
 

 

                       

توان آن را خرید و حق تقدم سهام چیست؟ چطور یم
 فروش یا تبدیل کرد؟

سرمایه اند و هر یک فرایندی مشخص دارند. اگر افزایش های افزایش سرمایه متفاوتروش

از محل آورده نقدی انجام شود، سهامداران فعلی اولویت باالتری برای شرکت در این فرایند 

دهد که در اش قرار میداران فعلیدارند. یعنی شرکت این فرصت را اول در اختیار سرمایه

تامین سرمایه شرکت کنند. این اولویت در بازار بورس به حق تقدم سهام معروف است و 

شود. شوند نیز اوراق حق تقدم نامیده میکه در جریان این افزایش سرمایه منتشر میاوراقی 

خواهید فهیمد که منظور از حق تقدم استفاده نشده  اخبار بورس ی این مقاله ازبا مطالعه

چنین روش دریافت گواهینامه کرد. هم توان آن را به سهم تبدیلسهام چیست و چطور می

ها باشد، در حق تقدم و نحوه خرید حق تقدم سهام عدالت هم که ممکن است سوال خیلی

 .شوداین مقاله بررسی 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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 حق تقدم سهام چیست؟

از  افزایش سرمایه ی کوتاهی به روشبرای اینکه بدانیم حق تقدم سهام چیست بهتر است اشاره
شان برای تامین ها نخواهند یا نتوانند از سود انباشتهی نقدی داشته باشیم. وقتی شرکتمحل آورده

ها برای این کار اقدام به انتشار کنند. آناین روش را انتخاب می تامین مالی وجوه استفاده کنند، برای
داران ای برای سهامنامهکنند. این اوراق مثل دعوتهای جدیدی به اسم حق تقدم سهام میورقه

شود ز سهامداران فعلی دعوت میرود. یعنی اماند و فرصتی مناسب برای آنان به شمار میفعلی می
شوند که این اوراق را خریداری کنند و در ازای آن مبلغی را به شرکت واریز کنند. این مبالغ جمع می

 .آورداش را از این طریق به دست میو در نهایت شرکت سرمایه

شرکت در اما واکنش سهامداران ممکن است به این اوراق متفاوت باشد. شاید فردی تمایل به 
کند و نوبتش را به کسانی نامه را رد میافزایش سرمایه نداشته باشد. در این صورت این دعوت

اند و مایل به خرید این اوراق هستند. در سمت دیگر اگر فروشد که تاکنون سهامدار شرکت نبودهمی
 .کندرا بیشتر میسهامداری بخواهد از این فرصت استفاده کند، با خرید این اوراق، تعداد سهامش 

 شود؟چرا حق تقدم سهام در بورس منتشر می
ی مثالی در این بخش حاال باید ببینیم که اصال دلیل انتشار حق تقدم سهام در بورس چیست. ارائه

سهم  ۱۰,۰۰۰اید و تعداد گذاری کردهکننده باشد. فرض کنید که در یک شرکت سرمایهتواند کمکمی
داشته باشد. اتفاقی که  ٪۳۵ای به میزان کنید که شرکت افزایش سرمایهاید. باز هم فرض خریده

شود. با این کار تعداد افتد این است که تعداد سهام شرکت زیاد ولی ارزش اسمی آن کم میمی
تان در شرکت نسبت به زمان قبل از افزایش سرمایه کند ولی درصد مالکیتسهام شما تغییر نمی

از سهام شرکت بودید، وقتی تعداد  ٪۱۰قبل از افزایش سرمایه شما مالک  شود. یعنی اگرکمتر می
 .شودتان هم کم میسهام زیاد شود طبیعتا درصد مالکیت

 

 

 

دهد که حق تقدم اما شرکت برای جلوگیری از این اتفاق و تعدیل شرایط، این اولویت را به شما می
ودتان را مثل قبل حفظ کنید. در مثالی که بیان منتشر شده را خریداری کنید و درصد مالکیت خ

از  ٪۳۵کنید. یعنی اید حق تقدم دریافت میاز کل سهامی که داشته ٪۳۵ی کردیم، شما به اندازه
سهم. پس در یک جمله اگر بخواهیم دلیل انتشار حق تقدم را بیان  ۳,۵۰۰شود سهم که می ۱۰,۰۰۰

( ۱سهامداران در مواجهه با حق تقدم ممکن است سه رویکرد متفاوت داشته باشند: )
را به حساب  کنند و مبلغ اسمی اوراق حق تقدمدر فرایند افزایش سرمایه شرکت می

کنند و شرکت ( هیچ کاری نمی۳فروشند. )( اوراق خود را می۲کنند. )شرکت واریز می
کندخودش اقدام به فروش اوراق می . 

 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-capital-increase/
https://akhbarbourse.com/what-is-capital-increase/
https://akhbarbourse.com/methods-to-finance-companies/
https://akhbarbourse.com/methods-to-finance-companies/
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ابت ماندن درصد مالکیت سهامداران پس از افزایش سرمایه کنیم، باید بگوییم این اوراق به منظور ث
 .شودمنتشر می

 چطور از حق تقدم سهام استفاده کنیم؟

دریافت  گواهینامه حق تقدم شود، سهامداران باید فرمی را با ناموقتی افزایش سرمایه تصویب می
خواهد در است که میکنند. حاال اگر سهامداری بخواهد درصد مالکیتش را حفظ کند به معنای آن 

فرایند افزایش سرمایه شرکت کند. پس الزم است این فرم را پر کند و برای شرکت بفرستد. این کار 
ی رضایت و موافقت سهامدار برای شرکت در افزایش سرمایه است. باید توجه کرد که مهلت به منزله

سامانه جامع  دم درپر کردن این فرم و ارسال آن به شرکت محدود است و در آگهی حق تق
شود. اما اگر سهامداری نخواهد درج می https://www.codal.ir/  به آدرس رسانی ناشران )کدال(اطالع

 .نیازی به پر کردن این فرم و ارسال آن به شرکت ندارددر این فرایند شرکت کند، 

 

 

 راهنمای تبدیل حق تقدم به سهم

توان پیش بیاید این است که چطور میی اول برای سهامداران سوال مهمی که ممکن است در مرتبه
 .حق تقدم را به سهم تبدیل کرد. پاسخ این سوال در زیر توضیح داده شده است

 ورود به سایت کدال -1

برای این که از شرایط شرکت در افزایش سرمایه آگاه شوید، باید اول از همه به سایت کدال به 
 .مراجعه کنید https://www.codal.ir آدرس

 آگهی مهلت حق تقدمجستجوی  -2

ی مهلت استفاده از در قسمت جستجو، نام نماد را وارد کنید و در قسمت نوع اطالعیه گزینه
 .  ی جستجو را فشار دهیدحق تقدم خرید سهام را پیدا و روی آن کلیک کنید. سپس دکمه

گیرد که هنگام برگزاری مجمع حق تقدم تنها سهام در شرایطی به سهامداران تعلق می
العاده سهامدار شرکت بود باشندعمومی فوق . 
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 اطالع از جزئیات حق تقدم -3

تقدم مانند میزان تغییر سرمایه، مبلغ توانید از جزئیات مربوط به حق ی آگهی، میبا مطالعه
 .های مجاز مطلع شویدافزایش سرمایه، مهلت استفاده از حق تقدم و شماره حساب

 
 دریافت و تکمیل گواهینامه حق تقدم سهام -4

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
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توانید به سایت شرکت مراجعه کنید و اطالعات الزم برای دریافت گواهینامه حق تقدم سهام می
توانید این کار را انجام دهید. پس از مچنین با جستجو در گوگل هم میرا در آنجا پیدا کنید. ه

اینکه گواهینامه حق تقدم سهام را دریافت و تکمیل کردید، باید آن را به آدرس شرکت ایمیل یا 
 .به صندوق پستی آن ارسال کنید

 واریز مبلغ -5

ه است پرداخت کنید. در این مرحله باید ارزش اسمی سهام حق تقدمی را که به شما تعلق گرفت
لایر که باید این عدد را در تعداد حق تقدم خود ضرب و مبلغ را  ۱۰۰۰ارزش اسمی برابر است با 

 .به شماره حساب مندرج در اطالعیه حق تقدم سهام واریز کنید

 تبدیل حق تقدم به سهم -6

که مهلت شرکت  بعد از اینکه واریز را انجام دادید، دیگر نیازی نیست کاری انجام دهید. زمانی
 .شونددر این فرایند تمام شود، حق تقدم شما به صورت خودکار به سهم تبدیل می

توانید با مراجعه به وب سایت تان پیش آمد میاگر طی این مراحل هم سوال یا مشکلی برای
 .شرکت و تماس با امور سهامداران سواالت و ابهامات خودتان را مطرح کنید

 وشیم؟چطور حق تقدم را بفر

توانید حق اما اگر نخواهید از حق تقدم خودتان استفاده کنید، باید آن را بفروشید. برای این کار می
تقدم خود را درست مثل سهام عادی در بورس معامله کنید. نماد حق تقدم پس از تصویب افزایش 

تقدم عایدتان شود. مبلغی که از فروش حق سرمایه به صورت خودکار در پورتفوی شما ظاهر می
ناموت( است. یعنی اگر به عنوان  ۱۰۰شود معموال همان مبلغ سهام عادی منهای ارزش اسمی آن )می

لایر خواهد بود. هرچند در  ۳,۶۰۰لایر باشد، قیمت حق تقدم آن  ۴,۶۰۰مثال قیمت نماد اصلی 
 .برخی شرایط ممکن است این عدد متفاوت باشد

ای که شرکت از قبل مشخص کرده است در طی مهلت دوماهه به طور کلی خرید و فروش حق تقدم
توانید حق تقدم خود را بفروشید، افرادی که از قبل طور که شما میدر بازار بورس مجاز است. همان

ی دو ماهه اقدام به خرید اوراق حق تقدم کنند و توانند در این بازهاند میسهامدار آن شرکت نبوده
 .نتظر تبدیل آن به سهم شوندپس از طی کردن مراحل م
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 ویژگی های حق تقدم

  در انتهای « ح»نماد اوراق حق تقدم با نماد سهام معمولی فرق دارند و با اضافه شدن حرف
پس از افزایش سرمایه از  وخارزم شود. مثال شرکت خوارزمی با نمادنماد اصلی مشخص می

 .منتشر کرد وخارزمح نقدی، اوراق حق تقدم را با نماد محل آورده
 دامنه نوسان  ت.قدم بیان کرد، دامنه نوسان آن استوان برای حق تویژگی دیگری که می

. همین ±۱۰٪است ولی این عدد در مورد حق تقدم برابر است با  ±۵٪عادی  قیمت سهام
که ریسک خرید و فروش حق تقدم در مقایسه با سهام عادی بیشتر دهد مسئله نشان می

نوسان داشته باشد، نوسان نماد  ٪۱۰است. چون به عنوان مثال اگر نماد اصلی در یک روز 
قدر که ممکن است سودتان بیشتر شود، باشد. یعنی همان ٪۲۰تواند برابر حق تقدم می

 .امکان بیشتر شدن ضرر هم وجود دارد
 ی حق تقدم در طور که باالتر هم اشاره کردیم در اطالعیهفاده از حق تقدم همانمهلت است

شود. این زمان حداقل دو ماه است و ممکن است تمدید هم بشود. سامانه کدال درج می
توانید توجه کنید اگر در زمان افزایش سرمایه و تشکیل مجمع، سهامدار شرکت نباشید می

ام عادی و در زمان حراج حق تقدم استفاده نشده بخرید. در این اوراق را درست مانند سه
 .ایمبخش بعد در مورد حق تقدم استفاده نشده توضیح داده

 حق تقدم استفاده نشده چیست؟

ای که ما در بخش قبلی به حق تقدم استفاده نشده کردیم، ممکن است این اصطالح را به جز اشاره
شود که سهامدار نه مبلغ اسمی را مواردی به کار برده میقبال هم شنیده باشید. این اصطالح در 

افتد شرکت خودش پرداخت کرده است و نه حق تقدم خود را فروخته است. وقتی این اتفاق می
فروشد. بعد از اینکه کارمزدها ی حراج میشود و اوراق را از طریق آگهی و به شیوهدست به کار می

 .کندبه حساب سهامدار واریز می ی مبلغ رارا کسر کرد، باقیمانده

ها در واریز وجه حق تقدم استفاده نشده متفاوت است. مثال ممکن است شرکتی البته رویکرد شرکت
به طور خودکار این مبلغ را واریز نکند و سهامدار باید خودش پیگیر باشد. یا اینکه شرکت بانکی را 

بانک مراجعه کنند تا وجه خود را دریافت کنند. گوید که سهامداران باید به آن کند و میمشخص می
در این فرایند معموال قیمت حق تقدم نزدیک به قیمت آخرین روزهای معامله نماد حق تقدم است. 

 .آن هم باشد تواند بیشتر یا کمتر ازالبته می

 حق تقدم چه مزایایی دارد؟

ها به شرح زیر ترین آنکه مهم ها و هم برای سهامداران مزایایی داردحق تقدم هم برای شرکت
 :است
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 شود. قیمت بازار سهام کم می شود،وقتی سهام جدید منتشر می ن:مزایای سهامدارا
توانند از حق خریدشان استفاده کنند و از کاهش درصد مالکیت خود سهامداران می

تاثیر شود سهامداران فعلی بتوانند با همان جلوگیری کنند. در واقع حق تقدم باعث می
 .های شرکت موثر واقع شوندگیریقبلی در تصمیم

 شود، تقاضا برای خرید وقتی قیمت سهام پس از انتشار حق تقدم کم می: هامزایای شرکت
ی زیادی به شود. این مسئله باعث جذب شدن سرمایهسهام شرکت بیشتر و بیشتر می

ق تقدم بیشتر چنین ظرفیت استقراض شرکت پس از انتشار حشود. همشرکت می
ها این است که تامین مالی با ترین مزیت این روش برای شرکتشود. البته شاید مهممی

 .ی کمتری نسبت به فروش سهام عادی داردکمک انتشار حق تقدم هزینه

معایب و ریسک های حق تقدم استفاده نشده 
 چیست؟

 تقدم استفاده در مواقعی که سهامدار از حق  :نداشتن حق انتخاب در قیمت فروش
دهد. البته کند، شرکت با در نظر گرفتن تابلوی روز بازار عملیات فروش را انجام مینمی
توان این مسئله را عیب به حساب آورد. چرا که شرکت معموال قیمت مناسبی را برای نمی

ی دو ماهه گیرد. همچنین سهامدار خودش هیچ اقدامی در طی بازهاین کار در نظر می
 .داده است و اگر متضرر شود خودش مسئول استانجام 

 روال حق   بسیاری از سهامداران بدون اطالع از: الزام به پرداخت ارزش اسمی هر سهم
دانند که عالوه بر مبلغ کنند. اما معموال نمیی حراج خریداری میتقدم، این اوراق را در دوره

داخت کنند. مثال قیمت اوراق حق تقدم لایر را نیز پر ۱۰۰۰اصلی باید به ازای هر سهم مبلغ 
ناموت پرداخت کنند. در  ۳۰۰کنند به ازای هر ورق باید ها گمان میناموت است و آن ۳۰۰

 .حالیکه مبلغ نهایی به دلیل اضافه شدن ارزش اسمی هر ورقه سهام بیشتر خواهد شد
 اده نشده امکان فروش اوراق حق تقدم استف :عدم نقدشوندگی قبل از تبدیل به سهام

بالفاصله پس از خرید وجود ندارد. سهامدار باید بداند که تا زمان ثبت افزایش سرمایه در 
تواند این اوراق را بفروشد. بلکه باید مدتی صبر کند تا اوراق حق تقدم به پرتفوی نمی

 .تواند دارایی خود را بفروشدسهم تبدیل شود و پس از آن می
 ممکن است سهامداران نه اوراق خود را بفروشند و نه  :روابستگی قیمت به شرایط بازا

شان را در کنند تا شرکت به طور خودکار اوراقها این کار را میمبلغ اسمی را واریز کنند. آن
قالب حق تقدم استفاده نشده بفروشد و سود کنند. اگر بازار رو به رشد باشد این کار 

رسند. یعنی قیمت فروش در خودشان میتواند سودآور باشد و سهامداران به هدف می
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تواند باالتر از قیمت خرید اوراق باشد. اما اگر بازار روند نزولی داشته باشد و حراج، می
 .میانگین قیمت فروش در حراج کمتر از قیمت خرید باشد، سهامدار متضرر خواهد شد

 مثالی از حق تقدم در بورس ایران

از بازار بورس را با هم بررسی کنیم و آنچه را که تاکنون گفتیم حاال وقت آن رسیده است تا نمادی 
رویم که نماد آن در بورس دابور آن پیاده کنیم. به سراغ شرکت داروسازی ابوریحان می در مورد

های توانید اطالعیهکدال می است. حق تقدم آن نیز با نماد دابورح در بازار منتشر شد. در سامانه
طور که در باال به آن اشاره شد مشاهده کنید. در آن مثال دیدیم که را همان مربوط به حق تقدم

بوده است. حاال بیایید سری هم به  ۱۴۰۰مهر سال  ۱۷مهلت استفاده از حق تقدم نماد دابور تا 
 .تابلوی نماد دابورح بزنیم

 
مجددا به مدت یک  ۱۴۰۰دی  ۴بینید که سهم پس از اتمام مهلت بسته شده است. اما در تاریخ می

چنین ی زمانی به فروش حق تقدم استفاده نشده مربوط است. همهفته معامله شده است. این بازه
کدال نتایج حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده هم قابل مشاهده است. در تصویر  در سامانه

 .ای از این اطالعیه را ببینیدتوانید نمونهزیر می
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 دالت صفر است؟چرا حق تقدم سهام ع

ها سواالت بسیاری برای سهامداران به وجود آمد. در میان این سوال سهام عدالت پس از آزادسازی
عدالت خورد که به صفر بودن حق تقدم سهام یک سوال مهم در مورد حق تقدم هم به چشم می

مربوط بود. سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت در این باره توضیح داد که این مسئله به آن دلیل 
شود. به همین خاطر است که تا آن است که شرایط استفاده از حق تقدم در زمان سررسید اعالم می

 .شوندزمان این اوراق با عدد صفر در پرتفوی نشان داده می

 جمع بندی

آوری کنند در واقع به دنبال جمعی نقدی اقدام به افزایش سرمایه میها از محل آوردهکتزمانی که شر
ها سرمایه از طریق مبالغ نقدی سهامداران هستند. بعد از افزایش سرمایه، میزان سهام شرکت

شود. برای جلوگیری از کاهش کند. به همین خاطر درصد مالکیت سهامداران کم میافزایش پیدا می
کند. این اوراق به سهامداران فعلی این صد مالکیت، شرکت اقدام به صدور اوراق حق تقدم میدر

ناموت، درصد مالکیت خود را حفظ  ۱۰۰دهد تا با پرداخت ارزش اسمی هر ورقه معادل اجازه را می
بازار کنند. اما ممکن است سهامداران تمایلی به این کار نداشته باشند و حق تقدم خود را از طریق 

شود. اگر سهامدار ی دوماهه مشخص میبورس به فروش برسانند. برای این کار معموال یک بازه
هیچ اقدامی در این دو ماه انجام ندهد، شرکت خودش اقدام به فروش این اوراق )با نام حق تقدم 

 .کنداستفاده نشده( می
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 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ

 حق تقدم سهام چیست؟

دهد که سهام تازه منتشر شده را تنها است که به سهامداران یک شرکت این اولویت را می اوراقی
 .لایر خریداری کنند ۱۰۰۰با پرداخت مبلغ اسمی یعنی 

 دلیل انتشار اوراق حق تقدم چیست؟

کنند، درصد مالکیت ی نقدی اقدام به افزایش سرمایه میها از طریق آوردهزمانی که شرکت
شود. یعنی اگر شود. چرا که تعداد سهام در جریان افزایش سرمایه زیاد میلی کم میسهامداران فع

از سهام شرکت بود، با توجه به درصد افزایش سرمایه، میزان مالکیتش کم  ٪۱۰کسی قبال مالک 
کنند و سهامدار با پرداخت ها برای جبران این مسئله اوراق حق تقدم را منتشر میشود. شرکتمی

 .تواند درصد مالکیت خود را حتی پس از افزایش سرمایه حفظ کندمی میارزش اس

 توان در مورد حق تقدم سهام گرفت؟چه تصمیماتی می

سهامداران در مواجهه با اوراق حق تقدم سه راه پیش رو دارند. اول اینکه مبلغ اسمی را بپردازند تا 
قدم را از طریق بازار بورس بفروشند. توانند حق تاوراق جدید را خریداری کنند. دوم اینکه می

کنند و شرکت از طریق فرایند حراج سومین حالت هم مربوط به زمانی است که هیچ کاری نمی
 .کنداقدام به فروش اوراق می

 توان دریافت کرد؟گواهینامه حق تقدم را چطور می

امه را در اختیار هایی که به صورت آنالین این گواهینبا مراجعه به سایت شرکت و یا سایت
 .دهندسهامداران قرار می

 توان حق تقدم را به سهم تبدیل کرد؟چطور می

اول باید مبلغ اسمی را بپردازید. سپس بعد از دریافت گواهینامه حق تقدم و پر کردن و ارسال آن 
ا به شرکت، باید منتظر بمانید تا حق تقدم به صورت خودکار به سهم تبدیل شود و در پرتفوی شم

 .بنشیند

 کشد تا حق تقدم به سهم تبدیل شود؟چقدر طول می

 .برد. البته ممکن است بیشتر هم بشوداین کار معموال چهار ماه زمان می

 توان نماد حق تقدم را همیشه معامله کرد؟آیا می
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کند مجاز ای که شرکت مشخص میی دو ماههخیر. خرید و فروش نماد حق تقدم تنها در بازه
 .است

 توان سهام اصلی را فروخت و حق تقدم آن را نگه داشت؟آیا می

 .بله

 توان بدون داشتن سهام اصلی، اقدام به خرید حق تقدم کرد؟آیا می

 .بله
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