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مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٨٣۶شماره ویژه نامه: 

٢٠۶٢٩شماره سال ھفتاد و یک 

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمھوری اسالمی ایران

٧/١٠/١٣٩۴  ٧٢٧٧۵شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس ھیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون١» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «١با توجه به انقضای مھلت مقرر در ماده «

رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمھوری اسالمی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

۶۵٨٠۶/٣١١۴/٩/١٣٩۴شماره
حجتاالسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و١٢٣در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (

 مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی رسیدگی١٧/٢/١٣٩١کارگزاران جمھوری اسالمی ایران مصوب جلسه علنی روز یک شنبه مورخ 
به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران نظام جمھوری اسالمی ایران به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و

) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصالحات کلی از سوی آن١١٢دوازدھم (
مجمع موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده به پیوست ابالغ میگردد.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران
جمھوری اسالمی ایران

قانون اساسی، فھرست داراییھای خود، ھمسر و فرزندانشان را)١۴٢ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چھل و دوم (ـ١ماده
ذیل این قانون تھیه و ابالغ میشود، در ابتداء و انتھای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیهمطابق آییننامهای که توسط قوه قضائیه 

من غیر حق اقدام مینماید.گزارش میدھند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جھت بررسی عدم افزایش
و ارتقای سالمت اداری از تاریخ الزماالجراءشدن به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن جمھوری اسالمی ایران ـ٢ماده

موضوع این قانون، تعھد به ارائه فھرست داراییھای خود، ھمسر و فرزندان تحت تکفل، دراین قانون، یکی از شرایط تصدی سمتھای
قالب خود اظھاری به قوه قضائیه است.

مقامات و مسئوالن زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، ھمسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد ازـ ٣ماده
ھردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعالم نمایند:

ـ نمایندگان مجلس خبرگان رھبری١
ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام٢
ـ مقامات منصوب از سوی رھبری٣
ـ اعضای شورای نگھبان۴
 ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس۵
 ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانھا و دستگاهھای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان۶
 ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانھا و معاونان ھمه آنھا و٧

سایر دارندگان پایه قضائی
 ـ مشاوران سران سه قوه٨
ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رھبری٩
ـ دستیار ارشد رئیس جمھور، معاونان وزرا، مدیران کل و ھمترازان آنھا١٠
ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ھیأت دولت، شورای عالی انقالب فرھنگی و شورای عالی١١

فضای مجازی
ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای ھیأت مستشاری١٢
ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران١٣
غیردولتی و مدیران کل آنھاـ رؤسا و معاونان سازمانھا و مؤسسات دولتی، نھادھا و مؤسسات عمومی١۴
ـ فرماندھان و مسئوالن نیروھای مسلح از درجه سرتیپ تمام و باالتر و ھمترازان آنھا و رؤسای کالنتریھا١۵
ـ مدیران عامل، اعضای ھیأتمدیره بیمهھا، بانکھا و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتھا و مؤسسات وابسته به آنھا،١۶

رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرستھای مناطق
ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بھادار و معاونان وی، رؤسای بورسھای تخصصی، مناطق و فرابورس١٧
ـ رئیس و اعضای ھیأت عامل صندوق توسعه ملی١٨
ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شھرداران و اعضای شورای شھر تمام شھرھا و شھرداران مناطق کالن شھرھا و معاونان١٩
آنھا
جمھوری اسالمی ایران در خارج کشورـ سفرا و کارداران، سرکنسولھا و مسئوالن حفاظت منافع و رؤسای نمایندگیھای٢٠
و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، ھیأتمدیره، ھیأت امناء و مدیرعامل شرکتھا٢١

نھادھا و مؤسسات عمومی غیردولتی
ـ اعضای ھیأتمدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان٢٢
ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور٢٣
ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین٢۴

 رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، ھمسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رھبریـ١تبصره
تعیین میکند، اعالم نماید.

 قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام ھستند، مشمول این قانون میباشند.ـ٢تبصره
 صورت دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:ـ۴ماده
ـ کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی١
ـ مطالبات و دیون٢
ـ سرمایه گذاری و اوراق بھادار٣
ـ موجودی حسابھای مختلف در بانکھا، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنھا۴
 ـ ھرگونه منبع درآمدی مستمر۵

 کلیه اموال و داراییھای در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آنھا قرار داشته وتبصره ـ
صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بھرهبرداری میباشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمیباشد.

 فھرست داراییھای افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات مربوط به آن بهجز در مواردی که در این قانون و آییننامه ذیل آن ـ۵ماده
تعیین شده است، محرمانه بوده و ھر یک از مسئوالن و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تھیه، ثبت، ضبط و حفظ فھرست داراییھای
افراد مشمول یا اسناد و اطالعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر
عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردھند یا به ھر نحوی

 محکوم١٣٩٢) قانون مجازات اسالمی مصوب ١٩دیگران را از مفاد آنھا مطلع سازند، به یکی از مجازاتھای درجه شش مقرر در ماده (
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خواھند شد. ھمین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطالع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطالعات مزبور نموده
و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنھا را فراھم نمایند.

چنانچه افشای اطالعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازاتھای از درجه ھشت
) قانون فوقالذکر محکوم خواھند شد.١٩مقرر در ماده (

این قانون، آییننامه اجرائی قانون را تھیه و پس قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزماالجراءشدن ـ۶ماده
از تأیید رئیس قوه قضائیه ابالغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر چھارده ماده و بیست و دو بند و یک تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ ھفدھم اردیبھشت ماه یک ھزار
 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصالحات کلی در٩/٨/١٣٩۴و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسالمی تصویب و درتاریخ 

شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
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