
١٣٩۵ خرداد ١٣پنجشنبه،
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٨٧٢شماره ویژه نامه: 

٢٠٧۵٠شماره سال ھفتاد و دو 

) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت٢۴١قانون اصالح ماده (

١٣۴١۶/۴۶٠۴/٣/١٣٩۵شماره
حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
) الیحه قانونی اصالح٢۴١قانون اصالح ماده() قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران ١٢٣در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (

تجارت  قانون  از  ماده(قسمتی  به  تبصره  دو  یکفوریتی «الحاق  طرح  عنوان  با  قانون٢۴١که  از  قسمتی  اصالح  قانونی  الیحه   (
 و تأیيد٢٠/٢/١٣٩۵)» به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ١٣۴٧تجارت(مصوب 

شورای محترم نگھبان به پيوست ابالغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٢۶١٣۴٩/٣/١٣٩۵شماره
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

) الیحه قانونی اصالح٢۴١ «قانون اصالح ماده (در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پيوست
قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بيستم اردیبھشت ماه یکھزار و سيصد و نود و پنج مجلس شورای

مجلس۴/٣/١٣٩۵ مورخ ١٣۴١۶/۴۶٠ به تأیيد شورای نگھبان رسيده و طی نامه شماره ٢٩/٢/١٣٩۵اسالمی تصویب و در تاریخ   
شورای اسالمی واصل گردیده، جھت اجرا ابالغ میگردد.

رئيس جمھور ـ حسن روحانی

) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت٢۴١قانون اصالح ماده (
 بهشرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق٢۴/١٢/١٣۴٧) الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب ٢۴١ ماده (مادهواحده ـ

میشود:
پاداش) نسبت معينی از سود خالص سال ١٣۴ با رعایت شرایط مقرر در ماده (ـ٢۴١ماده است جھت  ممکن  مالی شرکت که 

از٣در شرکتھای سھامی عام از سهدرصد (ھيأتمدیره در نظر گرفته شود، بهھيچوجه نباید سھامی خاص  شرکتھای  در  و   (%
این پاداش نمیتواند برای ھر%) سودی که در ھمان سال به صاحبان سھام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در ھر حال۶(ششدرصد 

عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای ھر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف ھيأتمدیره بيشتر باشد.
مقررات اساسنامه و ھرگونه تصميمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بالاثر است.

قانون٧٨نيستند و تابع حکم مقرر در ماده ( شرکتھای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش ھيأتمدیرهـ١تبصره  (
 میباشند.٨/٧/١٣٨۶مدیریت خدمات کشوری مصوب 

 ھيچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی ھمزمان در بيش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایهـ٢تبصره
آن متعلق به دولت یا نھادھا یا مؤسسات عمومی غيردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو ھيأتمدیره انتخاب شود. متخلف عالوه

بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بيستم اردیبھشتماه یکھزار و سيصد و نود و پنج مجلس شورای

 به تأیيد شورای نگھبان رسيد.٢٩/٢/١٣٩۵اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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