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 شورييكگزارش 
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 13/6/1398تاريخ 
ويژه حمايت از ت ليد ملي و نظارت بر اجراي اصــ   كميســي   گزارش

 اسالميبه مجلس ش راي  ( قان   اساسي44چه  و چهارم)
( قانون 38( تا )34دهي سهام عدالت موضوع اصالح مواد )ساماناليحه 

ست سيا صل چهل و چهارم )اجراي  سي 44هاي كلي ا سا شماره ( قانون ا به 
هاي كلي اصل چهل و چهارم اجراي سياستاصالح قانون و طرح  821چاپ

سي44) سا شماره چاپ  ( قانون ا سيون به 768به  صلي كه به اين كمي عنوان ا
ضور نمايندگان  شده بود، با ح ستگاههاي اجرائي ذيارجاع  شهاي د ربط، بخ

هاي مجلس در نظران اقتصادي و كارشناسان مركز پژوهش، صاحبغيردولتي
سيدگي ق سات متعدد مورد ر صره)جل ( 143( ماده)1رار گرفت و در اجراي تب

صالحاتي در عنوان و آيين شابه موضوع با هم ادغام و با ا نامه داخلي به دليل ت
 تصويب رسيد.شرح زير بهبه 31/4/1398متن در تاريخ 

نامه داخلي تقديم مجلس ( آيين143اينك گزارش آن در اجراي ماده )
 شود.شوراي اسالمي مي

سيونضمناً گزارش ك هاي فرعي اقتصادي و اجتماعي تا اين تاريخ مي
 واصل نشده است.

 

ويژه حمايت از ت ليدملي و نظارت كميسي   رئيس 
 ( قان   اساسي44بر اجراي اص  چه  و چهارم)

 حميدرضا ف الدگر
 

 قوانين معاونت
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 تعاليباسمه
 

 دهي سهام عدالت اليحه سامان
 

منظور عموم مردم بهدر اجراي سييياسييت گسييترش مال يت  -1ماده
تأمين عدالت اجتماعي و بهبود درآمد خانوارها و تشيييويق اقشيييار مردم به 

سييهام  (%40)درصييدگذاري، دولت موظف اسييت چهلانداز و سييرمايهپس
شمول گروه شركتهاي ( قانون اجراي 2ماده ) دوو  يكهاي قابل واگذاري م
قانون اساسي را به سهام عدالت  (44)هاي كلي اصل چهل و چهارمسياست

صي صو سازمان خ صاص دهد.  شركتهاي اخت سهام  ست  سازي موظف ا
( اين 8( تا )4را مطابق مواد )« سييبد سييهام عدالت»پذير موجود در سييرمايه

 قانون، به اتباع ايراني مقيم ايران واگذار كند.
ي موظف اسييت حداك ر ظر  رايوزير امور اقتصييادي و دا -تبصييره

هاي غيربورسي شدن اين قانون، سهام شركت ءاالجراالزمماه از تاريخ مدت سه
هاي سودآور بورسي متعلق به را با سهام شركت« سبد سهام عدالت»موجود در 

دولت، بر اساس قيمت مندرج در تابلوي بورس، جايگزين كند. قيمت سهام 
 شود.شركتهاي غيربورسي توسط هيأت واگذاري تعيين مي

شدن اين قانون، كليه قراردادهاي مربوط  ءاالجراالزميخ از تار -2ماده
سازمان خصوصي سهام عدالت كه فيمابين  شركتهاي به واگذاري  سازي و 

شده، كأن لم ي ن تلقي ميسرمايه سهام عدالت منعقد  ستاني  گردد. گذاري ا
كليه سييهام و حق تقدم سييهام مربوط به طرح سييهام عدالت كه در تملك 

شخاص، از جمله  سرمايهشركتا شهاي  ستاني،  ركتهاي دولتي و گذاري ا
ستگاه ست، براي اجراي ح م مذكور در مواد )هاي اجرائد ( 4ي قرار گرفته ا

صي8) تا صو سازمان خ شده يا منتقل ( اين قانون، به  شت داده  سازي برگ
 شود.مي



3 

ي موظف است چگونگي شناسايي وزير امور اقتصادي و داراي -3ماده
عدالت  اين قانون مشييمول سييهام رهايي كه تا زمان تصييويبنام خانواو ثبت
 (44)هاي كلي اصل چهل و چهارمعالي اجراي سياستشوراياند را به نشده

صي صو سازمان خ شنهاد كند.  سي پي سا ست مطابق قانون ا سازي موظف ا
هاي كلي اجراي اصيييل چهل و عالي اجراي سيييياسيييتمصيييوبه شيييوراي

سبت  (44)چهارم سي، ن سا سايقانون ا شنا نام خانوارهاي جامانده ي و ثبتبه 
 اقدام نمايد.
ضاي  -4ماده سهام عدالت متعلق به اع ست مديريت  دولت موظف ا

 ترتيب زير به سرپرست آن خانوار واگذار كند:  هر خانوار را به
صويب  -الف ضاي آنها قبل از ت سامي اع ستان خانوارهايي كه ا سرپر

توسيييط سيييازمان اين قانون در سيييامانه سيييهام عدالت )ايجاد شيييده 
ماه از تاريخ توانند ظر  مدت ششاست، ميسازي( درج گرديده خصوصي

فرم مخصييوص »شييدن اين قانون، به سييامانه مزبور مراجعه و  ءاالجراالزم
 كنند.  را ت ميل« دريافت سهام

توسط سرپرست « فرم مخصوص دريافت سهام»پس از ت ميل  -ب
صي صو سازمان خ ضاي آن خانوار،  سهم متعلق به اع ست  سازي موظف ا

خانوار، از سييهام شييركتهاي بورسييي موجود در سييبد سييهام عدالت را نزد 
توديع نموده، گواهي « گذاري مركزي و تسيييويه وجوهشيييركت سييي رده»

ي شركت مزبور را در اختيار سرپرست خانوار قرار ال تروني ي صادره از سو
 دهد.  

شيييركت »پس از توديع سيييهام متعلق به اعضييياي خانوار نزد  -پ
سويه وجوهس رده ست خانوار مي«گذاري مركزي و ت سرپر تواند اقدامات ، 

 انجام دهد:« سبد خانوار»زير را در رابطه با 
كتها توزيع سييود سييهام متعلق به خانوار خود را كه توسييط شيير -1

 شود، دريافت كند؛مي
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شاركت نموده، يا حق تقدم متعلق به  -2 شركتها م سرمايه  در افزايش 
 فروش برساند؛خانوار را به
سهام متعلق به خانوار را به -3 صل  صل ا سانده و با وجه حا فروش ر

شييده در بورس يا فرابورس از فروش، سييهام يا سيياير اوراا بهادار عرضييه
 خريداري كند.

در صورتي كه قيمت سهام يا ساير اوراا بهادار موجود در  -1صرهتب
از « سيبد خانوار»تغيير كند و در نتيجه تغييرات مزبور، ارزش « سيبد خانوار»

هاي تورم اعالمي از سيييوي بانك مركزي تعديل ارزش اوليه آن، كه با نرخ
را  «سبد خانوار»تواند بخشي از است، بيشتر شود، سرپرست خانوار ميشده

بدون نياز  شييدهرزش روز با ارزش اوليه تعديلالتفاوت اميزان مابهحداك ر به
 فروش برساند.به جايگزين كردن آن با سهام يا اوراا بهادار ديگر، به

صره ست خانوار مي -2تب ، «الف»تواند در مهلت مذكور در بند سرپر
سهام»جاي ت ميل به سهام  صوص انتقالفرم مخ»، «فرم مخصوص دريافت 

سرمايه صندوا  را ت ميل كند. « سهام عدالت (ETF)پذير گذاري معاملهبه 
صيدر اين سازمان خصو ست مطابق ماده )صورت،  ( اين 8سازي موظف ا

 قانون عمل كند.
منظور حفظ منافع آن دسييته از مشييموالن سييهام عدالت كه به -5ماده

ساي، يا هنوز شرا ت ميل ن رده« فرم مخصوص دريافت سهام» نام ي و ثبتنا
شدن ءاالجراماه از تاريخ الزمششمدت اند، دولت موظف است ظر  نشده

را « سييهام عدالت (ETF)پذير گذاري معاملهصييندوا سييرمايه»اين قانون، 
 (  اين قانون تأسيس كند. 7( و )6مطابق مواد )
صادي و داراي -6ماده صنعت، معدن و تجارت وزير امور اقت ي، وزير 
صيييندوا »، اعضييياي هيأت م سيييس سيييازمان برنامه و بودجهو رئيس 
ش يل مي« سهام عدالت (ETF)پذير گذاري معاملهسرمايه دهند. وزير را ت

مدت دودي و دارايامور اقتصييييا تاي موظف اسييييت ظر   ريخ ماه از 
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سنامه ءاالجراالزم سا سرمايه گذاري معامله»شدن اين قانون، ا پذير صندوا 
(ETF) سس، تهيه نموده و به هيأتس از تأييرا پ« عدالتسهام  د هيأت م 

ماه آن را به دولت موظف است حداك ر ظر  مدت سهوزيران ارائه نمايد و 
 تصويب برساند. 

 سييهام (ETF)پذير گذاري معاملهصييندوا سييرمايه»اداره  -7ماده
وسيييله هيأت امناء انتخاب بود كه به اي خواهدتوسييط هيأت مديره« عدالت

در ابتداي تأسيس صندوا، نمايندگان اعضاي هيأت م سس، هيأت شود. مي
دهند. پس از آن، اشخاص حقيقي يا حقوقي كه امناي صندوا را تش يل مي

صد صالتاً يا وكالتاً حداقل يك در صندوا را در (unit)از واحد (%1)ا هاي 
 باشييند، از حق ر ي در جلسييات هيأت امنا برخوردار خواهند اختيار داشييته

كنند، از حق ميزاني كه اشييخاص حقيقي يا حقوقي حق ر ي پيدا ميهشييد. ب
 شود.ر ي هيأت م سس كاسته مي

سييازي موظف اسييت سييهام متعلق به سييازمان خصييوصييي -8ماده
عدالت ( به سامانه سهام4ماده ) «الف»د خانوارهايي را كه در مهلت مقرر در بن

اند، به ن رده را ت ميل« فرم مخصيييوص دريافت سيييهام»مراجعه ن رده و 
سرمايه» سهام عدالتETFگذاري معامله پذير )صندوا  منتقل نموده و « ( 
نام اعضاي خانوار صادر شده، هاي صندوا را كه به(unit)جاي آن، واحدبه

هاي متعلق به اين افراد، تا زمان مراجعه سرپرست (unit)تحويل بگيرد. واحد
خصيييوص، نزد سيييازمان خانوار به سيييامانه سيييهام عدالت و ت ميل فرم م

 ماند.   سازي باقي خواهدخصوصي
ش يل  -9ماده سرمايه»پس از ت ( ETFپذير )گذاري معاملهصندوا 

(، باقيمانده سييهام مربوط به 8و اجراي ت ليف مقرر در ماده )« سييهام عدالت
صي صو سازمان خ ستگاسهام عدالت كه در اختيار  ساير د هاي هسازي يا 

گذاري صييندوا سييرمايه»ماه به مدت يك ظر  اجرائي اسييت، بايد حداك ر
هاي متناظر با (unit)منتقل شييده، واحد« ( سييهام عدالتETFپذير )معامله
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 آن، براي تحويل به مشيموالن سيهام عدالت كه در آينده شيناسيايي خواهند
 سازي قرار گيرد.  شد، در اختيار سازمان خصوصي

مدت دوماه  ظر ي موظف است وزير امور اقتصادي و داراي -تبصره
شدن اين قانون، فهرست سهام شركتهاي قابل واگذاري ءاالجرااز تاريخ الزم

ستكه به سيا صل چهل و چهارمموجب قانون اجراي  قانون  (44)هاي كلي ا
 هاي كلي اصلقانون اجراي سياست (38)تا  (34)اساسي، بايد بر طبق مواد 

به سيييهام عدالت  ( و اصيييالحات و الحاقات بعدي آن44) چهل و چهارم
اسييت، را براي رئيس جمهور، رئيس مجلس شييوراي  يافتهاختصيياص مي

سالمي، رئي سياستس قوه قضائيه و كليه اعضاي شورايا هاي عالي اجراي 
قانون اساسي ارسال كند. در فهرست يادشده  (44)كلي اصل چهل و چهارم

سهام باقيمانده بندي انتقال بايد وضعيت فعلي مال يت سهام موردنظر، و زمان
سرمايه»به  سهام عدالتETFپذير )گذاري معاملهصندوا  صراحت ، به«( 

 باشد.    مشخص شده
هاي كلي اصيييل چهل و عالي اجراي سيييياسيييتشيييوراي -10ماده

سال پس از اجراي كامل  (44)چهارم ست حداقل دو  سي مجاز ا سا قانون ا
ص دوسييوم اعضيياي تشييخي( اين قانون )به9( تا )4اح ام مذكور در مواد )

سهام و اوراا بهادار موجود در  صورت را به« سبد خانوار»شورا(، فروش 
 ساله آزاد كند.  تدريجي و در بازه زماني حداقل سه

شييود مجوز رس و اوراا بهادار اجازه داده ميبه سييازمان بو -11ماده
سات متولي داراي»پذيرش فعاليت سيس يا تأ س ضيان واجد « يم  را براي متقا

صادر نمايد و  عالي بورسين و تصويب مقررات الزم در شورايشرايط با تدو
 ي مجازند خدمات زير را به مشتريان خود ارائه دهند.م سسات متولي داراي

نفعي هاي مالي به نام خود و به ذيينگهداري اوراا بهادار و داراي -1
 مال ان آنها و صدور گواهي مال يت براي مال ان

ا مال انه از جمله حق ر ي از طر  مالك، دريافت اعمال حقو -2
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 منافع حاصله و انتقال آن به مالككليه 
فارش -3 فت سييي يا هادار، تجميع در يد و فروش اوراا ب هاي خر
 ام به خريد يا فروش اوراا بهادارها در حسابهاي جمعي و اقدسفارش
سازمان بورس و -4 سهامداران توسط   ساير خدماتي كه ارائه آنها به 

 اوراا بهادار ضروري تشخص داده شود.
در صورت توقف يا ورش ستگي م سسه متولي دارايي و يا  -تبصره

هاي يتوقيف حسابها و عمليات آن، داراي صدور ح م مح وميت عليه آن، يا
شده، يا به درخو سترد  شتريان م سسه به آنها م شتري، به متعلق به م ست م ا

 خواهد شد.ديگر منتقل « يم سسه متولي داراي»
هاي شييركتهاي تعاوني شييهرسييتاني سييهام عدالت، شييركت -12ماده

شركت گذاريسرمايه سهام عدالت و كانون  ستاني  سرمايها سهامهاي   گذاري 
شيييوند. وزير امور اقتصيييادي و دارايي عدالت با ابالغ اين قانون منحل مي

هاي شييركتهاي مذكور م لف اسييت در خصييوص بدهيها، اموال و دارايي
ي موظف مچنين وزارت امور اقتصادي و دارايم مقتضي اتخاذ نمايد. هتصمي

نشييده كاركنان اسييت كليه حقوا و مزاياي معوا و حق سيينوات پرداخت
سازي و سود شركتهاي يادشده را از محل منابع در اختيار سازمان خصوصي

 پذير پرداخت كند.شركتهاي سرمايه
ست اقداما -13ماده ضويت ت الزبانك مركزي م لف ا م را جهت ع

س رده» سويه وجوهشركت  سويه « گذاري مركزي اوراا بهادار و ت در اتاا ت
ي اين ماده ظر  مدت عمل آورد. دسيييتورالعمل اجرائ ي بهوجوه بين بان 

دوماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک بانك مركزي و سازمان بورس 
 رسد.تبار ميو اوراا بهادار تهيه و به تصويب شوراي پول و اع

سو يمركز يگذارس رده شركت -14ماده  وجوه هياوراا بهادار و ت
سهم ست، پاره  شركتهاي قابل واگذاري م لف ا سهام  هايي كه در اثر انتقال 
گردد را با در نظر گرفتن شيييرايط بازار سيييرمايه به به مشيييموالن ايجاد مي
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سييباً به متناصييورت تدريجي به فروش رسييانده و به همراه سييود تقسيييمي 
 ن واريز نمايد.حساب هر يك از مشموال

ار ( قانون بازار اوراا بهاد50هاي زير به ذيل ماده )تبصيييره -15ماده
   گردد:جمهوري اسالمي ايران الحاا مي

هاي مالي متعلق به مشتريان يو دارايوجوه نقد، اوراا بهادار  -1تبصره
سبد گر سابهاي متعلق به نهاددر كه دانها( )كارگزاران، بازارگردانان و  هاي ح

هداري ميمذكور در مراجع مخت بت و نگ ها ث نام آن به  بال لف  گردد در ق
هاي يياده و در صييورت توقيف حسييابها و دارتعهدات آنها قابل توقيف نبو

هاي مشييتريان به تقاضيياي ياا بهادار و داراي، وجوه نقد، اورنهادهاي مذكور
 شود.د مالي ديگري منتقل مييا به نها هر مشتري به آنان مسترد و

در صيورت توقف يا ورشي سيتگي هر يك از كارگزاران،  -2تبصيره
نا بدگردا نان و سييي هادار و دارايبازارگردا قد، اوراا ب مالي ين وجوه ن هاي 

نام آن نهادها ثبت و مشتريان آنها كه در حسابهاي نهادهاي مالي مذكور و به 
نهاد مالي متوقف يا ورش سته قابل هاي ياند در فهرست داراينگهداري شده

سترداد و يا قا شتري قابل ا ست م بل انتقال ثبت نبوده و در هر زمان به درخوا
 باشد.به نهاد مالي ديگري مي

مالي،  -16ماده هادهاي  عام، ن هامي  هاي سييي يه شيييركت در مورد كل
ش ل صندوات سرمايههاي خود انتظام و  سازمان گذاري ثبتهاي  شده نزد 

تواند به طريق ال تروني ي به روشييي كه وراا بهادار، موارد زير ميرس و ابو
 رسد، صورت گيرد:به تأييد سازمان بورس و اوراا بهادار مي

شركت به  -1 سهام جديد از طر   سال گواهينامه حق تقدم خريد  ار
 صاحبان سهام به جاي استفاده از پست سفارشي؛ 

شار اعالميه -2 سي و هاي پذيرهانت هاي مجامع عمومي و دعوتنامهنوي
شار در روزنامهاطالعيه ش ل ال تروني ي و يا انت شركت به  هاي ها از طر  

 د؛ ك يراالنتشار و جراي
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جاي مراجعه به بانك نويسي و تعهد خريد سهام شركت، بهپذيره -3
 و ت ميل اوراا مربوطه؛ 

 حضور در مجامع عمومي شركت و اعمال حق ر ي؛ -4
سهام و گواهينامهصدور گوا -5 سهام، اوراا  هاي حق هينامه موقت 

 جاي چاپ كاغذي آنها؛تقدم خريد سهام شركت به

سهام و گواهينامه -6 سهام ثبت نقل و انتقاالت  هاي حق تقدم خريد 
 شركت، به جاي ثبت آنها در دفاتر كاغذي.

قانون اجراي  (27)سازي موضوع ماده نام سازمان خصوصي -17ماده
سييازمان »( قانون اسيياسييي به 44) چهل و چهارم ي كلي اصييلهاسييياسييت

تغيير « سييازي و مركز ملي پايش و بهبود محيط كسييب و كارخصييوصييي
ست عالوه بر اقدامات مرتبط با واگذاريمي سازمان موظف ا ها در يابد. اين 
ارچوب قانون يادشييده، نسييبت به پايش و بهبود محيط كسييب و كار نيز هچ

حداك ر جديد سازمان،  ات اساسنامه متناسب با مأموريتاقدام نمايد. اصالح
سه صادي و داراي ماهظر  مدت  سط وزارت امور اقت صويب ي تهيه و بهتو ت
رسييد. تشيي يالت اين سييازمان نيز بنا به پيشيينهاد وزارت هيأت وزيران مي

 رسد.يادشده به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي
( 38( تا )34شيييدن اين قانون، مواد )ءاالجرااز تاريخ الزم -18ماده

( قانون اسيياسييي 44) چهل و چهارم هاي كلي اصييلقانون اجراي سييياسييت
 گردد.با اصالحات و الحاقات بعدي آن نسخ مي 25/3/1387مصوب 

*************** 
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 18367 شماره

 7/3/1397تاريخ 

 اسالمي به مجلس ش رايبرنامه و ب دجه و محاسبات  گزارش كميسي  

( قانون اصيييل چهل و 34ماده) «ب»طرح الحاا يك تبصيييره به بند

شماره چاپ44چهارم) سي به  سا سيدگي به اين  768 ( قانون ا كه جهت ر

 30/2/1397عنوان فرعي ارجاع گرديده بود، در جلسييه مورخ كميسيييون به

ربط، اجرائي ذي دسييتگاههايكميسيييون با حضييور مديران و كارشييناسييان 

ها و ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار گرفت و كارشناسان مركز پژوهش

 شد. ردكليات آن بنا به داليل زير به تصويب نرسيد و 
 

 برنامه و ب دجه و محاسباترئيس كميسي   نائب

 نياجهانبخش محبي

 دلي  رد:

شيييده و در حال اي به مجلس ارائهموضيييوع طرح در قالب اليحه

س ستاي مفاد اين ر سال اخير اقداماتي در را ضافاً دولت در ي  ست. م يدگي ا

 طرح انجام داده است و موضوع در حال ساماندهي است.

**************** 
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 4329 شماره

 28/1/1397تاريخ 

 به مجلس ش راي اسالميبرنامه و ب دجه و محاسبات  گزارش كميسي  

صال ضوع ا سهام عدالت مو ساماندهي  ( قانون 38) ( تا34مواد) حاليحه 

( قانون اساسي به شماره چاپ 44هاي كلي اصل چهل و چهارم)اجراي سياست

كه جهت رسيييدگي به اين كميسيييون به عنوان فرعي ارجاع شييده بود، در  821

 دستگاههايكميسيون با حضور مديران و كارشناسان  19/1/1397جلسه مورخ 

سبات مورد رسيدگي هربط، كارشناسان مركز پژوهشاجرائي ذي ا و ديوان محا

 شد. ردتصويب نرسيد و قرار گرفت و كليات آن بنا به داليل زير به
 

 برنامه و ب دجه و محاسباترئيس كميسي   

 غالمرضا تاجگردو 

 ي  رد:دال

مفاد اليحه در برگيرنده موضييوعات مختلف اسييت و ارائه آن در  -1

 مغايرت دارد.نامه داخلي واحده با آيينقالب ماده

منجر به گذاري سيييهام عدالت هاي سيييرمايهتشييي يل صيييندوا -2

ضوع ميدولتي ش يالت را به شدن اين مو سترش ت ضافاً به نوعي گ شود م

 دنبال دارد./ر


