day.accordingly, 
one of the most important issues in relation to 
the capital of joint stock companies is the issue 
of capital increase. Because it is a kind of 
opening the doors to the capital market and 
creating mobility. In Iranian law, the need to 
increase capital is one of the things that requires 
a report from the board of directors, and the 
company's inspector or inspectors must also 
approve the report. In this case, it is the 
responsibility of the Extraordinary General 
Assembly to decide on this. Under US law, the 
decision to raise capital is within the authority of 
the board of directors, however, the company's 
articles of association can be formulated so that 
the decision to raise capital rests with the 
shareholders and the general assembly, although 
the basic premise is that only the board of 
directors Decides to raise capital. With the 
increase of capital and with the improvement of 
the liquidity situation and the increase of the 
financial capacity, it is possible to expand the 
activity of the company, in a way that makes the 
companies needless to borrow and receive loans 
and facilities from banks. 
Keywords: Capital Increase, Joint Stock 
Company, Capital, Stocks, Board of Directors.  

  چکیده
، هاي ویژه در حوزه تجارت ین جلوهتر مهمسرمایه یکی از 

که است  سهامیهاي  هاي تجاري و خصوصاً شرکت شرکت
جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص 

رقابت و تالش براي کسب ، ها داده و در نتیجه توسعه شرکت
بر این اساس یکی از  شود. می سود بیشتر روز به روز شدیدتر

هاي سهامی مطرح  مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت
ه نوعی بازکردن درها به روي بحث افزایش سرمایه و ب، گردد می

در این پژوهش به برررسی . بازار سرمایه و ایجاد تحرك است
که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی  پردازیم این موضوع می

در ؟ به چه شکلی نمود عینی داشته است امریکادر حقوق ایران و 
لزوم افزایش سرمایه از مواردي است که گزارش ، حقوق ایران

بایست  طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می را می همدیر هیئت
در این صورت بر عهده مجمع . نمایند تأییدگزارش مزبور را 

در . العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید عمومی فوق
گیري جهت افزایش سرمایه در  صالحیت تصمیم امریکاحقوق 

توان اساسنامه  می حال بااین، باشد می مدیره هیئتحیطه اختیارات 
گیري جهت افزایش  شرکت را به نحوي تنظیم نمود که تصمیم

، العاده باشد سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق
قدرت  مدیره هیئتهرچند اصل اولیه این است که فقط 

 افزایش در نتیجه با. گیري جهت افزایش سرمایه را دارد تصمیم
 مالی توان افزایش و نقدینگیوضعیت شدن  بهتر با و سرمایه
 که ينحو به، شود می فراهم شرکت فعالیت گسترش امکان
 ها بانک از تسهیالت و وام دریافت و استقراض از ها را شرکت

  .گرداند می نیاز بی
، سرمایه، شرکت سهامی، افزایش سرمایه: واژگان کلیدي

  . مدیره هیئت، سهام
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  مقدمه
 ایفا کشورها اقتصادي توسعه در اي سازنده و مهم بسیار نقش سهامی هاي شرکت تأسیس امروزه

 خودروسازي، صنایع انرژي، هاي زمینه در خدماتی و تولیدي صنعتی، هاي فعالیت از بسیاري نمایند. می
 به نیاز دلیل به ها آن ایجاد که مشابه صنایع و سازي کشتی و هواپیما کشاورزي، الکترونیک، پتروشیمی،

 تأسیس و مردم اندك هاي سرمایه آوري جمع با است. خارج معدود افراد توان از کالن و انباشته سرمایه
 حیات استمرار عامل سرمایه طرف یک از شود. می ایجاد سهامی شرکت قالب در حقوقی هاي شخصیت
 خواهد مواجه ورشکستگی طرخ با را ها شرکت این سرمایه، نبود و است سهامی هاي شرکت حقوقی
 در مشتري؛ جلب در اندازه همان به شرکت باشد؛ بیشتر سهامی هاي شرکت سرمایه اندازه هر و ساخت
 هاي طرف با قرارداد انعقاد سهولت در اعتباري؛ مؤسسات و ها بانک از تسهیالت و اعتبارات کسب
 و داشت خواهد بیشتري موفقیت خود، رقباي با رقابت عرصه در حتی و آنان اعتماد جلب و مقابل

 ترین رایج عنوان به سهامی هاي شرکت ایران در است. شرکت طلبکاران وثیقه سرمایه دیگر ازسوي
 در سرمایه هاي شرکت انواع ترین شاخص از یکی و بازرگانی هاي فعالیت عرصه در تجاري هاي شرکت
 و عام سهامی هاي شرکت براي سرمایه حداقل تعیین دالیل حال بااین شوند. می شناخته تجارت حقوق
 در سرمایه اقتصادي و حقوقی ابعاد سایر نیز و کنونی اقتصادي اوضاع با آن مبالغ انطباق عدم و خاص
  ).207 ،1383 همکاران، و (اخالقی است گرفته قرار بررسی و توجه مورد کمتر سهامی هاي شرکت

توان شرکتی را یافت که در  ندرت می ده و بههاي سهامی بسیار مهم بو بحث تغییر سرمایه در شرکت
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شود  طول حیاتش اقدام به افزایش یا کاهش ننموده باشد. علل اقتصادي، مالی و تجاري گوناگون سبب می
توان به گسترش حوزه  هاي سهامی اقدام به افزایش سرمایه نمایند از جمله این عوامل می که شرکت

نبودن سرمایه اولیه شرکت و نیاز به باال بردن این سرمایه،  گو اسخها، پ جغرافیایی و افزایش حجم فعالیت
 هاي سهامی عام به خاص و تبدیل ذخائر اختیاري به سرمایه شرکت اشاره نمود. افزایش تبدیل شرکت

 ها جمله بدهی از ها روش سایر از مالی تأمین براي الزم بستراینکه  جمله دارد، از دوگانه کارکردي سرمایه
 از حداقل برخورداري را اعتبار اعطاي شرط اعتباردهندگان از بسیاري که ترتیب این به کند می همفرا را

 هاي صورت در مندرج اطالعات سرمایه، شفافیت افزایش کارکردهاي دیگر دانند. از می مالکانه نسبت
 اطالعاتشدن  مربوط و راستاي شفافیت در ها دارایی ارزیابی تجدید تورمی شرایط است. در مالی

که شود  می منظور سرمایه حساب افزایش به نیز ارزیابی تجدید مبالغ عمده و گیرد می صورت حسابداري
اي  گونه به سرمایه افزایش بحث انجامد. اهمیت می سهام صاحبان حقوق بخششدن  واقعی به عمل این
 وغیره حساسیت بهادار قاورا و سازمان بورس جمله از نظارتی نهادهاي هم و گزاران قانون هم که است
اند (جوانمرد و  خصوص اندیشیده این در را الزم الزامات و تدابیر و داشته خصوص این در را الزم

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  188الی  157). در حقوق ایران مواد 146، 1398همکاران، 
ایش سرمایه اختصاص داده شده است. به بحث افز 1311قانون تجارت مصوب  222و ماده  1347مصوب 

ترین قانون در  مهمکه  1هاي ایالت دالور بحث افزایش سرمایه در قانون جامع شرکت در حقوق امریکا
با انتقال تمام یا بخشی از حساب مازاد شرکت به حساب افزایش بوده مطرح است و ها  زمینه شرکت

مدیره  خصوص افزایش سرمایه به عهده هیئت ري درگی تصمیم و یابد سرمایه قانونی افزایش می، سرمایه
با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي، از لحاظ روش تحقیق، به  است.

بندي به  وتحلیل و جمع اي بوده و روش تجزیه صورت نظري است و روش گردآوري اطالعات کتابخانه
  صورت توصیفی خواهد بود.

  هاي سهامی در حقوق ایران یه شرکتآثار افزایش سرما - 1
شدن  محدود یا گسترش و موجب دارد شرکتهاي  فعالیت توسعه در اساسی سرمایه، نقش تغییرات
مالی،  توان افزایش و نقدینگی شدن وضعیت بهتر با و سرمایه افزایش شد. با خواهد شرکت فعالیت موضوع
 وام دریافت و استقراض ازها  شرکت که نحوي هشود. ب فراهم می شرکت فعالیت گسترش امکان و احتمال

                                                      
1- Delaware 
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 اختصاصی سرمایه داراي باید گردند. اینکه شرکت می نیاز بی اوراق بهادار انتشار وها  بانک از تسهیالت و
 سهامی شرکت در است، ولی صادق سهامی شرکت ها، از جمله شرکت همه مورد در که است امري باشد

 هاي شرکت بارز نمونه سهامی هاي حقوق، شرکت اساتید از یکی قول به و دارد خاصی اهمیت سرمایه
 آن روي توانند می طلبکاران که است چیزي سرمایه و داشته ها محوریت در آن سرمایه که هستند سرمایه
 ثالث اشخاص به شرکت دین پرداخت وثیقه که اند گذاشته شرکت در را آن صاحبان سهام و کنند حساب
 مانند مهمی ). عوامل65، 1389شرکاست (پاسبان،  محدود مسئولیت ازاي ما به ایهسرم به عبارتی و باشد

 انجام براي مورد نیاز سرمایه شود می باعث ارز نرخ نوسانات ها (تورم) و قیمت عمومی سطح افزایش
 در مستقر هاي سهامی باشد. شرکت قبل هاي سال در نیاز مورد سرمایه برابر چندین کنونی هاي فعالیت

ترین  سرمایه، مهم افزایش اهداف توجیهی هاي نمایند. در طرح می سرمایه افزایش به اقدام کرات ران، بهای
 اقدام که مختلفی هاي شرکت بین همچنین و هر شرکت سرمایه پی در پی هاي افزایش بین مشترك اهداف

 ظرفیت گردش، افزایش در یهسرما مالکانه)، تأمین مالی (نسبت ساختار اند؛ اصالح نموده سرمایه افزایش به
  ).147، 1398است (جوانمرد و همکاران،  شده ذکر سهامداران ثروت بهبود و تولید

 با و خاصی موارد در کرده بینی و پیش نموده تعیین را سهامی هاي شرکت سرمایه حداقل قانون
 موردي هیچ در که آن داد، بدون کاهش یا را افزایش شرکت سرمایه توان میاي  ویژه قانونی تشریفات

 اصالح قانونی به بعد الیحه 157کرد (مواد  معین حداقل قانونی ازتر  پایین را شرکت سرمایه بتوان
 غیرقابل یا سرمایه ثابت ماندن لزوم اصل همان واقع امر، در ). این1347 مصوب تجارت قانون از قسمتی
 اصل است. مفهوم شده نیبی پیش صراحت به سهامی شرکت خصوص در که است آنبودن  برداشت
 تأسیس زمان در که باشد میزان به همان باید زمان هر در شرکت نقدي سرمایه که نیست این مذکور
 این به بلکه است گردش حال در ماند و نمی باقی سطح یک در همیشه چراکه سرمایه است بوده

 توان نمی و شود نوشته شرکت دهیب از اقالم یکی عنوان به بیالن در همیشه باید سرمایه مبلغ که معناست
 ویژه به مالی تأمین هزینه کرد. گاهی سهام تقسیم صاحبان میان را آن از قسمتی یا تمام ،سود عنوان به
 بد شرایط در تواند می که است سنگین بسیار بهره هزینه تأمین مستلزم مالی خصوصی مؤسساتهاي  وام

 پرداخت براي شرکت مالی توان سرمایه افزایش با د. لذاساز مواجه مخاطره با را تداوم شرکت اقتصادي
کمتر  موانعی با و کمتر زمان در شده ایجاد مالی تقویت باشود  می قادر شرکت و یافته نیز افزایش دیون
 دیگر نماید. ازسوي پرداخت راحتی به است شده ایجاد شرکت براي مالی بد شرایط در که را خود دیون
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 تبدیل طریق سرمایه از افزایش است، هرگاه مؤثر شرکت هاي بدهی کاهش رد گاهی سرمایه افزایش
 مالی ساختار و کاهش داده را شرکت اقدام، مطالبات گردد، این عملی سهامداران شده حال مطالبات
 نیز شرکت سرمایه تعهدات افزایش با همچنین و کند می ایجاد آن ترازنامه و شرکت براي مناسبی
 استحکام در سرمایه تأثیر تغییرات به توان می سرمایه تغییرات آثار دیگر از طورکلی هیابد. ب می افزایش
 آنان ورود و خروجهاي  انگیزه و افزایش سهامدارانریزي  معامالتی، برنامه توان افزایش و مالی موقعیت

دادن  دست از یا استفاده با وها  بهینه دارایی رقبا، مدیریت به میدان تغییرات، واگذاري این از پس
نمود.  اشاره رقیب شرکت به ورود در و همچنین گذاران سرمایه و سهام خریداران ها، ترغیب فرصت

هایش بسیار سودآور باشد، براي کسب سود بیشتر و انجام  اگر شرکت در وضعیت خوبی باشد و فعالیت
اش را با صدور سهام جدید  تواند سرمایه تر سرمایه بیشتري داشته باشد، می تر و گسترده اقدامات مهم

افزایش دهد و احتیاجاتش را برآورده نموده و همچنان با دیگر بازیگران صحنه تجارت رقابت کند 
  ).237، 1398) و (ستوده تهرانی، 62، 1387(عرفانی، 

گاهی شرکت تعهداتی نموده و سرمایه موجودش براي ایفاي این تعهدات کافی نیست مثالً شرکت 
سازي قبول نموده است و براي اجراي تعهداتش نیاز به خرید ماشین  یدي را در زمینه راهمقاطعه کاري جد

تواند به  آالت جدید و استخدام کارکنان و ایجاد شعبه در مناطق مختلف دارد، در این حالت شرکت می
طلبکاران افزایش سرمایه مبادرت ورزد تا هم نیازش را برطرف نماید و هم اعتبارش بیشتر گردد و وثیقه 

افزایش یابد. شرکت ممکن است به جاي تقسیم ذخایر خود بین صاحبان سهام، آن را به سرمایه شرکت 
تواند به عوض تقسیم این ذخایر بین  تبدیل کند. در واقع شرکتی که داراي ذخایر زیادي است می

اعتبارش را افزایش دهد، ها را به سرمایه تبدیل کرده و هم وضعیتش را تحکیم نماید و هم  سهامداران، آن
اند و در ترازنامه شرکت منظور نشده است و در اثر تنزل ارزش پول  خصوص ذخایري که مخفی بوده به

شود و به همین دلیل با دوباره ارزیابی نمودن اموال شرکت  دارایی واقعی شرکت بیش از سرمایه اسمی می
ها را به سرمایه تبدیل کند یعنی  تواند آن شرکت میشود که  اي نمایان می اعم از منقول و غیرمنقول ذخیره

  ).652، 1393اش را به اندازه سرمایه واقعی خود افزایش دهد (صقري،  سرمایه اسمی
یافته، قدرت  افزایش سهامداران شرکت، سرمایه به جدیدهاي  آورده ورود و سرمایه افزایش با
 به و مالکیت مدیریت که جایی در دیگر ازسوي شد. خواهد فراهم تملک زمینه و شده بیشترگیري  تصمیم

 براي سرمایه به افزایش مدیران تمایل عدم موجب تواند می مدیریت تغییر دغدغه است خورده پیوند هم
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 شرکتدادن  دست از موجب نگرانیاینجا  در سرمایه باشد، چراکه تغییرات خود موقعیت و شغل حفظ
 حق سلب با سرمایه افزایش شود. چنانچه محسوب می آن هاي فعالیت براي محدودکننده عاملی و سهامی
 و ندانند را سرمایه افزایش در شرکت مالی سهامداران توان ازاي  پاره که مواردي در یا و شود انجام تقدم
 براي کافی انگیزه که جایی در و نشوند آگاه یا و غفلت ورزیده شده انجامرسانی  اطالع از نحوي به یا

 در تواند می سرمایه افزایش باشد نداشته وجود شرکت وضع وخامت به دلیل سرمایه یشافزا در شرکت
 تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 1652باشد. طبق ماده  مؤثر آراء سهامداران تغییر و ترکیب
دام ، افزایش سرمایه مشروط بر این است که تمام سرمایه قبلی شرکت تأدیه شده باشد و ما1347 مصوب

که این امر تحقق پیدا نکرده باشد، افزایش سرمایه به هیچ یک از طرق مقرر در قانون میسر نیست. در واقع 
این اولین شرط افزایش سرمایه است که البته در صورتی منطقی است که شرکت فقط به قصد کسب 

شود که تمامی  گاه احساس می سرمایه بیشتر بخواهد اقدام به افزایش سرمایه نماید و مطمئناً نیاز واقعی آن
هاي شرکت را ندهد، اما اگر قصد شرکت کسب  سرمایه شرکت تأدیه شده باشد ولی تکافوي فعالیت

عنوان سهامدار یا  سرمایه بیشتر نباشد و امر دیگري باشد مثالً وارد نمودن کارکنان به داخل شرکت به
نین شرایطی الزم نخواهد بود و فقط شریک نمودن مالک زمینی که مورد نیاز شرکت است، دیگر چ

مانعی است در راه تحصیل اهداف مورد نظر شرکت و هیچ توجیه منطقی براي چنین شرطی نخواهد بود. 
هاي  ریزي سرمایه، برنامه افزایش با واقع است. در مؤثر شرکت مالی ساختار اصالح سرمایه، در افزایش
 فعالیت تداوم در مشکل باال با زیان دلیل به شرکتی که یگرفت. درصورت خواهند قرار بهبود جهت در مالی
 شرکت به دوباره حیات اقتصادي و شده مالی ساختار اصالح موجب سرمایه افزایش باشد مواجه
 شرکتهاي  اندوخته تجمع گیرد می خود سرمایه افزایش به تصمیم شرکت که گرداند. مواقعی بازمی

 قیمت، ارتباط مستقیم افزایش موارد گونه این کند. در کمک ازارب در سهم قیمت رفتن باال به ممکن است
 به سهام شرکت اکثر و یافته را الزم سهام، توسعه معامالت کههایی  بورس دارد. در افزایش نحوه با

 قیمت با که رسد سطحی می به مزایا اعطاي از پیش سهم گیرند، قیمت می قرار معامله مورد فعال صورت
 سهام نیز تهران بهادار اوراق نماید. در بورس نمی چندانی مزایا، تغییر این ارزش عالوه به ایامز اعطاي از بعد

 و ثابت شرایط در است. وضع شود، تقریباً داراي همین می انجامها  آن روي معامالت مرتباً که فعالی
 مزایایی پرداخت بود. همچنین خواهد متفاوت پرداخت سود از بعد و سود پرداخت از پیش مساوي، قیمت

                                                      
  تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود. مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت: 165ماده  - 2
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  ).13، 1389نحو است (شهرآبادي و بشیري،  این به نیز مجانی سهام و تقدم حق قبیل از
افزایش سرمایه شرکت ، 1347مصوب  تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 161طبق ماده 

رکت همان الیحه اساسنامه ش 164است و طبق ماده  العاده منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق
 همان الیحه تنها پس از 116طبق تبصره یک ماده . بدهد مدیره هیئتتواند اختیار افزایش سرمایه را به  نمی

تواند اختیار تعیین شرایط  العاده در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گرفت می مجمع عمومی فوقاینکه 
 از قسمتی اصالح قانونی یحهال 161طبق ماده . بدهد مدیره هیئتفروش سهام و پرداخت قیمت آن را به 

گیري  تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم نمی العاده مجمع عمومی فوق، 1347 مصوب تجارت قانون
 مدیره هیئتچنین پیشنهادي از طرف . پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت را بدهد مدیره هیئتاینکه  مگر، کند

بازرس یا بازرسان شرکت باید در خصوص پیشنهاد  نبرای عالوه. باید لزوم افزایش سرمایه را توجیه کند
هاي  خالصه آن که شرکت. العاده ارائه دهند گزارشی تهیه کنند و به مجمع عمومی فوق مدیره هیئت

بایست نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نمایند که از آن  سهامی در برخی موارد بنا به تکلیف قانون می
  .نمایند بیر میتحت افزایش سرمایه اجباري تع

 قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 614و  35افزایش سرمایه اجباري در دو حالت که در مواد 
به هر علت از حداقل  تأسیسسرمایه شرکت بعد از  که درصورتیمقرر شده است و  1347 مصوب تجارت

تعویض با قابل  قرضه اوراق که درصورتیالیحه مذکور کمتر شود و همچنین  5قانونی مذکور در ماده 
در غیر از موارد فوق ، الیحه مذکور آمده است 61سهام شرکت منتشر نمایند که حکم آن در ماده 

توانند هر وقت که مایل باشند با رعایت مقررات قانونی نسبت به افزایش سرمایه  هاي سهامی می شرکت
 الیحه 1575طبق مقررات ماده . شود خود اقدام نمایند که از آن به افزایش اختیاري سرمایه تعبیر می

                                                      
هـاي سـهامی خـاص از یـک      شـرکت  م از پـنج میلیـون ریـال و سـرمایه    هاي سهامی عا در موقع تأسیس سرمایه شرکت: 5ماده  - 3

شـود   که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حـداقل مـذکور در ایـن مـاده کمتـر      باشد. درصورتی میلیون ریال نباید کمتر
دیگـري از انـواع   یـا شـرکت بـه نـوع      باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سـرمایه تـا میـزان حـداقل مقـرر اقـدام بـه عمـل آیـد         

از دادگـاه صـالحیتدار درخواسـت     توانـد انحـالل آن را   وگرنه هر ذینفع می هاي مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد شرکت
  موقوف خواهد نمود.   کند. هرگاه قبل از صدور رأي قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را

ـأت      عمومی فوق قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمعاوراق قرضه ممکن است : 61ماده  - 4 ـنهاد هی ـا بـه پیش العاده باید بن
  کند.   اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقالً برابر با مبلغ قرضه تصویب گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن مدیره و

    مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. سهام جدید و یا از طریق باالبردن توان از طریق صدور سرمایه شرکت را می: 157ماده  - 5
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هاي سهامی از دو راه اساسی به منظور افزایش سرمایه خود در موارد اجباري یا اختیاري  شرکت، مذکور
. توانند استفاده نمایند که عبارت از صدور سهام جدید و باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود است می

الیحه مذکور  1586طریق صدور سهام جدید نیز در ماده  مالی افزایش سرمایه از تأمینهاي مختلف  شیوه
براي اطالع عموم و به طبع اطالع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش  گذار قانون. آمده است

 1708و  1697مواد . هاي راجع به تصمیم مزبور را ضروري تلقی نموده است سرمایه انتشار برخی آگهی
  .اند ه باید درج شود را ذکر کردهمواردي را ک، الیحه مذکور

 مالی و تجاري گوناگون و گاه شرایط مندرج در اساسنامه سبب، الزم به ذکر است علل اقتصادي
گاهی شرکت از ). 161، 2ج، 1380، افتخاري( که شرکت سهامی اقدام به افزایش سرمایه نمایدشود  می

است اما در پی گسترش حوزه جغرافیایی و یا نظر مالی موقعیت مناسبی دارد و داراي وضع مالی محکمی 
شرکتی که به جهت موقعیت مثالً  است. هاي خود نیازمند به سرمایه جدیدي افزایش حجم و توسعه فعالیت

قصد دارد که فعالیت خود را برون مرزي نماید و یا حجم ، مناسبی که در بازار کاال پیدا نموده است
 دهد سرمایه خود را افزایش دهد زیر بار قرض نرود ترجیح میاینکه  تولیدات خود را افزایش دهد و براي

  ).207، 2ج، 1385، اسکینی( و) 241، 1389، پاسبان(
شرکت با توجه به موضوع شرکت و محدوده فعالیتی  تأسیسان یک شرکت تجاري در ابتداي مؤسس

نمایند اما ممکن است در  می تأمینرا  سرمایه اولیه در نظر گرفته و آن عنوان بهاي را  که مدنظر دارند سرمایه
                                                      

پرداخـت مبلـغ اسـمی سـهم بـه نقـد. تبـدیل        : پذیر است تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان: 158ماده  - 6
یـا عوایـد حاصـله از اضـافه      مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. انتقال سود تقسیم نشـده یـا اندوختـه   

  سرمایه شرکت. تبدیل اوراق قرضه به سهام.   ارزش سهام جدید به
طریق انتشـار سـهام جدیـد بایـد مراتـب از       هاي سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از در شرکت: 169ماده  - 7

شود به اطالع صاحبان سـهام برسـد در ایـن     شرکت در آن نشر می هاي مربوط به آگهی روزنامه کثیراالنتشاري که طریق نشر آگهی در
اضـافه ارزش سـهم و تعـداد سـهامی      سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مـورد مبلـغ   باید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش آگهی

پرداخـت ذکـر شـود.     نویسـی و نحـوه   را دارد و مهلـت پـذیره  هـا   آن که هر صاحب سهم بـه نسـبت سـهام خـود حـق تقـدم در خریـد       
  آگهی قید خواهد شد.   جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در که براي سهام درصورتی

طریق انتشار سهام جدید بایـد آگهـی بـه نحـو      هاي سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از در شرکت: 170ماده  - 8
نام بـراي دریافـت گواهینامـه حـق خریـد سـهامی کـه حـق تقـدم در           که صاحبان سهام بی و در آن قید شود منتشر 169 مذکور در ماده

تعیـین و در آگهـی قیـد شـده      را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزي که از طـرف شـرکت   خرید آن
  خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.   حق هاي است مراجعه کنند. براي صاحبان سهام بانام گواهینامه
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هاي شرکت باشد و نیاز به  ي کامل فعالیتگو پاسختواند  گذر زمان آشکار گردد که این سرمایه نمی
کسري سرمایه مورد نظر در  تأمینشرکت جهت ). 183، 1386، کاویانی(شود  می سرمایه بیشتري احساس

ت و در شرایطی که از نظر مالی در موقعیت مناسبی قرار راستاي فعالیت خود اقدام به اخذ وام نموده اس
در این حالت ممکن است براي امکان تأدیه دیون و . زمان بازپرداخت آن فرا رسیده باشد، نداشته

را تحت آنچه  جلوگیري از استقراض و افزایش تعهدات شرکت به طلبکاران شرکت پیشنهاد شود که
آورده به شرکت تلقی شده و در ازاي آن سهام دریافت دارند و  نوانع بهاند  عنوان وام به شرکت پرداخته

مزیت این روش این است که شرکت . به این طریق بستانکاران شرکت به شرکاي شرکت تبدیل گردند
اما ، گردد هاي شرکت نیز تبدیل به سرمایه شرکت می دیگر مجبور نیست بازپرداختی داشته باشد و بدهی

  ).183، 1386، کاویانی( یابد افزایش نمیعمالً ر این صورت موجودي شرکت باید توجه داشت که د
شود که بر  کند و همین امر سبب می ارزش پول تنزل پیدا می، گاه به دلیل نوسانات اقتصادي کشور

ممکن . گذارد و براي جبران این امر نیاز به افزایش سرمایه پیدا شود می تأثیرروي اعتبارات شرکت نیز 
حداقل سرمایه این اینکه  با توجه به، کت سهامی خاص بخواهد به شرکت سهامی عام تبدیل شوداست شر

باید سرمایه خود را افزایش ، باشد باشد و این مبلغ در شرکت سهامی عام بیشتر می دو شرکت یکسان نمی
بین  آن رااینکه  دهد به جاي اما ترجیح می، گاه شرکت داراي ذخایر اختیاري زیادي است. دهد

وام به خاطر گرفتن  ممکن است شرکت به جاي. آن را به سرمایه تبدیل کند، سهامداران تقسیم نماید
سهم بدهد و یا ممکن ، اجناسی را خریداري نموده باشد و در عوض پرداخت بهاي آن، هاي خود فعالیت

فزایش سرمایه بدون مالی از طریق ا تأمیناین بوده که روش بر  مبتنیها  است طرز تفکر مدیران شرکت
هرچند . منبع مالی خود افزایش سرمایه را برگزینند تأمینو به همین دلیل براي است  هزینه یا کم هزینه

اما گاهی شاهد افزایش اجباري ، که سرمایه خود را افزایش دهنداست  ها اغلب موارد به اختیار شرکت
، 1347 مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 5مطابق با ماده . باشیم سرمایه می
هاي سهامی  به هر علت از حداقل مجاز قانونی که در شرکت تأسیسسرمایه شرکت پس از  که درصورتی

باید ظرف یک ، کمتر گردداست  هاي سهامی خاص یک میلیون ریال عام پنج میلیون ریال و در شرکت
 است. اقدام گردد این نوع افزایش سرمایه اجباري سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداق مجاز قانونی
است  تعویض با سهامقابل  در رابطه با اوراق قرضه، همچنین یکی دیگر از موارد افزایش سرمایه اجباري

و گزارش خاص بازرسان  مدیره هیئتبایست به پیشنهاد  می العاده که در این موارد مجمع عمومی فوق
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ماده ( ه افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب نمایدمقارن انتشار اوراق قرض، شرکت
  ).1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  61

  امریکاهاي سهامی در حقوق  آثار افزایش سرمایه شرکت - 2
 آن با خود مالی يتنظیم بازارها در کشورها که مشکالتی سرمایه، اکثر بازار در امریکابودن  پیشرو دلیل به

 و تقنین دست اندرکاران فراروي آن پیش از دهه کم و بیش، یک شاید که بوده مسائلی شوند می مواجه
 همه براي تواند می امریکا حقوق مطالعه اند، لذا آن اندیشیده به و داشته قرار امریکا مالی بازار اداره
هاي سهامی در  ). قوانین حاکم بر شرکت184، 1399باشد (صادقی و همکاران،  مفید رشته این دانان حقوق
هاي سهامی معموالً  شامل قوانین ایالتی، قانون عرفی و قانون موضوعه و قانون فدرال است. شرکت امریکا

هاي سهامی هر ایالت در واقع از قانون  باشند که در آن واقع هستند. قانون شرکت تحت قانون ایالتی می
تحت  1984وضع شد و در سال  1950گیرد که اولین بار در سال  مه میهاي تجاري سرچش نمونه شرکت

هاي تجاري مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این قوانین توسط بخش  عنوان بازبینی قانون نمونه شرکت
نویس گردید و تا به حال مکرراً  هاي سهامی و بانکداري و تجارت کانون وکالي امریکا پیش شرکت

ته است. قوانین عرفی و موضوعه نقش کمتري نسبت به قوانین ایالتی در مورد تجدیدنظر قرار گرف
هاي  هاي سهامی دارند و بیشتر براي کمک در تفسیر سایر قوانین مربوط به شرکت گذاري شرکت قانون

  ).26، 1396شوند (زرعی،  سهامی استفاده می
ها قانون واحدي ندارد و  شرکتدر زمینه تشکیل و اداره ، برخالف سایر کشورها امریکاایاالت متحده 

در این میان قانون نمونه تجاري . پردازد هاي خود می هر ایالتی به صورت مستقل به تنظیم امور شرکت
 است. حقوق تجارت این کشورسازي  بلکه در جهت یکسان، نیست آور الزامنیز براي سایر ایاالت  امریکا

هاي سهامی پرداخته  به بحث افزایش سرمایه در شرکت امریکاهاي تجاري  قانون نمونه شرکت 21. 6ماده 
 مدیره هیئتجهت افزایش سرمایه را در حیطه اختیارات گیري  صالحیت تصمیم، بند الف این ماده. است

جهت افزایش گیري  توان اساسنامه شرکت را به نحوي تنظیم کرد که تصمیم می حال بااین، دانسته است
هرچند اصل اولیه این است که فقط ، العاده باشد جمع عمومی فوقسرمایه بر عهده سهامداران و م

مالی سهام  تأمینمنابع ، بند ب ماده فوق. گیري جهت افزایش سرمایه را دارد قدرت تصمیم مدیره هیئت
تواند اعم از اموال  سرمایه می تأمینبدین صورت که عوض صدور سهام براي ، کند جدید را مشخص می

رسد باشد و لزومی ندارد که عوض دریافتی در  قول و سود و منفعتی که به شرکت میاموال غیرمن، منقول
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سود  عنوان بهبه صورت مصداقی عمل کرده و مواردي را که  گذار قانون. قبال صدور سهام پول نقد باشد
گیرد را ذکر کرده و پول نقد را نیز جزء همین سود دانسته و تحت  حاصله عوض صدور سهام قرار می

اوراق ، تواند در قبال دریافت اسناد عندالمطالبه شرکت می، عالوه بر پول نقد. ین عنوان آورده استهم
طبق ماده فوق حتی صدور سهام . بهادار سهام و قرارداد ارائه خدمات به شرکت سهامی جدید صادر کند

بال خدماتی که بنا بر تواند در ق شود و باالتر از این شرکت می در مقابل خدماتی که به شرکت ارائه می
برخالف حقوق ایران که صدور . سهام جدید صادر کند، قرارداد در آینده قرار است به شرکت ارائه شود

که  عوضی امریکادر ، هاي سهامی خاص ممکن است غیرنقدي فقط براي شرکتعوض سهام در قبال 
نهایت ذیل بند ب ماده فوق  در. شود از گستردگی بیشتري برخوردار است براي صدور سهام دریافت می

مفهوم  حذفکند که نیازي نیست سهام به حداقل ارزش اسمی صادر شود که خود داللت بر  بیان می
شود به ارزشی باالتر از  کند و امکان دارد سهام جدیدي که صادر می ارزش اسمی از حقوق این کشور می

باید  مدیره هیئتاینکه  کند و آن را بیان می بند ج ماده فوق یکی از شرایط صدور سهام. ارزش اسمی باشد
که در قبال صدور سهام طبق بند ب دریافت هایی  عوضاز هریک  ،از صدور سهام بررسی کند پیش
صورت قطعی خواهد  هر در این خصوص در مدیره هیئتتصمیم ، شود براي صدور سهام کافی باشد می

که در قبال صدور  عوضییت طبق بند آخر این ماده نها در. توان به این تصمیم اعتراض کرد بود و نمی
شرکت چراکه ، شده است ارزیابی و تقویم و پرداختقابل  شود غیر سهام از طرف شرکت دریافت می

طبق بندهاي پیشین داشته و ارزیابی و  مدیره هیئترا بنا به تصمیم و اجازه  عوضیاجازه دریافت چنین 
  .گرفته است صورت رهمدی هیئتقبالً توسط عوض تقویم این 

مفهوم ارزش ، 1980هاي تجاري به دنبال اصالحات سال  در بحث افزایش سرمایه قانون نمونه شرکت
به سیر  امریکادلیل چنین رویکردي در حقوق . قانونی یا اظهارشده را نسخ نمود، شده اسمی و سرمایه ثبت

واقع  در. گردد تجارت این کشور برمیشده و ارزش اسمی سهام در حقوق  سرمایه اولیه و یا همان ثبت
شده براي حفاظت حقوق طلبکاران بوده و شرکت در مقابل مسئولیت محدود و به میزان  سرمایه ثبت
براي حفظ حقوق طلبکاران شرکت  شده قاعده حفظ یا محدودیت توزیع سرمایه ثبت. داردارزش سهام 

 حداقل ورودي سرمایه پرداخت: کرد تنظیم میاین قاعده موارد زیر را . از فرسایش سرمایه شکل گرفت
داران آن و  حداکثر خروجی مجاز سرمایه از شرکت به سهام، شان داران براي سهام شده توسط سهام

بر محافظت  عالوه). Tene, 2012, 3( اي که باید در طول حیات شرکت حفظ شود حداقل میزان سرمایه
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داران نیز  ب توزیع مساوي حقوق و تعهدات بین سهامموج، شده یا ارزش اسمی طلبکاران سرمایه ثبت
دار به شرکت همان نسبتی را از  شده توسط هر سهام الشرکه آورده شود و به این طریق که مقدار سهم می

منظور  قاعده توزیع مساوي به. شده است داران به شرکت آورده الشرکه دارد که توسط همه سهام کل سهم
شان و براي جلوگیري از انتقال دارایی از  بدون رضایتها  آن لیل داراییقتداران موجود از  حفظ سهام

 است وفق صدور سهام جدید به قیمت تخفیفی مقرر شده، گذاران جدید داران موجود به سرمایه سهام
)Manning & Hanks, 1990, 22-24.(  

 هجدهمکه در اوایل قرن کند  گونه بیان می یکی از مفسران پیشینه تاریخی قاعده ارزش اسمی را این
مساوي ارزش هر سهم را پرداخت کنند و  طور بهداران  ها در پی این بودند که همه سهام دادگاه میالدي

ها را وادار کنند که همانند سایر  راهی بودند تا مؤسسان شرکتکردن  دنبال پیدا وارد شرکت شوند و به
به این مشکالت دادن  براي پایان. ی وارد شرکت کننداموال واقع، کنند میگذاري  دارانی که سرمایه سهام

دار باید  ابزاري براي تقویم مقداري که هر سهام عنوان بهم را ههاي آن دوره بهاي رسمی هر س دادگاه
عنوان رویه در آن زمان این  صورت که هر سهم یک ارزش اسمی داشت و به بدین. بپردازد ابداع کردند

از گذشت حدود یک قرن در سال  پس ).Manning, 1985, 63( بودارزش براي هر سهم صد دالر 
در همین . رویه خود را در خصوص تقدیس ارزش اسمی سهام عوض کردند امریکاهاي  دادگاه 1890
لحاظ اقتصادي وضع خوبی  هایی که به شرکت، عالی کشور به این تشخیص رسید بود که دیوان حین

این . تر از ارزش اسمی آن صادر کنند د سهام را به پایینند بتوانندارند و دچار بحران مالی هستند بای
داران  ها در نتیجه فقدان منابع مالی به سهام دادگاه بیان داشت که چنین امري بهتر از این است که شرکت

مکرر براي  طور بهدادگاه حکم داد که  Handley v. Stutzدر پرونده . یا طلبکاران خود زیان برسانند
منظور اجراي موفق  دهد که نیازمند افزایش سرمایه خود به ا همچون اشخاص معمولی رخ میه شرکت
اي جدید و  صدور سهام سرمایهها  آن هاي مورد رجوع وکار خود باشند و یکی از روش کسب

که معامله منصفانه و بر  د و تا زمانینقیمت را کسب کن و باالترین قراردادي آن در بازار است تا بهترین
آمده ارزش واقعی سهام  دست به عوضبراي پوشش سهام متورم نیست و صرفاً نیت است و  پایه حسن
، زرعی( دهند میها مخالفتی در مقابل این مسئله از خود نشان ن دادگاه، دهد اي را بازتاب می سرمایه
یر ارزش ها شروع به صدور سهام به ز این پرونده بود که شرکت درپیرو حکم دادگاه ). 49، 1396

میالدي  مکردند و اوایل قرن نوزده امریکاین واحد پول تر کوچکاسمی سهام و یا به ارزش 
ها اجازه داد که در خصوص صدور سهام با  این کشور رویه خود را تغییر داد و به شرکت گذار قانون
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  ).Macey, 1993, 199( شده یا بدون آن به تصمیم خود اقدام کنند ارزش اسمی ثبت
ین تر مهم، هاي ایالت دالور بحث افزایش سرمایه در قانون جامع شرکت امریکادر حقوق  رکلیطو به

از پنجاه درصد از  بیش هامروز. هاي بسیاري حاکم است بر شرکتچراکه ، ها است قانون در زمینه شرکت
. ونی هستندها یعنی نزدیک به یک میلیون شرکت تجاري در ایالت دالور داراي اقامتگاه قان تمامی شرکت

ها در این ایالت  ین شرکتتر مهمین و تر بزرگواقع بسیاري از  در، ها بر تعداد حداکثري شرکت عالوه
از زمان . است عنوان مکانی براي تشکیل شرکت تصادفی نبوده جذابیت این ایالت به. شوند تشکیل می

پذیر ارائه  نونی آزاد انعطافارچوب قاهایالت دالور یک چ، 1897ها در سال  تصویب اولین قانون شرکت
هاي خود را به کارآمدترین  دهد که شرکت گذاران و تاجران این امکان را می است که به سرمایه داده

ت گیري که اتاق بازرگانی ایاال در رأي 2010در مارس سال ). Black, 2007, 1( ندشکل تشکیل ده
 هامروز. بهترین سیستم حقوقی شناخته شد نعنوا به ربه عمل آورد سیستم قانونی دالو امریکامتحده 
در این . کنند میها را مطالعه  هاي دالور و قانون نمونه شرکت قانون شرکت، ها ان در دانشگاهدان حقوق

موجب  به. شوند تشکیل و اداره می رهاي دالوی ترکموجب قانون جامع شه هاي سهامی ب ایالت شرکت
ها آزاد هستند که سرمایه خود را متناسب با  قرر نشده و شرکتاین قانون حداقلی براي سرمایه شرکت م

  ).A. Nolen & A. Yeme, 2011, 20-24( اهداف و نیازهاي خود ایجاد کنند
این ماده مقدار . در خصوص سرمایه و افزایش آن است دالورهاي  قانون جامع شرکت 154ماده 

گیرنده براي تعیین و افزایش  مقام تصمیم، ماده فوقبنا به . کند سرمایه مازاد و دارایی خالص را تعریف می
ها در ایالت  یک اصل قدیمی و اساسی حقوق شرکت براساسواقع  در. است مدیره هیئتسرمایه شرکت 

افزایش سرمایه ). Bebchuk, 2005, 9( شد ءاعطا مدیره هیئتاختیار اداره شرکت به  امریکامتحده 
هاي  در واقع با انتقال بخشی از دارایی. پذیرد ورت میهاي خالص شرکت ص شرکت از محل دارایی

 اي که بدین میزان سرمایه. توان سرمایه شرکت را افزایش داد می، خالص شرکت به حساب سرمایه شرکت
تواند تصمیم  همچنین می مدیره هیئت. شده باید بیشتر باشد یابد از طریق سرمایه تعیین طریق افزایش می

شده تنها در خصوص طبقه یا  سرمایه منتقل حساب هاي خالص شرکت که به بخشی از دارایی بگیرد
هاي خالص  از افزایش سرمایه از محل دارایی که پس درصورتی. طبقات خاصی از سهام اعمال شود

چگونگی افزایش سرمایه در بخش پایانی  همچنین. شود مازاد تلقی می، شرکت چیزي اضافه باقی ماند
شده و ترتیب افزایش سرمایه به همان طریقی است که  بیانهاي تجاري نیویورك  شرکتقانون  506ماده 
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هاي  قانون شرکت 506ماده بخش پایانی  براساس. است آمده رهاي دالو قانون شرکت 154در ماده 
سرمایه قانونی افزایش ، با انتقال تمام یا بخشی از حساب مازاد شرکت به حساب افزایش سرمایه، نیویورك

  است. مدیره هیئتعهده  خصوص افزایش سرمایه به گیري در تصمیم. دیاب می

  نتیجه
یعنی دالیل مختلفی ، هر شرکت در حال فعالیت براي عرصه اقتصاد و تجارت مجبور به افزایش سرمایه است

 ارهايکراه از یکی اش را افزایش دهد و این امر شوند تا شرکت به مصلحت خود ببیند که سرمایه باعث می

ین تر مهم. است جدید تولیدي اي یا توسعه هاي طرح اجراي براي ها شرکت نیاز مورد مالی منابع ینتأم
 افزایش، گردش در سرمایه تأمین، مالی ساختار اصالح شامل ها شرکت سرمایه افزایش از ناشی اهداف

افزایش ، ش سرمایهدر حقوق ایران منظور از افزای. شود می عنوان تولید ظرفیت افزایش و سهامداران ثروت
سهامی هر سهم  در اساسنامه شرکت آمده است و در شرکتآنچه  یعنی، باشد سرمایه اسمی شرکت می

؛ معرف و نماینده بخشی از آن است و مسئولیت سهامداران در قبال اشخاص ثالث محدود به این مبلغ است
آن از اموال و داریی شرکت  که وثیقه عمومی طلبکاران است و شرکت موظف است به میزانآنچه  یعنی

هاي  هاي سهامی با توجه به توسعه روزافزون کمی و کیفی شرکت افزایش سرمایه در شرکت. کنار بگذارد
هاي  در تجمع سرمایهها  آن المللی کشورها و نقش مؤثر هاي تجاري داخلی و بین تجاري در عرصه فعالیت

و کارایی بیشتر و رقابت در بازارهاي اقتصادي اهمیت خرد جهت نیل به اهداف عمده تجارت از قبیل منفعت 
. پذیرد هاي خالص شرکت صورت می افزایش سرمایه شرکت از محل دارایی امریکادر حقوق . بسیاري دارد

توان سرمایه شرکت را  هاي خالص شرکت به حساب سرمایه شرکت می در واقع با انتقال بخشی از دارایی
. شده باید بیشتر باشد یابد از طریق سرمایه تعیین طریق افزایش می که بدین اي میزان سرمایه. افزایش داد

 سرمایه منتقل حساب هاي خالص شرکت که به بخشی از دارایی تواند تصمیم بگیرد همچنین می مدیره هیئت
از افزایش سرمایه از  که پس درصورتی. شده تنها در خصوص طبقه یا طبقات خاصی از سهام اعمال شود

  .شود مازاد تلقی می، هاي خالص شرکت چیزي اضافه باقی ماند داراییمحل 

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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