
قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

یابد و امور خیریه تغییر نام میاز تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور-1ماده 
.گرددمیذیل به عهده این سازمان واگذار

خاصه در صورتی که التولیه است و موقوفاتمجهولاداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا -1
.دخالت ولی فقیه باشداختالف موقوف علیهم متوقف برمصلحت وقف و بطون الحقه و یا رفع

به استثناء مساجد و . اداره امور اماکن مذهبی اسالمی که ترتیب خاصی براي اداره آنها داده نشده است-2
.مدارس دینی و تکایا

به سازمان محول اي که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصالحسات و انجمنهاي خیریهاداره امور مؤس-3
.شده یا بشود

تا تعیین تکلیف از (اي که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشداداره مؤسسات و انجمنهاي خیریه-4
ل مدیر آن فاقدتشخیص دادستان محاي که بهانجمنهاي خیریهطرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و

عدم صالحیت ناظر همچنین است در صورت نبودن یاتا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) وصالحیت باشد (
).باشددر مواردي که ناظر پیش بینی شده(

اتخاذ تصمیم الزم در مورد اي که متولی معین ندارند وانجام امور مربوط به گورستانهاي متروکه موقوفه-5
.آنها

.مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسالمیکمک -6

اذن ولی فقیه است سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدي اموري که متوقف بر-1تبصره
.باشد

حضرت معصومه و حضرت شیراز) وموسی (السالم و حضرت احمد ابنبقاع متبرکه حضرت رضا علیه-2تبصره
باشد و موقوفاتی که براي اداره هر کدام آنها از مربوط به آنها که متولی خاص نداشتهات(ع) و موقوفعبدالعظیم

مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها شده یا بشود از شمول این قانونالتولیه تعیینطرف ولی فقیه نایب
.خواهد بودبا سازمان

امور حج و زیارت اماکن وزیري منتزع و ادارهاز نخستاز تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف-2ماده 
حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت اوقاف تحت عنوان سازمانمتبرکه اسالمی خارج از کشور و امور

.شودارشاد اسالمی اداره می



.باشدمینهر موقوفه داراي شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آ-3ماده 

این قانون واجد این نامه و مقررات قانون مدنی یامتولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف-4ماده 
.قانون اقدام خواهد شداین17تا 14رعایت مواد سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با

موقوفاتی که متولی آنها متولی بعدي وشود تا تشخیص موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می-1تبصره
.موقوفات بدون متولی استممنوعیت یا ضم امین در حکمشود تا رفعالمداخله میممنوع

نداشته باشند و یا اند وجودنامه به عنوان متولی معین شدههر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف-2تبصره
التولیه موقوفه در حکم موقوفه مجهولاشخاص معینی نگرددشخص یانامه منطبق بااوصاف مقرر در وقف

.است

قسمتی از امور مربوط به در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی براي انجام تمام یا-3تبصره
ل انتخابی مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیمزبور باید توانایی انجامموقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل
متولی ابالغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه وظایف محوله نباشد مراتب کتباً بهبه تشخیص سازمان قادر به ایفاء

تغییر وکیل ننمایدمتولیان مقیم ایران و چهار ماه براي متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام بهبراي
شود مزبور با ابالغ سازمان از دخالت ممنوع میدم توانایی وکیلموضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت ع

.اند خواهد بودانتخاب شدهنیزاین حکم شامل وکالیی که قبالً

این سازمان است شخص یا تواند در اموري که اداره آن به عهدهسازمان حج و اوقاف و امور خیریه می-5ماده 
.هیأت امناء تعیین نمایدامانت را به عنوان امین یابه هیأتی از اشخاص متدین و معروف

امناء و میزان حقنحوه انتخاب و برکناري و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت-1تبصره
اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و حفظ و نگهداري اماکن والزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به

مربوط خصوصیات اماکنهایی که بر اساس مقررات و سنن ونامهآیینباشد به موجبخیریه میاوقاف و امور
.رسد خواهد بودوزیران میکه به تصویب هیأت

فروش اموال نذور نقدي که جهت مشخصی براي مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از-2تبصره
اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به شود با جلب نظراماکن اهداء میمنقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل

:شودترتیب در امور ذیل مصرف می

.عمران و آبادي اماکن مذکور-الف 

.تدارك وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه-ب 



.محلنشر معارف اسالمی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن -ج 

.کمک به مدارس علوم دینی در آن محل-د 

.خیرات و مبرات مطلقه-ه 

متولی موظف است صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و-6ماده 
.آوردبه منظور اجراي نیات واقف فراهم برداري صحیح از آنهاجهت بهرهموجبات آبادانی رقبات موقوفه را در

نوسازي آن کافی نباشد درآمد ساله موقوفه یا اماکن اسالمی براي تعمیر و یادر صورتی که درآمد یک-تبصره
.خواهد رسیدذخیره و به موقع به مصرفدو یا چند سال در حساب مخصوصی

در انجام وظایف مقرر در یا هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدي یا تفریط نماید-7ماده 
و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه مقررات مربوط مسامحهها ونامهوقفنامه و قانون و آیین
.المداخله یا ضم امین خواهد شدممنوعحسب مورد معزول یا

النظاره تعلق نخواهد گرفت حقالتولیه والمداخله در زمان ممنوعیت حقبه متولی و ناظر ممنوع-1تبصره
.شود اوقاف حق امین را خواهد پرداختمیمواردي که ضم امینمگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در

توانند سازمان حج و میشود دادگاههادر مواردي که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می-2تبصره
.امین تعیین کننداوقاف و امور خیریه را هم به عنوان

خیریه طبق اساسنامه نسبت به تعدي و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهاي-3تبصره
آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد شد. و در صورتی که اساسنامهمؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد

.هاي آن خواهند بودبصرهتوماده بینی شده در این مشمول مقررات پیش

مدیران و امناء و بنیادهاي کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و-4تبصره
تعدي یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه باشند در صورتمیخیریه مذکور در این قانون در حکم امین

کیفري عمل آنها مشمول عناوینناشی از اعمال خود خواهند بود هرگاهاراتحقوق و وجوه و اموال و جبران خس
.مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شدباشد از طریق

قابل مصرف در المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شدهدر آمد موقوفات مجهول-8ماده 
باشد زیر نظر سازمان به مصرف میمیمعارف اسالمی و عمران موقوفاتدر زمینهتحقیق و تبلیغ و نشر کتب 

.رسد



انداز چند سال پسدرآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با-تبصره
در محل به مصرف میاقرب به غرض واقف تشخیص تحقیق اوقاف در مواردبراي اجراي نظر واقف کافی نباشد با

االمکان در موارد متعارف باشد حتیکثرت عوائد زائد بر مصرفرسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت
رسید.گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهداقرب به نظر واقف صرف

انتفاء در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یامتعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه مقصود از
.مقدور نباشدموضوع و یا عدم احتیاج به مصرف

این قانون به عهده آن یکماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردي که در بندهاي -9ماده 
تقاضاي ثبت و سایر اقدامات الزم و حق یا امناء یا موقوف علیهمگذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی

موقوفه ایجاد نماید در در مواردي که الزم بداند و مصلحتتوانداعتراض و اقامه دعوي را دارد همچنین می
.و به احکام صادره اعتراض کنددعاوي مربوط وارد دعوي شده

موقوفات عام، بقاع متبرکه، ریه،سازمان حج و اوقاف و امور خیماده در کلیه موارد مذکور در این -تبصره
هاي بنیادهاي خیریه از پرداخت مخارج و هزینهدینی و مؤسسات واماکن مذهبی اسالمی، مدارس علوم

.باشندمیدادرسی و ثبتی و اجرایی معاف

در دفاتر 9ماده مذکور در ثبت معامالت راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه-10ماده 
خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت سازمان حج و اوقاف و اموراسناد رسمی موکول به موافقت

.اداره اوقاف مربوطه ارسال دارندروز پس از ثبت به10را ظرف ها و اسناد راجع به وقفنامهمصدق وقف

اوقاف محل تحویل قف را پس از صدور به ادارهادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت و-تبصره
قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و مدت دو ماه از تاریخ اجراي ایننمایند. متولیان نیز موظفند ظرف

.مربوط تسلیم دارندنگهداري به اداره اوقافهاي موجود نزد خود را براي حفظ ونامهرونوشت وقف

متصرفی) همچنین حقدر قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفاتی و یا سازمان (التولیه متولحق-11ماده 
التولیه و نامه موجود نباشد و یا میزان حقوقفاست و در صورتی کهنامهالنظاره ناظر به میزان مقرر در وقف

.خالص خواهد بودالمثل از عایداتالتولیه به مقدار اجرتحقالنظاره در آن تعیین نشده باشدحق

النظاره التولیه و حقحقسازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایاي مستقل و-12ماده 
هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف میسال تنظیم و به تصویباي که هردارد طبق بودجهدریافت می

.رساند



گردد از دریافت میو اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفهوجوهی که از محل پذیره -13ماده 
.مصارف مقرره خواهد رسیدعواید همان موقوفات محسوب و به

هیأت دولت خواهد اي است که به تصویبنامهنحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین-تبصره
.رسید

مصارف با مفاد راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیقتحقیق در جمع و خرج عواید -14ماده 
هاي آن) با شعب تبصرهقانون و این7ماده با رعایت موقوف علیهم (وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و

.تفریط متولی نباشدصورتی که مظنه تعدي والتولیه درتحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص

هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب-15ماده 
.گرددمیضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین

از ابالغ نظر شعبه توانند پسادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می-تبصره
در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه ماده دگستري طرح نمایند. حکم اینداتحقیق اعتراض خود را در دادگاههاي

.و اماکن مذهبی اسالمی نیز جاري است

صورتی که متولی بدون شود دردر مورد اراضی که براي احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می-16ماده 
آن مراکز نکند و الزام متولی هم به احداثتشخیص سازمان اقدام مؤثري برايعذر موجه در مدت مناسب با

اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت مورد آن اراضی را درتواند حسبانجام آن ممکن نباشد سازمان می
قرار هالل احمر محل یا سازمان دیگري که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشدبهداري، سازمان بهزیستی،

.رنداقدام الزم به عمل آودهد تا

سازمان به تصویب هاي اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهادنامهآیین-17ماده 
.هیأت وزیران خواهد رسد

االجرا شدن این قانون لغو میالزمکلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ-18ماده 
.گردد

هزار و سیصد و شصت در جلسه روز یکشنبه دوم دي ماه یکتبصرهو هفده ماده قانون فوق مشتمل بر هجده 
.استشوراي محترم نگهبان رسیدهبه تأیید6/10/1363در تاریخ و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و

اکبر هاشمی-رییس مجلس شوراي اسالمی 


