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Based on the book: Fundamentals of Corporate finance by Stephen Ross 



 
 
 
تقسیمیسود   

سیاست سود تقسیمی بحث بر انگیز است، در دنیای واقعی تعیین مناسب ترین 

 .سیاست تقسیم سود یک موضوع مهم تلقی می شود و کار آسانی نیست

 

 

 



 
تقسیمی و سیاست تقسیم سودسود   

به قسمتی از سود اشاره دارد که به صورت نقدی  Dividendاصطالح سود نقدی 

 .  به سهامداران پرداخت می شود

اگر سود از منابعی غیر از سود جاری یا سود انباشته پرداخت شود می توان از 
 .استفاده کرد Distributionاصطالح توزیع 

 

 :انواع سود نقدی

 Regular Cash Diveident سود نقدی عادی. ۱

 Extra Dividendsسود نقدی اضافی . ۲

 پرداخت به سهامدار از محل سرمایه. ۳

 

 



 
تقسیمی و سیاست تقسیم سودسود   

 :سود نقدی

معموال شرکتهای سهامی عام در . رایج ترین نوع تقسیم سود ، سود نقدی است•

 .سال می توانند چندین بار سود نقدی عادی پرداخت کنند

 .این سود پرداخت مستقیم به سهام داران است•

هدف : گاهی شرکتها یک سود نقدی عادی و یک سود نقدی اضافی می پردازند•

 .از این کار نشان دادن سیاست جدید شرکت باشد

سود تقسیمی از محل سرمایه موجب کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد و •

 .موجب می شود که موقعیت بستانکاران به خطر افتد

 

 



 
سیاست تقسیم سود اهمیت دارد؟آیا   

 .برای تعیین مهم بودن و یا مهم نبودن سیاست تقسیم سود ابتدا با ید آن را تعریف کنیم

 .البته در شرایط مساوی ، سود نقدی اهمیت دارد

سود نقدی به صورت نقد پرداخت می شود و پول نقد چیزی است که همه افراد به آن عالقمند 

 .هستند

 

 سوال اساسی؟

 

 پول نقد شرکت باید به سهامداران داده شود و یا سرمایه گذاری شود؟

 

 و سوال اساسی این است که در صورت تقسیم سود چه درصدی از آن می بایست تقسیم شود؟

 

 



؟سیاست تقسیم سود اهمیت داردآیا   

و ده سال از آغاز . شرکت وارتون  به طور کامل با حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده است•
مجموع جریانان . سال دارد ۲مدیر مالی آن قصد انحالل این شرکت را ظرف .فعالیت آن می گذرد
 .دالر است ۱۰۰۰۰سال آینده برابر  ۲نقدی شرکت برای 

 

 :  سیاست فعلی سود نقدی برابر با جریان نقدی است•

 .دالر تعیین می شود ۱۰۰۰۰در حال حاضر سود نقدی در هر تاریخی برابر جریانات نقدی یعنی •

 .  دالر خواهد بود ۱۰۰سهم منتشره دارد پس سود نقدی به ازای هر سهم  ۱۰۰شرکت وارتون •

 .ارزش فعلی سودهای نقدی که در آینده دریافت خواهیم کرد= ارزش هر سهم •

 :درصد قیمت امروز سهم برابر است با ۱۰با فرض نرخ بازده مورد انتظار •

•P: D1/(1+R)^1 +D2/(1+R)^2 

•100$(1/1)+100$(1.1)^2 = 173/55 

•Total company value: 100x173/55$: 17355$ 

 

 

 



 آیا سیاست تقسیم سود اهمیت دارد؟

برخی از اعضای هیات مدیره شرکت از سیاست فعلی راضی نیستند و عالقمند به تغییر آن •

 :هستند

 

 .سود نقدی اولیه از جریان نقدی بیشتر است: سیاست جایگزین•

دالر بپردازد  ۱۱۰یک سیاست جایگزین این است که شرکت در سال اول ، به ازای هر سهم •

 .دالر خواهد بود ۱۱۰۰۰که در نتیجه مجموع سود نقدی آن 

دالر اضافه  باید به نحوی تامین  ۱۰۰۰دالر است ،  ۱۰۰۰۰از آنجاییکه جریان نقدی دوره •

 .شود

 .شرکت با انتشار اوراق  این کار را انجام می دهد•

جریان نقدی به اندازه ای باشد که بتوانند در ازای  ۲سهامداران جدید انتظار دارند در زمان •

 .درصدی مورد توقع را داشته باشند ۱۰انجام داده اند بازده  ۱سرمایه گذاری که در زمان 

•  

 

 



 آیا سیاست تقسیم سود اهمیت دارد؟

 با توجه به سیاست سود تقسیمی ارزش شرکت چقدر خواهد بود؟•

درصد  ۱۰دالر سرمایه گذاری می کنند و نرخ بازده مورد انتظار آنها  ۱۰۰۰سهامداران جدید •

 .را مطالبه خواهد کرد ۲دالر جریان نقدی زمان  ۱۱۰۰است پس 

•1000$x1.1:1100$ 

سود نقدی . برای سهام داران اولیه باقی می ماند ۲دالر از جریان نقدی زمان  ۸۹۰۰بنابر این •

 :سهامداران سهام دار اولیهبرابر است با

 

 

 

 :بنابراین ارزش  فعلی سودهای نقدی برابر با •

•P: 110$/(1.1) + 89$(1.1)^2 = 173.55$ 

 

۲زمان  ۱زمان    

۸۹۰۰$  ۱۱۰۰$  مجموع سود نقدی متعلق به سهامداران اولیه 

 سود نقدی هر سهم ۱۱۰ ۸۹



 
سیاست تقسیم سود اهمیت دارد؟آیا   

پرداخت سود 
پرداخت سود  نقدی باال تر

 نقدی کمتر



 
سیاست تقسیم سودتعیین   

توجه شود که با این . است ۵.۰دالر و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن  ۱۰۰۰فرض کنید شرکتی  •

بنابر این یک سوم  ساختار سرمایه شرکت . دالر بدهی است ۵.۰دالر ارزش شرکت ،  ۵.۱نسبت از هر 

 .بدهی و دو سوم آن حقوق صاحبان سهام است

 

اولین گام در اجرای سیاست تقسیم سود باقی مانده ، تعیین مقدار وجوهی است که می توان بدون فروش •

اگر شرکت تمامی سود را مجددا سرمایه گذاری کند و هیچ سودی تقسیم نکند . سهام جدید به دست آورد 

 .دالر افزایش می یابد ۱۰۰۰حقوق صاحبان سهام 

 

 .دالر دیگر هم وام بگیرد ۵۰۰برای حفظ سطح فعلی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت باید •

 

 .   دالر است ۱۵۰۰پس مجموع مبلغی را که می تواند بدون فروش سهام جدید تامین کتد •

•۱۰۰۰$+۵۰۰$=۱۵۰۰$ 



 
سیاست تقسیم سودتعیین   

 دومین گام این است که آیا سودنقدی پرداخت خواهد شد یا خیر؟•

دالر در این  ۱۵۰۰(برای این کار مجموع مبلغی که می توان بدون نیاز به انتشار سهام جدید تامین کرد •

 .با مخارج سرمایه ای برنامه ریزی شده مقایسه می شود) مثال

اگر مبلغ مورد نیاز بیش از مبلغ در دسترس باشد هیچ پولی به عنوان سود نقدی به سهامداران پرداخت •

 .حتی شرکت مجبور به تامین مالی از مسیر های دیگری خواهد بود. نخواهد شد

اگر وجوه مورد نیاز کمتر از مبلغ در دسترس باشد، قسمتی از سود به عنوان سود نقدی پرداخت خواهد •
 )دالر است ۹۰۰مخارج سرمایه ای شرکت ( .شد

 

پس . برای حفظ ساختار سرمایه فعلی دو سوم این مبلغ با ح ص س و یک سوم آن با بدهی تامین می شود•
 .دالر وام خواهد گرفت ۳۰۰در واقع شرکت 

 

1/3 x 900$=300$ 

2/3 x 900$=600$ 

 



 تعیین سیاست تقسیم سود

•Remain dividend = 1000$-600$=400$ 

 

دالر ، سود  ۴۰۰دالر، سود نقدی پرداخت شده  ۱۰۰۰به صورت خالصه سود پس از کسر مالیات •

نسبت بدهی به ساختار حقوق صاحبان سهام  . دالر است ۳۰۰دالر و استقراض جدید هم  ۶۰۰انباشته 

 .شرکت نیز بدون تغییر باقی مانده است

 

 
dividend New equity Accumulate 

income 
New Debt New 

Investment 
Net income No 

0$ 1000$ 1000$ 1000$ 3000$ 1000$ 1 

0 333 1000 667 2000$ 1000$ 2 

0 0 1000 500 1500$ 1000$ 3 

333 0 667 333 1000$ 1000$ 4 

667 0 333 167 500$ 1000$ 5 

1000 0 0 0 0 1000$ 6 



 
 

سود نقدیثبات   

مدیران اجرایی شرکتها عموما تایید می کنند که یک 

سیاست تقسیم سود با ثبات هم به نفع شرکت و هم به 

 .نفع سهامداران است

 

 



 ثبات سود نقدی
 دالر

دوره سه 

 ماهه

EPS 

 سود تقسیمی چرخه ای

 سود تقسیمی با ثبات
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