


دارایی های جان مک کین، سناتور ضد ایرانی امریکا،

تا سال 2014

بیشرتین دارایی: سال 2006 میالدی / بیش از 32 میلیون دالر

کم ترین دارایی: سال 2011 میالدی / حدود 8 میلیون دالر

خط زرد: میانگین دارایی همه سناتورها در سال های مختلف

ایاالت متحده ی آمریکا

در ایــن ســایت اطالعات تفصیلــی پیرامــون دارایی ها، از قبیــل اطالعات 

حســاب های بانکــی، رسمایه گذاری هــا، امــوال منقــول، وام هــا و معامــالت 

تجــاری )خریــد و فــروش بــاالی 1000 دالر( مرتبــط بــا مســئولین ایــاالت 

متحــده و نیــز خانــواده آنهــا ارائــه می گــردد. حتــا ایــن 

اطالعــات تفصیلــی را در این ســایت مالحظــه بفرمائید.

مشاهده ی اطالعات مالی کامل این مسئول

)به عنوان منونه(:

yon.ir/0Yih
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فرم گزارش شفافیت اموال و دارایی ها

رسمایه ها و قرض ها

درآمد

اموال

معامالت

ایاالت متحده ی آمریکا
لیســت  شــامل  فــرم  ایــن 

ــه  ــه هــا و قرض هاســت، ک رسمای

ــا و  ــه ه ــی رسمای ــئولین متام مس

ــرض هــای خــود  ــی هــا و ق دارای

را ثبــت مــی کننــد، و شــامل ســه 

دســته درآمدهــا، دارایــی هــا و 

ــد. ــی باش ــالت م معام

مبالــغ و ارزش هــا بــه صــورت 

بــازه ای درج شــده اســت کــه بازه 

ــخص  ــر مش ــن تصوی ــا در پایی ه

شــده اســت.
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در ایــن ســایت فهرســت گزارش هــای امــوال و دارایی هــای 

ــکا از ســال 2004  ــدان دادگاه هــای فــدرال آمری مســئولین و کارمن

تــا ســال 2011 منتــر شــده اســت. گــزارش هــر 

فــرد بــه صــورت ســالیانه در ایــن ســامانه موجــود 

yon.ir/4zLXمی باشــد.

ــفافیت  ــرم ش ــل ف ــت فای لینــک دریاف

دارایــی ایــن مســئول )بــه عنــوان منونــه(:

yon.ir/gs06



فهرست حقوق رسان ایاالت متحده ی آمریکا در سال 2015

رئیس جمهور

معاون رئیس جمهور

سخنگوی کاخ سفید

منایندگان مجلس و 

رهربان اقلیت ها

اعضا و منایندگان سنا

قاضی و دادگاه عالی 

ارشد

دادگسرتی و دادگاه 

عالی وابسته

ایاالت متحده ی آمریکا
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از طریــق ایــن پیونــد، عــالوه بــر دسرتســی بــه ایــن جــدول، می توانیــد جــدول میــزان درآمــد 

مناینــدگان کنگــره را از ســال 1789 تــا ســال 2015، و جــدول میــزان درآمد های ســالیانه رؤســای 

yon.ir/7oRtجمهــور آمریــکا را از ســال 1789 تــا ســال 1999مالحظــه منایید.



فهرست درآمد همه ی 
مسئوالن و کارمندان

کا لیفرنیاایاالت متحده ی آمریکا

1 
2

3 4 5 6 7

141

همه ی درآمدها

پرداخت  اضافه کار

عنوان شغل

مجموع مزایا )مثل 

بیمه ی درمانی(

نام مسئول یا کارمند

دیگر پرداخت ها

پرداخت عادی

مجموع پرداخت ها 

و مزایا

جستجو در نام 

مسئول یا عنوان شغل
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در ایــن پایــگاه، اطالعــات درآمــدی بیــش از 8 میلیــون کارمنــد و مســئول دولتــی در ایالــت 

کالیفرنیــای ایــاالت متحــده در دســرتس عموم مــردم قــرار دارد.

yon.ir/HYZ2



فهرست حقوق و 

مزایای متام بازنشستگان

کا لیفرنیاایاالت متحده ی آمریکا
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2 3 4 5 6 7

152

متام بازنشستگان

مزایا

عنوان شغل

سنوات خدمت

نام بازنشسته

از کار افتادگی

حقوق بازنشستگی

سال بازنشستگی

مجموع حقوق و مزایا
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در ایــن پایــگاه، اطالعــات حقــوق و مزایــای نزدیــک بــه 4 میلیــون بازنشســته ی دولتــی در 

ایالــت کالیفرنیــای ایــاالت متحــده در دســرتس عمــوم مــردم قــرار دارد.

yon.ir/YL63



اطالعات دارایی یکی از مسئولین 
مکزیک.  ]این فهرست مربوط به امالک است[

کشوری که ملک در آن واقع شده است

سال کسب دارایی

شهری که ملک در آن واقع شده است

ارزش دارایی غیرمنقول

چگونگی به دست آمدن اموال

هدیه

مکزیک

در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی پیرامــون دارایی هــای مســئولین و همــر دائــم یــا موقــت آنهــا در 

مکزیــک ارائــه شــده اســت. از جملــه ی ایــن اطالعــات می تــوان بــه مــواردی همچــون امالک و مســتغالت مســئول 

یــا همــر وی، وســایل نقلیــه موتــوری آنهــا )اعــم از موتــور ســیکلت، اتومبیــل، هواپیــا و کشــتی(، خدمتــکاران، 

مبلــان، حســاب های بانکــی و رسمایه گذاری هــای آنهــا اشــاره کــرد.

مشــاهده ی اطالعــات مالــی 

کامــل ایــن مســئول )بــه عنــوان 

ــه(: منون

3de3.mxyon.ir/2pFA
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بخش کوچکی از فهرست دارایی های 
مسئولین لیتوانی در سال 2013

منایندگان کشور لیتوانی در پارملان اروپا

نقدینگی

نام مسئول و همرش

وام

ارزش اوراق بهاردار، طال، جواهرات و آثار هرنی

بازپرداخت وام

لیتو انی

در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی پیرامــون دارایی هــای مســئولین و خانواده هــای آنهــا در لیتوانی ارائه شــده 

اســت. از جملــه ی ایــن اطالعــات می تــوان بــه مــواردی همچــون ارزش اوراق بهــادار، طــال و جواهــرات و آثــار هــرنی، 

دارایی هــای مالــی و نقــدی، وام هــای دریافــت شــده و وام هــای بازپرداخــت  شــده اشــاره کــرد.

مشــاهده ی اطالعــات مالــی کامــل 

ایــن مســئول )بــه عنــوان منونــه(:

yon.ir/t7FNyon.ir/KIj0
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بخش کوچکی از فهرست دارایی های 
مسئولین برزیل در سال 2016

اطالعات مالی شهرداری سائوپائولو

محل خدمت

خالص دریافتی

نام کامل

سمت

برزیل

در ایــن ســایت اطالعــات تفصیلــی پیرامــون درآمدهــای اصلــی، جنبــی 

و ناخالــص، ســاعات کاری مســئولین و متامــی پرســنل نهادهــای دولتــی 

برزیــل قابــل دسرتســی اســت.

مشــاهده ی اطالعــات مالــی کامــل 

ایــن مســئول )بــه عنــوان منونــه(:

yon.ir/YG79yon.ir/FJF7
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بخش کوچکی از فهرست 
دارایی های وزیر دفاع هندوستان 

در سال 2014

حساب های بانکی مسئول

نام بانک

نوع حساب

شاره حساب

مانده حساب

هندوستان

در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی پیرامــون دارایی هــای مســئولین در هندوســتان، از جملــه امــوال منقــول 

ــرات و  ــه، ارزش جواه ــای بیم ــده، هزینه ه ــام ش ــای انج ــی، رسمایه گذاری ه ــاب های بانک ــات حس ــد اطالع ــا )مانن آنه

اشــیاء قیمتــی و هرگونــه دارایــی منقــول دیگــری(، امــوال غیــر منقــول )ماننــد زمین هــای غیــر زراعــی، ســاختان های 

مســکونی و ســاختان های تجــاری( و جزئیــات بدهی هــای آنهــا بــه مؤسســات مالــی و دولتــی )از جملــه هرگونــه وامــی 

از مؤسســات مالــی ماننــد بانک هــا یــا حّتــی افــراد و دیگــر نهادهــا(  ارائــه شــده اســت.

ــی  ــات مال ــاهده ی اطالع مش

کامــل ایــن مســئول )بــه عنوان 

منونــه(:
yon.ir/0DJ9

yon.ir/YU8h
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بخش کوچکی از فهرست 
دارایی های یکی از مسئولین 

گرجستان در دادگاه عالی، 
در سال 2016

حساب های بانکی خود و خانواده

درآمدهای حاصل از دیگر 

فعالیت های اقتصادی خود و خانوده

GEL واحد پول گرجستان است. 

دالر امریکا تقریباً GEL 1.7است.

گرجستان

در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی پیرامــون دارایی هــای مســئولین و خانواده هــای آنهــا در گرجســتان ارائــه شــده اســت. از جملــه ی 

ایــن اطالعــات می تــوان بــه مــواردی همچــون اطالعــات اعضــای خانــواده، امــالک و مســتغالت هــر یــک از اعضــای خانــواده، 

ــواده،  ــراد خان ــور اف ــارج از کش ــی خ ــاب های بانک ــادار، حس ــه، اوراق به ــایل نقلی ــد، وس ــول نق ــه پ ــول از جمل ــوال منق ام

فعالیت هــای کارآفرینــی آنهــا یــا فعالیت هــای تجــاری داخــل یــا خــارج از کشــور، هدایــای دریافــت شــده، یــا هر نــوع درآمد 

دیگــری کــه در مــوارد پیشــین ذکــر نشــده اســت، اشــاره کــرد.

اطالعــات  مشــاهده ی 

مالــی کامــل ایــن مســئول 

ــه(: ــوان منون ــه عن )ب

yon.ir/OrQ7yon.ir/SVWV
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بخش کوچکی از فهرست دارایی های یکی از مسئولین کرواسی، در سال 2013

اطالعات مربوط به شغل

سمت نهاد دفرت حقوق دریافتی

ارزش ملک

درآمدهای همر

امالک و دارایی غیرمنقول

کرواسی

در ایــن ســایت اطالعــات تفصیلــی پیرامــون عناوین مشــاغل، میزان درآمــد خالص و ناخالــص، محل خدمت و ســایر اطالعات 

شــغلی، دارایی هــا و کلیــه ی معامــالت تجــاری، ســهام و اوراق بهــادار، پس انــداز ارزی، وام هــا، بدهی هــا و ضانت هــا و نیــز 

فعالیت هــای علمــی فرهنگــی و... مســئولین کشــور کرواســی و خانواده ی آن ها قابل درسرتســی اســت

مشــاهده ی اطالعــات مالــی 

)بــه  مســئول  ایــن  کامــل 

عنــوان منونــه(: yon.ir/3bkYyon.ir/1Fso
1/2

VRSTA KARTICE: Početak mandata
DATUM ZAPRIMANJA: 03.10.2013

PODACI O DUŽNOSNIKU

IME I PREZIME: ZLATKO AGA
STRUČNA SPREMA: SSS
ZVANJE: KEM. TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
STRANAČKA PRIPADNOST: HSLS
BRAČNI STATUS: OŽENJEN
BROJ DJECE: 3
PREBIVALIŠTE: GUNJAVCI

PODACI O DUŽNOSTI

DUŽNOST: OPĆINSKI NAČELNIK
INSTITUCIJA: OPĆINA REŠETARI
SJEDIŠTE UREDA: REŠETARI VLADIMIRA NAZORA 30
SLUŽBENI TELEFON/FAX: 035367296 035333111
SLUŽBENI E-MAIL: nacelnik@resetari.hr
POČETAK MANADATA: 2013-06-05
NAČIN OBNAŠANJA DUŽNOSTI: Volonterski
IZNOS PLAĆE/NAKNADE (BRUTO/NETO): -/- 7.000,00

PODACI O DRUGOJ DUŽNOSTI

DUŽNOST: OPĆINSKI NAČELNIK
INSTITUCIJA: OPĆINA REŠETARI
SJEDIŠTE UREDA: V. NAZORA 30
SLUŽBENI TELEFON/FAX: 035367296 035367296
SLUŽBENI E-MAIL: opcina-resetari@sb.t-com.hr
POČETAK MANADATA: 2013-06-05
NAČIN OBNAŠANJA DUŽNOSTI: Volonterski
IZNOS PLAĆE/NAKNADE (BRUTO/NETO): -/- 7.000,00

IZNOS PLAĆE DUŽNOSNIKA NA GODIŠNJOJ RAZINI - ZBROJ MJESEČNIH PLAĆA NA GODIŠNJOJ RAZINI, UVEĆAN ZA NAGRADE I DRUGE ISPLATE
POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO BRUTO GODIŠNJI BONUS % NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

IZNOS PLAĆE BRAČNOG DRUGA DUŽNOSNIKA NA GODIŠNJOJ RAZINI - ZBROJ MJESEČNIH PLAĆA NA GODIŠNJOJ RAZINI, UVEĆAN ZA NAGRADE I
DRUGE ISPLATE POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO BRUTO GODIŠNJI BONUS % NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

69.600,00 96.600,00

PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA

VRSTA POSLA
NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI INSTITUCIJE
I OIB ILI PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ
OSOBI

SJEDIŠTE FUNKCIJA RAZDOBLJE OD - DO IZNOS ISPLAĆENIH NETO
PRIMITAKA NA GODIŠNJOJ RAZINI

PODACI O NEKRETNINAMA
VRSTA POVRŠINA MJESTO OBLIK PRAVA VLASNIŠTVA NAČIN STJECANJA TRŽIŠNA VRIJEDNOST
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VRSTA KARTICE: Početak mandata
DATUM ZAPRIMANJA: 03.10.2013

PODACI O DUŽNOSNIKU

IME I PREZIME: ZLATKO AGA
STRUČNA SPREMA: SSS
ZVANJE: KEM. TEHNOLOŠKI TEHNIČAR
STRANAČKA PRIPADNOST: HSLS
BRAČNI STATUS: OŽENJEN
BROJ DJECE: 3
PREBIVALIŠTE: GUNJAVCI

PODACI O DUŽNOSTI

DUŽNOST: OPĆINSKI NAČELNIK
INSTITUCIJA: OPĆINA REŠETARI
SJEDIŠTE UREDA: REŠETARI VLADIMIRA NAZORA 30
SLUŽBENI TELEFON/FAX: 035367296 035333111
SLUŽBENI E-MAIL: nacelnik@resetari.hr
POČETAK MANADATA: 2013-06-05
NAČIN OBNAŠANJA DUŽNOSTI: Volonterski
IZNOS PLAĆE/NAKNADE (BRUTO/NETO): -/- 7.000,00

PODACI O DRUGOJ DUŽNOSTI

DUŽNOST: OPĆINSKI NAČELNIK
INSTITUCIJA: OPĆINA REŠETARI
SJEDIŠTE UREDA: V. NAZORA 30
SLUŽBENI TELEFON/FAX: 035367296 035367296
SLUŽBENI E-MAIL: opcina-resetari@sb.t-com.hr
POČETAK MANADATA: 2013-06-05
NAČIN OBNAŠANJA DUŽNOSTI: Volonterski
IZNOS PLAĆE/NAKNADE (BRUTO/NETO): -/- 7.000,00

IZNOS PLAĆE DUŽNOSNIKA NA GODIŠNJOJ RAZINI - ZBROJ MJESEČNIH PLAĆA NA GODIŠNJOJ RAZINI, UVEĆAN ZA NAGRADE I DRUGE ISPLATE
POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO BRUTO GODIŠNJI BONUS % NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

IZNOS PLAĆE BRAČNOG DRUGA DUŽNOSNIKA NA GODIŠNJOJ RAZINI - ZBROJ MJESEČNIH PLAĆA NA GODIŠNJOJ RAZINI, UVEĆAN ZA NAGRADE I
DRUGE ISPLATE POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO BRUTO GODIŠNJI BONUS % NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

69.600,00 96.600,00

PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA

VRSTA POSLA
NAZIV TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI INSTITUCIJE
I OIB ILI PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ
OSOBI

SJEDIŠTE FUNKCIJA RAZDOBLJE OD - DO IZNOS ISPLAĆENIH NETO
PRIMITAKA NA GODIŠNJOJ RAZINI

PODACI O NEKRETNINAMA
VRSTA POVRŠINA MJESTO OBLIK PRAVA VLASNIŠTVA NAČIN STJECANJA TRŽIŠNA VRIJEDNOST

1 

1 

2

3

2

3

]شهردار[

]Rešetari شهرداری[
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بخش کوچکی از فهرست دارایی های 
مشاور عالی بانک فرانسه، 

در سال 2014

سمت نهاد دفرت حقوق دریافتی

فرانسه

در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی پیرامــون درآمدهــا و دارایی هــای مســئولین و خانــواده آنهــا در فرانســه ارائــه 

شــده اســت. از جملــه ی ایــن اطالعــات می تــوان بــه مــواردی همچــون مشــاغل و درآمــد حاصــل از آنهــا در زمــان مســئولیت 

و پیــش از آن، حضــور در رشکت هــای خصوصــی پیــش از مســئولیت، منافــع مالی مســتقیم در انتخابات و مبلغ آن، مشــاغل 

همــر مســئول در زمــان انتخابــات و شــفافیت تضــاد منافــع اشــاره کرد.

ــی  ــات مال ــاهده ی اطالع مش

)بــه  مســئول  ایــن  کامــل 

منونــه(: عنــوان 
yon.ir/K0Zwyon.ir/1YWX

1 

2 3

4

5

عناوین مشاغل در سال انتصاب به سمت فعلی

عناوین مشاغل در 5سال منتهی به انتصاب به سمت فعلی

مسئولیت عالی در بخش آمار بانک فرانسه تا ژوئن 2012

از 2009 تا 2012 در هان شغل

خالص دریافتی: 61064 یورو در سال 2012

خالص دریافتی در هر سال

1 

2

3

4

5

6

6
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بخش کوچکی از فهرست دارایی های رئیس جمهور افغانستان، محمد ارشف غنی در سال 1394

افغانستان
در ایــن پایــگاه اینرتنتــی اطالعــات تفصیلــی 

ــا  ــواده آنه ــون دارایی هــای مســئولین و خان پیرام

در افغانســتان ارائــه شــده اســت. از جملــه ی ایــن 

اطالعــات می تــوان بــه مــواردی همچــون شــغل ها 

و درآمدهــای گذشــته و حــال حــارض مســئولین، 

امــوال منقــول )پــول نقــد موجــود در حســاب های 

بانکــی داخلــی یــا خارجــی )شــفافیت متامــی 

حســاب های بانکــی الزامــی اســت حتــی اگــر 

ــیاء و  ــد(، اش ــاب نباش ــل حس ــی داخ ــچ مبلغ هی

زیــورآالت، وســایل نقلیــه داخــل یــا خــارج کشــور، 

حیوانــات(، امــوال غیــر منقــول )امــالک شــخصی 

ــی(، فعالیت هــای  خــود و همــر، امــالک موروث

غیــر از وظیفــه رســمی، هدایــای دریافــت شــده، 

عایــدات، قرض هــا و وام هــای دریافــت شــده، 

شــده،  داده  قرض هــای 

ــم و  ــامل تعلی ــارف )ش مص

ــتی(  ــور معیش ــوزش، ام آم

ــرد. اشــاره ک

ــی  ــات مال مشــاهده ی اطالع

)بــه  مســئول  ایــن  کامــل 

منونــه(: عنــوان 

yon.ir/N7IO

yon.ir/2vB8
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تقاعد بانک جهانی و کرایه ی آپارمتان

انتقال از آمریکا به کابل دافغانستان بانک

Bank - fund

487500 افغانی

محمد ارشف غنی و روال غنی 
)رئیس جمهور افغانسان و همرش(

165 هزار - کرایه ی آپارمتان
محمد ارشف غنی)رئیس جمهور(

266 هزار روال غنی )همر رئیس جمهور(
تقاعد )بازنشستگی( بانک جهانی

معاش )درآمد( دولتی



بخش کوچکی از فهرست دارایی های 
رئیس جمهور آرژانتین در سال 2015

آرژانتین

در اين صفحه ليست اطالعات افشای دارايی ها و اموال مسئولني در قوه مجريه منايش داده شده است.

ســايت la nacion پایگاهــی اینرتنتــی اســت کــه بــا قابليــت جســتجوی مجزا بــرای هر کــدام از قوای کشــور )مقننــه، مجريه 

و قضائيــه( می تــوان امــوال، دارايــی و درآمدهــای متامــی کارگــزاران حکومتــی را در اين

پایگاه مشاهده کرد. اصل فرم پر شده توسط مسئولني در اين سايت قابل مشاهده و دانلود است.

مشــاهده ی اطالعــات مالــی 

کامــل ایــن مســئول )بــه عنــوان 

ــه(: منون
yon.ir/C96vyon.ir/P8tR

1 
2

3

4

5

دارایی ها، شامل ساختان، زمین، باغ و...

دخیره ی مالی شامل پول نقد، پس انداز و اوراق قرضه

گزارش های دارایی های رییس جمهور در سال های پیش

ــهام و  ــر ارزش س ــا ذک ــا ب ــهام رشکت ه ــی از س دارای

ــت ــوان رشک عن

فهرست ارزش اموال منقول، مثل لوازم خانگی

1 

2

3

4

5
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فهرست درآمدهای مالی 626مناینده ی 
پارملان و  288 مناینده ی سنای ایتالیا

در سال 2015

ایتالیا

صفحه انتشار متامی فایل های پر شده افشای اموال و دارایی منایندگان توسط خود منایندگان مجلس و سنای ایتالیا.

 open polis مجموعه ای است که به ترویج شفافیت و پاسخگویی حاکان سیاسی در ایتالیا میپردازد.

yon.ir/iA58این مجموعه با ارتباطگیری با دیگر فعالین شفافتی و گروههای نظارت بر پارملان )PMO( سعی در ایجاد و در دسرتس قرار دادن اطالعات عمومی به مردم می کند.

1

2

3

4 5

عنوان: پارملان باز، سیاست باز؛

دانسنت، نظارت کردن، انتخاب سیاست مداران برجسته

نام و نام خانوادگی اعضای گروه های پارملان

منایندگان موظفند سالیانه، دارایی های منقول و غیرمنقول 

خود، و نیز هزینه های انتخاباتی و سودهای حاصله را در سامانه 

به روز کنند.

لینک دانلود فهرست دارایی ها در سال های مختلف

گروه های پارملان در مجلس و تعداد آن ها

1 

2

3

4

5
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فرم شفافیت مالی مسئول یا کارمند دولتی

اندونزی

از طریــق ایــن پیونــد می توانید ســایت گــزارش مالی دولــت اندونزی را مشــاهده 

کنیــد. در ایــن پایــگاه بــه اطالعــات مالــی متامــی مســئوالن و کارمنــدان دولتــی 

جمهــوری اندونــزی، از جملــه  امــوال منقــول و غیرمنقــول، فهرســت کســب وکارها، 

اوراق بهــادار،  مبــادالت انجــام شــده، اعتبــار دارایی هــا، 

بدهی هــا و ارزش کل ثــروت آن هــا را، بــا امــکان جســتجوی 

نــام مســئول دسرتســی خواهیــد داشــت.
yon.ir/F9oB

1

2

3

4

»کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری اندونزی«

اموال منقول )وسایل حمل و نقل، خودرو و...(

اطالعات شخصی )نام، دفرت، آدرس دفرت، تاریخ گزارش(

اموال غیرمنقول )زمین و ساختان(

1 

2

3

4

121



صفحه ی دوم فرم اطالعات مالی مسئول یا کارمند دولت

اندونزی

از طریــق ایــن پیونــد می توانید ســایت گــزارش مالی دولــت اندونزی را مشــاهده 

کنیــد. در ایــن پایــگاه بــه اطالعــات مالــی متامــی مســئوالن و کارمنــدان دولتــی 

ــول،  ــول و غیرمنق ــوال منق ــه  ام ــزی، از جمل ــوری اندون جمه

   شــامل مــواردی کــه در بــاال آمــده اســت، بــا امکان جســتجوی 

نــام مســئول دسرتســی خواهیــد داشــت.
yon.ir/F9oB

1

2

3
4

5

احشام، شیالت، کشاورزی، جنگل، معدن و کسب وکارهای دیگر

میزان مبادالت انجام شده ی مالی و معادل وجه نقد آن

دیگر اموال منقول

اعتبار کل دارایی

اوراق بهادار

بدهی

کل ثروت

1 

2

3

4

5
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برخی از بخش های فرم های شفافیت اموال و دارایی های 
اعضای پارملان آفریقای جنوبی، مربوط به سال 2015

آفریقای جنوبی

از طریــق ایــن پیونــد، بــه پایــگاه اینرتنتــی دولــت آفریقــای جنوبــی دسرتســی 

خواهیــد داشــت، کــه اطالعــات مالــی و دارایی های مســئوالن 

و اعضــای پارملــان در فرم هایــی مشــابه آن چــه در ایــن صفحــه 

مالحظــه می فرماییــد، در آن بارگــذاری می شــود.

فایــل 312 صفحــه ای اطالعــات مالــی و دارایی هــای اعضــای 

پارملــان آفریقــای جنوبــی در ســال 2015 از طریــق ایــن پیوند 

قابــل دریافت اســت.

yon.ir/yrT1

yon.ir/e9M7

1

2

3

4

5

نام عضو

حقوق بازنشستگی

سهام و سایر منافع 

مقدار

توضیح منطقه وسعت )مثالً سه خوابه(

نوع

سهام اوراق قرضه

ارزش نام رشکت

سکه ی طال

هدایا؛ با ذکر ارزش هدیه و مشخصات  اهداکننده

زمین و امالک

سفرهاحایت های 

1 2

34

5

67
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