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تعاليباسمه  

 
 رياست محترم مجلس شوراي اسالمي

.شودنفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ۵۵احتراماً طرح ذیل که به امضای   
                                   

 

 مقدمه )داليل توجيهي(: 
سهامداران، به  یهااز دغدغه یکیهمواره  ،یسهام یهاشرکت یمینحوه پرداخت سود تقس   

 ها، با اعالم شرکت یدر مجمع عموم بیپس از تصو یمیرد است. سود تقسخصوص سهامداران خُ

حال هر ساله  نی. با اشودیها به سهامداران پرداخت مشرکت رهیمد تأیو نحوه پرداخت توسط ه یبندزمان

 یمیسود تقس نینامناسب پرداخت، امکان برداشت و استفاده از ا یهاروش لیرد به دلاز سهامداران خُ یاریسب

پرداخت سود  یرا برا یمختلف یها روشهاشرکت رهیمد تأی.هشوندیرا ندارند و از حقوق خود محروم م

در « پرداخت سود یندزمان ب» هیآن در اطالع ی. روش پرداخت سود و زمان بندکنندیاتخاذ م یمیتقس

 ها به طور خالصه عبارت است از:روش نی. اردیگیسهامداران قرار م اریسامانه کدال در اخت

 دیبا یقیروش سهامدار حق نیها در ااز بانک یکیبه شعب  یقیسهامداران حق یمراجعه حضور -1 

که در  یه شعب بانکب یو کد بورس یدر فرصت اعالم شده با در دست داشتن مدارک از جمله کارت مل

به  ردر آن شرکت حساب نداشته باشد، مجبو یشرکت، اعالم شده است، مراجعه کند. اگر مشتر هیاطالع

در نظر  یقیسهامداران حق یچند ماهه برا ای کیها فرصت هست. معموالً شرکت زیافتتاح حساب ن

 .رندیگیم

 یقیروش سهامداران حق نیا فرم اطالعات سهامداران و ارسال آن به شرکت: در لیتکم -2 

را در  یها، بخشاز شرکت ی. برخکنندیرا به شرکت ارسال م یو کد بورس یحساب بانک ،یتیاطالعات هو

 لیمیا اینمابر  ایپست  قیمدارک را از طر گرید یاند. برخمنظور اختصاص داده نیشرکت به ا تیسا

شرکت در دسترس  تیسا ایعات به شرکت نرسد ها احتمال دارد اطالحالت نیاز ا کی. در هر رندیپذیم

پاسخگو نبودن شرکت نسبت به  نیرد همسهامداران خُ یهاتیاز شکا یکی. لیقب نیاز ا ینباشد و موارد

 اطالعات آنان است. افتیدر

 روش، شرکت  نیبه حساب سهامدار به صورت متمرکز از سامانه سجام: در ا زیوار -3 

 یاست شرکت برا ی. کافکندیعامل پرداخت سود به سهامداران عمل م به عنوان یمرکز یگذارسپرده
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به حساب سهامداران  زیمنعقد کند تا در زمان مقرر، وار یرا با شرکت سپرده گذار یسود، قرارداد میتقس

 ندارد. یانهیهز چیرد هسهامدار خُ یروش برا نی. اردیانجام گ یقیحق

از سهام شرکت را  یمعموالً تعداد کم ،یقیران حقاست که سهامدا نیدو روش اول ا یجد مشکل

رد صرفه سهامداران خُ یبرا جهی. در نترسدیها مبه آن یمیاز سود تقس یدارند و مقدار اندک اریدر اخت

به شرکت و  کارسال مدار یرا برا یزمان ایسود به بانک مراجعه کنند  افتیدر یندارد که برا یاقتصاد

خود داشته  یشرکت در پرتفو نیکه سهامدار خرد ممکن است چند یحال آن اختصاص دهند. در یریگیپ

 یبرا یباشد؛ اما مراجعه حضور یسهامدار ارزش قابل توجه یها براهمه آن یمیباشد و مجموع سود تقس

شرکت  3 یمیسود تقس افتیدر یمثال سهامدار برا یآن صرفه ندارد. برا نهیها، به هزسود همه آن افتیدر

مراجعه کند و با  یمیسود تقس افتیدر یبانک مختلف برا سهزمان به  سهدر  شودید مجبور مدر پرتفو خو

کرونا مشکالت  طیو زمان از دست رفته، صرفه نداشته باشد. توجه شود که شرا ییجابجا نهیتوجه به هز

محروم  یمیسسود تق افتیاز سهامداران خرد از در یاریداشته است و بس یسهامداران در پ یرا برا یشتریب

 اند.شده

سود به صورت متمرکز به حساب اعالم  عی، توز۹۹منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال  به

اند ضمن ها موظفشرکت بیترت نیشده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار قرار گرفت. به ا

سامانه سجام به  قیررا از ط یمی، سود تقس«وجوه هیو تسو یمرکز یسپرده گذار»با شرکت  یهماهنگ

ساله  کیدر بازه  یهیاقدامات تنب ینیب شیحال به علت عدم پ نیکنند. با ا زیخود وار انیمشتر سابح

 قیرا از طر یمیسود تقس ه،یبازار سرما یهااز شرکت یمیاز ن شیب 14۰۰مرداد  یتا انتها 13۹۹ وریشهر

 .کنندینم زیسامانه سجام وار

بموقع سود  زیشرکتها مکلف به وار یهیاقدامات تنب ینیبشیپ شده است با یطرح سع نیا در

 یبهتر است دولت و نهادها یمردم به سهامدار قیتشو یبرا سامانه سجام شوند. قیسهامداران جزء از طر

 بنابراین ن را جبران کنند.آبعد،  کسالیهم مکلف شوند در صورت کاهش ارزش سهام تا  یردولتیغ یعموم

 شود:طرح ذیل تقدیم می

  

  -يفراهانيرآبادياحمد ام -يگلريپوربشهباز حسن -خفروزانيزاده احمد محرم -يقادر جعفر

  -ياحسان ارکان -رازيشيزيعز ميابراه -يگانيدليحاج ينعليحس -يسرشهيبيسعادت يمهد

 -يموسو يدموسيس -جالل محمودزاده -نيفرورد يمحمدمهد -يکوهسار يغالمعل -يمياصغر سل

 -همدانيفالح نياحمدحس -يکرم نيغالمحس -يرائينص ديمج -يمحمدرضا احمد -يهماسبط دفرها
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 -يسلمان اسحاق -خواه يزدي يدعليس -يفرهنگ نيمحمدحس -يدهقان يرديالهو -يجالل نيحس

  -يدارانيمحمدصالح نيحس -رضازاده عقوبي -فرنصراله پژمان -يحسن همت -يوردحق نيحس

 -ياقبال شاکر -يميسل رضايعل -يقاسم ساعد -يمحمد سرگز -ياحمد يموس -ياله توسلفتح

 -يبوکانزادهبيانور حب -يمولو دمحمديس -انيخضر يعل -يتن لهونآرش زره -والهيسرمد ومرثيک

 -انيزند رضايعل -گچسارانپورينيحس دناصريس -ياکبر بسطاميعل -يحاتم نيحس -يانيطغ يمهد

 -پورفرديبانک نيرحسيام -ينيحس دالبرزيس -يمالک نيفداحس -پورطالتپهاهلل حضرتروح

  -يخاتم دمسعوديس -نادران اسيال -الميايسارا فالح -ياصغر عنابستانيعل -يعباس رضايعل 

  رزادهيعباس جهانگ -رضاخواه يمجتب
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 عنوان طرح:  
 حمایت از سهامداران جزء                       

 
 ریبه شرح ز 1311 /2  /13مکرر( به قانون تجارت مصوب   14۰ماده )ماده به عنوان  کی -1ماده 

 شود: یالحاق م

 یاز فراهم شدن امکان قانون کماهیکه حداکثر بعد از گذشت  یسهام یدر شرکتها -مکرر 140 ماده

سامانه سجام به حساب سهامدار  قیاز طر یعیتوز یسودها یلیسود به حساب سهامداران، به هردل زیوار

معادل  یسودشود، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب ینم زیوار

 است. مهیجر( %۶پول و اعتبار و احتساب شش درصد) یمصوب شورا یبانک التیسود تسه

 یتوجهیحساب سهامدار در سامانه سجام و درخواست شرکت و ب یدر صورت مسدود  -1تبصره

 باشد. ینم مهیجر( %۶شرکت مکلف به پرداخت شش درصد)  د،یحساب جددر اعالم شماره  یو

به سهامداران پرداخت نشده  میمتداول سود قابل تقس یاز روشها یکیکه با استفاده از  یتا زمان -2 تبصره

مستوجب از اموال شرکت محسوب شده و یرقانونیمصداق برداشت غ رهیمد أتیاست، پرداخت پاداش به ه

 مجازات است.

به منظور  دیجد یمال یمکرر( به قانون توسعه ابزارها و نهادها 1۵ماده به عنوان ماده ) کی -2 ادهم

 ریبه شرح ز 2۵/۹/1388مصوب  یقانون اساس( 44اصل چهل و چهارم) یکل یها استیس یاجرا لیتسه

 شود:یالحاق م

پس از عرضه  کسالی مکلفند تا یردولتیغ یعموم یتابعه دولت و نهادها یشرکتها -مکرر 1۵ ماده

 .ندیپرداخت نما داریکاهش ارزش سهام را به خر ه،یسهام اول
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 رئيسه محترم مجلس شورای اسالميهيأت

( قاانون تادوین و تنقای  4نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مااده )احتراماً، در اجرای قانون آیین

طـرح حمايـت از حقـو  ین در ماورد نظار معاونات قاوان 2۵/3/138۹قوانین و مقررات کشور مصاوب 

 شود.جزء تقدیم می سهامداران

 

 معاون قوانين
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 كل تدوین قوانيننظر اداره
 معاون محترم قوانين

کال نظر این اداره 2۵/3/138۹تدوین و تنقی  قوانین و مقررات کشور مصوب   ( 4( ماده )4( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زیر تقدیم میبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 13۰بر اساس ماده 

   گردیده است   نگردیده است طرح/الیحه جاری قبال تقدیم  

 

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط تدوین ایراد اساسی ندارد 

   نیست   است دارای موضوع و عنوان مشخص :   1

   نیست   است عنوان با مفاد طرح/الیحه، منطبق :   2

   نیست   است دالیل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

   تنشده اس   شده است توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به قید فوریت در مقدمه ارائه :   4

   نیست   است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در قالب   مواد متعدد   

   : نیست با ایراد مواجه   است   

سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رعایت اصول قانون نویسی و  ۹بند   ۶

 قانونگذاری، لحاظ : 
   نشده است   شده است

 

 نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط تدوین شرح

   

   

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 طرح/الیحه تقدیمی ، از حیث ضوابط ماهوی ایراد اساسی ندارد 

   تعارض ندارد   مطابقت دارد نظام :  طرح/الیحه با سند چشم انداز و سیاست های کلی  1

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  3طرح/الیحه با اصل   2

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 

8 

 

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  1۵طرح/الیحه با اصل   3

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۵2طرح/الیحه با اصل   4

   دارد   ندارد اساسی مغایرت :  قانون ۵3طرح/الیحه با اصل   ۵

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  ۶۰طرح/الیحه با اصل   ۶

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  73طرح/الیحه با اصل   7

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  138طرح/الیحه با اصل   8

   دارد   ندارد ساسی مغایرت : قانون ا 112طرح/الیحه با اصل   ۹

   دارد   ندارد قانون اساسی مغایرت :  1۵8طرح/الیحه با اصل   1۰

   دارد   ندارد طرح/الیحه با سایر اصول قانون اساسی مغایرت :   11

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوین قوانین در خصوص ضوابط ماهوی 

   

 است هاي کلي نظامدر خصوص سند چشم انداز و سي

 

  

   

 در خصوص مغايرت با اصول قانون اساسي 

 

  

    
   

 

 

 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر كل تدوین قوانين
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 كل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

نظار ایان  2۵/3/138۹تدوین و تنقای  قاوانین و مقاررات کشاور مصاوب  ( قانون4(  ماده )3( و )1احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:کل به شرح زیر تقدیم میاداره

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص قوانین مرتبط و متعارض طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.
 

 

 ( : ۳در اجراي بند )

 نونگذاری بر اساس طرح/الیحه جاری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم قا
 

  

 شود.كل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیركل اسناد و تنقيح قوانين
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كل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر
 

 كلنظر اداره -الف
 

 

 سوابق قانوني -ب
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