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  قانون تشكيالت و اختيارات   – ٣

  )٢/١٠/١٣٦٣(مصوّب سازمان اوقاف و امور خيريّه 

از تاريخ تصويب اين قانون ، سازمان اوقاف به سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه  : ١ماده 

  ٢مي يابد و امور ذيل به عهدة اين سازمان واگذار مي گردد: ١تغيير نام

ادارة امور موقوفات عاّم، كه فاقد متوّلي بوده يا مجهول الّتوليه است و موقوفات خاّصه  .١

الحقه و يا رفع اختالفِ موقوفٌ عليهم متوّقف در صورتي كه مصلحت وقف و بطون 

 ٣بر دخالت وليّ فقيه باشد.

                                                             
شوراي عالي اداري ، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به سازمان  ١٥/٨/١٣٧٠دش مورخ /٤٦٢مصوبه شماره  ٥به موجب ماده   . ١

 اوقاف و امور خيريه تغيير نام يافته و سازمان حج و زيارت از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منتزع شده است . 

شوراي عالي انقالب فرهنگي :  ٢٤/٨/١٣٧٣پاسخ استعالم سازمان سنجش آموزش كشور درباره قاريان رتبه اول  مصوب  –الف  . ٢

شوراي عالي نسبت به پذيرش  ٦/١١/١٣٧١پرسش سازمان سنجش درباره قاريان رتبه اول مطرح و مقرر شد كه مصوبه جلسه مورخ 

ات بين المللي قرائت قرآن رتبه اول را كسب مي كنند عطف به ماسبق شود و مرجع بدون كنكور دو نفر از كساني كه هر سال در مسابق

  تشخيص بين المللي بودن مسابقات نيز سازمان اوقاف و امور خيريه تعيين شد. 

دن هيأت وزيران : با اضافه ش ١٩/٦/١٣٩١تصويبنامه درخصوص افزايش تعداد معاونت هاي سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب  - ب

جموعه فته از مبرگريك معاونت به سازمان اوقاف و امور خيريه ، تعداد معاونت هاي سازمان ياد شده به چهار معاونت افزايش مي يابد . 

 قانون مدني معاونت حقوقي رياست جمهوري .
المي ايران و قانون اساسي جمهوري اس ١٥٩ديوان عالي كشور : طبق اصل  ٢٧/٩/١٣٨٠مورخ  ٦٥٥رأي وحدت رويه  - الف  . ٣

اعالم نموده ، دادگستري   ١٠/١٠/١٣٧٠مورخ  ٥٦٩همان طوري كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور قبًال و در رأي وحدت رويه شماره 

مرجع عام تظلّمات و رسيدگي به شكايات است و صالحيت مراجع غير دادگستري صالحيت عام مراجع دادگستري را منتفي نمي نمايد و 

صالحيت اداره تحقيق اوقاف در رسيدگي به موضوع تعيين متولي مانع از اين نيست كه دادگاه عمومي به دعوي مزبور  بر اين اساس ،

ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد  ٢٢شعبه  ٣١/٥/١٣٧٨مورخ  ٧٨/٢٧٢/٢٢رسيدگي نمايد . بنابراين دادنامه شماره 

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري صادر  ٢٧٠استناد ماده صحيح تشخيص داده مي شود . اين رأي كه به 

برگرفته از مجموعه قانون مدني معاونت حقوقي رياست گرديده براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم اإلتباع است . 

  جمهوري .

رخ مو ٨٩٣٣/٧و  ٤/٩/١٣٦٥مورخ  ٥٠٨٠/٧به نظريات اداره كل حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه به شماره هاي   –ب 

در مجموعه (( سيماي وقف در آرا و نظرات )) مراجعه  ١٩/٦/١٣٨٤مورخ  ٤٠٨٠/٧و  ٢٢/٢/١٣٨٢مورخ  ٦٥٩٦٦و  ٨/١٠/١٣٨١

 شود . 
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، به شده استده نادارة امور اماكن مذهبِي اسالمي، كه ترتيب خاصّي براي ادارة آنها دا .٢

 استثناي مساجد و مدارس ديني و تكايا.

 ذيصالح راجعادارة امور مؤسّسات و انجمن هاي خيريّه اي كه از طرف دولت يا ساير م .٣

 به سازمان محوّل شده يا بشود.

ر باشد مدي دادستان محلّ فاقد ادارة موسّسات و انجمن هاي خيرّيه اي كه به تشخيص .٤

 ه اي كهيريّ (تا تعيين تكليف از طرف دادگاه)، ضّم امين در مؤسّسات و انجمن هاي خ

ف طر زابه تشخيص دادستان محّل، مدير آن فاقد صالحيّت باشد (تا تعيين تكليف 

اظر نكه  دادگاه) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صالحيّت ناظر (در مواردي

 پيش بيني شده باشد).

كه متوّلي معيّن ندارد و اتّخاذ  ٤ستان هاي متروكة موقوفه ايرانجام امور مربوط به گو .٥

 تصميم الزم در مورد آنها.

 كمك مالي در زمينة تبليغ و نشر معارف اسالمي. .٦

                                                             
ماده يك قانون  ٥با لحاظ محتويات پرونده و نظر به اين كه بند ان عالي كشور : ديو ١٥/٧/١٣٧٦مورخ  ١٢رأي اصراري  . ٤

 ٦تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ناظر به گورستانهاي متروكه موقوفه اي است كه متولي معين ندارد و تبصره 

مكرر واقع در غرب بابل به  ٢٨٣٠طبق پرونده ثبتي پالك  قانون شهرداري ناظر به گورستانهاي عمومي غيرموقوفه است و ٩٦ماده 

از طرف رييس بلديه وقت بابل به عنوان مالكيت يك قطعه زمين به نام قبرستان عمومي درخواست ثبت   ٢٧/١٠/١٣١١موجب اظهارنامه 

در تاريخ )) شهرداري بابل (( بلديه و در دفتر توزيع اظهارنامه نيز به نام بلديه (قبرستان رودگر محله ) تعرفه شده ، سپس به نام 

سند مالكيت صادر شده و از طرف شهرداري به انجمن فرهنگيان بابل به صلح قطعي انتقال يافته است و اداره خواهان  ٥/١٢/١٣١٨

رستان بون محل دليلي بر مالكيت شخص واقف فرضي و يا بر وقفيت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مسجلين ذيل استشهاديه عموماً بر قب

گواهي داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نيز از وقفنامه و واقف اظهار بي اطالعي نموده اند لذا رأي تجديدنظرخواسته به 

  اتفاق آراء أعضاء هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نقض  مي گردد 

كيالت و ماده يك قانون تش ٥با توجه به بند  تانهاي متروكه :شوراي نگهبان در مورد گورس  ١٥/٤/١٣٧٣مورخ  ٥٩١٧نظريه 

عهده  دارد بهاختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه انجام امور مربوط به گورستانهاي متروكه موقوفه اي را كه متولي معين ن

قانون  ٩٦ماده  ٦آن قانون ، اطالق تبصره  قانون مذكور ، از زمان الزم اإلجرا شدن ١٨سازمان گذاشته است و با عنايت به ماده 

اي هآئين نامه مالي شهرداري ها لغو شده است و لذا از اين نظر خالف شرع نيست و تشخيص موارد گورستان  ٤٥شهرداري و ماده 

 نت حقوقيمدني معاو برگرفته از مجموعه قانونموقوفه و غير موقوفه ، با توجه به ضوابط شرعي ، از صالحيت شوراي نگهبان خارج است . 

 رياست جمهوري .



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٢    ا

  
اثالث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال ديگري كه )  ١٢/١٢/١٣٧٥ي ( الحاق .٧

به غير از عنوان وقف براي امور عاّم المنفعه و خيريّه اختصاص يافته در حكم موقوفات 

تحت نظارت اداره و  ٥عامه است و چنانچه فاقد متوّلي و متصدّي باشد با اذن ولي فقيه

 قرار خواهد گرفت.  ٦هنظارت سازمان اوقاف و امور خيريّ

يرة سامه و نحبس  ورعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال و رقبات اعم از وصيتنامه 

 جاريه در ادارة امور و مصرف عوايد آنها ضروري خواهد بود.

 وقّف بركه مت سرپرست سازمان بايد از طرف وليّ فقيه، ُمجاز در تصّدي اموري : ١تبصرة 

  اذن ولّي فقيه است.

و حضرت معصومه (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) بقاع متبرّكة حضرت رضا  : ٢تبصرة 

كه متولّي خاص نداشته باشد و  آنهاو موقوفات مربوط به (ع) و حضرت عبدالعظيم  (س)

                                                             
  مجوز مقام معظم رهبري :  . ٥

  م عليكم سال –نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه  –جناب حجت اإلسالم و المسلمين آقاي امام جماراني 

ن ماده يك قانو ٣جناب عالي مبني بر درخواست اجازه جهت اجراي بند هفت و تبصره  ٢٣/١٢/١٣٧٥مورخ  ١١٧٤٩/١٢٠نامه شماره 

  اوقاف به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد ، فرمودند : 

  معظم رهبري ، محمد گلپايگاني دفتر مقام     مراتب جهت اقدام ، ايفاد مي گردد .    )) درحدود موازين شرع مأذونيد (( 
 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص إعمال نظارت و تصدي در امور مربوط  ١٩/٤/١٣٧٨مورخ  ٢١١رأي  . ٦

نظر به اين كه إعمال اختيار نظارتي و تصدي در امور مربوط به موقوفات به نيابت از واقف و يا به قائم مقامي متولي از به موقوفات : 

مقوله وظايف و مسئوليت سازمان واحد دولتي محسوب نمي شود و تصميمات و اقدامات سازمان اوقاف در اين قبيل امور از مصاديق 

مورخ  ٥٥٨قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد ، بنابراين دادنامه شماره  ١١موضوع ماده  تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي

شعبه دوازدهم ديوان در حدي كه متضمن تأييد صالحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض واصله به نيابت و نمايندگي اماكن  ٧/٥/١٣٧٤

قانون ديوان عدالت  ٢٠د . اين رأي به استناد قسمت اخير ماده مذهبي و موقوفات است مطابق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گرد

برگرفته از مجموعه قانون مدني معاونت حقوقي رياست اداري ، براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه الزم اإلتباع است . 

 جمهوري .



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٣    ا

  
اي ادارة هر كدام آنها از طرف ولّي فقيه، نايب الّتوليه تعيين شده يا بشود، از موقوفاتي كه بر

  با سازمان خواهد بود. آنهاشمول اين قانون مستثني است و در غير اين صورت  ادارة 

ياز در نسازمان اوقاف و امور خيرّيه در صورت  : ) ١٢/١٢/١٣٧٥( الحاقي  ٣تبصرة 

زمان آن سا رپرستهفت باال با تأييد نماينده ولي فقيه و س مورد رقبات و اموال موضوع بند

اقدام  امناء هيأت ظور جلوگيري از تعدّي و تفريط در ادارة آنها نسبت به نصب امين يانبه م

  خواهد كرد.

از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف از نخست وزيري منتزع و ادارة حجّ و  : ٢ماده 

امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حّج و  مِي خارج از كشور وزيارت اماكن متبرّكة اسال

  ٧اوقاف و امور خيرّيه وابسته به وزارت ارشاد اسالمي اداره مي شود.

ايندة ورد نممهر موقوفه ، داراي شخصيّت حقوقي است و متوّلي يا سازمان حسب  : ٣ماده 

  آن مي باشد.

ا مدني ي قانون ّد وقف نامه و مقّرراتمتوّليِ موقوفه كسي است كه به موجب مفا : ٤ماده 

اين  ١٧ا ت ١٤ اين قانون ، واجد اين ِسمَت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعايت موادّ 

  قانون اقدام خواهد شد.

موقوفاتي كه متوّليِ آنها عزل يا فوت مي شود، تا تشخيص متوّلِي بعدي، و  : ١تبصرة 

ه مي شود، تا رفع ممنوعيّت يا ضمّ امين، در حكم موقوفاتي كه متوّلي آنها ممنوع المداخل

  ٨موقوفات بدون متولّي است.

                                                             
اداره كل حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه   ١٩/١٠/١٣٨٤مورخ  ٧٤٣٥/٧و  ١٩/٢/١٣٨٤مورخ  ٩٣٧/٧به نظريات شماره  . ٧

 رجوع شود . )) سيماي وقف در آرا و نظرات (( قضائيه در مجموعه 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٤    ا

  

وجود  ده اندشهرگاه شخص يا اشخاصي كه در وقف نامه به عنوان متوّلي معيّن  : ٢تبصرة 

گردد، ني ننداشته باشند و يا اوصاف مقرّر در وقف نامه منطبق با شخص يا اشخاص معيّ

  اّلتوليه است. موقوفه در حكم موقوفة مجهول

ام يا جام تمدر موقوفاتي كه شرِط مباشرت نشده باشد هرگاه متوّلي براي ان : ٣تبصرة 

ورد نجام مانايي قسمتي از امور مربوط به موقوفه وكيلي انتخاب كند، وكيل مزبور بايد توا

يفاي به ا وكالت را داشته باشد. در صورتي كه وكيل انتخابي، به تشخيص سازمان قادر

براي  و ماهدايف محولّه نباشد مراتب كتبًا به متوّلي ابالغ خواهد شد. هرگاه ظرف وظ

غيير وكيل م به تاقدا متولّيان مقيم ايران و چهار ماه براي متوّليان مقيم خارج كشور، متوّلي

غ ا ابالبور ، ننمايد موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانايي وكيل مزب

اند  اب شدهدخالت ممنوع مي شود. اين حكم شامل وكاليي كه قبالً نيز انتخسازمان از 

  خواهد بود.

ين اه عهدة ة آن بسازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه مي تواند در اموري كه ادار : ٥ماده 

ن يا ن اميسازمان است شخص يا هيأتي از اشخاص متديّن و معروف به امانت را به عنوا

  نمايد.هيأت امنا تعيين 

نحوة انتخاب و بركناري و شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت  : ١تبصرة 

منا و ميزان حّق الّزحمة آنان، همچنين نظامات راجع به حفظ و نگهداري اماكن و اموالي أ

                و اوقاف و امور خيريّه مي باشد، به موجب  كه ادارة آن به عهدة سازمان حجّ 

                                                                                                                                                           
هيأت وزيران و نظريه  ٣٠/٩/١٣٦٥آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  ٦به ماده  . ٨

  مراجعه شود.  ))سيماي وقف در آرا و نظرات (( مجموعه ا.ح.ق در   ١٦/٢/١٣٨٦مورخ  ٧٤٧/٧شماره 
 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٥    ا

  

كه بر اساس مقّررات و سنن و خصوصّيات اماكن مربوط كه به تصويب  ٩نامه هايي آيين

   ١٠هيأت وزيران مي رسد، خواهد بود.

نذور نقدي كه  جهت مشخّصي براي مصرف آن معيّن نشده است و وجوه  : ٢تبصرة 

ب حاصل از فروش اموال منقولِ زايد بر احتياجي كه به اين قبيل اماكن اهدا مي شود، با جل

  ١١نظر ادارة اوقاف، به وسيلة هيأت امنا به ترتيب در امور ذيل مصرف مي شود:

  . عمران و آبادي اماكن مذكور. الف

  . تدارك وسايل رفاه و بهداشت زوّار اين اماكن و ساكنان ناحيه. ب

  . نشر معارف اسالمي و تبلبغات مذهبي و تعظيم شعاير ديني در آن محلّ. ج

  . كمك به مدارس علوم ديني در آن محلّ. د

  . خيرات و مبرّات مطلقه. ه

                                                             
به آئين نامه نحوه انتخاب و بركناري شرايط و حدود اختيارات و وظايف امين يا هيأت أمناي اماكن اسالمي و موقوفات مصوب  . ٩

 با اصالحات بعدي در اين مجموعه رجوع شود .  ١٠/٢/١٣٦٥

ق.م ، مطالبه مخارج مربوط به إحياء از  ٥٠٢و  ٢٦٧با استفاده از مالك مواد ا.ح.ق :   ١٣/٨/١٣٧٧مورخ  ١٣٤٠/٧نظريه  . ١٠

اوقاف كه بدون إذن انجام گرديده قانوني نمي باشد . تصرفات اداره در آن قسمت از محدوده زمين موقوفه كه داراي بناي تاريخي 

قانون تعزيرات ، موكول به إذن سازمان ميراث فرهنگي است  ٥٦٤حفاظت مي كند به استناد ماده  است و سازمان ميراث فرهنگي آن را

 برگرفته از مجموعه قانون مدني معاونت حقوقي رياست جمهوري .كه مي بايست در اين تصرف ضوابط مصوب و اعالم شده رعايت گردد . 

عريف قانوني وقف كه عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منافع با عنايت به تا.ح.ق :   ١٢/٤/١٣٩١مورخ  ٧٠٠/٧نظريه  . ١١

آن ، وجه نقد را نمي توان عيني تلقي كرد كه منافع آن در دراز مدت قابل بهره برداري باشد بلكه ارزش آن يك امر اعتباري است كه 

يارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به به مرور زمان كم و زايل مي گردد و بر همين اساس در مقررات مربوط به تشكيالت و اخت

نماينده موقوفه اين اختيار داده شده كه وجوه زايد بر احتياج موقوفه و همچنين نذوراتي كه از طرف مردم داده مي شود و جهت معيني 

 براي آن در نظر گرفته نشده براي موقوفه ملك خريداري نمايد . 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٦    ا

  

 وم است بر ساير مصارف مقدّ  آنهاصرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين  : ٦ماده 

 نهاآيح از ري صحمتولّي موظّف است موجبات آباداني َرقَّبات موقوفه را در جهت بهره بردا

  به منظور اجراي نّيات واقف فراهم آورد.

زي آن نوسا ودر صورتي كه درآمد يكسالة موقوفه يا اماكن اسالمي براي تعمير  تبصره :

صرف كافي نباشد، درآمد دو يا چند سال در حساب مخصوصي ذخيره و به موقع به م

  خواهد رسيد.

وفه تعدّي يا تفريط نمايد يا در هر گاه متوّلي يا ناظر نسبت به عين يا منافع موق : ٧ماده 

مربوط، مسامحه و  ١٢انجام وظايف مقرّر در وقف نامه و قانون و آيين نامه ها و مقرّرات

اهمال ورزد، با رسيدگي شعبة تحقيق و حكم دادگاه ، حسب مورد معزول يا ممنوع 

  المداخله يا ضّم امين خواهد شد.

نّظاره حّق ال توليه ودر زمان ممنوعيّت، حقّ الّ به متوّلي و ناظر ممنوع المداخله  : ١تبصرة 

 ي شود،مين ماتعلّق نخواهد گرفت مگر آن كه برائت آنان ثابت شود و در مواردي كه ضمّ 

  اوقاف حّق امين را خواهد پرداخت.  

  گاه ها د، داددر مواردي كه مطابق قانون مدني يا اين قانون ضّم امين مي شو : ٢تبصرة 

  د.ن كننان حجّ و اوقاف و امور خيريّه را هم به عنوان امين تعييمي توانند سازم

                                                             
قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و  ٧نگهبان در خصوص ماده فقهاي شوراي  ٧/٣/١٣٧٤نظريه مورخ  . ١٢

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ، نسبت به  ٧عموم آيين نامه ها و مقررات )) مذكور در ماده ((  امور خيريه : 

متولي منصوص كه خيانت در عين و منافع موقوفه نمي نمايد به لحاظ اين كه دادگاه حكم به معزول شدن و يا ممنوع المداخله بودن 

خالف موازين شرع است و تأييد سابق شوراي نگهبان به دليل انصراف آن به موارد خيانت متولي  وي مي كند و يا ضّم امين مي نمايد

 برگرفته از مجموعه قانون مدني معاونت حقوقي رياست جمهوري .بوده است . 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٧    ا

  

اي بنياده سات ونسبت به تعدّي و تفريط  يا ساير تخلّفات مديران و امناي مؤسّ : ٣تبصرة 

امة ناساس  تي كهخيريّه، طبق اساس نامة مؤسّسه، و بنياد مربوط اقدام خواهد شد و در صور

ّده و ين مااص باشد، مشمول مقرّرات پيش بيني شده در در اين موارد ساكت يا ناق آنها

  تبصره هاي آن خواهند بود.

يران و نا و مدر و امكلّّية مباشران موقوفات و اماكن مذهبي اعّم از متولّي و ناظ : ٤تبصرة 

در  واشند بامناي مؤسّسات و بنياد هاي خيريّة مذكور در اين قانون در حكم امين مي 

 جبران وال وريط يا تخلّفات ديگر، ملزم به تأدية حقوق و وجوه و امصورت تعّدي يا تف

ز اشد، ايفري بكمشمول عناوين  آنهاخسارات ناشي از َاعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل 

  طريق مراجع قضايي نيز تعقيب و به مجازات مقّرر محكوم خواهند شد.

ف لقه وقبه صيغة مّبرات مط درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه : ٨ماده 

 وقوفاتران مشده قابل مصرف در تحقيق و تبليغ و نشر كتب در زمينة معارف اسالمي و عم

  مي رسد. مي باشد ، زير نظر سازمان به مصرف

      رچه بالّت گقبه سبب  آنهادرآمد موقوفات معتذّر المصرف و موقوفاتي كه عوايد  تبصره :

در  اوقاف تحقيقِ شعب پس انداز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نباشد، با تشخيص 

كه  وفاتيموارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف مي رسد.آن قسمت از درآمد موق

ر به نظ اقرب به علّت كثرت عوايد، زايد بر مصرف متعارف باشد، حتّي االمكان در موارد

اهد رف خورت نبودن مورد اقرب، در مطلق ُامور خيرّيه به مصواقف صرف گردد و در صو

به  رّر ،رسيد. مقصود از متعذّر المصرف آن است كه صرف درآمد موقوفه در مصارف مق

  باشد.نقدور علّت فراهم نبودن وسايل و يا انتفاي موضوع و يا عدم احتياج به مصرف، م



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٨    ا

  

به مواردي كه در بندهاي ماده يك اين  سازمان حجّ و اوقاف و امور خيرّيه نسبت : ٩ماده 

قانون به عهدة آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متوّلي يا امنا يا موقوفٌ عليهم، حقّ 

تقاضاي ثبت و ساير اقدامات الزم و اعتراض و اقامة دعوي را دارد. همچنين مي تواند در 

مربوط، وارد دعوي  مواردي كه الزم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد، در دعاوي

  و به احكام صادره اعتراض كند. ١٣شده

                                                             
  :  ١٣٧٩از قانون آ.د.م مصوب   . ١٣

حق مد مستقًال حقي قايل باشد و يا خود را در هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خو  – ١٣٠ماده 

 يدگي درشدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعالم نشده است ، وارد دعوي گردد ، چه اين كه رس

رح است وي در آنجا مطمرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر ، در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دع

  تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعال نمايد . 

اشد بدادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به عالوه يك نسخه  – ١٣١ماده 

  و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود . 

پس از وصول دادخواست شخص ثالث ، وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعالم مي گردد و نسخه اي از  – ١٣٢ماده 

سي دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود . در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادر

  تغيير و به اصحاب دعوي ابالغ خواهد شد . 

 اصلي منوط هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي – ١٣٣ماده 

  به رسيدگي به دعواي ثالث  نمي باشد دعوي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند . 

ي يبات دادرساعتراض شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود . ترت رّد يا ابطال دادخواست و يا ردّ – ١٣٤ماده 

  در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است . 

صوب قانون تشكيالت م ٩طبق ماده  تعيين متولي با دادگاه نيست . سازمان اوقافا.ح.ق :   ٢٤/٥/١٣٧٨مورخ  ٢٢٥٥/٧نظريه 

  حق اقامه دعوي يا ورود در دعاوي اقامه شده را دارد .  ١٣٦٣

 قانون تشكيالت و ٩و  ٣و مواد  ١٣٧٨ق.آ.د.ك مصوب  ٩با توجه به ماده ا.ح.ق :   ١٦/٥/١٣٨٩مورخ  ٢٨٨١/٧از نظريه 

صوص از عام و خاص داراي شخصيت حقوقي است و متولي من ، موقوفات أعم ١٣٦٣اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 

ا وقوفه يموقوفه نماينده آن بوده و شاكي خصوص تلقي مي شود و در صورت فقدان متولي يا عزل يا فوت وي يا مجهول التوليه بودن م

يفري عم از كد شده حق اقامه دعوي أعدم اقدام متولي با توجه به بند يك ماده يك قانون ياد شده ، سازمان اوقاف در حدود مقررات يا

م در و حقوقي را دارد . بديهي است هر ذي نفع يا ذي سمت قانوني ديگري نظير مستاجرين موقوفه يا امين منصوب يا موقوف عليه

  موقوفات خاص نيز حسب مورد مي توانند شاكي خصوصي تلقي شوند .

موقوفات عام چنانچه فاقد متولي يا مجهول التوليه باشد و در موقوفات خاص در ا.ح.ق :   ٢/١١/١٣٨٤مورخ  ٧٨١٧/٧نظريه 

صورتي كه مصلحت وقف و بطون الحقه يا رفع اختالف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد ، اداره امور موقوفات به عهده 

 ٩تيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ) . طبق ماده قانون تشكيالت و اخ ١ماده  ١سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است ( بند 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ١٩    ا

  

در كلّيّة موارد مذكور در اين مادّه سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه، موقوفات  تبصره :

عاّم، بقاع متبرّكه، اماكن مذهبي اسالمي، مدارس علوم ديني و مؤسّسات و بنيادهاي خيريّه، 

  ١٤و ثبتي و اجرايي معاف مي باشند. از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي

ثبت معامالت راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسّسات خيرّية مذكور  : ١٠ماده 

در دفاتر اسناد رسمي، موكول به موافقت سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه  ٩در ماده 

                                                                                                                                                           
به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محول شده است ، در صورت عدم  ١قانون مزبور، نسبت به مواردي كه در بندهاي ذيل ماده 

دعوي را دارد و در مواردي كه الزم بداند و  اقدام متولي يا أمناء يا موقوف عليهم ، سازمان نامبرده حق اقدامات الزم و اعتراض و اقامه

مصلحت موقوفه ايجاب كند حق دارد در دعاوي مربوط وارد شود و يا به احكام صادره اعتراض كند و لذا در اين موارد چنانچه متولي 

  وظيفه خود را انجام دهد نيازي به دخالت سازمان نيست . 

صوًال در وقف اهمان قانون ،  ١١قانون مدني و مفهوم مخالف ماده  ٨٠تا  ٧٥و نيز مواد با توجه به بند يك ماده يك قانون سابق الذكر 

 ١ند خاص تشخيص مصلحت وقف با متولي است . اما در مواردي كه مصلحت وقف ايجاب نمايد، سازمان اوقاف مي تواند مستندًا به ب

ود قابل انون مزبور تعارضي وجود ندارد و هر كدام در جاي خق ٩و  ٧ماده يك همان قانون دخالت نمايد . اضافه مي شود بين مواد 

  إعمال مي باشد . 

رييس قوه قضائيه به روساي محترم كليه واحدهاي قضايي ( محاكم عمومي  ١٢/٢/١٣٨٦مورخ  ١٣٤٧/٨٦/١بخشنامه 

چيدگي و اوقاف به لحاظ پي نظر به اينكه اكثر پرونده هاي مربوط به دعاوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور ) سراسر كشور : 

 تخصصي بودن در محاكم دچار اطاله دادرسي مي شوند و طريقه موصوف ، امور جاري سازمان حج و اوقاف ، و خدمات دهي آن به

 ٢/٧١٤٧/١ مردم را مختل مي نمايد و مدت ها طول مي كشد تا پرونده ها منجر به نتيجه گردد بنابراين ضمن تأكيد بر بخشنامه شماره

ز رياست وقت قوه قضائيه (( راجع به اولويت خاص در رسيدگي )) و همچنين در  اجراي مقررات بند (( و )) ا ١/٥/١٣٧٠رخ مو

ونه ، به منظور جلوگيري از تطويل دادرسي در رسيدگي به اين گ ١٥/١١/١٣٨٤طرح رفع اطاله دادرسي مصوب  ٢دستورالعمل شماره 

مومي حاكم (عيت و كيفيت پرونده ها در هر حوزه قضايي كه ايجاب مي نمايد ؛ شعبه يا شعبي از مپرونده ها مقتضي است با  توجه به كم

. زمينه ، تجديد نظر و ديوان عالي كشور ) جهت رسيدگي تخصصي و تسريع در دادرسي پرونده هاي مطروحه اختصاص يابد تا إنشاء ا..

  برگرفته از مجموعه قانون مدني معاونت حقوقي رياست جمهوري ..  رفع مشكالت موجود حقوقي و قضايي اين امر خير فراهم آيد
 

مورخه هاي  ١٣٦٣قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  ٩به قوانين استفساريه تبصره ذيل ماده  . ١٤

ري و همچنين نظريات اداره هيأت عمومي ديوان عدالت ادا ٢/١/١٣٧٥مورخ  ٥٦و رأي شماره   ١٣/٦/١٣٧٩و  ٢٨/٢/١٣٧٩

و  ٨/٥/١٣٨٠مورخ  ٤٢٣٥/٧و  ١٣/٢/١٣٨٠مورخ  ١٤٤٠/٧و  ٢/٤/١٣٧٨مورخ   ٢٤٨٣/٧حقوقي قوه قضائيه به شماره هاي  

و  ٤/١١/١٣٨٥مورخ  ٨٤١٩/٧و  ١٠/٨/١٣٨٤مورخ   ٥٦١١/٧و  ٣/٧/١٣٨٢مورخ  ٥٥١٧/٧و  ١٠/٩/١٣٨١مورخ  ٨٣٠٠/٧

و  ٢٥/٨/١٣٨٩مورخ  ٥١٣٥/٧و  ١٨/٨/١٣٨٨مورخ  ٥١٠٩/٧و  ٢٠/٩/١٣٩٠رخ مو ٤١٤٤/٧و  ٢١/٨/١٣٩٠مورخ  ٣٩٢١/٧

 رجوع شود . ))سيماي وقف در آرا و نظرات (( در مجموعه  ٤/١٠/١٣٩٠مورخ  ٤٣١٧/٧



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٠    ا

  
ناِد راجع به وقف را رونوشت مصدّق وقف نامه ها و اسمكلفند  است. دفاتر اسناد رسمي 

  ظرف ده روز پس از ثبت، به ادارة اوقاف مربوطه ارسال دارند.   

رونوشت مصدّق اسناد مالكيّت وقف را پس از صدور، به مكلفند  ادارات ثبت  تبصره :

ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون، موظفندادارة اوقاف محلّ تحويل نمايند. متولّيان نيز 

اسناد مالكّيت و رونوشت وقف نامه هاي موجودِ نزد خود را براي حفظ و رونوشت مصدّق 

  ١٥نگهداري به ادارة اوقاف مربوط تسليم دارند.

وقوفات ت به محقّ التّولية متوّلي و يا سازمان (در قبال اِعمال توليت نسب : ١١ماده 

ي كه ر صورتو د تمتصّرفي)، همچنين حقّ النّظارة ناظر را به ميزان مقرّر در وقف نامه اس

شد، حقّ شده بايين نوقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حّق التّوليه و حق النّظاره در آن تع

  التّوليه به مقدار اجرت المثل از عايدات خالص خواهد بود.

قّ قّل و حاي مستسازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه وجوهي را كه از محّل هداي : ١٢ماده 

هيأت  تصويب و به نّظاره دريافت مي دارد طبق بودجه اي كه هر سال تنظيمالتّوليه و حّق ال

  دولت خواهد رساند رأساً به مصرف مي رساند.

 موقوفه قَباتوجوهي كه از محلّ پذيره و اهدايي حاصل از اجاره و استيجار رَ  : ١٣ماده 

  سيد.ردريافت مي گردد از عوايد همان موقوفات محسوب و به مصارف مقّرره خواهد 

يب ه تصوبتبصره : نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مطابق آيين نامه اي است كه 

  هيأت دولت خواهد رسيد.

                                                             
 هيأت وزيران مراجعه شود .  ١٠/٢/١٣٦٥آيين نامه اجرايي همين قانون مصوب  ٤٢به ماده   . ١٥



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢١    ا

  

تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و نيز صدور مفاصاحساب و تطبيق  : ١٤ماده 

اين  ٧مصارف با مفادّ وقف نامه و تشخيص متوّلي و ناظر و موقوٌف عليهم (با رعايت ماده 

قانون و تبصره هاي آن) با شعب تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التّوليه در 

  ١٦صورتي كه مظنّة تعدّي و تفريط متولّي نباشد.

ن آعَِب هيأت تحقيق اوقاف مركّب از دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و شُ : ١٥ماده 

  گردد. بر حسب ضرورت در مراكز استان ها و شهرستان ها تأسيس مي

ادارات اوقاف و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض داشته باشند مي توانند  تبصره :

پس از ابالغ نظر شعبة تحقيق، اعتراض خود را در دادگاه هاي دادگستري  طرح نمايند. 

  ١٧حكم اين مادّه در مورد بنيادها و مؤسّسات خيريّه و اماكن مذهبي اسالمي نيز جاري است.

مورد اراضي كه براي احداث مراكز آموزشي يا درماني وقف مي شود در  در : ١٦ماده 

صورتي كه متوّلي بدون عذر مّوجه در مدّت مناسب با تشخيص سازمان، اقدام مؤّثري براي 

احداث آن مراكز نكند و الزام متوّلي هم به انجام آن ممكن نباشد سازمان مي تواند حسب 

آموزش و پرورش ، وزارت بهداري ، سازمان  مورد آن اراضي را در اختيار وزارت

بهزيستي، هالل احمِر محّل يا سازمان ديگري كه وظايف آن متناسب با اهداف واقف باشد 

  قرار دهد تا اقدام الزم به عمل آورند.  
                                                             

اگر در وقفنامه توليت به ارشد و يا أورع اوالد واقف نسًال بعد نسل و بطناً  - ١ ا.ح.ق :  ٧/٩/١٣٧٧مورخ  ٤٦٤٥/٧نظريه   . ١٦

در صورت  - ٢بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاريفي كه در قانون از توليت منصوص شده ، منصوص التوليه خواهد بود.   

در صورتي كه خيانت متولي منصوص بر دادگاه محرز شود  – ٣ندارد.   وجود متولي منصوص ، تعيين توليت غير منصوص مجوز قانوني

با فرض إحراز خيانت متولي و عدم امكان عزل آن  – ٤اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد ، دادگاه نمي تواند متولي را عزل كند.   

  ق.م ضم امين مي كند .  ٧٩، دادگاه برابر مقررات ماده 
مورخ  ٦٦٧٨/٧،  ١٧/٣/١٣٨٨مورخ  ١٦٩٥/٧،  ٢٣/٢/١٣٨٨مورخ  ١١٠٣/٧،  ١٩/٧/١٣٨٥مورخ  ٥٥٤٧/٧به نظريات  . ١٧

 )) سيماي وقف در آرا و نظرات((ا.ح.ق در مجموعه   ١/٤/١٣٨٩مورخ  ١٩٨٩/٧و  ٣١/٣/١٣٨٩مورخ  ١٩٨٩/٧،  ٢٨/١٠/١٣٨٩

  انتشارات رياست جمهوري . –پ چهارم چا –برگرفته از مجموعه قوانين و مقررات اوقاف مراجعه شود . 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٢    ا

  

يشنهاد پيق با آيين نامه هاي اجرايي اين قانون و كيفيّت تحقيق در شعب تحق  : ١٧ماده 

  سازمان، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

جرا شدن زم االاريخ الكّليّة قوانين و مقّرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد از ت : ١٨ماده 

روز  جلسة فده تبصره دراين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و ه

 و در يكشنبه دوّم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و سة مجلس شوراي اسالمي تصويب

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ٦/١٠/١٣٦٣تاريخ 

  رييس مجلس شوراي اسالمي

  علي اكبر هاشمي رفسنجاني 

  

  

  

  

  

  

   

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٣    ا

  

و اختيارات تشكيالت قانون  ٩ـ قانون استفسارّيه تبصرة ذيل ماده  ١/٣

آستان قدس معافيت در باب  ١٣٦٣مصوب ازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه س

  )٢٨/٢/١٣٧٩(مصوّب رضوي و موقوفات آن 

  موضوع استفساريه:

ذكور م» رّكهاع متببق«آيا بقعة متبرّكة حضرت امام رضا عليه السّالم به لحاظ اطالق عبارت 

ور خيريّه قانون تشكيالت و اخيارات سازمان حّج و اوقاف و ام ٩در تبصرة ذيل ماده 

 زينه هايهمشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و  ٢/١٠/١٣٦٣مصوّب 

  جرايي اين تبصره مي شود يا منصرف از آن است ؟ دادرسي و ثبتي و ا

  نظر مجلس :

بارت طالق عحاظ اماده واحده : بقعه متبرّكه و موقوفات حضرت امام رضا عليه السّالم به ل

مان حّج و اوقاف قانون تشكيالت و اختيارات ساز ٩بقاع متبرّكه مذكور در تبصرة ذيل ماده 

مخارج و  برخورداري از مزاياي معافيت از پرداختمشمول  ١٣٦٣و امور خيريّه مصوّب 

  هزينه هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره مي شود.

 هشتم وقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علني روز چهارشنبه مّورخ بيست 

يخ ر تارارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و د

  تأييد شوراي نگهبان رسيده است. به ٢/٣/١٣٧٩

  رييس مجلس شوراي اسالمي

  علي اكبر ناطق نوري 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٤    ا

  

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان  ٩قانون استفسارّيه تبصرة ذيل ماده  -  ٢/٣

بقاع متبّركه حضرت معافيت در باب  ١٣٦٣حجّ و اوقاف و امور خيرّيه مصوّب 

  ١٣/٦/١٣٧٩ آن مصوّب و موقوفات(ع)  و حضرت عبدالعظيم(س)  معصومه

  موضوع استفساريه:

و  لسّالماو حضرت معصومه عليها (ع) ماده واحده : آيا بقاع متبركة حضرت عبدالعظيم 
انون ق ٩ده به لحاظ اطالق عبارت بقاع متبرّكه مذكور در تبصرة ذيل ما آنهاموقوفات 

همانند بقعة  ٢/١٠/١٣٦٣تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيرّيه مصوّب 
رداخت از پ متبرّكة حضرت امام رضا عليه السّالم مشمول برخورداري از مزاياي معافيت

  و اجرايي اين تبصره مي شوند؟مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي 

  نظر مجلس : 

به  آنهات و حضرت معصومه عليها السّالم و موقوفا(ع) بقاع متبرّكة حضرت عبدالعظيم 
ت و اختيارات قانون تشكيال ٩لحاظ اطالق عبارت بقاع متبّركه مذكور در تبصرة ذيل ماده 

حضرت امام  قعة متبرّكةهمانند ب ٢/١٠/١٣٦٣سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه مصوّب 
ه هاي هزين رضا عليه السّالم مشمول برخورداري از مزاياي معافيت از پرداخت مخارج و

  دادرسي و ثبتي و اجرايي اين تبصره مي شوند.

ماه  هريورشقانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورّخ سيزدهم 
به  ٢٣/٦/١٣٧٩ي اسالمي تصويب و در تاريخ يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورا

  تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
  رييس مجلس شوراي اسالمي

  مهدي كروبي



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٥    ا

  

  طرح توجيه -  ٤

  ادارات اوقاف و امور خيريّه

  در خصوص نظارت بر اعمال متولّيان موقوفات

    مقّدمه

صّوب ميريّه مور خابه دنبال اجراي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و       

ه بزيران، مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه هاي اجرايي آن، مصوّب هيات و ٢/١٠/١٣٦٣

ا كر و بالذّ دليل تفسيرهاي مختلف توسّط ادارات و افراد ذيربط از آيين نامه هاي فوق

شاهده مالبًا غود و شه بسياري از موقوفات عاّمه به وسيلة متولّيان اداره مي عنايت به اين ك

عي و ين شرشده است كه رقبات متعدّدي از موقوفات مزبور به علّت عدم آگاهي به مواز

الح صطه و قوانين جاري و يا تفسيرهاي مختلف از حالت وقف خارج و يا بدون رعايت غب

ده از ستفاا وءت، لذا به منظور جلوگيري از هر گونه سوقف در يد اشخاص قرار گرفته اس

 ريّه وور خيموقوفات و رعايت موازين شرعي و قانوني از سوي ادارات حّج و اوقاف و ام

ارات ايف ادن، وظمتولّيان، به استناد تبصرة يك ماده يك قانون تشكيالت و اختيارات سازما

ير ابالغ زه شرح اشد بتي كه داراي متولّي مي بحّج و اوقاف و امور خيرّيه در رابطه با موقوفا

  مي گردد :

انون تشكيالت و ق ١ماده  ٢ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه به استناد تبصرة  : ١ماده 

  اختيارات سازمان در مورد بقاع متبرّكه :

  .رضوي) (آستان قدسالثّناء  الف . حضرت عليّ بن موسي الرضا عليه آالف الّتحيه و

  (ع) (شاهچراغ).ب . حضرت احمد بن موسي 

  (س).ج . حضرت فاطمه معصومه 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٦    ا

  

عّظم قام مو موقوفات مربوط به بقاع مزبور كه از طرف م(ع) د . حضرت عبدالعظيم حسني

ظارتي ت و نرهبري براي ادارة آنها توليت معيّن و منصوب گرديده است، هيچ گونه دخال

  نخواهند داشت.

 ن و نصبي معيّمقام معظّم رهبري براي ادارة موقوفه اي، متولّ چنانچه از طرف : ٢ماده 

ن ورد ايدر م شده باشد، ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه مجاز به دخالت و يا نظارت

  گونه موقوفات نخواهند بود.

ور ف و اممتولّيان منصوصي كه با تشخيص ادارات تحقيق سازمان حّج و اوقا : ٣ماده 

ز او تفريط نباشند  قانون فوق االشعار در مظاَنّ تعّدي ١٤د قسمت آخر ماده خيريّه به استنا

ات ادار تسليم صورتحساب درآمد هزينه و اخذ مفاصاحساب از شعب تحقيق معاف بوده و

  مود.نحّج و اوقاف و امور خيريّه بر اعمال اين گونه متوّليان نظارت نخواهند 

 نونقا ٢ه ر مادبخواهند از معافيت هاي مقرّر د در صورتي كه اين گونه متولّيان تبصره :

ي آن اجراي نامة ماليات هاي مستقيم استفاده نمايند، ملزم به رعايت ضوابط مقرّر در آيين

  قانون ، مي باشند.

ه هاي آن، قانون تشكيالت و اختيارات سازمان و آيين نام ١٤به موجب ماده  : ٤ماده 

 ا مفادبو صدور مفاصاحساب و تطبيق مصارف آن تحقيق در جمع و خرج عوايد موقوفات 

من اله ضوقف نامه از وظايف شعب ادارات تحقيق است. لذا شعب مذكور موظّفند همه س

اين طرح نباشند به  ٣و  ٢اقدام به موقع در اين مورد ، اسامي متولّياني را كه مشمول موادّ 

وقع در د به متواننبتا آن ادارات  ادارات حجّ و اوقاف و امور خيّريه شهرستان مربوطه اعالم

مور اوده و مل نمتنظيم اسناد معامالت راجع به عين يا منافع اين قبيل موقوفات، نظارت كا

  ردد.نجام گاحّل، ممربوط به موقوفه با نظارت استصوابي ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه 

از مظاَنّ تعدّي و تفريط، بديهي است به محض خروج هر يك از متولّيان مشمول اين ماده 

  موضوع نظارت نيز، مرتفع خواهد شد.



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٧    ا

  

ادارات اوقاف و  مجوّز مقام معظّم رهبري در مورد اجراي طرح توجيه -  ١/٤

  امور خيريه 
  بسمه تعالي

  ٣٥٠٣/١شماره : 

   ١٤/٨/١٣٦٩تاريخ : 

  جناب حجّت االسالم و المسلمين آقاي امام جماراني

  سرپرست سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّهنمايندة محترم وليّ فقيه و 

  با سالم،

ازمان سدر خصوص نظارت آن  ٢٣/٧/١٣٦٩مورّخ  ٥٩٣١/١٢٠طرح ارسالي طي نامة شمارة 

ظّم قام معضار مبر اعمال متولّيان موقوفات كه اصل آن به پيوست ارسال مي گردد، به استح

  رهبري رسيد. در ذيل همين نامه مقرّر فرمودند :

  ّجت االسالم آقاي جمارانيجناب ح

 ، خوب و ، با رعايت احتياط در اجراي مضمون وقف نامه ها عمل به اين آيين نامه

  .  ٧/٨/١٣٦٩مفيد است و با آن موافقت مي شود 

  دفتر مقام معظّم رهبري

  حمدي گلپايگانيم                                                                                                       

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٨    ا

  

  دستورالعمل سازمان... در مورد نحوة اجراي طرح توجيه...  . ٢/٤

  بسمه تعالي

  ٢٩٨٨/٤١٠شماره : 

   ٥/١١/٧٠تاريخ : 

صوّب مقام مدر مورد اجراي طرح  ١٩/١٠/٦٩مورّخ  ٣٤٦٤/٤١٠پيرو بخشنامة شماره       

تولّيان، عمال مّية امعظّم رهبري مربوط به نظارت استصوابي ادارات اوقاف امور خيريّه بر كلّ

 براي چون از طرف بعضي از ادارات و متولّيان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترك

ل اِعما ر مورددشده است، لذا به منظور ايجاد رويّة واحد در ادارات موقوفات نظر خواهي 

  نظارت استصوابي، متذَكّر مي گردد :

لّيّة اعمال د بر كده انبرابر مفاد ماده چهار مصوّبه، ادارات اوقاف و امور خيرّيه مكلّف ش . ١

 ومايند نظارت نمتولّيان مشمول اين ماده كه به وسيلة شعب تحقيق مشّخص و اعالم گرديده 

اد اجارة يم اسن، تنظارت شامل كلّيّة مراحل ادارة موقوفه اعّم از مراحل ثبتي و قضاييظاين ن

ل ِاعما براينرقبات، تصويب بودجة فردي موقوفه ، اجراي صحيح نّيات واقف مي باشد. بنا

رآمد دنظارت بدون افتتاح حساب مشترك براي نظارت استصوابي در مورد مصرف صحيح 

  در اجراي وقفنامه، ميّسر نيست.

اهي سازمان چون استفاده از معافيّت مالياتي موقوفات برابر قانون منوط به تأييد و گو . ٢

طرح مصوّب، بخواهند از  ٣اوقاف و امور خيريّه است و چنانچه متولّيان مشمول ماده 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٢٩    ا

  
عمل نمايند و در صورتي كه از اين  ٤معافيّت مالياتي استفاده نمايند بايد برابر مفاد ماده 

  بابت ضرري متوّجه موقوفه بشود مسؤوليّت به عهدة متولّي خواهد بود.

وقاف ادارات اشد اتي كه درآمد ساليانة آنها كمتر از سه ميليون ريال بدر مورد موقوفا . ٣

اب تاح حسن افتمي توانند با رعايت قانون و مقّررات جاري با كسب مجوّز از سازمان، بدو

يگيري پليّت مشترك نظارت استصوابي خود را به طريق اطمينان بخش اِعمال نمايند. مسؤو

  مدير كّل استان خواهد بود. جهت اجراي مفاد مصوّبه، به عهدة

  سّيد مهدي امام جماراني         

  نمايندة وليّ فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريّه

  

  

  

  

   

  

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٠    ا

  

ماده يك قانون تشكيالت  ٧در مورد بند استجازه از مقام معظم رهبري  -  ٥

  و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
  بسمه تعالي

  ١١٧٤٩/١٢٠شماره : 
  ١٣/١٢/١٣٧٥تاريخ :            

  دامت بركاتهمحضر مبارك مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنه اي 

  با عرض سالم و اداي مراتب تحيّت

 الت وهمان طور كه خاطر مبارك مستحضر است ، برابر بند يك ماده يك قانون تشكي

يا  ي بودهمتول ريه ، اداره امور موقوفات عام كه فاقداختيارات سازمان اوقاف و امور خي

يا  ومجهول التوليه است و موقوفات خاص در صورتي كه مصلحت وقف و بطون الحقه 

وقاف ازمان رفع اختالف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد يكي از وظايف سا

ه لي فقيوطرف  زمان بايد ازو امور خيريه است و برابر تبصره يك همان ماده ، سرپرست سا

خ تاري مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر إذن ولي فقيه است باشد و اين اجازه در

ح صادر ، از طرف حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه به اين شر ٢٥/١٠/١٣٦٣

  گرديده است :

  بسمه تعالي

دگي نماين حفظ ضاته را باجناب حجه االسالم آقاي حاج مهدي امام جماراني دامت افا      
  دم . ان دااز طرف اينجانب اجازه تصدي اموري كه مربوط به ولي فقيه است در آن سازم

  روح اهللا الموسوي الخميني  ٢٥/١٠/١٣٦٣

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣١    ا

  
تعالي ز حضراپس از رحلت حضرت امام ، طبق يك بيانيه كلي و با ذكر كلمه اوقاف       

، حبوساته و مه منظور تعيين تكليف اثالث باقياين إذن تجديد گرديده است . اخيرًا ، ب

ختصاص فعه انذور، صدقات و اموال ديگري كه به غير از عنوان وقف براي امور عام المن

 ه و ياادار يافته است و تاكنون وسيله سازمان اوقاف مسائل اين قبيل اموال حسب مورد

نون ك قاره سه ماده ينظارت مي گرديده است ماده واحده اي به عنوان بند هفت و تبص

  اوقاف با تصويب مجلس شوراي اسالمي به اين شرح اضافه گرديده :

 ز عنوانه به غير ا. اثالث باقيه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و هر مال ديگري ك ٧بند       

نانچه چست و اوقف براي امور عام المنفعه و خيريه اختصاص يافته در حكم موقوفات عامه 

امور  قاف وفاقد متولي و متصدي باشد با إذن ولي فقيه تحت اداره و نظارت سازمان او

ز ات أعم رقبا اهد گرفت. رعايت مفاد اسناد تنظيمي مربوط به اين اموال وخيريه قرار خو

  .  هد بودي خواوصيتنامه، حبسنامه و سيره جاريه در اداره امور و مصرف عوايد آنها ضرور

  .  رمايندادر فعليهذا مستدعي است إذن و دستور الزم در اجراي اين ماده واحده را نيز ص

  راني سيد مهدي امام جما       
  و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه  نماينده ولي فقيه                                                   

  

  

   

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٢    ا

  

ماده يك  ٧در خصوص بند  (مّد ظّله العالي). مجوز مقام معظم رهبري  ١/٥

  قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 

  بسمه تعالي
  ١٨٧٣٦/١شماره :  

  ٢٣/١/١٣٧٦تاريخ : 

  جناب حجت اإلسالم و المسلمين آقاي امام جماراني 
  نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه 

  سالم عليكم 

جهت  جنابعالي مبني بر درخواست اجازه ٢٣/١٢/١٣٧٥مورخ  ١١٧٤٩/١٢٠نامه شماره 
 مدّ ظّلهبري ماده يك قانون اوقاف به استحضار مقام معظم ره ٣اجراي بند هفت و تبصره 

  رسيد ، فرمودند: العالي

  )).  در حدود موازين شرع مأذونيد(( 

  مراتب جهت اقدام ، ايفاد مي گردد . 

  دفتر مقام معظم رهبري 

  حمدي گلپايگاني م                                                                                              

  

  

   



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٣    ا

  

بخشنامه سازمان اوقاف و امور خيريه درباره اعالم نظر مقام معظم  -  ٦

  هبري در خصوص محبوسات و اثالث غيردايم ر

   ٢٥٢٠/٤١٠ :  شماره

   ١٠/٨/١٣٧١ :  مورخ

ت حبوسادر خصوص م و امور خيريه استان ها و شهرستانهاچون بعضي از ادارات اوقاف 

بات يل رقموقّت و يا اثالث غير دايم كه طبق مقررات ، وسيله ذوي الحقوق براي تحو

م معظام رك مقمربوطه مرجعه نمي نمايند كسب تكليف نموده اند ، لذا مراتب از محضر مبا

  رهبري استعالم گرديد . معظم له نظر داده اند كه :

تجوي اي جس(( اين موارد جزو اموال مجهول المالك است و بر طبق موازين سعي الزم بر

  . )) ورّاث انجام گيرد ، اگر پيدا نشد از طريق مقرّر در موارد خود مصرف شود

ب د مراتد داربنابراين در صورتي كه در آن اداره رقباتي كه مشمول شرايط فوق باشد وجو

  را اعالم فرمائيد تا اقدام الزم معمول گردد . 

   نماينده ولي فقيه و قائم مقام سازمان اوقاف و امور خيريه 

  

  

  

  

   

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٤    ا

  

  ه امالك اليحه قانوني تجديد قرارداد و اجار -  ٧

  موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار  و اموال

  شوراي انقالب اسالمي ) ٤/٢/١٣٥٨مصوب (  و مساجداماكن متبركه مذهبي 

 ناد وشور و تنظيم اسبه منظور جلوگيري از هر گونه تضييع حق، در موقوفات ك -  ١ماده 
اريخ ت ز ايناو متصرفي موقوفه استيجاري  قرارداد اجاره و تعيين اجاره بهاي عادالنه امالك

وفات در موق اعم از عادي و رسمي) منعقده بين اوقاف و مستأجرينكليه اسناد و قراردادها (
ي روستاي باغات و اراضي و مستغالت و مستحدثات شهري وعامه نظير امالك مزروعي و 

از وي نح رقوقي كه به هو به اين قبيل مستأجرين و ساير اشخاص اعم از حقيقي و ح فسخ
ماه  ٣ شود كه در ظرفباشند اخطار ميانحاء در حال حاضر امالك موقوفه را متصرف مي

 امالك استجاري و متصرفي خود واز تاريخ تصويب اين اليحه جهت روشن نمودن وضع 
ه جعمرا لكقوع موتأديه و تنظيم اسناد جديد اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل 

ه و استفاد مراجعه و انقضاي مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه نمايند در صورت عدم
ه يت صرفرعا از مستأجر يا متصرف با خلع يدتصرفات غير قانوني آنها جلوگيري و با 

يز از نرا  هموقوفه آن را به اشخاص متقاضي واگذار خواهد نمود و كليه مطالبات موقوف
ت درياف متعلق به آنهاو يا از محل فروش و واگذاري اعياني مستأجر يا متصرف قبلي 

  دارد.مي

اي خواهد نامهآيين نامه و ميزان اجاره بهاي عادله روز بر اساسترتيب تنظيم اجاره - تبصره 
صويب اوقاف تهيه و به ت طرف سازمان روز از تاريخ تصويب اين قانون از ١٥بود كه ظرف 

  . هيأت وزيران خواهد رسيد 

 به منظور حسن اداره اماكن متبركه مذهبي اسالمي كشور و مساجد از طريق -  ٢ماده 
 مراتب تقوي و امانت آنان مورد انتخاب هيأت امناي جديد از اشخاص واجد صالحيت كه

 تأييد و قبول باشد و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار كه از طرف سازمان اوقاف
مربوطه  كليه اعضاء امناء مذكور و متوليان و امناء و نظار ن تاريخمنصوب خواهند شد از اي

 ممنوع از سمت خود معزول و از هر گونه دخالت و تصرف در اموال اماكن مورد تصدي



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٥    ا

  

اموال و وجوه  گردند و مكلفند تا انتخاب و تعيين متوليان و امناء و نظار جديد كليهمي
و نگهداري نموده  حفظ اكن مربوطه را به طور امانيدريافتي و اسناد و مدارك موقوفه و ام

نظر اوقاف محل  و به محض صدور ابالغ و معرفي اعضاي جديد عينًا طبق صورت جلسه با
  تحويل نمايند.

ور ام دارهامانع است و تجديد انتخاب و انتصاب متوليان و امناء و نظار قبلي بال - تبصره 
  خواهد بود. ه اداره اوقاف محلموقوفه تا انتخاب اعضاي جديد به عهد

 هتواند با كسب نظر مشورتي شوراي امناء و نظار هر حوزسازمان اوقاف مي -  ٣ماده 
 يأتهنسبت به تشكيل و تعيين اوقافي از بين اشخاص عالقمند و ذيصالح مذكور در فوق 

ه عمل ب زم راالدام امناء و انتخاب متوليان و نظار جهت كليه اماكن متبركه مذهبي اسالمي اق
از  كه پس داماكن حداقل سه نفر و حداكثر پنج نفر خواهند بو آورد. هيأت امناء اين قبيل

ازي به ني ورانتخاب و صدور ابالغ انجام وظيفه خواهند نمود. صدور ابالغ و احكام مزب
  تصويب شوراي عالي اوقاف نخواهد داشت.

 لبجشكيل نشده باشد تي امناء و نظار تدر هر حوزه اوقافي كه شوراي مشور -  ١تبصره 
  نظر و تصويب شوراي عالي اوقاف ضروري است.

 مانجهت مساجد، ساز در مورد تعيين هيأت امناء و انتخاب متوليان و نظار -  ٢تبصره 
 قديمتشوراي انقالب اسالمي اوقاف اليحه ديگري تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به 

  نمايد.مي

 انونياد اين اليحه قيمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجراي مفتصم -  ٤ماده 
  االجرا است.قطعي و الزم

  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٦    ا

  

  » ماده واحده«ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه ٨

  ١٨)٢٨/١/١٣٦٣(مصوّب           
از تاريخ تصويب اين قانون ، كلّيّة موقوفاتي كه بدون مجوّز شرعي به  واحّدة:ماده 

فروش رسيده يا به صورتي به ملكيّت درآمده باشد به وقفيّت خود بر مي گردد و اسناد 

  ١٩.مالكيّت صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است

تصرّف شد و مپس از ابطال سند مالكيّت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره با : ١تبصرة 

ا بجاره تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبة متصّرف، قرارداد ا

    متصّرف تنظيم خواهد شد.

ذاري و واگ كلّّية امالك مزروعي كه در اجراي قانون اجازة تبديل به احسن : ٢تبصرة 

و بين آنان  به زارعين صاحب نسق انتقال ٢٩/١/١٣٥٠ارع موقوفات عامّ مصوّب دهات و مز

قوق تقسيسم شده با حفظ مصلحت وقف با متصّرفين وزارعان صاحب نسق با رعايت ح

  اكتسابي آنان اجاره نامه تنظيم مي شود.

                                                             
اين قانون در مورد موقوفات خاص به قوت خود باقي است . در خصوص موقوفات عام به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ،  –. الف  ١٨

  مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .   ٢٥/١١/١٣٧١آب و اراضي موقوفه مصوب 

ن مندرج در همي ١١/٥/١٣٩١) مصوب  ١٣٧١به قانون تفسير قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه( مصوب   –ب 

  مجموعه مراجعه شود . 

صوب ما.ح.ق : در تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه   ٢٩/١/١٣٧٩مورخ  ٢١٢/٧نظريه  –ج 

نظور ما بدين روه بر آنكه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده ، در صدر ماده واحده قيد از تاريخ تصويب اين قانون ، عال ١٣٦٣سال 

ي كه قبال مالكيت آورده كه تأكيد نمايد اسناد مورد نظر قانونگذار ، بالفاصله پس از تصويب قانون باطل و وقفيت موقوفات إعاده و اسناد

 ٧و  ٦،  ٥د ماده واحده مذكور كه رعايت حقوق مكتسبه اشخاص را مورد عنايت قرار داده و موا ٢ر است ، تبصره صادر گرديده بي اعتبا

 –رم چاپ چها –آئين نامه اجرايي قانون مذكور نيز مويد همين استنباط مي باشد . برگرفته از مجموعه قوانين و مقررات اوقاف 

 انتشارات رياست جمهوري .

ا.ح.ق در مجموعه   ٢١/١١/١٣٨٨مورخ  ٧٣٢٠/٧و  ٩/٩/١٣٨٤مورخ  ٦٣٨٣/٧و  ١٥/٢/١٣٧٨مورخ  ٩٢٤/٧به نظريات  . ١٩

  انتشارات رياست جمهوري. –چاپ چهارم  –((سيماي وقف در آرا و نظرات ))مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانين و مقررات اوقاف 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٧    ا

  

ابت بشده  وجوهي كه قبًال از طرف دولت بابت امالك مزبور مطابق ماده واحده پرداخت

مين مثل زاهدايي دولت به موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصّرف اجرت ال

تر ف تهامتصرّ  توسط كارشناس رسمي يا خبرة محلّي تعيين و با محاسبة وجوه پرداختيِ قبل

  و كسر يا اضافه آن محاسبه خواهد گرديد.

ي اص حقيقز اشخقفيّت اكساني كه زمين يا خانة موقوفه اي را بدون اّطالع از و : ٣تبصرة 

ند ي توانمشود  يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيّت آن باطل مي

صرة بق تبطبراي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند، در صورتي كه متصّرف 

با  ونقان ب ايناين قانون تقاضاي اجاره نمايد، سازمان اوقاف مي تواند از تاريخ تصوي ١

  متصّرف تنظيم اجاره نمايد.

 ظر واقفي به ندر مواردي كه جهِت مورِد نظِر واقف، تغيير يافته باشد بايست : ٤تبصرة 

  عمل شود.

  يكن  كان لم لغو و كلّيّة قوانين و مقرّرات مغاير با اين مادّه و تبصره هاي آن : ٥تبصرة 

ظرف  نون راآيين نامة اجرايي اين قاموظفندمي باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف 

ا ه اجربمدّت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيّه و پس از تصويب هيأت دولت 

  درآورند.

 هشتم وقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسة روز سه شنبه بيست 

ريخ ر تافروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و د

  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. ٣/٢/١٣٦٣

  رييس مجلس شوراي اسالمي

  علي اكبر هاشمي رفسنجاني



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٨    ا

  

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش  -  ١/٨

  ) ١٩/١٢/١٣٨٠(مصوب  و اراضي موقوفه ، آب رقبات

فروش  اد) به قانون ابطال اسن٦) و (٥هاي (دو تبصره ذيل به عنوان تبصره - ماده واحده 

به  ) قانون مذكور٥شماره تبصره (الحاق و ٢٨/١/١٣٦٣رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 

   : يابد) تغيير مي٧شماره (

 ولكين محلي بوده اراضي و امالكي كه در تصرف و مالكيت كشاورزان و ما -  ٥تبصره 

نان آشرعي از مالكيت ر اجراي سياستهاي غلط و يا زورمندانه سالطين بدون مجوز اث در

 باشد و سپس من غير حق درشده ولي اراضي كماكان در تصرف مالكين مذكور مي خارج

م درآمده و توسط مالكين هيچگونه سند وقفيت اعموقوفات و آستان قدس رضوي  مالكيت

شد شته بار دليل معتبر شرعي و قانوني وجود ندارسمي تنظيم نشده و يا ه از عادي و

امالكي كه در تصرف اشخاص بوده و سند رسمي دارند ولي ادعاي وقفيت وهمچنين 

وجود نداشته آنها شده است در صورتي كه داليل معتبري دال بر صحت وقف  نسبت به

 اراضي موردحكم ماده واحده خارج و هر گونه تصميم و اقدامي كه در  باشد از شمول

گردد و در صورت بروز يكن ميلمشده از درجه اعتبار ساقط و كان الذكر انجامفوق

  مورد دادگاه صالح رسيدگي خواهد نمود. ، در هر دو اختالف

 آن دسته از اراضي و امالك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي كه مشمول -  ٦تبصره 

 و اصالحات ٢٥/٥/١٣٤٦٢٠مصوب  از جنگلها و مراتعبرداري ) قانون حفاظت و بهره١ماده (

                                                             
  :  ٢٥/٥/١٣٤٦مصوب  مراتع برداري از جنگلها وقانون حفاظت و بهره . ٢٠

  :عريف اصطالحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير استت -  ١ماده 
  .ص ايجاد نشده باشداشخا اي است كه به وسيلهجنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه  -  ١
از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعًا در  ا به طور طبيعي كمي باالترستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنهر - بوته جنگلي   -  ٢

  .رويدها مياراضي جنگلي يا بيشهجنگلها يا
  .شودرويد بوته كويري ناميده ميمي ليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابانك - بوته كويري   -  ٣



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٣٩    ا

  

                                                                                                                                                           
  .شودبماند كنده ناميده مي قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقيس از آن قسمت از تنه درخت كه پ - كنده   -  ٤
سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه  رخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنجد - نهال   -  ٥

  .باشدسانتيمتر
  :اراضي جنگلي  -  ٦

شروط ميا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد  وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوتههد زمينهايي كه در آنها آثار و شوا - الف 
نهال يا  ر از بيست و يا تعدادتحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتا*  ٢٧/١٠/١٣٤١ تاريخ ملي شدن جنگلهابر آنكه در

وز وته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجابنهال و  يا مجموع تعداد جداگانه يا مجموعًا از يكصد عدد وبوته جنگلي در هر هكتار
  .باشد

حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا  مينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد وز - ب 
ريخ در تا يست متر مكعب باشد مشروط بر آنكهايران كمتر از بپنجاه متر مكعب و در ساير مناطق  گليداغي در هر هكتار كمتر ازتا حوزه

  .كشت يا آيش بوده باشدملي شدن جنگلها تحت
متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي  گر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سيا - تبصره 
  .گرددمي اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مشمول

  .مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر  -  ٧
مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در  شودگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميا - مرتع مشجر   -  ٨

  .ز بيست متر مكعب باشدير مناطق ايران بيش ابيش از پنجاه متر مكعب و در سا شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغيهكتار در
اي خودرو بوده و داراي پوششي از نباتات علوفه ميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چراز - مشجر غير مرتع   -  ٩

مشمول باشند  اي خودروات علوفهشناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نبات سابقه چرا عرفًا مرتعبا توجه به
  .تعريف مرتع نيستند

شروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو م اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريان قسمت از اراضي ماسهآ - تبصره 
  .مشجر و غير مشجر) نخواهد بوداراضي جنگلي و مرتع ( شرايط فوق باشد مشمول تعريفآنكه واجد

ده هكتار و حجم درختان جنگلي  وسعت سطح آن كمتر از جزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كهقطعات م - توده جنگلي   -  ١٠
  .از سيصد متر مكعب در هكتار باشدموجود بيش

  :شود كه داراي شرايط زير باشدر مناطق جنگلي باغ به محلي اطالق ميد - باغ   -  ١١
  .به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد حدود آن - الف 

  .جم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكندح - ب 
اي و يا يك هزار هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعًا دويست عدد درخت بارده وجوان دست كاشت ميوه حداقل در هر - پ 

  .وجود داشته باشدبوته چاي
  .جنگلي پاك شده باشدآن از كنده و ريشه درختان  حداقل نه دهم سطح - ت 
برداري و مدت اجراء و نحوه بهره رح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت وط - طرح جنگلداري   -  ١٢

 هشده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيد جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج احيايي و عمراني كه در داخل جنگل ياعمليات
  .باشد

جمعي ساكنين فردي يا دسته صارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نيازم - مصارف روستايي   -  ١٣
 - نبار ا - دارس م - ها درمانگاه - مساجد  - ساختمانهاي مسكوني  نشينان باشد از قبيل مصارفمجاور جنگل و جنگلهايدهكده
  .امثال آنها ها وايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطهپ - لمبار ت - گ ادنپ - آبدنگ - پل  – سدهاي چوبي - اسطبل 

  .باشد از يك طرف به جنگل متصل اي است كه اراضي آن الاقلدهكده مجاور جنگل دهكده  -  ١٤
  .شودهيه ميتيا روكش و از آن انواع چوب  اي شكل بودهه درخت است كه تقريباً استوانهقسمتي از تن - بينه يا گردبينه گرده  -  ١٥
وب محسوب چمعادل شش دهم متر مكعب  مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر (Stere) استر  -  ١٦
  .شودمي
  :شودبندي ميدرختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته  -  ١٧

  .آزاد - گردو  - ر سرخدا - شمشاد  - ارس  - زربين  - دسته اول 
  .دارنم – توسكا - الوكك  - شيردار  - افرا  - ملچ  - نجشك گزبان  - لوط ب - اش ر - دسته دوم 
  .هاگونه ممرز و ساير - كلهو  - سفيدپلت  - وجا ا - دسته سوم 

طور انبوه يا پراكنده  هبزارهاي جنگلي طبيعي بوته اراضي جنگلي يا ناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يام - مناطق جنگلي   -  ١٨
  .باشدوجود داشته

  .انتيمتر باشدساي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج اخهش - شاخه قطور  -  ١٩
اد مختلف در بازار مكعب چوب الواري به ابع فروشي ساليانه يك متريزان درصدي از بهاي متوسط عمدهم - ضريب بهره مالكانه  -  ٢٠

  .درخت از همان جنس است مالكانه يك متر مكعبضريب بهره تهران
رت عبارت از طرحي است كه به منظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزا –طرح مرتع داري  – ٢٠/١/١٣٤٨الحاقي  مصوب   ٢١

  منابع طبيعي واقع شود . 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤٠    ا

  
 قرار ٥/٧/١٣٧١بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 

 شود مگر در مورد حريممذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي گيرد مشمول ماده واحده

  ٢١احياء شده باشد. ١٦/١٢/١٣٦٥اي كه قبل از تاريخ موقوفات و اراضي

 اهمسفند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم ا

 أييدبه ت ٢٨/١٢/١٣٨٠تاريخ يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در 

  شوراي نگهبان رسيده است.

  مهدي كروبي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي

                                                                                                                                                           
دامي  بز و ساير دام ها هر كدام معادل چهار واحد –عبارت از يك رأس گوسفند است  –واحد دامي  – ٢٠/١/١٣٤٨الحاقي مصوب   ٢٢

  محسوب مي شود . 
ل عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فص –ظرفيت چرا  – ٢٦/١/١٣٤٨الحاقي مصوب   ٢٣

چهارم  چاپ –اف ه از مجموعه قوانين و مقررات اوقبرگرفتچرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتع داري مي تواند چرا نمايد . 
  انتشارات رياست جمهوري . –

  ها و مراتع كشورقانون ملي شدن جنگل*  
  زير تصويب نمودند.هاي كشور را به شرح نامه قانون ملي شدن جنگلتصويب ٢٧/١٠/١٣٤١وزيران در جلسه مورخ هيأت

هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء ها و مراتع و بيشهه و اعياني كليه جنگلصنامه قانوني عرز تاريخ تصويب اين تصويبا ماده يكم :
  ند.اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باش

  ا به عهده سازمان جنگلباني ايران است.برداري از آنهحفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره ده دوم :ما
دار و يا با انعقاد قراردادهاي الزم به عهده اشخاص برداري از منابع فوق را راساً عهدهسازمان جنگلباني مجاز است بهره :١تبصره 

  واگذار كند.
اي شمال كشور و در محدوده اسناد مالكيت رسمي هاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلگهط در زمينهاي جنگلي محاتوده :٢تبصره 

ها و برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلنامه قانوني نيستند ولي بهرهاشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يك از تصويب
  مراتع است.

ها و هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلاي روستايي و همچنين زمينهعرصه و محاوط تاسيسات و خانه :٣تبصره 
اهي اند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گومراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده

  نه براي مالكين آنها صادر نمايد.سازمان جنگلباني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگا
  

  مراجعه شود . ))سيماي وقف در آرا و نظرات (( مجموعه ا.ح.ق در   ٢٧/٩/١٣٨٤مورخ  ٦٨٥٣/٧به نظريه شماره  . ٢١



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤١    ا

  

قانون ابطال  ) الحاقي به ماده واحده٥قانون استفساريه تبصره ( - ٢/٨

 ) ١٩/٩/١٣٨٢( مصوب اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه 
 

  : موضوع استفساريه

ل اسناد فروش ) الحاقي به ماده واحده قانون ابطا٥قنن از تبصره (آيا منظور م - ماده واحده 

ن بايد در مورد اين بوده كه ابتدائًا قانو ١٣٨٠,١٢,١٩، آب و اراضي موقوفه مصوب  رقبات

دادگاه  ) اجرا شود و بعد درصورت اختالف موضوع به٥اراضي و امالك موضوع تبصره (

  ؟  صالح ارجاع گردد

 
  : نظر مجلس

با  واليدذچون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملك مي باشد در صورتي كه 

مي ندگاه مدعي بايد به دادگاه مراجعه كند و بدون حكم دا مدعي اختالف داشته باشد

  .تواند از يد آن خارج و يا سند مالكيت را باطل نمايد

اه مآذر  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم

به  ٢٦/٩/١٣٨٢يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .تأييد شوراي نگهبان رسيده است

  مهدي كروبي   

  يس مجلس شوراي اسالمي ر     



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤٢    ا

  

  » ماده واحده«، آب و اراضي موقوفه ـ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ٩
  )٢٥/١١/١٣٧١(مصّوب      

از تاريخ تصويب اين قانون كلّّية موقوفات عاّم كه بدون مجوّز شرعي به  ماده واحده:
فروش رسيده يا به صورتي به ملكيّت درآمده باشد به وقفيّت خود بر مي گردد و اسناد 

  ٢٢مالكيّتِ صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است.

صرّف د و متاجاره باشپس از ابطال سند مالكيّت در مواردي كه موقوفه قابل  : ١تبصرة 
ا بجاره تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق مكتسبة متصّرف، قرارداد ا

  متصّرف تنظيم خواهد شد.

ذاري و واگ كلّّية امالك مزروعي كه در اجراي قانون اجازة تبديل به احسن : ٢تبصرة 
ي به حات ارضو ساير مراحل اصال ٢٩/١/١٣٥٠دهات و مزارع موقوفات عامَّ مصوِّب 

ه كجوهي وزارعين صاحب نسق با رعايت حقوق اكتسابي آنان اجاره نامه تنظيم مي شد. 
ت يي دولاهدا قبًال از طرف دولت بابت امالك مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت

رشناس ط كابه موقوفه محسوب و از تاريخ تحويل زمين به متصّرف اجرت المثل زمين توسّ 
ضافة ار، يا و كس برة محلي تعيين و با محاسبة وجوه پرداختيِ قبلي متصّرف تهاتررسمي يا خ

  آن محاسبه خواهد گرديد.

 ص حقيقيز اشخااكساني كه زمين يا خانة موقوفه اي را بدون اّطالع از وقفيّت  : ٣تبصرة 
ند واني تمشود  يا حقوقي خريداري نموده و به موجب اين قانون اسناد مالكيّت آن باطل مي

صرة بق تبطبراي دريافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمايند. در صورتي كه متصرّف 
ا انون بقاين  اين قانون تقاضاي اجاره نمايد سازمان اوقاف مي تواند از تاريخ تصويب ١

  متصّرف تنظيم اجاره نمايد.

                                                             
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان  ٩/١١/١٣٨٠ – ٢٢و  ٢٠/٩/١٣٨٠ – ١٦،  ١٣/٩/١٣٨٠ – ١٥به آراي اصراري به شماره هاي   . ٢٢

در مجموعه (( سيماي وقف در آرا و نظرات))مراجعه شود . برگرفته از   ٩/٧/١٣٨٤مورخ  ٤٧١٣/٧عالي كشور و نظريه شماره 

  انتشارات رياست جمهوري . –چاپ چهارم  –مجموعه قوانين و مقررات اوقاف 



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤٣    ا

  

حب ارع صازدر كّليّة موارد در تبصره هاي فوق در صورتي كه متصرّف و يا  : ٤تبصرة 
د ظرف ي نمايمبالغ نسق ، در مواردي كه به وسيلة واحد هاي اوقافي تعيين و كتباً به آنان ا

ند، ي نمايوددارمدّت سي روز از تاريخ رؤيت نامة اوقاف از تنظيم سند اجاره با موقوفه خ
رت ين صوه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بديهي است در اسازمان مي تواند موقوف

اي اشد بهشته بمتوّلي و اوقاف بايد چنانچه متصّرف و يا زارع صاحب نسق حقوق مكتسبه دا
بروز  صورت آن را به متصّرف و يا زارع صاحب نسق با نظر كارشناس پرداخت نمايند، در

د ه موارين گونااحاله و محاكم مكلّف اند اختالف فيمابين طرفين، موضوع به مراجع قضايي 
  را خارج از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايند.

 اقف عملنظر و در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد بايستي به : ٥تبصرة 
  شود.

  يكن  كان لم لغو و كلّّية قوانين و مقرّرات مغاير با اين مادّه و تبصره هاي آن : ٦تبصرة 
ظرف  نون راآيين نامة اجرايي اين قاموظفندمي باشد. وزارت كشاورزي و سازمان اوقاف 

ا ه اجربمدّت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيّه و پس از تصويب هيأت دولت 
  درآورند.

يست و بوّرخ قانون فوق مشتول بر ماده واحده و شش تبصره در جلسة علني روز يكشنبه م 
خ ر تاريديكهزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و پنجم بهمن ماه 

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ٢/١٢/١٣٧١

  رييس مجلس شوراي اسالمي

  علي اكبر ناطق نوري

  



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤٤    ا

  

 قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه -  ١/٩

  )  ١١/٥/١٣٩١( مصوب  ١٣٧١مصوب

  :موضوع استفساريه

 وقوفهمآيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي 

ه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوف ، ماده واحده قانون ١٣٧١مصوب

  لغو شده است يا خير؟ در خصوص موقوفات خاص نيز ١٣٦٣مصوب

 

  :پاسخ مجلس

در  ٢٨/١/١٣٦٣خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 

قبات، ر) قانون ابطال اسناد و فروش ٤خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (

ت خود ن موقوفات، كماكان به قودر مورد اي ٢٥/١١/١٣٧١آب و اراضي موقوفه مصوب 

  .باقي است

نود  وار و سيصد فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهز تفسير      

وراي شبه تأييد  ٢٥/٥/١٣٩١و يـك مجلـس شوراي اسـالمي تصويب شـد و در تاريـخ 

  .نگهبان رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي

  علي الريجاني

   



ف     ی  او ن  ک وا ول و   ٤٥    ا

  

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ١٧٧ماده  -١٠

)١٣٩٠-١٣٩٤ (  

  

ت و ات و اخوابه منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوف ـ١٧٧ماده      

  شود:مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي

 خيريه امور الف ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با همكاري سازمان اوقاف و       

نون مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بالمعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاك

  اند، اقدام نمايد.ثبت نشده

قوقي حقي و ب ـ به منظور ايجاد بانك اطالعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقي        

قات و و صد قف موظفند اطالعات كليه موقوفات، نذورات، اثالث باقيه، محبوساتمتولي و

ل ايان ساپاي قرار دهند كه تا موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه

  شود.وقاف و امور خيريه ايجاد مياول برنامه توسط سازمان ا

  

   

  



ّوم  ه   -ل  ن  مل  آ ور ا   و د
ه   ن  ف  و ش اول : آ وزه و ی  مل  ورا   د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ارداد  ...   دید   ی   و ه   ره  ما ده  یک  ال ی  ا ه ا ن   ٤٧    آ

  

  اليحة قانوني تبصره ماده يك ـ آيين نامة اجرايي  ١

  و تجديد انتخاب  تجديد قرار داد و اجارة امالك و اموال موقوفه

  )١٧/٢/١٣٥٨(مصوّب متوليان و أمناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد 

ره يم اجاسازمان اوقاف مكّلف است ضوابط و شرايط الزم و ضروري براي تنظ : ١ماده 
رات و ة اداكّليّ مستأجران و متصّرفان امالك و اموال اوقافي را طّي دستورالعملي به نامة

د اقدام اد جديرار دمراكز اوقافي استان ها ابالغ و سريعًا نسبت به تجديد اجاره و انعقاد ق
  نمايد.

       اجاره بهاي عادلة امالك مورد اجاره و متصّرفِي موقوفه به شرح زير تعيين  : ٢ماده 
  : مي شود

جاره بهاي ، براساس ا١٣٥٦امالك و مستغالّت مشمول قانون موجر و مستأجرِ مصوِّب  .١
اله سقبلي و احتساب درصد شاخص كلّ بهاي كاالها و خدمات مصرفي است كه همه 

 نتشر مي گردد.از طرف بانك مركزي ايران م

ك  ف بانايي كه قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و يا درصد شاخص از طرهدر محل  .٢
ش مركزي تعيين و اعالم نگرديده اجارة عادله عبارت است از هشت درصد ارز

صادي اقت صد ارزش معامالتي اعياني كه از طرف وزارت اموررمعامالتي عرصه و ده د
  ا مي شود.و دارايي تعيين و تصويب شده ي

زش را تخفيف هايي كه از نظر مشاع و يا در قيد اجاره بودن در فهرست : ١تبصرة 
خواهد ننظور ممعامالتي در نظر گرفته شده است در محاسبة ارزش عرصه يا اعيان مستغّل، 

  شد.

قرّرات موجّه به تاجاره بهاي قسمت هاي اشتراكي نيز با ، در مورد آپارتمان ها  : ٢تبصرة 
  د.واهد شظور ختملّك آپارتمانها نسبت به حّصة آپارتمان مورد اجاره محاسبه و من قانون



ارداد  ...   دید   ی   و ه   ره  ما ده  یک  ال ی  ا ه ا ن   ٤٨    آ

  

ش قد ارزنسبت به امالك مزروعي و باغات اعمّ از شهري و روستايي كه فا : ٣تبصرة 
ة اجار معامالتي است ميزان اجارة عادله با جلب نظر كارشناس تعيين خواهد شد كه

  ه خواهد بود.برآوردي شش درصد ارزش ارزيابي شد

سازمان اوقاف در مورد اراضي مزروعي، امكانات متقاضيان را از نظر قابلّيت  : ٣ماده 
اراضي و ميزان كشت و مقدار مساحتي كه براي يك واحد زراعي سودآور است به هنگام 
تعيين اجاره بها و تنظيم سند اجارة جديد، مورد نظر و رعايت قرار مي دهد و نيز مكّلف 

نظيم سند اجاره دربارة اراضي باير شهري و آماده براي ساختمانِ زايد بر يكهزار است در ت
  ٢٣متر مربع و بيش از يك واحد ساختماني با هر يك از متقاضيان خودداري نمايد.

ست ود بيچنانچه اراضي شهري قبالً تفكيك شده باشد و قطعات تفكيكي در حد تبصره :
  ست.اع باشد، تنظيم اجاره نامه بالمانع و پنج درصد زايد بر يكهزار متر مربّ

كلّّية ضوابط و شرايط مندرج در اسناد و قراردادهاي اجاره كه به شرح ماده يك  : ٤ماده 
آيين نامه از طرف سازمان اوقاف تعيين و اعالم مي شود از طرف مستأجران، الزم  اين

     االجرا و غير قابل اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مكلّف به اجراي كامل آن 
  ٢٤مي باشند.

آن لغو  غاير بارات ماين آيين نامه از تاريخ تصويب، الزم االجرا است و كّليّة مقرّ : ٥ماده 
غات و تبلي وگردد و هر گونه تغيير يا تجديدنظر در آن به پيشنهاد وزير اطّالعات  مي

  سرپرست سازمان اوقاف و تصويب هيأت وزيران امكان پذير مي باشد.

  نخست وزير ـ مهدي بازرگان

                                                             
  ا.ح.ق در مجموعه ((سيماي وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .  ١٧/٣/١٣٨٢مورخ  ٢٣٣١/٧.  به نظريه شماره  ٢٣

ا.ح.ق در مجموعه ((سيماي وقف در آرا و  - ١٦/٦/١٣٧٩مورخ  ٤٣٢٨/٧و   ١٦/٤/١٣٧٨مورخ  ٢٢٣٩/٧.  به نظريات شماره  ٢٤

  نظرات )) مراجعه شود .



ف  ادغام    وکاری   سازمان  او ی ی   ٤٩   ش  م

  

  ادغام جنبش ملي نيكوكاري در سازمان اوقاف -  ٢

  ٢٢٠٩٤شماره : 

  ٢٠/٢/١٣٥٨تاريخ : 

  وزير ارشاد ملّي و سرپرست سازمان اوقاف

ز اوكاري ي نيكبه موجب اين ابالغ ّكلّية اموال منقول و غير منقول و كاركنان جنبش ملّ

  سازمان مّلي خدمات اجتماعي منتزع، و در سازمان اوقاف ادغام مي گردد.

  خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به اين تحويل و تحّول اقدام نمايند.

  نخست وزير ـ مهدي بازرگان

  

  

  

  

  

   



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٠        ١٣٦٣آ

  

ب و اراضي آ فروش رََقبات،و آيين نامة اجرايي قانون ابطال اسناد ـ  ٣

   )٧/٩/١٣٦٣(مصوّب  »ماده واحده« موقوفه

   فصل اوّل

  تعاريف و اصطالحات مربوط به اين آيين نامه ::  ١ماده 

م و ٌف عليه؛ عبارت است از تأمين نظر واقف، تأمين منافع موقوفه و موقو وقف مصلحت.  ١

  كّالً رعايت غبطة وقف.

ن ز زارعيبود ا ؛ از نظر مقّررات اين آيين نامه به اختالف مورد، عبارت خواهد متصرّف.  ٢

ا صه و ياء عر، مالكين اعيان و اشخاصي كه به نحوي از أنحصاحب نسق يا قائم مقام آنان

  ند.عرصه و اعيان موقوفة تبديل و يا فروخته شده را در يد و تحت اختيار دار

ف اي متصرّ ؛ عبارت است از هر نوع حقّي كه به نحوي از أنحاء بر متصّرف مكتسبة حقوق.  ٣

حقوق كسب و  مالكّيت اعيان، تحجير،تحت شرايط قانوني معيّني حاصل شده باشد از قبيل 

  پيشه، حقّ نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره.

ر مورد د؛ عبارت است از گواهي كه بر اساس ضوابط شرع مقّدس اسالم  شرعي مُجوّز.  ٤

  .ا بشوديشده  تبديل به احسن و فروش اموال موقوفه كه توسّط مجتهد جامع الّشرايط صادر

د عامل ؛ كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چن نسق صاحب زارع.  ٥

 مايد ونت مي زراعتي، شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيّني از موقوفه زراع

  مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه مي دهد.

  داري.راعتي و يا باغ؛ عبارت است از توليد محصول به وسيلة عمليّات ز زراعت.  ٦



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥١        ١٣٦٣آ

  
ه طور بفه اي ات علو؛ زميني است اعّم از كوه و دامنه يا زميني مسطّح كه در آن نبات مرتع.  ٧

ر ام ديگدل آن طبيعي روييده و در هر هكتار آن مي توان حدّاقّل سه رأس گوسفند يا معاد

  در يك فصل چرا تعليف نمود.

له اشخاص ه در آن درختان غير مثمر به وسيقلمستان زميني است ك؛  قلمستان يا بيشه.  ٨

  غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد . 

اد ده و تعدشزميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيلة اشخاص غرس ؛  ميوه باغ.  ٩

رما و خختان درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد در

  زيتون تعداد، در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد.

  فصل دوم

قوفات ورد مومادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولّي) و متوليّان (در  : ٢ماده 

وزيع تدفتر  الحظةتحت توليت خود) مكلّفند با توجّه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و م

ت ملكيّ  تي بهي، موقوفاتي را كه به فروش رسيده يا به صوراظهارنامه و ساير سوابق ثبت

ي مركز اشخاص درآمده باشند صورت برداري و همراه با مستندات و داليل به سازمان

ر اب وزيانتخ اوقاف ارسال دارند تا موضوع در كميسوني مركّب از افراد صاحب نظر كه با

  شود. اقدام ب زيرود، بررسي و به ترتينظر نمايندة وليّ فقيه در سازمان اوقاف تشكيل مي ش

ه يا ذيرفتپالف . در صورتي كه كميسيون تشخيص دهد فروش رقبات با مجوّز شرعي انجام 

  بر اساس موازين شرعي قابل تأييد است، نظر خود را اعالم خواهند نمود.

ب . هرگاه كميسيون تشخيص دهد كه فروش يا تبديل موقوفات به ملكيّت، بدون مجوّز 

كين مرعي بوده نظر خود را در اين باره اعالم مي نمايد. چنانچه طرف به نظر كميسيون تش



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٢        ١٣٦٣آ

  
نمايد مراتب به ادارة ثبت جهت بطالن سند در دفاتر مربوطه و صدور سند به نام موقوفه 

اعالم مي گردد. و در صورتي كه نظر كميسيون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در 

  ٢٥و طبق حكم صادره تعيين تكليف خواهد شد. دادگاه مدني خاصّ مطرح

ضي با فِ متقامتصرّ  پس از ابطال انتقاالت بعد از وقف نسبت به تنظيم سند اجاره با : ٣ماده 

  رعايت مفادّ اين آيين نامه و صرفه و صالح وقف اقدام خواهد شد.

ره با در صورتي كه اعيانيِ موجود در موقوفات ، ملك اشخاص باشد، سند اجا تبصره :

  ٢٦مالك اعياني تنظيم خواهد گرديد.

و  ا تأمينثيقه يوموقوفات مشمول اين آيين نامه كه به نحوي از انحاء در رهن يا  : ٤ماده 

دارات يد و اد گردبازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكيّت، آزاد خواه

خاص الع اشه اطّبت محلّ، مراتب را اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعالم از ادارة ثب

  ذينفع خواهد رسانيد تا نسبت به استيفاي حقوق خود اقدام نمايند.

 اگذاريودر مورد موقوفات مزروعِي مشمول قانون اجارة تبديل به احسن و  : ٥ماده 

  : به ترتيب زير عمل خواهد شد ٢٩/١/١٣٥٠دهات و مزارع موقوفات عاّم مصوّب 

 لي تاوموقوفات مذكور به دولت (وزارت كشاورزي) واگذار شده  الف . در صورتي كه

رزي ة كشاوادار كنون اسناد فروش آن با زارعين تنظيم نگرديده، نمايندگان ادارة اوقاف و

را در  مراتب وعالم محّل و متولّيان مربوط در دفتر تنظيم كنندة سند حاضر و بطالن سند را ا

  د.واهد شخعالم دفترخانه، موضوع به ادارة ثبت محّل ا دفاتر و هامش سند قيد و به وسيلة

                                                             
ديوان عالي كشور در مجموعه (( سيماي وقف در آرا و نظرات )) مراجعه  ٤/٣/١٣٦٧مورخ  ٥٠٨.  به رأي وحدت رويه شماره  ٢٥

  شود. 
  ا.ح.ق در مجموعه فوق الذكر مراجعه شود .   ٧/١٢/١٣٨٩مورخ  ٧٥٦٢/٧.  به نظريه مشورتي شماره  ٢٦



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٣        ١٣٦٣آ

  
ه مربوط ارعينزب . هر گاه موقوفة مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به 

ونه گرات اوقاف و متوّليان صورت مشخّصات و مستندات اين اواگذار شده باشد اد

 تقاالتمي نمايند كه انموقوفات مزروعي را به ادارت ثبت محّل ارسال و درخواست 

ناد ور اسمذكور كان لم يكن تلقّي و پس از اصالح دفاتر و سوابق ثبتي، نسبت به صد

  ارند.مالكيّت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به كلّيّة دفاتر رسمي اعالم د

به  وقاف، نسبت، ادارات ا» ب«و » الف«پس از انجام موارد مندرج در بند هاي  : ١تبصرة 

ن نامه ين آييادّ افات متصّرفي و متولّيان، نسبت به موقوفات تحت توليت خود، مطابق مفموقو

اضي زان ارِل ميبا متصّرفين و زارعين سند اجاره تنظيم خواهند نمود. بديهي است مالك عم

ن نامة آيي ٨ ماده زراعتيِ اين گونه زارعين و متصّرفين، آمار و اسناد تهّيه شده در اجراي

ناس مي باشد و در صورت اعتراض، طبق نظر كارش ١٣/٥/١٣٤٣ارضي مصوّب اصالحات 

  يا خبرة محلّي مساحت مورد اجاره تعيين خواهد شد.

كر سناد ذاچنانچه بعضي از زارعين صاحب نسق كه اسامي آنان در فرم ها و  : ٢تبصرة 

ور ضي مذكارا ردشده باشد ولي به علّت فوت يا انتقال يا بنا به علل ديگري در حال حاضر 

. بديهي يم شوده تنظزراعت ننمايند بايستي با وراث قانوني يا متصّرفين فعلي، قرار داد اجار

  شد. آيين نامه شناخته خواهند ١از ماده  ٣است اين گونه متصرّفين مشمول بند 

ل (تبدي اگر زارعين صاحب نسق در اين گونه اراضي چاه حفر نموده باشند : ٣تبصرة 

ا براساس جاره رل االتي ديم به آبي)، بايستي ادارات اوقاف يا متولّيان، ميزان مااراضي زراع

اره اد اجاراضي ديم محاسبه نمايند. در صورتي كه در مورد قيمت چاه دو طرف قرار د

بر اساس  ناد راو اس توافق نمايند، ادارة اوقاف يا متولّي مي تواند چاه حفر شده را خريداري

  نمايد. اراضي آبي محاسبه



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٤        ١٣٦٣آ

  

غ ا به باخود ر چنانچه زارعين صاحب نسق مقداري يا كّليّة اراضي نسق زراعتيِ  : ٤تبصرة 

ا توّجه بايستي ّلي بيا قلمستان و بيشه تبديل نموده باشند، در اين صورت ادارة اوقاف يا متو

 دنان سنبا آ به تعاريف ذكر شده در ماده يك از فصل اوّل اين آيين نامه نسبت به عرصه

  اجاره تنظيم نمايد.

ن صادر ام آنادر صورتي كه زارعين صاحب نسق(اعمّ از اين كه سند انتقال به ن : ٦ماده 

با رعايت  شده يا نشده باشد) اراضي مورد نسق خود را به ديگري واگذار كرده باشند،

ين فعلي ره با متصّرفاين آيين نامه اسناد اجا ١از ماده  ٣حقوق مكتسبة متصّرفين، مطابق بند 

  تنظيم خواهد شد.

 اشند باموده بكلّيّة اعياني و مستحدثاتي كه زارعين صاحب نسق شخصًا احداث ن : ٧ماده 

خواهد  مزبور ارعينزتوجّه به مدارك و اسناد مثبته و همچنين تأييد معتمدين محلّ، متعّق به 

  بود و سند اجاره نسبت به عرصه با آنان تنظيم خواهد شد.

ي و ص حقيقچنانچه در اجراي قوانين مختلفف اراضي زارعين در اختيار اشخا : ١تبصرة 

زبور مدثات حقوقي قرار گرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد شده باشد، مستح

  متعّلق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شد.

ل زة تبدينون اجابوده و در اجراي قادر صورتي كه مستحدثاتي متعّلق به موقوفه  : ٢تبصرة 

 ه باشدار شدبه احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عاّم به زارعين صاحب نسق واگذ

ل يز قاباضر ن(مسكوني زارعين و محوّطة مربوط به آن مي باشد مقصود منازل) و در حال ح

ن هاي ايره بن اجابهره برداري باشد، حفظ و حراست آن به عهدة متصّرفين بوده و به همي

  گونه َرقَبات (عرصه و اعيان)، با رعايت عرف محلّ دريافت نخواهد شد.



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٥        ١٣٦٣آ

  

ا يها و  كلّيّة مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توّسط خوش نشين : ٣تبصرة 

د، ده باششاخته اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدين محلّ، اعيان متعلق به آنان شن

صة س نظر كارشناس رسمي يا خبرة محلّي منحصرًا در مورد عرسند اجاره بر اسا

  مستحدثات با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.

وني در ز قاناز تاريخ تصويب اين آيين نامه احداث هر گونه اعياني بدون مجوّ : ٨ماده 

به  تعلّقاراضي نسق زراعتي زارعين ممنوع بوده و در صورت تخلّف، اعياني احداثي م

  ه خواهد بود.موقوف

هات و دي در ادارات اوقاف و متولّيان مكلفند صورت كلّّية اعياني هاي احداث تبصره :

  مزارع موقوفه را تهيّه و به سازمان اوقاف ارسال نمايند.

  ٨اده ه طبق مجاره كاميزان مال االجارة اراضي زراعتي با توجّه به فرم ها و اسناد  : ٩ماده 

شناس تنظيم گرديده است، با نظر كار ١٣/٥/١٣٤٣مصوّب  آيين نامة اصالحات ارضي

، ع لزوممواق رسمي يا خبرة محّلي تعيين و اسناد اجاره تنظيم خواهد شد. بديهي است در

اور ارع مجو مز كارشناس يا خبرة محلّي مذكور براي تعيين مال االجاره مي تواند از دهات

  .مشابه كه قبالً تعيين اجاره شده استفاده نمايد

صوّب مآيين نامة اصالحات ارضي  ٨اسناد و فرم هايي كه در اجراي ماده  تبصره :

  بر اساس جنسي تنظيم شده باشد همان مأخذ قرار داده خواهد شد. ١٣/٥/١٣٤٣

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و  ٥٦موقوفاتي كه در اجراي ماده  : ١٠ماده 

به عنوان مراتع مّلي شده اعالم گرديده از تاريخ تصويب قانون  ١٣٤٢مراتع مصوّب شهريور 

ابطال اسناد فروش َرقَبات آب و اراضي موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متولّيان مربوط 

  قرار مي گيرد.



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٦        ١٣٦٣آ

  

 ه صورتبچنانچه اين گونه اراضي از طريق دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي  تبصره :

ف ه اختالربط باجاره يا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظيمي با اطالع دستگاه دولتي ذي

ديهي د . بشمورد باطل و يا اصالح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد 

ق به متعل ونه اراضي توسط متصرفين احداث شده باشداست كليه مستحدثاتي كه در اين گ

  آنان خواهد بود. 

نك با ٥٥٥٧وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شمارة  : ١١ماده 

ور ت دستتعاون كشاورزي توديع گرديده و اهدايي دولت به موقوفه تلّقي شده به نسب

اهد يز خون موقوفه منظور و وارپرداخت هاي وصولي مربوط به هر موقوفه به حساب هما

  شد تا عندالّلزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود.

اريخ ش تا تبه منظور رسيدگي به حساب بدهيِ معّوقة زارعين، از تاريخ فرو : ١٢ماده 

ها تعيين و تا ميزان اين آيين نامه اجاره ب ٩تنظيم سند اجارة جديد با توجّه به مفادّ ماده 

در  اتر وين به حساب دولت با ارائة مدارك پرداخت، اقساط آنان تهپرداخت هاي زارع

ن زارعي قساط ازامابه التّفاوت محاسبه و به صورت نقد يا  صورتي كه زارعين بدهكار شوند 

  وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد.

 فروش، آب هاي موقوفه اي كه بدون مجوّز شرعي فروخته شده باشد اسناد : ١٣ماده 

ن نامه ين آييارات باطل و كان لم يكن تلّقي و طبق نيّت واقفين عمل خواهد شد و كلّّية مقرّ

  در مورد َرقَبات آب نيز مجري است.

  فصل سوم

چنانچه وضعيّت موقوفه اي از صورت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد و اعادة  : ١٤ماده 

ش و عدم نياز موقوٌف عليهم و امثال آن به وضع اوّل موجب عسر و َحرَج و قلّت درآمد فاح



ناد  ... سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه  ا ن    ٥٧        ١٣٦٣آ

  
آن باشد، ابقاي آن به حالت فعلي با اجازة ولّي فقيه و يا نمايندة ايشان بالاشكال است. در 

غير اين صورت ، ادارات اوقاف و متوّليان موّظفند موجبات برگشت وضع موقوفه را به 

  همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.

ه به باشد ر يافتنحوة استفاده از موقوفه بر خالف نظر واقف تغيي در مواردي كه : ١٥ماده 

  جهت اصلي خود اعاده مي گردد.

عصومه ممقرّرات اين آيين نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت  : ١٦ماده 

ه ّي فقيرف ولو حضرت احمد بن موسي (ع) و ساير موقوفاتي كه متولّيان آنها منصوب از ط

حده و اده واما طبق گردد. متولّيان و امناي اين موقوفات رأساً امور اجرايي رباشند نيز مي 

  اين آيين نامه به عهده خواهند داشت.

وانند رأساً متوليان موقوفات مذكور در ماده فوق ، مي ت –) ٢/٧/١٣٦٥تبصره ( الحاقي 

  د . اين آئين نامه زير نظر خود اقدام نماين ٢در تشكيل كميسيون موضوع ماده 
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یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٥٨   آ

  

آيين نامة اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور  -  ٤

  ) ١٠/٢/١٣٦٥(مصوّب خيريّه 

منظور از كلمة سازمان در اين آيين نامه سازمان حجّ و اوقاف و امور خيرّيه  : ١ماده 

  ٢٧است.

ام را انج ن حوزهادارة حّج و اوقاف و امور خيرّية هر حوزه، امور مربوط به هما : ٢ماده 

د، ه باشحوزه هاي مختلف واقع شد رخواهد داد و در صورتي كه رَقَبات يك موقوفه د

قوفه ساب موحامور خيريّة محلّ مصرف، مسؤول رسيدگي به بودجه و ادارة حّج و اوقاف و 

 ن گونهرِ ايخواهد بود و ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّة محِلّ وقوع َرقَبات ديگ

تي كه ر صورموقوفات، به ساير امور َرقَبات واقع در همان حوزه رسيدگي مي نمايند. د

وزه حهمان  به دري مختلف واقع و مصرف هر َرقَموقوفه داراي َرقَبات متعدّد و در حوزه ها

ريّة مور خيااف و باشد، رسيدگي به بودجه و حساب و ادارة موقوفه به عهدة ادارة حّج و اوق

  همان حوزه مي باشد.

ور ف و اماوقا چنانچه در مورد اين صالحيّت ابهام و اختالفي بين ادارات حّج و تبصره :

  سازمان معتبر است.خيريّه پيش بيايد، نظر سرپرست 

ادارة امور اماكن مذهبِي اسالمي از قبيل بقاع متبرّكه و غيره به جز آنچه كه در  : ٣ماده 

قانون استثنا شده و اماكني كه براي ادارة آنها ترتيب خاّصي داده نشده  ١ماده  ٢تبصرة 

                                                             
شوراي عالي اداري ، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به  ١٥/٨/١٣٧٠دش مورخ /٤٦٢مصوبه شماره  ٥به موجب ماده  . ٢٧

  سازمان اوقاف و امور خيريه تغيير نام يافته و سازمان حج و زيارت از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه منتزع شده است .



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٥٩   آ

  
قانون و  ٥ده است، به عهدة ادارات حجّ و اوقاف و امور خيرّيه بوده و مي توانند برابر ما

  منا انتخاب نمايند.أتبصره هاي ذيل آن و آيين نامة مربوطه، اشخاصي را به عنوان هيأت 

رات لي اداست، وعرصه و اعيان مساجد، مدارس علوم ديني و تكايا َرقَبة موقوفه ا تبصره :

راسم م انجام اعت وحّج و اوقاف و امور خيرّيه در شؤون داخليِ آنها از قبيل تعيين امام جم

  مذهبي دخالت نخواهند داشت.

ادارات اوقاف و امور خيريّه در مورد موقوفات  : ٢٨) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(  ٤ماده 

خاصّه كه فاقد متولّي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يا محلّ وثوق نباشد، به 

ه و تا زمان منظور رعايت مصلحت وقف و بطون الحقه، با تشخيص و اجازه نمايندة وليّ فقي

   رفع مانع نسبت به ادارة امور موقوفه اقدام خواهند كرد.

در موقوفات (اعم از عاّم و خاّص) موضوع قسمت  : ٢٩) ٤/٨/١٣٨٢اصالحي(  ٥ماده 

قانون و تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه در  ١ماده  ١اخير بند 

موارد تعدّي تفريط متوّلي و ناظر يا يه خطر صورت اختالف موقوٌف عليهم و همچنين در 

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و  ٧افتادن مصالح بطون الحقه طبق ماده 

امور خيرّيه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خيرّيه و تشخيص شعبة تحقيق و حكم 

  دادگاه تعيين تكليف و اقدام خواهد شد.

                                                             
ماده يك قانون تشكيالت به منظور رعايت مصلحت موقوف عليهم در اجراي قسمت اخير بند يك ) ؛  ٢/١٠/١٣٦٣(مصوب  ٤ماده  . ٢٨

  : موارد مشروحه زير حسب مورد نظارت يا دخالت خواهند كردو اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در 
  .الف ـ افراز، تحديد حدود و اعتراض به ثبت موقوفه در صورتي كه به ملكيت تقاضاي ثبت شده باشد

  .نامه و مقررات قانون مدنياين آيين ٣٢ه ب ـ فروش موقوفه و نحوه تبديل آن با رعايت ماد
  .نامهاين آيين ٣٢ج ـ ايجار براي مدت بيش از ده سال با رعايت ماده 

  .نامهآيين اين  ٣٢و  ١٢وقف باشد با توجه به مواد  "اعياناً "د ـ اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر در رقباتي كه عرصه و 
تولي و موقوف عليهم و يا بين موقوف عليهم و بين م موقوفات خاص، در صورت بروز اختالفدر :  ) ٢/١٠/١٣٦٣( مصوب  ٥ماده  . ٢٩

 ، افتادن مصالح بطون الحقه بايد موضوع به مركز گزارش تا با تأييد سرپرست سازمان حسب مورددر موارد تعدي و تفريط يا به خطر 
و امور خيريه يا امين و يا هيأت امناء منتخب سازمان و با  ره حج و اوقافنظارت و يا امور موقوفه موقتًا و تا رفع موانع به وسيله ادا

 .رعايت مفاد وقفنامه و نظير موقوفات متصرفي اداره شود



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٠   آ

  

مراجع  ا سايريور مؤسّسات و انجمن هاي خيرّيه اي كه از طرف دولت و ادارة ام : ٦ماده 

ي امه هاساس نذيصالح به عهدة سازمان يا واحد هاي تابعه گذاشته شده يا مي شود، طبق ا

اي هاليات نون ممصوّبة هر يك خواهد بود و در مورد ساير مؤسّسات خيرّيه با توجّه به قا

 ي كههر جهت ديگر ههت مفاصاحساب مالياتي يا بمستقيم، چنانچه مؤسّسات مذكور ج

توانند  ّيه مير خيراحتياج به گواهي داشته باشند مراجعه نمايند، ادارات حّج و اوقاف و امو

  مايند.ادر نصنحوة عملكرد اين گونه مؤسّسات را بررسي نموده و در صورت تأييد، گواهي 

يني پيش ب آنها هد شد كه در اساسنامةگواهي فوق به مؤّسسات خيريّه اي داده خوا تبصره :

ف قيه صرلّي فوشده باشد در صورت انحالل مؤسّسه، اموال و دارايي آن با اجازة نمايندة 

  امور خيريّه گردد.

در  فة واقعة موقوادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه موظّفند گورستان هاي متروك : ٧ماده 

 آنها  قعيّتقد متوّلي باشد با توجّه به موحوزة عمل خود را مشخّص و در صورتي كه فا

و به  تنظيم آنها برنامه هاي متناسب وفق موازين شرعي در امور خيريّه جهت بهره برداري از

  .ه شودسازمان پيشنهاد نمايند تا با تصويب سرپرست سازمان به مرحلة اجرا گذاشت

لة شعب ه وسيبعهده دارد  ادارة كّل تحقيق سازمان وظايفي را كه طبق قانون بر : ٨ماده 

 يق برحقوقي و حسابرسي انجام خواهد داد. طرز تشكيل و رسيدگي و وظايف شعب تحق

  طبق آيين نامه مربوطه خواهد بود.

متوّلي، امين موقوفه بوده و موظّف است مطابق قانوِن تشكيالت و اختيارات  : ٩ماده 

و مقرّرات مربوطه و در صورت ابهام و يا  نسازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه و ساير قواني

فقدان مقرّرات خاّص، طبق احكام شرع و با عناين كامل به مندرجات وقف نامه، موقوفة 



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦١   آ

  
تحت توليت خود را اداره كند و در حفظ عين، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در 

  اجراي نيّات خيرِ واقف كوشش نمايد.

بادرت ت خود مدر اسرع وقت نسبت به ثبت َرَقبات تحت توليمتولّيان موظّفند  : ١٠ماده 

 ن ملكنمايند و همچنين در مواردي كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت موقوفه به عنوا

از  ه نحويوفه ببشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامة دعوي بنمايند و در مواردي كه موق

ناد طال اسنون ابرعايت ماده واحدة قاأنحاء بدون مجوّز شرعي به ملكيّت اشخاص درآمده با 

، نسبت به و آيين نامه اجرايي آن ٢٨/١/٦٣فروش رََقبات، آب و اراضي موقوفه مصّوب 

خود  قداماتيان ااحياي موقوفه اقدام و ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه محلّ را در جر

  قرار دهند تا همكاري الزم معمول گردد.

سازمان حجّ و  قانون تشكيالت و اختيارات ٩متوّليان موظّفند در اجراي ماده  : ١تبصرة 

ثبت،  اض براوقاف و امور خيريه و تبصرة ذيل آن، به هنگام طرح هرگونه دعوي يا اعتر

ه خيريّ امور ونسخه اي از دادخواست يا اعتراض نامة تنظيمي را به ادارات ّحج و اوقاف 

ق فظ حقوراي حدارند تا ادارات مذكور در اين قبيل موارد ب محّل، تسليم و رسيد دريافت

 د و دره وارموقوفه، جريان دعوي را مستمرًّا مراقبت و در صورت لزوم در دعواي مطروح

  جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمايند.

بت به يان نسادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه  مكلفند در صورتي كه متولّ  : ٢تبصرة 

ايف به وظ و اعتراض بر ثبت و اقامة دعوي و پيگيري آن در مواعد قانونيتقاضاي ثبت 

كور رد مذخود عمل ننمايند، براي حفظ حقوق وقف در موعد قانوني رأسًا نسبت به موا

  اقدام نمايند.



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٢   آ

  

ؤّسسات ميني و سازمان و موقوفات عاّم و اماكن مذهبيِ اسالمي، مدارس علوم د : ٣تبصره 

سازمان حّج و  قانون تشكيالت و اختيارات ٩ه موجب تبصرة ذيل ماده و بنيادهاي خيرّيه ب

      رداختپاوقاف و امور خيرّيه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و همچنين از 

  حقّ الثّبت و بقاياي ثبتي و هزينه هاي اجرايي معاف مي باشند.

را با  وقوفهمايد َرقَبات به منظور رعايت مصلحت وقف و بهره برداري صحيح، ب : ١١ماده 

و  محّلي خبرة توجّه به مفاد وقف نامه و قوانين مربوطه و با جلب نظر كارشناس رسمي يا

  رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود :

  الف . خسارات احتمالي حّتي االمكان به عهِد مستأجر باشد. 

 خليه وتفه و مناسب براي تأدية حقوق موقو ب . از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقة

  تحويل آن در پايان مدّت اخذ شود.

كتبي  وافقتمج . حّق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير، حسب مورد، موكول به 

 ة نحوةن ناممتوّلي و ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه باشد. بديهي است رعايت آيي

  ي است.وصول پذيره و اهدايي، الزام

  زمان.د . مدّت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سا

از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد قيمت پايه اي كه با :  ٣٠) ١٥/٤/١٣٨٤ اصالحي( .   ه

  ر كارشناس يا خبره براي انجام مزايده تعيين مي شود اخذ شود.ظن

                                                             
از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ ـ  هبدين شرح بوده است :  ١٠/٢/١٣٦٥آئين نامه اجرايي مصوب سال  ١١ماده  هبند  . ٣٠

 .سپرده اخذ شودپيشنهادي به عنوان 



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٣   آ

  
وز و ادلة رعه نرخ نظر كارشناس رسمي يا خبرة محّلي و بو . حدّاقِلّ مال االجاره بر اساس 

  ساير شرايط الزم در آگهي مزايده قيد گردد.

     يست، نيّسر مز . اجاره نامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره نامة رسمي 

  قرار داد تنظيم گردد.

ه ، مزايدي باشدمهزار ريال در مورد َرقَباتي كه درآمد ساليانة آنها تا دويست  : ١تبصرة 

ي با محلّ الزامي نيست مشروط بر اين كه ميزان اجاره از طرف كارشناس رسمي يا خبرة

  توجّه به نرخ عادلة روز تعيين شده باشد.

د عات باشاطّال آگهي مزايده بايد متضمّن شرايط مذكور در ماده قبل و هر گونه : ٢تبصرة 

تاريخ  گهي تاشار آتشار محلّي نيز منتشر شود. فاصلة انتو در يكي از روزنامه هاي كثيراالن

  قرائت پيشنهادها كمتر از پانزده روز و بيشتر از سي روز نخواهد بود.

در مورد موقوفاتي كه عرصًه و اعيانًا وقف است،  : ٣١)٧/٣/١٣٩١(اصالحي  ١٢ماده 

اعطاي حّق تملّك اعيان به مستأجر ممنوع مي باشد در بعضي موارد استثنايي، تملّك اعيان 

مستحدثه به وسيلة مستأجر با تصويب سرپرست سازمان مجاز است و اين موضوع در مورد 

   ٣٢ي است.باغ هاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاّص نيز جار

اجارة اراضي و رََقباتِ بالمعارض موقوفة مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسّسات  : ١٣ماده 

وابسته و نهادهاي انقالب اسالمي با رعايت صالح و غبطة وقف بر اساس نظر كارشناس 

                                                             
وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممنوع  "اعياناً "موقوفاتي كه عرصه و  در مورد:  ) ٢/١٠/١٣٦٣( مصوب  ١٢ماده  . ٣١

هاي مستحدثه به وسيله مستأجر با تصويب سرپرست مجاز است و اين موضوع در مورد باغباشد در بعضي موارد استثنايي تملك اعيان مي
 .ر مورد موقوفات خاص نيز جاري استدموقوفه و همچنين 

نامه اجرايي قانون آيين ٣٢ماده  ٦الي  ١و بندهاي  ١٢؛ اطالق ماده  ٢١/٦/١٣٩٠مورخ  ٢٥٠و  ٢٤٩بموجب رأي شماره  . ٣٢
تشكيالت و ... ابطال گرديد . اين رأي در بخش آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مجموعه سيماي وقف در آراء و نظرات درج 

  شده است.  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٤   آ

  
رسمي يا خبرة محّلي و بر مبناي نرخ عادلة روز بدون انجام مزايده و با رعايت آيين نامة 

، مجاز است و در موارد ديگر، با رعايت مصالح وقف و با  ٣٣صول پذيره و اهدايينحوة و

تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريّة كارشناس رسمي يا خبرة محّلي و به نرخ عادلة 

  روز، انجام مزايده الزامي نخواهد بود. 

امور  ة ادارةمايندن كميسيون مزايده از مسؤول ادارة حّج و اوقاف و امور خيرّيه، : ١٤ماده 

دون بقوفه اقتصادي و دارايي محّل و متولِّي موقوفه تشكيل مي شود. در صورتي كه مو

  متولّي باشد، نمايندة دادستان عمومي شهرستان در جلسه شركت خواهد نمود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٨/١٠/١٣٨١مورخ  ٣٦١بموجب رأي شماره  : ١تبصرة 

  ٣٤ابطال شده است.

يد به دطريق  در مورد آن قسمت از باغات موقوفه كه فروش سر درختِي آنها از : ٢بصرة ت

رف و عطبق  حال موقوفه مفيد باشد مي توان فروش را منحصر به يك فصل و مزايده را بر

  عادات محّل و با نظر كارشناس يا خبرة محلّي به طور حضوري انجام داد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٨/١٠/١٣٨١خ مور ٣٦١بموجب رأي شماره  : ٣تبصرة 

  ٣٥ابطال شده است.

                                                             
 ))سيماي وقف در آراء و نظرات  ((هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مجموعه  ٢٩/٧/١٣٧٤رخ مو ١٢٦به رأي شماره  . ٣٣

  مراجعه گردد .
در مواردي كه پيشنهادي نرسيده و يا پيشنهادات واصله به نظر كميسيون مزايده مخالف مصالح وقف باطل شده :  ١تبصره   - الف  . ٣٤

مي شود و در صورت تكرار وضعيّت اوّليّه، تكليف به وسيلة اكثريّت اعضاي كميسيون مذكور تشخيص داده شود، مزايده يكبار ديگر تجديد 

سيماي وقف در آراء و  ((هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مجموعه   ٨/١٠/١٣٨١مورخ  ٣٦١رأي شماره  - ب  تعيين خواهد شد.

  آمده است . ))نظرات 
 - ب  ادات واصله برندة مزايده با نظر اكثريّت اعضاي كميسيون تعيين خواهد شد.در صورت تساوي پيشنهباطل شده :  ٣تبصره  . ٣٥

  آمده است . ))سيماي وقف در آراء و نظرات  ((هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مجموعه   ٨/١٠/١٣٨١مورخ  ٣٦١رأي شماره 
  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٥   آ

  

، موقوفه اراضي وَرقَبات موقوفات مشمول قانون ابطال اسناد فروش َرَقبات، آب  : ٤تبصرة 

  برابر آيين نامه اجرايي آن به اجاره واگذار مي شود. 

فه كه ي موقواراضي موقوفة مشمول قانون ابطال اسنادفروش رقبات، آب و اراض : ١٥ماده 

أييد تدر محدودة خدمات شهري واقع شده و در حال حاضر كاربري زراعي ندارد، با 

 د اينمقامات ذيصالح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسبة زارعين صاحب نسق، طبق مفا

  اره واگذار خواهد شد.آيين نامه براي امور ساختمانِي مجاز به اج

ودن وشن نممتولّي موظّف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نيز براي ر : ١٦ماده 

دام وقع اقم، به وضع موقوفه در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

  كند.

ه ا نسبت برخود ت لّفند اقداماكمتولّيان و ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه م:  ١٧ماده 

 ووقوفه مموال اجراي موادّ يك و چهار اليحة قانوني تجديد قرار داد و اجارة امالك و ا

 ٤/٢/١٣٥٨وّب تجديد انتخاب متولّيان و امنا و نّظار اماكن متبرّكة مذهبي و مساجد مص

  يند.ي نماشوراي انقالب اسالمي ايران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پيگير

ه حساب بوجوه حاصل از ضبط سپرده هاي مزايدة موقوفات و اماكن مذهبي، :  ١٨ه ماد

  همان موقوفه يا مكان مذهبي واريز خواهد شد.

    مخارج هر موقوفه به شرح زير است ::  ١٩ماده 

قَبات اني رَ آباد الف . هزينه هاي مربوط به حفظ عين و بقاي موقوفه و فراهم نمودن موجبات

  آن.



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٦   آ

  
  تعميرات جاري و هزينه هاي مربوط به بهره برداري از آن.ب . 

رت در صو كماتيج . ماليات و عوارض و حقّ التّوليه و حقّ النّظاره و مخارج ثبتي و محا

  شمول.

  د. مصارف مقرّر در وقف نامه و يا سيرة جاري.

ف رد مصربه وسيلة متولّي به مصرف مي رسد؛ ولي در مو» ج«اعتبارات بند:  ١تبصرة 

ست، ايرّيه الزم اطّالع ادارة حّج و اوقاف و امور خ» د« و » ب«، »الف«اعتبارات بندهاي 

  شد.ي نبامگر در موقوفات منصوص الّتوليه در صورتي كه مظنّة تعّدي و تفريط متولّ 

زم ، گواهي الكه تحصيل اسناد هزينه مقدور نباشد» د«آن قسمت از مخارج بند :  ٢تبصرة 

امور  صّديانو مت ع و مشخّصات هزينه با امضاي مسؤول ادارة محّل و متوّليبا ذكر علّت، نو

  مالي، حسب مورد تنظيم خواهد شد.

در موقوفاتي كه داراي متوّلي منصوص و قادر به  : ١)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ٢٠ماده

انجام وظايف شرعي و قانوني نمي باشند، متوّلي موظّف است بودجه فردي موقوفات و 

                                                             
هيأت ديوان عدالت اداري ابطال گرديد . ماده  ٢٩/٧/١٣٧٤مورّخ  ١٢٧آن به موجب رأي شماره  ٣و  ١اين مادّة و تبصره هاي  . ١

  و تبصره هاي مرقوم بدين شرح بوده است :  

بات مطال بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي بدهي و ـ ٢٠  ماده

نمايد در پنج اي كه سازمان معين ميسه ماه آخر هر سال براي سال آتي طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونه باشد بايد حداكثر درمي

  .نسخه تنظيم شود

، آنها را هاي موقوفات متصرفياداره حج و اوقاف و امور خيريه موظف است طرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اوراق بودجه ـ ١تبصره 

يه خيريه استان مربوطه ارسال تا بررسي و در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقفنامه يا سيره جاربه اداره كل حج و اوقاف و امور 

هاي موقوفات غيرمتصرفي به ترتيب فوق به عهده بررسي و تصويب بودجهتنظيم شده باشد تصويب واال جهت رفع نقص اعاده نمايد، 

  .اوقاف و امور خيريه محل خواهد بود ادارات حج و

التوليه كه مظنه تعدي و تفريط در آن نباشد ادارات حج و اوقاف امور خيريه فقط موقوفات منصوص بديهي است در خصوص بودجه

  .وصول بودجه را به متولي منصوص اعالم خواهند داشت



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٧   آ

  
مذهبي كه حاوي مشّخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي، بدهي و اماكن 

مطالبات مي باشد را حّداكثر در سه ماهة آخر هر سال براي سال آتي، طبق مدلول وقف نامه 

و مطابق نمونه اي كه سازمان معيّن مي نمايد، در پنج نسخه به اختالف مورد، به شرح زير 

  تنظيم نمايد:

اه از يك م رات اوقاف و امور خيريّه، بودجّه موقوفات متصرفي را ظرف مدّتالف ـ ادا

صورتي  تا در مايندتاريخ تنظيم به ادارة كّل اوقاف و امور خيرّيه استان مربوط ارسال مي ن

ين ار غير د و دكه طبق مقرّرات و مدلول وقف نامه يا سيرة جاريه تنظيم  شده باشد، تأيي

  ده نمايد.صورت جهت رفع نقص اعا

توجيهي  يت طرحا رعاب ـ موقوفاتي كه متولّيان آنها در مظانّ تعدّي و تفريط قرار دارند و ب

بري با نظارت مقام معّظم ره ٧/٨/١٣٦٩و مجوّز مورّخ  ٢٣/٧/١٣٦٣مورّخ  ٥٩٣١/١٢٠شماره 

 هيك ما ا ظرفرسازمان اوقاف و امور خيرّيه اداره مي شوند متولّي مربوط بودجة تنظيمي 

  .براي بررسي و تأييد به ادارة اوقاف و امور خيريّه محّل تسليم مي نمايد

يك نسخه از بودجه هاي تأييد شده در موقوفات غير : ) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(  ١تبصرة 

به متوّلي و در موقوفات متصّرفي به حسابداري و يك نسخه به » ب«متصرفي موضوع بند 

ك نسخه به ادارة كلّ اوقاف و امور خيريّه استان مربوط ادارة اوقاف و امور خيريّه محلّ و ي

و يك نسخه به ادارة تحقيق مربوط و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نيز 

                                                                                                                                                           
بودجه با  وب هستند در حكم متصرفي بوده و امناي مذكور در تنظيمموقوفات و اماكني كه از طرف سازمان اداري امناي منص ـ ٢تبصره 

  .امور خيريه همكاري خواهند نمودادارات حج و اوقاف 

هاي تصويب شده در موقوفات غيرمتصرفي به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به يك نسخه از بودجه ـ ٣تبصره 

ه اداره تحقيق بخيريه محل و يك نسخه به اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان مربوطه و يك نسخه امور اداره حج و اوقاف و 

هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجه مربوطه و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد

 .دارداوقاف و امور خيريه محل اعالم ميهاي صادره به اداره حج و عدم انطباق آن را با مقررات و دستورالعمل



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٨   آ

  
به نوبة خود بودجه هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را 

 به ادارة اوقاف و امور خيرّيه محل اعالم  وقف نامه و مقرّرات و دستورالعمل هاي صادره

  مي دارد.
ه انجام بموقوفاتي كه داراي متولّي منصوص و قادر : ) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(  ٢تبصرة 

ر آن ند، مگي باشوظايف شرعي و قانوني هستند از تسليم بودجه به ترتيب ياد شده مستثناء م

ده اين ما »ب«مذكور يا مشمول بند كه طبق نظر شعب تحقيق و حكم دادگاه فاقد شرايط 

ستقيم و هاي م الياتمشوند. اين متولّيان در هر حال به منظور تنظيم امور مالياتي طبق قانون 

قدام اقوفه آيين نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهي و مفاصاحساب عملكرد ساليانة مو

   خواهند كرد.

كه از طرف سازمان داراي امناي  موقوفات و اماكني:  ١)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(  ٣تبصرة 

منصوب هستند در حكم متصرّفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات حجّ و 

  اوقاف و امور خيرّيه همكاري خواهند نمود.

در مورد تعمير و عمران موقوفات و تأمين و انجام :  ٢) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ٢١ماده 

  اقدام خواهد شد.هزينه هاي مورد نياز به ترتيب زير 

                                                             
سازمان اوقاف و امور خيريّه و به  ٣٠/١/١٣٨٢مورّخ  ٢٠١/٢٣٠/١بنا به پيشنهاد شمارة  ٤/٨/١٣٨٢. هيأت وزيران در جلسة مورّخ  ١

آيين نامة اجرايي قانون تشكيالت و  ٢٠؛ مادّة ١٣٦٣قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه مصوّب  ١٧استناد مادّة 

  اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه را اصالح نمود.

وقف شده يا نيز به تعميرات دارد،  "اعياناً "براي تعميرات و بازسازي موقوفاتي كه عرصه و  ـ) ١٠/٢/١٣٦٥( مصوب  ٢١ماده .  ٢

گردد و در صورتي كه كالً يا بعضًا به مصرف نرسد جزو ذخيره عمراني منظور ميال در بودجه حداكثر بيست درصد مجموع عايدات هر س

 .موقوفه محسوب و نگهداري تا در موقع مقتضي به مصرف عمران موقوفه برسد



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٦٩   آ

  
بيني  ي پيشالف . در موقوفاتي كه واقف درصدي از درآمد را براي تعمير و امور عمران

  كرده باشد طبق نّيات واقف عمل خواهد شد.

قانون تشكيالت  ٦ب . در ساير موارد براي انجام تعميرات و عمران موقوفات با رعايت ماده 

ين و زم تأماي الّيه از درآمد موقوفه هزينه هو اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خير

  پرداخت خواهد شد.

يگر دز طرق اشد اج . ادارات اوقاف و متولّيان مي توانند در صورتي كه مغاير وقف نامه نب

  نظير اخذ وام نيز براي اين منظور استفاده نمايند.

عوايد يك  و ٢١در صورتي كه منابع مذكور در ماده  : ١)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ٢٢ماده 

سالة موقوفه براي تعمير يا بازسازي آن تكافو ننمايد متولّيان و ادارات اوقاف و امور خيريّه و 

  امنا مي توانند درآمد دو يا چند سال موقوفه را به اضافة عوايد موجود به مصرف برسانند.

در  ن نامهاين آيي ٢١حكم اين ماّدة، همچنين حكم ماده  : )٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(تبصره 

  است. مورد اماكن مذهبي اسالمي با رعايت مقررات مربوط به اين اماكن نيز جاري

لص آمد خامطالبات و صرفه جويي هاي سال هاي قبل هر موقوفه به عنوان در : ٢٣ماده 

ين مبلغ ه از انّظاردر بودجة هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبالً حقّ الّتوليه و حّق ال

  مجّدداً احتساب نخواهد شد.دريافت شده باشد، 

                                                             
امور خيرّيه و به سازمان اوقاف و  ٣٠/١/١٣٨٢مورّخ  ٢٠١/٢٣٠/١بنا به پيشنهاد شمارة  ٤/٨/١٣٨٢هيأت وزيران در جلسة مورّخ .  ١

آيين نامة اجرايي قانون تشكيالت و  ٢٢؛ ماّدة ١٣٦٣قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه مصوّب  ١٧استناد ماّدة 
  بدين شرح بوده است :  ١٠/٢/١٣٦٥آئين نامه اجرايي مصوب  ٢٢ماده  اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه را اصالح نمود.

يد افو ننمادر صورتي كه ذخيره مذكور در ماده قبل به عالوه در آمد يك سال موقوفه يا مكان اسالمي براي تعمير يا بازسازي آن تك 
وجود در و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و امناي وقف درآمد دو و يا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه م حسب مورد متوليان

 .به مصرف الزم برسانندموقوفه ذخيره تا به موقعحساب مخصوص همان 



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٠   آ

  

ز اف بايد وال وقبا توجّه به اين كه حفظ موقوفات از وظايف متولّيان است و ام : ٢٤ماده 

لفند كه مكمتبرّ  اموال شخصي متوّلي جدا و متمايز باشد، متولّيان موقوفات و امناي اماكن

ر گاه هد و مايندفتر مخصوصي براي ثبت درآمد و هزينة موقوفه يا اماكن مزبور تنظيم ن

امور  وقاف و و ادرآمد ساالنة آنها بيش از صد هزار ريال باشد، بايد با معّرفي ادارة حجّ

عوايد  وفتتاح ها ا خيريّه حساب جداگانه اي به نام موقوفه يا مكان متبرّكه در يكي از بانك

   .حاصله را به آن حساب واريز و هر گونه پرداخت را از طريق آن انجام دهند

در مورد موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان براي آنها امنايي منصوب شده  بصره :ت

است حساب مذكور با امضاي مشترك (ُأمنا و ادارة حّج و اوقاف و امور خيرّيه) افتتاح 

  ١خواهد شد.

مان حّج و قانون تشكيالت و اختيارات ساز ١٤ادارات تحقيق به موجب ماده  : ٢٥ماده 

ديران بي و من مذهاوقاف و امور خيريّه  مكلفند همه ساله از متولّيان و امناي وقف و اماك

 رآمد ودحساب مؤسّسات خيرّيه مشمول و نيز از ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه صورت

ايد زبور بمحساب هبي و مؤسّسات خيريّه را مطالبه نمايند. صورتهزينة موقوفات و اماكن مذ

 حدّاكثر ظرف طبق فصول بودجة فردي ساالنة موقوفه يا مكان مذهبي و يا مؤسّسة خيرّيه،

مور خيريّه اقاف و و او سه ماه بعد از ابالغ در قبال اخذ رسيد، به ادارة تحقيق و يا ادارة حجّ 

ده شسليم تحساب به ادارة حّج و اوقاف و امور خيرّيه تسليم شود. در صورتي كه صورت

دارة اا به رباشد، ادارة مزبور موظّف است حدّاكثر ظرف مدّت ده روز صورتحساب مذكور 

تحقيق مربوطه جهت رسيدگي و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب بايد 

     متضمّن موارد زير باشد :

  حسب مورد داراي و اسناد هزينة معتبر باشد.هر رقم از درآمد و هزينة بايد .  ١

                                                             
مورخ  هـ٥١٩٢٨ت/٢٩١٥٥و  ١٢/٦/١٣٩٣مورخ هـ  ٥٠٥٥٤ت /٦٦٥٩٧ به اصالحيه هاي اين تبصره به شماره هاي  -  ١

  هيأت وزيران در همين مجموعه مراجعه گردد .  ١٠/٣/١٣٩٤



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧١   آ

  
  ود.شلحوظ م. ماندة حساب درآمد و هزينة سال قبل بايد در صورتحساب ساالنة مزبور  ٢

ساب صورتح باشندتبصره : ادارات تحقيق از متولّيان منصوصي كه در مظاّن تعّدي و تفريط ن

  مطالبه نمي نمايند.

سازمان حّج و  قانون تشكيالت و اختيارات ٦ماده متولّيان موّظفند در اجراي  : ٢٦ماده 

ن نامه و استعداد اين آيي ٢٢و  ٢١اوقاف و امور خيريّه و تبصرة ذيل آن و با رعايت مواّد 

ه بايند، ام نممحّل، در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتم

  يدات موقوفه حاصل شود.طوري كه حدّاقّل هر پنج سال افزايش محسوسي در عا

ا با قوفه رادارات تحقيق موظّفند همه ساله مفاصاحساب عملكرد سال قبل مو : ٢٧ماده 

اف  و اوادارة حجّ  اين آيين نامه صادر و حسب مورد، به متوّلي يا امين و يا ٢٥رعايت ماده 

ز عمل ااشي و امور خيريّه مربوطه تسليم نمايند. در صورتي كه عدم صدور مفاصاحساب ن

 زل ياعمتوّلي يا امين باشد، شعب حسابرسي موارد تخلّف را براي رسيدگي در جهت 

ّج و حدارة اممنوعيّت و يا ضّم امين، به شعب حقوقي تحقيق و براي بركناري امين، به 

  اوقاف و امور خيرّيه مربوطه اعالم خواهند داشت.

سناد اتي كه ينة كلّيّة موقوفاشعب حسابرسي تحقيق اوقاف موظّفند درآمد و هز تبصره :

كثر نده ها حدّااين آيين نامه به آنها ارجاع مي شود پس از تكميل پرو ٢٥آنها طبق ماده 

در  سيدگيرظرف مدّت يك ماه رسيدگي و تكليف آنها را مطابق آيين نامه طرز تحقيق و 

  شد. دشعب تحقيق اوقاف روشن نمايند، و با متخلّفين برابر مقرّرات رفتار خواه

ادارات تحقيق موظفندهمه ساله با مالحظة بودجه ها و صورت حساب هاي  : ٢٨ماده 

ارسالي از طرف متولّيان و هيأت هاي امنا و ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه و مؤسّسات 

 ٧چنانچه به موارد تخلّف برخورد نمودند مدارك الزم را جمع آوري و برابر ماده  مشمول



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٢   آ

  
و اختيارات سازمان حّج اوقاف و امور خيريّه و تبصره هاي مربوطه اقدام قانون تشكيالت 

نمايند. در خصوص تخلّف امنا مراتب توسّط ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه محلّ به 

  سرپرست سازمان گزارش و كسب تكليف خواهد شد.

شمول، پرداخت متولّيان  مكلفند همه ساله ماليات قانوني موقوفه را در صورت  : ٢٩ماده 

و در صورتي كه بر اثر تعلّل در پرداخت ، جريمه اي به آن تعلّق گيرد، بايد شخصاً  ١نمايند

  ٢آن را جبران كنند.

 ان است،ا سازمبدر مواردي كه ادارة امور موقوفه به حكم وليّ فقيه يا قانون  : ٣٠ماده 

  كلّّية وظايف و مسؤوليّتهاي متولّي به عهدة سازمان خواهد بود.

   وّلي زل متتبصره : هر نوع تخّلفي كه در موقوفات غير متصّرفي موجب ممنوعيت و يا ع

د مي شو ممنوعيّت و يا عزل متولّيمي شود در خصوص موقوفة متصّرفي متصّرفي موجب 

  د.شدر خصوص موقوفة متصّرفي نيز تخلّف محسوب و برابر مقّررات اقدام خواهد 

ف آن وجوه اهدايي به اماكن مذهبيِ اسالمي كه جهت مشخّصي براي مصر : ٣١ماده 

با ن، ل اماكن قبيتعيين نشده است و وجوه حاصل از فروش امواِل منقوِل زايد بر احتياِج اي

امنا  ه هيأتردي كجلب نظر ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه به وسيلة هيأت امنا و در موا

ص ن مشخّ امة آوجود نداشته باشد به وسيلة ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه و آيين ن

  است، به مصرف خواهد رسيد.

موارد زير از جملة اموري است كه انجام آنها موكول  :) ٤/٨/١٣٩١ اصالحي(  ٣٢ماده 

  به اجازة سرپرست سازمان كه مأذون از طرف ولّي فقيه است، خواهد بود:

                                                             
در مورد معافيت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ؛   ٣/٩/٧٥مورخ  ١٨٩رأي شماره  . ١

  . ماليات

  ) توجّه شود.٢٧/٢/١٣٧١مواّد اصالحي از قانون ماليات هاي مستقيم (مصوّب ٢مادّة  ٣و٢به بند هاي  . ٢



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٣   آ

  
  بات موقوفه و نحوة تبديل آن.. فروش َرقَ ١

ين امر ت، و اقف اس. اعطاي حقّ ملّك اعيان به مستأجر در موقوفاتي كه عرصهً و اعيانًا و ٢

      موقوفه نيز جاري است.مورد باغات  در

  . اجارة بيش از ده سال. ٣

  . ترك مزايده در مورد اجارة موقوفة مشمول مزايده. ٤

  . استرداد دعاوي مطروحه در مراجع قضايي. ٥

  . ارجاع اختالفات به داوري و انتخاب داور يا داوران. ٦

  ٣. نصب و عزل امناي موقوفات و بقاع متبرّكه. ٧

سرپرست سازمان مي تواند جهت بررسي و اظهار نظر  : ٤ ) ٤/٨/١٣٨٢( اصالحي تبصره

مشورتي در خصوص مشكالت و مسائل فقهي ، حقوقي و اوقافي هيأتي مركب از افراد 

  صاحب نظر را انتخاب و تعيين نمايد. 

حّق التّوليه متوّلي و يا سازمان در قبالِ اِعمال توليت نسبت به موقوفات و  : ٣٣ماده 

همچنين حقّ النّظارة ناظر اعمّ از شخص يا سازمان، به ميزان مقّرر در وقف نامه خواهد بود و 

در صورتي كه وقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حقّ التّوليه و حقّ النّظاره در آن معيّن نشده 

                                                             
نامه اجرايي قانون تشكيالت آيين ٣٢ماده  ٦الي  ١و بندهاي  ١٢؛ اطالق ماده  ٢١/٦/١٣٩٠مورخ  ٢٥٠و  ٢٤٩بموجب رأي شماره  . ٣

درج شده ))سيماي وقف در آراء و نظرات  ((مجموعه  و ... ابطال گرديد . اين رأي در بخش آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
  است.  

اظهار نظر مشورتي در خصوص مشكالت و معضالت و مسايل جهت بررسي و  تبصره ـ) :  ١٠/٢/١٣٦٥(مصوب  ٣٢تبصره ماده  . ٤
حقوقي مركب از افراد صاحب نظر كه در سازمان اشتغال داشته تواند هيأتي به نام هيأت فني وحقوقي و اوقافي، سرپرست سازمان مي

  .باشند را انتخاب و تعيين نمايد



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٤   آ

  
قّ التّوليه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و حقّ النّظاره باشد، ح

  ٥به مقدار اجرت المثلِ معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  ٧/٧/١٣٩٤مورخ  ٨٥٢بموجب رأي شماره  : ١تبصرة 

  ٦ابطال شده است. 

وقاف جّ و است سازمان ِاعمال نظارت اشخاص يا ادارات حدر مواردي كه سرپر : ٢تبصرة 

ظاره  النّ ِل حقّو امور خيريّه را در موقوفات غير متصّرفي ضروري تشخيص دهند، اجرت المث

  را نيز متناسباً تعيين خواهند نمود.

  درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد كلّ خواهد بود. : ٣تبصرة 

ود خثل عمل و اوقاف و امور خيريّه در اماكن مذهبي، اجرت المادارات حّج  : ٣٤ماده 

ور كن مزبة امابابت ادارة امور اين اماكن را بر مبناي ده درصد از مجموع درآمد ساليان

انون تشكيالت و ق ٥دريافت مي نمايند و حّق الّزحمة هيأت امنا به موجب آيين نامه ماده 

  يريّه تعيين خواهد شد.اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خ

ه و قّ النّظارسازمان، عوايد حاصل از حّق التّوليه و ح : ) ١٥/٥/١٣٩١( اصالحي تبصره 

لّ را مستق وجوهي كه بابت ادارة امور اماكن مذهبي دريافت مي دارد و همچنين هداياي

ف  مصرمطابق بودجه اي كه همه ساله تنظيم و به تصويب هيأت دولت مي رساند رأساً 

  خواهد نمود.

                                                             
ابطال  ٢٧/٧/١٣٩٤مورخ  ٨٥٤و  ٨٥٣ختيارات ... بموجب رأي شماره آئين نامه اجرايي قانون تشكيالت و ا ٣٣فراز پاياني ماده  . ٥

  اين رأي در بخش آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مجموعه سيماي وقف در آراء و نظرات درج شده است .  گرديد . 
وضعيّت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، در موارد استثنايي كه درصدهاي مندرج در اين ماّدة با توّجه به تبصره ابطال شده ؛  –. الف  ٦

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در  ٧/٧/١٣٩٤مورخ  ٨٥٢به رأي شماره  –ب   با تأييد سرپرست سازمان كسر يا اضافه مي شود.
  مجموعه سيماي وقف در آراء و نظرات مراجعه شود .



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٥   آ

  

نامه فتر روزلّيات دهمه ماهه، تراز عم ّيه موظفندادارات حّج و اوقاف و امور خير : ٣٥ماده 

ال سي ارست بررو كلّ را به انضمام مدارك و گزارش الزم به ادارة امور مالي موقوفات جه

  دارند.

رّيه و سات خيثبت معامالت راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسّ : ٣٦ماده 

فقت ون موامي بدمتبرّكه در دفاتر اسناد رس همچنين ثبت معامالت َرَقبات مربوط به اماكن

رف ده را ظ سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد راجع به وقف

  د.روز پس از ثبت به ادارات حجّ و اوقاف و امور خيرّيه مربوطه ارسال دارن

ايا، جد، تكادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدّق اسناد مالكيّت موقوفات، مسا : ٣٧ماده 

دهاي بنيا ومدارس ديني و كلّيّة اماكن مذهبِي ثبت شده و همچنين اساسنامة مؤسّسات 

حويل حّل تمخيريّة واقع در حوزة عمل خود را به ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه 

  نمايند.

 اي ثبتيهآگهي  وادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه و متولّيان مكلفند اسناد  : ٣٨ماده 

قدام ونه امربوط به حوزة عمل خود را بررسي و براي حفظ عين و منافع موقوفات، هر گ

  الزم را معمول دارند.

 مه هايسازمان مكلّف است دفاتر مخصوصي براي ثبت خالصة اسناد وقف نا : ٣٩ماده 

  ، تهيّه و تنظيم نمايد.هر شهرستان

مي ات مسلّ موقوف متولّيان و ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه موظفندنسبت به : ٤٠ماده 

ابر ست، براديده كه به عنوان ملكيّت تقاضاي ثبت شده و مدّت قانوني اقدام به اعتراض نگر

  ند.م نماياقدا قانون ابطال اسناد فروش َرَقبات، آب و اراضي موقوفه و آيين نامة مربوط



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٦   آ

  

قانون  ٦ه ماده نايت بعمتولّيان و ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه مي توانند با  : ٤١ماده 

 ثبتيِ براي احياي حقوق وقف و دفاع از دعاوي مطروحه و مشاوره در امور حقوقي و

  ند.موقوفات، در صورت لزوم وكيل يا وكالي دعاوي واجد شرايط را انتخاب نماي

ايد حلّ عواز م حّق الوكاله و حّق المشاوره با توجّه به مصلحت و غبطة موقوفات تبصره :

  وقف، قابل پرداخت خواهد بود.

 و اوقاف و قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حجّ  ١٠در اجراي تبصرة ماده  : ٤٢ماده 

 صّدقم ونوشتامور خيرّيه، متولّيان موظفندظرف مدّت دو ماه از تاريخ اجراي قانون، ر

تسليم  مربوط يرّيهاسناد مالكيّت و وقفنامه هاي موجود را به ادارات حّج و اوقاف و امور خ

فند ه مكلخيريّ و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم  اقدام، ادارات حّج و اوقاف و امور

و ماه از د به طريق اطمينان بخشي تكليف قانوني آنان را ابالغ و ضرب االجلي كه بيش

ريط، ي و تفبراي انجام آن تعيين و در صورت استنكاف به دليل وجود مظنّة تعدّنباشد 

  مراتب را به ادارة تحقيق جهت رسيدگي و صدور حكم الزم اعالم دارند.

 توديع ثمن بيع وقف، در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك : ٤٣ماده 

يگري به نام همان قانون مدني، َرقَبة د ٩٠و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 

  موقوفه خريداري كه عوايد آن بر نهج وقف نامة سابق به مصرف خواهد رسيد.

قت كتبيِ قانون مدني با كسب مواف ٨٩و  ٨٨بيع و تبديل موقوفه طبق مواّد  تبصره :

 ٨٩و  ٨٨ادّ سرپرست سازمان امكان پذير خواهد بود و در صورتي كه متولّيان بر طبق مو

      ي ضرور قانون مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند، كسب موافقت سازمان

  مي باشد.تبتبره



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٧   آ

  

ين حكم ع وقوفات خريداري شده، درسهام اوراق بهاداري كه از محلّ ثمن م : ٤٤ماده 

  موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل.

ين اوضوع مادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه صورت مشخّصات اوراق و سهام  تبصره :

واهند اري خماّده و همچنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهد

  كرد.

   ازمان سمايد، اردي كه ثمن بيع وقف تكافوي خريد رََقبة مستقّلي را نندر مو : ٤٥ماده 

ر سهم ه اري ومي تواند با مشاركت چند موقوفه و نظر متولّيان آنها َرقَبة واحدي خريد

  موقوفه را به تناسب سرماية آن تعيين نمايد.

ه بر كذهبي من از تاريخ اجراي اين آيين نامه، احكام امناي موقوفات و اماك : ٤٦ماده 

ورت در ص مبناي مقّررات سابق صادر شده است مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و

  رضايت از نحوة خدمات آنان، پيشنهاد و انتصاب مجدّد بالمانع است.

ادارة اثالث باقيه، محبوسات، نذور، صدقات و ساير  : ٧)٤/٨/١٣٨٢( اصالحي  ٤٧ماده 

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه  ١ماده  ٧اموال موضوع بند 

 ١ماده  ٣و تبصرة  ٧كه فاقد متوّلي يا متصدّي بوده يا مجهول التّوليه باشد، طبق مفاد بند 

دة ايشان ادارة امور آنها به ادارات اوقاف و امور قانون مذكور با اذن وليّ فقيه و يا نماين

  خيريّه محل وقوع رقبات مذكور محول مي شود.

                                                             
رها و صدقاتي كه به غير از عنوان وقف براي امور خيريه در نظر محبوسات و اثالث باقيه و نذ) :  ١٠/٢/١٣٦٥( مصوب  ٤٧ماده .   ٧

  .كماكان مورد عمل ادارات حج و اوقاف و امور خيريه خواهد بودشود طبق اسناد مربوطه و يا سيره جاريهرفته شده يا ميگ

  .نيز تسري دارددر خصوص موقوفات عامه) در مورد محبوسات و اثالث باقيه نامه (مقررات اين آيين تبصره ـ
  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٨   آ

  

الياتي هاي م مؤسّسات و بنيادهاي خيريّه، در صورتي كه بخواهند از معافيّت : ٤٨ماده 

  مايند.نا جلب رزمان مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند، بايد قبالً نظارت سا

 وفات ازو موق ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه مي توانند در امور خيريّه : ٤٩ماده 

 واريه جاشخاص حقيقي و حقوقي قبول وصايت، نيابت، وكالت و توليت نموده و صدقات 

  نذرهاي آنان را برابر نّيات مربوطه عمل نمايند.

راهم بات و فعين رق به منظور بقايمتولّيان و ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه  : ٥٠ماده 

صاص مر اختدين ابآوردن موجبات آباداني آنها مي توانند با استفاده از وجوه بالمانعي كه 

  داده مي شود صندوق يا شركتي تأسيس نمايند. 

د ند بوصاحبان سهام اين صندوق و يا شركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خواه تبصره :

  ه اند.كه سرماية آن را تأمين كرد

درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه  : ٨) ٤/٨/١٣٨٢( اصالحي  ٥١ماده 

به صورت مبرّات مطلقه وقف شده باشند در صورت نداشتن متولّي يا مجهول التّوليه بودن با 

قانون تشكيالت و اختيارات سازمان برسد توسّط سازمان به مصرف خواهد  ٨رعايت ماده 

  رسيد.

                                                             
سازمان اوقاف و امور خيريّه و به  ٣٠/١/١٣٨٢مورّخ  ٢٠١/٢٣٠/١بنا به پيشنهاد شمارة  ٤/٨/١٣٨٢.  هيأت وزيران در جلسة مورّخ  ٨

آيين نامة اجرايي قانون  ٥١؛ ماّدة  ١٣٦٣قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيرّيه مصوّب  ١٧استناد ماّدة 
بدين شرح  ١٠/٢/١٣٦٥آئين نامه اجرايي مصوب  ٥١ماده  كيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيرّيه را اصالح نمود.تش

   بوده است :
المصرف و موقوفاتي كه به صورت ميراث مطلقه وقف شده باشند در صورت داشتن متولي وسيله وي زير نظر درآمد موقوفات مجهول

قوفات برابر داشتن متولي وسيله سازمان در تحقيق و تبليغ و نشر كتب، در زمينه معارف اسالمي و عمران موصورت نسازمان و در
  .رسد به مصرف خواهد رسيدمياي كه به تصويب سرپرست سازمانبودجه

  .ودرسيدگي به صورت حساب بودجه مزبور و صدور و مفاصاحساب ساالنه به عهده اداره كل تحقيق خواهد ب تبصره ـ



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن    ٧٩   آ

  

 صدوررسيدگي به صورت حساب بودجه مذكور و  : ) ٤/٨/١٣٨٢ صالحيا(  ١تبصرة 

  بود . مفاصاحساب ساالنه به عهدة سازمان خواهد 

طلقه درآمد موقوفات مجهول المصرف و مبرّات م : ) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي(  ٢تبصرة 

واهد صرف خكه داراي متولّي منصوص باشد توّسط متولّي در مطلق خيرات و مبرّات به م

  رسيد.

ها و مقررات نامهكاركنان سازمان مشمول مقررات استخدام كشوري و آيين :  ٦٩ماده 

  .باشندمربوط به آن مي

هاي قانون تشكيالت و اختيارات نامهمندرج در آيينتعاريف و اصطالحات  :  ٧٠ماده 

  .سازمان حج و اوقاف و امور خيريه توسط سازمان تهيه و ابالغ خواهد شد

ين نامه كليه مصوبات هيأت دولت كه مغاير با ااز تاريخ تصويب اين آيين :  ٧١ماده 

  .نامه باشد ملغي استآيين

صوب ميريه خات سازمان حج و اوقاف و امور آئين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيار

   .الي آخر اين آئين نامه مي باشد  ٥٢هيأت وزيران جايگزين مواد  ١/٦/١٣٨٣

  

  

   



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٠   اصالح  

  

نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات آيين  ٣٢و  ١٢مواد اصالح  -  ١/٤

 سازمان اوقاف و امور خيريه 

    هـ٤٧٨٣٤ت/٥٥٩١٦شماره : 

  ٢٣/٣/١٣٩١مورخ : 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ سازمان اوقاف و امور خيريه

رخ مو ٩٠٧١٣٠/٩٠بنا به پيشنهاد شماره  ٧/٣/١٣٩١هيئت وزيران در جلسه مورخ 

كيالت و اختيارات ) قانون تش١٧امور خيريه و به استناد ماده (سازمان اوقاف و  ١٩/١٠/١٣٩٠

  ـ تصويب نمود:١٣٦٣سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 

وع ، موضآيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

ح اصال و اصالحات بعدي آن به شرح زير ٢٢/٢/١٣٦٥مورخ  ٩٥٢٧٠تصويـب نامه شماره 

  مي شود:

  ) مي شود:١٢ـ متن زير جايگزين ماده (١

ه عيان بدر موقوفاتي كه عرصه و اعيان آنها وقف است، اعطاي حق تملك ا ـ١٢ماده «

ر دستأجر مسيله مستأجر ممـنوع مي باشد. در موارد استـثنايي، تملك اعيان مسـتحدثه به و

وقاف ادارات اـي و قبال پرداخت پذيره با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با پيشـنهاد متول

 ضوع درين مواماينـده ولي فقيه و سرپرست سازمان مجاز است و و امور خـيريه و تأييد ن

  »مورد باغهاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است.

  ) مي شود:٣٢ـ متن زير جايگزين ماده (٢



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨١   اصالح  

  

وليان ادارات اوقاف و امور خيريه (در موقوفات متصرفي) و همچنين مت ـ٣٢ماده «

صلحت مفات تحت توليت خود) به منظور رعايت غبطه و موقوفات عام و خاص (در موقو

الع با اط وربوط موقف و رفع مظنه تعدي و تفريط، موارد زير را با رعايت قوانين و مقررات 

  و تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان، انجام خواهند داد:

  ي.ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آنها با رعايت موازين شرعي و قانون١

  ـ اجاره بيش از ده سال٢

  ـ ترك مزايده در مورد اجاره رقبات مشمول مزايده٣

  ـ صلح و استرداد دعاوي موقوفه٤

  ـ ارجاع اختالف به داوري و انتخاب داور يا داوران ٥

  ـ نصب و عزل امناي موقوفات و بقاع متبركه ٦

 تبصره ـ سرپرست سازمان مي تواند جهت بررسي و اظهار نظر مشورتي در خصوص

اب و انتخ مشكالت و مسائل فقهي، حقوقي و اوقافي هيئتي مركب از افراد صاحب نظر را

  » تعيين نمايد.

  جمهور ـ محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس

  

   



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٢   اصالح  

  

) آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و ٣٤اصالح تبصره ماده ( - ٢/٤

  اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 

  هـ٤٥١٣٢ت/١٠٧٤٦٥شماره : 

  ١٣٩١/٥/٢٨مورخ : 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

رخ مو ١٩٤٠٣٤/١بنا به پيشنهاد شماره  ١٥/٥/١٣٩١هيئت وزيران در جلسه مورخ 

شكيالت و ) قانون ت١٧وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد ماده ( ٢٤/١٢/١٣٩٠

  ـ تصويب نمود:١٣٦٣اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب 

و  حج و اوقاف ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان٣٤در تبصره ماده (

وهي كه و وج«عبارت  ٢٢/٢/١٣٦٥مورخ  ٩٥٢٧٠امور خيريه، موضوع تصويب نامه شماره 

  حذف مي شود.» بابت اداره امور اماكن مذهبي دريافت مي دارد

  رضا رحيمي معاون اول رييس جمهور ـ محمد

  

  

  

   

  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٣   اصالح  

  

) آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات ٣٤اصالح ماده ( - ٣/٤

  و امور خيريه اوقافسازمان حج و 
  هـ ٤٥١٣٢ت/٨٣١٥٣:  شماره

  ٩/٤/١٣٩٢مورخ : 

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

اد اسالمي و بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارش ١٢/٣/١٣٩٢ هيئت وزيران در جلسه مورخ
ر خيريه ـ و امو اوقاف) قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حج و ١٧به استناد ماده (

 :ـ تصويب نمود١٣٦٣مصوب 

 سازمان حج و ) آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات٣٤متن زير جايگزين ماده (
صره ماده و تب ٢٢/٢/١٣٦٥ مورخ ٩٥٢٧٠نامه شماره  و امور خيريه، موضوع تصويب اوقاف

 هـ مورخ٤٥١٣٢ت/١٠٧٤٦٥ياد شده و اصالحيه آن، موضوع تصويب نامه شماره 
 :مي شود ٢٨/٥/١٣٩١

ذهبي اماكن م و امور خيريه در توليت اوقافحق التوليه يا اجرت المثل ادارات ـ ٣٤ماده
صد عايدات قانون ياد شده، ده در )١) ماده (٢) و ذيل تبصره (٢اسالمي، موضوع بند (

 ب آيينه موجخالص ساليانه هر يك از اماكن ياد شده مي باشد و حق الزحمه هيئت امنا ب
 .) قانون مذكور تعيين مي شود٥نامه ماده (

 
  جمهور ـ محمدرضا رحيميمعاون اول رئيس

 

   



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٤   اصالح  

  

اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات ) آيين نامه ٢٤اصالح ماده ( - ٤/٤

  سازمان اوقاف و امور خيريه

  هـ    ٥٠٥٥٤ت /٦٦٥٩٧ : شماره

 ١٢/٦/١٣٩٣مورخ : 
 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
وزارت  ١٤/٢/١٣٩٣ مورخ ٢٢٣٧٠/١به پيشنهاد شماره  ٥/٦/١٣٩٣ هيأت وزيران در جلسه

سازمان اوقاف و  تشكيالت و اختيارات) قانون ١٧فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد ماده (
 :ـ تصويب كرد١٣٦٣امور خيريه ـ مصوب 

ه مور خيريا) آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و ٢٤ماده (
 :به شرح زير اصالح مي شود ٢٢/٢/١٣٦٥ مورخ ٩٥٢٧٠موضوع تصويب نامه شماره 

از  قف بايدووظايف متوليان است و اموال  با توجه به اينكه حفظ موقوفات ازـ ٢٤ماده 
دارات كه و امتبر اموال شخصي متولي جدا و متمايز باشد، متوليان و امناي موقوفات و اماكن

 وفات وع موقاوقاف و امور خيريه محل مكلفند نسبت به ثبت و به روزرساني اطالعات جام
 قفين ويات وامتصرفين آن، نبقاع متبركه از قبيل مشخصات كامل موقوفه و رقبات وقفي و 

امع عات جنحوه مصرف درآمد موقوفه، عملكرد و رخدادهاي مالي موقوفات در بانك اطال
 .موقوفات اقدام نمايند

امور  وقاف واره اتبصره ـ افتتاح حساب بانكي به نام موقوفات و اماكن متبركه با معرفي اد
. در ت گرددوط ثببايد در سامانه مرب خيريه در يكي از بانك ها الزامي است و عمليات مالي

 ه است،وب شدمورد موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان براي آنها امين يا امنايي منص
حل ريه محساب مذكور با امضاي مشترك امين يا امنا و رئيس اداره اوقاف و امور خي

 .خواهد بود
 

  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٥   اصالح  

  

) اصالحي آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت ٢٤ماده ( اصالح تبصره - ٥/٤

  و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

  هـ  ٥١٩٢٨ت/٢٩١٥٥:  شماره

 ١٠/٣/١٣٩٤مورخ :
 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ٢٧/٢/١٣٩٤ مورخ ٢٠٦٩٢/٢٤٠٤٢به پيشنهاد شماره  ٦/٣/١٣٩٤ هيأت وزيران در جلسه

ي استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساس معاونت حقوقي رئيس جمهور و به

 :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

اف سازمان اوق ) اصالحي آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات٢٤در تبصره ماده (

بارت ع،  ١٢/٦/١٣٩٣ هـ مورخ٥٠٥٥٤ت/٦٦٥٩٧و امور خيريه موضوع تصويب نامه شماره 

بل ق» مي ايرانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالقان )١٧٧(موضوع بند (ب) ماده «

 .اضافه مي گردد» با معرفي«از عبارت 
 

  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

  

  

   



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٦   اصالح  

  

آئين نامه اجرايي قانون تشكيالت و  ١٤ماده  ٣و  ١تبصره هاي اصالح  - ٦/٤

  امور خيريهاختيارات سازمان اوقاف و 

  هـ  ٥١٥١٩ت١٠٩٤٩٥:  شماره

 ٢١/٨/١٣٩٤مورخ :

 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 ٢٩/١٠/١٣٩٣مورخ  ١٥٠٦٣٦/١به پيشنهاد شماره  ١٧/٨/١٣٩٤ هيأت وزيران در جلسه

تيارات سازمان ) قانون تشكيالت و اخ١٧وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد ماده (

  ، تصويب كرد : ١٣٦٣اوقاف و امور خيريه مصوب 

ارات سازمان ) آئين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختي١٤) ماده (٣) و (١تبصره هاي (

الحات و اص ٢٢/٢/١٣٦٥مورخ  ٩٥٢٧٠اوقاف و امور خيريه موضوع تصويب نامه شماره 

  بعدي آن به شرح زير اصالح مي شود :

 كميسيون در مواردي كه پيشنهادي نرسيده و يا پيشنهادهاي واصله به نظر – ١تبصره 

  جديد بار تمزايده يا متولي قانوني ، مخالف مصالح وقف تشخيص داده شود ، مزايده يك

ا رفي بمي شود و در صورت تكرار وضعيت اوليه ، تكليف موضوع در موقوفات غير متص

كور ون مذرفي به وسيله اكثريت أعضاي كميسيمتولي قانوني موقوفه و در موقوفات متص

   .تعيين خواهد شد . در اين مورد ، نظر مخالفين در صورتجلسه درج مي گردد 

ي ير متصرفغدر صورت تساوي پيشنهادهاي واصله ، برنده مزايده در موقوفات  – ٣تبصره 

 ن خواهدتعيي با نظر متولي موقوفه و در موقوفات متصرفي با نظر اكثريت أعضاي كميسيون

  شد . 

  معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٧   اصالح  

  

آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات ) ٢٤( اصالح ماده - ٧/٤

 سازمان اوقاف و امور خيريه

  هـ ٥٣١٧٦ت/٣١٣٥٦:   شماره

   ١٨/٣/١٣٩٥مورخ : 

وزارت  ٨/٣/١٣٩٥ مورخ ١٢٥٥١٠/١ به پيشنهاد شماره ١٢/٣/١٣٩٥ هيأت وزيران در جلسه

سازمان اوقاف و  قانون تشكيالت و اختيارات) ١٧( فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد ماده

 :ـ تصويب كرد ١٣٦٣امور خيريه ـ مصوب 

ه، مور خيريين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و اآي)٢٤( ماده

ح زير و اصالحات بعدي آن به شر ٢٢/٢/١٣٦٥ مورخ ٩٥٢٧٠موضوع تصويب نامه شماره 

 :اصالح مي شود

وال از ام قف بايدـ با توجه به اينكه حفظ موقوفات از وظايف متوليان است و اموال و٢٤ماده

دارات ه و اشخصي متولي جدا و متمايز باشد، متوليان و امناي موقوفات و اماكن متبرك

 وفات وع موقرساني اطالعات جاماوقاف و امور خيريه محل مكلفند نسبت به ثبت و به روز

اقفين يات ونبقاع متبركه از قبيل مشخصات كامل موقوفه و رقبات وقفي و متصرفين آن و 

 .در بانك اطالعات جامع موقوفات اقدام نمايند

تبصره ـ افتتاح حساب بانكي به نام موقوفات داراي متولي شرعي و همچنين اماكن متبركه 

ا معرفي اداره اوقاف و امور خيريه در يكي از بانك ها انجام مي رأسًا توسط متوليان و يا ب

شود. متوليان موظفند گزارشي از اطالعات و عمليات بانكي خود را جهت ثبت در سامانه 



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٨   اصالح  

  
ارايه نمايند. اين امر نبايد موجب تحديد وظايف و سلب اختيارات شرعي و قانوني متوليان 

بوط گردد. حساب مذكور در مورد موقوفات و در دخل و خرج موقوفه و امضاي اسناد مر

اماكن متصرفي كه براي آنها امين يا امنايي منصوب شده است، با امضاي مشترك امين يا 

 .امنا و رييس اداره اوقاف و امور خيريه محل خواهد بود

 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيريمعاون اول رييس

  

 
 

شكيالت و تاجرايي قانون آيين نامه  )١١ماده ( )١اصالح تبصره ( - ٨/٤

 اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

  ٤٣٤٨٥ت/٥٢٧١٥هـشماره : 
   ١٥/٤/١٣٩٥مورخ : 

وزارت  ١٣٩٤/٩/١٧مورخ  ١/١٢٧٣٢٠به پيشنهاد شماره  ١٣٩٥/٤/١٣هيأت وزيران در جلسه 
اوقاف ات سازمان قانون تشكيالت و اختيار ) ١٧(  سالمي و به استناد مادهافرهنگ و ارشاد 

  :ـ تصويب كرد ١٣٦٣و امور خيريه ـ مصوب 

و  ت سازمان اوقافآيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارا)  ١١(  ماده)  ١(  در تبصره
 عديبا اصالحات ب ١٣٦٥/٢/٢٢مورخ  ٩٥٢٧٠صويب نامه شماره تامور خيريه موضوع 

اصالح » )  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(تا پنجاه ميليون«به عبارت » تا دويست هزار ريال«عبارت 
  .ميشود

 معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

  

  



یالت  ...     ش ون   ی   ا ه   ا ن   وادی  از   آ  ٨٩   اصالح  

  

آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و  )١١ماده ( )١اصالح تبصره ( - ٨/٤

 اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

  ٤٣٤٨٥ت/٥٢٧١٥هـشماره : 

   ١٥/٤/١٣٩٥مورخ : 

وزارت  ١٣٩٤/٩/١٧مورخ  ١/١٢٧٣٢٠به پيشنهاد شماره  ١٣٩٥/٤/١٣هيأت وزيران در جلسه 

ات سازمان اوقاف قانون تشكيالت و اختيار ) ١٧(  سالمي و به استناد مادهافرهنگ و ارشاد 

  :ـ تصويب كرد ١٣٦٣و امور خيريه ـ مصوب 

و  ت سازمان اوقافآيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارا)  ١١(  ماده)  ١(  در تبصره

 عديبا اصالحات ب ١٣٦٥/٢/٢٢مورخ  ٩٥٢٧٠صويب نامه شماره تامور خيريه موضوع 

اصالح » ل ) ريا ٠٠٠/٠٠٠/٥٠(تا پنجاه ميليون«به عبارت » تا دويست هزار ريال«عبارت 

  .ميشود

 معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري



ی    دا ه    و   إ ذ ول   وه    و      و ه   ن   ٩٠   آ

  

  آيين نامة نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي  ـ ٥

  )١٠/٢/١٣٦٥(مصوّب          

در مواردي كه زمين بالمعارض وقفي، ابتدائاً با اعطاي  : ٩)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ١ماده 
حقّ تملّك اعيان جهت احداث واحد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت 
اصولي به اجاره واگذار مي شود، مبلغي متناسب با قيمت عادلة روز زمين كه در هر حال 

رسمي دادگستري و يا دو نفر  نبايد از سي درصد قيمت آن كمتر باشد طبق نظر كارشناس
عالوه بر مال االجارة عادلة  ابتداييخبرة محلي به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيرة 

  روز از متقاضي اعمّ از شخص حقيقي يا حقوقي دريافت خواهد شد.

رت ت در صوميزان پذيرة َرقَباتي كه بدون سند اجاره در اختيار اشخاص اس : ١ تبصره
جور ارداخت پره و موافقت متولّي و يا ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه با تنظيم سند اجا

ز سال اقبل  معوّقة اّيام تصّرف، مشمول اين ماده است مشروط بر اين كه تصّرف متصّرف
  باشد. ١٣٦١

مين زدر مواردي كه وزارت آموزش و پرورش ،  ) : ١٤/١١/١٣٨٧قي ( الحا ٢تبصره 
ا جاره ياجديد وقفي كه قبالً براي استفاده آموزشي و پرورشي اجاره كرده باشد ، براي ت

  تمديد قرارداد اجاره ، حق پذيره تعلق نمي گيرد . 

عيان داشته و احداث اعيان نموره است، مستأجر عرصه اي كه حقّ تملّك ا : ٢ماده ره 
چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غير انتقال دهد پانزده درصد ما به الّتفاوت ارزش فعلي 
عرصة موقوفه، نسبت به ارزش زمان ايجار را مي بايد به عنوان پذيرة انتقالي به هنگام تنظيم 

                                                             
در مواردي كه زمين بالمعارض وقفي، ابتدائًا با اعطاي حّق تملّك اعيان جهت احداث واحد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي .   ٩

كارشناس دادگستري و يا خبرة محلي به ، طبق نظر قيمت عادلة روز زمين درصد  ٣٠،  داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار مي شود

دريافت ، اعّم از شخص حقيقي يا حقوقي ، ايي عالوه بر مال االجارة عادلة روز از متقاضي بتداجاره به عنوان پذيرة اهنگام تنظيم سند 

  بديهي است نحوه استفاده از مورد اجاره بايد در سند اجاره قيد گردد .  خواهد شد.



ی    دا ه    و   إ ذ ول   وه    و      و ه   ن   ٩١   آ

  

نقل و انتقاالت بعدي نيز رعايت سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نمايد. اين ترتيب در 
  ١٠خواهد شد. بديهي است قيمت عرصه به نحو مندرج در ماده يك محاسبه خواهد شد.

ر دمايد، نچنانچه مستأجر در يك قطعه زمين موقوفه واحدهاي متعدّدي احداث تبصره : 
ر بال نتقاذيرة پموقع انتقال، قيمت عرصة هر واحد طبق قانون تملّك آپارتمان ها تعيين و 

  اساس آن محاسبه و دريافت خواهد شد.

 كسب، در ايجار رََقبات بالمعارض موقوفه، جهت استفاده به عنوان محلّ :  ٣ماده 
 يده بهق مزاصددرصد سر قفلي در صورت تعلّق برابر نظر كارشناس يا خبرة محلّي از طري

  هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ر ست به غياگاه مستأجر بخواهد واحد تجاري را كه عرصه و اعيان آن وقف هر :  ٤ماده 
كلّ  ه درصددريّه انتقال دهد، بايد با كسب موافقت متولّي و ادارة حجّ و اوقاف و امور خي

به  اجاره م سندسرقفلي محّل را كه كارشناس يا خبرة محّلي تعيين مي كند، به هنگام تنظي
رصد دد در ي كه قبالً سرقفلي به موقوفه پرداخت كرده باشموقوفه بپردازد و در صورت

     تدرياف واسبه مزبور نسبت به مابه الّتفاوت سرقفليِ قبلي به موقوفه و سرقفلي فعلي مح
  مي شود. 

در صورتي كه مستأجر در زميني كه براي سكونت اجاره نموده و برخالف شرط :  ٥ماده 
باشد، در موقع انتقال ملك و يا ايجار محّل كسب،  سند اقدام به احداث محّل كسب نموده

  ١١بايد پنجاه درصد سرقفلي را برابر نظر كارشناس به موقوفه پرداخت نمايد.

در انتقاالت ناشي از ارث، طبقة اوّل ارثي از :  ١٢)٢٩/٤/١٣٨٤ اصالحي( ٦ماده 
  پرداخت پذيره انتقال معاف باشند.

                                                             
ا.ح.ق در مجموعه (( سيماي وقف در   ٢٧/٩/٨٩١٣مورخ  ٥٨٤٥/٧و  ٤/١٠/١٣٧٦مورخ  ٣٣٠١/٧.  به نظريات مشورتي شماره  ١٠

  آرا و نظرات )) مراجعه شود . 

ا.ح.ق در مجموعه (( سيماي وقف در آرا   ٤/٧/١٣٩١مورخ  ١٣٧٤/٧و  ١٨/٢/١٣٨٥مورخ  ٩٤٥/٧.  به نظريات مشورتي شماره  ١١

  و نظرات )) مراجعه شود . 



ی    دا ه    و   إ ذ ول   وه    و      و ه   ن   ٩٢   آ

  

در صورتي كه مورد استفاده از زمين، منطبق با نّيات :  ١٣)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ٧ماده 
كلّيّة وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسّسات دولتي و وابسته به دولت، مؤسّسات ، واقف نباشد 

نيز نهادهاي انقالبي مشمول پرداخت پذيره طبق اين  عمومي غير دولتي نظير شهرداري ها و 
  موآيين نامه خواهند بود.

جع شخيص مراحقّ تملّك اعياني در مورد اراضي موقوفه اي كه بنا به تاعطاي :  ٨ماده 
  شد. خواهدذيصالح كاربريِ زاعي دارد، ممنوع بوده و در ايجار آنها پذيره دريافت ن

نحوة  ا تغييريدر مواردي كه در ميزان، نحوه و ترتيب وصول پذيره و سرقفلي و :  ٩ماده 
 ك عملان مالختالفي بوجود آيد نظر سرپرست سازماستفاده از مورد اجاره ابهامي و يا ا

  خواهد بود.

وجوهي كه از محلّ پذيره و سرقفلي حاصل از اجاره و استيجار َرقَبات موقوفه و :  ١٠ماده 
يا به عنوان اهدايي دريافت مي گردد جزو عوايد همان موقوفه محسوب و علي ماقررّه 

ايد مذكور پس از وضع مخارج الواقف، به مصرف مي رسد و در صورتي كه از عو
ضروري و اجراي نظر واقف، مبلغ معتنابهي باقي بماند كه بتوان َرقَبة جديدي خريداري و يا 
اقدام به احداث بنا در قسمتي از اراضي آن نمود، به منظور استمرار و بقاي موقوفه و تأمين 

صرفة وقف و با نظر واقف و تضمين بيشتر آن براي سال هاي آينده با رعايت صالح و 
  تحصيل مجوّز از سرپرست سازمان، عمل خواهد شد.

                                                                                                                                                           
تاجر موقوفه و طبقه اول ارثي وي و همچنين در انتقاالت قهري ، ) : در انتقاالت اختياري بين مس١٠/٢/١٣٦٥( مصوب  ٦ماده  . ١٢

 مستاجر از پرداخت پذيره معاف مي باشد .
) : زمين هاي وقفي كه جهت امور آموزشي، بهداشتي و اداري به مؤسّسات دولتي و نهادهاي ١٠/٢/١٣٦٥( مصوب  ٧ماده  - الف  . ١٣

جهت مورد استفاده قرار مي گيرد از پرداخت پذيره معاف است و چنانچه نحوه استفاده انقالب اجاره داده مي شود، مادام كه در همان 

  از مورد اجاره را تغيير و يا بخواهند به غير انتقال دهنده در اين صورت سي درصد قيمت عادله زمين را بايد موقوفه پرداخت نمايد.

  مي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد.هيأت عمو ٢٩/٧/١٣٧٤موّرخ ١٢٦اين ماده به موجب رأي شماره  –ب 

ه سازمان اوقاف و امور خيرّيه و ب ٣٠/١/١٣٨٢مورّخ  ٢٠١/٢٣٠/١بنا به پيشنهاد شمارة  ٤/٨/١٣٨٢در جلسة مورّخ  هيأت وزيران - ج 

حوه و ترتيب نامة نآيين  ٧مادّة  ١٣٦٣قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خيرّيه مصوّب  ١٣استناد تبصرة مادّة 

  اصالح نمود. ١٠/٢/١٣٦٥وصول پذيره و اهدايي مصوّب 
 



ی    دا ه    و   إ ذ ول   وه    و      و ه   ن   ٩٣   آ

  

هيأت عمومي ديوان عدالت  ٣١/٤/١٣٨٦مورخ  ٢٨٧و  ٢٨٦به موجب رأي شماره تبصره : 
  ١٤اداري ابطال شده است . 

سي وفه برراضي موقادارات اوقاف و متولّيان بايد حّتي االمكان قبل از ايجار ار:  ١١ماده 
اي احد هودر صورتي كه زمين وقفي جهت ايجاد مسكن، كارگاه و يا  الزم را معمول تا

كن و الي مممنابع صنعتي، مناسب و مفيد باشد، با هماهنگي ادارات ذيربط و با استفاده از م
رمايه حوة سنيا مشاركت بانك ها رأسًا اقدام به احداث ساختمان نموده و با توّجه به 

اي زم بر. بديهي است در صورت عدم امكانات الگذاري، مورد بهره برداري قرار گيرد
جّ و حازمان سارات اجراي اين مادّة، برابر مفادّ آيين نامة اجرايِي قانون تشكيالت و اختي

  اوقاف و امور خيرّيه و ساير موادّ اين آيين نامه اقدام شود.

يره، غ اژ واراضي موقوفه اي كه براي ساختمان واحد هاي تجاري، اعمّ از پاستبصره : 
ز سپس ا وقدام ن امر وقف نسبت به احداث آنها رأسًا ايامناسب باشد مي بايد توّسط متصد

  طريق نشر آگهي مزايده به اجاره واگذار شود.

  نخست وزير ـ مير حسين موسوي

  

   

                                                             
تبصره : پذيره هاي مأخوذه در موقع ايجار موقوفات خاصّ، متعلّق به كلّيّة بطون است و مي بايد جهت استفادة آنان سرمايه  - .  الف  ١٤

  گذاري شود.

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مجموعه (( سيماي وقف در آرا و ٣١/٤/١٣٨٦مورخ  ٢٨٧و  ٢٨٦به رأي شماره  –ب        

  نظرات )) مراجعه شود . 
 



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٤   آ

  

، شرايط و حدود اختيارات و وظايف  آيين نامة نحوة انتخاب و بركناريـ  ٦

   )١٠/٢/١٣٦٥(مصوّب  امين، يا هيأت امناي اماكن مذهبي و موقوفات

بيِ اكن مذهارة امسازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه مي تواند به منظور حُسن اد : ١ماده 

ة آنها به ه اداراي ك اسالمي از قبيل بقاع متبّركه و امثال آن و مؤسّسات و انجمن هاي خيريّه

ن نامه ين آييفاد اسازمان محوّل شده و همچنين براي موقوفاتي كه متوّلي ندارد، با رعايت م

  ورد هيأت امنايي انتخاب نمايد.در هر م

ي، از دو  متولّ فاقدِ امين يا امنا با توجّه به خصوصّيات و اقتضاي مورد در موقوفاتِ  : ٢ماده 

ه امانت و عروف بمفراد تا پنج نفر و در اماكن متبرّكه از سه تا پنج نفر مي باشند كه از بين ا

م كار را ي انجاوانايدن و نوشتن بوده و تمتديّن و متعّهد محّلي كه حدّاقّل داراي سواد خوان

ن سازما ا حكمبداشته و حّداقّل بيست و پنج سال سنّ باشند براي مدّت سه سال انتخاب و 

يد ة تأي. نحوّحّج و اوقاف و امور خيرّيه منصوب و تجديد انتخاب آنها بالمانع مي باشد

  د.واهد شخعيين مور خيرّيه تصالحيّت افراد مزبور وسيلة سرپرست سازمان حّج و اوقاف و ا

اشد، بذ شده ّتخاإ ءتصميمات امناي موقوفات و اماكن مذهبي كه با اكثريت آرا : ٣ماده 

  پس از تأييد ادارة مربوط، قابل اجرا است.

ناي مأهاي  در امور محوّله داراي مسؤولّت مشترك بوده و اعضاي هيأت ءمناأ : ٤ماده 

مور سؤول امبين خود يك نفر به عنوان رييس، يك نفر اماكن مذهبي در اولّين جلسه از 

في ، معرّ ه محلّ مالي و يك نفر منشي انتخاب نموده و به ادارة حجّ و اوقاف و امور خيريّ

  خواهند نمود.



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٥   آ

  

اوب در سة متنغيبت بدون عذر موجّه هر عضو بيش از سه جلسة متوالي يا پنج جل : ٥ماده 

ا يقه و ويّت تلقّي و در صورت ابراز عدم عاليك سال، به عنوان كناره گيري از عض

ريّه مور خياقاف و با مصالح مورد امانت نباشد، به حكم سازمان حّج و او اقداماتي كه موافق

  از اين ِسمَت عزل خواهد گرديد.

س از واند پمي ت سازمان به موجب پيشنهاد ادارة حّج و اوقاف و امور خيرّيه محلّ  تبصره :

ه ين نامات اين آيمين ديگري را طبق مقّررا، ء مناأكناره گيري هر يك از فوت يا عزل و يا 

  انتخاب نمايد.

نا به ب، ود شهر گاه اميني در وظايف خود نسبت به اماكن مذهبي مرتكب تخلّف  : ٦ماده 

 دگي درت رسيتقاضاي رييس ادارة حجّ و اوقاف امور خيرّيه يا قائم مقام او، موضوع جه

مور اقاف و تّخاذ تصميم به سازمان حجّ و اوإطرح و گزارش آن براي  هيأت امناء هجلس

  خيريّه فرستاده خواهد شد.

امور  ووقاف ادر صورت تشخيص خيانِت اكثريِّت اعضاي هيأت امنا، ادارة حّج و  تبصره :

ازمان سا به ره آنان در دادسراي محلّ اعالم جرم نموده و مراتب يخيريّه موظّف است عل

جّ حازمان ستبيِ كقاف و امور خيريّه گزارش دهد. اعضاي مذكور بالفاصله با ابالغ حّج و او

كلّفند موده و نوع بامانت مم موردو اوقاف و امور خيرّيه تا تعيين تكليف آنها، از دخالت در 

  ارند.دسليم تفوراً حساب ها و دفاتر مربوطه را به ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه 

  ف امين و هيأت امنا به قرار زير است :وظاي : ٧ماده 

  الف . مراقبت كامل در حفظ مورد امانت.

  ب . نگهداري اموال منقول و ثبت آنها با مشخّصات كامل در دفاتر مربوطه.



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٦   آ

  
  و رسيدگي مرتّب به وضع آنها. ج . انجام تعميرات الزم اماكن مذهبي

ن ساكنا دگان وزّوار و مراجعه كنند . نوسازي و احداث تأسيسات عمومي براي تأمين رفاه 

  ناحيه.

ن ي اماكارها. تهيّة طرح و برنامه هاي عمراني و اتّخاذ طرقي كه مؤّثر در پيشرفت ك ه

  مذهبي باشد.

و. طرح دعوي و دفاع از حقوق اماكن مذهبي و تعقيب دعاوي مطروحه له و عليه آنها و در 

  ١٥.صورت لزوم، انتخاب وكيل براي انجام امور مذكوره

م اماكن به نا لكيّتز . به ثبت رسانيدن اعيان و اموال غير منقول اماكن مذهبي و اخذ سند ما

  مذكوره.

 حساب ح . جمع آوري درآمد و نذور نقدي و جنسي و نگهداري وجوه اماكن مذكور در

  مخصوص در يكي از بانك ها.

ان در ت آنحاء خدمط . پرداخت مقرّري هاي مصوّب به خدّام و كساني كه به نحوي از ان

  اماكن مزبور الزم باشد.

 ضروري ه هايي . پرداخت هزينة مربوط به بهاي برق و آب و مكالمات تلفني و ساير هزين

  و متعارف.

ك . اقدام مؤّثر براي جلب كمك هاي عالقه مندان جهت عمران و آبادي و توسعة اماكن 

  مذهبي.

                                                             
ا.ح.ق در مجموعه (( سيماي وقف در آرا   ٦/٢/١٣٨٥مورخ  ٧٢٢/٧و  ٢٢/٣/١٣٨٤مورخ  ١٩٠٢/٧.  به نظريات مشورتي شماره  ١٥

   و نظرات )) مراجعه شود .



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٧   آ

  

ء أت امناتنظيم و به وسيلة رييس هيصورتحساب و اسناد خرج بايد مرتباً  : ١تبصرة 

  نگهداري شود.

طّالع ات با در اماكن مذهبي كه جزو آثار باستاني است هر نوع تعمير و مرمّ  : ٢تبصرة 

  قبلي و نظارت سازمان ميراث فرهنگيِ كشور صورت خواهد گرفت.

مندرج  ضروري امين يا هيأت امناء موظّفند پس از انجام هزينه هاي عمراني و : ٣تبصرة 

آن  در شرح وظايف خود، مازاد درآمد اماكن مذهبي را كه جهت مشخصي براي مصرف

اوقاف و امور  وقانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج  ٥تعيين نشده است با رعايت ماده 

  مصرف برسانند.خيريّه و برابر بودجة مصوّبه، به 

امين يا هيأت ، در صورتي كه براي اماكن مذهبي  : ١٦)٢١/٨/١٣٩١(اصالحي  ٨ماده 

آيين نامة اجرايي قانون  ٣٤امنا انتخاب شده باشد مي توان از محّل وجوه موضوع ماده 

 ياامين  ، متناسب با نحوه عملكرد تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه

اين اماكن ، حق الزحمه اي به عنوان پاداش حسن ساالنه اماكن مذهبي و درآمد هيأت امناء 

مشروط بر اين كه امانت داري پرداخت نمود. ميزان ، نحوه و شرايط اين پاداش ساالنه ، 

مجموع پرداختي از نصف مجموع دريافتي ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه از همان مكان 

، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد نماينده ولي فقيه و سرپرست  تجاوز ننمايد

  اوقاف و امور خيريه به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خواهد رسيد . 

                                                             
آيين نامة  ٣٤امين يا هيأت امنا انتخاب شده باشد مي توان از مّحل وجوه موضوع ماّدة ، در صورتي كه براي اماكن مذهبي .   ١٦

اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه به امين و هر يك از اعضاي هيأت امناء ساليانه حدّاكثر تا مبلغ 

ل به عنوان پاداش پرداخت نمود، مشروط بر اين كه مجموع پرداختي از نصف مجموع دريافتي ادارة حّج و اوقاف و امور سيصد هزار ريا

 خيريّه از همان مكان تجاوز ننمايد.



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٨   آ

  

قدامات ارنامة بامين يا هيأت امناء موّظفند در سه ماهة آخر هر سال، بودجه و  : ٩ماده 

امور  وقاف وجّ و اتنظيم و پس از تأييد، به ادارة حمربوط به مكان مذهبي را براي سال بعد 

رات ييهر گونه تغي خيريه محلّ تسليم تا براي تصويب به ادارة كلّ استان مربوطه ارسال شود.

د به يز باينها نآبعدي در فصول و ارقام بودجه و يا برنامه ها و طرح هاي مصوّب يا اصالح 

  .ه برسدو تصويب ادارة كلّ استان مربوطتأييد ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه 

ي رآمد هانه و دامين يا هيأت امناء موظّفند در فروردين ماه هر سال صورت هزي : ١٠ماده 

 صدور سال قبل را همراه اسناد مثبته و يك نسخه از بودجة مصوّب براي رسيدگي و

  مفاصاحساب به ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه محلّ تسليم دارند.

 يرّيه،مور خاچنانچه صورت هزينه و درآمد ها ناقص باشد، ادارة حج و اوقاف و  بصره :ت

حقيق تدارة آن را براي تكميل عودت داده تا پس از رفع نقص، جهت اخذ مفاصاحساب از ا

  اقدام كند.

ماره شمهور و فاتر مدامين يا هيأت امنا موظّفند عوايد و هزينه هاي مربوطه را در  : ١١ماده 

 شتهها گذاار آنذاري شده اي كه از طرف ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه محّل در اختيگ

  مي شود به طور مرتّب و روشن ثبت نمايند.

يل ايجاد مستحدثات الزم براي سكونت و ايجاد تأسيسات عمومي از قب :١٢ماده 

 ا هيأتيمين اف وضوخانه، لوله كشي آب، برق، راه و مراقبت در امر بهداشت از اهّم وظاي

 اماكن ايداتعامناء مي باشد. پس از آن كه تاسيسات مذكور به قدر كفايت به وجود آمد، 

ي هاي آباد مذهبي صرف تعمير و نگهداري آنها و ايجاد اين قبيل تأسيسات براي ساكنان

  مجاوِر مذكور، خواهد شد.



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ٩٩   آ

  

ي به ا جنسياً وجه و ز نيستند شخصيامين و هيأت امنا و خدمه و كاركنان جا : ١٣ماده 

و يا  صندوق ظّفندعنوان نذور و يا اهدايي و غيره دريافت دارند. لذا امين و هيأت امنا مو

ت ر اوقاب و دمحفظه هاي فلزي قابل اطميناني كه ممهور به مُهر مشخّص باشد در محلّ نص

ا تنظيم بدي را وموج ومعيّني با حضور نمايندة ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه آنها را باز 

ر بوضي دمنا قصورتجلسه به حساب بانكي منتقل نمايند. براي نذور جنسي، امين يا هيأت ا

نها آا در ردو رنگ سفيد و آبي با شمارة متوالي چاپ و مشخصات كامل اين قبيل هدايا 

  د.د نمونوشته، نسخة سفيد را به اهدا كننده تسليم و نسخة آبي را نگهداري خواهن

قبوض  منا وامسؤوليّت نگهداري كليد صندوق نذور و ضريح و ُمهر امين و هيأت  تبصره :

  و اسناد و دفاتر به عهدة هيأت امنا و امين خواهد بود.

 مبناي براي آن كه حساب دريافت و پرداخت هاي اماكن مذهبي اسالمي بر : ١٤ماده 

و امور  اوقاف ّج وحفي ادارة روشني استوار شود براي كلّّية اين قبيل اماكن متبرّكه با معرّ 

 در آن د كّالً درآم خيريّه محّل، حسابي از طرف امنا، نزد يكي از بانك ها افتتاح مي شود تا

ا ماً بحساب متمركز و پرداخت ها نيز به وسيلة چك صورت گيرد. چك هاي صادره عمو

ريّه مور خيااف و دو امضاي امين يا رييس هيأت امنا و حسب مورد، نمايندة ادارة حجّ و اوق

ز ايگري خواهد بود و در صورتي كه رييس هيأت امنا به عللي در محّل نباشد، عضو د

  هيأت امنا به جاي او تعيين و معّرفي خواهد شد.

امات ا اقدبامين و هيأت امنا موظفندصورت درآمد و مخارج هر ساله را همراه  تبصره :

رييس  رد، وة اعضاي هيأت امنا، حسب موانجام شده در آخر سال با امضاي امين و كلّيّ 

  ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّه براي اطالع عاّمه منتشر سازند.



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ١٠٠   آ

  

 ير قابلج يا غدر مواردي كه فروش هداياي جنسي و اموال منقول زايد بر احتيا : ١٥ماده 

هيأت  ز طرفااستفادة اماكن مذهبي الزم باشد، بايد علّت فروش با مشخّصات كامل اشيا 

ريّه مور خيااف و امنا صورتجلسه شود و پس از تأييد كتبي آن اشيا از طرف ادارة حّج و اوق

ر هار نظبه اظ حضوري در معرض فروش قرار گيرد. اشيايي كه احتياجمحّل، به طريق مزايدة 

 ها جلباي آنكارشناس دارد بايد قبالً نظر كارشناس يا خبرة محلّي نسبت به فروش و به

  رسد.بشود، ولي فروش اشياي باستاني بايد به تصويب سازمان ميراث فرهنگي كشور 

عضاي اكي از أت امنا و صندوقدار يا يكميسيون مزايده، از امين يا رييس هي : ١تبصرة 

ي شود شكيل ميّه تهيأت امنا با انتخاب خود هيأت و نمايندة ادارة حّج و اوقاف و امور خير

 شكيالتتانون قو اختيارات آن مانند اختيارات كميسيون مزايدة موضوع آيين نامة اجرايي 

  ف و امور خيريّه خواهد بود.او اختيارات سازمان حّج و اوق

وايد، ع ءد جزبهاي فروش اشياي مذكور و سپرده هاي ضبطِي مربوط به آنها باي : ٢بصرة ت

  به حساب مكان مذهبي در بانك منظور گردد.

و  مناقصه ز طريقنوسازي اماكن مذهبي و تعميرات و خريد اموال و اثاثية آنها ا : ١٦ماده 

 وشود  ب ترك مناقصهصورت خواهد گرفت، مگر آن كه مقتضياتي موج ءيا استعالم بها

  ادارة حجّ و اوقاف و امور خيريّه محّل، آن را تأييد نمايد.

 سب نظركاشد، در صورتي كه مبلغ هزينه هاي اين ماده بيش از ده ميليون ريال ب تبصره :

  ادارة كّل حّج و اوقاف و امور خيرّيه استان مربوطه ضروري است.

موقوفاتي باشند كه تمام يا قسمتي از درآمد  در مواردي كه اماكن مذهبي داراي : ١٧ماده 

آنها بايد در محّل به مصرف برسد، مي توان متولِيّ موقوفه را به عنوان يكي از اعضاي هيأت 



ط و  ...    را ناری ،  خاب  و  وه  ا ه   ن    ١٠١   آ

  
امنا انتخاب و مصرف قسمت مذكور از درآمد موقوفه كه اختصاص به اماكن مذهبي مزبور 

  دارد با نظارت هيأت امنا، صورت خواهد گرفت.

ر بوّظفند مي شوند امين يا هيأت امنايي كه براي موقوفات فاقد متوّلي، انتخاب م : ١٨ماده 

 فقدان صورت طبق مقّرراتي كه قانونًا بر عهدة متولّي است و حسب مفاد وقف نامه و در

عالوه  ي آنهات هاوقف نامه طبق سيرة جارّيه انجام وظيفه نمايند. حدود اختيارات و مسؤوليّ

و  ان حجّسازم ين نامه به نحوي است كه در قانون تشكيالت و اختياراتبر مقرّرات اين آي

  است. ه شدهاوقاف و امور خيريّه و آيين نامه هاي مربوطه براي متولّي، در نظر گرفت

ر، به يزان كايد و محّق الّزحمة امين يا هيأت امناي موقوفه با در نظر گرفتن عوا : ١٩ماده 

ة لتّوليحّق ا در هيچ مورد، مجموع پرداختي نبايد از نصفوسيلة سازمان تعيين مي شود و 

  مقّرر در وقفنامه تجاوز نمايد.

بر  است كه موظّف وسازمان در كلّيّة اعمال امين يا هيأت هاي امنا نظارت داشته  : ٢٠ماده 

  حُسن انجام وظايف آنان مراقبت كامل نمايد.

  نخست وزير ـ مير حسين موسوي

  

  

   

  



طالحات  ...    ف  و ا عار وط    مل   ورا  ١٠٢   د

  

ـ دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطالحات مندرج در آيين نامة  ٧

  اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريّه
  ٩١٩/٢٣٠شماره 

   ٢٧/٣/١٣٦٥تاريخ : 

اف و ان حّج و اوقآيين نامة اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازم« ٧٠با توّجه به ماده 

ات بكار برده هيأت وزيران و به منظور آن كه اصطالح ١٠/٢/٦٥مصوّب جلسة » امور خيريّه

كنان و كار يريهر خشده در آيين نامه و مقرّرات مورد عمل براي ادارات حّج و اوقاف و امو

د، ل ننماياشكا ذيربط موجب اختالف در برداشت و تفاوت در استنباط نشده و ايجاد ابهام و

مه و يين ناآجراي اتعاريف ذيل تهيّه و ابالغ مي شود تا ادارات و مسؤولين مربوطه در موقع 

  ند:ت نماييرعا انجام ساير وظايف محوّله، اين تعاريف را نصب العين قرار داده و دقيقاً 

اف و و اوق ن حجّ . منظور از كلمة سازمان در آيين نامة مصوّب و اين دستورالعمل، سازما ١

  امور خيريّه است.

د د، مانن؛ وقفي است كه در جهت و مصلحت عمومي و يا عناوين عاّمه باش عامّ وقف.  ٢

 غيره. ويتام اوقف بر مساجد، مدارس، تعزيه داري، اطعام، دارو و درمان، كمك به فقرا، 

وقف عامّ  يافته ختصاصموقوفاتي كه وسيلة اّقليّت هاي ديني براي معابد و امور عامّ المنفعه ا

  تلّقي مي شود.

و  ر اوالد؛ وقفي است براي  شخص يا اشخاص معيّن و محصور، مانند وقف ب خاصّ وقف.  ٣

  احفاد.

به  آنها؛ موقوفاتي است كه به موجب قانون و با رعايت آيين نامه ادارة  متصّرفي موقوفات.  ٤

  عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خيّريه مي باشد. 



طالحات  ...    ف  و ا عار وط    مل   ورا  ١٠٣   د

  

تصويب  ؛ نظارت استصوابي آن است كه اقدامات متوّلي با اطّالعي و استصوابي نظارت.  ٥

ناظر  طّالعفقط به اقبلي ناظر صورت گيرد. نظارت اطّالعي آن است كه اقدامات متوّلي 

ظارت ناين  برسد و در مواردي كه طبق قانون و آيين نامه نظارت سازمان پيش بيني شده

  استصوابي است.

ا انجام ي؛ به اماكني اطالق مي شود كه براي عبادت يا زيارت  اسالمي مذهبيِ اماكن.  ٦

  د.باش مراسم مذهبي ايجاد شده يا اختصاص يافته و جنبة استفادة شخصي نداشته

 ير اسالمي،؛ مؤسّساتي است غير تجاري كه براي تعظيم شعا خيرّيه هاي انجمن و مؤسّسات.  ٧

أسيس تيگري دامور فرهنگي، بهداشتي، تربيتي، معاونت هاي عمومي و يا هر نوع عمل خير 

  شده و به ثبت رسيده و يا تشكيل شود.

نامه  فاد وقفماساس  و يا نظار بايد بر ؛ عبارت از شرايطي است كه متولّيان ، امنا صالحّيت. ٨

  و قانون، داشته باشند.

     ن؛ گورستاني است كه در حال حاضر ميّت در آن دف موقوفه متروكة هاي گورستان.  ٩

ا كم و يز محانمي شود و به موجب اسناد و مدارك ثبتي و يا وقف نامه يا احكام صادره ا

  شياع محّلي ، موقوفه باشد.

ا حكم يق و ي؛ شخصي است كه به استناد مفاد وقف نامه با تشخيص شُعَِب تحق متولّي.  ١٠

  دادگاه جهت ادارة امور موقوفه تعيين شده يا بشود.

ساس يا بر ا و؛ شخصي است كه از طرف متولّي به استناد متن وقف نامه  التّوليه نايب.  ١١

 تياراتود اخد. مدّت و حدموازين شرعي و قانوني براي ادارة امور موقوفه تعيين مي شو

  مي گردد. نايب التّوليه به وسيلة متوّلي معّين



طالحات  ...    ف  و ا عار وط    مل   ورا  ١٠٤   د

  

ة دگي شعب؛ در صورتي كه متولّي يا ناظر به موجب قانون و يا رسي المداخله ممنوع.  ١٢

ول ان حصتحقيق و حكم دادگاه از دخالت يا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زم

  شود.برائت، ممنوع المداخله ناميده مي 

خص شا دخالت ب؛ در مواردي كه به موجب رأي دادگاه ادارة موقوفه مي يابد  امين ضمّ . ١٣

اميده ننضمّ مديگري عالوه بر متوّلي باشد، اين عمل ضّم امين و شخص تعيين شده، امين 

  مي شود . 

 اظرني يا ؛ در صورتي كه به موجب رسيدگي شعبة تحقيق و رأي دادگاه، متولّ  معزول.  ١٤

  از ِسمَتِ توليت يا نظارت بركنار گردد. معزول ناميده مي شود.

ر ست كه بايريّه ؛ پيش بينِي درآمد و هزينة موقوفه يا مكان مذهبي يا مؤسّسة خ بودجه.  ١٥

ال سراي يك ، اساسنامه و غيره در فرم مخصوص ب ، وقفنامه اساس اسناد و مدارك اجاره

  مالي تنظيم مي شود.

  ؛ صورت درآمد و هزينه بر اساس اسناد و مدارك مثبته. صورتحساب.  ١٦

يا  ي ممكن؛ گواهي مبني بر تفريغ درآمد و هزينة موقوفه يا مكان مذهب مفاصاحساب.  ١٧

  مؤسّسه خيريّه با رعايت بودجة ساليانه مي باشد.

 ممكن مذهبي ؛ عبارت است از يك واحد ملكيِ غير منقول. هر موقوفه يا مكان َرَقبه.  ١٨

  است داراي يك يا چند َرقَبه باشد.

ّرّيات بِ ؛ آن است كه واقف مصرف درآمد را براي احسان، خيرات و  مطلقه َمّبرات.  ١٩

  بدون قيد و وصف، اختصاص داده باشد.

؛ موقوفه اي است كه به علّت فقدان و يا از بين رفتن قسمتي از وقف  المصرف مجهول.  ٢٠

  ات وقف نامه، نوع مصرف عوايد آن، مشخّص نباشد.نامه و يا اجمال و ابهام عبار



طالحات  ...    ف  و ا عار وط    مل   ورا  ١٠٥   د

  

ام ذكر ن لّت عدمع؛ موقوفه اي است كه به علّت نداشتن وقف نامه و يا به  الّتوليه مجهول.  ٢١

  رد.عيين كتوقوفه ، نتوان شخص معيّني را به عنوان متولِّي م يا صفت براي اداره كنندة آن

ن مه بر آد وقف نااز نظر واقف كه عوايد موقوفة فاق؛ روّيه اي است مستنبّط  جاريه سيرة.  ٢٢

  باشد. مي شده است. احراز اين رويّه با شعب حقوقيِ ادارات تحقيق مي اساس مصرف

ان به ك اعي؛ وجهي است كه به هنگام ايجار اراضي موقوفه با اعطاي حّق تملّ پذيره.  ٢٣

قالي، حسب رة انتن پذيقَبات به عنوامستأجر، به عنوان پذيرة ابتدايي و يا به هنگام انتقال رَ 

  مورد، به نفع موقوفه با رعايت آيين نامة مربوط دريافت خواهد شد.

  گردد. ؛ وجهي است كه به هنگام استيجار قانوني، به موقوفه تقديم مي اهدايي.  ٢٤

دارات ؛ عبارت از كمك هاي بالعوضي است كه از طرف اشخاص به ا مستقلّ هداياي.  ٢٥

  اوقاف و امور خيريّه تقديم مي شود.حّج و 

ود ي از حدن مذهب؛ عبارت است از تجاوز متولّي يا ناظر يا امين موقوفه يا اماك تعدّي.  ٢٦

  ا.قانون يا اذن و يا متعارف نسبت به موقوفه و اماكن مذهبي و يا حقوق آنه

 ه موجببكه ؛ عبارت است از ترك عملي از سوي متوّلي يا ناظر و يا امين  تفريط.  ٢٧

زم ذهبي المماكن وظايِف معيّن و يا قانون و متعارف براي حفظ عين و يا منافع موقوفه و ا

  است.

؛ وجود قراين و شواهدي است بر امكان تجاوز يا ترك عمل توسّط  تفريط و تعدّي مظّنة.  ٢٨

وجود  متولّي يا امين كه تضييع حقوقي را احتماالً نشان دهد. اعالمات افراد موّثق، و

شكايات موجّه و مستمّر، و بي توجّهي به تذّكرات ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه يا 

آيين نامه) مي تواند از جملة اين قراين و شواهد تلّقي  ٢٠عدم تنظيم بودجه (موضوع ماده 



طالحات  ...    ف  و ا عار وط    مل   ورا  ١٠٦   د

  

گردد. در موارد مذكور در اين بند، ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه بايستي مراتب را 

  وحاً به سازمان مركزي گزارش و كسب تكليف نمايند.مشر

وقف  بق مفادط؛ به كساني اطالق مي شود كه بعد از موقوفٌ عليهمِ فعلي،  الحقه بطون.  ٢٩

  نامه، مصداق موقوٌف عليهم قرار خواهند گرفت.

شعب  يّه يا؛ محدودة عمل يك واحد تشكيالتِي ادارة حجّ و اوقاف و امور خير حوزه.  ٣٠

  يق است كه به وسيلة سازمان تعيين و ابالغ مي شود.تحق

برّكه قاع متب؛ عبارت است از : حقّ التّصدي كه در قبال ادارة امور  اجرت المثل عمل.  ٣١

        ن يريه تعييخآيين نامة اجرايِي قانون براي ادارات حّج و اوقاف و امور  ٣٤طبق ماده 

  مي گردد.

  سّيد مهدي امام جماراني 

  ت سازمان حّج و اوقاف و امور خيرّيهنمايندة امام و سرپرس                                               
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    ١٧خيريّه تحقيق سازمان اوقاف و امور آيين نامه كيفيت تحقيق در شعبـ   ٨

  ) ٣٠/٩/١٣٦٥(مصوّب           

 از يك شعب تحقيق شامل دو قسمت حقوقي و حسابرسي است و هر شعبه مركّب : ١ماده 

قيق أت تحرييس و دو محّقق مي باشد. در هر حوزة تحقيق، رييس شعبة حقوقي رياست هي

ق، به تحقي آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران كه تركيب و ادارة هيأت هاي

  اوقاف و امور خيريّه خواهد بود.ترتيب مقرّر در تشكيالت سازمان حجّ و 

  است. شركت هر يك از محقّقين هر شعبه در رسيدگي، با تصميم رييس شعبه تبصره :

شمول ميرّية خشعبة صالحه براي رسيدگي به درآمد و هزينة موقوفات و مؤسّسات  : ٢ماده 

ن، رايي آمه اجقانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّة و آيين نا

يد يا ف عواشعبه محلّ مصرف عوايد موقوفه و محلّ ثبت مؤسّسه است و چنانچه محلّ مصر

ا ننده بكسيدگي رمؤّسسه در حوزه هاي مختلف باشد، تعيين شعبة منطقة فّعاليّت و عملّيات 

واند مي ت سرپرست سازمان سازمان خواهد بود. بديهي است در صورت لزوم، شعبة مربوطه

 آنهاز ار يك هبه ساير شعب حسابرسي نيابت دهد و شُعَبِ حقوقي به امور مربوط به حوزة 

  رسيدگي خواهد نمود.

رؤساي شعب حقوقي از بين مستخدمين ليسانسية حقوق يا الهّيات كه سابقة  : ٣ماده 

خدمات اوقافي يا قضاييِ آنها كمتر از پنج سال نباشد، انتخاب مي شوند مشروط بر اين كه 

                                                             
 آيين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان(( هيأت وزيران  به  ٤/٨/١٣٨٢. عنوان اين آيين نامه ، به استناد مصوبه مورخ  ١٧

  اصالح شده است . )) اوقاف و امور خيريه 



ق  ...     ب   ق     ت   ه   ن    ١٠٨   آ

  

سابقة محكوميت اداري يا انتظامي از درجة انفصال موّقت به باال نداشته باشند. محقّقين 

رايط مذكور باشند مگر شرط مدّت خدمات اوقافي يا قضايي شعب حقوقي نيز بايد واجد ش

     كه حّداقلّ سه سال سابقة خدمات، كافي خواهد بود.

با  ابداريرؤساي شعب حسابرسي از بين مستخدمين ليسانسية مطّلع در امر حس : ٤ماده 

 ين كهداشتن حدّاقلّ پنج سال سابقة خدمت اوقافي انتخاب خواهند شد مشروط بر ا

ايد برسي بب حساميّت اداري از درجة انفصال موقت به باال نداشته باشند. محقّقين شعمحكو

د ي خواه، كافداراي شرايط مذكور باشند، ولي داشتن حدّاقلّ سه سال سابقة خدمت اوقافي

  بود.

ز بين اند اسرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه در صورت ضرورت مي تو تبصره :

ق ن محقّ عنوا در امور حقوقي و حسابداري تجربّياتي دارند فردي را به افراد مّطلع، كه

  يد.ء نمابقاإحقوقي يا حسابرس، انتخاب و شاغلين فعلي ادارات و شعب تحقيق را نيز 

بين  ن ها ازق استارييس دبيرخانة ادارة كلّ تحقيق و مسؤول دبيرخانه ادارات تحقي : ٥ماده 

 دمت دربقة خخدمين واجد شرايطي كه حدّاقّل سه سال ساكارمندان ديپلمه و يا ساير مست

  امور اوقافي داشته باشند، انتخاب مي گردند.

يق در عب تحقشسازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه مي تواند به تعداد الزم،  : ١تبصرة 

ق ة تحقينوان حوزرا به ع آنهاشهرستانها تشكيل دهد و محدودة فّعالّيت  استان ها و مراكز 

  معيّن نموده و عندالّلزوم تغيير دهد.
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، تحقيق شعب تحقيق در صورت ضرورت مي توانند با كسب موافقت ادارة كلّ : ٢تبصرة 

  موقّتًا از وجود محقّقين يك شعبه در شعبة ديگر استفاده نمايند.

  وظايف ادارات و شعب تحقيق به شرح ذيل است : : ٦ماده 

  يف شعب حقوقي :الف . وظا

م عليه . تحقيق و رسيدگي و اعالم نظر در مورد تشخيص متولّي و ناظر و موقوفٌ  ١

  موقوفات.

از  عامّ  . تحقيق و رسيدگي و اعالم نظر در مورد وقفيّت امالك و تشخيص موقوفات ٢

  خاصّ.

  . تشخيص موقوفات مجهول التّوليه يا بدون متوّلي. ٣

اير ه يا سف نامورد تطبيق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وق. رسيدگي و اظهار نظر در م ٤

  اسناد مربوطه در صورت ابهام و يا بروز اختالف.

ظار و نا و نّو أم . تحقيق و رسيدگي در مورد تعّدي و تفريط يا مسامحه و اهمال متولّيان ٥

 ر امورد قافيمديران مؤسّسات خيريّه از انجام وظايف يا استنكاف از اجراي مقرّرات او

 عدّي وراز تموقوفه و مؤسّسات خيريه و تنظيم گزارش و ارسال به دادگاه و در صورت اح

  تفريط و تخلّف، اعالم جرم و انعكاس موضوع به دادسرا.

. رسيدگي و اظهار نظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذّر المصرف و موقوفاتي كه  ٦

ز چند سال براي اجراي نظر واقف كافي نيست يا به عوايد آنها به علّت قلّت، ولو با پس اندا
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قانون تشكيالت و   ٨علّت كثرت عوايد، زايد بر مصارف متعارف باشد بر طبق تبصرة ماده 

  اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه.

دارك . رسيدگي و صدور گواهي مصرف نسبت به موقوفاتي كه فاقد وقف نامه يا م ٧

  .ده و در سنوات گذشته بر مبناي سيرة جاريّه عمل شده استوقفيّت معتبر بو

  ب . وظايف شعب حسابرسي :

سات و مؤسّ . رسيدگي به درآمد و هزينة موقوفات و بقاع و اماكن متبرّكه اسالمي و ١

عهدة  به نهاآمور رة ااانجمن هاي خيريّه اي كه به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوطه، اد

  سازمان حّج و اوقاف و امور خيريّه محوّل شده يا مي شود.

  وطه.د مرب. تطبيق اسناد هزينه و درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه يا ساير اسنا ٢

ظايف و. صدور مفاصاحساب براي اسناد درآمد و هزينه هايي كه به موجب بند يك  ٣

  تحقيق ارسال مي شود.شعب حسابرسي از طريق ادارات اوقاف به ادارات 

  . تطبيق َرقَبات مندرج در بودجه با وقف نامه و يا ساير مدارك معتبر. ٤

  . تطبيق درآمد َرقَباتِ مندرج در بودجه با مدارك تعيين كنندة درآمد. ٥

شعب تحقيق بنا به درخواست اشخاص يا ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه  : ٧ماده 

اده ششم، رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد. هر گاه در موارد نسبت به موارد مذكور در م

     مذكور اشخاص مستقيماً به دادگاه مدني خاصّ دادخواست تسليم كرده باشند دادگاه 

مي تواند مراتب را به ادارة حجّ و اوقاف و امور خيرّيه و به نزديك ترين شعبة تحقيق ارجاع 
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نامه به موضوع رسيدگي و نتيجه را به دادگاه نموده تا شعبة مذكور بر اساس اين آيين 

  ارجاع كننده اعالم نمايد.

 رخواستصول دادارات حجّ و اوقاف و امور خيريّه بايد ظرف سه روز از تاريخ و تبصره :

  ، مدارك را به ادارة تحقيق مربوطه بفرستند. و ضمايم

  وظايف دبيرخانة ادارات تحقيق : : ٨ماده 

  و تسليم رسيد به متقاضي با ذكر شمارة ثبت آن. . ثبت درخواست واصله ١

ا ظرف رراتب م. اگر درخواست از لحاظ طرز تنظيم و يا ضمايم آن ناقص باشد دبيرخانه  ٢

رد اهد كسه روز پس از  وصول جهت رفع نقص به درخواست كننده يا وكيل او اخطار خو

ا رفع تاّال  وند، ت، رفع نقص كتا ظرف مدّت ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريّه با رعايت مساف

  نقص، رسيدگي به درخواست، متوقّف خواهد شد.

. پس از آن كه درخواست كامل تشخيص داده شد، دبيرخانه نسخه اي از آن را با ضمايم  ٣

در پروندة مخصوص كه ترتيب مي دهد بايگاني و نسخه هاي ديگر را با پيوست ها ابالغ 

ز تاريخ دريافت با رعايت مسافت، طبق قانون آيين مي نمايد كه ظرف مدّت ده روز ا

، پاسخ كتبِي خود را با مدارك مربوط به تعداد تقاضاكنندگان و با يك ١٨دادرسِي مدني

  نسخة اضافي به ادارة تحقيق ارسال دارند.

                                                             
، درباره مواعد مخصوص و افزوده شدن مدتي به لحاظ رعايت مسافت به مواعد قانوني مختلف  ١٣١٨ق.آ.د.م مصوب  ١١٨.  ماده  ١٨

نسخ شده است . در قانون اخير ، ذكري از رعايت مسافت و مواعد مخصوص به ميان نيامده است .  ١٣٧٩بوده كه به موجب ق.آ.د.م 

ي ، إعاده دادرسي ، تكميل دادخواست ، اعتراض به رأي داور و ... براي اشخاص مقيم خارج از لكن مهلت واخواهي ، تجديدنظرخواه

) ق.آ.د.م مصوب  ٤٩٠و  ٤٨٧، ٤٤٦، ٤٢٧، ٤١٣، ٣٩٧، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨٤،  ٣٨٣، ٣٦٤،  ٣٣٦، ٣٠٦كشور به موجب مواد ( 

 - معاونت حقوقي رياست جمهوري  –عه قوانين و مقررات اوقاف برگرفته از مجموروز است .   ٢٠دو ماه و براي اشخاص مقيم داخل كشور  ١٣٧٩

 .  ١٣٩٢خرداد ماه - چاپ چهارم
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ود شعب تحقيق در صورتي كه رسيدگي به درخواست را خارج از وظايف خ : ٩ماده 

  صالح ، عدم صالحيّت خود را اعالم خواهند نمود.بدانند، ضمن تعيين مرجع 

هلت ع در مدر صورتي كه ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه و اشخاص ذينف : ١تبصرة 

ا از بوطه ردة مرمقّرر از پرونده هاي حقوقي رفع نقص ننمايند، شعب حقوقي مي توانند پرون

ص فع نقردرخواست جديد و  نوبت رسيدگي خارج نمايند، رسيدگي مجدّد منوط به تسليم

  خواهد بود.

ونده به پر چنانچه ادارات حجّ و اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذينفع نسبت : ٢تبصرة 

ز اه را هاي حسابرسي در مهلت مقرّر رفع نقص ننمايند، شعب حسابرسي پروندة مربوط

نوبت رسيدگي خارج نموده و در خصوص موقوفات متصرّفي مراتب را جهت كسب 

ده ابر ما، بر د موقوفات غير متصّرفيتكليف به سازمان مركزي گزارش مي نمايند و در مور

مل يريّه عمور خآيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حجّ و اوقاف و ا ٢٥

  خواهند نمود.

          امه اگر محّل اقامت كسي كه شعب تحقيق براي او اخطارّيه و دعوت ن : ١٠ماده 

ق ب تحقيم، شعقدور نشود، در صورت لزومي فرستند معلوم نباشد و يا به هر صورت ابالغ م

شر سيلة نبه و مي توانند به تقاضا و به هزينة متقاضي، موضوع و اوقاف رسيدگي را يكبار

ند. غ نمايابال آگهي در روزنامة رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلّي به طرف

عب شود، گي حاضر نشهر گاه اخطار شونده در مهلت مقرّر پاسخ ندهد يا در جلسة رسيد

  تحقيق به موضوع رسيدگي و اعالم نظر مي نمايند.

  در صورت تجديد جلسه، نيازي به تجديد آگهي نخواهد بود. تبصره :
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نشده  ست قيددر مواردي كه نام ادارة حجّ و اوقاف و امور خيريّه در درخوا : ١١ماده 

ا از يدگي و پاسخ رباشد، شعب تحقيق موظّفند كه درخواست و ضمايم آن و وقت رس

ايندة خود تا نم كنند طريق دبيرخانة تحقيق به ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّة مربوطه ابالغ

ارسال  يحه،الرا به شعبة تحقيق اعزام دارد و يا نظر مشروح و مستدّل خود را به صورت 

  نمايد.

د و ت شهوشعب تحقيق مي توانند به تقاضاي طرفين، قرار استماع شهاد : ١٢ماده 

وشن راي رتحقيقات محّلي و ارجاع امر به كارشناس و هر نوع تحقيقات ديگري را كه ب

 است و تقاضيمشدن موضوع الزم بدانند صادر و اجرا نمايند. مخارج اجراي قرار به عهدة 

س ارشناكدر صورتي كه شعب تحقيق استماع شهادت شهود و تحقيقات محّلي و ارجاع به 

  ديگري را الزم بداند، مخارج به عهدة طرفين است. و هر نوع تحقيقات

موجب خروج  عدم توديع دستمزد كارشناس و يا عدم تهيّة وسايل اجراي قرار، : ١تبصرة 

  اين مورد از عِداد داليل متقاضي خواهد شد.

  د.اهد بوتعيين مدّت توديع دستمزد كارشناس، حسب مورد به عهدة شعبه خو : ٢تبصرة 

قيق شعب تح تحقيق مي توانند تحقيق در هر امري را كه الزم بدانند بهشعب  : ١٣ماده 

ريّه مور خيااف و حوزة ديگر نيابت داده و در صورت نبودن شعبة تحقيق، به ادارة حّج و اوق

م و ا انجامورد نيابت رمكلفند محّل محوّل كنند. در اين صورت، شعب و ادارات مزبور 

  بوطه، به شعبة ارجاع ارسال دارند.نتيجه را با مدارك و مستندات مر

شعب تحقيق پس از آماده شدن پرونده براي اظهار نظر، ظرف ده روز مبادرت  : ١٤ماده 

به صدور نظرّيه مي نمايند. تصميمات و نظرات شعب تحقيق در كّليّة موارد، بايد موجّه و 

  مدلّل باشد و ظرف پنج روز به طرفين ابالغ شود.
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ظرّية ود و نبشعب تحقيق به وسيلة رييس و يكي از محقّقان خواهد  رسيدگي در : ١٥ماده 

شود  حاصل آن دو در صورت توافق، مَناط اعتبار مي باشد. در هر مورد كه اختالف نظر

د و اهد شنظريّة محقِّق ديگِر همان شعبه، براي مشاوره در موضوع اختالف ضميمه خو

ه، ود. در صورت غيبت رييس شعبتصميمات و نظريّة اكثريّت، مالك عمل خواهد ب

جام به انرسيدگي به موضوع به عهدة محقّقين خواهد بود و عضو ارشد به جاي رييس شع

  وظيفه خواهد كرد.

ادارات حّج و اوقاف و امور خيريّه و اشخاص ذينفع در صورتي كه اعتراض  : ١٦ماده 

د را در دادگاه هاي داشته باشند مي توانند پس از ابالغ نظر شعبة تحقيق، اعتراض خو

  ١٩دادگستري طرح نمايند.

 به شعب نيابت قرار تحقيق محلّي و استماع شهادت شهود و تعيين خبره و اعطاي : ١٧ماده 

 ويرّيه مور ختحقيق يا ادارات حوزة ديگر، قابل اعتراض نيست. ادارات حّج و اوقاف و ا

  كنند. اشخاص ذينفع بايد تسهيالت الزم براي اجراي قرار را فراهم

سالي رسيدگي به درآمد موقوفه قبل از ارسال صورتحساب طبق بودجة ار : ١٨ماده 

  خواهد بود.

بودجه اي كه در سه ماهة آخر سال تنظيم شده و يا بودجة اصالحي كه احتماًال در  تبصره :

طّي سال تنظيم مي گردد همراه با مدارك وقفيِّت مصرف و يا ساير مدارك تأييد كنندة 

اعمّ از اسناد اجاره، قراردادها، صورتجلسه، استشهاديّه و نظرّية كارشناس يا خبرة درآمد 

                                                             
مورخ  ٨٣٤٧/٧هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز نظريات  ١٨/١٠/١٣٧٥مورخ  ٦١٢. به رأي وحدت رويه شماره  ١٩

  آرا و نظرات )) مراجعه شود .  ا.ح.ق مندرج در مجموعه (( سيماي وقف در - ٢٦/١١/١٣٨٩مورخ  ٧٣٧٢/٧و  ١٣/١٢/١٣٨٦
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محّلي در مورد پذيره و مال االجاره، جهت رسيدگي و محاسبه در اختيار محقّقين حسابرسي 

  شعبه اي كه پرونده در آن مفتوح است، قرار مي گيرد.

 حساب وپروندة حسابرسي موقوفه در اوّل سال مفتوح و پس از وصول صورت : ١٩ماده 

  رسيدگي و صدور مفاصاحساب، مختومه مي گردد.

  رد.م پذيرسيدگي به عوايد و اسناد هزينة موقوفه بايستي در يك شعبه انجا تبصره :

ر دبه صورت حساب هاي واصله رسيدگي و مكلفند شعب حسابرسي تحقيق  : ٢٠ماده 

خاص و اش داشتن نقص، ظرف مدّت ده روز به ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه صورت

  ذينفع اخطار كنند كه در مهلت مقرّر رفع نقص نمايند.

كثر در ، حدّاصورتحساب هر سال در سه ماهة اوّل بعد ارسال و پس از رفع نقص : ٢١ماده 

  مدّت يك ماه رسيدگي و مفاصاحساب صادر خواهد شد.

موال و فروش ا عوايد موقوفه از محّل اجاره، پذيره، سرقفلي، اهدايي، نذور و : ٢٢ماده 

ضافة اغيره... در مفاصاحساب بايستي به تفكيك و بر اساس بودجه هاي تنظيمي به 

  موجودي آخر سال اعمّ از وصولي(موجوديِ نقدي) و الوصولي قيد گردد.

اصاحساب هاي صادره براي سال موقوفات بر اساس مف ١٣٦٣موجودي اوّل سال  تبصره :

مالك عمل بوده و چنانچه مفاصاحساب صادر نشده و يا موجودي مفاصاحساب  ١٣٦٢

صادره، متضمّن الوصولي ها نبوده و يا مورد اعتراض ادارة حجّ و اوقاف و امور خيريّة 

مربوطه قرار گرفته باشد، شعبة رسيدگي كننده مكلّف است به وضع ماليِ گذشتة موقوفه 

سيدگي و براي تسريع در امر حسابرسي با مفتوح نگهداشتن حساب هاي قبلي، موجودي ر

اعمّ از موجودي نقدي و الوصولي ها را طيّ صورتجلسه اي با امضاي متوّلي  ١٣٦٣اوّل سال 
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و ناظر (در صورت داشتن متوّلي و ناظر) و حسابدار و رييس اداره با استفاده از دفتِر مُعين و 

  ي ها برابر اسناد و قراردادهاي اجاره مشخّص نمايد.تعيين الوصول

ر دت مگر صدور مفاصاحسابي كه به موجب آن، موقوفه بدهكار شود ممنوع اس : ٢٣ماده 

مان حّج و اوقاف قانون تشكيالت و اختيارات ساز ٦مواردي كه با توجّه به تبصرة ذيل ماده 

اين  ست دركماتي باشد. بديهي او امور خيريّه و طبق نظر كارشناس عمراني، و يا محا

زير  صورت، ضمن رسيدگي به كلّّية هزينه هاي انجام شده مبلغ بدهي در توضيحات

  ردد.مفاصاحساب منعكس و در سنوات بعد، مبلغ بدهي يا قسمتي از آن تصفيه مي گ

ستان رسي شهربرنامة منّظمي براي رسيدگي به امور حسابموظفندادارات تحقيق  : ٢٤ماده 

ين ار طبق بيند. حوزة مورد عمل خود تنظيم و به ادارات اوقاف شهرستان ها ابالغ نما تابع

ا ستان هز شهربرنامه، شعب حسابرسي در مّدت معيّني از سال، متناسب با حجم كار هريك ا

ستان در همان شهرستان تشكيل خواهد شد و شعبة مربوطه به حساب موقوفات آن شهر

  د نمود.مطابق مقرّرات رسيدگي خواه

ر هلت مقرّ ماشخاص ذينفع در  هر گاه ادارات حّج و اوقاف و امور خيرّيه و : ٢٥ماده 

ت از ن قسمآاقدام به رفع نقص از اسناد هزينة ارسالي نكنند، شعب حسابرسي تحقيق به 

ه و ر نمودمنظو اسناد هزينه كه متّكي به مدارك قابل قبول باشد رسيدگي و به هزينة قطعي

ر با ذك ودي راصادر خواهند نمود و بقيّة وجوهِ اسناِد رفعّ نقص نشده و مردمفاصاحساب 

  دليل، جزو موجودي موقوفه منظور مي نمايند.

ادارات تحقيق موظّفند كتبًا استرداد وجوهي را كه در مفاصاحساب صادره، مردود  تبصره :

اعالم شده است به ادارة حّج و اوقاف و امور خيريّة محلّ و اشخاص ذينفع ابالغ نمايند. در 



ق  ...     ب   ق     ت   ه   ن    ١١٧   آ

  
صورتي كه وجوه مذكور تا يك ماه پس از قطعيّت مفاصاحساب تحقيق مستردّ نشود، 

  حقيق جهت قانوني به سازمان اعالم خواهد شد.مراتب از طريق ادارة كلّ ت

ه به كپس از رسيدگي به صورتحساب و صدور مفاصاحساب، كّليّة اسنادي  : ٢٦ماده 

 ط شعبةممهور و توسّ » رسيدگي و به حساب پذيرفته شد«حساب پذيرفته شده، با مُهر 

ه ايستي ب، ب ودمربوطه در پرونده ضبط مي شود و آن قسمت از اسناد هزينه كه مردود مي ش

  ممهور در پروندة مربوطه نگهداري شود.» رسيدگي و مردود گرديد«مهر 

به  آنهان ر كرددر صورتي كه صاحبان اسناد، اصول اسناد را تقاضا كنند پس از مه تبصره :

در  اسناد اصول شرح ماده فوق، فتوكپي اسناد با هزينة متقاضي تهّيه و بايگاني گرديده و

  مستردّ مي شود. قبال اخذ رسيد،

صورتحساب موقوفات متصرّفي كه درآمد آنها  : ٢٠) ٢٩/٨/١٣٩٢( اصالحي  ٢٧ماده 

ريال است به وسيلة شعب حسابرسي تحقيق محّل رسيدگي خواهد شد و ميليون تا پانصد 

  . بيشتر از مبلغ مذكور، در شعب حسابرسي مركز مورد رسيدگي قرار مي گيرد

سقف صورت حساب موقوفات متصرفي قابل رسيدگي در شعب حسابرسي  تبصره ـ

مهوري جركزي تحقيق محل براي سال هاي آينده بر مبناي نرخ تورم ساالنه اعالمي بانك م

 .و امور خيريه تعيين مي شود اوقافاسالمي ايران توسط سرپرست سازمان 

                                                             
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و  ١٣/٣/١٣٩٢مورخ  ٣٥١٩٨/١بنا به پيشنهاد شماره  ٢٩/٨/١٣٩٢.  هيئت وزيران در جلسه مورخ  ٢٠

ه كيفيت آئين نام ٢٧ماده  ١٣٦٣آئين نامه اجرايي قانون تشكيالت و ا ختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب  ١٧به استناد ماده 

  بدين شرح بوده است:  ٣٠/٩/١٣٦٥سابق مصوب  ٢٧ماده تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه را تصويب نموده است . 

و  صورتحساب موقوفات متصرّفي كه درآمد آنها تا پانصد هزار ريال است به وسيلة شعب حسابرسي تحقيق محّل رسيدگي خواهد شد

  در شعب حسابرسي مركز مورد رسيدگي قرار مي گيردبيشتر از مبلغ مذكور، 
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رد تنظيم موقوفات حوزة مودفاتر مخصوصي براي ثبت مكلفند ادارات تحقيق  : ٢٨ماده 

نون ه و قان نامنمايند و بر مبناي آن صورت حساب هايي را كه ظرف مهلت مقّرر در اين آيي

رسال مربوط نرسيده باشد با صدور اخطارِ ده روز مطالبه كنند و در صورت عدم ا

 ادارة بعد، صورتحساب موقوفات متصّرفي به ادارة تحقيق در ظرف مدّت سه ماه اوّل سال

 قاف وتحقيق موظّف است موضوع را جهت اّتخاذ تصميم به سرپرست سازمان حّج و او

  امور خيرّيه اعالم نمايد.

اجراي نظريّه هاي شعب تحقيق در موارد تعدّي يا  : ٢١)٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ٢٩ ماده

ارات سازمان يقانون تشكيالت و اخت ٧تفريط و مسامحه و اهمال متوّلي يا ناظر موضوع ماده 

  حّج و اوقاف و امور خيرّيه منوط به تأييد و صدور حكم قطعي دادگاه است.

مات ساير نظرات و مفاصاحساب هاي صادره و تصمي :) ٤/٨/١٣٨٢ اصالحي( ١تبصرة 

ر و امو ، براي شعب ديگر و ادارات اوقافآنهاشعب تحقيق در محدودة وظايف قانوني 

ور ي دستخيريّه و اشخاص ذينفع قابل اجرا است، مگر اين كه از مراجع ذيصالح قضاي

  ر شود.يا تصحيح يا تغيير آنها صاد ءلغاإتوقّف موقّت اجراي حكم قطعي مبني بر 

ور و تصميمات و نظريّه هاي شعب تحقيق در ساير ام :) ٤/٨/١٣٨٢(الحاقي  ٢تبصرة 

قانون ياد شده مذكور در اين ماده ، در مواردي كه به نظر نمايندة وليّ  ٧موضوعات ماده 

فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريّه از نظر موازين شرعي مواجه با اشكال باشد به 

                                                             
) ؛ نظرات و مفاصاحساب هاي صادره و تصميمات شعب تحقيق براي ساير شعب و ادارات حج و  ٣٠/٩/١٣٦٥( مصوب  ٢٩.  ماده  ٢١

مبني بر إلغاء يا اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذيمدخل ، مادام كه از مراجع ذيصالح قضايي دستور منع اجراي موقت يا حكم قطعي 

  تصحيح يا تغيير آنها صادر نشده باشد ، الزم اإلجرا است . 

ن شرعي تبصره : در مواردي كه به تشخيص سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، تصميمات و نظريات شعب تحقيق از نظر موازي

 نسبت به تصحيح و اصالح آن اقدام نمايند . مواجه با اشكال باشد ، موضوع به شعبه تصميم گيرنده ابالغ خواهد شد تا 



ق  ...     ب   ق     ت   ه   ن    ١١٩   آ

  
مي شود تا نسبت به  درخواست وي به شعبة تحقيق ديگري جهت رسيدگي مجددد ارجاع 

  م نمايند.اصالح آن اقدا

، رخ دهد ديگري هر گاه در تنظيم نظرّيه يا مفاصاحساب، سهوِ قلم يا اشتباهات : ٣٠ماده 

ظريّه نوانند مي ت شعب صادر كنندة نظريّه، يا مفاصاحساب رأسًا و يا بنا به درخواست طرفين

يِ خة اصلشت نسپو يا مفاصاحساب را تصحيح و اصالحيّه صادر كنند. اصالحّيه در زير و يا 

  نظريّه و يا در برگ ديگري كه ضميمة آن مي شود نوشته و امضا خواهد شد.

 ريات وتر نظبه هر صورت، صدور اصالحّيه در حواشِي كلّيّة نسخ موجود در پرونده و دف

فين به طر صالحياقرارها بايد توسّط مسؤول دبيرخانة تحقيق، قيد و امضا و رونوشت نظريّة 

دِ ِد وجوون قياصل نظرّيه مي باشد. دادن رونوشت نظرّيه، بد ابالغ شود و تابع مقّررات

  اصالحّيه و ضميمه بودن آن، ممنوع است.

رف طو از  اوراق و اخطاريّه هايي كه در مورد تصميمات شعب ادارات تحقيق : ٣١ماده 

  د.اهد شآنان صادر مي شود به وسيلة مأمورين اوقاف يا مأمورين انتظامي ابالغ خو

ه و مور خيريّ موري كه از طرف سازمان حجّ و اوقاف و ااادارة كّل تحقيق به  : ٣٢ماده 

ي و ونان وا معايادارات تحقيق استان ها ارجاع شود در هيأتي مركّب از مدير كّل تحقيق و 

ة ريّ ظرييس شعبة حقوقي و يكي از رؤساي شعب حسابرسي مركزي، رسيدگي كرده، ن

  مشورتي خواهد داد.

عب شانوني قي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده در حدود صالحيّت موارد : ٣٣ماده 

  د.شواهد تحقيق بر طبق مقّررات قانون آيين دادرسي مدني و متون فقهيِ فقها عمل خ

  نخست وزير 



ج  ...      ور  یک ا ف ورد  ی  اداری   عا ورا  ١٢٠   و  

  

مصّوبة شوراي عالي اداري در مورد تفكيك امور حّج و زيارت از سازمان ـ  ٩

  حجّ و اوقاف و امور خيرّيه
  د ش/٤٦٢شماره : 

   ١٥/٨/١٣٧٠تاريخ : 

وراي رت، شدر اجراي اوامر مقام معّظم رهبري در خصوص كيفيّت ادارة امور حجّ و زيا
  ب قرار داد :، مواّد زير را مورد تصوي ١٥/٨/١٣٧٠بيستمين جلسة مورّخ عالي اداري در 

هدة ف بر عت مختلكّليّة امور مربوط به حّج و زيارت كه به موجب قوانين و مقرّرا : ١ماده
 ر عهدة و بسازمان حجّ و اوقاف و امور خيريّه محوّل گرديده است از آن سازمان منفكّ

  يرد. سازمان حّج و زيارت قرار مي گ

 ارشاد وسازمان حّج و زيارت سازماني است مستقّل، زير نظر وزارت فرهنگ  : ٢ماده
وليّ  ايندةاسالمي و به صورت مؤسّسة دولتي كه رييس آن توسّط وزير و با هماهنگي نم

  فقيه در امور حّج و زيارت به عنوان معاون وزير انتخاب مي شود.

اب د انتخّج و آنچه مربوط به آن است ماننامور فرهنگي تبليغي و اساسي ح : ٣ماده 
  د.هد بوروحانيون و آموزش و امثال آن از اختيارات حوزة نمايندگي ولّي فقيه خوا

هّدات ال و تعا، امونقل و انتقال اعتبارات، كاركنان، سازمان و تشكيالت، دارايي ه : ٤ماده 
مي و اسال رهنگ و ارشادمربوط به سازمان حجّ و زيارت ظرف مدت سه ماه، توّسط وزير ف

 ت اموروزار با همكاري سازمان اموراداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و
  اقتصادي و دارايي انجام خواهد پذيرفت.

 رّيه بهمور خياز تاريخ تصويب اين مصوّبه، به عنوان سازمان حّج و اوقاف و ا : ٥ماده 
  ابد.سازمان اوقاف و امور خيريّه تغيير مي ي

ساير  گردد و اثر مياز تاريخ ابالغ اين مصوّبه، كلّّية مقّررات مغاير، لغو و بال : ٦ماده 
  مقّررات به قوّت خود باقي است.

  معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري



ج  ...      ور  یک ا ف ورد  ی  اداری   عا ورا  ١٢١   و  

  

آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان موقوفات و بقاع متبركه و  – ١٠

  ) ٢٦/١١/١٣٧٣( مصوب  اماكن مذهبي و ... از شمول موادي از قانون كار 

 ٢٦/٥/١٣٧٣مورخ ٦١٥٤٣بنا به پيشنهاد شماره  ٢٦/١١/١٣٧٣هيأت وزيران در جلسه مورخ 
 –جمهوري اسالمي ايران قانون كار  ١٩١وزارت كار و امور اجتماعي، به استناد ماده 

 ها،نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهآيين -  ١٣٦٩مصوب 
ار ك انونقدي از موقوفات عام غير توليدي از مشمول موا ي موقوفه وتكايا، مدارس علوم دين

  را به شرح زير تصويب نمود:

علوم  ها، تكايا، مدارسنامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهآيين
  قانون كار . ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي از

  شود.قانون كار تعيين مي ٥٨و  ٥١، ٤١، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦، ٢٥د استثنا، مواد موار - ١ماده 

سال تعيين  ٥ت مدت معافيت از شمول مواد ياد شده در ماده يك براي مد -  ٢ماده 
  شود.مي

 ل ادم دارند شامخمعافيت ياد شده فقط اماكن مذهبي را كه سه نفر يا كمتر  -  ٣ماده
  شود.مي

است كه  اس دستورالعمليار بين طرفين در زمينه مواد مستثني شده بر اسروابط ك - ٤ماده 
  رسد.فقيه در سازمان مي كند و به تصويب نماينده وليسازمان اوقاف و امور خيريه تهيه مي

  شود.لغو مي ١٨/١١/١٣٧٢مورخ  ه٣١٣ت٥٧٨٠٨نامه شماره . تصويب -  ٥ماده 

  ون اول رييس جمهورمعا - حسن حبيبي 

  



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٢        ١٣٧٤آ

  

آيين نامة اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي ـ  ١١

   )٣/٢/١٣٧٤(مصوّب ))ماده واحده ((  موقوفه

  : تعاريف و اصطالحات: ١ماده 

  ه.؛ تأمين نظر وقف و منافع موقوٌف عليهم با رعايت غبطة موقوف مصلحت وقف.  ١

و  ن اعيانمورد زارعان صاحب نسق يا قايم مقام قانوني آنان، مالكا؛ حسب  متصرّف.  ٢

و  در يد ده راشاشخاصي كه به گونه اي عرصه و يا عرصه و اعيان موقوفة تبديل يا فروخته 

  اختيار دارند.

 ني حاصل؛ هر نوع حّقي كه براي متصرّف تحت شرايط قانوني معيّ متصرّف مكتسب حقوق.  ٣

حفر چاه،  رعانه،مالكيّت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه، حقّ نسق زاشده باشد، از قبيل 

  غرس اشجار و مانند آن.

 بديل يا؛ مجوّزي است كه بر اساس ضوابط شرع مقّدس اسالم در مورد ت شرعي مجوّز.  ٤

  فروش اموال موقوفه توّسط مجتهد جامع الّشرايط صادر شده باشد.

عامل  الك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند؛ كسي است كه م نسق صاحب زارع.  ٥

ري از مقدا زراعتي شخصًا يا با كمك خانوادة خود در اراضي موقوفه زراعت مي نمايد و

ورد منسق  محصول را به صورت نقدي يا جنسي به عنوان اجاره بها به موقوفه مي دهد و

  زراعت وي مشمول قوانين اصالحات ارضي بوده است.

  توليد محصول به وسيلة عملّيات زراعتي يا باغداري.؛  زراعت.  ٦

؛ زميني است اعّم از كوه و دامنه يا زميني مسطّح كه درآن نباتات علوفه اي به طور مرتع.  ٧

   طبيعي روييده و در هر هكتار آن حدّاقّل تعليف سه رأس گوسفند يا معادل آن از انواع 

  شد.دام هاي ديگر در يك فصل چرا امكان پذير با



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٣        ١٣٧٤آ

  

و  غرس شده ؛ زميني است كه در آن درختان غير مثمر به وسيلة اشخاص قلمستان يا بيشه.  ٨

  تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد.

 اً باغه و عرف؛ زميني است كه در آن درختان مثمر يا مو به وسيلة اشخاص غرس شد باغ.  ٩

  شود.شناخته 

بق ثبتي به سوا توجّه ادارات اوقاف و امور خيريّه و متولّيان موقوفات، مكلّفند با :  ٢ماده 

اشد، بآمده موقوفات عامّه اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيّت اشخاص در

يند. ال نماه ارسصورت برداري و همراه با مستندات و داليل به سازمان اوقاف و امور خيريّ 

ه با كنظر  زمان اوقاف و امور خيريّه موضوع را به كميسيوني مركّب از فقهاي صاحبسا

 ي كند.مرجاع انتخاب و زير نظر نمايندة ولّي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي شود ا

  مايد.نم مي كميسيون مذكور نظر خود را در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعال

د ده باششنجام روش رقبة موقوفه به نظر كميسيون با مجوّز شرعي ادر صورتي كه تبديل و ف

قاف مان اوت سازمعامله تاييد مي شود و در غير اين صورت نظر نمايندة ولّي فقيه و سرپرس

 امالك وسناد و امور خيربه داير بر بطالن سند فروش يا تبديل موقوفه به سازمان ثبت ا

بت ربوط ثمفاتر بت به بطالن سند در سوابق ثبتي و دكشور اعالم مي شود تا ادارات ثبت نس

  و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام نمايند.

رعايت  ولّي بامت يا پس از ابطال انتقاالت بعد از وقف، ادارة اوقاف و امور خيريّه : ٣ماده 

را ف ه، متصرّ ماده واحدة قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوف ٤تبصرة 

يخ ز تارابراي تنظيم سند اجاره دعوت مي نمايد و در صورتي كه متصّرف ظرف سي روز 

  مود:د نهوادام خابالغ نظرّية اوقاف براي تنظيم سند اجاره مراجعه ننمايد به شرح زير اق

رفتن گنظر  . از متصّرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در ١

  به داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد.صرفه و صالح وقف 



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٤        ١٣٧٤آ

  

ه يا خيريّ امور و. در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و ادارة اوقاف  ٢

اين  گاه ها. دادمتولّي اختالفي به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف خواهد شد

  .مبادرت مي نمايندگونه موارد را در خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم 

 ا تأمينثيقه يوموقوفات مشمول اين آيين نامه كه به نحوي از انحاء در رهن يا  : ٤ماده 

ادارات  د شد.بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكيّت، آزاد خواه

خاص اش العه اطّباوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعالم از ادارة ثبت محلّ، مراتب را 

  ند.م نماياقدا ذينفع خواهند رساند تا نسبت به استيفاي حقوق خود از ساير اموال متعهّد

 اگذاريدر مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازة تبديل به احسن و و : ٥ماده 

رتيب زير ت) و ساير مراحل اصالحات ارضي به ١٣٥٠دهات و مزارع موقوفه عامّ (مصوّب 

  عمل خواهد شد:

 ه وليف . در صورتي كه موقوفات ياد شده به دولت (وزارت كشاورزي) واگذار شدال

ه و خيريّ  امور تاكنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظيم نشده، نمايندگان ادارة اوقاف و

ر دند را سطالن بادارة كشاورزي محّل و متولّيان مربوط در دفتر خانة اسناد رسمي حاضر و 

  برايت محلّ و به وسيلة دفتر خانة ياد شده موضوع به ادارة ثب دفاتر و هامش سند قيد

  اصالح اسناد اعالم خواهد شد.

 مربوط ارعانزب  . هرگاه موقوفة مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به 

دات مستن واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان ، صورت مشخصات و

كلفند مثبت  مربوط به اين گونه موقوفات مزروعي را به اداره ثبت محل ارسال و ادارات

دور ت به صي نسبان لم يكن تلقي و پس از اصالح دفاتر و سوابق ثبتانتقاالت ياد شده را ك

   ايند .م نماسناد مالكيت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعال

، ادارات اوقاف  ٥ماده » ب«و » الف«پس از انجام موارد مندرج در بند هاي  : ٦ماده 

نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفادّ نسبت به موقوفات تصّرف شده و متولّيان 



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٥        ١٣٧٤آ

  

اين آيين نامه با متصّرفان و زارعان، سند اجاره تنظيم خواهند نمود. مبلغ اجاره بها متناسب با 

  يا خبرة محلّي تعيين خواهد شد. ٢٢مورد اجاره طبق نظر كارشناس

ي لل ديگرا به عبنچنانچه بعضي از زارعان صاحب نسق به علّت فوت يا انتقال يا  : ١تبصرة 

به علي رقفان فدر حال حاضر در اراضي ياد شده زراعت ننمايند با ورّاث قانوني يا متصرّ 

از  ٣ند فاّد بمفان قرارداد اجاره تنظيم خواهد شد. در تنظيم اسناد اجاره با اين گونه متصرّ 

  اين آيين نامه مجري خواهد بود. ١ماده 

فه در ، موقوين گونه اراضي چاه حفر نموده باشنداگر زارعان صاحب نسق در ا : ٢تبصرة 

ر بزمين  بهاي صورت امكان نسبت به خريد آن ارقام اقدام مي نمايد و در اين صورت اجاره

وقع مي در اساس اراضي آبي تعيين خواهد شد. در غير اين صورت كارشناس يا خبرة محلّ

  ظ خواهد داشت.تعيين اجاره بها، موضوع مالكّيت چاه و عرف محّل را ملحو

امي يا تم در صورتي كه زارعان صاحب نسق بخشي از اراضيِ نسق زراعتي خود : ٣تبصرة 

وجّه به تتي با بايس آن را به يا قلمستان و بيشه تبديل نموده باشند، ادارة اوقاف يا متولّي

  ند.ايره تنظيم نماين آيين نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجا ١تعاريف ذكر شده در ماده 

هيأت عمومي ديوان  ٣/٨/١٣٧٦مورّخ  ١٠٠اين تبصره به موجب رأي شماره  : ٤تبصرة 

  ٢٣عدالت اداري باطل شده است. 

                                                             
  آن ، كارشناس به كارشناس رسمي تغيير يافته است. ٢و تبصرة  ٦هيأت وزيران، در ماّدة  ٤/٦/١٣٧٥.  به موجب مصّوبة مورّخ  ٢٢

و كاربري زراعي  ابطالي : در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين نامه در محدودة خدمات شهري قرار گرفته ٤تبصرة .   ٢٣

آيين نامه اجرايي قانون تشكيالت و اختيارات سازمان حّج و اوقاف و امور خيرّيه موضوع  ١٥آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد برابر ماّدة 

راي و با تأييد مقامات ذي صالح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق ب ٢٢/٢/١٣٦٥مورّخ  ٩٥٢٧٠تصويب نامة شمارة 

  امور ساختماني مجاز، به اجاره واگذار خواهد شد.



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٦        ١٣٧٤آ

  

 تعلق بهاشند مكلّّية اعياني و مستحدثاتي كه زارعان صاحب نسق احداث نموده ب : ٧ماده 

 مين بابري ززارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعايت كار

  آنان تنظيم خواهد شد.

ي و يا ص حقيقچنانچه در اجراي قوانين مختلف، اراضي زارعان در اختيار اشخا : ١تبصرة 

 ي قرارحقوق حقوقي قرار گرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد اشخاص حقيقي يا

ه عّلق به متد شدگرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد كرده باشند مستحدثات يا

  اشخاص ياد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم خواهد شد.

يل ازة تبدنون اجدر صورتي كه مستحدثاتي متعّلق به موقوفه بوده و در اجراي قا : ٢تبصرة 

انين ير قوبه احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفة عاّم به زارعين صاحب نسق يا سا

ير د (نظحل مختلف اصالحات ارضي به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشمربوط به مرا

اشد، داري بره برمنازل مسكوني زارعان و محوّطة مربوط به آن) و در حال حاضر نيز قابل به

 رقبات گونه حفظ و حراست آن به عهدة متصّرفان بوده و وجهي به عنوان اجاره بهاي اين

   دريافت نخواهد شد.(عرصه و اعيان) با رعايت عرف محلّ 

و يا  كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش نشين ها : ٣تبصره 

د ، ده باششاخته اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدان محل ، أعيان متعلق به آنان شن

ه با د عرصسند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي فقط در مور

  صاحبان أعيان تنظيم خواهد شد . 

 اضي نسقدر ار تغيير كاربري زراعي و إحداث هر گونه أعياني بدون مجوز قانوني : ٨اده م

  زراعتي موقوفه همچنان ممنوع مي باشد . 

ت و ر دهاادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه أعياني هاي إحداثي د تبصره :

  مزارع موقوفه را تهيه و به سازمان اوقاف و امور خيريه بفرستند . 



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٧        ١٣٧٤آ

  

ناد و ا و اسههر گاه در تشخيص زارع صاحب نسق ، اختالفي به وجود آيد ، فرم  : ٩ماده 

  صورتجلسات تنظيمي در اجراي قوانين اصالحات ارضي مالك عمل خواهد بود . 

،  فات عامن موقودر مورد زارعان و متصرفان و صاحبان أعياني و انتقال گيرندگا : ١٠ماده 

 ٣ ه طبق مادهين نامه ، در صورت خودداري از تنظيم سند اجاراين آئ  ٩و  ٥موضوع مواد 

  عمل خواهد شد . 

نك با ٥٥٥٧وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره  : ١١ماده 

هاي  رداختكشاورزي توديع شده و إهدائي دولت به موقوفه تلقّي شده به نسبت دستور پ

ن و عمرا ز خواهد شد تا در صورت لزوم صرفوصولي مربوط به هر موقوفه منظور و واري

  آبادي موقوفه شود . 

ريخ تا تا به منظور رسيدگي به حساب بدهي معوّق زارعان ، از تاريخ فروش : ١٢ماده 

ه ، اجاره بها تعيين و تا اين آئين نام  ٦ماده  ١تنظيم سند اجاره جديد ، با توجه به مفاد تبصره 

ر داتر و ان تهاب دولت با ارائه مدرك پرداخت ، اقساط آنميزان پرداختهاي زارعان به حس

 ز آناناقساط صورتي كه زارعان بدهكار شوند ما به التفاوت محاسبه و به صورت نقد يا ا

  وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد . 

مصارف  نها بهآكليه مقررات اين آئين نامه در مورد آب هاي موقوفه كه عوايد  : ١٣ماده 

  ّم مي رسد نيز مجري است . عا

اصلي  در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد ، به صورت : ١٤ماده 

ّلت ج و قبازگردانده مي شود مگر اين كه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حر

 قيه يافولي  درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت إبقاي آن به صورت فعلي با اجازه

  ماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بالاشكال خواهد بود . ن

و اخطارها و دعوت نامه هايي  ٢در مورد ابالغ نظرات كميسيون موضوع ماده  : ١٥ماده 

كه ادارات اوقاف و امور خيريه در اجراي اين آئين نامه صادر و ارسال مي نمايند ، مقررات 



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٨        ١٣٧٤آ

  

) آئين نامه كيفيت  ٣١و  ٢٩و  ١٠يق اوقاف ( مواد مربوط به ابالغ تصميمات شعب تحق

 ٩٣٣٦٦تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه ، موضوع تصويب نامه شماره 

  رعايت خواهد شد .  ١٨/١٠/١٣٦٥مورخ 

عصومه مقررات اين آيين نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت م : ١٦ماده 

طرف  صوب ازالسالم و ساير موقوفاتي كه متوليان آنها منو حضرت احمد بن موسي عليهم 

ق ماده را طب جرايياولي فقيه باشند نيز مي شود . متوليان و أمناي اين موقوفات رأسًا امور 

ده به عه نامه واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه و اين آئين

  خواهند داشت . 

ين آئين ا ٢ه ياد شده مي توانند در تشكيل كميسيون موضوع ماد متوليان موقوفه تبصره :

  نامه تنها براي موقوفات تحت توليت خود اقدام نمايند . 

ا اين غاير باز تاريخ تصويب اين آئين نامه ، كليه مصوبات هيأت دولت كه م : ١٧ماده 

  آئين نامه است ملغي مي باشد . 

  حسن حبيبي –معاون اول رئيس جمهور 

  

  

   

  



ناد  ...  سال   طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن   ١٢٩        ١٣٧٤آ

  

فروش و آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد  به ١٠الحاق ماده  –١/١١

  )١٥/١٢/١٣٧٨( مصوب  ٣/٢/١٣٧٤، آب و اراضي موقوفه مصوب رقبات

 رقبات ، آب و به آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش ١٠متن زير به عنوان ماده 
ماره هاي شو  ١١آن به  ١٠اضافه مي شود و شماره ماده  ٣/٢/١٣٧٤اراضي موقوفه مصوب 

  بعدي الي آخر به همين ترتيب تغيير مي يابند. 

ريم روستاهاي ع در حچنانچه تمام يا بخشي از اراضي قابل واگذاري واق - ١٠ماده 
 –و مراتع  ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها٥٦موقوفات عامه در اجراي ماده (

ي آن ره بردارد حق بهياببه عنوان انفال ، منابع ملي اعالم شده باشد، مي  – ١٣٤٦مصوب 
   .شودار يان واگذجنگلها و مراتع كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه و متول توسط سازمان

ستاي اراضي مذكور در حكم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حريم رو  -١تبصره 
   .سازمان اوقاف و امور خيريه واگذار خواهد شد موقوفه و بنا به درخواست

ازمان جنگلها و مراتع اراضي منوط به موافقت س هر گونه تغيير كاربري در اين - ٢تبصره 
   .ذيربط خواهد بود مراجع قانونيكشور و نيز اخذ مجوز از ساير 

زمينهاي  نتقالانقل و ، سازمانهاي ياد شده مكلفند ظرف حداكثر دو سال  -٣تبصره 
   .موضوع اين ماده را محقق نمايند

ا حقوقي به يدولت به اشخاص حقيقي  چنانچه اين گونه اراضي از طريق -٤تبصره 
جرائي مربوط ابا اطالع دستگاه  يميصورت اجاره يا فروش واگذار گرديده باشد اسناد تنظ

   .اصالح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظيم خواهد شد

 خواهد آنان كليه مستحدثاتي كه در اين اراضي توسط متصرفين احداث شده باشد متعلق به
   .بود

 حسن حبيبي –معاون اول رئيس جمهور 



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣٠    اصالح 

  

اصالح آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و  – ٢/١١

  )٢/٨/١٣٨٠( مصوب اراضي موقوفه 

  وزارت جهاد كشاورزي  _وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 ٢٤/٢/١٣٧٩مورخ  ٦٨٦١بنا به پيشنهاد شمارة  ٢/٨/١٣٨٠ مورخهيأت وزيران در جلسه 

معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود: آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش 

 مورخ. ه ١٢٧٨٤ت /١١٤٦رقبات ، آب و اراضي موقوفه (موضوع تصويب نامه هاي شماره 

  مي گردد:  ) به شرح زير اصالح ١٢/٦/١٣٧٥. مورٌخ  ه ١٥٣٢٠ت /٤٤٠٨٩و  ٦/٢/١٣٧٤

  آيين نامه ياد شده به شرح زير اصالح مي شود: ٢ ماده. ١

به سوابق ثبتي ، موقوفات  توجهبا مكلفند  متوليانو  خيريهادارات اوقاف و امور  : ٢ ماده

اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيٌت اشخاص درآمده است ، صورت  عامه

ارسال نمايند. سازمان  خيريهبرداري و همراه با مستندات و داليل به سازمان اوقاف و امور 

فين اين موقوفات و يا اشخاص ذينفع ديگر ، ريا متص متصرفنمودن  مطلعاوقاف ضمن 

زير نظر نمايندة   سه نفر فقيه صاحب نظر كه با انتخاب و از مركبموضوع را به كميسيوني 

ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي شود ارجاع مي كند. كميسيون مذكور نظر خود را 

در مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات ، با توٌجه به اسناد و مدارك ارائه شدة ادارة 

ذيربط و همچنين اشخاص ذينفع در موقوفه اعالم مي نمايد. در صورتي كه  متولياوقاف و 

 شرعي انجام شده باشد معامله تأييد  زتبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجو

فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور  وليمي شود و در غير اين صورت نظر نمايندة 



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣١    اصالح 

  
بديل موقوفه هم زمان به سازمان ثبت اسناد و امالك ه داير بر بطالن سند فروش يا تيخير

و يا اشخاص ذينفع در موقوفه ابالغ مي شود. ادارات ثبت بر  متصرفينيا  متصرفكشور و 

اساس اين تصميم نسبت به بطالن سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند 

تصميم قابل اعتراض در مراجع جديد به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت اين 

  صالح قضايي خواهد بود. 

ه اوقاف) به (ظرف يعبارت (ظرف سي روز از تاريخ ابالغ نظر آيين نامه ٣ ده. در ما٢

  سي روز از تاريخ رويت نامه اوقاف) اصالح مي شود. 

  آيين نامه الحاق مي شود :  ٣ ماده. تبصره اي به شرح زير به ٣

در مواردي كه در اجراي اين قانون از زارعان صاحب نسق خلع يد مي گردد در  تبصره :

صورت تقاضاي زارعان ، وزارت جهاد كشاورزي مكلٌف است از اراضي مستعد كشاورزي 

موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضي قابل واگذاري در منطقه ، از اراضي ساير 

سبت به واگذاري اراضي به آنان با رعايت ات جاري نرمناطق، با رعايت قوانين و مقر

  اولويت اقدام نمايند. 

  آيين نامه به شرح زير اصالح مي شود.  ٥ ماده. بند (ب) ٤

هر گاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط  ب :

اصالحي  ٢ مادهواگذار شده باشد براي ابطال اسناد يا تأييد فروش آن به همان ترتيبي كه در 

  اين آيين نامه آمده است عمل خواهد شد. 

  آيين نامه به شرح زير اصالح مي شود:   ٦ ماده. ٥



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣٢    اصالح 

  

، ادارات اوقاف  ٥ مادهپس از انجام موارد مندرج در بندهاي (الف ) و (ب)  : ٦ ماده

يان نسبت به موقوفات تحت توليت خود مطابق مفاد ولنسبت به موقوفات تصرف شده و مت

اين آيين نامه با متصرفان و زارعان ، سند اجاره تنظيم مي نمايند. مبلغ اجاره بها متناسب با 

ارزش حقوق اكتسابي متصرفان و زارعان ، طبق نظر كارشناس مورد اجاره و با رعايت 

  ي تعيين مي شود. لرسمي يا خبرة مح

  آيين نامه به شرح زير اصالح مي شود:  ٦ ماده ٤. تبصره ٦

در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين نامه در محدودة خدمات  : ٤تبصرة 

ته يا قابل تغيير باشد قبل از هر گونه اقدام شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير ياف

در مورد تفكيك و واگذاري آن اراضي ، بايد حقوق مكتسبه زارعان صاحب نسق با نظر 

 متوليانو يا  خيريهكارشناس مرضي الطرفين و يا كارشناس منتخب ادارات اوقاف و امور 

شناسايي و به نحو مناسبي تأمين و تأديه گردد. درصورت عدم توافق و تراضي در شناسايي 

و تقويم حقوق مكتسبه ، به درخواست هر يك از طرفين ، موضوع توسط مراجع قضايي 

    ذيصالح مورد رسيدگي قرار گرفته و حقوق مكتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت 

  مي شود. 

در واگذاري اراضي تغيير كاربري داده شده ، در صورت  متوليان مكلفند ادارات اوقاف و

 حداقلتقاضاي زارع صاحب نسق به هر يك از افراد صاحب نسق براي اجارة يك قطعه از 

  تفكيكي از همان اراضي اولويت قايل شوند. 

  آيين نامه الحاق مي شود :  ٧به مادٌة  ٥و  ٤. متن زير به عنوان تبصره هاي ٧



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣٣    اصالح 

  

به منظور ترويج فرهنگ احيا و بهره وري از موقوفات و تشويق زارعان به ادامه  : ٤صرة تب

كشت و زرع بر روي اراضي موقوفه و تسهيل عمليات زراعي آنان بانك ها و ساير 

موسسات مالي اعتباري ، با رعايت مقررات مربوط ترتيبي اتخاذ نمايند تا تسهيالت مالي 

وقوفات اعطا گردد. به نحوي كه اعطاي تسهيالت بانكي به الزم به زارعان صاحب نسق م

 اين زارعان بدون توثيق و ترهين عرصه و صرفا با استفاده از سند اعياني ، اخذ سفته ، 

هاي زنجيره اي زارعان از يكديگر و يا توثيق منابع واگذار شده از طريق اجاره و  تضمين

  حقوق مكتسبه مترتب بر آن امكان پذير باشد. 

در مواردي كه بانك ها بابت تسهيالت اعطايي به زارعان با توثيق سند اعياني و حقوق 

مكتسبه نظر به تأمين مطالبات الوصول خود از محل منفعت اعياني و حقوق مكتسبه مرتبط با 

اراضي موقوفه داشته باشند ، ادارات اوقاف و متوليان ، بانك ها و موسسات اعتباري يا 

        نان معرفي مي شوند را در اسناد اجاره جايگزين زارع بدهكار آ توسطاشخاصي كه 

  مي نمايند. 

به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمينه فعاليت بيشتر در اراضي  : ٥تبصرة 

اوقاف و امور خيريه و متوليان حسب مورد ، مدت اجارة زراعان را ده سال  موقوفه ، ادارات

مي نمايند و در ضمن عقد اجاره شرط نمايند كه در پايان مدت مزبور عقد اجاره با  معين

زارع مزبور و يا قائم مقام قانوني وي براساس اجاره بهايي كه با نظر كارشناس رسمي و يا 

خبرة محلي با در نظر گرفتن حقوق مكتسبه زارع تعيين مي گردد، تجديد خواهد شد. در 

صلحت وقف و يا شرايط خاص ديگر اقتضا نكند افزايش مدت موارد خاص آنگاه كه م

    اجارة موقوفه براي بيش از ده سال با جلب نظر رياست سازمان اوقاف و امور خيريه 

  امكان پذير مي باشد. 



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣٤    اصالح 

  
را بدين شرح اصالح  ٧ مادهالحاقي به  ٥تبصرة  ٢٠/١٢/١٣٨٢ هيأت وزيران در جلسه مورخ

عان را ده سال معين مي نمايند ) حذف و عبارت (در صورتي نمود: عبارت (مدت اجاره زار

كه واقف ترتيب ديگري براي اداره موقوفه معين نكرده باشد مي توانند مدت اجاره زارعان 

  را ده سال معين نمايند ) جايگزين آن شود. 

  آيين نامه و تبصرة آن به شرح زير اصالح مي گردد:  ٨ ماده. ٨ 

احداث هر گونه اعياني و باغ در اراضي نسق زارعان موقوفه توسط اين زارعان با  : ٨ ماده

از ساير مراجع قانوني ذيربط و بدون پرداخت پذيره مجاز مي باشد. مستأجرين  مجوزاخذ 

مي توانند نسبت به ثبت اعيان هاي مستحدث ، از طريق ادارات ثبت اسناد و امالك اقدام 

افت دارند. ايجار ، توثيق و ترهين اين گونه اعيان ها مجاز بوده و نمايند و سند مالكيت دري

  و يا متوليان ندارند.  خيريهنياز به اعالم موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور 

  محمٌدرضا عارف _جمهور  معاون اوٌل رييس

  

  

   

  



ناد  ... طال  ا ون  ا ی  ا ه ا ن  وادی از  آ  ١٣٥    اصالح 

  

اصالح آئين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و  – ٣/١١

  )٢٨/١٢/١٣٨١( مصوب  اراضي موقوفه

سالمي ، ابا توجه به نظر رييس مجلس شوراي  ٢٨/١٢/١٣٨١هيئت وزيران در جلسه مورخ 

اره را تصويب نمود . تصويب نامه شم ٢٧/٧/١٣٨١مورخ  ه/٤٢١١شماره موضوع نامه 

، موضوع اصالح آئين نامه اجرايي قانون ابطال  ١٣/٨/١٣٨٠ورخ م - ه٢٢٩٠٥ت /٣٧١٢٧

  مي شود : اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه به شرح ذيل اصالح 

تصميم قابل  در هر صورت اين(( تصويب نامه ياد شده عبارت  ١موضوع بند  ٢در ماده  – ١

  خذف مي گردد .  )) اعتراض در مراجع صالح قضايي خواهد بود 

  ٢ماده (( رت تصويب نامه مزبور ، عبا  ٤اصالحي موضوع بند   ٥ماده )) ب (( در بند  – ٢

  حذف مي شود . )) اصالحي

  محمد رضا عارف –معاون اول رييس جمهور 

  

  

  

   



م ، کا رنان  ... دا دن  ی  ه   ن  مل آ ورا  ١٣٦   د

  

، اماكن مذهبي و  ، كاركنان دستورالعمل آيين نامه مستثني شدن خدام – ١٢

   ... از بعضي از مواد قانون كار 

  ١٨٧٧٠/٤٤٠شماره : 

  ٢٥/١١/١٣٧٤تاريخ : 

يني و علوم د قراردادهاي كار در بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها ، تكايا و مدارس – ١

مور اف و اه اوقموقوفات عام غير توليدي به صورت موردي بين هيات أمنا، متولي و يا ادار

  .  ي شودخيريه به عنوان كارفرما و كاركنان و خدام آنها به عنوان كارگر منعقد م

داره انا و ير توليدي، متولي و در صورت متصرفي بودن هيأت امدر مورد موقوفات عام غ

  اوقاف و امور خيريه مربوطه كارفرماي قرارداد خواهند بود . 

به  د حق دارددر صورتي كه كارفرما قصور و يا تخلفي از ناحيه كارگر مشاهده كن - ٢

قاط ود اسخخدمت او خاتمه دهد و در اين صورت كارگر حق مطالبه هر گونه وجهي را از 

  و سلب مي نمايد. 

مي  ه باشدر نداشتهر گاه كارفرما قبل از انقضاي مدت قرارداد نياز به ادامه كار كارگ – ٣

كار او  ال، بهاشتغ د مراتب را به وي ابالغ و با پرداخت يك ماه دستمزد به ازاي هر سالتوان

  خاتمه دهد. 

بل قك ماه ايستي يهر گاه كارگر قبل از نقضاي مدت قرارداد مايل به ادامه كار نباشد ب – ٤

ر داد كاقرار مراتب را كتبا به كارفرما اعالم نمايد در غير اين صورت ترك كار تلقي و

  منفسخ است . 



م ، کا رنان  ... دا دن  ی  ه   ن  مل آ ورا  ١٣٧   د

  
امه به اد ود رابديهي است هر گاه كارگر يك ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد عدم تمايل خ

  دستورالعمل رفتار خواهد شد . ٣كار اعالم نمايد با وي برابر بند 

قانون  ٢٤اده ن طبق مبا توجه به مفاد تصويبنامه در پايان مدت قرارداد يا خاتمه كار معي – ٥

  اهد شد. كار عمل خو

 پس از ويشنهاد پميزان دستمزد با توجه به نوع كار و نحوه اجراي آن از سوي كارفرما  – ٦

  د . تاييد اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مربوطه قابل پرداخت خواهد بو

  جمارانييد مهدي امام س                                                                        

  مور خيريه انماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و            

  

  

  

  

   

  



م ، کا رنان  ... دا دن  ی  ه   ن  دت   آ  ١٣٨   مدید     

  

،  خدام و كاركنان بقاع متبركه نامه مستثني شدنآيينتمديد مدت  - ١٣

       موقوفات عام  ، مدارس علوم ديني موقوفه و ، تكايا هاحسينيه ، مساجد

  ) ٤/١٠/١٣٧٩( مورخ  از قانون كار غير توليدي از شمول موادي

 ١٥/٥/١٣٧٩ مورخ ٥٦١٧٣بنا به پيشنهاد شماره  ٤/١٠/١٣٧٩ هيأت وزيران در جلسه مورخ
 تصويب – ١٣٦٩ب مصو - كار ) قانون١٩١وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (

  :نمود

 مدارس ،نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكاياآيين
ضوع مو( از قانون كار علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي

 ) سال تمديد٥) به مدت پنج (٣٠/١١/١٣٧٣ هـ مورخ٤٣٢ت٧٢٠٥٢. رهتصويبنامه شما
  .شودمي

  ون اول رييس جمهورمعا - حسن حبيبي 

   

  

) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ١٥٥نامه اجرايي ماده (آيين - ١٤

  ) ١٠/١٢/١٣٧٩( مصوب  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  

آن دسته از امكانات نيمه تمام كه عرصه آنها موقوفي است ، انعقاد قرارداد اجاره  -  ٥ماده 

قبلي ادارات اوقاف، آستان  و اجاره به شرط تمليك يا بيع اعيان ، منوط به اخذ موافقت

  باشد.قدس رضوي يا متولي مربوط مي



ون  کار   عاف   از    ھای    ١٣٩   ت   کارگا

  

؛ فهرست  ١٣٦٩مصوب  -) قانون كار١٩١تصويبنامه در خصوص ماده ( -١٥

  كارگاههاي معاف از قانون كار 
    ه٢٧٩٢٩ت /٥٦٣٩٢شماره : 

   ٧/١١/١٣٨١مورخ :  

موضوع نامه  بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، ٢٩/١٠/١٣٨١هيات وزيران در جلسه مورخ 

اقتصادي و  وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور ١٤/١٠/١٣٨١مورخ  ٧٦١٧٤شماره 

اد ماده ه استنر و بدارايي ، بازرگاني ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو

  د: تصويب نمو -  ١٣٦٩صوب م - ار ) قانون ك١٩١(

ر بشرح فر از قانون كاموارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده ن -  ١ماده 

  زير تعيين مي گردد: 

،  ٢٧، ماده  ٢٦، ماده  ١٩ده ، ما ١٨، ماده  ١٧، ماده  ١٦، ماده  ١٢، ماده  ١٠ماده  - تبصره 

،  ٥٦، ماده  ٥١، ماده  ٥٠، ماده  ٤٩، ماده  ٤٨، ماده  ٣٢، ماده  ٣١، ماده  ٢٩، ماده  ٢٨ماده 

،  ٨٢، ماهد ٨١، ماده  ٧٧، ماده  ٧٣، ماده  ٦٦، ماده  ٦٥، ماده  ٦٤، ماده  ٦٢، ماده  ٥٨ماده 

 ١٥٥، ماده  ١٥٤اده ، م ١٥٣، ماده  ١٥٢، ماده  ١٥١، ماده  ١٥٠، ماده  ١٤٩، ماده  ١١٠ماده 

قانون  ٨١اط با ماده در ارتب ١٧٥و ماده  ١٥٥الي  ١٥٢با مواد در ارتباط ١٧٣، ماده  ١٥٦ماده 

  كار. 

  دد. مدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال تعيين مي گر - ٢ماده 

افيت نقضاي مدت معتشكيالت كارگري و كارفرمايي مي توانند دو ماه قبل از ا - تبصره 

عافيت ول مدت ميا اصالحات احتمالي آن براي ط يا عدم تمديد آئين نامه وتمديد  نسبت به

  نظرات مشترك خود را به شوراي عالي كار اعالم نمايند. 



ون  کار   عاف   از    ھای    ١٤٠   ت   کارگا

  

ير زتثني شده بشرح روابط بين كارگري وكارفرما در زمينه بعضي از مواد مس -  ٣ماده 

  خواهد بود: 

نزد  هقرارداد كار كتبي باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم كه يك نسخ در صورتي كه -  ١

سال حل ارمكارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر به واحد كار و امور اجتماعي 

  مي گردد. 

م در ، ادغا ر در وضعيت مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكلهرگونه تغيي -  ٢

اشد بر نمي ا موثكارفرم كارگاه ديگر ، فوت مالك و امثال اينها در رابطه قرارداد كارگر و

  و كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي خواهد بود. 

       گري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت قرارداد كار -  ٣

 ار خودبه ك نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف

  باز مي گردد. 

ارگر خودداري كروز از ارجاع كار به  ١٥دليل توقيف كارگر بيشتر از چنانچه كارفرما به 

 ك ماهنمايد ، موظف است سنوات خدمت وي را به ميزان هر سال سابقه كار معادل ي

  آخرين حقوق پرداخت نمايد. 

نوني ف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قاچنانچه توقي -  ٤

و  منتهي به حكم محكوميت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود

ر ول كاكارفرما مكلف است مزد و مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغ

ضر به يل حامزد و مزاياي مدت توقيف به هر دل نمايد و چنانچه كارفرما پس از پرداخت

قي ا توافارفرمكادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و 

و  اوضاع جه بهحاصل نشود مراجع حل اختالف پيش بيني شده در قانون كار مي توانند با تو

نوان مزاياي روز تحت ع ٧٥تا  ٤٥احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل 

  پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند. 



ون  کار   عاف   از    ھای    ١٤١   ت   کارگا

  
ر بايد مت نظام وظيفه قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد ولي كارگدر دوران خد -  ٥

حذف  غل ويحداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه ش

قوق ر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حشده باشد كارگ

  خواهد بود. 

ي اجتماع آئين نامه انضباطي كارگاه را كه به تاييد وزارت كار و امور هرگاه كارگر -  ٦

 ي قطعرسيده است به تشخيص مراجع حل اختالف نقض نمايد ، كارفرما حق دارد با و

چه و چنان بعنوان سنوات خدمت به وي پرداخ نمايدسالي يك ماه حقوق  همكاري نموده و

ان اي پايمزاي كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد و كارگر وكارفرما در مورد

ن كار قانو كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختالف پيش بيني شده در

هر  ه نسبترفين باوضاع و احوال طاقامه دعوي نموده و مراجع مذكور مي توانند با توجه به 

ين و به نفع روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعي ٧٥تا  ٤٥سال سابقه كار حقوقي بين 

  كارگر اقدام به صدور راي نمايند. 

د رگر باشه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كاچنانچه خاتم -  ٧

 ميزان قي بهرگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوكارفرما بايد بر اساس آخرين مزدكا

  روز مزد به وي پرداخت نمايد.  ٣٠

نكه انه كارگران بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد مشروط به ايمدت كار روز -  ٨

  نمايد. ساعت تجاوز ن ١٧٦ساعت و در چهار هفته متوالي از  ٤٤مدت آن در هفته از 

 كار ، كار به صورت شب كاري صورت گيرد به اين قبيلرارداد قهرگاه به موجب  -  ٩

رداخت پدرصد عالوه بر مزد بعنوان فوق العاده شب كاري و نوبت كاري  ١٠كارگران 

  خواهد شد. 



ون  کار   عاف   از    ھای    ١٤٢   ت   کارگا

  
ر ز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد چنانچه دروز جمعه رو -  ١٠

در  ديگر ميسر نباشد يك روز كارگاهي حسب نوع كار يا ضرورت كار ، تعطيل روز جمعه

  هفته بعنوان تعطيلي هفتگي تعيين خواهد شد. 

ي روزكاري است و روزها ٢١اقي ساالنه با استفاده از حق السعي مرخصي استحق -  ١١

  تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي جزو مرخصي منظور نخواهد شد. 

ارند اقي ساالنه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دمرخصي استحق -  ١٢

  روز كاري خواهد بود.  ٢٤

  ايد. ي تواند پنج روز از مرخصي استحقاقي ساالنه خود را ذخيره نممكارگر تنها  -  ١٣

 ز حقن در موارد زير حق برخورداري از يك روز مرخصي با استفاده اكليه كارگرا -  ١٤

  السعي را دارند. 

  ازدواج دايم .  - الف 

  وت همسر ، پدر ، مادر و  فرزندان . ف - ب 

  محمد رضا عارف –معاون اول رئيس جمهور 

  

  

  

  

   



ون  کار   عاف   از    ھای    ١٤٣   ت   کارگا

  

،  ، مساجد مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركهتمديد آيين نامه  -١٦

، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از  ، تكايا حسينيه ها

 )١٧/٨/١٣٨٥(مورخ  شمول موادي از قانون كار

 ٩/١١/١٣٨٤هـ مورخ ٣٤٤٥٢ت/٧٢٨٨٤نامه شماره كارگروه موضوع تصويبوزراي عضو 

 با رعايت وـ ١٣٦٩) قانون كار ـ مصوب ١٩١استناد ماده (به  ١٧/٨/١٣٨٥مورخ  در جلسه

  :شده تصويب نمودند نامه يادتصويب

علوم  ها، تكايا، مدارسنامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيهآيين

نامه ويبتص وعديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از قانون كار، موض

ضاء انق به مدت پنج سال ديگر از تاريخ ٤/١٠/١٣٧٩هـ مورخ ٢٣٣٢١ت/٤٤٣٩١ شماره

  .گرددتمديد مي، اعتبار 

  تأييد مي گردد

  محمود احمدي نژاد

  رئيس جمهور

  

  

   



ھای  ...   ت   کارکا عا دت   مدید    ه  و   ١٤٤   اصالح  

  

نامه تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده ويباصالح تص -  ١٧

  ) ٢/١٠/١٣٨٦( مورخ  كار و امور اجتماعيوزارت  نفر از قانون كار

 ٤٢/٦/١٣٨٦مورخ  ٧٦١٤٠بنا به پيشنهاد شماره  ٢/١٠/١٣٨٦هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 ـ تصويب ٦٩١٣) قانون كار ـ مصوب ١٩١وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (

  :نمود

و اصالحيه بعدي  ٧/١١/١٣٨١هـ مورخ ٢٧٩٢٩ت/٥٦٣٩٢نامه شماره ) تصويب١در ماده (

ماده « عبارت  ١٨/١٠/٤١٣٨هـ مورخ ٣٤٣٥٨ت/٦٩٩٠٢نامه شماره موضوع تصويب آن،

  .گرددحذف مي» ٦٦ماده « و عبارت   ٥٨  )، ماده٥٦(

  جمهور ـ پرويز داوديمعاون اول رئيس

  

  

  

  

   



ھای  ...   ت   کارکا عا دت   مدید    ه  و   ١٤٥   اصالح  

  

نامه درخصوص تعيين سازمان اوقاف و امورخيريه به عنوان تصويب - ١٨

،  ، احياء امور مربوط به ساماندهي ساخت و ساز متولي و مسئول پيگيري

   تعمير و تجهيز مساجد
  هـ ٤١٩٩٩ت/٤٤٧٢١:  شماره

   ٣١/٢/١٣٨٨مورخ : 

  سازمان اوقاف و امور خيريه

س مورخ /١١ـ  ٦٣٥٦٣بنا به پيشنهاد شماره  ٢٠/٢/١٣٨٨هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 قانون سازمان اوقاف و امور خيريه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم ٤/١٠/١٣٨٧

  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود

ادي، اجتماعي و ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتص١٠٧اجرايي ماده (در راستاي تحقق روند 

عنوان  خيريه به ـ سازمان اوقاف و امور١٣٨٣فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، ـ مصوب

جهيز تير و متولي و مسئول پيگيري امور مربوط به ساماندهي ساخت و ساز، احياء ، تعم

  .شودمي سالمي شهري و روستايي تعيينمساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي ا

  جمهور ـ پرويز داوديمعاون اول رئيس

  

   



مل    ٥اصالح  ماده     ورا ی   کار ...د عا ورا وه   اداره    ل   و   ش ی   ون  ١٤٦     چ

  

) ٥نامه وزيران عضو كار گروه در خصوص اصالح ماده (تصويب - ١٩
نحوه اداره شوراي عالي كار، تمديد و اصالح  دستورالعمل چگونگي تشكيل و

مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه ، مساجد و ... نامه ) آيين٣ماده (
   ) ١١/٨/١٣٨٩ مصوب(

  )) شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه از شمول موادي از قانون كارمستثني((  

 ٩/١١/١٣٨٤هـ مورخ ٣٤٤٥٢ت/٧٢٨٨٤نامه شماره وزيران عضو كارگروه موضوع تصويب
   :ندنمود باساسي جمهوري اسالمي ايران تصويبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون 

ز گروه كارفرما ا مشروط بر اينكه در هر جلسه دو نفر از گروه كارگر و دو نفر« عبارت  ـ١
وراي عالي اداره ش ) دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه٥از ماده (» حضور داشته باشند
ك مورخ  ٣٨٢٢٠/ ت ٧٣٧نامه شماره ) قانون كار موضوع تصويب١٧٠كار موضوع ماده (

    .شودحذف مي ١٠/١/١٣٨٧

ها، تكايا، مدارس تبركه، مساجد، حسينيهكاركنان بقاع م نامه مستثني شدن خدام وآيينـ ٢
ر موضوع عام غير توليدي از شمول موادي از قانون كا علوم ديني موقوفه و موقوفات

خ انقضاي اعتبار به از تاري ١/١٢/١٣٨٥مورخ  ك٣٥٧٩٤ت/١٥٨٧٩٤نامه شماره تصويب
   .شودمدت پنج سال تمديد مي

 ها،تبركه، مساجد، حسينيهمشدن خدام و كاركنان بقاع  نامه مستثني) آيين٣ماده ( در ـ٣
 نز قانوادي اتكايا، مدارس علوم ديـني موقوفه و موقوفات عام غيـر توليدي از شمول مو

 به» سه نفر« بارت ع، ٣٠/١١/١٣٧٣هـ مورخ ٤٣٢ت/٧٢٠٥٢ نامه شمارهكار موضوع تصويب 
   .شوداصالح مي» پنج نفر« عبارت 

  .مقام محترم رياست جمهوري رسيده است به تأييد ١١/٨/١٣٨٩نامه در تاريـخ اين تصويب 



مل    ٥اصالح  ماده     ورا ی   کار ...د عا ورا وه   اداره    ل   و   ش ی   ون  ١٤٧     چ

  

در خصوص تعيين الگوي مصرف آب و برق از ابتداي سال  نامهتصويب  -  ٢٠

، حسينيه ها و اماكن  براي حوزه هاي علميه، مساجد، دارالقرآن ها ١٣٩٢

  ) ٢٥/٤/١٣٩٣ مصوب( ديني اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي
 

 مورخ ١٠٠/٢٠/١١١٩٢/٩٣به پيشنهاد شماره  ٢٥/٤/١٣٩٣ هيأت وزيران در جلسه
مهوري جوزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي   ٢٣/١/١٣٩٣

  :اسالمي ايران تصويب كرد
ارالقرآن دبراي حوزه هاي علميه، مساجد،  ١٣٩٢سال الگوي مصرف آب و برق از ابتداي 

ل زير ح جدوها، حسينيه ها و اماكن ديني اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي به شر
 :تعيين مي شود

 

 



 


