
 ها و اطالعات ملیطرح مدیریت داده

 تعاریف و اصطالح های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است: -(1ماده )

( قانون احکام 1موضوع ماده ) :عبارت است از ها و نهادهای مشمول این قانونالف. دستگاه

  8/7/1386( قانون خدمات کشوری مصوب5، ماده ) 10/11/1395دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 

( قانون 1و بند )د( ماده ) 14/12/1395( قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی مصوب 29و ماده )

( قانون چگونگی اداره منامق هزاد 1اده )، م  31/5/1388انتشااار و  دسااترساای هزاد به امالوات مصااوب 

صوب  –تجاری  سالمی ایران م صالحات و الحاقات بعدی و ماده ) 7/6/1372صنعتی جمهوری ا ( 1با ا

  5/9/1384قانون تشکیل و اداره منامق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .می باشد معظم له اذنمقام معظم رهبری منوط به تحت امر  تبصره: نهادهای

موجب قوانین و مقررات ها یا نهادهای مشااموا این قانون که بهدسااتگاه گران بخشییی:تنظیمب. 

های های اوراتوری، مجوزهای تأساایو و فعالیت، شااوراهای صااادرکننده انواع موافقتصااادرکننده وروانه

 .ها هستنداصولی، اصناف، اتحادیه

ها و مؤسسات بخش شرکت نهادهای مشموا این قانون ودستگاه ها و  اطالعات:داده و متقاضی . پ

وکارها که برای ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند یا تکمیل غیردولتی و اشخاص مسئوا کسب

 .فرهیندهای الکترونیکی حسب مورد نیازمند داده و امالوات هستند

 که در ایجاد و ارائه خدمات و امالواتیداده  هایوایگاهکلیه  :پایهاطالعات وپایگاه داده .ت

داشته و ارائه این خدمات و اجرای  ایوایهاجرای فرهیندهای الکترونیکی نقش  الکترونیکی و هوشمند و

 وایه است. هایوایگاهاین  داده ترکیبی از امالوات و یاالکترونیکی وابسته به یکی  فرهیندهای

هر داده و یا و  قانون نیمشموا ا یو نهادها هادستگاه: داده و امالوات ملی داده و اطالعات -ث

قرار دارند ،  قانون نیمشموا ا یها و نهادهادستگاهامالوات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار 

 نامیده می شود. ملیداده و امالوات 

 ،یوردازش، دسترس ،ینگهدار د،یکالن نظام تول یراهبردها بیو تصو یگذاراستیس -( 2ماده )

و  یو سامانده یقدرت حکمران شیباهدف افزا یداده و امالوات مل تیتبادا و امن ،یسازکپارچهی

ها دستگاه انیبه هن و گسترش تبادا امالوات م ینظام تبادا امالوات و ضوابط دسترسبه یبخشانسجام

 یبخش خصوص یوکارهاکسب یبرا هیوابه امالوات یدسترس لیقانون و تسه نیمشموا ا یهاو نهاد

 .است یمجاز یفضا یوال یبر وهده شورا



داده و امالوات  ها و راهبردهای کالن شورای والی فضای مجازی درمنظور اجرای سیاستبه -(3)ماده 

ویژه تبادا و به سازی، امنیت و بهملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، وردازش، دسترسی، یکپارچه

مصوب شورای والی فضای  "وذیری دولت الکترونیکیکارگروه تعامل"وات ملی گذاری داده و امالاشتراک

که به اختصار  کمیسیون دوام  نامگذاری می شود ارتقا  «ها و امالوات ملیکمیسیون داده»مجازی به 

 می یابد.   

 به تصویب شورای والی فضای مجازی می رسد. کمیسیون دوامترکیب اوضا و نحوه اداره  -1تبصره

ست گزارش های وملکرد دستگاهها و نهادهای مشموا این قانون  دوام کمیسیون  -2تبصره مکلف ا

والی فضای مجازی  یو شورا را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلو شورای اسالمی

 ارائه نماید.

 ملی در زمره مالکیت ومومی و در اختیار نظام جمهوری اسالمی است .  داده و امالوات -(4ماده )

نهادها و دستگاههای مشموا این قانون و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران بخشی –تبصره 

 ماده این در مقرر احکام از استنکافامکان دسترسی و تبادا داده و امالوات ملی را فراهم نمایند.  موظفند

 .شد خواهد قانون ( این01ماده ) در مندرج مجازات مشموا

تولید، در و کمیسیون دوام و نظامات مصوب شورای والی فضای مجازی  هااستیساوماا  -(5)ماده 

 ،گذاریاشتراکو تبادا و به شخصی  یهادادهو صیانت از امنیت حفظ نگهداری، وردازش، دسترسی، 

است که بر  قانون نیمشموا ا یها و نهادهادستگاهبر وهده ملی امالوات  و داده روزرسانیبهتکمیل و 

، گهدارین، تولیدموظف به  یا سایر تکالیف قانونی قانونی، تکالیف ناشی از این قانون اساس شرح وظائف

 .اندشدهو امالوات  هادادههن یا وردازش  اخذ

و  هاسیاستاوماا و   دوام ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم گران مقررات بخشی -1 تبصره

یا قرارداد ، موافقت اصولی تأسیودر وروانه یا مجوزهای فعالیت، یا الحاق  درجاین قانون از مریق نظامات 

 هستند.دهندگان خدمات ذیل خود ارائه

ات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون مصوباجرای تخلف از   -2تبصره 

 .مجازات مقرر در این قانون استمستوجب 

داده ها  یها و امالوات و حفظ محرمانگاز داده انتیجهت ص یتیو امن یحفاظت ریتداب اوماا -(6)ماده 

و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم  قانون نیامشموا  یو امالوات اشخاص بر وهده دستگاه ها و نهادها

 .استوردازش کننده داده و امالوات  ای ینگهدار د،یتولمسئوا که  است گران بخشی 



هن مطابق نظامات و مصوبات  یابیو ارز تیامن نیتبادا داده و تأم تیامن یضوابط و استانداردها -تبصره

  .خواهد بود یمجاز یفضا یوال یشورا

دستگاهها و نهادهای توسط و امالوات  هادادهبر  وردازش، دسترسی یا نگهداریهرگونه  -(7)ماده 

 امالوات ملی نیست. و هادادهبر ملی حاکمیت و  حق مالکیت ومومی نافی یا ناقض ،مشموا این قانون 

 اجرایی هایدستگاهبا  مشموا این قانون یو نهادها هادستگاهو امالوات بین  هادادهتبادا  -(8)ماده 

وزارت ارتبامات مرکز ملی تبادا امالوات  با روایت اصوا حفاظتی و امنیتی بر وهده  هاوکارکسب یاو 

هرگونه تبادا داده و امالوات خارج از این مرکز و ودم تبادا امالوات یا . است امالوات یو فناور

 است.قانون این  یهامجازاتمستوجب  دوامکمیسیون مصوبات  برخالف

 تبادا داده و امالوات مدیریت بهینه منظوربه یامنطقهایجاد مراکز تبادا امالوات موضووی یا  -تبصره

 تحت نظارت مرکز ملی تبادا امالوات و تصویب کمیسیون دوام بالمانع است.

 هادادهدر تبادا  ییجوو صرفهو امالوات ملی  هار دادهصیانت و حفظ یکپارچگی د منظوربه -(9ماده )

در مراکز داده دولت، با ترتیباتی که  هاهن روزرسانیبهمتناسب با کارکرد و نحوه و تواتر  تواندیمدولت 

 نماید . دستگاه ها و نهادهای مشموا این قانون را نگهداری ها این داده  کندیمکمیسیون دوام مشخص 

 هایوایگاهه این تعیین سطح دسترسی بهستند.  امالواتی هایوایگاهبرخط این  یروزهوربهموظف 

 مصوبه کمیسیون دوام خواهد بود. موجببهامالوات 

در حکم اقدام به جرایم  حسب اوالم کمیسیون دوام، قانون نیا یدر اجرا هر نحو بهاخالا  -(10ماده )

حسب  با اصالحات و الحاقات بعدی هن  05/03/1388موضوع قانون جرایم رایانه ای مصوب  رایانه ای

 است .مورد 

به مجازات مندرج این قانون حسب اوالم کمیسیون دوام،  مشموا یو نهادها هادستگاهکارکنان  -تبصره

 می شود.قانون مجازات اسالمی محکوم  576در ماده 

و  تعیینذیل  مطابق جدوا ی وایههادادهامالوات و  هایوایگاه روزرسانیبهمتولی اداره و  -(11ماده )

را برای تحقق اهداف این الزم اقدامات اجرایی  دوام ونیسیکماس مصوبات بر اس این متولیان مکلفند

 قانون به اجرا گذارند.

حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک وایگاه  تواندیم دوامکمیسیون  -1 تبصره

 به فهرست مذکور اقدام نماید. وایهامالواتو  هاداده



موظف به همکاری با  حسب اوالم کمیسیون دوام  مشموا این قانوندستگاه ها و نهادهای  -2 تبصره

 متولیان وایگاه امالوات وایه می باشند. 

 دستگاه متولی وایگاه وایهامالواتنام وایگاه  ردیف

 کشور احوااثبتسازمان  وایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی 1

 و امالک کشور اسنادثبتسازمان  وایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی 2

 شرکت ملی وست ج.ا.ا وایگاه نظام ملی نشانی گزاری مکان محور کشور 3

 کشور احوااثبتسازمان  وایگاه امالوات مکان اقامت اشخاص حقیقی 4

 و امالک کشور اسنادثبتسازمان  وایگاه امالوات مکان اقامت اشخاص حقوقی 5

 تجارتوزارت صنعت معدن.  وایگاه کاال و خدمات  6

 وزارت صنعت معدن. تجارت و مشاغل کشور وکارهاکسبوایگاه امالوات  7

 نیروی انتظامی ج.ا.ا. نقلیه کشور طیوساوایگاه  8

 سازمان اداری و استخدامی وایگاه مدیریت خدمات دولت 9

 قوه قضاییه و احراز هویت قوه قضاییه الکترونیک نامثبتوایگاه  10

شبکه احراز هویت کاربران ارتبامی وایگاه امالوات  11
 )شاهکار(

سازمان تنظیم مقررات و ارتبامات 
 رادیویی

 یو فناوروزارت ولوم، تحقیقات  و مدارک تحصیلی کشور وایگاه امالوات 12

 و امالک کشور اسنادثبتسازمان  وایگاه ملی اسناد و امالک و حدنگاری )کاداستر( کشور 13

 سازمان بیمه سالمت ایرانیان سالمت کشور یهامهیبوایگاه ملی  14

 وورورشهموزشوزارت  و مدارس یهموزدانشوایگاه امالوات  15

 رفاه تعاون کار وزارت وایگاه ملی رفاه ایرانیان 16

 وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور وکارکسبوایگاه امالوات مجوزهای  17

 سازمان فناوری امالوات ایران Open  Dataی باز کشورهادادهوایگاه ملی امالوات  18

 وزشکی، نظام ورونده الکترونیکی،سالمت )وایگاه ملی  19
 و دارو( غذا

وزارت بهداشت درمان و هموزش 
 وزشکی

 سازمان امور مالیاتی کشور امالوات مالیاتی و مؤدیان کشور وایگاه 20

 ییوزارت امور اقتصادی و دارا وایگاه امالوات مالی کشور 21

 بانک مرکزی ج.ا.ا. وایگاه امالوات خدمات بانکی و وولی کشور 22

 وبودجهبرنامهسازمان   SDIوایگاه امالوات مکان محور کشور 23

 مرکز همار ایران وایگاه ملی امالوات و همار کشور 24

 قوه قضاییه وایگاه امالوات سجل کیفری کشور 25



 وزارت کشور وایگاه امالوات تقسیمات کشوری 26

 یشهرسازو  وزارت راه وایگاه امالوات امالک و اسکان 27

 کشور یبردارنقشهسازمان  وایگاه امالوات نقشه کشور 28

 سازمان بورس و اوراق بهادار ) کداا و سجام(بهاداروایگاه امالوات اوراق  29

 

در مواردی که در اجرا یا تبیین و تفسیر فنی از مواد این قانون بین ذینفعان و مشمولین این  -(12ماده )

 .دوام مالک ومل است ننظر کمیسیو هید، نظر به وجوداختالفقانون 

با  3/12/1366مصوب مالیاتهای مستقیم قانون  232مکرر و ماده  169ماده  4تبصره  -(13)ماده 

قانون  73و تبصره ماده  16/4/1355قانون ثبت احواا مصوب  34، و ماده اصالحات و الحاقات بعدی

 های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون وایانه  15و ماده  3/10/1392مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

با 1/9/1384مصوب  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 19و ماده  21/7/1398مصوب 

 به شرح زیر اصالح می شود:  الحاقات بعدیاصالحات و 

 هیفقط مجاز به ارا »وبارت ، با اصالحات و الحاقات بعدیقانون مالیاتهای مستقیم  232در ماده  -1

 نیا ریباشند و درغ یدستگاهها م ریبه سااده و امالوات ملی د ونیسیکم بیامالوات با تصو

هن جز در امر تشخیص درهمد و مالیات نزد افشای  محرمانه تلقی و از»وبارت  نیگزیجا «صورت

  می شود. «مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء

 وبارت، با اصالحات و الحاقات بعدیمالیاتهای مستقیم مکرر قانون  169ماده  4در تبصره  -2

 می «مربوط، یبندو حفظ مبقه رانیوزأتیه»جایگزین وبارت «داده و امالوات ملی  ونیسیکم»

 .شود

با مصوبه دستگاههای اجرایی » ، وبارتبا اصالحات و الحاقات بعدیقانون ثبت احواا  34در ماده  -3

 شود « دولتی ذیصالح »جایگزین  «داده و امالوات ملی  ونیسیکم

 است داده و امالوات ملی ونیسیو سطوح دسترسی به داده ها بر وهده کم تعیین نحوه » جمله   -4

 می شود.قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  73تبصره ماده جایگزین « 

 نییتعداده و امالوات ملی  ونیسیتوسط کم انیبه امالوات سامانه مود یضوابط دسترس »جمله   -5

  می شود.  های فروشگاهی و سامانه مؤدیانقانون وایانه  15ماده جایگزین « .شود یم

با اصالحات و  1/9/1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 19در ماده )  -6

 "دادستان کل کشور "جایگزین وبارت  "کمیسیون داده و امالوات ملی  "الحاقات بعدی وبارت 

 می شود. 



شدن این  امور اقتصادی و دارائی مکلف است ظرف مدت یکساا وو از الزم االجراوزارت  -(14ماده )

قانون  به منظور مدیریت داده و امالوات ملی برای تمام کسب و کارها و مجوزهای قانونی کشور شناسه 

یکتای ملی تخصیص دهد. ارائه هر گونه خدمات به کسب و کارها منوط  به ارائه شناسه ملی کسب و کار 

 است.  


