
 

 

  برای کاربران همراه بورس  دستورالعمل استفاده از عملیات حق تقدم

 روی دکمه حق تقدم کلیک کنید. با توجه به وضعیت سهام شما در شرکت سهامی، ممکن است چهار حالت برای شما رخ دهد.

در زمان مجمع به شمما سمها اصاصماا تا اه باشمد ولی مامدا ماالشاا شمما امدر باشمد. در اتن حالت شمما مو ک ه ماید که   :اولحالت  

 شرکت سهامی پرداصت مقدی داشاه باشید.به ازاء هر سها به 

 کنید. برای اتن منظور به ق مت عملیاا حق تقدم ر اه و برگه حق تقدم بروز شدا و محاسشاا مرتشط با آن را مشاهدا می

         

 

 

 

 

 

 

 

 پردازتد. و وجه مورد مظر را می  شداا زدن دکمه پرداصت آمالتن و تاتید تعداد سها تا وتراتش آن به درگاا اتنارمای آن شرکت وال ب
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را می زمید. در اورا مو قیت آمیز بودن پرداصت شما تک کدپیگیری از سمت همراا بورس   "بازگشت به اپلیکیشن"سپس دکمه  

برای شما پیامک میشود.  اتن کد به منزله ثشت پرداصت شما در واحد امور سهام بودا و میازی به پیگیری مجدد و تماس تلدنی با  

 شرکت سهامی مدارتد.

 

 یاز به امضای برگه و تا ارسال مدرک به شرکت مدارتد.تن مدر اورا پرداصت آمال

در زمان مجمع به شمما سمها اصاصماا تا اه اسمت و مامدا ماالشاا از شمرکت الی دارتد و  اتن مامدا برای پرداصت حق :  دومالت ح

  کند.تقدم کداتت می

 کنید.ها اعالم میتا موا قت صود را با زدن تکی از دکمه مخالدتدر اتن حالت 

تاتیدته که برای شمما پیامک شمدا درصواسمت امصمراش شمما با زدن اتن دکمه و وارد کردن کد    چه کاربردی دارد:      مخالف      دکمه

به عنوان تاتید ثشت می شمود و در امورتی که مظرتان تیییر کرد تا قشل از اتمام مهلت پرترا موت می می توامید آن را از ق ممت  اسمت

  ثشت کنید.مجددا تارتخچه لیو کنید و موا قت صود را 
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برگه حق تقدم بروز شممدا " با عنوانشمموتد و تک برگه  می  اگر اتن دکمه را بزمید وارد اممدحه  چه کاربردی دارد:موافق               دکمه

برای شمما امدر   "مامدا وارتز مقدی"لحظه اسمت. در ردتک آصر اتن برگه،   اتنتا حق تقدم شمما بینید که شمامل محاسمشاا سمی مامی  می"

 هایروش تکی از  برداشمت از ماالشاا     توامید با زدن دکمه  . شمما میصوردا اسمت و تنها می بات مت براشمت از ماالشاا را تاتید کنید 

 .اماخاب کنید برای آپلود مدارک را  ذتل

 

 

 

 

 

 

 

در اتن روش داصل کادر سمدید رم  را امضما کنید، بعد دکمه ثشت را بزمید. اگر امضمای :  برگه حق تقدمروش اول: امضاای دجییتال  

پیش مماتش "شمما مخدوش و تا مادرسمت بود دکمه پاک کردن را بزمید و مجددا امضما کنید و دکمه ثشت را بزمید. در مرحله بعد دکمه  

 "را مشماهدا  رماتید. اگر برگه مرکور مورد تاتید شمما اسمت، دکمه    را بزمید تا باوامید برگه امضما شمدا تان  "برگه و پشمت برگه حق تقدم

 را بزمید.  "ارسال مهاتی
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را بزمید. پس   "بلی"کنید. لادا آن را با دقت ماالعه کردا و در اورتی که مورد تاتید شما است دکمه  مانی مالحظه می قدم بعدی در 

 که مشان دهندا تکمیل  رآتند حق تقدم است. "مو قیت در حق تقدم"ان از آن پیامی از همراا بورس درتا ت میکنید با عنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود:اتنکار به سه ارتق امجام می آپلود برگه حق تقدم: روش دوم:

تان از آن عکس گر اه و در : در امورتی که برگه پ مای به دسمت شمما رسمیدا باشمد آن را امضما کردا و توسمط دوربین گوشمیراا اول

 ق مت آپلود برگه حق تقدم ارسال کنید.
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 را بزمید.     داملود   گوشه باالی سمت راست ادحه، دکمه به ادحه ورود به عملیاا حق تقدم بروتد. در :راه دوم

به ق ممت گالری گوشمی ر اه و   ای باز می شمود که امدحه اول و امدحه دوم را به اور مجزا داملود کنید و امدحاا داملود شمداپنجرا

را بزمید و      برداشمت از ماالشاا   امضما صود را در ق ممت وتراتش عکس ثشت و ذصیرا کنید. به امدحه حق تقدم بازگشماه و سمپس دکمه

ا  تان ذصیر های گوشممیرا زدا و برگه صود را که در گالری عکس  "آپلود برگه و پشممت برگه حق تقدم  "به اممدحه بعد می روتد و دکمه

 شدا را در اتن ق مت قرار دهید. 
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را بزمید تا باوامید برگه امضا شدا تان را مشاهدا  رماتید. اگر برگه مرکور مورد تاتید   "پیش مماتش برگه و پشت برگه حق تقدم"دکمه 

ماالعه کردا و در اورتی که مورد  کنید. لادا آن را با دقت را بزمید. در اتن مرحله مانی مالحظه می  "ارسال مهاتی "شما است، دکمه 

که مشان   "مو قیت در حق تقدم"را بزمید. پس از آن پیامی از همراا بورس درتا ت میکنید با عنوان   "بلی"تاتید شما است دکمه 

 دهندا تکمیل  رآتند حق تقدم است.

د و از آن عکس بگیرتد و آپلود کنید. تان پرتنت گر اه سممپس امضمما کنیهای گوشممیج: برگه حق تقدم صود را از ق مممت گالری عکس

را بزمید تا باوامید برگه امضما شمدا تان را مشماهدا  رماتید. اگر برگه مرکور   "پیش مماتش برگه و پشمت برگه حق تقدم"دکمه  

کردا و   کنید. لادا آن را با دقت ماالعهرا بزمید. در اتن مرحله مانی مالحظه می  "ارسمال مهاتی  "مورد تاتید شمما اسمت، دکمه  

مو قیت  "را بزمید. پس از آن پیامی از همراا بورس درتا ت میکنید با عنوان    "بلی"در امورتی که مورد تاتید شمما اسمت دکمه  

 که مشان دهندا تکمیل  رآتند حق تقدم است. "در حق تقدم

 شود:موا قت ممیدر شراتط ذتل با عملیاا حق تقدم شما 

 امضاء باشد.برگه حق تقدم شما بدون  -1

  رساادن عک ی غیر از برگه امضا شدا ارسال کنید. -2

 برگه حق تقدم صود را توسط اپلیکیشن ارسال مکردا تا مراحل تکمیل  رآتند حق تقدم را ماتمام بگرارتد. -3

 برگه حق تقدم توسط شخصی به غیر از سهامدار امضاء شدا باشد. -4

 برگه حق تقدم به مام شما مشاشد. -5

  مراجعه کنید."تارتخچه "ی اامینان از اتمام مراحل حق تقدم می توامید به بخش در هر مرحله برا
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. در اتن حالت شما مو ک ه اید  کا ی می تدر زمان مجمع به شما سها اصاصاا تا اه باشد ولی مامدا ماالشاا شما  حالت سوم:

به ازاء هر سها به شرکت سهامی پرداصت مقدی داشاه باشید.  عالوا بر تاتید برداشت از ماالشاا،   

وارد مرحله بعدی می شموتد. با زدن    موا ق  دکمه    در اتن حالت برگه حق تقدم برای شمما مماتش دادا می شمود و سمپس با اماخاب  

برای وارتز مقدی توامید تعداد سمممهام صود را  روتد که در آمجا میامممدحه دتگری میبه     برداشمممت از ماالشاا و پرداصت آمالتندکمه  

به درگاا اتنارمای شمرکت سمهامی وامل      و ادامه  تاتید      وتراتش تا تاتید کنید.پس از وتراتش تعداد سمهام مورد مظر تا  شمار دادن دکمه

پیگیری از   زمید. در امورا مو قیت آمیز بودن پرداصت شمما تک کد را می اپلیکیشمنبازگشمت به    شموتد. بعد از پرداصت مو ق دکمهمی

 شود.سمت همراا بورس برای شما پیامک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزجنه آپلود فیش نقدی:

های بامکی ممکن اسممت برای پرداصت مشلح حق تقدم به اممورا حضمموری به شممعشه بامک ر اه باشممید تا مشلح مرکور را از ارتق درگاا

پرداصت کردا باشمید، در اتن امورا همراا بورس اتن امکان را  راها کردا که  یش پرداصای صود را از ارتق اپلیکیشمن برای واحد امور 

وارد کنید و سمپس عکس   "ارسمال  یش وارتزی"سمهام بدرسماید. برای اتن کار الزم اسمت که مشمخصماا  یش را به اور امحیخ در بخش 
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ید. در مرحله بعد آپلود برگه با تکی از روش های ذکر شمدا در امدحه قشل را امجام دهید. در امورا اتمام کلیه مراحل،  یش را آپلود کن

  یش در اصایار شرکت سهامی قرار میگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتد.در زمان مجمع به شما سهمی تعلق مگر اه ولی بعد از تشکیل مجمع سها حق تقدم را صرتدا حالت چهارم:

مدهوم اتن حالت اتن اسممت که در روز مجمع سممهمی به شممما تعلق مگر اه و بر اسمماس صرتدی که در بورس امجام دادا اتد، به پرتدوی  

کنید، زترا اتن شمما اضما ه شمدا اسمت. در اتن حالت بر روی دکمه حق تقدم کلیک کنید. به اور اشیعی برگه حق تقدم را مشماهدا ممی

 می اسمت که در روز مجمع سمها داشماه امد، به اتن دلیل اتن امدحه را سمدید تا صالی می بینید. بعد از زدن دکمهامکان برای سمهامدارا

 کنید. وارد ادحه ای می شوتد که برگه حق تقدم بروز شدا و محاسشاا مربوط به آن را مشاهدا می "ادامه"

توامیمد تعمداد سمممهمام صود را وتراتش تما تماتیمد کنیمد. پس از روتمد کمه در آمجما میبمه امممدحمه دتگری می "پرداصمت آمالتن"بما زدن دکممه  

شموتد. بعد از پرداصت مو ق به درگاا اتنارمای شمرکت سمهامی صود وامل می "د تاتی"وتراتش تعداد سمهام مورد مظر تا  شمار دادن دکمه  

را می زمید. در امورا مو قیت آمیز بودن پرداصت شمما تک کدپیگیری از سممت همراا بورس برای شمما  "بازگشمت به اپلیکیشمن"دکمه  

 شود.پیامک می

اا ارسمال مکنید و پیام مو قیت آمیز بودن را مشینید عملیاا حق ذکر اسمت تا زمامی که برگه های امضما شمدا صود را برای سمی م  الزم به

 تقدم شما کامل امجام مشدا است.

 تاکید می شود در هر مرحله برای اطمینان از اتمام مراحل حق تقدم می توانید به بخش تارجخچه مراجعه کنید. 
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تقدم به کامال آپاراا همراا بورس هداتت شمموتد و اول حق    اممدحهشممما می توامید با اماخاب عالمت سمموال در گوشممه سمممت راسممت  

 توضیحاا را به اورا تک وتدئو کامل بشینید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند نکته: 

شمود تا در روز مجمع به شمما تعلق گر اه و تا در اول به تعداد حق تقدمی گداه می؟  ساهام تعیی  تکلیف نداده چی ات -1

تومان به ازاء هر سمها به شمرکت   100امورتی که  رش مهلت تعیین شمدا مشلح  دورا پرترا موت می در بورس صرتدا اتد. در  

 سهامی پرداصت مکنید، به عنوان حق تقدم اسادادا مشدا منظور می شود.

شمما تا پاتان مهلت پرترا موت می می توامید امصمراش تا موا قت صود را اعالم کنید. آصرتن وضمعیت در پاتان مهلت پرترا موت می  -2

 شود.عنوان تارتخچه  عالیت برای شما ثشت میبه 

 رود.معیار حق تقدم اسادادا مشدا برای شما و شرکت سهامی باقیمامدا تعداد سهام تعیین تکلیک مشدا به شمار می -3

 


